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Apie palvinius.
Daytone ir kituose aplin

kiniuose miestuose, kurie la
biausia nukentėjo nuo patvi- 
niy, vanduo jau pradeda nu
sekti. Padaryta blėdis yra 
neišpasakyta. Namai suar
dyti, tiltai nunešti, geležin
keliai išardyti ir visa apielin- 
kė išrodo, kaip po žemės dre
bėjimo. Gatvės užklotos la
vonais, prigėrusiais arkliais 
ir kitokiais gyvūnais, iš ko 
galės kilti visokios ligos, jei
gu staiga nebus išvalyta. Vi
su pirmiausiai yra reikalinga 
įvesti vandenį, nes jau dabar 
žmonės trokšta. Kaip vėliau
sios žinios skelbia, tai žmo
nių žuvo netiek daug, kaip 
išpradžiu buvo manyta. Dau
giausia blėdies padaryta su
naikinime turto. Spėja, kad 
vertė sunaikinto turto sieks 
$100,000,000 vien tik Ohio 
valstijoj. Visos upės Ohio, 
Indianos, Kentucky, Missou
ri ir Tennessee valstijose yra 
pripildytos ant tiek, kad 
vanduo išsilieja iš krantu ir 
užtvenkia miestus. Tos visos 
upės įteka į Mississippi upę. 
Bijoma, kad ir Mississippi 
neišsiliety, nes pagimdytu 
dar didesnius tvanus.

Dabar labiausia apsemtas 
miestas Cincinnati, nes net 60 
bloku guli po vandeniu. Apie 
15,000 liko be pastogės.

Maži patviniai buvo Massa
chusetts, Connecticut, New 
York, Pennsylvanijos irkito- 
tose valstijose. Patviniai su
paralyžiavo geležinkeliu 
transportaci ją ir nekuriose 
vietose jaučiasi stoka maisto.

Nukentėjusiems miestams 
gausiai plaukia aukos iš visos 
Amerikos, kas daug pagelb
sti badą kenčiantiems. Taip, 
Bostone į kelias dienas su
rinkta $121,025.38, Chicago j 
$300,000,00 ir išsiųsta daug 
maisto ir drapanų. Kiti mies
tai irgi neatsilieka nuo šelpi
mo.

Iš Pittsburgo praneša, jog 
Huntington, W. Va. apsem
tas/Vanduo siekia antrą gy
venimą. 15,000 žmonių liko 
be pastogės.

Daytone turės būt 15000 
namu atbudavota, apie 2000 
visai sunaikinta. Valdžia 
turi maitinti 40,000 žmonių. 
Pusė iš ju pražudė viską pa
lviniuose ir vos tik gyvastį 
išgelbėjo.
Sufragistės pas VVilsoną.

Moterįsiš9 valstijų, kurio
se suteikta joms balsavimo 
teisės, ypatiškai meldė pre 
zidento Wilsono, kad jis į 
neštu į kongresą billiy duoti 
visoms Amerikos moterims 
balsavimo teises.

šiai ant syk sustreikuotu ir 
nedaleistu iškilti karėms.

Taipgi nutarta šelpti 
W. Virginijos angliakasykly 
streikierius, kurie vedą aš
trią kovą su kapitalizmu jau 
kelintas mėnesis. Jiems pa
skirta duoti $900,000.

Konvencijoj atstovauta 
82.000 angliakasiu.
Areštuota Haywoodas ir 

50 audėjų.
Daugiau, negu mėnesis lai

ko, kaip Pattersone, N. J. 
streikuoja šilko audėjai. Ka
pitalistai, jokiu būdu negalė
dami priversti juos grįžti prie 
darbo, pradėjo areštuoti. Su
areštuotus neišleidžia ant pa
rankos be $2000 kiekvieną.

30 kovo, laike demonstra
cijos likosi suareštuotas 
Haywoodas.

Nori ilgesnių kojų.
Chicago, Ill., 29 kovo, 

čia iš Belgijos atvažiavo tū
las Julius Lanbach, kad iš
tiestu jo sulinkusias kojas. 
Keli metai atgal jis iškrito 
per langą nuo ketvirto gyve
nimo ir sulenkė kojas. Dabar 
Laubach turi 7 pėdas ir 2 co
liu augščio, bet kada išties 
jam kojas, tai bus 4 coliais 
augštesnis. Bet ar tas atneš 
jam kiek naudos?

Nuolatinė karė.
Pramonija, tai* yra nuola

tinė karė, kurioje žūsta daug 
daugiau gyvasčių, negu nuo 
ginklu. Visame civilizuotame 
pasaulyj žmonės susikimšę 
ankštose, sulindusiose į že
mę bakūžėlėse, kur vystosi 
visokios ligos iš neturto. To
kiose gyvenimo sanlygose 
miršta greičiau ir didesnis 
skaitlius, negu žmoniyšiy lai
ku karėse. Suvienytose Vals
tijose per pereitus keturioliką 
metu liko užmušta ir sužeista 
100,000, angliakasiu, tai yra 
didesnis skaitlius, kaip visa 
Suvienytu Valstijų kariume- 
nė. Darbo biuras paduoda 
žinias, jog 1908 m. nuo viso-

To- 
viso 
kad,

Angliakasiai priešingi 
karėms.

Illinojaus Mainieriy kon
vencijoj, mieste Peoria, vien
balsiai nutarta prisidėti prie 
visuotino streiko, jei Suvieny- 
nos Valstijos apšauktu 
kokiai nebūk valstybei, 
liaus nutarta kreiptis į 
pasaulio angliakasius, 
prasidėjus karei, ir jie padė
tu kovoti. Žodžiu sakant, 
kad viso pasaulio angliaka- 

kiu nelaimiu žuvo nuo 30,000 
iki 35,000 darbininku ir apie 
200,000 liko sužeista.

Trūkis Įšoko Į upę.
New York, 30 kovo. Eks

presas, bėgdamas iš New 
Yorko ir dabėgęs netoli mies
to Buffalo, nušoko nuo vėžiu 
ir įpuolė į Mohawk upę. 
pasažierai sunkiai sužeisti 
keliolika lengviau.

Šaudo plėšikus.
Dayton, Ohio, 31 kovo. Ka

dangi Daytone yra apšauk
tas kariškas stovis ir kariu- 
menė dieną ir naktį saugoja 
griuvėsius, tai iki šiai die
nai sušaudė jau 11 plėšiku.

Sibiras paveiksluose.
Londonas. Walter Wi

nans, anglas, išvažiavo į Si
birą nuimti fotografijas ty
ru ir medžioklės ant mešky 
dėl krutančiu paveiksiu. Tai
gi tuojaus pamatysime Sibi
rą ir Amerikoj.
$12,500,000 oro laivynui.
Berlynas, 29 kovo. Vokie

tija būtent skiria $12,500,000 
įtaisymui oro laivyno. Už 
tuos pinigus mano padirbti 
10 balionu ir 54 orlaivius, ku
riuos gerai apšarvuos gink
lais ir sprogstančiomis mede- 
gomis. Valdyti tais orlai
viais turės 1452 gerai išsila
vinę kareiviai. Orlaiviai ga
lės laikyti tik 4 metams.

Smarkus lėkimas.
Lyon, Francūzija. Eugene 

Gilbert, tYancūzy aviatorius, 
atlėkė iš Paryžiaus į šį mies
tą, padarydamas 318 myliy į 
204 minutas. Pasirodo, kad 
jis lėkė 93į mylios kas valan
da.

Po paėmimui Adrianopolio 
Bulgarija sutraukė visas sa- 

*

Šis paveikslėlis parodo regyklą mieste Day tone, kuris daugiausia nukentėjo nuo patvinio. Čia palei mūrus plaukioja valtelės ir gelbsti žmo
nes nuo mirties. Apačioj, po vandeniu, guli prigėrę arkliai ir žmonės. Viršuj, pagal mūrus, matosi ruožai, kaip.augštai buvo pakilęs vanduo. Skai
tytojas lai persistato sau momentą, kurį perleido Day tono gyventojai...
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vo pajiegas ties Tčatalija ir 
jau įstengė prasilaužti per 
turku linijas prie ežero Der- 
kp£. Iš čia jiems atviras ke
lias į Konstantinopolį. Smar
kus eina mūšis. Sako, kad 
mūšy j žuvo jau 2600 ir 7500 
sužeistu.

Iš Belgrado praneša, kad 
daug serbu išžudyta,paimant 
Adrianopolį. Kaip spėjama, 
tai apie 1000 užmušta ir nuo 
3000 iki 4000 sužeista.

Sultonas, išgirdęs apie pa
ėmimą Adrianopolio, labai 
gailiai verkė.
37 metus išbuvo universi= 

tete studentu.
Paryžius, 29 kovo, 

seniausias studentas, 
lieg Laederach, kuris 
į Berno (Šveicarijoj) univer
sitetą turėdamas 20 metu 
amžiaus ir išbuvo jame 37 me
tus, bet neišlaikė egzameno. 
Jis visuomet atydžiai klausė 
lekcijas, tankiai išeidavo net 
į diskusijas ir sukritikuoda
vo kitus, bet kuomet stoda
vo laikyti egzameno, tai nie
ko negalėdavo pasakyti. Jis 
laikė 99 sykius egzameną 
ir kuomet stojo šimtinį sykį 
laikyti, mirė širdies liga.

Juodkalniečlai neklauso 
kitų viešpatysčių.

Nors didžiosios viešpatys
tės prisakė Juodkalnijai, kad 
ta nebombarduotu Scutari, 
pakol ten randasi svetimu 
šalių konsuliai, bet kad Scu
tari komandieras nenori ju 
įsileisti, tai juodkalniečiai iš- 
naujo pradėjo bombarduoti 
miestą, neklausydami, ką sa
ko jiems viešpatystės.

Morganas miršta.
Iš Rymo praneša, jog mili

jonierius Morganas sunkiai 
susirgo ir dabar jau randasi 
be žado. Daktarai sako, kad 
jau nesą vilties išgyjimui.

Tokiems ponams nelabai 
norisi mirti ir milijonai pa
likti.

J ūbi Įėji nes iškilmės ir re- 
voliucijinis balionas.

Dienoj jubilėjaus cary Ro
manovu viešpatavimo, Peter
burgas buvo išpuoštas patri- 
jotiškomis vėliavomis,įvairiu 
spalvų ugnimis ir t. p. Ypa
tingai atsižymėjo Nevskas 
prospektas, Jūrinė gatvė ir 
Rūmu piečius, nors nakčia 
vėtra ir sudarkė daug papuo
šalu, vienok išvaizda buvo 

Užtat darbininkais apgy
venti kvartalai nei kiek neiš- 
rodė į jubilėjinius per visą 
dieną, ir tik vakare, ' kuomet 
publika išėjo pasivaikščioti, 
tuomet ir darbininky kvarta
luose pasirodė papuošalas. 
Momentališkai ant vaikštinė
jančios publikos galvy iškilo 
didelis raudonas balionas, vi
sas išpuoštas revoliucijinio 
turinio užrašais... Minia, pa
mačiusi balioną, pradėjo plo
ti rankomis. Pribuvusi poli
cija norėjo suareštuoti balio
ną, bet priversta buvo tik 
žiūrėti ir laižytis,kaip katinas 
priešais dešrą, negalėdama 
pasiekti. Tuomet pradėjo iš 
ten publiką vaikyti...
Darbininkų demonstra= 

cija.
Peterburgas. Vakare, 20 

sausio,kuomet patrijotai ren
gėsi prie jubilėjinės šventės, 
tuomet keli šimtai darbinin- 
ky ant Vasilevsko ostrovo iš
ėjo su raudonomis vėliavo-! I minėtus, paleistuvystės 
mis. Raitoji policija išvaikė namus j^ymys
demonstrantus.

Šnipų akademija.
Kunigaikštis Meščerskis Norejo Pavogti mergaitę, 

rašo, būk Rusijoj nekiląs pro-I 
gresas užtai, kad nesą vienos 
iš svarbiausiy įstaigy, tai dėl 
šnipu akademijos. Jeigu Meš
čerskis apie tai kalba, tai ga
lima laukti, kad 4-oji dūmą 
ir pinigy paskirs dėl įsteigi
mo akademijy. Tuomet jau 
Rusija pakils, nes kratas ir

S 
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areštus darys ne paprasti po- 
licistai, bet “daktarai poli
tišku dalyku” ir “magistrai 
provokacijų!” Puiku!...

Turės darbo.
Apskelbus manifestą, lau

kiama sugrįžtant į Peterbur
gą 8,000 administratyviškai 
ištremtųjų. Policija labai nu
siminus, nes gali būti jai la
bai daug darbo: jeigu jie vi
si sugrįž, tai juk ūmu laiku 
reikės vėl išsiųsti juos...
Geriau katorga, negu iš

trėmimas.
Vienas iš ištremtųjų, ku

riam vieta buvo paskirta Bi
ruliu valsčiuje, Irkutsko gu
bernijoj, prie to dagyveno, 
beji^škodamas neesančio ten 
darbo, kad padavė guberna
toriui prašymą pamainyti iš
trėmimą katorga.

Štai tau ir “liuosybės” gė
rėsis...
Susilaukė antros amnis- 

tijos.
N. A. Morozov’as, kuris 

1905 metais po amnistijai ta
po paliuosuotas, vėliaus vėl 
nuteistas tvirtovei! ir sėdėjo 
Dvinske. Dabar gi vėl tapo 
poliuosuotas.

Slapta paleistuvystė 
atrasta.

. Lodziuje susekta slaptas 
paleistuvystės narnąs, kuria
me atrasta daug jauhy mer
gaičių, kaipo auku paleistu
vystės. Miesto gyventojai la
bai sujudinti.

fabrikanti ir kiti turtingesni 
buržuazai.

Lodžius. Dienos laike vy
ras su motere, važiuodami 
gatve, pagriebė 13 metu mer
gaitę, einančią iš mokyklos, 
užrišo nosine burną ir, įsidė
ję į vežimą, norėjo nusivežti. 
Pamačius publika pradėjo 
vyties ir pasiviję atėmė mer
gaitę.

Darbininkų apsidraudi
mas.

I Vilniaus gubernijos val
dybą vyresnysis fabriku ins
pektorius Lukaševskis sutei
kė dėl darbininku apsidrau
dimo šitokiu žinių: visame 
Lietuvos ir Baltarusijos ap
skrityje (iš 6 gubernijų) su
skaityta 38 tūkstančiai dar
bininku, besidarbuojančiu 
1350 įstaigose. Iš viso skait- 
liaus tik 620 įstaigų su 49400 
darbininku gali būti apdrau
džiama, kaipo tokios, kurios 
samdo virš 20 darbininku. 
Vilniaus gub. tokiu įstaigų 
esama 132 ir jose darbuojasi 
9100 darbininku.

Darbininku apdraudimu 
valdžia buvo ketinusi pradėti 
užsiimti sausio pabaigoj, bet 
iki šiol nieko nedaroma. Ne
są dar tinkamu darbininku 
atstovu, nes išpradžiu buvę 
jie išrinkti, fabrikantams nu
rodžius. Be to dar buvo du 
tokiu atstovu, kurie nemokė
ję rašyti.

Amnistija už raštus.
Kiek teko susekti, vasario 

21 d. amnistija dovanojo Vil
niuje bausmę šiems nukentė
jusiems už raštus: “Visuo
menės” redaktorei Alenai 
Paulauskaitei; ‘ ‘Swiato” re
daktorei Dunin Borovskie- 
nei; “Przegl. Wil.”—Abra- 
mavičiui; “Kur. Kraj.” re
daktoriui—Sumorokui, “Po- 
budkos” redaktoriui — Per- 
kovskiui ir galy gale Vens- 
lavskienei už knygutę, palie
čiančią motery klausimą.

Streikas.
Sustreikavus Peterburgo 

“Heroldo” spaustuvės zece- 
riams, šios spaustuvės admi
nistracija į sustreikavusiyjy 
vietą jieškanti Vilniuje nau- 
jy zeceriy pasisamdyti.

Užpuolimas.
Augštoji Panemunė (Ma

rijampolės pav.) Pas vieną 
rusą, gyvenantį šaly mieste
lio, atėjo pasikortuoti nepa
žįstami žmonės. Naktį, kuo
met aplink visi jau sumigo, 
jie užpuolė tą žmogy ir pra
dėjo jį peiliais pjaustyti. Ga
ly gale, apiplėšę tą žmogy, 
nupjovė jam galvą ir, aplie- 
ję jį kerosinu, išėjo. Neilgai 
trukus atėjo policija, kuri su 
tam tikry šuny pagelba su
sekė žmogžudžius.

Knyga apie Čiurlionį.
Jau išėjo iš spaudos 

rūsy kalboje knyga su ant- 
galviu “Čiurlionis”. Knygos 
išleidimas labai gražus ir tu
ri 24 paveikslus. Tekstas 
knygoje parašytas B. A. Le- 
man’o, kuriame kalbama a- 
pie dailę ir Čiurlionies pa- 
veiksly svarbą, ir jo biografi
ją; gale teksto veikaly sura
šąs.

Prieš tekstą įdėtos VI. So
lovjovo eilės tokio turinio:

4 ‘Ar nematai, drauge, jog 
viskas regima, tai vien at- 
spindis- šešėlis to, ką akimis 
netenka mums išvysti. A/ 
ne girdi, drauge, jog gyveni- 
mo užėsis, tai vien prakilnios 
harmonijos atbalsis.”

t



i'?.- • 1      '. MM U.ĮI. iiiįimi i..... .. J?T—MĮ . ■ _____ m—1—B

W;

;yj>

%. Kultūros platintojai

Kada kapitalistam^ pritrūk- 
• sta rinku savo šalyj, tai jie 

stengiasi užgriebti svetimas 
rinkas tose šalyse, kur išdir- 
bystė stovi ant pirmpradinio 
laipsnio. Mat toji pasiutusi 
konkurencija pagimdo di
džiausią anarchiją visoj išdir- • 
bystėj. Kiekvienas kapitalis
tas nori kuodaugiausia par
duoti tavoru ir turėti didesnį 
pelną, o kad tą atsiekti, rei
kia, žinoma, visko daug pri
gaminti. Kuomet jau priga
mina tavoru daugiau, negu 
gali išparduoti savo šalyj, ta
da prisieina jieškoti nauju 
rinku. Noras pelnyti prie to 
verčia. Ir jie jieško. Bet kaip? 
Argi kapitalistams,taip “kul
tūriškiems” žmonėms, pritin
ka sakyti, kad ju siekiu yra 
užgriebti toj ar kitoj šalyj 
svetimus žemės plotus, įsitai
syti fabrikas, kasyklas, pa
vergti vietinius žmones ir, 
juos išnaudojant, varyti sau 
puiku gešeftą? Oi, ne, to ne
galima! Kapitalistu jausmai 
perdaug jautrus dėl tokiu da
lyku... Yra juk užtektinai 
daug prakilnesniu idėjų. .♦. Pa- 
veizdan, tarp laukiniu žmo
nių platinimas kultūros, tarp 
pagonu — religijos, labdary
bės ir... na, kur čia ju tas 
idėjas ir besuskaitysi!

Seniau daugelis žmonių ti
kėjo, kad tos gvardijos misi- 
jonieriu ir popu yra siunčia- 

' mos į visus pasaulio kampe
lius, kur gyvena taip vadina
mi “pagonai”, su tuo tikslu, 
kad išgelbėti tu žmonių dū
šias nuo pragaro, kad pastū
mėti juos link kultūros; dau
gelis seniau manė, jog armi
jos kariumenės yra užlaiko
ma dėl apsigynimo nuo lau
kiniu žmonių. Bet juo ilgiau 
ir labiau jie ten darbuojasi 
dėl tu “prakilniu” idėjų, juo 
aiškiau pasirodo ju tikrasai 
siekis — užgrobimo, pavergi
mo ir išnaudojimo siekis!

Anglijos kapitalistai su sa
vo misijonieriais įsiveržė 
XVII metšimtyj į Indiją ir 
pradėjo platinti savo “kultū
rą”. Greitu laiku per prievar
tą atėmė nuo vietiniu gyven
toju žemę, išžudė daugybę 
žmonių, kurie nenorėjo pri
imti ju jungo ir bandė prie
šintis, o likusius pavergė. Ir 
dabar ten, vietoj kultūros ir 
žmoniškumo, siaučia baisiau
sia priespauda ir vargai, tūk
stančiai kasmet miršta badu, 
tūkstančius išnaikina maras 
ir kitos ligos.

Negeriau yra ir kitur. Štai 
Vokietijos reichstage, kada 
socijalistai iškėlė aikštėn 
bjaurius valdžios pasielgi
mus su kolonijų gyventojais, 
tai pats valstybės sekreto
rius Solf pripažino, kad tūlas 
kapitalistas esąs įsitaisęs Dar 
-es-Salamoj vergu rinką, kur 
perkama ir parduodama vie
tiniai žmonės. Bet tai dar 
ne viskas. Kaikuriose Ryti
nės Afrikos apielinkėse bai
giama išnaikinti visi vietiniai 
žmonės. Tiktai per pasku
tinius 25 metus įvairiais bū
dais išžudyta 150,000 vyru. 
Daugelyj vietų veik visos 
juodosios rasės moterįs už
krėstos sifiliu. Toji liga 
jau ant tiek išsiplatinus, kad 
ant 20 moterų išpuola tiktai 
vienas kūdikis. Kada afri
kiečiai, negalėdami panešti 
tu “kulturiškuju” žmonių 
jungo, 1905 6 metais sukilo, 
tai krikščioniškoj i valdžia, vie
toj pagerinti jiems gyveni
mo aplinkybes ir suteikti 
nors šiokią-tokią laisvę, išžu
dė apie 60,000 žmonių, sude
gino daugelį kaimu ir sunai
kino biednu žmonių turtą.

Štai kokia kultūra yra pla
tinama tarpe necivilizuotu 
žmonių! Mat krikščioniui ka
pitalistui norisi atsižymėti 
kuom labdaringu, todėl visų 
pirmiausia pasistengia įteikti 
“pagonams” mažą dovanėlę 

\—sifilį... O vėliau pavergti, 
išnaudoti ir žudyti. Na, tuo
met jau tikra kultūra!...

\ / Barabošius.

Be darbo!
Be darbo!... Kiek tame žo

dyje slepiasi išgąsties ir tiu- 
siminimo, kaip jisai sujudi
na kiekvieno darbininko šir
dį! Tiktai tas, kuris ant sa
vo kūno patyrė, ką reiškia 
būti be darbo, kuris ištiso
mis savaitėmis ir mėnesiais 
vaikščiojo išalkęs, jieškoda- 
mas darbo — tiktai tas gali 
pilnai suprasti, kiek yra ken
tėjimo tame žodyje. Kasdie
ninė kova dėl gavimo nors 
prasčiausio maisto dėl savęs 
ir savo šeimynos, kova už bu
tą, badavimas ir verkimas 
vaiku gali privesti šeimynos 
tėvą prie pasiutimo. Ir. ar 
galima bent kiek stebėtis, 
jeigu tokioj valandoj žmogus 
dasileidžia prie tokiu darbu, 
kuriuos, normališkam padėji
me būdamas, jisai pats pa
smerktu?

Šiandien įvairiuose Suvie
nytu Valstijų miestuose vaik
ščioja be darbo tūkstančiai 
darbininku. Bet, turbūt, nie
kam nėra taip skaudi bedar
bė, kaip Lawrence’o darbi
ninkams. Dar taip neseniai, 
vos keli mėnesiai atgal, jie 
vedė smarkią kovą su kapita
lu. Toji kova jiems atsiėjo 
brangiai. Kiti net gyvastis 
joje padėjo. Galop streikas 
užsibaigė neva darbininku 
laimėjimu. Bet ar ant ilgo? 
Šiandien ir vėl tenais vaikš
čioja daugiau, negu 10,000 
darbininku be darbo, vėl šim
tai šeimynų neturi ką valgy
ti.

Tūlas kunigas, Nicholas 
Van der Pyl, ištyręs .Law
rence’o darbininku padėjimą, 
štai ką rašo:

“Lawrence, apart 10,000 
bedarbiu, yra dar 23,000 dar
bininku, kurie gauna į savai
tę nedaugiau, kaip 8 dolerius. 
Man teko aplankyti vieną 
šeimyną, kuri susideda iš tė
vo, motinos ir 14 vaiku. Tėvas 
uždirba 7 dol. 50c. sąvaitėj. 
Iš vaiku dirba tik vyriausias 
sūnus, kuris gauna 5 dol. sa
vaitėj. Kiti keli vaikučiai, 
nors jau ir galėtu dirbti, bet 
negauna darbo. Visa ta šei
myna gyvena trijuose ma
žuose kambariuose. Ten vieš
patauja neišpasakytas skur
das...

“Lawrence’o darbininkai 
nori gyventi, bet nuo ju atim
tos gyvenimo tiesos. Geros 
širdies piliečiai turėtu pasi
rūpinti, kad taip nebūtu”...

Turėtu pasirūpinti! Bet 
juk tuos žmones, kurie perei
tais metais pakėlė balsą prieš 
bjauru darbininku išnaudoji
mą Lawrence, San Diego, 
kurie šįmet kelia tokį pat 
protesto balsą Patersone, 
New Yorke, Bostone ir kitur 
—visus tuos žmones “tikrie
ji” Suvienytu Valstijų pilie
čiai, prisidengdami patriotiz
mo skraiste, apšaukė anar
chistais. Šiandien gerais pi
liečiais vadinasi tiktai tie, 
kurie eina išvien su kapitalis
tais.

Jokie “geros širdies” pilie
čiai nepagerins darbininku 
būvio nei Lawrence, nei Pa
tersone, nei kitur. Tiktai pa
tįs darbininkai su pagelba 
uniju, su pagelba politišku 
organizacijų gali šį-tą iško
voti. Vienok, kol netikęs ka
pitalistiškas surėdymas nebus 
galutinai nuverstas ir pakeis
tas socijalistiškuoju surėdy
mu, tol bedarbės bus neiš- 
vengtinos.

Šunies nelaikyk, dabar žmo
nės aploja.

Nevedus vargai, parvedus 
vaikai.

Pirma pamesk, paskui rasi.
Nekviestam vieta po suolu.

Naujas galvasukys.
Visi pasaulio turtai, visos 

pasaulio brangenybės, kurios 
tik dabar randasi, kaip tai: 
brangakmeniai, platina, auk
sas, sidabras ir visi kiti me
talai, o taipgi ir visokie nau
dingi skystimai? žibalas, naf
tas ir kiti—viskas yra paim
ta iš vidurio žemės. Supran
tama, visoje mūsų žemėje 
randasi visokiu brangenybių, 
tik tame skirtumas, kad vie
nur randasi tu brangenybių 
daugiau, o kitur mažiau, to
dėl ir nekasama visur, nes 
ten, kur randasi mažiau mi
neralu, neapsimoka darbas. 
Bet kur tik užuodžiama, kad 
galės už iškasimą iš žemės 
atskyrimą nuo jos kokiu nors 
brangenybių apsimokėti už 
darbą, tuojaus pradedama 
kasti.

Tirinėjimais ir atradimais 
mineralu užsiima įvairus in
žinieriai ir chemikai. Ir kuo
met tik būna kur nors atras
ta mineralai, tuojaus nuper
ka tas vietas kapitalistai ir 
atidaro dirbtuves. Pats gi 
atradėjas tu visu brangeny
bių, kurias jis surado, visai 
negauna; jis pasilieka tokiu 
pat kapitalisto samdininku, 
kaip ir kiti darbininkai, tik 
tarp jo ir darbininko būna 
tas skirtumas, kad atradėjas 
gauna ddug didesnę algą už 
darbininką ir padeda kapita
listui išnaudoti darbininkus. 
Tiesa, atsiranda ir iš atradė
ju, kurie pasilieka kapitalis
tais, bet tai būna išėmimai.

Tokiu būdu eina amžinas 
galvasukys: inžinieriai, che
mikai ir kiti suka sau galvas, 
bejieškodami visokiu minera
lu, kad paskui gauti nuo ka
pitalistu šiokį-tokį atlygini
mą; kapitalistai gi suka sau 
galvas, kad kaip nors paė
mus daugiau tokiu vietų, 
kur randasi daugiau minera
lu, o paskui darbininkus iš
naudoti .

Bet štai dabar atsiranda 
dėl kapitalistu naujas galva
sukys.

Jau nuo seniai kalbama, 
kad jūrėse randasi labai 
daug brangakmeniu ir viso
kiu metalu. Kad pertikrinti 
tu kalbu teisingumą, dauge
lis chemiku nuosekliai tiri- 
nėjo, kad sužinojus, kokius 
turtus turi jūrės, bet iki šiol 
tikru pranešimu apie tai dar 
nebuvo.

Neseniai vienas iš tokiu 
tirinėtoju, Blackmoras, pra
nešė, jog kiekviename kubiš- 
kame kilometre (kilomet
ras—truputį trumpesnįs už 
verstą) jūrinio vandens, turi 
rastis ne mažiau, kaip ant 
111 milijonu franku aukso, 
10 milijonu franku sidabro ir 
ant 74 milijonu franku kito
kiu įvairiu metalu.

Suprantama, toks praneši
mas dėl kapitalistu, tai lygi
nai, kaip dėl katino dešra, 
kuri matosi pakabinta, bet 
negalima prie jos prieiti. 
Juk tai ne juokai, kad tiek 
ant kiekvieno kubiško kilo
metro randasi turto! O juk 
reikia atsiminti, kiek randa
si visu vandenynu kubišku 
kilometru?!

Taigi dabar jau vėl nau
jas galvasukys kapitalis
tams, Kaip iš jūrių išimti tas 
brangenybes? Nors dabar 
jau nėra pasauly tokio daik
to, kuris būtų negalimas, to
dėl ir apie neišėmimą iš jūrių 
tu brangenybių negali būti 
kalbos, bet dalykas tame, 
išėmimas brangiai kaštuos ir 
mažai pelno liks.

Bet visgi kapitalistai nenu
stoja vilties: jie tikisi, kad 
atsirado geradėjai, kurie iš
tyrė jūrės turtus, tai gali at
sirasti ir toks, kuris išgalvos 
pienus, kaip jį išimti, o tuo
met kapitalistai pradės dar
buotis. V. Paukštys.

Scenos prostitucija
MAKSIM ftORKIJ.

JOMARKAS GOLTVOJE
• Verte V. Paukštys.

i

tas publiką stumte 
laukan iš dailės na-

jau žinoma, beveik

Pažvelgus į laikraščius ma
tai, kad lietuviai darbininkai 
pradeda gana sparčiai dar
buotis scenos dirvoje. Kur tik 
randasi būrelis lietuviu, o ju 
tarpe yra socijalistu kuopa, 
ten atsiranda ir scenos mylė
tojai ir jie, jeigu negali dide
lį, tai nors mažą veikalėlį pa
stato ant scenos ir stengiasi 
supažindinti publiką su scena 
ir tuomi atidaro kultūros už
dangą* dėl lietuviškos visuo
menės.

Didesniu miestu scenos my
lėtojai kartais net skundžia
si, būk lietuviams trūksta 
scenišku veikalu, nes jau be
veik visus atlošę, ir klausia, 
ar nesiranda koks naujas 
rankraštis, iš kurio galima 
būtu lošti. Tai yra labai džiu
ginantis faktas.

Vienok tasai mūsų scenos 
auklėjimas neapsieina ir be 
kritikos. Tankiai męs mato
me laikraščiuose tai trumpas, 
tai ilgas kritikas ir nusiskun
dimus, kad publika neatsilan
ko ant perstatymu, ir paro
domos priežastįs: tai tamsus 
lietuviai čionai, tai mažai iš
garsino, tai oras kenkė ir 1.1. 
Bet, sprendžiant iš laikraščiu, 
galima manyti, kad pas Ame
rikos lietuvius scena jau auk
štai pakilus. Vienok yra vi
sai kitaip.

Atsilankęs ant perstaty
mo, pamatai, kad neprisilai- 
kymas originališkumo, o iš 
kitos pusės biznio šmėkla — 
daro iš mūsų scenos prostitu
ciją ir 
stumia 
mu.

Kaip
kiekvienam mieste ar mieste
lyj lietuviai turi apsirinkę 
vieną pigiausią svetainę, ku
rioje nėra perstatymui tinka- 
my^ceneriju. Prie tos pačios 
netinkamos scenerijos žmo
nėms visi veikalai pasirodo 
vienodi, paprasti, šalti ir ne
daranti jokio įspūdžio. Prie 
to dar patįs aktoriai iškraipo 
veikalo turinį, tai sutrum
pindami, tai pailgindami, o 
kartais net taip nutaiso, kad 
kad jeigu ant perstatymo at
silankytu pats veikalo auto
rius, tai raustu iš gėdos ir 
neprisipažintu, kad tai jo 
triūsas. Originališko nudavi- 
mo, pobūdžio vaizdu nesima
to. Šitie iškraipymai išvaiko 
laukan ne tik publiką, bet ir 
rašėjus.

Žiemos laiku yra rengiami 
koncertai. Kaip girdim, kon
certai susideda iš monologu, 
dainų ir deklamacijų. Na ir 
kaip tas viskas atliekama? 
Čia jau ne tik ką scena ne
pritaikoma, bet elgetos mo
nologas tankiai perstatoma 
ponaičio drabužiuose. Tai ne 
perstatymas, bet išjuokimas 
autoriaus.

Su deklamacijomis irgi tas 
pats. Šiaip taip išmoko žo
džius, be jokio sutvarkymo 
balso, be mažiausio suprati
mo apie deklamavimą—atsi
stojo ir drožia, kaip “tėve 
mūsų”, čia irgi tik išjuoki
mas eilių.

Jeigu šita scenos prostitu
cija nebus panaikinta pačioj 
scenos širdyj, nebus atkrei
piama daugiau atydos į ori
ginalą, tai męs ne tik ką ne
pakelsime dailos uždangą, 
bet užleisime ją visai.
Ištikruju, daug gilesnį įspū

dį žmogus tūri, jei jis aty- 
džiai perskaito kokį scenišką 
veikalėlį, negu kad gauna, at
silankęs ant teatru ar kon
certu. Ir autoriai nelieka iš
juokti per dailos mylėtoju 
nežinę.
Taigi traūkime dailę iš pur

vyno!

(Pabaiga.)
Per vidurį jomarko dvi eilės krutuvė- 

liu, padengtu baltu audeklu, kurios pada
ro plačią gatvę, užsikimšusią žmonėmis. 
Viduryje tu krautuvėliu apsistojęs žydelis 
su- įvairiais lošimais. Tą krautuvėlę laiko 
apsupus minia, ypač jaunuomenė; iš ten 
daugiau nieko nė negirdėti, kaip tik nuo
latiniai šauksmai:

—Raudona! Juoda! Porinis! Pralo- 
šei!

Sale išbalęs ir susijudinęs vaikinas 
kalbina kitą:

—Jonuk! Duok gi man rublį! O gal 
aš ir atsigausiu savo praloštuosius pini
gus... O gal mane pats velnias gundė lo
šti tą prakeiktą lošimą. Sukaliojosi, su
kaliojosi, kaip gyvatė ir ištuštino visai ki- 
šenius..'

' Smailabarzdis jaroslavietis pardavinė
ja šukas, žirkles, peilius, knygutes ir mui
lą...

Gerbiamieji! Užsieninės prekės! Iš 
sostinės knygos! Kvepiančiausias muilas! 
Dangiški kvepalai! Jaunas vaikine!—ar ne
norite nusipirkti knygutę dėl malonaus 
pasiskaitymo? Labai žingeidi istorija— 
mirtis pono Jono II jičiaus, parašyta grafo 
Tolstojaus, sykiu gi linksma komedija— 
Vaisiai apšvietos. Labai aštriai pajuokia 
ponuš sostapiliŲ ir kaimiečius! Parduodu 
tik už dvidešimts kapeikų! Grafo raštai 
tik už dvidešimts kapeikų, pigiau jums 
niekas neparduos! O gal norite “Sida
brinis Kunigaikštis?” apie carą Joną Groz
ną... Iš tos priežasties, kad jau ši knygelė 
yra skaityta, tai atiduosiu tik už trįsde- 
šimts penkias kapeikas! Eilės poeto Puš
kino—po penkias ir po tris kapeikas ati
duosiu! Puikios eilės, pačio linksmiausio 
turinio... “Andrius Nebaisusis, rusiška 

^apysaka”... kaina trįs kapeikos! Japan- 
ča, totorių raitelis, užėmimas Kazaniaus. 
Ar nenorite apsišviesti apie vištų veisimą- 
si? Penkios kapeikos... Štai, meldžiu, 
mašiniukė dėl ūsu! “Gyvenimas tarpe 
šventųjų mūsų tėvo”... Ei, tu, dailioji! 
nusipirk veidrodį! Kvepiančio muilo yra. 
Ir ką gi? Už Joną Iljičą tik dešimtukas, 
nors ant knygos ir atspausdinta du dešim
tuku. Už dešimtuką galiu paiMuoti “Žy
diškas apysakas”... Ei, teta! Tu taip šu
kas sulaužysi!... Gerbiamasis! nusipirk 
britvą! “Užgrabinis gyvenimas arba kas 
laukia mūsų dūšios po mirties”... Labai 
naudinga žinoti—kaina pusė rublio! Ne
norite? “Ligos naminiu gyvuliu”—pasi- 
žingeidaukite! “Veretagianiška virtu
vė”... Bet štai ir laikrodėlį parduodu—si
dabras—kaip auksas, eina koteisingiausia, 
kaina kopigiausia... Gerbiamasis!--ar ne
norite įgyti muilo šmotelį dėl dukters?... 
Paskutinis žodis, mielasis—už Joną Iljičą 
aštuoniolika kapeikų • • •

Šis pardavėjas nė sekundos nepatyli 
parduoda už syk porai desėktu pirkėju. 
Jo skardus balsas ištolo traukia prie savęs 
ir prie jo krautuvėlės visuomet prisikimšę 
žmonių. Vieni perka, kiti žiopsosi ir klau
sosi jo kalbos, kuri bįra, kaip žirniai į vie- 
drą. Vienas, gana storas, chachlas ilgai 
klausėsi, išplėšęs akis jo kalbos ir paskui 
gardžiai nusijuokė.

—Ko jūs taip kvatojate?—paklausė 
jo kaimynas.

—Na gi tas prakeiktas burliokas, lai 
jam, velnio sūnui, gyvatėgerklėnįlenda... 
Jis, kaip ta kuliamoji mašina, plepa. Ge
ram žmogui per mėnesį tiek neišpasakoti, 
kiek jis išpasakoja per valandą...* * ** r

Prie vežimu su moliniais puodais iš 
Opošnios—puodais, stebėtinais išbraižy- 
mais, nors ir prastoko darbo, pardavinėja 
vien tik chachlai. Čia jie visai nesiskubi
na. Štai kokia tai moteris, visai ištižusi 
nuo karščio, su skiečių rankoj, prieina, pa
ima puodynę, apžiūri ją gerai ir klausia:

—Kiek nori skatiku? '
—Už ką?—paklausia chachlas, gulė

damas pa ratais ant pilvo.
—Už puodynę.
—Trisdešimtis penkios kapeikos.
—O, tai jau perdaug brangu!
—Argi?
—Suprantama! Štai, žiūrėk, ji 

ir nelygi, raupuota...
—Juk jūs iš jos nešaudysite, nes tai 

ne šautuvas, bet paprasta puodynė, todėl 
ir nieko nereiškia, kad ji nelygi.

—Tas tai tiesa... Tik neužtenka to, 
kad ji nelygi, bet dar ir neblizganti...

—Tamsta nesupranti, tai juk tik veid
rodis yra lygus ir blizgantis, veidrodis, o 
ne puodynė...

dar

te te

Senas Vincas.

—Bet ji ir barška.
—O! Tai reiškia, kad ji su skyle.
—Tame ir dalykas, kad su skyle...
—Tai jau, poniute, taip pasaulis su

tvarkytas, kad viskas su skylėmis.. Štai, 
žiūrėk, ir pas jus yra skylė skepetaitėje...

—Ponia rausta ir pasitaiso skepetaitę.
—Vienok jūs, poniule, pasižiūrėkite, 

o gal atrasite ir be skylės puodynę.
Ponia žiūri į puodynę, o pardavėjas 

iš po ratu žiūri į ją.
—Būkite malonus, pasakykite man, 

ar šita gera?—rodo ji puodynę.
—Šita? Už visas geresnė...
Prasideda derybos. Jos traukiasi ga

na ilgai ir lėtai, o tankiai būna stačiai 
pauzos, laike kuriu moteris vis išmislija 
naujus nedateklius prie puodynės, o par
davėjas gėrisi, po ratais gulėdamas, kad 
jo saulė negali pasiekti. Daug smarkiau 
veda derybas moters-pardavėjos. Jos par
duoda kokį tai rausvą gėrymą, vyšnias ir 
kitokius vaisius. O jau žuvu, tai baisi 
galybė guli ant žemės, bet kadangi jas 
čia labai mėgsta, tai ir pirkėju atsiranda 
gana daug. Skardus moterų balsai taip 
ir skamba ausyse:

—Juoduju jūrių žuvįs, labai gardžios 
ir sūdytos!

—Bet štai užvis geriausios žuvįs!
* **

Saulė pradeda leistis ir debesys dul
kiu išrodo saulėleidžio spinduliuose raudo
nas. Tai vienur, tai kitur varo gyvulius 
ant nakvynės, girdėtis tai gyvuliu balsai, 
tai žmonių dainos. Viskas susilieja į vieną 
aidą. Už miesto susirinkęs būrys vaiki
nu, neatkreipdami jokios atydos į nieką, 
pradeda šokti. Augšti medžiai išlengvo 
siūbuoja viršūnėmis, tartum protestuoja 
prieš sukėlimą tokio triukšmo, kuomet 
laikas poilsio ir ramumo.

—Aš šią naktį nemiegosiu,
Bet vaikino sau jieškosiu! 

eidami gieda du girtu vyru. Jie stumdo 
vienas kitą petimis ir siūbuoja ant kojų. 
Pas abudu laiminga išvaizda ir raudoni 
veidai, abieju užkimusios gerklės nuo gie
dojimo ir abudu stengiasi sutarti: vienas 
užtupdė savo kepurę ant pakaušio, o kitas 
nusiėmęs mosuoja, paduodamas taktą 
dainai ir visai neatkreipia atydos, kad iš • 
kepurės išsikorė kokie tai skarmalai ir pa
kulos.

Vežimu šešėliai kassyk darosi vis il
gesni ir ilgesni. Karštis pradeda mažin- 
tis. Vėjas pradeda atnešti nuo pievų ką ' 
tik nupjauto šieno kvapą. Saulė užsilei
do ir ant dangaus užmigo rausvi debesiai. 
Triukšmas pamažu pradeda mažintis, 
žmpnės, per dieną nuvargę, pradeda reng- 
ties gulti ant tyro oro ir po ratais. Sun
kiai kvėpuoja jaučiai, begromuluodami šie
ną, prunkščia arkliai.

Dabar jau balsai atsiskiria vienas nuo 
kito ir nesusilieja taip, kaip dieną. Štai 
girdėti muzika. Vienas neregys grajina 
ant fisharmonijos, o aplinkui jį būrys žmo
nių be kepurių klausosi.

—Tarė viešpats viešpačiui mano, sėsk 
po dešinės mano,—giėda neregys pritar
damas ant fisharmonijos. Liūdnas jo 
balsas girdisi ko ne visame miestelyj. Vie
ni ką tai šnabžda, bet taip tyliai, kad tik 
ju lūpos kruta, o kiti sunkiai dūsauja... 
Daugelis, kaip negyvi stulpai, stovi.

Iš kitos pusės vėl eina garsas links
mos dainos, kurią atlieka jaunimas.

Girdėtis kur tai laukuose čigoniška 
daina.

—Palaimintas viešpats Dievas, palai
mintas jo šventas vardas,—gieda ir graji
na neregys.

Jau naktis slenka...
Kaip kur matyti už miesto sukurtos 

ugnelės ir aplink matosi juodi šešėliai 
Šaunus vėjalis pučia iš lauku ir atneša 
malonu kvapą. Žvaigždelės danguje mir
ga..'. Žiogeliai čirška...

Naktis slenka... 3

Jie turės.
Pašaukė motina savo dukterį ir sako: 
—Klausyk, Onute! Tu veržiesi ištekė

ti už Jono Tuščiuno, bet turi atsiminti, 
kad jis nieko neturi; tai koks gi jųdviejų 
bus gyvenimas?

— O, mamyte,—atsakė duktė,—apie 
tai visai nesirūpinkie, męs užtektinai tu
rėsime.

—Ką'gi jūs turėsite?
—Tą patį, ką ir mamytė.
—Męs su tėte turime turtus.
—Ir męs, kuomet apsivesim, tai per 

devynis mėnesius turėsime.

< - ...
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Tafto kelione iš Washingtono į New Yorką, ant Wall st.

ir P. Jenule- 
vienoj vietoj 
p. J. Raulina- 

(rodosi, kad

IM SOKKY To 
LEAVE THESE 

CL. U B

So. Boston, Mass.
15 kovo per LSS VI rajono vakarą su

rinkta 13 dol. 31c. Pinigus L. Pruseika 
perdavė streikieriy komitetui. Stambes
nes aukos sekančios: W. Kroli, A. Rai
la po 1 dol. M. Raulikaitė, J. Sangaila, 
P. Pilius po 50c. K. Priedin, J. Resner, 
***, Jatužis, Bačiunas, Saulėnas, Vėtą, 
Vejata, Martišius, Jančaitis, Babilas, 
V. Galinis, V. Ankštelis po 25c.

Smulkiy auky negarsiname.

Waiwatosa, Wis.
V. Jarickis 1 dol. J. Poška, K. Grigai

tis, J. Smith, Juodekis, Beržanskis, M. 
Smith, Dr. Harvey, Dr. Katie po 50c. 
S. Sipavičia 30c. K. Smith, Zadrauskas, 
Žilius, Poška, Polišis, Puvačevskis, Pu- 
vačevskiene, Virbickis, Suršla, Ašmis, 
Slerts po 25c.

Nuo Red. Per Dargužį gavom 9 dol., 
kuriuos perdavėm streiko komitetui.

Milwaukee, Wis.
Milwaukee skyrius Socialist Party 5 

dol. Simitkevičienė, Šeškevičia po 1 dol. 
Bačiunas, Pobedinskis, Zakarečia, Dak- 
taraitis, Baltutis, Goberta po 25c. Viso 
8 dol. 50c.

Nuo Red. Pinigus gavom ir perdavėm 
streikieriy komitetui.

o a o
.1 a 0
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Burdingieriu klausimo dėlei.

Kad gaspadinės yra skriau
džiamos per burdingierius, 
to jau užginčyti niekas nega
lės. Kad ir A. Antonovo 
straipsnio skaitlinės, kiek ap
sieina gaspadoriams užlaiky
mas burdingieriu, kaip kur 
ir perdėta, bet tas neparodo, 
kad gaspadinei nuo burdin
gieriu nors kiek liktu* Apart 
kitko, A. Antonovo straips- 
nyj nepasakyta, kad gaspa- 
dorius, samdydamas butą su 
4 kambariais, moka apie $3 
j savaitę. Vienas kambarys 
apsieina 75 c. į savaitę. Lei
džiant du burdingieriu į vie
ną kambarį, už kiekvieną gas
padoriams prekiuoja37į cen
to į savaitę. Apart kamba
rio, burdingieriai dar naudo
jasi virtuve, o gaspadoriui 
ir už tai reikia mokėti 75 c. į 
savaitę. Taigi, kaip čia ne- 
skaitliuotume, visgi pasiro
do, kad už tokią užmokesnį, 
laikant burdingierius, gas- 
padorius netik, kad nieko ne
pelno, bet dar savo turi pri
dėti.

Apart visko, tame klausi
me dar matau stambią mote
rims plėgą—tai ardymas j u 
sveikatos. Jeigu moteris lai
ko keliatą burdingieriu, -o 
dar turi kelis vaikus, tai jau 
galima lengvai susprasti, ko
kis yra jos vergiškas padėji
mas. Per dieną ji užimta 
valymu stubos, prižiūrėjimu 
vaiky, gaminimu valgio irtt. 
Vakare, kada užmiega vai
kai, ji plauna indus, vaiky 
skarmalus ir kitką. Ji tan
kiai eina gult apie 12 valan
dą nakties. Atsigulus jos pa- 
silsys irgi neužtikrintas, vai
kai per naktį nesykį išbunda 
ir motina turi juos valgiu ir 
kitkuom aprūpinti.

Išryto gaspadinė turi kel
tis ne vėliau, kaip 5 valanda, 
kad pagaminti pusryčius. Ir 
tokiam padėjime randasi mo
teris diena iš dienos. Ir ta, 
vargšė, negaudama reikalin
go pasilsio ir tyro oro, galu
tinai suardo savo sveikatą. 
Nestebėtina, kad mūs motery 
randasi taip daug nervišku ir 
ligūstu. Taigi ir čia, vietoj 
to, kad pasipelnyti, moteris 
išmoka daktarams net visą 
savo turtą ir vistiek nesugrą
žina sveikatos, jeigu nepa
meta to vergiško gyvenimo.

Čia gal kas pasakys, ar bū
tu *gaspadinėms lengviaus, 
jeigu joms būty ir pusėtinai 
burdingieriais apmokama? 
Aš šitą suprantu taip: jeigu 
gaspadinei būty išteklius, tai 
jai būt galima iš to pasisam
dyti tarnaitę, kaip kad pas 
svetimtaučius yra, ir tokiu 
būdu gaspadinė pasiliuosuo- 
ty nuo vergijos, kokia yra 
šiandien apkrauta moteris.

Tada moteris galėtu anks- 
čiaus atsigulti, tankiaus išei
ti ant tyro oro, aplankyti te
atrus ir kitokias pasilinksmi
nimo vietas. Tokiu būdu mo
teris galėtu gaivinti nusilpu
sį kūną ir nuvargusius ner
vus. Šis pakeltas klausimas 
neturėtu likt be pasekmių, 
nes tai neatbūtinas mūs mo
tery reikalas, o taipgi ir vy
ry. Pavyzdis jau padarytas 
Pittsburgo motery. Panašiai 
turėty elgtis ir visy Ameri
kos miesty lietuvės moterįs: 
šaukti susirinkimus ir apkal
bėti tą klausimą.

J. Pi ragis.

Didžiausias tavo priešas.
Niekados neturėk jokiv už

siėmimu su graboriais, nes 
tai yra žmonės, kurie tavo 
galo laukia taip, kaip merga 
svodbos. < • T. J.

Shenandoah. Pa.
Baisi tragedija!

23 kovo, apie 11 vai. vaka
re čia atsitiko baisi žmogžu
dystė. J. Sušinskas parėjęs 
iš miesto, rado lovoj miegan
tį savo draugą P. Jenulevi- 
čiu, paėmė skustuvą ir per
pjovė jam gerklę nuo vienos 
ausiep iki kitai.

J. Sušinskas 
vičius abudu 
įnamiavo pas 
vičiu saliūne, 
vienam kambaryj ir gulėjo). 
Tą rytą gaspadinė, p. Rauli- 
navičienė, būk davusi abiem 
po dolerį ant išlaidu ir liepu
si niekur daug nevaikščioti, 
kad kas blogo neatsitiktu. 
Bet jie to nepaklausė ir 
vaikščiojo pas pažįstamus 
žmones, kaip ant Velykų, vi
sur gavo išsigerti. Bet pik
tumo tarp ju nebuvo.

Vėliau jiedu persiskyrė: 
P. Jenulevičius nuėjo namo 
ir atsigulė, o J. Sušinskas 
pasiliko mieste. Apie 11 vai. 
einant J. Suš. namo Coal 
gatve, susitiko su dviem 
girtais nepažįstamais vyrais, 
kuriedu, bekreivodami, atsi
mušė į einantį J. Sušinską. 
J. Suš. tuojaus vieną parstū
mė į šaligatvinę grabutę, bet 
tas pakilęs šoko Suš. mušt. 
Sušinskas, ištrūkęs iš ju na
gu, parbėgo namo. Parbė
gęs į savo kambarį, pasiėmė 
iš skrynutės skustuvą ir, ma
tydamas, kad tuodu girtuok
liai eina gatve link jo namu, 
bėgo nuo viršutiniu lubu že
myn, kad pasitikti savo prie
šus. Bet kada jis nubėgo že
myn, j° priešai kasžin kur 
buvo dingę. Apsidairęs ir 
niekur nematydamas savo 
priešu, skubei užbėgo atgal 
ant viršaus į tą kambarį, kur 
gulėjo P. Jenulevičia ir, pri- 
siartenęs prie miegančio, nie
ko nesakydamas—traukė 
skustuvu per gerklę.

J. Sušinskas, atlikęs savo 
kruviną darbą, be kepurės ir 
vienmarškinis, niekam nieko 
nesakydamas, išėjo laukan 
ir traukė gatve, kol susidūrė 
su stovinčiu policistu Gibso
nu. Policistas, pamatęs nak
čia žmogų, beveik pusnuogį 
ir visą kraujais apsitaškiusį, 
paklausė, kas pasidarė. Jis 
atsakė, kad ką tik dabar pa
pjovęs žmogų ir pasisiūlė sa
ve suareštuoti. Žinoma, po
licistas tą ir padarė. Pasišau
kė pagelbon policijos virši
ninką, Walsh ir nugabeno į 
šaltąją.

Paskiaus du policistai nu
ėjo į namus, kur atsitiko tra
gedija, rado Jenulevičiu lo
voj gulintį negyvą, visą krau
juose. Policistas davė žinią 
miesto koronieriui, tas pri
buvęs padarė tirinėjimą, kas 
reikalinga pagal įstatymus.

Priegtam dar atrasta Su
šinsko viršutiniai drabužiai, 
katruos jis paliko po papildy
mui to bjauraus darbo.

Po tam, polic. viršininkas, 
lieutenantas, koronierius ir 
keli policistai nuėjo į šaltąją, 
Suš. smarkiai miegojo ant 
geležinės lovelės. Pradėjus 
jį žadinti, pasirodė lyg apmi
ręs. Bet pabudęs, pradėjo, 
sau šaltai ir ramiai pasakoti 
apie atsitikima tragedijos. 
Išposakojo viską šaltai, dar 
po biskį pajuokaudamas, kas 
tik kur ir kaip atsitiko—visą 
istoriją.

Jis sakė, kad jam nusibo
do ant svieto gyventi, ir kad 
jis turi kęsti iš priežasties 
pasigadinimo (hernia) ir ne
galėjimo darbo gauti.

Jis abejojo ir apie saužu- 
dystę, bet kad neturėjęs pi
nigu už ką nusipirkti revolve
rį, tad sumanęs atimti gy-

WALL ST

Cherry, Ill.
Po 50c.: i
J. Janulionis, B. Žolynas, J. Kliku- 

nas ir P. Juodgudis.
Po 25c.:
V. Burba, J. Kaminskas, A. Kliku- 

nas, K. Kaminskas, K. Mingin, J. Na
vikas, Skerstonas, M. Kisielius, F. Len- 
sbergas, Milius, M. Batutis, P. Batutis, 
J. Baron, J. ParaŠka, A. Baranauskas, 
J. Diglis, V. Atkočunas, J. Kitrikas, J. 
Subačius, A. Barus, B. Zenkus, K. Ba
tutis, K. Aleksinas, M. Veleišis, K.Slik- 
ta, J. Pocius, A. Kalėda, P. Kalėda, A. 
Kiselius, J. Matutis.

Nuo Red. Per J. Klikuną gavom 10 
dol., kuriuos priėmė streikieriy komite
tas.

vastį kitam kokiam nors žmo
gui ir tokiu būdu jis būsiąs 
nužudytas.

Jis prašė pas savo gaspa- 
dinę ir pas kitą kokį ten vy
rą paskolinti pinigu ant pir
kimo revolverio (žinoma, jis 
jiems savo tikslo neišreiškė), 
katruom jis norėjo ištaškyti 
savo smegenis.

Reputacija J. Sušinsko bu
vo bloga. Jo vardas polici
jos rekorduose, net keliose 
vietose, figūruoja. Pereitą 
vasarą buvo suareštuotas už 
nešiojimą revolverio ir “black 
Jack”. Dabar taipgi buvo 
po kaucija už išmušimą vie
nam žmogui keliato dantų.

Senas Vargšas. 

Norwood, Mass.
Tautiško Namo reikaluose.

Skaitytojai jau girdėjo a- 
pie Labdarystės Dr-tę Nor- 
woode, kurios tikslu yra pa
statyt svetainę. Bet, matyt, 
nevisi suprato dalyką. To
dėl dr-tė laikytame susirin
kime 4 kovo nutarė dar kar
tą paaiškinti. Delegatai, be
silankydami dėl auku po ap
linkines dr-tes, kuopas, kliū- 
bus bei parapijas, susitinka 
daug nemalonumu. Vieni 
užmetinėja, kad tokia dr-stė 
suorganizuota socijalistu, 
kad užkenkus parapijoms, ki
ti gi sako, kad panaši drau
gystė visai neegzistuoja. To
kios paskalos netik jau netei
singos, bet stačiai begėdiš
kos. Pas mus nieko pana
šaus nėra. L. Dr stė suvis 
bepartyviška. Jon priguli 
kaip katalikai, taip ir socija- 
listai,kas tik įmoka $5.oo, tas 
"yra jos nariu. Ir toji dr-stė 
prieš bažnyčią nekovoja, tik 
darbuotis jos labui negali, 
nes jos čarteris yra* išimtas 
dėl pastatymo svetainės, to
dėl apie tai ji ir rūpinasi* Ir 
smagu yra pranešti, kad 
randasi dr-jos ir pavieniai 
žmonės, ką aukauja ir sim
patizuoja mūsų darbui. Iki 
šiam laikui aukos priimtos iš 
So. Bostono nuo L. U kęsu 
Kliubo $25 ir iš Norwoodo

nuo LSS. 133 kp. $10. Lab
darystės Dr-ja ištaria vi
siems kuoširdingiausia ačiū. 
Ir tie, ką buvote suklaidinti, 
prisidėkite prie bendro mūsų 
darbo, nes ką pirmiau nume
site, tą paskui rasite. Mums 
padėsite įkūnyti seniai jau 
reikalingą darbą—tautišką 
namą Norwoode. O tie, ką 
stengėsi užkenkti mūsų dar
bui, kurie į L. Dr-tę žiūri, 
kaipo į nelegališką, lai ne- 
landžioja patamsėj, it apuo
kai, bet lai ateina dr-jos su- 
sirinkiman, o jiems bus pa
rodyta dokumentai, kad jie 
klysta. J. Pakarklis.

Montello, Mass.
Kovo 22 d. Savitarpinio 

Jaunimo Ratelio buvo pa
rengtos prakalbos ir šokiai.

Pirmas kalbėjo Antonovas 
apie mokslo naudingumą,pra
kalba nusisekė gerai. Ant
ras kalbėjo Svotelis, apie 
Kristaus mokslą, kalba taip
gi buvo gera.

Turiu pasakyti, kad publi
kos buvo neperdaug, nes kal
ti tame patįs rengėjai, kad 
garsino šokius. Lietuvis.

Rochester, N. Y.
“Laisvės” N 23 LSS. 7 kp. 

Teatr. Ratelis pleškina man 
per kulnis, kam aš užkenkęs 
su savo korespondencijoms 
darbuotis Rateliui ant visuo
meniškos dirvos.

Niekuomet nesistengiau su 
koresp. kam-nors užkenkti, 
priešingai, tik parodyti geras 
ar blogas puses kokiu nors 
darby. Kaslink, “Legališky 
Žmogžudžiu”, tai ir jie patįs 
sako, kad scenerijos buvo 
prastos.

Žmonių buvo mažai, tur
būt .dėlto, kad Rateliui jau 
niekas nesimpatizuoja, tą pa
rodo ir tas, kad per abudu 
pastaruosius perstatymus tu
rėjo nuostolio. Rateliečiai 
sako, nauju aktorių buvo tik 
trįs. Na, o jeigu kitus tris 
pridėti, tai ir bus visa suma.

Kad Ratelis puikiai darbuo
jasi ant visuomeniškos dir-

Mexico, Me.
M. Memont 2 dol. K. Paucus Idol. J. 

Venckus, Venckaitė, V. Memont po 50c. 
Lipskaite, Petrikas, Dubendrus po 25c.

Ni’o Red. 5 dol. 25c. perdavėm komi
tetui.

Norwood, Mass.
Per prakalbas, kurias parengė dr-stė 

Keistučio ir 133 kp. LSS, 16 d. kovo su
rinkta 7.02c. Aukavo šios ypatos:

P. Jasulaitis, T.Skaisgiris po 1 dol. S.
VOS, tai matyt iš to, kad LS- Karalius 52c. J. Gužauckas, J. Sinkevi-
S. 7 kp. savo susirinkime nu- čius- puiši8’J- Gudaitis po 50c. j. Dun-

- tjv ui m -n dūlis, Pratašius, r rank Mochane, Muture QlQZlUma balSŲ leat. K. Minskas, Spriridavičius, Skardžius, Vė- 
suvienyti SU kuopa, bet “ra- ta, Severauckas, P. Babilas, Akelaitis 

telieClŲ komitetas tam prie- Nuo Red. Pinigai perduoti streikieriy 
šinosi. Atskirai veikiant, komitetui.
T. Ratelis užkenkia kuopai. _. , __
Kas ir dabar atsitiko. Ant- P,ir M. ZZ's 23e.
ra, kad Ratelis stato ant see- Aukavo šios ypatos:
nos menkos vertės veikalus M. Šergalis 1 dol. P. Venckus, Mor- 
. . . V • • • kcavičius, O. Ziurinckienė, D. Pavilio-ir prie tŲ paČiŲ gerai neprisi- njs_ Sutkus, Gegei po 50c. I. Staneika 
rengia ir per tai atpratina 55c. I. Walmor 30c. K. Jaeta, Čiapas, 
publiką nuo lankymosi į ge- '• Y‘u;’1'am"s"uak83’ smoi.kis P» 25c. u 1 J to Nuo Red. Pinigai perduoti streikieriy
rus perstatymus. | komitetui.

Lazdynėlis.
Donora, Pa.

Čionais lankėsi iš Chicagos
generališkas agentas Jonas, „ .. xl , T * . t„ Y v v -i . Pajieškau draugų: J. Žvirblio ir M.
Kulis, uzrasinedamas visus Valaikio. Abudu paeina iš Kauno gub. 
lietuviškus laikraščius. Ne- Vilkmergės pav. Meldžiu atsišaukti, 
dėlioję, 16 kovo, perėjo per J- 2"01 Iov„
visus Donoroje gyvenančius ----------
lietuvius, ragindamas užsira- Esu 22 J1“ pabaigęs Rusijoj dvikiesi- v . . , v., ta v [ nę mokyklą, kalbu gerai lietuviškai,Syti laikraštį. Daugumas UZ- Į lenkiškai ir rusiškai, taipgi neblogai 

vartoju vokišką, latvišką, žydišką ir 
anglišką kalbas. Reikalaujantiems to
kio vaikino, atsišaukit.

J.Karklas, 522 Main St., DeKalb, 111.

sirašė, kaip iš šventųjų taip- 
ir iš pirmeiviu. Matyt, kad 
mūsų žmonės pradeda su
siprasti ir griebiasi prie švie
sos. Skaitančiu pirmeiviškus 
laikraščius skaičius vis didi- 
dinasi. Pirmiaus, kad užsi
mintai žmogui, kad užsirašy
tu laikraštį, tai išgirsi,ko ne
girdė jąš, dabargi virto visai 
kitaip. Yra keliatas ir atža
gareiviu, kurie ketino net iš 
stubos išmesti.

Tokiems patrijotėliams 
kad būtu atsilankęs kokis 
“Rye Whiskeys” agentas ar
ba rudžio, beabejonės, kiek
vienas būtu užsistelevęs po 
keliatą galionu skystimėlio.

Netrukus čia bus lietuviš
kas teatras “Iš meilės arba 
žydė perkrikšte”, kurį statys 
ant sceno Lietuviu Jaun. Te
atrališka kuopelė. Vargšas.

Skaitytojams.
Meldžiame visu tu “Lais

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

“L.” Administracija.
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Pajų 
mavičiaus, 
Peineny kaimv 
bet nežinau kur.

J. Balsis, 32 Lincoln
Brifc i

Pajieškau savo pusbrolio A. i 
Kauno gub., Raseinių pav., Ke. 
miestelio. 10 metų atgal gyveno Stoug
hton, Mass. Meldžiu atsišaukti.

Ig.Peleckis, 518 E. 8St, Kewanee,Ill.

Pajieškau draugo T. Kazlaucko, Kau
no gub., Ukmergės pav., Diegilėnų kai
mo. Turiu labai svarbų reikalą.

D. Wakavich, 1711 Wood St. 
Philadelphia, Pa.

Pajieškau pusbrolio V. Martecko, Su
valkų gub., Šeiny pav. ir parapijos. Se
niau gyveno Hudsone, N.Y. Malonės at
sišaukti.

P. Kardokas, P. O. Box 181
Garwood, N. J.

I

IMKIT DOVANAS!
Kas užsirašys pas mus ant metų 

“Laisvę” “Keleivį , “Kov^” arba ki
tokius laikraščius,prisiųsdami $2.00,tam 
duosim knygų $1.00 vertės. Siųsdami pi
nigus, pažymėkit kokiy knygų nont: 
dvasiškų ar svietiškų. Adresas:

A. Mizara
127 G st.. So. Boston. Maas.

Cambridge’iaus lietuviai, 
skaitykit!

METINIS BALIUS! Draugystė Šv. 
Jono Krikštytojaus, Cambridge, Mass., 
parengia labai gražy baliy Subatoje, 
19 linltirTcižio (April), 1913 m., 
svetainėje Odd Fellow's, 536 Massachu. 
setts Ave., Cambridge, Mass. Prasi
dės 2 vai. po piety ir trauksis iki ryto. 
Bus labai gražus pasilinksminimas, nes 
yra prirengta toky dalyky, kurie iki šiol 
ant baliy niekados nebūdavo. Meldžia
me lietuvius ir lietuves atsilankyti. Su 

j pagarba Komitetas.

Didelis Išradimas.
Kas užsirašys per mane laikraštį “Lai

svę” ant 2 metų, užmokėdamas 4 dol., 
tas gaus tuziną popiery laiškams rašyti 
su savo paveikslu ir gražiomis eilėmis 
arba dideli paveikslą, rankomis pieštą, 
vertės 4 dol.

Taipgi norintieji pasidaryti didelį pa
veikslą arba popiery laiškams rašyti be 
laikraščio, malonėkit kreiptis per laišką.

PASARGA. Siunčiant užsakymą,kar
tu su pinigais prisiyskite ir savo paveik
slą, pažymėdami, ką norite gauti. Jeigu 
esate keli nusitraukę ant vienos foto
grafijos, tai padėkit viršuj galvos kry
želį, kad męs žinotumėm, kurį daryt. 
Taipgi pažymėkit, visą daryt, ar pusę.

Norėdami plačiau sužinoti, kreipkitės 
per laišką, įdedant už 2c. štampą dėl at
sakymo. (26

J. Braknis,
3239 S. Halsted St., Chicago, III.

Pajieškojimai.

Pajieškau savo dėdės Belicko, Suval- 
ky gub., Starapolės pav., Mikališkiy 
kaimo. Jau ilgokas laikas, kaip jis gy
vena Amerikoj. Girdėjau, kad pastojo 
kariumenėn. Malonės atsišaukti.

J. Belickas, 329 Leonard St. N. W. 
Grand Rapids, Mich.

Pajieškau savo švogerio J. Janaliūno, 
kuris gyveno Philadelphia, Pa. Malo
nes jis pats atsišaukti, arba kas jj žino, 
pranešti.

K. Kenzgaila, Box 514
So. Milwaukee, Wis.

Pajieškau Antano Chesnos, Kauno 
gub., Raseinių pavieto. Pirmiau gyve
no Sheboygan, Wis., o dabar, girdėjau, 
kad apsigyveno So. Chicago, Ill. Mel
džiu atsišaukti.

K. P. U., 62 Duluth Ave., E.
Montreal, Canada.

Pajieškau A. Kačinsko, A. Sabos ir J. 
Kačinsko, Seniau visi gyveno Mt Car
mel, Pa. Paeina iš Kauno gub., Šiau
lių pav., SkaČiy kaimo. Malonės jie 
patįs atsišaukti, arba kas žino pranešti.

K. Poškus, P. O. Box 160
Lewiston, Me.

Pajieškau draugų V. Kernagio ir J. 
Ridulio, Panavėžio pav., Nousodės kai
mo. Turiu svarbų reikalą.

J. A. Herman, 2832 W. 22-nd St.
Chicago, IH.

Jieškotojams.
Šiuomi atkreipiame atydą gerbiamųjų 

“Laisvės” skaitytojų, kad pajieškoji- 
mus giminių ir draugų talpinam ant me
tų 1 sykį dovanai. Už bizniškus pajieš- 
kojimus imam po 50c. už 1 vieną sykį ir 
1 dol. už 4 sykius. N ėsk ai ty tojams pa 
jieškojimus dykai netalpinam.

Administracija.

Reikalinaac «erM KRIAlJČ,us- IveiKdlingab mokantis aUakan- 
čiai dirbti kotus. Mokestis nuo štukių 
arba nuo dienų, darbas ant visados. At- 
sišaukit kuogreičiausia.

M. POVILAITIS
242į Water St., Fitchburg, Mass.

Pajieškome
tančius paveikslus (moving pictures). 
Trumpos darbo valandos ir gera mokes* 
tis. Atdara dienomis ir vakarais.

The New England Amusement Co.
224 Tremont St., Rm.8-9, Boston,Mass.

NAUJA IR PUIKI KNYGELE 

“PASLAPTIS”
Knygelę parengė SENAS VIN

CAS, kurioje telpa juokinga ko
medija irfdaugybe Monologų, Di
alogų ir Deklamacijų. Kiekvie
nas jaunas ar senas pirmeivis lai 
ją nusiperka. Kaina 
Reikalaukit:

“LAISVfi”
242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

1

§
’ Telephone So. Boston. 845 M
; DR. F. matulaitis!
; 495 Broadway
Į ' SO. BOSTON, MASS.
' Valandos:
1 Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare.
i Nedėliomis iki 3 vai. po piet.
oooooosooooo*

Pajieškau pusbrolio A. Petronio, Kau
no gub., Vilkmergės pav., Kupiškiu pa
rapijos, Ručeponiy kaimo. Meldžiu jo 
paties atsišaukti, arba kas žino pranešt.

V. Žekonis, 29 Morris St.
W. Lynn, Mass.

AKIS 
apžiū

rime > 
ir prirenka
mo Akinius

H. S. STOINE
Akių Spedjallstas 

399 a Broadway 
arti E Street



IMMMI

VIETINES ŽINIOS
Teatras

15c

25c

20c

10c

20c

25c

Subatos vakare, 5 Balandžio—April, 1913
ANT. ASMIANSKAS TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ

PHILADELPHIA ‘Į

Parsiduoda Pigiai

SANKROVA

Vardas

Adresas;

atsibus 
po piet, 
Avė.

ne-
pas

Visi

:o.\ 
■o.^.

Telefanas, So. Boston 605

A. IVASZKEVICZ, Mgr.

BOSTON, MASS.
Mano ofise galite susikalbėti vi

sose kalbose.
VALANDOS: Nuo 8 iki 10 vai. ryte

Nuo 2 iki 8 ir nuo 7 iki 8 vak.

Tas veikalas pilnas sujudinančių scenų ir sąmoningo juoko iki ašarų.

Bus perstatytas

Svetaine atidaryta 7 vai. vak. Teatras prasidės 8 vai. vakare

Lithuanian Agency
315 Broadway

SO. BOSTON, MASS.

San Francisco, Cal.
LSS. 72 kp. susirinkimas 

dėlioj, 6 d. balandžio, 1 vai. 
drg. J. Boliuskį, 906 Silver
“Laisvas” skaitytojai, malonėkit ateiti 
ir savo draugus atsivesti. J. Adams.

■Akušerka

Ką-tik išėjo iš po spaudos Anarchistų leidžiama Knyga,

Tikroji Draugija ir Dirbtine
Išdėjitnas priežasčių netikumo dabartines draugijos su isto
rine peržvalga dirbtines draugijos pragaištingumo ir nuro
dymais į tai, kuomi Tikroji Draugija privalo būti. Tikra 
pagelba tiems, kurie įieško išėjimo iš dabartines draugijos 
nelemtu m ų. Paraše J. Laukis, pust. 42. Kaina tiktai 10c. •

Taipgi galima gauti pas mums Anarchistų literatūros 
lietuviij ir rusų kalbomis, ir k.k. Norintiems susipažinti 
su Anarchizmu bei kitomis mokslo teorijomis, skaitykit

Laisvąją Žmoniją/9 Kaina metams 50c
iš jos su tuomi apsipažinsite. Pamatymui prisiųskit vien- 
centį krasaženkl į. Pinigus siųskite Money Orderiu arba 
įdėkit 10c konvertan. Kreipkities šiuo antrašu:

G. KYBĄ, 3149 So. Halsted St., Chicago, UI

*.. Steitas

V Telefonas Richmond 22126
ĮS ., 2787-J

5 Dr. David W. Rosen
321 Hanover Street

Q) OFF1SAS RANDASI: W
S 30 W. Broadway S
g SO. BOSTON, MASS. §

. Pereitoj subatoj Dahlgren 
salėj atsibuvo teatras, pa
rengtas 162 kp. Buvo persta
tyta dvi komedijos: “Kunigo 
Gramulos raštinyčioj” ir “Pa
gavo”. Lošimas išėjo viduti
niškai. Ypač gerai atlošė O. 
Neviackienė—kunigo gaspa- 
dinės rolėj, Ramanauskas - 
kunigo rolėj, Gaurilavičia— 
šnipo rolėj ir Svotelis— dvar
ponio rolėj.

Žmonių atsilankė visai ma- 
Kuopa turės deficitą, 
tą vakarą buvo visur 
įvairiu pasilinksmini- 

Reporteris.

ŠOKIAI! ŠOKIAI!
So. Bostono Jaunuomenės Ratelis laiko 
šokius kas subatvakaris Knight -of 
Honor Svetainėje, 730 Washington St., 
Boston, Mass. Pradžia šokiy 7:30 vai. 
vakare.

V •zai.
Mat, 
daug 
my.

O KAS ČIA? DAUGYBE 
PIGIŲ KNYGŲ!

Vadas prie moterystės. Naudinga 
knygelė norintiems apsipažint su 
moteryste ........................................

Teisinga paslaptis. Čia išaiškina- 
namas ženybinis gyvenimas, kurį 
turėtų pažint kiekvienas vyras, 
moteris, vaikinas ir mergina...... 25c

Morališkas kabalas, iš Saliamono
knygų, su daug štukų ir būrty...... 15c

Burtininkų paslaptis būrimas iš ka-
zyriy, taipgi galima išmokt magiš
kų štuky ..............................................

Senovės bajorų malonė arba majau-
ka dėl mužikų .......................  s10c

Pasakos, pritikimai, veselios ir juo
kų dainos ........................................... 20c

Vabalnikėnų dainos, surinktos Pa
nevėžio p., surinko S. Valaskas ... 25c 

Dainos vasaros grožybių, tai viena
iš naujausių dainų knygele ...........

Apgailestavimo balsai; graži dainų 
knygelė .............................................

Vadovas, arba mažas žodynėlis, pa
rankus mokintis angliškai .........

Mokslas, sveikata ir kultūra, kuria
privalo visi jauni Žinot...................

Dvasiški vadovai ir farmazonai.
Gražus skaitymas..............................10c

Krikščionybė ir socijalizmas, nau
dinga katalikams perskaityti ... 15c
Perkupčiams duodu 60 nuošimtį imant

nemažiau kaip už $5.00.
Pasarga;pinigus visados siųskit su už
sakymu knygų, nes ant paskolos nie
kam nesiunčiam. Pinigus galima siųst 
Registruotu laišku arba Money Orderiu. 
Suma nesiekiančia dolerio, galima siųst 
krasos markėmis. Siųskit šiuo adresu:

STASYS VALASKAS
10604 Curtis Ave., Chicago, 111.

Pereitoj subatoj Bostono 
majoras Fitzgerald bandė su
taikyti kriaučius su darbda
viais, bet tas jam nenusisekė. 
Jisai patarė kriaučiams stoti 
darban, nieko nelaukiant, o 
tarybas vesti savo keliu. Vie
nok kriaučiai ant to nesutiko. 
Taigi pasirodo, kad majoras 
norėjo patarnauti darbda
viams, bet tas jam nepavyko.

Pereitoj nedėlioj, Knights 
of Honor salėj, Bostone, at
sibuvo prakalbos D.L.K. Ge- 
demino Kliubo. Kalbėjo V. 
Jakštys, S. Michelsonas ir 
M. Dusevičią. Deklamavo 
Morkiūtė. Žmonių buvo ma- v • zai.

Laikreščiai praneša, kad 
IWW. unija perkelia savo 
centrą į Bostoną.

So. Bostono Liet. Labdarystės dr jos 
susirinkimas atsibus seredos vakare 2 d. 
balandžio, 8 val.vak., 339 W. Broadway. 
Gerbemiejie draugai ir draugės, malo
nėkite visi atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalų. Sek. J. Lekavich.

Djdelis Balius!
Monessen, Pa.

Rengia LSS 166 kp. 5 d. ba
landžio (April), 1913, svetai
nėj Assembley Hali, Cor. 8 th 
St. Donner Ave. Pradžia 7 
vai. vak. Įžanga vyrui arba 
porai 50c. Moterei 25c.

Nauja pasažierų linija 
atsiveria tarpe Bostono ir 
Hamburgo. Puikus Bostono 
padėjimas, ypatingai gera 
stacija uosto labai kelia Bos
toną iš komerciško atžvilgio. 
Todėl mūšy Kompanija nu
tarę įtaisyti nuolatinį susi- 
nešimą tarpe Hamburgo ir 
Bostono, kas, beabejonės, 
dar daugiau pakels Bostoną 
ir padarys didelį palengvini
mą keliaujančiai į čia publi
kai.

Tarpe Hamburgo ir Bosto
no susinešimą palaikys grei
tieji laivai “Cincinnattr ir 
“Cleveland”, kuriy kiekvie
nas talpina 17.000 tony.

Tie laivai pagal savo didu
mą ir apsaugojimo būdą, 
primena ant viso pasaulio ži
nomus mūšy didlaivius “Kai- 
serin Auguste Viktoria” ir 
“Amerika”, kurie plaukioja 
tarpe Hamburgo ir New Yor
ko.

Apsaugojime keleiviu vis
kas permatoma, pradedant 
nuo gelbėjimosi vaiteliu, bai
giant apsaugojimo nuo ug
nies. Savo greitumu minėti 
didlaiviai nesiskiria nuo grei
čiausiu laivu.

Laivakortės geriausia pirk
ti pas George J. Bartašiu, 
261 W. Broadway, So. Bos
ton, Mass.

JĖZAUS DRAUGIJA
ARBA JĖZUITAI 

Kas jie per vieni ir kaip jie baž
nyčių gelbėjo? "

Knygelėj suprantama kal
ba išaiškinta jezuity brolijos 
įstatymai. Tie įstatymai pa
rodo, kad jėzuitai buvo 
didžiausi veidmainiai ir nei 
kiek nepaisydavo tikru Die
vo prisakymŲ. Tuo tarpu, 
ant jėzuitų ilgai rėmėsi Ka
talikų bažnyčios galybė. Kri
tikuodami jėzuitus, męs tuo- 
mi pačiu judiname pačios 
bažnyčios pamatus.

Kiekvienas privalo nusi
pirkti šią knygelę netik sau, 
bet ir savo giminėms Lietu
voje. Cenzūra tą knygelę 
praleis. Lietuvoje gi ypa
tingai reikia kritikuoti kuni
gija

Kaina tik 10c. Kreipki
tės į “Laisvės” Redakciją, 
242 W. Broadway, South 
Boston, Mass.

A I 5-kių aktų tragedija išII 1# I I I I Į I Dk I gyvenimo, tai yra įdo- La IV*\J miausis ir užimančiausis

t
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Mainantiems adresus.
Kurie norite permainyti “Laisvės” 

siuntinėjimo adresą, malonėkite neat
būtinai prisiųsti savo semi adresą, t. y. 
kokiu buvo laikraštis lig šiol siunčiama 
ir naują, t. y. tą, kuriuo norite, kad bu
tų Jums laikraštis dabar siunčiamas, 
kitaip adresą permainyt negalėsime.

v - Administracija.

Vaidinime dalyvauja 25 veikiančios ypatos. 3-me ak
te dainuoja choras ir šoka jaunimas prie mėnulio šviesos, 
visiškai nenujausdami, kad toje pat linksminimosi 
vietoje.netrukus atsitiks baisi žmogžudystė.

McCADDIN MEMORIAL SVETAINĖJE ant Berry St. 
tarpe 2nd ir 3rd gatvių, Brooklyn, N. Y.

95 akry farma, Worcesterio pav. 
Mass. vals., apie dvi mylios iki 
geležinkelio stoties Williamsville, 
4 mylios iki Barry, 4 mylios iki 
Templeton, 8 mylios iki Gardner, 
Mass. 40 akry dirbamos žemes ir 
pievos, 55 akrai miško, apie 500 
pušių, geras materijolas dėl bu- 
davojimo, keli kaštonai, aržuolai, 
klevai ir kiti medžiai, 40 obelių, 
18 grūšių; G kambarių namas, klo
jimas 20x30, kūtė 40x50, pastogė 
dėl malk y 20x35; su šia farma 
parsiduoda visas namo forničius, 
6 karvės, 3 teliukai vieno meto 
senumo ir 3 teliukai 6 mėnesiy se
numo, 1 arklys, 3 kiaulės, 15 viš
tų; 20 bušeliy bulviy ir kitokidar- 
žy javai, 35 bušeliai avižų, 15 to
ny šieno dėl užlaikymo 8 karviy 
per čielus metus, 8 akrai rugių, ’2 
vežimai, 3 plūgai, akėčios, 1 šie
nui pjuti mašina.

Prekė $3500 dolerių. Savinin
kas turi neatbūtinai parduoti iki 
1-inai gegužės, todėl jei nori pirk
ti FARMĄ PIGIAI, tai kuogrei- 
čiausia atsišauk pas

VISIEMS ATHOL’YJ ŽINOMAS LIETUVIS

Kostumeriškas Kriaučius
Siuvu visokius Vyriškus ir Moteriškus rubus. 

Kiekvienam pritaikau pagal jo norą ir pasiuvu pa
gal naujausią madą. Senus sutaisau, išplaunu, iš
valau, išprosinu ir padarau kaip naujus. Visą darbą 
gvarantuoju. Taipgi priimu iš tolimesnių miestelių, 
kurie prisiunčia audimą dėl siūto arba kitokio ap- 
yilkalo. Gauna nuo manęs pamokinimą, kaip nu
imt mierą ir madas dėl išsirinkimo. Todėl, lietuviai 
ir lietuvaitės, reikale kreipkitės pas savo tikrą tau
tietį, o būsit užganėdinti.

P. BUZEWICK,
48 Exchange St., Athol, Mass.

Kuriems buvo pirmiaus gyvenimas pilnas kan
kinimų ir varginimo nuo visokių ligų silpny
bių, pakartęs; besant išblyškę, išbalę, sulinkę, 
sukniubę, vos kojas pavilko, bet kad atsišaukė 
prie PROFESIONALIŠKO DAKT ARO, THE PH. 
ZVi. CLINIC, aprašant arba apsakant ligą, kas 
kenkia

MEDJLAL CLINICKaina tikietų: 25c., 35c., 50c., 75c. ir (Box Seat) $1.00. Kas norite nusipirkti 
tikietus išanksto, tai galima gauti: pas p. Urboną, aptiekoje, kampas Berry St. 
ir Metropolitan Avė., pas p. Diržulaitį, barzdaskutykloje, 97 Grand St.; pas Mi
liauską krautuvėje, 103 Grand sf., pas aktorius L.S.S. 19 kuopos narius.

« L. S. S. 19 kp. Komitetas.
tad tapo pamatiškai trumpam laike 

išgydyti ir dabar yra sveiki, 
laimingi, ir iš gilumos širdies 
dėkingi, taip sako išgydyti: 

gg UŽŠVIS SAULELE įg 
Į MUSŲ LANGELĮ!

TELESKOPAI ir S1EREOSKOPA!
Kas tai yra 

Teleskopai ir 
Stereoskopai?

Teleskopas, 
tai yra prietai
su su padidinan
čiais stiklais, 
kaip matote ant 
virš padėto pa
veikslėlio, per 
kurio stiklus, 
kad žiūri ant 
mažo abrozėlio, 
tai abrozėlis žy
miai pasididina 
ir jame atsi- 
sk irsto y patu 
nuo ypatos, 
trioba nuo trio- 
bos, medis nuo 
medžio ir jau 
tada matai ne 
abrozelį, bet 

gyvą paveikslą, naturališką regyklą, taip kaip pats esi toje vietoje arba toje 
trioboje ir aplinkui save viską matai, kaip kad ten būdamas. Stereoskopai yra 
t ai paveikslėliai arba abrozėliai, kurie dedasi į teleskopą ir į juos žiūrisi per teles
kopo padidinančius stiklus. Stereoskopai susideda iš 25 paveikslėlių iš Kristaus 
gyvenimo su visomis kančiomis. Taipgi turim visokių svietiškų apie 100 rųšių. 
Stereoskopai su teleskopu parsiduoda už $1.00. Užsisakant reik paminėti, kokių 
paveikslų reikalaujate, ar iš Kristaus gyvenimo ar kokių svietiškų. Adresuoki!:

K. J. INTAS, P. O. Box 1724, New York City, N. Y.

GARBINGAS DAKTARE: Apturėtas lickarstas vartojant vis ir vis sveikata ėjo geryn ir 
lengvyu, o ta užsenėjusi mano liga, nuo Jusą tikrą galingą gerą liekur-tą, kaip sniegas nuo 
saulės spindulių nyko. Dabar jau pasilikau visai sveikas, nes krūtinė ir galva nustojo skaudėti 
telp ir kosulys visai išnyko. Pirmiau buvau silpnas, sukliurgs-sukumpfs, o per galybę augi- 
čiausio mokshyir tikras lieknrstas, pasilikau sveikas, stiprus vyras, įlekavojantis tik 1‘iiilsdel- 
phlos M. Klinikai. Su guodono M. P. Sakalauskas. 3231 Emerald A ve., Chicago 111.

Mrs. Petronėlė Bakutėne. 125 2nd st. Somerville, N. J. Teipat dėkavoja už išgydymą, nes 
pirmiau jį irydo didžiausi New Yorko daktarai, kurie negalėjo pagell>ėll,o vienok Philadelphia 
jos M. Clinikas, atsakančiai Į trumpį laiką. moteriSkg padare sveika nuo labai d.dėlės ir apge
nėjusios sunkios ligos. Air. M. Kazioras, 1612 Chestnut st. Trenton, N.J. Nemažiau jradėkln- 
gas už išgelbėjimą jo gyvasties ir išgydymą nuo nervą, krutinės skaudėjimo, silpną plaučių, 
kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, skrėpliavimo. Lygiai labai dėkavoja Mr. J. Rusiks, 333 15th av. 
Newark, N. J. Mrs. D. Karasevičia<J3 Boulh st. New Britain, Gonti. Mr. Julius Birsenaa. 318 
Franklin st. Port Washington, Wis. Mr. Jonas Tamulis, R. D. 1. Malboro, Mass. Mr. Jos. 
Jureviče, 147 W. First st. Fulton, N. Y. Mr. Ant. Čeras. &>« So. Swanson st. Philadelphia, Pa. 
Ir tūkstančiai kitą, kurią negulime į laikraštį sutalpinti.

Todėl, jeigu esi nesveikas ir greitam laike tikrai nori išsigydyt, tad kreipkis čion, kur tūk
stančiai kaip Į pamaČlyvą vietį traukia ir tampu išgydyti. Ateik arba rašyk šiandien lietu* 
vlškai, nes gromatnešis su mandagumu priduos laišką; kas kenki i, o busi išgydytas. Džiaugsies 
pasilikdamas sveikas ir laimingas ant visada. Nėra skirtumo kokia liga sergate ir kas kenkia, 
nes jeigu speclališkal profesionališkas daktaras Kllniko pripažins, jog gali būti išgydytu, tai 
guli tikėti, kad apturėsi tikrą pagelbą; l>e peilio be oiwrac.ijos, liet su tikroms liekarsloms nuo: 
inkstą ligos, skaudėjimo sąnarių, kaulų, strėnų, kojų, pečių ir šonų. Užkietėjimą, 
.skaudėjimą ir nedirbimą vidurių. Galvos skausmą, širdies, kepenų, kosulio Ir plaučių ligas. 
Greito pailsimo ir sunkaus kvėpavimo, peršalimo, slogų, nuo ubelno sveikatos nusilpnėjimo, 
dyspepsijos, neuralgijos bei nervą ligos; teipat nuo jaunystes išdykumo klaidų, sekios nubė- 
gimo, blogų sapnų, nemigos ir nuo visokių slaptų užsikrečiamų Ilgą. 1 eipat moteriškų Ii* 
gų, kaip; skausmingų mėnesinių ir kitų visokių ilgų, kurios tik varginimui žmonių atsiranda. 
Rašant visada reik adresuot teip:

THE PHILADELPHIA M. CLINIC
1117 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA.

Atsilankantiems asabiškai ofiso valandos yra šitos kasdien: nuo 10 iš rytu Iki 4 po p. 
Nedėlioj nuo 10 iki 3, o Utar. ir Pėtn vakare nuo 6 iki 8.

Teipat reikalauk nuo Klinlko knygos „DAKTARAS", o bus prisiųsta.

Su The James Edis Co.
Kampas B St. ir Broadway 

So. Boston, Mass.
(Męs neužlaikome kitų štorų-brenčių)

Turiu už garbę pranešti S.
Bostono ir apielinkės lietu
viams, jog užstojo jau ant
ras metas, kaip aš dirbu pas 
THE JAMES ELLIS FUR
NITURE Co. Todėl širdin
gai dekavoju visiems pas 
mus atsilankiusiems už Jūsų 
parėmimą. Pas visus savo 
kostumerius įgijau pagodo- 
nę ir užsitikėjimą, užtai, kad 
jiems visada teisingai patar
navau, parduodamas geriau- 
sį tavorą už žemiausią kainą. 
Iš to viso jie yra labai užganė
dinti. Iš priežasties daugu
mos pardavimo rakandu (for- 
ničiu) ir pigias rakandas, męs 
galime parduoti už tokias že
mas kainas, ko kiti visai ne
gali padaryti. Širdingai 
kviečiame visus atsilankyti 
ir persitikrinti, kaip pigiausia 
galite nusipirkti reikalin
giausius rakandus. Sykį at
silankę, ateisite visada, nes 
nerasite geresnės pirkimo 
vietos visam Bostone.

Ar nori pirkt Šipkartę?

Dr. Chas R. Vinal 50,000
KNYGŲ
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Geriausia visiems pirkti 
šipkortes pas P. Bartkevičią, 
nes labai gerai pasažierai at
važiuoja ir išvažiuoja. Už vi
są kelionę atvažiuoti ima 
$45.oo, o išvažiuoti tik $35.oo 
Taipgi jis greitai ir pinigus 
išsiunčia į Lietuvą. Daro 
viską teisingai. __ Reikale 
kreipkitės pas:

Agentą P. Bartkevičią, 
877 Cambridge St.,

E. Cambridge, Mass.

LIETUVlfiKAI-LENKIŠKAI-RUSIŠK AS

DAKTARAS
Vienatinis mus tau
tos Medicinos Profe
sorius Massachusetts 
steite. Jau arti 18 
metų, kaip aš pasek
mingai gydau ir at
lieku operacijas. Te- < 
myk!!! Neik jieškot 
manę į aptieką ant
kampo po mano ofisu, bet lipk vienais 
trepais augštyn iš num. 7 Parmentęr 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. Z1SELMAN
7 Parmenter St., Boston, Mass. 

Tephleone Richmond 1067-R.

Yra geriausis (lydytojas-specialis- 
tas, kuris išgydo vyrų, moterų ir 
vaikų ligas pagal naujausį būdą. Nė 
jokis gydytojas taip pasekmingai 
neišgydo, kaip męs. Ypatingai grei
tai išgydome Kraujo ir odos chroniš
kas ligas. Apie išgydytas Inkstų, 
Pūslės, Nusišlapinimo, laukan ėji
mo organų, Plaučių, Reumatizmo, 
Kaulų, Sąnarių, Ausų, Nosies ir 
Gerklės ligas gali jums paliudyti 
tūkstančiai ypatų. Patarimas dykai.

KALBAME LIETUVIŠKAI.

Ofiso valandos:
Nuo 10 ryto iki 8 vai. vakaro;
Nedėliomis nuo 10 iki 1 po piet.

140 Boylston Street
BOS rON, MASS.

Look ūui! You’d beit 
take care of Yburself

ofisą. Parduodame šipkor- 
tęs ant geriausių laivų ir 
siunčiame pinigus į visas da
lis svieto.

K. Yurgeliunas
233 Broadway, So. Boston.

E e) A Q)
F. STROPIENE

Pabaigusi kursą Womans Medi
cal College, Baltimore, Md.

Pasekmingai atlieku savo dar
bą prie gimdymo, taipgi suteikia 
visokias rodąs ir pagelbą įvairio
se motery ligose.

DIDŽIAUSIA BOSTONE

OLSELIS
Vyno, Visokių Likierių, Degtinės, Rusiškos “Monopolkos”, 

Šampano, Alaus, Eliaus ir visokių importuotų gėrimų.
DUOSIM PUIKŲ KALENDORIŲ.

Jei nori sveikų gėrynių ant Kalėdų, 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 expresą. Rašykite lietuviškai šiuo adresu:

WILLIAM ZAKON & CO.
21-23 Cross St., Boston, Mass.

50.000 Kataliogų DYKAI!
Prisiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ, 
ŽIEDŲ ir visokių auksoriškų daiktų. Siun
čiam į visas dalis svieto. Mūsų kataliogas 
perstato didžiausią Auksoriškų Daiktų Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti. 
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio 
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų.

Reikalaukite tuojaua.

I P Tumiln 822 Washington St. J.l • 1 Ulinio.} BOSTON. MASS:
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Galvos skaudėjimas, gerklės sope,^ 
skaudėjimai krūtinėje, šonuose, pabrinkę 
muskulai ar kitoki slogų ženklai neineis 

i sunkų padėjimą įeigu vartosi

, n Dr. Richter’io
L PAIN-EXPELLERI

MM snlyg to, kaip yra nurodyta ant pake- 
i lių; 25c. ir 50c. už bonką. Sergėkis

pamėgdžiojimų ir klasta vinių, žiūrėk 
tik kad butų Inkaras ir mūsų vardas. 
P. AD. RICHTER & CO., 213 Pearl St., New York.

Riebu r io Pillės yra g-ros nuo vivuriu 
bukietėjiuio. 25c. ir 5Oc. ’

BUK VYRAS
Vysai Dykai Del Vinį

Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk del vyra. 
Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima krauja 
arbasypili, nubiegima sieklos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išniietimus, negromulavinia, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas, 
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti iŠ^idomas sava 
naiuuse privatiškai, slapta ir labai pygjai. e ,

Ta, dykai įgauta knyga, pasakis jums kodėl jus 
keiitat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katrus ture žiuoti kožnas vedes arba 
nevedės vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku 
lygu. Temykit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
nemokam už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adresa ant 
Šeiniaus paduotu kuponn, katrų siusk mums šendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & CO., L 906 22 Fifth Aveaoe, Chic»*o:

Godotinas Tamlsta: Papai Tamistos prižadiejtna, aš aoriečjau 
jopTamistaprisiustumei man vysaidykai vėua juu knygadel vyra.




