
*e*e*e*e*e»e»e«
Visuomenės, Kultūros, Politikos Laikraštis S THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY

* < I A IQ V P”

e)
s
5
*

co

TŲ:

A ,>K»t slnltnij b s

BENDROVE”
METAMS:

»o. Boston, Alass. * 
HSOOK. -?4?40iCc)4

Eina du sykiu savaitei: l Itarnlnke ir Petny čioj
Leidžia 11L.

PRBNUM
Amerikoje..............
Kanadoje ir užrubt

Pi
Kanadoje ir užrube

$2.00 g
. 3.00 5

,S'
$1.50

, 1.00
nt užklatulino.

42 W. Krw>dw

No. 23.

c>

Cd

0)

fOe)

BOSTON, MASS., 19 KOVO (MARCH), 1912 m.
“Entered as second-class matter November 13, 1911, at post office at the Boston, Massachusetts, under the Act of March 3, 1879.“

PubllBhed by 
“LAISVE” PUBLISHING CO.

Every Tuesday and Friday at Boston, Mass

YEARLY SUBSCR1BTION RATE: 
In the United States.............................

To Foreign Countries .................................. 8.00
Advertising rates on application.

All communications should be addressed to:
< 4

242 W. Broadway, So. Boston, Mass.
4c)<c)OO<c)O49e4c)^«c)<7

II Metai.

AMERIKOJ

)

Audėjų streikui baigiantis.
14 kovo buvo visuomeniš

kas mitingas, kuriame daly
vavo 20 tūkstančiu streikie- 
rių. Tasai mitingas turėjo 
nutarti stoti į* darbą ar ne. 
Visi sutiko ant kompanijos 
sąlygų ir nutarė panedėlyj, 
18 kovo, stoti > darbą. Visu 
ūpas buvo labai pakilęs. Vi
si jautė, kad savo energija ir 
pasišventimu įrašė puiku pus
lapį Amerikos darbininku is
torijon. Grįžš į darbą 12 tūk
stančiu darbininku, kurie be
veik visi priguli prie Indus
trial Workers of the World.

Nevisi dar susitaikė.
Bet ne visos dirbtuvės bus 

atidarytos. Nekurie fabri
kantai nesutiko nusileisti ir 
8000 tūkstančiai audėju dar 
turės tęsti kovą. Vardai 
dirbtuvių, kurios nenusilei
do: Arlington, Lawrence 
Duck, Everett, Uswolo, Up
per Pacific ir Lower Pacific 
ir dar kelios. Tiestomis dirb
tuvėmis, kurios nenusileido 
stovi pikietai, kurie atkalbi
nėja nuo darbo. 15 kovo ties 
viena tik Arlingtono dirbtu
ve stovėjo apie 400 žmonių.

Ettoro reikalai. '
Visu sakoma, kad jeigu 

nebus šiomis dienomis pa
leistas Ettor ir Giovanniti, 
tuomet galima laukti streiko 
prasidedant. Streikieriai yra 
pasiryžę paiiuosuoti iš kalėji
mo ne tik vadovus, bet ir 
šiaip visus streikierius, kurie 
pakliuvo kalėjiman dėl strei
ko reikalu.

Streiko pasekmės.
Veikiausia negreit išdils 

šito didžio streiko įspūdžiai. 
Darbininkai dar negavo algų 
ir pusbadis gyvenimas dar 
tęsiasi. Žmonės, kaip prašė 
taip tebeprašo pašelpos. ‘ ‘The 
Call” sako, kad vaiku mirti- 
numas labai išaugęs, nes mo
tinos neturi kuo vaikus pe
nėti.

Darbininkai yra pasiryžę 
neatleisti nei vieno iš polici
jos grieku. Visi jieškos tei
sybės per teismus ir kovos 
už savo padėjimą su tokiu 
jau pasišventimu.

Jieško priekabių.
Jau rašėme, kad kapitalis

tai, ju laikraštija ir teisėjai 
subruzdo leisti paskalas, būk 
suplaukusias aukas vadovai 
ant vėjo leidžia. Bet pasiro
do, kad viskas išduota ant 
pašelpu. Pinigai buvo sudėti 
Lawrence’o Trust Company 
bankoj. Prezidentas to ban
ko pasakė, kad iš pinigu te- 
siliko vos 49 centai. Vistiek 
bus pertikrinamos knygos. 
Teisėjas Morton davė laiko 
pabaigtinai sutvarkyti kny
gas iki utarninko 19 kovo. 
Kad atremti užmetimus Hay
wood ir kiti važipėjo į Bos
toną.

Mexikoje.
Revoliucijonieriams trūk

sta ginklu ir amunicijos. Su
vienytu Valstijų valdžia 
draudžia gabenti ginklus per 
savo sieną, bet Orosko, suki
lėliu vadas, pasakė kad ne
paisys jokiu uždraudimu.

Orosko išleido atsišauki
mą, kuriame pasakyta, kad 
jeigu bus sugautas Madero 
ir jo brolis su dėde, tuomet 
jie visi bus pasmerkti mirtin.

Paminklas Jefersonui.
Keli žymus veikėjai ir re

dakcija “World” sumanė, 
kad būtu pastatytas pamink
las Tomui Jefersonui, tvėrė
jui Suvienytu Valstijų kon
stitucijos ir autoriui nepri- 
gulmybės deklaracijos.

Sušelpė draugą.
Kuomet p. Teodoras Roo

sevelt po prezidentavimui 
vyko Afrikon ant medžiok
lės, visi stebėjosi iš kur jisai 
gaunąs tiek pinigu, nes ta 
medžioklė brangiai atsieida
vo. Dabar pasirodo, kad bu
vęs plieno karalius Carnegie 
davė savo draugui $20.000 
ne paskalon, bet ant amžių 
amžinųjų*'

Tarptautiška prekyba.
Kaip prafteša prekybos de

partamentas Washingtone, 
tai tarptautiška prekyba pe
reitais metais siekė 35 mili
jonu doleriu. Per paskuti
nius penkis metus prekyba 
išaugo ant penkių procentu.

Moterįs konduktoriais.
Philadelphijos karu drau

gija nutarė pakeisti vyrus mo
terimis. Moterįs dirbsiančios 
išpradžiu tik dienomis. Jeigu 
tai pavyktu, tuomet moterįs 
važinėsiančios ir naktimis. 
Toji priemone sugalvota, kad 
suardžius konduktorių uniją.

Kai i niij darbas.
Meri 11 įnešė įstatymo su

manymą New Yorko valsti
jos parlamentan, kad kaliniu 
darbu negalėtu naudoties 
fabrikantai. Pelnas, kurį pa
gamins kaliniu darbas, turi 
būti paskirtas jiems patiems, 
atėmus užlaikymo lėšas, H 
pelno turi būti skiriama kali
niu šeimynoms užlaikyti. 
Vienas trečdalis atiduodama 
patiems kaliniams priskai- 
tant 3%.

Laikraščiuose jau daug bu
vo rašyta, kad kaliniu dar
bas baisiai išnaudojamas, o 
nekurie teisėjai net įeina į 
sutartį su kapitalistais.

Gavo peklos mašiną do- 
van ų.

New York, 16 kovo. -Tei
sėjas Otto Rosalski gavo pek
lišką mašiną su sprogstan
čia medžiaga. Vienok jisai 
pats pakelio neatidarė, bet 
pasikvietė inspektorių iš Bu
reau of Combustibles. Kuo
met tasai išrišo paką, tai me
džiaga sprogo, nuėmė jam 
pirštus ir numetė jį 10 pėdu 
nuo stalo. Teisėjas buvo ki
tame rūme prie telefono ir, 
žinoma, jo nesužeidė. Ant 
inspektoriaus sveikatos spro
gimas gali žymiai atsiliepti.

Policijai liepta, kad su j ieš
kotų kaltininką, bet gaudyk 
vėją laukuose.

Žudynė.
Hillsville, Virginia, 14 ko

vo nušovė teisėją Massie, 
prokurorą Foster ir šerifą 
Luven ir daugelį dar sužeidė. 
Miestelis likosi • visiškai be 
teismo atstovų. Užpuoliku 
buvo visa gauja. Jų vadą 
suėmė, o kitu dar jieško.

Pasikėsinimas ant Itali- 
lijos karaliaus.

Rymas, 14 kovo. — Kara
lius ir karalienė važiavo gat
ve Via La ta išklausyti mišių 
Panteone. Tą dieną suėjo 
sukaktuvės nuo gimimo die
nos nužudytojo dabartinio 
karaliaus tėvo. Staiga tūlas 
Antonio Dalba, dar visai 
jaunas, vos 21 metu vaiki
nas paleido tris kulkas. Vie
na kulka pataikė į generolą 
Giovani Lang, kuris yra va
du karališkos sargybos. Ji
sai yra lengvai sužeistas. 
Taip pat lengvai sužeistas 
arklys. Karalius ir karalie
nė likosi sveiki. Jie sau nu
važiavo ir išklausė mišių.

Subėgusi minia norėjo su
draskyti šovika, bet policija 
jį tuoj suareštavo. Jisai pa
sisakė tai daręs liuosa savo 
valia, prie jokios organizaci
jos nepriklausęs. Savo pa
žiūromis esąs anarchistas. 
Jisai užganėdintas savo dar
bu, nes norėjo atkeršyti ka
raliui už netikusį visuomenės 
surėdymą.

Popiežiaus žodžiai.
Kada popiežiaus sekreto

rius, kardinolas Merry del 
Vai,pranešė Pijui X apie pa
sikėsinimą, tuomet popiežius 
pasakė: “Tai pasekmės be
dievišku laiku”.

Prašo amnistijos.
Nors Francūzijos valdžia 

pirmeiviška, betgi darbinin
ku partijos žmones labai mėg
sta sodinti į kalėjimus. Y- 
patingai daug sėdi kalėji
muose žmonių, kurie prie
šingi kariumenės užlaikymui 
ir agituoja toje pakraipoje. 
Tie žmonės vadinasi antimi- 
litaristai. Neseniai Paryžiuj 
atsibuvo žymiu mokslo vyru 
ir literatorių susirinkimas, 
kame buvo nutarta kreipties 
prie ministerių pirmininko 
Poincare ir prašyti paleisti 
yisus politiškuosius iš kalė
jimu.

Kova su džiova.
Rymas. 15 kovo.--Atsibu

vo tarptautiškas kongresas 
kovai su džiova. Dalyvavo 
visu kraštu atstovai, ’kur tik 
yra panašios draugijos.

Vokietijos kalnakasių 
unijos.

Dadar, kada kįla Vokieti
jos kalnakasių, streikas, įdo
mu žinoti apie darbininku 
spėkas. Didelė dauguma kal
nakasiu yra susivienijus į 
unijas, bet tos unijos nevie
nodos. Yra sočijalistiška uni
ja ir katalikiška. Dabar su 
katalikiškais darbininkais y- 
ra daug vargo, nes ju vado
vai atkalbinėja juos nuo ko
vos. Kad supratus, kokią 
spėką turi abidvi unijos, ga
na bus pasakius, kad 1911 
metais socijalistiška unija 
turėjo įeigu 2.322.003 mar
kes, o krikščioniška tik per 
pusę tiek.

Vokietijos mainierių 
streikas.

Berlynas, 15 kovo.—Strei- 
kieriu skaičius pasiekė treč
dalį milijono. Išvisur pra
neša apie streikierių susirė
mimus su policija ir kariu- 
mene. Trįs pulkai pėstinin
ku su kanuolėmis ir 4 eska

UŽSIENYJ RUSIJOJ
Ir juodąją Dūmą cen

zūruoja.
1909 metais buvo išleistas 

įstatymas, kuris leidžia siun
tinėti Dūmos bibliotekon vi
sus be skirtumo užsienio laik
raščius, nors juos rusų val
džia ir draustų skaityti. Bet 
įstatymas tesi Ii ko ant popie- 
ros: kas valdžiai nepatinka, 
tai užtepa juodais dažais ir 
atliktas kriukis. Bet dabar 
ir visai nesiuntinėja slaptų 
rusiškų revoliucijonierių laik
raščiu, kurie eina Paryžiuj 
ir Šveicarijoj. Negana to. 
Liovėsi siuntinėję vokiečių 
darbininkų dienraštį “Vor- 
Svoerts” ir Paryžiaus “l’Hu- 
manite”, kurie labai aštriai 
rašo prieš rusų valdžią.

Jeigu jau bijomasi, kad 
Dūmos dešinieji neužsikrės
tų svajonėmis, turbūt, val
džiai jau visai riestai.

Naftos trustas.
Baku miesto naftos mag

natai kalti valdžiai už aren- 
das 15 milijonų rublių. Varg
šai sakosi esą taip subiednė- 
ję, kad negalį užsimokėti tos 
skolos. Valdžia rūpinasi su
vargusių pramonininkų padė
jimu. Vietoj 100% bausmės 
už skolas reikės mokėti tik 
10%.

Po teisybei gi naftos kom
panijų akcijos labai augštai 
pakilusios ir rodo, kad reika
lai labai puikiai sekasi.

15.225 elgetos.
Saratovo gubernijoj ap

skaityta, kiek valstiečių iš
pardavė savo laukus nuo va
saros 1911 metų iki sausio 
1912 m. Pasirodo, žemes par
davusių jų skaičius siekia 
15.225 ypatų. Tie valstie
čiai likosi be pastogės ir duo
nos kąsnio. Badas juos pri
varė prie didžiausio skurdo.

Fabrikose jie vietas var
giai begaus, nes ten ir daugy
bės bedarbių. Ir liekasi eiti 
po kaimus šunų lodint, bet 
kas sušelps duona, kadir jos 
pačios nebėra.

Badaujančių skaičius Sa
ratovo gub. skaitoma į 188.- 
000. Tai 20% visų guberni
jos žmonių.

Baisios naujienos!
Putilovo dirbtuve.

Peterburge yra gana daug 
milžiniškų fabrikų, kurie pri
dera valdžiai. Didžiuma jų 
dirba karei reikalingus daly
kus.

Viena iš didžiausių dirbtu
vių tai Putilovo dirbtuvė,kur 
dirba per 10.000 žmonių. Da
bar tenais kilo streikas. Tarp 
kitų reikalavimų yra ir reika
lavimas leisti organizuotis. 
Bet šiaip reikalavimai nela
bai dideli. Išpradžiu atpra
tusi nuo streikų administraci
ja norėjo gązdinimais atbau- 
ginti darbininkus. Bet iš to 
nieko neišėjo. Tuomet di
džiumą reikalavimų išpildė. 
Dabar nekurie jau sugrįžo 
darban, nekurie tyčia dirba 
taip pamaži, kad savo darbu 
^ar daugiau įpykina ponus, 
nekurie dar streikuoja. Juo
doji ir geltonoji spauda 
pliauškia visokius niekus. 
Leidžia paskalas, kad darbi

dronai kavalerijos buvo pa
siusti į streiko apimtas vie
tas. Iš tu vietų policija pra
neša, kad neturi spėkos nu
ramint žmones. Lamborne 
apšauktas karės stovis, kur 
buvo didžiausiai susirėmimu.

Kad apsaugojus skebus 
nuo užpuolimo, juos veža į 
mainas uždarytuose veži
muose.
Austrijos mainieriai ren

giasi į streiką.
Viena, 15 kovo.—Nekurto

se Čekijos mainose streikas 
jau prasidėjo. Sakoma, kad 
jisai gali išsiplatint po visą 
Austriją.

Tokiu būdu męs matome 
pakilus baisu, beveik tarp- 
tautišką, kalnakasiu streiką.

Anglijoje.
Londonas, 16 kovo. - An

glijos mainierių streikas tę
siasi. Žmonių, kurie likosi 
be darbo, jau yra apie ketu
ri milijonai. Valdžia rūpi
nasi pati užbaigti streiką 
parlamentiniu keliu, nes vi
sos šalies pramonė ir preky
ba visiškai pairo. Tarybos 
eina po tarybų, bet ligi suta
rimo neprieina, nes mainie
riai labai drūčiai laikosi. So- 
cijalistų vadas Keir Hardie 
sako, kad pasaulis dar nėra 
matęs tokioje tvarkoje 
besiplėtojančio streiko.

Karalius liepė, kad jo pa- 
lociuje būtu komažiausia var
tojama anglies. Nabagėlis 
mislija, kad tokiu būdu už- 
gniaužš streiką.

Atsisakė tarnaut.
Paryžius, 14 kovo. Prane

ša iš Portugalijos,jog provin
cijoj Braganza atsisakė tar
naut du batai. 10 pulko. Jie 
paėmė ginklus ir amuniciją 
ir perėjo Ispanijos sieną. Jie 
nori prisidėti prie karaliaus 
šalininku.

Repirblika pavojuje.
Chinijoje senosios tvarkos 

šalininkai kelia galvą. Iš 
Pekino praneša, kad genero
las Sheng rengiasi su kariu- 
mene užpulti Pekiną. Jisai 
apsiskelbė pats save impera
torium. Yuan-Shi-Kai iš
siuntė republikonišką kariu- 
menę. Jeigu tam generolui 
pavyktu sumušti republikos 
kariumenę, tuomet Chinijoj 
prasidėtu juodosios dienos.

Mančujiečių princai pave
da visus savo didžiuosius tur
tus revoliucijos nuslopinimui. 
Mongolija atsisakė prisidėti 
prie republikos.

Visi ginkluojasi.
Christiania, 15 kovo. Ma

žoji Norvegija rūpinasi padi
dinti savo karišką galybę. 
Norima statyti tvirtovės jū
ros pakraščiu ir taisyti karės 
laivai. Karalius ir valdan
čios klesos agituoja už apsi
ginklavimą. Jie sako, kad 
ateityje gali kilti didelė ka
rė ant jūros ties pat Norve
gijos krantais. Taigi reika
linga yra išanksto apsigink
luoti.

Darbininkai yra tam prie
šingi. Jie sako, kad niekas 
nenori ant norvegu užpulti.

Kare.
Turku kariumenės vadas 

praneša apie didelį mūšį ties 
Tobruk, kuriame būk žuvo 
apie 2000 žmonių. Nuosto
liai iš abieju pusiu lygūs. Žu
vo daug moterų, kurios neše 
amuniciją.

Iš Rymo praneša apie mū
šį ties Fojat, kur susirėmė 
arabai su italais. Kovos lau
ke likosi 1000 žmonių. Ara
bai gynęsi labai smarkiai, bet 
išlaikyti negalėję. 

ninkus esą papirkę svetim
taučiai, kad sumažinus Rusi
jos karišką galybę.

Ką jau ją mažinti, kad ir 
taip pirmas kaimynas su
kultų.
Nesveikas policijos ma

joras.
Vilniaus gubernijos dakta

riška taryba pripažino Vil
niaus policmeisterį menka- 
pročiu. Taryba išsitarė, kad 
toksai nesveikas vyras nega
li užimti valdiškos vietos. 
Dar nėra žinios, ar tą pus
protį atstatys, ar ne, bet kas 
surašys ant jaučio odos visus 
jo prasižengimus prieš žmo
nių gerovę.

O kiek tokių puspročių sa- 
trapauja visoj Rusijoj?

Maskvos ūgis.
Šių metų pradžioj suskai

tyta, kiek žmonių gyvena 
Maskvoje ir apielinkėse. Pa
sirodo, jog 1,775,583. Ne
daug ko trūksta iki 2 milijo
nų. Per paskutinius penkis 
metus vidutiniškas priaugi
mas 3.1 %. Sakoma, kad Pe
terburgas auga ne taip smar? 
kiai, kaip Maskva. Mat, Mas
kva- tai Rusijos vidurys, ku
rios pramonės išdirbiniai ga
minama visai vidurinei Ru
sijai.

Prieš Dūmos rinkimus.
Peterburgo socialdemo

kratai tariasi išstatyti savo 
kandidatus ateinančio rudens 
rinkimuose. Laikraščiui “No- 

LIETUVOJ
TĖVYNES GARSAI.

Kodėl “Visuomenė” žuvo.
Mums praneša iš Vilniaus, 

kad socijaldemokratiška “Vi
suomenė” todėl turėjo sustot 
ėjusi, kad buvo pranešta, jog 
kožnas jos numeris visvien 
bus koni'iskuojamas. Cenzū
ra, žandarų įsiutinta, pradė
jo kabinėtis dėl kiekvieno žo
džio. Dėl pinigų dar laik
raštis būtų buvę galima leist.

Naujas laikraštis Šiau
liuose.

Jau gauta koncesija ir pra
dės išeidinėti naujas populia- 
riškas savaitinis laikraštis 
“Šiaulių Balsas”. Aplink 
laikraščio bus susispietusius 
visos geriausios spėkos.

Keista reklama.
Klerikališkuose laikraš

čiuose tilpo apgarsinimas 
apie išėjimą “Vaivorykštės”. 
Bet labai keistai skamba be- 
rybis to laikraščio afišavima- 
sis. Jam būk prisižadėjęs 
bendradarbiauti K. Jasiukai- 
tis, bet ne paprastas Jasiu- 
kaitis, o koks tai “italų” ra
šytojas, paskui vėl “vokie
čių rašytojas” J. Šiaulys (?!), 
“anglų” rašytojas p. Jurge
lionis ir 1.1. Tai prie ko pri
veda keistos pretenzijoj. Ne
pažiūrėjo nei taip brangios 
jiems tautystės ir pridirbo 
francūzų, anglų ir vokiečių... 
p. Gabrys figūruoja kaipo... 
profesorius!

Ginčai.
Dėlei telegramos, kurią 

nusiuntė Nočios ir Rodūnios 
lietuviai popiežiui, kįla dideli 
barniai tarp viltininkų ir len
kų atgaleivių. Lietuviai ir 
lenkai pirmeiviai gana suta
ria ir didelių ginčų neužve
da. Vieni dėl Kitų Lietuvo
je išsitenka. Lenkai ypač už- 
metinėja viltininkams, kad 
telegrama buvo siųsta ne 
per vyskupiją, bet per Peter
burgą.

“Viltis” rašo, kad tųdvie
jų parapijų lietuviai buvę 
nusiuntę savo žmones net Pe
terburgan pas minister}.

“Žiburys” dar gyvas.
Nors ir uždarė valdžia “Ži

burį”, bet visos jo įstaigos, 
visi skyriai, kaip gyvavo, 
taip ir tebegyvuoja. “Vil
ties” (N 19) aprašoma “Žibu
rio” progimnazijos vakarėlis, 
kuris didžiai išgiriamas.

O pons Sirvydas savo or
gane sako, kad Lietuvos na
mai dega. Teisybė, vienas 
kokio tai prabaščiaus kluonas 
nusvilo, bet tai buvo per... 
revoliuciją.

O p. Tumas skaito ir 
skaito!

Tasai lietuviškas Jonas 
Krikštytojas, kuris krikštijo 
visus šiaudadūšius, kad dro
žia tai drožia iš vieno Lietu
vos kampo į kitą. Jo profe
sija—juodinti amerikiečius. 
Net “Katalikas” supyko!

Antra “afiera”.
“Lietuvos” koresp. prane

ša iš Vilniaus, kad antrasis 
“Vilties” redaktorius keti
nąs atsisakyti nuo vietos, nes 
esąs suvaržytas. Kaipo ku
nigas, privaląs klausyti vy
riausybės, o čia reikia taip 
imti nagan Vilniaus Michal
kevičių!

Ar tai jau tasai kunigėlis 
negalėtų palaukti, kad ji at
statytų, kaip užpernai p. Tu
mą. Tuomet oūtų nauja 
“afiera” ir “nukentėjęs” ga
lėtų drąsiai važiuoti aukų 
rinkti.

vy Mir” praneša, būk tame 
klausime visos s.-d. frakci
jos eis išvien ir išleis bendrą 
priešrenkamąjį paaiškinimą. 
Peterburgas renka 6 atsto
vus. Iš jųjų 3 išrenka patįs 
turtingieji sluoksniai. Kitus 
tris išrenka vidutiniai mies
tiečių sluoksniai. Kaip ir 
tinka vidurio žmonėms, jie 
daugiausia išrenka liberalus. 
Iš jų, lyginai kaip iš ožio, 
nei pieno, nei vilnų! Bet tarp 
tų miestiečių yra gana daug 
vargdienių ir tikrų darbinin
kų. Jeigu jie visi būtų ge-i 
rai suorganizuoti, tai dar' 
galima būtų pravest soči j ai- 
demokratą. Per Peterbur-1 
go rinkimus 1909 metais gar-| 
sus advokatas Sokolovas ga
vo net 19% balsų.

Pamišęs vyskupas.
Vitebsko rusų vyskupas 

Nikodim pranešė visiems po
pams, cerkvinėms mokyk
loms ir šiaip jau visoms dva
siškoms įstaigoms, kad šiuk
štu nieko nedrįstų pirkti žy
dų krautuvėse nei popieros, 
nei alų vėlių, nei juody los.

Jei kas tokio paliepimo ne
paklausytų, tai gaus ne tik 
pipirų, bet ir išguis iš vietos.
Vilkai ant miesto užpuolė.

Igumeno miestą (Minsko 
gub.) užpuolė vilkai. Bėgio
dami miesto gatvėmis, stau
gė ir užpuldinėjo žmones ir 
gyvulius. Žmonės iš baimės 
nežinojo kur dėtis. Paga- 
liaus vilkus užpuolė policijos 
būrys su šautuvais ir visus 
išvaikė.

10 mėnesių miega.
Jekaterinoslave tūlam Mo- 

isenko, kurį kaltina plėšime, 
perskaitė apkaltinimo aktą, 
kuriame surašyti visi įo pra
sižengimai. Po įspūdžiu to 
skaitymo Moisenko apalpo 
ir... užmigo. Dabar jau ei
na 10 mėnuo, o jis vis "miega. 
Ligonį perkėlė iš kalėjimo 
ligonbutin. Valgydina jį tam 
tikrais prietaisais. /



Atmete taiką
Už save ir kitus.

U. ANDWEJEV.

TYLĖJIMAS
Sulietuvino BARABOŠIUS.

SPAUDOSBALSAI
Trumparegiai žmonės me

na, kad visi be skirtumo 
Amerikos lietuviu laikraščiai 
užstoja darbininkus. Bet tai 
viena iš klaidingiausiu nuo
monių. Teisybėj jie užstoja 
kapitalą gana ą/tsargiai, bet 
dėlto tasai darbas dar kenk
smingesnis. Męs jau nuro
dėme, kad 4 ‘K .’’patalpino Ro- 
osevelto portretą su parašu: 
4‘Visuomenė trokštąjį maty
ti šios šalies prezidentu.” 
Dabar gi N-ry 11 4 ‘Kataliko 
rašoma:

“Rooseveltas aiškiai apreiškė, jog 
nusprendęs būti kandidatu j preziden
tus, kadangi daugybė Amerikos žymes
niųjų vyrų to pas j j reikalavo...

Paklaustas apie to viso pasekmes, 
atsakė, jogei savo tikslą tikįs atsiekti 
betarpiškuoju rinkimu. .

P-as Roosevelt liksiąs prezidentu, 
jei to norėsianti tauta”.

Kadangi “Katalikas” nei 
per pusę lūpų tai nenupeikia, 
aišku, jog jisai bernauja ka
pitalui. Ar jisai gaus už tai 
atnagradijimą tiktai dan
gaus karalystėj?...

Taip, taip, ponučiai! Do
ra, dora ir dar kartą dora, o 
gale liežuvio agitacija už lu
pikus.

džiausią atydą. Streikai vi
suomet pramina socijalizmui 
takus. Streikus vedė Angli
jos unijistai, jau persigėrę 
socijalizmo dvasia, taigi jie 
ir guldo galvą už sočijalistiš- 
ką partiją. Tankiai streikas 
yra neišvengiamas, bet ka
dangi iš jo seka socijalizmo 
doktrina,tai męs, kunigai, su 
tuomi turime kovoti kuoat- 
kakliausia”.

Ir kunigai ėmėsi už darbo. 
Visur sakomi pamokslai, lei
džiamos knygelės, laikraš
čiai. Ypač didelis karas ki
lęs Belfaste ir apielinkėse, di
džiausios pramonijos vietoj. 
Visuose didesniuose miestuo
se sutvertos darbininkiškos 
organizacijos.

sauliu kūnus, bet ir svajoto
jas. Savo romanuose, jisai 
gina dievystės idėją, vėlės 
nemirtinumą. Bet jo mok
slo veikalai neužkrėsti svajo
nėmis. Nors, tiesą pasakius, 
tosios jo svajonės labai pra
kilnios, nes jisai baisiai ne
užkenčia davatkiškumo, ka
riu. Viename savo veikalu 
C. Flamarionas rašo: “žiūrė
dami į didžius padangės vaiz
dus, męs užvismažiausia esa
me palinkę prie blogu darbu 
ir negalime suprasti, kaip 
tai protingi sutvėrimai gali 
taip vieni antrus žudyti dėlei 
religijų, ar tautos skirtumo. 
Baisios pjovynės, tiek kartu 
savo krauju aplaisčiusios že
mę, išsirodo mums tomis va
landomis juo šlykštesnės, juo 
žiauresnes”.

Mums reikėtų pasirūpint 
išversti bent jo populiarišką- 
ją astronomiją.

Nusinuodijo jaunas rašy
tojas, Baltakys Raitelis. Kaip 
ir daugelis žmonių, jisai ne
mokėjo prisitaikinti prie mū
šy dienu aplinkybių. Bet “V. 
Liet.” ir į numirėlius akme
nis laido:

“Mums rodosi, kad nusižudymo prie
žastis buvo netvirtumas valios ir užsi
krėtimas dabar Rusijoje esančia mo
derniška jaunuomenės liga: et, argi ver
ta gyvent!...”

Supraskite: žudosi tik ru
su vėjavaikiai revoliucijonie- 
riai, nesubrendėliai. Tai iš
mintis,* pasemta iš p. Vidū- 
no raštu •

Bet yra Rusijoj liga, kuri, 
kaip epidemija, siaučia po 
kiekvienos nenusisekusios re
voliucijos. Tai kailio mainy
mas, kada vėjas į kitą pusę 
pradeda krypti. 'Bet rąstą 
savo akyse ar tai galima ma
tyti!

Airijos darbininkai
Kaip tik užvedi kalbą apie 

airius, pirmeiviškas lietuvis 
tik be vilties pamoja ranka. 
Taip,rodosi,ir sako: “iš ko iš 
ko, bet jau iš airiu nieko ne
bus gero, tai paklusniausios 
iš visu aveliu”. Taip ligšiol 
ir buvo: pas visus airius bu
vo viena partija. Tosios par
tijos programa, tai kunigo 
žodžiai.

Bet mainosi laikai, maino
si žmonės ir smegenįs ju pra
deda geriau dirbti.

Ant “Žaliosios salos” pra
sidėjo stebuklai. Tie stebuk
lai prasidėjo nuo streiku. Pe
reitais metais buvo kilę trįs 
didžiuliai streikai: Dublino ir 
Belfasto uostu darbininku, 
plieno darbininku Wexford’e 
ir geležinkeliečiu. Po tu 
streiku darbininku ūpas pra
dėjo kilti, pradėta rišties į 
unijas ir glausties į politikos 
partiją. Tatai ypač pradė
ta daryti dėlto, kad streikai 
nelaimėta dėlei geros organi
zacijos trūkumo.

Bet toj valandoj, kada pra
sidėjo spietimasis į partiją 
ir unijas, subruzdo dvasiški 
ganytojai darbuoties už ka
pitalistu reikalus. Visi vys
kupai išleido savo ganytojiš
kas gromatas, kaip tai buvo 
1905-6 metais ir Lietuvoje. 
(Tik atsiminkime Seinų judo- 
šiaus Antanavičiaus aplink
raštį). Ten jie riebiai apra
še peklos smalą, socijalistu 
hiekšystę ir kapitalistu gerą 
širdį.

Airijos vyskupu perdėtinis 
kardinolas Loque rašo:4 ‘strei
ku liga, kuri pereitais metais 
apsireiškė, turi atkreipti di-

Pernai buvo plačiai kalba
ma apie įvykusią taiką tarp 
Jungtiniu Valstijų, Anglijos 
ir Prancūzijos. Taftas, kaip 
ir Rooseveltas, gyrėsi {vyk
dysiąs visasvietinę taiką ir 
karės išnyksiančios.

Publika džiaugėsi, nes ka
riu baisumą ir nereikalingu
mą visi neidijotai supranta.

Pasiliko Jungtiniu Valsti
jų senatui užtvirtinti taikos 
sutartį. Šiomis dienomis jis 
svarstė ir nutarė, jog tokia 
sutartis, pagal kurią negalė
tu įvykt karė tarp trijų val
stybių, nėra gera. Senatas 
išbrėžė visus svarbiausius su
tarties paragrafus ir paliko 
joje tokius, kad taikos sutar
tis liko tik skuduru, leidžian
čiu bile kada pradėt karę..

Ta senato sudarkytoji su
tartis bus perduota preziden
tu Anglijai ir Prancūzijai. 
Nėra mažiausios abejonės, 
kad tos dvi valstybi įsižeis ir 
supras, kad Jungtinės Val
stijos vaikiškai su jomis žai
džia...

Taigi iš garsintosios pasau
lio taikos Jungtiniu Valstijų 
senatas sutvėrė neužsi- 
tikėjimą vienos valstybės 
kita. Ir po senovei kiekvie
na valstybė ginkluojasi kuo- 
sparčiausiai, kad i£eit į karę 
su kitom. Anglija pasisku
bino užsakyt tokį karišką lai
vą, kokio pasaulyj dar nėra 
buvę. Erancūzija sparčiai 
darbuojasi orlaiviu įvedimu. 
Jau išrasti tokie orlaiviai, 
kurie galės pasiimt ir kanuo- 
lę, ne tik sprogstančias me-

Lawrence’o audėjai pada
rė streiką, kad iškovojus sau 
nors kiek žmoniškesnes al
gas. Per devynes savaites 
jie vedė sunkią kovą, kurioj 
prisiėjo keletui kristi nuo 
valdžios durtuvu ir kulky, 
šimtai liko sužeista ir skurdą,

Nusidėvėjusi Amerika iš 
senatorių ir kitu ponu dėkos 
turės atrast išeigą, kad pa
naikinus karišką prisirengi
mą, nes netoli visi gyvento
jai yra priešingi karei ir rei
kalauja taikos ne tik su Ang
lija ir Prancūzija, o ir su vi
som kitom valstybėm.

M. Statkus.

C. Flamarion.

Vienok Lawrence’o audėjai 
pasirodė drąsiais savo reika
le. Ir jie streiką laimėjo. 
Jau siūloma net nuo 5-25% 
proc. suviršum,kad tik grįžtu 
jie dirbt. Taip sakant, Law
rence’o audėjai iškovojo sau 
geresnes algas.

Bet j u kova buvo vedama 
ne tik už save, o ir už kitus. 
Visuose Naujosios Anglijos 
miestuose pakelta liko audė
ju alga mažiausiai ant 5 pro
centu. Tūluose miestuose 
net 10 ir 12 procentas pridė
tas. Garsinama, kad apie 
300,000 audėju gaus didesnes 
algas, o jau 250,000 audėju 
gauna. Vis tai iš dėkos Law
rence’o audėju streiko.

Tiesa, męs šelpėme strei- 
kierius, bet ne visi. Galima 
tvirtint, kad didžioji dalis 
audėju iš kitu miestu nerėmė 
streiko. Ir ką jie dabar pa
sakys, kada jiems algos liko 
padidintos? Tas padidinimas 
liko nupirktas Lawrence’o 
audėju vargu, ašaromis, 
skausmu, gyvastimis, badu 
ir šalčiu. Ar gali pasilikt su 
ramia sąžine tas, kuriam jau 
alga liko pakelta, o jis nerė
mė Lawrence’o streikieriy? 
Ar nepriverstas iš gėdos pa
rausti yra tas, kuris net truk
dė auku rinkimą.

Ir ne vien tik į audėjus tai 
tariama. Lawrence’o strei
kas privertė ir kitu išdirbys- 
čiu savininkus pasirūpint apie 
darbininku algas. Jau iš 
Fall River pranešama, kad 
ten geležies dirbtuvės darbi
ninkams likusios padidintos 
algos.

Be to, visokiu išdirbysčiu 
darbdaviai dabar randasi nu
siminime ir bijo, kad nepa
keltame prieš juos kovos. Jie 
nesitiki jos išlaimėt, nes Law
rence’o audėjai parodė, kad 
darbdaviai yra persilpni ko
vot prieš darbininkus ir pa
drąsino proletarijatą prie rei
kalavimo savo tiesu.

A. Balsis.

lietuviškos tarmės ypatybes. 
Taip bent į kalbos dalykus 
žiūrėta paties J. Jablonskio, 
tokios taktikos prisilaikyta 
V. Kudirkos ir “Varpo”, to
kia mintis išreikšta “Vil
niaus Žiniose”, kuomet tas 
dienraštis pradėjo eiti 1904 
metais, taip,_ pagaliaus, ra
šyta “Liet. Ūkininke” 1906 
metais, kuomet kalbos daly
ku jame prižiūrėjo J. Jablon
skis. Tai buvo visiškai tei
singa pažiūra, nes atmesta 
revoliucijos, o priimta evo
liucijos principas, nustatant 
literatiškos kalbos taisykles.

Bet nuo 1907—8 metu pra
sideda kripsnys į kitą pusę, 
teisingiau sakant, į kelias 
net puses. Atsikartoja isto
rija tosios sakmės, kur lyde
ka traukia j vandenį, vėžys 
šliaužia atbulas, o gulbė 
skrenda į dausas. Centrališ- 
ka vieta, iš kur pūtė refor
mų vėjas, buvo “Viltis”. Aš 
labai tolimas nuo to, kad ne

atiduoti “Vilčiai” prideran
čios garbės. Nėra abejonės, 
tasai laikraštis turi didelius 
nuopelnus dėl mūsų kalbos. 
Jisai pirmas rimtai ir palen- 
gvėliu atvėrė tąją turtu skry
nią, kurioje sudėta žemaičiu, 
anykštėnu ir dzūku tarmių 
brangenybės. Bet labai grei
tai “Viltis”, kaip tai sako: 
iš didelio rašto išėjo į kraštą. 
Pradėjo versti visas prigiju
sias ir niekuo nenusidėjusias 
sintaksio formas. Kaip anuo
met nekurie trumparegiai su
valkiečiai neapkentė 4 ‘kaunie- 
tiškumu” tiktai dėlto, kad tai 
kaunietiška, taip dabar daro 
ir daugelis viltininku, tiktai 
atbulai. Kaipo pasekmė tu 
stačiu ir ūmiu permainų jo
sios (t.y. “Vilties”) rašyboje 
atsirado koks-tai kancelia- 
riškurnąs arba, anot Jurge- 
lionio, nusitolinimas nuo šne
kamosios kalbos. Tai įtek
mei pasidavė ir J. Jablonskis. 
Vienok nuopelnai J. Jablon
skio dėl mūsų literatiškos 
kalbos labai dideli. Bet da
bar jisai“ užsikrėtė kokia tai 
aristokratiška liga, kaip tai 
buvo su kun. K. Jauniumi. 
Ardo nusistovėjusius pama
tus, išimtinai įsimylėjęs į 
vieną. dvi tarmi, neteko
lygsvarybės ir... pradeda 
nustoti atsakomybės j 
Kitu kuom sunku iš: 
jo žodžiai sintaksio

Vasario pabaigoje suėjo ly
giai 70 metu nuo gimimo die
nos didžiausio astronomijos 
populiarizatoriaus, Camillo 
Flamariono. Lietuviška pub
lika apie jį maž težino. Vie
nas mažutis veikalėlis “Stel
la” tėra išverstas. Tuo tar
pu, tokis populiariškas astro
nomijos rankvedis, kaip 
l’Astronomie populaire” nei 
nemanoma išversti.

C. Flamarioną tėvai leido į 
kunigus. 1858 m. pabėga iš 
seminarijos ir pastojo į Pary^ 
žiaus observatoriją. Pirma- 
sai jo veikalas parašytas, tu
rint vos 20 metu, tai “Pasau
liu daugskaitlybė”,kame jisai 
karštai prirodinėja, kad ir 
kitos planetos esą apgyven
tos. 1868 m. pradeda ant or
laiviu tardyti atmosferą ir 
parašo knygą “Oro kelionės”.

Bet Flamarionas : 
mokslo .vyras, tardantis pa-

Mūsų rašybos 
reikalai.

Jau seniai tvarkosi, bet jo
kiu būdu negali susitvarkyti 
ta mūšy rašyba. Juo toliau, 
juo daugiau randasi įvairiau
siu reformatorių. Jau ne
kalbant apie skaitančiąją 
publiką, bet ir rašantieji į 
laikraščius nežino, kuria čia 
gramatika besivaduoti, ke- 
no nurodymus sekti.

Ligišiol bent mūsų litera
tiškosios kalbos pamatas bu
vo suvalkiečiu tarmė. Tai 
visiškai normališkas dalykas. 
Padėjus pamatan šitą tarmę, 
reikėjo patobulinti ji visu 
kitu tarmių ypatybėmis. Tuo
met jau nebūty likusi “suval
kietiška” kalba, bet norma- 
liškai išsiplėtojusi literatiška

netik kalba, harmoniškai aprėpusi
a žemaičiu, anykštėnu ir prus- .1 ties.

nustoti atsakomybes jausmo. 
Kitu kuom sunku išaiškinti 
jo žodžiai sintaksio prakal
boje, kur sakoma, kad jo va
dovėlis... naudos nepadarys.

Paskui dar pas J. Jabl. at
sirado kokia tai seno žmo
gaus ypatybė: pervis pamy
lėti žodžiai (pvz. “tuo tar
pu” etc.).

Tiek apie viltininkus. Vis- 
tik jyju nepastovumas netu
rėtu nustelbti “Vilties” nuo
pelnu. Bet aklai sekti “Vil
ties” ir J. Jablonskio rašyba 
dabar jau negalima.

■ Kaipo pasekmė tų klajoji
mu, pradėjo atgimti kai ku
rie Jauniaus, visai jau neti
kę, principai. Už juos agi
tuoja K. Būga ir... p. Sirvy
das. Tokios “reformos” ver
čia kai kada nekantraujan
čius žmones visai pamoti ran
ka ant tikrai geistinu refor
mų ir privaišina galybes ma
žų reiormatoriuku. Be at
gijusiu Jauniaus šalininku 
yra dap... p. Vidūnas iš Til
žės, kuris irgi perša savo ra
šybą ir vadinamas kalbos ži
novu. O kur p. Jurgelionis, 
specialistas visose žinijos ša
kose, kur dar “Aušrinės” 
principai su baisiausiu kance- 
liariškumu, kur dar p. Dam
brauskas etc., tikrai gali su
simaišyti pėdos. Didžiuma 
iš jų labai gerai žino, kad ju 
“reformos” vėju , remtos, 
bet... pranašauja ir gana.

Teisingiausio kelio prisilai
ko Seinų “Šaltinis” ir “Liet. 
Žinios” ir kai-kurie ameriki
niai laikraščiai. Teisybė, 
jie neturi. “Vilties” nuopel
nu, kuriai visuomet rūpėjo 
kalbos reikalai, bet... neturi 
ir jos ydų- Be abejonės, ir 
čia ne visa kas tvarkoj, bet, 
reikią žinoti, kad kalbos da
lykai gali tik išlėto tvarky-

L. Prūseika.
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Vieną dailią gegužės naktį, lakštin

galoms mėnesienoj čiulbant, tėvo Ignato 
kabinetan įėjo jo moteris. -Ant veido ma
tėsi skausmai, susirūpinimas ir maža lem
pelė drebėjo jos rankoj. Ji prisiartino 
prie savo vyro, uždėjo ranką ant jo peties 
ir patyliai tarė/

—Tėve, eikiva pas Vierutę!
Nepakreipdamas galvos, tėvas Igna- 

tas žiūrėjo per akinius, žiūrėjo ilgai, su 
atsidėjimu, kolei galop ji numojo ranka ir 
atsisėdo ant žemos kėdės.

—Kokie judu... negailestingu!—kal
bėjo ji išlėto ir ant jos malonaus veido 
pasirodė kentėjimo ir pykčio raukšlės, ku
rios išrodė taip, tapsi ji savo apsiniaukusiu 
veidu norėtu parodyti, kaip negailestingi 
yra žmonės—jos vyras ir duktė.

Tėvas Ignatas, nusišypsojęs, atsikėlė. 
Padėjo knygą, nusiėmė akinius ir pasken
do mintyse. Jo didelė juoda barzda, ku
rioje matės keletas žilu plauku, dailiai 
paskleista, gulėjo ant krūtinės ir nuo gi
laus kvėpavimo palengvėle kilnojosi.

—Na, eikiva!—tarė jis.
Olga Stepanovna skubiai atsikėlė ir 

nedrąsiu balsu meldė jį:
—Tėve, tiktai nebark jos! Tu žinai, 

kokia ji...
Vieros kambarys buvo ant antru lubu 

ir, lipant augštyn, siauri mediniai laiptai 
lingavo ir stenėjo nuo tėvo Ignato sunkiu 
žingsniu. Jis, būdamas augštas ir sun
kus, turėjo palenkti galvą, idant įeidamas 
neprasimuštu į žemą adveriją, ir piktai 
susiraukė, kada moters baltas švarkas pa
lietė jo veidą. Jis žinojo, kad iš jo su 
Viera pasikalbėjimo nebus nieko gero.

—Ko jums reikia? —paklausė Viera, 
pakeldama nuogą ranką prie akiu. Antrą 
ranką ji laikė ant baltos vasarinės paklo
dės, į kurią ji labai panašėjo, nes buvo iš
balusi, permatoma ir šalta.

—Vierut... pradėjo motina ir tuo
jau vėl nutilo.

—Viera! - pratarė į ją tėvas, bandy
damas sušvelninti savo sausą ir aštru bal
są.- Viera, sakyk mums, kas tau atsitiko?

Viera tylėjo.
—Viera, ar aš ir tavo motina nesam 

užsitarnavę tavo užsitikėjimo? Ar mudu 
tavęs nemyliva? Ar yra tau kas artimes
niu, kaip mudu? Išpasakok mums savo 
nelaimes, kančias ir, tikėk man, senam, 
daug patinusiam žmogui, tau paliks len
gviau. O mums taipgi. Pažvelgk tik į 
senutę motina, kaip ji kenčia...

—Vierut...
—Man...—jo sausas balsas užsikirto, 

tarsi jame kas perlūžo, man, manai, len
gva? Tarytum aš nematau, jog tave kan
kina kokios tai kančios... bet kokios?
aš, tavo tėvas, to nežinau. Ar taip 
retu būt?

Viera tylėjo. Tėvas Ignatas taip 
drąsiai paglostė ranka barzdą, tarsi
jodamas, kad tik pirštai prieš jo paties 
norą nepradėtu ją pešti, ir tęsė:

—Prieš mano norą tu važiavai į Pe
terburgą—ar aš tave keikiau? Ar pinigu 
nedaviau? Arba, sakysim, 'nebuvau dėl 
tavęs mandagus? Na, kodėl tu nekalbi? 
Štai jis, tavo Peterburgas!

Tėvas Ignatas nutilo ir jo vaidentu
vėj pradėjo vaizdintis kaž kas didelis, iš 
granito padarytas, baisus, pilnas nežino
mu paoju ir svetimu beširdžiu žmonių. Ir 
ten jo Viera buvo vienutė, silpna ir ten ją 
pagadino. Tėvo Ignato sieloj pakilo di
delis kerštas ant nesuprantamo, baiseny
bių pilno miesto ir piktumas ant savo 
dukters, kuri tyli, taip įtemptai tyli.

—Kam tai kalbėti apie Peterburgą 
liūdnai pratarė Viera ir užmerkė akis.- 
Man viskas gerai. Geriau eikite gulti, 
nes jau vėlu.

—Vierut!— atsidūsėjo motina.—Užsi- 
tikėk man, dukrel!

— Ak, motin! su neramumu pertrau
kė ją Viera.

Tėvas Ignatas atsisėdo ant kėdės ir 
prasijuokė.

—Na, tai viskas gerai? paklausė jis 
ironiškai.

—Tėve, tu žinai, - Viera atsisėdo ir 
aštriai tarė, - tu žinai, kad aš jus myliu, 
tave ir motiną. Bet... na, taip sau, man 
biskutį nuobudu. Tas greit pereis. Ištikro, 
geriau eitumėt gulti, aš ir noriu miego. 
Rytoj pasikalbėsime.

Tėvas Ignatas kėlėsi su tokia didele 
energija, kad net kėdė atsimušė į sieną, 
ir paėmė moterį už rankos.

—Eikiva!
—Vierut........

<

—Kad sakau, tai ir eikiva!—suriko 
jis.—Jeigu ji jau užmiršo Dievą, tai kas 
jai mudu!... Ką mudu!

Jis beveik per prievartą ištraukė Olgą 
Stepanovną ir, kada jiedu ėjo laiptais že
myn, ji, pasilikdama jam iš užpakalio, 
piktai murmėjo:

—U-u! Tai tu, šventikas, padariai 
ją tokia. Tą būdą ji nuo tavęs įgijo. Ir 
atsakomybė ant tavęs puola. Ak, aš ne
laiminga....

Ji verkė, tankiai mirksėdama akimis, 
ir, nematydama laiptu, dėjo koją taip, 
tarsi apačioj būtu bedugnė, i kurią ji no
rėtu įkristi.

Nuo tos dienos tėvas Ignatas ne
kalbėjo su savo dukrele, bet ji, rodėsi, ne
atkreipė į tai atydos. Ji gulėjo savo kam
baryj taip pat, kaip ir pirmiau, o kartais 
vaikštinėjo ir tankiai, labai tankiai, šluo
stė ranka akis, tarsi jose būtu kas nors 
įkritę. Bet motina, kuri mėgo juokai^i 
ir juokties, jautėsi, kuomet jiedu tylėjo 
visiškai nuilsusią, bijojo pati savęs, viską 
užmiršdavo, ir nežinojo nei ką kalbėti, nei 
ką daryti. Retkarčiais Viera eidavo pa
sivaikštinėti. Savaitei praslinkus, ji, kaip 
paprastai, išėjo vakare pasivaikščioti. Ir 
nuo to vakaro jos gyvos niekas nebematė, 
nes ji atsigulė ant gelžkelio rėliu ir trau
kinys pervažiavo per patį liemenį. Palai
dojo ją pats Ignatas. Jo moteris bažny
čioj nebuvo, nes, kaip tik dažinojo apie 
Vieros mirtį, ją patiko priepuolis, atėmė 
jai kojas, rankas, kalbą ir, kada čia jau 
bokšte skambino varpais, ji gulėjo apy
tamsiam kambaryj ir negalėjo nei pasiju
dinti. Ji girdėjo, kaip visi išėjo iš baž
nyčios, kaip giedojo, ir norėjo pakelti ran
ką, idant persižegnoti, bet ranka jos ne
paklausė; norėjo sakyti: sudiev, Viera— 
bet liežuvis gulėjo burnoje didelis ir sun
kus ir nepajudinamas. Ji buvo taip ra
mi, kad jei būtu kas atydžiau į ją prisi
žiūrėjęs, tai pamislytų, kad ji tiktai ilsisi 
arba miega. Tiktai jos akįs buvo pravi
ros. Ant laidotuviv susirinko daug žmo
nių, pažįstamu ir nepažįstamu, kurie visi 
apgailestavo Vierą, kad ji mirė tokia bai
sia mirčia, ir jie jieškojo tėvo Ignato kal
boje ir judėjimuose skausmo ženklu. Nei 
vienas iš jų nemylėjo tėvo Ignato, nes jis 
su jais apsieidavo žiauriai ir išdidžiai; jis 
labai nekęsdavo nusidėjėliu ir neatleisda- 
vo jiems, bet pats buvo beširdis ir plėši
kas. Ir visiems norėjosi matyti, kaip jis 
kenčia, sąžinės kankinamas, nes jis dvi
gubai kaltas už Vieros mirtį: kaipo bešir
dis tėvas ir netikęs Dievo tarnas, kuris 
nepajiegia nei savęs išsaugoti nuo nuodė
mių. Ir jie visi žingeidžiai žiūrėjo į jį, 
bet jis, tą jausdamas, mėgino ištiesti sa
vo plačią, spėkų pilną nugarą ir mąstė ne 
apie Vieros mirtį, bet apie tai, kad tik sa
vęs nepažeminti.

—Beširdis šventikas!- tarė dailydė 
Karzenovas, pažvelgęs į tėvą Igną tą, ku
ris nebuvo atidavęs jam penkių rubliu už 
rėmu padirbimą.

Tėvas Ignatas nuėjo iki kapiniu tvir
tas, tiesus ir toks pat jis sugrįžo. Tiktai 
prie namo duriu jam susilenkė nugara, 
bet tai galėjo atsitikti ir dėl to, kad be
veik visos durįs jam buvo peržemos. Įei
damas vidun, jis negalėjo tuojau pamaty
ti moters veido, bet kuomet įsižiūrėjo, tai 
stebėjosi, kad jos veidas taip ramus ir 
akyse nėra nei vienos ašaros. O ant jos 
lūpų nesimatė nei pykčio, nei skausmu— 
jos buvo nebylės ir tylėjo sunkiai, įtemp
tai, kaip pūkuose įguldytas silpnutis kūnas.

Na, ką, kaip jauties? - klausė tė
vas Ignatas.

Bet lūpos buvo nebylės; akįs irgi ty
lėjo. Tėvas Ignatas uždėjo ranką ant jos 
kaktos, ji buvo šalta, drėgna, ir Olga Ste
panovna nei kuom neparodė, kad ji būtu 
jautusi jo palytėjimą. Tėvas Ignatas ati
traukė ranką, ir be mirksėjimo žiūrėjo į 
dvi pilkas, gilias akis, kurios iš didelio 
įtempimo išrodė juodos, ir jose nebuvo nei 
pykčio, nei liūdesio....

Na,aš eisiu tarė tėvas Ignatas,ka
da jau jam paliko šalta ir klaiku.

Jis įėjo svečiu kambarin, kuris, kaip 
visuomet, buvo švarus ir augštas. Kėdės 
stovėjo, it lavonai, apdengti baltomis ant
klodėmis. Prie vieno lango kabojo atver
tomis durelėmis tuščias narvelis (klėtka).

-Nastja! -pašaukė tėvas Ignatas; 
balsas išsirėdė esąs labai skurdus ir jam 
paliko nesmagu, kad tuose tyliuose kam
bariuose, vos tik po Vieros mirčiai, jis 
taip dikčiai šūkavo.

-Nastja!—pašaukė bent kiek paty- 
liau—kur kanarėlis.

Tarnaitė, kuriai nuo verksmo sutino 
nosis ir paliko raudona, lyg burokėlis, 
aštriai atsakė:

—Žinoma, kur. Išskrido.
—Kam leidai išskristi?—tėvas Igna*- 

tas piktai suraukė antakius.
Nastja pradėjo verkti ir, šluostyda

ma su skepetaite akis, šnibždėjo.
- Vėlė... panaitės... Argi galima ją

v

tu-

ne- 
bi-

Ir tėvui Ignatui rodėsi, kad linksma- 
sai, geltonasai kanarėlis nulenktu snape
liu tikrai buvo Vieros vėlė ir jeigu jis ne
būtu išskridęs,_ tai niekas negalėtu sakyti, 
kad Viera mirė. Jis, dar labiau supykęs, 
suriko ant tarnaitės:

--Laukan!—bęt kadangi Nastja dar 
tuojau nėjo, tai jis pridūrė:—kvaila!

(Taliau bus).

m



'.I l|u ■ m a i l» ■ ■

' ' i

LAISVE

—Man išrodo, tėveli, kad 
airišiai ir anglai turi daug 
teisybės, neapkęsdami atei- 
viy. Tie ateiviai tokie kvai
li, nieko nemoka, numuša al
gas.

—Tikras iš tavęs, vaike, 
užaugs ubagy filosofas! To- 
liaus savo nosies tu nieko ne
matai. Gi tokiu būdu ir tave 
reikėty išvyti iš Amerikos, 
nes tu ateivio sūnus.

—Kam mane išvyti. Be ne 
aš kaltas, kad čia pakliuvau. 
Tai jau tavo, tėti, kaltė. Ar 
negalėjai tėviškėj gyvent? 
Pats sakai, kad ir Amerikoj 
kapitalistai žmones skriau
džia. O koks gi smagumas 
amerikonams, kad pas juos 
kasmetai priplūsta visokiu 
ateiviu minios.

—Ar tu žinai, vaike, kad 
kiekviena tauta yra apėmus 
svetimą žemę, kad nei viena 
tauta per amžiy amžius ne
gyveno ant vieno ploto. Ta
ve tik, rodosi, škulėj turėjo 
mokinti, kad seniau Ameri
koj gyveno raudonieji indijo- 
nai, kurie ir po šiai dienai 
nėra visai išmirę. Pagal ta
vo kvailus žodžius, tai šian
dien iš Amerikos reikėty iš
vyti visus baltuosius ir ang
lus ir airius ir visas kitas tau
tas. Neužmiršk, jeigu tave 
kas bandys sugėdint, kad tu 
ateivis, žinok kas jam atsa
kyt.

Tegul, tėti, čia jau tavo 
teisybė, bet męs Lietuvoje 
turime savo amžiną, nuo pra
bočių įgytą žemę.

-Ir vėl netiesa. Lietuviai 
atėjo ant Nemuno krantu iš 
Azijos, taigi jy tėvynė se
niau buvo kitokia. Bet tai 
visai suprantamas daiktas, 
nes tauta nėra visai koks su
stingęs kūnas. Mainosi są
lygos, mainosi būdas, maino
si viskas.

—Bet dabar jau, tėveli, 
kožna tauta turi savo žemės 
sklypą.

—Didžiuma tauty turi.Bet 
aš tik tau kalu į galvą, kad 
tose vietose, kur dabartinės 
tautos gyvena, senovėje kiti 
gyveno. Kur dabartinė Ang
lija, ten keltai gyveno, di
džiumoj dabartinės Vokieti
jos gyveno slavai, kur dabar 
rusai, ten visai kitos tautos 
gyveno, kur dabar baltgu- 
džiai, ten gyveno lietuviu 
tautos dalis, juotvingiai. Da
bartiniai francūzai mažai 
kuom panašys į senovės gai
lus. Ar tai gali kokia nors 
tauta, kuri pati yra ateivė 
skriausti kitas tautas?

—Mat, ale lietuviai tam
sesni, tėveli!

— O airiai iš žaliosios salos 
ar šviesesni. Jeigu jau grą
žinti, tai pirmiausia reikėty 
airiy bomus grąžinti. Bet aš 
taip sakau tiktai dėl palygi
nimo. Viena tauta turi vi
suomet kitą tautą mylėti. 
Nekentimas žmogaus tiktai 
dėlto, kad jis kitos tautos, 
tai biauriausias prasižengi
mas.

—Bet tu man dar nieko 
nepasakei apie algy numuši- 
mą. Sako, kad ateiviai algas 
numuša.

—Klausyk, ką aš tau pasa
kysiu :Lawrence’o fabrikantai 
turi savo agentus visame pa
sauly ir vilioja išten darbi
ninkus. O paskui, kada au
dėjai pakelia streiką jie šau
kia, kad tai grinderiai! Tarp 
-darbininky visur yra tamses
niu ir šviesesniu, nors visai 
ir nebūty ateiviy. Tarp atei
viu yra tamsiy žmoniy, bet 
jy yra ir tarp ne ateiviy. Tai
gi reikia kovoti ne su atei- 
vyste, bet su tamsumu.

Sceniškas 
paveikslėlis.

Saliūnas; Spiritas, užlipęs ant kėdės, 
sako pamokslą; vyry kompanija klauso, 
apsėdus stalą, kur prikrauta buteliy ir 
pristatyta čerky.

Spiritas: Mano mieli bro
liai, čerkos draugai! Ar jums 
kada-nors yra tekę girdėt 
Spiritą kalbant? Esu slau- 
nus oratorius, daugdaug 
slaunesnis už socijalisty Ba- 
gočius. Jie prieš mane vie
nas niekis. Ar esate girdė
ję Spiritą kalbant?

Vyry kompanija: Kal
bėk, klausom, kalbėk! (Pri
sipila čerkas iš buteliy).

Spiritas. Labai gražiai 
dėkavoju, kad esate susipra
tę ir mytite prakalbu kiau
šy ties. Jums kalba ne koks - 
nors Bagočius, bet pats Spi
ritas!

Vyry komp.: Lai gy
vuoja Spiritas, lai gyvuoja! 
(Geria).

Spiritas: Lietuviai — ma- 
lac vyra! Jie visuomet bu
vo susipratę— ne vien ką per
pus, bet ant 56 grady....

Vyry komp.: Urra!urra!
Spiritas: Brangys čer

kos draugai! Būkim susi
pratę, žiūrėkim, išvertę akis! 
Svietas pilnas vargo, kovo
kim su vargu! Užliekim var
gą dezinfektuojamu skysti
mu, kad jisai mums nė aky
se nebetavaruoty! Būkim, 
vyrai, susipratę!

Vyry komp.: Lai gy
vuoja Spiritas! Urra!

Spiritas. Jums, be abe
jonės, bus tekę, vyrai, apie 
vienybę girdėti! Čia juk bu
vo persekiojamas ir kanki
namas Tumas, kalbėjo jums 
apie lietuviu vienybę,—o Ba- 
gočiy taipogi būsit prisiklau
sę. Tieji socijalistai net per
daug už tą vienybę stoja, jie 
stačiai šaukia: “Visy krašty 
darbininkai, vienykitės!” Ši
tai, žinoma, perdėta, šitai 
perplatu!

Vyry komp.: Perdaug, 
perdaug!

Spiritas: Aš, Spiritas, 
jums skelbiu čionai tikrąją 
vienybę, nė perdaug siaurą, 
nė perdaug plačią, tokią 
vienybę, kuri kaip tik tinka 
prastam vargdieniui. Klau
sykit, vyrai! Vienybė tai 
yra išganingas daiktas, tai 
yra nauja laiko evangelija, 
kuriai lemta proletarus pra
džiugint. Džiaugkitės! Jums 
pats Spiritas liepia linksmin
ti es! Kompanijoj yra malo
niau stikliukas ištuštint, ne
gu kad vienam kur nors įlin
dus gerklę perplaut....

Vyry komp.: Tiesa, 
šventa tiesa!

Spiritas: Jūs žinot, kad 
tankiai, kompanijoj besibo- 
vijant, galvelė persveria ir 
žmogus iš sėdynės išvirsta...

Vyry komp.: Nagi, kur 
jau! Tat dažnai būna!

Spiritas: Tokį kompa
nija už pažasčiy paims, tokį 
rems, kiek pati įmanydama, 
namo parvedus, kaip tikrą 
brolį, lovon paguldys....

Vyry komp. : Lai gy
vuoja brolybė, lai gyvuoja!

Spiritas: Mano bran
gus! Jūs girdite socijalistus 
kalbant, kad senasis pasaulis 
reikia sugriaut, jo pamatai 
išardyt ir senojoj vietoj įkurt 
naujas svietas. Klausykit, 
ką jums Spiritas sako, klau
sykit Spirito!

Vyry kompanija: Lai 
gyvuoja Spiritas!

Spiritas: Kad kas-nors 
doro padaryti, reikalinga 
nauja dvasia turėti, reikia 
nusivilkti senasis Adomas. 
Tokiu ūpu, kokiu esat,—nie
ko nepadarysit, — senasis 
ūpas biaurus, tegul jį galas! 
Broliai! Reikalinga nauja 
dvasia, reikalinga tikėt savo 
spėkoms! Jūsy spėkos yra 
didelės!

Vyry komp.: Vivat! 
Tiesą, Spiritas tiesą sako. 
(Linksi galvomis).

Spiritas: Tad išgerkit, 
vyrai, kad savo galybę pa- 
justumet, savo spėkoms įti- 
kėtumėt ir idealą aiškiau 
matytumėt! Jūs išsirinkot 
sunky kelią, kuriuo eisit ro- 
pom ropodami.

Vyry komp.: Bačką! 
Bačką! Kas čia niekis iš ty 
buteliy! Mūšy spėkos yra 
didelės!

Spiritas: (Trepsi, suka 
augštai skrybėlę) Urra! 
Urra!

„ Gribu Grabu.

Korespondencijos
Chicago, III.

Iš darbininkų gyveni
mo. Auštant pavasariui ir 
darby daugiaus randasi. Vie
nur dirbtuvėse padidina dar
bininky skaitliu, kiti išva
žiuoja antfarmy. Bet bedar
biu skaitlius nesimažina, nes 
iš visur suvažiuoja Chicagon 
ateviy, kurie jieškosi darbo. 
Kadangi iš šimto atvažiavu
siu darbininky vos 30—40 
gauna darbo, o likusieji turi 
laukti keliatą mėnesiu, kol 
pasitaikins prie darbo vieta.

Dabar Chicagoje užstojo 
tokie laikai, kad jau bloges
niu, rodosi, negali būti. Pa
žvelgę prie dirbtuviy varty, 
pamatysime šimtus bedarbiu 
išbliškusiais veidais stovint 
prie kiekvienos fabrikos var- 
ty. Kada reikalinga kokio 
darbininko, tai išeina vačmo- 
nas, kaip koks pirklys, išsi
renka tvirtesnius vyrus, o 
silpnesniems ir dirbtuvėj ne
bėra vietos. Kurgi bedingsi 
su šeimyna, neturėdamas už
darbio! Kapitalistai mato, 
kad tarp darbininky nėra vie
nybės, taigi naudojasi tąja 
proga, kad juos pavergus. 
Kad išvengus to, męs turime 
priklausyti prie socijalisty 
kuopy, prie unijy, visi kaip 
vienas vyras! Mūšy draugai 
vokiečiai ir anglai jau išėjo 
iš tamsybės karalystės. Taip 
ir męs, lietuviai darbininkai, 
parneški me senus prietarus, 
girtuokliavimą ir žengkime 
pirmyn. Gamtos Sūnus.
Scran tono bažnyčią d i na

rni tavo.
Scrantone 9 d. kovo vaka

re p. Kuro pasekėjai padėjo 
dinamitą prie parapijos na
mo, stovinčio netoli lietuviš
kos šv. Juozapo bažnyčios. 
Expliozijai kilus, išteškėjo 
namy langai, taip pat bažny
čios ir pobažnytinio skiepo 
langai.

Namuose buvo prisirinkę 
ir svetimy žmoniy. Niekšams 
nenusisekė tą judošišką kru
viną darbą atlikti, tiktai var- 
goninkui Černauckui, sėdė
jusiam prie lango, pabiro stik
lai ant nugaros. Piktadariy 
dar nesugavo, bet tikimasi, 
kad juos sugaus greitu laiku. 
Mat, tą vakarą buvo norėta 
sueiti bažnyčios globėjy ir 
kun. Mickevičiaus. Norėta 
tuomet visus vienu sykiu už
mušti ir sugriauti bažnyčią. 
Girdėjau, kad Scrantono pi
liečiai kels protestą prieš 
kun. Kurą, kad jį, kaip ga
lint greičiaus, išgintu iš mies
to. Mat, koks mokslas mū
šy dvasios vadovy ir kokį 
vaisiy neša.

Eržvilkietis. 
Kitas “Laisvės” korespon

dentas M. Šliakys prie to dar 
priduria: Kaip paduoda “The 
Scraton Times”, tą vakarą 
pas bažnyčios sargą Joną 
Jurky, gyvenantį ten-pat 
klebonijoj, buvęs susirinki
mas iš Hoduro pusės. Mena, 
kad dinamitas taikinta ypa- 
toms, ne kaip bažnyčios su

naikinimui. Čia tai jau ar
šiau, negu Tripolyj turkai su 
italais mūšy dvasiškija pra
deda kovoti.

Grand Rapids, Mich.
Dėlei koresp. N19 “L-vės” 

p. V. Ž—is prisiuntė kelis pa
taisymus. Daugiausia, va
karą rengiant, prisidėjo Bi- 
zauckas. Lošta 3 veiksmy 
komedija “Kainas”. Per pa
silinksminimą T. M. D. buvo 
tik kalbos ir deklamacijos.

Lewiston, Me.
10 d. kovo per mitingą D. 

L. K. Gedimino tapo nutarta 
iš dr- stės iždo paaukaut $15 
Lawrence’o streikieriams. 
Taip-pat perėjus su skrybėle 
per svetainę suaukauta dar 
$5.30, kuriuos pasiunčia Cen
tro Komitetui. Po mitingui 
dr -stės, toj pačioj svetainėj 
atsibuvo mitingas L.S.S. 105 
kuopos. Deklamavo P. Če
pas ir P. Čeraška. Pastara
sis atlošė monologą “Rusijos 
kareivis”. Atlošė gerai.

K. Vilaniškis.
Nashua, N. H.

Šv. Kazimiero dr-stė buvo 
nutarusi apvaikščiot savo 
globėjo vardą 4 d. kovo, bet 
išgirdus, kad kunigas per pa
mokslą atideda ant 10 kovo, 
atmainė savo nutarimą ir nu
tarė viena diena atšvęst sy
kiu su bažnyčia. Alaus užste- 
liavo apie 50 baksy ir pada
rė apvaikščiojimą. Tas dar 
nebūt taip keista, bet čia su 
bažnyčia eina teismas, tai, 
rodosi, nereiktu jokiy drau- 
gavimy su ja turėt. Bet na- 
shua’iečiai ten linksta, kur 
vėjas pučia. Taip -pat buvo 
atvažiavęs ir p. Ramanaus
kas iš Lawrence’o. Jisai bu
vo pirmas tos draugystės įkū
rėjas. Papasakojo apie visas 
kliūtis, kurias reikėjo pergy- 
vent,. o paskui apskritai pa
sakojo apie organizacijas. 
Kalba buvo gera. Taip pat 
ragino visus amerikiečius iš- 
siimt popieras. Tiktai man 
labai nepatiko prezidentas 
Kasparavičius, kuris buvo vi
sai girtas ir jokios tvarkos 
negalėjo įvest.

S. Z. Daugis.
Norwood, Mass.

12 kovo “Kibirkšties”dr-ja 
rodė iliustruotus paveikslus. 
Publikos prisirinko pilna sve
taine. Paveikslai didžiumai 
patiko. Tiktai nekurios mo
terėlės pabijojo idant greito
ji nepagauty, nes kunigė
liams su lazda per lašinius 
užduoda. Velytina minėtai 
bendrovei tankiau landyti po 
lietuviškus kampelius, o liet, 
publikai ramiau užsilaikyti.

Saliamono Vaikas.
Brighton, Mass.

10 d. kovo dievočius Jon- 
kus kaip tik išryto pakliuvo į 
cypę, nes perdaug buvo išsi
traukęs rudžio ir perdaug ro
dė narsumo. Pradėjo stum
dyti moteris ir kelti triuk
šmą. Burdingieriai, matyda
mi, kad be pagelbos aniolo 
sargo neapsieis, padavė ko
tams ant jy valios. Ant ry
tojaus buvo teismas ir varg
šą patupdė ant trijy mėnesiy.

Kamendorius. 
Pittston, Pa.

10 kovo, 2 vai. po piety bu
vo parapijiečiy susirinkimas. 
Buvo net ir vyskupo pasiun
tinys atsiystas, kad galutinai 
ištirt apie kun. Kaupo gas- 
padoriavimą. Pasiuntinys no
rėjo išpradžiy rodą gauti su 
vienais komitetais. Komite
tai buvo iš kunigo pusės ir iš 
parapijony. Bet iš ty dery- 
by nieko neišėjo. Tuomet 
atėjo į svetainę ir žmoniy 
reikalavimus išklausinėjo. 
Kun. Kaupas pralaimėjo,nors 
pasiuntinys labai už jį stojo 
ir gražumu prašė, kad žmo-

nes jam atleisty, jeigu kuo
met nusikalto. Bet žmonės 
visur t pasielgė vienbalsiai. 
Labai gerai laikėsi moterįs. 
Jeigu ne moterėlės, galbūti ir 
būty įvykęs sutikimas.

Purplis.
Suf field, Canada.

Šitame miestelyje yra tik 
vienas lietuvis J. Navickas. 
Jisai yra gelžkelio užveizda. 
Po juo dirba 6—7 darbininkai 
ir visi lenkai, galicijonai. Tie 
vargšai parsidavę tam dėdei 
su kūnu ir dvasia, nes dienos 
valandas reikia dirbti kom
panijai, o vakare tai už tuos 
pačius $2.00 dar reikia dirbti 
dėdės Navicko farmoj. Pas
taruoju laiku dirbo vienas 
lietuvis, bet ant nelaimės, 
bedirbant pabėgo arkliai ir 
sutraukė vadeles. Kuomet 
atėjo mokesties diena, N. 
primelavo kompanijai būk 
tas darbininkas skolingas 
jam $15. Kaipo boso, kom
panija jo paklausė ir palaikė 
$15 ir tik per teismą tas dė
dukas turėjo sugrąžinti, nors 
prieš teismą per visą naktį 
bažnyčioj meldėsi.

Daugmatęs.
Lincoln, N..H.

19 vas. vienas “Keleivio” 
skaitytojas sumanė parinkti 
auky Lawrence’o streikie- 
riams.Prie jo prisidėjo dar du 
vyrai ir rinko aukas. Pas šei
mynas ir pavienius surinkta 
buvo $17.95. Iš viso tik trįs 
lietuviai atsisakė aukauti. 
Bet visgi suaukąuta labai 
mažai. Kunigui tai nesigaili 
ir penkiy doleriy.

Neprošalį bus paminėjus ir 
•čionykščius lenkus. Tai jau 
tikri bukapročiai. Jiems vi
sai nerūpi streikieriy reika
lai. Raulas.

Athol, Mass.
Kiek pirmiaus gyvavus po 

L. S. A. charteriu “Lmo ap
skričio pašelpinio skyriaus” 
draugystė, 28 d. sausio apsi
krikštijo “Lietuvos Sūny ir 
Duktery” dr-ste, atmokėda
ma kitoms kuopoms prigulin
čią dalį pinigy. Kadangi ši
ton draugystėn susispietę 
laisvesniy pažiūry žmonės, 
tai manoma, kad dr-stei klo
sis kuogeriausia. Bet visgi 
yra ir tamsiy žmoneliy susi
rašiusiu draugystėn.Tai kele
tas degtinės ir alučio mylė
toju, karšty kataliky. Jie su
sitarė atsimesti nuo draugys
tės. Taip, 10 d. kovo atėjo 
į susirinkimą du gerai įsi
traukę rudžio katalikai ir 
pradėjo kumščiomis daužyti 
stalą, reikalaudami atmokėti 
jiems įmokėtus pinigus. Per 
juos ir susirinkimą negalima 
buvo užbaigt.

5 d. kovo L.S.S. 114 kuo
pa buvo parengus tarptautiš- 
kas prakalbas dėl sušelpimo 
Lawrence’o streikieriy. Pra
kalbos neįvyko iš priežasties 
uždarymo svetainės ir neat- 
važiavimo iš Lawrence’o kal
bėtojų. Matomai, čia įsimai
šė šuo pakastas. Dažinota, 
kad kas tai telefonavo į Law
rence^, būk svetainė suge
do. Tas viskas atlikta ren
gėjams nežinant.

M. V-kas.

APIE DARBUS.

Paterson, N.J.
7 kovo š. m. L. S. S. 65 

kuopa surengė prakalbas 
Lawrence’o streikieriy nau
dai. Kalbėjo Kirtiklis ir E. 
Kinderis. Streikieriams su- 
aukauta $12.00.

6 kovo L. U. N. K. susi
rinkimas paskirė iš iždo $10 
ir išrinko du draugu parinkti 
po stubas. Rodosi, surinko 
40 dol. Nekurie parapijonai 
atsisakė duoti ir parodė bai
sy savo aklumą, nes sakė, 
kad tai esąs mirtinas griekas.

Šilko audėjai beveik visi 
buvo išėję ant streiko, kom-

panija tuoj pakele mokestį ir 
darbininkai grįžo atgal.

Dajariams nereikalavus 
pakėlė po $1.00 ant savaitės, 
nes komp. sužinojo, kad ir 
ten rengiasi streikuoti. Bet 
jie nėra užganėdinti.

T. Sarapas.

Cleveland, Ohio.
“Draugo” N10 tilpo mela- 

laginga koresp., kurioje pa
sakyta, kad kun. Alaburda; 
suprovojo P. Šivoką ir Ra-! 
dževičiy. Mat, jie buvo pa
reikalavę atlyginti už darbą, 
taisant dievnamį. Tuo tar
pu yra visai kitaip. Alabur- 
da buvo sutikęs jiems užmo
kėti, bet kaip jie pabaigė 
darbą, tai užginčijo ir pasa
kė, jog gali paaukauti. Tuo
met Šiv. padavė teisman ir 
išlošė nuo Alaburdos $28.80, 
o atsisakius jam mokėti, atė
jo konfiskuoti daiktus ir jau 
buvo išgabenę ant gonky pia
no, kuris vos nesusikūlė. 
Tuomet tik Alaburda užsimo
kėjo. Radzevičius apskundė 
ant $150 ir byla dar neužsi
baigus. Bet veikiausia ir jis 
išloš. Jau kad nesiseka, tai 
nesiseka p. Alab. Clevelande. 
Saliūnininkas Baltrukonis ap
skundė Alab. dėl parapijos 
turty. Ta byla tęsiasi jau 
keturius metus ir vis kiekvie
ną kartą Baltrukonis laimė
davo. Ant galo per paskuti
nį teismą, kuris tęsėsi nuo 4 
kovo iki 12 kovo Baltruko
nis visai sufiksino Alaburdą. 
Negelbėjo nei davatkėlių 
maldos laike teismo.

Alaburda keikia kiekvieną 
nedėlią “Laisvę”) “Kovą” ir 
“Kel.”. 1911 m. kuomet at
sibuvo rubsiuviy streikas, 
Alaburda išvadino lietuvius- 
streikierius snargliais, kurie 
Lietuvoj kiaules ganė. Vie
nok dabar patsai Alaburda 
trauks Lietuvon prie degly- 
jy. Šventakupris.

Grand Rapids, Mich.
Draugystė Lietuvos Sūny 

paskyrė Lawrence’o streikie
riams 10 dol. Pinigai jau iš
slysti. J. Dementis.

Lewiston, Me.
11 d. kovo Lewistono au

deklinės dirbtuvės pakėlė 
mokestį ant dolerio 5c. Tur
būt pabijojo streiky, kad ne- 
atsitikty taip, kaip Lawren- 
ce’e. Taigi, darbininkai, męs 
matome, kad šelpdami kitus, 
draug ir sau iškovojam ge
resnį būvį. Ir Lewistone vi
sur rinko aukas po dirbtuves 
ir stubas. Matydami tai fab
rikantai ir neprašius pakėlė 
mokesnį. K. Vilaniškis.

West Hazleton, Pa.
Darbai eina gerai anglia- 

kasyklose, tik neilgai tai tę
sis, nes nuo 1 d. balandžio, 
kaip žmonės sako, bus dide
lis streikas.

G. Snitcer, A. Meskutis.

Detroit, Mich.
Darbai eina vidutiniškai, 

ale žmoniy be darbo labai 
daug matyt. Dar tie, ką no
rėtu dirbt už $1.50, tai dar 
gaiety gauti darbą. Bet už 
didesnį užmokestį sunku.

Miniškos Vaikas.

RED. ATSAKYMAI.
G. SNITCER’IUI, A.ALESKUČ1UI. 

Rašant apie darbus, nereikia rašyt apie 
merginas.

PURPLIUI. Raštas aiškus, bet min
tis ne visur aiški.

RAULUI. Pabaiga nesvarbi.
J. GIEDRIUI. Girtybė ir peštynės 

privatiškuose namuose neverta apraši
nėti. Bandykite rašyt apie svarbesnius 
dalykus.

ŠVENTAKUPRIUI. Paskutinią ži
nią apleidžiame, nes neištenka N-ry vie
tos.

A. RAMANAUSKUI. Tą dokumen
tą nerandame, Matomai suplėšytas..

Juokų kąsneliai.
Ridzikas pasakoja apie 

Merikos bedzievius.
(Drukavota dzūkiškai).

Merika tai cikra Sodoma 
ir Gomora, kap šventam raš- 
ti rašo. Cik jūs many pa
klausykit, kū aš jumiem pa- 
porysu.

Kap cik aš atvažavau in 
šity kontrį, pakliuvau in be- 
dzieviy namus. Ir Pondziau 
šventas atlaisk jiem! Pėtny- 
čioj valgo mėsy, nedėlioj po 
abiedai neina bažnyčon, bet 
visi susėdy čitoja bedzieviš- 
kas knygas ir gazietas, o 
daugiausia “Kovų” ir “Lais- 
vy”. Aš dar senon kontrėn 
girdėjau, kap kunigėlis per 
nauky iškoneveikdavo tas 
gazietas. Jis sakydavo, kad 
kas tas bedzieviškas gazietas 
skaicis, tas turės smaloj 
degc per amžus. Na, ir sa
kykit jūs man, kap tokiy 
gaziety nekeikc! Jos nežū- 
ro, ar griekas apie kū rašyc, 
ar ne griekas, ima ir išdruka- 
voja. Kap cik išgirdo, kad 
kur -nor kunigėlis su savo 
brolio pačiu pasibučiuoja ar
ba kū nors dar padaro, tuoj 
ir ima pliaukšč. Arba už
pernai kokis ty dzievobai- 
mingas kunigas Chicagoj nu
sivedė šešolikos mėty mer- 
gaity kamaron, kad padaryc 
iš jos gėry kataliky, tuoj be- 
dzieviškos gazietos ir pradė
jo ambryc. O jau dzievuliau 
mano, kiek turi kentėc tas 
šventas Macochas. Jeigu ji
sai Dzievu ant garbės užmu
šė savo bedzievy broly ir jo 
paciy norėjau padaryc dzie- 
votu, tai turėty žmonės 
džiaugeis, o ne keikc. Bet 
merikanckos gazietos bliau
na ir bliauna apie jį, o be- 
dzieviai čitoja jas ir šidzina 
iš dzievobaimingy. Jau dzie 
negaliu ilgiau kentėc, reiks 
mufyeis in dzievobaimingus 
žmonis. Vieny rozy nusipir
kau bertainuky alaus ir ar
monikų, sakau, nuramysiu sau 
širdzy ir jiem užfundzysiu. 
Ir kū jūs misliat: nedavė nei 
gere, nei grąic, o liepė mu- 
fycis laukan. Na, aisiu.

Jūsų Juras Ridzikas.

Dr-stė Liet. Taut. Brol. Pašelpos vardu 
1^,. K. (ledemlno No. 1 
Ant Town of Lake, Chicago, III.

ADMINISTRACIJA:
Prezidentas K. K. Strzyneckis, 

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

• 4612 S. Wood st., Chicago, Ill.
Protokoly Rašt. A. A. Poška,

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

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

4600 S. Paulina st., Chicago, III.
Organo užžiūrėtojas A. M. Barčius, 

4649 So. Ashland Ave., room 5
Chicago, 111.

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 BŪDAS mokytis ra
šyti be mokytojo........................ 10c

ARITMETIKA mokiniinuisi ro- 
kundy, su paveikslais (apdary
ta)....................................................35c

Pinigus siyskit per Money O r- 
d e r šiuo adresu:

P. MIKOLAINIS
Box 62, New York City.

KNYGOS.
Visokio turinio lietuviškas, lenkiškas ir 

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

F. Milašauskas,
25 2nd Street, So. Boston, Mass.

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

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

OFFISAS RANDASI:
30 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.

***«*■■• ***
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ADVOKATAS
ATLIEKU VISOKIUS REIKAl.US

SVEIKI, GERI IR PIGUS

Morris Katzeff

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

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

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

83 Leverett st.

Parsiduoda už $1000 Grocerštoris ir 
Bučernė geroj vietoj; randa už Storų 
su 0 kambariais $25. Atneša $35 
pelno į savaitę.

83 Leverett st.

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

WEST END BUSINESS 

EXCHANGE 
83 Leverett Street, 1st floor 

BOSTON, MASS.
Ti-lephone Haymarket 39.

JEI NORIT ŽINOT
Kas yra saulė, planetos ir kometos, 

tai skaitykit knygų

“Pasaulių Ratas”
Su paveiksi. Kalnu 28c.

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

skaitykit kningų

“Meilės Karštlige”
Kuinu 2Oc.

Reikalavimus ir pinigus adresuokit taip:

Cambridg’iui 12 kovo atsi
buvo miesto valdybos rinki
mai. Čia demokratai tvir
tai stovi, todėl ir šių metŲ 
rinkimuose jie sumušė kitas 
partijas. Demokratu kandi
datas buvo praėjusiu metu 
majoras Barry, kuris gavo 
7.196 balsus. Republikonu 
kandidatas ant majoro gavo 
4.051 balsą, o socijalistu žy
mus veikėjas Fitzpatrick ga
vo vos 252 balsu, net nesma
gu pranešti. Tai labai liūd
na, kad darbininkai taip siau
rai žiūri ir nesupranta savo 
galybės.

Nors ant tiek, rodosi, Cam- 
bridge’iaus žmonės nėra dar 
nupuolę, nes aludžiu nelaiko. 
Aludės čia yra išnaikintos 
nuo 1886 metu. Nors kožnais 
metais yra balsuojama apie 
aludžiu įkūrimą, vienok iš to 
nieko neišeina. Šiemet bal
savimo rezultatas toksai: už 
saliūnus balsavo 4.369, o 
prieš 6.936, tai yra 2.567 bal
sai daugiaus prieš aludes. 
Tikima, kad ta smarvė nebe- 
įsiviešpataus daugiaus Cam- 
bridge’iuj.

Gyventoju Cambridge’iui 
skaitoma į 110.000.

K. Ar. “Ukėsas”.

Visoj Amerikoj yra žino
ma, kaip kun. Krasnickas 
mulkina lietuvius. Jo žymes
nieji darbai: keiksmas kožną 
savaitę bažnyčioje ir pravar
džiavimas lietuviu visokiais 
vardais. Bažnyčioj Joną Va- 
lantieju apdraskė, J. Stanke
vičių sumušė ir sukruvino, ka
da tasai nunešė kūdikį pa- 
krikštyt, o turėjo tik $2 vie
toj reikalaujamu $5. A.Bart- 
kevičia buvo užpultas, kada 
tasai pažiūrėjo, ar gražiai at
rodo bažnyčia'ir kunigas no
rėjo jį iš užpakalio su paga
liu nutrenku. Kunigas tuo
met buvęs, girtas. Anestos 
mpterį išvadino paleistuve 
per pamokslą, užtai kad jam 
kalėdojant nedavė pinigu. 
Dėlei to kun. Krasnickas tu
rės stoti prieš teismą 16 ba
landžio dieną.

Negalėdami ilgiau kentėti, 
parapijonai nuvažiavo pas 
kardinolą ir papasakojo vi
sus dalykus. Kardinolas nu
sistebėjo ir tuojaus atrašė 
laišką Krasnickui, jog praša
lins jį nuo vietos, o gal ir nuo 
kunigystės.

10 kovo Krasnickas 'per 
mišias buvo baisiai nusigan
dęs. Per pamokslą pradėjo 
šaukti: “gelbėkite bažnyčią, 
nes vyskupas nori atimti. 
Juk jums žinoma, kad aš esu 
prabaščius nekalto prasidėji
mo panelės švenčiausios. 
Po mišių skiepe ‘bus mi
tingas. Jeigu žodžiu neį
veiksite, povartokite kum- 
ščią.” Vyrai, matydami, kad 
tai ne baikos, davė žinią po
licijai ir per sumą jau bažny
čioj sėdėjo du policistai. Ku
nigas atsisuko sakyti: “do
minus vobiscum”, bet, pama
tęs policistus, suprato kame 
dalykas. Todėl greitai suma
nė laikyti bažnyčioj mitingą. 
Bet niekas jam neleido kal
bėti. •

Ant rytojaus vyrai vėl nu
važiavo pas kardinolą. Jisai 
būk pasakęs: dabar jau aš 
viską žinau ir apsidirbsiu su 
tuo žmogum.

Aldona Giritė.

50,000
KNYGŲ

24 2 Broadway,

Steitas

75c.

SVEIKI IR GERI GĖRIMAI. Į
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DR. M. ZISELMAN
7 Parmenter St., Boston, Alass. 

Telephone Richmond 1967-R.

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

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsių Lietuvis ų Lenkiškų Vaistų

“LAISVE”
So. Boston. Musu.

CASTLE SQ. TEATRAS
Perstatymai prasideda 2 vai. po piet 

ir 8 vai. vakare.
Šių savaitę bus lošiama labai 

žingeidi komedija

So. Bostono Lietuviy Labdarystės 
Draugija rengia iškilmingų baily, kuris 
atsibus 19 balandžio, 1912 m., gražiau
sioj svetainėj Odd Fellows Hall, 515 
Tremont st., Boston, Mass.

25c., 50c.

DIDŽIAUSIAS £ £ H w T k a < LEIDŽIAMAS
DARBININKŲ * * įZ į | % / A 7 7 LIFT. SOC. 
SĄVAITIN1S ▼ ZIL SĄJUNGOS
LAIKRAŠTIS AMFRIKOJF.

vyru Jvgas, gal būti išgidomas sava 
; i, slapta ir labai pygjai.

Pranešimas.
Bostono socijalistiškos or

ganizacijos rengia abelną 
mitingą paminėjimui kovo 
mėnesio nuotikiu. Mitingas 
atsibus 24 d. kovo Franklin 
Uni6n Hali, t. y. toje pačioje 
svetainėje, kur buvo apvaik- 
šČiojimas kruvinojo nedėldie

nio, kampas Berkeley ir 
Appleton Sts., Boston, Mass. 
Pradžia 7 vai. vakare. Mitin
ge dalyvauja sekančios orga
nizacijos: lietuviu, latviu, 
rusu, žydu ir lenku. Visu 
tautu bus ir kalbėtojai. Taip
gi dalyvauja latviu du cho
rai, kurie padainuos keletą 
darbininkišku dainų. Todėl 
malonėkit lietuviai atsilan
kyti.

Socialistišku org. konfer. 
sekr. V. Paukštys.

17 kovo atsibuvo Bostone 
L.S.S. 162 kuopos prakalbos 
Lawrence’o streikieriu nau
dai. Žmonių buvo pusėtinai. 
Kalbėjo pirmas J. P. Rauli- 
naitis, paskui Grigaliūnas. 
Deklamavo M. Micnelsonie- 
nė ir J. Klevas. Ant pabai- 
bos kalbėjo J. Neviackas ir 
Bagočius. Prakalbos patiko 
žmonėms. Auku surinkta 
pirmu sykiu $12 su centais, 
aptru sykiu irgi buvo renka
mos aukos. Nekurie iš pri
sižadėjusiu kalbėtoju sustrei
kavo... ir todėl buvo kviesta 
kalbėtojai iš publikos.

Vytauto draugystės komi
tetas, susidedantis iš B. Sta- 
šio ir Balilionio, surinko 
Lawrence’o. streikieriams 10 
dol. 65c. Pinigai pasiusti 
streikieriu komiteto sekreto
riui J. Bedard’ui.

Lawrence’o streikieriams 
V. Kaunas paaukavo 1 dol.

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

Tamošaitis ir Yurgeliunas 
233 Broadway, So. Bost( ne.

Jurgis Urbšaitis moterų ir 
vyru kostumeriškas kriau- 
čius,siuva visokias drapanas, 
taipgi išvalo, prosina, sutaiso 
ir nudažo. 255 Broadway, 
So. Boston, Mass.

Utarninke, 19 kovo, atsibus Birutes 
Kankliy Choro susirinkimas po No. 376 
Broadway, So. Bostone. Prasidės 8 vai. 
vakare. Kviečiami atsilankyti visi, ku
rie tik nori įstoti į minėtų chorų.

Labdarystės Draugijos susirinkimas 
atsibus seredoj, 20 kovo, 8 vai vakare, 
po nurn. 339 Broadway, So. Boston. 
Kurie nesat pilnai užsimokėję, tai pųsi- 
skubinkit, nes tuoj bus daroma atkal
ta.

Balius!
Balius Šv. Jurgio draugystės atsibus 

19 balandžio (April), 1912 m. Prasidės 
1 vai. po piety ir trauksis iki 12 nakties, 
svetainėj Roddy Hall, 58 Market street, 
Brighton, Mass. Bus visokiy užkan- 
džiy ir skaniy gėrimy. Muzikantai 
Vytauto Beno Brass Orkestrą. Užpra- 
šom visus lietuvius ir lietuvaites atsi
lankyti ant mys linksmaus baliaus.

Komitetas.

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

Reikalingas kriaučius.
Reikalingas mokantis kriaučius prie 

kostumeriško vyry ruby siuvimo, taipgi 
ir prosyt. Darbas ant visados, užmo
kestis gera. Malonėkite atsišaukt grei
tai per laiškų arba ypatiškai. Antrašas:

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

Parsiduoda.
Parsiduoda valgomy daikty krautuvė 

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

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

NAUJIENA, KOKIOS DA 
NEG1RDEJOTE.

Męs varome biznį šiame mieste per 12 
mėty ir jau ištaisėme tūkstančius narny 
puikiausiais rakandais, kurie buna ge
rais 7 ar 8 metus, ir, jei atsitinka par
duot, da galima ant jy pelnyt. Kodėl 
taip? Todėl, kad męs neišmokam tokios 
didelės randos nuo $7.000 iki $8.000,kaip 
kiti Storai, ir nelaikom supirkėjų, ku
riems išmoka nuo 3 iki 4 tukstančiy al
gos ant mėty, taipgi nelaikome mana- 
džeriy, nes męs galime tų atlikt patys, 
kad sumažint išlaidas, iš ko turi pelnų 
mys kostumieriai. Aš ištaisysiu jys na
mų puikiausiais rakandais už $60,00, už 
kuriuos mokėsite kitam Store $90.00. 
Ateikite persitikrint, jei netikėtumėte, 
galiu nuvest į rakandy 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 myliy nuo Bostono. Kalba
me lietuviškai, lenkiškai ir angliškai. 
Atsilankykite po šiuo numeriu:

B. CANNBR
338 W. Broadway, So. Boston, Mass, 

tarpe E and D sts.

Rengiant vestuves, krikštynas, 
varduves ar šiaip kokius pokilius, vi
sada kreipkitės prie mūšy, o męs ju
mis aprūpinsim pigiausiais ir geriau
siais gėrimais. Mūsų sankrova yra 
sena ir visiems žinoma. Pašinus gau
site tikros rusiškos degtinės ir šim
tus kitokiy gėrimų,kaip tai malinow- 
ka, wiszniowka ir kitokių. Čia dirba 
visiems žinomas ir teisingas lietuvis 
Stanislovas Matchis. Norėdami su
sirašyti, galite rašyt lietuviškai. Nuo 
South station tik 2 minutas ima eiti 
iki mūšy sųkrovai.

Revere Distilling Co.
579 to 589 Atlantic Ave.

BOSTON, - - MASS.

gaunamos “Laisvės” spaustuvėj.

Č E N ST A K A VO KIJOŠTO RIA U S 
SLAPTYBES arba kruvini Do- 
mazo Macocho darbai. Su pavr. 15c

LEKCIJOS APIE ATSK1R1MO
ŽENKLUS........................................15c

MOKSLAS RANKAŽINYSTES 
arba kaip pažinti žmogaus ateitį 
ir praeitį pagal delno ruožus ir 
nago žydėjimų.............   15c

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

kų ir iškeliaujantiems........... 15c
REVOLIUCIJOS ATBALSIAI.. 15c
AR YRA DIEVAS?.......................25c
GREIČIAUSIAS PAMOK1NTO-

JAS ANGLIŠKOS KALBOS... 25c 
TĖVYNĖS LAUKUOSE............. 10c
SOCIJALDEMOKRATŲ PAZVAL-

GOS IR REIKALAVIMAI....... 10c

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

Kii nors užsisakydami visada ad- 
resuokit taip:

“ DILGELES ”
Buduvojančlų juokų ir ne kuolais einančių protų lalkrufitis, su paveikslėliais bei 

karikatūromis, elnųs 7-tus metus.

"DILGELES” dabar ima iš proto sandėlio ir ne vienus tik juokus (ypač 
tai dėlto,kad jos dikčiai padidėjo ir viskam turi vietos).Jose telpa šie nuolati
niai skyriai: Amerikos žinios, Žinios iš pasaulio, Korespondencijos iš lietu
viškų pūdymų, Iš Lietuvos; Kų šneka Dilgių Kristė su lldeginiu; Redak
cijos pastabos; “MOTERŲ LAIKRAŠTIS” motery skyrius, vedamas dr. 
J. Baltrušaitienės; “TAUTOS ŽIEDAS” moksleivių skyrius, vedamas 
stud. Špoko; Laikraštiniai dirvonai; “Laikraštininkas ir Spaustuvininkas”; 
Literatūra: apysakos, eilės, satyros, juokai; Lietuviy Humoras origina
liški juokai; Vietinės Naujienos. Beveik kas 2-am num. da šie skyriai: 
Navatnas tas svietas istoriški kurjozai: “Draugija” iš draugijų gyve
nimo; Teisių patarimai; Informacijos biuras (klausimai ir atsakymai), ir tt.

“DILGELES” rašo apiCmokslo, dailės ir filozofijos žiedus, apie -meilę, 
darbininkus, kapitalistus, ponus, visokias valdžias ir paleistuvysti's, koope
racijas irti. Kaina: 1 dol. (2 rub.) metams; 60c. (120 kap.) pusei mėty 
į visas šalis. “Dilgėlės” įkūrė J. Baltrušaitis 1906 m. Dabar jas leidžia kas 
1 savaiti Broliai Baltrušaičiai. Į juos ir adresuoki!, šiaip:

BALTRUŠAITIS BROS.,

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

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

GOLDEN WINE CO.
DAUGUMOS GĖRIMŲ PARDAVĖJAI

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

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

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

“KOVOJ” rašoma apie viskų teisybę ir drųsiai skelbiama socijalizmo 
idėja.

paduoda žinias iš viso svieto.
“KOVA” tikriausias darbininky laikraštis.
“KOVA” paduoda žinias iš viso svieto.
“KOVA” metams $2.00^Amerikoj ir kitur.

Prisiyskit savo adresų, o gausite vienų “Kovos” num. pažiūrėjimui 
DYKAI. Nuo naujy mėty “Kova” išeis tokia kaip “Keleivis”.

1815 E. Mdyamensing Avė 
V d PHILADELPHIA, PĘININ’A

MUZIKOS MOKYKLA
Įsteigta D.L.K. Vytauto Beno. Tai

gi, kurie mylėtumėte prigulėti prie šio 
beno, meldžiame atsilankyti Panedė- 
liais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 7 iki 
10 valandai vakare į ruimų po num. 339 
Broadway, So. Bostone. Męs norime 
sutaisyti benų iš 40 ypatų, todėl malo
nėkite prigulėti iš Cambridge, Brighto- 
no, Bostono ir So. Bostono. Kiekvienų 
išmokinsim greitai ir gražiai grųjįt, to
dėl mylintiems muzikų yra geriausia 
proga čia prigulėti ir išmokti puikiai 
grųjįt. Širdingai visus užkviečia at
silankyti K.L.K. Vytauto Beno

KOMITETAS.

SENIAUSIAS RUSIŠKAS

DAKTARAS
ti. 1.. Iil2RINARl>

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

Sutaisome Receptus su didžiausia 
atyda, nežiūrint ar iš Lietuvos atvež
ti ar Amerikoniški. Gyduoliy galite 
gauti, kokias tik pasaulyj vartoja, 
taipgi visados randasi lietuvis aptie- 
korius K. ŠIDLAUSKAS.
EDVARDAS DALY

Savininkas
18 Broadway, So. Boston, Mass.

Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs prisiusime gyduoles per expresu.

bet lipk vienais

i.ietuviškai-lėnkiAkai-rusiAkas

DAKTARAS
Vienatinis mys tau
tos Medicinos Profe
sorius Massachusetts 
steite. Jau arti 18 
mėty, kaip aš pasek
mingai gydau ir at
lieku operacijas. Tė- 
rnyk!!! Neik jieškot 
manę į aptiekų ant
kampo po mano ofisu, 
trepais augŠtyn iš num. 7 Parmenter St. 
Durys mano ofiso nuteptos baltai, o vir
bui jy 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.

K<M<MKKIC< BLM ft MAIN STS..

Telephone So. Boston. 845 M

DR. F. MATULAITIS
495 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
; Valandos: _
; Nuo 12-2 dienų ir nuo 7-9 vakare. W 
i Nedėlioinis iki 3 vai. po piet.
.c)»tc)«lc)4c)»<c)8|9©4tc)4tc)<c)O<c)J«c)S

KALBU RUSIŠKAI IR 
LATVIŠKAI.

294 Washington St.
Room 738 BOSTON, MASS

Užlaikorn didelę

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

Duodam ant bargo ir ant išmokesčio.

8S212 Washington Street
Mūšy agentai: J. A. Peldžius, J. Pocius 

J. Pociūnas, Liudvikas Davalga ir 
F. S. Šimanskis.
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Perkant žiūrėk, kad butų ta marke, 
o Kauni teininKai.

Geriausia gyduolė nuo Skaudėjimo 
Galvos, Kataro, Pečiy, Krutinės, Šo
nuose, Reumatizmo, Šalčio, Neuralgijos 
ir įkandimo visokiy vabaliuky.

25c. 
50c. 

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

25c.
2yc.
25c.
35c.
25c.
25c.
25c.

Egiutero No. L 
Egiutero No. 2. 
Zmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mestis - 
Trejanka 
Limmentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepy Balsamas 
Antylakson dėl Vaiky 
Milteliai Vaikams nuo Kirmeliy 

,, nuo Kirmeliy dėl suaugusiy 
Vanduo nuo Akiy Skaudėjimo >- 
Ugniatraukis - 
Skilvio Lašai -
Gyduolės užlaikymui Viduriavimo 

ir Kruvinosios
“Uicure” arba gydymas 

Reumatizmo -
Gyd. del nemalimo Pilvo - 
Milteliai apstabdymui 

Galvos Skaudėjimo
Lašai nuo Danty Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir 

Prakaitavimo Kojy
Geležinis Sudrūtintoias Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaiky 
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 
Gyduolės.nuo Grippo - - •
Plaukų Apsaugotojas 
Muilas Plaukų Saugotojas 

\Mihteliai nuo Kepeny 
Valytojas Plėmy Drabužiuose - 
Rožės Balsamas -
Kinder Balsamas -
Bobriaus Lašai -
Švelnintojas ... -
Kraujo Valytojas -
Nervy Ramintojas . - - :
Egzema arba Ocios Uždegimas 

pas Vaikus 1
Groblevskio Pleisteris

(Kaštavolo) 
Pamada Plaukams - 
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 
Gyduolės nuo Riemens 
Vengriškas Taisytojas Ūsų 
Inksty Vaistas (mažesnė) 
nksty Vaistas (didesnė) - 1
Akinės Dulkelės 
Gydymus nuo uždegimo Danty arba 

nbelnai Skausmo ir Škorbuto $1.25 
Gyduolės ir Mostis nuo Parky 

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

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip
gi privalo užlaikyti visada mūšy puikias 
Lietuviškas gyduoles savo storuose ant 
pardavimo, kad mūšy tautiečiai reika
laudami, galėtų pas savo štornikų nusi- 
Sirkti ir nereikalauty išduoti pinigus 

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

ALB. G. GROBLEWSKI
PLYMOUTH, PA.

25c.
25c.
25c.
50c.
35ę.

$2.00 
$1.00

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

$1.00
25c.

TIKRA DEGTINE
Jeigu jus kada reikalausite

TIKROS RUGINĖS arba BOURBON DEGTINĖS
Tai ateikite pas mus, neą mys DL^G'TUNČ yra išsistovėjus medyj ir 
užpečėtyta Jungtinių’Valstijy Bandeliuose, taipgi užpečetyta bonkose po 
priežiūra Jungtiniy Valstijų valdžios vientik dėl mys.

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

BURKE, GALLAGHER & CO
396 ATLANTIC AVE., nr^hr*oRpbs BOSTON, MASS.

Parduodame gorčiais už visai žemas kainas.

Už $1500 cigary, knygų ir laikraš
čių štoras su 5 kambariais,randa $35, 
galima padaryt gyvenimų ir da su
taupyti kokį aolerj.

83 Leverett st.
Už $725 cigary štoras, $150 biznio 

j nedėlių; duosime nedėlių pamėgint.
83 Leverett st.

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 
įnyliy, kur randasi didieji kompanijy 
offisai, kokius žmones įleidžia į Suvie
nytas Valstijas ir kokiy neįleidžia, kiek 
vertės turi kity žerniy pinigai, tai pri- 
siysk 15c. starnpom žemiau nurodytu 
adresu, o apturėsi minėtų knygelę.

.L VALUKONIS,
261 W. Broadway, So. Boston, Mass.

BUK
VYRAS

Vardas

Adresas;

DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA iOLSELISI
Vyno, Visokių Likierių, Degtinės, Rusiškos “Alonopolkos”, 

Šampano, Alaus, Aliaus ir visokiu importuotų gėrimų.
x

Jei nori sveiky gėrymy ant V< lyky, kurie tavo sveikatai nekenkty, 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 prisiysim orderius per expresu. Rašykite lietuviškai šiuo adresu:

WILLIAM ZAKON & CO.
Kampas Endicott St., netoli R/\ctnn Mocc

May market Square 1MJMUI1,

LAIVAKORTES
Kam gi Laivakortes pirkt pas kokį ten žydelį, kad galima gaut pas lietu
vį agentų atvažiavimui ir išvažiavimui net 9-niy kompanijy 1-mos, 2-ros 
ir 3-čios klesos laivais?

Čia ir UI IN 1GUS jums pasiunčia į visas pasaulio dalis greitai ir pi
giau negu kur kitur. Važiuojantiems Lietuvon parūpinu guberskus paš- 
portus, taipgi ir atvažiuojantiems jokios baimes nėra pereit rubežiy 
(gronyčių). Važiuojančius patinku ant stočiy Bostone ir New Yorke, 
nes aš užlaikau 2 offisu. Norėdami Pinigy siyst ir pirkt ŠifkorČiy, pra
šykit aplikacijos, pridedami už 2 c. stempą iš jums artimiausio offiso.

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

Feeling‘Tif’Every Day
Influenzos arba irme- 

dies užpuolimai naktimis 
arba kosulys ir die- 
girnai jūsų raume- 
uyse iš nusidirbi- 
ino, nepaguldys 
jus, jeigu turėsit

Richter’lo
Pain 

Expelleri 
savo namuose ir 
tuojaus imsite
vartot. 25c. ir 50c. aptiekose. 

^Sergėkis pamėgdžiotų vaistų- 
M ---------

F. *0. RICHTER & CO., 215 Peart Street, New York 
i Rlchter'io Congo Pillės yrw geros nuo 
i viduriu Kulcletėjluio. 25c. ir 5oc

FARMAS PARDUODU.
LIETUVIŲ KOLONIJA MICHIGAN 

VALSTIJOJ, kur turi nusipirkę farmas 
150 lietuviy. Mason County turiu par
davimui gyvenamų fanny su budinkais 

molis su smieliu ir 
Taipgi Lake Coun- 

btos žemes far- 
Parduodu pigiai, taipgi ir ant 

Rašyk tuoj aus, o

ir sodais, žemė 
juodžeme maišyta. Tail 
ty turiu daugybę neišdirl 
moms.
lengvy išmokėjimy. 1
gausi lietuviškų informacfjy knygelę ir 
mapų dovanai,

ANTANAS KIEDIS, 
Peacock Lake, Michigan.

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

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijinta krauja 
arbasypili, nubiegiina sieklos, patrotitu stypribe, puČkus 
ir kitus išmie.linus, negromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu. inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
tiznia, gonorrhoea a> La triperi, naujai igautas lygas, 
strietura ir vysti 
namuse privati* ___

Ta, dykai įgauta knyga, pasakis jums kodėl jus 
kentat ir k-iip gaW gabitinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, > .it;ns ture žinoti kožnas vedes arba 
nevedes w. ra s. 
katras atsyd.i ve 
lygu. Tem k it 
užtnokam už pa< 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adresą ant 
Šeiniaus paduotu k., ponu, katrų siusk mums šendena.

DYKAJ GAUV0S KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTE^ & CO., 1. ROO 22 Fifth Avrnoe, Cbirato:

Godotinas Tam i -t t: Pagal Tam i stos priž.adiejma, aS norlečjau 
jog Tamibta pribiuntumei man vysai dykai včna jusu knyga del vyru.

ibitinaj isigyditi. Knyga ta yra
_ ___ _________ ___________ i,

Ta kuvga yra parašita par Daktara, 
ii o laįka tyrinejmu tu, specijalisku 
jog L. knyga yra siustą vysai dykai, 

•<>, ii’g užpečetita konverta. Nesiusk




