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trusto dirbtuvės turės išduo
ti atskaitą apie darbininkus, 
žuvusius juju įstaigose. Lig- 
šiol trustas neprivalė net pra
nešti apie nelaimes ar mirtį.

Pavogė dokumentus.
Chicagoje kaltinami keli 

inspektoriai, kurie už kišius 
leisdavo statyt namus'ne pa
gal taisyklių, bet kaip savi
ninkas nori. Namu statymo 
departamente buvo sudėta 
daug laišku, kurie liudijo in
spektorių kaltes. Dabar vi
sus tuos laiškus išvogė ir ne
galima bus prirodyti kaltę.
14 dienų be valgio ir van

dens.
Charlotte N. C. rado G. 

Johnsoną uždarytą tavori- 
niam vagone, kuriame jis be 
valgio ir vandens išbuvo 14 
dienu. Jisai dar buvo gy
vas, bet vos vos turėjosi.

Mexikoje.
EI Paso, 13 kovo. - Mexi- 

kps revoliucijos atbalsiai per
sikelia povaliai ir į Texas. 13 
kovo išryto banditai užpuolė 
traukinį, sustabdė jį, apvogė 
visus keleivius ir išplėšė pač- 
tą.

Washington, 13 kovo. 
Suv. Valstijų konsulis tele
grafavo Washingtonan, kad 
sukilėliu armija likosi atmuš
ta ties Toreon.
Reikalauja referendumo.
Herbert Merrill, darbinin

ku atstovas New Yorko val
stijos parlamente įnešė su
manymą, kad būtu duotas 
referendum ir iniciativa pa-

Audėjai laimėjo.
13 kovo Woolen kompani

ja sutiko ant streikieriu rei
kalavimo. Streikieriu komi
tetas priėmė Woolen kompa
nijos sanlygas ir rytoj, 14 ko
vo, bus visuotinas streikieriu 
mitingas, kur bus galutinai 
nutarta, ar stoti į darbą, ar 
ne. Bet streiko vadovai yra 
tikri, kad audėjai sutiks su 
Woolen kompanijos algų pa
kėlimu. Apskritai imant, al
gos bus pakeltos nuo 5 iki 
25% ant dolerio. Smulkesnis 
apskaitymas algų pakėlimo 
toksai: kas pirmiau gaudavo 
ant valandos 94c., arba ma
žiau, dabar gaus 2 centu dau- 
giaus ant valandos. Kurie 
gavo 10c. ant valandos, da
bar gaus- Ijjc. ant valandos. 
Toliau algų pakėlimas ne 
tai^žymus. Daugiausia lai
mi tie audėjai, kurie gavo 
mažiausias algas. Dirbant 
virš laiko prie kožnos valan
dos prisidės bertai n is nedir
bamos valandų, už kurį 
taip pat bus mokama. Dar
bo savaite 54 valandinė. Pre
mijos bus išduodamos kas 
dvi savaiti, pritaikant jas 
prie 54 valandų.

Apskaitoma, kad algų pa
kėlimas išsems iš Woolen 
kompanijos kišeniaus į me
tus $5.000.000.

Streikas tęsėsi devynias 
savaites. Auku išviso suplau
kė $50.000. Paskutinėm die
nomis buvo norėję uždrausti
aukas rinkti. Norėjo prikišti i tiems žmonėms. Tuomet apie 
streikieriu komitetui, kad kožną svarbiausi įstatymą 
daug auky prapuola ir jos 
būk tai renkamos 
kiems reikalams, 
biaurus šmeižimas, 
bar jisai ir taip jau 
pasekmės.

Ar streikuos Amerikos 
mainieriai?

13 kovo New Yorke vėl 
prasidėjo konferencija mai
nieriu delegatu ir kompanijų 
atstovu. Tuo tarpu neišrodo 
ant susitaikymo. Abidvi pu
sės rengiasi prie streiko, ku
ris, visu nuomone, neišven
giamas.

Kainos ant anglių jau pa
kilo. Laivyno departamentas 
jau pareikalavo iš kontraktie
rių, kad pristatytu kuodau- 
giausia anglių. Kontraktie- 
riai pakelia kainas ant tono 
nuo $2.50 iki $2.75. Karės 
sekretorius atsisako tiek mo
kėti.
Kalnakasiai ir gelžkeli- 

ninkai.
Vakaruose Suv. Valstijų 

vis daugiau šneka apie sutar
tingą veikimą angliakasiu ir 
gelžkeliu darbininku. Nors 
apie tai dar tik kalbama, bet 
kapitalistai baisiai išsigandę. 
Jie šaukia, kad tai suokalbis 
prieš pramonės ir prekybos 
laisvę. Jeigu su laiku susi
tarimas tarp gelžkelninku ir 
kalnakasiu įvyktu, tai prieš 
tą spėką niekas neatsispirtu. 
Gelžkeliais nevežiotu skebu 
priruošti anglių, o angliaka
siai neduotu anglių skebu už
imtiems traukiniams.

Turės išduot atskaitą.
Miesto Gary taryba padarė 

nutarimą, sulyg kurio plieno

privatiš- 
Tai tik 
bet da- 
liksis be

spręstu patįs žmones.
Išvaikė susirinkimą.

Bosas įGatfried pasisamdė 
detektyvus ir bomus ir nuė
jo į duonkepiu mitingą. Už
daręs duris, liepė visiems sė
dėt ant vietos. Prasidėjo su
mišimas ir detektyvai pradė
jo šaudyti. Atbėgusi polici
ja suareštavo daugelį duon
kepiu.

Kas kėlė lermą, o ką suė
mė!

Taftas tik ką aplankė Chi
cago. Kalbėjo keliuose su
sirinkimuose ir daugiausia 
atydžios atkreipė ant atei
viu, būtent cechu, lenku, šve
du. South Chicagoj aplankė 
lenku parapijinę mokyklą.

Tai vis meilinimąsis prieš 
rinkimus.

Užhipnotizavo žmoną.
Mery Day,- kuri neseniai 

buvo apsivedusi su Edwardu
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Anglijos mainieriu 
streikas. 7

Londonas, 13 kovo. —Buvo 
konferencija kalnakasiu ir ka
pitalistu atstovu pas premje
rą Asąuithą. Tarybos tęsė
si 3 valandas ir pusę. Pasek
mės gerai nežinomos, bet 
yra viltis, kad prieis prie su
tikimo. Mainieriai savo rei
kalavimuose nenusileidžia, 
bet nusileis kapitalistai. Pir
mieji sutikę ant mainieriu 
reikalavimu buvo Škotijos ir 
W^ales’o mainu savininkai.

Iš visos šalies ateina žinios 
apie suirutę pramonijoje ir 
šiaip jau visuomeniškame 
gyvenime. Iš Kardifo pra
neša, kad tūkstantis šeimy
nų neturi duonos. Miesto 
valdžia jau pasirengusi penė
ti vaikus.

Vokietijos mainieriu

pasakė, kad ji nori persiskirt 
su savo vyru. Savo norą ji 
aiškino tuomi, kad vyras ją 
užhipnotizavo ir ji, kaip ak
la, klausė jo žodžiu- Dabar 
ji atsipeikėjo ir prašo duoti 
jai perskyrimą. Teisėjas pa
sakė, kad šiame dalyke nie
ko negali padaryt.

Lyga prieš katalikus.
New Yorke po vadovyste 

generolo Miles susitvėrė lyga 
prieš katalikus. Jos vardas 
“Laisvės Sargas”. Ta lyga 
rūpinsis neprileist kataliku 
prie jokiu urėdu. Centrališ- 
ka lygos valdyba randasi 
New Yorke, bet sekcijos bus 
visuose miestuose.

Berlynas, 12 kovo. West- 
falijoj sustreikavo pusantro 
šimto tūkstančio mainieriu. 
Streikas apėmė visą rytu 
Westfaliją ir dalį pietinės. 
Daugiausia kliudo streikui 
išsiplėtoti klerikališki darbi
ninkai, kuriems apmuilino 
akis visokie . ilgaskverniai. 
Tarp streikieriu ir policijos 
buvo susirėmimas Essene. 
Anglis pabrango. Streikie
riu vadai pranašauja, kad 
galės sulaikyti visas dirbtu
ves, kaip tai įvyko Anglijoj. 
Prūsų valdžia persigandus

Berlynas, 12 kovo.—Minis
teris Puttkamer, kalbėda
mas Prūsu senate, pasakė, 
kad mainierius sukėlė strei- 
kuot socijalistai. Jisai šau
kė visus prie kovos su socija- 
lizmu, nes jisai vedąs Vokie
tiją prie pražūties. Raudo
nas paojus užlieja visą Vo
kietiją. Valdžia turi nuslo- 
pint tą streiką, kitaip įsivieš
pataus terorizmas. Matomai, 
tasai valdžios bernas didžiai 
persigandęs.

Prancūzijos mainieriai 
juda.

Pradeda judėti ir Prancū
zijos mainierai. Jie įteikia 
reikalavimus, kurie labai pa
našus į Anglijos mainieriu 
reikalavimus. Reikalauja mi
nimum mokesti es, mažiau 
kurios nevalia numušt algą, 
pensijų ir tt.
Chin i jos republika papjuje

Pekinas, 13 kovo. Repu- 
blikos padėjimas baisiai opus 
ir kybo, kaip ant svarstyklių. 
Yuan Shi Kai neišeina iš pa- 
lociaus. Jį saugoja ištikimi 
kareiviai. Gatvės išklotos nu
baustu plėšiku lavonais. Bijo
masi,kad neprasidėtu maras. 
Bet tikri plėšikai, mančujiečiu 
kariumenės aficieriai, likosi 
nenubausti. Jie išplėšė dau
gybes brangenybių. Prie Pe
kino artinasi naujos gaujos 
plėšiku ir didelis skaitlius 
mančujiečiu kariumenės.

Pasiuntinystės saugojamos 
kanuolėmis ir kulkosvai
džiais.

Padėjimas kituose mies
tuose irgi nekoks. Ties Kan
tonu buvo mūšis per kelias 
dienas. Ten būk laimėję re- 
publikos priešai.

Nankinge padėjimas irgi 
labai blogas. Kariumenė ne
nori klausyti Sun-Yat Seno. 
Pietinė kariumęnė galėtu ei
ti pagelbon Yukn-Shi-Kai’- 
jui, bet juomi neužsitiki.

Didžiausia dabar viltis 
skoloje, iš kurios galima 
tu išmokėt algos.

Areštavo princus.
Pekinas, 13 kovo.—Paga- 

liaus Yuan Shi-Kai padarė 
drąsu ir teisingą žingsnį. Jo 
paliepimu suareštuoti trįs 
princai, kurie yra maišto va
dovais. Tie princai buvo pa
darę sutartį prieš Yuan Shi 
Kai’jo gyvybę.

Varžytinės Anglijos su

pa- 
bū-

Galingiausiomis viešpatijo
mis šiandien yra Anglija ir 
Vokietija. Santikiai tarp 
abieju šalių labai aštrus. Bet 
paskutinėmis savaitėmis lyg 
kad išrodo ant susitaikymo. 
Anglijos karės ministeris lan
kėsi Berlyne ir tenais turėjo 
plačius pasikalbėjimus. Po 
to atsilankymo pradėjo kal
bėti, jog kaizeris žadąs va
žiuoti Londonan. Bet tikro
ji įvykstančios taikos prie
žastis—tai socijalistu laimė
jimas Vokietijoj ir didieji 
streikai Anglijoj. Abieju sa
liu valdžios mato, kaip galin
gi darbininkai ir. kad vietoj 
karės gali kilti didžiausi su
mišimai.

Betgi tikros vilties, kad 
abieju šalių valdžios liausis 
ginklavusios, visiškai nėra. 
Tai dar tik šnekos.

Ispanijos pienai.
Paryžius, 10 kovo.—Gauta 

žinia, kad Ispanijos valdžia 
traukia kariumenę prie Por
tugalijos sienos. Mat, Ispa
nijos karaliui labai neramu, 
kad turi kaimynijoje repu- 
bliką. Liepsna gali greičiau 
persikelti ir į pačią Ispaniją. 
Ispanu karaliui noriai padė
tu Portugalijos kuniginiai. 
Kitos šalįs vargiai į tai kiš
tųsi, nes joms būtu smagu 
pasidalinti Portugalijos ko-

Juodašimčiai.
Baisu triukšmą kelia rusu 

juodašimčiai. Taiso savo su
važiavimus, kuria savo drau
gijų skyrius, steigia savo 
laikraščius. Pinigu savo agi
tacijai gauna iš tamsiųjų 
šaltiniu, kurie randasi visai 
netoli caro rūmu. Nepasi
dalindami tais-pinigais, jie 
baisiai ėdasi vieni su kitais. 
Ju draugijos skįla į šakų ša
keles, skyrių skyrelius. Vie
nus valdo Puriškevičius, tu
rintis savo sąjungą Mykolo 
Arkaniolo, antrus — Marko
vas, trečius -Dubrovinas ir 
tt. Jei ne kazioni pinigai, 
jie visi viena diena nugaiš
tu.
600 policistų universitete.

Peterburgo universitete 
riaušės nesiliauja. Studen
tai protestuoja prieš išviji
mą geru profesorių ir paski- 
rimą netikusiu. Valdžia ne
turi teisės skirti profesorius, 
bet juos pasirenka patįs uni
versitetai. Valdžia dabar su
laužė tą teisę ir studentai 
daro susirinkimus, priima re
zoliucijas ir nutaria boiko
tuoti paskirtuosius profeso
rius.

27 vasario Peterburgo uni
versitete studentai pa'darė 
sueigą. Tuoj atplūdo poli- 
cistai, kuriu prisirinko į 600. 
Policija užėmė visą rūmą. 
Studentai spėjo išbėgioti.

Mokytojai ar policistai?
Saratove ant vienos kva- 

tieros gimnazijos direktorius 
susekė mokiniu susirinkimą. 
Tuomet pasišaukė policiją ir 
užpuolė ant kvatieros, bet 
mokiniai pro langus ir užpa
kalines duris spėjo išbėgioti.

Paskui visą naktį direkto
rius su policistais valkiojosi 
po mokiniu gyvenimus, kėlė 
lermą, budino miegančius 
žmones ir uostė, ar nekvepia 
iš mokiniu burnu šnapsu.

Daugelis mokytoju niekuo 
nesiskiria nuo policistų.

kur žmonės badauja, Ju pa
dėjimas juo sunkesnis, 
neturi šiltu drabužiu.

Žuvo kasyklose.
Sofijevsko kasyklose 

apgriuvimo žuvo aštuoni 
gliakasiai.

Teisia savuosius.
Pereitais metais buvo 

deli intendantu teismai, 
teisė aficierius, pulkininkus, sako;“«U
generolus uz kisiy ėmimą lab t vakarą! ...... ~
nuo visokiu firmų ir kompa- tje kuni gliai visai iš galvos

TĖVYNĖS GARSAI. 
X

Prieš madas.
Seinų “Šaltinis” padėjo 

; straipsnį, kad Lietuvai grę- 
Į šia baisus pavojus nuo viso-1 
kiu madų. Didelę bėdą “Šal- 

(il‘ tinis” mato tame, kad žmo- 
U1 nės vieton “tegul bus pagar- 

>” sako: “labą dieną, 
!” Tikrai

nuo
an-

niju už pristatymą kariume- 
nei supuvusiu drabužiu ir 
maisto. Tie generolai ir pul
kininkai jau per akis lupo, o 
kareiviams reikėjo vaikščiot 
supuvusiais čebatais ir 
gyt netikusį valgį.

Dabar Peterburge vėl 
šia gaują intendantu, 
ar tai ką padės? Vieni ne
vagia, tai kiti vogs.
Didžiojo razbaininko dar vio” apie Trijų Karalių Šven-

pradės kraustyties.

nesugavo.

tei-
Bet

Seni papločiai.
Apie Paprūsę (Suvalkų g.) 

yra paprotys, kad jaunimas, 
ypač berniukai, rodos, atmi
nimui trijų karalių kelionės 
Jeruzoliman, “šokina šyvį”. 
Daro tai taip: vieną parėdo 
arkliu, kiti pasirėdo kara
liais. Laikas “šokinimo šy-

tę. “Šokindami šyvį”,jie eina 
per ūkininkus, valsčiaus po
nus, dvarponius ir kitus, nuo 
kuriy surenka kelioliką rub
liu. Už surinktus pinigus 
paskui taiso gužynę, taip, 
kad tie pinigai turi nueiti tik 
degtinei (“L. Ūk kas).

Jau rašėme apie Zelim i 
Chaną, kuris savo darbais 
įvarė nykulį visiems Kauka
zo policistams. Jisai pana
šus į aitvarą, kurį jokiu bū
du negali nutverti ir kuris 
moka čia jau pro pirštus pa
sprukti.

Valdžia keršija jo gimi
nėms ir aplinkiniams kai
mams. Neseniai buvo išsiun- 
tus kelis šimtus visai nekal- mos jaunimo peštynės. Se
tu žmonių į Sibirą, dabar vėl 
išgujo 109 gimines į Kalugos

“L. Ū -ko” (N7) telpa ko
respondencija nuo Naumies
čio apygardos, kame aprašo

Naftos tr
Ir Rusijoj pradeda organi

zuotis trustai. Baku mieste ■ 
(ant Kaukazo) organizavosi 
naftos trustas, kurio vyriau
sia valdyba yra Londone. 
Kainos ant naftos diena die
non kįla.

Popo “šposas“.

niau to visai nebuvo. Nakti
mis lošia kortomis ir baisiai 

I siurbia degtinę. Bendrai ke- 
į liems susitarus, kai kuriems 

. I kailį išmuša, ar šiap kokią 
nors blėdį ūkininkams pada
ro. Ypatingai tuo užsiima 
pasiryžusieji eiti Amerikon. 
Mat, atsilygina su savo prie
šais, manydami, kad svetur 
iškaliavus, išspruks iš po teis
mo.

Barnaulo popas užsidėjo 
kaukę, permainė savo drabu-

Senoveje Ispanijos karaliai 
buvo, pavergę portugalus.

Darbininkų miestas.
Berlynas, 11 kovo.-- Nese

niai ištirta, kad iš 3,000,000 
Berlyno gyventoju šeštoji 
dalis gyvena bjauriausiose 
sąlygose. Tai darbininkai, 
kurie gyvena mažučiuose ir 
troškiuose kambariuose. Kož- 
name kambaryje telpa po 5

7 žmones. Statistika pa
rodo, kad beveik pusė milijo
no Berlyno vaiku neturi jo
kiu pramogos vietelių, kur 
•galėtu dorai praleisti laiką. 
Dabar prasidėjo smarki agi
tacija už budavojimą darbi
ninkams namu.
Didžiausia pasaulio stotis.

Leipcige budavojama di
džiausia visame pasauly sto
tis, kuri apsieis 35 milijonus 
doleriu. Plotas užimtas po 
stacija lygus 160,000 kvad. 
yardu. Ties stacija galės su
tilpti 50 traukiniu. *

Nužudė ministerĮ.
Mieste Macio antimilita- 

ristas (kariumenės priešas)

Kuomet perėjo Varšavos- 
Vienos geležinkelis į valdžios 
rankas, prasidėjo uolus per
sekiojimas visu lenkystės žy
miu. Patsai viršininkas ne
sidrovi vaikštinėti po vakza- 
liy ir plėšyti lenku kalba iš
lipytus apgarsinimus. Dau
gelis tarnautoju pavaryta. 
Knygos ' vedamos rusiškai. 
Kalbėti kitaip nevalia, kaip 
tik rusiškai.

Bylos,
- Radome teisia 50 žmo

nių, kaltinamu už prigulėji
mą prie socijalistu partijos. 
Niekur paskutiniais metais 
nebuvo taip daug bylu, kaip 
Lenkijoj.

—Už užpuolimą ant kleri- 
kaliąkos darbininku organi
zacijos vadovu Varšavoj 
teista trįs ant mirties ir 
nas amžinon katorgom

Šalčiai.
Dar retai kuomet Rusijoj 

buvo tokie dideli šalčiai, kaip
šią žiemą. Sibire nuo šalčiu kusią saužudystę, tuoj sius 

nušovė' Brazilijos viduriniu žuvą jau keli šimtai žmonių.
dalyku sekretorių Cerrea. ' Dideli speigai ir tose vietose, gu ant tiesaus kelio.

nu- 
vie-

“Blaivybes“ draugija.
Iš kuniginiu draugijų Lie- 

dar 
f“mirlde^ I “Blaivybės” draugija. Šiaip, 

’ar taip kalbant, bet kiek nau
dos ji atneša. Nekurie tos 
draugijos skyriai, kaip Pil
viškiuose turi net per 300 na
riu. Beveik visi skyriai turi 
įsikūrę savo arbatines, turi 
savo knygynus. Arbatinėse 
ir dievuotiems ir bedieviams 
duoda vienodą arbatą, bet 
knygynuose geresniu knygų 
beveik nėra.

i

žius, paėmė didelį peilį, ant^uy°ie žmoniškiausia
kurio buvo parašas: ;
žmogžudy, nuo maho ran
kos!” Taip pasirengęs, jisai 
padrožė į valsčiaus raštinę ir 
suriko:
Raštininkas baisiai 
do, bet jo pa 
bė popą už smakro) Popas 
pradėjo bliauti 
pasirodė, kad tai “batiuškos” 
baika. Gerai dar, kad rašti
ninkas nusigando. Jeigu tai 
būtu buvęs smarkus vyras, 
tai tuoj būtu į popą kulką 
paleidęs, c

Plėšikai, persirčdę

‘rankas augštyp!
gan- 
grie-

ir

Lodziuje (Lenkijoje) ilgą 
laiką gyvavo ir veikė plėšiku 
gauja,\ kuri, persivilkusi po- 
licistu drabužiais, darė kra
tas, konfiskavo pinigus ir 
laikė didelėje baimėje Lo- 
dziaus gyventojus.

• Dabar tuos plėšikus suėmė.

Saužudžiams gelbėti 
draugija.

Peterburge įsikūrė draugi
ja, kuri rūpinsis saužudžiu 
gelbėjimu ir saužudystės 
priežasčių tirinėjimu. Kaip 
tik gaus žinią apie nepavy-

Panevėžio mokytojų se
minarija.

| Panevėžio mokytoju se
minariją įstoti gali tik trecia 
dalis lietuviu. Du trečdaliu 
turi būtf pravoslavais. Bet 
lietuviai ir tą spragą neiš
naudoja, nes pereitais metais 
pastojo vos keli lietuviai, tuo 
tarpu, galėtu pastoti kokia 
10 ar 15 jaunikaičiu.

savo atstovą atvesti tą žmo-

Kaip rašo “Rygos Naujie
nos”, vasario 14 d. Rygoje 
atsibuvo lietuviu ir latviu 
dainų vakaras, kuris buvo 
gražus, pavyzdingas ir turėjo 
gerą pasisekimą. Buvo taip 
-pat skaitomi referatai, kaip 
Leono “Lietuviu tautos dai
nos”. Latviai jau pradėjo 
sprausti į savo švenčiu pro
gramas lietuvišką žodį.
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SPAUDOS BALSAI
“Boston Globe” atspausdi

no kapitono Amundseno pa
ties parašytą pasakojimą,' 
kaip Jis atrado pietinį žemga
lį: Pasakojimas gana ilgas 
ir žingeidus. Vien tik jo pri- 
siuntimas telegrafu iš Euro
pos atsiėjo nemažai tūkstan
čių dolerių, o ką bekalbėti 
apie atlyginimą autoriui. Ne 
vienas iš Naujosios Anglijos 
laikr^ščiy nepasidrąsino ant 
tokio žingsnio.

Iš pasakojimo galima 
spręsti, kad Amundsen lygir 
buvo prie pietinio žemgalio* 
bet jis turi oponentą Scottą, 
kuris irgi sakos buvęs prie 
žemgalio. Cooko melagystė 
ir juodviejy ginčai verčia pub
liką netikėt, kol nebus tikrai 
darody ta, kaip tapo pasiektas 
pietinis žemgalis.

Laikraščiai rašo, kad Vo
kietija daro derybas su Co- 
lumbija, pagal kurias pasta
rosios valdžia pavesianti Vo
kietijai 2—3 portus Atlanti- 
ko pakraščiuose.

Suvienytu Valstijų valdžia 
nesitiki, kad Vokietija tai 
darytų, nes ji tuomet susi
lauksianti nemalonumy nuo 
jy. Laikraščiai skelbia, kad 
ne tik Suv. Valst. tam pasi
priešintu, o ir kitos Ameri-

Philadelphijoj pradėjo eiti 
naujas mėnesinis laikraštu
kas po vardu “Philadelphi- 
jos Niekai”. Visas numeris 
pavestas ypatiškiems reika
lams, kad išgarsinuSs savo 
biznį. Iš “PhiladelphijosNie
ky” galima tik tuščiu nieky 
ir laukti.

Persija
Dabartinis padėjimas Per

sijoj stebėtinai panašus j pa- 
skutinias Lenkijos dienas, 
tarytum tai būtu tikra foto
grafija. Kaip užpereito am
žiaus pabaigoje rusu, prūso
ku ir austrijiečiy pasiuntiniai 
turėjo daugiaus valios Var- 
šavoj, ne kaip pati Lenkijos 
valdžia, taip dabar Teherane 
viską tvarko rusu ir anglu 
pasiuntiniai. Persu valdžia, 
tai žaislas kazoku ir anglu di
plomatu rankose. Kaip seniau 
Lenkijos didžiūnija užpuolė 
sykiu su Katre II ir Prūsu 
Fricu Lenku žemę, taip da
bar rusams ir anglams į pa- 
gelbą eina senasis Persu ša- 

' chas ir didžiūnijos gauja.
Persijos patriktai kariami 

pagal rusu kariškus įstaty-' 
mus. Persu kariumene pa
naikinama, taip pat panaiki
nama karės ministerija. Per
siją “gins” rusu kazokai ir 
žandarai. Taip lyginais bu
vo ir Lenkijoj, kuomet nebu
vo valia laikyt kariumenės 
virš 25 tūkstančiu.

Už paskutinę paskolą Per
sijos valdžiai rusai ir anglai 
ima, kaipo užstatą, Persijos 
muitiniu pelną. Persijos 
prekybą, pramonę ir geležin
kelius užima rusu if anglu 
fabrikantai. Taip buvo ir 
Lenkijoj, kuomet Prūsu ka
ralius kišo koją, kur galėda
mas, Lenkijos prekybai.

Anglijos valdžia taip susi
bičiuliavo su kazokais, kad 
visiškai nepaiso saviškiu dar
bininku protestu. Prieš Per
sijos užgrobimą protestavo 
1 ‘Labor Party” kongresas, 
buvo taisomi tarptautiški mi
tingai, daromi užklausimai

Bet, matomai,
tingai, darc
parlamente.
anglu kapitalistu valdžia jau
čiasi dar taip galinga esanti, 
jog netik ką neklauso savo 

♦žmonių balso, bet elgiasi dar 
aršiau.

Šalin kariumene, 
ir milicija!

biu- 
dalį

Kiekvienos valstijos 
džete didžiausią išlaidy 
ima kariumenės užlaikymas. 
Kariumenės užlaikymas iš
plėšia iš žmoniy kišeniy ne 
vien milijonus, bet išrauja iš 
žmoniy tarpo sveikiausius ir 
drūčiausius darbininkus.

Darbininky organizacijos 
apskelbė kovą kariumenei. 
Josios reikalauja visuotino 
piliečiu apginklavimo. Ligi- 
šiol tokia tvarka teįvesta vie
noj Šveicarijoj? Kožnas su
augęs pilietis turi laikyti sa
vo namuos ginklą^turi būti 
pramokęs kareivio amato, 
nes, ant nelaimės, męs dar gy
vename tokiais laikąis, kada 
reikia apginti savo šalis nuo 
užplūdimo engėjy.

Tai neteisybė, būk kariu
mene užlaikoma tėvynei ap
gint. Visos paskutinių laiky 
karės kilo dėl kapitalistu rei
kalu. Pavyzęlžiy nereikia, 
nes jie visiems žinomi. Ka
riumene užlaikoma dar ir 
darbininkams į ragą varyti. 
Kur tik ir kokioj šalyje kįla 
streikas, ten kariumene, kaip 
iš po žemės išdygsta. Dar 
reikia pasakyti, kad kur tik 
reikia kovoti karės lauke su 
priešu, tą kariumenę labai 
tankiai supeša.

Suvienytu Valstijų milicija 
ir laivynas kas metai ima 
daugiaus žmoniy pinigu.' Bet 
kuomet apgynė jie mūšy šalį 
nuopriešy? Niekuomet. Už
tai visur, kur tik kildavo 
streikai, milicija bernavo ka
pitalui. Lawrence’o streikas 
neišdilo dar iš atminties. Bet 
kada 1814 metais anglai už
puolė Washingtoną ir išdegi
no miestą, ištuštino apielin- 
kes, tuomet milicija nepasi
rodė su savo darbais. Mūsų 
gi dienose tą miliciją siunčia 
Mexikon vėl gi mūsiškiu ka
pitalistu reikalams apginti.

Visai kas kita būty, kad 
visi suaugę vyrai (pridursime 
ir moterįs) būty Apginkluoti. 
Šveicarijoj nepašauks milici
jos streikininky ramint, nes 
ir patįs streikininkai gali iš
traukti savo ginklus, jie ir 
patįs milicijonieriai, kadangi 
ten įvestas visuotinas žmoniy 
apginklavimas. Kožnas su
augęs pilietis per kelias sa
vaites pramoksta kareiviško 
amato ir paskui ramiai sau 
grįžta namo. Kožnoj minu- 
toj jisai gatavas savo tėvynę 
gint, jeigu ją kas užpulty. 
Bet bereikalo jisai negaišta 
kazermėse, neatsitraukia nuo 
savo darbo. Jį neužsiundys 
ant svetimos šalies. Streikie- 
riams malšint jeigu ir atsi- 
rasty koks būrys, tai ir strei- 
kieriy šalininky rastysi ne 
vienas ir ne du. 

I

Ten kur patįs žmonės gy
nė savo tėvynę, jie parodė 
tikrą karžygiškumą. Fran- 
cūzy tauta, kuomet reikėjo 
apginti didžiosios revoliuci
jos garbė,subruzdo, kaip vie
nas vyras ir atrėmė visus už- 
plūdėlius. Ne tik atrėmė, 
bet įsibėgėjusi pati pradėjo 
imti vieną žemę po kitai. Tąja 
jos spėka pasinaudojo ir Na
poleonas. Lenky tauta, Tadui 
Kosciuškai vadovaujant, 1794 
—5 metais parodė didžiausią 
narsumą, o ji juk nebuvo be
veik apginkluota. Amerikos 
kolonistai, tai yra Amerikos 
liaudis, o ne kokia ten kariu
mene išvijo iš mūšy šalies 
Anglijos karaliaus gaujas ir

O kiek drąsos ir pasišven
timo rodo žmonės laike revo- 
liucijy!

Taigi šalin nuolatinė ka
riumene, milicija ir laivynas! 
Nereikia, kad jauni vyrai dy
kaduoniautu ir dar smaugty 
silpnesniąsias šalis ir savo 
krašto darbininkus.

Darbininkai turi reikalauti 
visuotino žmoniy apginklavi
mo. Tuomet tėvynė nepra
žus, nes niekas ant jos nedrįs 
užpulti. Bet tuomet drūtes- 
nieji nesmaugs silpnesnių. O 
kiek dar milijonu galima bus 
suvartoti sveikatos, mokslo, 
ir kultūros reikalams.

Kas kaltas?
Neperseniai-Paryžiuj atsi

buvo teismas, kur buvo na
grinėjama Pavilo Durando 
byla už pavogimą $60,000 iš 
didelio viešbučio, kur jis dir
bo. '

Durand savo pasiteisinimą 
rėmė tuo, jog jo protas ir do
ra ėmė svyruot, matant, kaip 
atkeliaujanti į Paryžiy mili
jonieriai ir tituluotieji žmo
nės mėto bereikalingai tur
tus.

Bėdinas žmogus, gavusis 
po 7 dol. savaitėj, susidūrė 
su žmonėmis, kurie mėto 
šimtus ir tūkstančius.

Durand pasakojo: “Vieną 
vakarą, vienas Amerikos mi
lijonierius, kuris šnekėjo su 
manim prie stalo, paėmė deg
tuką, kad užsirūkyt penkiy 
franky vertą cigarą. Jis brė
žė tris sykius ir neužsidegė. 
Tuomet jis sukeikė ir išsi
traukė tūkstančio doleriy 
vertą popierą, uždegė ją prie 
gazo ir užsirūkė cigarą. ‘ ‘Tai 
vienintelis francūziškas daik
tas, kuris degs”, pramurmė
jo jis.

“Kitą dieną”, tęsė Durand, 
“Amerikos moteris, kuri ap
sistojo viešnamyj, sustojo ir 
tarė: “O, Durand, tu turi pa
matyt, kokį gražy kalnieriy 
aš nupirkau mano šuniukui”. 
Ji išėmė iš po skverno mažą 
šunytį. Jis buvo aprėdytas 
šilku papuoštais kailiniais, 
kaip į operą eit. Kada ji išė
mė jį, aš pamačiau, kad ant 
gyvulio kaklo yra užrištas 
perlais ir deimantais išpuoš
tas kaįnierius.

“Amerikone paaiškino, kad 
kaįnierius kaštavęs tik $60, 
000. Tuo laiku mano kiše- 
niuj buvo daktaro bila ant 10 
franky už atsilankymą pas 
mano sergantį vaiką, kurios 
aš nepajiegiau užmokėti”.

Toliau jis papasakojo' apie 
princą Maharajah iš Baha- 
walpuro, kuris į viešnamį 
pribuvo su 5 pėdy augštu ži
rafų ir visa gauja juodvei- 
džiy.

Kadangi jo šviesenybė 
nuolatos draugavo su žirafų, 
tad buvo neatidėtinas reika
las apgyvendint gyvulį tame 
pačiame viešnamyj. Princas 
buvo nusidėvėjęs su savo 300 
pačiy ir ėmė draugauti vien 
tik su nekalbančiu gyvuliu.

Žirafas liko apgyvendintas 
apatiniam gyvenime, kuris 
buvo paskirtas banko rašti
nei. Lubos liko išplautos, kad 
jis galėty atsistot ir atsisėst 
pagal savo norą. Už tą kam
barį mokėta po 1000 franky 
kas savaitę. Žirafas turėjo 
gaut po kelias kvortas šam
pano kas diena, kad jo kailis 
pasilikty dailus.

Tarp kitko Durand pasakė, 

mokėt. Iš Anglijos atvyku
si moteris su 80 skryniy ir 
prielankiais tarnais. Iš Af
rikos atvažiuodavę turčiai su 
jaunais levais.

Su Durandu susipažinus ko
kia tai princaitė,viena ty, ku
rios užgema prie sosto papė
dės ir persistato dievaitėmis. 
Ji šypsojosi prieš jį ir reika
lavo 5000 dol. iškalno, jei jis 
nori, kad ji tekėty už jo. Jo 
'charakterius buvęs jau tiek 
sugadintas, kad jis paėmė iš 
savo darbdaviu iždo $60,000.

Jo pasakojimai tiek nuste
bino teisėjus, kad paskirta 
jam tik du metai kalėjimo.

Darbdaviai atsisako pridėt 
po kelis centus 7 dol. gau
nantiems darbininkams į sa
vaitę, kurie neturi progos 
nupirkti pieno savo kūdi
kiams, o girdo šampanu gy
vulius, rėdo deimantais šu
nis ir daro betikslius turtu 
aikvojimus, nes perdaug jy 
turi. „

M. Volungevičius.

NEPAPRASTAS SAPNAS.
Paraše P. Čekanauskas.

Censtachavos tra= 
gedijos pabaiga.
Kaip praneša telegramos iš 

Vienos,tai vienuolis Domazas 
Macochas gavo 12 m. kator
gos. Čionais svarbu ne tiek ta
sai nuteisimas kunigo žmog
žudžio,kiek paties teismo ap- 
linkenybės. Kataliku bažny
čios vyskupai panaudojo vi
sus savo ryšius, visą savo 
įtekmę, kad teismas eity už
darytomis durimis ir plačioji 
visuomenė apie jį nieko neži
notu. Kuomet toji klasta ne
pavyko prieš teismą, keli ad
vokatai prašė uždaryti duris 
jau per patį teismą. Jie, tie 
advokatai, aiškino, jog esant 
atviroms durims, nukentės 
kataliku bažnyčios ir valdžios 
garbė, nes laikraščiai išjuo
dins ir išpūs visą šitą žmog
žudystę.

Kaip veidrodyje, per teis
mą dar kartą atsimušė Cens
tachavos vienuolyno tvarka. 
Macochas užmuša savo pus
brolį ir, smaugdamas jį, at
leidžia jam griekus! Paskui 
jisai eina išpažinties ir kitas 
vienuolis jam pataria nu
tempti lavoną į grabę. Val
stietį Pjanko, kuris padėjo 
tempti lavoną, prisiekdina, 
kad jisai amžinai tylėtu apie 
tai, kitaip jam gręsia amžina 
bausmė.

Netik Macochas, bet ir vie
nuoliai Olesinskis, Starčev- 
skis ir kiti turėjo savo skaist- 
veides. Vienuoliai, nors pa
gal prižadus negali turėti pi
nigu, dėlto mėtė tuos pini
gus pilnomis rieškėmis. Žmo
nių suaukauti skatikai ir rub
liai ėjo paleistuvystės reika
lams.

Macochas ir Olesinskis atė
jo teisman kunigiškuose dra
bužiuose. Vienuolyno perdė- 
tinis, kuris turėjo stoti teis
man, pabėgo užsienin.

Tarp Varšavos advokatu 
nesusirado žmoniy, kurie bū- 
ty sutikę ginti žmogžudžius. 
Advokatai buvo paties teis
mo paskirti.

Atsižiūrėdami į Censtacha
vos žmogžudystės pasekmes, 
turime pasakyti, Kad tasai 
garbės vainikas, kuris puošė 
tą vienuolyną, taip svarbų 
Lenkijos istoriškame gyveni
me, jau suvyto. Žmonės jau 
neplūsta toKiomis miniomis 
Censtachavon, kaip tai se
niau buvo. Vienas stabas su
drebėjo savo pamatuose.

Mums, lietuviams, Censta
chavos žmogžudystė, turi būti 
ginklu, kuriuo męs kovosim 
prieš juodąją armiją Lietu
voje. Mūsų kunigija neriasi

Užgaudė dirbtuvės švilpukas liūdnu ir 
širdį draskančiu balsu. Po sunkaus die
nos darbo prasidėjo vakaro poilsis. Ap- 
leizdamas milžinišką dirbtuvę, persiski- 
riau su ūžiančiomis mašinomis ir pašėlu
siai greitai besisukančiais ratais. Aplin
kui tylutis vakarėlis; gamtoje įvyko vieš
patingas ramumas, tarytum lemiantis 
žmonijai kokią-tai nepaprastą laimę.

Štai aš jau namie. Valgis laukia ant 
stalo. Smagu užkąsti po sunkaus darbo. 
Pavalgęs, aš užlipau viršun, į savo kam
barėlį. Lempos šviesa • nušvietė - mano 
kambarį. Šį vakarą aš niekur nebuvau 
pasirengęs išeiti. Buvo liūdna ir graudu 
ant širdies, neapsakomai liūdna. Jaučiau
si visy apleistas ir visuomet vienui-vie- 
nas. Kodėl aš toks nelaimingas!

Bet kambaryje buvo pilna sielos drau
gu. Aš turiu daug knygy ir daug laik
raščiu. Nepaprastai myliu tuos savo drau
gus, nes jie man pasakoja apie visuo
menę, politiką, religiją. Kampe stovi 
piano. Jo skambėjimas tankiai atgaivina 
nuilsusią vėlę.

Aš pradėjau skaityti. Paėmiau įvai
riu žirny skyriy. Norėjau save atgaivinti, 
bet pamačiau, kad kitur dar didesnis var
gas, dar baisesnė neteisybė. Štai strei
kuoja 30 tūkstančiy audėjy. Jie jau il
giau negalėjo ištverti, nes gręsė tikrasis 
badas. Tiems, ką puikiai mokėjo savo 
amatą, kurie galėjo austi ant 15- 20 au- 
džiamyjy mašiny, tiems mokėjo po aštuo
nis dolerius. Kiti gaudavo po 4 - 6.

Kitame mieste vėl streikuoja kelios 
dešimtįs tūkstančiy angliakasiy. Kiek jie 
turi drąsos turėti, kaip jie yra pasišventę 
savo reikalus ginti! Prieš juos policisty 
gaujos ir streiklaužiai. Šeimynos turi ma
tyti ir bado ir šalčio. Viena moteris, pri
trūkus kantrybės, neperkentė kūdiki y 
šauksmo ir šoko žemėn iš ketvirtojo 
augšto.

Kitoje vietoje vėl rašo apie užgriuvi- 
mą angliasyklose keliy šimty darbininky. 
Moterįs kniūpščios guli ant griuvėsiu, kur 
gyvais palaidoti jy vyrai, tėvai ir broliai.

Mano plaukai pradėjo šiaušties ant 
galvos. Aš buvau nelyginant apsvaigęs. 
Per mano kūną perbėgo šiurpulingos ban
gos.

Pasikėlęs nuo kėdės, pradėjau vaik
ščioti. Vaikščiojau greitai, nes visi mano 
jausmai buvo subudę, nervai buvo įtemp
ti. Sėdaus prie piano, kad nuvyti audrin
gas mintis, bet keistai šiandien skambėjo 
tonai. Man nesisekė.

Mintįs mano galvoje slinko vienos po 
kity. . Žmoniy reikalai ir mano ypatiški 
vargai pynėsi į vieną didelį kamuolį. Kas 
bus su darbininky miniomis, koks likimas 
laukia mane rytdieną? Ne bešalis, sausas 
protavimas, bet širdis rišo tuos amžinus, 
tuos prakeiktuosius gyvenimo klausimus. 
Mano fantazijos sparnai buvo augštai ma
ne pakėlę; paskui aš pradėjau leis ties že
myn, žemyn... Nupuolęs ant žemės, aš 
pagrimzdau į savo ypatiškus reikalus. 
Karčiosios mintįs pamažu slinko šalin, 
viltis geresnio, laimingesnio gyvenimo 
mezgė gražy ateities idealą. Numylėti
nės paveikslas buvo prieš mano akis.

O tokios mintįs, kaip jūs žinot, labai 
greitai nuvaro į sapny karalystę. Aš pra
dėjau snausti ir vos bepasiekiau lovą. Aš 
sapnavau...

Tik aš neturiu pažįstamu, neturiu 
draugo. Bastausi iš vieno sodno galo į 
kitą. Ir vėl ko tai jieškau, su kuom tai 
noriu susitikti. ,

Besidairydamas aplinkui, pamačiau, 
ką taip troškau pamatyti. Tai buvo ma
no svajonių tikslas.

Ištolo jinai išrodė visiškai kitaip. Jo-^ 
sios stovyla priminė man deivę, kuri su
teikia gyvybę ir beria žmonijai grožybės 
gėles. Ji buvo pasipuošusi baltais rūbais. 
Galva buvo iškaišyta rožių žiedais. Ran
koje ji laikė kvepiančiu geliu bukietą. Jo
sios akjs viliojo prie savęs, žavėjo-žmo
gaus jausmus. Pamatęs ją, aš nusvitau 
ir vienkart sumišau. Tuomi momentu ji 
atsikreipė į tą šalį, kur aš stovėjau, ir 
mudu prisiartinom vienas prie kito. Ilgai— 
ilgai mudu buvome nesimatę. Negalėjo
me atsigėrėti, atsigrožėti. Buvo ramu ii 
linksma ant širdies.

Vaikščiodomi žaliuojančiomis pievo
mis, męs kalbėjomės apie savo ir žmonių 
reikalus. Susikabinę rankomis mudu ėjo
me į tolį ir priėjome didelį ežerą, žaliomis 
giriomis apsuptą. Pakraščiais žaliavo 
lankos, ant kuriu tarytum kas gausiai iš
barstė gėlių milijonus. Ant kalnelio bu
vo prirengtas keleiviams suolas. Keli aug- 
šti, šakoti medžiai saugojo poilsio jieškan- 
čius nuo saulės spinduliu. Tenais užko
pę, mudu norėjome pasilsėti.

Tuo tarpu saulelė, per visą dieną kai
tinusi žmones, ketino nusileisti. Oras at
vėso. Vakaro tyla atėjo žmonių suramin
tu. Neužilgo pasirodė mėnulis. Sidabri
nės šviesos bangos gausiai bėgo linkui že
mės. Mėnulio veidas atsimušė vandens 
gelmėse. Vandens 'paviršis skaisčiai žvil
gėjo. Ant dangaus mirgėjo nesuskaito
ma žvaigždžių daugybė. Rasa deirMknti- 
nė pravirko ant žolynu ir geliu.šiltas oras, 
kildamas nuo žemės, buvo toksai gaivus, 
lepinantis. Rodosi, galima buvo atjausti 
gėlių kvapsnį.

Miškas nurimo. Tik silpnas vėjalis 
retkarčiais palinguoja medžiu viršūnes. 
Visoje gamtoje užviešpatavo šventa ramy
bė. Už jokius pasaulio turtus nebūčiau 
sutikęs pakeisti tosios ramios valandėlės. 
Bet veltui tos mano svajonės, kuriomis 
taip gėrėjausi, ramindamas save.

Ji atkreipė į mane savo žydrias ake
les. Aš neišturėjau ilgiau ir karštai pa
prašiau jos eiti per visą gyvenimą vienu 
keliu, amžinai susilieti vienon gyvastin.

Ji tylėjo ir visai nieko nesakė, tary
tum slopindama savo širdyje didelę mei
lės liepsną. Aš atsirėmiau į milžiniško 
medžio liemenį ir laukiau jos prabįlant.

Giedras vasaros priešpietis. Saulės 
ugniniai spinduliai, pasiekę žemę, spirgi
na nuvargusius žmones. Visi jieškosi pa
vėsio, visi bėga nuo tos kaitros. Visų už
kampiu gyventojai subruzdo kraustyties į 
laukus, į žaliuojančias pievas, į mariy 
maudynes. Visi trokšta tyro lauky oro.

Tik aš vienas vaikštinėju miesto gat
vėmis. Ko tai jieškau, ką tai užmiršau. 
Rodosi, vaikštinėdamas, jieškau savo 
draugės. Vienui vienam taip nepatogu, 
taip nesmagu! Štai prieš mano akis ka
ras su parašu “Public Park”. Nieko ne
galvodamas, mitriai’įšokau karan ir va
žiuoju Karas sustojo. Aplinkui lapuoti

“Mielas drauge! Kelkimės iš tos ra
ngos vietelės. Tai ne mūšy dalis. • Męs 
priversti persiskirti ir kožnas eiti savo ke
liais. Matai, antai prisiartina juodas de
besys ir baisi audra sunaikįs žmonijos lai
mę ir gerovę. Tasai juodas debesys—tai 
mūšy kartusis gyvenimas, slopinantis pro
tą ir jausmus. Kiek daug žmoniy įpuola 
į bedugnę vargy prapulties, kaip žmonės 
vieni su kitais pjaujasi, vieni kitus per
sekioja.

“Betgi, nors tamsios audros viesulos 
norės mus išnaikinti, męs nepasiduokime 
joms. Męs turime iškovoti laimę sau ir 
žmonijai. Tik reikia drąsiai stoti į kovą. 
Tuomet užtekės saulė šviesybės; atgaivins 
mus malonys saulės spinduliai.”

Paskui ji man padavė ranką ir atsi
sveikino: “likkie sveikas, mano mylimas 
drauge! Mūšy laimės akiemirksnis jau 
pasibaigė, o rytoj vėl prasidės kasdieni
niai vargai. Jie iščiulps iš mūšy paskuti
nes jiegas, išeikvos mūšy energiją.”

Ir ji nutolo nuo manęs. Vėliai likau
si patsai vienas, visy apleistas...

Tik staiga pasigirdo laiptais žmogaus 
trepsėjimas ir per miegą man pasirodė, 
tarytum Rusijos žandarai ateina pas ma
ne į svečius. Bet už duriy pasigirdo švel
nus šeimininko balsas: “Malonėkite,Tam
sta, kelties, nes jau šešta valanda.” Aš 
pakėliau galvą nuo paduškos ir apsidai
riau aplinkui. Tai buvo tik sapnas, bet 
vienok, kaip jisai į mano gyvenimą pa
našus.

pareikalavo mokėti pensiją 
senam jam Persijos šachui. 
Ir, kaip praneša, šitas reika-Ir, kaip 
lavimas bus išpildytas.

Ar politiška neprigulmybė 
Persijos užges, kaip žvakė, 
ar ii dar ilgiau užsilaikys, 
sunku pasakyti. Bet “finis 
Peraiae” jąu arti.

publiką. Piety Afrikos bue- 
rai kelis metus karžygiškai 
grūmėsi su Anglijos regulia- 
riška kariumene. Visas pa
saulis stebėjosi iš ty valstie
čių, kurie visai nepažinojo 

mylėjokazermės, bet 
savo šalj.

labai

kę satrapai ir praleido 1200 
viena diena vien tik viešna- 
myj; jie gėrė Haut Brion, 
kuris atsiėjo po 30 dol. už 
bonką. Abisinijos valdinin
kai užsikūrė ugnį viduryje 
viešnamio ir ruošė sau'valgį, 
o paskui turėjo už viską už-

tautiškus> vienuolynus, tuos 
dykaduoniu lizdus. Ameri
koj jau renkama aukos vie
nuolynui įkurti.

Vienuolynu gyvenimas vi
suomet padengtas slaptos 
skraiste. Tamsiuosius dar
bus atlikti ten patogiausia 
vieta.

Cia suplūdo visos tautos, visos 
Bet visgi didžiuma vargdieniu. 

Nors jie šventadieniškai posirėdę, bet iš
blyškę veidai išduoda jy kilmę. Visi 
išrodo ramus ir linksmi, pilni energijos ir 
spėky. Vaikščioja būriais ir poromis, sė
di pavėsyje, kur saulės spinduliai nebeįgali 
pasiekti.

žmoniy 
klesos.

Langai sniegais apnešti. Vėjas palangė
mis dūksta, verkia, sniego viesulą kelda
mas. Lemputė dar šviečia. Tasai pats 
laikraštis šalę manęs. Atsikėlęs, dar il
gai galvojau apie savo nepaprastą sap-

Laimė tik per sapnus darbininką ap
lanko, bet sapne jiijai nėra amžina....
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—Ar tu girdėjai, Rožyte, 
kad aštuntą kovo žuvo ant 
geležinkeliu dvylika žmonių. 
Pamislyk, Rožyte, tik per 
vieną dieną! Tai jau tikrai, 
dukrele,sūdnoji diena.

—Aš tau seniai sakiau, 
mama, kad mūsų gelžkeliu 
tvarka netikusi. O tu ma
nimi vis neužsitikėjai. Da
bar pati matai, kad mano 
teisybė.

—Tu visai ką kitą sakei, o 
aš visai ką kitą kaltinu. Tu 
kaltinai kompanijas, kurios 
būk tai žmones lupa, o aš 
kaltinu tuos brudus mašinis- 
stus ir signalistus. Jie tik 
algas ima ir vėpso. Keliau
ninku gyvastis jiems visai 
nerūpi.

—O aš juos visai ne taip 
jau daug kaltinu. Jie taip 
daug dirba, kad išties ir sun
ku viskas prižiūrėti. Bet iš 
ju priežasties dar mažiausia 
nelaimiu atsitinka.

—Tai pagal tavo nuomo
nės vėl kompanijos kaltos. 
Bet tu, Rože, visai iš galvos 
kraustais), aš tau turėsiu iš- 
velti kailį. Jau kitokio žo
džio ji nei nežino. įsikan
dus, kaip tas šunelis mėsos 
gabalą, vistik kapitalistas, 
kapitalistas. Paspring tu su 
tuo kapitalistu. Na ar tam 
milijonieriui bus pelno, kad 
žmonės žūva?

—Žinoma, bus pelno.
—Gyvai padūkai, Rože! 

Koks gi jam pelnas? Persi- 
.žegnok. Teisybę andai per 
Young Mens Christian Ass’n 
susirinkimą pasakė vienas iš
mintingas vyras, kad visi ci- 
cilikai, tai aiškus ligoniai. 
Jie lyg kad pamišę. Jie sau 
patįs kala, kala į galvą, pas
kui jau apspangsta ir vieną 
juodumą temato.

—Kas čia tavo, mama, per 
šneka !Šnekėk apie gelžkelius, 
bet ne apie juodumą ar bal
tumą. Aš sakiau, kad kom
panijos pelno iš žmonių ne
laimiu. Ar tu žinai, kad ant 
Harrimano linijos per kelis 
mėnesius skebai važinėjo. 
Visi gelžkeliečiai sfreikavo. 
Bet kompanijoms pelnas 
brangus. . Prisamdė skebu ir 

. tie pradėjo versti traukinius 
į grabes. Net kongresą rei
kėjo išjudinti. Juo ilgiau tie 
skebai važinėjo, juo daugiau 
žmonių žuvo. Tai dabar ma
tai. Gana bus to. Bet dar 

* dešimts karty galima būtu 
pripasakoti ant kompanijų.

—Gana jau gana! Man 
nusibodo su tavim kalbėt. 
Pasakyk tu jai žodelį, ji tau 
žirniy maišą pabers. Visai 
tu manęs neguodoji, Rožyte.

—Bet pati, mama, perdėm 
užsipuoli. Pati užvedei šne
ką apie nelaimes ir pati užta
ri ty nelaimiu kaltininku^.

-—Tai jau tu, Rožyte, ma
nai, kad aš niekad o niekad 
negaliu teisybės turėti. Vis
ką, ką tik aš sakau, tai jau 
tu ir pajuoki. Ką, mat,šitokia 
kvaila boba gali pasakyt. 
Kožną kartą tu man taip šir
dį užduodi. Tik ir knygose 
rašo, kad yra labai 
mintingu seniu.

—Taip, mama, 
nedaug. Bet senis 
su jaunaisiais ir pagal naują 
mokslą elgties, bet ne atbu
lai. kad jaunieji eitu

daug iš-

su

yra, tik 
turi eiti

se-

niais. Mažu, senovėje taip 
ir buvo. Tuomet gyvenimas 
beveik ant vietos stovėjo. 
Viskas begalo pamaži mai
nėsi. Tuomet seniai galėjo 
būti išmintingesni tik dėlto, 
kad buvo senesni. Bet da
bar su kožna diena męs spar
čiai einame pirmyn. Senu
kui ir sunku sekti visus išra
dimus, mokslą, visuomenės 
gyvenimą.

—Et, Rožyte, jau tu ma
nęs neišmokysi. Ar tu šne
ki, ar žirnius į sieną beri, tai
vistiek pat.

—Tai ne perdidelė garbė, 
mama, jeigu tu savo galvą 
prilygini prie aklos sienos!

Sceniškas 
paveikslėlis.

(Kambary ant stalo išriš
tas pundas, per praskleistą 
popierį matos knygos. Anta
nas triūsia apie pundą, turi 
rankoj suėmęs šniūrus. Pasi
šiaušęs Kazys stovi toliau 
per-pus nuo Antano nusisu
kęs, krapšto didelę parcelinę 
pypkę).

Antanas: Kazy, ei, Ka
zy, žiūrėk, kokį knygų pun
dą nupirkau! Tat bus skaity
mo... Skaitysim, brolau!

Kazys: Tu po senovei į 
tuos popiergalius žiūri. Lie
tuvoj pradėjai, o čia Ameri
koje beskaitydamas apaksi; 
matysi, matysi, Antanai!

Antanas: Tiesa, nekaip 
negaliu .atprasti į tuos po
piergalius žiūrėjęs; esu, kaip 
koks senas pypkius, kurs su 
su savo čiulpe negali persi
skirt.

Kazys: Tai kokios gi čia 
yra tos tavo knygos? Kągi 
tu doro iš ju išskaitysi?

Antanas: O, čia yra 
daug mandrybiu! Pažiūrėk 
tik, kaip visos knygos gra
žios! Vienos mėlynos, kitos 
raudonos, vienos už kitas ge
resnės...

Kazys: Na, jau su savo 
gražumu! Kai komedininkas 
štukas rodo, tai gražu, o čia 
nei pasižiūrėt nėra į ką.

Antanas: Eik sau, eik! 
Veltui ką Amerikon važiavai. 
Perskaityk, šit, visa žinosi, 
kas tai tokia saulė ir kas toks 
mėnulis... Perskaityk, balan
dėli, žinosi, kaip tave Dievas 
sutvėrė ir kodėl pusplikis gy
veni...

Kazys: Mandresnio ne
galėjai pasakyt? Tai niekis iš 
tavo knygy, kvailas popieris!

Antanas: KaJ<tą turi 
kietą, kaip bulius! Dabar jau 
daug protingiau nukalbi, kaip 
kad Lietuvoj būdamas. • 
' Kazys : Aš niekuomet ne
buvau taip kvailas, kad kny
gos reiktv skaityt.

Antanas: Amen!—Sa
kyk, ką tu manai kitą savai
tę veikti?

veikiau?
Antanas: Ligšiol kasdie

na dirbt fabrikan ėjau. Bet 
kapitalistai žada fabrikus už- 
daryt, su unija dėlei algų 
nesutinka.

Kazys: Kas tau apie tai 
pasakojo?

Antanas: Nieks nepasa
kojo, laikraščiuos rašo.

Kazys: Laikraščiuos 
kad jau 
.Meluoja
žinai, neturi

ra
kąs

Kazys: Kunigo pamok
slu klausaus, nenoriu, kad 
man drukas gadintu akis.

Antanas: Sakai, apakęs 
dar akuliorius turėsi pirkties. 
Ko gi jau netinka? Būtum 
kaip tikras ponas!

Kazys: Visgi, žinai, bū
tu sukrypęs reikalas, jei taip 
su darbais būtu, kaip tos ta
vo popieros rašo...

Antanas: Mat, kaip rei
kia popieras skaityt, bent da- 
sižinai, kada be duonos pasi
liksi. Kitaip apie tai nebū
tum nesapnavęs... Nenori, 
Kazy, eime socijalistu susi
rinkimam Bus prakalbos, 
ginčai...

Kazys: Neinu, be manęs 
nutarsit.

Antanas: (užsideda 
purę ir išeina).

Kazys (vienas pats): 
darys fabrikus... Gal
Dievas duos, kad neuždarys. 
Nagi, nagi, gazietą paskai
tysim, ką gi ten apie tuos 
fabrikus rašo... (Pasiima An
tano laikraštį, varto, žiūri). 
Kas čia gali ką surast, tiek 
prirašyta! (Sulanksto ir kiša 
atgal Antano ploščiun).

Gribu-Grabu.

ke-

dar

šo... Maniau, 
būtu kalbėjęs, 
tie laikraščiai, 
ko rašyti.

Antanas: Šiandien pėt- 
nyčia, neužilgo regėsim.

Kazys: Taigi paskaityk, 
tąjį savo laikraštį... Pasi
klausysiu, ar teisybę rašo...
• Antanas: Pasiimk, ploš- 
čiaus kišenėj rasi.

Kazys: A... aš neskaity
siu. i .

Antanas: Be ne būsi 
jau ir maldaknygėj silibiza- 
vot užmiršęs...

t

Visasvietine paro= 
da San Francisco.

Gal niekur kitur žmonės 
taip daug nėra užinteresuoti 
parodos klausimu, kaip ant 
“Pacific Coast”. Tuomi klau
simu rūpinasi įvairiu tautu 
ir klesu žmonės. Visu me
nama, jog tai bus viena iš 
didžiausiu parodu, kokią svie
tas turėjo ikšioliai.

Paroda atsibus San Fran
cisco 1915 metais, pabaigus 
kasti Panamos kanalą, kuris 
suvienys du didžiuoju vande
nynu.

Paroda trauksis nemažiau 
devynių mėnesiu, o gal ir 
visus metus. Tokiu būdu 
bas duota proga atlankyti 
parodą kiekvienam tinkamu 
metlaikiu.

Męs, lietuviai, iš priežasties 
tos parodos turime atsiminti 
prieš vienuoliką metu atsi
buvusią Paryžiaus parodą su 
mažu lietuvišku skyriumi, 
kur milijonai žmonių galėjo 
matyti ir svarstyti mūsų tau
tos stovį (? Red.) tame laike. 
Tai buvo tik pirmas bandy
mas ir retas iš mūsų vadovu 
tesuprato atsakančiai tą 
darbą vesti. Nuo Paryžiaus 
parodos Lietuva milžiniškais 
žingsniais paėjėjo pirmyn. 
(? Red.) Atgavus spaudą, 
atsidarė durįs viešam dar
bui. Rišys tarp Amerikos, 
Didžiosios Lietuvos ir Prū
su laipsniškai auga. Ben
dras darbas pradėjo užimti 
vietą tarpe išsisklaidžiusiu

Prieš mus stovi klausimas: 
ar dalyvausime męs, kaip 
atskira tauta, San Francisco 
parodoje, kur pasaulis iškil
mingai apvaikščios kultūros 
ir .progreso šventę? Keliu tą 
klausimą išanksto, kad turė
tume gražaus laiko jį ap
svarstyti.

Aš bent tikiu, kad lietuviu 
tauta neatsiliks nuo kity. 
Bet dalyvaudami, męs turi
me išrišti klausimą, ar mums 
užteks mažučio skyriaus, kaip 
tai buvo per Paryžiaus paro
dą, ar budavosime savo tau
tišką namą?

Man, žiūrint į dalyką visa
pusiškai, rodosi, jog męs ne
būsime užganėdinti skyriu
mi, nes šiandien jau męs 
daug toliau esame nužengę, 
negu 10 metu atgal. Šiandien 
turime daug daugiau išdir
biniu, kuriuos galime paro
dyti. Mums jau laikas pa
rodyti,. kad. stovime progre
so dalykuose ant lygaus su

‘ V test

kitomis tautomis laipsnio, 
būtent, dailėje, literatūroje, 
muzikoje ir kitose profesijo
se. Mums reikėty pastatyti 
savas lietuviy budinkas, kur 
tilpty mūšy tautos tvariniai, 
kur kožnas svetimtautis ga
iety pamatyti, kuo męs esa
me turtingi.

Todėl nepraleiskime tos 
progos. Imkimės už darbo 
visi! Negalima čia neištarti 
žodį ir mūšy draugijoms. 
Juk Paryžiaus skyriy įrengti 
daugiausia padėjo S. L. A. ir 
Tėv. Myl. Draugystė. Da
bar jau artinasi metiniai su
važiavimai svarbesniyjy 
draugijy, kaip Amerikoj,taip 
ir Didžiojoj Lietuvoj. Be 
abejonės, reikės išrinkt tam 
tikrus komitetus, kurie tvar
kys parodos reikalus, žino
ma, jeigu visuomenė parems 
pačią dalyvavimo idėją. •

Būty labai pravartu išgir
dus plačios visuomenės nuo
monę.

Jurgis J. Luben.
Nuo Redakcijos: Talpiname tik 

kai-kurias vietas prisiysto mums atsi
šaukimo, nes jame perdaug atkartojimy 
ir sentimentalizmy. Autoriaus išvedžio
jimai mums neišsirodo pertikrinančiais. 
Reikalui paaiškėjus ir klausimui pri
brendus, išreikšime ir savo tame dalyke 
nuomonę.

Korespondencijos
Grand Rapids, Mich.

Tėv. Myl. Dr-stės 58 kuo
pa 5 kovo d. laikė savo susi
rinkimą. Pirmiausia kalbėjo 
J. Dementis apie karę. Pas
kui deklamuota ir ant galo 
kalbėjo L. Braškis apie mū
sų literatūrą. Tuomi susirin
kimas ir užsibaigė. Ketina 
rengti susirinkimus kas mė- 
nesis. Dabar nutarta surengt 
diskusijos ant 26 d. kovo.

Šiomis dienomis buvo pra
kalbos ir misijos parengtos 
šv. Petro ir Povylo parapi
jos. Tęsėsi 8 dienas. Kalbė
jo tėvas kapucinas. Žmone- 
lius taip įgąsdino, kad kitas 
galėjo net durną galvą gauti 
iš baimės. Prisiegdino, jog 
neisią į bedieviškus susirin
kimus, neskaitysią kitu laik
raščiu, išimant “Draugo” ir 
“Žvaigždės”, nelaikysią savo 
namuose nesilankančiu baž
nyčion. Visi kiti likosi pra
keikti. Tarp kitko įdūkęs 
vienuolis pasakė, kad nesą 
didelio grieko už bedievio už
mušimą. (? Red.)

Rockford, III.
Vietiniai lietuviai pasiskir

stę į keturias partijas ir tarp 
savęs nesutinka. Per laik
raščius vieni kitus išjuokia.

Miestelis nemažas, dau
giausia švedu apgyventas. 
Darby yra visokiy, bet iš 
priežasties dideliy šalčiy dar
bai buvo apsistoję. Darbas 
gauti sunku. Yra labai daug 
bedarbiy.

25 vas. d. atsibuvo Liet. 
Ukėsy Kliūbo susirinkimas. 
Išrinktas naujas komitetas, 
kuris, kaip išrodo, galės ga
na smarkiai darbuotis. (Pa
baiga koresp. neįskaitoma. 
Red.) Senis.

Montello, Mass.
3 d. kovo atsibuvo Mokslo 

Dr-stės prakalbos. Kalbėjo 
vietiniai kalbėtojai: K. Čau- 
pa, A. Dembinskas, P. Bal
trūnas ir A. Baronas. Visi 
kalbėtojai nurodė mokslo 
naudingumą ir kaip be jo 
sunku yra žmogui gyvent. 
Vėliaus buvo rodomi ilius
truoti paveikslai iš Jurgio 
Washingtono gvvenimo. Pa-Washingtono gyvenimo 
veikslai nekaip nusisekė, nes 
nebuvo gerai išaiškinta.
1 9 d. kovo buvo ‘ surengtas 
vakaras vietinės teatrališkos 
kuopos “Viešulos”. Buvo sta
toma ant scenos dvi dramos 
“Penktas prisakymas” ir 
“Kerštinga meilė”. Taipgi 
buvo daug įvairiu pamargo 
nimy. /

V

Programas buvo šioks:
Pirmiausia deklamavo M. 

Darzinskiutė “Ach tu laisvė” 
ir “Aušta rytas”. Atlikta ge
rai. Toliau deklamavo M. 
Ustupienė “Iš kur rytas pra- 
ded aušti”, taipgi atlikta ge
rai. Toliaus buvo lošta 
“Penktas prisakimas”. Lo
šėjai savo roles atliko gerai, 
tik galu gale, kuomet virši
ninkas turėjo nusišaut, re
volveryje būta iššauta patro
no, kas pailgino laiką nusi- 
šovimo.

Po tam J. Tamošaitis grie
žė ant smuiko, kuris nema
žai prijuokino publiką. At
likta labai puikiai.

Toliau J. Čarlutkutė skam
bino ant piano. Atlikta ge
rai. Potam buvo lošta “Kerš
tinga meilė”. Čia irgi lošė
jai atliko gerai savo roles, 
tik su' revolveriu tas -pats ne
smagumas atsikartojo. To
liau M. Tuinila sakė monolo
gą “Karė”. Atlikta visai ge
rai, kas labiausia prijuokino 
publiką. M. Ustupienė dąi- 
navo, o J. Čarlutkutė pritarė 
ant piano, “Tykiai, tykiai 
Nemunėlis teka” ir “Siuntė 
mane motinėlė”. Atlikta la
bai puikiai, ką liudijo publi
ka savo gausiu delny ploji
mu ir, neatleidžiant publikai, 
sudainavo dar “Pasakyk, ma
no mylimas krašte” su garsiu 
pritarimu piano. Ant galo 
vėl J. Tamošaitis griežė ant 
smuikos ir su tuom ; pasibai
gė. S. Babonasovas.

Maynard, Mass.
3 kovo atsibuvo šv. Juoza

po dr-stės mėnesinis susi
rinkimas. Sale kity reikaly 
nutarta paaukaut iš draugys
tės Lawrence’o strekieriams 
10 doleriu. Buvo išrinktos 
dvi ypatos pereiti per stubas, 
kur gyvena lietuviai ir pa
rinkti auky. Bet nedaug te
surinkta, nes per tris vaka
rus tik $14,90. Daugelis sa
kė, jog nepažįsta rinkiku. 
Bet, kada atvažiuoja iš Bos
tono kun. Chmelnickas, tai 
dešimtimis tik neša, nors jo 
ir nepažįsta. Mat, čia lenkai 
nori bažnyčią statyt, tai sy
kiu ir lietuviai neša savo 
dolerines, nors daugelis mo
terėliu lenkiškai nei nesusi
šneka. Bet kunigas moka 
nuraminti, sakydamas, kad 
pramoksiąs lietuviškai iki 
bažnyčia bus pastatyta. Nors 
jau du metu aukos plaukia, 
o vienas ilgaskvernis jau iš
dūmė, bet niekas nežino, kur 
eina tos aukos ir kiek j u 
įplaukė. Bet mūsų dzūkeliai 
ant to neatboja.

Laikraščiu mažai kas skai
to. Labai prasiplatinęs ka- 
ziry lošimas, o ką jau apie 
rudį, tai jį maukia, kaip bu
liai, o paskui, žinoma, būna 
ir peštynių. Tai vis darbe
liai karšty kataliku.

Lenkės Vyras.
West Hazleton, Pa.

3 d. kovo atsibuvo parapi
jos mitingas. Buvo šnekėta 
apie naują parapijos būvį. 
Bažnyčia nauja pastatyta, 
tik nėra pečiu ir altorių. Dar 
trūksta sėdynių ir langu su 
paveikslais. Vargonus nu
pirks lietuviu jaunuomenės 
arba dainininku kuopa. Baž
nyčia turi skolos $1.200 ir ku
nigui reikės mokėti mėnesinė

čioms, reikią mokėti po $3. 
Vyrai gi, kurie nėra užsimo
kėję $30 ant bažnyčios, turi 
pabaigti, kiek neužmokėjo, o 
už išpažintį nuo $2 iki $3.

Darbininkai, gyvenanti su 
šeimynomis, prie dabartinio 
brangumo, ar begali turėti 
atliekamo pinigo? Vieni var
gai, bėdos ir skolos. O čia 
dar visi ]enda, visi prašo ty 
pinigy.

Gerai dar, kad šitas kuni
gas žmoniškas!

Kuomet kun. Delininkaitis 
nusišovė girioje, tai jį iškil
mingai palydėjo. Net visas 
miestelis drebėjo. Ogi kaip 
tu, biednas žmogeli, numir
si, tai niekas tavęs be pinigo 
nepalydės, nei kunigas, nei 
vyskupas.

Bet šitas kunigas geras. 
Kada parapija nutarė, kad 
žėdnas turi mokėti mėnesinę 
50c., tai kunigas pasakė, kad 
nereik stovėti prie duriy ir 
priverstinai lupti mokestis, 
nes mažu kitas neturi iš ko 
pavalgyti. Vieną kartą, ka
da buvo apie 200 žmoniy, tai 
nekurie pradėjo rėkti, kad 
reikia išmest tas kunigas, 
bet kada vienas paprašė pa- 
kėlti rankas, kas nenori to 
kunigo, tai trįs pakėlė.

Dabar žmonės tą kunigą 
labai 'myli, nes jisai visuo
met užtaria biednus darbi
ninkus.

G. Smitcer ir A. Aleskutis.
Springfield, III.

Kovo 4 d., susirinkus bū
riui draugy per varduves pas 
K. Draugelą, drg. Šarkis pa
aiškino keliais žodžiais apie 
Lawrence’o streikieriy padė
jimą. Tuomet susirinkimė
lis nutarė paaukauti po kelis 
centus. Aukavo: P. Šarkis, 
Liulis, A. Šarkis, Lukas, Dau- 
gala po 50c.; Juknavičia 30c.; 
Latonis, Pliauška, Kuras, 
Liakaučia, Liakša, Lekšienė 
po 25c. Viso labo surinktą

Montello, Mass.
L.S.S. kuopa 10 kovo laikė 

savo diskusijas. Temos buvo 
dvi: Kame darbininku išgel
bėjimas: unijose ar socijaliz- 
me ir ar žmonės vergauja 
prieš valdžias dėl savo tam
sumo ar tu pačiu valdžių ver
čiami. Kuopa gyvuoja ne
tvirčiausia. Kad sudrutinus 
kuopą nutarta surengti pra
kalbas ant 17 kovo dienos. 
Kalbėti pasižadėjo “Laisvės” 
redaktorius L. Prūseika ir 
vietinis draugas Baronas.

Juokų kąsneliai.

se- 
pa-

Kaikuriems parapijonams 
kunigas nepatinkąs, sako, 
girdi, socijalistas. Mat, ku
nigas sakęs pamokslą ir mi
nėjęs, kad galima skaityti 
laikraščius, kokius kas nori, 
tik nereikia peikti pačią baž
nyčią.

10 d. kovo atsibuvo pamal
dos daičiy bažnyčioj ir sakė 
per pamokslą, kad reikia eiti 
pirkti kviteles išpažinties. 

1 Merginoms, be tevy būnan-

Kap Ridzikas ajo in 
kunigų?

(Drukavota dzūkiškai).
Per cielas dzvi dzienas 

dėjau ir misliau, kaip čia
taikyc šnekėc, nuajus in ku
nigu. Reikia žinoc, kad mūs 
jegamascis tai ne bile kokis 
prastas mužikas. Jis bai- 
kauc nemyli. Cik vienu žo- 
dzį negerai ištarsi, tuoj lie
pia aic laukan.

Žūc-būc, misliu sau, užai- 
siu in Maušuky išsimesc po
ru seikiu dėl atvožnumo. Nu, 
ir k y jūs misliat aš karče
moj susicikau? Nugi žūrau, 
Raulas Šleivinckas rija alų 
net apsiputojis. Aš jam sa
kau: “Sveikas gyvas, Šlei- 
vinckai, kur gi tu per sapcy- 
nis mėnesius buvai? Gal vėl 
kozoj sėdėjai?”

Raulas akiu balcymus iš
vertė, skersai į mani pažūrė- 
jo ir sako: “A- a, tai tu .čia, 
Ridzikai? Akšy, užfundzysiu. 
Turbūc dar acimeni, kap aš 
tavi krajuj nuo kiaulių atgy- 
niau?...”

Nu, bracia, kap cik jis man 
tokiu sarmatu padarė, aš jau 
neištrivojau ir pradėjau ant 
jo plūse. Sakau:' “Tu šlei-

vy, tu arkliadanci, tu neci- 
kėli, kadu tu mani nuo kiau-' 
liy atgyniai?...” Ir, bracia, 
tep aš ant jo inširdau, kad 
priėjau arčiau ir jau norėjau 
smoke in snukį. Nugi tuoj- 
čės cik cvapc jis maniužkrū- 
cinės ir pradėjo targenc. Bet 
ku jis man znočina!.. Kaip 
cik strėbiau kuloku in snukį, 
tuoj ir pasirito ant žamės. 
Dar norėjau spyre ledokui 
čeveryku in dancis. Bet 
Mašukas pribėgo ir sako: 
“Ui, Ridzikai, cik tu jam ne
užmušk, aš tau užfundzysiu.” 
Kad tas n ed avi arka prikecino 
užfundzyc, tai jau daviau 
pakajy.

Išsigėriau dar vienu bren
dy ir du mosciku ir, sakau, 
aisiu in kunigu- Išėjau iš 
karčemos ir stačiai drožiu. 
Ogi cik bame nosių in sienų! 
Apsidairiau, nieko nemacyc, 
cik biskį miglos akyse rodosi. 
Acisukau nuo sienos ir neuy- 
sterėjau nei poros žingsniu, 
cik zvambe vėl kaktų in stul-~ 
py! Nu, misliu sau, bracia, 
reikia dasiprotėc, kas čia ga
li būc. Dzirsc in vienu pušį, 
in kitu...ogi žūrau, kad stry- 
to nėra, katruom reikia aic 
in kunigu, cik aplinkui mani 
tvora ir sienos. Nu, misliu 
sau j tai Raulas man užtaisė. 
Apsikabinau stulpu ir neži
nau, ku daryc. Kad ne Smai- 
dziūno Jonas, Dzieve duok 
jam sveikatų, tai, dzievaži, 
būtau nei namo neparėjis.

Jūsų Juras Ridzikas.

RED. ATSAKYMAI.
JURGIUI LUBEN. Reikėjo ištaisyti 

ir sutrumpinti.
J. KALAKAUSKUI. Atsakymas laiš

keliu.
GAMTOS ŠONUI. Susimildami dau

ginus fakty, o mažiausia sausy išvedžio- 
jimy apie kapitalizmų. Chicagoj tokia 
galybė naujieny, kad medžiagos yra ik- 
vsliai. Jūsų koresp. turėjome perpus 
sutrumpinti, nes fakty joje beveik nėra.

Didžiausios Prakalbos!
L. S. S. 17 parengė kp. prakalbas, 

kurios atsibus 17 kovo (March), 1912, 
svetainėj K. of P., 825 N. Main st., 
Montello, Mass. Prasidės 2 vai. po pie
ty. Meldžiame visus lietuvius ir lietu
vaites atsilankyti ant šių prakalby, nes 
pirmu syk pas mus kalbės “Laisvės” 
Redaktorius L. Prūseika. Paskui A. 
Baronas. Tarpuose prakalby bus de
klamacijos. Komitetas.

Reikalingas kriaucius.
Reikalingas mokantis kriaučius prie 

kostumeriško vyry ruby siuvimo, taipgi 
ir prosyt. Darbas ant visados, užmo
kestis gera. Malonėkite atsišaukt grei
tai per laišką arba ypatiškai. Antrašas:

‘ P. Buzevičia,
252 South st., Athol, Mass.

Parsiduoda.
Parsiduoda valgomy daikty krautuve 

(bučerne), kuri randasi lietuviais apgy
vento) vietoj. Biznis gerai išdirbtas. 
Gera proga pralobti. AtsiŠaukit j

“Laisves” Administraciją, 
242 Broadway. So. Boston, Mass.

Dr-stč Liet. Taut. Brol. PaŠelpos vardu 
L. K. Gedemlno No. 1 
Ant Town of Lake, Chicago, Ill. 

ADMINISTRACIJA: 
Prezidentas K. K. Strzyneckis,

4602 So. Ashland Ave., Chicago, III.
Vice Prez. St. Ragauskis,

4612 S. Wood st., Chicago, III.
Protokoly Rašt. A. A. Poška,

4623 S. Marshfield Ave., Chicago, III.
Finansy Rašt. F. Yaugel,

46(H> S. Paulina st., Chicago, III.
Iždininkas A. J. Beržynskis,

4600 S. Paulina st., Chicago, Ill.
Organo užžiūrėtojas A. M. Sarčius, 

4649 So. Ashland Ave., room 5
Chicago, III.

NAMINE MOKYKLA
GRAMATIKA angliškos kalbos 

mokytis be mokytojo (apdary
ta)..........................................  $1.00

VAIKŲ DRAUGAS arba kaip 
mokytis skaityti ir rašyti be mo
kytojo......................................... 15c

NAUJAS BODAS mokytis ra
šyti be mokytojo..................... 10c

ARITMETIKA mokinimuisi ro- 
kundy, su paveikslais (apdary
ta)................................................35c

Pinigus siyskit per M o n e y O r- 
d e r šiuo adresu:

P. MIKOLAINIS
Box 62, New York City.

KNYGOS.
Visokio turinio lietuviškas, lenkiška* ir., 

rusiškas knygas galima gauti F.; Mi-. 
lašausko spaustuvėj. Reikalaudami ka
talogo prisiyskite už 2c. stamp*.

F. MilaŠauskas,
2nd street, i So. Boston, Mass,25
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ADVOKATAS
ATLIEKU VISOKIUS REIKALUSg

Žudote jiegas? Feeling ”Fif‘ Every Day

Kelinei ir 5Oc
Sutaisyta ypatingai 

toms ligoms gydyti.

it
(b

Nelaimes, Skundus, Reikalavimus, 
Ukesiškas Popieras, Persiskyri
mus ir visokius teismo dalykus.

(d n

Telephone Fort Hill 504 f

Mūsų korespondentas iš K] 
unbridge'iaus praneša, kad <gCabibridge’iaus praneša, kad 

kun. Krasnicko reikalai visai 
blogai stovi. Parapijonu de-1 
putacįja buvus pas kardinolą 
O’Connell. 10 kovo per su
mą bažnyčioj jau buvo poli- 
cistai. Kunigas baisiai nusi
gando. Kunigtii neleido kal
bėti bažnyčioje. 11 kovę vy
rai vėl buvo pas kardinolą. 
Sako, kad kun. lėbis bus už
baigtas. Korespondencija 
tilps kitame “Laisvės” N-ry.

Nauja Cambridge’iaus po
žeminė linija (subway), kaip 
pasakė prezidentas Bancroft, 
bus gatava už dvieju savai
čių. Nuo Park st. iki Har
vard square kelionę atliks į 
8 minutas.

Richesonas dar# nenužudy
tas. Mirties bausmė jam pa
skirta ant 19 d. gegužio m. 

’Jaučiasi kalėjime labai gerai. 
Kaipo nuteistam ant mirties, 
jam duoda tokio valgio, ko
kio jisai tik nori. Ir jisai 
naudojasi ta teise ir valgo 
viską, steiką, saldumynus, 
vaisius ir visą kitą.

Roxbury statys čeveryky 
dirbtuvę. Apsieis į $100.000. 
Ta pati kompanija turi dirb
tuvę ir Brocktone.

Prezidentas Taftas atva
žiuos Bostonan 17 kovo, 
sai dalyvaus iškilmėse.

Ji-

pasigelbėti susirgus ir neleisti giliai ligai įsišaknyti, jeigu 
tik turėjus namie

Severos Balsamą Plaučiams
(SEVERA’S BALSAM FOR LUNGS)

Geriausias vaistas seniems ir jauniems, tvirtiems ir silpniems nuo nusišaldy- 
mo, kosulio, arba šiaip kurios nors plaučių, gerkles ir kvėpuojamųjų ‘organų 
ligos. Labai greitai palengvina ir išgydo.

Jei žmogus pradeda savo jiegas žudyti, 
pradeda silpnėti, tai to priežastis reikia 
jieškoti virškinamuose organuose. Nete

kus Doro valgyti,, sugedus virškinamiems organams, jaučiant išpūstus vidurius, jy sukietėjimų, dispepsijų,
aitrumų, reikia vartoti

^Severos Bitteris Skilvinis
(SEVERA’S STOMACH BITTERS)

Turi ypatybę veikiai išgydyti ir žmogaus 
sveikatą pataisyti $1.00 butelis.

Parduoda visose aptiekose. Neimkite kitokių. Reikalaukite gyduolių padaryty.
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SVEIKI IR GERI GĖRIMAI.
Męs partraukėme Velykoms sveiky ir gerų gėrimų:

Vyno, Koniako, Monopolkos, Geros Degtinės,
Alaus, Bliaus ir visokių kitokių gardžių gėrynių

Męs parduodame daug pigiau negu kiti, nes mus randa pigesne. Ku
ril* pirko gėrimus ant Kalėdų, tai jie žino jų gerumų ir pigumų. 
mes. kad jie atsilankys ir ant Velykų ir savo draugus atsives, 
kviečiame visus atsilankyti po šiuo adresu:

GOLDEN WINE CO.
DAUGUMOS GĖRIMŲ PARDAVĖJAI

352r354 Harrison Ave., BOSTON, MASS.
Telephone 428 Tremont

Ateinančio] nedėlioj, 17 kovo atsibus Ai 
mėnesinis susirinkimas Lietuvių Okėsų * 
Dr-stės, po num. 339 Broadway, South # 
Bostone. Prasidės 2 vai. po pietų. K vie- X 
čiami atsilankyti sąnariai ir norintieji j 
prisirašyti. Sekr. J. Povilionis. Į g

60 kuopa L. S. S. So. Bostono rengia Į J 
prakalbas ant 17 kovo, nedėlioj, 7:30 j M 
vai. vakare. Kalbės A. Antonov, F. 
Bagočius ir kiti. Prakalbos atsibus so- 
cijalisty salėj, 376 Broadway.

Subatos vakarais toj pačioj salėj 
na šokiai.

l)U-

162 kuopa L. S. S. Boston, Mass.
rėš prakalbas 17 kovo (March), 1912 m., 
salėj Hancock Hali, 2 N. Russel st., 
kampas Cambridge st., Boston, Mass. 
Prasidės 2 vai. po piety. Kalbės F. J. 
Bagočius, A. Antonovas, J. Neviackas, 
J. Gegužis, D-ras F. Matulaitis ir kun. 
Gricius. Prakalbos yra-rengiamos Law- 
rence’o streikieriy naudai. Širdingai 
kviečia atsilankyti Komitetas.

A

tu-1

Kurie norit pirkti laiva
kortes arba pinigus, siusti į 
Lietuvą atsišaukit į krautu
vę:

Tamošaitis ir Yurgeliūnas 
233 Broadway, So. Bostone.

Baliusl
Balius Šv. Jurgio draugystės atsibus 

19 balandžio (April), 1912 m. Prasidės 
1 vai. po piety ir trauksis iki 12 nakties, 
svetainėj Roddy Hall, 58 Market street, 
Brighton, Mass. Bus visokiy užkan- 
džiy ir skaniy gėrimy. Muzikantai 
Vytauto Beno Orkestrą. Užprašom vi- 

• sus lietuvius ir lietuvaites atsilankyti 
ant mys linksmaus baliaus.

Komitetas.

Reikalingas.
Reikalaujam lietuvio šiaučiaus. Dar

bas ant visados. Alga gera. Atsišau
kit šiuo adresu:

Rusis ir Jakštis Co.,
56 K Market st., Brighton, Mass.

CASTLE SQ. TEATRAS
Perstatymai prasideda 2 vai. po piet 

ir 8 vai. vakare.
Ateinančių savaitę bus lošiama labai 

žingeidi komedija 

“TRILBY”
Sėdynės geros ir nebrangios.

Tikietus galite gaut po num. 15 Winter 
St. arba teatre ant pleciaus Castle Sq.» 
Boston, Mass.

JEI NORIT ŽINOT
Kas yra saulė, planetos ir kometos, 

tai skaitykit knygų

“Pasaulių Ratas
Su paveiksi. Kaina 25c.

JEI NORIT ŽINOT
Kas yra meilė ir kaip žmonės mylisi, 

skaitykit kningų 

“Meiles Karštligė” 
Kelinti 20o.

Reikalavimus ir pinigus adresuokit taip:

.1. S TROPUS
30 W. Broadway, So. Boston, Mass.

DIDŽIAUSIAS Z Z 8 7^ f A
DARBININKŲ • ® jLZ g 1 / A
SĄVAITINIS 1YV V /A 
LAIKRAŠTIS

LLIDŽIAMAS 
LIET. SOC. 
SĄJUNGOS 
AMERIKOJE

“KOVA” talpina moksliškus, politiškus, bet visiems suprantamus straip
snius.

“KOVOJ” rašoma apie darbininkų gyvenimų, vargus ir nurodoma, kaip 
prašalinti juos.

“KOVOJ” rašoma apie viską teisybę ir drąsiai skelbiama socijalizmo

“KOVA” tikriausias darbininky laikraštis.
“KOVA” paduoda žinias iš viso svieto.
“KOVA” metams Amerikoj ir kitur.

Prisiyskit savo adresų, o gausite vienų “Kovos” num. pažiūrėjimui 
DYKAI. Nuo naujy mėty “Kova” išeis tokia kaip “Keleivis”.
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Jurgis Urbšaitis motery ir 
vyry kostumeriškas kriau- 
čius,siuva visokias drapanas, 
taipgi išvalo, prosina, sutaiso 
ir nudažo. 255 Broadway, 
So. Boston, Mass.

gaunamos “Laisvės” spaustuve].

ČENSTAKAVO KLIOŠTORIAUS 
SLAPTYBES arba kruvini Do- 
mazo Macocho darbai. Su pav.. 15c

LEKCIJOS APIE ATSK1RIMO
ŽENKLUS.................................... 15c

MOKSLAS RANKAŽINYSTES 
arba kaip pažinti žmogaus ateitį 

.ir praeitį pagal delno ruožus ir 
nago žydėjimą........................... 15c

MEILES KARŠTLIGE.................20c
VADOVAS keliaujantiems į Arni

ką ir iškeliaujantiems........... 15c
REVOLIUCIJOS ATBALSIAI.. 15c
AR YRA DIEVAS?......................  25c
GREIČIAUSIAS PAMOKINTO-

JAS ANGLIŠKOS KALBOS... 25c
TĖVYNĖS LAUKUOSE............. 10c
SOCIJALDEMOKRATŲ PAŽVAL-

GOS IR REIKALAVIMAI....... 10c

Taipgi galite gauti įvairiausių laiš
kams popiery su gražiausiomis kviet- 
komis ir pasveikinimais. Tuzinas 
25c., šimtas -70c., tūkstant’s 5 del.

Kų nors užsisakydami visada ad- 
resuokit taip:

“LAISVE”
242 Broadway, So. Boston, Muss.

MUZIKOS MOKYKLA
įsteigta D.L.K. Vytauto Beno. Tai

gi, kurie mylėtumėte prigulėti prie šio 
beno, meldžiame atsilankyti Panedė- 
liais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 7 iki 
10 valandai vakare į ruimų po num. 339 
Broadway, So. Bostone. Męs norime 
sutaisyti Benų iš 40 ypaty, todėl malo
nėkite prigulėti iš Cambridge, Brighto- 
no, Bostono ir So. Bostono. Kiekvienų 
išmokinsiu! greitai ir gražiai grųjįt, to
dėl mylintiems muzikų yra geriausia 
proga čia prigulėti ir išmokti puikiai 
grųjįt. Širdingai visus užkviečia at
silankyti K. L. K. Vytauto Beno

KOMITETAS.

Didžiausia
ČEVERYKŲ KRAUTUVE

Cambridge ’ iu j
Užlaikau didžiausių krautuvę visokiy 
ryšių čeveryky vyrams, moterims ir 
vaikams, 'l’aipgi užlaikau visokiy dra
bužių, o ypač naktaizų naujausios ma
dos. Mano tavorai geriausi ir 
darni pigiau negu kur kitur, 
kykite po šiuo antrašu:

J. SIIEREIKA
723 Cambridge St. E. Cambridge, Mass.

mrduo- 
itsilan-

Kada tu gimei?

Telephone So. Boston. 845 M

DR. F. MATULAITIS
495 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Valandos:

Nuo 12-2 dienų ir nuo 7-9 vakare.
Nedėliomis iki 3 vai. po piet.

KALBU RUSIŠKAI IR 
LATVIŠKAI.

Morris Katzeff
294 Washington St.

Room 738 BOSTON, MASS

< TUIINIUA
Užlaikėm didelę

TIKRA DEGTINE
Jeigu jus kada reikalausite

TIKROS RUGINES arba BOURBON DEGTINES
Tai ateikite pas mus, nes mys DHCJT'irNĖ yra išsistovėjus medyj ir 
už, , čv.Lyta Jungtinių Valstijy sandėliuose, taipgi užpečėtyta bonkose pc 
priežiūra Jungtiniy Valstijų valdžios vientik del mys.

Taipgi pristatome veseilioms ir per laiškų užsisakantiems už prieina
mų kainų. .

BURKE, GALLAGHER & CO
396 ATLANTIC AVE., N,!^„1°RYES BOSTON, MASS.

Parduodame norčlals už visai žemas kalnas.

WEST END BUSINESS 

EXCHANGE 
83 Leverett Street, 1st floor 

BOSTON, MASS.
Telephone Haymarket 39.

Parsiduoda už $1000 Grocerštoris ir 
Bučernė geroj vietoj; randa už storų 
su 6 kambariais $25. Atneša $35 
pelno į savaitę.

Už $650 visokių valgomų daiktų 
grocerštoris su 1 kambariais,{>igi ran
da, ghroj vii toj, $200 pelno kas sa-

Pin' k •Influenzos arba irn**- 
dies užpuolimai naktimis 

! arba kosulys ir die- 
I girnai jūsų raume- 
I nyse iš nusidirbi- 
1 mo, nepaguldys 
jus, jeigu turėsit /

Deimantų, Laikrodžių Waltham ir 
Elgin, ir Šliubinių Žiedų. Užlaikėm 
keliaujančius agentus ir orderius pai
mam ir pristatėm į namus. Užlaikėm 
taipgi Didelę Sankrovų DRAPANŲ:Vy
rams Siūtus, Overkotus ir Marškinius.

Duodam ant bargo ir ant išmokesčio.

822 Washington Street
Mūsų agentai: J. A. Peldžius, J. Pocius 

J. Pociūnas, Liudvikas Davalga ir 
F. S. Šimanskis.

•SSVW ‘NO.I.SOG
Off sniujnj ‘ is nokinusi?A\ F6c 

asod MSKiKivxa iv 
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•snųX|vp piiispj
Sni>|OS|A ,lj ‘SUJOjdOd SU>|SĮS>pp| 
‘sniujAB|nųp>| ‘snpunųs ‘soiupp.sj 

sn iVNiaa siunosia hnhiti.v

Už $1500 cigarų, knygų ir laikraš
čiu storas su 5 kambariais,randa $35, 
galima padaryt gyvenimų ir da su-

i nedėlią; duosime nedėlią pamėgint.
83 1 .everett st.

VADOVAS KELIAUJAN
TIEMS Į AMERIKĄ IR 
IŠKELIAUJANTIEMS.

Jeigu nori žinot apie visas laivų kom
panijas, kokie yra laivai, iš kur jie iš
plaukia ir kur priplaukia, kiek kur yra 
mylių, kur randasi didieji kompanijy 
offisai, kokius žmones įleidžia į Suvie
nytas Valstijas ir kokiy neįleidžia, kiek 
vertės turi kitų,žemių pinigai, tai pri- 
siųsk 15c. stampoin žemiau nurodytu 
adresu, o apturėsi minėtų knygelę.

Reikalingas vyras.
Reikalingas vyras, kuris norėtų vaka

rais ir šiaip liuosame laike nuo darbo 
užsidirbti pinigų, pavaikščiodamas savo 
apielinkėj tarp draugų, pažįstamų ir ki
ly žmonių. Kiekvienas šiek tiek smar
kesnis vyrukas gali padaryti pinigy. 
Męs pamokinsim. Del artymesniy ži- 
niy rašykite šiuo adresu:

Manager, Room 29,
154 W. Randolph st., Chicago, Ill.

* SENIAUSIAS RUSIŠKAS

DAKTARAS
13. U. BKRNARD-

Praneša, jog jo offisas prie 195 
Dorchester St., So.Boston,Mass., 
yra atdaras nuo 4 iki 5 vai. po 
piet, o prieš tų ar no to laiko tele- 
fonuokite 160 Šoutn Boston arba 
524 Roxbury. Gyvenimo vieta 
19 Gaston St., šalę Warren St., 
Roxbury, Mass,

fittJSthl...

RiGhter’io
Pain 

lExpslleri
1 savo namuose ir 
tuojaus imsite

• vartot. 25c. ir 50c.
Sergėkis pamėgdžiotų vaistų.

apt i etose.

F. AD. RICHTER A C0., 215 Peart Street. Hew York
Richter'io Congo Pillės yra geros nuo 

į viduriu sukietėjltuo. 25c. irioc.

EARMAS PARDUODU.
LIETUVIU KOLONIJA MICHIGAN 

VALST1JOJ, kur turi nusipirkę farmas 
150 lietuvių. Mason County turiu par
davimui gyvenamų farmų su budinkais 
ir sodais, žemė molis su smieliu ir 
juodžeme maišyta. Taipgi Lake Coun
ty turiu daugybę neišdirbtos žemės far- 
moms. Parduodu pigiai, taipgi ir ant 
lengvų išmokėjimų. Rašyk tuojaus, o 
gausi lietuviškų informacijų knygelę ir 
mapų dovanai.

ANTANAS K1EDIS, 
Peacock Lake, Michigan.

50,000

Garsių Lietuvis

%V\\JECZ\^

c 
m

COR. ELM & MAIN

SAVININKAS

0311.1(1 0l|F JO 03IJHIU’ 3|H>M

•UOJIHV V-f R, •p,|, SOPIA OIU|U0A.C|)
ZOIT W|«W snuoj.ip.1, osįjjo

261 W. Broadway, So.lloston, Mass.

A. G. Groblewski 
STS., PLYMOUTH. PA. 

IR FABRIKANTAS 

ų Lenkiškų Vaistų

<u

BUK 
VYRAS

KNYGŲ

cx«u u 
s 
>n

&

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

APTIEKA
Sutaisome Receptus su didžiausia 
atyda, nežiūrint ar iš Lietuvos atvež
ti ar Amerikoniški. Gyduoliy galite 
gauti, kokias tik pasaulyj vartoja, 
taipgi visados randasi lietuvis aptie- 
korius K. ŠIDLAUSKAS.

Savininkas
18 Broadway, So. Boston, Mass.

Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs prisiusime gyduoles per expresą.

HA.RRISOIN <3>VrVL3S

DISPENSARE
Jau 20 mėty nu« Įsteigime.

229 Harrison Avenue
Arti Broadway, BOSTON, MASS.

Patarimai DYKAI!
šiokiomis dienomis atidaryta nuo 9 iki 8 
vai. vakare, šventadieniais nuo 10 ryte 

iki 4 po piet.
Gydome visokias ligas Vyru, Mo
terų ir Vaikų ir taisome DANTIS.

Ateidamas atsinešk šį apgarsinitnq.

Perkant žhirčk, kad butų ta marke, 
o gausi teisingai.

•Geriausia gyduolė nuo Skaudėjimo 
•'Galvos, Kataro, Pečiy, Krūtines, Šo
nuose, Reumatizmo, Šalčio, Neuralgijos 
ir įkandimo visokiy vabaliuky.

50c.

Vysai Dykai Del Viru
Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk del vyru. 

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyd ti nuo uznuodijima krauja 
arbasypili, nubiegima siektos, patrotitu stypribe, pučkus N 
ir kitus išiuietimvs, negromulavima, patrotitu | 
stypribe, pylva, kiap< nu, inkstu ir pūsles ligas, rumi- I 
tizma, gonorrhoea a< ba triperi, naujai .įgautas lygas, I 
strietura ir vvs is vyru lygas, gal būti išgidomas sava I 
natnuse privat.’l.-ai, slapta ir labai pygjai. I

Ta, dykai išauta knyga, pasakis jums kode! jusi 
kentat ir k ’ip gab t ęa1 :u iuaj i.-iiryditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, 1 įtrus ture žinoti kožnas vedes arba 
nevedes vvras. Ta k nyra yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ii 'o la ika tyrinejmu tu, specijalisku 
lygu. Te’i k'• t. 
užrnokam už p:>č 
nekokiai piningu 
Šeiniaus paduot

(Oi

Vardan

SteitasAdresas;
«v<U*TQ

i be

$1.00

$1.25

i

10c.
10c.

$3.50 
50c.

$2.00
$2.00

$50

o

2
M

$1.00 
25c.

25c.
25c.
25c.

25c.
25c.
50c.
35c.

' to knyga yra siustą vysai dykai, 
ing užpečetita konverta. Nesiusk 

tyl< paraš-.k sava varda, ir adresą ant 
tu Kupono, katrų siusk mums Šendena.

DYKAJ CAU VOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & CO.. ! C'a3 22 Fift’ Avenue, Cl>ic*to:

C 'ilotitias T.linu i ; TatnistoS priRadiejma, aB noriefjati
jog Tainista prisiu.-oumei n.an vyeai dykai v6na jusu knygadel vyru.

M

25c. 
50c.

ir $1.00 
35c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c.

• 25c. 
25c. 
25c.

DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA 1OLSELIS!
Vyno, Visokių Likierių, Degtines, Rusiškos “Monopolkos 

Šampano, Alaus, Eliaus ir visokių importuotų gėrimų.

Jei nori sveikų gėrynių ant Velykų, kurie tavo sveikatai nekenktų, tai 
ateik pas mus. Sykį pas mus atsilankęs, ateisi visada ir savo draugus 
atsiveši. Kurie negalit atsilankyti pas mus, tai reikalaukit per laiškus, 
o męs prisiųsii!! orderius per expresu. Rašjkite lietuviškai šiuo adresu:

WILLIAM ZAKON & CO.

į Egiutero No. 1. 
i Egiutero No. 2. 
i Žmijecznik 

, Gumbo Lašui 
Meškos Mostis - 
Trejunka

; Linimenlas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Baisumas 
Antylakson dėl Vaikų

' Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių
,, nuo Kirmėlių dėl suaugusių 

: Vanduo nuo Akių Skaudėjimo - 
Ugniatraukis - 
Skilvio Lašai - - - -

' Gyduolės užlaikymui Viduriavimo 
ir Kruviposios

“Uic.ure” arba gydymas 
Reumatizmo -

Gyd. dėl nemalimo Pilvo -
Milteliai apstabdymjui

Galvos Skaudėjimo 
Lašai nuo Dantų Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir -

Prakaitavimo Kojų 
Geležinis Sudrūtintojas Sveikatos

: Vaistas Nutildymui Vaikų
Vaistas nuo Paliauto (Corn Cure) 
■Gyduolės nuo Grippo 
Plaukų Apsaugotojas 
Muilas Plaukų Saugotojas 
Milteliai nuo kepenų 
Valytojas Įdėmų Drabužiuose - 
Rožės Balsamas ... 
Kinder Baisumas 
Bobriaus Lašai

I Švelnintojas - 
Kraujo Valytojas - - -
Nervų Ramintojas 
Egzema arba Odos Uždegimas 

pas Vaikus -
■Groblevskio Pleisteris

(Kaštavolo) -
' Pamada Plaukams -

Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 
Gyduolės nuo Riemens 
Vengriškas Taisytojas Ūsų 
Inkstų Vaistas (mažesnė) 
nksLų Vaistas (didesnė) 
Akinės Dulkelės -

H Gydymas nuo uždegimo J)antų. arba 
abelnai Skausmo ir Skorbuto $1.25

8 (Gyduolės ir Mostis nuo Parkų 
‘ ir Niežų -
Gyd. ir Mostis nuo Dedervinės 

! Gyduolės nuo Paslaptingos Ligos

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip- 
! gi privalo užlaikyti visada mūsų puikias 
Lietuviškas gyduoles savo Storuose imt 
pardavimo, kad mūsų tautiečiai reika
laudami, galėtų pas savo štorniką nusi- 
Sirkti ir nereikalautų išduoti pinigus 

ovanai kokiems nors apgavikams tose 
apielinkėse. Štornikai, rašykite pivei- 
kalaudami gyduolių, nes iš to geras už
darbis, ir parduokite mūsų tyras Lietu
viškas Gyduoles, kurias męs gvarantuo- 
jame. Rašykite šiuo antrašu:

ALB. G. GROBLEWSKI
POR. 8L.M A MAIN STS., PLYMOUTH, PA

Boston, Mass
25c. 
50c. 
25c. 
15c.

$1.25 
50c. 
10c. 
35c.

LAIVAKORTES
Kataliogas Visiems D$kai!

Kožnas žmogus mokantis; skaityti 
privalo turčti musų Kataliogų, kuriam 
atras dar ;elį visokių daiktų. Musų 
Banka priima pinigus užčėdyjimui ir 
moka u-tą procentų. Siunčia pinigus 
ir parduoda laivakortes į visas dalis 
svieto, piginus kaip kiti. Spaudinain 
visokius drukoriškus darbus greitai, 
gerai ir pigiai. Reikalaudami kata
logo prisiųskite 2C markę ant adreso:
Geo. A. PUPAUSKY & <3

2342 SO. UflAVITT ST. CHICAGO. ILI .

‘i

Kam gi Laivakortes pirkt pas kokį ten žydelį, kad galima gaut pas lietu
vį agentų atvažiavimui ir išvažiavimui net 9-niy kompanijų l-mos, 2-ros 
ir 3-čios klesos laivais?

Prisiysk savo adresa ir kokiam 
mėnesį tu esi gimęs ir 10c. dėl prisun- 
timo, o gausi knygelę, kuri pasakys 
tavo visą gyvenimų, kokis tavo talen
tas, kuom ir kada turi užsiimti, su 
kokia ypata ansivesti; kaip auginti 
kūdikius pagal jų mėnesio planeta. 
Planetos daigte dėl vyry ir motery, 

adresuok:
A. ZVINGILAS

P.O. Box 3232 Boston, Mass.

NAUJIENA, KOKIOS DA 
NEG1RDEJOTE.

Męs varome biznį šiame mieste per 12 
mėty ir jau ištaisėme tūkstančius namų 
puikiausiais rakandais, kurie buna ge
rais 7 ar 8 metus, ir, jei atsitinka par
duot, da galima ant jy pelnyt. Kodėl 
taip? Todėl, kad męs neišmokam tokios 
didelės randos nuo $7.000 iki $8.000,kaip 
kiti Storai, ir nelaikom supirkėjų, ku
riems išmoka.nuo 3 iki 4 tūkstančių al
gos ant metų, taipgi nelaikome mana- 
ažerių, nes męs galime tų atlikt patys, 
kad sumažint išlaidas, iš ko turi pelnų 
mys kostumieriai. Aš ištaisysiu jys na
mų puikiausiais rakandais už $60,00, už 
kuriuos mokėsite kitam štore $90^,00. 
Ateikite persitikrint, jei netikėtumėte, 
galiu nuvest į rakandy dirbtuvę, kur pa
matysite, jog tokios kainos, kaip pas 
mane. Klausk ko pori, jei ne tą patį 
pasakys. Męs pristatome rakandus į 
namus už 50 myliy nuo Bostono. Kalba
me lietuviškai, lenkiškai ir angliškai. 
Atsilankykite po šiuo numeriu:

B. CANNER 
338/W. Broadway, So. Boston, Mass, 

tarpe E and D sts.

15c

m

<2)

O
bet lipk vienais

8

s Ak u šerka

OFFISAS RANDASI: „
30 W. Broadway { 

SO. BOSTON, MASS.

Skaitytojams.
Meldžiame visų tu “Lais

vės” skaitytoju, kuriu prenu
merata jau pasibaigė ir ku
rie gavote nuo Administra
cijos paraginimą panaujinti 
ją, kad pasiskubintumėte at- 
naujint, nes męs būsim pri
versti Jums “Laisvės” siun
tinėjimą sulaikyti.

L.” Administracija

(Oa

F. STROPIENE
Pabaigusi kursą Womans Medi-, 
cal College, Baltimore, Md.

Pasekmingai atlieka savo dar
bą prie gimdymo, taipgi suteikia 
visokias rodąs ir pagelbą įvairio
se motery ligose.

LIETUVIŠKAI-LENKJŠKAI- RUSIŠK AS

DAKTARAS
Vienatinis mus tau
tos Medicinos Profe
sorius Massachusetts 
steite. Jau arti 18 
metų, kaip aš pasek
mingai gydau ir at
lieku operacijas. Tė- 
rtiyk!!! Neik jieškot 
manę į aptieką ant 
kampo po mano ofisu, 
trepais augštyn iš num. 7 Parmenter St. 
Durys mano ofiso nuteptos baltai, o vir
bui jų ant lentos didelėm raidėm parašy
ta “Lenkiškas Daktaras”. Ofnso va
landos: nuo 9 iki 11 ryto, nuo 1 iki 2 po 
piet ir nuo 6 iki 9 vai. vakare.

DR. M. ZISBLMAN
7 Parmenter St., Boston, Mass. 

Telephone Richmond 1967-R.

Čia ir RIINIOUS jums pasiunčia j visas pasaulio dalis greitai ir pi
ginu negu kur kitur. Važiuojantiems Lietuvon parūpinu guberskus paš- 
portus, taipgi ir atvažiuojantiems jokios baimės nėra pereit rubežių 
(gronyčią). Važiuojančius patinku ant stočių Bostone ir New Yorke, 
nes aš užlaikau 2 offisu. Norėdami Pinigų siųst ir pirkt SifkorČių, pra
šykit aplikacijos, pridedami už 2 c. stempą iš jums artimiausio offiso.

GEORGE BARTASZIUS 
261 Broadway, 558W. BroomeSt 
SO. BOSTON; MASS NEW YORK CITY,N.Y

P




