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AMERIKOJ
Mainierių streikas pra- ; 

sidėjo. !
Wilkes Barre, 30 kovo. - Su- 

batoje, 30 kovo po pietų me
tė darbą 175 tūkstančiai kie
tųjų anglių darbininku. Strei
kas plečiasi Pennsylvanijos 
valstijoje. Darbininkai pa- 
siėmė iš mainu visus įran
kius ir ruošiasi į ilgą kovą. 
Rašoma, jog 10 balandžio at
sibus tarybos tarp maįnieriu 
atstovu ir kompanijų. Yra 
viltis, kad susitaikys. Mažes
nieji savininkai samdo streik
laužius ir mėgins varyti dar
bą. • ♦

|.owellio streikas.
Fabriku agentai atsisakė 

pakelti mokestį 25 tūkstan
čiams audėju. Jie siūlo 7-8%, 
tuo tarpu audėjai reikalauja 
15%. Fabriku savininkai 
gązdina audėjus, kad visiškai 
uždarys fabrikas,jeigu audė
jai negrįžš darban. Žinoma, 
tai tuščios šnekos. Jie neno
rės sumažint patįs sau pelną.

Vaikai grįžta.
Lawrence’o mažiukai strei- 

kieriai jau grįžta pas tėvus. 
Kuomet vaiku partija prava
žiavo iš Philadelphijos per 
New Yorką, juos iškilmingai 
pasitiko ant stoties. Law- 
rence’e tuo tikslu rengiama 
prakilnus pasitikimas. Būsią 
atstovai ir nuo Lowellio strei- 
kieriu.

Mexikoje.
Londonas, 81 kovo. — Pra

nešama, jog Mexikos valdžia 
atidavė Japonijai vieną iš sa
vo uostu. Suvienytos Val
stijos sako, kad tai priešinga 
Monroe doktrinai, kuri skel
bia: “Amerika dėl ameri
kiečiu.” Kadangi Suv. Val
stijos nesutinka su Japonija, 
tai joms bus proga įsikišt į 
Mexikos dalykus.

Washington, 31 kovo.— 
Taftas pasakė, kad Mexikos 
padėjimas eina aršyn. Tai 
reiškia, kad Suv. Valstijos 
gali įsikišti į Mexikos reika
lus.

Moterįs balsavo.
San Francisko, 30 kovo.- 

Kalifornijoje laike rinkimu į 
miestu savyvaldas, pridabojo 
rinkimu teisingumo išrinktos 
moterįs.

10 tūkst. moterų San Fran
cisco dalyvavo rinkimuose 
miesto viršininku.

Pačto bankai.
Washington, 30 kovo.-- 

Vyriausias pačtos viršininkas 
Hitchcock pasakė, jog kožną 
mėnesį bus atidaroma po 
1000 pačtos banku. Tokiu 
banku tikslas turįs apmegstb 
visas Suvienytas Valstijas. 
Pirmieji bankai bus atidary
ti geg.m. 8000 pačtos banku. 

''"Jau yrajuose sudėta $16.000.
000. '
Valdžia ir mainierių.strei- 

kas.
, Taftas pasiuntė į Clevelan- 

dą darbo kamisoriu Neill, 
kad jisai susižinotu su unijos 
ir kompanijų atstovais. Jam 
liepta taikyti abidvi pusi. 
Neill turėjo pasikalbėjimus su 
White, prezidentu kalnaka
siu unijos.

T. Connors, prezidentas jū-

rininky susivienyjimo ant di
džiųjų ežeru, praneša kalna
kasiu unijai, kad jūrininkai 
atsisakys transportuoti tą
sias anglis, kurias iškas ske- 
bai.

Ateiviai.'
New York, 30 kovo.—Pe

reitą savaitę į New Yorko 
portą pribuvo 21 tūkstantis 
ateiviu. Tik viena diena 
pribuvo 7 tūkstančiaį. Retai 
kuomet svietas taip važiuoja 
į Ameriką, kaip šiais metais.

. Roosevelto muzika.
Rooseveltas, kaip drūtas, 

agituoja už save. Chicagoj 
laikė kelias prakalbas, kurio
se užpuolė republikony par
tiją ir Taftą, sakydamas, kad 
šie pasidavė trusty įtekmei. 
Tarytum pats būty.geresnis.

Amerikos studentai.
Madison, Wis., 28 kovo.— 

Prof: Whitebeck viename sa
vo straipsniy tvirtina, kad 
vidutiniškas Amerikos stu
dentas beveik visiškai nežino 
geografijos. Pasakoja, būk 
kartą susitikęs akademiką, 
kuris nežinojo, jog Prancūzi
joje republika. Nekurie ma
no, kad Portugalija nėra ko
kia tai šalis, bet miestas.

Tuose žodžiuose gana daug 
teisybės.

Lorimeras nekaltas.
Senatorius iš Illinois val

stijos Lorimer, kurį kaltino 
praėjus senatan per papir
kimą, dabar likosi išteisintas. 
5 komisijos balsai prieš 3 nu
tarė, kad Lorimer esąs ne
kaltas.

Kompanijos nusileidžia.
Cleveland, 30 kovo.—Ne 

visos kompanijos taip aršiai 
nenori nusileisti prieš darbi
ninkus. Kasyklų savininkai 
iš Illinois valstijos pranešė, 
kad jie sutinka pakelti algas 
ant 5%. Menama, kad tu
rėsią nusileisti kompanijos, 
turinčios kasyklas Indianoj 
ir lowoj. Savininkai iš Ken
tucky praneša, kad sutiks 
ant tokiu išlygų, ant kokiu 
nusileis Illinojaus kapitalis
tai.

UZSIENYJ
Chin i joj.

Nanking, 30 kovo. — Pa
garsinti naujo ministeriy ka
bineto nariy vardai. Atsibu
vo iškilmingos ceremonijos. 
Valstijos antspaudą dakta
ras Sun- Yat-Sen, buvęs res
publikos prezidentas, įįeikė 
naujam ministeriy pirminin
kui.

Portugalijoj neramu.
Atsibuvo susirėmimas tarp 

miestiečiy ir studentu pro
vincijoj Braganza. Likosi 
užmuštos 5 ypatos ir 23 su
žeistos.

Karalius pasirašė.
Londonas, 30 kovo. — Ka

ralius Jurgis pasirašė ant bil- 
liaus, kuriuo pripažįstama 
mainieriams minimum alga, 
tai yra tokia alga, mažiau 
kurios negalima mokėti.

Iš Londono paskutinės ži
nios skelbia, kad mainieriy di
džiuma nutarė eiti darban 
nuo 2. balandžio d.’

Karė.
Londonas, 29 kovo.’ — Ita

lams kaip nesiseka, taip ne
siseka. Paskutiniame mūšy
je krito iš j y pusės 27 aficie- 
riai ir 3,500 kareiviy. Visas 
abazas pakliuvo į turky ran
kas. Turky nuostoliai būk, 
esą visiškai maži.

Iš Paryžiaus praneša, kad 
visy šalių valdžios stengiasi, 
padaryti įtekmę ant Italijos, 
kad ši liautysi kovojus. Tur
ky sultonui ketina palikti 

■ augščiausias dvasiškas teises 
ant musulmany.

Popiežius išsiuntinėjo vi
soms šalims raštą, kur agi
tuoja už karės sustabdymą. 
Turime pasakyti, kad popie
žiaus ir jo kardinoly ‘ ‘Rymo 
Bankas” daugiausia prisidė
jo prie šito kraujo pralieji
mo.

8-nių valandų darbo diena
Paryžius, 1 balandžio.

Atstovu rūmas priėmė bill’iu 
apie aštuoniu valandų darbo 
dieną kasyklose. Manoma, 
jog tai nuramins darbininkus 
ir jie grįžš prie darbo.

Anglijos parlamentas 
prieš moteris.

Londonas, 30 kovo.—Va
kar Anglijos parlamentas 
perkratinėjo bill’iu apie su
teikimą rinkimo teisiu toms 
moterims, kuriu medžiagiš
kas padėjimas visiškai yra 
aprūpintas. Jeigu bill’ius bū
tu praėjęš, tuomet 1,000,000 
moterų būtu susilaukę rin
kimu teisiu. Betgi didžiu
ma 222 balsais prieš 208, b. 
bill’ius likosi atmestas. Mi- 
nisteriu pirmininkas Asquith 
buvo tam bill’iui priešingas.

Rekordas.
Chartres, Prancūzija. — 

Prancūzu lakūnas Frantz 
įstatė naują rekordą, lekiant 
aeroplanu. Su juom sykiu 
lėkė du pasažieriu. Pakilo 
ant 6.971 pėdos.
Karalius žada atsisakyti.

Viena, 1 balandžio. —Senu
tis Austrijos karalius Pran
ciškus Juozapas žada atsisa
kyti nuo trono. Jisai norįs 
įvesti reformas kaslįnk ka- 
riumenės padidinimo Veng
rijoj. Betgi yra labai daug to 
pieno priešininky.

Žiemavos.
Iš Akaroa, Naujojoj Ze

landijoj, praneša/ kad anglo 
Skotto garlaivis “Terra No
va” (“Naujoji Žemė”) pribu
vo į tą miestą, 
buvę ant laivo.
vos tarp ledu. Skottas tai 
konkurentas norvego Amund- 
seno, kuris atrado pietin 
žemgalį.

Skotto ne-
Jisai žiema-

RUSIJOJ
Žuvo 53 žmones.

14 d. kovo šachtoje “Ital- 
janka” Charkovo gub. žuvo 
52 angliakasiai. Darbininkai 
spėja, kad žuvusiųjų dar 
daugiau.

15 kovo palydėta į kapus 
44 apgriūti darbininkai. Ėjo 
minios žmonių ir nešė daugy
bes vėliavų.

Išgelbėta 17 žmonių. Dū
mon įneštas paklausimas val
džiai apie nelaimės priežas
tis. ’

Studentai streikuoja.
Peterburgo universiteto 

studentai neklauso ir gana 
lekcijų tu profesorių, kuriuos 
valdžia paskirė. Turėjo liau
tis skaitę. Tas pats atsikar
tojo ir Maskvos žemdirbystės 
universitete. Kuomet atėjo 
skaityti lekcijų persivertėlis 
Lokot, kuris 1905-6 metais 
buvo aršus valdžios priešas, 
o dabar paliko juodašimčiu, 
—tai nė vieno studento nea
tėjo jo paklausyti. Pasėdėjo, 
pasėdėjo ir išėjo nieko nepel
nęs. ‘

Peterburge suareštuota 60 
studentu.

Persijos šachas po caro 
pastoge.

Nepavyko Persijos šachui 
atgauti savo troną. Bet jam 
pasisekė sukelti baisiausią 
suirutę savo tėvynėj ir duoti 
progą Anglijai ir Rusijai vi
siškai apžioti menką Persiją. 
Dabar senasis šachas jau vėl 
Odesoj. Jį lydi 2 aficieriai 
ir 8 kazokai. Caras 
jam pensiją ir rūmą, 
dar gaus pensiją iš 
Persijos iždo.

Šachas išrodo labai
gęs. Odesoj nenori niekam 
nei akiu parodyti.

LIETUVOJ

Olšauskiams. ir Tu-
Dabar Suvalkų gub.

duoda 
Dabar 
tuščio

Washington, 30 kovo. — 
Kongrese, veikiausia', nebus 
svarstomos priežastįs, kodėl 
iškilo Lawrence streikas. 
Bergerio ir Wilsono rezoliu
cijos būsią amestos.

Taigi aišku, kad kongresui 
nemalonu pasakyti teisybę 
Woolen kompanijai.

Worcester’y neramu.
“Laisvei” praneša iš Wor- 

cesterio, kad ten’ laukiama 
atvykstant Industrial Wor
kers of the World vadovy, 
kad pradėti visuotiną strei
ką. 31 kovo buvo lietuviu 
mitingas, laike kurio Dusevi- 
Čia priminė apie tai. Žmo
nės pasitiko jo žodžius triuk
šmingu delny plojimu.

Sujudimai.
Kilusieji mieste Rock Is

land sujudimai pasibaigė ke
liu žmoniy užmušimu. Mies
tą saugojo milicija. Žmonės 
tvirtina, kad užmušėjais yra 
milicijonieriai.

Nors Italija prisižadėjo 
neužpuldinėti ant pačios Tur
kijos, o vien ant Tripoli, vis- 
tik seniau bombardavo Bei
rutą. Dabargi ateina žinios, 
jog laivynas norįs užimti 
Lemnos salą.

Visur tas pats.
Kur tik nepažiūrėsi, visur 

smaugiamos silpnesnės šalįs. 
Ispanija su Prancūzija smau
gia Morroko. Jau 4 metai, 
kaip tęsiasi ta baisi kova.

Iš Gibraltaro praneša, kad 
arabu tautelės nutarė ginties 
prieš francūzus iš paskuti- 
nosios.

Airiai kovoja.
Dublinas, (31 kovo) Airiai 

rengia ant 1 balandžio di
džiausią demonstraciją, ko
kios nebuvo Airijoj jau 30 
metu. Ta demonstracija ruo
šiama, kad parėmus reikala
vimą Airijos savyvaldos. 
Daugybė traukiniu veža 
žmones Dublinan iš visu Ai
rijos kraštu,

Dailės trustas.
Rymas, 31 kovo.— Morga

nas, Amerikos multimilijo
nierius \ tariasi su Rotšildu, 
francūzŲ milijardierium, kad 
sutverus dailės trustą. Ir 
kas tik jiems galvon neatei
na.

F. Bortkevičienę paleido.
“Lietuvos Ūkininko” lei

dėją F.Bortkevičienę jau pa
leido iš kalėjimo. Paėmė pa
rašą, kad ligi bylai nepasi
baigus neišvažiuos iš Vil
niaus.

M. Radzevičienė dar sėdi 
kalėjime.

Naujos knygos.
“Liet. Žin.” girdėjusios, 

kad Peterburge ruošiama 
knyga rūsy ir lietuviy kalba 
apie mūšy dailininką M.Čiur- 
lionį. Taip pat ruošiamas 
koncertas.

Kaune išeis nabašninko 
Edm. Steponaičio rašty rin
kinys.

Vilniaus Naujienos.
--“Viltis” rašo, būk Vil

niaus lietuviams jau neužten
ka šv. Mikalojaus bažnyčios. 
Jie būk jau prašė Pranciško
nu bažnyčios.

— Sakoma, kad Vilniaus 
gubernatorius Liubimovas 
gaunąs augštesnę vietą. Tąjį 
gubernatoriy kadaise labai 
išgyrė “Šaltinis”.

—Paleido iš kalėjimo Nor- 
butaitę, kuri šovė į grafą 
Tiškevičių. Sudėjo kauciją.

“Aušrinė” rašo apie darb
štumo ir susipratimo truku
mą tarp Vilniaus gimnazijų 
lietuviu mokiniu.

—“Liet. Ūk-kas” rašo,kad 
Vilniuje atsibuvo teismas 
tarp kun. M. Gustaičio ir “L. 
Ūkininko”, kuris parašęs apie 
kunigą neteisingą žinią. Per 
teismą susitaikyta. “L. U- 
kininkas” gavo užsimokėti 
ūkio mokyklai 25 rub.

Kauno žinios.
Pavasaris. Kovo 3 dieną 

sprogo Nemuno ledas ir jis 
ėmė plaukti. Iš visos Kau
no gub. praneša, kad pava
saris šiemet labai ankstybas.

Greitai pradės vaikščioti 
Nemunu garlaiviai.

Didelis džiaugsmas. Kau- 
. no gub., kaip sako rusu dien

raštis, labai pasidaugino ves
tuvių. Veda net vaikinai, 
turį 16—17 metu! Didelis 
džiaugsmas tautos vado
vams!

Moterų ūkio kursai. Tie 
kursai prasidės 28 kovo. Tę
sis penkias dienas. Bus skai
tomos lekcijos iš pienininky
stės, gyvuliu auginimo, pauk- 
čiu veisimo ir tt.

Ilgaskverniams ragai 
dygsta.

Juo toliau, juo bjauriau 
persekioja juodoji gauja tik
ruosius žmonių draugus. Po 
caro pastoge tik ir gyventi 
dabar 
mams.
juodoji gauja įtempė visas 
spėkas, kad suteršti Dūmos 
atstovo Bulotos garbę. Apie 
tai jau nekartą minėjome 
“Laisvėj”.

Bet dabar * Vilniaus laik
raščiai pagarsina žinią, kad 
per pirklybos draugijos “Ža
grės” mitingą Mariampolėje 
kun. Vailokaitis nesidrovė
jo viešai, valdžios berno aky
se, išniekinti A. Bulotą. Ta
sai Rymo agentas išmetinėjo 
A. Bulotai, kodėl neinąs Dū
moje su valdžia, o prieš val
džią.

Vailokaičio melai.
Toliaus p. Vailokaitis pa

sakė, kad A. Bulotai nerūpė
jo Suvalkų gub. reikalai. Tai 
buvo bjaurus melas, nes ne 
kas kitas, kaip tik A. Bulota 
iškovojo lietuviu kalbai tei
ses Suvalkijos miestu savy- 
valdose. Toliaus kitas ilga
skvernis pasakė, kad nenori 
būti vienoj komisijoj su Bu
lota. Ta komisija rūpinasi 
įsteigimu žemės dirbimo mo
kyklos.

Prasidėjo rinkimai naujos 
komisijos. Kuniginiai pada
rė po 5—8 korteles kožnas- 
vienas. Tai buvo aiškiausia 
apgavystė.

Vistik atsirado keli žmo
nės, kurie sugėdino kunigą, 
taip bjauriai bemeluojant.

Tokie Amerikos laikraš
čiai, kaip “Vienybė”, “Ka
talikas”, net “Lietuva” visa
dos užtyli bjauriausius juo
dosios gaujos darbus.

Dainų ir muzikos drau
gija.

Mariampoleje įsikūrė mu
zikos, dailės, dainų draugija 

i “Gabija”. Atsibuvo tos drau
gijos susirinkimas. Betgi 

■ sprendžiant iš komiteto na
riu vardu daug ko iš tos 
draugijos laukti negalima. 
Tarp kitu vyru į komitetą 
pakliuvo ir žinomas atžagarei
vis M. Gustaitis ir keli ne
aiškus idealistai.

Be abejonės, lietuviu dailė 
dabar serga. Ji galės išgyti, 
kuomet panaujės visas mūšy 
gyvenimas. Ne kitaip!

Mokyklose.
Nedaug vietos tebuvo už

leista lietuviu kalbai mūsų 
žemutinjėse mokyklose. Bet 
dabar ir tuos trupinius nori 
atimti. “Mokyklai” rašo iš 
Švėkšnos (Raseinių pav.), 
kad ten neišguldoma lietu
viu kalba. Vilniaus guber- 
nijon visai neįsileidžia lietu
viu mokytoju.

Valdžios darbai.
—Suvalkų gub. komiso- 

riams parūpo, kaip vedamas 
ūkis ju gubernijoje ir ko 
tam ūkiui trūksta, 
įtaisyti agronomus.

—Vilniui neleido X
lietuviu kooperacijos 
toju draugijos).

nuvar-

Ketina

Bet kaaa mokyklos * gL 
jai ir tėvai paklausė k: “ •vi—j • !••

įkurti 
(varto-

byla, 
rašėme, 
aikštėn.

tj

Berlynas, 29 kovo.—-Rytu 
Prūsuose miestely Osterode 
kareivis Eynersleben užmu
šė savo pulko kapitoną. Pas
kui patsai nusižudė. Prie
žastis—biaurus oficierio bū
das.

Elektra vietoj garo.
Berlyno priemiesčiuose nu

tarta vieton garo lokomoty
vu įvest elektrinius. Jau se
niai Berlyno žmonės skun
džiasi, kad garvežiu” dūmai 
baisiai gadina orą. Apskai
to, jog tosios permainos lū
šnos $30,000,000.

Jeigu tasai įvedimas bus 
praktiškas, tai jį paseks ir 
kiti Prūsu miestai ir kompa
nijos. Reikės padirbti 600 
elektrišku lokomotyvu. Per
mainoms įvesti reikės keliu 
metu laiko. I
Esperantistų kongresas.
Krakove rugpjūčio mėne

syje atsibus esperantistų su
važiavimas iš viso pasaulio. 
Kongresas tarsis visą savaitę. 
Jau dabar pasižadėjo daly
vauti kongrese per 300 
žmonių. Laukiama atvyk
stant kokiu 2000 žmonių, ku
rie atstovaus 30 tautu.

Esperanto—tai tarptautiš- 
ka kalba, kurią sugalvojo 
varšavietis Zamenhoff. Ji 
susidaro iš įvairiu kalbu mi
šinio. Skamba gražiai> ir la
bai panaši į itališką.

Pravoslavu bažnyčios mi
nisterijos (synodo) viršinin
kas Sableris, patalpino laišką 
viename laikraštyje, kad rei
kalingas esąs rusu bažnyčiai 
patriarchas. Ligšiol Sableris 
buvo tam priešingas.

Bet jisai nori patriarcho ne 
dėlto, kad sutvarkius bažny
čios reikalus, bet kad pravo
slavišką bažnyčią užvaldytu 

kaip irtoks jau popiežius, 
katalikiškas.

Dašnakciutiuno
Apie tą bylą jau 

Baisus dalykai kįla 
Parašai buvo padirbti, vietoj 
vienu pavardžių popierose 
stovėjo Kitos, buvo užrašyti 
parodymai tokiu liudininku, 
kokie visai nebuvo klausinė
jami. Ir visa tai darė caro 
teismo žmonės, kad tik nuva
rius katorgon jiems nepa
tinkamus žmonesį.

Gudrus direktorius.
Valko realinės mokyklos 

direktorius sumanė kuom 
nors pasižymėti, kad gavus 
augštesnę vietą. Tyčia su
manė, kad mokiniai padarė 
suokalbį ant jo gyvybės, bet 
būk jisai ju pienus sučiupęs. 
Tuoj išvarė iš mokyklos ko
kią 10 mokiniu!

Bet kada mokyklos * globė
jai ir tėvai paklausė kame 
apsireiškė tasai mokiniu suo
kalbis, tai direktorius tyli, 
kaip žemę pardavęs. Globė
jai ir tėvai padavė prašymą 
mini^teriui, kad direktorių 
prašalintų.

Petrausko koncertai. 
“Lietuva” sakosi girdėjusi, 
jog M. Petrauskas, kuris da
bar tėra Mjlane (Italijoj), va
žiuos j Prūsy Lietuvą. Kon
certai atsibus didesniuose 
Lietuvos miestuose, kaip 
Tilžė, Gumbinė, Klaipėda.

GumbImes paroda. Lai
ke lietuviškos išdirbiniu pa
rodos Gumbinėje atsibus ir 
lietuviška šventė (teatras), 
parengiamas Lietuviu Giedo
toju Draugijos iš Tilžės.

Gumbinėje gyvuoja lietui 
viška draugija.

VažiuosJJį Jeruzolimą.
" Lietuvos^maldininkai jau 

buvo Ryme pas šventąjį po
piežių. Dabar jau rengiasi 
į kelionę Jeruzoliman. Iš Ši- 
dlavos praneša apie tai “Vil
čiai”.



• Augijaus arklydes 
mėžia.

Lietuviu kapitalistiškos 
laikraštijos leidėjai ir vedė
jai pradeda nerimauti. Ponas 
Tananevičius, ‘ ‘Kataliko” lei
dėjas, pavarė vieną iš savo 
redaktorių V. Akelaitį. “Lie
tuvos” bosas, p. Olšauskas, 
pavarė p. Lalį ir parsigabeno 
p. Balevičią, kuris pagal “V. 
Liet.” nuomonės yra “gabus 
ir energiškas vyras”. ‘ ‘Drau
go” redaktorių kun. Kaupą 
Pittstono moterėlės išginė į 
kitą padangę duonos jiėškuo- 
tus, o “Draugo” vairas bus 
valdomas p. Vizgirdos. Pa- 
galiaus, p. Sirvydas, pagal 

. “Kovos” pranešimą, gavo 
pabarimą ir paliepimą ne taip 
jau skėtrioti rankomis prieš 
socijalistus.

Vadinasi, bus reformos: 
vieniems liepta užsičiautpi,ki- 
tiems liepta paleisti kakari
nę! Leidėjai jaučia, kad juju 
įstaigose ne tąja nata gieda
ma, kaip reikėtų giedoti. ’ O 
jau yra žinoma: kaip kas iš
mano, taip save gano—liepta 
valyti Augijaus arklydes.

Ar galima laukti aiškaus 
pakrypimo vienu į dešinę, ki
tu į kairę? “Kova” lygir pra
našauja geresnes “V. Liet.” 
dienas, jeigu toji sučiauptu 
lūpas prieš darbininku laik
raščius. “Kovos” gi kores
pondentas iš Chicagos gieda 
“Lietuvai” amžiną atilsį: p 
Balevičia būsiąs “Lietu
vai” presas, kuris išspaus iš 
tos senutės ‘ ‘gyvą dūką”.

Pagyvensime-pamatysime. 
Bet bergždžias būtu tas lau
kimas stebuklu įvykstant. 
Ne p.Sirvydas veda “V. L.”, 
bet “V. L.” p.Sirvydą, ir ne 
p. Balevičia ves “L-vą”, bet 
“Liet.” p. Balevičią. Per
daug paaiškėję tu ju laikraš
čiu veidas, perdaug gilią va
gą išsirausė ju pakraipa, kad 
tie nabašninkai keitusi iš nu
mirusiu. Permainyti natą, tai 
dar nereiškia perrhainyti pa
kraipą. “Vien. Liet.” gali 
liautis užkabinėjus socijaliz- 
mą. Ji gali nusiduoti jo ne
matanti, bet litanija jos pa
žiūru liksis senoviška. Kokia 
gi ta litanija? “Lietuviu na
mas dega, taigi tautiečiai prie 
vienybės! Nereikia politikos, 
arba reikia tik vieną dieną 
per metus, o visas 364 die- 

✓ nas pašvęskime sielos grynini- 
1 mui, pagal Tilžės Vidūno re

ceptą!” Nusivylusi socijaliz- 
me, “V. Liet.” mato, kad 
republikonu ir demokratu pa
matai įra. Taigi, ant šios 
ašarų pakalnės “V. L.” nu
sibodo ir dėlto ji su tokiu 
triukšmu kviečia pamoti ran
ka ant politikos. Štai kokia, 
trumpai suglaudus, “V. L.” 
programa. Bet kadangi poli
tikos gyvenimas aplinkui vir
te verda ir iš jo kilpų sunku 
beištrūkti, tai ir “V. Liet.” 
įsivelia į tą politiką. Ir iš tos 
jos politikos pasidaro toksai 
mišinys, kad reikia tiktai nu
sišypsoti. p. Kirdiejus ir in- 
dividuališkas anarchistas Ib
senas! p. Vidūnas ir plunk
snos kankinys Bielinskis! Sin- 
dikalistas Haywood ir žo
džiai “socijalistams nerūpi 
dabartis”. Tokios porutės ir 
sapne negali prisisapnuoti, o 
žiūrėkite “Vien. Liet.” apie 
tai rašo ir rašo ir dar kaip 
rašo!

Pasakykite dabar, ar grius 
tas pamatas po “V. L.”, jei
gu p. Sirvydui liepta paimt 
žemesnę natą? Ne, negrius.

Apie “Lietuvą” ir “Kata
liką” galima pasakyti, kad 

% tie neįjiegė. sutverti tokios 
ideologijos, kur ant pirmo 
kryžkdio galima sprandas 
nusisukti. Ju pakraipa buvo 
nuogesnė, kapitalistiŠKas vei
das aiškesnis. N ebuvo kars

ti *
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CHARTISTAI
Kam žmones laiko

gyvais

padaryti gyvenimas!

Tamista, aš turiu pa-

Apie biznį aš kalbu 
kad aš mokėčiau ran-

Ačiū (sėda). 
Kas naujo?

; e 1 a s. Tai aš. 
Kas tu esi?

SKOLININKAS
Pagal Oscar Lečnard’ą sutaisė A. J. Karalius.

skolininkas

~ M..;.*

čio, ginant savo nuomones, 
nes ir pačiu nuomonių nebu
vo. Taigi aišku, kad ne 
“Lietuva” atsitūps ant p. 
Balevičiaus šakos, bet p. Ba
levičia prisiglaus prie senu
tės. Apie “Draugą” kasgi 
besakyti! Ir p. Kaupas ir p. 
Vizgirda abu gi klerikalai!

Tie barimai ir tie pavary- 
mai betgi turi iš mano atžvil
gio šiokią tokią svarbą. Jie 
parodo, kad lietuviu kapita
listiška laikraštija neturi to 
vidurinio įsitikėjimb į savo 
kelio teisingumą, lėurįs tik 
vienas veda prie laimljimo. 
Ji blaškosi, ji lopo skyles, ji 
bando, kaip jos protelis išne
ša, mėžti Augijaus arklydes. 
Bet iki dugno ji nedrįs mėž
ti. Ji tegali laikyties tik 
troškiame ore. Grynas bras 
—jai prapultis.

L. Prūseika.

Dabartinį Anglijos mainie- 
riu streiką galima pavadinti 
miniu streiku. 3,000,000 žmo
nių, šiokiu ar tokiu būdu, da
lyvauja tame streike. Neuž
mirškime, kas buvo pereitą 
vasarą ir įsidėmėkime, kad 
šią vasarą ruošiamas visuoti
nas streikas už 8 valandų 
darbo dieną!

Apie darbininku klausimą 
karalius nuo trono augštu- 
mos kalbėjo. Darbininku 
klausimas nustelbė užsieni
nės politikos klausimą. Pra
deda judėti tie pamatai, ku
rie amžiais buvo tveriami.

Noroms nenoroms prisime
na tie didieji sujudimai An
glijos darbininku tarpe, ku
rie buvo prieš 70- 80 metu. 
Tai chartistu judėjimas. Tuo
met judėjimas buvo apėmęs 
milijonus žmonių.

1838 m. chartistai-darbi
ninkai įteikė pirmą peticiją 
(prašymą) parlamentui, po 
kuria stovėjo pusantro mili
jono parašu. Po antra peti
cija stovėjo trjs su puse mi
lijono parašu, po trečia jau 
netolį šešių milijonu. Juo 
tolyn, juo platyn judėjimas 
ėjo. Išpradžip prie chartis
tu buvo prisiplakę visokie 
pašaliniai netvirti gaivalai, 
paskui jie atšoko. 1837 me
tais atsibuvo 5000 mitingu. 
Jeigu mitinge dalyvavo 30 
tūkstančiu žmonių, tai jau 
buvo menkas mitingas. Ant 
nekuriu mitingu susirinkda
vo ketvirta dalis milijono 
žmonių.

Chartistai reikalavo darbi
ninku apsiginklavimo. Susi
rinkimai tankiai naktį atsi
būdavo; aplink laužai švytu
riavo.

Chartistu konventas vie
name savo atsiliepime sakė: 
“turi būti paimti iš visų ban
ku pinigai! Turime įrengti 
visuotiną streiką! Turime 
visi apsiginkluoti, nes esa
me laisvais piliečiais.”

Per 10 metu tęsėsi ta kova. 
Beveik visur atsibūdavo kru
vini susirėmimai.

1844 m. 31 kovo sustreika
vo 40,000 angliakasiu. Juos 
išvijo iš butu. Per 8 savai
tes jie gyveno, kaip čigonai 
šėtrose, ant miesto gatvių ir 
mėšlynu.

Kuomet atstovų namas at
metė antrą peticiją, tuomet 
sustreikavo 150,000 žm. Tuo
met atsibuvo kruvinos de
monstracijos, o ant vėliavų 
buvo išrašyti parašai: “ge
riau mirtis nuo kardo, negu 
nuo bado.” Ponija pabėgo 
iš Londono.

Išpradžiu dar chartistu rei
kalavimai buvo neaiškus, bet 
jau ir tuomet .jie reikalavo 
visuotino balsavimo, panai
kinimo muitu ant duonos, 
atlyginimo atstovams už dar
bą, kad ir biedni galėtu rink
ti atstovus! Toliaus reikala
vimai buvo didesni. Kas tai 
yra žmonių chartija (people’s 
charter)?

1 —Tai gera kvatiera, sveikas 
valgis ir geras vanduo, ge
ras atlyginimas ir trumpa 
darbo diena. — Taip pasakė 
vienas chartistu vadovas. 
Tuomet apskelbta koyą lab
darybei (ubagnamiams) ir 
pradėta agituoti už 10 vai. 
darbo dieną (tai buvo prieš 
70 metu!) Dar daugiau: ant
roj peticijoj 1842 metais pa
sakyta: “reikia panaikinti 
atskiru žmonių nuosavybę 
ant žemės ir mašinų.”

Savo galutino tikslo char- 
tistai nelaimėjo, bet jie su
krutino milijonus darbininku. 
Chartistai nebuvo aiškus so- 
cijalistai, nors socijalistu tar
pe ju būta. Bet svarbu, kad 
chartistai visu savo judėjimu 
parodė, jog visi darbininkai 
sudaro vieną klesą- Working 
Class,— kurios reikalavimai 
griežtai priešingi kapitalis
tu klesai.

Pasaulio turčiai laiko žmo
nes gyvais, kad išspaust iš 
j U sau naudą. Bet jie nere
tai nepaiso, kaip greitai žmo
gus pralaimės gyvastį, bile 
tik į trumpesnį laiką, t. y. už 
mažiau algos jį labiau išnau
doti. Visame pasaulyj žūva 
milijonai žmonių, kad tik už
dirbus didesnius turtus kapi
talistams.

Tečiaus ir iš šiandieniniu 
įstaigų, užinteresuotu kaip 
galima didesnio turto susi
krovimu, yra viena, kuri rū
pinasi, kad į ją priklausan
tieji žmonės, teisingiau sa
kant, jos išnaudojamieji, gy
ventu kuoilgiausiai. Yra tai 
gyvasties apdraudimo kom
panijos. Jos geidžia, kad į 
jas įstojusis žmogus būtu gy
vas, kol tik jis išmokės tiek 
duoklių, kiek jam reikia ati
duot posmertinės. Su jo nu
mirimu pasibaigia duoklių 
mokėjimas ir atsiima jo po- 
pmertinė.

Į apdraudimo kompanijas 
priklauso 25 milijonai žmo
nių. Vieni yra apsidraudę 
ant mažu, kiti ant milžiniš
ku sumŲ. Daleiskime, kad 
visi moka po $50. Ir jei kom
panijoms pavyktu pratęsti 
tik vienus metus ilgiau tp 
visų žmonių gyvastį, jos 
gautu $1,250,000,000 pelno.

Galite suprast, kad toms 
kompanijoms rūpi pailgint 
žmonių gyvenimą ir apsau
got jį nuo ligų. Neveltui 
jos skiria tūlą pinigu sumą, 
už kuriuos mokina žmones, 
kaip apsisaugo! nuo tu mir
čių, kurios gali būt išveng
tos.

Jeigu tūlos įstaigos nesi
rūpina žmonių sveikata ir 
tūli daktarai net platiną li
gas dėl savo pelno, tai ap
draudimo kompanijos yra 
tikrais patarėjais apie svei
katą, nes iš jos j u turtas au
ga. Jos atydžiai seka svei
katos skyrių nusprendimus; 
jos nusamdo daktarus eks
pertus, kad parašytu aiškius 
ir teisingus patarimus apie 
apsisaugojimą nuo ligų ir 
mirties; jos seka geriausiu 
mokslinčių ištirimus apie 
sveikatą. Ir kas mėnuo jos 
dalina savo apdraustiesiems 
žmonėms neva atskaitų kny
gutes-laikraščius, kur yra 
patarimai, kaip apsisaugot 
nuo tos ar kitos ligos ir kaip 
gydyties. Ten patariama lai
kas nuo laiko atlankyt savo 
daktarą, kad jis išekzame- 
nuotp, nes nežinai, kada li
ga prasideda, o pradžioj ji 
gali būt išgydyta. Ten 
patariama kąanors veikt dėl 
visuomenės sveikatos, išrinkt 
teisingus įstatymdavius, pa
dėt įvykdint švarumą ir nuo 
ligų apsaugojimą sveikatos

Skaitlininkai ir daktarai 
yra ąiškiai ištirę, kad šioj 
šalyj bereikalingai numiršta 
40 procentu žmonių iš skait- 
liaus visu kas metai mirš
tančiųjų. Vadinasi, beveik 
tik pusė tiek žmonių temir- 
tu, jei iškalno būtu apsau
gota j u gyvastis gerai iš
tirtais, veikiančiais ir žino
mais būdais.

Kompanijos faktais daro- 
do, kiek žmonių miršta be 
laiko. Čia keli faktai: taip 
kas metai čia miršta 25,000 
žmonių nuo šiltinės, kurios 
paeina nuo priėmimo į vidu
rius nešvarumu ir gali būt 
išvengta. Nuo šitos ligos 
Vokietijoj, kur maiste yra 
mažiau purvo, miršta 5 sy
kius mažiau, Šveicarijoj dau
giau negu šešis sykius ma
žiau.

Nuo plaučiu džiovos kas 
metai miršta 150,000 ypatų, 
o tai gali būt išvengta.

Nuo pneumonijos miršta 
kas metai 90,000 ypatų. Ga
lėtu mirti visai mažas skait
lius, jei būtu iškalno apsi- 
saugojama.

Per 100 pastarųjų metu vė
žio liga pasidaugino ant 100 
procentu, o per 10 pastarųjų 
metu ji pasidaugino ant 29 
procentu. Jeigu šita liga yra 
gydoma pačioj pradžioj, ji 
gali būt prašalinta.

Pas žmones prasidėjo išsi
gimimas ir jis pasendina juos 
tuomet, kada jie dar jaunais 
turėtu būt.

85,000 ypatų žūva kas me
tai nelaiminguose atsitiki
muose, tankiausiai prie dar
bo. Tokie atsitikimai galė
tu būt netoli visai panaikinti, 
jei įvest apsaugojimus prie 
darbu ir sutrumpint darbo 
laiką.

Toliau kompanijos išaiški
na, kaip pavojingas sveika
tai, kenKsmingas ' protui, 
trumpinantis amžių ir stu
miantis prie nelaimiu, prasi
žengimu ir nepasisekimu yra 
alkoholis.

Teisingai yra sakoma, kad 
kapitalizmas pats sau rengia 
galą. Taigi ir apdraudimo 
kompanijos priverstos yra 
dėl savo pelno pasakyt žmo
nėms teisybę apie sveikatą, o 
tie žmonės pamato, jog prie 
šio surėdymo sveikata ir gy
vastis bereikalingai nyksta, 
todėl vis irčiau ir arčiau ei
na prie ju apginimo.

M. Volungevičius.

KĖSINASI ANT ATEIVIŲ!

Ir ko tik nesugalvoja atei
viu priešai. Rašo knygas,kad 
ateiviai bankrūtija Ameriką 
ir daro gėdą jos kultūrai. 
Tveria draugijas, kad atei
viai neužimtu didžiuosius 
miestus. Nors tiesa visiems 
vienoda, bet teisėjai kitaip 
žiūri į ateivio ir čiabuvio 
kaltę. Taiso visokias kliūtis 
ateiviu įsileidimui ir ketina 
dar daugiau kliūčių taisyti.

Bet dabar senatorius St. 
Root, buvęs valstijų sekreto
rius, įnešė bill’iu, kad nebūtu 
įsileidžiama politišku pabė
gėliu, kurie ištrūko iš caro 
nagu. Senatorius Root, ku
ris turi daug savo sėbru, no
ri, kad politiški pabėgėliai 
būtų išduodami caro valdžiai. 
Tokiu būdu, kiekvienas žmo
gus, kurį nužiūrės ir kuris 
nepatiks policmanams ir de
tektyvams, bus ištremtas iš 
Amerikos. Jeigu jisai ir ne
bus niekuo nusidėjęs, tai kal- 
tg išmislys.

Jeigu šitas senatariaus 
bill’ius liktųsi įstatymu, ne 
vienas supūtu caro naguose.

Darbininku atstovas kon
grese V. Bergeris karštais 
žodžiais išrodinėjo bjaurumą 
bill’iaus. Jeigu reikės, at
stovas šauksis sau pagelbon 
visą Amerikos darbininku 
klesą.

Taigi budėkime. Caro val
džia turi čia savo šnipu, o 
už aukso maišą ne vieną se
natorių galima nupirkt. Ca
rai doleriu ir caras_ nagaikos 
ir kazoku išvien kėsinasi ant 
mūsų teisiu!

Ypatos: 1) Auęrbach, storas, raudo
nas ir sveikas vyras. 2) Ponia Friedman. 
3) Mirties Angelas.

(Scena perstato Auerbach’v valgomąjį kambarį. 
Naktis; žiburiai. Kambarys išpuoštas paveikslais ir bran
giais rakandais. Ponas Auerbach ką-tik po vakarienės. 
Jis pila į stiklą raudoną vyną ir geria; paskui užsirūko ci
garą—sumišęs).

Auerbach. Ką? Duris barškina? 
Kas ten? (girdėtis barškinimas į duris). 
Įeik. (Įeina ponia Friedman). O, tai ta
mista, Friedman? Kaip einasi? Sėskitės.

Friedman.
Auerbach.
Friedman, (liūdnai) Nieko naujo. 

Aš atėjau pas jus pasikalbėti apie....
Auerbach. Spėju, atėjot pakal

bėt apie biznį. Dėlko neatėjot į mano 
ofisą, nes apie biznį aš tik ofise kalbu. Aš 
parėjau namo nuvargęs ir noriu atsilsėti. 
Ar tamista supranti, kaip žmogus dirba 
nejudinamo turto (Real estate) įstaigoj? 
Viena — reikia prikalbint pirkti, kita 
parduoti. Parduodančiam reikia parody
ti juodu ant balto, jog jam neapsimoka 
ant toliau laikyti nuosavybės. Perkan
čiam prisieina darodyti, jog perkamoji 
nuosavybė—tai aukso kasykla? Kiekvie
nam reikia darodinėti, išvadžioti, kalbėti 
po valandą, duoti užtikrinimus ir tt. Kas 
minuta bėgti prie telefono. Ar supranti? 
Ha, ha, ha. Ant viršaus mano ofise pa- 
gelbininkas nuolatos skambina. Pakol aš 
kalbu per telefoną, kostumeriai sėdi ir 
laukia. Dzin-dzin dzin. Heilo! “Arčia 
Auerbach’o įstaiga?” klausia nenaudėlis 
klerkas. Aš atsakau: “Taip. Ar apie 
tą namą? Aš negaliu su jumis apie 
tai dabar kalbėti. Aš turiu kitą kostu- 
merį. Ką? Jūs siūlot $32.000? Puiku. 
Bet aš jį parduodu savo draugui. Aš jam 
nuleidau už trisdešimts tūkstančiu; nega
liu mainyti savo žodžio. Bet jeigu jis ne
imtu... Ik pasimatymui. Ar girdėjai, 
tamista? Aš sakiau kostumeriui, jog gau
nu $32,000 už namą. Dzin dzin dzin.Heilo. 
Ką? trisdešimts tris tūkstančius?” Mano 
pirkėjas nusigando sumišo. Jis šoko pirk
ti! O, nelengva 
(geria vyną).

Friedman, 
kalbėti apie...

Auerbach, 
tik ofise. Ar nori,
dą už ofisą tik dėl juoko? Tamista ži
nai, aš esu vienui-vienas namieje, apart 
dvieju tarnu. Mano šeimyna Long Beach’e 
ant vakaciju. • ••

Friedman. Atleisk, tamistėle, aš 
turiu su jumis pasikalbėti....

Auerbach. Tamistai reikėjo pa
žiūrėt, kokį puiku namą aš pirkau, žiba, 
kaip okeanas. Reikėjo pažiūrėt. Jis rui
mingas, puikus, nuostabus.

Friedman. Jūsų moteris ir vaikai 
dabar, žinoma, laimingi, bet mano vaikai 
ir aš pati....

Auerbach. Bet pažiūrėk ant ma
nęs. As turiu būt vienas čion ištisą sa
vaitę. Tjktai subatomis ir nedėliomis aš 
būnu su jais. Mano biznis neduoda man 
ramybės. Aš dirbu sunkiai (geria).

Friedman. Kuomet tik aš buvau 
jūs ofise, radau jus visada užimtą. Jūs 
skambinat telefonu, rašot, braižot, bėgįo- 
jat aplinkui. Kaip ilgai aš turėsiu laukt 
galo? Laikas užbaigti.

Auerbach. Kas tamistai liepė čia 
ateiti? Jeigu supratai biznį, tai jau se
niai reikėjo duot man ramybę. Tamista 
turėjai suprast pirmiau, jog jau viskas 
viršuj.

Friedman. Vargas... Ką tamsta 
supranti?

Auerbach. Ką. aš turiu suprast? 
Tai paprasti dalykai. Tamista įdėjai pi
nigus į nejudinamą turtą ir tas buvo klai
da. Labai paprasti dalykai.

.Friedman. Puiki naujiena! Var
gas... Vargas man... (laužo rankas ir ver
kia).

Auerbach. Labai bjauru vertel
gauti su motere, kuri visiškai nesupranta 
biznio.

Friedman. Penki tūkstančiai do
leriu man nepriklauso. Tai yra viskas, 
ką turi mano vargšai našlaičiai. Tie pi
nigai priklauso jiems.

Auerbach. Tamista, biznis tai ne 
labdarybė. Pasigailėjimas tai ne pirklio 
dalykas.

Friedman. ' Tamista pats atėjai 
pas mane ir prikalbinai...

Auerbach. Jeigu aš nebūčiau pri-

Auerbach. Aš prikalbinu, 
Turiu gi aš ką-nors žadėti. Pavyzdin, 
imk mano gydytoją. Jis prikalbino 
negert vyno. Jis visuomet gązdino 
apopleksija, bet aš baigiu gert antrą
butelį Bordeux’o (Bordo) vyno. Čia yra 
nuošaliai... aš gersiu dar vieną (ge-x 
ria). Apsivalyk savo galvą nuo kvaily
bių. Ką padarysi? Dingo tai dingo. Ta
mista neprikelsi numirėlį iš kapu.

Friedman. Neužmiršk: tamista ir 
kada-nors mirsi, kaip mano vargšas vy
ras. Jis buvo tamstos draugu. Štai dėl- 
ko aš jums ir patikėjau. Tie pinigai bu
vo sunkiai uždirbti. Tai kraujas ir pra
kaitas. Ir tuos vienintelius centus ta- t 
mista nuo mūs pavogei!

Auerbach. Pavogiau ? Kvailybė! 
Kaip tamsta supranti pavogimą? Biznis 
tai biznis.

Friedman. Ar tamista man ne
prisiekei, jog bus pinigai apsaugoti?

Auerbach. Tamista netikėjai,na... 
ir turėjau prisiekti.

Friedman. Atmink, kaip tamsta 
prisiekei: “jeigu nesugrąžįsiu pinigu sp 
nuošimčiu — lai ateina mirties angelas!” 
Kodėl man taip padariai?

Auerbach. Nusiramink, tamista. 
Raudojimas netur biznyje vietos.

Friedman. Aš raudosiu. Aš ne
duosiu tamistai ramybės. Tamista apvo-^x 
gei mano našlaičius. Vagis! žudikas! Td> 
mista atnešei mums nelaimę. Ar tmciu 
būdu veikia “draugas”? 7

Auerbach. Tamista, lermas hian 
labiau kenkia, negu vynas. Gydytojas 
man liepė saugotis sumišimo.

Friedman. Tamista bijai apoplek
sijos? Kodėl nebijai Dievo? kodėl nebi
jai žmogaus.

Auerbach, (sumišęs) Duok man 
ramybę. Tamista turi ateiti į mano ofisą.

Friedman. Kodėl tu nesibijai taip 
karčiai kankinti vargšę našlę ir našlaičius?

Auerbach. Aš pašauksiu policistą. 
Tamista geriau išsinešdink!

Friedman. Mano pinigai! Kru
vini pinigai. Tamista turi man užmokėti.

Auerbach. Kokius pinigus? Ar 
aš jums skolingas? Ar aš nuo tamistos 
skolinau?

Friedman. Ne. Tamista nesko
linai. Tamista mane apgavai.

Auerbach. Laukan iš mano na
mo! (stumia ją prie duriu). Laukan!

Friedman. Kas man dabar dary
ti? Ar aš turiu eit elgetauti su savo varg
šais našlaičiais?

Auerbach. Aš tamistąareštuosiu. 
Kokią tiesą jus turit į svetimus namus...

Friedman. Kas man daryti? Eit 
ant gatvės ir mirti badu? (verkia).

Auerbach. Laukan iš mano na
rnu! Šalin, šalin! (Stumia ją laukan. Fried
man išeina, histeriškai verkdama). Ar 
jus girdėjot kur tokią? Idijotė! Ji nori 
tapt turtinga, ji rizikuoja, ji nustoja... 
Tai biznis. Šalin! Ji mane apsunkino... 
(geria vyną. Dreba rankos). Neužsimo
ka vertelgauti su moterimis. Jos nesu
pranta biznio. Ar jus girdėjot ką-nors 
panašaus? Ji atėjo pas mane ir reikalau
ja savo pinigu! Žmogus suprastu, jog ši
tam atvejyje nepridera reikalauti. Fe! 
Kaip aš susinervavęs! Burna visiškai iš
džiūvo: reik truputį pavilgyti (geria stik- 
klą vyno). Tartum kraujas galvon teka. 
Oh! (griebiasi už galvos). Aš parėjau na
mon labai alkanas. Turbūt, perdaug val
giau. Paskui du buteliu vyno ir ta našlė. 
Geriau reikia atsigult... (užsuka žiburius, 
atsigula ant sofos. Tamsu). Reikia tru
putį užmigti (mąsto). Pamiegosiu da va
landą, paskui eisiu kortomis palošti. Ha, 
ha, ha. Kiti vadina tai sukčių namais, 
bet kur aš eisiu—ten ne sųjtč.ai—korti
ninkai. Jai yra mūšy kliūbas. Aš tikiu, 
Rusijoj nėra tokiu kliūbu, kaip pas mus. 
Ten galima gauti visko—valgyti, gerti, 
rūkyti. Panorėjus atsigulti — ten rasite 
puikius miegamus kambarius. Ten yra ir 
maudyklės. Ten yra viskas. Tankiai aš 
pralošiu pinigu. Bet ką reiškia penkias
dešimts, šešiasdešimts ar šimtas doleriu? 
Juk aš gyvenu Amerikoj. Rusijoj žmo
nės už centus pešasi... Bet ten jie. netur 
supratimo. Jie nemoka gyvent; ha, ha 
ha! Oh, oh, mano-galva, mano vargšelė. 
Kas čia bus? Oh, oh.... (Jis nutyla. Mu
zika griežia maršą. Juodai apsidaręs žpo- 
gus atsistoja ties galva pas sofą).

Auerbach. (Kalba išlėto, pusiau 
miegąs) Kas ten?
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—Klausyk, vaike, mudu 
pereitą kartą šnekėjomės apie 
talentus. Vadinasi, tu nori 
pastoti garsiu vyru, kokiu- 
nors žymiu muzikantu, išra
dėju, dailininku. Tu sakei, 
kad nenori būti žemės kur
miu ir vargo pele.

—Taip, tėveli, aš noriu pra
simušti sau taką.

—Kad turėsi tiek gabumo 
ir proto, prasimuškie; aš tau 
garbės nepavydžiu. Bet klau
syk, ką aš tau dar turiu pa
sakyti. Ar tau atėjo kada į 
galvą mintis, kad tarp mūšy 
biedny žmoniy tūkstančiai 
randasi talenty.

—Rastis, kodėl nesiras, bet 
jie nemoka sau kelio prasi
mušti, juos nustelbia kiti.

—Kaip-kada, bet ne visa
da. Mūsų kaimuose, mūšy 
miestuose yra tūkstančiai 
jauny merginy ir vaikiny, 
kurie turi didžiausią skarbą, 
tai yra didžiausią pašaukimą 
būti mokslo milžinais, dailės 
galinčiais. Bet kiek tūkstan
čiu tokiy vaikiny ir merginy 
žūsta, žūsta be vilties ir am
žinai.

Kad jau taip, tėveli, vi
sados buvo. Daug pašauktu, 
o mažai išrinkty.

—Ot, tame tu ir klysti ir 
parodai savo neišmanymą. 
Reikia duoti tiems vaikinams 
ir merginoms atsakantį mok
slą, atsakantį išsilavinimą. 
Menką, plonutį medelį šiau
rys vėjai greitai parlaužia. 
Jisai pats negali atsiturėti 
prieš žudikus. Turi patįs 
žmonės, pati visuomenė jiems 
pagelbėti.

- Bet, tėveli, kožnas apie 
save turi gana reikaly, dar 
čia apie visus rūpinties.

Visai tu man neišmanė
lis. Visuomenė tai ne tu, ar 
aš, ar šimtas žmoniy, tai vi
sas kaimas, sodžius, miestas, 
šteitas, žodžiu sakant, visi. 
Ar ta visuomenė nesudeda 
tūkstančiu mokesčiu, akčy- 
žiy. Tik tie mokesčiai ant 
vėjo nueina. Reikia taip pa
daryti, kad didžiausi pinigai 
eity žmoniy švietimui. Varg
dienio vaikas ir milijonie
riaus vaikas turi gauti lygią 
apšvietą. Moksle pasirodys 
kiekvieno gabumas ir prie 
ko kuris bus linkęs, tuomi 
ir galės pasižymėti, pagarsė
ti. Reikia duoti visiems ly
gy ginklą kovoje su gyveni
mo žiaurumu ir kožnam tin
kamą vietą.

—Et, tėveli, tai tik taip 
šnekasi, bet niekad taip ne- 
sidaro.

—Jau brač aš tau duosiu 
rimby. Tu vis man užgin
čysi. Patsai esi darbininko 
vaikas, patsai esi ubagas, 
taigi patsai reikalauji pašel- 
pos. Dabar pamatysi, gausi 
eiti fabrikon, nors dar nebū
si vyru suaugęs. O jeigu pi
nigai ant vėjo nebūty mėto
mi, tuoj galėtum lavinties, 
mokyties. Tik tu j>amislyk, 
kiek mokykly, universitetu, 
liaudies muzėjy, rūtny męs 
galėtume pastatyti, jeigu tie 
milijonai doleriu nebūty ski
riami kariumenei ir laivy 
statymui. Apšvietą ir mok
slas dabar nustelbiami. Ge- 
niališki žmonės žūva gyveni
mo pinklėse. Pas mus lie
tuvius ir taip buvo ir yra. 
Kiek žmoniy mirė nuo džio
vos ir kiek dar mirs. O tik 
dėlto, kad gyvenimas jiems 
buvo močiaka. Padarykime 
taip, kad gyvenimas būty 
motina.

Pinigų daug!
(Feljetonelis).

KAUNAS. Visuotiname “Blaivy
bes” susirinkime kun. Olšauskai pasa
kė: “Pinigu daug yra, tik reikia mokėti 
juos paimti”.

Iš laikrąščiy.

Kunigas. Mortut, Mor- 
tut, ko tu tokia susiraukusi, 
ko taip susisukusi?!

Gaspadinė. Taigi, kad 
aš tavęs prašau suknią nu
pirkti, tai tu ir ausis užsiki- 
ši—klausyti nenori!

Kun. Mortut, aš tau ir 
suknią nupirksiu ir kameny- 
čią pastatysiu, tik, miela, ne
būk tokia susisukusi!...

Gasp. Kamenyčią!... Tik 
kažin iškur tie pinigai? Vis
ką savo giminėms sukiši! O 
man nieko nebepalieka!... 
Kaip užpernai į banką įdėjai 
ant mano vardo aštuonius 
tūkstančius rubliy, tai dau
giau ir nieko...

Kun. Al, Mortut, tu tik 
nebūk tokia.... Turėsi kame
nyčią ant dviejy gyvenimu, o 
jei nori, ir ant trijy... (Paima 
moteriškei už pasmakrės). 
Nu, Mortut, pažiūrėk į ma
ne... Tu moki akimis taip 
perverti širdį!... Ot, tuojau 
eisiu mišias laikyti ir įkvėpi
mo nebus giedoti, jei tu to
kia... Žvilgterėk, Mortužel, 
aš taip užtrauksiu—Gloria— 
kad ir pats Dievas apsi
džiaugs!...

Gasp. Al kamenyčia bus?
Kun. Ale, Mortut...
Gasp. Tik aš neišmanau 

kur tu pinigus imsi tai kame- 
nyčiai? Viskąpralatravoji!...

Kun. Cit! Cit! Saugok 
Dieve, išgirs da kas... Tu 
nieko-—gali taip kalbėti, tarp 
mudviejy paslapčių nėra, bet 
jei kas nugirsty...

Gasp. Al tu man pasa
kyk, iš kur tu pinigus imsi?

Kun. Mortut, Amerikon 
važiuosiu! Ten truputį pasi
sukinėsiu—pinigu, Kaip mėš
lo, bus!

Gasp. Nu jau... Duos kas 
tau... Vėzdu tave išmuš lau
kan, jei pasakysi, kad renki 
pinigus mano kamenyčiai!...

Kun. Ak, Mortut, kokia 
tu!... Tiek mėty jau drauge 
gyvenam ir tu vis da <nepra- 
gudrėjai!... Ar aš mulkis, 
kad taip atvirai išsiplepėčiau! 
Ot, nuvažiuosiu, * surinksiu 
publiką ir pratarsiu: “Vyru
čiai, broliai, męs esam da at
silikę, mums reikia vyti kįtas 
tautas. Ot,; lenkai, vokie
čiai, francūzai, ispanai, švei
carai turi klioštorius, o- pas 
mus nėra, vadinas, kasgi? 
Męs esam toli nuo ty kultū
ringu tauty atsilikę. Mums 
reikalingi klioštoriai, jei j męs 
norime prigulėti kultūrįngy- 
jy tauty šeimynon! Nė se
kundos negalime ilgiau laukti 
—tuojau turime pradėti sta
tyti klioštorius. Vyručiai, 
nesigailėkite skatiku tokiam 
tautiniam dalykui, tokiam 
šventam!” Ir kaip tau rodos, 
Mortut, kad amerikiečiai, to
kią kalbą išgirdę, neduos pi
nigu? Turėk tik atkišęs kiše- 
niy, ai kur ten kišeniy, če
modaną atstatykk Bedievis 
ne bedievis, kunigas ne kuni
gas, mainierisne mainieris— 
visi tau neš! Amerikiečiai, 
kaip tik užgirsta —tauta, tau
tiški reikalai—jie suvis ap- 
kvaista, net juokas ima! O 
jei da atvažiuoja žmogus iš 
Lietuvos ir ypač kunigas su 
tais tautiškais reikalais, tuo
met rieškučiomis semk iš jy 
pinigus!... Che, che, Mortut, 
dabar tau aišku?!... Turėsi 
tokią kamenyčią, kad malo
nu!

Gasp, (lengvai nusišaipo). 
Ištikro, Kaziuk?

Kun. Ale, Mortut, kad 
aš tau sakau... Nuvyksiu tik 
Amerikon...

Gasp. (glosto kunigui 
skruostus). Kaziuk, tu nuva
žiavęs į tą Ameriką, tik ma
nęs nepamesk... Sako, kad 
tame Amerike labai tankiai 
vyrai pabėga su svetimomis 
pačiomis.'..

Kun. Mano Mortut, tu 
mane gi žinai, tiek mėty mu
du jau gyvenam... Nebijok!.. 
Nu, ai ką čia, bus viskas ge
rai!... Eik tu čemodanus 
man sukrauk, o aš da ant 
laimingos kelionės mišias at
laikysiu h.. (U ždanga).

Petras Butėnas.

SENOMS IR JAUNOMS.
Daug, daug dar mūšy mo- 

terėliy nuo anksti ryto iki vė
lybos nakties triūsinėja apie 
pečiy. Diena iš dienos, me
tas į metą ir taip*per visą 
amžį. Pečius, puodynės, što- 
rai, vaiky riksmas—tai ir vi
si klapatai. Pramogės nėra. 
Tikro žmoniško gyvenimo nė
ra. Tik retai, vienur-kitur, 
saulės spinduliai pradeda 
įspįsti pro langelį.

Betgi paklausite mūšy, ar 
jąu moterįs neturi liuosos vą- 
landos, kad atsikvėpti. Turi, 
tai turi. Bet ant ko išeina ta 
liuosa valanda. Su dideliu 
gailesčiu turime pasakyti, 
kad moterįs mėgsta pletkas.

Pletkos.
Paskalos, pletkos, apšne- 

kėjimai, liežuvavimas, bar
niai randa geriausią dirvą 
tarp motery. Atsiras liuosa 
valandėlė, ogi jau Balčiūnie
nė bėga pas Kreivaitienę. 
Kad pradės tratėtu kad pra
dės iš skiedry vežimus skal
dyti, kad pradės rokuoti sve- 
mus griekus! Užkliūva visus 
ir kaimynkas, ir kaimynus, 
ir vaikinus, ir merginas. Tik 
imk ir pasaky knygą rašyk.

O kas iš to išeina, visi ži
nom. Nors moterėlės viena 
kitai po didžiausia slaptybe 
viską pasakoja, bet rytoj jau 
viskas pleška, jau visi pasa
koja, dar nuo savęs pridur
dami.

Pažiūrėkime, sesės, kas iš 
to išeina. Atlieka liuosa va
landa. Vyras kviečia pasi
svečiuoti. Tada ir pasirodo, 
kad žmona piktuoju ir su 
Kreivaitiene, ir su Kieliene, 
ir su Varliene, ir su visom. 
Kiek čia kraujo susigadina, 
kiek žmoniy nekaltai tarkuo
jama, sunku apskaityt.

O maži vaikai, ypač mer
gaitės, klausosi ty paskaly, 
ty pletky ir nuodija savo jau
nutes širdis. Ana jau jauno
ji Zosytė ir atbėga pas moti
ną su naujiena. Motina Zo- 
sytę dar paglosto: caca mano 
skaistveidė.

Tos apšnekos kįla ir dėl 
drabužio, ir dėl nepasiklonio- 
jimo ir dėl užvydo. Visas 
“pričinias” ant jaučio odos 
nesurašysi.

Nuo tos baisios ligos męs 
pačios daug kuom nuken- 
čiam. Vyras tankiai ir turi 
teisybę, sakydamas: et, ką! 
mat tave šimts pypkiy. Tarš
ka ir tarška.

Nueisi pikčiy (krutančiu 
paveiksiu) pažiūrėt—ogi ma
tai, jau visi, pilvus susiėmę, 
kvatoja iš motery liežuvavi
mo.

Bet tai dar būty pusė bė
dos, kad mus tik pajuokty. 
Ką pasėsi, tą ir pjausi.

Bet pletkos tankiai užken
kia daugeliui žmoniy, užken
kia visuomenei.

Jaunos pletkininkės.
Tą blėdį atneša draugijai 

jaunos merginos. Nevisos, 
męs to nesakome! Bet dau
gelis, oi. daugelis. Susidarys 
kur choras arba teatrališka 
kuopa. Tankiai reikia tik 
mažos kibirkšties ir kįla liep
sna. Gana kuriai- nors prata
rus neatsargu žodį. Tuojaus 
tik sužaibuoja akįs, rodos 
tuoj trenks perkūnija. Ir tan
kiai suįra choras, suįra teat
ras.

Kas rengė teatrą ir taisė 
chorą, tai žino, kiek reikia 
kantrybės ir gaišaties. O tan
kiai tas viskas ant vėjo nuei
na tik dėlto, kad Onutė su 
Agotėle nepasidalina jauni
kiais, arba dėlto, kad vienos 
skrybėlė puikesnė nei kitos.

Dievoti žmonės gieda: nuo 
pavietrės, ugnies ir maro ap
saugok mus Viešpatie. O 
moterims reikty giedoti: nuo 
pletky, apšnekėjimy ir nea
pykantos saugokimės, kaip 
drūtos.

Juodbruvė ir Mėlynakė.

Korespondencijos
Pittston, Pa. .

Per susijudinimą vietinės 
parapijos su savo dūšiy ga
nytoju kun. Kaupu, —pirmei
viai naudojasi proga, reng
dami prakalbas po prakalbu. 
27 d. kovo š. m. rengė pra
kalbas S. L. A. kuopa. Kal
bėjo D-ras J. Šliupas, ragin
damas lietuvius užsiimti, 
ūkiu, pirklyba ir lavinti jau
nuomenę amate: “O su soci- 
jalizmu yra dar laiko, už
truks nemažiau 100 mėty, 
pakol įvyks.” Bet, man ro
dosi, kad socijalizmas yra ne 
vien teorijoj, bet praktikoj, 
nes 1.141 socijalistas yra val
dininkai ir 20 suvirš miesty 
yra socijalisty administraci
joj. Beto turime savo žmo- 
niy kongrese ir legislatūrose. 
Publikos buvo gana daug ir 
kuone pusė motery ir jauny 
merginy. Kas labjausia pa
girtina, tai mandagus publi
kos užsilaikymas.

Kun. Kaupo jau nėra.
24 kovo mišias laikė tūlas 

airišis. Klebonijoj didžiau
sia betvarkė. Kas ką nugrie
bia, tai nešasi. Iš bažnyčios 
išnešta liktoriai, amžinoji 
lempa, žodžiu sakant, baigia 
plėšti. Kiek žinoma, skolos 
parapijai p. Kaupas paliko 
apie $40.000. Širšinas.

Aberdeen. Wash.
Pranešu visiems, kad 

niekas nevažiuoty į Aber
deen, nes čia iškilo didelis 
streikas lenty pjovyklose; 
kasdien vis daugiau dirbtu
vių sustoja; dabar išviso sto
vi jau 10 dirbtuviy. Kaip 
matyti, turės sustoti ir liku
sios pjovyklos, nes dabar pra
dėjo smarkiai organizuotis 
į Industrial Workes of the 
World. Didesnė darbininky 
pusė priklauso prie unijos. 
Mitingai atsibūna 2—3 kar
tus į dieną; vadovai organi
zacijos smarkiai darbuojasi, 
kad tik darbininkai laikytus 
vienybėje. Streikieriai reika
lauja pakelti mokestį ant 
25%.

Taip pat streikuoja ir bo- 
ty loduotojai. Ir jie daugiau
sia rašosi prie I. W. W. Ka
pitalistu laikraščiai pagarsi
no, kad jie patįs būk norį su
stabdyt dirbtuves, nes esą 
dabar blogi laikai nieko ne
galį su lumberiais uždirbti. 
Jie, mat, gailėjęsi darbinin- 
ky.

Reikia pasakyti, kad mo
kestį jie greitai pakeltu, bet 
kapitalistai nenori, kad dar
bininkai turėtu uniją. Lig- 
šiam laikui jie taip daryda
vo: vasarą darbai geriau ei
na, tai ir mokestį didesnį pa
keldavo, bet už kelty mėne
siu vėl numušdavo. Bet da
bar, kada męs turime uniją, 
jiems jau sunkiau bus išnau
doti.

Streikas tęsiasi jau 4 die
nos. Yra tokiy, kurie su šei
myna nebetur ką valgyt. 
Dabar šelpiama iš unijos ka
sos. Paskui tai įtaisys val
gyklą, kur galės valgyti be
darbiai. Maždaug manoma, 
kad be darbo likosi 5000 žmo
nių. Policija ligšiol apsieina 
dar gana švelniai. Susirėmi- 
my dar nebuvo. Nei vieno 
dar neareštavo.

P. Unijistas.
West Lynn, Mass.

Kovo 8 d. atsilankė pas mus 
“Kibirkšties” bendrovė, per- 
statydama iliustruotus pa
veikslus. Rodė L. U. Kliūbo 
salėj. Paveikslai buvo iš rūsy 
-japony karės, iš darbininky 
gyvenimo, iš dabartinio Law- 
rence’o streiko, keli iš Lietu
vos, keli pajuokią “dvasiš
kus” tėvelius. .Paveiksiu tu
rinį aiškino L. Grikštas.

Ant 10 d. kovo L. U. Kliū- 
bas parengęs prakalbas. Už 
kalbėtojus buvo pakviesti F. 
Bagočius ir L. Prūseika, bet 
pastarasis nežinia dėlko ne
pribuvo. Kalbėjo vienas tik 
F. Bagočius ant temos: “dar
bas ir kapitalas” nurodė, kaip 
darbas yra silpnas prieš ka
pitalą dėlei savo nesusiprati
mo. Kvietė prisirašyti prie 
Kliūbo, išsiimti ūkėsiškas po- 
pieras ir dalyvaut šios šalies 
politikoje. Prisirašė 19 naujy 
nariy. 23 kovo 9 kliūbo na
riai gavo pilnas ūkėsiškas po- 
pieras. Visi progresyviški 
vyrai. Fotografistas.

Steger, III.
Labai retai tepasirodo ži- 

niy iš mūšy miestelio. Lietu
viu gyvena 40 šeimyny ir 93 
pavieniai. Turime dvi drau
gystes Vinco Kudirkos ir šv. 
Jurgio. Vinco Kudirkos dr- 
ja nors tik metai gyvuoja, 
bet gana sparčiai auga, turi 
savo knygyną, iš kur nariai 
gauna pasiskaityti knygy. 
Tai net linksma, pažiūrėjus į 
tokius darbus. Dabar vėl 
dedama pinigai ir trumpu 
laiku rengiama atidaryti mė
sos ir šiaip jau valgomu daik
tu krautuvę po vardu “Sau
lės švieša”. Rodosi, čia ir 
yra dvi lietuviškos mėsos 
krautuvės, bet tuomi dar ne
užsiganėdina. Visiems rūpi, 
kaip geriaus galima būty nuo 
brangumo apsisaugoti.

Apšvietą tarp lietuviu ga
na augštai pakilusi. Skaito
mi beveik kiekvienoj stuboj 
geriausi mūšy laikraščiai.

Tėvo sūnus.
Athol, Mass.

Lietuviu yra apie 1.000. 
Apšvietimas stovi ant že
miausio laipsnio. Yra dvi pa- 
šelpinės lietuviu draugystės: 
Aušros Bromo ir Lietuvos 
Duktery (ir sūny sykiu). Pir
moji draugija fanatiška. Tu
ri savo salę, bet neleidžia ten 
laikyti prakalbu, išimant 
tiems, kurie turi paliūdyjimą 
nuo airiy kunigo. Liet. Sū- 
ny ir Duktery draugija—tau
tiška, rūpinasi apšvietos rei
kalais. Taip*-pat L.S. S. kuo
pa rengia prakalbas, paskai
tas, diskusijas, platina mok
slą. Turi 35 narius.

Išviso Athol, Mass, yra 
8.500 gyventojų. Visus val
do kun. Rili,

Paskutiniu laiku susitvėrė 
L W. W. kuopa. 24 d. kovo 
drg. Jatulevičius iš Lawren- 
ce’o laikė prakalbą.

L. Keleivis.
Bingham pton, N. Y. *

Kovo 24 d. vietinės šv. 
Juozapo draugijos susirinki
me buvo įnešta, kad prisidė
ti prie emigranty šelpimo są
jungos, mokant ant mėty po 
20c. nuo nario. Tada pakilo 
toks lermas iš nenorinčiyjy 
pusės, kad jie gavo ir viršy, 
tai yra įnešimas likosi atmes
tas.

Paskui vienas draugas įne
šė, kad reikia sutverti kliū- 
bą, kuriame galima gauti gė
rimu, lošti kortomis ir t. t. 
Tą įnešimą tuojaus visi parė
mė ir paskirė du vyru, kurie 
patirty apie tiesas, įkuriant 
minėtą kliūbą. Iš to matyt, 
į kurią pusę mūšy juozapie- 
čiai daugiau palinkę. Dėlei 
gelbėjimo suvargusiy vien- 
taučiy emigranty triukšmin
gai atsisako paremti, o svai
ginančius gėrimus mielai re
mia. Viską girdėjęs.

Bridgewater, Mass.
12 kovo sustreikavo darbi

ninkai čeveryky dirbtuvėj 
McElwin Co. Išėjo ant strei
ko tik viena dalis darbinin
ku, Lasting Room. Dabar 
streikuoja į 500 darbininky. 
Reikalauja pakelti mokestį ir 
pripažinti uniją. Darbdaviai 

mokestį pakelti sutinka, bet 
atsisako pripažinti uniją.

18 kovo pas mus kalbėjo 
F. Bagočius iš So. Bostono. 
Laikė tris kalbas, lietuviškai, 
lenkiškai ir angliškai. Nuro
dė streiko vertę ir kapitalis
tu žiaurumą. Streikieriy ūpas 
pasikėlė dvigubai.

Patariame lietuviams ne
važiuoti į mus miestą.

I. S. Lietuvis.

Apie J. Šliupo prakalbą.
Pittston, Pa. Nors ne vie

ną sykį teko girdėti J. Šliu
pą kalbant, bet sprendžiu, 
kad kalba, pasakyta 24 kovo 
buvo geriausia iš visy jo kal- 
by. Ragino imties už žem
dirbystės, nes tuomi gyveni
mą galėsime pagerinti (netik 
tuomi. Red.). Nurodė,kaip 
kitos tautos pakilo per kili-! 
mą žemdirbystės, vertelgys- 
tės ir amaty. Kalba žmo
nėms patiko, ką reiškė gau
sus delny plojimas.

Toliaus sekė dbklamacijos. 
Žmoniy buvo apie 200 su vir
šum. 7 kuopa S. L. A. žadė
jo greitu laiku vėl surengti 
D-ro J. Šliupo prakalbas su 
paveikslais. Tema: evoliuci
ja žmogaus išsivystymo. Gra
žu klausytis prakalby.

Nuo Red. Gražu, tai gra
žu, bet ir į D-ro J.Šliupo pra
kalbas reikia mokėti žiūrėti 
kritiškai!

Portland, Me.
Kovo 19 d. čia atplaukė 

pora laivy iš Europos su 858 
emigrantais. Daugiausia bu
vo italy, keli latviai ir lietu
viai. Portlande tik keli be
liko. Kiti išvažiavo į Canadą.

T. Rooseveltas Portlande.
Kovo 23 d. atbildėjo čio- 

nais T. Rooseveltas. Prieš 
savaitę buvo garsinama, kad 
tą dieną tas ponas kalbės 
miesto svetainėje. Ta svetai
nė randasi ant tamsios ir 
siauros gatvės. Prisirinkus 
dideliai miniai, vieni kitiems 
pradėjo ant sprando lipti. 
Dvi moteris, besigrusdami, 
net sumindžiojo.

Pirmas kalbėjo jo draugas, 
teisėjas. Jisai pasakė: “Ame
rikoje reikia gero gaspado- 
riaus, nes dabar nėra. Dėlto 
ir kįla visur streikai. Todėl 
visi balsuokite už Roosevel- 
tą.” Turbūt, dar negana pa
sirūpino Taftas, tai Roose
veltas dar daugiau kariu me
nę vartoty streikams ramin
ti.

Rooseveltas savo kalboj ža
dėjo išardyti trustus ir įtikti 
visiems fabrikantams, biznie
riams ir darbininkams. Jisai 
sakė: kada aš buvau prezi
dentu, tai New Yorke keli 
šimtai duonkepiu dirbo po 15 
vai. Tuomet aš paprašiau 
darbdaviu ir jie gražumu su
trumpino darbo dieną ligi 14 
vai. Tai, mat, kaip daug ji
sai pasidarbavo! Apie nepi- 
liečius prasitarė, kad tie gali 
nors ir 24 vai. dirbti!

M. K. ir A. H.

APIE DARBUS.
Steger, III.

Darby pas mus kitokiu nė
ra, kaip tik piany dirbtuvės. 
Didžiuma dirba visas dienas 
už vidutinę mokestį. Iš kitur 
pribuvusiam sunku darbas 
gauti. Tėvy Sūnus.

Newton Upper Falls,Mass.
Darby pas mus nėra. Yra 

viena geležies dirbtuvė, kur 
dirba apie 700 darbininky. 
Ale dabar sustreikavo. Yra 
taipogi silky dirbtuvė. Dirba 
merginos. Uždarbį moka 
nuo 4 iki 6 dol.

Iš1 priežasties streiko patar
tina nevažiuoti.

PORTLAD, ME.
Kovo 24 d. Lawrence’o streikieriams 

suaukavo šios ypatos:
J. Alusevičius $1.00; J. Vasiulionis 50 

c.; A. Hamon 28c.; F. Žukauckas, J. 
Laukonis, A. Žukauckas, M. Petruko- 
nis, J. Mikalauckas, M. Dobrovolskąa, 
A. Arbačiauskas—po 25c. Viso $3.25.

M. Kirtiklis ir A. Haman.
Gavom $3.50. Pasiuntem komitetui j 

Lawrence’ą. Red.

RED. ATSAKYMAI.
SENIUI (Rockford, III.) Jeigu "Ka- 

talike” tilpo neteisybė, ten gi siuskite 
atšaukimą. Pagaliaus, rodosi ir nesvar
bus visuomenei dalykas.

STREIKIERIUI (Newton Upper 
Falls). Apie darbus talpinam, apie 
streiką tilpo pereitam N-ry kita žinia.

NETINKANČIAM (Gardner). Išpra- 
džiu.pagiriate, paskui sakote, kad už
stojo kunigo gaspadinę. Neaišku.

Skaitytojai, imkit 
dovanas!

Kuris iš “Laisvės” skaity
to jy prikalbins “Laisvei” du 
nauju skaitytoju ir prisiys 
mums 4dol.,tas gaus dovany 
sekančias knygas: “Čensta- 
chavo Klioštoriaus Slapty
bės”, “Revoliucijos atbal
siai”, “Mokslas Rankažinys- 
tės”, Lekcijos apie atskirimo 
ženklus” ir “Vadovas keliau
jantiems į Ameriką ir iške
liaujantiems”. Pinigus siys- 
kit Money Orderiais šiuomi 
adresu:

“L A I S V £”
242 Broadway, So. Boston, Mass.

Mainantiems adresus.
Kurie norite permainyti “Laisvės” 

siuntinėjimo adresą, malonėkite neat
būtinai prisiysti savo senę adresą, t. y. 
kokiu buvo laikraštis lig Šiol siunčiama 
ir naują, t. y. tą, kuriuo norite, kad bu- 
ty .Jums laikraštis dabar siunčiamas, 
kitaip adresą permainyt negalėsime.

Administracija.

Jieško tojams.
Šiuomi atkreipiame atydą gerbiamyjy 

“Laisvės” skaitytoju, kad pajieškoji- 
mus giminiy ir draugy talpinam ant mė
ty 1 sykį dovanai. Už bizniškus pajieš- 
kojimus imam po 50c. už 1 vieną sykį ir 
1 dol. už 4 sykius. Neskaitytojams pa- 
jieškojimus dykai netalpinam.

Administracija.

PERSERGĖJIMAS.
Chicagoj ir jos apielinkėse koks tai 

apgavikas renka “Laisvei” prenumera
tą, sakydamas, jog jis esąs “Laisvės” 
agentu. Ant kviteliy, kurias išduoda 
priėmęs pinigus, pasirašo Kalinauskas, 
Kalinowski ir tam panašiai. Taigi Šiuo
mi pranešam, kad jokio Kalinauskio 
męs nepažįstam ir jis nėra “Laisvės” 
agentu. Jis keletą žmoniy jau apgavo. 
Kviteles išduoda ne “Laisvės”, bet pa
prastas baltas “rasytes”, nupirktas bi
le kokioj krautuvėj, su užrašu “re
ceived”. Jei tokis ponas kur pasirody- 
ty, ji galima paduot policijai. “Lais
vės” agentai visuomet turi “Laisvės” 
kvitas. “L.” Administracija.

■:■■=■■■«■*«.....................

Draugijos 

ir Biznieriai!

Jeigu norit, kad jūsy spaudos 
darbai būty atlikti greitai, 
gražiai ir suprantamoj kalbyj, 
tai duokit spausdint į

“ Laisves” 
Spaustuvę

Męs atliekam visokius spau
dos darbus daug gražiau,negu 
kitos spaustuvės ir už pigesnę 
kainą. Spausdiname

Konstitucijas, 
Knygas, Plakatus ir 
Visokius Darbus.

Ypatingai atydą atkreipiam 
į draugijy dąrbus. Niekad 
nereikia duoti darbą j tokias 
spaustuvėles, kuriy darbinin
kai nemoka lietuviškos kalbos 
ir nepažįsta savo amato, nes 
ten tik sudarko darbą. Jeigu 
turit kokį spaudos darbą, tai 
siyskit jį mums Šiuo adresu:

“LAISVE”
242 W. Broadway 
So. BOSTON, MASS.

* ’"i

? 4 •• A ’ * -i.tA , 4 A A .. V.- dClU'.'/V; r /«k ■ .Š'YJ V ■*' V. •’ • L-I

i ; .V

MM



i

i4

VIETINES ŽINIOS
31 kovo socijalistv svetai

nėje atsibuvo koneertėlis. 
Žmonių buvo labai daug, bet
gi auku padengti svetainės 
iškaščius sumesta $3.80. F. 
Alekna puikiai pagrąjino 
“My Country” ant piano ir 
korneto sykiu, ,o vėliau ant 
vieno tik korneto. Publikai 
labai patiko. Pavyko dekla
muoti Klemkai, Genučiui. 
Publika užsilaikė ramiai.

DIDŽIAUSIA NAUJIENA.
Šiuomi pranešu savo broliams lietu

viams, jogei aš esu apsaugojimo gyvas
ties (life insurance) agentu iš Metropo
litan Life Insurance Co. Šita kompani
ja yra viena iš didžiausių ant pasaulio. 
Taigi, lietuviai ir lietuvaites, kurie no
rėsit apsaugot (insiūryt) savo gyvastį, 
kreipkitės prie manęs. Aš apsaugoji! 
ne dėlto, kad po mirties kam-nors pini
gai tektų, bet dėlto, kad jus patįs juos 
ant senatvės gautumėt. Jeigu kuriems- 
nors apsisaugojimo išlygos nesupranta
mos, tai kreipkitės pas mane į ofisą ar
ba prisiųskit savo adresą man, o aš va
kare pas jumis ateisiu ir viską išaiškin
siu lietuviškoj kalboj.

ANTANAS IVAŠKEVIČ
73 Tremont SU, Boston, Mass.

Room 311
Telefonas Haymarket 2151

4

Kuomet kunigui Richeso- 
nui pranešė, kad jisai bus 
nužudytas 19 d. gegužio, ku
nigas buvo visai ramus. Se- 
redomis ir pėtnyčiomis jisai 
pasninkauja.

Richesono apginėjai tikisi 
jį išgelbėti, nurodinėdami, 
jog jisai esąs nenormališkas.

Kad pagerinti savo padėji
mą ir apsiginti nuo išnaudo
jimo ir bausmiy, telefonu 
merginos pradėjo organizuo
tis. Josios sutvėrė savo uni
ją, kurion prisidėjo 100 mer- 
.giny. Tai pirmoji panašios 
rūšies unija Naujojoje An- 
glijoje.

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.
Susirinkimas.

Susirinkimas So. Bostono Lietuvių 
Labdarystės Draugijos atsibus 3 balan
džio (April) 1912, po num. 339 Broad
way, So. Bostone. Prasidės 8 vai. va
kare. Sekr. J. Lekavičia.

CASTLE SQ. TEATRAS
Perstatymai prasideda 2 vai. po piet 

ir 8 vai. vakare.
Šią savaitę bus lošiamas popui i a- 
riškiausias Mark Twaino veikalas

The Prince j the Pauper
Princas ir Pavargėlis

Kiekvienas atsilankantis bus užganė
dintas iš šio perstatymo.

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

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

balandžio (z\pril), 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.

Balius ir Šokiai!
New Britaino lietuviški muzikantai 

rengia puikų balių su šokiais, kuris at
sibus 8 d. balandžio, 1912, t. y. antrą 
dieną Velykų. Prasidės 7 vai. vakare 
ir trauksis iki vėlai nakties, ant J. Skri- 
tulskio svetaines, po num. 26 Broad st. 
Taigi kviečiame lietuvius ir lietuvaiteš 
nepraleisti progos, nes tai bus link
smiausias balius. Įžanga vyrams 15c., 
merginoms ir moterims 10c.

Kviečia Lietuviški Muzikantai.
P. S. Taipgi duodame žinoti, kad 

męs dabar naujai sutaisėm orkestrą vien 
tik iš lietuvių ir grajinam geriau už sve
timtaučius. Taigi, reikalaudami gerų 
muzikantų, kreipkitės šiuo adresu:

J. A. Aukščiunas,
43 Wilson st., New Britain, Conn.

ANT PARDAVIMO
Parsiduoda kostumieriška.s kriaučių 

biznis su visais reikalingais rakandais. 
Randasi geroj lietuviais ir lenkais apgy- 
ventoj vietoj. Lietuvių yra 2000, o len
kų 3000. Biznis gerai išdirbtas. Jeigu 
norintis pirkti nemokėtų kirpt, tai aš 
išmokysiu pagal naujausią madą. Pa- 
siskubinkit, nes atėjus pavasariui yra 
daug darbo. Norėdami plačiau dažino- 
ti, atsišaukit į “Laisvės ’̂ redakciją.

Parduodu gerą grosernę ir bučernę. 
Priežastis pardavimo tame, kad aš noriu 
važiuoti į Lietuvą. Biznis gerai išdirbtas. 
Kreipkitės šiuo adresu:

LEVANARDA CUNIES
20 Bridges. St, So. Framingham, Mass.

Parsiduoda valgomų daiktų krautuvė 
(bučernė), kuri randasi lietuviais apgy
venta) vietoj. Biznis gerai išdirbtas. 
Gera proga pralobti. Atsišaukit į

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

TEMYKIT VISI!
Šiuomi pranešam visiems, kad męs 

perkraustėms spaustuvę ant 11 Cross 
st., Boston, Mass. Męs užlaikom dide
lę krautuvę visokių knygų: lietuviškų, 
dvasiškų ir svietiškų; aorozėlių, pavin- 
čiavonių ir visokjų laiškams popierų. 
Męs spausdiname: konstitucija^ atsi
šaukimus, korčiukes, tikietus, barče- 
kius, laiškus, pakvietimus ant vestuvių 
ir kitus visokius spaudos darbus, pigiai, 
gražiai ir greitai.

Su viršminėtais reikalais kreipkitės 
Šiuo adresu:

A. ŽVINGILAS,
11 Cross street, Boston, Mass.

Kur galima gaut ‘Laisvę’
“Laisvė” pavieniais numerals 

duoda sekančiose vietose:
B. P. MIŠKINIS

35 Arthur St., Montello, Mass.
M. I’ALTATANAVIČIA

15 Millbury St., Worcester, Mass.
NUTILĘ SHAPIRO CO.

92 Salem St., Boston, Mass.
FRANCIŠKA KUPRIS

175 Ames St., Montello, Mass.
I. B. REIN HERS

84 Salem St., Boston, Mass.

JOHN LOUIS
657 W. Baltimore St., Baltimore Md.

V. RUDAITIS
Lilybank, Bellshill, Scotland

P. SZUKYS
2118 St. Clair Ave., N.E.Cleveland,Ohio

J. ROTTEN BERG
115 Salem St., Boston, Mass.

M. G. VALASKAS
349 E. Kensington Ave., Chicago, 111.

1G. JAKŠTYS
56 Market St., Brighton, Mass.

M. LATAUSKAS
605 Summer St., W. Lynn, Mass.

J. J. KALAKAUSKAS
Green St., Worcester. Mass.

A. RAMANAUSKAS.
Oak St., Lawrence, Mass.

1). BOCZKUS
1st St., Elizabeth, N. J.

J. ILGAUDAS
So. Halsted St., Chicago, HI.

I. SIMANAV1Č1A
61 Hospital St., S.S. Glasgow, Scotlanc 

A. ATKOČAITIS
13 Harrison St., Cambridge, Mass.

P. M. KAITTS
1607 N. Ashland Ave., Chicago, 111.

M. P. BALAUSKAS
119 Grand St., Brooklyn, N.

JUSTINAS ŠARKA I
35 Napier Sq., New Stevenson

by Holy town Scotlam

A.ŽVINGILAS
11 Cross St. Boston, Mass.

parsi-

NAUJIENA, KOKIOS DA 
NEGIRDEJOTE.

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

K. OAMINUR
338 W. Broadway, So. Boston, Mass, 

tarpe E and I) sts.

Kada tu gimei?

(O

W Telephone So. Boston. 845 M

DR. F. MATULAITIS
495 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Valandos:

Nuo 12- 2 dieną irųiuo 7-9 vakare.
Nedeliomis iki 3 vai. po piet.

(b

TIKRĄ DEGTINE

101

211

1613

NAMINE MOKYKLA
GRAMATIKA angliškos kalbos 

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

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

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

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

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

P. Ml KOLA IN IS
Box 62, New York City.

JEI NORIT ŽINOT
Kas yra saulė, planetos ir kometos, 

tai skaitykit knygą

“Pasaulių Ratas”
Su paveiksi. Ktiinti

JEI NOJUT ŽINO T
Kas yra meilė ir kaip žmonės mylisi, 

skaitykit kningą

“Meiles Karštlige”
Ktiirui

Reikalavimus ir pinigus adresuokit taip:

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

Dr-ste Liet. Taut. Brol. Pašelpos vardu

Ant Town of Lake, Chicago, 111.
ADMINISTRACIJA:

Prezidentas K. K. Strzyneckis,
4602 So. Ashland Ave., Chicago, III. 

Vice-Prez. St. Ragauskis,
4612 S. Wood st., Chicago, 1)1. 

Protokolų Rašt. A. A. Poška,
4623 S. Marshfield Ave., Chicago, III. 

Finansų Rašt. F. Yaugel,
4606 S. Paulina st., Chicago, 111. 

Iždininkas A. J. Beržynskis,
4600 S. Paulina st., Chicago, III. 

Organo užžiūrėtojas A. M. Barčius, .
4649 So. Ashland Ave., roornn

Chicago, Ill.

> (0

Akušerka g
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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.

•o

OFPISAS RANDASI:
30 W. Broadway 4

SO. BOSTON, MASS.

Prhiųsk savo adretfa ir kokiam 
menesį tu esi gimęs ir 10c. del prisun- 
timo, o gausi Knygelę, kuri pasakys 
tavo visą gyvenimą, kokis tavo talen
tas, kuom ir kada turi užsiimti, su 
kokia ypata apsivestų kaip auginti 
kūdikius pagal jų mėnesio planeta. 
Planetos daigte del vyrų ir moterų, 

adresuok:
A. ŽVINGILAS

P.O. Box 3232 Boston,Mass.

Telephone Port Hill 504

ADVOKATAS
ATLIEKU VISOKIUS REIKALUS 

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

KALBU RUSIŠKAI IR
LATVIŠKAI.

Jeigu jus kada reikalausite

TIKROS RUGINES arba BOURBON DEGTINES
Tai ateikite pas mus, nes mus DI-JCI'CUNE yra išsistovėjus medyj ir 
užpečetyta Jungtinių Valstijų sandėliuose, taipgi užpečetyta bonkose po 
priežiūra Jungtinių Valstijų valdžios vientik del rnųs.

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

BURKE, GALLAGHER & CO.
396 ATLANTIC AVE., "“Š“ BOSTON, MASS.

Parduodame icorčlaia už visai žemus kalnas.

gaunamos “Laisvės” spaustuvėj.

ČENSTAKAVO KLIOŠTORIAUS 
SLAPTYBES arba kruvini l)o- 
mazo Macocho darbai. Su pav.. 15c

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

MOKSLAS RANK AŽINYSTES 
arba kaip pažinti žmogaus.ateitį 
ir praeitį pagal delno ruožus ir 
nago žydėjimą..........................  J5c

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

ką ir iškeliaujantiems........... 15c
REVOMUCIJOS ATBALSIAI.. 15c
AR YRA DIEVAS?........................ 25c
GREIČIAUSIAS PAMOKI NTO-

JAS ANGLIŠKOS K ALBOS... 25c
SOCIJ ALDEMOKRATŲ PAŽVAL-

GOS IR REIKALAVIMAI......  10c
NAUJAUSIOS DAINOS ir EI

LES ................................................... 20c
NAUJOS KANTIČKOS arba poli

tiškos giesmes............
PASAULIŲ RATAS ......
POKA1IONTAZA Indijonų Kara- 

ralaitė. Istoriška pasaka.....  15c
BALTAS RŪBAS............................ 15c

SENIAUSIAS RUSIŠKAS
■

H. U. I3L3RINA.RI)
Praneša, jog jo offisas prie 195 
Dorchester St., So. Boston,Mass., 
yra atdaras nuo 4 iki 5 vai. po 
piet, o prieš tą ar no to laiko tele- 
fonuokite 160 South Boston arba 
524 Roxbury. Gyvenimo vieta 
19 Gaston St., šalo Warren St., 
Roxbury, Mass,

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 DAUV 
Savininkas

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

męs prisiusime gyduoles per expresą.
..... 30c

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

Ką nors užsisakydami visada ad- 
resuokit taip: bet lipk vienais

24 2 Broadway, So. Boston, (Mass.

SVEIKI, (ii.Rl IR PIGUS

Rengiant vestuves, krikštynas, 
varduves ar šiaip kokius pokilius, vi
sada kreipkitės prie musų, o męs ju
mis aprūpinsiu! pigiausiais ir geriau
siais gėrimais. Mūsų sankrova yra 
sena ir visiems žinoma. Pas mus gau
site tikros rusiškos degtinės ir šim
tus kitokių gėrimų.kaip tai oialindw- 
ka, wisz.niowka ir kitokių. Čia dirba 
visiems žinomas ir teisingas lietus is 
Stanislovas Matchis. Norėdami su
sirašyti, gulite rašyt lietuviškai. Nuo 
South station tik 2 miliutas ima eiti 
iki mūsų sąkrovai.

Revere Disti!!in<{ Co.
570 to 589 Atlantic Avė.

BOSTON, - - MASS.
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DIDŽIAUSIAS
DARBININKŲ
SĄVA1TINIS 
LAIKRAŠTIS

Morris Katzeff
294 Washington St.

Room 73g BOSTON, MASS
Kitas ofisas randasi:

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

Atdaras nuo 7 iki 9 vakare.

It doesn't pay to nerflect 
■JT ■ ■ ■■ ■. ■ ■ ■ ■ iui Frrec~EV^'ė17r»your Health

Užlaikom didelę

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

Duodam ant bargo ir ant išmokesčio.

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

J. Pociūnas, Liudvikas Davalga ir 
' F. S. Šimanskis.
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Ar atėjai kada namo drebėdamas, su 
skaudančia galva, krūtinėje diegimais sope / 

gale gerklės ir gulėjai kėlės savaites?

' Dr. Richter’io

PAIN-EXPELLERIS>J 
tas ištikimas senas naminis vaistas duos 
pagalbą ir prašaiįs ilgą vargą jeigu 
urnai vartosi.

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

Sergėkis pamėgdžiotų vaistų ir 
žiūrėk ant Inkaro ir mūsų vardo. 
9 ------------
F. AD. RICHTER & CO., 215 Pearl St., New York.

Richtor'lo Congo P11168 yra ger6a nuo viduriu aukietėjimo. 25c. Ir 50c

VADOVAS KELJAUJAN 
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

nytas Valstijas ir kokių neįleidžia, kiek 
vertės turi kitų žemių pinigai, tai pri- 
siųsk 15c. Stanį pom žemiau nurodytu 
adresu, o apturėsi minėtą knygelę.

FARMAS PARDUODU
LIETUVIŲ KOLONIJA MICHIGAN 

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

ANTANAS KIEDIS,
Peacock Lake, Michigan.

A. G. Groblewski
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SAVININKAS IR FABRIKANT AS

Garsių Lietuviškų ~ Lenkiškų Vaistų

261 W. Broadway, So. Boston, Alass.

Vysai Dykai Del Viru

Liniment

Vardan

Adresas;

5*

LEIDŽIAMAS 
Lll-.l. SOC. 
SĄJUNGOS
AMERIKOJE

’><•., 50c.

HARRISON OA.TVĘS

DISPENSARE
Jau 20 metij nuo įsteigimo.

229 Harrison Avenue 
Arti Broadway, BOSTON, MASS.

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

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

Ateidamas atsinešk šį upgarsinlmt|.
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lietuviskai-lenkiAkai-rusiAkas

DAKTARAS
Vienatinis ąnųs tau
tos Medicinos Profe
sorius Massachusetts 
steite. Jau arti 18 
metų, kaip aš pasek
mingai-gydau ir at
lieku operacijas. Tė- 
rnyk!!! Neik j ieškot 
manę į aptieką ant
kampo po mano ofisu, 
tropais augštyn iš num. 7 Parmenter St. 
Durys mano ofiso nuteptos baltai, o vir
bui ju 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 1907-R.

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

snius.
“KOVOJ” rašoma apie darbininkų gyvenimą, vargus ir nurodoma, kai)) 

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

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

Prisiųskit savo adresą, o gausite vieną “Kovos” num. pažiūrėjimui 
DYKAI. Nuo naujų metų “Kova” išeis tokia kaip “Keleivis”. V
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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 neęu kiti, nes mus randa pigesne, 
rie pirko gėrimus ant Kalėdų, tai jie žino jų gerumą ir pigumą, 
mes, kad jie atsilankys ir ant Velykų ir savo draugus atsives, 
kviečiame visus atsilankyti po šiuo adresu:

GOLDEN WINE CO.
DAUGUMOS (ifiRIMŲ PARDAVĖJAI

352-354 Harrison Ave., BOSTON, MASS.
Telephone 42S Tremont

■i
Išeina kartą į menesį ir 

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

lai savo rūšies laikraštis.
Jame nėra vietos polemikai ir korespondencijoms, telpa vien 

įvairių mokslo šaką ir beletristikos straipsneliai. Bet viena 
jo ypatybe — tai užklausimai ir atsakynyai. 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 Ayo., Chicago, III.

Perkant žiūrėk, kad bntiį tu markė, 
o xitusi teisingai.

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

Egiutero No. 1. 
Egiutero No. 2. 
Zrnijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis • 
Trejanka 
Limmentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Bahamas 
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 Skauuėjimo
Lašai nuo Dantų Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir

Prakaitavimo Kojų
Geležinis Sudrūtintojas -Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaikų 
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 
Gyduoles nuo Grippo - - !
Plaukų Apsaugoto]as o - 
Muilas Plaukų Saugotojas 
Milteliai nuo Kepenų 
Valytojas Plėnių Drabužiuose - 
Rožės Bahamas 
Kinder Bahamas - 
Bobriaus Lašai 
Svelnintojas - 
Kraujo Valytojas - - - i
Nervų Ramintojas - - - :
Egzema arba 0(1 

pas Vaikus
Groblevskio Pleisteris

(Kaštavolo) 
Painada Plaukams 
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausjse 
Gyduolės nuo Riemens 
Vengriškas Taisytojas Osų 
Inkstų Vaistas (mažesne) 
nkstų Vaistas (didesnė) 
Akinės Dulkelės - 
Gydymas nuo uždegimo Dantų arba

abelnai Skausmo ir Škorbuto 
Gyduolės ir Mostis nuo Parkų 

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

os Uždegimas

BUK 
VYRAS

50,000
KNYGŲ

Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk del vyru. 
Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyd.ti nuo užnuodijama krauja 
arbasypili, nubiegima sieklos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus ištniciimus. negroinulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapetiu, inkstu ir pūsles ligas, r urna- 
tiznia, gonorrhoea a’’, a triperi, naujai įgautas lygas, 
strietura ir vysiu vyru lygas, gal būti išgidomas sava 
namuse privatiškai, slapia ir labai pygjai.

Ta, dykai igauta knyga, pasakia jums kodėl jus 
kentat ir kaip galėt palutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, k itnis ture žinoti kožnas vedes arba 
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ii; o lajka tyrinejmu tu, specijalisku 
lygu. Tem kit, jog ia knyga yra siustą vysai dykai, 
užmokant už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, t> k parašik sava varda, ir adresa ant 
Žemiaus paduotu k..poru, katrų siusk mums šendena. ’

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & CO , L 9^6 22 Fifth Avraue, Chico:

Godotinas Taniist i: Pagal Tamistos prižadieima, aS noriePjau 
jog’Tamista.pri.siu.'.tumei aian vysai nykai v£ua jusu knyga del vyru.

Sigitas

50c.
ir $1.00 

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

25c 
25c 
35c
25c 
25c

50c

15c. 
$1.25 

50c. 
10c. 
35c. 
25c. 
25c. 
25c. 
50c. 
35c. 

$2.00 
$1.00

$1.25

25c
25c
50c
15c

$1.00 
25c.

$1.25

$2.00

$50

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip- 
fi privalo užlaikyti visada mūsų puikias 
lietuviškas gyduoles savo Storuose ant 

pardavimo, kad mūsų tautiečiai reika
laudami, galėtų pas savo štorniką nusi
pirkti ir nereikalautų išduoti pinigus 
dovanai kokiems nors apgavikams tose 
apielinkėse. Štornikai, rašykite parei
kalaudami gyduolių, nes iš to geras už
darbis, ir parduokite mūsų tyras Lietu
viškas Gyduoles, kurias męs gvarantuo- 
jame. Rašykite šiuo antrašu:

ALB. G. GROBLEWSKI
COR. ELM * MAIN STS.,' PLYMOUTH, PA.
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DIDŽIAUSIA BOSTONE

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

Šampano, Alaus, Eliaus ir visokių importuotų gėrimų.

Jei nori sveikų gėrynių ant Velykų, kurie tavo sveikatai nekenktų, tai 
ateik pas mus. Sykį pas mus atsilankęs, ateisi visada ir savo draugus 
atsiveši. Kurie negalit atsilankyti |>as mus, tai reikalaukit per laiškus, 
o męs prisiųsiu) orderius per expresą. Rašykite lietuviškai šiuo adresu:

WILLIAM ZAKON & CO.

te

10c.
10c.

$3.50
50c.

Kampas Endicott St., netoli Rncfnn 1V1 cc
Haymarket Square DVSIUII,




