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BAISI NELAIME
ANT JUROS

MOTERIMS
NAUJIENOS

“VILNIES” REDAKTO
RIUS JAU KALĖJIME.

Amerikos pakrašty žu
vo 247 žuvininkai.

Bedarbiams nėra pini
gų, o paminklams yra.

New Yorko valstijos gu
bernatorius pasirašė po Mi
liais, kuriais skiriama $50- 
000 įsteigimui paminklų ko
kiems tai dviem generolam.

O bedarbiams, kada soci- 
” Laivas “Newfounland” li-'jalistai paprašė paskirt $2- 

kosi suremtas ledynais ir pa- j 000.000 — tada nonas guber- 
virto šiupuliais. Žuvo 77 natorius tik papurtė galva, 
žmonės.

Apie laivą “Southern i 
Cross” ligi 4 d. bal. dar ne
buvo tikros žinios. Spėja
ma, kad jisai nuėjo jūros: 
dugnan, o sykiu su juo ir 170 į 
žuvininkų. Jokios žinios, i 
kad jie būtų išsigelbėję,nėra.'

Kada nuo Cape Race gau-| 
ta žinių bevieliniu telegrafu,! 
tuojaus pasiųsta gelbėjimo 
laivai. Kapitonas laivo “Be- 
laventure” praneša, kad jam 
pavyko išgelbėti 120 žmonių 
nuo žuvusio “Newfounlan- 
do”. Vienok daugelis iš iš
gelbėtų, veikiausia, mirs, 
nes jie sustirę nuo šalčio ir 
nuoilsio.

“Bellaventure” su išgelbė
taisiais pribus į St. Johns 
uostą, veikiausia, subatos 
vakare, 4 d. bal. Ir jį veik 
užblokavo ledynai.

Išsiųsti laivai jieškoti

St. Johns, 4 bal. Pirmose 
dienose balandžio New 
Founlando pakrašty siautė 
baisi jūros pūga. Ji prasi
dėjo staigiai ir paruošė mir
tį šimtams žuvininkų.

St. Johns baisus sujudimas. 
Žuvininku moteris, vaikai, 
giminės laukia ir nesulaukia 
galutinos žinios apie likimą 
jiems brangių ypatų. Lai- • 
kraščių ir telegrafo ofisai ■ 
kupini žmonių, laukiančių j 
paskiausių žinių.

Sudegė dalis seniausio 
Amerikos miesto.

St. Augustine (Florida)

no daug namų seniausio 
Amerikos miesto, Šv. Augu
stino.

Kiek žinoma, žmonių ne
žuvo. Sudegė teismo rūmas 
ir seniausias visoj Amerikoj 
hotelis.

Aplinkiniai miestai sutei
kė padegėliams pagelbą.

Moterįs policistės.
Po Chicagai seka Pitts- 

burgas, kuris turi jau 4 mo
teris policistės.

Sakoma, jog greitai ir Bo
stonas priims moteris polici
jos tarnyston.
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Prieš garlaivių trustą.
14 d. balandžio prasidės S. 

V. valdžios teismas prieš 
garlaivių trustą. Teisman 
bus patraukta “Hamburg- 
American” linija ir kitos 
kompanijos, kurios sudaro 
šiaurės Atlantiko sąjungą.

EI GENE A. CLANCY.

WILLIAM E. REDDIJi.

Tai paveikslas E. A. Clan- 
my ir W. Reddino — dviejų 
vadovų tiltų statymo unijos, 
kurie su kitais savo draugais 
pasmerkti kalėjiman už “di
namito konspiraciją”.

Darbininkai renka para
šus po peticija W. Wilsonui, 
kad jų pasigailėtų.

Demonstracijos prieš 
Huertą.

Mexico City atsibuvo 1 
triukšmingos demonstraci
jos prieš tyroną Huertą.

Demonstraciją įtaisė stu
dentai, kurie, eidami miesto 
gatvėmis, šaukė: “mirtis 
Huertai! Mirtis!”.

Policija ginkluota spėka 
užgniaužė demonstraciją. 
Du studentu užmušta, dau
gelis suareštuota. Karės 
teismas pasmerkė visus su
areštuotus nužudyti.

Matomai, Huerta neilgai 
ponaus. Sukilėliams vis la
biau sekasi.

Socijalistų redaktorius 
kalėjime.

Oklahoma City. — Redak
torių socijalistų laikraščio, 
draugą H. Coomer, pasodi
no ant 60 dienų kalėjiman. 
Teismas nuteisė drg. Cooner 
už pranešimą, jog jo reda
guojamas laikraštis mano iš
leisti specijalį, “laisvosios 
meilės” numerį. Tame leidi
ny norėta atremti socijalis
tų priešų leidžiami paskalai 
apie tai,būk socijalistai skel
bia “laisvą meilę”.

Studentai ir moterų teisės.
Studentai debatoriai nuo 

trijų žymiausių Amerikos 
universitetų, nuo Harvardo, 
Valės ir Princetono — susi
dūrė karštoj kovoj. Vieni 
gynė moterų teises, kiti 
priešinosi.

Galima sakyt, tai buvo žy
miausi kalbėtojai. Laimėjo, 
kurįe užtarė moteris. Tūli 
debatoriai, kurie iš sykio bu
vo karšti priešai moterų bal
savimui, vėliaus persitikri
no, kad moterų pusėj teisy
bė.

Tai didelis morališkas lai
mėjimas!

Sekančiais metais.
Sekančiais metais moterų' 

balsavimo teisių klausimas 
bus galutinai išrištas sekan
čiose valstijose: Massachu
setts, New Jersey, New 
York ir Pennsylvanijoj. Te- 
nais vieną sykį legislatura 
jau nubalsavo prielankioj 
moterims dvasioj.

Dabar reikia tik paantri- 
aimo sekančia legislatura.

Anglijoj.
Moterų socijališka ir poli

tiška unija, sufragisčių va-, 
dovaujama, išleido savo me
tinę atskaitą, kuri parodo, 
kad sufragizmo judėjimas 
smarkiai kįla.
_ Išyiso.jnętinių Leigų_ bųyg, 
veik $200.000. Ypač aktua- 
'iškai veikia spaudos depar
tamentas, išleidinėjantis lai
kraštį “The Suffragette”.

Didelis suvažiavimas.
Des Moines (lowos valsti

joj) suvažiavo 1500 suf ra- 
Risčių, kurios atstovauja 19 
/aistijų, priderančių Missis
sippi sistemai.

Dvasia delegačių labai 
pakilusi.

Mitingams surengti nebu
vo atsakančios salės, tai ga
vo bažnyčią.

Kurmio darbas.
Kaip padaryt darbininkę 

susipratusia? Ant to atsa
ko Vokietijos socijalistė Lui
se Ciec: “agitacija turi pra
sidėt apsilankymu butuose. 
Agitatorė nueina darbinin
kės būtan ir kalbasi, kaipo 
lygi su lygia. Darbininkė 
ima užsitikėt, tuomet ją pa
kviečia susirinkiman, kuris 
esti kas savaitė. Šiuose su
sirinkimuose skaitoma mo
terų laikraščiai. Ir šitoks 
kurmio darbas turi pasiseki
mą”. L

Bedarbiai ant farmų.
Iš Winebago pavieto, Wis- 

?onsino valstijos, praneša
ma, jog farmeriai mielai 
priima bedarbius.

Tokių pat žinių gauta ir iš 
apygardų Rochesterio, New 
Yorko valstijos.

Kad paliuosuotų senelę 
Jones.

Texaso socijalistai ir uni- 
jistai ruošia didelę demon
straciją vardan paluosavimo 
senelės Jones.

Demonstracijoj dalyvaus 
10.000 žmonių.

Massachusetts moterįs.
“Laisvė” tiktai ką aplaikė 

pranešimą iš redakcijos 
“The Woman Journal”, jog 
žemasai atstovų butas Mass, 
valstijos išsireiškė už mote
rų balsavimo teises, 
balsai už, 39 prieš), 
oat ir Mass, valstijos 
tas pritarė tam.

Kad tatai pavirstų 
reikia, kad ir sekanti legisla
tura tai užtvirtintų ir di
džiuma balsuotojų 1915 me
tais tam pritartų.

Todėl reikia kosmarkiau- 
sia kovoti.
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Pirmas valdžios pasikėsini
mas ant darbininkų 

laikraščio.
Mums praneša, kad Rygo

je išeinąs Lietuvos darbinin
kų laikraštis “Vilnis” jau su
silaukė žiauraus cenzūros 
užpuolimo.

“Vilnies” N. 5 tilpo straip
sniai: “Moterų diena”, 
“Mongolija” ir koresponden
cija iš Rygos husarų pulko. 
Už tuos straipsnius “Vilnis” 
nubausta užsimokėt 200 rub
lių. Kadangi laikraštis ne- 
gal užsimokėti ,tai redakto
rius, drg. Jančauskas, jau sė
di kalėjime.

Už tuos kelis teisybės žo
džius jisai turės išsėdėti 2 
mėnesiu.

Kadangi pirmas redakto
rius kalėjime, tai valdžios 
patvirtinimui paduotas ant
ras draugas.

Amerikiečiai, šelpkite 
“Vilnį”! Jos adresas: “Vil
nis”, Riga, Kurmanovskaja

Tik ir tamsaus svietelio 
dar esama.

“L. Uk-kas” rašo: t
Valkininko parapiją (Tra

kų ap.) galima priskaityti 
orie visai nesusipratusios ir 
tamsios parapijos. Dabar, 
pavelijus gavėnioj valgyti 
Dieno, o iš dalies ir f mėsos, 
žmonės net rankas nuleizda- 
mi sako: “kaip tai galima

SUSTREIKAVO VIL
NIAUS SPAUSTU
VIŲ DARBININKAI

Vil-“Laisvei” rašoma iš 
niaus:

Priežastis streiko 
niaus liet, spaustuvių darbi
ninkų ta ,kad Zavatskis nu
mušė mokestį darbininkams. 
Tuomet jo spaustuvės darbi
ninkai pastatė savo reikala
vimus ir tuos reikalavimus 
išsiuntinėjo visoms Vilniuje 
esančioms spaustuvėms.

Beveik visų spaustuvių 
darbininkai sustreikavo ir, 
rodosi, tiktai žydelių spaus
tuvės dirba. Nekurtos spau
stuvės pradėjo streiką 24 d. 
kovo apie 4 vai. po pietų. 
Kuktos spaustuvė išėjo 
streikan 25 d. kovo ryte. 
Daugelis laikraščių jau ir 24 
d. kovo nebeišėjo.

“Vilties” tik pusė buvo at
spausdinta ir pamesta. “L. 
Žinios” dar vakar išėjo. 
Darbininkai reikalauja pa
kėlimo mokesčio ir dar tūlų 
mažmožiu.

Vil-

Sako, Kaune bus darbų.
“L. Žinios” rašo:
Jei tik visi sumanymai 

įvyktų, tai pavasarį Kaune 
prasidėtų keli dideli darbai, 
kuriems reikia daug darbi
ninkų. Taip, miesto durnos 
nariams susitarus, turėtų 
būti ruošiama taip reikalin
ga garlaiviams žiemos prie
plauka. Taip-pat turėtų ir

gavėniojmės'oš’ ^algytY,^taiq'miesto kanaii^aurjus-d^Tbm 
bus didelis griekas (nuodė
mė)”. Nors kunigai ir skel
bė iš sąkyklos, bet žmonės 
netiki, ir dauguma vis gavė
ja, bijodami nuodėmės, o ku
rie valgo gavėnioj mėsos, 
tai sako, bedieviai, tai jie at- 
'aidų negaus. Mat, koks 
Žmonių nesupratimas — ga
vėnioj bijo mėsos valgyti, 
pats popiežius leido, o degti
nės gerti, tai nėra “grieko”.

prasidėti, nes matavimo dar
bai, regis, užbaigti. Šiais 
metais tęs nuo Kauno iki 
Dvinsko gelžkelį. Kitur tą 
darbą jau pradėjo. Grei
čiausia ir Kaune turės su
krusti.

ŽMONES BĖGA
IŠ BAŽNYČIŲ

Berlynas (Vokietija). 
Žmonės miniomis apleidžia 
bažnyčias! Taip vienu bal
su sušuko ku n i gūži ai, suva
žiavę į Berlyną iš visos Vo
kietijos kampų. Vienais tik 
pereitais metais evangelikų 
bažnyčią apleido 12.731 pa- 
rapijonas. Per penkis me
tus bažnyčią apleido 50.000 
žmonių.

Pažymima, kad ne vien tik 
protestonišką bažnyčią ap
leidžia žmones. Mažėja įtek
mė ir katalikų bažnyčios.

laiškų, kur kalbama apie nu
žudymą.

Karalienė, betgi, sakosi 
vyksianti Amerikon.

Japonijos valdžios žiau
rumas.

Formozos salos sukilėliai, 
kurie norėjo nusikratyti Ja
ponijos jungo, žiauriai bau
džiami.

Du vadovu nuteista mir- 
tin, šešis — ant penkiolika 
metų katorgos.

Ibseno žmona mirė.
Christian!joj mirė Susana 

Ibsen, garsaus velionio Ibse
no žmona.

Sudinamitavo bažnyčią.
Škotijos sufragistės sudi

namitavo vieną iš Glasgo-1 
wo bažnyčių.
^Nuostoli,es,. „«*, pASKjA(JSIOS

Stebuklingas greitumas.
Paryžius (Franci j a). Pro

cesorius H. Abraham savo 
referate, skaitytam Mokslo 
Draugijos susirinkime, pra-i 
nešė, jog greitumas, kokiuoj 
bevielinis telegrafas per
siunčia žinias, siekia 186.000 
mylių į sekundą.

NAUJIENOS
F. Bagočiaus ir R. Vasi

liausko teismas.
Mums rašo iš Bostono:
Antrasai teismas F. Bago-

: čiaus ir Vasiliausko, kuris 
: turėjo atsibūt 1 d. bal., neį- 
; vyko. Kiekvienas iš jų yra 
I po $1.000 kaucijos.

Apskundė juodu tūla mo
teriškė, kuri buvo pavedus 

kų, kurie grąsino valdžiai F. Bagočiui vesti jos bylą su 
generaliu streiku, laimėjo ir karų kompanija. Pasekmės 
b.e streiko. Ministeriu. pir- tos bylos ir yra priežastis _ 
nininkas pažadėjo pakelti apskuneumo. 
gelžkelininkams algas.

Geležinkelininkai laimėjo.
80.000 Italijos gelžkelinin-

Minimališka alga.
Olympia (Washingtono 

valst.).,. Konferencija, su
šaukta tuo tikslu, kad ap
svarsčius klausimą apie mi- 
nimališką algą darbinin
kėms, nutarė, jog algos 
negali būt mažesnės 10 dol.

Ūkininkai mokins darbinin
kus dievobaimingai gyvent.

Marijampolėj atsibuvo su
sirinkimas šėrininkų pirkliš
kai ūkiškos draugijos “Žag
rė”, kuri varo gana platų 
biznį po visą Suvalkų gub. 
Draugi j on pridera vadinami 
riebieji ūkininkai. “Žagrė” 
yra rankose kuniginių, nors 
j on pridera ir gana daug 
pirmeivių.

Pereitais metais “Žagrė” 
padariusi apyvartos už 
$301.892 rubliu. Nutarė 
pirkt savo namą, kuris bus 
vertas kokia 20.000 rublių.

Tarp kitko kalbėta ir apie 
darbininkus. Tūlas Gavėnas 
rekomendavo ūkininkams 
vesti dievobaimingą gyveni
mą, lankyti bažnyčią, kad 
tuomi rodyt kelią ir darbi
ninkams.

Nutarta įrengti kokius tai 
dievobaimingus kursus dar
bininkams. Kadangi Suval
kijoj yra kokia tai krikščio
niška darbininkų draugija, 
tai žagriečiai, išvien su ja, 
įtaisys tuos kursus.

Kasžin, kaip jiems pasi
seks apmulkint darbinin
kus !

Vilkai.
Zarasų ir Ukmergės ap- 

skričiuose pasirodė vilkų. 
Spėjama ,kad jie čia atsibas
tė Iš Vilniaus gub., kame ne
seniai ant jų buvo didelė me
džioklė.

Lentupio miškuose (Šven
čionių ap.) rudenį buvo vil
kų “ablava” (apstojimas). 
Užmušė 6 jauniklius, o kiek 
sužeidė — nežinia.

Mažoji pramonė sodžiuje.
“L. Ž.” skaitome:
Vazgelių sodžiuje, Utenos 

valsčiuje (Ukmergės ap.), 
/ra viso labo 200 gyventojų, 
Tame sodžiuje yra dvi pačių 
sodiečių nupirktos mezga
mosios mašinos, už kiekvie
ną jų buvo mokėta nuo 75 
iki 80 rub. Kitame sodžiuje, 
Avižėnuose, yra 10 tokių 
mašinų, bet ne visos dar iš- 
pirktos. Apskritai Utenos

mezgimas mašinomis yra la
bai sodiečių tarpe išsiplati
nęs.

Kiek teko sužinoti, per 
dieną galima iki 16 porų ko
jinių numegzti, už numezgi- 
mą mokama 5 kap.

Kun. Vitarto atviras 
“donosas”.

“Ryg. Nauj.” skaitome:
Kun. Vitartas, būdamas 

Rygoje be vietos, parinko ži
nias iš visų 1912 metų “Ry
gos Naujienų” leidimo, kur 
paminėti blogi mūsų kunigų 
darbai ir davė prokurorui 
ant jų “donosą”. Prokuro
ras, remdamos ant to “dono
se”, užvedė prieš “Rygos 
Naujienas” kriminališką by
lą. Kaip į tai teismas pažiū
rės, parodys ateitis.

Bijo Kryžiaus.
Vasiliškis. Pas mūs 

si tiko stebuklai. Ant klebo
no lauko buvo seniai jauni
mas pastatęs kryžių, bet kle
bonas tą kryžių nukėlė ant 
p. B. žemės. Iš nakties kry
žius perėjo vėl į tą pačią vie
tą. Klebonas nežino ką da
ryti. Žmonės iš to neužga
nėdinti ir pramanė naują 
priežodį: “Bijo, kaip klebo
nas kryžiaus”.

at-

Paskiausia žinia iš Pa- 
tersono.

Tik kitame “Laisvės” N.
Visoj Europoj dabar i galėsime pranešt, ar išrinko 

knibždėte knibžda kariškais ■ kongresan musų draugą G. 
šnipais.

Anglijoj tik ką nuteisė F. 
Gouldą, kurį nutvėrė par
duodant laivyno slaptybes. 
Gavo šešis metus kalėjimo.

Už pardavimą karės 
paslapčių.

Europoj
' į Demarestą.

5 d. bal. atsibuvo milžiniš- 
’ kas mitingas Haledone. Vi

si tvirtina, kad G. Demares- 
tas laimės, jeigu tik visos 
kapitalistiškos partijos ne
susivienys paskutinėj miliu
to j.Reikale vienyjimosi Brita

nijos socijalistų,
Londonas (pačta). Lau

’dam greito susivienyjimo ■ Washington, D. C. 6 d. 
trijų vadovaujančių toj ša-hoap. 2
!yj socijalistiškų griovių. H.' Daniels greitu laiču išleis 

Keir į parėdymą, kuriuo Suv. Val- 
.?•, ^tijų laivynas virs “sausu”.

Sausas laivynas.
Washington, D. C. 6 d. 

. — Laivyno sekretorius
Hydman (kairysis),
Hardie (vidurinis) ir
Webb (dešinysis) — visi, iš- Jūreiviams bus 
sijuosę, agituoja už vienyji- 
mos.

uždrausta 
vartoti svaigalai ant laivų, 
pakraščių stacijose ir laivy
no yarduose.

Norėjo sudinamituot šv.
Martino bažnyčią.

Londonas (Anglija). 
>as miestas nepaprastai 

bausti kalėjimu 6 savaitėm judintas žinia, jog karii 
kiekvienas už straipsnį-pa-1 sios sufragistės sure 
juoką, kuriuo būk užgauna- bombos eksplioziją ties

i Martyno bažnyčia.
Bažnyčios langai sutriušo.

Vėl nubaudė rašytojus.
Berlynas (Vokieti j

’.aikraščio “Tribune” ir re
daktorius to laikraščio nu-

ina garbe kronprinco.
Pastaruoju laiku vis dau

ginasi pasmerkimai už vadi
namą kronprinco ’’garbę”.

irt

Chiniečiai Rusijoj.
St. Peterburgas, 6 d. bal. 

— Dienraštis “Novoje V re
mia” talpina straipsnį, ku
riame reikalaujama išvary
mo chiniečių iš Rusijos.

Pratęsus Sibiro gelžkelį, 
labai daug chiniečių pradėjo 
plūsti į Rusijos didmiesčius.

Reikia bausti prasigėrė
lius vyrus.

Berlynas (Vokietija). Su
sivienijusios moterų draugi
jos padavė valdžiai peticiją, 
kad būtu išleistos teisės, su- 
lyg kurių galima būtų baus- į 
ti girtus vyrus, kuomet jie I 
blogai elgiasi su savo žmono- Didele gelžkelio nelaimė, 
mis.

Girti vyrai turėtų būt lai
komi arešte taip ilgai, koleik 
išnyktų pavojas, jog jie pa
leis darban savo rankas.

3 y pa tos užmušta ir 35 su
žeista, kuomet Wabash lini
jos traukinio garvežys ir ke
li karai nusmuko į Wabash 
upę ties Attica Indianos val
stijoj.

Karalienė gauna daug grą- 
sinančių laiškų.

Bulgarijos karalienė, kuri 
gegužio mėnesį yra pasiren
gusi aplankyt Suv. Valstijas, 
gauna daug grasinančių

Italijos kariumene.
Rymas, 6 d. bal. — Minis

terija paskelbė, jog Italijos 
kariumene ūmu laiku bus 
padauginta iki 305.000.
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DABAR MUMS REIKIA 
TIK VYSKUPO...

“Mums reikia vyskupo!”•— 
sušuko “Draugas”, “Katali
kas” ir Vilniaus “Viltis”. ' 
“Vyskupas lietuvis Ameri- 1 
koje reikalingas kaip tikėji
mo, taip ir politikos žvilgs
niu” — sako “Katalikas” ir 
kviečia “visą tautą” bendrai 
veikti, kad pergalėti kliūtis.

“Draugas” — tas atsarge
snis. Tas pripažįsta, kad 
vyskupo reikia, kad tik lie
tuvis vyskupas prašalins 
vaidus tarpe parapijonų ir 
klebonų, bet... “Draugas”, 
kaipo didesnis diplomatas, 
kužda “Katalikui” į ausį: 
“cit, nešaukie taip smarkiai. 
Netriūbykie. Vely patylo
mis darbuoties, negu šūkau
ti”.

Zakristijonas vėl gavo 
per nosį nuo pono klebono! 
“Draugas” žino kitus kelius, 
kaip gavus vyskupą. Gi Ry
me yra Prapolenis, Paryžiuj 
Gabrys. Tiedu ponu jau se
niai vardan lietuvystės varo 
pasekmingą biznį, kurio tik
slas kelti augštyn lietuvių 
dvasiškiją, paveržiant nuo 
lenkų šiltas vieteles. Gi ir 
apie lietuvį vyskupą prabilo 
ne kas kitas, kaip Rymo lai
kraštis “La Vera Roma”.

Kas nors šiek tiek nusima
no apie machinacijas kleri
kalų politikos, tas galėjo pa
stebėt, kad mūsų klerikalų 
ambasadoriai Ryme ir Pa
ryžiuj veikia išsijuosę.

Matomai, jau ir klausime 
apie vyskupą lietuvį Ameri
koj ne nuo šiandien buvo pa
tepti tūli ratukai, kad ge
riau suktųsi. Štai kodėl apie 
vyskupą lietuvį pirmiausia 
prabilo ten, Ryme, o ne čia, 
Amerikoj.

Slaptas kuždėjimas, ne
švarios machinacijos ir bai
mė atviros kovos visuomet 
pažymi taktiką katalikiško 
jėzuitizmo.

Nors, kaip sako “Katali
kas”, politikieriavimas die
vui ne mielas ,bet čia jau, ta
me pat straipsny tasai pats 
“Katalikas” sako, jog vysku-

žvilgsniu.
Ponas dievas ir politikie

riavimas — tai du daiktu, 
kuriij negalima atskirt.

Mūsų klerikalų laikraščiai 
žino, “kad svetimtaučių vys
kupai tam šventam sumany
mui bus priešingi”. Kodėl 
gi, rodosi, jie turėtų būt 
priešingi, jeigu čia eina kal
ba apie didesnę dievo garbę, 
apie sustiprinimą tūlos tau
tos klerikališkos partijos? 
Giliai tikinčiam žmogui tas 
pasirodytų nesuprantama, 
bet giliai tikinčios avelės 
tankiai nemato, kas dedasi 
tarpe bažnyčios viršininkų.

Ten verda arši kova už 
biznio dalykus. Airys vys
kupas geruoju neužsileis 
lenkui vyskupui, ir atžaga
riai. Todėl mūsų klerikalai 
ir supranta, kad jiems rei
kės kovoti su airiu, lenku,
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vokiečių ir anglų bažnytine 
hierarchija.

Štai kodėl “Draugas” pa
sakė “Katalikui”, kad tas ne- 
bliautų visa gerkle. Vely 
tyliau, vely atsargiau eiti 
prie tikslo, pasinaudojant 
visomis slaptomis politiško
mis lindynėmis. Gi ir patar
lė sako: tyli kiaulė giliau 
šaknis knisa!

Na, gerai, męs pažiūrėsi
me, kaip mūs Jurgučiai į ko
vą jos! Lai sau sveiki joja. 
Tai jų dalykas uždėti galvą 
ant savo klerikališkos par
tijos. Juk jau seniai - se
niai, kaip ta partija be gal
vos. Suprantamas dalykas, 
ji nori turėti galvą.

Bet žmonėm, miniai kokia 
nauda, jeigu vienas iš mūsų 
kunigų gaus į rankas vysku
po lazdą? Kelių tūkstančių 
dolerių tikrai neliks dievo
baimingų avelių kišeniuose. 
Tai viskas.

Tvarka parapijose nepa
gerės, o gal būt dar pablo
gės, nes atsiras dar vienas 
autoritetas daugiau, kuriam 
bus pavesta laikyti avis ežio 
pirštinėse.

Lenkai jau turi net du sa
vo vyskupu. O kas apsau
gojo So. Bendo lenkus para-

pijonus nuo lenko kunigo ir 
vyskupo žvėriškumo? Ar 
neprasiliejo ten žmonių 
kraujas?

Ten kilo vaidai ne ant tau
tiškos dirvos, ne dėl lenko ar 
airio vyskupo. Ten kilo vai
dai dėl klausimo: kas valdo 
parapijas? Vyskupas ir ku
nigas sakėjog jiedu ir parsi
traukė karišką spėką, para- 
pijonai gi sakė, kad jie yra 
parapijos gaspadoriais.

Gi lietuvių parapijose vai
dai kaip tik daugiausia dėl 
tų pačių priežasčių kildavo.

O ar lietuvis vyskupas ga
li tai prašalint? Ar varnas 
varnui į akį kirs? Vysku
pas, kurio gale remiasi jo 
autoritetu, visuomet palai
kys kunigo autoritetą prieš 
minios, nors ir teisingiausį, 
norą.

Neveltui “Draugas”, kal
bėdamas apie vyskupą, tuoj 
pasakė, kad kunigas visuo- 
net buvo ir bus vyriausias 
/adavas religijos ir doros 
dalykuose. Męs gi žinome, 
kad paprastoje kalboje tai 
reiškia, jog kunigas kišis ir 
i grynai politiškus dalykus, 
kuriuos padengs bažnyčios 
skraiste.

Na... o pinigai, kasa? 
“Draugas” atsako: “parapi
jų kasą turi globoti klebonai 
už kurios blogą vedimą turi 
būt baudžiami”... kada nu
mirs — pridursime męs. Tai
gi, “Draugo” žodžiais ta
riant ,viskas liekasi po seno
vei.

Vyskupai bus tik daug 
kaštuojanti lėlė, kurios laz
da nesigailės parapijonų nu
garos, o parapijonams liksis 
tęsti savo kivirčus su klebo
nais iki tos laimingos valan
dos, kol jie nepamatys, kad 
•š Rymo dar niekad surami
nimo neatėjo.

“ŽMONIŠKUMAS”.

Atbalsiai “Raudonosios 
šventes”.

Vokiečių socijaldemokra- 
tams, turbut, geriausia se
kasi visoje Europoje. Nors 
valdžia ir tamsiosios jiegos 
stato visokias pinkles, bet, 
nežiūrint to viso, vokie-

kaip ant mielių,
Taip, neseniai Vokietijos 

socijalistai turėjo taip vadi
namą “Raudoną savaitę”. 
Kiekvieno socijalisto pa
reiga buvo veikti, pašvęsti 
savo spėkas partijos, o per 
tai ir darbininkų klesos la
bui. Tokiu budu darbas li
kos išplėstas, “Raudonoji 
savaitė” ištikro buvo raudo- 
la, pilna socijalistiškos agi
tacijos per visą Vokietiją.

Valdžia su klerikalais siu- 
;o. Policija trukdė darbinin
kų susirinkimus, demonstra
cijas. Taip vadinama krik- 
sčionių-socijalistų organiza
cija, “geltonosios” unijos 
lėrėsi iš kailio.

Bet tai nieko negelbėjo. 
Linksmas, pilnas vilties į ge
nesnę ateitį rezultatas pasi- 
iko Vokietijos socijalistų 
partijos rankose. “Raudo
noji savaitė” sunešė į vokie
čių socijalistų patrijos eiles 
36.300 naujų narių, kurių 
tarpe radosi 12.000 moterų. 
Vienam didžiamjam Berly
ne partija gavo 11.813 narių, 
jų tarpe 10 proc. moterų.

Naujų laikraščių skaityto
jų taip-pat gauta skaitlingas 
buris — 53.100 abonentų!

Dabar Vokietijos reakci- 
jonieriai pirštus kremtasi iš 
gėdos, kad nepasisekė, su
trukdyti soc. veikimą.

Kaip-gi! Čia buvo tikėta
si, kad su pagelba policijos, 
provokacijų, šmeištų, bus 
galima užkenkti socijalis- 
tams, o išėjo kaip tik prie
šingai! “Raudonoji savai
tė” sustiprino vokiečių soci
jalistų partiją daug stipriau, 
negu kada-nors pirmiau.

Ir už tai męs, lietuviai so
či j alis tai galime vien pasvei
kinti draugus vokiečius su 
nauju laimėjimu. Męs žino
me ir tikime, kad vienos ša
lies darbininkų padarytas 
žingsnis pirmyn yra laimėji
mu visai darbininkų klesai. 
Nes viso pasaulio darbinin
kų priešu yra kapitalizmas; 
gi visų rankpelnių reikalai, 
ju kova ir tikslas yra vieno
di. J. čerkevičius,

Tankiai darbininkai pra
deda užsipuldinėti ant darb
davių, būk jie ne žmoniškai 
elgiasi. Toks užsipuldinėji
mas, tai ne kas kitas, kaip 
tik “apšmeižimas” nekaltų 
žmonių. Pas darbdavius vi
suomet atsiranda daugiau 
“žmoniškumo”, negu pas 
darbininkus. Jeigu jūs neti
kite mano žodžiam, tai aš 
jums turėsiu prirodyti fak
tais.

Jūs visi gerai atsimenate 
tą dieną, kada, trįs metai 
tam atgal, užsidegė New 
Yorke Triangle dirbtuvė ir 
joje sudegė tik 147 mergi
nos. Darbdaviai tuomet, ro
dosi, pasielgė kuožmoniš- 
kiausia: iškilus gaisrui tuo- 
jaus užrakino visas duris, 
kad nei viena negalėtų iš
bėgti. Jeigu būtų buvę at
daros durįs ,tai bebėgdamos, 
beabejonės būtų susižeidę ir 
dauguma būtų pasilikę elge
tomis. Dabar, ačiū uždary
mui durų, to nėra.

Bet kaipgi pasielgė darbi
ninkai su darbdaviais tos 
kompanijos? Ogi šaukė, 
kaip drūti, kad jie pražudė 
147 gyvastis. Neužteko dar 
to, jie pradėjo 
kad savininkai 
traukti teisman, 
nenorėdama to 
klausyti, patraukė juos ir 
teismas nubaudė savininkus 
net keliais doleriais! Reiš
kia, kapitalistui kaštavo 
kiekvieno darbininko gyvas
tis net kelis centus! Tai ne 
juokai!

Bet ta pati kompanija į tai 
nepaisė. Ji, turėdama “ge
rą širdį”, vėl užvedė dirbtu
vę, ir vėl surinko darbinin
kus, kad davus jiems “duo
nos šmotą”.

Vienok ir čia apsireiškė 
baisus darbininkų” nedėkin
gumas” savo viešpačiams. 
Tula prosy toj a Ona Fellan 
ėmė ir pavogė net penkių 
dolerių vertės nažutkų! Ir 
dar kad būtų pavogus dėl 
kokio nors svarbaus dalyko, 
tai nieko negalima būtų ša
ky tjr bet dabar-jas vaikai s#- 
niai serga, tai dėl vaistų nu
sipirkimo.

Kuomet jau buvo nučiup
ta, tai ji prižadėjo savinin
kui atlyginti, bet pas savi
ninką atsirado “žmonišku
mas” ir jis ją atidavė teis
man, prašalindamas iš dar
bo.

O. Fellan teismų viską iš
pasakojo ir teisėjas teismą 
atidėjo, o moterį atidavė po 
globa teismo rūmų prižiūrė
tojos, kuri surado jai kitoj 
vietoj darbą. Darbdavis gi 
su teisėjo nuosprendžiu ne
sutiko ir nepatraukė į augš- 
tesnį teismą tą “vagilką”, 
kuri taip “skaudžiai nu
skriaudė” savininka!

Tai matot, kaip elgiasi 
mūsų darbininkai su darb
daviais ir kaip elgiasi darb
daviai su darbininkais. Su
degė 147 žmonės ir darbda
vys turėjo užsimokėti kelis 
dolerius bausmės tik už tai, 
kad užrakino dirbtuvės du
ris. Dabar viena darbinin
kė “apvogė” jį net ant pen
kių dolerių; patraukė jis ją 
teisman ir čia nieko negavo. 
Vienok nešaukia taip, kaip 
darbininkai. O jeigu dirb-

Žodis apie Valparaiso 
universitetą. Ypatiška Revizija.

(Pagal lenkišką. Parašė Dilgėliukas).

reikalauti, 
būtų pa

valdžia, 
šauksmo

Ant kiek man pamenama, 
nuo pat Valparaiso Univer
siteto atsiradimo, tai vis tik 
buvo rašoma apie jį iš gero
sios pusės. Mat, lietuviams 
gana lengvai prieinamas: 
nebrangiai mokslas bei pra
gyvenimas apsieina. Pasta
ruoju laiku jame daugiausia 
lietuvių randasi, negu kito
se mokyklose Amerikoj.

Iš kitų atžvilgių neišpultų 
ką užmest, bet, kaip politiš
koji laisvė, tai suvaržyta. 
Universiteto valdyba, krikš
čionių dvasia užimta, ir kai
po socijalistai, tenai yra nuo 
seniai persekiojami.

Drg. Tilton’as, istorijos 
profesorius, atstatytas jau 
daug metų atgal, už tai, kad 
socijalistas. Herman’as iš
vytas kaipo anarchistas. Da
bar, nors ir ne Universiteto 
valdybos, išvytas drg. Ku
činskas, bet per tokios dva
sios žmones, kurių nuomo
nės sutinka su universiteto 
valdyba.

Kad socijalistai persekio
jami, tai dar šis faktas liu- 
dyja. Universiteto valdyba 
atsisakė garsint soc. rengia
mųjų prelekcijų apskelbi
mus tose vietose, kur viso
kie apgarsinimai yra garsi
nami.

C., S. Hoover, istorijos 
orofesorius, nesiliovė užpul
dinėjęs ant socijalistų ir ne
pamatuotus užmetimus da
ręs. Socijalistai, studentai 
ir miesto gyventojai, nu
sprendė, apsigynimui nuo 
Hoover’io, iššaukt į debatus, 
ir buvo apsiėmęs Tilton’as 
gint socijalistų pusę. Pabū
go senis Hoover’is ir nėjo de- 
batuosna, bet ir liovėsi užsi- 
puldinėt.

Nesenoje praeityje, tai 
Pirmos Gegužės Šventės ap- 
vaikščiojime, kuomet publi
kos prisirinko ties Lambke 
Hali, kas-gi ten provokaciją 
darė? Ar ne iš p. O. P. 
Kinsey’s ofiso Call boy, ku
ris baigė classic’a, ir rengėsi 
i kunigus,., susiorganizavo 
Juodai meili armiją 
staugdami, kačergomis ap 
siginklavę, visai panašioms į 
šautuvus. Ar buvo ga
lima ramiai susirinkimas 
užbaigt? Ne! Kada į mies
tą nuėjo prakalbas laikyt, 
kas ten juos užpuolė? Tie 
patįs chuliganai.

Pradėjus, atrastum čielą 
daugybę neišteisinančių už
metimų, bet tuom kart, ma
nau, pakaks.

Tai-gi, dabartinis atsitiki
mas ir su drg. Kučinsku, ir 
su “Vien. Liet.” filosofija 
apie Valparaiso universite
tą, priverčia šį-tą pasakyt.

Mat, “V. L.” drąsiai išsi- 
reiškia, kadangi gerai žino, 
jog tūli socijalistai iš Valpa
raiso, kartas nuo karto, jai 
sandarbininkauja, o Kučins
kas, vietoje sandarbininka- 
vimo, dar tankiai pakriti-

kia šimtinė darbininkų, tai 
ką tas reiškia? Juk jūs ge
rai žinot, kad ant jų vietos 
randasi šimtai tūkstančių. 
Taigi darbdaviai netik tame 
neprasižengia, sudegindami 
šimtinę darbininkų, bet su
teikia vieta tiems, kurie 
vaikščioja gatvėmis be dar
bo.

Praėjusiais metais anglia- 
kąsyklose irgi “visai mažai” 
užmušta darbininkų, tik 
2785 žmonės! Ką ta skait
linė reiškia, palyginus su 
skaitlium bedarbių? Patįs 
niekai!

Pasirodo, kad kapitalistai 
visur dėl darbinnikų “gero 
velyja”, tik “bereikalingai” 
ant jų užsipuldinėja “rėks
niai”.

Švenčioniškis.

(Pabaiga).
Pakol mano svečiai prisiartino prie ma

nęs, paspėjau praryt aukso dešimtdolerinę.
Ką daktaras sunaudojai? užklausė, pa- 

tėmijęs advokatas.
— Nieko... pilę aurum rariosimum, pu

sėtinas vaistas aptildymui nervų.
Revizija atsibuvo pagal įstatus; rasta 

labai mažai. Drabužių spintose nebuvo, ke
li marškiniai ir pora kaklaraikščių. Kabi
neto nedaleidau sekvestravot, pagal įstatus 
šalies. Labai nustebino advokatą, jog aš 
neturėjau laikrodėlio.

— Kas tai per daktaras — klausė — be 
laikrodėlio?...

—Meldžiu pažiūrėt mano pulso, aš esu li
gonis, užmokėsiu dolerį už vizitą... Nesida- 
viau prisigaut. Pavakare atsirado mano 
draugas. Apipasakojau jam visą atsitiki
mą. Išklausė mane be nuostabos, rodės, kad 
jis pripratęs prie tokių dalykų ir iš seniau 
jau buvo prisirengęs. Kuomet užbai
giau apipasakojimą — sušuko į mane piktai.

—Matai, kokią tu laimę turėjai! Iš
kratė tave, suprantu, tas gana nemalonu, 
bet galima apsiprast; pagaliaus gi repre
zentavai ką tokio... daktaras medicinos?...

Vekselis ant pusėtinos sumos... tūkstan
tis dolerių ir nieko tau neužgrobta... o aš, 
kaip kvailiuks,ramiai miegojau pas tave,nie
ko neprisijausdams, kaip štai įeina tas pats 
advokatas, rodydams man vekselį ant ku
rio tavo pasirašyta, “daktaras filosofijos”... 
— taipgi padejims neužvydėtinas! Išsi
vaizdink mano nuostabą.

Užgrobė mano nikelinį laikroduką, nes 
geresnio nenešioja. Duodu tau garbės žo
dį, jeigu būčiau turėjęs pinigų, būčiau išpir
kęs tą tavo dokumentą.

Kas skolina po 25 dolerius? Kas? Rė
kavo, nerviškai vaikščiodams po kambarį.

— Atleisk man — dovanok — tariau 
susimaišęs.

—Ne mano kaltė! Aš imčiau, aš imčiau 
bet nenorėjo daugiau man skolint!... pra
tariau užraudęs, kaip vėžys.

J. Reda.

^MetavojantiD vašia

Kas yra klesoje, arba de
batuose išsireiškiamą, nors 
gryniausia išsireikši, tai 
vistiek neprives prie tokio 
juodašimtiško darbo. Deba
tuose tik 5 min. leidžiama 
kalbėt.

Kad lietuviai katalikai ga
lėjo taip padaryt, t. y. už- 
samdyt, tam galima tikėt, 
nes • Valparaiso katalikai 
taip silpnai stovi, kad 
lie visi prieš vieną Kučinską 
kritikoje neišsilaiko, tai su
prantamas dalykas, kad ka
talikai žodžiu nepajiegia už
kariaut, tai pavartoja spėką. 
Stebėtis nereikia, kad “V. 
L.” taip išsireiškė, kadangi 
katalikai yra jos auklėtiniai.

Ex-V alparaisietis.

Netilps.
Atsiprašome korespon

dentų, jog dėlei vietos stokos 
negalėsime patalpint dauge- 
gelio korespondencijų.

Netilps koresp. iš šių mie
stų: Peabody, Mass., Ogles
by, Ill. (dvi), Athol, Mass., 
Cicero, Ill., Fitchburg, 
Mass., Phila, Pa., Hartford, 
Conn (dvi), Worcester, 
Mass., Tamaqua, Pa., Jers- 
sey, City, N. J., Newark, N. 
J., Norwood(dvi), Rockford,

Maksimo namų. Jas pasitiko Zacharas ir, 
persižegnojęs, tarė:

— Ar jūs iš porto išsikraustėt, ar kas 
jums pasidarė? Kokią jūs čia dabar kvai
lystę sumanėte? Liaukitės! Kaip viešpats 
norėjo, taip ir tapo. Visokie vaistai prieš jo 
šventą valią — ta dulkės prieš vėją. •

Moterįs nusiramino ir pradėjo vėl kal
bėti senas savo kalbas.

Natalija įgijo netik kūniškas motinos 
ypatybes, bet ir dvasiškas. Jos buvo dailus 
dėmuo, gailestingos akįs, pilna buvo jausmų 
ink nelaimingųjų ir tt.

Kada Natalija pabaigė cerkvinę moky
klą, tai tėvas nenorėjo jos leisti į augštesnes 
mokyklas. Kada ji pradėdavo maldauti, 
kad ją leistų į mokyklą, tai tėvas tuoj aus at
sakydavo :

— Kam moterim reikalingas tas moks
las? Paaugsi, ištekėsi už turtingo popo. 
Juk matai, koks popų gyvenimas šiame pa
sauly, o kas jų laukia aname?...

Nors tėvas visokiais būdais ją atkalbi
nėjo, visokiais būdais jai priešinosi, bet ji 
nepaliovė maldavus.

Matydamas, kad dukters norų negalės 
pergalėti, kad ji nepaliaus maldavus, leido 
jai pasirinkti mokslo šaką, kurią ji nori už
baigti.

Natalija, su didžiausiu džiaugsmu, pa
siskyrė medicinos šaką.

Ji jautėsi laimingiausia pasauly, nes 
manė, jog atsieks savo siekius ii- išsipildys 
motinos velyjimai. Ji manė, kad gydyme 
turės daug didesnį pasisekimą už motiną, 
nes motina gamindavo vaistus tik iš knygų, 
o ji bus daktarė. Ji bus daug geresnė už 
Maksimą, nes tas kad ir daktaras, bet visuo
met girtas. > O plėšimas jau jo nežmoniškas! 
Paskutinį skatiką atima iš valstiečių. Ji gy
dys daugiausia dykai.

*

Kuomet Sofija Perovskiutė skelbė savo 
brangią idėją — platino tarp kaimiečių ap- 
švietą ir nurodinėjo būdus, kaip pagerinus 
jų vargingą būvį, kaip išsiliuosuoti iš po 
Aleksandro II jungo,—tuomet Natalija Za- 
charaitė baigė dar tik vienuoliktus metus. 
Jos tėvas buvo popu vietinės nedidelės pa
rapijos. Nors valstiečiai nekokie turčiai, 
vienok Zacharas gyveno puikiai: jis valdė 
gana didelį derlingos žemės plotą, užlaikė 
gyvulius ir tam panašiai.

Jo moteris buvo jau mirus. Velionė bu
vo labai mielaširdinga ir, kaip įmanydama, 
rūpindavosi šelpti valstiečius, ypač gi ma
žus kūdikius. Už tokius darbus kaimiečiai 
jai ir vardą suteikė: “Kūdikių Angelas”.

Kuomet tik ji išgirsdavo, kad kaimie
čio kūdikis susirgo, tuoj aus ten bėgdavo ir 
gydydavo įvairiais vaistais, kokius galėda
vo sutaisyti iš savo daktariškos knygos.

Jos vyras buvo visai skirtingų pažiūrų, 
per tai tankiai kildavo vaidai ir nesusiprati
mai, kas Onai ir mirtį pagreitino.

— Kad tik būtų buvęs geras gydytojas, 
tai nebūtų giltinė išrovus mūsų “Vaikų an
gelo” — kalbėjo valstiečiai.

—Suprantamas daiktas. Ir daktarą gi 
atrado — Maksima!... Per kiauras naktis 
trankosi, girtuokliauja, kaziruoja; ar matė 
nors sykį jį kas blaivą? — pridūrė antras.

— Kaip jūs nekalbėkite, o aš sakiau ir 
sakysiu, kad Maksimas ją nužudė ir gana. 
Juk jam buvo baisiai pavydu. O kas gali 
susekti tą darbą? Įpylė į vaistus nuodų ir 
viskas... Suėdė be laiko šventą širdį ,kad jį 
taip be laiko kirmėlės suėstų! — kalbėjo Jo- 
kubienė.

— Nekitaip! — atsidusus tarė Jonjenė, 
besupdama ant rankų verkiantį kūdikį. — 
Girdėjau, kaip jūs dabar mano žodžius gir
dite, kaip jis sakė: “Velnio motina, pusę 
įplaukų ji man atima!” Tai ko dar daugiau 
reikia?” Paimkime kuolus ir, nuėję, sudau
žykime jo visus tuos prakeiktus vaistus! 
Lai žino, kad moterįs ,tai ne kokios kalės 
nuodyti. Šiandien vieną apverkiamu rytoj 
kitą ,o poryt gal trecią.

To tik ir reikėjo. Vienos pasidėjo kū
dikius, kitos skepetas, apsiginklavo kuolais, 
lazdomis, šakėmis, grėbliais ir patraukė link

Natalija pradėjo lankyti gimnaziją. 
Mokslas jai sekėsi gana puikiai: išbuvus ten 
metus, aplenkė savo drauges, kurios jau sė
dėjo dvejus ir net trejus. Draugės jau pra
dėjo jai užvydėti.

Gyvenimas jai išrodė visai kitokiu, ji 
jautėsi tartum kitam pasauly, naujai at- 
gimus.

Kuomet Natalija turėjo 10 ar 11 metų, 
tuomet ji buvo linksma it paukštelė. Mylė
jo visokias gamtos grožybes, lankas, laukus, 
girias, gėlBk upelius ir šokinėjo, kaip ta stir- 
na. Ji begrojo pievelej, skynė gėlės, daina
vo, juokėsi, mirkčiojo savo žvilgančiomis 
akytėmis, tai gaudė žaliuojančioj pievoj 
drugelius. Ji buvo liuosa nuo visų svajonių, 
kurios giliai, giliai glūdėjo pasislėpę jos sie
loj. Ji narstėsi gyvenimo bangose, it žuvy
tė, pavasary įsigavusi į tyrų upeli. Ji visai 
nematė, kas stovi priešais ją, ji nejautė, 
koks patiks ją likimas ateity.

Bet ją laukė likimas labai liūdnas: ji, it 
tas gėlės žiedas, kuris ką tik užsimezgė ir 
nespėjo pražydėti, tapo nuskintas.

Nors visi turi lygias širdis, nors visų 
vienodai plaka, vienodas kraujas vaikščioja, 
bet ne visi vienodai elgiasi. Vieni sodina 
žolynus, prižiūri juos, kad paskui, sužydus, 
puoštų daržą, ir jeigu juos skina, tai tik dėl 
to, kad papuošti savo kambarius, kad išduo
tų jie tą malonų kvapą. Kiti gi skina juos 
vien tik dėl to, kad jie žydi ir, nuskynę, su
mina po kojomis vien tik dėl to, kad jie iš
duoda malonų kvapą.

Natalija, begyvendama dideliame mies
te, greitai pamatė gyvenimo bėgį ir jį su
prato. Ji prisižiūrėjo puikių palečių ,teat
rų, operų, koncertų, cirkų. Įvairių puotų, nes 
viskas jai buvo prieinarna, ji visur galėjo 
lankytis ir tėvas ant to nesigailėjo jai duoti 
pinigų. Vienok ji tais visais linksmumais 
nesinaudojo. Ją traukte traukė į priemies
čius, kur varguoliai gyveno. Čia ji matė vi
sai kitokį reginį: rioksojo augšti fabrikų 
kaminai, iš kurių veržėsi kamuoliais dūmai. 
Šalę jų stovėjo mažos, dūmais aprūkę, sulu
žę stubelės, kuriose gyveno darbininkai. Vi
sur nešvarumas, visur skurdas. Vietoj te
atrų, vietoj puikių salių — smuklės, kurios 
dar didesnį skurdą gamino.

Dabar jau Natalijai pradėjo iš gilumos 
sielos veržties tos svajonės, kurios iki šiol 
glūdėjo. Dabar jai pradėjo akyse vaidintis 
motina begydanti varguolių kūdikius.

— Ar galima išgydyti visus kūdikius? 
— užduodavo pati sau klausimą. — Argi ne
galima surasti tokis būdas, kad jie nesirg
tų, kad jie visi augtų?

Nuo šio laiko Natalija paskendo svajo
nėse, retai kada nusišypsodavo. Jai gaila 
buvo žiūrėti į varguolius ir atsidavė vien tik 
galvojimui, kaip pagerinus jų būvį, kaip su
mažinus jų tuos vargus, bet jos protas buvo 
persilpnas ir ji nieko negalėjo sugalvoti.

(Dar bus).
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KORESPONDENCIJOS
Vaiką draugijėlė.

Mums rašo iš Montello, 
Mass.

Mūsų vaikų draugijėlė 
“Žiburėlis” rengia didelį 
koncertą, susidedantį iš vai
kų choro, kvartetų ,orkestro 
ir šiaip jau margumynų.

Su laiku išbandysime ant 
scenos ir V. Putvinskio “Ne
žudyk”.

“Žiburėlis” gyvuoja labai 
gerai, stoka tik mūsų rašti
joj vaikams skiriamos lite
ratūros. Tatai pastato, kar
tais, draugijos vedėjus į ke
blų padėjimą, nes jaunu
čiams nėra kas įduoti.

Nuo red. “Žiburėlis” sten
giamasi vesti darbininkiškoj 
dvasioj.

Schenectady, N. Y.
Kovo 29 d. L. S. S. 154 kp. 

sukvietė lietuvius Liet.Apšv. 
Kliubo svetainėn apkalbėt ir 
sisikeist nuomonėmis, ko
kias pasekmes atneš Burnet- 
to billius, kada įeis į galę. 
Suėjo didokas būrelis vyrų 
ir moterų. Pirmininkavo 
drg. A. Gudinskas. 154 kuo
pos sek r. perskaitė rezoliuci
ją angliškai, tą patį išguldė 
lietuviškai ponia Lukšienė; 
rezoliucija gi tapo pasiųsta 
Suv. Valstijų prez. į Wash- 
ingtoną. Vėliaus buvo leis
ta varyt diskusijas, kas riša- 
si su Burnetto billium. Kiek
vienam buvo suteikta balsas. 
Kad rasti daugiau medegos 
diskusijoms drg. J. Vilkelis 
ėjo į debatus ir laikė pusę 
Burnetto, girdamas, kaipo 
gerą sumanymą — neįleist 
į Ameriką tų, kurie nemoka 
rašyt nei skaityt, nes jau 
šiandien ir taip žmonių per
daug suvažiavo į šią šalį. Bet 
drg. J. Vilkelis turėjo tuo
jaus atsisėst, neišlaikyda
mas kritikos: kiti, nežinoda
mi, kame dalykas, jį net 
pradėjo pravardžiuot, va
dindami tarnu kapitalistų. 
Vėliaus drg. J. Semsis pasi
prašęs 15 min.laiko, apkalbė
jo visą dalyką plačiau, kas 
publikai labai patiko. Kada
neliko medegos diskusijoms,- — 
tada susirinkimo vedėjas lie
pė atsistot, kurie yra prie
šingi sumanymui Burnetto 
ir visi sykiu atsistojo: tuom- 
laik pasipylė delnų plojimas 
ir ėjo kas sau — mitingas 
užsibaigė. Gaila tik, trum
pam laike tas viskas atsiti
ko, nebuvo laiko išgarsint ir 
kiti nežinojo apie minėtąjį 
protesto mitingą.

A. V. Vasnelis.

bėsią net devyni kalbėtojai 
anglai ir lietuviai. Iš lietu
vių buvo pažymėti pp. B. K. 
Balutis ir Bračulis. Bet 
man ten nuvykus, neteko 
girdėti to “auksaburnio”. 
Tiesa, kalbėjo net 6 anglai, 
reklamuodami p. John I. 
Bagdžiuną, kuris dabar “ru- 
nina” ant aldermano. Jie vi
si savo kalbomis gyrė p. J. I. 
Bagdžiuną, kaipo smarkų 
biznierių, kuris, užėmęs al
dermano vietą, pakeisiąs tą 
Chicagos dalį iš purvo į pui
kiausias vietas. Vienas an
glas labai aimanavo, kad sa- 
liunų taksos labai yra augš- 
tos, tai, esą, mūsų biznieriai 
turi skurdą kentėti. Baisiai 
nupeikė demokratišką val
džią ir iškėlė į padanges re- 
publikonų partiją. (Mat Mr. 
John I. Bagdžiunas “runi- 
na” ant republikoniško “ti- 
kieto”). Sakė, kaip biznie
riams taip ir darbininkams 
tikras rojus yra, kuomet re- 
publikonai valdo. Bet dau
giausia reklamavo Bagdžiu
ną, kaipo tinkamiausį biz
nierių į viršminėtą urėdą.

Paskui kalbėjo Bračiulis. 
Tas žmogelis mažai ką pasa
kė, tik tą patį atkartojo, ką 
ir kiti.

Ant pabaigos perstatė pa
tį Bagdžiuną. Tiktai nesu
prantu, kodėl mūsų tautietis 
į minią savo “brolių” kalbėjo 
angliškai, gi lietuviškai nei 
žodelio. Turbut biznis...

Kazys Bikas.
* * *

Viskas, kas buvo “Lais
vės” N. 21 rašyta apie saliu
ninką Butkų, yra neteisinga. 
Tom nešvariom paskalom 
pradžią davė “Day Book”, 
paskui pasigriebė “Lietuva”.

Tokie užmetimai yra 
skaudus ir neteisingi.

Kuomi remiantės kores
pondentas rašė? Aš daro- 
dysiu pradžią ir pabaigą tos 
istorijos. Teisingas.

Nuo red. Jeigu yra fak
tai p. B. naudai, meldžiame 
juos pasakyti.

taip išsigelbėjus nuo bado. 
Vienok jie rūpinasi tik savo 
pilvo auginimu.

Neseniai čia susirgo vie
nas lietuvis vaikinas J. Kaip 
tik sužinojo apie tai saliu- 
ninkas P. A., tai tuojaus at
bėgo su kunigu, išvarė visus 
iš stubos ir pradėjo klausi
nėti, kur jo pinigai ir kam 
jis juos paliks. Perpykęs 
vaikinas išvijo abudu drau
gu, kunigą ir saliuninką.

Tai matot, kaip jie rūpina
si dūšios išganymu.

Laikas būtų jau ir lietu
ku viams susiprasti. Tiesa, 
jau dabar atsiranda daug 
daugiau tokių, kurie nesibi
jo į rankas paimti laikraštį.

Šiuomi laiku, prieš Vely
kas, čia verda smarki kova. 
Burdingierei verčiami pirkt 
korteles prie ausinės. Vyrai 
nenori mėtyt pinigus ant vė
jo, o 
neša.

moterįs, verkdamos, 
Vargšas.

Cicero, III.
gyvuoja L. S. S. 138 

kuopos choras, kuris po va
dovyste panelės Girijotaitės 
pusėtinai jau sudainuoja.

Dainos kiekvienam malo
nios, o ypač jos brangios 
tuomet, kada ramina darbi
ninkus. Vienok yra ir tokių 
tamsių gaivalų,' kurie savo 
bjauriai nukaltais žodžiais, 
drabsto mūsų jaunus vyrus, 
pasišventusius savo daino
ms išbudinti tautos sūnus iš 
letargijos miego.

Bet mūsų jaunimas yra 
stiprus dvasioje. Jisai žen
gia pirmyn!

Garbė jums už jūsų nenu
ilstantį darbą.

Jaunikaitis.

Čia

matos nei už skatikai
- Toliaus, išgyrė Yčą, carą, 

carienę, o dergė socijalistus.
Antras kalbėtojas — Ra

manauskienė. Ši žmonelė, 
;ai jau tikra kaimo pletkų 
bobelė. Pliauškė, kas papuo- 
ė.

Ir nieko įstabaus, kas ži
no tą ponią, tas mano sau: 
“oi-oi, tu žmonele, vieton ki
tus keikus ar “mokinus”, 
verčiau pati ant savęs pasi
žiūrėtum, kokia esi”...

Ant galo kalbėjo Rama
nauskas. Šis gi pasisakė 
mažai ką galįs kalbėti, todėl 
reikią atleist. Ir teisybė, ką 
jis kalbėjo, vargiai jis pats 
suprato. Vienok, kaip ma- 
;yt, jis nesupranta, kad pub
lika nori, jog jis geriau už
sidarytų savo armoniką. Jis 
mano, kad jam simpatizuo- 
. a.

Bepigu tokiems kurmiams 
žiūrėti, kada kitiems 
nevalia atsiliept. Kodėl-gi 
jūs bijotės duoti balso susi
rinkusiems? Kodėl gi jūs 
nepadarote, kaip socijalistai, 
kurie duoda pilną laisvę už
jausti ? Atsakymas aiškus: 
jas Romos žmones negausi 
balso! Todėl aišku, kad jūs 
esate tais kurmiais, kurie 
xnisa žemę patol, pakol ra
mu, o sušlamėjus kam, — bė
gate į savo lindynę...

Socijalistai jau užkvietė 
tautiečius ir klerikalus atei
ti ‘su kritika per Perkūno 
prakalbas. Bet nerodėte sa
vo snapo, — reiškia bijotės!

M. P...cius.

1200 dol., išdalino jiems. Iš
rinkę žada sudėti jas į archi- 
vą, nes esą juodašimtiški ra
štai. Triksas.

Kenosha, Wis.
29 d. kovo atsibuvo “Biru

tės” prakalbos. Kalbėjo S. 
Tananevičius, kuris gyrėsi 
šleisiąs dienraštį. Vėliau 
raibėjo “Kataliko” redakto
rius ir p. Graičiunas. Žmo
nių buvo pusėtinai, kaip tė- 
mijau, žmonės užsiganėdino 
prakalbomis.

Buvo padalinta “Lietu
vos” N. 13, turbūt, dėlto, kad 
ant draugystės “Lietuvos 
Balso” buvo paduota mela
ginga korespondencija, kuri 
bus atitaisyta per buvusį 
pirmsėdį.

“Lietuva” vėl pradeda 
ješdint Kenoshos lietuvius.

** *
Kunigas taip-pat veltui ki

ša savo nosį, kur nereikia. 
Mat riebus kąsnis, o pelno 
jokio iš tos draugijos neturi. 
Vienok “L. Balso” draugai 
nepaiso ant to ir žengia pir
myn prie apšvietos. Man 
pačiam teko šnekėt su vieti
niu kunigu. Klausia, kodėl 
jaėmėm organu raudoną 
“Laisvę”, o ne tautišką “Lie
tuvą”.
. Atsakiau, kad “L.” daug 
žinių ir visos ankstybos. Ku
nigas sako: “aš stoviu už ti
kėjimą”. Aš jam atsakiau, 
jog tikėjimas tikėjimu, o 
tautiška draugystė turi savo 
jakraipą . J. M. S.

kad reikės mokėti ligoniui 6 
dol. į valandą, nes reikia at
minti, kad “už tūkstantį me
tų, danguje yra viena diena 
didesnė”. Šiais žodžiais pa- 
sireminąt — danguje viena 
valanda skaitysis net 
vienas šimtas metų. O mė
nesinės, žinoma, mokės pa
gal žemišką dienų tvarką. 
Ar ne'geras biznis?

Organu paimkite “Bosto
no Vėžį”.* Organizatorium

senesnės 23 metų — mylinčios apšvie
tę ir dorą gyvenimą. Aš esu jaunas 
vyras, vartoju 4 kalbas, liuosas nuo 
svaiginančių gėrimų ir rūkimo, mėne
sinis uždarbis 100 dol.

Sesute, jeigu manai but mano my- 
lėtine, rašyk — tau duosiu atsakymą. 
Su pirmu laišku paveikslo nereikalau- 
lauju.

P. Pašilis,
10755 Edbrooke Ave., Roseland, III. 

(P. S. nerašykit Chicago, Ill.) 
(24—26).

**

Chicagoj nėra gavėnios.
Chicago, Ill. Kaip teko pa

tirti, tai Chicagos socijalis
tai ir šiaip progresyviškos 
draugijos tankiausia rengia 
visokių pasilinksminimų ga
vėnioje, negu šiaip papras
tame laike. Šią gavėnią veik 
nebuvo tos savaitės, kad ne
būtų parengta po keliatą va
karti. O tie vakarai visuo
met su šokiais. Gi žmonių 
visuomet pilnos svetainės.

# *
22 d. kovo Mieldažio sve

tainėje Dram. Ratelis turėjo 
“Įvairumų vakarą”. Tas pa
garsinimas visai nesuvylė 
žmonių, nes vakaras išties 
buvo įvairus. Daug gerų 
monologų pasakyta, daug 
deklamacijų padeklamuota 
ir viskas gerai pavyko.

Po programui buvo šokiai.
♦* *

29 kovo toj pačioj svetai
nėj 269 lietuvių rubsiuvių 
lokalas surengė puikų su 
perstatymu vakarą. Dram. 
Ratelis lošė trijų veiksmų 
B r. Vargšo dramą “Sveti
mas Dievas”. Veikalas įspū
dingas ir pamokinantis. Lo
šėjai savo roles puikiai atli
ko. Beto, dar buvo vienas 
monologas “Lietuvos ponai
tis Amerikoje” (Seno Vin
co), kurį gerai pasakė A. 
Ripkeviče. v

** *
30 d. kovo Mieldažio sve

tainėje maniau, kad bus tik
ra “revoliucija”, nes plaka
te, kuris papuolė į mano ran
kas, buvo pažymėta, kad kai-

Persekiojimas socija- 
listų.-

Hoosick Falls, N. Y. “Lai- 
svės” N. 19 tilpo korespon
dencija iš mūsų miestelio, 
kad čia susitvėrė L. S. S. kp. 
iš penkių narių. Dabar-gi 
reikia pranešti liūdną nau
jieną, kad iš tų penkių liko 
tik trįs. Priežastis tame. Čia 
randasi tautiškai klerikališ- 
ka draugija šv. Jurgio, kuri 
nubaudė savo narius pinigiš- 
kai, kurie buvo prisirašę 
prie L. S. S. kuopos. Minė
ta daiTigija nutarė per savo 
susirinkimą nelaikyti socija- 
listų ant burdo. Tas suma
nymas bei nutarimas mūsų 
atžagareiviams labai patiko 
ir jie pradėjo jį vykdinti gy
venimam Veja nuo burdo 
ne tik socijalistus, bet ir 
šiaip pirmeivius. Iš tos prie
žasties jau daugelis apsisto
jo pas svetimtaučius.

Ant kiek teko patirti, tai 
čia randasi gana daug pir
meivių , bet jie glūdi i H ne
nori prisidėti prie prakilnes
nio darbo.

Po Velykų Čia vėl bus su
rengtos prakalbos L. S. S. 
XIII rajono. Kalbės drg. J. 
Stasiulevičius, L. S. S. sekre
torius.

Jaunas Kaziukas.

So. Bostono Naujienos.
Kooperacija.

Po N. 285 Broadway jau 
gyvuoja valgomų daiktų ko
operacija. , Jau bus du mė
nesiu, kai}) krautuvė atida
ryta ir pelno yra $800.00.

Kooperacijos pirmininku 
yra žinomas socijalistas 
Bardzevičius, gaspadorius J. 
Pašakarnis. Prie koopera
cijos priguli veik visi socija
listai irthrip“jau pažangus’ 
žmonės. Priguli ir daugelis 
katalikų, bet visi draugiškai 
apsiena. Tik tie “garsus” 
tautiečiai nepriguli.

Mat mūsų tautiečiai “tau
pos pakėlimą” nemato kėli
me visuomeniško biznio. 
Vat, jeigu Jurgeliūnas kokį 
bizni vpro — tai “tautos” pa
kėlimai

atsi-

Visų 
darbi-

Amsterdamiečiai, 
buskite!

Amsterdam, N. Y. 
kitų tautų susipratę
ninkai pradeda organizuotis 
į unijas. Pastaruoju laiku 
smarkiai organizuojasi di- 
vonų audinyčios darbinin
kai. ' Tik lietuviai bijosi to 
darbo .,nes iš jų labai mažai 
prie unijos priklauso. Mat, 
parapi jonas, be kunigo da- 
leidimo ,bijosi prisidėti prie 
darbininkiškų organizacijų, 
nes tai smertelnas griekas. 
Kunigai gi, vieton patarti 
darbininkams prisidėti prie 
darbininkiškų organizacijų, 
liepia šeimynas didinti. Nie
ko nuostabaus iš to nėra, bet 
tuomet jų galima būtų pa
klausyti, jeigu jie prisidėtų 
prie išmaitinimo tų šeimynų 
bei patartų darbininkams,

*
Priežodis sako: “nekask 

kitam duobes, kad patsai į ją 
neįpultum”.

Jau pasirodė plakatai, kad 
pas p. Yurgeliuną atpiginti 
tavorai, nes nuo 1 d. balan
džio biznis užsidarė.

Ir nieko stebėtino tame 
nėra. Prisidengęs tautos 
skraiste, neilgai žmones te
mų Iki nsi.

** *
29 d. kovo 2 vai. po pietų 

atsibuvo “prakalbos” kokios 
tai šventos draugystės.

Rodos, paprastai męs ži
nome, kad kalbama apie 
draugijas, apie tai, kaip dar
bininkai galėtų iškovoti di
desnį atlyginimą už savo 
darbą ir turėti užtikrintą 
rytojų ir tt.

Bet šiose prakalbose kaip 
tik atbulai viskas buvo. Čia 
nebuvo kalbėta apie pašelpi- 
nės draugijos naudą, negi 
darbininkų, bet tik keikta 
socijalistai, kiek išgalėta.

Kun. Žilinskas pirmiau
siai pasakė: “Smagu po sa
vo pastoge, bet tik nebile 
kas galima įsileisti po šia pa
stoge”...

Ir ar reik dar didesnio be
gėdžio, kuris buvo pirmas 
priešas pirkimui tos salės, o 
dabar jau kursto neįsileist 
kitų pažiūrų žmonių? Kac 
Žilinskas buvo priešas L. D., 
aš galiu priparodyt su liudi
ninkais, kaip jis, kalėdoda
mas per stubas, niekino virš
minėtą draugiją ir atkalbi
nėjo žmones. Taipgi nesi
gailėdavo per savotiškas 
prakalbas persergėti žmo
nes nuo tos draugijos.

Kunige, pas tave nėra sar-

*
29 d. kovo L. Labdarystės 

dr-ja buvo parengus koncer
ną. Žmonių buvo pilna sve
tainė. Koncertas buvo visai 
prastas. Publiką tik nuvar
gino.

Mat, tautininkai jokių ar
tistų peturi. Ir per bėdą tu
ri kviesti socijalistus.

Šiame koncerte atsižymė
jo “Laisvės” choras.

Viršiauskiutė gerai pade
klamavo . Simonavičius ir 
Anesta gerai sudainavo.

K. Bronis.

------ PhitaddphKĘTar
29 d. kovo Lietuvių Muzi- 

kališkoje svetainėje atsibu
vo S. L. A. kuopų atstovų 
konferencija. Į konferenci
ją delegatų pribuvo 16, nuo 
6 S. L. A. kuopų, būtent: nuo 
10, 22, 107, 137, 170 ir 224, 
Iš paminėtų kuopų liko su
tvertas šioj apielinkėj 5-tas 
apskritis. Iš svarbesniųjų 
nutarimų, regisi, buvo šie: 
a) Kad S. L. A. apskelbtų 
“Tėvynėj” konkursus dėlei 
parašymo agitatyviškų už 
S. L. A. paskaitų. Tam tik
slui nutarta paskirti $100 iš 
kasos, kaip honorarą už pa
rašymą. b) Prašalinti iš 
“Tėvynės” humbugieriškus 
apgarsinimus. “Tėvynę” pa
didinti dvigubai ir S. L. A. 
apyskaitas kas mėnuo išleis
ti atskiriam sąsiuvy ir tt. Į 
apskričio valdybą liko iš
rinkti : agitotorius — pirmi
ninkas J. Gaigalas, sekretor. 
— R. Karuža, kasierium — 
St. Kišonas. Sekanti konfe
rencija nutarta laikyti bir
želio mėnesį toj pačioj sve
tainėj.

Tą pačią dieną ir vakare 1 
L. S. S. kuopos atsibuvo 
draugiškas pokilis. Pasisve
čiuoti buvo netik kuopos na
riai, bet daugel ir nepriklau
sančių prie kuopos. Ant šio 
pasilinksminimo įžangos bu
vo 50c. ypatai. Pasilinksmi
nimas atsibuvo “Kovos” na
me. Per tą vakarą aukų ka
liniams surinkta $15 su cen
tais, ponas Abraitis tam tik
slui aukavo $6.00.

Nors Richmondiečiai tikė
josi visiškai esą atsikratę 
nuo kun. Miliuko, - bet kaip 
jie nustebo praeitą nedėldie- 
nį išvydę jį stovintį netoli 
bažnyčios (kurios jis nese
niai buvo “gaspadorius”) su 
pulku policijos. Su kokiu 
tikslu ir ką jis norėjo — dar 
nėra žinios.

L. K. Knygynas baigia iš 
gerų parapijonų išrinkti 
mainais tas knygas, kurias 
neperseniai kun. Kaulakis, 
aplaikęs nuo kun. Miluko už 
jo įdėtus į Lietuvių muzika- 
liškos svetainės kooperaciją

Montello, Mass.
Pas mus randas dvi grynai 

katalikiškos pašelpinės dr- 
stės, Kazimierinė ir Nuolati
nės Pagelbos Panelės Šven
čiausios, nes ir jų konstituci
joj yra pažymėta, jog narys 
būtinai tu r atlikti velykinę.

Bet štai dabar jau laikas 
kiekvienam nariui ar narei 
pasiimti kortelę nuo tam tik
ro sekretoriaus ir eiti išpa
žintim

Bet daugybė narių atsi
randa, katrie priešinas tai 
velykinei, net pereitame su- 
sirinkime kilo didelis triukš- 
mas tarp visai tamsių fana
tikų ir taip vadinamų apsi
trynusių kaziukų.

Ar nelaikąs butų jums, 
broliai, šitą straipsnį jau iš
mesti iš konstitucijos, kaip 
kad išmetė kitos draugys
tės?

* *
Kovo 25 d. drg. J. Savic

kas paėmė civilišką šliubą su 
panele A. Barkaite.

Laimingo gyvenimo jau
nai porai. - R-tė.

*

JUOKŲ KĄSNELIAI.

Pajieškau Igno Alinanavičiaus, švo- 
gerio Antano Jencevičiaus .Kalvarijos 
pavieto, Slabados par. ir St. Urbono; 
taipgi pusseserių Jsmilijos ir Mortos 
Plesteriukių, Sudergų parap. Visi

sišaukti arba kas apie juos žino pra-

August Pamatat,
P. O. Box 523, Herrin, Ill.

Pajieškau dėdžių Kasparo, Jono ir 
Boleslovo Jovaišų, taipgi ir tetų A. 
Savickienės, B. Šerienės, po tėvu Jo- 
vaišiutės. Visi paeina iš Šiaulių pav., 
Šeduvos valsč. Malonės atsišaukti:

L. Ruzinskiute,
105 Main St., St. Charles, III.

— šeštoką, sekretorium — s“valkŲ Kub- Meldžiu juos pačius at-~ . .v • i SlsauW1 Vne qtiItp nine 7.inn nra.Paryžiaus Gabrį, iždininku nešti.
— Grikštą.

Na, prie darbo, broliai, ka
talikai ! 9999. i

Orakulo patarimai.
Klausimas. Guodotinas 

Orakule! Malonėkite duoti 
man patarimą. (Ką norite? 
Orak.). Aš vis tėmiju j pa
danges ir matau, kad kas
dien daugiau ir daugiau le
kioja orlaivių ir, pagal ma
no numanymą, pradės le
kioti daugiau, negu Lietuvoj 
garnių.

Kunigai gi sako, kad žmo
gaus dūšia daug smarkiau 
lekia į dangų, negu orlaivis. 
Aš noriu sutverti dūšių susi- 
vienyjimą Amerikoj ir ap
saugoti dūšias nuo pavojaus, 
nes dūšios, galvatrūkčiais 
lėkdamos į dangų, gali susi
durti su orląiviu ir ant vie
tos užsimušti. (Geras biz
nis! Orak.).

Ar negalėtų Orakulas 
duoti tai draugijai vardą, 
patarti, kiek mokėt posmer- 
tinės ir kokias dūšias orga
nizuot—prakeiktas ar šven
tas? Su guodone

S. B ruski s.

AUKOS
Per drg. A. Žymontą gauta $5.40 

dėl Lietuvos Soc-Dem. Partijos. Tos 
aukos buvo surinktos per L. Prusei- 
kos prakalbas Wilmerdinge, Pa.

Persiųsta drg. j. Ramanauskui, iž
dininkui R. ir K. š. K.

Haverhill, Mass. Pas Krukonj per 
susirinkimą .palydint jo pačią į Lie
tuvą, suaukauta kankiniams:

J. Dingclevičius, J. Šileika po 50c.; 
Pauliukonis, J. Večkys, A. Krukonis. 
J. Kerdiejus, M. Meškinis, P. Čiras, J. 
Jurgaitis, D. Čiras, P. Gardžiulis po 
25c.; Strumskis — 20c.; A. Kasiulie- 
nė 10c. — Viso $3.55, pasiųsta J. Ra
manauskui į Miner? dile, Pa.

Brighton, Mass. Krikštynose pas 
drg. K. Vaškį, suaukauta kankiniams.

V. Rimkus ir J. Jankauskas po $1; 
VI. Rimkus, J. Saulis, M. Petrauskie
nė, J. Vaškienė, J. Petrauskas, T. Šau
lienė, Ig. Vaškis po 50ę; J. Kuoka, J. 
Barboravičia, J. Karalius, St. Garelis. 
A. Garelaitė, J. Orlauskas, J. Merkis, 
A. Grušas, J. Vaškis po 25c.

Išviso $7.75 prisiųsta J. Ramanaus
kui.

LIETUVIŲ IMMIGRANTŲ ŠELPI M. 
DR-JOS VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

Pirmininkas S. Yankus, 350 Newark 
St., Hoboken, N. J.

Pagelbininkas J. Krulikauskas, 91 
Warwick St., Newark, N. J.

Sekretorius A. žolynas, 2 Merchant 
Pl., Newark, N. J.

Iždininkas P. Vaičcliunas, 38 Farley 
Ave., Newark, N. J.

I iždo globėjas J. Dobinis, 103 Jack- 
son St., Newark, N. J.

II iždo globėjas A. Stakneviče, 71 
Warwick St., Newark, N. J.

Su visokiais 17raugijos reikalais 
kre:pkitės prie Sekretoriaus. Money 
order siųskit ant Iždininko vardo Se
kretoriui.

Atsakymas. Orakulas* ma
to, kad iš Tamistos išeina 
“smart boy”. Biznis geres
nis ir už “Galvočiaus” leidė
jo. Vardą duokite sekantį: 
“Tautiškai - klerikališkas 
dūšių susivienyjimas Ame
rikoj”. Šis susivienyjimas 
moka pašelpą ligoj 6 dol. į 
valandą ir posmertinės 1000 
dolerių kiekvienai dūšiai.

Jūs nesistebėkite ir nega
dinkite Orakulą durnium,

Norwood, Mass. Aukos surinktos 
kankiniams per “Laisvės” Bendrovės 
narių atsisveikinimą su Norwoodie- 
čiais. Aukavo šios ypatos:

D. Pavilionis, J. Oželis, K. Stankus, 
B. A. Tumavičius po $1.00; A. Neviac- 
kas 55c.; K. Pašakarnis, K. Žiurinskas
J. Tumavičius, A. Tamašauskas, V. 
Paukštys, T. Skaisgiris, J. Neviackas.
K. Pužauckas, .K Undžius, O. Neviec- 
kienė, P. J. Babilas ir A. Pratašius po 
50c.; S. Vaikasas, P. Mučinskas, M. 
Mažeikiutė, Z. Levickiutė, V. Janauc- 
kas, N. Lepeška, J. Gudaitis, M. Ake
laitis ir J. Pakarklis po 25c.; M. šar- 
galis 20c.; V. Jakštys 10c.; P. Čepas 
5c. Viso $13.25.

$13.25 pasiųsta R. ir K.Š.K. iždinin
kui J. Ramanauskui.

KLAIDŲ ATITAISYMAS.
“Laisvės” No. 7 š. m. koresponden

cijoj iš New Kensington, Pa. patėmi- 
jau kelias klaidhs, kurias čion atitai
sau.

Politiškiems kankiniams po $1.00 
aukavo O. Kemežlenė ,St. Bijeviče, F. 
Kemežiutė; po 50c. J. Kemeža, A. Ži- 
linskas, J. Stonis. K. Stašinskas, O, 
Stoniene, T. TC vabalas, A, šeiris; po 
25c. A. česnikas. Viso labo — $6.75.

Gėlė.

Aukoš kun. V. Dembskio bijografi- 
jai išleist.

Socijalistų Partijos Jaunimo ratelis 
Rockford, Ill..................................$5.00.
A. Sabulis....................................50c.
K.Reyno iš Concord, Mass. ... $1.00.

“ŠAKĘ” GAUS DOVANŲ.
Mieli broliai ir sesutes, naudok1:ės 

proga, švieskimės patįs ir Šviesi .me 
kitus. Kas užsirašys pas n ano s<. t 
arba kitam “Laisvę” ir “Keleivį” ,nt 
metų ir atsiųs $3.50, tas gaus h \ai 
“ŠAKŲ” ant metų. Kas užsira y . ie
na iš tų laikraščių ,tas gaus “$p»kV* 
ant pusės metų. Dovanas duosiu tik 
per trumpą laiką, taigi pasiskubin
kite.

A. ZOKAITIS,
56 Bissoll St., So. Manchester, Conn. 

(23—24).

LIETUVIAI!
Kas nori turėti gražiai padarytus 

rubus, puikiai gulinčius ant žmogaus 
figūros .duokit man pasiūti, nes savo 
ilgu metų praktika pilnai už ganėdin- 
siu tuos kostumerius, kurie* pas mane 
kreipsis. Nepamirškit!

A. Liutkus,
121 Ames St., Montello. Mass.

(24—27).

DIDELĖ NAUJIENA.
50c. verčios knygų visai dovanai 

tiems, kurie užsirašis pas mane ant 
metų nors vienų iš žemiaus sekančių 
laikraščių, kaip tai: “Keleivį” ($1.50), 
“Kovą” ($2.00), “Laisvę” ($2.00), 
“Lietuvių žurnalą” ($1.00), “šakę” 
($1.00), “Pirmyn” ($1.50), “Dilgėles” 
($1.00) ir “Naujienos” ($1.50).

Kas užsirašis du ar dauginus ,tas 
«aus.rojahu.laikraštį.

okias knygas duodu dovanom čia ne
minėsiu vien dėl stokos vietos aš ma
nau, kad skkitytojai galės gaut tokias 
knygas, kokias kas reikalaus ,o ypač 
moksliškas.

Pasarga. Siųsdami prenumeratą 
kartu prisiųskit ir pinigus money or
der ar stempom Suv. Valstijų ir pami
nėkit kokių knygų reikalaujat. At
minkit, kad šitos, dovanos skiriamos 
tik iki 30 d. balandžio, 1914 m.

Su visokiais reikalais kreipkitės pas 
JOSEPH L ALEXIS,

1339 Reedsdale St., N.S.Pittsburgh.Pa. 
(24—26).

Viso $6.50.
Nuo “L.” red. Tikrai sužinojome, 

kad dalykas su kun. V. Dembskio bijo- 
grafija randasi tokiame stovyje. Bi- 
jografija parašyta dar prie kun. Vla
dislovo gyvos galvos ir jo paties už
giri a. Papildymuose nebus jokio par- 
tyviškumo.

DRAUGAI IR DRAUGĖS!
Męs tankiai parenkam aukų kali

niams .retkarčiais Lietuvos Socijalde- 
mokratų Partijai.

Dabar įkurtas naujas aukų fondas— 
būtent fondas, iš kurio bus remiama I prastas, taip ir inteligentiškas 
Lietuvos darbininkiški laikraščiai. Tu-Į gus. .
rėti savo laikraštiją Lietuvos darbinin
kams reikia, kaip duonos kąsnio.

Todėl prie kiekvienos progos parin
kite aukų Lietuvos Socijaldemokratų | nių gerovė, 
laikraštijai. Aukas galite siųsti nors 
ir per “Laisvę”.

Pakvitavę, perduosime jas drg. J. 
Ramanauskui, o jis, pagal nutarimo 
pasiųs kam reikia.

Dar kartą kreipiamės prie jūsų: ne
užmirškite Lietuvos darbininkų laik- 
raštijos.

IŠSIRAŠYKIT
IR PLATINKIT 

rimtą, progresivį, talpinantį įdomiau
sius straipsnius iŠ musų gyvenimo, 
mėnesinį laikraštį:

“Vaidylą” su pasimėgimu skaito kaip 
žmo-

“Vaidyla” rūpinasi visos lietuvių vi
suomenės gyvenimu.

“Vaidylos” obalsis: teisybe ir žmo-•
“Vaidyla”, neužilgo išeis dvisavai

tiniu.
Kaina metams tik 50c.

Prisiųskit 10c., o gausit 1 N. pažiū
rėjimui. Adresas:

“Vaidyla”,
810 W. 19th Str., Chicago, Ill.

(25—26).

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda namas ir rakandai (for- 

ničiai). Atsišaukite greitu laiku. Par
siduoda pigiai. Priežastis pardavimo 

Pajieškau brolių Antano, Vinco ir Į dažinosite atėję pažiūrėti.
Andriaus Marazų ir sesers Elzbietos * • Babilas,
Maraziutės. Suvalkų gub., Marijam- Į 1,r> Tremont Str.,^ ^Norwood. Mn >. 
poles pav., Jevaravo gm., Kizių kai
mo. Meldžiu atsišaukti arba kas- 
apie juos žino, pranešti.

J. Marazas,
156 Glasgow Rd., Bumbank-Hamilton 

Scotland. 
(20—24).

PAJIEŠKOJIMAI

i ai i
RE IK A LI NG AS DUON K h Pi S.
Reikalingas duonkepis, kurb 

atsakančiai kepti duoną. Geiat 
bininkui mokestis labai gera, 
šaukit greit.

S. Zavackas,
Pajieškau darbo prie patarnavimo I Walnut Str., Nashua. N. H. 

Hotel y j arba bučernčse. Aš esu prie 
visko prasilavinęs ir galėčiau bile ko
kį darbą atlikti. Jei kas žino kokią 
vieta, malonės pranešti šiuo adresu:

K. Didas,
Jackson Ave., Long Island City, N. Y

(24—25)

PRISIŲSTI LAIŠKAI.
M. Stroliui, Westfield, Mass. F.

Dombrowski, So. Boston, Mass. R. 
Perniekus, So. Boston, Mass. Pasta- 

’ Į rieji du turi primokėti po 12c.
Atsišaukit j “Laisves” redakciją.

Pajieškau apsivectfmui merginos rNotr A >vr»g»t
nuo 16 iki 22 m. amžiaus. Aš esu 22 DO V AliVJo.
motų, blaivus ir nevartoju tabako. Draugai ir Draugės! 
grajinu ant klarneto, koncertino ir ar- Męs norėtume, kad kožnas mūsų 
monikos. Geistina, kad būti) linksma skaitytojas iki Velykų prikalbintų dėl 
ir maloni mergina. “Laisvės” naują skaitytoją. Tas duos

Merginos atsišaukit. Vaikinus mel- mums progą pagerint “Laisvę”, 
džiu nerašyti. Kožnam skaitytojui, prikalbinusiam

J. Geribo, naują metinį skaitytoją, męs duosime
2736 — 5th Ave., Rock Island, Ill. dovanų dvi savo laidos knygeles. Pa-

(24—26). Į sirinkit, kokios jums daugiausia pa
tinka iš talpinamo čia surašo

1) Liaudies Dainos.
2) ženyba ir ženybinis gyvenimas

— BaraboŠius.
3) Griuvėsiuose — puiki K. Jasiu- 

kaičio apysaka.
4) Moterų padėjimas bei lytiškas 

klausimas Evangelijoj ir apaštalų lai
škuose — Z. Aleksa.

5) Macochas.
6) Lekcijos apie atskyrimą ženklų. 
Pasidarbuokit sau ir mums!

“LAISVfi\
1183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau brolio Stanislovo AimuČio, 
Kauno gub. ir pav., Žemaitaičių kai
mo. 4 metai kaip Amerikoj. Pir
miau gyveno So. Barre, Mass. Turiu 
svarbų reikalą. Jis pats arba kas 
apie jį žino malonės atsišaukti.

54
Kazimieras Aimutis, 

Noll St. Brooklyn, N. Y.
(24—27).

MERGINŲ ATIDAI!
Pajieškau apsivedimui merginos ne
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VIETINĖJ kuris pas daugelį mus prele-
V lEi 1 lliILJ LillllViJ< gentų yra, t, y. nerangumas

susirašyti pirm laiko aiški
namus klausimus. Kada 
viską aiškinama iš atmin
ties, kada visi faktai ir ži- 

--; -77 ---r--.----  nios reikia palaikyt omenyj,
tinai privalo atsilankyti, nes tada kalba nebūna atsakau- 
bus_svarbus balsavimas: pri- čiai surišta, esti atkartoji- 
sidėt prie Socialist Party, ar maj jr užsikirtimai, laukiant 
ne? Taipgi yra ir kitų svar- žodžių. Toji yda buvo ir pas 
bių reikalų. Nepamirškite, drg. Šukį.

Ketverge, 9 bal., 8 vai. va
kare tautiškame name atsi
bus ekstra susirinkimas L. 
S. S. 19 kp. Visi nariai bu-

, Kas prisius
$20.00, TAS APTURĖS

Gramafoitą ir 16 dainų vertes $25. S
Užlaikau Gramafonus su Lietuviškom Dainoms. S

“LAISVĖS” REDAKCIJOJ
GALIMA GAUTI ŠIOS

KNYGOS:

Komitetas. Žmonių buvo ne visai ma
žai. B-šius.

“Laisvės” No. 23 vietinė
se žiniose tilpo žinutė apie 
“Darbo” i

‘ > i 7 d. bal. atsibus kvartali- 
surengtą vakarą, uis susirinkimas 101 Grand 

kur svečias pastebi, kad va- str. tautiškam name L. Ke- 
karas nenusisekė ir rengėjai .Dr-jos 1 kuopos.

, turės didelius nuostolius.
Kad vakaras nenusisekė, 

tai tiesa, bet didelių nuosto
lių rengėjai neturės. Yra 
deficito tik $4.00 su centais. 

Netrukus “Darbas” su
rengs kitą vakarą, kur tiki
mas atsigriebti.

Balandžio 12 nuo 3-jų po j
piet, Tautiškame Name 
sibus “Darbo” mėnesinis 
sirinkimas.

J. Benesevičiutė.

trade mark

< Jeigu neturi mano kataliogo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę mar- S
S kę, o apturėsi didelį ir puikų katoliogą, kuriame rasi visokių ge- S 
S riaušių Armonikų, Skripkų, Triubų ir daugybę kitokių Muzikališkų 
N instrumentų. Istoriškų ir maldų knygų, kokitj tik randasi lietuviš- ta 

koj kalboj. Gražių popierų gromatojns rašyti su puikiausias ap-
S skaitymais ir dainomis, su Brukuotais aplink konvertais, tuzinas 25c.,, ta 
8 penki tuzinai už $1.00. Reikalaukite .visokio tavoro pas tikrą lietuvį, 3 
K o gausite teisingus tavorus. Agentams parduodu pigiau. Rašykit ■ 
/ tokį adresą: Kį W. WAIDELIS, S
g 112 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y. $

Neatbūtinai turi visi nariai 
pribūti, nes bus labai svar
bių reikalų. Taipgi užkvie- 
čiam ir dar neprigulinčius 
prie mūsų dr-jos atsilankyti 
ant minėto susirinkimo pasi
klausyti ir, jei turėsite norą, 

I tai galėsite prisirašyti.
Komitetas

fina* -OQUKtWF- -*B&t J (OO<

j Hamburg-American j | KLAUSYK 
» I iv»ti n Didžiausia kompanija i £
a visam pasaulyje! i ♦ A WT/'t
■ Ji turi 431 savo garlaivį, ku- B ❖
I rių įtalpa siekia 1,306,819 tonų. ’ *<

Vienatinė ir tiesioginė linija J 
tarp 1
Bostono ir Hamburgo d

Laivai didžiausi ir kiekvienas 1 
su dubcltavais šriubais.

4>
❖

❖ 
❖

ŽODŽIO!
Ateik pirkti vyrišku 

aprėdalų, k. t. skrybėlių, 
marškiniu, kalnierių ir 
1.1. Pas mane ta voras 
geras ir kainos pigios.

*at-; - ---------- -
su- Dolerių auginimas

Naujam mieste Gary, Ind.
Įsodink $10.00, užaugs $100.00. Į

trumpą laiką pradėjo būdavot 2 mil
žinišku fabriku už $39.000.000. Ten 
sutilps virš 22.000 darbininkų. Da- 

i bar laikas pirkti lotai arti tų didelių 
| fabrikų, kol da nepabrango; lotų 
i prekes po $100.00 ir augščiau. Išsyk 
; reikia įmokėti tik $25.00, o likusius 
; ant mėnesinio išmokesčio po $5.00. 
Laikraščiuos buvo rašyta, kad pradės

New Yorko policija daro
si vis žiauresnė. Ypač jai 
parūpo bedarbių mitingai 
ant Union square.

Štai, pereitą SU batą liąs būdavot trečią fabriką tuojaus. Gary, 
Šimtai policmanu SU keliom Indiana, darbai eina pusėtinai. Dėl 
. v. • v vi ~ i platesniu žinių kreipkitės ant šio ant-desimtim specialiskų pagel- rašo: *
bininkų užpuolė ant minios 
beginklių ir ramių žmonių, 
susirinkusių į bedarbių mi
tingą. Vieni buvo pritarėjai 
I. W. W., kiti norėjo protes- 
tuot prieš Calumeto baise
nybes ir juos sušaukė cent- 
rališka New Yorko unijų fe
deracija.

Policmanai elgėsi, kaip 
kazokai, elgdamiesi su žmo-1 
nėmis bjauriau, kaip su gy
vuliais.

Policija areštavo 9 žmo
nės, kurie ligišiol randasi 
kalėjime.

L W. W. sako nenusileisią 
prieš policiją ir šią savaitę 
toj pat vietoj sušauksią mil
žinišką mitingą.

CHAS ZEKAS & CO., 
Room 214, 186 N. La Salle St. 

Chicago, Ill. 
(20—28).

Naujienos už 25 c

» LAIVAKORTĖS pigiausios ir 
patarnavimas geriausias. Pasa- 

| žieriai gali važiuoti be baimės, 
g nes jų gyvastis geriau yra ap- 
I saugota, negu ant žemes.
| Taipgi mus kompanijos laivai 
(išplaukia iš New York, Phila- 

delphijos ir Baltimore’s tiesiog
I į Hamburgą.
* Artesnių žinių klauskite pas:

Hamburg” American
k Line
I 607 Boylston St., Boston, Mass.

I45 Broadway, New York, N. Y.
Arba pas vielos agentą.

O
*

4

❖

LIUTKUS
131 Grand St.

BROOKLYN, N.
(Arti Berry S|.)

❖
❖

O

* 
♦
❖ 
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’ ❖-ū> ❖ «i> ❖ 9 9 ♦ ♦ ♦ ♦ 0 ©

“SAKE”

“NAUJIENOS” yra naujausiu, ge
riausiu lietuvių laikraščiu, “Nau
jienose” talpinusi naujausios žinios 
ir geriausiai parašyti straipsniai. 
“Naujienos” yra nauju laikraščiu, jos 
daug kuom skiriasi nuo kitų

Jaigu nori jas pamatyti ir pa
skaityti, kad persitikrinus kaip jos 
išrodo ir kas jose rašoma, tai prisiųsk 
25c (kvoterį) įdėjęs į konvertą^ o 
gausi “Naujienas” per ištisus du mene
sius. Adresuok :

"NAUJIENOS”
1841 S. Halsted St., Chicago, III.

LIE TU VIA1, T e M Y KIT!
Kas pas mane užsirašys “Laisvę” ir 

prisius $2.00, tas gaus už 50c. kny
gų dovanai arba 2 tuzinu popieros 
laiškams rašyti. Kas prisius $3.00, 
tas gaus “Laisvę” ir “Keleivį” per čie- 
lus metus.

Taipgi galima pas mane gauti viso
kių knygų, kaip tai maldaknygių, gie
smių ir kitokių, gražios popieros laiš
kams rašyti. Prisiųkit 20c. stam- 
poms, o aš prisiųsiu Jums 12 gražių 
popierų su konvertais.

Pinigus siuskite šiuo adresu:
P. RESEVIČIUS,

N. F. Co., W. Hanover, Mass.
(22—25)

Mėnesinis juokų bei satyros laikraš
tis pašvęstas kunigų ir kapitalistų 
kratymui.
“ŠAKĖS” KAINA 1 DOL. METAMS. 
“ŠAKĖS” PAVIENIS NUMERIS 10c.

Kas prisius 10 centų tik tas gaus 1 
egzempliorių “šakės” ant pažiūrėjimo.

Adresas:
“ŠAKĖ”,

16()7 N. Ashland Ave., Chicago, Ill.

Telepbone So. Boston. 845 M

DR. F .MATULAITIS
495 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Valandos:

Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare.
Nedčliomis iki 3 vai. po piet.

Lietuvių Apšvietos dr-ja 
gia~ ant pirmos-flieTiDS 

elykų (12 d. bąl.) labai 
linksmą juokų vakarą, kur 
bus pertsatyta du juokingu 
veikalėliu “Mūsų Gerasis” ir 
“Daktaro Kabinete”. ,

Pradžia perstatymo 7 vai. | 55 ! 
vakare. Atsibus tautiškam i Iv 
name. i Sfc _

į- - - - - - - - - - - - - - - - UH3-TtiViAti KREIPKITĖS PAS SAVAJI i
Grand Jury nori padidinti 

kauciją nusibankrutiju-1 
siems bankieriams Siegeliui; 
ir Vogeliui. Ligšiol už kiek- j

i i Guodojami Tautiečiai:—Turiu už garbę pranešti vi-
siems Lietuviams iš New Yorko ir apielinkinių mieste- 
lių ir visų Suvienytų Valstijų, jog męs atidarėm pirmu

tinį New Yorke

i I VIEŠBUTI arba HOTELJ
kuris buvo pageidaujamas dėl keleiviu per ii

kurių jiedu bus teisiami, bus g laikus, todėl lietuviams rutinai bi 
daugiau, kaip dešimts. j — —i.-n.:------ i .......... u

Tegul juos ir smarkiai; 
nubaustų, bet kas atlygins j 
tūkstančiams vargdienių, 
kurių pinigus jie nutempė.

turėjo pakelti vargo ir būti nuskriaustais nuo svet i m

New Yorko lietuviai soči-'; 
jalistai sumanė išbudint; 
Bronxo lietuvius, kurių toj i 
miesto daly randasi apie 200 
—400.

5 d. bal. J. Sveikatos sve
tainėje ant Morris Avė. bu
vo surengtos prakalbos. Kai- ■ 
bėjo A. Herman ir L. Prūsei-• 
ka. Prie New Yorko kuopos 
prisirašė keli nauji draugai.; 
Tūli tamsuneliai, ties dūri-' 
mis stovėdami, patylomis 
kuždėjo, kad, esą, tai 
“Brooklyno kriaučiai norį 
trubelį sukelt”.

Tai buvo pirmos prakal
bos Bronxe.

Oi daug dar New Yorko 
apygardose yra neorgani- i 
zuotų lietuvių 1

mo New Yoriceaei paKeieivių. viešbutis-Hoteįis.
« Męs, matydami, kad būtinai yra reikalingas tas Prieglaudos Namas New 
■f Yorke dėl keliauninkų lietuvių, įsteigėm tą Prieglaudus Namą, kuris randasi 

498 Washington Street, Kampas Spring Street, New York, N. Y.
Ml III II 1 mw III1 i    I ■ I viriuiranMiiaainmiwmw wmwmiii* w ibiib ii i ii ———

SŠ Brangus keliauninkai, vietiniai ir aplinkinių miestelių, kurie manote keliauti į 
SS Lietuvą, seną tėvynę, nepamirškite atsilankyti į musų viršminėtą viešbutį, o 
gj gausite sąžiniškus patarimus kiekvienas ir busite užganėdinti musų patarnavimu.

Taipgi užlaikėm Rudžio ir Baltakes, seniausius Vynus ir Havanos ci- 
Ž garus. Mūsų viešbutyj galima gauti valgyti, gert, nakvynę ir baltakės įsi- 
0 traukt. Parandavojam kambarius ant vienos nakties, ant savaitės ir ant mėne- 

šio, t. y. kaip kas reikalauja.

5 balandžio atsibuvo pas
kutinė prelekcija, ką rengė 
suvienytomis spėkomis L. S. §

Prelekcijos tema: “Įstaty
mai ir moralybė”. Prelegen
tu buvo J. Šukys.

Perlėkei ja buvo svarbi 
ir užimanti, nes prelegentui 
sekėsi gana gerai išaiškinti 
klausimus. Ypač geras iš
aiškinimas buvo apie doros 
besikeitimą. Tik vienas ne- 
dateklius reikia pažymėti,

Čenstakavo Klioštoriaus Slaptybės 
arba kruvini Domazo Macocho dar
bai. Su paveikslais.................15c.

JĖZAUS DRAUGIJA arba jezuji- 
tai ...............   10c.

LIAUDIES DAINOS 15c.
MOKSLAS RANKŽINYSTĖS arba 

kaip pažinti žmogaus praeitį ir at
eitį........................................... 15c.

LEKCIJOS apie atskirimą ženklų 15c. 
VADOVAS Keliaujantiems į Ameriką 

ir iškeliaujantiems .............. 15c.
PASLAPTIS. Puikių dialogų ir mo

nologų rinkinys.........................15c.
REVOLIUCIJOS ATBALSIAI. Dai

lus apsakimėlis iš revoliucijos lai
kų............................................. 15 c.

PRASIKALTIMAI ir prasikaltė
liai........................................... 10c.

“PASAULIŲ RATAS” .............  25c.
“AUDĖJAI.”. Puikus veikalas. 50c. 
“KAS IŠGANYS LIAUDĮ.” .... 50c. 
“GIEDROS KALENDORIUS.” 15c. 
“SOCIJALDEMOKRATŲ MOKSLO 
....PAMATAI” ........................ 20c.
“MEILĖS KARŠTLIGĖ”.............20c.
“GREIČIAUSIAS PAMOKINIMAS

ANGLIŠKOS KALBOS” ... 25c. 
“DARBAS” puikiausis Zolo romanas. 

Kaina .................................. 75c.
“NAUJOS kantičkos arba politiškos 

giesmės” ..........................  30c.
“GRIUVĖSIUOSE”. Jasiukaičio apy

sakėle..........................................15c.
E. STEPONAIČIO RAŠTAI ...........1.00
ŽENYBA ir žmogaus gyvenimo sie

kinys .......................................... 10c.
“PIGIAUSIAS ir geriausias darbinin
ko pragyvenimas” ..................... 10c.
“GYVENIMO BANGA” ........... 15c.

Reikalaudami knygų, rašykite se
kančiu adresu:

Važiuokit į Lietuvą
WHITE STAR LINIJA.

Tiesiog iš Bostono už pigiausią kai
ną ir didžiausiais laivais, ant kurių 
yra1 geriausis patarnavimas. Laivai 
išplaukia reguliariškai iš Charles- 
town’o (dalis Bostono). Atsiveskite 
savo gimines ir draugus iš senos tė
vynės ir išpirkite laivakortes ant 
White Star Linijos . Dėl platesnių ži
nių kreipkitės į šias agentūras

Kompanijos ofisas, 84 State St., 
Boston, Mass.; G. Bartaszius, 261 
Broadway, So. Boston, Mass.; Polish 
Industrial Ass’n., 31 Cross St.,; P. 
Bartkevicz, 877 Cambridge St., East 
Cambridge, Mass.; J. Rottenberg, 115 
Salem St., Boston, Mass., arba pas ki
tus mus užtvirtintus agentus Suvieny
tose Valstijose arba Kanadoje.
.. . ..............— 1 ■ ■ ' .... ■

i Akušerka!
§l’abalzv#l kurnu Womans Medical aa 

College, Baltimore, Md. £
e)

TEISINGIAUSIA ji i
IR GERIAUSIA A F f IT ft A

lietuviška

Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai T 
vos ar Amerikos daktaru 
natinė lietuviška apti ?7.n 
Massachusetts v: 1st j
galit gaut,kokios Gk pusntilyj varto
jamos. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiusi t per expresą.

✓ie-
•ae ir 

j d UOlilĮ

Aptiekoriirs ir Savininkas

K. SIDLAUSKAS
226 Broadway, Lamp, c st.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

Pasekminiral atlieka tiavo darbą prie £ 
gimdymo, taipgi nuteikia vlnokiaa rodąs ir ?! 
pajrelbą fnvairlose moterų liRose. £

6 Loring st., £ 
? arti E Ir7th «U. J

SO. liOSTOlN. MASS. W
» F. Stropiene

į^EEigSJrM^’.Ju>■».'Ji.

Telephone So. Boston 605

LIETUVIŠKAS

Advokatas

Nauja Lietuviška 

^KRAUTUVĖ
Užlaikome, parduo

dame ir pataisome ge
riausia SIUVAMAS 
MAŠINAS, puikiau- 
«iuB Gramafonus ir ki
tokius muzikaiiškus 
instrumentus. Vai
kams keričiukus. Bai- 
sikelius, visokius laik

rodžius Ir tam panašius daiktus. Duodamę 
lekcijas ant visu muzikališku instrumentu.

A. RAULUKAITIS ir J. GIRDVAINIS 
Lietuviai savininkai

SO. BOSTON O YOU E CO.
310 Broadway, So. Boston, Mass.

THE
MA1TC
SILENT

Y

“LAISVĖ,”
183 Roebling St., . Brooklyn, N. Y.

r. Richter 
“P AI N- 

. EXPEUEK
Druli muskulai neatneša nau 
jei Jus RomaiiZm.’is kankina.

PAIN EXP E L E R I U
jei drūčiai suber lt :• t neš .1 utn I Uoj t

Tiunikit ant An

£ WILLIAM P. J. HOWARD
• Lietuviška pavardė buvo
-j Vlnc«« F. J. Kavaliauskas

I 315 W. Broadway
i 30. BOSTCN, MASS.

skausmų. «« m. »
F. Ad. Rich'.er & Co. 
t , NEW VORK.

■arai

IM*S PRl-

Leidžiamas 
Lietuvių Soc.
Sąjungos
Amerikoje

J. M. TOPILIS, 
120 Grand st. Brooklyn,N.Y

PUIKI DOVANA
SU NAUJAIS METAIS, 

KNYGA SVEIKATOS bei 
naujausio mokslo Ir ką, rei
kia daryti apsiuvus, taip-pat 
ir kur greit 
glai ta knyga

išsigydyti, ly-

Didžiausias 
Darbininkų 
Sąvailinis 
Laikraštis

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

straipsnius.
“KOVOJ” rašoma apie darbininkų gyvenimą, vargus ir nurodoma, 

kaip prašalinti juos.
“KOVOJ” rašoma apie viską teisybę ir drąsiai skelbiama socijaliz- 

mo idėja.
“KOVA” tikriausias darbininkų laikraštis.
“KOVA” paduoda žinias iš viso svieto.
“KOVA” metams $2.00 Amerikoj ir kitur.
—-‘PrfcftĮgkft savo adresų,"y “Kovos" rrurnerį yažifl-
rėjimui DYKAI. Dabar “Kova” išeina tokia kaip “Keleivis”.

“Kova”

“DAKTARAS” 
parodo, kaip 
nuo ligų apsi
saugoti.

DAKTARAS" netik

bet taip-pat labai gražiai, kaip

60c

1

Labai Žingeidi 
knyjrelė apie

Šio laikraščio, ir visuose kituose knygynuose ir krautuvėse. Reikalaukit 
visur. Reikalaujame agentų kiekvienoje lietuviais apgyventoje vietoje. 
Uždarbis geras. Klauskite apie sąlygas.

tiktai 
it u rėt i 

‘ tepor.aičio raš- 
i privalo rns-

Naujausios mados
QRAMAFONA1

VICTOR MASZINOS
Negauslt geresnės progos, kaip dabar atiduodu
$15 vertės mašinų atiduodu tik už $13

Prie progos dar norėčiau 
minti savo tautiečiams, kad 
barti n i a in laike laivakorčių 
bos lik<> ;i labai nupigintos. 
Ne\V Yorko į Vokietiją ir iš 
kieti jos lygi New York City
Rotterd a m, Antwerp, Bremen

pn- 
da- 

kai-

Vo- 
ant

i r _Ha 11 p • J č > ° n*1 i ar tik 
$22.00 per d id marį. Iš New 
Yorko Į Libavų $24.00, iš Li= 
bavos i New Yorką $27.00-

Taigi, meldžiu nepraleis! taip geros progos, kurie mislinat parsikviesti sa
vo mylimus svetelius iš Lietuvos, senos tėvynės, turit veikiai naudotis iš to. 
Dar pranešu savo kostumieriams ir visiems lietuviams, kad męs perkelėm savo 
ofisą nuo 558 Broome St. ant 498 Washington St., cor. Spring St., New York.

Malonėkite su savo reikalais kreiptis į mūsų ofisą. Užkviečiam visus, kaip 
senus taip ir jaunus, o pamatysite, kad męs kalbame gryną teisybę.

Su augšta pagarba

G. J. BARTASZIUS ir J. WAS1LIAUCKAS & CO.
498 Washington St. Cor. Spring St., 261 W. Broadway, 

NEW YORK, N. Y. SO. BOSTON, MASS
820 Bank Street, Waterbury, Conn.

1815 E. Moyamensing Avė
PHILADELPHIA

ŠITOJ KNYGOJ 
pamokina kaip ir kur nuo visokių ligų gerai 
išsigydyti, 
tikras tėvas pamokina ir kaip nuo visokių li
gų apsisaugoti.

KNYGOJ "KANTARAS" labai daug ap
rašo apie vyrų ir moterų dorų bei morališką 
lytišką gyvenimą ir aiškiai, atvirai taip išdės- 
tinėja, jog kitose knygose to visko negali at
rasti. Šita knyga kiekvienam užaugusiam 
vyrui ir moterei labai reikalinga turėti, kad 
žinoti kaip ir ką daryti, seniems ir jauniems 
ir kaip laimingai gyventi. Čion viską negali
ma aprašyti, bet tik perskaičius knygą atra
site.

ŠITA KNYGA illiustruota puikiais moks
liškais paveikslais ir apie žmogaus kūno su- 
budavojiiną su visokiomis paslaptybėmis 
užaugusiems žmonėms tinkama.

YPATINGAI serganti, nnsilpnėję, sukliu
rę, pasigadinę per jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežio
mis teip užsisenėjusiomis ligomis, šitoje kny
goje atrasite tikrą rodą.

JEI sergi aut kokios nors ligos, tai pirmiau 
ne kaip kreipsies prie kokio nors gydytojaus, 
arba vartosi liekarstas, reikia perskaityt kny
gą "Daktaras’!, nes didelės daugybės žmonių, 
kurie tik perskaitė šitą knygą, išsigydė.

TODĖL, kad ta knyga dčl labo visuome
nės išduota, tai kiekvienas ją apturės VISAI 
DOVANAI, kuris lik atsiųs keletą štampų už 
prisiuntimą.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitą apgarsinimą ir adresuok teip:

The Philadelphia M. Clinic,
1117 Walnut st.,

PHILADELPHIA, PA.
TEMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 

sergi, jautiesi koki nors nesveikumą ir reika
lauji geros, teisingos pageltos, kad trumpam 
laike galėtum išsigydyt, tai atsišaukie prie 
Profesionališko Daktaro, Ph. M. Klinikos 
lietuviškoj kalboj. Rašyk arba ateik. r

OFISO VALANDOS KASDIEN nuo 10 iš 
ryto iki 4 po pietų. Nedčlioj iki 3, o utarnin- 
ke ir pėtnyČioj vakare nuo 6 iki 8.

LOŠĖJAMS
Jau išėjo antra laida tragedijos

“ KERŠTINGA MEILE ”
Veikalas labai žingeidus 

ir lengvai perstatomas.
Kaina 10 c.

Naujausios Dainos ir Eiles
Apie 80 visokių dainelių.

IMSAULIŲ RATAS
ir kitas planetas, Su paveikslėliais...

MEIL ES KARŠTLIGE
meile.............................................................. . .

Imant v;>as tris sykiu, atiduoda n už

Kaina 20c
Astronomiška kny
ga apie saulę, ž<*me.

Pinigus siuskit pačios žcnk'el.ais Šiuo adresu.

J. STROPUS '
S o. Boston, .Mass.

i :dnuir. Jo
tų knygą. 1.;
tis kiekviename lietuviška

me name. Steponaitis buvo vienas iš pirn*ŲjŲ mū. ų jaunųjų rašytojų, 
kurie duoda mums pradžią grynos literatūros sriovvi, kurių visų pir
miausias tikslas jau nebevien žadinimas tautos, v^ucnicLes sąmonės, bet 
ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailiosios musų raštijos.

Tąjį dailų poezijos ir prozos rinkinį galima gauti tikt:.i už 1 uc. - as

AL. STEPONAITIS
184 Atkins Avenue, Brook

DR „neRiCpTfRA
jįinrOTWW—oairwiii miaiu n—iroiirnoHMnniraiMM 
TAINWELIER’

Žmogus jei kankinamas skausmais yra 
be pagalbos kaipo akrulas sudaužytas 
ant skalu. Ar Renriatoskausmus Itoina- 
tizmo, Neuralgijos, Užsiraki)n«o ir 1.1, 
tada pamėginkite pora s\ k tu sutepti su

P A 1 N }: X P Ė LB R I U , 
Paiovencii aig naminiais \A:sya»g.

Gaunama visose aplietose už 2.5 ir 50 c.
F. Ad. RICHTER & CO., 215 Pearl st New York.

Ot riiilll- ant tmf rlf —

Gaunama pas
J. STROPUS

6 Loring st. So. Boston, Mass
Čia pat gaunama
Visokios knygos lietuviš

koj ir angliškoj kalbose. Kas 
kokių norit — reikalaukit, o 
męs parūpinsime. Atsaky
mui visada įdėkit 2 c. štam
pą

Aš užlaikau Coluinbios wamafonua su lietuviš
komis dainomis, kurias ištfieda labai Kražiai ir 
aiškiui. Ant abieju pusiu yra kitokia dainelė. 
Rekordai yra padaryti stipriai ir Rali laikyti kelis 
metus. Kiekvienas Rekordas kainuoja tik 76c<

JeiRu norite turėti Rerą gramofonų, tai tuojaus 
rašykit pas mane, o aš jums pristatysiu greitu 
laiku už pigiausią kainų. Jeigu nori mano kata- 
lioRo, tai atsiuskit štampą už 2c., aš nusiusiu ju
mis dideli puiku katalioRą. kuriame rasite visokiu 
mašinų su trobomis ir be trubu.

Galit gauti Victor mašinų ir rekordų, 
gražiai dainuoja lietuviškai, net malonu 
klausyti. Kreipkitės šiuo adresu:

CHARLES GRANECKAS
28 Essex St., Athol, Mass.

BIZNIERIAI!

GARSINKITĖS
“LAISVĖJE”




