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AMERIKOJ
Lawrence’o streikas.

10 tūkstančiu darbininku 
po senovei tebestreikuoja. 
Koks yra jy padėjimas, te- 
perskaito skaitytojai atsilie
pimą ant antro “Laisvės” pu
slapio. Bet ir tarp grįžusiu 
į darbą audėju nėra pilno už- 
siganėdinimo. Wood Mill 
dirbtuvėj sustreikavo 700 
darbininku. Jie reikalauja 
prašalinimo 34 skebu, kurie 
dirbo laike streiko. Strei
kieriai yra geriausi darbinin
kai ir jeigu jie negrįžta į dar
bą, tuomet fabriką negali 
veikti.

Sustreikavo 75 fajermonai 
American Woolen Co., kurie 
priguli prie Am. Darbo Fede
racijos. Jie reikalauja pa
kėlimo mokesties ant 15%.

Streikai.
Warren, Mass, sustreika

vo keturios dirbtuvės. Au- 
dėjai reikalauja pakėlimo ai- 
gū- i

Newton Upper Falls su-i 
streikavo mašinų darbinin
kai.
dirbtuvės.
čius siekia 6.600. 
veda I. W. of W.

siąs eiti socijalisty savaitraš
tis “Appeal to Reason”. Re
daktorius būk išsitaręs, kad 
laikraštis labai daug turi ko
voti su teismais ir pačta, ir 
todėl leidėjai yra labai nu
vargę. Taip pat laikraščiui 
užkenkus broliu McNamary 
byla, kuriuos jisai gynė.

Bevielinis telegrafas.
Pittsburg.— Ant Pennsyl- 

vanijos geležinkelio mėginta 
naudoties bevieliniu telegra
fu, duodant žinias apie trau
kiniu pribuvimą. Bandymai 
pavyko.

Kalnakasiai.
Wilkes Barre. Kietųjų 

angliy darbininkai atlaikė 
visą eilę susirinkimu. Pagir
ta unijos viršininkai, kad ne
sutiko ant kapitalistu sąly
gų. Kalnakasiai yra pasiry
žę streikuoti. Angliakasiai, 
nepriderą prie unijos, irgi 
davė pasižadėjimą streikuo
ti. Darbininkai yra tikri, 
jog už keliu savaičių turės

UZSIENYJ

Bedarbe Kalifornijoj.
Kalifornijos unijy centra- 

Prie to prisidėjo visos liškas biuras išleido atsilie- 
Streikieriu skai- pimą, kuriame pasakyta, 

Streiką! kad bedarbiu skaičius siekia 
i 50 procentu, tai yra daugiau,

New Jersey valst. sustrei- negu laike didžiosios bedar- 
Strei- bes 1903 5 metais. San 

Reika-; Francisco^vaikščioja be dar- 
iuo 15 bo 30 tūkstančiu žmoniy.

Atsiliepime prašoma kitu

kavo šilko audėjai, 
kuoja 8000 žmoniy.

iki 20%.
Iš ty žiniy matyti, kad au-į viety darbininku pakol kas 

dėju streikai dar tik praside-; nevažiuoti Kalifornijon. 
d a. j

Nuima muitus u u o 
cukraus.I

Demokratai prieš preziden
to rinkimus pasidarė labai 
jauslus dėl žmonių gerovės. 
Jie įnešė kongresan billiu, 
kad būtu nuimtas muitas nuo 
įvežamo cukraus. Billius 
praėjo. Už jį balsavo 198 
atstovai prieš 103.

Skebų Draugija.
Philadelphijoj po nepavy

kusio streiko garvežiu dirb
tuvėj, administracija įkūrė 
“Lojališką (ištikimą) Legi- 
joną” minėtos dirbtuvės dar
bininku. Legijonan pristo
jo 3562 darbininkai, tai yra 
42%. Tan skaičiun įeina 
klerkai, visi administracijos 
tarnai. Visgi tokį didelį le- 
gijono nariu skaičių galima 
išaiškint tuomi, kad po strei
kui visi doresni darbininkai 
buvo išvyti.

Arizonos gubernatorius.
Naujos valstijos guberna

torius išsiduoda save žmo
gum pirmeivišku. Tarp kit
ko jisai sako, kad piliečiai tu
ri teisę atšaukt neteisingus 
teisėjus. Darbo klausime ji
sai esąs šalininkas 8 valandų 
darbo dienos, pensijų ir ap
draudimo nuo ligos, priepuo
liu. Einąs pnes juodąjį lapą, 
ant kurio surašoma negeisti
ni kapitalistams darbininkai.

Gera širdis.
Tarnas vieno viešbučio ra

do pamestu brangenybių ant 
$40.000. Tos brangenybės 
priderėjo turčiui Albertui 
Ginsburgui. Gavęs savo tur
tus, Ginsburgas pradėjo dė- 
kavoti tarnui ir clavė jam vi-

Barre, Mass, streikas užsi- i 
baigė. Kompanijos pakėlė mo
kestį po 1 c. ant vai. Tiems 
darbininkams, kurie uždirbo 
5—6 dol. algos pakeltos ant

• dolerio.
Providence, R.I. prie strei

ko nepriėjo, nes kompanijos 
išanksto nusileido. Algas 
kompanija pakelia nuo 5 iki 
10%. Darbininkai reikalau
ja 15%. Ar iš to kils strei
kas, ar nekils, negalima dar 
žinoti.

Revoliucija Paraguajuj.
Buenos Ayres, 24 kovo.

Pranešama nuo Paraguajaus 
rubežiaus, kad revoliucijonie- 
riai apėmę visą šalį ir užval
dę miestą Asuncion. Prezi
dentas Pedro Pena ir kiti bu
vusieji republikos viršininkai 
pabėgo į kitas šalis.

Sulaikė dinamitą.
Washington, 21 kovo.— 

90,000 svaru dinamito, kurį 
norėjo pergabenti Mexikon į 
angliy kasyklas, sulaikyta 
ant rubežiaus. Nors kompa
nijos ir užtikrino, kad dina
mitą vartos tik mainose, vie
nok Suv. Valstijų valdžia bi- 

_ josi, kad dinamitas nepapul- 
ty į sukilėliu rankas.

Mass. valstijos senatas po 
trumpy ginčy atmetė bill’iy 
apie suteikimą moterims ly- 
giy teisiu. Už teises balsa
vo 14 senatoriy, o prieš 17. 
Tokiu būdu motery priešai 
turėjo 3 balsus daugiau.

Appeal to Reason” sustos 
“Boston American” prane-

jog iš Kansas City susto

Mainierių streikas Ang~ 
Ii joj.

Londonas, 22 kovo. Mai- 
nieriai atmetė ministeriu pir
mininko Asquitho billiu, pa
gal kurio mainieriams būtu 
mokama $1.35, o vaikams 50 
centy. Laike ginču parla
mente Robert Cecil pasakė, 
kad dabartinis mainierių 
streikas nesąs paprastas strei
kas, bet socijališka revoliuci
ja. Mainieriai nori likties 
mainu savininkais, o tikruo
sius savininkus numesti. Jam 
atkirto darbininku frakcijos 
vadovas McDonald, pasakęs: 
“darbininkai nėra žvėrįs; sin- 
dikalizmą pagimdė ne svajo
nės, bet nepasibaigiantis skur
das. Už blogą darbininkai 
blogu atsimoka.”

Valdžia daro tarybas po 
tarybų, bet iš to nieko neiš
eina. Iš daugelio viety pra
neša, kad jeigu streikas grei
tai neužsibaigs, tuomet kils 
dideli susikirtimai ir demons*- 
t racijos.
Be darbo 2.000.000 žmo

nių.
Visoj Anglijoj dabar yra 

be darbo per 2.000.000 žmo
ni y. Visoje šalyje įkurtos 
valgyklos. Ty valgyklų yra 
50.000. Unijos išmokėjo mai
nieriams du milijonu 90 tūk
stančiu doleriu. Kitos unijos 
išmokėjo netekusiems darbo 
600.000 dol. Tarpe mainieriy 
vaiky mirtinumo procentas 
baisiai pakilęs. Nėra už ką 
nusipirkti pieno. Barnsley 
municipalitetas maitina per 
2.000 mokykly vaiky.

Krautuves uždarytos.
Krautuvių savininkai bijo

si streikieriy. Daugely mies
tu krautuvių didžiuma užda
ryta, kad streikieriai neatim
tu valgomųjų daikty.

Visasvietinė kare.
Londono dienraštis “Dai

ly Telegraph” patalpino 
straipsnį “Santaika Euro
poj”, kuris sukėlė didžiausią 
triukšmą. Straipsnį atkarto
jo visa laikraštija. Jame nu
rodoma, kad gali kilti karė 
iš priežasties Francūzijos ir 
Ispanijos nesusitaikymo Mo- 
rokos reikaluose. Dienraštis 
paskelbia, būk tarp Japoni
jos ir Rusijos buvusi slapta 
sutartis kaslink Turkijos už
griebimo. Taip pat sakoma, 
būk Austrija nepaprastai 
ginkluojąs.

Nespėja išsisklaidyti t 
sus debesįs, kaip vėl jie 
sirenka.

Chinų moterjs.
Shanghai, f 23 kovo.—Chi- 

nietės pradėjo sekti angly 
motery pėdomis. Būrys chi- 
niečiy išdaužė policijos namo 
langus ir pakėlė didelę suiru
tę. Jos reikalauja lygiu su 
vyrais balsavimo teisiy.

Nankinge, kur tariasi par
lamento atstovai, jos įsiver
žė į atstovu namą, pakėlė 
triukšmą, pradėjo mušti at
stovus ir visą laiką šaukė: 
“reikalaujame, lygiu su vy
rais teisiy”. Paskui iš parla
mento išėjo ant gatvės, kad 
padaryti demonstraciją. Vie-

am-
su-

nok policija išvaikė motery 
būrius.
Netikri popieriniai pinigai.

Nankinge, 22 kovo.—Kuo
met Sun Yat Sen likosi pre
zidentu, o kariumenė pradė
jo iš jo reikalauti algų, tuo
met likosi atmušta daugybė 
popieriniu pinigu. Bet ka
dangi tie pinigai buvo labai 
netikusiai atmušti, tai tąja 
proga pasinaudojo visokie 
sukčiai ir paleido po Chiniją 
daugybę popierėliu. Dabar 
tos popierėlės išsiplatinę po 
visą šalį. Iš tos priežasties 
nekuriose vietose prasidėjo 
sujudimai.

Portugalijoj.
Lisbona, 22 kovo.—Repub

likos valdžia gavo tikras ži
nias, kad vienas portugalas, 
kuris pralobo Brazilijoj, duo
da milijoną doleriu, kad tik 
grąžinus troną buvusiam ka
raliui Manueliui.

Ferrero turtas.
Barcelona, 23 kovo. - Val

džia ištirus, jog Ferrero ne
buvo sukilimo vadovu, 
nusprendė išpildyt Ferrero 
testamentą ir atiduoti jo pa
žymėtoms ypatoms paliktąjį 
turtą.

Gavo 9 mėnesius kalė
jimo. i .

London, 23 kovo?—Redak
torių magazino “Syndicalist” 
už straipsnį, kuriame buvo 
kviesta kareiviai nešaudyti į 
streikierius, pasodino ant 9 
mėnesiu į kalėjimą. Abudu 
magazino leidėjai gavo po še
šis mėnesius. Per teismą re
daktoriui nedavė ir aiškin- 
ties, bet stačiai lūpas užvėrė.

Varšava, 21 kovo. — Su
streikavo darbininkai xdi- 
džiausiy visoj Lenkijoj ang- 
liakasykly “Saturn” Dombro- 
vo apygardoj. Angliakasiai 
reikalauja pakelti mokestį.

Kova už visuotiną balsa
vimą.

Vengrijos darbininkai jau 
keliūta mėty'veda smarkią 
kovą už įvedimą visuotino 
balsavimo. Dabar jie nuta
rė su didžiausiu smarkumu 
to reikalauti, nes Vengrijos 
politiką veda atgaleiviy par
tijos.

RUSIJOJ LIETUVOJ
Bravoru inkų su važia vi ° 

mas.
Peterburge atsibuvo bra

voru savininku suvažiavimas. 
Priejy prisidėjo ir traktieriuj 
bei saliūny užlaikytojai. Jie i 
reikalauja sau visiškos lais
vės pardavinėti svaiginančius 
gėrimus. Reikalauja taip 
pat, kad būtu panaikinti mo
nopoliai ir ^ėgtinės pardavi
nėjimas būtu tiktai jiems pa
vestas. Darbininkams, "ku
rie patarnauja saliūnuose, 
nereikia aprubežiavimo dar
bo valandų. Ypatingai bra- 
vorninkai ir saliūninkai pik
tinasi, kad nekurie valsčiai 
visiškai uždaro karčemas. Jie 
sako, kad žus teisybė ant svie
to, žus teatrai, amatai.
, Kaip kas išmano, taip save 
gano.

“Rugių Varpos” diena.
Europoje dabar įpratę 

rengti visokias šventes. Šven
čiu dienas pavadina kokios 
nors gėlės vardu. Gražios 
ponios ir ponaitės siūlo pra
einančiam pirkti kvietkeles. 
Pelnas skiriamas daugiausia 
džiovininkams gydyti, viso
kioms sanatorijoms.

Paprotys būtu gana gra
žus, bet tai labdarybe kve
pia. Socijališky ligų, kokia 
yra džiova, tokiuo būdu ne- 
beišgydysi.

Daugely miestu atsibuvo 
“rugiu varpos” diena.

Moterjs prašo teisių.
Rusijos moterų teisiy su

lyginimo lyga kreipėsi prie 
Dūmos atstovu, kad jie įneš
tu rezoliuciją Dūmon apie su
teikimą moterims balsavimo 
teisiu. Lietuviu atstovas A. 
Bulota panašu įstatymo su
manymą jau įnešęs. Aišku, 
kaip diena, kad juodoji Dū
ma tik pasijuoks iš to teisin
go reikalavimo.'

Nevalia ištekėti.
Rusijos pačty valdyba yra 

uždraudusi moterims, kurios 
tarnauja pačtose, ištekėti už 
vyry, kurie kur nors kitur 
tarnauja. To kvailo suvaržy
mo reikia klausyti, nes kitaip 
išgena iš tarnystės.

Paleido.
Mažos valstijėlės Rudolf- 

štato parlamentą valdžia pa
leido, nes jame didžiuma pri
gulėjo socijalistams.

Dovana.
Kopenhagen, 21 kovO.- 

Norvegijos valdžia skiria ka
pitonui Amundsenui, atradu
siam piety žemgalį, $105.000 
dovany.

Austrija žemyn puola.
Pastebėta, jog Austrijoje, 

pradedant 1907 metais išve
žimas puola žemyn. Neda- 
teklius prekybos bilanso 1911 
metais siekė jau 77? milijo
nus krony. Tuo tarpu, iki 
1906 metu išvežamųjų pre
kių buvo daug daugiau, ne
gu į vežam y jy. Nedateklius 
prasidėjo tuomet, „ kuomet

Orenburgo kazoku perdė- 
tinis paliepė visiems kazo
kams nesiskysti dėl bado, 
nes tokiuo būdu galima paže
minti savo kareivišką garbę. 
“Numirkite iš bado, bet ne
siskųskite.”

Kažin ar jisai pats tylėtu!
Čenstachavos byla.

Byla jau pasibaigė. Apie 
Macochą rašėme jau. Jisai 
gavo 12 metu katorgos. Vie
nuolis Starč^vskis gavo 5 me
tus katorgos, Olesinskis—2į. 
Alena Macochienė gavo 2 
metu kalėjimo. Kiti gavo 
vos po kelis mėnesius.

Per teismą paaiškėjo labai 
ištvirkęs kai-kuriy vienuoliu 
gyvenimas.

Gerai pasipelnys.
Kijevo advokatas prisižadė

jo dviem valstiečiam išgauti 
didelį palikimą, kuris sieką 7

“Šaltinio” redaktorius 
veržiasi į Dūmą.

Mums rašo iš Mariampo- 
lės (Suvalky gub.):

“Šį rudenį per rinkimus į 
i ketvirtą Dūmą kunigai sta
tys savo atstovą. Nors ta
sai būsiamasis didvyris dar 
pakrūmėje tupi, bet žmonių 
balsas nurodo į “Šaltinio” 
redaktorių' kun. Civinską. 
Kadangi iš sulenkėjusiu Šei
ny Į kun. Civinskas vargiai 
Nepakliūtu, tai jisai jau iš
anksto rūpinasi įgyti sau 
cenzą (reikalingą turtą, nes 
Rusijoj beturčiai negali rink
ti. Red.) ištikimoj vietoj.

Užtai tasai karžygis taip 
apsiputojęs šmeižia A. Bulo
tą. Mat, patsai užsimanė 
paragauti Dūmos gardžiujy 
pyragu. Tasai kun. garsus, 
kaipo rekolekcijų knygos pa- 
rašytojas, kaipo socijalizmo 
“kritikas” ir “garsaus “Šal
tinio” redaktorius.

Žemes bežemiams!
Ar jau negirdėti revoliuci

jos šauksmo: duokite mums 
žemės? Girdėti!

Į Dūmos atstovus dėlei že
mės kreipęsi bežemiai iš 
Biržų (Pan. p.), Kurtaveny 
(Šiaulių pav.), Girsteikiy, 
Stumbriškiu (Pan.p.) Papilės 
(Zarasu p.), Ginteliškiy (Tel
šių p.), Tauragės (40 parašu), 
Čipėny (Pam p.) ir iš kitur. 
Visi jie reikalauja žemės, vi
si skundžiasi ant dvaru ir 
didžiųjų ūkininku. Valdžia 
tik laikinai nuslopino šauk
smą “žemės ir laisvės”. Bet 
gyvenime tie žodžiai neišdi
lo.

Nauji laikraščiai.
Vilniuje gauta leidimas iš

leidinėti “Lietuvos Varpą” 
it “Valstietį”. Kaune leista 
p. Kubelinskaitei išleidinėti 
jaunuomenei organą “Pava
sarį”. Paskutinis bus kuni
giniu rankose.
Lietuvių kalba Vilniaus 

gimnazijose.
Nuo 1911 m. tuo dalyku 

vėl pradėta rūpinties. Pir- 
• miausia leista mokyti pir

moje vyry gimnazijoj. Mo
kėsi 8 mokiniai. Nuo rudens 
lietuviu kalbos pradėta mo
kinti realinėje mokykloje. 
Lekcijas lanko vos 6 moki
niai. Taigi viso pro viso 
mokinasi lietuviu kalbos 14 
mokiniu.

“Viltis” sako, jog moky
tojui apmokėti reikia auky!..

Pavasaris.
Lietuvoje prasideda pava

saris. Iš Kušleikiy (Šiaulių 
pav.) rašo “Liet. Žin.”: va
sario 30 d. pas mus pasirodė 
pempės, vyturiai, špokai. 
Sniego laukuose mažai beli
ko, oras šiltas. “Vilčiai” 
rašo iš Rodūnios (Lydos p.): 
“Pas mus jau pavasaris arti
nasi. Nuo kovo pradžios at
sirado vieversys, bet tiktai 3 
kovo pradėjo linksmai čirškė
ti. Yra jau ir pempių. Ko
vo 1 d. sveikino mane “gy
vi, gyvi!” Nors saulės nėra, 
bet šilumos 5 laipsniai. Snie
gas visur tirpsta, vandens 
visur daug.

Kunigai ir kalėdojimas.
Iš Naumiesčio apielinkės 

tūlas Justinas Lukšis rašo 
“Lietuvos Uk kui”: “Dar 
neišvažiavus į užrubežiy,mū
šy apielinkėje kalėdojo Nau
miesčio kunigėliai. Viskas 
dėjosi paprastai: pamokino 
poterėliu, atsiėmė dešimtinę, 
kaip ir visada. Tiktai tas 
buvo nepaprasta, kad kaip 
kuriems aptartiems pirmei
viais ir bedieviais vieton kvi
teliu davė pipiru ir dar pasižy
mėjo savo užsirašomoje kny
gutėje. Kai kuriose vietose, 
patėmiję prie sienos prilipin
tus “L. Ūk. ”k*alendorius 1912 
m., prispyrė klausti, nuo ko 
tuos popierius gavo, ir ant 
galo pasakė... “Tokius nie
kus dar ant sieny lipdote.”

Maisto falsifikacija.
Vilniaus daktaras Zalkin- 

das rašo Vilniaus miesto mu
nicipalitetui: “Mūsų mieste 
valgomieji daiktai kas kart 
didžiaus falsifikuojami. Jau 
dabar negalima nusipirkti 
geros mėsos, pieno be pota- 
žo, limonado be sacharinos ir 
tt. Gyventoj y dauguma su
pranta, kad turi misti nesvei
ku valgiu. Reikia įkurti val
gomųjų daikty analizos sto
tį ir neapsunkinti priėjimą 
prie jos. Be to kas kart skelb
ti laikraščiuose tokio pirklio 
pavardę, apie kurį susekta, 
kad pardavė negrynus valgo
muosius produktus.

Lietuva,

atsiliepia 
“Prus y 

atskiros

Kauno Naujienos.
Kunigine darbininku 

draugija. Jau keli metai, 
kaip tėvas Olšauskis įkūrė 
šv. Juozapo darbininku kvai
linimo draugiją. Neseniai 
toj draugijoj skaitė savo lek
ciją lietuviu klerikalu pilio
rius p. Staugaitis: baisiai iš
gyręs viduramžio (baudžia
vos) gadynę, o didžiausiais 
darbininku užtarėjais pasta
tė popiežių Leoną XIII ir vy
skupą Kettelerį. “Viltis” 
apgailestauja, kad nedaug 
tesusirinko klausytoju.

Ar išnyks Prūsu 
ar atbus?

Tan klausi man 
“Lietuvos Žinios”, 
lietuviams, kaipo
tautos žmonėms, gręsia di
delis pavojus. Vokieti
jos valdžios militariškoji po
litika, prie tos politikos pri
taikinta mokykla ir “pavė- 
juj” einanti bažnyčia, pada
rė tai, kad Prūsu Lietuvoj 
lietuviškai kalbantieji žmo
nės skaito save ne lietuviais, 
bet tik viernaisiais padoriais 
karaliaus.” Blogiausia gi,kad

pradėta nfuity karas su Bal- mil. rubliu. Jeigu išloš, tuo- nematyti, kad greitu laiku 
kernai^. met gaus pusę tu pinigu. kas-nors gaiety pagerėti.

Peksčias apeis visą eu- 
ROPą. Kauną aplankė bul
garas mokytojas Papanovas, 
kuris nutarė per 6 metus ap
eiti visą Europą. Tokiy jau 
vyry, kaip Papanovas, kelio
nėn pasileido 15. Bulgaru 
valdžia jiems paskyrp-75,000 
franky. Išėjęs iš namy 1910 
m. gegužės m., o pareisiąs 
1916 m. vasarą. Jisai renka 
žinias apie įvairiy tauty žmo
nių gyvenimą.

■ . ■ - -



SPAUDOS BALSAI Anglijos darbininku
Škotijos darbininku laik

raštis “Rankpelnis” vaizdžiai 
.aprašo angliakasiu galybę. 
Gal būti,ir pas mus už savai
tės atsikartos tasai paveik
slas.

“Apmirė visa šalis. Galingoji ang- 
liakasiy armija atsisakė pakurti milži
niškus šios šalies fabriku pečius ir 
tūkstančiai raty nustojo sukęsis, ir tūk
stančiai mašiny nustojo ūžę. Užgt^o 
didžiuliai pečiai, kaminai nustojo leidę 
juodus durnus.”

' Iškart su angliakasiu strei
ku:

“Miršta iš “bado” ir visas šalies ju
dėjimas. Geležinkeliy kompanijos ma
žina traukiniy vaikščiojimą, garlaiviai 
su užgesusiais pečiais stovi prieplauko
se, o jy pasažieriai priversti švęsti na
mie”.

apdr audimokritika

‘‘Kovai" praneša:
“iŠ tikry šaltiniy sužinojome, kad 

nuo 15 kovo de fakto yra svarbiausiu 
“Lietuvos” redaktorium p. Balevičia- 
Balutis. Šernas paliekama dėl visa ko 
ir mėginama nuo jo povaliai atsikratyti. 
Tokiu būdu “Lietuva” lieka klerikališ- 
kai -tautiškas laikraštis, vadinasi, sma- 
lavyriy rankose. ”

Lenkų darbininku laikraš
tis “Dziennik Ludowy”, ei
nąs Chicago j, pereitą savaitę 
šventė penktmetines savo eg
zistavimo sukaktuves. Dien
raštis išleido jubelijinį nu
merį.

p. Mikas Petrauskas per 
“Vien. Liet.” užginčija, kad 
nekurie jo veikalai visiškai 
p. Tananevičiui, ‘ ‘Kataliko” 
leidėjui, neparduoti. M. P. 
sako:

“Pirkimas įvyksta tik liuosai abiem 
pusėm susitarus, antraip— vadinasi ne
gražaus užgriebimo vardu”.

Kaip tai idealistai nemoka 
suprasti, kad p. Tananevičius 
dar turi tik vieną namą tri
mis aukštais. O mūsų tau
tos garbė reikalauja, kad bū
tu bent du, jei ne trįs!

An- 
mo- 
pla- 
tam

Milwaukee’s 
kimai.

rm=

Paskutiniais mėnesiais jo
kio miesto vąrdas nebuvo 
taip tankiai * minimas, kaip 
Milwaukee, Wis. Priežastis 
ta—jog miesto valdžia ten 
pakliuvo į socijalistiškos dar
bininką partijos rankas. 
Daug triūso padėjo naujoji 
valdyba,kad sutvarkius mies
to ūkį. Jau pirmaisiais me
tais ji drąsiai pradėjo rūpin
ties vargingąją žmonią padė
jimu: ‘ rūpintasi bedarbiais, 
seniais, rūpintasi apšvieta, 
žmonią sveikata, miesto pa
gerinimu daug daugiau, ne
gu tai seniau būta. Paga
lbaus, pradėta rūpinties mo
kesčiu nuo turto įvedimu. Ši
tos visos naujybės darbo žmo
nių labui sukurstė kompani
jas, joms bernaujančią ap- 
šviestuniją ir verteivas ap
skelbti didžiausią karę majo
rui Seideliui ir naujiems urėd- 
ninkams. Jie paleido paska
las, jog miesto išlaidos padi
dėję, nors visi žino, kiek sko
lų reikėję išmokėti dar iš se
nųjų laiku, ir kiek įvesta dar 
negirdėtu pagerinimu žmo
nių sveikatai ir patogumui.

Prieš Milwaukee rinkimus 
išsipildo sena pranašystė, kad 
prieš darbininku kandidatus 
visos buržuazijos partijos už
miršta savo programų maž
možius ir sykiu iškelia kum
ščius prieš naujos gadynės 
žmones. Republikonai ir de
mokratai gana tankiai tarp 
savęs pasipeša, bet tai pešty
nės daugiausia iš nykščio iš
laužtos. Abidvi tuodvi par- 
tiji tupi ant vienos šakos. Sun
ku bus jaunutei miesto val
dybai išsiturėti ant užimtos 
vietos, juo labiau, kad prieš 
vieną partiją eina čielos dvi 
partijos, kurios turi dar šau
nios talkos tarp visokiu be- 
partijiniu apsnūdėlių. I mies
to majorus vėl skiriamas se
nasis majoras Seidelis. Iš re- 
ublikonu ir demokratu AVil- 
am Gary ir Dr. G. Bading. 

Žmonės rodo didžiausią užsi- 
interesavimą. Jie pradeda 
suprasti, kad miesto valdy
bos rinkimai. tai ne tuščias

Darbininku partija parla
mente balsavo už įstatymą. 
Betgi iš jos tąrpo susirado 
šeši atstovai, kurie griežtai 
pasakė, kad negalima esą 
panaikinti vargas, apdedant 
vargo žmones tam tikru mo
kesčiu. Tai pilrfintėlė teisy
bė. Darbininkai niekuomet 
negauna pilno užmokesnio 
už savo darbą ir dar tą ne
pilną užmokesnį nori suma
žinti. Darbdaviai ir valdžia 
perdėm tuština darbo žmo
nių kišenius, taigi tegul jie 
ir moka apdraudimo fondan. 
Tiktai toksai apdraudimas 
bus pilnai teisingas, kuomet, 
iš mažos darbininku algos 
nereikės kas savaitė pirkinė
ti markiu. Su tais nurody
mais sutinka ir visa darbi
ninku partija, bet ji velija 
gauti nors šiek tiek, negu 
nieko negauti. Ateityje ji 
žada kovoti už teisingesnį 
apdraudimo būdą.

Gyvenimas parodė, kad 
nevykęs dalykas gerinti žmo
nių padėjimą, traukiant iš 
ju tuščiu kišenių centus, 
dėkime, nors toj pačioj 
glijoj, įvedant visuotiną 
kymą, buvę ir apkrauti 
tus žmonių sluoksniai
tikru mokesčiu, bet ilgainiui 
tatai reikėję panaikinti.

Unijų kongresas ir nuro
dęs į kelias peiktinąsias įsta
tymo puses. Kapitalistai sa
vo dalį mokėsią ne pagal 
gaunamo pelno, bet pagal 
darbininku skaičiaus. Aišku, 
jog jie visokiais būdais steng
sis sumažinti darbininką 
skaičią, įvesdami daugiau 
mašiną ir lupdami nuo dar
bininką devynis kailius. Tu
rėsią taip pat pabrangti gy
venimo produktai, nes kapi
talistai tuos kelis centus, ku
riuos jie išmokės darbininką 
liginimui, paskui išjieškos iš 
pirkėją kišeniauft. Taip pat, 
be abejonės, rasis daugelis 
darbininką, kurie jokiu būdu 
negalės mokėti tą pensą ir 
jie liksis be pagelbos.

Fabijoną draugija apskai
tė, kad jeigu reiksią dar mo
kėti bedarbės fondan, tuo
met išeis, kad tūliems darbi
ninkams patuštės kasa ant 
3%. Tai jau visai ne juokai. 
O kas dar besakyti apie žmo
nes, kurie nepriguli prie 
“Friendly Society”,arba uni
ją. Tąją pašelpa visiškai 
maža.

Tokiais žodžiais peikia ap
draudimo įstatymą patįs 
darbininkai. Jie.visiškai ne
sako, kad būtą nereikalin
gas patsai įstatymas. Atža
gariai, pačią įdėją, patį įsta
tymo reikalingumą jie smar
kiai gina. Jiems rūpi tik, 
kad įstatymas būtą teisin
gas.

Geriausia, būtą jeigu pati 
valdžia iš sa^o išteklią suda
rytą darbininkams šelpti fon
dą. Darbininkai turi reika
lauti, kad nebūtą ant vėjo 
mėtomi žmonią pinigai (ka
rėms, policijai, kalėjimams). 
Valdžia turi apkrauti tiesiais 
mokesčiais kapitalistus ir 
kraičius, tuomet iždas nebus 
tuščias. Reikale apdraudi
mo fondan turi mokėti dar 
ir kapitalistai, kurią kišeniuj 
visuomet liekasi dalis darbi-

žuaziniai laikraščiai. Bet tįe 
ponai bevelytu, kad visiškai 
nebūtu jokio apdraudimo. 
Kad suaižius įstatymu tei
kiamu^ pagerinimus, jie nu
siduoda esą geriausiais dar
bo draugais. Geriausia mo
ka kalbėti daktarai, ypač 
turtingi daktarai. Jie šau
kia, kad ju uždarbis sumažės. 
Mat, sulyg įstatymo, kiek
vienas daktaras nuo apdrau
stojo ligonio gausiąs 6 šilin
gus į metus. Jeigu skaityti, 
kad tokiu ligoniu į metus ji
sai mažiausia turėsiąs 1000, 
tai, jau (išpultu maždaug 
$1,500. Pradedančiam prak
tiką daktarui tai labai gra
žus pinigai.

Bet daugelis daktaru ma
no, kad daugybė žmonių, ku
rie galėtu ir turėtu mokėti 
daug daugiau už vizitą, da
bar per visus metus ponui 
daktarui vos 6 šil. tesudės. 
Dėlto daugiausia ir kįla tie 
karšti protestai iš daktaru 
pusės. Bet kad neišsiduoti, 
kad jiems rūpi savi reikalai, 
jie šaukia apie tai, kad me
dicina nupulsianti, žmonės 
pripras ubagauti, tinginiauti. 
British Medical Association 
vice pirmininkas pagiedojo 
ilgiausią litaniją, kurioje su
glaudė visas . nuomones, pa
sakytas prieš darbininku ap
draudimą.

Anglu nacija, girdi, visai 
nusinešios. Drūti, tvirti žmo
nės, kurie prasimuša sau ke
lią, turės maitinti silpnuo
sius, tinginius! Visi pradės 
gydyties namieje ir išnyksią 
institutai, taigi bus galas^vi; 
siems moksliškiems tardy
mams. Džiovininkus visai 
nereikią gydyti, nes iš ju 
gema tik idiotai.

Daktarai net sumanė boi
kotuoti įstatymą. Bet tur
būt iš to boikoto nieko neiš
eis. Ponios sakosi, už jokius 
turtus nelipysiančios tarnai
tėms štampas ir sutvėrė ly
gą. Kapitalistams nepatin
ka, kad ukvatinama žmonės 
prie uniją.

Taigi, kaip matyti iš viso- 
ko, joksai įstatymas darbi
ninku naudai negali pasiro
dyti dabar be aštrios kovos 
iš abieju pusią. Anglijos 
valdžia laikosi vidurio kelio, 
kuris pilnai atsako persilau
žimo laikams, bet visiškai 
dar neatsako idealiniams 
darbo reikalavimams.

Darbininku namai

(Žiūrėk “Laisves” N24.)

GELBĖKIT! GELBĖKIT! 
JIE MUS ŽUDO.

boe rinkimai, tai ne

Gera valia tokio teisingo 
darbininky apdraudimo nuo 
ligos, bedarbės, priepuoliu, 
senatvės, be abejonės, nie
kas neduos.

Bet kritika girdėtis ir iš 
kitos pusės. Įstatymą kriti
kuoja žemvaldžiai, fabrikan
tai, ponios ir... daktarai. Ū- 
žia, kaip bitės avilyje, ir bur-

Lawrence’o streikas dar tę
siasi. Dešimts tūkstančiu vy
ru, moterą ir vaiką dar ran
dasi eilėj kovojančiąją.

Policija, teismai ir injunc
tion vartojama, kad priverst 
tuos darbininkus grįžt prie 
darbo į tas dirbtuves, kurią 
savininkai neišklausė įą rei
kalavimą.

Neatkreipkite atydos į in
junction, kuriuomi kapitalis
tai nori sustabdyti aukas. 
Męs kovosim, kaip ir pir
ma, pakol darbininkai neiš
kovos teisingą reikalavimą.

Darbininkai Barre, Mass, 
ir kitose vietose yra sukilę 
prieš ją bjaurų padėjimą. 
Jau visose Naujosios Angli
jos valstijose verda revonu- 
cija už pagerinimą būvio.

Ettoras, Giovanitti, 63 vy
rai ir 30 moterą dar sėdi ka
lėjime. Jie turi būti paliuo- 
suoti. Nežiūrėkite i teismo 
injunction, bet siųskite aukas 
pagelbai ir apsiginimui šiuo 
antrašu: Jos. Bedard,

9 Mason st., 
Lawrence, Mass.

Nuo red: Tokis atsilie
pimas likosi ir mums prisiųs
tas. Taip karštai parašytas, 
jisai skamba pertikrinančiai. 
Aukas patogiausia siusti tie
siai nurodytu antrašu.

Gyva bėda su tuo nepa
prastu butu pabrangimu. Iš 
menkos darbininko algos bu
to apmokėjimas atima visą 
ketvirtdalį. Ir taip yra ne 
vien Suv. Valstijose, bet vi
sur, kur tik randasi didmies
čiai.

Kaip kur darbininku butu 
klausimu pradedama uoliai 
rūpinties. Kitu didmiesčiu 
pavyzdys turi ir mus pamo
kinti. Gražy pavyzdį duoda 
Paryžiaus miestas.

Kovą su gyvenimo pabran
gimu pradėjo moterįs: josios, 
atėję ant turgaus, daužė 
kiaušinius, vertė gurbus, kū
lė pardavėjus. Su tokia ko
va netoli tenuvažiuosi. Pa- 
galiaus, patįs brangininkai 
ant turgaus kiaušiniu nepar
davinėja.

Po kiek laiko moterėlės 
pragudrėjo. Kuomet išsi
baigs joms terminas ir varys 
jas iš buto, jos neisiančios ir 
gana. Kuomet vieną bedalį 
išmetė iš' namu, jam tyčia 
pasfatė medinę lūšnelę ant 
diažiausios Paryžiaus gatvės. 
Susirinko minios žmonių, at
bėgo policija namelio griau
ti. Policija ir milijonieriai 
pasipiktino: kaip tai ant to
kio puikaus stryto medinę lūš
nelę drįsta statyt. Tokiu at
sitikimu buvo keli.

Šitokia kova dar ir išgany
mo neatgabens, bet ji jau 
gudresnė. Ji atkreipia pla
čios visuomenės domą.

Namu šeimininkai Paryžiu
je daugiausia pelnosi iš var
guoliais apgyventu namu. 
Dideli, paniurę milžinai,, kur 
saulės spindulys neįspįsta, 
kur nereikia jokiu patogumu, 
kur džiova ir kitos ligos savo 
dalgiu skersai ir išilgai žmo
nes kloja—tokie namai duo
da dešimtą ir dar didesnį 
procentą. Tuo tarpu, žėrinti 
viešbučiai atneša 4—6%. Ne
gana dar to. Kainos dau
giausia kįla ant pigesniu bu- 

v

tu. Šeimyniškas žmogus ne
gaus rūmo pigesnio, kaip už 
500 franku į metus. Bet ir 
tu nesveiku rumu skaičius, 
metas į metą mažėja, augant 
gyventoju skaičiui. Kurgi 
bedingsi, vargdienis žmogus.

Tasai baisus klausimas sto
ja ne tik prieš paryžiečius, 
bet ir prieš kiekvieną iš mūsų.

Elgkimės taip, kaip pary
žiečiai elgiasi. Reikalauki
me nuo miestu municipalite
tu (valdybų), kad jie pradėtu 
išties rūpinties vargingu 
miestelėnu padėjimu, 
kime susirinkimus, tvokime 
nuomininku sąjungas; kaip 
tai paryžiečiai daro, agituo
kime ir reikalaukime. Mūsų 
miestu valdybos žiūri kapita
listu reikalu. Namu savinin
kai pakels buntą, mat ju pel
nas sumažės, kad patsai 
miestas pradės statyti darbi
ninkams namus!

Paryžiaus miestas skiria 
200,000 franku pigiu butu 
statyniui. Žinia, tai dar tik 
lašas jūroje. Tuos butus val
dys patįs nuomininkai. Buto 
nuoma beveik perpus piges
nė, ne kaip namu savininkai 
plėšia. Tie butai bus pato
gus, svarus. Pelno jie turi 
tiek atnešti, kad užsimokėti 

’miestui paskolės procentus.
Bet atsiminkime: mūs bu

tai bus pigus ir švarus, kada 
męs patįs juose šeimininkau
sime, kuomet miesto valdy
bas valdys socijalistai.

ary-

Mandagumo draugija.
Anglijoj gyvuoja tautiška 

vaiku draugija mandagumo 
mokyties. Prie tos draugi
jos priguli vaikai nuo 5 iki 
15 metu. Draugijos tikslas 
lavinti vaikus gražiame ap
siėjime, švarume, dvasios 
skaistybėje. Tai atliekama 
atsiremiant taisyklėmis,prieš 
kurias rūpinasi nenusidėti.

U. A.NDREJKV.

TYLĖJIMAS.
Sulietuvino BARABOŠIUS.

(Tąsa).
Tą pačią naktį—tai buvo puiki, šilta 

ir be mažiausiu bildesiu liepos naktis— 
tėvas Igųatas ant pirštu galu užlipo aug- 
štyn, idant moteris ir ją prižiūrinti tar
naitė neišgirstu, ir įėjo Vieros kambarin. 
Nuo pat Vieros mirties langas nebuvo at
vertas ir oras kambaryj buvo sausas, kar
štas ir biskutį dvokiantis nuo saulės per 
dieną įkaitinto stogo. Kambarys, kuriame 
taip ilgai nebuvo nei vienas žmogus, pakvi
po kuom tai negyvu ir net visi rakandai 
skleidė aplink save trūnijimo kvapą. Per 
langą švietė mėnulis ir jo spinduliai krito 
ant baltu, rūpestingai išplautu grindų, 
apšviesdami visus kampus ir baltą lovą su 
dviem priegalviais, dideliu ir mažu. Tė
vas Ignatas pravėrė langą — ir staiga įsi
veržė kambarin tyro oro banga, pripildytą 
žydinčiu liepų kvapsniu,ir, vos tik girdimas, 
iš kažkur atplaukė dainos atbalsis: be 
abejonės, kas-nors važinėjosi su valtele ir 
dainavo. Kaip kokia šmėkla, su basomis 
kojomis tyliai žingsniuodamas, tėvas Ig
natas prisiartino prie lovos, sulenkė ke
lius ir puolė ant priegalviu, apkabindamas 
juos -ten, kur seniau silsėjosi Vieros gal
va. Jis ilgai taip gulėjo; daina pasididi
no ir aptilo, bet jis vis dar tebegulėjo ir 
jo ilgi juodi plaukai nusviro nuo pečią ir 
išsiskleidė ant lovos.

Mėnulis jau buvo pasitraukęs ir kam
baryj paliko tamsiau, kada Ignatas pa
kėlė galvą ir pradėjo šnibždėti tokiu bal
su, kurin buvo įdėta visa jo, taip ilgai 
varžoma ir pirmiau nepajaučiama, meilės 
spėka ir klausėsi pats savo žodžią taip, 
tarsi Viera pati ją kiaušy tąsi.

- Viera, duktė mano! Ar tu supran
ti, ką reiškia: duktė? Dukrel! Mano šir
dis, mano kraujas, mano gyvybė. Tavo 
senas... senutis tėvas jau žilas, jau silp
nas. ...

Tėvo Ignato pečiai pradėjo kilnotis ir 
.visa sunki stovyla drebėti. Valdydamas 
drebulį, jis, kaip mažas kūdikis, meiliai 
šnibždėjo: x

—Senutis tėvelis... tavę meldžia. Ne, 
Viera, maldauja. Jis verkia. Jis niekuo
met neverkdavo. Tavo skausmai, vaike
li, tavo liūdėsis—tai yra mano. Dar dau
giau, kaip mano.

Tėvas Ignatas pakratė galvą.
—Daugiau, Viera. Na, kas man, se

nam, mirtis? Bet tu... O, kad tu žino
tum, kokia tu opi, silpna ir baili! Ar atme
ni, kada tu susižeidei pirštelį ir kraujas pa
plūdo, o tu pradėjai verkti? Dukrele mano! 
Aš žinau, tu mane myli, labai myli. Kas 
rytą tu bučiavai mano ranką. Sakyk, sa
kyk, kas tave kankina, o aš-- šit su šiomis 
rankomis aš pasmaugsiu tavo kančias. 
Šios rankos, Viera, dar tvirtos.

Tėvui Ignatui ant galvos plaukai su
krutėjo.

—Sakyk!
Kambaryj viešpatavo tyla, bet iš to

liau atplaukė ilgas ir į šmotelius sutrau
kytas garvežio švilpimas. Tėvas Ignatas, 
išskėtęs akis, apsižvalgė aplinkui taip,tar
si prieš jį stovėtą sudraskytas lavono pa
veikslas. - Už valandėlės jis palengvėliu 
atsikėlė ir nedrąsiai pridėjo prie 
galvos ranką. Eidamas prie durią, su
šnibždėjo:

-Sakyk!
Be atsakymu buvo tylėjimas.

IV.

melę su tokiu senu ir rūstum piktumu. 
Prie vieno iš tą akmeną buvo Vieros ka
pas. Jis buvo apdėtas šviežiomis, pagel
tusiomis velėnomis, bet aplink jį viskas 
žaliavo. Šermukšnis buvo apsikabinęs su 
klevu, o plačiai išsiplėtoję lazdyną krū
meliai laikė uždengę kapą savo liauno
mis, garbiniuotomis šakelėmis. Tėvas 
Ignatas atsisėdo ant artimesnio kapo ir, 
atsidūsėjęs, apsidairė aplinkui, pažvelgė į 
šviesą dangą, kur, kaip prikalta, stovėjo 
saulė —ir tik ten pajautė tą gilią, nei su 
kuomi nesulyginamą tylą,, kokia viešpa
tauja ant kapinią, kada nėra nei mažiau
sio vėjalio ir nešlama nustoję gyvybės la
pai. Ir vėl tėvui Ignatui gimė mintis, 
jog tai nėra tyla, bet tylėjimas. Tas ty
lėjimas išsitiesė iki kapinią aptvaro, per
žengė per jį ir apsiautė miestą. O galas 
jam tik ten—pilkose akyse, kurios taip 
įtemptai tyli.

Tėvui Ignatui peFpečius perbėgo dre
bulys, jis nuleido akis ir pažvelgė žemyn, 
į Vieros kapą. Jis ilgai žiūrėjo į trumpus, 
pageltusius diegelius, kurie buvo atpjauti 
nuo didelio, plataus lauko, per kurį lėkė 
vėjas, ir kurie dar nesuspėjo suaugti sve
timoj žemelėj—ir tėvui Ignatui išrodė 
keista, kad ten, po tąja žolele, už dvieją 
uolakčią nuo jo, guli Viera. Tas artumas 
jam buvo nesuprantamas ir sukėlė jo sie
loj sumišimą, tokį savotišką, nepajaustą 
neramumą. Toji, apie kurią jis buvo 
įpratęs mąstyti kaipo ant visados pražu
vusią tamsioj ir begalinėj gilumoj, toji 
buvo čia... greta.-ir jam sunku buvo su
prasti, kad jos visgi nėra ir niekuomet 
nebebus. Jam rodėsi, jeigu jis tartą hoi's 
vieną žodį, kurį beveik jautė ant savo lū
pą, arba padarytą kokį judėjimą, Viera 
atsikeltą iš kapo ir būtą tokia pat lieme
ninga ir daili, kaip pirmiau. Ir ne tik ji 
viena atsikeltą, bet ir visi mirusieji, kurie 
taip pasibaisėtinai jaučiami savo garbin
gai šaltame tylėjime.

Tėvas Ignatas nusiėmė kepurę, su- 
glostė plaukus ir šaukė:

—Viera!
Jam paliko nesmagu, dasiprotėjus, 

jog gali kas svetimas išgirsti jo šauksmą, 
todėl jis atsistojo ant kapo ir pažiūrėjo 
pro kryžius. Nebuvo nei vieno žmogaus 
ir jis dar smarkiau atkartojo:

—Viera!
(Toliau bus).

Kiek lošta lietuviškų 
“teatrų”?

Ant rytojaus, po ankstyvą ir nuobo
džią pietą, tėvas Ignataylsėjo į kapines 
pirmą sykį po dukters rmrties. Buvo šil
ta diena, nesimatė nei vieno gyvo žmo
gaus, ir viešpatavo tokia tyla, tarsi toji 
diena būtą tiktai apšviesta naktis. Tėvas 
Ignatas iš papratimo ištiesė nugarą, žval
gėsi rūsčiai į visas puses ir mąstė sau, kad 
jis tebėra toks pat, koks pirmiau buvo; 
jis nejautė nei to nepaprasto koją pavar
gimo, nei to, kad jo ilga barzda paliko 
jau visai balta, tarytum, ankstyvos šalnos 
nukąsta. Kelias į kapines vedė per ilgą, 
tiesią gatvę, kuri, einant tolyn, palengvė
liu kėlėsi prieš kalną, o gale gatvės balta
vo kapinią vartai. Tie vartai išrodė, y t 
juoda, amžinai atverta gerklė, aplinkui 
kurios riogso žibanti dantįs.

Vieros kapas buvo pačiame kampe, 
kur pasibaigia smiltimis nubarstyti take
liai, ir tėvui Ignatui reikėjo eiti siaurais, 
^nelygiais takeliais, kurie sukinėjosi po ža
lius, visą užąnirštus ir apleistus, kalnelią 
tarpus. Vietomis gulėjo sugriuvę ir sa
manomis apaugę kryžiai, sulūžusios gro
tos ir dideli sunkąs akmenįs spaudė že

Į tą klausimą atsįko vieno mūsą drau
go raštelis, tilpęs knygoje, kurią išleido 
“Visuomenės” redakcija. Tenais apskai
tyta, kiek buvę lietuvišką spektaklią (te
atrą) nuo 1896 iki 1910 m. pabaigos. Sta
tistika apima žinias vien apie Lietuvoje loš
tus spektaklius, taip pat ir Rusijos mies
tuose. Amerika ir Prūsai neapimti sta
tistika. 1896 m. buvęs pirmas viešas spek
taklis Peterburge, 1897 m. slaptas Pane
munėly (Zarasą pav.). Pirmas viešas 
spektaklis pačioje Lietuvoje buvęs Palan
goje 1899 m. Ligi spaudos atgavimo vie
ši vakarai būdavę Peterburge, Rygoje, 
Liepojuj ir Mintaujoj. Slapti teatrėliai 
Lietuvoje pradeda daugėti 1902—3 m. 
Išviso nuo 1896 iki 1904 m. pabaigos buvę 
84 spektakliai. Iš to skaičiaus Peterbur- 
gui išpuola 33. Slaptą teatrėlią daugiau
sia buvę Suvalkijoj—nes 15. Išviso vie
šąją buvę 51, slaptąją 33.

Antras laikotarpis apima 1905—1910 
m. Tuomet valdžia jau priversta buvo 
sumažint savo globą. Vakarai pradeda 
smarkiai dauginties. Bet kadangi statis
tika rinkta iš laikraščią, tai rinkėjas turė
jęs daug keblumą. Padėkime, pranešta, 
jog vakaras rengiamas, bet vėliaus nėra 
žinios, ar jisai įvyko ar ne. Todėl auto
rius paduoda dvejopas skaitlines.

1905 m. tikrai įvyko 34, o kartu su žadėtais 39.
1906 66 ,, 72.
1907 99 „ 112.
1908 139 ,, 155.
1909 179 201.
1917 284 ,, 210.

Taigi tiktai tame tarpe įvyko 701, o 
su žadėtais 789. Jeigu pridėti pirmus 84 
spektaklius ir 1911 m. vaidinimus, tai tik
riausia galima tvirtint, jog spektaklią bu
vę per 1000. Per antrąjį tarpą (1905—1910) 
lošta Vilniuje 60 kartą, Švenčionyse 3, 
Kaune 64, Šiauliuose 31, Telšiuose 4, Pa
nevėžys 21, Ukmergėj 3,Senapilėj 33, Nau- 
miestyj 5, Vilkavišky j 11, Kalvarijoj 10, 
Seinuose 13, Kybartuose 8, Žagarėj 8 ir tt.

Kitą kart autorius žada apskaitliuoti, 
kiek kokią veikalą buvo lošta.
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ŽYDAI IR KRIKŠČIONIS. Juokų kąsneliai. 1•Kad toks žmogus jokios 
naudos neatneša, lengva su
prast. Tea try rengėjas.

Skaitlinių
Žiupsnelis

Federališkoji valdžia išlei
do raštą, kuriame smulkiai 
apskaityta, kaip pakilo pra
mone nuo 1904 iki 1909 mė
ty. Per tą laiką fabriku skai
čius užaugo ant 25%: buvo 
216.180, o 1909 m. užaugo

—Seni, tu vis man išrodi- 
nėji, kad žmonės jokiame 
reikale negali eiti išvien. O 
aš tave šiandien ketinu su
gėdinti. Ar tu drįsi man sa
kyti, kad ir blaivystę reikia 
platinti skyrium? / 

—Žinia,, kad sakysiu. Aš 
dar daugiau pasakysiu. Aš 
pasakysiu, kad blaivininky 
partijos visai nereikia.

—Jėzus, Marija, ar padū
kai, diede! Ar tu girdėjai, 
besmegeni, kad ant kožno 
šimto tūkstančiy Peterburge 
nuo degtinės miršta 20 žmo- 
niy; Londone 13, Paryžiuj 6. 
Iš visy nusižudžiusiy Pary
žiuj 14 procenty išpuola ant 
girtuokliy. O kiek dar šei- 
myny suardo tie bjaurybės 
girtuokliai. Tu gi drįsti sa
kyti, kad ne visi išvien turi 
kovoti su tuo smaku. Aš ma
tau, seni, kad tu tyčia ožiuo- 
jiesi. Tu tyčia nenori nusi
leisti prieš mane, prieš bobą. 
Tavo nesvietišką užsiverti
mą visas svietas žino!

— Najau ir visas svietas! 
Tokios jau kelios nevalyvos 
moterėlės, kaip ir tu pati. 
Bet nesikarščiuok, močia. 
Jeigu tu ne akla, tai pati 
matai, kad brostvinė, kuni
ginė blaivybė visai kitokią, 
negu naujos mados blaivys- 
tė. Visi tie apžadai—tai tik 
tuščios zaunos, daugiau nie
ko. Jeigu žmogus, tiktai 
peklos bijodamasis, nieko 
negers, tai iš ty šiaudy ne
bus grūdy.

—Kas man galvoj, kodėl 
jis negeria, by tik negeria, 
to ir užtenka.

- Tame ir dalykas, kad 
neužtenka. Ne tik degtinė 
dūmina svietą. Yra dar de
šimts karty didesniu bjauru- 
my. Tai bedarbė, tai iš
naudojimas, tai negalėjimas 
vargdieniui pasiekti mokslą. 
Tu tik vieną blogumą matai, 
o aš matau jy šimtus. Tu 
dėl to vieno blogumo, visy 
kity nematai, o aš juos vi
sus matau ir einu su ta par
tija, kuri su tuom visu kovo
ja. Ar tu girdi, bobute! Nie
kad pati savęs neapgaudinė- 
kie. Leiskime sau, šiandien 
męs visi blaivininkai, nuo 
arielkos, kaip nuo truciznos, 
bėgame. Ar tai jau nuo to 
ir visi blogumai pranyks?Ne, 
nepranyks.

s—Tai pagal tavęs, 
reikia tą rudį maukti!

—Nemeluok, aš to
nesakiau. Aš ve kaip sakau: 
vyrai ir moterįs, liaukimės 
gėrę, tuomet mums bus len
gviau visus netikusius pa- 
rėdkus nuversti. zA matai, 
kaip aš sakau. O ar tavo 
kuniginiai blaivininkai sutiks 
su tuo. Pamatysi, kad jiems 
nepatiks mano šauksmas. Ve 
jau męs ir skyrium turime 
eitu Męs eisime prieš visas 
neteisybes, o jie tik prieš tą 
vieną piktumą. Bet ir apie 
tą vieną piktumą jie nepasa
kys pilnos teisybės. Kad jau 
rėžt, tai reikia stačiai rėžti, 
kad ponai daug daugiau pra- 
uliavoja, negu vargdieniai. 
O kuniginiai blaivininkai tą 
nuslepia. O be jy dar ir ki
tokiu yra blaivininky. Jie 
tik žmones mokina, bet apie 
save gražiai užtyli.. Tai ma
tai, kaip aš žiūriu j blaivystę. nes siekia 300 mėty.

gos 1904 m. buvo apkainuo- 
tos ant 12 milijardy 675 mi
lijonu 581 tūkst. dol. Iki 
1909 m. vertė užaugo iki 18 
su puse milijardo, taigi ant 
45%. Vertė išdirbtyjy tavo- 
ry (prekiy) 1904 m.—14 mili- 
jardy 793 milijonu ir 903 
tūkst. dol., o 1909 metais jau 
siekė 20 su virš milijardy, 
vadinasi, užaugo ant 40%.

Darbininky skaitlius nuo 
penkiy su puse milijono pa
šoko ant šešių su puse. Kler
ku ir tarnautoju skaičius pa
didėjo nuo 519.556 iki 790. 
267 tūkstančiy. Kožnas dar
bininkas vidutiniškai išdirb
davo 1904 m. $2.732, o 1009 
m.—3.123. taigi $393 dau- 
giaus. Tuo tarpu vidutiniš
ka darbininko alga nedides
nė, kaip 661 dol. Jeigu at
mesti dalį pelno už žaliosios 
medžiagos nupirkimą, tai vis 
tik kapitalistams liekasi daug 
didesnė dalis.

Algos per tą laiką pakilo 
nuo 590 dol. iki 661 —taigi 
ant 10%, bet rokuojant, kad 
pragyvenimas tuomi pat lai
ku pabrango ant 24%, tai 
pasirodys, kad męs ne pir
myn, bet atgal žengiame. 
Nuo 1909 m. iki 1912 smul
kaus apskaitymo dar nėra. 
Bet jau išanksto galima pa
sakyti: priaugimas darbo 
našumo (produktiviškumo) 
atneša naudą kapitalui. Jei
gu iš to priaugimo kelintas 
procentas pereina į darbinin
ky kasą, tai tą procentą pa
veja ir dikčiai pralenkia pra
gyvenimo pabrangimas.

Kurlink męs einam, tat vi
siems aišku.

Delei korespondencijų tei
singumo.

“Tėvynės” N10 p. V. K. R. 
peržvalgoje išsijuosęs duoda 
vėjo korespondentams apie 
neteisingą pranęšimą laikraš
čiuose žirny apie garsiąsias 
Brooklyno prakalbas. Cituo
damas “Kel.” ir “L.”, recen
zentas sako, jog ten prime
luota.

Bet kame pamelavo, kur 
faktai? Jau šiandien žmonės 
reikalauja tikry prirodymy, 
neužsitikėdami augštai sto
vinčiais autoritetais. Visa 
korespondencijos tariamoji 
“neteisybė” tame, jog pami
nėta Brazis, o ne Ambrazie
jus. Bet visa kita liekasi ne
sugriaunama. Matomai, p. 
R. jaučia esant užgauta jo 
ambiciją, nes jo vardas figū
ruoja tarpe socijalisty keiki-

ŽINIA IŠ KALĖJIMO

Mums rašo:
“Kasacija jau užsibaigė. 

Likosi be pasekmiy. Aleksai 
liekasi 4 metai katorgos, 
Verbylai, Verbylienei, Am
brazevičiui, Ražaičiui, P. 
Bliūdžiui, Venciui amžinas iš
trėmimas Sibiran iki gyvos 
galvos. Jiems atimįos visos 
teisės, politiškos, pilietiškos 
ir žmoniškos. Ir už ką? Tik
tai už tą, kad juos pripažino 
esant socijaldemokratais.Bet 
dar biauriau su tuomi, jog 
ligi išvežant Sibiran (pavasa
rį) išsędėta nuo pradžios po 
3 metus. Ir tai nieko nesi- 
rokuoja. Tie metai visai ne- 
užskaitomk Aleksai tik da
bar, po teismui,pradės skaity
ti katorgos bausmę, o po tos 
bausmės jį išvež Sibiran. Vi
si kiti jau dabar vyks Sibi
ran.

Aleksa išrodo suvargęs, 
bet laikosi drūčiai. Blogiau
sia su K. Verbyliene. Žmo
nelė visiškai sumenkusi. Jai

visai

seni,

kurios ir drūtą žmogy gali iš 
proto išvyti. Knygy pasiskai
tyti visai nenori leisti. Vos 
-vos įprašiau, kad leisty 
“Kapitalą” K. Markso.”

Gyvulių amžis.
Iš žinduoliu gyvuliu ilgiau

sia gyvena dramblys (slonis), 
bent 150-200 mėty. Iš pauk-^ 
ščiy ereliai -ir varnai gyvena 
iki 100 mėty, sakalai kartais 
pasiekia 150 m., ilgiausia ga
li gyvent papūgos. Buvęs at
sitikimas, kad žalioji varlė 
nelaisvėje pragyveno 104 m., 
rupūžės, kaip manoma, gali 
išlikt iki 40 m. Bet ilgiy-il- 
giausias: tai vėžliy amžis,

Paėmęs nagan “K.”, tuoj 
griebiasi nagrinėti debatus, 
bet juose nieko nėra ypatin
go. Visas svarbumas pra
kalbose. Kad visi kalbėto
jai visokiais būdais žemino 
socijalistus, nuo jy atkalbi
nėjo, vartojo (švelniausia jau 
pasakius) nemandagius žo
džius, tai žino visi ant pra- 
kalby buvę. O kad męs ne- 
padavėm žodis į žodį prakal
bu, tai, matomai, nevartoja- 
me greitraščio. Antra ver
tus, nesutalpinsi gi viso ko 
laikraštyje. Dabar prie kal
bėtojų:

p. Mikolainis nėra jokis 
kalbėtojas, bet pasaky saky
tojas. Jau tokio kalbėtojo 
nesutalpinsi visos kalbos, nes 
tankiai negalima suprasti ir 
vieno kurio bent sakinio. Ta
sai vyras sakė: socijalizmas 
)sąs geras, tik ne lietuviškas 
ir ne šiandien. Todėl męs 
turime nuo jo vien šalinties, 
nes jis mums tik blėdį atne
ša.

Kad p. Liut. keikia socija
listus, tai visiems žinoma ir 
šį vakarą nuo jo nieko dau- 
giaus nebelaukta. Susirin- 
kusiyjy akyse juodino tuos 
tariamuosius S. L. A. ardy
tojus, cicilikus, aktoriškai 
gestikuliuodamas, šaukė ir 
trypė: šalin visokie barzdo
čiai, lenkberniai! Šalin dak
tariški institutai, klinikos ir 
akademijos Philadelphijoje 
(lyg ką bendro turėtume sy 
tais institutais).

p. Živ., nežemišku būdu 
kalbėdamas apie tėvynės 
meilę, priminė, kad S. L. A. 
turi būti didžiausia organi
zacija ant viso pasaulio. “Aš 
ir esu socijalistas tik kitokios 
ryšies. Aš nemokinu lietu
vius žydiškai kalbėti, o jie (t. 
y. L.S.S.) tai nori padaryti”.

Tai tokia reziume prakal
bu. Tesprendžia visuomenė 
apie tuos “prakilnius” vyrus! 
Išniekina socijalistus, o pas
kui rašo peržvalgas, kad ko
respondentams nereikia tikė
ti. Juk ką pasėsi, tą ir piau- 
si. Ir dar kas rašo?... p. V. 
►K. R., kuris neišbuvęs nei 
pusės laiko ant prakalbu! 
Kiek čia reikia pilietiškos 
drąsos ir mandagumo? 'Ar 
galima rašyti recenzija, ko 
pats nematei ir negirdėjai...

Ten buvęs.

Klausimas: Jėzus ir jo 
mokiniai buvo žydai, skelbė 
savo mokslą žydy visuome
nėje, prisilaikydamas žydiš
kos nuomonės. Kokiu tat bū
du atsirado krikščionįs ir, 
kaip jie prisisavino Jėzy Kris
ty savo išganytojum?

S. Karvelis.
Atsakymas: Teisybė, 

krikščionįs (tai yra Kristaus 
mokslo pasekėjai) pirmiausia 
savo lizdą sukūrė tarp žydy. 
Bet jau gana anksti Kristus 
ir apaštalai susikirto su 
viešpataujančiomis žydy par
tijomis sadukėjais ir farizė- 
jais. Tik esejai, kurie buvo 
susidėję į bendrijas ir išvien^ 
dirbo amatuose, turėjo šiokią 
-tokią įtekmę ant Kristaus. 
Bet gi aiškiai atsiskirti nuo 
žydy tautiškumo, papročiu 
Jėzus neatsiskyrė, pripažin
damas Moizės mokslą ir tik 
pridurdamas, jog jo neužten
ka išganymui. Bet,kad Kris
taus mokslas būty galėjęs 
prigyt plačiame pasauly, rei
kėjo, kad jisai būty tarptau- 
tiškesnis, mažiau kvepėtu 
žydiškumu. Tą darbą dau
giausia atliko apaštalas Po
vilas, vienas iš pamokytu 
(tik jis vienas ir tebuvo) apaš- 
taly. Kristui mirus, gana 
tankiai kildavo kivirčiai tarp 
krikščioniy iš žydy ir iš ry
miečiu graiky ir kity tauty. 
Žydai ir Jeruzolimo apaštalas 
Jokūbas buvo gana palinkę 
prie žydiškumo (apipjausty
mas, subata etc.). Kuomet 
<artą tiems ginčams išaiš
kinti Jeruzolimoj susirinko 
važnyčios vadovai, tuomet 
Krikščionįs iš žydy norėjo Po
vilą akmenimis užmušti, , 
dėlto kad jis nenorėjęs pada
ryt kokius tai žydiškus apža
dus. Vienok juo toliau, juo 
abiai krikščionija krypo į 
tarptautišką pusę. Žydišku
mai likosi atmesti ir naujoji 
religija virto tauty religija. 
Kristaus mokslas dėlto galė
jo prigyti, nes jis atsakė tos 
gadynės reikalams ir dvasiai. 
Apie krikščionis ir ypač Po
vilą apaštalą, kuomet nors 
vėliaus patalpinsime “Lais
vėje” ilgą straipsnį.

Korespondencijos

Giltines dalgis.
Ant 10.000 žmoniy miršta 

kiekvienoje šalyje: Norvegi
joj—142,Švedijoj—151, Ang
lijoj — 163, Belgijoj — 170, 
Finlendijoj—179, Francūzi- 
joj -194, Vokietijoj—196/o 
vargingoj Rusijoj —291. Tai
gi daugiausia žmoniy ten 
miršta, kur didžiausias var
gas, skurdas ii* tamsumas.

Cicero/III.
17 d. kovo L.S.S. 138 kuo

pa surengė prakalbas. Publi
kos buvo nedaugiausia ir 
tai beveik vieni vyrai, o iš 
motery tik prie kuopos pri
gulinčios. Matomai, mote
rėlės bijosi ciciliky. Prakal
bas atvėrė J. Girijotas. Pir
mas kalbėjo T. Dundulis iš 
Chicagos apie 2 vai. ir labai 
puikiai išdėstė apie šiandie
ninį kapitalistišką surėdymą 
ir pamokino, kaip elgties lai
ke rinkimy. Sukritikavo re- 
publikony ir demokraty par
tijas. Ir išsirodė, jog visi 
sutinka balsuoti už socijalis- 
tu’s. I kandidatus palikti val
dininku (asesorium) yra ir 
vienas lietuvis, Girijotas, vie
nas lenkas, o daugiausia ang
lai. —

Kalbėtojas kvietė rašyties 
kuopori ir prisirašė 7 žmonės. 
Gaila, kad visai nėra mergi
nu, bet ir jos ilgainiui turės 
susiprasti. Kity kalbėtojų 
neminėsiu, nes nežinau jyjy 
vardy.

Taigi, mieli broliai,- nepar- 
siduokime rinkimy dienoj už 
alaus stiklą, ar už cigarą, 
bet atiduokime savo balsus 
darbininky užtarėjams.

Kviečiu taip-pat neužmirš
ti mūšy vakarinę .mokyklą, 
nes ant pabaigos tai moki
niai visai atšalo. Jeigu taip 
mažai tesilankys, tuomet mo
kyklą be laiko Uždarys. O

mokslas mums būtinai reika
lingas.

Vakar, mok. mokinys.
Rumford Falls, Me.

9, kovo d. traukinys suva
žinėjo du žmones, kuriuos ša
trinė į šiupulius. Vienas bu
vo airišis vaikinas, kitas lie
tuvis Jonas Mimontas, kuris 
tik vieną valandą buvo gy
vas pasimirė.

Velionis buvo laisvamanis, 
gerokai apsipažinęs su ap- 
švieta. Karčemy nelanky
davo ir svaiginančiu gėrimy 
nevartojo. Liuoslaikį suvar
todavo knygoms pasiskaity
ti. Jo rūmas buvo išpuoštas 
knygomis ir laikraščiais. 
Žmonėms velionis širdies 
neužgaudavo ir ant jo laido- 
tuviy daug žmoniy prisirin
ko. Jo broliai palaidojo jį su 
visomis bažnyt. apeigomis. 
Tebūna jam lengva šios ša
lęs žemelė.

Jo draugas K. Pocius.
Sugar Natch, Pa.

17 kovo atsibuvo prakal
bos, surengtos savitarpinio 
Lavinimosi Ratelio iš Pitts- 
i;on, Pa. Kalbėjo ratelio na
riai: K. Arminas, P. Mozū
ras ir J. Varnagiris; pastara
sis kalbėjo geriausiai. Publi
kos nors nedaug atsilankė, 
vienok kalbėtojai ,savo tikslą 
atsiekė, atgaivino L.S.S. 118 
tuopą tuom laik iš 5 nariy.

, Širšinas.
Plymouth, Pa.

Besisukdamas Pittstono 
Lavinimosi Ratelis nusirito 
su savo misijomis ir į šventą 
Plymouth, Pa. Kalbėjo Va- 
linčius apie netikusį surėdy
mą ir K. Karsokas apie blai
vybę. Pastarasis nors pirmą 
syk kalbėjo, vienok pusėti
nai aiškiai nupiešė alkoholio 
pasekmes. Priegtam parduo
ta socijalistiškos literatūros.

Širšinas.
Brighton, Mass.

17 d. kovo atsibuvo Brigh- 
tono lietuviy kooperacijos ko
miteto susirinkimas ir likosi 
suspenduotas krautuvės gas- 
padorius T. A. ligi visuome
niško susirinkimo už netei
singą gaspadoriavimą ir...

Lauksime, ką visuomenė 
nutars.

Vienas geras katalikas A. 
Rusis girtuokliavo per kelias 
dienas ir ant gžtlo, palikęs 
moterį su dviem vaikais, iš
važiavo nežinia kur ir pasa
kė, kad jį nebematys. Tai 
matyti, kiek gelbsti šventi 
šliubai. Laisvę mylįs.

Rumford, Me.
Mūsų mieste yra neper- 

daug dirbtuviy: 2 popierinės 
ir 1 yiaišiuky. Bet yra tokiy 
vaikiny, kurie uždirba geras 
algas, į savaitę po $20. Bet 
jau taip visados yra, kad kas 
daug, uždirba, tai reikia ir 
pradirbti. Pereitą savaitę 
susitarė 8 vaikinai pakaziruo- 
ti iš pinigy. Apsirinko ge
rą vietą, kur negalima ir po
licijai atrasti jy. Bet juos 
įskundė'vienas jy pačiy drau
gas ir vaikinus nutempė į be
langę. Vienas dar mėgino 
per langą iššokti, bet ir tą 
nutvėrė.

Ant rytojaus visi gavo 
teisme užsimokėti po $18 
kožnas vienas. Labai gera 
proga dėl valdžios į valandą 
paimti $j!44. D. Sportas. :

New Britain, Conn.
Prieš 6 ar 7 mėnesius per 

karštą darbavimąsi nekuriu 
draugy susitvėrė Jaunuome
nės draugija. Būdamas iždi- 1 
ninky, p. vargonininkas nu- ; 
puldė ją iš pamaty. Neatei- ; 
davo ant sūsirinkimy per 2 < 
ar 3 mėnesius. Nariai pra
dėjo skirstytis iš draugystės. 
Galy gale ir fcats atsisakė ir 
dar atkalbinėja kitus.

Kensington, III.
17 d. kovo Lietuviy Politi

kos Kliūbas atliko savo mė
nesinį susirinkamą. Po tam 
buvo svarstyti bėganti reika
lai. Orininkaičiui^ užminus 
apie Lawrence’o streiką ir 
nurodžius didelį streiko svar
bumą dėl Amerikos darbinin
ky, vienbalsiai nutarta pa
skiru iš kliūbo kasos $15. 
Atskirai darsuaukauta $7.80

Nekurie pradėjo rėkti, kad 
streikas jau pasibaigė ir pe
reik savo pinigy ant vėjo mė
tyti. Jiems likosi paaiškin- 

‘ta, kad streikas dar tęsiasi ir 
jog streikieriai esą didžiai 
nukentėję.

Aukavo šie:
F. Šedvila, A. Zilevlčia po $1.0();M, 

Valaskas, J. J. Mikutis po 50c.; K. Pa- 
sukarnis 30c.; L. Žukauskas, P. Dargis, 
R. Bulovas, J. Orinikaitis, Ą. Adomė
nas, J. Vitkus, P. Šilius, P. Tamošau
skas, S. Kruša, A. Jucius, F. Vosgirt, 
V. Riekašius, J. A. Simanauskis, K. 
3altrem, A. Žilinskis, S?. Klimovič po 

25c. Smulkiu 50c. K liūnas paaukavo 
$15.00. Viso $22.80.

Nuo Red. Aukas gavome ir per- 
siunteme p. A. Ramanauskui, nes 
jo vardo buvo jūsy užrašytas čekis, 
rai, kad šelpiate, nes apie 10 tūkst. 
streikuoja.

Springfield, III.
Kovo 17 d. buvo L. S. S. 

Kuopos prakalbos. Kalbėjo 
Šeštokas iš Chicagos. Publi
kos prisirinko apie 300. Kal
bėtojas gerai sudavė kuni
gams, kaip jie žmones išnau
dojo seniau ir dabar. Toliau 
raibėjo už socijalizmą, kvie
tė balsuoti už tą partiją, ra
gino skaityti knygeles. Visai 
oublikai patiko K. ’Šeštoko 
calba. O kaip tai jisai buvo 
išplūstas per “V. Liet.” ko
respondentus.

Paskui buvo monologas ir 
deklamacijos. Deklamavo 
Aldona-Dailidžiutė. Po tai 
smagiai prakalbai prie kuo
pos prisirašė 2 draugės ir 10 
draugy. Antras kalbėtojas 
buvo J. Kačergius.

Auky surinkta $7.80.
A. Čekanauskas.

ant

dar

Hosmer, B. C. Canada.
Lietuviy pas mus gyvena 

keturios šeimynos ir apie de
šimts pavieniy. Tarpe lietu
viy susipratimas žemai stovi. 
10-tą dieną kovo atvažiavo 
angly kalbėtojas. Kalbėjo 
apie dabartinį darbininky pa
dėjimą. Liepė darbininkams 
vienyties, kaip galint, platin
ti socijalizmo idėją. Iš laik- 
raščiy ateina “Laisvė”, “Ko
va” ir “Kel.” Dirbame ang- 
liy kasyklose.

APIE DARBUS.
Beverly, Mass,

Pas mus yra viena didelė 
mašinšapė United Shoe Ma
chinery, kur dirba 6000 žmo- 
niy. Dabar nelabai priimi
nėja ir "iš kitur atvažiavu
siems sunku gauti darbas.

Dar yra 7 ar 8 Shoe šapos 
ir 3 šapos, kur daro baksus.

Pas mus yra tik 5 famili- 
jos lietuviy. M. E. S.

McCourtain, Okla.
Darbai gerai eina. Uždar

biai nevienoki. Iš kitur pri
buvusiam darbas nesunku 
gauti. Lietuviy yra mažas 
būrelis. Esama visokiy pa
kraipų žmoniy.

Springfield, III.
Darbai angliy kasyklose la

bai gerai eina. Turbūt, prieš 
ateinančią bedarbę. Anglis 
aut lauky verčia į krūvas ir į 
duobes. Užleidžia vandeniu, 
kad nuo saulės ar šiaip ne
užkurtu anglis. Viršinės ša
pos dirba dieną ir naktį.

A. Čekanauskas.

Nauji mokesčiai.
Kadangi daugelis Ameri

kos miesty iš priežasties de
mokratiško valdymo pradėjo 
sirgti finansy džiova, tai 
valdžia išrašė savo pavaldi
niams sekantį receptą:

1) Kiekvienas šios šalies 
pilietis, kuris tik panorės 
vaikščiot gatvėmis su raudo
na didele nosim, turės užsi
mokėti ant mėty po 50 £. už 
“laistoną”.

2) Už kramtymą tabako, 
rūkymą pypkiy ir spjaud'y- 
mąsi publiškose vietose kiek
vienas bus nubaustas (neiš
skiriant ir policmany) po 33c.

3) Už kiekvieną socijalis- 
tišką prakalbą kalbėtojas tu
rės mokėt po 74 c.

4) Nuo lietuviy kalbėtojų 
trusto, kurio centras randasi 
Bostone, nutarta pareikalau
ti 0,000,000 dol.už “čarterį”.

5) Visokiy tauty Susi vie
ny ji my nariai turės mokėti 
oo 3:j c. dėl užlaikymo savo 
tautišku advokaty.

6) Visi Amerikos streikie- 
riai priversti bus įmokėti po 
5 dol. į Tafto kasą dėl agita
cijos už republikonišką par
tiją.

Apart to visko valdžįa pa
karia pačto departamentui 
imti už kiekvieną meilišką 
aišką po 20 c. ir už tuos pi

nigus pastatyt senberniams 
mokyklą, kurioje bus išgul- 
doma vyry “cnata”.

J. Kelmutis.

Nebijo.
Viena davatkėlė nuėjo su 

kokiu tai reikalu pas klebo
ną. įėjus į vidy tamsaus 
kambario, atrado klebono 
gaspadinę besitaisant suvel
tus savo plaukus.

-—Ar, ponia, nesibijai vie
na tamsiam kambaryj būti?

užklausė davatkėlė.
-Tai ko aš turiu Jjijotis, 

kad klebonas ką tik išėjo,— 
atsakė gaspadinė.

Melagystė.
Visi žmonės kalba, kad 

neturėdamas pinigy negali 
gauti ant bargo. Tai dide
lė melagystė. Juk neturėji
mas pinigy ir^pagimdo ėmi
mą ant bargo.

Jis:- Kas per vyras buvo, 
kuris ką tik, mačiau, iš tavo 
kambario išėjo.

Ji:— Tai. . tai mano mo
kytojas. Mat, aš dabar su
maniau imti lekcijas apie 
laisvąją meilę.

Kaip sustiprinti atmintį?
Jeigu j ūsų atmintis yra 

nusilpnėjusį ir jūs norit ją 
sustiprint, tai paskolinkite 
draugams nors pusę savo pi
nigu, kurie pas jus * randasi. 
Tada jūsy atmintis greitai 
sustiprės, o jūsy draugy at
buks.

RED. ATSAKYMAI.
SVIRUNELIUI. Pasivėlinote, nes 

ankščiau tilpo.
“LAISVES” SKAITYTOJOJ (Chi- 

cagoj). “Keleivio” ir “Katal.” pakel
tas dienraščio klausimas mums nelabai 
terūpi. Nesvarbu. z .

SENAM KŪDIKIUI, V. U. Gavome 
du laišku. Pirmas netilps, antrą sunau
dosime. Ačiū.

J. DEMENČIUI. Brolio eilės išsi
rodo persilpnos. Ant tos temos jau bai
siai daug rašinėta. Padedame archivan.

ŠIRŠINUI. D-ras F. Matulaitis atsi
lieps.

P. GASIŪNUI Montello. Apie sau
lės sukimąsi ir metskaitliy tilpo stralp- ' 
snis “Laisvojoj Minty” N2. Nesinorė- 
ty atkartoti. Apie tai, kiek yra kalby 
tilpo pereitame “L-vės N-ry Žiniy-ži- 
nelėse. Jėzus ir apaštalai kilę iš žydy. 
Rodosi, kitaip ir kalbėties negalėjd.

TEATRO RENGĖJUI. Talpiname 
tik korespondencijos pabaigą, nes rašy
ti apie tą vakarą nepatogu.^ Juk tai bu- 
-vo vasario pradžioje, o dabar jau kova* 
baigiasi. Kitą k|ų*tą taip nesivėlinkit*.

V. KAIRIUI. Ačiū. Tilps.
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VIETINES ŽINIOS.
24 kovo socijalistv svetai

nėn atnešė naujai įrengtą 60 
kuopos L.S.S. vėliavą. Vė
liavai nupirkti dėjo pinigus 
ne patįs vieTii sąjungos na
riai, bet ir šiaip pašaliniai 
žmonės. Vėliava išrodo la
bai gražiai. Parašas skamba: 
“Lithuanian Socialist Fede
ration of Boston”.

Reikalingas kriaučius.
Reikalingas mokantis kriaučius prie 

kostumeriško vyrų rūbų siuvimo, taipgi 
ir prosy t. Darbas ant visados, ’užmo
kestis gera. Malonėkite atsisaukt grei
tai per laišką arba ypatiškai. Antrašas:

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

Parsiduoda.
Parsiduoda valgomų daiktų krautuvė 

(bučernė), kuri randasi lietuviais apgy
vento] vietoj. Biznis gerai išdirbtas. 
Gera proga pralobti. Atsišaukit į

“Laisvės” Administracijų,
242 Broadway. Sq. Boston, Mass.

JEI NORIT ŽINOT
Kas yra saulė, planetos ir kometos, 

tai skaitykit knygą

4 4 Pasaulių Ratas'
Su paveiksi. Kuinu

JEI NORIT ŽINOT
Kas yra meilė ir kaip žmonės mylisi, 

skaitykit kningą

“Meiles Karštligė
Kžilnti

Reikalavimus ir pinigus adresuokit taip:

------——■■ ■ -v ' — ............................

NAMINĖ 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- 
1 šyti be mokytojo....................... 10c

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

Pinigus siųskit per M o n e y O r- 
(1 e r šiuo adresu:

P. MIKOLAINIS
Box 62, New York City.

V Telephone So. Boston. 845 M •* 
t DR F. MATULAITIS

495 Broadway
SO..BOSTON, MASS. (0

§
Valandos: J*

Nuo 12-2 dieną ir nuo 7- 9 vakare, r
Nedėliomis iki 3 vai. po piet. $

TIKRA DEGTINE

Tarp Park street, ir Har
vard square galima susinešti 
subway. Eina 8 minutes. 
Tas bus didelis palengvini
mas tūkstančiams darbinin
ku!

Balius!
Balius Šv. Jurgio draugystės atsibus 

19 balandžio (April), 1912 m. Prasidės 
1 vai. po pietų ir trauksis iki 12 nakties, 
svetainėj Roddy Hall, 58 Market street, 
Brighton, Mass. Bus visokių užkan
džių ir skanių gėrimų. Muzikantai 
Vytauto Beno Brass Orkestrą. Užpra- 
šom visus lietuvius ir lietuvaites atsi
lankyti ant mus linksmaus baliaus.

Komitetas.

J. STROPUS
30 W. Broadway, So. Boston, Mass.

SVEIKI, GERI IR PIGUS

“Byrutės Kanklių” choro 
susirinkimas atsibus 26 kovo 
soči jai istu svetainėj. Kas 
nori, dar gali prisirašyt.

Naktį 25 kovo du pasigėrę 
lietuviai, Jonas Viniskis 25 
metu ir Antanas Grigas pa
rėję namo ant 35 Second st. 
ir tarp ju kilo peštynė, ant 
ketvirto floro. Turbūt vie
nas kitą norėjo nuverst, bet 
kadangi abudu buvo girti, 
tai abudu ir nukrito žemyn. 
Jonas Viniskis mirė, o Grigas 
vos besilaiko. Jisai labai 
smarkiai sužeistas. Grigas 
turi 60*metu, turi pačią Lie
tuvoj ir dvi dukteris Brock- 
tone.

Dr-stė Liet. Taut. Brol. Pašelpos vardu 
L,. K. Godcmlno No. 1 
Ant Town of Lakių Chicago, 111.

ADMINISTRACIJA:
Prezidentas K. K. Strzyneckis, 

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

4612 S. Wood st., Chicago, III.
Protokolų Rast. A. A. Poška,

4623 S. Marshfield Ave., Chicago, HI.
Finansų Rašt. F. Yaugel,

4606 S. Paulina st., Chicago, 111.
Iždininkas A. J. Beržynskis,

4600 S. Paulinast., Chicago, Ill.
Organo užžiurėtojas A. M. Barčius, 

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

KNYGOS.
Visokio turinio lietuviškas, lenkiškas ir 

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

P. Milašauskas,
25 2nd street, So. Boston, Mass.

Julius Evaišis kaltina du 
bomus Joseph Geary ir John 
O’Hare už užpuolimą ant gat
vės ir atėmimą 65 doleriŲ. 
Juodu abudu paleisti po kau
cija $500 kiekvienas.
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Angliškas laivas “Doro
thy”, atvykęs Bostono uostan 
iš Chili, atvežė 3200 tony si
dabro rūdos. Ta rūda bus 
vežama į Porth Amboy, N.J. 
dėl sutarpinimo.

S.Boston policijos viršinin
kas vedh kovą prieš bomus. 
Neseniai buvo suareštuota 
penki bomai ir gavo atsedėt 
po 3 mėnesius.

‘ ‘Tautiečiv” restoranas nuo 
Broadway iš So. Bostono per
sikėlė į Bostoną ant Harrison 
avė. po No.651. Meldžiame 
lietuviu nepamiršti atsilan
kyti pas mus, o būsite užga
nėdinti. Duodame sveikai 
ir sočiai pavalgyti!

Monika Vilkeliūtė 
Petronėlė Jasaitė.

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

Tamošaitis ir Yurgeliūnas 
233 Broadway, So. Bostone.

Jurgis Urbšaitis motery ir 
vyrą kostumeriškas kraučius, 
siuva visokias drapanas, taip
gi išvalo, prosina, sutaiso ir 
nudažo. 255 Broadway, 

So. Boston, Mass.

Skatytojams.
Meldžiame visy ty “Lais

vės” skaitytoju, kuriy 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.

CASTLE SQ. TEATRAS
Perstatymai prasideda 2 vai. po piet 

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

neseniai parašytas perstatymas 
“BLINDFOLDED”

Kiekvienam bus žingeidu pamatyti,kaip 
neteisingai būna žmonės apkaltinti 

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

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 moterų ligose.
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OEEISAS RANDASI:

30 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

NAUJIENA, KOKIOS DA 
NEGIRDEJOTE.

Męs varome biznį šiame mieste per 12 
metų ir jau ištaisėme tuksiančius namų ! 
puikiausiais rakandais, kurie buna ge- i 
rais 7 ar 8 metus, ir, jei atsitinka par- Į 
duot, da galima ant jų pelnyt. Kodėl : 
taip? Todėl, kad męs neišinokain tokios 
didelės randos 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 sumažini išlaidas, iš ko turi pelnų 
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 rakandus į 
namus už 50 mylių 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.

Kada tu gimei?

Prisiųsk savo adresa ir kokiam 
mėnesį tu esi gimęs ir 10c. dėl prisun- 
timo, o gausi knygelę, kuri pasakys 
tavo visą gyvenimą, kokis tavo talen
tas, kuom ir kada turi užsiimti, su 
kokia ypata apsivesti; kaip auginti 
kūdikius pagal jų menesio planeta. 
Planetos daigte dėl vyrų ir moterų, 

adresuok: '
A. ZVINGILAS

P.O. Box 3232 Boston,Mass.

WEST END BUSINESS

EXCHANGE
83 Leverett Street, 1st floor

BOSTON, MASS.
Telephone Haymarket 39.

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

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

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

į nedėlią; duosime nedėlią pamėgint.
83 Leverett st.

Rengiant vestuves, krikštynas, 
varduves ar šiaip kokius pokilius, vi
sada kreipkitės prie musų, o męs ju
mis aprūpinsim pigiausiais ir geriau
siais gėrimais. Musų sankrova yra 
sena ir visiems žinoma. Pas mus gau
site tikros rusiškos degtinės ir šim
tus kitokių gėrimų,kaip tai nialinow- 
ka, wisz.niowka 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 sųkrovai.

Revere Distilling Co.
579 to 589 Atlantic Ave.

BOSTON, - - MASS.

gaunamos “Laisvės” spaustuvėj.

ČENSTAKAVO KL1OŠTORIAUS 
SLAPTYBES arba kruvini Do- 
mazo Macocho darbai. Su pav.. 15c

LEKCIJOS APIE ATSEIKIMO
ŽENKLUS........................................15c

MOKSLAS RANKAŽlNYSTfiS 
arba kaip pažinti žmogaus ateitį 
ir praeitį pagal delno ruožus ir 
migo žydėjimą..........................  15c

MEILES KARŠTLIGE.................20c
VADOVAS keliaujantiems j Atlie

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

JAS ANGLIŠKOS K ALBOS... 25c
TĖVYNĖS LAUKUOSE............ 10c
SOC1JALDEMOKRATŲ PAŽVAL

GOS IR REIKALAVIMAI......  10c

Taipgi galite gauti įvairiausių laiš
kams popierų su gražiausiomis kviet- 
komis ir pasveikinimais. Tuzinas 
25c., šimtas 70c., tūkstantis 5 dol.

Ką nors užsisakydami visada ad
resuoki! taip:

242 Broadxwij , bo. Boston, Masu.

SENIAUSIAS RUSIŠKAS

DAKTARAS
B. U- BL3RNARO

Praneša, jog jo offisas prie 105 
Dorchester St., So.Boston,Mass., 
yra atdaras nuo 4 iki 5 vai. po 
piet, o prieš tą ar po to laiko tele- 
tonuokite 160 Soutn Boston arba 
524 Roxbury. Gyvenimo vieta 
19 Gaston St., šalę Warren St., 
Roxbury, Mass,

Telephone Port Hill 504

ADVOKATAS
ATLIEKU VISOKIUS REIKALUS 

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

KALBU RUSIŠKAI IR
LATVIŠKAI.

Morris Katzeff
294’Washington St.

Room 738 BOSTON, MASS 
Kitas ofisus randasi:

Room 25, Low Building 
232 Broadway, Chelsea, Mass.

Atdaras nuo 7 iki 9 vakare.

Jeigu jus kada reikalausite

TIKROS RUGINĖS arba BOURBON DEGTINĖS
Tai ateikite pas mus, nes inųs OKO'TIINĖ yra išsistovėjus medyj ir 
užpečety ta Jungtiniu Valstijų sandėliuose, taipgi užpečėtyta bonkęse po 
priežiūra Jungtinių Valstijų valdžios vientik dėl mus.

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

BURKE, GALLAGHER & CO.
396 AT LANTIC AVĖ., BOSTON, MASS.

Parduodame gorčiais už visai žemas kainas.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

APTIEKA
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. ŠIDLAUSKAS.

EDVARDAS DALY
Savininkus

18 Broadway, So. Boston, Mass.
Galit reikalauti ir per laiškus, o 

męs prisiusime gyduoles per expresą.

lietuviAkai-lenkiAkai-rusiAkas

DAKTARAS
Vienatinis mus tau
tos Medicinos Profe- . 
sorius Massachusetts / 
steite. Jau arti 18 
metų, kaip aš pasek- N 
mingai gydau ir at- fc 
lieku operacijas. Te- S 
myk!!! Neik jieškot | 
manę į aptieką ant 
kampo po mano ofisu, bet lipk vienais 
trepais augštyn iš num. 7 Parmenter St. 
Durys mano ofiso nuteptos baltai, o vir
šui jų ant lentos didelėm raidėm parašy- 

va- 
l’O

ta “Lenkiškas Daktaras”. Offiso 
landos: nuo 9 iki 11 ryto, nuo 1 iki 2 
piet ir nuo 6 iki 9 vai. vakare.

DR. M. ZISELMAN
7 Parinenter St., Boston, M; 

Telephone Richmond 1067-R.
iss.

DISPENSARE
Juu 20 metę nuo įsteigimo.

229 Harrison Avenue
Art! Broadway, BOSTON, MASS.

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

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

Ateidamas atsinešk šį apgarsinimą.

“ DILGELES ”
Budavojunčlę juoku Ir ne kuolais einančių protų laikraštis, su paveikslėliais bei 

karikatūromis, eir.ijs 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 telpa šie nuolati
niai skyriai: Amerikos žinios, Žinios iš pasaulio, Korespondencijos iš lietu
viškų pūdymų,. Iš Lietuvos; Ką šneka Dilgių Kristė su Ildeginiu; Redak
cijos pastabos* “MOTERŲ LAIKRAŠTIS” moterų skyrius, vedamas dr. 
J. 'f. Baltrušaitienės; “TAŪTOS Ž1 EDAS” moksleivių skyrius, vedamas 
stud. Špoko; Laikraštiniai dirvonai; “Laikraštininkas ir Spaustuvininkas”; 
Literatūra: apysakos, eilės, satyros, juokai; Lietuvių Humoras origina
liški juokai; Vietinės Naujienos. Beveik kas 2-am num. da šie skyriai: 
Navatnas tas svietas istoriški kurjozai: “Draugija” iš draugijų gyve
nimo; Teisių patarimai; Informacijos biuras (klausimai ir įsakymai), ir tt.

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

BALTRUŠAITIS BROS.,

SVEIKI IR GERI GĖRIMAI.
Męs partraukėme Velykoms sveikų ir gerų gėrimų:

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

Męs parduodame daug pigiau negu kiti, nes mus randa pigesnė. Ku
rie pirko gėrimus ant Kalėdų, tai jie žino jų gerumą ir pigumą. Tiki
mės, kad.jie atsilankys ir ant Velykų ir savo draugus atsives. Už- 
kviečianie visus atsilankyti po šiuo adresu:

GOLDEN WINE CO.
DAUGUMOS GĖRIMŲ PARDAVĖJAI

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

Užsirašykit
Išeina kartą į menesį ir 

prekiuoja tik 50c metams.
“Lietuvių Žurnalas”, yra 

tai savo rūšies laikraštis.
Jame nžra vietos polemikai ir korespondencijoms, telpa vien 

įvairių mokslo šakų ir beletristikos straipsneliai. Bet viena 
jo ypatybe — tai užklausimai ir atsakymai. Męs atsakysim 
į pasiųstus mums visus klausymus, nežiūrint kas ir apie ką bus 
klausiama. Tai yra ideališkas namų svečias. Adresuokite: 
“Lietuvių Žurnalas”, 1607 No. Ashland Ave., Chicago, III.

.1. R. TLUINILA
Užlaikom didelę

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

Duodam ant bargo ir ant išmokesčio.

Washington Street
DOS TON,

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

F. S. Šimanskis.
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Look Out! You’d better 
take care of Yourself

Galvos skaudėjimas, gerkles sopcA 
skaudėjimai krūtinėje, šonuose, pabrinkę 
muskulai ar kitoki slogų ženklai neineis

i sunkų padėjimu jeigu vartosi

Dr. Richter’io
PAIN-EXPELLERI
sulyg to, kaip yra nurodyta ant pake
lių; 25c. ir 50c. už bonką. Sergėkis 
pamėgdžiojimų ir klastavimų, žiūrėk 
tik kad butų Inkaras ir mūsų vardas.
P. AD. RICHTER & CO., 215 Pearl St., New York.

Richter ><> PUI6h yra p ros nuo viduriu 
hukielėjiiuo. 25c. irOoc. , ’ %

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 kompanijų 
offisai, kokius žmones įleidžia j Suvie
nytas Valstijas ir kokių neįleidžia, kiek 
vertės turi kitų žemių pinigai, tai pri
siųsiu 15c. stampom žemiau nurodytu 
adresu, o apturėsi minėtų knygelę.

.1. VALUKONIS,
261 W. Broadway, So. Boston, Alass.

A. G. Groblewski
COR. ELM & MAIN STS., PLYMOUTH. PA Į 

SAVININKAS IR FABRIKAM Ab

Garsių Lietuviškų Lenkiškų Vaistą
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Perkant žlurčk, kad butų tu murkė, 
o nuilsi teUliiKul.

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

Egiutero No. L - - - 25c.
Egiutero No. 2. - - - 50c.
Žmijecznik - 25c., 50c. ir $1.00
Gumbo Lašai - 35c.
Meškos Mostis ... - 25c.
Trejanka ----- 25c. 
Linimentas Vaikams - - 25c.
Gyduolės nuo Kosulio - - 25e.
Liepų Bal samas - - - 25c.
Antylakson dėl Vaikų - - 25c.
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių 25c.

,, nuo Kirmėlių dėl suaugusių 35c. 
Vanduo nuo. Akių Skaudėjimo - 25c.
Ugniatraukis - 25c.
Skilvio Lašai - - - - 25c.
Gyduolės užlaikymui Viduriavimo

ir Kruvinosios - - - 75c.
“Uicure” arba gydymas

Reumatizmo _ - - $3.50
Gyd. dėl nemalimo Pilvo - - 50c.
Milteliai apstabdymui

Galvos Skaudėjimo - - 10c. 
Lašai nuo Dantų Skaudėjimo - 10c. 
Mostis nuo Gedimo ir

Prakaitavimo Kojų - - 25c. 
Geležinis Sudrūtintoįas Sveikatos 50c. 
Vaistas Nutildymui Vaikų - 25c.
Vaistas nuo Paliauto (Lorn Cure) 15c. 
Gyduolės nuo Grippo - - $1.25
Plaukų Apsaugotojas - - 50c.
Muilas Plaukų Saugotojas - 10c.
Milteliai nuo Kepenų - - 35c.
Valytojas Plėnių Drabužiuose - 25c.
Rožės Bahamas . - - 25c.
Kinder Balsamas - - - 25c.
Bobriaūs Lašai - - - 50c.
Švelnintojas ... - 35c.
Kraujo Valytojas - - - $2.00
Nervų Ramintojas - - - $1.00
Egzema arba Odos Uždegimas

pas Vaikus - $1.25
Groblevskio Pleisteris

(Kaštavolo) - 25c.
Pamada Plaukams - 25c.
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausį:«‘ 25c. 
Gyduolės nuo Riemens - - 50c.
Vengriškas Taisytojas Osų - 15c.
Inkstų Vaistas (mažesnė) - 25c.
nkstų Vaistas (didesnė) - $1.00
Akinės Dulkeles - 25c
Gydymas nuo uždegimo Dantų arba

abelnai Skausmo ir Škorbuto $1.25 
Gyduoles ir Mostis nuo Parkų

ir Niežų - - . - - $2 00
Gyd. ir Mostis nuo Dedervines $2.00 
Gyduolės nuo Paslaptingos Ligos $50

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip
gi privalo užlaikyti visada musų puikins 
Lietuviškas gyduoles savo Storuose ant 
pardavimo, kad mūsų tautiečiai reika
laudami, galėtų pas savo štorniką nusi
pirkti ir nereikalautų išduoti pinigus 
dovahai kokiems nors apgavikams tose 
apielinkese. Štornikai, rašykite parei
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
COR. ELM & MAIN STS., PLYMOUTH, PA.

FARMAS PARDUODU.
LIETUVIŲ KOLONIJA MICHIGAN 

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

ANTANAS KIEDIS,
Peacock Lake, Michigan.

50,000
KNYGŲ

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

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima krauja 
arbasypili,nubiegima sieklos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išniietimus, negromulavinia, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
tizrna, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas, 
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidomas sava 
naniuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.

Ta, dykai igauta knyga, pasakis jums kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katras ture Žinoti kožnaa vedes arba 
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave il"o lajka tyrinejmu tu, specijalisku 
lygu. Temvkit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
užmokam už pačio, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adresa ant 
žemiaus paduotu kuponu, katrų siusk mums šendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & CO.. L 906 22 Fifth Avenue, Chic««o:

Goilotin.is Tanii-t i: Papai Tamistos prižadiejtna, aš norlečjau 
jogTamista prisiustumei man vysai dykai vena jusu knygadel vyru.

Vardas

Adresas; Steltas

DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA ; OLSELIS!
Vyno, Visokių Likierių, Degtinės, Rusiškos “Monopolkos”, 

Šampano, Alaus, Bliaus 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 prisiusim orderius per expresa. Rašykite lietuviškai šiuo adresu:

WILLIAM ZAKON & CO
Kampas Endicott St., netoli cl nn /VI*!*;*:

Haymarket Square IWMVII,

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

Čia ir I INK jums pasiunčia | visas pasaulio dalis greitai ir pi
giau negu kur kitur. Važiuojantiems Lietuvon parūpinu guberskus paš- 
portus. laipgi ir atvažiuojantiems jokios baimės nėra pereit rubežių 
(grm.yčių). Važiuojančius patinku ant stočių Bostone ir New Yorke, 
nes aš užlaikau 2 oilisu. Norėdami Pinigų siųst ir pirkt Šifkorčių. pra
šykit apitkaeijos. pridėdami už 2 e. stempų iš jums artimiausio offiso.

GEORGE BARTASZIUS
261 Broadway, 558 W. Broome St.

NEW YORK CITY,N.Y.SO. BOSTON, MASS
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