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AMERIKOJ
Milžiniška kova.

Kietųjų anglių kasyklose 
sustreikavo 150 tūkst. žmo
nių. Minkštųjų anglių kasyk
lose streikierių skaičius sie
kia 250 tūkstančių vyrų. Iš 
Indianapolio praneša, kad 1 
balandžio metė darbą visi 
unijiniai angliakasiai.

Minkštųjų angliakasyklų 
mainieriai veda tarybas su 
kompanijomis, kurios linksta 
prie susitaikymo, 
su kietųjų anglių 
kais.

Streikas beveik 
pietinių valstijų Wyoming, 
Washington, x Colorado 
Mųntana. Jų kontraktas 
balandžio neišsibaigia.

Kiek bus nuostolių?
Apskaito, jog kožna bedar

bės diena apsieis kalnaka
siams $1.000.000. Kasyklų 
gi savininkai per visą mėnesį 
negaus 42 milijonų tonų ang
lies.

Blogiau 
darbinin-

neapima

ir

Pennsylvanijos valstijoje 
streikas, kaip audra, išsipla
tino. Streikuoja 150.000 ang
liakasių.

Pittsburge metė darbą 50 
tūkst. angliakasių.

Des Moines 1 balan. metė 
darbą 150.000 kalnakasių. 
150 angliakasyklų uždaryta. 

Wilkes Barre, 3 balandžio. 
-Nanticocke susirinko 3.000 

mainierių atstovų. Ant už^ 
klausimo nacijonališko orga
nizatoriaus iš lowos Baxtero 
mainieriai sušuko: svarbiau
sias mūsų reikalavimas, tai 
unijos pripažinimas. Prezi
dentas Kietųjų anglių kom
panijų Baer pasakė United 
Mine Workers pirmininkui 
Whitte: jūs persilpni strei
kuoti. Kuomet White at
kartojo tuos žodžius mainie
rių delegatams, tuomet jie 
sušuko: męs jam parodysim, 
ką męs galime.

Milwaukee rinkiniai.
2 balandžio atsibuvo Mil

waukee rinkimai. Socijalistų 
majoras Seidel gavo 32.000 
balsų, taigi 5 tūkstančiai bal
sy daugiau, negu pereitais 
rinkimais. Bet kadangi prieš 
sociialistus šusivienyjo re- 
publikonai. demokratai ir vi
si bepartyviški išnaudotojai 
ir skebai—tai visgi Seidelis 
nepakliuvo į majorus. Visos 
kitos partijos ėjo išvien ir ga
vo 48 tūkst. balsų. Joms pa
vyko išrinkt savo žmogų.

Tai ne pralaimėjimas.
Kad Seidelis neišrinktas, 

tai dar ne pralaimėjimas. Ga
na to, kad jisai gavo dau
giau balsų. Vienai socijalis
tų partijai buvo sunku atsi- 
spirt prieš dvi priešingas par
tijas, kurios beto turi dar ga
na daug tamsių pinigų. Vi
są metą agitavo buržujai 
prieš darbininkų atstovus, 
šmeižė juos, kaip tik galėjo.

Prie rinkimų stojo 80 tūk
stančių žmonių, tuo tarpu 
pereituose rinkimuose daly
vavo 60 tūkst. žmonių.

Lowellio kova.
Lowell, 4 bal. —7 kompa

nijų agentai nenori pripažin
ti Industrial Workers of the 
World. Jie nusiduoda visiš
kai apie ją nežiną. Taip-pat

neatsakinėja ant laiškų. Fab
rikantai velija tartis su Ame
rican Federation of Labor.
Tos federacijos nariai, kaip 
ir Lawrence, pradeda keistai 
elgties. 16 tos federacijos 
narių grįžo į darbą. Už tai 
juos labai smarkiai kritikavo 
per mitingą. Išrinktas ko
mitetas atsišaukti į visuome
nę, kad aukas rinktų. Jų at
siliepimą dedame apačioje.
Išvežė žmones iš miesto.

Kova eina aršyn. Ji apima 
vis didesnius plotus ir dides- 
nias minias. Iš Aberdeen, 3 
balandžio, praneša į The New 
York Call, jog Hoquiame su
streikavo tartokų darbinin
kai. Jie sutvėrė Industrial 
Workers of the World skyrių. 
Kuomet apie tai sužinojo va
dinami piliečiai, tuomet jie 
sutvėrė juodašimčių kuopas 
ir nutarė išvyti iš savo mies
to visus minėtos unijos na
rius. Jeigu tikėti praneši
mui, tai jie išgabeno 150 
žmonių iš savo miesto.

Juodašimčiai užvaldė mies
tą ir sulaužė streiką.

Nori kovoti.
Iš Peterburgo praneša, kad 

ministerių tarybos susirinki
me žemdirbystės m misteris 
prašė pusantro milijono rub
lių. Jam tie pinigai esą rei
kalingi dėl muitų karės su 
Suv. Valstijomis. Mat jisai 
nori remti rusų mašinų fab
rikantus.

Bet iš to nieko neišeis, nes 
ligšiol Rusija gaudavo iš 
Amerikos kasmet maždaug 
už 14 mil. rub. įvairių maši
nų. Jeigu amerikiečiai tas 
mašinas gabęs per Angliją, 
tai Rusijai dar brangiau ap
sieis. Daug blogiau Rusijai 
su bovelna. 1910 metais bo- 
velnos iš Amerikos įvežta už 
106 mil. rub. tiesiai ir dar 
už tiek pat per Angliją. Kur 
gi gaus Rusija tiek bovelnos?

Lowellio Streikieriai 
šaukiasi pagelbos.

Pasaulio darbininkai! Męs, 
kaipo streikieriai, šaukiamės 
jūsų, darbininkai, pagelbos. 
Supraskite mūsų padėjimą, 
mūsų vargą. Aukos mums 
yra labai reikalingos ir sius
kite, kiek kas galite. Užtai 
būsime jums dėkingi. Gerai 
žinote, kad męs ne išėjome 
streikan su pilnais kišeniais, 
bet tik su paskutinės dienos 
alga. Nebuvo iš ko būti tur
tingais, uždarbiai buvo labai 
maži, vos 6 7 dol. į savaitę. 
Iš tų pinigų reikėjo užlaikyti 
šeimyna. Ir tai dėlto męs 
esame priversti šauktis jūsų 
pagelbos, draugai darbinin
kai!

Podraugei užprašome atsi
lankyti ir kalbėtojų, kurie 
paagituotų lietuvius streikie- 
rius. Męs turime du kal
bėtojus iš Ind. W. of the 
World, J. Smithą ir M; Ru- 
secką, bet jiems per dienas 
kalbėt labai daug darbo ir 
vargo. Juodu dirba be po
ilsio per dienas ir per naktis, 
todėl męs, Lowellio streiko 
komitetas, užprašom apielin- 
kės kalbėtojus pribūti pas 
mus. Rėmkite mus mūsų 
sunkioje kovoje.

L. S. Komitetas.
Aukas siųskit Mr. Gustaf 

Coppen, 43 W. Fourth St. 
Lowell, Mass.—arba lietu
vių komitetui ant vardo Rev. 
Ch. Urbanavičius ir And. J. 
Veriackas, Rogers St.

UŽSIENYJ
Anglijos mainieriai bal

suoja.
Londonas, 3 bal. — Pagal 

žinias, gaunamas iš. visos ša
lies, 175 tūkstančiai balsavo 
už streiką. Jie nepatenkin
ti minimum alga, kurią siūlo 
valdžia. LTž streiko pabaigi
mą balsavo 150 tūkstančių 
mainierių. Daugelis susilai
kė nuo balsavimo. Už strei
ką balsavo žieminėj Anglijoj 
ir Škotijoje. Jų iždai yra pil
ni ir jie tikisi laimėsią. Wel- 
shų mainieriai balsavo už 
streiko pabaigimą, nes jų iž
dai tušti. Kaip bus surinkti 
dviejų trečdalių balsai, tuo
met bus žinoma, ar streikas 
tęsti ar baigti.
Valdžia gązdina kareiviais

Londonas, 4 bal.- Asquith 
aiškiai pasakė, kad kur tik 
kils mažiausios riaušės, bus 
siunčiami kareiviai juos mal
šinti. Traukiniai gatavi, ka
reiviai priruošti. Kareiviai 
saugoja mainas, kur dirba 
skebai.

Kareiviai patįs turės atlik
ti skebų darbus. Juos mo
kina valdyti traukinius, kad 
galėtų pristatyti anglių į 
dirbtuves.

Karaliaus gera širdis.
Karalius ir karalienė pa

aukavo $3,000 badaujan
tiems streikieriams. Gerai 
būtų, kad tą dovaną jam su
grąžintų!

Asquith veda*tarybas su 
karalium. Išrodo, kad di
džiuma streikierių gali bal
suoti už streiko tęsimą.

Škotijoj ir Welshuose kilo 
riaušės. Karalius, kaip sa
ko, esąs labai nusiminęs.

ma- 
caro 
Vis-

Žinių iš Persijos vis 
žiau ateina. Turbūt, 
cenzūra nepraleidžia, 
tik persai, kaip matyti, visas 
spėkas deda, kad išvijus iš 
savo šalies kazokus.

Teheranas, 2 bal. — Rusai 
bombardavo persų bažnyčią 
Moshed ir sužeidė 50 žmonių, 
kurie atėjo bažnyčion pasi
melstų.

Globėja ar močiaka?
Moroko sultanas pasirašė 

ant sutarties su Francūzija, 
kuria pripažįstama Francū- 
zija, kaipo Maroko globėja.

Jau seniai Francūzija ren
giasi praryti Moroko. Sutar
tis tik pagreitis tą valandą.

Karė.
Kariškas skraiduolis Pie

monte blokavo Raudonųjų 
jūrių portus Selif ir Locheja. 
Taip pat saugoja Kamara- 
mo salas, kur praeina povan
deninė telegrafo viela tarp 
Egypto ir Arabijos krantų.

Tasai skraiduolis areštavo 
anglišką garlaivį Woodcaf, 
nes jis gabeno kontrabandą 
arabams.

Chinijoje.
Tien Tsin, 4, bal. — Buvo 

pasikėsinimas ant gyvasties 
Chinų republikos vice-prezi- 
dento generolo Li -Yuan 
Cheng. Generolas esąs la
bai pavojingai sužeistas.

Taip-pat buvo pasikėsini
mas Mukdene ant Mandžūri- 

jos vice karaliaus generolo 
ChaoErch Hsun. Į jį pa
leido du šūvius. Šoviką ne
sugavo. Valdžia mena, kad 
tuos pasikėsinimus surengė 
mančujiečiai.

Caras ir Italija.
Iš Rymo praneša, kad šią 

vasarą ketina susivažiuoti 
caras su Italijos karalium. 
Caras jau seniai rengėsi į Ita
liją, bet bijosi italų darbinin
kų demonstracijų. Todėl, 
sakoma, Italijos karalius va
žiuos į Rusiją.

Abidvi tuodvi šalįs prade
da giminiuoties, nes abiem 
malonu būtų išnaikinus Tur-

Austrijos moterįs pasiuntė 
savo atstoves į parlamentą, 
kad pareikalavus lygių su 
vyrais teisių. Tą pat dieną 
jos aplankė ministerių pirmi
ninką. Tasai joms atsakė 
labai abejutiškai. Iš vienos 
pusės jisai norėtų sykiu su 
moterimis darbuoties, iš ki
tos pusės bijosi, kad nesuir
tų dabartinė draugija ir šei
myna.

Diazas giriasi.
Madridas, 3 bal. —Išvyta

sis Mexikos prezidentas gi
riasi Ispanijos karaliui, kad 
kol jisai buvo Mediko j, tai 
šalis žydėjo ir viskas į buvo 
ramu. Bet kaip tik jisai iš
važiavo, tuoj prasidėjo riau
šės.

Vargšas Diazas labai norė
tų grįžti į Mexiką. Kada na
mai dega, tai ir jisai galėtų 
pasipelnyti.

Į Londoną praneša iš Kon
stantinopolio, kad Sirijoj 
buvo baisus žemės drebėji
mas. Žuvo daug žmonių, 
nekalbant jau apie didelę 
medžiagišką blėdį. Dauge
lis namų nuo didelio drebė
jimo pavirto į šiupulius.

Lakūnai skundžiasi.
Du francūzų lakiotojai Du

val ir Obre kaltina italų val
džią iš priežąsties jų orlaivių 
konfiskavimo. Lakūnai rei
kalauja $14.000. Jie sako, 
kad plaukę į Tunisą, bet pa
keliui jų laivą užklupę italai 
ir konfiskavę visą laivo tur
tą. Italai sakę, kad tai ve
žama turkams kontrabanda.

Teisybė, dabar laivas su
grąžinta, taip pat ir aero
planai, bet lakūnai negalėjo 
laiku pribūti į paskirtą vietą, 
todėl ir turėjo daug nuosto

Dalyką turės išaiškinti 
tarptautiškas tribunalas Ha- 
agoj (Olandijoj). Su pana
šiais reikalavimais prie Itali
jos kreipėsi jau ne vienas 
francūzas.

Jūros švyturio sargai.
Ispani jos pakraščiuose siau- 

Netoli uosto
Ispanijos pak 

te baisi audra.
Labreira ant švyturio budėjo 
du jūros sargai. Iš priežas
ties audros jiems negalėjo 
pristatyti maisto per 22 die
nas. Baisios bangos taip pa
šėlusiai plakėsi į uolą, kur 
stovėjo švyturys, kad jokia 
valtis negalėjo prie jos pri
plaukti. Nelaimingieji sargai 
signalizavo visokiais būdais, 
bet pagelbos, kaip nebuvo, 
taip nebuvo. Taip juodu abu
du ir numirė iš bado*.

RUSIJOJ LIETUVOJ
liais! suirutė rusų baž

nyčioj.
Kuomet Dūma skirė pini

gų pravoslavų bažnyčios rei
kalams, daugelis atstovų pa
sakė įdomias kalbas. Net 
juodašimtis Puriškevičius pri
pažino, kad tokios suirutės 
pas pravoslavus kaip sviets 
svietu nėra buvę. Valdžia 
tesirūpina tik augštųjų vys
kupų algomis ir palaikymu 
juodašimtiškų popų. Jokių 
permainų bažnyčioje, kokios 
buvo žadėta įvesti, visiškai 
neįvedama. Žadėta permai
nyti parapijų tvarką, bet ne
permainė, žadėjo sušaukti 
bažnyčios atstovų susirinki
mą, bet nesušaukė. Visą 
bažnyčią valdo svietiški či- 
novninkai.
Rasputinas ir Iliodoras.
Rasputinas - paleistuvis ir 

nusidėjėlis, pabėgėlis iš Sibi
ro, turėjo įtekmę ant caro ir 
vyskupų. Kaip tasai senis 
putė dudon, taip Peterburge 
šoko. Iliodoras šumavojo Ca- 
ricine per visą vasarą. Jo gy
vuliški darbai primena ink vi-, 
zicijos laikus. Minios žmo
nių, kaip maru apkrėstos, 
klausė Iliodoro žodžių ir 
žmogžudiškų pamokslų.

Nei vienoj pasaulio šalyj 
nesidėjo tokių baisumų po 
bažnyčios sparnu.
Bažnyčios susirinkimas.

Sableris, pravoslavų baž
nyčios, augščiausias valdinin
kas, pranešė, jog caras suti
kęs, kad būtų sušauktas baž
nyčios susirinkimas.

Bet iš to nieko neišeis. Tuo 
susirinkimu pavesta rūpintis 
didžiausiems atgaleiviams.
Prie kun. Macocho bylos.

Prokuroras Petrakavo teis
mo gavo laišką iš Chicagos. 
Tame laiške pasakyta, kad 
Macochas nėra kaltas švento 
abrozo apvogime. Apvogi
mą atlikęs Zologa, kuris ra
šąs prokurorui laišką. Kada 
prokuroras gausiąs tą laišką, 
jo, Zalogos, jau nebebus Chi
cago j.

Teismo jisai nesibijąs, nes 
visviėn jo negalės pagauti.

Uniją uždare.
Plieno darbininkų unija, 

kurion prisirašę 4000 žmonių, 
likosi uždaryta. Valdžia ją 
kaltiną už susinešimą su Dū
mos socijalistais.

Tą pat dieną uždarytos 
dar kelios mažesnės unijos.

Kirgizai.
Vidurinėje Sibirijoje gyve

na kirgizų tautelė. Tos tau
telės būriai besibasto iš vie
tos į vietą, laiko dideles kai
mines ir iš to daugiausia ver
čiasi.

Šią žiemą buvo negirdėti 
Sibirijoje šalčiai. Pereitą va
sarą visai neužaugo šieno. 
Žmonės ir gyvuliai likosi be 
maisto. Buranai (baisi vėt
ra ir speigas) taip siautė, jog 
arklių kaiminės paliko žie
mines ganyklas ir nudūmė už 
kokią 400 - 500 viorstų. Gau
dyk dabar vėją laukuose.

Krėtė laivą.
Vindavon (Latvijoje) pri

buvo iš ^Anglijos garlaivis.

Policija gavo nuo šnipų ži
nias, kad tame laive paslėp
ta slapta spaustuvė ir dau-
gybė proklamacijų. Polici
jos ir žemsargių būriai krėtė 
laivą aštuonias valandas, bet 
nieko nerado.

Varšavos karės apygardos 
teismas pradėjo svarstyti 
Varšavos intendantų (kurie 
pristato kareiviams reikalin
gus daiktus) bylą. Kaltina
mi 27 intendantai už tai, kad 
dviejų metų laiku surinkę iš 
pristatytojų beveik du mili
jonu rublių kyšių. Vieną tik 
kaltinimo aktą skaitė pustre
čios dienos: buvo jisai sura
šytas keliose didelėse knygo
se, apie 100 lankų popieros. 
Kaltinamųjų tarpe 2 pulki
ninkai ir vienas kapitonas. 
Byla kaip galima spėti, užsi
tęs kokį mėnesį.

Spaudos paroda.
Kas metai Peterburge pra

dėjo taisyti spaudos parodas. 
Šiemet apskaityta, kad kož- 
nam gyventojui maždaug iš
puola po 1 knygą. Dėl Ru
sijos tai jau būtų labai daug.

Pereitais metais buvo la
bai išsiplatinusios knygos 
apie šnipus, ypač amerikoniš
kus detektyvus. Šiemet to
kių knygų labai mažai. Tei
sybė šlamštų, kurie tik pai
kina žmones, dar gana daug.

Knygų išspausdinta:* rusų 
kalba 25.526 knygos, lenkų 
1.664 knygos (5į milijonų ek- 
zempliorių), latvių kalba iš
spausdina 608 knygos 
(1.851.105 egz.), žydų 
knygŲ, 
knygų, 
knyga, 
knygos.

Kiek 
lietuvių kalba praėjusiais 
metais, nėra žinoma.

Laikraščių daugiaušia ei
na rusų kalba, būtent 1,893, 
lenkų — 291, vokiečių — 78, 
latvių—54, įgaunių— 52, ar
mėnų—33, lietuvių —24, žy
dų— 18, ukrainų —11.
Ministeris atsistatydino.

Peterburgas, 1 balandžio. 
Vidurinių reikalų ministeris 
Makarovas, uolus tautininkas 
ir nabašninko Stolypino poli
tikos pasekėjas, jau atsista
tydino. Caras priėmė dimi
siją. Laukti kokių nors stam
bių permainų negalima.
Krata ^enstachavos klioš-

590
519
371
266

jgaunių kalba 
totorių kalba 

armėnų kalba

išspausdinta knygų

Kovo 11 d. policija padarė 
kratą pas vienuolį Przez- 
dzieckį. Jieškojo kokios tai 
popiežiaus popieros, bet nie
ko nerado.

Kooperatorių suvažia
vimas.

Nuo 24 kovo Peterburge 
prasideda kooperatorių suva
žiavimas. “Viltis” sako, kad 
ir lietuvių kooperacijos turė
tų pasiųsti ten savo atstovą.
Pašelpa Degtindariams.
Kovo 8 d. buvo svarstoma 

Dūmoje apie pašelpą svaigi
nančių gėrimų išdirbėjams. 
Išviso svaiginančių gėrimų 
išdirbėjams reikalaujama su- 
viršum 4 mil. rub. Iš tų mi
lijonų 100,000 rub. skiriama 
vien pašelpai ir dovanoms už 
gerą degtinės išdirbimą .ir 

1 už jos gabenimą užsienin.

Moksleiviai.
Maskvoje prie Lietuvių 

studentų draugijos susitvėrė 
senųjų studentų sekcija. Ton 
sekcijon galės prigulėti bai
gę mokslus studentai, betgi 
norintieji šelpti savo drau
gus.
Gamtininku kuopele. Tarp 

Peterburgo lietuvių studen
tų susitvėrė gamtos mylėto
jų kuopelė. Vienas kuopelės 
narys skaitęs apie Lietuvos 
paukštiją.

Dvi partijos.
“Aušrinėj” rašo iš Mari- 

ampolės, kad tarp jaunuo
menės pradeda rasties kuni
ginių pasekėjų. Jie uoliai 
platina savo supelėjusias idė
jas. Betgi ir pažangus mo
kiniai nenusileidžia. Vieni 
ir kiti stropiai darbuojasi.

Po Kalėdų tarp mokinių 
susitvėrė blaivininkų kuope
le. Jon prisidėjo 20 vaikinų.

Šundaktariai.
Tik ir tamsių dar užkam

pių randasi Lietuvoje. Tai 
šen, tai ten pasirodo stebuk
lingas daktaras, apmuilina 
žmonėms akis, prisilupa pi
nigų ir dingsta.

Iš Tamošbūdžio valse, ra
šo “Liet. Ūk-kui”: “'Apie 
mus atsirado gydytojas, ku
ris važinėja po kaimus ir 
moterėles apgaudinėja. Kovo 
10 d. užvažiavo į Mockabū- 
džio kaimą pas ūkininką R. 
ir rado namieje tik vieną šei- • 
mininkę. Gydytojas gražiais 
žodeliais prisišnekėjo prie 
bobelės ir pardavė jai vaistų 
už 10 rublių 20 kap. Greitai 
parvažiavo ir pats šeiminin
kas. Žmona tuoj pasigyrė, 
kad prisipirko labai gerų 
vaistų. Ūkininkas suprato, 
kad tas gydytojas tai apga
vikas ir, paėmęs šaltyšių, ‘jį 
pasivijo, paėmė'nuo jo vais
tus, atsiėmė savo pinigus, o 
taip pat ir jo raštus. Viską 
paėmęs, pristatė policijai.

Dvaro išpardavimas.
Sale Vilkaviškio yra dide

lis Gižų dvaras. Tasab dva
ras baisiai apleistas ir prasi
skolinęs. Dabar jo laukai 
išraižyti dalimis ir parduoda
mi. Lig šiam laikui žemės 
išparduota 1640 margų, ku
riuos supirko vietiniai žmo
nės.

Žmonės, pirkdami žemę, 
pasiskirstė į kuopas. Pirki
mo sąlygos gana lengvos.

Vilniaus Naujienos.
Lietuviu susišelpimo drau
gi j a. Tai seniausia Vilniaus 
draugija. Nekaip jai kloja
si. Pernai daug buvo kalbė
ta, kad • draugijos veikimas 
būtų paremtas ne ant labda
rybės, bet ant savyšelpos 
pamatų, ir kad draugija ne-., 
sibaidytų naujų pakraipų. 
Bet tų balsų nepaklausyta.

Eksproprijacijos. Vil
niuj žymiai pasidaugino už
puolimai. Keturi plėšikai 
norėję padaryti ekspropriaci- 
ją “Norblino” firmos prie
vaizdos bute. Teciaus tar-

• Vienas iš jų, policijos ge
namas, nusišovė katedros 
pleciuje. ,

iHMMai



PIRMIEJI METAI
jo pirmasis1 “Laisvės” No. 
Šiandien męs švenčiame me
tines “Laisvės” sukaktuves.

Atsižiūrėję į savo praeitį, 
męs drąsiai norėtume žiūrėti 
į “Laisvės” ateitį. Prieš me
tus daug kas su neįsitikėji- 
mu pažiūrėjo į mūsų darbą. 
Vieni mums pranašavo liūd
ną dalį, kitiems rodėsi, kad 
pakanka išeinančių laikraš
čių. Tuomet “Laisvė” atsa
kė, kad gyvenimas margas 
ir platus, o mūsų žmonių rei
kalai nesimažina, bet auga 
diena iš dienos. “Laisvė” 
paketino pasiimti ir sau da
lelę to visuomeniško darbo.

Tesprendžia mūsų drau- 
gai-skaitytojai, kaip męs tą 
darbą atliekame. Mums pa
tiems girties neišpuola.

Skaitytojų didelė didžiuma 
pritaria mūsų pakraipai. Ta
tai padrąsina mus eiti jau iš
mėgintu kovos keliu. Juo 
tolyn, juo daugyn gauname 
straipsnių ir korespondencijų 
iš šalies. Mūsų dvasiška^šei- 
myna tolydžio vis auga. Ky
šiai, kurie mus su skaityto
jais riša, darosi tampresni, 
gyvesni.

Jaunutė “Laisvė”, nors 
tik metus teeina, lanko savo 
skaitytojus jau du kartu į 
savaitę. Nei vienas gyveni
mo klausimas neprabėga pro 
šalį. Męs jį pagauname ir 
“Laisvėj” apsvarstome.

Stengiamės kalbėti drąsiai, 
nes ir turi būti drąsus tie, 
kurie gina teisingus žmonių 
reikalus.

Tarp mūsų, “Laisvės” ve
dėjų ir leidėjų, nėra ponų, 
nėra bosų. Visi lygus dar
bininkai, ar plunksna ar ran
ka dirbame. Mūsų “Laisvė” 
pastatyta ant bendro dar
bo pamato, ant kooperaci
jos pamato. O jau žinoma 
yra, kur sutarimas ir ben
dras veikimas, kur nėra iš
naudojimo, tenais negali bū
ti ir išnaudotojų!

Kuomet uždėjome “Lais
vę”, tankiai prisieidavo dirb
ti ne tik dienomis, bet ir nak
timis. Pradžia buvo sunki, 
kaip tai visados būna su pra
džia. Juo smagiau yra ma
tyti, kad klausimas, ar žūti 
ar būti, jau išrištas. Gyve
nimas ir darbo žmonės pasa
kė: “Laisvė” turi būti.

Vieni metai—nedidelis lai
ko tarpas. Mus laukia dar 
ne yiena gyvenimo rugia
pjūtė. Neabejojame^ Kad 
draugai skaitytojai bus su 
mumis.

“L.” leidėjai.

MUSŲ BENDRADARBIAI

Sutraukti aplink “Laisvę” 
geresniąsias mūsų plunksnos 
spėkas—tai svarbiausias mū
sų rūpesnis. Mums rūpi ne 
vien pripildyti “Laisvės’’skil
tis, net padaryti ją įvairia, 
turininga. Tai gali atlikti 
ne vienas kuris bent žmogus, 
bet rašytojų būrys, tų rašy
tojų, kurie stoja už darbo 
minių reikalus.

“Laisvėje” nuolat rašo J. 
Pladiškis, “Rankpelnio” ve
dėjas, D-ras F. Matulaitis, 
M. Volungevičius (slapyvar
dis), Jovaras, V. Paukštys, 
Bostoniotis (slapyvardis), Gri- 
bu-Grabu (slapyvardis), J. 
Stropus, J. Kelmutis (slapy
vardis), P. Butėnas (slapy
vardis), P. Svotelis, P. Zu- 
ravlis ir kiti.

“Laisvėje” pasižadėjo grei
tu laiku rašinėti K. Jasiukai- 
tis, Ig. Končius, M. Šešėlis 
(slapyvardis), Z. A. ir kiti.

Pradėsime atkreipti didesnę 
atydžią į didžiųjų mūšų cent
rų gyvenimą, kaip Chicago, 

ištuodviejų miestų pasisteng 
sime padaryti koresponden
cijų pavyzdžiu

Manome
dradarbiy bū 
galės vesti “

kad tasai ben 
i mokės i] 
,isvę” tikro 

šios šviesos keliu.
“Laisvės” Red.

VOKIETIJOS MAINIE 
RIAI IR JU UNIJOS.

(Korespondencija iš Prūsu).

Niekur nežūsta tokia dar
bininkų daugybė, kaip ang- 
liakasyklose. Skaitlinių ne
minėsiu, nes gal ne vienas iš 
skaitytojų aprauda brolį, sū
nų ir giminę.

Prūsuose prie visų anglia
kasių vargų dar prisideda 
mažos algos, tuo tarpu pra
gyvenimas kas diena eina 
brangyn. Jau pradžioje 1911 
metų prasidėjo Vokietijos 
angliakasių judėjimas. Rei
kalauta pakelti algas ant 
15%. Reikia paminėtų kad 
Vokietijoj yra net penkios 
angliakasių unijos. Pirfnuti- 
nė—laisva, bei socijaldemo- 
kratiška. Antroji—krikščio
niškoji; trečia—lenkų; ket
virta—vokiečių tautininkų ir 
penkta—skebų (streiklaužių). 
Taigi aišku, jog pradedant 
kovą, toms unijoms reikia 
tarp savęs susiprasti, susi
šnekėti, žinoma, išėmus 
streiklaužius. Pati viena są
junga, nors ji būtų tvirčiau
sia, nieko nelaimės. Su rei
kalavimais pakelti mokestį 
stojo unijos socijalistų, lenkų 
ir tautininkų. Krikščionįs 
(katalikai) ir skebai neprisi
dėjo. Krikščionių vadai 
(daugiausia ilgaskverniai. 
Red.) 1911 metais aiškinosi 
tuomi: socijalistai, girdi, no
ri sukelti judėjimą prieš rin
kimus į Seimą. Kapitalistų 
sąjungos direkcija, matyda
ma, kad tarp kalnakasių nė
ra vienybės, nepakėlė mokes
tį. Tai buvo praėjusiais me
tais.

Per visus metus dirbta 
įtempus visas jiegas. Nevie
no katalikiško darbininko šir
dyje užsidegė pagiežos ugne
lė prieš savo vadus. Pamis
imus apie savo vargus, pra
deda ašaros riedėti, o čia va
dai sako, kad kalnakasiams 
visai gerai ant svieto gyven
ti. Anksti rytą atsikėlus, 
veik nieko nevalgius eina į 
darbą ir nešasi su savim tik 
duonos šmotą ir blekinę juo
dos, nesaldytos kavos. Ir dir
ba ne kaip žmogus, bet kaip 
jautis. Nei vieno siūlo gale
lio nėra sauso. O krikščionių 
vadai to visko nusiduoda ne
matą.

Praūžė rinkimai į seimą 
ir, naujiems metams užsto
jus, angliakasiai vėl išstatė 
savo reikalavimus. Vėl iš- 
vieno ėjo socijalistai, lenkai 
ir tautininkai, nors politikoje 
tarp savęs jie visiškai skiria
si.

Ką -gi atsako krikščionių 
vadai? Jie sakosi negalį eiti 
išvien su socijaldemokratais, 
nes šiųjų pažiūros esančios 
griežtai skirtingos.

Visiems buvo aišku, kad 
tai bjaurus melas, nes ang
liakasiai statė ne politikos 
reikalavimus, o tik rūpinosi 
algų pakėlimu.

Katalikiški darbininkai 
pradėjo murmėti prieš vadus. 
Ir išteisybės. Kožnam vie
nam doram angliakasiui tik 
ir likosi spjauti ant savo va- 
dų-su vedžioto jų ir prisidėti 
prie tų, kurie išties rūpinasi 
jų vargais. Taip ir padarė 
ne šimtai, bet tūkstančiai ka
talikiškų darbininkų, spjovę 
į ilgaskvernių sutonas. Visi 
juk žino, kad kapitalistai da
linasi pelnu nuo 10 iki 16%, 
o angliakasių algos mažta.

Rodosi, nesinorėtų tikėti, 
kad užmokesnis už darbą pul- 

sta. Bet pažiūrėkime į algų 
skaitlines, o pamatysime, 
kad algos puola. Taip 1907 
metais angliakirčiai gaudavo 
ant dienos 6.14 markes, o 
1911 m.—5.63 markes. Dar
bininkai ant viršaus dirban

tieji 1907 m. gaudavo—5.63 
mk., o 1911 m.—4.13mk.; 
vaikai gaudavo 1.40 mk., o 
aaoar gauna 1,30 mk.

Taigi angliakirčiai negau- 
• na net pusantro amerikoniš
ko dolerio, o kiti darbininkai 
vos-vos 1 dol. gauna. O ką 
jau kalbėti apie maisto ir bu
tų pabrangimą. Čia kainos 
pakilo ant 50%.

Rodosi, ir ramiausio žmo
gaus turi plyšti kantrybė, nes 
tuom pačiu laiku kapitalistų 
pelnas kįla.

10 kovo likosi apskelbtas 
streikas Westfalijoj ir lląino 
provincijoj. Į atvirą kovą 
stojo trįs viršminėtos sąjun
gos.

Ką gi daro katalikiškoji 
unija? Gi jos vadai rašinėja 
kapitalistams gražius laiš
kus, patįs pas juos važinėja* 
kad tik šie pastarieji išmestų 
kokį*kaulą. Į atvirą kovą bi
josi stoti, nes tuomet nusto
tų kapitalistų malonės, kurie 
taip juos myli už akių muili
nimą nesusipratusiems dar
bininkams. Dar kartą visi 
mato, kad krikščioniškoji 
unija rūpinasi išnaudotojų, 
bet ne angliakasių reikalais.

Streikas Westfalijoj ir Rei
no žemėje po devynių kovos 
dienų tapo pralaimėtas. Tai 
padarė skebų unijos ir katali
kiškų vadų judošiškumas.

P. Svotelis. 
Dortmund 20. III. 12.

VISKAS BRANGSTA
Kapitalistų spauda ir de

magogai skelbia, būk Ame
rika progresuoja visuose at
vejuose. Niekad neužmirš
tama privest faktą, būk se
niau darbininkas čia gauda
vęs tik pusę tiek algos, kiek 
jis šiandien gauna.

Žinoma, faktas teisingas ir 
net skaitlinėmis gali būt pa
remtas.

Bet kodėl dabar Amerikos 
darbininkas skurdžiau gyve
na, negu pirmiau? Kad taip 
yra, tai patvirtįs kiek
vienas, kas ilgiau yra šioj 
šalyj gyvenęs, ir tas fak
tas, kad iš visų šalių veržėsi 
į čia žmonės su nepaprastu 
pasistengimu, o dabar netoli 
tiek pat grįžta į savo tėvynę, 
kiek atvažiuoja.

Dar ir jaunieji lietuviai at
simena, kad buvo laikai, ka
da anglių tonas atsiėjo 4 ir 
5 dol., kada už kiaušinių tu
ziną reikėjo mokėti 15 ir 20 
centų, kad šteiko svaras at
siėjo 12 ir 15 c., o tos mėsos, 
už kurias dabar mokame po 
18 ir 20 c., tuomet parsida- 
vinėjo po 8 ir 10 c. Darbi
ninkas šiandien tiesiog nebe
žino, ką bevalgyti, nes kai
nos visų produktų neapsako
mai augštos.

Su drabužiais yra taip pat. 
Kada tai -ir visai trumpas 
laikas dar- tokius rūbus nu- 
pirkt galima buvo už 12 dol., 
kurie dabar atsieina 20 dol.

Butų randos irgi neapsa
komai pabrango.

Abelnai imant, žmogaus 
pragyvenimas laike keletos 
pastarųjų metų pabrango 
bent 3 sykius daugiau. Ir 
jei darbininkų algos būtų pa
didėjusios 3 sykius, tai reik
štų, kad jokių permainų neį
vyko ir darbininkų gyveni
mas nei biskio nepagerėjo.

Bet iš skaitlinių matome, 
kad produktų brangumas 
ačiū trustams auga kur kas 
sparčiau, negu darbininkų 
algos. Iš to seka, kad dar
bininko padėjimas eina sl^ur-

Tiesa, tūli darbininkai per 
streikus ir kitokias priemo
nes iškovoja keliais centais 
didesnes algas, bet trustai 
nuo to nenukenčia, nes pa
gal algų pakėlimą jie pabran
gina ir tavorus.

Kaip sparčiai išdirbystė su 
jos turtais lieka trusty, o ne 
pavieniy kapitalistu savas- 

LIETUVIU STUDENTIJA susirado net 47. ‘ Rašančiu straipsnius—1 
29, apsakymėlius rašo 23, poetu—17.

“Aušrinei” dar atsakyta, kiek stu

tingumas darbininkų algos. 
Amerikos trustai vis rečiau 
ir rečiau besiginčija apie al
gų pakėlimą darbininkams. 
Ir kodėl nenudžiuginti žmo
gų didele alga, kada gali at
gal ją sau sugrąžinti pabran
ginęs tavorus?

Darbininkai tik tuomet ga
lėtų džiaugtis iš iškovotos di
desnės algos, jei būtų įstaty
mais įsakyta, jog už tavorus 
nevalia yra brangiau imti virš 
paskirtos normos. Taigi dar
bininkams pirma turėtų rū
pėti išrinkti savo klesos žmo
nes į įstatymdavystės įstai
gas, o tik paskui griebtis 
prie kovos už didesnes algas, 
kada jau bus įstatymai apie 
ta vorų kainas.

Su perėjimu visų turtų į 
trustų rankas darbininkų 
streikai už ekonominius rei
kalus visai pasidaro be vertės. 
(? Red.) Kol ant rinkų varžosi 
daugelis tavorų pristatytojų, 
tol jie nedrįsta pabrangint 
jų, nes gali atsirasti tokis, 
kas parduos pigiau ir užka
riaus visą rinką. Tuomet 
kiekvienos atskiros dirbtuvės 
darbininkų laimėjimas di
desnės algos yra tikru laimė
jimu,nes jų daromieji produk
tai vistiek nepabrangs. Bet 
kaip tik prisieina remtis su 
tuo, keno rankose yra visos 
rinkos, tuomet jis gali nuo
latos algas- kelti ir tavorus 
branginti — ir darbininkas 
nieko neišlošia.

Nesakysiu, kad streikai 
neatneša naudos, bet darbi
ninkams ir jų laimėjimas re
tai tereiškia tikrą laimėjimą 
ir būvio pagerinimą.

Taigi, jeigu męs norime, 
kad per streiką pagerėtų mū
sų medegiškas padėjimas, tai 
turime dar pirmiaus balsuoti 
už savo klesos atstovus, kad 
jie įtaisytų tokią tvarką, jog 
kainos negalėtų taip pašėlu
siai kilti. Lai kiekvienas lie
kasi ūkėsu ir remia darbinin
kų partiją. K. Stulpinas.

ANGLIŲ PRODUKCIJA yg

dentų, baigę mokslus, ketina Lietuvon , 
grįžti. 55 žada grįžti. 26 dar nežino. 14 atsa-. 
ko neaiškiai. Tiktai 1 pasisako negrįžšiąs.

Vistik toji anketa įdomi. Berods, 
tai tik pradžia.

SKOLININKAS
Pagal Oscar Leonard’^ sutaisė A. J. Karalius.

Auerbach, (pakelia galvą) Mano 
skolininkas? Aš tavęs nepažįstu.

Mirties Angelas. Greitai pažįsi.
Auerbach. Dėlko tu atėjai?
Mirties Angelas. Aš atnešiau 

tau, ką esu skolingas.
Auerbach. Aš nemėgstu mokėt 

skolas, bet paimt—su mielu noru. Bet aš 
neatsimenu, ką sveikas man skolingas.

Mirties Angelas. Aš tau sko
lingas atsilankyti.

Auerbach. Atsilankyti? Ar tu at
ėjai niekniekiauti su manim?

Mirties Angelas. Aš neniek- 
niekiauju ir nejuokauju. Ar nori žinoti, 
kas aš esu?--Aš esu mirties angelas (nu
meta juodus rūbus).

Auerbach, (baimingai) Oh! Var
gas man. Mare! Seim! Aš esu vienas! 
gelbėk! pasigailėk manęs. Aš dūstu. Ma
no akįs pilnos kraujo. Mano galva sunki, 
kaip švinas. Oh, pasigailėk! gelbėk!

Mirties Angelas. Be reikalo 
šauki. Niekas tavęs negelbės.

Auerbach. Ko tu nori?
Mirties Angelas. Aš atėjau 

paimt tavo nelaimingą sielą. Devintą 
valandą tu norėjai eit į kliūbą, bet tame 
laike tu apleisi šį pasaulį ir tapsi nugrūs
tas į tamsybes. Tu prisiekei, kad jeigu 
nesugrąžįsi moterei pinigų —mirties ange
las galės ateit pas tave. Štai aš esu.

Auerbach, (verkia) Oh, oh. Tu 
atėjai? Aš žinau, tu pasigailėjai vargšės 
našlės ir jos kūdikių. Pasigailėk ir ma
nęs. Aš dar ne senas. Aš dar noriu gy
venti. Pasigailėk mano pačios ir' vaikų. 
Atleisk mums.

Anglijos valdžia išleido 
statistiką, kiek visame pa
saulyje gaminama anglių.

Ant pirmos vietos stovi Su
vienytos Valstijos. 1910 me
tais Suv. Valst. pagaminta 
447 milijonų tonų. Bet kiek 
Amerikoje iškasama, anglių, 
tiek maždaug ir suvartoja
ma. Tais pačiais, 1910 m. iš
vežta į kitas šalis vos dešimts 
milijonų tonų.

Anglijoje 1910 metais iš
kasta anglių—264 milijonai, 
tonų. Suvartota 179 mil. to
nų, taigi į kitas šalis išvesta 
85 milijonai tonų. Vokietijo
je gaunama—150 milijonų to
nų . Išvežama į kitas šalis tik 
20 mil., nes visa kita 130 mil. 
tonų suvartojama ant vietos. 
Francūzijai neužtenka savo 
anglies. Išimama 37 mil. to
nų, o reikia 54 mil. Belgija 
gamina 25 milijonus ir veik 
tiek suvartoja.

Ant vieno žmogaus iškasa
mos anglies daugiausia išpuo
la Anglijoj, nes po 6 tonus, 
Amerikoj po 5, Belgijoje po 
5 ir Vokietijoje po 2 tonus.

Anglies gaminimas Angli
joje metai į metus kįla 1850 
metais buvo iškasta tik- 40 
milijonų tonų. 189O.metais - 
iškasta jau 187 mil. tonų.

Anglių stacijas Ąnglijos 
valdžia užlaiko visuose pa
saulio užkampiuose. Tai di
džiausia Anglijos galybės at
spara.

Anglijos anglimis užvis la- 

sumanė apskaityti, kiek esama lietuvių 
moksleivių. Tuo tikslu buvo sudarytos 
anketos, išsiuntinėtos po visą platųjį pa
saulį, kur tik randasi lietuvių moksleivių. 
Anketoje smulkiai klausiamas kiekvienas 
mokinys, iš kur paeinąs, kiek metų mo- 
kąsis, kokių pažiūrų ir tt.

Ligišiol “Aušrinė” gavo 100 atsaky
mų iš lietuvių studentų, lankančių aug- 
štesnes mokslaines. Tiesa, vos maža da
lelė beatsiliepė, vistik ir tie atsiliepimai 
turi nekurią svarbą.

Žinias imame iš “Aušrinės” N15.
Tarp atsiliepusiųjų studentų 97 vyrai, 

ir 3 moterįs. Kauniečių—63; suvalkiečių 
27; vilniečių—3; iš kitur 7. Merginos 
2 iš Kauno gub., 1 iš Suvalkų g.

Taigi Kauno gub. išpuola 64%. Toles
nė statistika,kiek galima tikėties,taip pat 
patvirtins kauniečių perveršį. Jau buvo 
pastebėta, kad suvalkiečiai lošę daug di
desnę -rolę “Aušros”—“Varpo” laikais. 
Pradedant naujuoju amžium viršenybė 
smunka iš suvalkiečių rankų. Mirštantis 
Kudirka, kuomet jį Naumiestyje aplankė 
kauniečių deputacija (P. Višinskis, G. Pet
kevičaitė ir kiti), pasakęs, jog visi valdžios 
smūgiai kritę ant suvalkiečių; dabar, gir
di, ateiną kauniečių laikai... Bet kas sta
tistikoje neatsispindėjo, tai vilniečių kili
mas. Iš Vilniaus gub. pradeda kilti gana 
daug veikėjų. Iš ten Čiurlionis, Petraus
kai, Gira etc. Lauksime, ką pasakys pil
nesnės žinios.

Iš šito šimto vyrų vienasėdijoms (ko- 
lionijoms) išpuola 37%, sodžiams 35%, 
miesteliams 16%, dvarams 5%, miestams 
4%. Taigi didžiumą mūsų inteligentijos 
išduoda valstiečių ūkis, ypač vienasėdis. 
Dvarininkų visai mažai. Apskaitant pa
gal pavietus, daugiausia studentų kilę iš 
Panevėžio pav. 13%, Telšių 12%, Šiaulių 
ir Vilkaviškio 10%, Raseinių 9% ir Sena- 
pilės 8%. Pagal luomus studentai skir
stosi: 75 valstiečiai, 14 bajorų, 7 miestie
čiai, 1 reformatų kunigo sūnus.

Įdomu sužinoti studentų amžis. Senių 
nedaug tėra. Bet jaunųjų irgi nedau- 
giausia. Devyniolikos metų 2, dvide
šimties m. 5. Vidutinis studento amžis 
23 -24 metai.

Anketos apžvalgoje rašoma: “Mūsų 
augštutinėj mokykloj besimokinančioji 
jaunuomenė velija vienuoliais gyventi.” 
Nevedusiųjų 81, vedusiųjų 11. Kitų at
sakymai neaiškus.

Įdomus taip pat atsakymai, paliečią 
tikybą. Katalikais pasivadino 35; Rymo- 
katalikais 26; reformatas 1, pravoslavas 
1. Klausimą be atsakymo paliko 7. 4 vy
rai pasivadino “krikštytais katalikais”; 1 

kataliku “pagal pasporto”. 1 parašė: 
“krikštytas esu kataliku, bet bažnyčios 
nepalaikau”. 1 parašė: “šimts ją žino! 
užrašytas kataliku”. Visi kiti pasivadino 
ar tai bedieviais,ar tai laisvų pažiūrų ir tt.

Vistik ir iš šitų atsakymų sunku pa
daryti teisingas išvedimas.
kad katalikų daugiausia. Bet 'Svarbu ži
noti, ar tai katalikai iš persitikrinimo, ar 
tiktai oficiališki, “kad taip jau juos krik
štijo”. Čia jau kalta pati anketa, pačių 
lapelių (blankų) klausimai. Kad męs visi 
krikštyti katalikais, tai visiems žinoma. 
Svarbu sužinoti, ar mūsų persitikrinimai 
katalikiški.

Kur mūsų studentija mokslus eina? 
Daugiausia josios tarpe petrapiliečių, nes 
36. Maskvoje lavinasi 17; Dorpate 6; 
Kijeve- 6 ir tt. Kas ant ko mokinasi? 
Daugiausia advokatų -22, gydytojų 17, 
gamtininkų- 15, matematikų 10, istori
kų -filologų-- 8.

82 studentai mokinasi Rusijoj, 10 Eu
ropoje ir 8 Amerikoje.

Ar lietuvių moksleivija žiūri tik savo 
siaurutės mokslo šakos? Ne. 84 mokslei
viai dalyvauja kuopų gyvenime, vadinasi, 
rūpinasi viešais moksleivių reikalais. Iš 
jų 32 studentai dalyvauja viešame lietu
vių visuomenės (netik moksleivijos) 
krutėjime. Taigi moksleivija mūsų kul
tūros darbuose gana daug sveria.

Anketoje buvo padėtas klausimas apie 
alkoholio (degtinės vartojimą). 43 pasa
kė, jog visiškai nevartoja alkoholio. “Po 
truputį”—43. Daug vartojančių visiškai 
nesusirado. 10 parašė neaiškiai, bet juos 
galima priskaityti prie “truputį vartojan
čių”. Sunku beišaiškinti painus atsaky
mas “po truputį”. Vienam ir stiklo ga
na,o kitam ir kelios bonkos bus “truputis”.

Prieiname dabar prie politikos. ] klau
simą, ar nukentėjo dėl politikos 10 visai 
neatsakė. Nenukentėjusiųjų atsirado 51, 
nukentėjusiųjų -35. Kratos buvo pas 32. 
Kalėjime sėdėjo 21. Nuteistųjų buvę ma
žai, nes tik 5. Be teismo sėdėję 16. Iš
trėmime buvę 6.

Gaila labai, kad neužduota klausimas,

Mirties Angelas. Ar tai biznio 
žmogus su manim kalba? Biznis nežino 
pasigailėjimo, simpatijos, atleidimo. Aš, 
mirties angelas, esu tikras biznio žmogus. 
Aš nežinau nusileidimo; aš neturiu atlei
dimo nei simpatijos. Man vistiek—našlė, 
kūdikis, turtingas ar beturtis, tvirtas ar 
silpnas. Aš esu tikras biznio žmogus ir 
laikas—tai mano pinigas. Greitai laikro
dis išmuš devynias.

Auerbach. Ne! aš nenoriu mirti. 
Aš susitaikysiu su našle. Klausyk, tu sa
keisi esąs biznio žmogus, dėlto turi suprast, 
jog aš nevisai teisingai pasielgiau su tąja 
našle. Bet męs dabar galėsim viską pa
taisyti. Meldžiu, duok man progą, mel
džiu, pasigailėk!

Mirties Angelas. Kas man ta 
našlė? Aš atėjau padaryt biznį ir neišei
siu, pakol viską neužbaigsiu. Apsižiure- 
jimas, susitaikymas ir teisingas pasielgi
mas -turėjo būt atlikti anksčiau, negu aš 
atėjau. Dabar jau vėlu. Tu turėsi nu
mirti.

Auerbach. Vėlu? Negalima pa
gelbėt? Aš turiu mirti? Nebus kam pri
glaust mano nelaimingą šeimyną? Ar aš 
būtinai turiu mirti? Numirti pirmiau, 
nėprisirengus prie mirties? Mirti be išro- 
kavimo, kaip gyvenau ant šio svieto? O, 
duok man dar kelis metus pragyventi. Aš 
neprašau daug: kelis metelius (verkia).

Mirties Angelas. Nieko.
, Auerbach. Mažiausiai vienus me
tus. Ne? Tai nors kelis mėnesius. 
Aš turiu užbaigti pradėtąjį biznį, turiu iš
duoti atskaitas, kitaip aš negaunu pelno. 
Dėlto aš reikalauju mažiausiai kelių mė
nesių laiko...

Mirties Angelas. Nieko. Tavo 
biznis užsibaigtas, kuomet laikrodis išmuš 
devynias.

Auerbach. (Šoka nuo sofos, kaip 
pasiutęs) Ne! Aš nemirsiu! Aš kovo
siu su mirčia. Kas sakė, būk aš mirsiu? 
Aš nesergu. Aš sveikas, kaip milžinas, ir 
tvirtas, kaip kalnas. . Aš gyvenu. Aš jau
čiuosi turįs visas savo spėkas. Kas drįs
ta sakyt, būk aš mirsiu? Šalin! Apleisk 
mano namą! Išsinešk! (Jis užsikėsė ant 
mirties angelo. Atsuko šviesą. Kuomet 
pasidarė šviesu— angelas pranyko). Kas? 
(dairosi) Kas tai buvo?- Tai sapnas; tai 
prigavingas sapnas. Aš apgautas. Ha, 
na, ha. Aš bijojau mirties. Kodėl? Ha, 
ha, ha. Tai dėlto, kad aš tankiai manau 
apie apopleksiją. (Dejuoja) Oh, oh, oh. 
(Griebiasi už stalo, norėdamas susilaikyti 
nuo virtimo). Jaučiuosiu, . tartum buvęs 
išlėkęs ir vėl nukritęs. Šalti šiurpuliai

kurion įvežta 1909 metais 10 
milijonų tony. Kiekybė įve
žamos Francūzijon anglies 
perdėm kįla. Vokietija nu
perka angliškosios anglies 9 
milijonus tonu, Italija—taip 
-pat 9 mil., Švedija- 5 mik, 
Rusija—3į mil.

“Lietuvos Žinias” ir “Viltį” bei “L.'Ūki
ninką” skaito. Socijalistišką ‘‘Visuome
nę” skaitė 33. Aiškaus atsakymo apie 
partijinestpažiūras nėra. Bet Rusijoj tai 
ir negalimas daiktas.

Rašančiu į laikraščius korespondentu

eina per kaktą. Geriau atsisėsiu. Tru
putį pasilsėsiu, o paskui eisiu ant šviežio 
oro. (Krinta ant sofos. Tyla. Laikrodis 
pamažu muša devynias. Jis ūmai pašoka. 
Paskutinis laikrodžio mušimas). Mano 
galva. Aš dūstu... Apopleksija. Paraly
žius ir vėl apopleksija. (Krinta ant grin
dy, dejuoja kelias minutas ir miršta).

Uždanga.



LAISVĖ

Biedni žmonės.
“Strand Magazine” pasa

koja apie biedniausius pasau
lyje žmones. Tais žmonėmis 
yra Rockefelleris, Pierpont 
Morganas, Astoras, Stratho- 
mas, Carnegie ir Rotšildas.

kaip as pakliuvau 
barzdaskutyklon.

Monologas.

Kaip aš mažas buvau, šile 
ožius... atsiprašau, visai ožiu 
neganiau, bet mėgau vėpsoti 
ant malūno ir kužnioj (kal
vėj). Būdavo, seniai pypkius

Dabar aš rašau barzda
skuty kly istoriją. Ar jus ži
note, kad karaliams kasdieną 
skuta barzdą, vilgo veidą ir 
trina plaukus gaivinančiu 
balsamu.

Bet ar jus girdėjote apie 
garsiausią barzdaskutį Figa
ro Sevilės mieste. Apie jį 
dainos surašytos, apie jį žino

Korespondencijos
Kapucinas jau Chicagoj.
Chicago j, 23 kovo pasiro

dė garsusis misijonierius. 
Kun. Lukošius išanksto pra
nešė, kad žmonės prisireng
tu pasitikti taip stebuklingą 
ir garbinga ypata. Liepė ti-

darbą. Griaudu buvo žiūrė
ti, kas darosi mūsų miestėly.

Kaip visur, taip ir pas mus, 
policija kiša nosį ne į savo 
reikalus. Teko matyti, kaip 
šeši policistai vedė į darbą 8 
streiklaužes. Dirbančioms 
kompanija duoda premijų ir 
kendžiu ikvaliai.

Tarp lietuviu atsirado dvi,

Skaitytojai, imkit 
dovanas!

Kuris iš “Laisvės” skaity
toju prikalbins “Laisvei” du 
nauju skaitytoju ir prisius 
mums 4dol.,tas gaus dovanu 
sekančias knygas: “Čensta- 
chavo Klioštoriaus Slapty
bės”, “Revoliucijos atbal-

—Atmink, Matildėle, ką 
aš daugiausia mėgstu laik
raščiuose skaityti.?

—Apie kunigėlius ir ju 
gaspadines, teta!

—Aš tau, ilgaliežuve, kad 
užvešiu, tai užvešiu. Atsi
minsi man ilgai. Aš tau pa
sakysiu, kad man užvis la
biau patinka apskelbimai 
skaityti.
’ —Gi ten, teta, vieni melai. 
Kur tu matei žmogų, kuris 
savo biznio negarsintu, ne
girtu. Bet pagiru puodas, 
niekad netaukuotas.

—Ei tu durniuke, durniu
ke! Nieko dar tu neišmanai. 
Kartą man teko matyti vese- 
liju laikraštį. Ak, kiek ten 
juoko, kiek juoko, rodosi, 
plyšti turi ir gana. Jaunas 
vaikinas jieško panelės gra
žios, išmintingos, pamokytos, 
nors ir be grašio. Kitas vėl 
jieško darbščios šeimininkės, 
nors ir ne skaisčios, bet prie 
pinigo. Štai vėl geltonplau
kė siūlosi jaunikiui:sako, esu 
cnatlyva ir sveika, kaip ridi
kas. Nabašninkas kunigas 
Daratavičia, pas kurį aš gas- 
padinavau, (Dieve duok jam 
dangaus karalystę), vis pasi
slėpęs skaitydavo tą laikraštį.

—Jau tu, teta, pasakoji ko 
ir nereiktu.

—Ar tai aš apšneku nabaš- 
ninką kunigėlį! Kad man lie
žuvis nutruktu! Matai, kuni
gėlis buvo suvaržytas, matai, 
kunigystės stonas ir sakra
mentas, tai nabagėlis nors 
laikraštėlį paskaitydavo. Gi 
tai visai nekaltas džiaug
smas. Po mišių ir pamokslo 
žmogus nuvargsta, prisigeria 
to chlopiško kvapo, prakaito. 
Reikia nors kiek atsikvėpti.

—Tu, teta, tokia maldinga 
ir mane nori miniška pada
ryti, pasakyk gi kodėl taip 
mėgsti šnekėti apie jaunikius!

—Ar aš šneku apie jauni
kius. Ką tu man meluoji.

—O apie ką gi tu dabar 
pasakojai.

—Apie nekaltus juokus, 
Matildėle. Nekaltos zobovė- 
lės niekam neužkenkia, o pa- 
svajoti tankiai labai smagu.

—Bet matai, teta, tu pra
dėjai apie laikraščiu apgarsi
nimus, o pabaigiai apie jau
nikius. Tau jie iš gaivos ne
išeina. Aš skaičiau vienoj 
knygoj, kad klioštoriu šven
tos seserįs vis apie gražius 
vaikinus sapnuoja.

—Sapnuot, Matildėle, va
lia. Užginta tik uždrausto 
vaisiaus Kąsti. Oi, nemislyk, 
Matildėle, būti Kristaus nuo
taka labai sunku, oi kaip sun
ku: ar stovėdama, ar sėdėda
ma, ar klūpodama vis apdu- 
mok apie ašarų pakalnę ir jos 
vargus. O kaip tik pratarsi 
žodelį apie meilę, tuoj visi 
tave pirštais ir bado.

—Tai kamgi, teta, tą sun
kybę ant savęs užsikrovei ir 
dar ant manęs nori užkrauti. 
Bėdą ant savęs niekas neuž
sideda. Man išrodo, teta, kad 
miniškos ir kunigu gaspadi
nes tik spjaudo ir gaudo, ar
ba orą maišu gaudo.

—Oi tu mažoji ilgaliežuve. 
Aš ia siratą auginu, o ji man

šimts milijardu mar
kiu!

Tie žmonės be jokio vargo 
galėtu užmokėti Vokietijos, 
Rusijos ir dar kitu valstijų 
skolas!

Vienas iš tu ponu laike ka
rės anglu su buerais užlaikė 
per 2 metu kareiviu pulką iš 
1000 žmonių.

Jeigu tie vyrai užsimanytu 
kovoti, tai jie turėtu dau- 
giaus kariumenės ir pinigu, 
negu visa valstija. Anglijai 
karė su buerais apsiėjo pen
kis milijardus. Ką tai giliuo- 
ja vienam tik Rotšildui. Jam 
nereiktu pajudint savo kapi
talo; užtektu vieno gryno tik 
pelno.

Ar jus žinote, kad tik už 
pusę savo kapitalu jie galėtu 
sutverti tokį laivyną, prieš 
kurį didžiausias anglu laivy
nas būtu tik nykštukas.

Štai dar keli palyginimai: 
visos Anglijos namai verti 
4.4000 tūkst. milijonu mar
kiu, Londono namai verti 
880 tūkst. milijonu. Jeigu ta 
visa nuosavybė pakliūtu mi
lijonieriams, tai dar ju kiše- 
nius nebūtu pilnas.

Išrokuota, jog tie biedni 
žmonės galėtu pasiimti ant 
savo pečiu bent per šešis me
tus visas Anglijos valstijos 
išlaidas. Niekam nereiktu 
mokėti mokesčiu, muitu, ne
reikėtu apmokėti telegramas 
ir t. t.

Tiems biedniemš žmonėms 
visai nesunku būtu nupirkti 
Lietuvos žemę. Jiems dar 
liktųsi ant linksmybių!

Caro valdžios lobis.
Įsidėkite į galvą sekančias 

skaitlines: iš monopoliu už 
nuodus 1912 metais valdžia 
gaus 751 milijoną rubliu. Už 
kožną kibirą (viedrą) gryno 
pelno yra 6 rub. 30 kap. Mo
kesčiu iš alkanu valstiečiu 
surinks 638 mil. rub.

Neužmirškite, jog ant ka- 
riumenės išleis 728 milijonus. 
Taigi visus valstiečiu mokes
čius suės žalnierėliai! Skolų 
išmokės 406 milijonus (ne 
tiek skolų, kiek procentu). 
Popams, činovninkams išmo
kės 530 milijonu. Šitos išlai
dos nei per nago juodimą ne
sumažins žmonių vargu.

O kas liekasi ant žmonių 
apšvietos, žemdirbystės pa
kėlimo, ligonbučiu, keliu — 
išviso tiktai penktoji visu iš
laidu dalis.

Lenku atstovas Grabski sa
ko: gryno pelno iš dešimties 
lenku gubernijų (taigi ir Su
valkijos) valdžia turi 35 mili
jonus!

Apšvietos stovis tarp atei
vių.

Apskaityta, kiek ateiviu 
Suvienytose Valstijose nemo
ka skaityti nei rašyti! Sta
tistika vesta per 10 metu nuo 
1899 iki 1909 m. Tamsiau
siais pasirodo esą portugalai. 
Iš 100 portugaly analfabetu 
(nemokančiu skaityti-rašyti) 
68; iš 100 turku—58, italu—

šneka apie dveigius ir trei
gius, apie nudilusius nora
gus, apie šermenis ir perek
les vištas. Aš, mažiukas, 
vėpsau ir klausau ir man ro
dosi, kad išmintingesnių vy
ru, kaip mūsų gaspadoriai, 
nei pačiuose Prūsuose nėra. 
Bet jeigu man tropydavosi 
bent viena akia per pradaras 
duris žiūrėti, kaip būrai kri
vūlėje kytrauja, tai man ro
dėsi, kad jie visus senatorius 
į čebato aulą įsikiš.

Bet paskui dievulis mane 
užaugino, o tėvelis pora ark
liu nuvežė į miestą. Varge 
tu mano, nebuvo čia nei ma
lūnu, nei kužniu, nei krivū
lių. Nebuvo nei būru, nei 
piemenų, nei dveigiu, nei 
treigiu. Mane patį apguzi- 
kavo, pasodino tarp guzikuo- 
tų kamarotu ir liepė klausy
ti guzikuotu ponu.

Augau, augau ir užaugau, 
kaip tas ridikas. Merginos 
sakė, kad esu dobilėlis, o aš 
dar vis buvau guzikuotas.

Bet sako: kas chamu gimė, 
tai jį tašyk netašyk, vis cha
mu ir liks. Išviršaus pažibi
na, pazalatina, o vidurys vis 
degutu kvepia. Jau mane 
draugai ir ūdijo, ir bizūnavo, 
ir pas paneles vadžiojo, — o iš 
manęs vis tas pats mužiko 
gaivalas.

Aš misliau, misliau, kur 
čia galėčiau savo širdį atgai
vinti. Nei malūno, nei kuž- 
nios, nei krivūlės. Velniu
kas mane visur trankė ir po 
pirtis, ir po karčiamas, ir po 
restoranus. Ne, nekvepia 
sodžiaus kvapu. Bet, broly
čiai, nesakykite, kad piktoji 
dvasia būtu be gailesčio. Jau 
kaip aš paskendau griekuose, 
kaip pagrimzdau, jau bala 
čia supasakos. Lyginais, kaip 
to vilko uodega eketėje. Bet 
velniukas pamatė, kad mano 
dūšia jo naguose. Tada tas 
senas rimbas pasakė: “dabar 
tegul atsikvepia, pasilsi, vis- 
vien jau jis mano naguose!”

Ir velniukas parodė titna
giniu pirštu į barzdaskutyk- 
los duris. Aš, būdavo, pats 
skutausi barzdą, o tuokart 
ėmiau ir nuėjau į barzdasku- 
tyklą.

Brolyčiai jus mano, ar 
jus buvote barzdaskutyk- 
loje? Atsisėdi, išsitiesi, išsi
tempi, o čia tave skuta, ker
pa, trina, muilina, šukuoja, 
kompresus deda, pudruoja. 
Rodosi, per amžį išdrikas gu
lėtum, tįsotum. Galva ap
svaigsta, ausįs apkursta, 
akįs užsimerkia, o tinginys 
visą kūną, kaip aniolas spar
nais, apžioja. Visos mislįs iš 
galvos išrūksta (ak, dievu
liau, ju ir taip pas mane tuš
čia). Bet liežuvis, kaip ant 
patyčių, kliba, bet taip len
gvai, taip išmintingai, su to
kiu pavožnumu. Nors ir su- 
griešysiu, bet pasakysiu, kaip 
prabaštėlio liežuvis po pietų! 
Greta manęs visa eilė tokiu 
jau sapnu apimtu žmonių, 
kurių liežuviai betgi taip iš
mintingai kliba.

Na, broliai, kaip aš pirmą 
kartą pakliuvau į barzdasku- 
tyklą, taip man ir pasirodė, 
Ive* kad aš nėr sapnus iš

Mano karščiausias noras, 
nors velniui ir dūšią parduo
čiau, pamatyti Sevilės bar
zdaskučius. Ten barzdasku
čiai taip skuta barzdą, taip 
tepa veidą ir plaukus mosti- 
mis, taip gaivina ir vilgo 
balsamu, kad, rodosi, mišias 
laiko. O žmonių, o žmonių 
kiek Sevilės barzdaskutyklo- 
se, ką tai giliuja Lietuvos 
jomarku, arba visu Lietuvos 
žydu puodynės.

Aš griešnas, broliai, oi, 
griešnas, bet barzdaskutyk- 
loje aš nuplauju nuo savo 
dūšios ir kūno visus griekus!

Don Alberto.

Juokų kąsneliai
TELEGRAMOS.

(Prisiuntė pipkiy cibuky agentūra)
Brooklyn. “Vienybės Lie

tuvninku” leidėjai uždraudė 
ponui Sirvydui spjaudyties 
savo bute. Dabar Sirvydas 
spjaudosi į “Tarką”.

Jeruzolima. Laukiama 
atvažiuojant kompanijos iš 
šventos Lietuvos, kuri afie- 
ravos tėvynės kančias prieš 
Viešpaties grąbą. Kompani
ją ves tėvas Olšauskas. Žy
du farizėjai rinks Olšauskui 
auku, kad jo širdis ant žydu 
atsileistu.

Kaunas. Olšauskas pasa
kė: jeigu žydai surinks man 
100 syk daugiau, kiek judo- 
šius gavo už Kristaus parda
vimą, tai per rinkimus į ket
virtą dūmą eisime su žydais. 
Taip pat išprašysiu popie
žiaus, kad uždraustu žydus 
keikti per 5 metus už Kris
taus nuKryžiavimą.

Lietuviška ekspedicija.
Įnešta ir patvirtinta, kad 

iš Brooklyno bus pasiusta ek
spedicija. Norvegu Amund- 
senas atrado Pietinį žemgalį. 
Anglas Scottas dar kartą no
ri ji atrast. Bekrikščiai ja
ponai irgi siunčia savo ek
spediciją. Ar tai męs, lietu
viai apsileisime! Męs sūnus 
Gedimino, Olšausko ir Gab
rio! Lietuviu ekspedicija va
žiuos į Pietines valstijas tiri- 
nėti galviju kaiminiu. Jieš- 
kos, nuo kokios žalmargės 
“Laisvė” pavogė fotografiją 
ir pasakė, kad tai Ramanau
skienė iš Lawrence’o.

Brooklynietis.
Protestas.

Kirdėjus (pasilipęs ant 
estrados, abiejose rankose 
laiko ilgą ilgą popierą ir vi
sa gerkle šaukia): Tau-tau- 
tautiečiai, klausykit!... Šit - 
šit šitą susirinkimą sušau- 
kėm męs, Sirvydo gizeliai, 
kad užprotestuot prieš mūsų 
nep nep -neprietelius: “Ko
vą’, “Laisvę” ir “Keleivį”. 
T-t-tie judošiai, ei- ei—cilistai 
mus taip išnevožijo ir mūsų 
gerbiamą poniutę taip negra
žiai nupiešė... Kurie sutin
kat su mano rezoliucija, ku
rią aš pa-pa-parašiau ant ši
tos popieros, sakykit “aš”! 
(Publika tyli).

Juoda ponia (iš kampo 
pašoka ir sušunka): Aš! aš!

K i r d.: Reiškia, vie-vie- 
Vienbalsiai rezoliucija priim
ta.

Vienas i š p u b 1 i k o s. O 
kas gi ant tos popieros para
šyta? Męs dar nežinom.

šventojo, liepė visas jo pri- 
siegas priimti vienbalsiai.

Nuėjau ir aš pasižiūrėti to 
gaivalo. Gi toksai mažiukas, 
visas barzda apaugęs; kalba 
labai labai prastai, be jokios 
tvarkos kur koja, kur ranka.

Pirmiausia paklausė: “ar 
norite, kad laikyčiau misi
jas?” Keli balsai per nosis 
pramurmėjo: “norime!” Ma
tomai ir kapucino avelėms 
gėda viešai pasirodyti.

Paskui meldė užsilaikyti 
nuo gėrimy per tas aštuones 
dienas, kol jisai laikys misi
jas. Liepė neimti į rankas 
nešventintu laikraščiu ir kny
gų. Kaip galėdamas siundė 
savo davatkinus ir davatkas, 
kad nelaikyti burdingieriais 
žmonių šviesiomis pažiūromis 
Sako: jeigu jums duoda kokį 
laikraštį, tai neimkite, bet į 
veidą spjaukite.

Žvėriška prisiega.
Po kožnam iš tu savo išve

džiojimu prisiegdina aveles. 
Tai prisiega prieš žmonių lai
svę ir gerovę, tai įsirašymas 
į tamsiausiu žmonių brostvą! 
Ir randasi dar žmonių, kurie 
įtiki pamišėliui ir idiotui.

O pasekmės ve kokios: vie
na moteris, prisiklausiusi tu 
pamokslu jau nuvažiavo į li- 
gonbutį. Gal veikiai važiuos 
ir į aną svietą. Tai vis pa
sekmės tu pamokslu. Taip - 
pat gana daug susiranda 
žmonių, kurie jau veja lau
kan burdingierius.

Moterėlės, prisiklausę to 
puspročio kalbu pradeda jaus
tis* labai griešnomis ir nelai
mingomis. Ant to pamato 
tankiai kįla nesutikimai šei
mynoje.

Tai aš sakau, kad kapuci
nas yra tikras žmonių pjudy- 
tojas ir artimo meilės prie
šas. Jis griauja ram*u 
šeimynų gyvenimą. Jis yra 
pirmas priešas Kristaus mok
slo. J. Repšys.

Worcester, Mass.
31 kovo atsibuvo prakal

bos. Dūsevičia, vietinis kal
bėtojas, aiškino apie Lawren
ce’o streiką ir pasakė, jog 
galįs kilti streikas ir Worces- 
tery. Jo žodžius pasitiko 
triukšmingu delnu plojimu.

Kalbėjo L. Prūseika apie 
darbininku padėjimą praeity
je ir dabar, apie unijas ir po
litišką partiją. Pirm to L. 
Prūseika kalbėjo rusiškai, ka
dangi rusu kuopelė buvo jo 
prašiusi papasakoti apie da
bartinį padėjimą Rusijoj. .

Publikos buvo daug. Gra
žiai užsilaikė.

Ten buvęs.

24 d. kovo atsibuvo L.S.S. 
kuopos prakalbos. Kalbėjo 
Perkūnas.

Audėju streikas šilku dirb
tuvėse tęsiasi. Kompanijos 
išleido lapelius, kur pasaky
ta, kad merginos, valdančios 
dvi mašinas gaus vietoj $6.00 
jau $7.00; o tos’ką vąldo 3 
mašinas gaus 9dol. vietoj 8. 
Ir tai į dvi savaiti! Ar tai ne 
juokai. Audėjos nesutinka,

bet paskui susigėdino. Dabar 
susirado vėl viena, kurią pa
lydi Karpauckas, kąd neatsi
tiktu pavojus.

Tai biaurus mūsų visuome
nės šašai.

Dabar dar prasidėjo areš
tai ir bausmės. Jau kelios 
likos suareštuotos ir kelios 
užsimokėjo bausmes suvisai 
už bereikalą. Kompanija pa
pirko miesto valdžią. 30 ko
vo buvo suareštavę kelias 
merginas. Vienai liepė užsi
mokėti $10, o kiturioms po 
$5. Bet niekas nemokėjo. 
Per penkias valandas baus
mė jau atpigo. Užteko ir $3.

Vietinis.
Gardner, Mass.

Kovo 22 d. pas mus buvo 
rodomi iliustruoti paveikslai. 
Rodė “Kibirkšties” bendro
vė. Paveikslai patiko neblo
giausia. Tik keli lietuviai ir 
lenkai, kuniginiai greitai iš
bėgo, iš svetainės, nes buvo 
gerai sudrožta kuniginiams.

Paveikslai negeriausi, bet 
ju parodymas atneša naudą.

J. Jodakis.
Fitchburg, Mass.

31 kovo per pasidarbavimą 
J. Muraškos buvo surengtos 
prakalbos su tikslu sustiprin
ti visiškai nusilpnėjusią L. S. 
S. kuopą. Kalbėtojais buvo 
J. Neviackas ir P. Naudžius, 
abudu iš So. Bostono.

Pirmutinis kalbėtojas aiš
kino apie darbininku vargus, 
kapitalistu ir valdžios šuny
bes ir apie socijalizmą. Pa
baigoje savo kalbos nupiešė 
vargingą streikieriu padėji
mą Lawrence’e ir paragino 
publiką prie auku. Surinkta 
13 dol. 40c. Antras kalbėjo 
P. Naudžius apie laikraštijos 
išsitobulinimą ir jos svarbą, 
ir ant galo nurodė, kokius 
laikraščius darbininkai pri
valo skaityti. Kadangi Fitch- 
burge žada susitverti lietu
viška kooperacija, tai neku- 
rie iš publikos'paprašė J. bJe- 
viacką, kad jis pakalbėtu 
apie kooperacijų vertę. J. 
Neviackas sutiko ir kalbėjo 
dar apie pusvalandį laiko. 
Žodžiu sakant, prakalbos 
publikai labai patiko^ Prie 
kuopos prisirašė keletas nau
ju nariu. K. Smilgius.

Clifford, III.
Šiame miestely lietuviu 

gyvena tik mažas būrelis. 
Barniu negirdėti. Darbai pas 
mus tik anglių kasyklose, 
kuriose prasidės streikas nuo 
1 balandžio. Nežiūrint to, 
kad mums patiems ateina 
sunkios dienos, vistik girdė
dami apie Lawrence’o strei
kieriu vargus,sutarėme jiems 
pagelbėti. Mūsų tautiečiai 
suaukavo po kiek kas galėjo:

Aukavo: po $1.00 Stan. Auksas; po 
50c. J. Strakšas, A. Toleikis, Kaz. 
Auksas, J. Nikonis, K. Auksas, Ant. 
Sutkus, Evg. Dvilinskas, Sim. Shlodes. 
Po 25c. I’r. PetraviČia, J. Nekamis, J. 
J. Auksas, P. Turauskis, K. Juodvitis, 
A. Jurkus, M. Cegis, P. Lackauckas, 
P. Puplauskis. Viso suaukavo $7.50.

S. Shledis ir J. Nikanis.

šiai
tės”,‘‘Lekcijos apie atskirimo 
ženklus” ir “Vadovas keliau
jantiems į Ameriką ir iške
liaujantiems”. Pinigus sius
kit Money Orderiais šiuomi 
adresu:

RED. ATSAKYMAI.
LAISVES skaitytojui patri-

“Mokslas Rankažinys-

242 Broadway, So. Boston, Mass. ’

Mainantiems adresus.
Kurie norite permainyti “Laisvės” 

siuntinėjimo adresą, malonėkite neat
būtinai prisiysti savo seną 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.

Kur galina gaut ‘Laisvę’ 
“Laisve” pavieniais numerals parsi

duoda sekančiose vietose:
JOHN ROMASZKIEWICZ

115 Salem St., Boston, Mass.
B. P. MIŠKINIS

7 ir 35 Arthur St., Montello, Mass. 
M. PALTATANAVIČIA

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

92 Salem St., Boston, Mass.
PRANCIŠKA KUPRIS

175 Ames St., Montello, Mass.
I. B. REINHERS

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
M. G. VALASKAS

349 E. Kensington Ave., Chicago, III.
1G. JAKŠTYS

56 Market St., Brighton, Mass.
M. LATAUSKAS

605 Summer St., W. Lynn, Mass.
J. J. KALAKAUSKAS
•n St., Worcester. Mass.
A. RAMANAUSKAS.

101 Oak St., Lawrence, Mass.
I). BOCZKUS

1st St., Elizabeth, N. J.
J. ILGAUDAS

So. Halsted St., Chicago, III.
L SIMANAVIČIA

61 Hospital St.. S.S. Glasgow, Scotland
A. ATKOČA1TIS

13 Harrison St., Cambridge, Mass.
P. M. KAITIS

1607 N. Ashland Ave., Chicago, III.
M. P. BALAUSKAS

119 Grand St., Brooklyn, N.
JUSTINAS ŠARKA

35 Napier Sq., New Stevenson
by Holy town Scotland

121

211

1613

Boston, Mass.

Draugijos

ir Biznieriai!

Jeigu norit, kad Jūsų spaudos 
darbai būty atlikti greitai, 
gražiai ir suprantamoj kalboj, 
tai duokit spausdint j

“ Laisves 
Spaustuvę

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

Konstitucijas, 
Knygas, Plakatus ir 
Visokius Darbus.

Y patingai atydą atkreipianti 
j draugijy darbus. Niekad 
nereikia duoti darbą j tokias 
spaustuvėles, kuriy darbinin
kai nemoka lietuviškos kalbos 
ir nepažįsta savo amato, nes 
ten tik sudarko darbą. Jeigu

vis niekus pliauškia.
—Tai tu norėtum, kad aš 

sakyčiau, ko nemislinu. Ma
no nabašninkas tėvelis numi
rė nuo darbo sunkybės. Aš 
jojo niekados neužmiršiu ir 
jojo žodžius giliai į galvą įsi
dėjau. Tu man pasakoji vi-

manešokius niekus ir nori 
išmokyti dykaduone.

04, lietuviu -4», lenku— 
35, žydu—25, ispanu—14, 
vengru—11, francūzy—5, vo
kiečiu- 5, airiu 2, cechu—L 
Škotai, norvegai, švedai—vi
si moka skaityti ir rašyti.

Kaip matote, lietuviams 
nedaug tėra garbės, kad yra 
taip apsileidę!

dangaus ant žemės puolu. O 
paskui, išėjęs iš barz.dasku- 
tyklos, rėžiau kuloku į kaktą 
ir kaip surikau ant visos gat
vės: čia, brač, kaip ant kri
vūlės, kaip ant malūno, kaip 
kužnioje. Tegyvuoja barzda- 
skutyklos, kur žmogus nu
miršti ir iš numirusiu atsi
keli.

Kirą.: Apie tai žinau as 
ir po-po-ponia Ramanauskie
ne... Ir taip! Pasiusim šit— 
-šit-šitą rezoliuciją į vi-vi- 
suSj laikraščius, pa-pa-para
šysim, kad pro-pro-protesta- 
vo tūkstantis balsy, o nuo 
tiek balsy turi nusileist mū
šy ne-n^-neprieteliai.

/! . M. R.

nes per ilgai skurdo ir sio-to 
pasimokino. Kovoje ypač pa
sižymi lietuvaitės, nors j u ne- 
daugiausia. Užpuldinėja sa
vo priešes, streiklaužes, nes 
pradėjo dirbti 150 streiklau
žiu. 26 kovo išėjo gaudyt 

priešių, kuriu vienos 
iš darbo, o kitos ėjo j

savo 
grįžo

bet negalėsime patalpint. Korespon
dencija sena, nes plačiai jau rašėme, 
kad mokestis pakeliama visoj Naujojoj 
Anglijoj.

L. KELEIVIUI. Apskaitymai apie 
apšviestyjv procentą Mass, valstijoje 
niekuo neparemti. Tai spėjimas, bet 
ne statistika.

E. Kor (Rumforde). Sakote, kad pi
nigai prezidento kišeniuje. Reikia pa
dėti po korespondencija pavardę, tuo
met patalpinsime. .

yskit jį mums šiuo adresu

LAISVE
242 W. Broadway
So. BOSTON, MASS.



buvo diskusijos tėmoj:
atnaujinti, reikia vartoti gyduoles vadinamas

S (į

SEVEROS VALYTOJAS KRAUJO
(SEVERA’S BLOOD PURIFIER)

§ Kelinei bonkai $1.00 Parduodame gorčiais ui visai žemas kalnas.

§

QJ

0)j

Severos Mostis del Odiniu Ligų 0

(SEVERA’S SKIN OINTMENT) (0

Kad turėjus odą visada valią, kad plikoji ir plau

šiniui reikia vartoti

SEVEROS
GYDANTIS ODINIS MUILAS

(SEVERA’S MEDICATED SKIN SOAP)

A .G. Groblewski

»

co

LAIKRAŠTIS

o

ft>!

30 W. Broadway, So. Boston, Mass.
X

III.

75c.

Kada tu gimei?

50c

os Uždegimas
$1.25

kad

$2.00
$1.00

10c.
10c.

LEIDŽIAMAS 
LILT. SOC. 
SĄJUNGOS 
AMERIKOJE

turi kitų žemių pinigai, tai pri- 
5c. stampom ž<

C 
,c

2

$3.50 
50c.

25c 
25c 
25c 
50c

09na(| aut jo naijKtif OIH'UI Ajhjon

•IIOJIHV t'-l'lo ‘PJ. SOJ3ĮA OU1|U9A.<()
•ZOf r »||»’IV snuojapi OHĮJJO

COR. I’LM & MAIN STS., PLYMOUTH. PA.

SAVININKAS IR FABRIKANT AS
Garsių Lietuviškų—Lenkiškų Vaistų

OLIISAS RANDASI:
30 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS

L
V

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

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

prašalinti juos. ’
“KOVOJ” rašoma apie viskų teisybę ir (Irusiai skelbiama socijalizmo

$1.00 
25c.

0
0 r»vz. uv.iivii, irirtoa.

Parduodama visur aptiekose. Neimkite kitokių, jei kas jum siūlytų. Žiūrėkite, 
kad ant luobelių butų padėta vardas

X Q

25c., 50c

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

I’risiųskit savo adresų, o gausite vienų “Kovos” num. pažiūrėjimui 
DYKAI. Nuo naujų metų “Kova” išeis tokia kaip “Keleivis”.

W. F. Severą Co

DIDŽIAUSIAS / ✓ w r- M T A 
darbininkų • • ■ | \ / /\
SĄVA1TINIS V / Y

■MM

VIETINES ŽINIOS.
- E. Cambridge’iui 31 kovo
buvo diskusijos temoj: “Ar Ž Kraujui išvalyti ir paturtinti, visam organizmui
dabartine Amerikos valdžia 9dabartinė Amerikos valdžia j® 
tarnauja kapitalistams ar frj 
darbininkams?” Po ilgy gin- SS
čų tapo pripažinta: jog da
bartinė valdžia yra iš kapita
listu ir jiems tarnauja.

7 d. balandžio bus klausi
mas: “Ar socijalisty mokslas 
yra teisingas?” Todėl turės 
progą visi tie, kurie neapken
čia socijalisty, kaipo kreivo 
mokslo, ateiti ir prirodyti jy 
mokslo klaidingumą. Taipgi 
bus gražus pamarginimas. 
Deklamuos eiles Kl. Morkiu- 
tė, Kat. Turauskiutė, 3 mė
ty mergaitė. Luputis.

Ateinančioj nedėlioj, 7 ba
landžio, Socijalisty svetainėj, 
376 Broadway, St. Michelso- 
nas skaitys referatą “Religi
jos logika”. Po to bus naujos 
socijalisty vėliavos inaugura
cija. Įžanga dykai. Pradžia 
7:30 vai. vakare.

Jurgis Urbšaitis motery ir 
vyry kostumieriškas kriau- 
čius, siuva visokias drapanas, 
taipgi išvalo, prosina, sutaiso 
ir nudažo. 255 Broadway, 

So. Boston, Mass.

Vytauto dr-stes narių atydai.
Dr-stės D. L. K. Vytauto susirinkimas 
atsibus ne 7 balandžio, kaip iš eilės pri
puola, bet 10 balandžio, tai yra seredoj 
po Velykų,7:30 vai. vakare, po num. 339 
Broadway, So. Bostone.

Prez. J. Neviackas.

KAS SURADO?
31 kovo, einant nuo socijalistų svetai

nės, Sofija Stiraitė pametė laikrodėlį. 
Pametimo vieta tarpe E ir F sts. ant 
Broadway. Jeigu kas iš lietuvių sura- 

, do, praneškite šiuo antrašu, o apturėsi
te dovanų.

SOFIJA STIRAITR
268 6th st., So. Boston. Mass.

Balius ir Šokiai!
New Britaino lietuviški muzikantai 

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

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

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

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

DIDŽIAUSIA NAUJIENA.
Šiuomi pranešu savo broliams lietu

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

ANTANAS IVAŠKEVIČ
73 Tremont St., Boston, Mass.

Room 311
Telefonas Haymarket 2151

CASTLE SQ. TEATRAS
Perstatymai prasideda 2 vai. po piet 

ir 8 vai. vakare.

Ateinančių sųvaitę bus lošiama labai 
sujudinanti tragedija

“ROMEO and JULIET”
Kiekvienas atsilankantis bus užganė

dintas iš šio perstatymo. 
Sėdynės geros ir nebrangios.

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

MAKERS

kostumieriams,Pranešu visiems
Šią savaitę parduosim gerus čeverykus 
ir pigiai. American Gentlemen vertės 
$3.50 UŽ $3.00. Taipgi skrybėlės, gra
žiausi marškiniai, padaryti po naujau
siai madai, tinka kievienam žmogui. 
Prašom visus atsilankyti.

Tamošaitis ir Yurgeliūnas 
233 Broadway, Sp. Bostone.

IKI, GERI IR PIGUS

Norint prašalinti Įvairius išbėrimus ir išsi
gydyti nuo įvairių odų ligų, reikia vartoti

Augščiau privestieji vaistai, tai geriausios priemonės 
kraujui ir odai valyti, taipjau išsigyti nuo begalo 
inkiriy dedervinių, išbėrimy ir šiaip nemaloniy odos 
ligy. Jie yra tam tikrai sutaisyti, kad palaikius 
Kraujo, Plikos ir Plaukotos Odos Sveikatą.

CEDAR RAPIDS 
IOWA

Rengiant vestuves, krikštynas, 
varduvės ar šiaip kokius pokilius, vi
sada kreipkitės prie musų, o męs ju- 
ųiis anrupinsim pigiausiais ir geriau
siais ^gėrimais. Musų sankrova yra 
sena ir visiems žinoma. Pas mus gau
site tikros rusiškos degtinės ir šim
tus kitokių gėrimų,kaip tai malinow- 
ka, wlszniowka ir kitokių. Čia dirba 
visiems žinomas ir teisingas lietuvis 
Stanislovas Matchis. Norėdami su
sirašyti, galite rašyt lietuviškai. Nuo 
South station tik 2 miliutas ima eiti 
iki mūsų sųkrovai.

Revere Distilling Co.
579 to 589 Atlantic Ave.

BOSTON, - - MASS.

JEI NORI T ŽINOT
Kas yra saulė, planetos ir kometos, 

tai skaitykit knygų

“Pasaulių Ratas”
Su paveiksi. Kuinu 25c.

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

skaitykit kningų

“Meilės Karštlige”
Kuinu

Reikalavimus ir pinigus adresuoki! taip:

SENIAUSIAS RUSIŠKAS

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

Telephone So. Boston. 845 M
| DR. F. MATULAITIS

495 Broadway
g SO. BOSTON, MASS.
g Valandos:

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

Telephone Port Mill 504

ADVOKATAS
ATLIEKU VISOKIUS RE1KALUŠ 

Nelaimes, Skundus, Reikalavimus, 
Ukeslškas Popleras, Persiskyri
mus ir visokius teisino dalykus. 

KALBU RUSIŠKAI IR
LATVIŠKAI.

Morris Katzeff
294 Washington St.

Room 73H BOSTON, MASS
Kitas ofisas randasi:

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

Atdaras nuo 7 iki 9 vakare.

Užlaikėm didelę

Krautuvę
Deimantų, Laikrodžių Waltham ir 
Elgin, ir Šliiibinių Žiedų. Užlaikėm 
keliaujančius agentus ir orderius pai
mam ir pristatėm į namus. Užlaikėm 
taipgi Didelę Sankrovą DRAPANŲ:Vy
rams Siutus, Overkotus ir Marškinius.

Duodam ant bargo ir ant išmokesčio.

S2222 Washington Street
BOS TON,

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

F. S. Šimanskis.
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TIKRA DEGTINE
Jeigu jus kada reikalausite

TIKROS RUGINES arba BOŪRBON DEGTINES
Tai ateikite pas mus, nes mijis DHCl'I'IINE yra išsistovėjus medyj ir 
užpečėtyta Jungtiniu Valstijų sandeliuose, taipgi užpečėtyta bonkose po 
priežiūra Jungtinįų Valstijų valdžios vientik dėl mus.

'l'aipgi pristatome veseilioms ir per laiškų užsisakantiems už prieina
mų kainų.

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

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

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

iro

VADOVAS KELIAUJAN 
TIEMS Į AMERIKĄ IR 
IŠKELIAUJANTIEMS.

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

J. VAI.UKONIS,
261 W. Broadway, So. Boston, Mass.

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 šakų ir beletristikos straipsneliai. Bet viena 
jo ypatybe — tai užklausimai ir atsakymai. Męs atsakysim 
į pasiųstus mums visus klausymus, nežiūrint kas ir apie ką bus 
klausiama. Tai yra ideališkas namų svečias. Adresuokite: 

“Lietuvių Žurnalas 1607 Ho. Ashland Ave., Chicago, III.

SVEIKI IR GĖRI GĖRIMAI
Męs partraukėme Velykoms sveikų ir gerų gėrimų:

Vyno, Koniako, Monopolkos, Geros Degtinės,
Alaus, Eliaus ir visokių kitokių gardžių gėrymų

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.
DAl GUMOS GĖRIMŲ PARDAVĖJAI

352<>54 Harrison Ave., BOSTON, MASS.
Telephone 4 28 Tremont

Ku- 
Tiki- 

Už-
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DAKTARAS
Vienatinis mus tau
tos Medicinos Profe
sorius Massachusetts 
steite. Jau arti 18 
metų, kaip aš pasek
mingai gydau ir at
lieku operacijas. Tė- 
myk!!! Neik jieškot 
manę į aptiekų ant 
kampo po mano ofisu, bet lipk vienais 
trepais augštyn iš num. 7 Parmenter St. 
Durys mano ofiso nuteptos ba'tai, o vir
bui jų ant lentos didelėm raidėm parašy
ta “l.enkiškas Daktaras”. Oftiso 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 1967-R.

bet lipk vienais

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 ju .mėnesio planeta. 
Planetos daigte dėl vyrų ir moterų, 

adresuok:
A. Z VINGILAS

P.O. Box 3232 Boston,Mass.

TEMYKIT VISI!
Šiuomi pranešam visiems, kad męs 

perkraustems spaustuvę ant 11 Cross 
•st., Boston, Mass. Męs užlaikom dide
lę krautuvę visokių knygų: lietuviškų, 
dvasiškų ir svietiškų; abrozėlių, pavin- 
čiavonių ir visokių laiškams popierų. 
Męs spausdiname: konstitucijas, 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. ŽV1NGILAS,
11 Cross street. Boston. Mass

Dr-stė Liet. Taut. Brol. Pašelpos vardu 
I-,. K. Gedcmino !N<>. 1 

Ant Town of Lake, Chicago, III.
ADMINISTRACIJA:

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

Vice Prez. St. Ragauskis,
4612 S. Wood st., Chicago.

Protokolų Rast. A. A. Poška,
4623 S. Marshfield Ave., Chicago, 111.

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

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

Organo užžiurėtojas A. M. Barčius, 
4649 So. Ashland Ave., room 5

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 ramios nuo $7.000 iki $8.000,kaip 
kiti Storai, ir nelaikom supirkėjų, ku
riems išmoka nuo 3 iki 4 tUKstančių al
gos ant metų, taipgi nelaikome mana- 
džerių, nes męs galime tų atlikt patys, 
kad sumažini išlaidas, iš ko turi pelnų 
mus kostumieriai. Aš ištaisysiu jus na
mų puikiausiais rakandais už $60,00, už 
kuriuos mokėsite kitam Store $90,00. 
Ateikite persitikrint, jei netikėtumėte, 
galiu nuvestj 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 mylių nuo Bostono. Kalba
mi* lietuviškai, lenkiškai ir angliškai. 
Atsilankykite po šiuo numeriu:

K. C2A1NINHR
338 W. Broadway, So. Boston, Mass, 

tarpe rSind D sts.

HARRISON Gerves

DISPENSARE
Jau 20 metą nuo (steigimo.

229 Harrison Avenue
Arti Broadway, BOSTON, MASS.

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

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

Ateidamas atalneik šį apgarsinimą.

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.

I’DVARDAS DALY 
Savininkas

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

męs prisiusime gyduoles per expresų.
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Perkant žiūrėk, kad butiį ta markė, 
o gausi teisingai.

Geriausia gyduolė nuo Skaudėjiino 
Galvos, Kataro, Pečių, Krutinės, Šo
nuose, Reumatizmo, Šalčio, Neuralgijos 
ir įkandimo visokių vabaliukų.
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1815 E. Moyamensing Avė
IVOV PHNIN’A

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

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

P. MIKOLAINIS
Box 62, New York City.

"NoWork-NoPay 
f \ The Workingman’s 

Problem

Jis tik jsenino šulų ir paskui
turėjo gulėti per savaites

DR. RICHTERTO
Pain-Expellem 
prašalįs pavojingus susirgimus 
jeigu vartosi su laiku pagal nu 
rodymų, ant dėžutės; 25c. ir 50c. 
už bonką. Žiūrėk ant Inkaro 
ir vąrdo ant dėžutės.
F AD. RICHTER & CO., 215 Pearl St, New York.

Riohter’lo Congo Plllėa yra geros nuo 
viduriu suklctčjl

25c.
50c. 

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

Egiutero No. L 
Egiutero No. 2. 
Žmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis - 
Trejanka 
Linunentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Balsanias 
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 Sudrūtintoias Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaikų 
Vaistas huo Papauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippo 
Plaukų Apsaugotojas 
Muilas Plaukų Saugotojas 
Milteliai nuo kepenų 
Valytojas Plėnių Drabužiuose - 
Rožės Balsanias 
Kinder Balsanias 
Bobriaus Lašai 
Svelnintojas .... 
Kraujo Valytojas - -
Nervų Ramintojas 
Egzema arba U 

pas Vaikus
Groblevskio Pleisteris

(KaŠtavolo) 
Pamada Plaukams 
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 
Gyduolės nuo Riemens 
Vengriškas Taisytojas Ūsų 
Inkstų Vaistas (mažesnė) 
nkstų Vaistas (didesnė) 
Akinės Dulkelės 
Gydymas nuo uždegimo Dantų arba 

abelnai Skausmo ir Škorbuto f 
Gyduolės ir Mostis nuo Parkų 

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

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip
gi privalo užlaikyti visada mūsų puikias 
Lietuviškas gyduoles savo Storuose ant 
pardavimo, kad mūsų tautiečiai reika
laudami, galėtų pas savo štornikų 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.

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

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

$1.25

$2.00
$2.00

$50
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DIDŽIAUSIA bostone

SANKROVA jOLSELIS!
Vyno, Visokių Likierių, Degtinės, Rusiškos “Monopolkos”, 

Šampano, Alaus, Bliaus ir visokių importuotų gėrimų.

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

WILLIAM ZAKON & CO
Kampas Endicott St., netoli Rncinn Mntč

Haymarket Square DVMVll,

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

r 4 v -

Čia ir PINIGUS juins"pasiunČia j visas pasaulio dalis greitai ir pi
giau negu kur kitur. Važiuojantiems Lietuvon parūpinu guberskus pau
perius, 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 Šifkorčitt, pra
šykit aplikacijos, pridėdami už 2 c. stempų iŠ jums artimiausio offiso.

GEORGE BARTASZ1US
261 Broadway, 558 W. Broome St
SO. BOSTON, MASS NEW YORK CITY,N.Y




