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AMERIKOJ
Streikas vėl prasideda.
Lawrence, 20 kovo.—Šian

dien vėl sustreikavo keli šim
tai Wood Mill dirbtuvėj. Jie 
sustreikavo dėlto, jog jiems 
neduota ju seny darbu. Strei- 
kieriai patraukė į Washing
ton dirbtuvę, šaukdami dar
bininkus, kad išeitu ant strei
ko. Policija juos nuvijo. Bet 
visgi Washington dirbtuvės 
darbininkai sustreikavo. Ju 
yra 700.

Kitos kompanijos, apie ku
rias rašėme pereitame ‘ ‘Lais
vės” N-ry, dar nenusileidžia. 
Senųjų streikieriu skaičius 
siekia 8000 darbininku. Jiems 
beveik gręsia badas.

Kas bus su aukomis?
Auku siunčiama mažiau, 

nes visur manoma, kad jau 
po streikui. Dėlto streikie- 
riams, dar negrjžusiems į 
darbą, daug sunkiau. Pas
kui dar nekurie išsigando, 
jog bus išduotas injunction 
ir pinigai paklius į teismo 
nagus. Betgi streikieriu ko
mitetas tvirtina, kad tai tuš-j 
čia esanti baimė, nes viskas į 
taip sutvarkyta, kad, kaip I 
tik pinigai gaunami, tuojausį 
nei skatiko nelieka. Strei-; 
ko pradžioje visu pinigu į 
neįjiegdavo suvartoti, bet; 
streiko pabaigoj jau auku • 
neužtekdavo.

Nuo subatos virtuvės, kuri 
duodavo valgį, likosi užda
rytos dėlei pinigu trukumo.

Aukų dar reikia!
Kuomet ateina žmonės 

valgio prašyti, tuomet pasi
rodo, kad nieko nėra. Vai
kai eina namo alkani. Strei
kieriu armija buvo tvirta, 
kuomet visi streikavo, dabar 
ji suskilo į dvi dali. Taigi, 
mūsų priedermė rinkti ir to- 
liaus aukas!

Barre’o streikas.
Barre, 20 kovo. - Wool 

Combing kompanija iškabino 
apgarsinimus, kad pakelia 
algas ant 1% ir darbo 
savaitė tęsis 54 valandas. 
Kviečia streikierius sugrįžti 
darban ir grąsina, kad jeigu 
nesutiks grįžti prie- darbo, 
tuomet bus pavaryti iš vietų. 
Daugelis streikieriu gyvena 
kompanijos namuose ir juos 
grąsina išmesti iš stubu. Ne
kurie jau grįžta prie darbo.

Pavaišino bombomis.
New Orleans, 20 kovo.— 

Suvienytu Valstijų sekreto
rius Knox buvomuvykęs Ni- 
karaguos republikon. Jisai, 
mat, važinėja po visą Pietų 
Ameriką ir tariasi su repu- 
blikomis apie sutartį. Dabar 
iš miesto Korintą to Mana
qua praneša, kad buvo pa
darytas suokalbis ant jo gy
vasties. Padėta po relėmis 
13 bombų- Bet sprogimo tą
syk nebuvo. Kitoje vietoje, 
pervažiuojant per tiltą, spro
go bomba. Sekretorius liko
si sveikas.

Suareštuota 40 žmonių, ku
riuos įtaria dalyvaujant suo
kalbyje. Knox’ą saugoja ka
reiviai net su kanuolėmis.
a

Išaiškinimai Mexikos re
voliucijos reikaluose.

Nekurie laikraščiai skelbia,

kad visą dabartinę Mexikos 
revoliuciją pagimdė senojo 
prezidento Diazo pienai. Ji
sai gyvena dabar Prancūzi
joje, bet būk turįs ryšius su 
revoliucijos vadais.

Kiek tie paaiškinimai turi 
teisybės, sunku žinoti.
Užgriuvo 85 mainierius.
Oklahoma City, 20 kovo. 

San Bois mainose ištiko eks- 
pliozija. Liko užgriūti 85 
mainieriai. Mainos dega. 
Pagelbos negalima duoti iš 
priežasties didelio karščio. 
Mainieęiai negali išeiti, nes 
kelią užkirto ugnis ir apgriu- 
vimas.

35 skebai užmušti.
San Antonio, Texas, 19 ko

vo. Lokomotyvu triobėsyj 
ekspliodavo boileris. Spro
gimas buvo baisus. Sugrio
vė daugelį namu ir užmušė 
35 skebus. Mat, jie buvo 
partraukti iš kitur, kuomet 
darbininkai sustreikavo.

Rusų šnipai.
Laikraštis “The Ray”, ku

ris išeina Detroit, Mich.,pra-j 
neša apie šnipu organizaciją, į 
kurią užlaiko rusiška valdžia. 1 
Ta organizacija turi savo 
skyrius po visą Ameriką.: 
Laikraštis žada paskelbt dau
gelio šnipu vardus. Šnipai 
daugiausih sekioja buvusius 
Dūmos atstovu^ Qzolį, Geru- 
są ir kitus. Jau dabar tasai 
laikraštis paskelbė nekuriu 
šnipu vardus. Tolesnius pa
aiškinimus duos Paryžiaus 
“L’Avenir” (Ateitis). Žy
miausias iš šnipu tai tūlas 
Nikolajev, pulkininkas, lo
šiantį^ Azefo rolę. Niekurie 
iš šnipu nusiduoda esą 1 luo
šomis pažiūromis žmonės.
Amerikos policija žino 

apie caro šnipus.
“The Ray” sako, kad Su v. 

Valstijų policija žino apie tą 
šnipu organizaciją, nes iš 
abieju pusiu ėjo tarimasis, 
kaip išvien veikti. Amerikos 
policija reikalavo bemaž ne 
milijono doleriu. Kadangi 
tiek pinigu jai nebuvo prista
tyta, tai kol kas ji nepri- 
gelbsti caro šnipams, betgi 
užlaiko slaptybę.

Nėra abejonės, jog tai ga
li būti teisybė, nes panaši 
policija egzistuoja Prancūzi
joj, Vokietijoj, Šveicarijoj ir 
Lenku Galicijoj.

Siunčia laivyną.
Washington, 19 kovo.

Suv. Valstijų valdžia pasiun
tė dar 3 karės laivus ant Fi
lipinų salų- Iš tenais jiems 
bus patogiausia dasigaut į 
Chinus, jeigu ištiks reikalas. 
Tokiuo būdu Suv. Valstijos 
turės daugiausia karės spė
kų Chinijos pakraštyje.

1.141 socijalistas valdi
ninkais.

Profesorius Hoxie apskai
to, kad dabar Suv. Valstijos 
esą 1.141 socijalistas valdi
ninkais miestu, valsti.ru ir 
kongreso atstovybėse. Žmo
nės dabar jau socijalistu val
dininku nesibijo, nes pama
tė, kad ju nuosavybė yra pil
nai apsaugojama.

Susipešė bažnyčioj.
Bloomington, Ind., 18 ko

vo. — Metodistu bažnyčioj 
Elletsville tūlas Fred Reewes 
užmušė Wamplerą. Susipy
ko juodu dėl merginos.

UZSIENYJ
Pasaulio mainierių strei

kas.
Pasaulis dar nematė tokio 

milžiniško, tokio solidariško 
streiko. Kaip liepsna jisai 
persimeta iš šalies į šalį. Jei
gu dar balandžio 1 d. sustrei
kuos ir Amerikos mainieriai, 
tuomet streikas išsiplatins 
sename ir naujame pasauly. 
Vokietijos streikui didžiai 
kliudo katalikiški mainieriai, 
bet Anglijoj stebėtina disci
plina.

Anglijoje.
Londonas, 20 kovolS Į at

stovu namą Lloyd George, 
skarbo kancleris, įnešė billiu, 
kad įstatymu keliu būtu įves
ta minimum mokestis. Tai 
stambiausias mainierių rei
kalavimas, nes tuomet kom
panijos negalės numušti algų 
tamsesniems darbininkams. 
Darbininku partijos atstovas 
McDonald principe sutinka 
su įstatymo sumanymu. Su
manymas baisiai nepatinka 
atgaleiviams.

Visgi ligi neapriboto laiko 
streikas negalės tęstis, nes 
tuomet visiems gyventojams 
prisieis badauti. Galu gale 
kapitalistai turės nusileisti.

Ligi šiol dvi anglu buržua
zijos partijos tarp savęs pe
šėsi, bet gi dabar, matyda
mos smarku socijalizmo ūgį, 
taikosi.

Dideli dyvai iš kapitalistu 
laikraščiu. Paprastai jie bai
siai juodina darbininkus, bet 
dabar stačiai išsigando ir lai-.1 
kosi nuošaliai.

Prancūzijoje.
Mainierių streikas Denain 

d įstrik te auga. Sustreikavo 
daugiau, kaip septyni tūk
stančiai. Jie reikalauja aš- 
tuoniu valandų darbo dienos, 
algų pakėlimo ir pensijų po 
25 metu darbo. Sustreikavo 
didelis darbininku skaitlius 
Anzine. Mano iššaukti ge-' 
nerališką streiką.

Ispanijoje.
Anglijos mainierių kova 

pagimdė didelę agitaciją tar
pe Ispanijos darbininku. Di
džiausias neramumas Astu- 
rijos provincijoj. Reikalau
ja pakelti mokestį ant 15% 
ir sumažinti darbo laiką. Jei
gu tie reikalavimai nebus iš
pildyti, tuomet streikuos.

Valdžia pripildė sandėlius 
Andalūzijos portu anglimis, 
kad neapsistotu susinešimai 
su Moroko. Iš Valensijos ne
galėjo išeiti keli garlaiviai iš 
priežasties anglių stokos.

Vokietija.
Vestfalijoje streikieriu 

skaičius kiek susimažino. 
Prieš streiką smarkiai agi
tuoja katalikiška partija. Bet 
užtad kįla streikas kitose Vie
tose, Saksonijoje ir Hano- 
vere.

Portugalijoj.
Oporto, 20 kovo. — Portu

galijoj perdėm neramu. . Vi
sur pradeda mėtyti bombas. 
Oporto priemiesty Miragalla 
užmušta bombomis penkios 
ypatos ir daugelis sužeista. 
Kas ten ką peša, dabar jau 
sunku ir suprasti.

Už paiiuosavimą caro val-l 
džibs belaisvių.

Berlynas.—Vokietijos par-| 
lamento atstovai socijalde- 
mokratai išleido atsiliepimą, 
kuriame reikalaujama per
žiūrėti bylą antrosios Durnos 
atstovu socijaldemokratu. 
Tie atstovai kankinasi kator
goj ir Sibiro ištrėmime. Dža- 
paridze ir Džugelli žuvo ca
rizmo naguose. Po tuo atsi
liepimu padeda savo parašus 
visi Vokietijos seimu socija- 
listai, visi reichstago laisva
maniai ir dalis šiaip jau lais
vesniu atstovu.

Tikimasi tokio protesto ir 
iš Francūzijos ir Anglijos 
parlamento. Reikalauja per
kratyti bylą prie atviru du
riu, kad žmonės galėtu spręs
ti, ar teisingai Dūmos atsto
vus kankina.

Šiomis dienomis Atsibuvo 
didelis protestb mitingas ir 
New Yorke, prieš tai buvo 
Chicago j.

Yuan-Shi-Kai.
Skaitant apie Chinijos re

voliuciją su tuom vardu la
bai tankiai reikia sudurti. 
Bet Yuan Shi Kai’jus labai 
neištikimas revoliucijai žmo
gus. Ir dabar dar jisai sker
suoja į tikruosius revoliucb 
jonierius iš pietinės Chinijos. 
Per Yuan- Shi Kai’jaus užta
rimą, senoji karalių familija, 
nors ir atsisakė nuo trono, 
bet gyvena Pekine. Senosios 
imperatorienės palociuje per 
dienu dienas galvoja, kaip 
sugrąžinus senovę. Dabar 
jau visi žino, kad mančujie- 
čiai kejia maištus už Manču 
dinastijos pinigus.

Mandžurijos vice karalius 
buvo vienas iš aršiausiu se
novės šalininku, bet Yuan 
Shi Kai’jus jį neatstatė nuo 
vietos.
Chinų raudonasis kryžius.

Raudonasis kryžius, tarp- 
tautiška draugija, kuri šel
pia sužeistuosius laike karės. 
Panašus kryžius jau susitvė
rė ir Chinijoj. Per japonu 
užtarimą jį priimta interna- 
cionalinėn draugijon.

Kare.
Rymas, 19 kovo. - Parla

mentas paskirė karės reika
lams $43.000.000. Bet, kad 
užėmus visą Tripolį, ka- 
riumenės neužtenka. Tuo 
tarpu dar neužimti visi pa
kraščio portai, o ką jau kal
bėti apie vidurį šalies.

Rusu valdžia prijaučia ita
lams. Ji laukia galutino 
Turkijos sugriuvimo, kad iš- 
plėšyt tą nelaimingą šalį.

Norėjo nudėti ministerj.
Londonas, 19 kovo.—Lai

ke kelionės po Albaniją . kė
sintas! užmušti Turkijos vi
duriniu reikalu minister}, bet 
gi be pasekmės. Sunkiai su
žeista du jo palydovu.

Jieško suokalbininkų.
Rymas.—Iš priežasties pa

sikėsinimo ant karaliaus gy
vasties, valdžia daro daug 
kratų ir areštu po visą Itali
ją. Ji netiki šoviko žodžiams, 
būk jisai nepriderėjęs prie 
jokios partijos.

Šovikas sako po keletą die
nu lavinęsis šaudymo amate.

RUSIJOJ LIETUVOJ

lai- 
se-

Persekioja u k ra i n u s.
Ne tik lietuvius ir lenkus 

oersekioja valdžia. Ji perse
kioja visas tautas. Ukrainus 
(mažarusiUs) nenori pripažin
ti atskira tauta. Iš Žitomi- 
riaus praneša, kad ten pada
ryta ’daugybės kratų tarp 
ukrainy, ypač inteligentu. 
Atiminėta visos ukrainiškos 
knygelės.

Rado auksą.
Sibire, palei nedidelio Lia- 

murės upelio, rusu ir chiny 
darbininkai netyčia užtiko 
aukso smiltį. Jie slapta pra
dėjo kasti ir sijoti auksą. Ta- 
čiaus vyriausybė greitai su
sekė. Dabar valdžia pasam
dė tą vietą kompanijoms.

Šovė j valstiečius.
Netoli Balstogės, Gardino 

gub., kaimo Timocha, val
stiečiai pasipriešino žemsar- 
giams. Ta gauja buvo atsi- 
vilkusi, kad išlupti mokes
čius. Žemsargiai šovė į val
stiečiu minią ir ant vietos 
krito negyvi keturi žmonės. 
Kiti išbėgiojo. Atvažiavęs 
gubernatorius užtiko kaime 
vien senelius ir vaikus.
Sugavo vagių organiza

ciją.
Permiuj pasisekė nutvert 

vagiy organizaciją, kuri vog
davo iš krautuviy brangius 
daiktus. Prietos organ iza-1 turėję 25,732 rub., 
cijos prigulėjo daugelis krau-i 17,885 rub. Skyriai išplati- 
tuviy tarnautoju. inę 10,993 ekzemp. knygučių.

3 skyriai turėję pavargėliu 
prieglaudas, 10 skyrių turė
ję bibliotekas, vakaru suren
gė 32. 17 skyrių turi cho
rus.

Centro valdyba išleido 
75,150 ekz. knygučių.

Z. Aleksos ir kitų byla.
Amerikiečiai jau daug gir

dėjo apie tą bylą. Mums 
praneša, kad kasacija dar 
neišėjo, nors laukia nuo ru
dens. Paprastai kasacijos 
atsibūna į 2 mėnesiu, o čia 
jau beveik pusmetis. Visi di
džiai gailiasi padavę kasaci- 
jas. Vienas iš nuteistųjų 
Sibiran, Ražaitis, nepadavęs 
kasacijos, jau ruošiamas į 
kelionę. Jie visi jau sėdi 
nuo vasaros 1909 metu.

Kunigai jau agituoja.
Rinkimai dar tik rudenį 

atsibus, o Seinų “Šaltinis” 
jau išvedžioja, kad A. Bulo
ta į atstovus netinka. Bet 
“Šaltinis” rūstauja, kad A. 
Bulota patsai neatsisako nuo 
kandidatūros. Jeigu tikėti 
toms kvailoms kalboms, tai 
išrodytu, kad Lietuvoje be 
davatkų jokio švaraus žmo
gaus nėra. Bet ačiū Dievui, 
dar kunigėliai turės darbo, 
beaušindami burnas dėl A. 
Bulotos.

Užtai pajuodėjusį p. Kuz
mą (p. Sirvydo kopiją) į pa
danges kelia. Tasai ponas 
Dūmoje išsitarė, kad valdžia 
įgis ištikimu piliečiu, jeigu 
maloniai žiūrės į lietuvius.

Nors ir laimėjo, bet 
juodina.

A. Bulota laimėjo iš juo
dosios Dūmos pripažinimą 
lietuviu kalbai teisybės Suv. 
gub. miestuose. Miesto rei-

sijoj.
Senasis Persijos šachas Ma- 

hamed Ali jau vėl Rusijoj. 
Garlaiviu jisai vyksta Ode
son. Su juom važiuoja du 
lekajai. Kažin kada tasai 
žmogžudys vėl pabėgs į Per
siją?
Nepasigailėjo savo kūdikio

. Peterburgo teismas per
kratinėjo bylą buvusio žan
daro, kuris išgėdino savo 
dukterį, turėjusią vos 14 mė
ty. Kūdikio motina, o žan
daro žmona, pranešė apie tai 
valdžiai. Gavo 6 metus ka
torgos.

Tasai pats teismas perkra
tinėjo bylą jauno vaikino Zo- 
logino, kuris išžagino šešių 
metu mergaitę. Gavo taip 
pat šešis metus katorgos.

Kazokai jau neištikimi.
Rusu juodašimčiu rašyto

jas Menšikovas pradėjo išro
dinėti, kad ir kazokams jau 
ragai pradeda dygti. Daugy
bė kazoku esą po teismu ir 
už neištikimybę valdžiai nu
teisiama katorgom

Trįs mastai žemes.
Tūlas senelis sugrįžo savo 

gimtajin sodžiun ir klausia 
valstiečiu: kurgi mano žemė, 
juk aš dar turiu savo dalį. 
Valstiečiai atsikirto: per vė
lai, seni, sugrįžai, žemės jau 
nėra. Senis juokais pasakė: 
na, na trįs mastai vis bus! 
Kaip-tik tą dieną jisai nuėjo 
valsčiaus kanceliarijon suži
noti apie savo žemę. Pake
liui sušalo ir rado jį negyvą. 
Senelis įspėjo: žemės jam te
ko lygiai trįs mastai dėl gra
bo.

kalai galės būti vedami ir 
lietuviu kalba. Bet Vilniaus 
davatka “Viltis” ir čia rodo 
savo iltis. Ot, jeigu tai bū
tu atlikęs koks ilgaskvernis, 
tuomet jį gyvą į rojų būtu 
nunešę.

Draugijų veikimas.
Mariampolėje atsibuvo 

įsteigiamasis muzikos dainų

“Saulės” draugija.
Kaune atsibuvo “Saulės” 

draugijos susirinkimas. Dau
giausia dalyvavo kunigija. 
Iš atskaitos pasirodė,kad net 
juodajai “Saulei” valdžia ne
leidžia kurti mokykly. Pe
reitais metais neleido nei draugijos susirinkimas po 
vienos mokyklos! Visokie Į vardu “Gabija”, 
nuolankus prašymai nieko 
negelbėjo. “Saulė” suma
nė pastatyti Kaune savo mo
kykloms namą. Pienas na
mo jau suruoštas. Namo 
pastatymas lėšuos 120 tūkst. 
rubliu- Amerikoj ir kitur 
surinkta jau į 50 tūkst., tai
gi dar trūksta 70 tūkst. rub. 
Draugija išrinko savo dele
gaciją, kad padėkavoti Kau
no gubernatoriui už jo gerą 

Adėl draugijos širdį. Mat, ta
sai vyras leido “Saulei” rink
ti aukas po visą Kauno gub. i 
Antrą deputaciją pasiuntė į | 
poną Girtautą (vyskupą). Dė- amerikiečius pasakoja: “Ge- 
kavos irgi už gerą širdį. Iriausiam atvėjuje vienas iš

Kaip mato skaitytojai, ku-- dešimties tegalįs po kokiy 
nigams dar ne paskutinis' penkiolikos metu susidėti sau 
galas Lietuvoje.

Blaivininkai.
Tokį pat suvažiavimą 

kė ir blaivininkai. Kaip 
kasi tai draugijai, parodo 
skaitlinės. Skyrių draugija 
turi 147, nariu 30 tūkstančiu 
suvirš (vyru 9,750 ir 21,165 
moterįs). Įeigu visi skyriai 

išlaidu

Šiaulių muzikos ir dainų 
draugija “Varpas” šventė 60 
metines sukaktuves nuo gi
mimo dienos, bene žymiau
sio iš Lietuvos artistu, G. 
Liandsbergio.

“Lietuvos Žinių” kores
pondentas didžiai išgiria Til
žės Gedoriu draugijos šven
tę. Lošę trijų paveikslu dra
mą “Namu ugnelę”. Ta dra
ma “kas tai nepaprasto, o 
vietomis net nežemiška”.

Melų maišas.
Štai ką kun. Tumas apie

.tūkstantį doleriu. Ką už
dirba, tą ir pradirba. Gana 
pasakius, kad Chicagos mies
te yra bent 500 liet, laiko
mųjų karčemų. Amerikos 
laisvė nieko lietuviui neduo
da. Rinkimuose prezidento, 
lietuviai nedalyvauja, nes esą 
tamsus. Pačios lietuviu drau
gijos ne naudą, bet pragaištį 
lietuviams daro, nes, būda
mos silpnos, negali nieko 
nuveikti, nei knygynu išlai- 

i kyti, nei geru vakaru paruoš
ti. Anglu mokslas, mokyk
los lietuviams neprieinama, 
jie esą perdaug tamsus. Ame
rikos bažnyčia taip esanti su
tvarkyta, kad taip pat ne- 
kiek teturinti žmonių pasi
tikėjimo ii' nuolatinai beveik 
kįla ginčai parapijose.

Taigi neduoda nieko gero 
lietuviams nei Amerikos lais
vė, nei šviesumas (“Viltis”

Kiek tuose išvedžiojimuo
se teisybes, tai kiekvienas 
gali numatyti.

Pašovė grafą.
Vasario 28 d. į kambarį, 

kuriame buvo apsigyvenęs 
grafas Voldemaras Tiškevi
čius su savo žmona, įėjo 23 
metu mergina Elena Narbu
taitė, dvarininkė iš Lydos 
pavieto ir du, sykiu 'šovė iš 
brauningo į grafą.

Grafas Tiškevičius esąs 
opiame padėjime. Vilties pa
sveikti mažai tėra. Tiškevi
čius visgi dar turėjęs tiek 
jiegos, kad atimti iš šovikės 
brauningą.

Narbutaitę suėmė ir nuve
žė kalėjiman.

Išeiviams globoti draugija.
Vilniuj jau veikia draugi

ja, kuri du oda patarmes ke
liaujantiems užsienin, Ame
rikon, Prūsuosna ir, kitur. 
Draugija turi gydytoją, ku
ris duoda patarimus už 30 
kap. Draugija smulkiai ap- 
skaito kiekvienam keliaunin
kui, kiek reikią pasiimti pi
nigu, kaip įgyti laivakortes. 
Paduodame tos draugijos 
adresą: Vilno, Oranžereina- 
ja, N6.

valsti.ru


LAISVE

SPAUDOS BALSAI
Turbūt, nėra žmogaus, ku

ris būtu patenkintas likimu 
laikraštininku nutarimu. Gy
venimas eina savo keliais. 
“Dilgėlėse” (N6) gana suma
niai pajuokiama tu nutarimu 
likimas:

“Jie daug ką nutarė, pasidžiaugė 
tais savo nutarimais, kaip vaikai su lė
lėmis ir tuos savo nutarimus pasidėjo 
į safe...

Pakurt laikraštininky nutarimais pe- 
čiy? Baisu. Tiek daug jie nutarė, tiek 
daug nuveikė tautos labui!

Tiesa, nuveikė tik ant popieros!“

Iš priežasties Bostoniečių 
susikirtimo su “Vienybe4.de- 
tuv.” dėlei biauriu šmeižimu 
to laikraščio gizeliu, kuriūps 
jie paleido ant So. Bostono 
laikraščiu, “Vien. Liet.” su
silaukė pagirimo tik iš “Sau* 
lės” ir “Darb. Vilties”. Jei
gu jau “Darb. Viltis” nemo
ka atskirti, kas pirmas užsiė
mė insinuacijom, tai patar
tume tam laikraščiui snaus
ti, kaip jis ligšiol snaudė.

Anglijos darbinin= 
kų apdraudimas.

“Lietuva” (Nil) išsijuo
sus agituoja už republikonus 
ir demokratus nes... jie lie
tuviai, jie savi, jie tautiečiai. 
Mūsų šalį, mūsų miestu rei
kalus republikoniškai demo
kratiška šaika išnaudoja vien 
kapitalistu tikslams. Plačiu 
miniu reikalai tai gaujai ne
rūpi.

“Lietuvis visada yra arčiausias 
mums žmogus, jeigu lietuvis bus valdi- 
dininku, męs turėsime jį ne tik draugu, 
bet ir garbė, kad ir męs tnrime keletą 
lietuviy valdininky eilėse’’.

Nėra ko sakyti. Didelė tai 
garbė, turint kelis Roosevel- 
to Tafto klapčiukus, kurie 
sykiu su tais ponais sėdės už 
vieno stalo ir mes žmonėms... 
trupinius. Tame ir nelaimė 
mūšy tautininku, kad jie už
simeta tautystės skraistę, 
kad varyti kapitalistišką agi
taciją!

- - Kaip praneša “Viltis”, Ru
sijos cenzūra jau uždraudus 
gabenti per sieną Chicagos 
“Lietuvą”. Dabar lauksime 
“Vien. Liet.” eilės. Jei bent 
ambasadorius Gabrys užsi
stos prieš carą kad... “Vien. 
Liet.” savo laike nematė di
delio pikto byzantiškame 
“Bože caria chrani!...”

“Tevyneje” telpa žinia:
“Už priėmimą konstitucijos S. L. A. 

be pataisymo balsavo 296 nariai, už pri
ėmimą projekto su pataisymais 357; 
prieš priėmimą paduota 86 balsai. Tai
gi konstitucijos projektas likasi priim
tas su pataisymais, kuriuos komisija ir 
atliks. ”

Seniau tokiuose sprendi
muose dalyvaudavo tūkstan
čiai, dabar šimtai!

Vilniuje pradėjo eiti lenku 
pirmeiviu savaitinis “Prze- 
gląd Wilehski”. Veda jį M. 
Romeris, autorius plačiai ži
nomos knygos “Litwa”. Lie
tuviu skyrių veda lietuviai- 
pirmeiviai. Laikraštis mano, 
kad Lietuvoje abieju tautu 
pirmeiviams yra daug kultū
ros darbo, kurį galima atlik
ti bendrai. Laikraštis pripa
žįsta lietuviu liaudies teises 
ir pasmerkia sulenkėjusios 
bajorijos klesinį egoizmą.

Tilžės “Birutė” praneša 
apie Gumbinės (Prūsu Lietu
voje) parodą. Įdomu, jog 
tas parodas visuomet remia 
Prūsu valdžia, ko niekuomet 
nedaro Poznaniuje...

Peterburgo dien r a š t i s 
“Rieč” patalpino ilgą daili
ninko Aleksandro Benua 
straipsnį apie mirusįjį mūsų 
dailininką K.Čiurlianį. Auto
rius sako, jog Čiurlianis bu
vęs pažymėtas geniališkumo 
dovana, bet didžiuma visuo
menės jo nesuprato. Benua 
nemato Čiurlianyje jokiu He- 
vystės žymiu, Ką matę kiti 
kritikai. Benua apgailestau
ja, kad Čiurlianio veikalai iš- 
siblaškys po pasaulį ir jog 
juos nesupirko rusiški muze- 
jai.

Ne žmones turi tarnauti 
valdžiai, bet valdžia žmo- 
nėms. Dar daug vandens 
nutekės į jūres,kol ta teisybė 
išsipildys, vienok nors palen- 
gvėliu, ji jau pradeda pildy
tis. Žmogus darbininkas nie
kuomet negali užsitikėti ry
tojaus diena. Jį gali pakir
sti liga, nelaimingas prie
puolis, gali ištikti bedarbė. 
O čia, bežiūrint ir ubago 
krepšiai laukia. Kad nors 
kiek apsidraudus nuo tu ne
laimiu, pradėta reikalauti iš 
valdžios įstatymu dardinin- 
kams apsaugoti. Gera valia 
tu įstatymu niekąs neduoda, 

«4uos reikia iškovoti. Tokiu 
įstatymu susilaukė Vokieti
jos darbininkai, o nuo šios 
vasaros susilauks ir Anglijos 
proletarai. Daug dar kas 
taisytina tuose įstatymuose. 
Bet apie tą vėliaus.

Pažiūrėkime,-kaip sutvar
kytas Anglijos darbininku 
apdraudimas ir koksai triuk
šmas kilo dėl jo pasirodymo.

Insurance Bill priėmė jau 
ir žemasis atstovu namas ir 
ponijos rūmas. Jo veikimas 
prasidės nuo liepos mėnesio. 
Apsidraudę turi būti visi, 
kuriu metinis uždarbis nedi
desnis, kaip 160 svaru ster
lingu (maždaug $700) ir ku
rie susilaukė 16 metu. Kiek
vienas iš apdraustuju turi 
knygutę, ant kurios kas sa
vaitę lipina štampą už 4 pen
sus. Tris pensus prideda 
fabrikantas ar namu šeimi
ninkas, dvarponis, tai yra 
ypata, pas kurią dirbama, ir 
2 pensu prideda pati valdžia. 
Išviso susidaro per savaitę 
9 pensai—20 centu. Moteris 
moka 3 pensus, darbdavys 
prideda dar 3 ir 2 pen. valdžia 
—8 pęnsai.

Pati pašelpa tokiu būdu 
i suorganizuota. Kad nerei
kėtu taip daug savo valdi
ninku, valdžia nutarė pasi
remti susišelpimo draugijo
mis. Tokiu draugijų labai 
daug, ypač Anglijoj ir prie 
ju priguli minios žmonių. Ke
li žodžiai apie tuju draugijų 
išsišakojimą. Ju vardas 
“Friendly Society”. 1910 
metais Anglijoj panašiu 
Friendly Society buvo 29,517 
su 13 milijonu nariu, kuriu 
kapitalas siekė 57 mil. sva
ru sterlingu. Štai keliu drau
gijų vardai: Nothingam 
order of Oddfelows (Nottin- 
geno juokdariu ordenas) turi 
36 tūkst. nariu. “Aržuolo 
širdelė” (Heart of Oak) turi 
trečdalį milijono nariu. “Se
nieji girininkai” turi 608,728 
narius! Šalę tu susišelpimo 
draugijų, prie kuriu pridera 
vidutinis ir žemutinis luo
mas, yra dar unijos, prie ku
riu pridera didžiuma darbi
ninku. Taigi su tomis drau
gijomis ir unijomis valdžia 
įėjo į sutarimą. Bet ne su 
kiekviena. Valdžia turi būti 
tikra, kad draugijos ir uni
jos pinigiškas padėjimas turi 
būti stiprus ir prie jos turi 
prigulėti nemažiau, kaip 
5,000 žmonių.

Kaip tai viskas atliekama? 
Gi štai kaip.

Kuomet knygelė stampo- 
mis jau užlipyta, tuomet ją 
nuneša savo draugijon ar 
unijon. Valdžia išmoka vi
są pinigu sumą (kiek tu štam
pu yra) draugijai. Tie pini
gai turi turėti savo atskirą 
rokundą ir valdžia gali pa
siusti kontrolierių tiems pi
nigams prižiūrėti.

Tokiu būdu pinigai moka
ma iki 70 metu, kuomet jau 
senis ar senė gali naudoties 
senatvės pensija.*

Žvilgterėkime dabar, ko
kia bus darbininkui žmogui 
nauda iš to įstatymo.

Kaip tik apdraustasis žmo
gus susirgo, jisai gali pasi
šaukti daktarą iš plataus 
daktary surašo. Tą surašą 
padaro atstovai iš pačiu drau
gijų, daktaru korporacijos 
ir miesto savyvaldos. Iš to 
surašo ligonis gali pasirinkti 
tinkamą daktarą. Vaistus 
gali gauti kokioj nori vaisti
nėj. Tokie daktarai gauna 
atlyginimą iš valdžios. Ant 
ketvirtos dienos nuo susirgi
mo ligonis*jau pradeda gauti 
į savaitę po 10 šilingu (šilin
gas 25 centai). Tokią pagel- 
bą gali gauti per 26 savaites. 
Jeigu ir toliausnepasveiksta, 
tuomet gauna po 5 šilin. į 
savaitę, nors sirgtu iki gyvos 
galvos. Dėl džiovininku yra 
tam tikros sanatorijos. Lai
ke ligos šeimininkui nevalia 
išvyti ligonį iš namu. Jei
gu tuomet jo žmona pagim
dytu kūdikį, ji gauna 30 ši
lingu.

Kaip matote, pašelpa gana 
žymi ir daug gali pagelbėti; 
Bet paklausite manęs, kas 
daryti su tais žmonėmis, ku
rie nepriguli prie jokios susi- 
šelpimo draugijos! Tokiu vis- 
tik gana daug randasi. Jie 
taip pat lipina savo štam
pas ir, prilipinę pilną knygu
tę, neša ne unijon, ne 
“Friendly Society”, bet į 
pačtą. Tai post office con
tributor. Laike ligos ap
draustasis turi reikalą tik su 
su valdžia. Bet dėti pinigai 
krason labai nenaudinga ir 
pašelpa jau daug menkesnė. 
Toksai žmogus per pirmus 6 
mėnesius gaus tik daktarą ir 
vaistu. Daugiaus nieko. O 
po šešių mėnesiu, jeigu dar 
nepasveiktu, gaus tik 7į ši
lingu. “Nevigada” labai žy
mi. Tokiam žmogui tik ir 
liekasi prisiglaust prie drau
gijų-

Kodėlgi valdžia taip pada
rė? Išdalies jai rūpėjo pri
pratinti žmones prie draugi
jų, iš kuriu jie irgi gauna sa
vo dalį, išdalies nereikės taip 
daug valdininku .užlaikyti, 
ir išdalies valdžia norėjo at
siremti ant plačios visuome
nės paramos.

Galutinam dalyko paaiški
nimui reikia pridurti, kad jei
gu nuo ligonio prigulėjo gi
miniu užlaikymas, tuomet ir 
tie gauna 5 šil. Jeigu mergi
na išteka už vyro, tuomet 
vienas trečdalis įeigu pade
dama į speciališką fondą, 
jeigu jai kartais reikėtų naš
lauti, o H paliekama ligini
mui, arba jeigu vyrą ištiktu 
bedarbė. Merginoms, kurios 
uždirba po U šilingo, nieko 
nereik mokėti. Už jąs už
moka valdžia ir darbdavys. 
Žmonės, kurie turi uždarbio 
viršaus 160 svaru sterlingu, 
gali apsidrausti savo liuosa 
valia. Versti juos niekas ne
verčia. Vyras įmoka 7 pen
sus, moteris 6, o valdžia pri
deda 3 pensus. Išlygos tos 
pačios, kaip anksčiau nuro
dyta.

Išleidžiant šitas įstatymas, 
buvo norėta apdrausti darbi
ninkus ir nuo bedarbės. Bet 
tasai sumanymas bus atski
rai svarstoma.

Apie tai, kas tame įstaty
me peiktina ir kas apie jį 
kalbama pačioj Anglijoj, pa
kalbėsime kitą kartą.

Kovo revoliucijos.
Senoji visuomenė turi savo 

šventes, savo šventuosius. 
Darbininku visuomenei nei 
tos šventės, nei tie šventieji 
jau netinka. Mums nelabai 
tiešija širdį, garbinant kokį 
nors šventąjį, gyvenusį prieš 
tūkstantį metu ir pasninka
vusį 40 dienu. Yra žmonių, 
daugiaus dėl žmonijos užsi
pelniusiu, ne kaip pasakų ste
bukladariai. Yra šventės, 
per kurias nėreikia lieti grau
džiu ašarų, bet karšta šir- 
džia, šviesiu prfttu gaivinti 
mūsų sielą, veržties į tą ka
ralystę, kur darbas viešpa
taus!

Męs turime savo pirmos 
gegužės šventę! Bet paprati
mu pradeda daryties ir kovo 
m. revoliucijų paminėjimas.

Kovo mėnesis revoliucijų 
istorijoj tikrai žymiausias 
mėnuo. 1848 m. kovo mėn. 
įvyko revoliucijos Berlyne ir 
Vienoj, kurios sukratė senų
jų karalių galybę ir privertė 
juos pasidalint savo valdžia 
su žmonėmis.

Kovo 18 d. 1871 likosi ap
skelbta Paryžiaus Komuna, 
kuri paskui likosi kraujuos 
paskandinta. Paryžiaus Ko
muna (bendrovė), tai pirmas 
mėginimas sutverti laisvą 
žmonių draugiją ant teisybės 
pamatu. Komunarams rei
kėjo gintis nuo francūzu iš 
šalies, o namieje, Paryžiuje, 
organizuoti lygiųjų piliečiu 
draugiją. Kuomet buržuazi
jos gaujos įsiveržė į Paryžių, 
jos prisigėrė žmonių kraujo. 
Tūkstančiai buvo nužudyti, 
tūkstančiai ištremti, o paper
kamieji plunksnabraižiai no
rėjo suteršti šviesią Komu
nos atmintį.

1 kovo 1881 metu žuvo ca
ras Aleksandras II. Jį nudė
jo “Narodnaja Volia” (Žmo
nių Valia), kuri tais metais 
buvo stipri ir galinga. “Na
rodnaja Volia” paskui apmi
rė, bet revoliucija, kaip sma
kas su devyniom galvom. 
1905 metais sudrebėjo ir Mi
kės II tronas!

Didesniuose miestuose jau 
pratinamas! rengti mitingus, 
kad paminėti kovo revoliuci
jas. Toksai mitingas bus ir 
pas mus, Bostone.

KAIP TAFTAS SU O’CON- 
NELIU PASIŠNEKĖJO.

Charitable Irish Society 
įtaisė p. Taftui bankietą. Sa
vo republikoniškus ir demo
kratiškus principus abidvi 
pusės pasidėjo į kišenių, nes 
nujautė kokį tai bendrą prie
šą.

Prezidentas paglostė ge
ruosius cacas: “tarp jūsų, ai
riu, nėra socijalistu ir anar
chistu. Jums nereikia, gir
di, griauti konstitucijos pa
matus”. O kitoj vietoj, ne 
toj salėj, išgirė katalikiškas 
kolegijas. “Užjaučiu jūsų 
darbui”, pasakė Taftas, “nes 
gerą sėklą sėjate tarp bažny
čios nariu”. Ponas O’Connel 
nuo savęs dar pridūrė: “ką 
giliuoja prieš mus tie bedie
viai iš Harvardo. Męs tik 
vieni apsaugojam ameriko
nišką liuosybę”. Ir dar pri
dūrė: “tauta, tai ne tiesa, o 
tiesa, tai dar ne tauta!”

Pagyru puodas niekad ne
taukuotas! Už sienos to na
mo, kur tie didvyriai nuobo
džiu pasakas sakė, gyvena 
tikroji tauta. Bet ta tikroji 
tauta, tai ne skebai, ne bo- 
mai, ne detektyvai, ne da-

U. ANDREJEV.

TYLĖJIMAS
Sulietuvino BARABOSlUS.

(Tąsa).

Nuo laidotuvių dienos mažamjam na
melyj užviešpatavo tylėjimas. Tai nebu
vo tyla, nes tyla—tai tik nebuvimas gar
su, bet tai buvo tylėjimas, nes tie, kurie 
tyli, rodėsi, galėtu kalbėti, bet nenori. 
Taip manė tėvas Ignatas, kada jis įėjo 
moters kambarin ir sutiko jos tokį sunku 
žvilgį, tarsi visas oras butu pavirtęs į švi
ną, kuris spaudžia jo galvą ir nugarą. 
Taip jam išrodė, kada pažvelgė j Vieros 
gaidas ir didelį spalvuotą paveikslą, kurį 
ji buvo parsivežus iš Peterburgo. Žiūrė
damas į paveikslą, jis prisilaikė šitokiu 
taisyklių: pirmiausia žiūrėjo į apšviestą 
paveiksle veidą, ir jam prisiminė žaizda, 
kuri buvo ant mirusios Vieros veido ir ku
rios atsiradimą jis jokiu būdu negalėjo 
suprasti. Ir kiekvieną sykį jis užsimąsty- 
davo apie priežastis: jeigu veidą būtu su
žeidęs traukinys, tai būtu ir galvą sutru
pinęs, bet mirusiai galva buvo sveika. 
Gal kas sužeidė su koja, kad atrado gu
lintį lavoną, arba su nagais?

Bet ilgai mąstyti apie Vieros mirtį 
buvo klaiku ir tėvas Ignatas pradėjo žiū
rėti į akis. Jos buvo juodos, dailios, ilgo
mis blakstienomis, nuo kuriu žemiau buvo 
tirštas šešėlis, o baltieji taškeliai buvo la
bai aiškus ir abi akįs išrodė, tarsi juoduo
se-gedulinguose rėmuose įdėtos. Nepa
žįstamas, bet talentuotas dailininkas buvo 
pridavęs joms puikią išvaizdą: rodėsi, kad 
tarpe akiu ir to, į ką jos žiūrėjo, būtu 
plonutė ir permatoma plėvelė, biskutį pa
naši į juodą piano viršų, apklotą smulkio
mis, nematomomis vasaros dulkėmis, ku
rios nupaliruoto medžio spindėjimą pada
ro malonesniu. Tėvas Ignatas išbandė 
paveikslą dėti ir šiaip ir taip, vienok akįs 
visuomet paskui jį sekė, o nekalbėjo, bet 
tylėjo; ir tylėjimas buvo taip aiškus, kad 
jį, rodėsi, galima girdėti. Ir tėvas Igna
tas pradėjo manyti, kad jis ištikryju tylė
jimą girdi.

Kiekvieną rytą, po pamaldų, tėvas 
Ignatas, įėjęs kambarin, pažvelgdavo į 
tuščią narvelį ir į visą paprastą kambario 
tvarką; atsisėsdavo ant kėdės ir, užmer
kęs akis, klausėsi, kaip aplinkui viskas ty
li. Tai buvo kas stebėtino. Narvelis ty
lėjo ramiai, maloniai ir tame tylėjime bu
vo jaučiamas nuliūdimas, ašaros ir tolimi, 
numirusieji juokai. Moters tylėjimas už 
sienos buvo sloginantis, sunkus, kaip švi
nas, ir baisus, taip baisus, kad net šiltoj 
vasaros dienoj tėvui Ignatui paliko šalta. 
Dukters tylėjimas buvo ilgas, šaltas, kaip 
kapas, ir miglotas, kaip mirtis. Tas tylė
jimas jį kankino ir jam neapsakomai no
rėjosi pradėti kalbėti, bet jį sulaikė kaž
kas tvirtas, kaip mašina, neleisdamas nei 
pasijudinti,ir ištempė jį,kaip stygą. O kaž
kur toli, toli.kas tai tyliai pradėjo drebėti 
ir nedrąsiai, gailestingai skambėti. Iš bai
mės ir džiaugsmo tėvas Ignatas klausėsi 
ty gemančiy skambėsi y ir, atsirėmęs ran
komis į kėdę ir galvą pakėlęs, laukė, kada 
skambesiai prisiartįs prie jo. Bet skam
besiai pertrūko ir nutilo.

—Niekai!—piktai ištarė tėvas Igna
tas ir atsikėlė nuo kėdės, vis dar augštas 
ir status.

Jis matė langą, saulės apšviestą, ak
menuotą lauką ir prieš jį mūrinės darži
nės sieną. Ant kampo stovėjo vežėjas, 
tarsi iš molio padaryta stovyla, ir nebuvo 
galima suprasti, kodėl jis ten stovi, nes 
per kelias valandas nepasirodė nei vienas 
praeivis.

Tėvui Ignatui, išėjus iš namu, prisi
eidavo daug kalbėti: su parapijonais, prie 
pamaldų ir tankiai su pažįstamais, su ku
riais jis lošdavo preferansą; bet, sugrįžus 
namo, jam rodėsi, kad jis per visą dieną 
tylėjo. Tai buvo dėl to, kad jis nei su 
vienu negalėjo kalbėti apie tą svarbiausią 
atsitikimą, apie kurį jis visada mąstė: ko
dėl numirė Viera? Mat, jis nenorėjo su
prasti, kad dabar jau nėra galima tą da- 
žinoti, ir mąstė sau, jog tas yra pilnai ga
limu. Kiekvieną naktį—jis nakty naktis 
praleisdavo be miego - mąstė apie tą mo
mentą, kada jis su savo žmona, vidurnak-

Skirtumas.
•Įeidamas pas lietuvius į 

butą, turi atsigabenti kelis 
alaus baksus.

Įeidamas gi į japonu gy
venimą, turi nusiimti kalio-

vatkinai, ne Woolen kompa
nija ir ne tie ilgakakliai vy
rukai, kurie karabinus ant 
pečiu neša.

P. Taftas, sukandęs dantis, 
tylėjo apie Lawrence’o strei
ką. Sampaną geliant, nesma
gu minėti tokie dalykai.

Bostoniėtis.

ausį, sulaikyti širdies plakimą, tUOTtffet 
tuojau bus galima išgirsti jį, taip tolimą,' , 
taip beviltingą. Tėvas Ignatas atsikėlė, 
sudėjo drebančias rankas 
meldė:

—Viera!...
Bet atsakymu jam buvo tylėjimas.
Sykį vakare jis įėjo Olgos Stepanov- 

nos kambarin, kuriame nebuvo jau ištisą 
savaitę, atsisėdo gale jos galvos ir, nusi
kreipęs nuo jos akiu kieto, sloginančio 
žvilgio, tarė:

. —Motin! Aš noriu su tavim pakal
bėti apie Vierą. Ar tu girdi?

. Jos akįs tylėjo ir tėvas Ignatas, pa
kėlęs balsą, pradėjo kalbėti dikčiai ir rūs
čiai, kaip jis kalbėdavo su nusidėjėliais:

-Aš žinau, tu manai, kad aš buvau 
prhežasčia Vieros mirties. Vienok apsi- 
mąstyk, ar aš ją mažiau mylėjau, kaip tu? 
Tu keista:.. Aš buvau ūmus, bet ar tas 
neleido jai daryti to, ko ji norėjo? Aš vi
sai neatkreipiau atydos į savo tėvišką 
garbę, aš ramiai nulenkiau galvą, kada ji 
nebijojo mano prakeikimo ir važiavo... 
ten... Peterburgan. Bet tu, senut, ar tu 
nemeldei jos pasilikti, ar tu neverkiai, ko
lei galop prisakiau tau užbaigti? Ar aš 
ją pagimdžiąu tokia kietaširdžia? Ar ne
pasakodavau jai apie Dievą, apie nusiže
minimą, apie meilę?

Tėvas Ignatas žvilgterėjo moterei į 
akis—ir nusikreipė.

—Ką aš galėjau jai padaryti, kad ji 
nenorėjo sakyti, kas ją Kankina. Liepti 
—aš liepiau, maldauti -ir maldavau. Tu 
manai, kad aš turėjau pulti prieš ją ant 
keliu ir verkti, kaip sena boba! Galvoje... 
ką aš galėjau žinoti, kas jai galvoją! Ne
gailestinga duktė... beširdė!

Tėvas Ignatas sudavė ranka per kelį.
—Meilės jai trūko—štai kas! Apie 

mane nėra ką kalbėti, aš jau, žinoma. . 
tironas... Bet ar ji tave mylėjo? Tave, 
kuri verkiai... ir nusižeminai?

Tėvas Ignatas tyliai prasijuokė.
—My...lė...jo! Bent dėlto, kad tave 

suraminus ir tokią mirtį pasirinko. Bai
sią, gėdos pilną mirtį. Numirė ant smil
tyno, tarpe nešvarumu... kaip šuva, ku
riam suduoda koja per snukį.

Tėvas Ignatas tyliu užkimusiu balsu 
tęsė:

—Man gėda! Ir ant gatvės išeiti gė
da! Gėda nuo altoriaus nueiti! Gėda 
prieš Dievą! Beširdė duktė! Reikėtų ir 
numirusią tave prakeikti...

Kuomet tėvas Ignatas pažvelgė į savo 
moterį, ji jau buvo apmirusi, ir tiktai už 
keletos valandų atgavo sąmonę. Ir kada 
ji atsigavo, jos akįs tylėjo, todėl nežinia, 
ar ji atminė, ką tėvas Ignatas jai pasako
jo, ar ne. (Tol. bus).

ir, ištiesęs jas,

SILSEKIS.
Mirus B. Baltakiui ((J. B. Raiteliui).

Ilsėkis, o, drauge, šaltojoj žemelėj: 
Skausmu kruvinųjų nejaučia jausmai. 
Ilsėkis, varguoli, siaurojoj lovelėj, 
Kurią tau parengę tavieji draugai.

Veikei, kiek galėjai, dėl labo žmonijos.
Už sunkųjį darbą vien karstą gavai!
Daug turtu sukrovei skleidėjams ver-

[gijos,
O liūdną likimą sau paaukavai. 

Žadėjai, o drauge, kaip gėlė pievelėj, 
Bet tave suėdė šaknies kirminai. 
Kaip paukštis, giedojai žaliojoj girelėj, 
Bet tave pagavo beširdžiai varnai.

Dabar tavo kūnas nejaučia vergijos, 
O mums tiktai aidas dar skamba gyvai! 
Ant tavo kapelio augs rožės, lelijos 
Ir veido nevilgįs kartybės lašai!...

Senas Vincas.

Bandymelis.
Tiesa, liūtas nors stipresnis, 
Betgi tigris jam kaimynas, 
Nes jis trigubai piktesnis, 
Toks jau greitas, toks jau gyvas.

Povilas Kalvelis.

Sveikas, Taftai!
Žiūrėk, brolau, kas dedas čia? 
Vieni žingsniu, kiti risčia

Po Broadway strytą traukia. 
Ištempę blizgančias akis, 
Lyg aniols iš dangaus nukris, 

Papūgų minios šaukia.
Vieni juosvi, kiti gelsvi, 
Vieni šleivi, kiti kreivi,

Senu, jaunu galybės.
Paleido šūkauti stemples, 
Kol Taftas plutos neišmes

Iš savo malonybės.
Bet argi žmonės visados 
Beždžionių darbą pavaduos,

Nors artimas badautu? 
Žalios salos kvaili vaikai—

> Juk reik, kad galą gautu!
O pono Tafto lašiniai,
Kol juos žiopliai vežios mieliai, 

Negreit paklius į grabą.
Nuo mūs devynius kailius lups, 
Kol tie vežėjai nesuklups

Ir neapvers tą stabą.
Don Alberto.
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FeljetonelĮs. Korespondencijos tai darbininkai nežmoniškai 
išnaudojami, nes vienas turi 
padaryti už du. Tokiu būdu 
pasidaro didelis perviršis iš- 
dirbime ir atsiranda bedar-

GUDŽIŪNŲ JURGIUI, 
tikius pijokėlio netalpinam.

J. HERTMANOVIČIUI. 
pranešimo nejdėjome dėlei
kos. Pagaliaus, kas svarbu pranešėme.

J.. ANDRENUI. Atleiskite, kad tu
rėjome sutrumpinti. Apie kiekvienų 
artistų skyrium neapsimoka rašyti.

RED. ATSAKYMAI.
Apie nuo- 
Nesvarbu.

Pabaigos 
vietos sto-

Sceniškas 
paveikslėlis.

Tramvajuj sėdi Jonas su 
Miku, viens priešais kitą. Jo
nas apsitaisęs, kaip tikras 
miestietis, skrybėlė ant gal
vos. Mikas—batais augščiau 
keliy, lietuviškai rusiška ke
pure (kareiviškos formos). Už 
jy sėdi keli daugiau publikos.

Pavyko išgelbe
Nuėjau j svetainę, 

pilna svetainę žmonių

—Ak, Rožyte, tik ir gra
žią knygą skaičiau. Joje bu
vo aprašyta, kaip visokie 
triukšmadariai nužudė An
glijos karalių, o šimtą metu 
vėliaus Francūzijos karalių 
Liudviką. Jie nukirto gal
vą ir karalienei Antuanettai. 
Kaip ta karalienėlė buvo pri
sirišus prie šventos bažny
čios. Gi jeigu duoti valdžią 
dabartiniams cicilikams, tai 
jie visus iškars. Kas jiems 
galvoj, Rožyte! Jie tik šir
dies neturi.

—Oi, mama, dar tie triuk
šmadariai beveik nieko 
nepakorė. Tu sakai apie 
francūzy karalių ir karalie
nę. Tai teisybė, juodu tuo
met nužudė ir daugiaus žmo
nių tada galą gavo. Bet ko
dėl tu nepažiūri, kiek tie 
karaliai žmonių išžudė. Ar 
tu žinai, kad tais laikais po
nas galėjo nužudyti žemdir- 
bį-sodietį, jeigu tasai pašau
davo zuikį! Ar tai žmonių 
širdyse nepritvinksta keršto 
jausmu?

Na, tegul jau tavo tiesa 
bus! Tegul jau karaliai žmo
nes žudė. Bet ar galima 
už pikta piktu atsimokėti. 
Reikia išaiškint gražiai, bro
liškai. Gražiu žodžiu kožnas 
paklausys, o ant staugimo ir 
kaukimo tik nusispjaus.

—Matai, kokia tu gailia
širdė kitus mokyt. O kaip 
pati su kuo susiduri, tai tuoj 
už mazgotės, už šluotos grie
bies!. Nerušiok, mama, šian
dien nėra avigalviu, kad ga
vęs į vieną žandą dar antrą 
atstatytu -

Tai j^u aš, matai, kvai
la boba.
gieji gudročiai, ir negudriau 
elgiatės. Tai jau jums gėda.

—Bet klausykis, mama. 
Ir męs ne visi į vieną dūdą 
pučiame. Męs, tai yra visi 
tie, su kuriais aš sutinku, vi
sai nepagiriam užmušimu. 
Tie žmonės, ką pakorė tavo 
tuos mieluosius, buvo visai 
kitokios mados vyrai. Dar
bininku ten kaip ir nebuvo. 
Darbininkai dar šiandien nie
kur neturi viršaus, taigi ir 
kvaila tavo šneka, būk jie 
ką nors žudo. Bet matai, 
jeigu tarp žmonių ir lupiku 
kils vaina, tai jau tuomet į 
dangų nespoksosi. Kas tau 
į žandą, tu jam.

—Mano širdis, Rožyte, vi
sai negali perkęst tavo šne
kos. Rodosi, tu būtum iš 
akmens nulieta. Vistik ko
va, buntas, streikas! Rodo
si, per tuos vargus jau ir no
sies jūsų neturėtu matyties. 
Jūs visai nesuprantate, kad 
ir karaliai turi savo gerą šir
dį. Štai Prūsu Vilius tai ge
riausias, kaip sako, šeimynos 
tėvas. O rusu Mikutis ir, 
sako, labai myli savo vaiku
čius. Ar žinai, Rožyte, kad 
prezidento Tafto žmona net 
apsiašarojo kongrese, kaip 
išgirdo Lawrence’o streikie- 
riu vargus.

—Jau tu, mama, į senatvę 
visai be šulu galvoje likai! 
Ta Tafto žmona iš kongreso 
nudūmė kur-nors ant ba
liaus, o streikieriai, mažu, ir 
duonos neturėjo. Prūsu Vi
liaus vaikai gerai išpenėti, 
ale kiek vokietuku pusba
džiu gyvena. O jau kad tą 
prakeiktą Mikę pagyrei, tai 
tau liekasi tik užtraukti ka
zokišką maršą.

J o n as : Greičiau, kad ta
ve velniai!

Mikas (nerangiai lipda
mas tramvajun): Lai juos ga
las! Ką tik nesuvažinėjo...

Jonas: Kad nenori, kad 
be laiko tave atpakasinotu- 
me, labiau sprandą dabok! 
Užeis tramvajus virš, ne su
diev pasakyt nesuspėsi.

Mikas: Na jau, na jau...

et jus, išmintin-

Jonas: Gi matai kaip le
kioja.

Mikas: A, greit, lai juos 
bala!

Jonas: Užtaigi, užsižiop- 
lojei, kaip Bostono varnos 
skrenda ir sutrynė Mikutį...

Mikas: Na, kad jau taip 
sutrintu...

Jonas: Kiek, žinok, Lie
tuvoje tau pro šalį nėra ve- 
selninku važiavę -nesuvaži
nėjo, tai jau čia tuoj ims ir 
suvažinės...

Mikas: A ha ha! Čia di
delis balius, čia, bra, balius!

Jonas: O, čia kauleliu 
nesigaili trupint.

Mikas: Taigi, sakai, tru
pina?

Jonas: Tikra kelbasinė!
Mikas: Bet ir moka ne

blogai?
Jonas: Už sutrupintus 

kaulus? Nesismalstyk, vaiku
ti ! Kai ratai perners per kup
rą, maža pelnysi.

Mikas: Ne, ne už sutru
pintus kaulus, už darbą ge
rai moka...

Jonas: Turbūt, jau sva
joje!, kad, šit, uždirbsi daug 
pinigu, aukso, taritum mėš
lo krūvas, parvažiuosi Lietu
von ir majontką pirksi? Lai 
tau Dievas padeda; bet jeigu 
kam nepatykosi iš kišenės di
delės mašnos išniaukti, ne
greit majontką turėsi.

Mikas: Na, tu juokies...
Jonas: Juokas! Čia visiš

kai ne juokas! Štai, atvažia
vai Amerikon, atsivežiai gra
žią pačią, bet dirbsi, dirbsi, 
pagaliaus, nė laukiant, nė 
manant — žirrr! — akyse ki
birkštys, ir nebėra Miko, su
malė ir sudirbo Mikutį. O li
kusi našlelė su vaikeliais 
gaus už tavo dūšelę 25 dole
rius, galės žalabą pasisiut... 
Ja, ja, Mike, saugok kuprą. 
Amerika—-tai kelbasinė.

Mikas: Va, taritum čia 
ne žmonės, kad jau taip bū
tu. •

Jonas: Žmones tai žmo
nes,—bet tu Mikeli, dar nie
ko nesupranti.

Mikas: Gal atgal Lietu
von bėgt?

Jonas: Nieks neveja, čia 
-pat gali būt.

Mikas: Gi kad taip bai
siai pasakoji?

iūriu, 
x.___. visi
nekantrauja, tartum ^ant 
adaty sėdi. Priėjau prie 
pirmsėdžio, kuris taip-gi bė
giojo iš kampo į kampą ir 
paklausiau, kame dalykas, 
kad taip publika nekantrau
ja. Pirmsėdis sujudintu bal-. 
su atsakė:

- Bijok Dievo, Tamsta, ar 
pats eik kalbėti, ar kalbėto- 
iy jieškok! Jau kelinta va
landa, kaip publika sėdi, o 
kalbėtoju kaip nėra, taip nė
ra. Aš abejoju, ar tik neat
sitiko su jais kokia tai nelai
mė.

Kadangi aš nesu kalbėto
jas, tai pasiskyriau sau an- 
trąjį—nuėiau jieškoti kalbė
toju. Vaikščiojau gatvėmis, 
skersgatviais, visokiais už
kampiais, bet kalbėtoju nė 
dvasios negirdėti. Norėjau 
nusispiovęs jau eiti namo,bet 
tuom tarpu atėjo galvon min
tis pažiūrėti į vieną duobę, 
kuri buvo šalę miesto. Ir 
šventas tu Lukošiau! Ką -gi 
aš pamačiau?! Duobė kelių 
dešimty pėdy gylio, ten įkri
tę keli kalbėtojai ir vos tik 
gyvi. Griebiaus gelbėti, bet 
kaip? Niekur nėra nei kope- 
čiy tokiy ilgy, nei virvės ir 
jokios pagelbos negaliu pa
duoti. Prašiau, kad jie viens 
ant kito pečiu atsistotu ir gal 
tokiu būdu nors vienas pa
vyktu ištraukti, bet jie atsi
sakė, kad taip esą pavargę 
ir negalią viens kito išlai
kyti. Aš visai buvau nusi
minęs ir norėjau peržegnojęs 
juos eiti namo, kaip tai pri
siminiau, kad pas mane kiše
nių j yra doleris. Kuomet iš
siėmiau iš kišeniaus dolerį ir 
parodžiau kalbėtojams, tai, 
broleli tu mano, kaip šoko 
visi augštyn, tai ne tik iš 
duobės iššoko, bet ir per ma
ne peršoko.

Ir taip, su pagelba dolerio 
pavyko kelias gyvastis išgel
bėti nuo pražūties.

Bevardis.

Zinių=Zineles.

išvys.
Mikas: Tai čia gal žmo

nės visiškai nei Dievui netiki?
Jonas: Kunigo ir bažny

čios pasiilgai?
Mikas: Ak, čia tikras 

pragaras! Eina, mirga, ūžia, 
rodos, lyg velniai spiečius 
leistu...

Jonas (žiūrėdamas per 
langą): Lietuvoje bučiavai 
Dievui kojas ir kunigui skver
nus, čia, brolyti, Anti-Kris- 
to mačia, cha... cha... (Urnai 
stoja, griebia Miką už ran
kos) Eime!

Gribū-Grabu.

Apie kalbas.
Pasaulyje yra išviso 3,424 

kalbos ar tarmės, iš kuriy: 
1,624 Amerikoj; 937 Azijoj; 
587 Europoj; 276 Afrikoj.

Populiariškiausios kalbos 
yra:

Anglišką vartoja 150,000,- 
000; Vokišką —120,000,000; 
Rusišką-—90,000,000; Fran- 
cūzišką—60,000,000; Ispaniš
ką - 55,000,000; Itališką- - 40, 
000,000; Portugališką — 30, 
000,000.

Kitos visos, kuriy tarpe 
chiniška, nėra plačiai žino
mos.

Senas Kūdikis, V. U.
Kunigas—viršininkas po

licijos.
Angly laikraštis praneša, jog 

Omaho,Neb. metodisty kun. 
Savidge pastatė pats save 
kandidatu ant policijos vir
šininko ir kaipo “dukauna 
asaba” yra užtikrintas rin
kimuose. Tas kunigėlis re
komenduodamas save už po- 
licijantą, taip išsitarė: “Aš, 
sako, paimu tą vietą polici
jos viršininko, kaipo savo 
darbą. Aš mėgstu būti gal
va policijos viso miesto. Aš 
visad maniau, kad policija 
“runija” biznį ir 
drauge su krikščionybe”. Tai 
mat ir ilgaskverniui pritinka 
policmano lazda.

Jaunikių katalogas.
Trukumas tekėti galinčiiy 

jauny motery Grant paviete, 
Kansas vai., privertė jauni
kius to pavieto, kuris atstumo 
35 myliy nuo gelžkelio, susi
vienyti su tikslu gavimo pa
čiu. Jie išleido katalogą, 
kaipo organizacijos Jaunikiu 
Kliubo Grant pav. ir tas ka
talogas talpina savyje var
dus, ypatybes, turtą ir pa
veikslus 35 nariy to kliūbo, 
kandidaty ant vedimo ir siun
tinėja po visą Ameriką.

Valkata.

uojasi

Chicago, Ill.
Daugiausia atsižymėjo tarp 

vietiniu teatralu “Dramatiš
kas Ratelis”. Publika visuo
met užganėdinta to Ratelio 
vaidinimais.

Kovo 10 d. D. R. lošė 5 ak
tu dramą “Prisikėlimas”. 
Aktoriai atliko savo užduotį 
visiškai gęrai. Pasibaigus 
teatrui buvo šokiai. Negali
ma sakyti, kad būtu buvusi 
gera tvarka, nes šnapselis su 
alučiu nebuvo po raktu. Ka
da pakeldavo uždangą, tai 
kol šnapsininkai surasdavo 
savo sėdynes, bi^Iėsis tęsda
vosi kelias miliutas.

Gudžiūnu Jurgis.
Chicago, III.

Mums praneša, jog Centra
linė valdyba Chicagos Lietu
viu Draugijų Sąjungos išleis 
10.000 egz. knygutės, kuri 
bus išdalinta Chicagos lietu
viu draugijoms, pasiusta vi
soms redakcijoms, kunigams 
ir šiaip jau žymesniems vi
suomenės veikėjams, kurie 
priduos savo adresus.

Toj knygelėj tilps minėtos 
Sąjungos istatai, sutrum
pintos Roberts’o parlamen- 
tariškos taisyklės, pamoki
nimai, kaip išgauti pilietiš
kas popieras*etc. Susižinoti 
knygutės gavimo reikaluose 
per J. Hertmanowicz, 3252 
S. Hąlsted st., Chicago, Ill.

Philadelphia, Pa.
10 kovo L. S. S. kuopa pa

rengė prakalbas Lawrence’o 
streikieriu naudai. Pirmas 
kalbėjo J. Stasiulevičius, 
aiškiai perstatydamas strei
ko padėjimą ir ragindamas 
žmones prie auku. Likosi su- 
aukauta $35.60.

A. Šluota, iš komiteto, ku
ris siuntinėja vaikus, paaiš
kino Lawrence’o darbininku 
padėjimą per streiką.

Jatulevičius iš Lawrence’o 
aiškino, kaip elgėsi policija 
su streikieriais, ju moterimis 
ir vaikais.

J. Gaigalas kvietė darbi
ninkus prie vienybės.

P. Jakštis aiškino klausi
mą, kodėl moterįs neveikia 
ir kas išauklėja nedorus kū
dikius.

Prakalbos užsibaigė gana 
gražiai. Nors žmonių buvo 
nedaugiausia, bet auku su
rinkta gana daug. Matomai, 
darbininkai atjaučia kovoto
ju vargus. 9999.

Norwood, Mass.
Gyventoju yra 25.000, ku

riu tarpe 500 lietuviu. Lietu
viai užlaiko tris krautuves 
valgomųjų daiktu, vieną če- 
veryku ir kriaučystės dirbtu
vę. Organizacijos randasi: 
D. L. K. Keistučio, pašelp. 
dr-stė šv. Jurgio, Tėv. Myl. 
dr-stės kuopelė ir L.S.S. kuo
pa, kuri turi 25 narius. Visi 
gyvena sutikime. Namu sa
vininku apie 15. Apšvietos 
dalykais daugiausia rūpina
masi per L.S.S. kuopos dis
kusijas. Manoma statyti salė 
dėl susirinkimu bei mitingu.

L. Keleivis.
Montello, Mass.

17 kovo atsibuvo prakal
bos, kurias parengė vietinė 
L.S.S. kuopa. Žmonių susi
rinko labai daug ir užsilaikė 
labai ramiai. Buvo dekla
macijos, kurios pavyko. Kal
bėjo L. Prūseika, atvykęs iš 
Šo. Bostono, pabriežęs praei
ties ir dabarties darbininku 
reikalus. Paskui kalbėjo dar 
vietiniai kalbėtojai Baltrėnas 
ir Baronas. Monteliečiai ga
na tankiai rengia panašias 
prakalbas, kurios dažniausia 
pavyksta. Girdėjęs.

Bayonne, N. J.
Sustreikavo .800 šilko au-

Ne-

ne 
yra

dėjy. 13 kovo 7 vai. išryto, 
kuomet susirinko fabrike, 
buvo duotas ženklas stot prie 
mašiny ir dirbti 10 va], už 
visai menką užmokesnį. Nau
jai pristojusios turėjo dirbti 
dvi savaiti visai uždyką, o 
kurios mokinosi, tos uždirb
davo kaip tik maistui. Dir
bančioms virš laiko primesda
vo 5 centus, žodžiu sakant, 
nemielaširdingai išnaudojo. 
8 vai. išryto išėjo j strei
ką, kurio kompanija nelau
kė. Bet ne visos merginos 
sykiu išėjo iš dirbtuvės, nes 
ne visos gerai žinojo apie 
streiką. Paskui tik ant vie
no floro dar likosi dirbti ke
lios dešimtįs merginy. Tos 
nenori eiti, ale išėjusios pra
dėjo šaukti, kerštauti. Kaip 
tai pamatė superintendentas, 
tuoj pribėgęs duris užrakino 
ir liepė dirbti. Gandas pa
sklido po visą miestelį, kad 
likusioms merginoms išėji
mas paojui. Subėgo broliai, 
sesers, motinos, pagaliaus 
policmanai ir prasidėjo tikra 
kova. Šventino visas, netgi 
kelios laimėjo nekaltos, 
aplenkė ir policmany.

Streikas dabar eina 
juokais. Lietuvaičiu ir
apie 60, paskui dar lenkės, 
slavokės, anglės. 15 kovo 
išryto pagavo dvi itales, be
einančias darban, tai gerokai 
apkūlė. Nuo dirbtuvių be
veik nenueina, daro susirin
kimus, net rišasi į uniją In
dustrial Workers of the 
World. Organizuojasi smar
kiai ir, galima tikėties strei
kas bus laimėtas. Reikalau
ja pakelti $1.00 daugiaus ant 
savaitės ir 9 vai. darbo die
nos, bet iš kompanijos nieko 
negirdėti.

Vienas lietuvis, karčiam- 
ninkas pradėjo juodašimčiau- 
ti ir lįsti kompanijai su pa- 
gelba! Tebūna jam gėda.

Vietinis.
Fredericktown, III.

Jau keli mėnesiai, kaip aš 
pribuvau į šį miestelį. Ra
dau daugelį lietuviu, betgi 
visai aklai begyvenančiu. I 
tą trumpą laiką pradėta dar
buotis, pradėta toliaus žiūrė
ti. Pirma nei jokio laikraš
čio nebuvo. O dabar pareina 
beveik visi. Toliaus dar vei
kiausia bus geriau.

Pas mus ir apielinkėse dau
giausia dirbama anglių ka
syklose. Dirba net dienas ir 
naktis. Uždarbiai neblogi. 
Uždirba nuo $1.50, $3.00 iki 
$5.00. Dirba aštuonias va
landas. A. M.

Melrose Park, 111.
Ir pas mus jau pradedama 

užsiiminėti pažangesniais vei
kimais. 9 d. kovo buvo va
karėlis ir lošė komediją ‘‘Vie
nas iš mūsų tur apsivesti”. 
Bet tai ne Melrose parkiečiy 
darbas. Vakarėlį parengė 
Našlaitės choras iš Cicero. 
Lošė gana gerai. Buvo ke
lios ydelės, bet jy nedaug. 
Gana blogai lošė p. Kristu
pas. Nors jis daugiau mokė
jo rolę, negu Ferdinandas. 
Režisierius turėtu prižiūi ėti 
viską geriau. Paskui dainuo
ta maišyto kvarteto “Saule
lė tek” ir solo “Mūs lietuvai
tė” ir kitos dainos, kurias 
dainavo Ukteris, akompanuo
jant Dunduliutei. Viskas 
gerai pavyko, tik kvartete 
prasti buvo vyriški balsai. 
Publika likosi užganėdinta. 
Lauksime dar kartą “Našlai
tės” choro ir perstatymo.

L. Baltrėnas.
Wilson, Pa.

Mūsų miestely randasi
lietuviu būrelis, kurie dirba 
daugiausia Monongahela Lu
be Co. fabrikoj. Darbai ei
na menkai, nes kas dirba po
rą savaičių, tai mėnesi turi sė
dėti be darbo. Kada dirba,

Laike darbo darbininkai 
baisiai koliojami ir yra pa
stumdėliais, nes dirba dau
giausia svetimtaučiai, lietu
viai ir italai. Draugijy turi
me šv. Jono ir L.S.S. kuopą 
ir S.L. A. tik su pora nariy 
besilaikanti. Apšvieta lie- 
tuviy tarpe vidutiniška, nes 
nei vieną gerą darbą nepra
leidžia pro šalį. Laikraščiai 
beveik visi ateina, net iš už- 
jurės, iš Lietuvos. Kovo 10 
d. per susirinkimą šv. Jono 
dr-stės pakelta klausimas 
apie sušelpimą Lawrence’o 
strekieriy ir nutarta pagelbė
ti savo broliams. Iš iždo pa
skirta $10. Draugija sume
tė $4. A. An druska ir A. 
Meržvinskis likosi išrinkti 
pakolektuoti po stubas. Jie
du surinko $5.80. Nekurie 
noriai aukavo, bet buvo ir 
netikusiu žmoniy. Ypač plū
dosi visokiais vardais kelios 
moterįs

Aukavo šie:
P. Abromavičių, A. Bratkauskas, A. 

NorkeviČia, K. Seniūnas, J. Priežgin- 
tas po 50c.; P. Tamašauckas, M. Mo- 
jer, P. Pilipas, D. Daugėla, K. Bliumas, 
T. Kizlaitis, 
M. Jaskovik 
K užmini k as, 
kis po 20c.; 
liauskas 10c.
persiuntimo lesę lieka $19.60.

A. Andruška.
Nuo. Red. Aukas pasiuntėm Lawren

ce’an.

Minersville, Pa.
Kovo 10 d. dr-stės Lietu

vos Sūny buvo parengtos 
prakalbos. Įžanginėj kalboj 
pirmsėdis šnekėjo apie drau
gijos darbavimasi link ap
švietos.

Kalbėtojas, pribuvęs iš 
Shenandoah, S. E. Vitaitis, 
aiškino apie unijas, streikus 

darbinin- 
vėl kal- 
valdžios 
su dar- 
prisidėti

NAUJOS KNYGOS.
Salaputris. Komedija vienoj, veik

mėje. Pagal J. G. rauskio apysakos 
“Susimildamas” sudėstė Nepers.Chica
go, Ill. Spauda “Lietuvos”.'

Kovotojas už teisybę. Jeronimas Sa- 
vanarolla. Išleido F. Milašauskis, So. 
Boston, Mass. 1912.

Vyry vergija. A. N. Ostrovsky. Siu
žetas semtas iš francūzy pjesos “Les 
maris sont esclaves” par A. De Leris. 
Sulietuvino Rastenis. Kaina 20c. 1912. 
Spauda “Lietuvos”.

Pajieškojimai.
PajieftkHU savo kūmo Juozapo Tėve

lio, paeina iš Trakę pav., Vilniaus gub.,
Merkinės volosties, Norulię kaimo. Ji
sai pirmiau gyveno Worcester, Mass. 
Pagal amatų barberis. Girdėjau, kad 
buvo Bostone, bet dabar nežinau kur. 
Meldžiu atsišaukti ant šio adreso:

Jonas Antulionis,
P. O. Box 275, Bridgewater, Mass.

Pajieškau savo pusbrolio Juozo Ra- 
gucko, Veiverię gmino, taipgi Juozo 
Baranaucko ir Kazio Ragucko, abudu 
Mikališkio gmino, Suvaikę gub. Turiu 
svarby reikalų, todėl meldžiu atsišaukti 
ant šio adreso:

Motiejus Vosylius,
Box 359, McCurtain, Okla.

ir.

I’. Kii'ša, V. Lazdauskis, 
po 25c.; A. Bitiniene. J. 
L. Mikėnas, J. Kondrec- 
L. Mikienas 15c.; J. Svet- 
Viso $19.80. Atėmus 20c.

Pajieškau savo giminaičię Alek. ir 
Alp. Dicevičię. paeina iš Kauno gub., 
Zarasy pav., Tauragės parap., Seima- 
tės sodž. Meldžiu atsišaukti.

V. Šimkūnas,
725 Washington st.. New York City.

Pajieškau Igno Ragazinsko, Kauno 
gub., Panevėžio pav., Pasvalio parap., 
Medinię kaimo. 3 metai kaip Ameriko
je. Meldžiu atsišaukti šiuo adresu:

A. Krivickas,
273 Clinton st.. Binghampton, N. Y.

Pajieškau dviejy draugy Jono Sutkai- 
čio ir Kazimiero Viličkos, paeina iš Kau
no gub., Raseiniy pav., Šimkaičię vol., 
abudu Stakię miestelio. Meldžiu atsi
šaukti šiuo adresu:

Jonas K. Mačiulis,
133 W. 21 st., Chicago, III.

Pajieškau savo pusbrolio Juozapo 
Kuzminsko, paeina iš Kauno gub., Ra
seiniy pav.,Tverę parap.,Dalguny sodž. 
Treji metai atgal gyveno Kensington, 
Ill., o dabar nežinau kur. Meldžiu at
sišaukti, nes turiu svarby reikalų.

Vlad. Kuzminsky,
155 7th st., Oregon City, Oregon.

ir sunky padėjimą 
ky. Po pertraukai 
bėjo apie politiką, 
barbarišką elgimąsi 
bininkais, ragino
prie sočijalisty partijos ir už 
jos kandidatus balsuoti.

Pertraukose p. E. Pajau- 
niutė iš Mahonoy City dekla
mavo eiles, kas puošė prakal
bas.

Prie pabaigos buvo už
klausta, kaip ir ant kokiy pa
matu stovi Industrial Wor
kers of the World unija. Iš
rišimas buvo neaiškus. Taigi 
melščiau gerb. Redakcijos 
paaiškinti, kokiy rūšių darbi
ninkai prie jos gali prigulėti, 
kokiu budu ir kur jos cent
ras.

Šitose prakalbose aukauta:
J. Zienius, J. Alaburda po $1.00; A. 

Draugeliene, P. Dumbliauckas, K. Vil
kaitis, A. Vinickas, J. Šmerauskas, A. 
Arbačiauskienė, A. Arbačiauskas po 
50c.; J. Ciudinis, M. Stašauskas, J. Sa
vukynas, J. A. Malinauskas, K. Bie
liauskas, J. Pocis, J. Sabaliauskas, F. 
Gudaitis, A. Borzdairis, F. Palelunas, 
J. Bagušinskas, E. KlaAinskutis, K. 
Lietuvnikienė, M. Matulis, M. Žioba, 
A. Levonas. Labu $9.50, smulkiy $3.51

$13.01. Po tam davė V. Ciudinis, A. 
Zvirblys, K. AlkiaviČius po 25c. Viso 
$13.76. Prakalbę lėšos $8.42, pasięsta 
$5.34.

Balius!
Balius Šv. .Jurgio draugystes atsibus 

19 balandžio (April), 1912 m. Prasidės 
1 vai. po piety ir trauksis iki 12 nakties, 
svetainėj Roddy Hali, 58 Market street, 
Brighton, Mass. Bus visokię užkan
džiai ir skaniy gėrimę. Muzikantai — 
Vytauto Beno Brass Orkestrą. Užpra- 
šom visus lietuvius ir lietuvaites atsi
lankyti ant męs linksmaus baliaus.

Komitetas.

Dr-ste Liet. Taut. Brol. PaŠelpos vardu 
I<. K- Cledurnlno INo. I 
Ant Town of Lake, Chicago, III.

ADMINISTRACIJA:
Prezidentas K. K. Strzyneckis, 

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

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

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

4606 S. Paulina st., Chicago, III.
Iždininkas A. J. Beržynskis,

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

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

A. A. Arbačiauskas.

APIE DARBUS.
Chicago, III.

Angly laikraščiai praneša, 
kad Cnicagos bedarbiu skai
čius siekia 100,000. Bet žmo
nės nesiliauja važiavę į čia 
iš mažu miesteliu. Darbinin
kai su nekantrumu laukia 
įvykstant dar didesniu be
darbiu- Gadžiunu Jurgis.

Williamstown, Pa.
Čia unijistai susitarė ant 

22 d. kovo neleist nei vieną 
mainierį po žeme dirbti, ku
ris nepriklauso prie unijos, 
nes daugelį jokiu būdu nega
lima prikalbint prie 
ninkiškos organizaciio

nes daugeli jokiu budu nega
lima prikalbint prie darbi
ninkiškos organizacijos. Kaip 
su tuom išeis nežinia, nes ar 
tik nebus viskas ant lygios 
pusės. A« J. Banučauskas.

Akušerka^
F. STROPIENE

Pabaigusi kursų Womans Modi’- 
cal College, Baltimore, Md.

Pasękpiingai atlieka savo dar
bą prie gimdymo, taipgi suteikia 
visokias rodąs ir pagelbą (vairio
se motery ligose.

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 BŪDAS 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. MIKOLA1NIS
Box 62, New York City.

KNYGOS.
Visokio turinio lietuviškas, lenkiškas ir 

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

F. Milašauskas,
25 2nd Street, So. Boston, Mass.
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Morris Katzeff

VIETINES ŽINIOS

kalbė- Severos Plotkeles
Reikalavimus ir pinigus adresuokit taip:

SENIAUSIAS RUSIŠKAS

SVEIKI, GERI IR PIGUS

12 plotkelių už 25 e.

Išbėrimai TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

FARMAS PARDUODU.

Severos
iš kurpartijas,

Kaina $1.00

50,000
KNYGŲ

Vysai Dykai Del Viru

J

Gerą 
Naujieną

nuo Galvos Skausmo

Pataiso kraują ir kartu su
stiprina ir atgaivina visą or
ganizmą.

(Severas Wafers for Headache 
and Neuralgia).

i didieji kompanijų 
mes įleidžia j Sovie- I

ANTANAS KIEDIS,
Peacock Lake, Michigan.

turime pasakyti visiems, kurie 
serga galvos skaudėjimu ir 
neuralgija: greitai nuo ty ligų 
galima išgydyti, vartojant

Savininkas
18 Broadway, So. Boston, Mass.

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

JEI NORIT ŽINOT
Kas vra saulė, planetos ir kometos, 

tai skaitykit knygą

“Pasaulių Ratas”
Su paveiksi. Kaina

JEI NORIT ŽINOT
Kas yra meilė ir kaip žmonės mylisi, 

skaitykit kningą

“Me les Karštlige”

siųsk 15c. slampom žemiau nurodytu 
adresu, o apturėsi minėtą knygele.

d. VAIAJKOlNIiS,
261 W. Broadway, So. Boston, Mass.

J. ST ROPUS
30 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Kraujo Valytoją
(Severn’s Blood Purifier)

W.E S.eveWCB,
.e-i

E. Cambridge’iuj 17 kovo 
buvo prakalbos šv. Juozapo 
dr-stės. Išdalies stebėtina, 
kad visi kreipiasi prie socija- 
listų pagelbos, nors paskui 
ant jų šaukia. Kalbėjo F. J. 
Bagočius ir d-ras F. Ma
tulaitis. Abudu
tojai publiką užganėdino 
ir prie draugystės prisirašė 
20 naujų narių. Kalbėjo dar 
ir AdomaviČia iš So. Bostono, 
bet jo kalbą visi gerai žino, 
jeigu kam teko girdėti. 
Maišo, maišo ir nieko neišve
da. Aldona Giritė.

East Cambridge’iuj 24 ko
vo diskusijų rūme bus svars
tomas klausimas ant temos: 
“Ar dabartinė Amerikos val
džia tarnauja kapitalistams 
ar darbininkams?” Neuž
mirškite atsilankyti.

Neužmirškite atsilankyti 
nedėlioj, 24 kovo d., tarptau- 
tiškame mitinge Franklin 
Union Hali svetainėje, kam
pas Berkeley ir Appleton sts., 
Boston, Mass. Prasidės 7 
vai. vrkare. Kalbės rūsy, 
lietuviu (F. Bagočius), lat
viu ir anglu oratoriai. Kas 
nori žinoti, apie ką bus kal
bama, teperskaito šiame 
“Laisvės” N-ry strapsnį: 
“Kovo revoliucijos.”

20 kovo atsibuvo “Birutės 
Kankliy” choro susirinkimas. 
Naujy nariy prisirašė 10. Iš 
viso nariy yra apie 25. Cho
ro mokytojam apsiėmė Bro
nislovas Simonaitis iš Cam
bridge. Pirmas bandymas 
atsibus 26 d. kovo.

Kurie norit pirkti laiva
kortes arba pinigus siysti į 
Lietuvą atsišauki t į krautu
vę:

Tamošaitis ir Yūrgeliunas 
233 Broadway, So. Bostone.

Jurgis Urbšaitis motery ir 
vyry kostumeriškas kriau
šius,siuva visokias drapanas, 
taipgi išvalo, prosina, sutaiso 
ir nudažo. 255 Broadway, 
So. Boston, Mass.

Susirinkimas.
Ateinačioioj nedėlioj 24 kovo 162 kp. 

L. S. S. Susirinkimas atsibus po num. 
112 Salem st. Bostone. Prasidės 11 vai. 
ryte. Visi nariai turi būtinai atsilankyti.

Fin. rašt. M. K. Virbalas

ir Neuralgijos
■tWaSMMMMnHMMI

ant veido, spaugučiai, šaše
liai, pučkai, šlakai, kraujo li
gos, odos ligos ir taip vadi
nama pavasario liga, kuomet 
žmogus jaučiasi pavargęs ir 
nusilpęs, greitai išgydoma 
vartojant

Severos gyduoles parduoda vi
sur aptiekose. Neimkite kitų, 
jei kas jums duotų vietoj Se
veros. Speciališką dakta”iską 
patarimą suteikiame dyka: ra
šantiems į

CASTLE SQ. TEATRAS
Perstatymai prasideda 2 vai. po piet 

ir 8 vai. vakare.
Kitą savaitę bus lošiama pirmu kartu 

neseniai parašytas perstatymas 
“BLINDFOLDED”

Kiekvienam bus žingeidi! pamatyti,kaip 
neteisingai būna žmones apkaltinti 

Sėdynes geros ir nebrangios.
Tikietus galite gaut po num. 15 Winter 
St. arba teatre ant pleciaus Castle Sq , 
Boston, Mass.

Reikalingas kriaučius.
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.

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 ruimą po num. 339 
Broadway, So. Bostone. Męs norime' 
sutaisyti beną iš 40 ypatų, todėl malo
nėkite prigulėti iš Cambridge, Brighto- 
no, Bostono ir So. Bostono. Kiekvieną 
išmokinsiin greitai ir gražiai grąjįt, to
dėl mylintiems muziką yra geriausia 
proga čia prigulėti ir išmokti puikiai 
grąjįt. Širdingai visus užkviečia at
silankyti K.L.K. Vytauto Beno

KOMITETAS.

Telephone So. Boston. 845 M

§ DR. F. MATULAITIS
( 495 Broadway

g SO. BOS TON, Al ASS.g Valandos:g Nuo 12--2 dieną ir nuo 7 9 vakare. 
q Nedėliomis iki 3 vai. po piet. 
Z©434c)4c)4©4®'94©4®4®4c)4©4©8

Telephone Port Hill 504

Rengiant vestuves, krikštynas, 
vardu ves ar šiaip kokius pokilius, vi
sada kreipkitės prie mūsų, o męs ju
mis aprupinsim pigiausiais ir geriau
siais gėrimais. Mūsų sankrova yra 
sena ir visiems žinoma. Pas mus gau
site tikros rusiškos degtinės ir šim
tus kitokių gėrimų,kaip tai inalinow- 
ka, wiszniowka ir kitokių. Čia dirba 
visiems žinomas ir teisingas lietuvis 
Stanislovas Matchis. Norėdami su
sirašyti, galite rašyt lietuviškai. Nuo 
South station tik 2 miliutas ima eiti 
iki mūsų sąkrovai. ,

Revere Distilling Co.
579 to 589 Atlantic Ave.

BOSTON, - = MASS.

gaunamos “Laisves” spaustuvėj.

ČENSTAKAVO KL1OŠTORIAUS 
SLAPTYBES arba kruvini I)o- 
mazo Macocho darbai. Su pav.. 15c

LEKCIJOS APIE ATSK1R1MO
Ženklus........................................15c

MOKSLAS R A N K A Z1N Y STES 
arba kaip pažinti žmogaus ateitį 
ir praeitį pagal delno ruožus ir 
nago žydėjimą..........................  15c

MEILES KARŠTLIGE.................20c
VADOVAS keliaujantiems į Ame- 

ką ir iškeliaujantiems........... 15c
REVOLIUCIJOS ATBALSIAI.. 15c
AR YRA DIEVAS?.......................25c
G R EIČIA U SIA S PAMOKINTO-

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

GOS IR REIKALAVIMAI  10c

CdW
COw
(0

s

ADVOKATAS
ATLIEKU VISOKIUS REIKALUS

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

TIKRA DEGTINE
Jeigu jus kada reikalausite

TIKROS RUGINES arba BOURBON DEGTINES
Tai ateikite pas mus, nes mus DEOTINŪ yra išsistovėjus medyj ir 
užpečėtyta Jungtinių Valstijų sandeliuose, taipgi užpečėtyta bonkose po 
priežiūra Jungtinių Valstijų valdžios vientik dėl mus.

Taipgi pristatome veseilioins ir per laišką užsisakantiems už prieina
mą kainą.

BURKE, GALLAGHER & CO.
396 ATLANTIC AYE., ne^i,r*or¥bs BOSTON, MASS

Parduodame irorčialH už vlaal žemas kulnus.

B. U. BI3R1NARO
Praneša, jog jo offisas prie 195 
Dorchester St., So.Boston,Mass., 
yra atdaras nuo 4 iki 5 vai. po 
piet, o prieš tą ar no to laiko tele- 
fonuokite 160 South Boston arba 
524 Roxbury. Gyvenimo vieta 
19 Gaston St., šalę Warren St., 
Roxbury, Mass,

KALBU RUSIŠKAI IR 
LATVIŠKAI.

294 Washington St.
Room 738 BOSTON, MASS

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

LIETUVIŠKAI-I.ENKIŠKAI-RUSIŠKAS

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

Deimantų, Laikrodžių Waltham ir 
Elgin, ir Šliūbinių Žiedų. Užlaikom 
keliaujančius agentus ir orderius pai
mam ir pristatėm į namus. Užlaikom 
taipgi Didelę Sankrovų DRAPANŲ:Vy- 
ram's Siūtus, Overkotus ir Marškinius.

Duodam ant bargo ir ant išmokesčio.

S ^2 2 Washington Street
BOSTON, MASS.

Mūsų agentai: J. A. Peldžius, J. Pocius 
<1. Pociūnas, Liudvikas Davalga ir 

F. S. Šimanskis.
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Galvos skaudėj imas, gerkles sope,\ 

skaudėjimai krūtinėje, šonuose, pabrinkę 
muskulai ar kitoki slogų ženklai neineis 

: sunkų padėjimą jeigu vartosi

n Dr. Richter’io
/, PAIN-EXPELLERI

sulyg to, kaip yra nurodyta ant pake- 
x—lių; 25c. ir 50c. už bonką. Sergėkis 

pamėgdžiojimų ir klastavimų, žiūrėk 
tik kad butų Inkaras ir mūsų vardas.
P. AD. RICHTER & CO , 215 l»< u:l St.. N<w York.

I'il’ėi

VADOVAS KELIAUJAN 
TIEMS Į AMERIKĄ IR 
IŠKELIAUJANTIEMS.

LIETUVIŲ KOLONIJA MICHIGAN . 
; VALSTIJOJ, kur turi nusipirkę farmas 
i 150 lietuvių. Mason County turiu par
davimui gyvenamų farmų su budinkais 

| ir sodais, žemė molis su smieliu ir 
juodžemi- maišyta. Taipgi Lake Coun
ty turiu daugybę neišdirntos žemės far- 
morns. Parduodu pigiai, taipgi ir ant 
lengvų išmokėjimų. Rašyk tuojaus, o 
gausi lietuvišką informacijų knygelę ir 
rnapą dovanai.

bet lipk vienais

A. G. Groblewski

Huston, Mass.
c
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DR. M. ZISELMAN
7 Parmenter St., Boston, Mass 

Telephone Richmond 1007-R.
..... ....... ........ ‘ ■.....

CGR. 1'1 M & MAIN SIS.. PI YMIM'TH. PA

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsių Lietuvis ų Lcnkišk < Vaistu

HARRISOIN GAI’VES

DISPENSARE
Jau 20 metų nuo įsteigimo.

229 Harrison Avenue 
Arti Broadway, BOSTON, MASS.

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

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

Ateidamas atsinešk ši apgarsinimų.
Liniment.^

6'w 99

Vanias

Ad rcsas;
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Taipgi galite gauti įvairiausių laiš
kams popiery su gražiausiomis kviet- 
komis ir pasveikinimais. Tuzinas 

. 25c., šimtas 70c., tūkstantis 5 dol.
Ką nors užsisakydami visada ad

resuokit taip:

BUK 
VYRAS

Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk del vynt. 
Knyga ta prast..is, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigydtti nuo uznuodijima krauja 
arbasypili, iitibiegima sieklos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išmie’imus, negromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, ktapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai {gautas lygas, 
strietura irvysasvjru lygas, gal būti išgidomas sava 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.

Ta, dykai igauta knyga, pasakis jums kodėl jus 
kentat ir kaip galėt k a lutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katrns ture žinoti kožnas vedes arba 
nevedes vyras. Ta kny.ra yra parašita par Daktara, 
katras atsydave iL*o kjka tyrincjniu tu, specijalisku 
lygu. Tent'kit, j ’i:,yga yra siustą vysai dykai, 
užmokani už p.nč*o. i<.»; užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir’adresa ant 
žemiaus paduotu 1 ..poną, katrų siusk mums šendena.

DYK A J GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & CG . L 906 22 Fifth Avenoe, Cbicgo:

Godotinas T'nmi-t t: Pnjral Tamistos prižadiejma, aS noriefjau 
jogTaniistaprisiustumei man vysai dykai v6na jusu knygadel vyru.

Btidm ojančii^ juokų ir ne knohtis einančių protų lulkrtiMlH, nu paveikslėliais bei 
karlkntmoinls, eii-ųs 7-tus metus.

“DILGELES” dabar ima iš proto sandėlio ir ne vienus tik juokus (ypač 
tai dėlto,kad jos dikčiai padidėjo ir viskam turi vietos). Jose Leipti šie nuolati
niai skyriai: Amerikos žinios, Žinios iš pasaulio, Korespondencijos iš lietu
viškų pūdymų, Iš Lietuvos; Ką šneka Dilgių Kristė su Hdeginiu; Redak
cijos pastabos; “MOTERŲ LAIKRAŠTIS” moterų skyrius, vedamas dr. 
J.'T. Baltrušaitienės; “TAUTOS ŽIEDAS” moksleivių skyrius, vedamas 
stud. Špoko; Laikraštiniai dirvonai; “Laikraštininkas ir Spaustuvininkas”; 
Literatūra: apysakos, eilės, satyros, juokai; Lietuvių Humoras origina
liški juokai; Vietines Naujienos. Beveik kas 2-am num. da šie skyriai: 
Navatnas tas svietas istoriški kurjozni: “Draugija” iš draugijų gyve
nimo; Teisių patarimai; Informacijos biuras (klausimai ir atsakymai), ir tt.

“DILGELES” rašo apie mokslo, dailės ir filozofijos žiedus, tipie meilę, 
darbininkus, kapitalistus, ponus, visokias valdžias ir paleistuvystes, koope
racijas ir tt. Kaina: 1 dol. (2 rub.) metams; 60c. (120 kfip.) pusei metų 
į visas šalis. “Dilgėlės” įkūrė .1, Baltrušaitis 1906 m. Dabar jas leidžia kas 
2 savaiti Broliai Baltrušaičiai. Į juos ir adresuokit šiaip: 

BALTRUŠAITIS BROS.,

Perkant žiūrėk, kad liūtų ta markė, 
o gausi teisingai.

Geriausia gyduolė nuo Skaudėjimo 
Galvos, Kataro, Pečių, Krutinės, Šo
nuose, Reumatizmo, Šalčio, Neuralgijos 
ir įkandimo visokių vabaliukų.

Šleifas

75c.

)(

•De

$1.25

71 
h

“Kova

*

10c.
10c.

$2.00
$2.00

$50

LEIDŽIAMAS 
LIE I . SOC. 
SĄJUNGOS 
AMERIKOJE

$3.50 
50c.

25c.
$1.00 

25c.

25c
25c

25c.
50c.

ir $1.00

25c, 
25c, 
25c, 
35c

Egiutero No. 1.
Egiutero No. 2.
Zmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis 25 c 

25c 
25c

Ku- 
I'iki- 
Už-

» ‘wr m euxuift r» • ••

50c.
35c.

$2.00
$1.00

25c

Sc., 50c.

99 1815 E. Moyamensing Avė. 
PHILADELPHIA, F»BIHIN*A.
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Kam gi Laivakortes pirkt pas kokį’ten žydelį, kad galima gaut pas lietu
vį agentą iitvažiavimui ir išvažiavimui net 9-niy kompanijų 1-mos, 2-ros 
ir R .'•)<>« kl<‘«ns laivais?

WEST END BUSINESS 

EXCHANGE 
83 Leverett Street, 1st floor 

BOSTON, MASS.
Telephone Haymarket 39.

DIDŽIAUSIAS \/ / w Y A
DARBININKŲ ® I | % /
SĄVA1TINIS IX V/ V / > 
LAIKRAŠTIS

MUBrtJuOJ

AUKOS
Lawrence’o streikieriams.

Parsiduoda.
Parsiduoda valgomų daiktų krautuvė 

(bučernė), kuri randasi lietuviais apgy- 
ventoj vietoj. Biznis gerai išdirbtas. 
Gera proga pralobti. Atsišauk i t į

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

DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA ; OLSELIS!
L.S.S. 162 kuopa Boston, Mass, per 

prakalbas surinko auky $16.76. Atė
mus išlaidas už svetainę $4.00, plakatus 
$2.00, persiuntimą 11c., pasiųsta strei- 
kierių komiteto sekretoriui Jaseph Be- 
dardui $10,64.

Aukavo šios ypatos:
J. Antanovič ir J.Žintelis po 50c.; V. 

Galinis, A. Galautas. F. Zeibus, J. Da- 
vidonis, A. Pavidis, S. Masato, M. Bal
čiūnas, P. Matulis, A. Lėšas, D. Mačiū
nas, J. Astrauskas, Dieskus, S. Drogo- 
čius, K. Sasnauskas, M. Zizis, J. Gab- 
riunas, P. Vedluga, M. Staksnis, J.Rau- 
linaitis, P. Burokas po 25c. Srnulkiy 
aukų surinkta $10.51.

162 kp. Fin. Sekr. M. K. Virbalas.

Aukos surinktos per Vytauto dr-stės 
komitetą M. Balilionį ir B. Stašį. Au
kavo šie:

F. Znatas $1.00; J. Norkaitis 50c.; J. 
Matuzevičienė. J. Tamulionis, P. Kar- 
duka, M. Pocaitė, J. Zinkevičia, P. Au- 
sevič, A. 'Streits, M. Račkauskas, J. 
Račkauskas, J. Rakauckas, M. Danile
vičius, T. Jakavonis, F. Bakšis, A. Nau
džiūnas, V. Ambrazas, T. Plepis, P. 
Dragašiutė, J. Klimas, J. Parčauskas, 
K. Raudeliunas, K. Kamila, J. Kanevi
čius, M. Kudarauckas, V. Mamonis, J. 
Garbuzas, A. Šimkus -po 25c.; K. Kar- 
povič 20c.; A. Žekienė, P. Puta, M.Gen- 
drolis, A. Weisberg—po 15c.; Putauc- 
kas, A. Putauckaitė, A. Stapulionis, J. 
Gritė, A. Grubinskas, A.Baruntavičius, 
A. Trakaitis, J. Rudokas, A. Martišius, 
J. Tavoleniute, V. Taškevičiene, L.Kai
ria, P. Ausųvičius, Ziminskienė, A. Ver
ginančius, S. Janušis, S. Janušienė, Z. 
Budreckis—po 10c.; F. Aleksoms 5c. 
Viso $10.65.

Auburne, Mich, suaukavo Lawrence’o 
streikieriams: A. Ūsaitis 1.00; S. Ka
li tauckas, J. Janušaitis, V. Dambliauc- 
k >š, F. Kalinauckas, A. Dambliauckie- 
nė, A. Krapas, J. Ūsaitis, M. Rauzius 
po 50c. Viso $5.00.

S. Kalinauckas.

NAUJIENA, KOKIOS DA 
NEGIRDEJOTE.

Męs varome biznį šiame mieste per 12 
metų ir jau ištaisėme tūkstančius namų 
puikiausiais rakandais, kurie buna ge
rais 7 ar 8 metus, ir, jei atsitinka par
duot, da galima ant jų pelnyt. Kodėl 
taip? Todėl, kad męs neišmokam tokios 
didelės ramios nuo $7.000 iki $8.000,kaip 
kiti štorai, ir nelaikom supirkėjų, ku
riems išmoka nuo 3 iki 4 tūkstančių al
gos ant metų, taipgi nelaikome mana- 
džerių, nes męs galime tą atlikt patys, 
kad sumažint išlaidas, iš ko turi pelną 
mus kostumieriai. Aš ištaisysiu jus na
mą puikiausiais rakandais už $60,00, už 
kuriuos mokėsite kitam store $90.00. 
Ateikite persitikrint, jei netikėtumėte, 
galiu nuvest į rakandų dirbtuvę, kur pa
matysite, jog tokios kainos, kaip pas 
mane. Klausk ko nori, jei ne tą patį 
pasakys. Męs pristatome rakančius į 
namus už 50 mylių nuo Bostono. Kalba
me lietuviškai, lenkiškai ir angliškai. 
Atsilankykite po šiuo numeriu:

B. CANNHR
338 W. Broadway, So. Boston, Mass, 

tarpe E and D sts.

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

83 Leverett st.
Už $650 visokių valgomų daiktų 

grocerštoris su 4 kambariais, pigi ran
da, geroj vietoj, $200 pelno kas sa
vaitė užtikrinta.

83 Leverett st.
Už $1500 cigarų, knygų ir laikraš

čių štoras su 5 kambariais, randa $35, 
galima padaryt gyvenimą ir da su
taupyti Kokį dolerį.

83 Leverett st.
Už $725 cigarų štoras, $150 biznio 

į nedėlią; duosime nedėlią pamėgint.
83 Leverett st.
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SVEIKI IR GERI GĖRIMAI.
Męs partraukėme Velykoms sveikų ir gerų gėrimų:

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

Męs parduodame daug pigiau negu kiti, nes mus randa pigesnė, 
rie pirko gėrimus ant Kalėdų, tai jie žino jų gerumą ir pigumą, 
mes, kad jie atsilankys ir ant Velykų ir savo draugus atsives, 
kviečiame visus atsilankyti po šiuo adresu: 

golden Wine co.
DAUGUMOS GORIMŲ PARDAVĖJAI

352-354 Harrison Ave., BOSTON, MASS.
Telephone 428 Tremont

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

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

“KOVOJ” rašoma apie viską teisybę ir drąsiai skelbiama socijalizmo 
idėja.

“KOVA” tikriausias darbininkų laikraštis.
”KOVA> paduoda žinias iš viso svieto.
“KOVA” metams $2.(X) Amerikoj ir kitur.

Prisiųskit savo adresą, o gausite vieną “Kovos” num. pažiūrėjimui 
DYKAI. Nuo naujy mėty “Kova” išeis tokia kaip “Keleivis”.

Linimentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Balsamas 
Antylakson dėl Vaikų 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių 

,, nuo Kirmėlių dėl suaugusių 
Vahduo nuo Akių Skaudėjimo - 
Ugniatraukis - 
Skilvio Lašai - - - -
Gyduolės užlaikymui Viduriavimo 

ir Kruvinosios - -
“Uicure” arba gydymas 

Reumatizmo - 
Gyd. dėl nemalimo Pilvo - 
Milteliai apstabdymui

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

Prakaitavimo Kojų 
Geležinis Sudrūtintojas Sveikatos 
Vaistas Nutjldymui Vaikų 
Vaistas nuc/Papauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippo 
Plaukų Apsaugotojas 
Muilas Plaukų Saugotojas 
Milteliai nuo Kepenų 
Valytojas Plėinų Drabužiuose - 
Rožės Balsamas 
Kinder Balsamas - . -
Bobriaus Lašai 
Švelnintojas - 
Kraujo Valytojas 
Nervų Ramintojas 
Egzema arba Odos Uždegimas

pas Vaikus 
Groblevskio Pleisteris

(Kaštavolo) 
Pamada Plaukams 
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausjse 
Gyduolės nuo Ricmens 
Vengriškas Taisytojas Ūsų 
Inkstų Vaistas (mažesnė) 
nkstų Vaistas (didesnė) 
Akinės Dulkelės 
Gydymas nuo uždegimo Dantų arba 

-abelnai Skausmo ir Škorbuto !* 
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 ant 
pardavimo, kad mūsų tautiečiai reika
laudami, galėtų pas savo štorniką nusi
pirkti ii’ nereikalautų išduoti pinigus 
dovanai kokiems nors apgavikams tose 
apielinkėse. Štornikai, rašykite parei
kalaudami gyduolių, nes iŠ to geras už
darbis, ir parduokite mūsų tyras Lietu
viškas Gyduoles, kurias męs gvarantuo- 
jame. Rašykite šiuo antražu:

ALB. G. GROBLEWSKI
COR. ELM ft MAIN STS.. PLYMOUTH, PA.

Vyno, Visokių Likierių, Degtines, Rusiškos “Monopolkos 
Šampano, Alaus, Aliaus 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 p<-r laiškus, 
o męs prisiųsim orderius per expresą. Rašykite lietuviškai šiuo adresu:

WILLIAM ZAKON & CO
KampHH Endicott St., netoli I fMnccHaymarket Square DOSlOIl, JTItlSS

50c. 
25c. 
15c.

$1.25 
50c, 
10c. LAIVAKORTES

Čia iv IMFNtt 1US jums pasiunčia į visas pasaulio dalis greitai ir pi
giau negu kur kitur. Važiuojantiems Lietuvon parūpinu guberskus paš- 
portus, t. ingi >' atvažiuojantiems jokios baimės nėra pereit rubežiy 
(gvonyčią). Važiuojančius patinku ant stočių Bostone ir New Yorke, 
nes aš užlaikau 2 offisu. Norėdami 1'inigy siųst ir pirkt ŠifkorČiy, pra
šykit ap'ikacijos, pridėdami už 2 c. stempą iš jums artimiausio offiso.

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

GEORGE




