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Lowell’io streikas.
Lowell, 27 kovo.- Strei

kuoja 30,000 bovelnos fabri
ku darbininku. Streiką ve
da Industrial Workers of the 
World. Reikalauja algų pa
kėlimo ant 15%. Unijos at
stovą sutiko su entuziazmu. 
Dirbtuvėms užsidarius, 5 
tūkstančiai streikieriy pada
rė demonstraciją. Nešė vė
liavas su parašais: “duokite 
mums algas, kad galėtume 
pragyventi”. Paskui unija 
sušaukė mitingą.

Prasidėjo areštai.
Lowell, 28 kovo.—Vakar 

atsibuvo pirmas susirėmimas 
policijos su streikieriais. Po
licija norėjo išvaikyti minią 
iš 1500 žmonių, kuri susirin
ko prie Bigelow Carpet Co. 
dirbtuvės. Dvi moterįs ir 
vienas vyras likosi suareš
tuoti. Vieną vyrą smarkiai 
sužeidė. Minia buvo susirin-

g 
g

g
8

blėdies ju savasčiai. Laukia
ma, jog sūbatoj vakare apsi
stos visi darbai.

Samdo skebus.
Philadelphia, 28 kovo.— 

Mainu savininkai pasamdė 
500 skebu, kurie bus siunčia
mi 30 kovo į Scrantoną. Ka
pitalistai reikalauja nebetko- 
kiu skebu, o žmonių 
petingu, kurie galėtu 
sigrumti.

Mexikoje.
EI Paso, 28 kovo.— 

turiu dienu ir naktų
mūšio ties Escalonu valdžios 
kariumenė turėjo pasitrauk
ti. Žuvo keli šimtai žmonių.

Sukilo prieš majorą.
Tarp majoro miesto Rock 

Island ir gyventoju kilo ne
susipratimai. Miestiečiai su
sirinko ties City Hali ir pa
darė demonstraciją. Išdau
žė City Hall’ės langus. Tuo
met likosi pašaukta milicija, 
kuri išvaikė minią.

Rooseveltui nesiseka.
Per paskutinius parti jinius 

nominavimus Theodorui Roo
seveltui visai nesiseka. No- 
minavimai atsibuvo Colora- 
doj, Alabarnoj, Floridoj ir 
kitur. Rooseveltas gavo vos 
26, tuo tarpu Taftas gavo 
272. Iš demokratu Clarkas 
gavo 10, o Wilson 16 balsu.

leisti darban vaiku.
Vakar vėl atsibuvo didelė 

streikieriu demonstracija.
Biznieriai nerimauja.
Lowell’io biznieriai skun

džiasi pramonės biurui, kad 
ju reikalai pablogės, jeigu 
dirbtuvės bus uždarytos. Jie
prašo kapitalistu padaryti! nesmagi naujiena, 
darbininkams malonę ir leis-1 Pastorius episkopališkos 
ti juos darban. Pramonės I bažnyčios Chicagoje W. T. 
biuro sekretorius Kinsley Sumer apskelbė, jog ateityje 
pasakęs fabrikantu agen- duosiąs šliubą tiktai tiems, 
tams, kad iš 20 tūkstančiu kurie atsineš nuo daktaro pa- 
streikieriu bent du trečdaliu liūdyjimą, jog esą sveiki ant 
nori grįžti darban.

Kaltina Haywoodą.
Generališkas Lawrence’o 

prokuroras Swift kaltina 
Haywoodą ir Trautmaną, 
būk jie išleidę surinktąsias 
aukas visai kitiems reika
lams. Dalyką perkratinėja 
Supreme Court. Abudu juo
du atvyko Bostonan iš Lo- 

^well’io, kad duoti paaiškini
mus. Prokuroras reikalauja 
visu knygų pertikrinimo.

Pralaimėjo bylą.
Chicago, 27 kovo.—Suvie

nytos Valstijos pralaimėjo 
bylą su mėsos trustu. Byla 
traukėsi per devynis metus. 
Tai jau antras mėsininku lai
mėjimas, nes prieš penkis 
metus jie taipgi laimėjo. 
Kaltinta buvo 10 milijonie
rių mėsininku už konspiraci
ją ir faktišką sutvėrimą 
trusto. Trusto turtas siekia 
100 mil. dol. Taigi žmonės 
galės pilti .pinigus į mėsos 
trusto kišenių.

Žuvo 83 žmonės. ,
Yed, W. Va., 27 kovo.— 

Laike ekspliozijos Yed Coal 
& Coke Co. mainose žuvo 83 
mainieriai. Nelaimingųjų la
vonai jau ištraukti iš po griu
vėsiu. Ką-tik nežuvo mai
nu inspektorius Nicholson.
Mainierių streiko belau

kiant.
Wilkes Barre, 28 kovo.— 

Antracito laukuose visur lau
kiama streiko. Tūkstančiai 
žmonių išsinešė savo įran
kius iš mainu." Savininkai 
taip-pat ruošiasi streikam 
Jie samdosi daugiaus sargy
bos, kad nebūtu padaryta

Drąsus žingsnis. !
Konstantinopolis, 26 kovo. 

—Turky * valdžia apskelbė, 
kad joksai laivas negalės per
plaukti Dardanelų pertaką 
nakties laiku. Toji pertaka 
buvo liuosa visiems laivams 
per 35 mecus, išimant rūsy. 
Tasai drąsus Turkijos val
džios žingsnis parodo, kad ji 
bijosi staigaus užpuolimo, ar 
italu laivyno, ar mato pavo
ju iš rusu pusės. į

Beto atsistatydino rusu pa
siuntinys Konstantinopoly 
Čarykov, kuris buvo linkęs 
prie taikesnės politikos. i 
Anglijos mainierių strei

kas.
Jau beveik keturios nedė

lios, kaip tęsiasi streikas. 
Vietas, kur yra sudėta ang
lis, saugoja kariumenė. Ne- 
kurie kapitalistai išanksto 
priruošė daug anglies, pripy
lė pilnus sandėlius. Dabar 
tas anglis parduoda pasiutu
siomis kainomis.
Iš žmonių nelaimes biznį 

daro.
Didelė dalis kapitalistu tin

ka nusileisti ir įvesti mini
mum. Vienok Walis’o kapi
talistai randasi po įtekme tū
lo D. Thomas, vieno iš ang
lies karalių. Jisai pralobo 
iš skebu darbo. Kuomet ki
tose kasyklose streikavo, pas 
jį dirbo skėbai po 14—16 va
landų, o anglis jisai parduo
davo triguba kaina. Tokiu 
budu susidėjo milijonus. Šiuo 
kartu, dar daug ankščiau prieš 
streiką krovė anglis į sandė
lius ir dabar jas parduoda už 
kainą, kokią pats paskiria.

Nelaimė tunelyje.
Berlynas, 27 kovo. — Po 

upe Spree kasa tunelį dėl 
subway. Vienoj vietoj žemė 
įgriuvo ir pradėjo veržties 
vanduo. 80 darbininku ką tik 
spėjo išsigelbėti. Nuostolio 
ant $1.000.000.

Nelaimė.
Viena, 27 kovo. — Mokslo 

ekspediciją, kuri tirinėjo kal
ną Schnee Berg, patiko ne
laimė. Sniegas apgriuvo 10 
žmonių. Atrado lavoną d-ro 
Hackerio.

Žuvo 50 ispanų.
Madridas, 25 kovo.—Mū

šyje su morokiečiais žuvo vie
name mūšyje 50 ispanu, tarp 
ju viepas pulkininkas. Dau
gelis sužeista.

Nesutinka.
Portugalijos republikos 

valdžia išmetinėja Ispanijai, 
kad ji leidžianti savo šalyje 
daryti suokalbius prieš por
tugalu valdžią. Ispanijos val
džia paliepė provincijų gu
bernatoriams užsilaikyti nuo
šaliai ir nešelpti senąjį Por
tugalijos karalių. Visi por- 
tugaliečiai, kurie ant Ispani
jos žemės neužlaikys neutra- 
liškumą, bus išvyti.

Areštai Italijoj.
Rymas, 26 kovo,—Iš prie

žasties pasikėsinimo ant Ita
lijos karaliaus areštai nesi
liauja. Valdžia yra tikra, 
kad šovikas buvo susitaręs 
su kitais. Daugiausia areš
tuojama svetimtaučiu ir
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proto ir ant kūno. Žmonėms, 
j sergantiems pavojinga liga, 
išliūbas nebus duodamas.

Pasišvenčia.
Daktaras Harvey Viley, 

buvęs viršininkas chemikališ- 
ko biuro Suvienytu Valstijų, 
pasakė, jog likusią savo gy
venimo dalį pašvęs kovai už 
įvedimą teisiu, kurios gins 
visuomenę nuo falsifikuoto 
maisto. Daktaras Harvey 
Viley sako, kad kožno žmo
gaus karščiausias noras koil- 
giausiai gyventi ant svieto. 
Net tieji, ką veržiasi į dan
gų, visvien trokšta ilgiau pa
būti ant šios ašarų pakalnės.

Kaip Maskolija Persiją, 
Italija Tripolį, taip ir Japo
nija jau keli metai, kaip užė
mė Korėją. Užėmė taip ty
liai, kad bemažko nei lapė 
nesulojo. Korėjiečiai dėlto 
nenori nusileisti ir užmušinė- 
jo japonus. Brolis užmušė
jo japonu kunigaikščio Yto, 
buvo suorganizavęs slaptą 
draugiją, kad nuvertus ja
ponu valdžią. On’as (brolis 
užmušėjo) nuteistas ištrėmi- 
man, o kitas vadovas kator
gom Daugybė žmonių dar 
laukia teismo ir sėdi kalėji
me.

Suomija.
Susirinko Suomijos seimas. 

Suomiu atstovai nei nemano 
nusileisti prieš caro valdžią. 
Kaip tik kokį seimą paleis, 
tuoj suomiai išrenka dar dau
giau socijaldemokratu. Ir 
kaip ant patyčių valdžiai,' iš-' 
renka vis tą patį seimo pre
zidentą Swinchuwudą. Nors 
tasai vyras ir nėra socijalig- 
tu, bet jaunasuomiu, vienok 
moka gana drąsiai ir su di
deliu garbės pajautimu at
stovauti tautos nuomonę. 
Seimiečiai rašo dabar carui 
adresą, kuriame nupeiks Dū
mos įstatymą, kad suomiai, 
ažuot davę kareivius, turi 
mokėti mokestį. Taip-pat 
nupeiks pavedimą suomiu lai
vininkystės įstaigos rusiškai 
jūros ministerijai ir prijungi
mą dvieju parapijų prie Pe
terburgo gubernijos.

Apšvietos ministeris.
Nėra biauresnio tarp Ru

sijos ministeriu, kaip apšvie
tos ministeris Kasso. Tasai 
vyras suardė Maskvos uni
versitetą, išvijo iš visu uni
versitetu geriausius profeso
rius, išvijo tūkstančius stu
dentu Sibiran ir šiaip jau į 
šiaurę. Policija šeimininkau
ja universitetuose.

Kunigaikštis Meščerskis 
pasakė:

Kadėl jūsų prevoschoditel- 
stvo ypatiškai neapsilankote 
universitete. Jus galėtumėte 
pertikrinti jaunuomenę.

—Ne, atsakė ministeris,— 
aš beveliju siusti popieras ir 
cirkolerus.

Laukite šen, pakol patsai 
ministeris lįs į kilpas. Jisai 
dar gyvas, kol savo užpečkyj

Washington, 27 kovo.—Se
natorius Root įnešė bill’iu, 
kuriuo jisai reikalauja, kad 
kiekvienas svetimtautis, nu
žiūrėtas revoliucijų kėlime, 
būtu išvytas iš Suvienytu 
Valstijų.

Turbūt gavo gerai nuo 
carberniu pasipelnyti.
Moterįs rinkimų teisėjo

mis.
Kalifornijos miesto Whit

tles valdyba nominavo 6 mo
teris, kurios turės prižiūrėti 
rinkimus miesto valdybon, 
kurie atsibus 8 balandžio. 
Bet kadangi rinkimai tęsis 
12 valandų, tai valdyba išsi
gando, kad ji bus baudžiama 
už teisių peržengimą. Mat 
Califomijoj moterims teleis
ta dirbti 8 vai., o čia jas pa
skyrė prie darbo, kuris ma
žiausiai 12 vai. tęsis.

Nesusitaiko.
New York, 27 kovo.—50 

geležinkeliu kompanijų at
stovai atmetė mašinistu rei
kalavimus kaslink pakėlimo 
algų ant 18%. Priežastis to
kia: pakėlus algas mašinis
tams ir kiti pradės to reika
lauti.

laikoma slaptybėje.
Veikiausia, iš to nieko 

išeis. Palaikys, palaiky 
vėl paleis.
Paskutinės žinios iš Ang~ 

lijos.
Londonas, 28 kovo. —Ap

skrityje Warwickshire 10 
tūkstančiu mainierių jau su
grįžo darban. Rytoj ketina 
grįžt prie darbo 13 tūkstan
čiu Walise ir Lancashire.

Kareiviai yra priruošti pa
sieti į tas vietas, kur atsi- 
būna sumišimai. Kareiviu 
yra per 10 tūkst. •

Cannocke streikieriai už
puolė ant liejyklos, kur dirbo 
80 žmonių. Išmušė dirbtu
vės langus, uždegė du na
mus ir kelis sugriovė. Pri
buvusi policija išvaikė strei- 
kierius.

Nutarė streikuot. I Nužudė gubernatorių.
Belgijos kalnakasių fede- Ant saiog gamos užmušė 

racija atlaikė konferenciją, turku gubernatorių Andriu 
kur priimta rezoliucija reika- Kapasis. Pasikėsintojas bu- 
lauti algų pakėlimo ant 15%. vo graikas, kurį tuojaus 

20.000 Čechijos kalnakasiu areštuota. Tai buvo nepir- 
nutarė išstatyti savo reikalą- P?as pasikėsinimas, nes uz jo 

i i n • žiauru valdymą jo baisiai ne- vimus pakelti algas. Grąsma apkesta 
streiku.

Daugiaus mokins.
Išrodo ant susitaikymo. . J .V1 ., , , ._ _ . tt , Popiežius išleido dekretą,
Londonas, 27 kovo.—Vai-h<a(Į klierikus tik tuomet te- 

džia išdirbo savo biliu, kuria- galima bus įšventinti į kuni- 
me pripažįsta, jog minimum gus, kuomet šie turės 28 me- 
mokestis yra reikalingas, tus.. Tai sumanyta, kad klie- 
Valdžios billius ne visai tok- daugiaus pasi-
sai, kokio reikalauja mainie- LySjs teologijos, o vienus me
nai. Kaip praneša 27 kovo tus šventraščio. Dekretą pra- 
vakarines telegramos, tai su dės pildyti nuo 1913 metu, 
valdžios minimum-mokesčiu už lč ant amerikonų. 
sutiko kompanijos. Darbi- „ . . .i™,. i-L, J ™ _ Pekinas, 27 kovo. —Ameri-ninkai leis k aus mą ant re- ekspedicija, kuri tyri- 
ferendumo. Balsai bus su- nėja upę Yan.Tse Kiang, li- 
skaityti balandžio pradžioje, kosi užpulta chiniečiu būriu. 
Waliso mainieriai jau tinka 2 amerikiečiai likosi sužeisti, 
ant valdžios minimum-algos.' o vienas užmuštas.

Unijos.
Rusijoje uoliai persekioja

mos visos darbininku draugi
jos, apšvietos, lavinimosi ir 
prof esi jonalinės sąjungos 
(unijos). Pagal įstatymą jas 
neva valia tverti, bet pakanka 
valdžiai patirti, kad unija 
linksta prie tikro veikimo, 
tuoj ją uždaro. Dūmos soci- 
jalistąi buvo įnešę paklausi
mą valdžiai, kodėl ji perse
kioja unijas. Bet juodoji 
Dūmos didžiuma atmetė tą 
paklausimą. Vadinasi, val
džiai nereik nei aiškinties.

Mikė dėkavbja.
Sako, kad caras Mikė visai 

kvailas. Nebijokite, ant tiek 
dar jisai turi proto, kad drau
gauti su juodąja šimtine. Se- 
niaus jisai perdėm paliuosuo- 
davo juodašimčius nuo teis
mo uždėtos bausmės už daly
vavimą skerdynėse. Dabar 
nesiliauja siuntinėjęs padėka- 
vonės telegramas vagims ir 
žudikams: “perduokite mano 
širdingą padėkavonę Kijevo 
sąjungai Mykolo Arkaniolo, 
rusu monarchiškai partijai, 
patriotiškai jaunuomenės dr- 
jai “Dvigalvio Erelio”, gu
bernijos skyriui tusų žmonių 
sąjungos ir visos Rusijos dar
bininku susivienyjimui.

Nikalojus.”
. Visos tos sąjungos aiškiau
sios juodašimtiškos prabos. 
Tokie tokiuos pažįsta.

“Rugių varpos” diena 
Peterburge.

Per tą dieną Peterburge 
surinkta 181 tūkstantis rub. 
Žmonių sveikatos apsaugoji
mo draugija prašo paskirti ] 
75 tūkst. rub. įkurti pieno 
stacijoms tose Saratovo gub. j 
vietose,-kur žmonės badauja.

Valdžia uždraudė valdi
ninkams dalyvauti.

Vienuoliai pasigėrė.
Favoro vienuolyno miny- 

kai taip pasigėrė, kad pas
kui visai jau nebejuokais 
pradėjo skaldyties galvas. 
Nebuvo girtas tik vienas per- 
dėtinis. Jisai gražumu pra
šė vienuoliu nusiraminti, aiš
kino, kad žmonės liausis 
vaikščioję į vienuolyną ir 
tuomet užtruks melžiamoji 
karvelė, bet minykai ūžė ir 
gana ir dar iškoliiojo vyres
nįjį.

Tuomet perdetinis šaukėsi 
žmonių pagelbos. Žmonės 
girtus vienuolius surišo vir
vėmis.

Byla tęsiasi 108 metus!
Balašovo pav. keliu kaimu 

valstiečiai bylinėjasi dėl že
mės jau 108 metai. Nese
niai Saratovan vėl šaukė ant 
bylos. Bet tie, ką užvedė by
lą ir kuriuos kaltina, jau seniai 
grabe supuvo. Ant teismo 
atėjo tik pražilę vaikai ir 
anūkai. Teisėjas, kuris by
lą veda, jau užimtas tuomi 
dalyku per 30 metu, o kiti 
teisėjai jau seniai mirė.

O žemės tos labai daug, į 
kelis šimtus dešimtiniu.

Už varpų skambinimą.
Kursko vyskupas išleido 

įsakymą, kad būtu imama 
mokesnis už varpu skambi
nimą, lydint numirėlį. Ligi- 
šiol už paskambinimą ėmė 
vos 1 rublį, dabar pakelta 
mokestis iki 6 rub. 3 rub. 
gaus popas, o kitus tris ru
blius atsiims kokio tai Kurs
ko vienuolyno kasa.

Dašnakciutiuno byla.
Tęsiasi ta didžioji byla 

ilgiau, kaip mėnesis. Dabar 
vėl atsitiko nelaimė. Vienas 
iš carišku teisėju pradėjo ne
galuoti. O įstatymuose pa
sakyta, kad turi būti tam 
tikras teisėju skaičius, kurį 
negalima sumažinti. Naują 
gi teisėją kaip bepaskirsi. 
Juk tas nežinos visos pusės 
bylos. Dabar nei bėgt, nei 
rėkt. O 150 žmonių laukia 
savo baisios dalies.

Gailestis už grieką.
Tūlas Sudenkovskis, be

lėkdamas savo automobiliu 
iš Peterburgo į Francūziją, 
pervažiavo Pskovo gub. mer
gaitę. Teismas jį nubaudė 
ant 50 rubliu ir liepė uždėti 
bažnytinį gailėjimąsi už nuo
dėmę.

Dabar Rusijos automobi
listai galės lėkti išpūtę akis, 
nes mušties į krūtinę už 
žmogaus suvažinėjimą visai 
lengva bausmė.

Rusiškas Macochas.
Astrachaniuj nuteisė vieną 

popą ant 8 metu katorgos 
už'išžaginimą 13 metu mer
gaitės. To popo darbus no
rėjo paslėpt vyskupas, bet 
apie tai sužinojo laikraščiai 
ir tuomet jau buvo vėlu pa
sislėpt.

A. Bulotos laiškas.
Dėlei nuolatiniu kunigu 

laikraščiu užpuldinėjimu A. 
Bulota parašė laišką: “Šalti
nis”, “Viltis” ir išdalies 
“Vienybė” pastaruoju laiku 
pradėjo rašyti apie mano vei
kimą daug visokiu šmeižimu 
ir užsipuldinėjimu, visaip iš
kreipdami arba užtylėdami 
teisybę. Ypač tuomi atsižy
mi “Šaltinis”, kuris tankiai 
tokiu melu prasimano, kad 
net juokas ima. Elgiasi taip 
tie neva krikščioniški laik
raščiai, rengdamiesi prie rin
kimu Valstybės Dūmon. Aš 
kol kas į tuos j u darbus visai 
nežiūrėčiau, jei nebūčiau ga
vęs iš vienur- kitur užklausi
mu, kodėl nieko neatsakau, 
kodėl nesugėdinu tu naujos 
mados krikščioniu.

Taigi dabar pranešu, kad 
tuom tarpu aš turiu užtekti
nai daug svarbesnio dėl Lie
tuvos visuomenės darbo, ne
gu atsakinėjimas visokiems 
pliuškiams.”

Toliaus žada šmeižikams 
atsakyti tuomet, kuomet pa
sibaigs atstovavimas. Savo 
kandidatūrą tuomet testatys, 
kuomet to panorės patįs 
žmonės.

Kariu menės baimė.
Iš Vilkaviškio tūlas J. Š- 

tas rašo “Liet. Ūk.”: “Mū
sų apielinkės jaunieji sten
giasi, kaip įmanydami, nuo 
kariumenės pasiliuosuoti. To
dėl tai kojas sugadina, tai 
ausis išsibado, tai vidurines 
ligas iššaukia ir tt. Na... ir 
“sveiki”, kaip ridikai, vyrai 
liekasi namie. Daug tokiu 
pasiliuosavusiuju nuo kariu
menės yra puskurčiu ir su ki
tokiomis, ne taip nematomo
mis ydomis. Kartais vienok 
būna dar blogiau. Štai ne
seniai Budežerių Mičiulis ga
vo per raštinę žinią, kad jo 
sūnus Juozas, kuris pereitą 
rudenį išėjo į kariumenę, 

. ten pasimirė. Sužinota, kad 
velionis, besiliuosuodamas 

1 nuo kariumenės įsipylė į au
sis karbolio esencijos — nuo 
to ir mirė. Visi tie pasiliuo- 
savimo būdai, žinoma, ne 
pačiu naujokų išgalvoti—tai 
patarimas įvairiu “daktarų”, 
kurie už tą ima gerus pini
gus.”
Trūksta lietuvių advokatų

Žmonės skundžiasi,- kad to
kiuose miestuose, kaip Kau
ne, Panevėžy, Suvalkuose 
nesą geru lietuviu advokatu. 
Su kitataučiais žmonės daž
nai negali susišnekėti. Iš Su
valkų “Liet.Žin.” rašo: “len
kai advokatai tiesiok sako: 
męs iš lietuviu gyvename! 
Ir gyvena jie gerokai. Turi 
susipirkę namus, mūrus!”

Vilniaus Naujienos.
- Pasklido žinia, kad vys

kupijos valdytojas kun. Mi
chalkevičius norįs atsistady- 
dinti. Jo vieton būk tai ski
riamas kun. Butkevičius iš 
Peterburgo.

Ginčai dėlei Pilies kalno 
nesibaigia. Miesto valdyba 
stovi ant savo ir gana. Ji 
nori kasti tą kalną ir išnau
doti kanalizacijos reikalams. 
Prieš tai protestuoja didžiu
ma žmonių. Sako, būk Pe
terburgo archeologiška drau
gija neleis to senovės pamin
klo darkyti.
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SPAUDOS BALSAI LAIDOTUVES

Musų idealai

ii L,. ANDREJEV.

TYLĖJIMAS.
Sulietuvino BARABOŠIUS.“Draugas” norėty, kad vi

siems mūšy laikraščiams bū
ty užmautas apinasris, kad 
valdžia įsteigtu cenzūros ko
mitetą:

“Tikru ir pageidaujamu siekiu yra 
noras prašalinti iš laikraštijos šmeiži
mus, iškraipymus, gązdinimus ir kito
kias netobulybes, kurios iš spausdinto 
Žodžio daro mėly platintoją ir ramybes 
ardytoją.“

Teisybė. Jeigu męs -susi
lauksime tokios gadynės, 
kad už mėly platinimą, ne 
cenzūra, bet patįs žmonės iš
reikš savo pasibjaurėjimą, 
tai visy pirmiausia tokio žmo- 
niy teismo turėtu susilaukti 
juodasis “Draugas”. Klausy
kite, kaip bjauriai šmeižia 
tasai laikraštis Lawrence’o 
streiko vadus:

“Haywoodui streiko laimėjimas nebu
vo nei galvoj. Streiko vadovams nerū
pėjo ir nerūpi trumpesnės darbo valan
dos, augštesni uždarbiai...

Ettor, Haywood bandė išnaudoti 
streiką savos partijos tikslams“.

Kas įtikėty tais šmeiži
mais, tai būty skebas ar tik
riausias ubagas dvasioje 1 
Taip gali rašyti tiktai žmo
nės, kuriuos išveja Pittstono 
moterįs ant beturiu vėjy.

Už šitokius šmeižimus ka
pitalistiškos gaujos cenzūra 
nebaustu, dėlto josios ir veli
ja Pittstono karžygiai.

Dabar “Lietuvos” vadeles 
laiko p. Balevičia. Taigi vy
rai, į darbą!, N12 “Liet.” jau 
pasakyta: jaunuomenei ne
reikia filosofuoti, bet moky
tis. “Lietuvos” rašytojas ne
atskiria “filosofijos” nuo vi
suomeniško veikimo. Tik vie
nas filosofiškas straipsnis til
po “Aušrinėje”, bet prieš jį 
“Lietuvos” “filosofas” nieko 
negali pasakyti. Užtai su di
džiu įnirtimu ima “kritikuo
ti” tąjį “Aušrinės” straip
snį, kur pirmeivė jaunuome
nė pasako, kuo skiriasi nuo 
ilgaskvernes.

Kaip yla iš maišo išlenda 
p.p. Tumų įkvėptos mintįs!

KALNAKASIAI
Kova už tokią algą, mažiau 

kurios negalima būtų mokėti, 
kova už algą nuo dienos, bet 
ne nuo tonų, ta kova dar tę
siasi.

Buvo nutarta ištirti strei
kuojančių kalnakasių ūpą: 
jie išsitarė už streiką. Jie 
nežiūri į aukas, kurios jau 
paklotos prieš kapitalo alto
rių ir kurias dar reikės pa
kloti. Tarp streikierių yra 
jau areštuotų. Redaktorių 
ir leidėjus sindikalistų laik
raščio teismas nuteisė kalė
jimam Nevalia sakyti ka
reiviams, kad nešautų į savo 
streikuojančius brolius. Pa
sirodo, jog Anglijos pirmei
viškoji valdžia geriau dėlto 
gina kapitalą ir skebus, ne 
kaip didžiumos žmonių rei
kalus.

Glasgovo škotų raiteliai jau 
turi paliepimą streikierius 
malšinti ir skebus ginti. To
kius jau paliepimus gavo ir 
kitos kariumenės dalįs.

Kas gi bus pas mus? Kal
nakasiai rengiasi į streiką. 
Teisybė, tarp United Mine 
Workers vadovų yra šalinin
kų pasilikti prie senų sąlygų. 
Betgi viršų ima toji dalis, 
kuri nori stoti kovon ir rei
kalauja algų pakėlimo. Ka
pitalistai, veikiausia, nusi
leis, kuomet pamatys, kad 
unija pasiryžo ginti kalnaka; 
šių reikalus. Jie dabar tyli 
ir laukia.
abejones, pagaus ir neorga
nizuotus angliakasius.

Iš Clevelando praneša, kad 
ten atlikta daug susirinki
mų, laike kuriy buvo viršus 
streiko šalininko J. Walkero. 
Gauta žinios, kad streikan 
pasirengę ir vakarų Pennsyl- 
nijos Kalnakasiai, kuriais 
maža tepasitikėta.

i. Jie dabar tyli 
Streiko banga, oe

Revoliucija Naujojoj 
Anglijoj.

(Pagal The New York Call).

Tas, kas dabar darosi Nau
jojoj Anglijoj,primena darbi
ninkų padėjimą senoj Angli
joj prieš 60 mėty, kaip tai 
aprašyta F. Engelso knygoj 
“Padėjimas darbininkų kle- 
sos Anglijoj.”

Industrial Workers of the 
World randa geriausią dirvą. 
Ne tik Lawrence’e, bet ir 
North Adams, Clinton, New
ton Upper Falls, visur pri
brendusi dirva darbininkų 
kovai. Kuomet tos unijos 
vadai pribuvo į Amesbury, 
tai pasirodė, kad ten pervien 
šęimininkauja Arlington Wo
olen Co. Darbininkai netik 
dirba jos fabrikose, bet ir 
gyvena kompanijos butuose,' 
kur nėra jokio švarumo, kur 
tankiai nėra nei vandens. 
Dvasios reikalais rūpinasi 
Young Man Chr. Associa
tion, kūno reikalais Arling
ton Woolen Co. Didesnio pa
sityčiojimo-nereikia. Nėra 
jokių atskaitų apie atliktą 
darbą. Ateina bosas, duria 
pirštu į žmogų ir praskiedžia 
pro dantis: “tu tiek uždirbai, 
o tu tiek!” Kuomet unijos 
vadovai prakalbėjo, tuomet 
audėjai pasakė: “męsvisvien 
streikuosim, nors jie ir nu
sileistų!”

Kodėl laimėta Barre, Mass. 
Todėl, kad laimėta Lawren
ce’e.. Tai keistai skamba, 
bet visiškai teisingai. Darbi
ninkai tik laukė vadovų at
vykstant, o kuomet tie atvy
ko, jie jau buvo pasirengę 
į kovą.

Kiek jiems mokėjo seniaus? 
Ogi tiek beveik, kaip ir 
Amesbury. Suaugę vyrai 
tankiai šešių dolerių negau
davo.

Apie tai, kas dedasi New
ton Upper Falls, praneša į šį 
N “Laisvės” J. P. Rauljnai- 
tis.

Kas gi dedasi pačiame 
Lawrence’e? Ar jau ten vis
kas aprimo. Atžagariai, tik
rasis būdavo j imo dabas dar 
tik prasideda. Sakoma, kad 
šio mėnesio pabaigoj visi 
Lawrence’o darbininkai, ne 
tik audėjai,prigulės prie uni
jos. Ton unijon spiečiasi ko
votojai. Lawrence’o atsiti
kimai atsimuša giliai į širdis 
ir protus tūkstančių darbi
ninkų. Kada sustreikavo trįs 
baksų fabrikos, tuojaus nusi
leista ir išpildyta reikalavi
mai. Vienas fabrikantas pa
sakė: “aš išpildau visus jūsų 
reikalavimus, bet mokestį 
ant 10% aš negaliu pakelt, 
nes tuomet negalėsiu biznio 
varyt.”

Tuomet jam pasakyta ta 
teisybė-, ant kurios rymo visa 
mūsų programa: “kuomet tu 
uždėjai savo biznį, juk tu 
mūsų nesiklausiai. Tu elgei
si savo valia, savo nuožiūra. 
Taigi tavo biznis yra tiktai 
tavo vieno bizniu, mūsų gi 
reikalai visai kitokie”.

Už 24 valandų jisai pakėlė 
algas ant 10%. O biznis jo 
su dvasios ’šventos pagelba 
gyvuos ir toliaus.

Wood Mill dirbtuvėj nežiū
ri kontraktų. Franko-belgai 
jau turėjo mitingą, kuriame 
pasmerkė skebus. Tie ske- 
oai dirbo visą laiką ir, kuo
met audėjai grįžo darban, jie 
drįso juos išjuokti.

Generališko streiko šmėk
la čia-jau, šalę mūsų!

Pamatan vaiky lavinimo 
turi būti padėta mintis, ku
rios ypatingai neturety už
miršti tie, kurie išanksto su
stato lavinimo programą: rei
kia auklėti vaikus ne prisi
taikant prie dabarties, bet 
žiūrint ateitin, taikinties 
prie ty laiku, kuomet žmonių 
giminė patobulės ir įsikūnys 
pilno žmoniškumo idėja.

Kantas.

Gyvulių protas.
Žmonės prijaukino gyvu

lius. Žmoniy tvėrime (pa
sakose, senovės dainose, pa
tarlėse) gyvuliai jei jau ne 
akylesni, tai ir ne kvailesni 
už nekuriuos dvikojus. Net 
religijose susitinkame su to
kiu apsireiškimu, kaip tat, 
jog gyvuliai atiduoda garbę 
naujai gimusiam dievui (at
siminkime Betlejaus staine- 
lę).

Taip buvo žmonijos kūdi
kystes laikais. Bet ir mūsų 
pačių kūdikystėje šuniukai, 
kačiukės, net žalmarges bu
vo ištikimiausi draugai. 
Mums tuomet rodėsi, kad 
keturkojai nėra mulkiais 
prieš dvikojus.

Dabar jau męs suvyrėjo- 
me. Bet daug daug seno
vės pasakų apie gyvulių pro
tą dar neišgaravo iš mūsų 
galvų.

Kaip buvo su žmogaus bū
do, psichologijos tardymu, 
taip buvo ir su gyvulių pro
to tirinėjimu. Per ilgus am
žius rodėsi, kad visas žinias 
apie žmogų, apie jo psicho
logiją męs galime iškvosti 
tik iš žmogaus galvos. Bet 
atėjo tieji laikai, kada mok- 
slun pagelbon šoko: tardy
mas, palyginimas, bandy
mas, žodžiu tariant, eksperi- 
mentališka psichologija. Iš
sivystė gamtos mokslai ir 
pasirodė, jog kožnas apsirei
škimas turi savo gilią prie
žastį.

Su tais bandymo-eksperi- 
mento instrumentais priėjo 
ir prie gyvulių proto tirinėji- 
mo. Senovės pasakas atme-

Tasai mokslo
pasakas apie

Kožną savo.
daro iš ilgy

Tuomet pasirodė, jog gy
vuliai gyvena savo skirtingu 
gyvenimu, bet vienos, ben
dros visiems gyvuliams psi
chologijos visiškai nėra. Yra 
psichologija žuvy, kačiy, 
bezdžioniy, kitaip sakant, 
kožna veišlė, kožnas gyvu
lys bei gyvūnas turi savo 
skirtingą psichologiją.

Profesorius Kolumbijos u- 
niversiteto Thorndike jau se
niai darbuojasi toje mokslo 
šakoj. Jisai tirinėja gyvuliy 
protą jau 15 mėty ir perei
tais metais pradėjo leisti 
“The Journal of Animal 
Behavior”. Pereitą metą ji
sai išleido knygą “Animal 
Intelligence”, 
vyras netiki į 
gyvuliy protą, 
išvedimą jisai 
bandymų.

Profesorius įtaiso klėtkelę, 
kurioje'yra išėjimas. Bet to 
išėjimo gyvulys nemato. Čia 
gyvulys turi parodyti savo 
proto buklumą. Kad geriau jį 
paukvatinus, kitapus klėtkos 
padeda maisto. Kiekvienas 
patupdytas belaisvėn gyvū
nas elgiasi savotiškai.

Kate į maistą nežiūri. Jai 
rūpi išsigauti ant laisvės. 
Per kelias minutas ji parodo 
didelį susierzinimą, o tik pas
kui pradeda jieškoti išėjimo. 
Išėjimo ji įieško akiy plotu, 
be apsvarstymo. Draskosi, 
plėšosi visur, pakol nesuran
da duriy. Kuomet ją antrą 
kartą pasodina klėtkon, ji 
jau nesusierzina, bet stačiai 
pradeda jieškoti išėjimo. Bet 
tiktai į 3 ar 4 kartą ji jau tuo- 
jaus susykiu randa duris.

Suneš elgiasi kitaip. Jiems 
labai rūpi ėdesis, kurio per 
grotas jie negali pasiekti. 
•Bet išėjimą šuo greičiau su
randa ir jau išvieno karto 
pamena duris.

Viščiukus uždarydavo ne 
klėtkon, bet tokin supainio- 
tan aptvėriman, kur yra liuo- 
sas išėjimas.

Prof. Thorndike išmokino 
dar katę atidaryti klėtką tik 
tuomet, kada jisai pašaukia.

Bet čia jau reikėję 40—60 
bandymy. O kad išmokyti 
katę neišeiti, kuomet jisai 
pasako: “aš tau dar maisto 
neduosiu”, reikėję 380 ban
dymu.

Lekciją tą katė neužmirš
davo kelis mėnesius.

Mokslo vyras daro išvedi
mą, kad gyvuliai nemoka 
galvoti, taip-pat ir permaty
ti, aprokuoti. Norėdami įgy
ti laisvę, tuojaus griebiasi 
prie darbo, bet neišmano, 
kas reikia daryti.

Tokie tardymai svarbys, 
nes jie ant bandymo paremti. 

Bostonietis.

Kuone visur ant žemės 
skritulio verda baisi kova. 
Kur tik išnaudojimas, ten 
gema revoliucijos dvasia. Ta 
revoliucija apsireiškia socija- 
lizmo pasekmėje. Nėra tai 
laikinas karštis. Yra tai nuo
sekli kova prieš šių dieny 
ekonomišką chaosą, vadina
mą kapitalizmo sistema. Re
voliucija tai pasekmė sąmo
ningo triūso socijalistiškos 
partijos, pasekmė jos gaivi
nančios įtekmės ant liaudies. 
Moters ir vyrai kaskart dau
giau pradeda persiimt jos 
mokslu. Juo toliau, juo re
čiau jy išsiliuosavimo priešy 
balsas daro ant jy pertikri
nančią įtekmę.

Iš vienos pusės mažas 
skaitlius žmoniy, sudarąs ka
pitalistu klesą, iš kitos mili
jonai. Tai tik liūdyja, jog 
turės ateit valanda, kad žmo
nės patįs save valdys. Ka- 
riumenė, policija, teismai ne- 
įjiegs nuslopinti mūšy karšty 
pasistengimy. Mūšy idealas 
taip sutvarkyti žmoniją, kad 
valstija tarnautu ne išrink
tiems, bet visiems lygiai. 
Kaip išnyko senovės despo
tiškosios viešpatijos, tai, kaip 
sapnas, išnyks ir dabartinės 
konstitucijinės valstijos. Tik 
pasakose ir legendose bus be- 
minėjama dabartinės gady
nės prietarai. Tuomet vieš
pataus tikrojo mokslą šviesa.

Męs gi, matydami visas 
baisenybes dabartinio surė
dymo, matydami skaudžią 
neteisybę, negalime šaltai 
žiūrėti ir todėl dedame visas 
spėkas, net gyvastį užtai, 
kad išliuosavus žmoniją.

Mūsų tarpe atsiranda he- 
roiški kovotojai, mūsŲ eilėse 
yra tūkstančiai kankiniŲ, ku
rie nebijo ypatiško pavojaus, 
kuriems tik artimo labas te
rūpi.

Štai laiškas vieno iš tŲ 
kankiniu:

“Mieli Draugai! Rašau 
jum, veikiausia, jau paskuti
nį laišką. Atsisveikinu su ju
mis ant visados, nes budelis 
trokšta mano gyvasties. Aš 
linksmas esu, kad man pasi
sekė išpildyt savo šventą 
priedermę ir duodu praliet 
savo kraują, linksmas būda
mas, kad tarnauju mylimai 
idėjai. Aš išnyksiu, bet ne- 
pražūsite jus, draugai. Jūs 
gi nenuleisite ranku ir atmo- 
nysite skriaudikams. Aš my
liu, draugai, jus, myliu savo 
kraštą ir visą žmoniją ir, 
degdamas tąja meile, mirsiu 
ramiai parazitu naguose. Bū
kite sveiki, draugai, neuž
mirškite pralietojo kraujo.”

Ir taip, kaip gyvą, mato
me degantį meile dėl žmoni
jos, draugu, kurio rankos su
rištos, kojos surakintos.

O tokiu žmonių buvo, yra 
ir bus, kol šviesioji ateitis 
neišblaškys dabarties debesų.

Mūsų idealai turės išsipil
dyt, męs atsieksime savo tik
slą ir laisvoji' žmonija užgie
dos himną ant kapu žuvusiy- 
jy karžygiy. Valkata.

(Pabaiga).
Tai buvo tėvo Ignato senas, sausas ir 

perveriančiai maldaujantis balsas, ir buvo 
keista, kad tokia spėka išreikštas malda
vimas turėjo likti be atsakymo.

—Viera!
Smarkiu ir liepiančiu balsu šaukė, bet 

kada nutilo, tai rodėsi, y t apačioj būty 
girdimas neaiškus atsakymas. Tėvas Ig- 
natas dar sykį apsidairė aplinkui, atstū
mė nuo ausies plaukus ir pridėjo ausį prie 
kietos, šiurkščios velėnos.

—Viera, sakyk!
Tėvas Ignatas staiga pajuto, kad jo 

ausin plaukia iš kapo kaž-kas šaltas ir 
šaldo smegenis, ir kad Viera kalba—bet 
kalba tuom patim ilgu tylėjimu. O tas 
tylėjimas sukelia vis didesnį neramumą ir 
pasidaro klaikesniu. „ Kada tėvas Ignatas, 
išbalęs yt numirėlis, pakėlė nuo žemės 
galvą, jam rodėsi, kad visas oras dreba 
nuo skardaus tylėjimo, kad toj baisingoj 
jūroj pakilo audra. Tylėjimas jį spaudžia, 
kaip šaltos ledinės bangos, jis ritasi per jo 
galvą ir, sukrutindamas plaukus, atsimu
ša į jo krūtinę, kuri stena nuo tylėjimo 
smūgių. Tėvas Ignatas, visas drebėda
mas ir bailiai apsidairydamas, atsikėlė ir 
ilga, kančių pilna prievarta, bandė ištiesti 
nugarą ir suteikti išdidžią išvaizdą savo 
drebančiai stovylai. Ir tas jam pavyko. 
Su apmąstytu lėtumu tėvas Ignatas nusi
šluostė kelius, užsidėjo kepurę, peržeg
nojo tris sykius kapą ir tada pradėjo len
gvais, tvirtais žingsniais eiti, bet, nepaži
nodamas kapinių, paklydo.

—Paklydau!—prasijuokė tėvas Igna
tas ir sustojo ėjęs, kur takeliai skiriasi. 
Bet jis stovi tik vieną valandėlę ir, nei 
neapsimąstęs, pasisuka po kairiai, nes 
laukti nėra galima. Tylėjimas jį 
veja. Tą tylėjimą pagamina liūdni, pilki 
kryžiai, jis iškįla iš žaliuojančių kapy, 
kaip sloginanti sriovė, iš lavonais prikim
štos žemės. Tėvas Ignatas pradeda grei
čiau eiti. Jo ausyse toks nepaprastas ūži
mas ir jis eina vis tais pačiais takeliais, 
lipa per kapinių aptvarą ir persiplėšia su
taną. Dabar tik viena mintis apie išeigą 
pas jį paliko; Jis blaškosi iš vienos pusės 
į kitą ir galop tyliai bėga, augštas ir ne
paprastas, su plevėsuojančia sutona ir be- 
lekiojančiais ore plaukais. Kiekvienas, 
susitikęs tą laukinę stovylą bėgančio, šo
kinėjančio ir bemosikuojančio rankomis 
žmogaus, pamatęs jo beprotiškai perkreip
tą žandą ir išgirdęs išeinantį iš atdary lū
pų duslų kriokimą, labiau nusigąstų, ne
gu prisikėlusio iš karsto numirėlio.

Bebėgdamas tėvas Ignatas atsirado 
ant atviro lauko, kur stovėjo kapinių bal
ta koplytėlė. Prie duriy ant žemo suole
lio snaudė senelis, matomai, iš toli atke
liavęs Dievo garbintojas, o šalia jo, viena 
prie kitos prisilenkdamos, ginčijosi ir ba
rėsi dvi senutės—elgetos.

Kada tėvas Ignatas sugrįžo namo, 
jau buvo prietemis ir Olgos Stepanovnos 
kambaryj degė žiburys. Jis nei nenusi- 
rėdęs, su kepure ir visas dulkėtas įbėgo 
kambarin pas savo moterį ir puolė ant ke
lių.

—Motin... Olga... pasigailėk manęs! 
—jis dejavo.—Aš iš proto išeisiu.

Ir, daužydamas galvą į stalą, dejavo 
taip kančiy pilnas, kaip dejuoja žmogus, 
kuris niekuomet nėra verkęs. Vėliaus jis 
pakėlė. galvą augštyn, tikėdamas, jog 
tuojau atsitiks stebuklas, jo moteris pra
dės kalbėti ir pasigailės jo.

—Mieloji!
Jis su visu stambiu kūnu pasitraukė 

linkui moteries—ir sutiko jos pilky akiy 
žvilgį. Jos akyse nesimatė nei pasigailė
jimo, nei pykčio. Gal būt, moteris pasi
gailėjo ir atleido jam, bet jo akyse nebu
vo nei gailesčio, nei atleidimo. Jos buvo 
nebylės ir tylėjo.

Nuolatinė įtekmė svetimy minčiy su
stabdo ir nustelbia savy minčiy besiplėto- 
jimą, o per ilgą laiką suparalyžiuoja min
ties galybę, jeigu ji negali atsispirti prieš 
svetimos sriovės antplūdimą. Štai dėlko 
nuolatinis skaitymas ir mokymasis ardo 
mūšy smegeny darbą. .

Schopenhader.

Buvo puikus vasaros rytas. Po nak
ties lietaus oras kvepėjo; saulelei tekant, 
rasa žibėjo ir puošė gamtą savo sidabri
niais lašais. Saulė, tekėdama, leido savo 
šviesiai raudonus spindulius ant visy link
smai pražydusiy žolynų. Vyturėlis, paki
lęs augštai, čyravo, tarytum sveikino savo 
giesmele nuvargusius kaimo žmonelius. 
Sulinkusios stubelės langas gaisru išrodė 
nuo šviesaus saulutės spindėjimo. Prie 
jos duriy plevėsavo dvi juodi nuskurusi vė- 
liavi, kas reiškė, kad čia laidotuvės yra. 
Saulutė pakilo kiek augščiau ir žmonės 
Iš visy pusiy pradėjo rinkties prie sulinku
sios bakūžėlės. Kiekvieno akįs žibėjo ko
kia tai ypatinga išvaizda ir širdis, tarv- 
tum jautė didį skausmą. Žmoniy prisi 
rinko didelis būrelis, kuris turėjo palydė
ti dar neseniai tarp jų gyvenusį sutvėri
mą. Po visokiy apeigy grabas pasirodė 
besąs ant vežimo, kuris jau buvo prireng
tas, ir pasijudino iš vietos. Tėvas, sese
ris, gentįs ir pažįstami verkė, netekę my
limo kūdikio, sesutės ir draugės. Veži
mai buvo visi gatavi ir procesija pasijudi
no iš vietos. Kelionė buvo puiki ir malo
ni. Giedotojy balsai skrido į ertvę ir gim
dė tolimą atgarsį. Tykus važiavimas ne
trukdė jy giedojimo.

Palengvėliu prisiartino prie bažnyčios 
ir kapiniy. Pasigirdo ir varpų skambėji
mas, kuris liūdnai gaudė, pranašaudamas 
kokį-tai amžiną pailsio miegą. Vežimai 
sustojo: keturi vyrai grabą užnešė ant 
kalno, kur stovėjo bažnyčia ir kapinės. 
Kunigas pasitiko grabą ir nulydėjo į baž
nyčią, kur atsiliko visos pamaldos.. Pas
kui vėl grabą paėmė keturi vyrai ir pa
lengvėliu nešė į kapines. Nešė taip pa
maži, kad tartum visi ėjo į tą atsilsio vie
tą po sunkiy vargy ir bėdy. Prisiartino 
prie duobės, kurioje stovėjo du tvirtu vy
ru ir metė griūvančias smiltis laukan. 
Graba padėjo ant krašto duobės, o kuni
gas pašventino duobę, pakrapinęs vande
niu. Atlikęs tą darbą, pradėjo sakyti 
pamokslą apie velionės gyvenimą. Nors 
jis nieko nežinojo iš velionės gyvenimo,bet 
už rublį kalbėjo lyg daug žinantis. Gen
tįs raudojo, apkabinę grabą, tartum norė
jo prikelti mergaitę iš amžino miego. Pa
baigus kunigui kalbėti, grabas likosi nu
leistas į duobę ir greitai pasipylė ant jo 
žemės. Už poros minučių nieko daugiau 
nebuvo matyti, tiktai liūdnas žemės kup
stas. Po to visi išvaikščiojo, kažnas sau. 
Ant visy veidų buvo matyti liūdnumas ir 
didis širdies skausmas. Visi išvaikščiojo, 
jau nė vienas neliko čionai,bet aš dar ilgai 
negalėjau atsitraukti nuo tos vietos, kuri 
man taip liūdna esanti išrodė. Ant to kalne
lio buvo taip gražu ir ramu, kad rodosi, 
jis yra ir paskirtas tam amžinam atsilsiui. 
Žalios eglės ir pušys stovėjo, šakeles nu
leidę, tartum gedėjo to liūdno atsitikimo. 
Berželiai lingavo, vėjalio pučiami, lingavo 
savo plonutėmis šakelėmis, tartum laimi
no paskutinį kartą. Visas kapinynas bu
vo liūdnas nuo to atsitikimo, nors jis bifc 
vo jam ne naujiena.

P. Svotelis.

Tarptautiški žodžiai.
Dekolte—taip pasiūtos motery dra

panos, kad rankos, kaklas ir dalis krūti
nės liekasi nuogais.

Dekoracija —scenos apstatymas, 
įrengimas tos vietos, kur eina lošimas. 
Tai daroma, kad scenos išvaizda būty to
kia jau, kaip to reikalauja lošiamojo vei
kalo aplinkybės. Smagys pagražinimai.

D e k o r a t o r i u s—žmogus, taisąs de
koracijas.

Dekorumas - paviršutinis manda
gumas.

D e k r e t a 1 i j o s — popiežiaus nuo
sprendžiai, paliečią kataliku bažnyčios 
reikalus. Tokiuo vardu pavadinta antro
ji knyga, kurioj surašytos kanoniškos 
(bažnyčios) teisės.

Dekretą s - nuosprendis vyriausios 
valdžios.

D e k u r i j o s—Rymo miestas seniaus 
buvo padalintas į dekurijas.

Delegatas — atstovas, įgaliotinis 
kokios-nors draugijos, kompanijos, žmo- 
niy būrio, parlamento. Męs nusiuntėm 
savo delegatą to dalyko ištirtu.

Delegacija—atstovy kuopa. Pa
siuntinystė.

Delikates — Skanumynai, įvairus 
gardys valgymai.

D e 1 i k a t n a s—iš francūziško -man
dagus apsiėjimas.
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L. Teistoj,

Žmogaus gyvenimo prasmė tame, kad 
neišmintinga gyvenime padaryti išmin
tingu

Ir tylėjo visas tamsus ir apleistas 
namelis.

MM
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Ties kiekvienu tronu ren
kasi būriai sukčią ir šarlata
ną. Daugiausia ją ties tronu 
kruvinojo caro. Jau bus dau
giau mėnesio, kaip rūsy ir 
užsienio laikraščiai nesiliauja 
rašę apie tūlą senį Rasputi- 
ną, kuris turėjo labai didelę 
įtekmę ant caro, carienės ir 
visos jy gaujos. Vadindavo 
jį “šventu seneliu”. Galėda
vęs įsismelkt, kur tik norė
davęs, skelbdavęs pamokslus, 
bet daugiausia įtekmės turė
jęs grafienės Ignatjevos sa- 
lione, kur rinkosi stambiau
sieji atgaleiviai.

Kuomet to “švento sene
lio” darby-darbeliai buvo pa
skelbti rūsy laikraščiuose, tai 
valdžia juos konfiskavo ir 
patraukė teisman. Tokiu bū
du tik patvirtinta to senio 
sąryšiai su caru ir jo dvariš
kiais.

Apie jo praeitį pasakoja la
bai tamsius dalykus. Sako, jog 
esąs pabėgėlis iš Sibiro, kurį 
tenais nusiuntę už kokią tai 
žmogžudystę. Pabėgęs išten, 
išpradžiy apsigyveno Peter
burge. Vaikščiojo pas kokią 
tai dailininkę ir ,buvęs jai 
modeliu (dėl paveiksiu). Bet 
dailininkė jį- išginė,? nes su
čiupo užvedus interesą su tar
naite. Paskui nuvykęs Mas
kvon ir ten išardęs tūlos šei
mynos laimę. Kad nepapult 
teisman bėgo į Pavolgę. Pa
sakoja apie jo darbelius iš ty 
laiką vieno Maskvos dienraš
čio korespondentas: vaikščio
davęs, girdi, į pirtis ir vedęs 
romanus su pabažnom davat
kėlėmis.

Paskui, kokiais tai galais, 
atsidūrė išnaujo Peterburge 
ir pakliuvo į augštąsias sfe
ras. Iš paviršio tai buvo 
‘ ‘šventas senelis” ir daryda
vo savo biznį, tarytum di
džiausias niekadėjas. Paži
no gerai evangeliją ir, dėda
mas ištrauką po ištraukos, 
sudarydavo pamokslus. Ty 
pamokslą visi klausydavosi, 
o po “sventy” darby senelis 
tiešindavo savo griešną kūną.

Tai matote, kokius caras 
turi bičiulius!

— Kodėl tu, tėveli, taip 
tankiai pajuoki mūsą škūlę. 
Argi jau škūlėse nieko gero 
nemokytą.

—Kaip lazda turi du galu, 
taip ir škūlią mokslas dviem 
galais. Kad išmokina skai
tyt, rašyt, aritmetikos, geo
grafijos ir kitą mokslą, tai 
vis labai gerai ir gražu.

—Na matai, ir pats pripažį
sti, kad gerai.

—Bet antras galas tai vi
sai neskanus. Jus išmokina 
škūlėse politikos.

—Ką, tėveli, šneki, jokią 
politikos lekciją pas mus nėra.

—Teisybė, vaike, to var
do nėra, bet pati politika vis
gi yra. Matai, aritmetiko
je, geografijoje ten viskas 
aišku, ten dvejopai nieko ne
galima išaiškinti, nes 2 ir 2 
visvien bus keturi. Ar tai 
skaitliuos republikonas, ar 
socijalistas. Bet politika įsi
velia istorijon, literatūron. 
Čia jau gali būti dvejopos 
nuomonės. Bet daugiausia 
politikos tai religijoje. Pa
rapijinėse mokyklose pati 
viena politika.

- Argi pasakojimas apie 
evangeliją tai politika?

Dar klausi. Mažą vai
kutį, kuris dar nemoka sme
genis pakrutinti, gali išmo
kyti, ko tik užsigeidžia. Pa
sakys, kad Loto žmona į stul
pą pavirto, ir tikėk; pasakys, 
kad mana iš dangaus krito, 
ir tikėk; pasakys, kad popie
žius turi turėti savo karalys
tę, ir tikėk. A matai, vai
ke! Jau čia iš minkštos teš
los gali nulipyti, ką tik užsi
mano. To visko nereikia. 
Kaip žmogus suaugs, jisai ir 
pats galės pasirinkti religiją, 
kuri tik jam patiks.

Tegul jau bus pagal ta
vęs su religija, bet kuom is
torija kalta, kuom ji prieš 
teisybę nusideda.

-Ar tu žinai, kad esama 
visokią partiją?

—Žinau, ją esama ikvaliai.
-Taigi matai: kožna par

tija aiškina istoriją, praeitį 
pagal savo kurpaliaus. Kad 
tu geriau suprastum dalyką, 
paimkime pavyzdį. Gi žinai, 
kad Amerikoj buvusi vergi
ja ir juoduosius žmones už 
šunis laikė. Paskui toji ver
gija žuvo. Pasakyk, ar tu 
neišgirsi trejopai aiškinant 
vergijos išnykimą: pietinėse 
valstijose apie tai tankiai 
kalbės su širdies sopėjimu, 
žiemiuose kels į padanges 
Abraomą Linkolną ir žiemią 
kariumenės narsumą. Bet 
atsiras ir tretieji, kurie sa
kys, kad vergija žuvo, nes ji 
kenkė žiemią kapitalizmui, 
kuriam reikėjo alginią dar
bininką, bet ne vergą, kurie 
dirba tik lazda pakurstomi. 
Še matai— ir turi trejopą iš
guldymą.

—Tai kasgi reikia daryti?
—O tas reikia daryti, kad 

ne viskam galima tikėti. Rei
kia pačiam savo galva pa- 
kvaršinti. O kad vaikams 
nebruktą visokiy niekią, rei
kia puikiai sutvarkyti mok- 

•slą. Mokyklose jokiu atve
ju neturi būti garbinami šios 
gadynės didponiai. Mokyk
la, žmonią užlaikoma, ir 
žmonėms turi tetarnauti. Is
torijos knygos turi būti taip 
parašytos, kad jos išaiškintą 
tikrą teisybę, kaię žmonės 
žingsnis po žingsnio ėjo ir 
tebeeina prie teisybės. Gar
sinti darbus visokią niekšą, 
kraujo liejiką visiškai nereik.

Caro bičiulis. kupriy spėkas, nes jos ati
duos savo balsus senovės ša
lininkams.

Atsakome: augštose mo
kyklose lavinasi trečdali y 
merginy daugiaus. Greitai 
moterįs bus daugiau prasila
vinusios, negu vyrai.

Sako: motery balsai padi- 
dįs sukčiy balsy skaičiy.

atsakome: ant dvidešimties 
sukčiy ir nusidėjėliy iš vyry, 
randasi vos 4 moterįs. Jeigu 
moterįs balsuos, tai nusidė
jėliu bus mažiaus.

Feljetonėlis.
Gimnastika.

Gimnastika žmonijos gyve
nime turi nemažą svarbą. 
Pagal judėjimo ypatybes ji 
dalinasi ant penkiy djpdiy.

Pirmą dalį užima prak
tiškoji gimnastika. Ji 
susideda iš liuoso ir ginkluo
to judėjimy.

Liuosi judėjimai daromi 
įvairiose vietose ir todėl yra 
labai įvairys, žiūrint pagal 
žmogaus užsiėmimą. Paveiz- 
dan, patarnautojai, belink- 
čiodami prieš savo ponus, iš
dirba strėny miklumą; advo
katai išlavina virpėjimą lie
žuvio dėl greito ištarimo žo
džiu; biznieriai (o ypač žydai) 
išdirba ranky muskulus, be- 
;raukidami praeivius į savo 
krautuves; šuleriai išlavina 
judėjimą piršty dėl greites
nio metimo kazyriy ir ištrau
kimo pinigy iš svetimo kiše- 
niaus; panelės ištobulina aki y 
mirkčiojimą ir nusišypsojimą 
dėl patraukimo jaunikaičiu ir 
1.1, ir 1.1.

Ginkluotą judėjimą labai 
tankiai praktikuoja hotelįy 
ankytojai, bilijardą mylėto

jai ir kazirninkai. Jie daro 
gimnastiką, apsiginklavę 
Donkomis, stiklais, lazdomis, 
krėslais ir abelnai visukuom, 
kas tik papuola po ranka. 
Tokie judėjimai tankiausiai 
yra atliekami po įtekme al
koholio.

Prie antros dalies priklau
so šeimyniškoji gim
nastika. Ja užsiima moti
nos, mokindamos savo kūdi
kius ir vyrai, tobulindami sa
vo žmonas. Šeimyniškuose 
judėjimuose, kartais, tarpi
ninkauja puodynės, šluotos ir 
kačergos.

Trečioji dalis—tai dakta
riškoji gimnastika. Ji 
atsilieka ant gatviy. Dakta
rais tankiausia būna policis- 
tais ir valkatos, o pacijentais 
—girtuokliai ir retkarčiais 
ramys praeiviai.

Ketvirtą dalį gimnastikos 
išpildo išimtinai šuleriai .Ji su
sideda iš “permufinimo” ko- 
nors iš vieno kišeniaus į kitą. 
Čia reikalinga? didelis vikru
mas ir sumanumas, kad lai
ke nepasisekimo pasprukti.

Prie paskutinės dalies pri
klauso meiliškoji gim
nastika. Jos narštas atsi- 
būna vasarą publiškuose par
kuose, o dar tankiau priva- 
tiškose pakrūmėse. Čia dide
lė atyda yra atkreipta ant iš
silavinimo smarkiai bėgti, 
kad kartais neparagavus laz
dos policisto, arba nepakliu- 
vus į rankas pavydaus vyro.

Apie tai, kokia gimnastika 
užsiima didžiuma lietuvią, 
pranešiu praslinkus vasarai.

J. Kelmutis.

Moterims Naujienos
Draugija “Illinois Equal 

Suffrage Association” išleido 
sekantį atsiliepimą:

“Sako: motery didžiuma 
nenori balsuoti!

Atsakome: Statistika paro
dė, kad visy šalip moterįs 
miniomis traukia prie rinki
mo urny, kur tik jos įgijo 
rinki my teises.

Sako: jeigu moterįs ims 
balsuoti, tai tegul jos tar
nauja policijoj ir kariume- 
nėj. Kur lygios teisės, ten ir 
lygios priedermės.

Atsakome: nors daugelis 
vyry visai netikę prie karei
viškos tarnystės, vienok jie 
balsuoja.

Sako: jeigu moterįs bal
suos, . tai jos turi atlikti prie
dermes teisėjy ir valdininky.

Atsakome: su mielu noru 
Bet šiuo laiku ne visi gi vy
rai yra teisėjais ir valdinin
kais, kaip ne visi tarnauja 
policijoj.

Sako: moterįs ir taip jau 
turi daug darbo, nors ir ne
balsuoja.

Atsakome: balsavimas ati
ma vos kelias minutes ir tai 
galima atlikti, einant parsi
nešti pietums mėsos.

Sako: motery balsavimas 
kliudys joms atlikti namy 
ruošos reikalus.

Atsakome: o ar tai kliudo 
vyrams atlikti darbą fabriko- 
se ir krautuvėse.

Sako: motery balsai padau
gins atgaleiviy ir šventa-

Pati ir vyras.
Pati: Ir kaip aš tave ga

liu mylėt, kad tu man viena, 
nei žingsnį neduodi žengt? 
Vis paskui mane ir paskui 
mane... Tikra vergija!

Vyras: Užtat, brangioji, 
žingsniuodama su manim, tu 
nepadarai klaidingu žingsniu 
—ir musu namuose viešpa
tauja tąika ir ramumas.

Laisvoji Sakykla.

Korespondencijos

Kas kaltas?
Noriu pasakyti kelis žo

džius apie fanatizmą ir apie 
religiją, kuri tą fanatizmą 
gimdo. Bet ar vienos čia 
dvasiškijos kaltė, kad žmo
nės paskendę nežinojimo ir 
tamsumo gelmėse. Taip bu
vo praeityje. Bet dabar jau 
dvidešimtas amžis ir dar lai
dosi tasai fanatizmas, kaip 
garuose. Jeigu pažiūrėti į 
klausimą bešališkai, tai pasi
rodys, kad dabar jau patįs 
žmonės kalti. Žinoma, juo
doji dvasiškija, pamačius pa
baigą savo juodo ir tuščio 
gyvenimo, griebiasi paskuti
nio įrankio, kad visokiais žo
džiais išplūsti apšvietą ir pro
gresą, kad tik ant ilgiaus pa- 
aikyti tą supuvusią liekaną 

ir savo zalatalobišką gyveni
mą.

Ir žmonės tatai turi maty
ti ! Bažnyčia šiandien yra pa
virtus į jomarką, kur už pi
nigus atliekama visos bažny
tinės apeigos. Ar savo dar- 
3an kunigas įdeda nors-kiek 
artimo meilės pajautimo, į tai 
nežiūrima. Vien tik akyse 
stovi tas, jo paties užhipno
tizuoto, žmogučio kišenius. 
Maldos, atlaidai, apeigos viš
tai atliekama už dolerį. Ir 
tamsiausi žmonelės turi ma
tyti, kaip daug tarp jy yra 
ištvirkėliy, netgi tikry bedie- 
viy. Ir dar jie nesiliauja ti
kėję į jy neklaidingumą. Pa
tįs alkani būdami, jiems dar 
skvernus bučiuoja ir neša pa
skutinius centus.

Kas kaltas? Ar ne patįs 
žmonės? Mūsų šalyje knygy
nai kupini mokslišką rašty, 
visur atsibūna begalės lekci- 
jy, diskusijy, prakalby, lai
te kuriy skatinama susipras
ti ir apsišviesti. Kam dar 
; sikandus laikyties už 
to stabo, kuris turės su
griūti nuo vieno tik naujos 
šviesos sublizgėjimo! Jeigu 
tas klerikališkas vežimas dar 
svyruodamas • važiuoja, tai 
čia neišmanėliy kaltė.

K. Arminas.

Lawrence, Mass.
Streikas galimą sakyti, 

kaip ir užsibaigė. Audėjai 
mato, kokia tai didelė galy
bė unija. Dabar, būdami su
organizuoti, nesileisime taip 
save skriaust. Dabar, kaip 
girdėti, neilgai laukus vėl ei
sime ūnt streiko, kuomet bū
sime daugiaus prisirengę į 
kovą su kapitalistais. Žmo
nės jau pabudo iš miego ir 
pažino unijos vertę. Jeigu 
mūšy kasa būty buvus pilna, 
tai nebūty galėję mus baidy
ti su “injunction”, grąsinda- 
mi atimti suaukautus centus.

Tarp mūšy dabar pilnas su
tikimas. Yra keli avigalviai 
tautininkai iš “V. Liet.” liz
do.

Lai gyvuoja I. W. of the 
World!
Newton Upper Falls,Mass.

Miestelis nuo Bostono apie 
10 myliy. Lietuvišky šeimy
nų apie 70. Yra pašelpinė 
draugija. Apie 5 lietuviai turi 
savo namus. Dirbtuvių yra 
4. Šilkinė, kur daugiausia 
dirba merginos ir jauni vai
kinai. Lietuvaičiy dirba apie 
20. Uždirba nuo 4 iki 12 dol. 
Antra dirbtuvė eksplioduo- 
jančiy medegy, kur taip- pat 
kelios lietuvaitės dirba, bet 
čia užmokesnis biskį dides
nis, nes ir pavojus didesnis. 
Trečioj dirbtuvėj dirba įvai
rius elektriškus aparatus. Čia 
algos didesnės, užtai ir lietu- 
viy nėra. Didžiausia dirbtu
vė, tai geležinė “Saco Pettes 
Co.”, kur yra liejykla ir ma- 
šinšapė. Čia dirba kuone vie
ni lietuviai (apie 300). Ant 
savaitės uždirba $7.50. Ga- 
bys ir išsilavinę uždirba $12 
—$16. Seniau minėtoj dirb
tuvėj dirbo per 1000 darbi
ninku, dabar tik 800. 20 ko
vo tenais kilo streikas. Dirb
tuvė pasiliko, kaip iššluota. 
Nors darbininkai pasiskirstę 
tarp įvairią tautą, bet strei
kuoja didžiausioj vienybėj. 
Jie pareikalavo pakelti algas 
ant 20%, tai yra nuo $7.50 
iki $9.00. Darbo valandos 
liekasi tos pačios, būtent de
vynios. Streiką veda I W. 
of the World. Lietuvius ir 
lenkus veda Juozas Smith.

J. P. Raulinaitis. %
Rochester, N. Y.

L. S. S. kuopa nenuilstan
čiai darbuojasi. 17 kovo skai
tyta prelekciją apie ateities 
surėdymą. Paskui sekė de
klamacijos. A. Balzioris: 
“Ne tas yra didis”. Duobu- 
kas, 9 mėty vaikas: “Sesutei 
lietuvaitei”. Pirmą dalį pa
skaitos skaitė K. Vaivada. 
Stareckas. sulošė monolagą 
’“Muraujovas”. Auksoriutė: 
eilės “galas despotams!”. 
Paskui sekė dar daugiaus ei- 
lią. _
Po prelekcijai į klausimus at
sakinėjo K. Vaivoda. Šiaip
į įvairius klausimus atsaki
nėjo A. Baltrūnas ir A. Šmi- 
gelskis. Viskas buvo gražiai 
išrišta. Publikos užsilaiky
mas nepermandagus, ypač iš 
jaunyjy vaikiny, kurie užpa
kalyje merginą atsisėdę pu
čia dūmus. Jeigu jau kas ne
gali iškęsti, verčiau plokštu- 
tę kramtyti.

Velytina ir toliaus darbuo
tis nenuilstančiomis spėko
mis. Jemes.

Cleveland, Ohio.
Kunigiams netinka daino- 

rią draugija “Mirta”. Per 
‘ ‘Draugą” išgirė pakrikus 
bažnytinį chorą. Tasai cho
ras vasario 10 d. turėjo savo 
balią-vakarą. Apie vakarą 
tiek tepasakysiu, vakaras, 
kaip vakaras, bet jau prakal
bos, prakalbos, tikrai, kaip 
“KeL” feljqtone apie Chica- 
gos namą saVininką susirin
kimą. \

Brooklyno chronika.
Kovo 16 d. L.S.S. 19 kuo

pa statė ant scenos “Svečiai 
iš Lietuvos”. Aktoriai atsa
kančiai atliko savo roles. 
Publikos buvo 480 žmoniy. 
Žmonės mirė juokais, nežiū
rint kas kokiy pažiūry prisi
laikė. Ir pats didis ponas 
Jurgelionis nebūty ištvėręs ir 
su sarmata būty turėjęs kva
toti.

Pertraukose buvo dekla
macijos. Deklamavo Viltra- 
kiutė “Atvažiavo čion du po
nai” (t. y. Tumas ir Olšau
skas) . Paskui deklamavo 
Blažys, Kriauziuniutč, L.
Lembeliutė. Visi deklamato
riai savo roles gerai atliko.

Po vakarui kalbėjo S. Mi- 
chelsonas, iš So. Bostono. 
Puikiai nupiešė kapitalisty 
šunybes, kalbėjo apie atei
nančios gentkartės auginimą.

—Kovo 17 d. S. Michelso- 
nas skaitė prelekciją “Reli
gijos logika”. Aiškiai išrodi- 
nėjo tikėjimu ir inkvizicijos 
laiky žiaurumus. Prelegen
tas sukritikavo “Bibliją”,nu
rodydamas į ištikimesnį šal
tinį, į astronomijos išvedžio
jimus.

Po referato tarp kitko už
klausta, ar teisybė, kad bos
toniečiai be 5 dol. nevažiavo 
kalbėti Lawrence’an? Paaiš
kinus S. Michelsonui, visiems 
paaiškėjo, kad “V. Liet.” no
rėjusi vienybę suardyti.

V. Jutbarkiškis.

Po kalbą; brač, kad už
traukė choras, tai tik laiky
kis. Geriau jau rengėjai ty
lėtą, kad klausytojai tyli. 
Bet jau dabar patįs prisipa
žįsta, kad choras pradedąs 
irti. Ogi vėl, girdi, iš prie
žasties tą pačią ciciliką.

Taip, iš priežasties susi tvė
rimo “Mirtos” dr-jos. Bet 
kiekvienas šiek tiek protau
jantis žmogus, gali aiškiai 
suprasti: argi galima ką-nors 
bendrai veikti su žmonėmis 
viršminėtos nuomonės?

Dėlto ir užgimė “Mirta”, 
kurion telkiasi žmonės ant 
liuosybės pamato, be tikėji- 
mišką pažiūrą skirtumo. Tik 
ant tokią pamatą stovėdami 
galime darbuotis žmonią la
bui. “Mirta” turi apie 100 
narią ir du išlavintu choru 
(vyrą ir mišrą) dainorią ir 
scenos mylėtojy.

Po energiško visą metą 
darbavimosi beveik visiškai 
parbloškė bažnytinį chorą.

Apskritai kalbant, męs cle- 
velandiečiai, šiais pastarai
siais metais jau labai daug 
aimėjome. Mūsą darbo jau 
matosi vaisiai.

Progresistas.

Raymond, Wash.
Lietuvią mūsą miestely 16 

šeimyną ir pavieniy. Darbai 
eina neblogai, betgi atvykė
liams sunku gauti darbas. 
Yra 7 lentpjūvės, kuriose už
dirbama maž-daug po $2.00. 
Girtuokliavimas išsiplatinęs. 
Yra 14 smuklią ir visos gra
žiai užsilaiko. Lietuviškoj 
smuklėj, tai lietuvią kožną 
vakarą, kaip bičią avilyje. 
Kam neužtenka gėrimo sa- 
liūne, tas nešasi dar namo su 
gaspadine išsigerti. Už vai
šes, žinoma, gaspadinė jį la
biau myli.

Du vaikinai P. Šimkus ir 
J. Daunotas sumanė po stu- 
bas parinkti Lawrence’o strei- 
kieriams. Visgi susirado to
kią laukimą žmonią, kurie iš
gėdino rinkikus. Pas vieną 
keikiką buvo pakabintas ant 
sienos ir popiežiaus paveik
slas.

Draugijos jokios neturime. 
Alutį mėgstantiems tas ne
rūpi. “L.” skaitytojas.

Watertown, Mass.
Hood Rubber Co. Cutting 

Raem 19 d. kovo lietuviai ir 
italai sumanė pasirašyti po 
raštu, kuriuo reikalaujama 
algą pakėlimo. Bet gi atsira
do šventakuprią J. M. ir J. 
L., kurie atkalbinėjo, saky
dami, kad tai esąs griekas ir 
negalima būsiant velykinės 
prieiti.

Čia yra netikęs paprotys, 
jieškant darbo, fundyti agen
tams. Gavęs ant ranką, 
agentas pasidalina su bosu ir 
tuomet galima gauti darbas. 
Tokie kvailiai, kurie duoda 
$50 (? Red.), gauna paskui 
po $9 ant savaitės: Tai vis 
šventakuprią darbeliai.

So. Barre, Mass.
Mūsą, apleistam kampelyj 

yra apie 70 lietuvią. Vieni iš 
Suvaiką, kiti iš Viln. ir Kau
no gub.‘ Gyvena sau sky
rium. Paskendę girtuoklys
tėje, nors karčemą ir nėra, 
bet žėdnuose namuose degti
nės pilna.

11 d. kovo audinyčiose kilo 
streikas. Reikalaujama ge
resniu užmokęsnią ir leng
vesnių sąlygą. Pavyzdį 
mums davė Lawrence’o au
dėjai. Bet ir per streiką ma
tyt lietuvią apsileidimas, nes 
nekurie nesiliauja gėrę.

Streikierius.

RED. ATSAKYMAI.
PROGRESISTUI (Cleveland, Ohio). 

Apie tą “Draugo” koresp, jau minėta 
“Laisvės” N28. Talpiname tik apie 
“Mirtą”, ko tenais nebuvo. Begalo vė- 
linates su naujienomis. Tai negerai.

Paj ieškojimai.
Pajieškau savo kaiminkos Elzbietos 

Kidzotės, paeina iš Suvalkų gub., Ma- 
riampolės (Starapolės) pavieto, kaimo 
Paužiškiy. Neseniai Amerikoj, girdė

jau, kad būna Spring Valley, III. Mel
džiu atsišaukti ant šio antrašo: 
Marijona Gulbinckaitė (po vyro Žilienė) 
523 W. 49th st., New York, N. Y.

Pajieškau savo pažįstamos merginos 
Kaz. Vaicilenaičios, paeina iš Kauno g., 
Paneviežio pav., Užlieknio vienasėdžio. 
4 metai, kaip Amerikoj. Turiu svarby 
reikalų. Meldžiu atsišaukti ją pačią, 
arba žinantieji apie ją praneškit, už ką 
būsiu dėkingas.

Povilas Jakimus,
102 King st., Orange, Mass.

Pajieškau savo brolio Petro Misukevi- 
čiaus, paeina iš SuvalkŲ gub., Suvalky 
pav., gmino Mockavos, kaimo Budniku. 
Pirmiau gyveno Ashley, bet 23 vasario 
išvažiavo į Worcester, Mass. Meldžiu 
atsišaukti. ,

Silvestras MisukeviČius,
104 So. Main st., Ashley, Pa.

Pajieškau savo draugo Juozapo Ste- 
fanavičiaus ir pusbrolio Mateųšo Vince- 
yičiaus, paeina iš Kauno gub., Kauno 
pav., Seredžiaus vol., kaimo Pestveny, 
o Juozapas iš Motiškiy. Meldžiu atsi
šaukti šiuo antrašu:

Antanas Dapkus, 
Box 144, So. Barre, Mass.

Pajieškau dviejy draugy Jono Sutkai- 
čio ir Kazimiero Veličkos, paeina iš 
Kauno gub., Raseinių pav., Simkaičio 
vol., abudu Stakiy miestelio. Meldžiu 
atsišaukti šiuo adresu:

Jonas K. Mačiulis, 
733 W. 21st Place, v Chicago, III.

Prakalbosl
Prakalbos atsibus Nedėlioj, 31 kovo 

(March) 1912, 2 vai. po piety, S. A. C. 
Building, 48 Vallocs avė., Fitchburg, 
Mass. Įžanga visiems dykai.

Užprašo Rengėjai Prakalby.

Dr-stė Liet. Taut. Brol. Pašelpos vardu 
K. K. Gudumino INo. 1 
Ant Town of Lake, Chicago, III.

ADMINISTRACIJA:
Prezidentas K. K. Strzyneckis, 

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

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

4623 S. Marshfield Ave., Chicago, 111.
Finansy Rast. F. Yaugel,

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

4600 S. Paulina st., Chicago, 111.
Organo užžiūrėtojas A. M. BarČius, 

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

NAMING 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- 
(1 e r šiuo adresu:

P. MIKOLAINIS
Box 62, New York City.

JEI NORIT ŽINOT
Kas yra saulė, planetos ir kometos, 

tai skaitykit knygą

“Pasaulių Ratas”
Su paveiksi. K įtinti 2flc.

JEI NORIT ŽINOT
Kas yra meilė ir kaip žmonės mylisi,— 

skaitykit kningą

“Meiles Karštligė”
Kainu 2Oc.

Reikalavimus ir pinigus adresuokit taip:

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

KNYGOS 
gaunamos “Laisves” spaustuvėj. 

ČENSTAKAVO KLIOŠTORIAUS 
SKAISTYBES arba kruvini Do
rn azo Macocho darbai. Su pav.. 15c 

LEKCIJOS APIE ATSKIRIMO 
ŽENKLUS................................ 15c

MOKSLAS RANKAŽINYSTES 
arba kaip pažinti žmogaus ateit) 
ir praeitį pagal delno ruožus ir 
nago žydėjimą..........................15c

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

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

JAS ANGLIŠKOS KALBOS...25c 
SOCIJALDEMOKRATŲ PAŽVAL- 

GOS IR REIKALAVIMAI.. 10c
NAUJAUSIOS DAINOS ir EI

LES ..................................... .....20c
NAUJOS KANT1ČKOS arba poli

tiškos giesmės.........................30c
PASAULIŲ RATAS.............. .....25c
POKAHONTAZA Indijony Kara- 

ralaite. Istoriška pasaka.....15c
BALTAS RŪBAS...........................15c

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

Ką-nors užsisakydami visada ad
resuokit taip:

“LAISVE” 
242 Broadway. So. Boston, Mass.
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VIETINES ŽINIOS Kada tu gimei? ii

Severos Plotkeles

nuo Galvos Skausmo
S

ir Neuralgijos

12 plotkelių už 25 e.

Išbėrimai

-'7

Už $650 visokių valgomy daikty 
grocerštoris su 4 kambariais,pigi ran
da, geroj vietoj, $200 pelno kas sa
vaite užtikrinta.

83 Leverett st.

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

(Severas Wafers for Headache 
and Neuralgia).

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

83 Leverett st.

>. TUIN1LA
Užlaikom didelę

WEST END BUSINESS 

EXCHANGE 
83 Leverett Street, 1st floor 

BOSTON, MASS.
Telephone Haymarket 39.

Gędemino L. Uk. Dr-stė 
turėjo pasiuntus savo kolek
torius parinkt aukŲ po Bos
toną ir Chelsea dėl suvargu
siu Lawrence’o streikieriy. 
Auky surinkta nedaug, ku
rios pasiusta per “Laisvės” 
Red. Draugystė ištaria ačiū 
tiems, kurie davė nors mažą 
auką, bet visgi pagelbėjo sa
vo broliams. 0 tiems, kurie 
atsisakė duoti auku dar ir 
kitus draudė nuo aukavimo, 
ištariam savo papeikimą, nes 
jie atsisakė nuo žmoniškos 
užuojautos. Ypač moterėlės 
tuomi atsižymėjo, sakyda
mos: “o kam anie streikuo
ja, tegul dzirba nors už 2 dol. 
ant nedėlios, nes visada reiš
kia nėra bado.” Motinos at
minkite, kad ir jūsų auga 
vaikučiai, gal aniems prisieis 
eit į tą dirbtuvę dirbti, kur 
šiandien streikuoja. Kolek
toriai atsisakė toliaus aukas 
rinkti. J. Ž.

Gerą 
Naujieną

NAUJIENA, KOKIOS DA 
NEGIRDEJOTE.

Męs varome biznį šiame mieste per 12 
mėty ir jau ištaisėme tūkstančius namų 
puikiausiais rakandais, kurie buna ge
rais 7 ar 8 metus, ir, jei atsitinka par
duot, da galima aht j y pelnyt. Kodėl 
taip? Todėl, kad męs neišmokam tokios 
didelės randos nuo $7.000 iki $8.000,kaip 
kiti Storai, ir nelaikom supirkėjų, ku
riems išmoka nuo 3 iki 4 tūkstančių al
gos ant inety, taipgi nelaikome mana- 
džeriy, nes męs galime tų atlikt patys, 
kad sumažint išlaidas, iš ko turi pelnų 
mys kostumieriai. Aš ištaisysiu jys na
mų puikiausiais rakandais uz $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 tų patį 
pasakys. Męs pristatome rakandus į 
namus už 50 rnyliy nuo Bostono. Kalba
me lietuviškai, lenkiškai ir angliškai. 
Atsilankykite po šiuo numeriu:

B. O A IN INI t3 R
338 W. Broadway, So. Boston, Mnss. 

tarpe E and D sts.

CO

Prisiųsk savo adresu ir kokiam 
mėnesį tu esi gimęs ir 10c. dėl prisun- 
timo, o gausi knygelę, kuri pasakys 
tavo visų gyvenimų, kokis tavo talen
tas, kuom ir kada turi užsiimti, su 
kokia ypata apsivesti; kaip auginti 
kūdikius pagal j u menesio planeta. 
Planetos uaigte dėl vyrų ir moterų, 

adresuok:
A. Z VINGILAS

P.O. Box 3232 Boston, Mass.

SENIAUSIAS RUSIŠKAS

DAKTARAS
13. U. BERNARD

Praneša, jog jo offisas prie 195 
Dorchester St., So.Boston,Mass., 
yra atdaras nuo 4 iki 5 vai. po 
piet, o prieš tų ar po to laiko tefe- 
fonuokite 160 South Boston arba 
524 Roxbury. Gyvenimo vieta 
19 Gaston St., šalę Warren St., 
Roxbury, Mass,

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

Telephone So. Boston. 845 M

DR. F. MATULAITIS
495 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Valandos:

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

II TIKRA DEGTINE
Jeigu jus kada reikalausite

TIKROS RUGINES arba BOURBON DEGTINES
Tai ateikite pas mus, nes mus DEGTINĖ yra išsistovėjus medyj ir

Telephone Fort Hill 504

ADVOKATAS
ATLIEKU VISOKIUS REIKALlIk 

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

KALBU RUSIŠKAI IR
LATVIŠKAI.

Morris Katzei'f
294 Washington St.

Room 738 BOSTON, MASS
Kitas ofisas randasi:

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

Atdaras nuo 7 iki 9 vakare.

S
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užpečėtyta Jungtinių Valstijų sandėliuose, taipgi užpečėtyta bonkose po 
priežiūra Jungtinių Valstijų valdžios vientik dėl mus.

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

BURKE, GALLAGHER & CO
' 396 ATLANTIC AVE., BOSTON, MASS

Parduodame tforčlalu už visai lemas kainas.

Apie Cambridge’iaus Lie
tuvos Sūnų draugijos prakal
bas 24 kovo gavome net ke
turias korespondencijas. Var
dan “lygybės” ir vietos sto
kos pasakysime tik kelis žo
džius. Nauju nariu prisira
šė 20. Kalbėjo F. Bagočius, 
ponas Gegužis ir Grigaliūnas. 
Vienas korespondentas skun
džiasi, kad jam teko sėdėti 
šalę neišsipagiriojusio žmo
gaus, o Aid. Giritė priduria: 
“Cambridge’iaus lietuviams 
reikia neįsileisti svetainėn 
ypatų, atsižymėjusiu tvarkos 
ardyme jau ne pirmą sykį”.

Severos

Kraujo Valytoją
(Severn’s Blood Purifier)

Pataiso kraujų ir kartu 
stiprina ir atgaivina visų 
gnnizmų.

Kaina $1.00

su-
or-

Severus gyduoles parduoda vi
sur aptiekose. Neimkite kitų, 
jei kas jums duotų vietoj Se
veros. Speciališkų daktariškų 
patarimų suteikiame dykai ra
šantiems į

I

Už $1500 cigarų, knygų ir laikraš
čių Storas su 5 kambariais,randa $35, 
galima padaryt gyvenimų ir da su
taupyti Kokį dolerį.

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

į nedėlių; duosime nedėlių pamėgint. 
83 Leverett st.

« o

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

APTIEK A
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 
Savininkas

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

męs prisiusime gyduoles per expresu.

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

Duodam ant bargo ir ant išmokesčio.

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

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

e) 
Ai e)
Aie)

e)

F. STROPIENE
Pabaigusi kursų Womans Medi
cal College, Baltimore, Mil.

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

OFFISAJ? RANDASI:
30 W. Broadway

SO. BOS TON, Al ASS.
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It doesn’t pay to neglect 
your Health '

Ar atėjai kada namo drebėdamas, su 
skaudančia galva, krutinėjo diegimais sope < 

galo gerklės ir gulėjai kėlės savaites?

Dr. Richter’io
PAIN-EXPELLERIS 
tas ištikimas senas naminis vaistas duos 
pagalbą ir prašalįs ilgą vargų jeigu 
urnai vartosi.

Visuomet namuose tufėk bonkutę.
Platus nurodymai apvynioti apie 
bonkų. 25c. ir 50c. aptiekose.

Sergėkis pamėgdžiotų vaistų ir 
žiūrėk ant Inkaro ir mūsų vitrdo. 
# --------------
F. AD. RICHTER & CO., 215 Pearl St., New York.

(trjx KichterTo Congo l’illės yra gerta nuo viduriu aukiertjimo. 25c. Ir 50e

VADOVAS KELIAUJAM 
TIEMS Į AMERIKĄ IR 
IŠKELIAUJANTIEMS.

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

261 W. Broadway, So. Boston, Mass.

FARMAS PARDUODU.
LIETUVIŲ KOLONIJA MICHIGAN 

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

ANTANAS KIEDIS,
Peacock Lake, Michigan.

24 kovo buvo Brightono 
liet, kooperacijos susirinki
mas su prakalbomis. Pasi
rodo, jog kooperacija valgo
mu daiktu gražiai gyvuoja. 
Buvusis gaspadorius pasiro
dė neatsakantis, todėl nuta
rė jį prašalinti, o palikti 4 
vyrus,kad jie dirbtu, ir jiems 
pakėlė algos po 1 dol. dau
giau.

Kalbėjo P. Bartkevičia iš 
Cambridge. Jo kalba publi- 
kai patiko, todėl antru kar
tu tapo iššauktas kalbėti. 
R. Grigaliūnas, pažindamas 
gerai darbininku vienybės 
priešus, užvažiavo nekuriems 
kunigėliams per šventas ster
bles. Nekurios bobelės ir 
išsigėrę vyrukai buvo pradė
ję čiaudėti. Brightone ma
žai tėra susipratusiu vyru ir 
todėl pažangesnį darbą labai 
sunku yra varyti pirmyn.

Alenutė.

W.F.SeVERACO.
' C£DARf jRĄPIDS;T IpWA^V

Kurie norit pirkti laiva
kortes arba pinigus siusti 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.

CASTLE SQ. TEATRAS
Perstatymai prasideda 2 vai. po piet 

ir 8 vai. vakare.
Atėinančių savaitę bus lošiamas poyu- 

liariškiausias Mark Twaino veikalas

SVEIKI, GERI IR PIGUS

Rengiant vestuves, krikštynas, 
varduves ar šiaip kokius pokilius, vi
sada kreipkitės prie mūsų, o męs ju
mis aprūpinsim pigiausiais ir geriau
siais gėrimais. Mūšy sankrova yra 
sena ir visiems žinoma. Pas mus gau
site tikros rusiškos degtinės ir šim
tus kitokių gėrimų,kaip tai n’alinow- 
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 mūšy sųkrovai.

Revere Distilling Co.
579 to 589 Atlantic Ave.

BOSTON, - - MASS.

*Ai 
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DIDŽIAUSIAS
DARBININKŲ 
SĄVAITINIS 
LAIKRAŠTIS

Lll’.TUVIŠKAI-LENKIŠK A PRŪSIŠKAS

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

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

Telephone Richmond IO67-R.

HARRISON GATVES

DISPENSARE
Jau 20 metą nuo Įsteigimo.

229 Harrison Avenue 
Arti Broadway, BOSTON, MASS.

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

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

Ateidamas atsinešk &Į apgarsinimą.

“KOVA LEIDŽIAMAS 
LIET. SOC. 
SĄJUNGOS 
AMERIKOJE
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A.G. Groblewski
COR. ELM & MAIN STS., PLYMOUTH, PA. 

SAVININKAS IR FABRIKANTAS

Garsių Lietuviškų —- Lenkiškų Vaistų
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Perkant žiūrėk, kad butų ta murkė, 
o gauai teisingu!.

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

BUK 
VYRAS

50,000

L

o

m?-
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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 krauju 
arbasypili.nubiegima sieklos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus ismietinivs, negronmlavima, patrotitu | 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, runia- 
tiztna, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas, 
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidomas sava 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.

Ta, dykai igauta knyga, pasakis jums kodėl jus 
kentat ir kaip gaiet palntinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, t iti us ture žinoti kožnas vedes arba 
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejniu tu, specijalisku 
lygu. Tern kit 
užmokam už pa 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adresa ant 
žemiaus paduotu kuponu, katra siusk mums šendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & CO., L 906 22 Fifth Avenne, Chicago:

Godotinas Taml'-t <: Papal Taniistos prlžadiejma, aS norletjau 
jog Taruista prisiusiuirei man vynai dykai v6najubu knyga del vyru.

Ta knyga yra parašita par Daktara,

jog' ta knyga yra siustą vysai dykai, 
o, hig užpečetita konverta. Nesiusk

Vardas

Kitas korespondentas Juo
zapas Veismanas priduria, 
kad Grigaliūnui davatkos 
nebleidę kalbėti, kadangi pa
sakė teisybę apie kapuciną. 
A. B. tiktai tuomet teleido 
pasakyti monologą, kuomet 
užtikrino, kad neišvadins ku
nigus bekelniais.

The Prince ■> the Pauper
Princas ir Pavargėlis

Kiekvienas atsilankantis bus užganė
dintas iš šio perstatymo.

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

Ai 
Ai
£
£
Ai

A
Ai

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

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

“KOVOJ” rašoma apio viskų teisybę ir (Irusiai skelbiama socijalizmo 
idėja.

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

Prisiųskit savo adresų, o gausite vienų “Kovos” num. pažiūrėjimui 
DYKAI. Nuo naujų metų “Kova” išeis tokia kaip “Keleivis”.
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Adresas; Steitas25c.
50c. 

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

Egiutero No. 2.
Zmijecznik • - 
Gumbo Lašai
Meškos Mostis -
Trejanka - 
Linimentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Balsamas 
Antylakson dėl Vaikų 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių

,, nuo Kirmėlių dėl suaugusių 
Vanduo 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 Nutildymui Vaikų 
Vaistas nuo Paliauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippo 
Plaukų Apsaugotojas 
Muilas Plaukų Saugotojas 
Milteliai nuo Kepenų 
Valytojas Plėnių Drabužiuose - 
Rožės Balsamas ...
Kinder Balsamas -
Bobriaus Lašai 
Svelnintojas - 
Kraujo Valytojas 
Nervų Ramintojas 
Egzema arba Odos Uždegimas

pas Vaikus ... 
Groblevskio Pleisteris

(Kaštavolo) 
Pamada Plaukams ... 
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausjse 
Gyduolės nuo Riemens 
Vengriškas Taisytojas Ūsų 
Inkstų Vaistas (mažesnė) 
nkstų Vaistas (dide snė) 
Akines Dulkeles -
Gydymas nuo uždegimo Dantų arba 

abelnai Skausmo ir Škorbuto
Gyduolės ir Mostis nuo Parkų

ir Niežų ... -
Gyd. ir Mostis nuo Dedervinės 
Gyduoles nuo Paslaptingos Ligos

____________ _________ h__

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

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

ALB. G. GROBLEWSKI
COR. BLM & MAIN STSl, PLYMOUTH, PA.

50c

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

75c.

$3.50 
50c.

DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA įOLSELISl
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 
..tsivesi. Kurie negalit atsilankyti pas mus, tai reikalaukit per laiškus, 
o męs prisiųsįm orderius per expresu. Rašykite lietuviškai šiuo adresu:

WILLIAM ZAKON & CO.
SUSIRINKIMAS.

So. Bostono Lietuvių Jaunuomenės 
Ratelio susirinkimas atsibus Panedėlyj, 
1 Balandžio (April), 1912, 7:30 vai. va
kare po num. 339 W. Broadway, So. 
Boston, Mass. Kiekvienas narys priva
lo būtinai pribūt, o taipgi ir norintieji 
prisirašyt prie Liet. Jaun. Ratelio ma
lonėkit pasiskubint, nes šiame susirinki
me bus numažinta įstojimo mokestis

Sekr. J. Lekavičius.

10c.
10c. 21-23 Cross St., Boston, Mass

LAIVAKORTES

$1.25

$1.25

$2.00
$2.00

$50

Ku- 
Tiki- 

Už-

Kam gi Laivakortes pirk t pas kokį ten žydelį, kad galima gaut pas lietu 
yj agentų atvažiavimui ir išvažiavimui net 9-nių kompanijų 1-mos, 2-roi 
ir 3-čios klesos laivais?

31 kovo socijalistv svetai
nėj atsibus L. S. S. 60 kuo
pos koncertas.

13 balandžio atsibus L. S. S.
60 kp. teatras. Bus sulošta 
“Svečiai iš Lietuvos” ir “Pir
šlybos.

TEATRAS ir BALIUS
Rengia 71 kp. L. S. S. Atsibus 18 

balandžio (Ąpril), 1912, svetainėj Harry 
Gary, 67 Sixth St., Cambridge, Mass. 
Prasidės 8 vai. ir trauksis iki 8 vai. nak
ties. Bus sulošta 1 veiksmo komedija 
“Nesipriešink” ir “Šalaputris”. įžan
ga maža. Kviečia visus atsilankyti.

KOMITETAS.

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

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

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

GOLDEN WINE CO.
DAUGUMOS GĖRIMŲ PARDAVĖJAI

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

25c. 
50c. 
25c. 
15c.

$1.25 
50c. 
10c. 
35c. 
25c. 
25c. 
25c. 
50c. 
35c.

$2.00 
$1.00

25c. 
25c. 
25c. 
50c.
15c.
25c. 

$1.00 
25c.

Skatytojams.
Meldžiame visu tu “Lais

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

L.” Administracija

Parsiduoda.
Parsiduoda valgomy daiktų krautuve 

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

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

KNYGOS.
Visokio turinio lietuviškas, lenkiškas ir 

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

F. Milašauskas,
25 2nd street, So. Boston, Mnss.

«t> « * ................. ....

"Įsirašyki! ‘Lietuvių Žurnalą’
Išeina kartą į menesį ir 

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

ta; savo rūšies laikraštis.
Jame nėra vietos polemikai ir Lcrcspondcncijomų, telpa vien 

įvairių mokslo šaką ir bclclrisLkos straipsneliai. Bet viena 
jo ypatybe — tai užklausimai ir atsakymai. Męs atsakysim 
į pasiųstus mujiis vi>us klausymais, nežiūrint kas ir apie ką bus 
klausiama. Tai yra ideališkas namų svečias. Adresuokite: 

“Lietuvių Žurnalas” 1607 No. Ashland Ave., Chicago, III.

Čia ir l-'UNJK JLLS jums pasiunčia į visas pasaulio dalis greitai ir pi
giau negu kur kitur. Važiuojantiems Lietuvon parūpinu guberskus paš- 
portus, taipgi ir atvažiuojantiems jokios baimės nėra pereit rubeŽių 
(gronyčių). Važiuojančius patinku ant stočių Bostone ir New Yorke, 
nes aš užlaikau 2 offisu. Norėdami Pinigų siųst ir pirkt ŠifkorČių, pra
šykit aplikacijos, pridėdami už 2 c. stompų iš jums artimiausio offiso.

9 GEORGE BARTASZIUS 
261 Broadway, 558 W. Broome St 
SO. BOSTON, MASS., NEW YORK CITY,N.Y

WBUopi.il



