
KRUVINOS SKAITLINES

Štai

uz-

ministerijos.

Užmušė du kunigu.
Perth (Australija). Juo

dukai atakavo rymo katali
kų misiją ir užmušė du ku
nigu.

kuomi gi jus būsite params
tytos?

Italijos unijos.
Gegužio mėn. atsibus ket- 

konvencija Italijos 
Unijinis judėjimas 
ypač šiaurėj, vis

kas policijai nepasisekė už
puolikų suimti. Sukilimas 
prasidėjo keliose vietose.

Sukilimas šalyje Somali.
Adenas. Magometonų fa

natikai užpuolė gyventojus, 
Anglijos pavaldinius. Kol-

išardę 
ir so-

Geriausias darbo žmonių Laikraštis

No. 26

jau

n

ir

visa bažnytinė indauja.

Nuosavybė deportuotų iš-

500 redaktorių kalėjime.
“Milwaukee Leader” pa

duoda žinią, jog šiupmi lai
tu Rusijos kalėjimuose ran
dasi 500 redaktorių.

Bevieliai telefonai.
Pirmutiniai bandymai 

įvesti bevielį telefoną ant

Katalikiški fanatikai 
sumušė liuteronų 

kunigą.

Francijoj.
Francijos moterįs neturi 

teisės balsuoti! Taip nu
sprendė kasacijos teismas. 
Mat, moterįs, prigulinčios
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neseniai vieną-antrą dieną 
turėjome ir 8 laipsnius šal
čio iš ryto.

Apiplėšė Skaisgirių 
bažnyčią.

Mums pranešama, jog 
Šiaulių paviete apiplėšė 
Skaisgirių bažnyčią. Pa-
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SOCIJALISTŲ BALSAI 
SMARKIAI PAAUGO

Kuomet balsai, paduoti už 
socijalistų partijos kandida
tus, auga — męs galime 

* džiaugties, nes mūsų pulkai 
eina didyn.

7 d. balandžio buvo rinki-

'sugrįžt Denveran, prigrą- 
sinę mirtimi.

Tik per didelį vargą poli
cija jį surado. Nabagas vos 
beatsigauna nuo sunkių 

. KZVX.K, XXXXXXX ŽaiZdlJ.
mai Patersono distrikte, kur | Minėtas kunigas buvo na
riuko atstovą į kongresą, i cijonališkas sekretorius 
buvo rinkimai Milwaukee, | “Liuterio Ricierių” draugi- 
buvo rinkimai Illinoise ir tū-! jos ir todėl katalikai jam 
lose kitose valstijose.

Socijalistų partijos kandi
datas Patersone, drg. G. j 
Demarest, gavo 5.053. Tuo! . .
tarpu, prieš nepilnai du me- Jau tikrai galima tvirtint 
tu tame pat distrikte socija- kad ’ žuvininkų 
listu partijos kandidatas ga- . C_
vo ‘tik 1.649. Taigi, balsų Sykiu su juom nuskendo 170 
skaičius dabar užaugo dau-1 amonių, 
giau, negu trigubai. Kad j 
apveikus Demarestą, dauge
lis demokratų balsavo išvien 
su republikonais.

Milwaukee visos partijos 
susivienyjo prieš draugą 
Seidelį, ir jisai gavo mažiau 
balsų, negu anos susivieny- 
jusios partijos. Bet balsų 
skaičius už Seidelį žymiai 
paaugo.

Girard (Kansase), kur iš
eina ^Appeal to Reason”, 
mūsų kandidatas ant majo
ro iš 100 balsų gavo 42. Tas 
reiškia balsų užaugimą ant 
44 procentų.

Apie didelius socijalistų 
laimėjimus praneša iš Mon
tanos. Jie kontroliuos But
te ir Mineola.

Pažymėtina demokrato 
sumušimas Patersone. Ligi 
šiol New Jersey buvo “tėviš
kė” demokratų. Iš ten 
pats Wilsonas pakliuvo 
prezidentus. O čia ėmė 
sumušė jų šulą.

taip baisiai atkeršyjo.
“Southern Cross” žuvo.
St. Johns, N. F. — Dabar

j laivas
“Southern Cross” — žuvo.

Zeppelinas atvyks 
Amerikon.

Garsiausias Vokietijos or- 
l.aivininkas, grafas Zeppelin, 
sekančiais metais pribus į 
Suvienytas Valstijas. Jisai 
dalyvaus Panamos parodoj.
Jisai atsigabens vieną iš sa

vo dirižablių, kuriame galės 
sutilpt 30 pasažierių.
Rosenthalio užmušėjai žus 

ant elektriškos kėdės.
Keturi New Yorko raz- 

baininkai, užmušėjai gemb- 
. lerio Rosenthalio, mirs ant 
elektriškos kėdės. f Jųjų nu
teisimas yra pasekmė gar
saus New Yorko policijos 
skandalo.

Buvo manyta, kad guber
natorius Glynn ant jų susi
mylės. Vienok jisai pasakė, 
kad jų dalis yra — mirtis 

i ant elektriškos kėdės.
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MOTERIMS
NAUJIENOS

Motcrįs prieš saliunus.
7 d. balandžio Illinoise at

sibuvo municipališki rinki
mai.

Pačioj Chicagoj balsavi
me dalyvavo virš 150.000 
moterų. Savo kandidatų 
joms šiuo žygiu nepavyko 
p r avės t.

Betgi jų dalyvavimas rin
kimuose įvarė kinkų drebė
jimą visiems saliuninkams. 
Prieš juos stačiai stovėjo 
klausimas žūt ar būt. Ir 
štai iš viso Illinoise atėjo ži
nių, kad “sausi” laimėjo. Vi
si miestai, kurie buvo “sau
si” pasiliko tokiais pat. Prie 
“sausų” prisidėjo dar . ir 
daug naujų miestų. Prieš- 
saliuninės draugijos pirmi
ninkas pasakė, jog pavyko 
“apsausinti” šiuos pavietus: 
Knox, Canton, Warren, De
Kalb, McHenry, Whiteside, 
Dewitt.

SOCIJALDEMOKRA- 
TAI PRIEŠINGI KA
REI TARP RUSIJOS

IR VOKIETIJOS.
Kadangi Rusijos, Vokieti

jos ir Austrijos patrijotiško- 
ji laikraštija pradėjo kurs
tyti vieną tautą prieš kitą, 
tai Rusijos soči j ai demokra
tų Dūmos frakcija kreipėsi į 
socijaldemokratus atstovus 
Vokietijos ir Austrijos par
lamentų ir varde Rusijos 
darbininkų pranešė, kad jie 
yra priešingi karei.

Varde vokiečių frakcijos 
drg. Malinovskis gąvo se
gantį atsakymą:

“Solidarizuojamės su ju
mis ir su visu darbininkų in- 
ternacijonalu ir aštriai pa
smerkiame nacijonalistiškus 
kurstymus. Haase”.

PAVASARIS
LIETUVOJE.

Laukų darbai.
“L. Ž.” rašo:
Kai-kuriose Vilniaus ir 

Kauno gub. vietose, kame 
sausesni laukai ir smiltynai, 
dirva jau išdžiuvusi ir žmo
nės pradėjo jau laukuose 
darbuoties: arti, akėti, mėš
lą vežti. Kauno mieste jau 
daržai ir sodnai kasinėjami, 
ariami, tvarkomi.
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IV Metas

Tiesas, kokias jau įvedė 
Wisconsino valstija, ketina
ma įvesti ir Massachu- 
setts’e.

Prieš apsivesiant — rei
kės daktariško išegzamina- 
vimo. Prieš gaunant apsi- 
vedimo “license”, reikės pa
rodyt teisėjui daktaro paliu- 
dyjimą, jog jis neranda kliū
čių apsivedimui. Tatai da
roma, idant apsaugoti žmo
nes nuo gimdymo nesveikų 
kūdikių.

Mass, legislaturon 
įneštas panašus billius.

Mūsų Maksimas jau sveikas.
St. Peterburgas, 7, d. bal. 

— “Ruskoje Slovo” praneša 
apie galutiną pasveikimą 
garsaus rašyto jaus ir didžio 
darbininkų prieteliaus, 
Maksimo Gorkio. Nuo džio
vos jisai išsigydęs su pagel- 
ba Roentgeno spindulių.

Atskrido jau ir varnėnai 
(špokai) i

Varnėnus seka ir kiti pa
vasario paukščiai. Žemė ir
gi visur Kauno gub. atskilu
si: žmonės laukia labai ank
styvo pavasario.

Iš kitų vietų rašoma, kad 
vasario mėn.pirmomis dieno
mis buvo kai-kame pradėju
sios žydėti net puvenos, bet 
šalnos greitai jas nukando ir 
nusvirino jų puikius, gelto
nus, stambius žiedus. Tuo 
pačiu laiku medžių ir krūmų 
pumpurai buvo taip padidė
ję, tarsi tuojau, tuč-tuojau 
ims lapelius skleisti. Taip 
bent išrodė kaštanų medžiai, 
bezai, avietės, agrastai. Ko
dą intaką turės tokie orai į 
žieminius javus — sunku pa
sakyti, kol-kas išrodo jie vi
sur gerai. Dabar oras pa
prastai toks, kad dieną buna 
iki 4-5 šilumos laipsnių, 
rytą 3-4 laipsniai šalčio,

Kick lešavo Bulgarijai 
karė?

Prof. Tsankoff smulkiai 
apskaitė, kiek lėšavo Bulga
rijai karė.

Karės kreditai — 62 mili
jonu. Maistas žmonėms ir 
pašaras gyvuliams 30 mili
jonų; ištrempimas laukų 
gėrybės karės operacijomis 
užimtoje teritorijoj — 10 
milijonų. Amunicija ir jos 
gabenimas 30 milijonų, ke
liai strategiškiems tikslams 
36 milijonai, pensijos naš
lėms ir našlaičiams 80 mili
jonų, vertybė žemės, kurią 
reikėjo atiduot Rumunijai— 
300 miliijonų. Viso labo — 
548 milijonai. Tai dar ne 
viskas: o kur ašarų ir vargo 
klanai! Kur bado šmėkla!

Užmuštų skaičius siekia'’ 
58 tūkstančius vyrų, pilna
me metų žydėjime.

Štai jums ir karė! 
jums ir patrijotizmas!

Airijos savyvalda.
Anglijos premjeras 

tvirtino, jog Airija tikrai 
gaus savyvalda birželio mė
nesi, c

PASKIAUSIOS
NAUJIENOS

Suareštuota 5 lietuvukai.
Mums praneša iš So. Bos

tono :
Šiomis dienomis čia su

areštuota 5 lietuvukai ir 1 
airišiukas, kurie prisipaži
no, jog vogė iš krautuvių vi
sokius daiktus. Jie turėjo 
ant dumpų savo banką, kur 
rasta daug laikrodžių, žie
dų, krasos ženklelių, gelžke
lio tikietų ir šiaip jau viso
kių dalykų.

Nekurie iš tų vaikų turi 
jau 16—17 metų. Visi jie 
paleisti, užstačius didelę 
kauciją.

Iš tų vaikų du yra “klap
čiuku”, kurie tarnavo prie 
mišių, kiti gi visi taip-pat 
vaikai “dievobaimingų” tė
vu.

Pavardes paduosime vė
liau.

Graikai siaučia Albanijoj.
Pavirtus Albanijai nepri- 

gul minga valstija, prie jos 
tapo prikergta ir Epiro pro
vincija, kur gana daug gral
iai gyvena. Jie pradėjo da
bar kelti maištą. Persirėdę 
graikų kareiviai 
daugybę miestelių i

Gubernatorius 4 paras 
nemiegojo.

Prieteliai nuteistųjų ant 
nužudymo keturių New 
Yorko razbaininkų, užmu- 
šusių gemblerį Rozenthalį, 
prašo New Yorko gub°"ta
riaus susimylėjimo.*

Gubernatorius nemiegojo 
4 paras, vis galvodamas apie 
tą dalyką.

— Ne, jie turi mirti” — 
pasakė jis galutinai. Susi- 
mylėjimo nebus.

K. Breško-Breškovska Ir
kutsko kalėj ilggt ,

Persenusi revoliucijos bo
butė Breško-Breškovska, 
nežiūrint į rūpinimąsi jos 
laliuosavimu — tebesėdi Ir
kutsko kalėjime. Apie jos 
oaliuosavimą iš kalėjimo vil
kes nėra, apie ką tarp kita
ko ji rašo savo sūnui:

“Sėdžiu viena uždaryta, ir 
tuo laiku esu gavusi du raš
ai: viename rašoma, kad aš 
Tkutsko gubernatoriaus va- 
ioj ir kad mano kalėjimo 
aikas tęsis iki 23 gruodžio. 
Bet vidury šio mėnesio atėjo 
antras popėris, kad aš in- 
duota jau Irkutsko isprav- 
ninkui ir kad man reiks ka- 
ėti visą laiką, kol apsaugos 
policija darys apie mane ty
rinėjimus. Daugiau apie 
save nieko nežinau!”...

O tų apsaugos policijos 
susirašinėjimų ir tyrinėji
mų, rodos, nebus galo.

Atrasta skeletas, turintis 
150.000 metų.

Dr. Rech, Berlyno (Vokie
tijoj) universiteto profeso
rius, iškasė skeletą, kuris 
turi jau 150.000 metų senu
mo.

Mokslui tatai turi didelę

Už gimdymą reik mokėt.
Tokią originališką nuo

monę išreiškė garsus Angli
jos rašytojas, socijalistas G. 
B. Shaw.

“Vaikų gimdymas turi 
virsti apmokama profesija, 
kitaip moterįs atsisakys 
gimdyt kūdikius” — pasakė 
rašytojas.

Kas žin tik, ar taip stosis?

Bus peržiūrėta New Yorko 
valstijos konstitucija.

New Yorko valstijos pilie
čiai didele balsų dauguma 
nubalsavo, kad sekančiais 
metais turi susirinkti kons- 
titucijinė konvencija, kuri 
padarys šios valstijos kons
titucijos reviziją.

Delegatus į konstitucijinę 
konvenciją rinks lapkričio 
mėnesį.

Vienu iš svarbiausių daly
kų, kuriuos svarstys ta kon
vencija, bus aptarimas klau
simo apie suteikimą mote-1 prie teisių sulyginimo drau- 
rims balsavimo teisių. gijos, tyčia registravosi, 

-- kaipo balsuotojos. Vienok 
21 milijonas ant pensijų balsuoti joms nepavelyjo.

seniems kareiviams. -------------
Sekančiais metais bus iš- New Yorko sęcijalistes. 

mokėta 21 milijonas dolerių Jų konferencija atsibuvo 
pensijoms seniems karei- šiomis dienomis Labor 
viams. Temple. Posėdžiai atsivėrė

Išviso, nuo republikos esant 300 delegačių ir sve- 
įkurimo, ant pensijų išleista čių.
puspenkto milijardo dole- “Reikia dirbt, reikia at- 
rių. bust, reikia stot į kovą!” —

I Tai kiek pinigų praryja tokie žodžiai skambėjo susi- 
1 karių pasekmės. rinkime.

------- Tarp kitko, išnešta prote- 
Trjs kaliniai užmušti. s to rezoliucija prieš laikymą

Sacramento, Cal. — Trįs kalėjime senelės Jones.
kaliniai užmušti ir, veikiau- ——;---- -—

Denveran pribuvo liuterių šia, du smarkiai sužeisti, Sako socijalistai nenorėję 
kunigas Spurgeon su tikslu kuomet jie norėjo įgyt liuo-1 rengt moterims prakalbų^ 
pasakyt kelis pamokslus sybę, bėgdami iš Folsomo 
prieš katalikus. Ant pirmo; kalėjimo, 
pamokslo susirinko gana 
daug katalikų. Liuterių ku
nigas ėmė smarkiai užsipul-!

Rockefelleriai lobsta iš 
saliunų.

Pasirodo, kad Colorado 
mainų distriktuose Rocke- 
felleriai, tėvas ir sūnus, da
ro didžiausius pinigus, iš- 
nuomuodami saliunus.

. Nors jiedu ginasi nieko 
nežiną apie saliunus ant 
kompanijos žemės, bet at
stovas Foster, pirmininkas 
komisijos, tyrinėjančios Co
lorado mainierių streiką, 
griežtai tvirtina, kad Rocke- 
felleriai lobsta iš saliunų. 
Už parandavojimą “kompa- 
ničnų” namų dėl saliunų, sa
vininkas turi atlygint po 
25c. nuo kiekvienos mainie
rių galvos.

Rockefelleriai yra di
džiausi darbo priešai. Kad 
primanytų, tai kiekvieną 
unijistą šaukšte vandens 
prigirdytų.

Deportuoja išpanus.
Iš Toreono, kurį užėmė 

dinėt ant katalikų dvasiški- ‘ sukilėliai, deportuoja visus 
jos ir nurodinėt, kad jie išpanus. Taip daroma su- 
prasilenkia su savo skelbia- lyg generolo Vila įsakymo, 
momis idėjomis.

Įširdę fanatikai, nutarė panų konfiskuota, 
atsimokėt liuterių kunigui. 
Jie, skaičiuje apie 100 žmo-!; 
nių, užpuolė jį hotelį, suėmė 
ir, įsimetę automobilin, iš- —.—t ——
dūmė iš miesto. Nuvežę 24 gelžkelių bus padaryti ant 
mylias nuo Denvero, išmetė Lackawanna gelžkelio lini- 
iš automobiliaus, kur jį jos tarpe Hobokeno ir ,Bing- 
smarkiai apkūlė ir liepė ne- hamtono.

Worcester, Mas$. L. S. S. 
40 kp. savo mėn. susirinki
me nutarė surehgt moterims 
prakalbas ant 3 d. geg. Tik 
gaila, kad daug radosi drau
gų kuopiečių, kurie šaukė: 
“nereik moterims prakalbų, 
atmest!”.

Ar negėda jums, vyrai, 
taip pažeminti drauges, ku
rios greta sėdėjo.

Tokiu pasielgimu tik at
stumiama nuo savęs mote
rįs, be kurių pagelbos kuopa 
savo veikime negali apsieit, 
Gerai dar, kad dauguma pri- 

i tarė prakalbų surengimui.
L. Vergė.

Spaudos paroda Peterburge.
“L. ž.” skaitome:
Lietuvių spaudos skyrius 

šiemet išrodo bent kiek žmo
niškesnis, negu pernai. Ir 
vieta jau šiemet geresnė 
duota. Užtat priėjus yra jau 
į ką dirstelėti. Žemai ant 
lentynos riogso mūsų storo
sios knygos: “Lietuvių Tau
ta”, Geručio “Zoologija”, 
Vinco Krėvės “Dain. Šal. se
nų žmonių padavimaį”, o 
taip pat “Vadovas po Ry
mą”. Iš kitų indomesniųjų 
1913 m. raštų matyties A. 
Janulaičio “Šimanas Dau
kantas”, Žemaitės raštų No. 
3 ir kit. Užtat visokių 
smulkmenų, palyginant, ne
maža. Beto. į lietuvių sky
rių pakliuvę ir svetimų kny
gų, kaip latvių maldaknygė 
“Vaco gromata”, arba loti
nų kalba “Calendarium”. 
Lįetuvių skyrius šiemet ne
ką mažesnis, kaip j šalimais 
besantis ukrainiečių. Užtat 
gudų literatūra dar Visai 
mažutė: kaž-koks rinkinėlis, 
pora kalendorių ir beveik 
viskas. Lietuvių Hikraščiai 
taip pat yra užėmęs tam tik* 
rą 1913 m. daikrašH4r»« sky
rių. Išdėstyti neble

Gabena Lietuvon gudus 
ir lenkus darbininkus.

“L. Ž.” skaitome:
Susidariusi prie Kauno 

Žem. Ūk. Dr-jos laukų dar
bams darbininkų samdyti 
komisija pasamdė jau apie 
750 žmonių ir pradėjo jau 
juos siuntinėti į dvarus. Ko
misija turinti dar 500—600 
darbininkų Volyniuje, su 
kuriais jau susitarusi ir ku
riuos galėsianti pradėti ga
benti balandžio 15 d. Užsi
sakyti darbininkų toje komi
sijoje galima iki kovo 20 d. i 
s. k. Algos vyrams reiksi 
mokėti po 12 rublių per mė-įvirta 
nesį, moterims po 10 rubl. ir | unijų, 
taip iki lapkričio 1 d. Beto. Italijoj 
reiksią visiems dar ordinari- platyn šakoja. 
ją davinėti. Šis komitetas 
giria atgabentus darbinin
kus: esą darbštus ir ne truk- 
šmadariai, žiną irgi gerai 
laukų darbą, tik nenorį va
žiuoti tokiais būriais, kame 
keliolika vyrų yra samdoma, 
o prie jų tik viena moterė, 
kaipo jų virėja ir šeimininkė. į 
Noriai važiuoja tik tokiais 
būriais, kame maž-daug 
tiek-pat vyrų, kaip ir mote
rų, samdoma. Komitetas 
priima tik užsakymus, rei
kalaujančius ne mažiau 10 
darbininkų, ir priima tik 
nuo Žem. Uk. Dr-jos narių. 
Reikalaujant reikia tuoj 11 
rub. įmokėti. Į Kauno gub., 
šiai komisijai tarpininkau
jant, atkeliavo 300 darbinin
kų; atgabentų iš Volyniaus, 
120 iš Radomo gub., o kovo 
4 d. 200 darbininkų iš Lubli- 
no gub. Kaip/iš to matome, 
turime savo krašte ne tik 
raumenų eksportą, bet ir in-

Nepavyksta sudaryt Japoni
jos kabineto.

Tokio (bal. 7 d.). Viskon- 
tas Keigo pranešė imperato
riui, jog' negalįs sudaryti 
ministeriu kabineto.

Japonija jau kelios savai-

Katorginiai įstatymai prieš 
laikraščius Chinijoj.

Chinijos “republika” ne- 
užsileidžia carizmui. Tik ką 
išleistos naujos tiesos apie 
spaudą.' Už valdžios kriti- 

, kavimą eis kalėjimai! ne tik 
! redaktorius, bet leidėjas ir 

J spaustuvninkas. Leidimą 
turi išduot vietos policija. 
Redaktoriai, leidėjai ir 
spaustuvininkai neturi būt 
jaunesni 30 metų. Jie turi 
užsistatyt kauciją.

Še jums ir “republika!”

Chicagos socijalistai.
Apskaityta, jog laike mie- 

stavų rinkimų socijalistų 
partijos kandidatai gavo 
39.999 balsus.

Nauja miesto taryba savo 
daugumoje susidės iš de
mokratų.

Reikalauja paliuosavimo se
nelės Jones.

Socijalistai iš daugelio 
vietų Suv. Valstijų reikalau
ja iš prezidento Wilsono pa
liuosavimo senelės Jones.

Nukryžiavojo žydelkaitę.
Apie baisų atsitikimą pra

neša iš Stavropolio (Rusi
joj). Trįs jauni vaikinai su
ėmė žydelkaitę, išgėdino ją, 
paskui nuvilko ant kapinių 
ir, nunuoginę, nukryžiavo
jo. Vinįs buvo kaltos į ran
kas, kojas ir akis.

Užmušėjai tapo suimti, 
bet jų draugai paliuosavo 
anuos iš kalėjimo.

Paperka.
Paaiškėjo, jog New Yor- 

ko, New Haveno ir Hartfor
do gelžkelis išleidžia kas me
tai daugelį tūkstančių dole
rių dėl “dovanų” ponams le
gislatures atstovams, kad 
jie būtų mielaširdingesni dėl 
to gelžkelio interesų.

Fanatikai siunta.
Jackson, Mich. Katalikiš

ka minia vėl užpuolė protes- 
tonišką kunigą King, kuris 
sakė pamokslą prieš katali
kus. Kunigas sužeistas. Tik
tai ūmai pribuvus policija iš
gelbėjo kunigą.

Minia smarkiai apkūlė 
vieną iš policmanų. Dauge
lis yra sužeistų.

Tai vis, mat, kovojama 
“vardan švento tikėjimo”..
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Skaitytojai, męs 
atsišaukiame

į Jus!
Jūs žinote, kad “Lais

ve” bus dvigubai padi
dinta. Padidinimas 
įvyks gegužio menesį. 
Męs meldžiame kiekvie
no skaitytojaus rasti 
nors po vieną naują 
skaitytoją, kitaip ta na
šta mums bus nepake- 
liama.
. . Męs nesibijom dau
giau darbo ir daugiau 
vargo. Męs matėme jo 
užtektinai ir žinome, 
kad turėsime jo užtekti
nai. Jūsų pagelba duos 
mums galę kelti “Lais
vę”.

Padidintoj “Laisvėj” 
mums reiks daug dau
giau raštų, reiks dau
giau darbininkų, dau
giau popieros, dvigubai 
pačtos išlaidų ir naujos 
mašinos. Tą viską męs 
turime įgyt, kad Jūs, 
skaitytojai, pasidžiaug- 
tumėt “Laisve”.

Ateikit mums pagel- 
bon. Jūs, Draugės ir 
Draugai, galėsite tai pa
daryt, tik reikia noro. 
“Laisvė” turi daug prie- 
telių, kurie myli “Lais
vę”. Jie turi ateit mums 
pagelbon ir ištiest bro
lišką ranką, ypač dabar.

Negaiškite nei dienos. 
Padėkite mums pada
ryt revoliuciją “Lais
vės” gyvenime.

Tik po vieną naują 
skaitytoją — o “Laisvė” 
bus dvigubai didesnė.

Męs laukiame Jūsų 
draugiškumo.

Ir čia blogai ir ten 
negerai.

(Unijų klausime).

Lietuviams darbininkams
’ lugįau prisieina rūpin- 

ties unijų klausimu. Tas 
klausimas turi mums ne tik 
teoretišką svarbą. Jis įgija 
vis didesnę praktišką reikš
mę.

Pastaruoju laiku “Laisvė” 
gavo kelis įdomius laiškus. 
Čia męs kalbėsime tiktai 
apie du laišku. Vieną rašo 
lietuvis mainieris iš Pitts- 
burgo apygardos, narys 
Amerikos Darbo Federaci
jos, kitą — audinyčios dar
bininkas iš Lawrence, Mass., 
narys I. W. W.

Kas išeis iš derybų tarpe 
bosų ir mainierių unijos; 
kas bus — streikas ar nor- 
malis darbas? — tie dalykai 
kvaršina smegeninę kiekvie
no mainierio.

Drg. J. Gataveckas rašo: 
“27 d. kovo atsibuvo Carne
gie, Pa. lokalo N. 797 mitin
gas; unijos viršininkas P. 
White prisiuntė laišką, ku
riame meldžia angliakasių, 
kad šie dirbtų ir nepertrauk
tų darbo, nes ir taip galima 
bus padaryti sutartį su kom
panija. Šitą laišką perskai
čius, iš darbininkų pusės kilo 
neužsiganėdinimas, nes di
džiumai išsirodo tatai tik 
akių muilinimas”.

Toliaus drg. J. G. praneša, 
kad unijos iždas yra tuščias, 
taigi, ir pašelpos nėra vil
ties gauti. Nors darbinin
kai moka po 50c. į mėnesį 
unijos iždan, bet iš tų pini
gų kaip tik savo vadovams 
algą išmoka po 5 ar 6 dol. į 
dieną. Mat visuotinas strei
kas juos pačius daugiau gąz- 
dina, negu darbininkus, nes 
tuomet neturės iš ko gauti 
riebias algas. Dabar, kada 
streikuoja Colorado strei- 
kieriai, tai męs mokame ex
tra mokestį, iš ko susidaro 
pašelpos fondas. Na, o ka
da visi streikuosim — tada 
užtruks melžiamoji karvutė.

Jūs matote čia didelį nusi
skundimą mainierio ant sa
vo vadovų. Panašių nusi
skundimų galima išgirst ir 
Scrantone ir Minersville j, 
Pitteburgo apygardose ir 
Illinoise. Pereitais metais

pasigirdo balsai, kad mainie-| nėra. Vieni verkia, kiti kei- 
riai turėtų apleist federaci- ' 
ją ir glausties prie industri- 
jalės pasaulio darbininkų 
unijos (I. W. W.).

O vienok, atsiminkime, 
jog abidvi mainierių unijos 
(U. M. W. of A. ir W. F. of 
M.) yra pačios revoliucijo- 
niškos, pačios kairiosios 
Amerikos Darbo Federaci
joj. Tai ką jau bekalbėt 
apie kitus skyrius federaci
joj. Ten viskas apaugę pe- 

Į lesiais!
Lietuvių socijalistų laik

raštija, kuomet tik ji kalba 
apie Federaciją, visuomet 
kritikuoja ne tik jos vadus, 
bet ir patį principą, ant ku
rio ši unija subudavota (su
siskaldymą tos pačios pra
monės šakos darbininkų į 
daugelį unijėlių).

Blogų pusių Federacijos, 
pas mus bent, neslepiama. 
Vienok... Federacija kįla, kį- 
la labai smarkiai. Ant šim
to “federeišių” nėra pilnai 
vieno I. W. W. nario.

Dabar, kada męs išgirdo
me nusiskundimą ant mai
nierių unijos, teisingiau ant 
A. D. A., pasiklausykime, ką 
rašo mums gana veiklus na
rys I. W. W. unijos iš Law
rence, Mass.

“Lawrence’o I. W. W. uni
jos skyrius, kaip ir visur 
(? Red.), susideda iš tam
siųjų (išskiriant socijalistų) 
žmonių, kurių daugelis ir 
skaityt nemoka. Iki šiam 
laikui Lawrence’o skyrius 
tik ir rymo ant socijalistų. 
Kur tik reikia kokis komite
tas rinkt, tai visįsočijalistai 
tampa išrinkti, nes kiti nie
ko nesupranta ir negali ap- 
siimt. Jei ne socijalistai, 
tai skyrius būt suiręs. Bet 
dabar jau ir socijalistai ža
da apleist I. W. W., nes, 
žinoma, ten, kur visokie 
Grikštai gauna progą siun-

I dyt žmonės prieš socijalis- 
tus, ten neima ukvata ir 
dirbt”.

Viename - kitame mažmo
žy su Lawrence’o draugu ga
lima nesutikt, bet tas laiškas 
įtyn charakteringas. Jis 
oarodo, kad lietuvių darbi
ninkų tarpe auga neužsiga
nėdinimas ir I. W. W. unija. 
Atsitikimai Montello ir Bal- 
timorėj smarkiai sumažino 
mūsų visuomenės simpatiją 
linkuj tos unijos. Juo ilgiau 
įvairus svieto perėjūnai tu
rės toj unijoj įtekmę, juo 
daugiau ji sukels triukšmo, 
bet juo mažiau naudos ji at
neš.

Pastaruoju laiku visa lie
tuvių socijalistų laikraštija 
padarė daug kritiškų pasta
bų apie tūlas I. W. W. klai
das.

Ir štai, rezultate, męs ran- 
damės keblame padėjime. 
Tai kasgi daryti, jeigu čia 
blogai ir ten negerai? Bė
gant nuo vilko, visuomet ga
lima ant meškos užbėgti...

Kas daryti — savo nuomo
nę apie tai tarsime kitame 
N-ry “Laisvės”.

kia, treti prie advokatų ; 
puolasi, kad kaip nors išgel- < 
bėjus savo turtą. I

Tokių advokatų randasi 
daugybės. Penkdolerines tik 
bevilioja ir pasakoja žmo
nėm nebūtus daiktus.

Kovo vidury buvo sušauk
tas. depozitorių susirinki
mas. Padejavo, padejavo ir 
paaiškino, kad banka 
jau “bankrut” ir nesikeis iš 

I numirusių.
Daugumas lietuvių keikia 

vyskupus, kunigus, sau ran
kas laužydami. Ant tos in
tencijos dar bačkutes patuš
tina,sulyg lietuvių patarlės- 
nujojo arklį, tai pridėjo ir 
balną.

Kiti vėl nusikundžia ant 
ant laikraščių, kad šie tyli, 
lyg žemę pardavę.

Man rodosi, kad apie tai 
reiktų daugiau rašyt. Te
gul žmonės bent iš prityrimo 
pasimokina.

Vyriausia, reikia perser- 
gėt žmones nuo to didelio 
garsinimosi.

.Padėkime, “vyskupo” 
bankas nepaprastai rėkia- Į 
mavosi. Apie jį plačiai žino
jo Brooklyne, New Yorke, 
Hobokone, Jersey City, 
Long Islande ir visur kitur. 
Banko ofisuose buvo apsu
krių žmonių ir ten galima 
buvo lietuviškai susikalbėt.

“Vyskupo”, Siegelio ir 
tam panašius bankus pra- 
lobdino pinigai prasčiokėlių. 
Padėkime, “vyskupo” ban- 
kan dėjo pinigus patįs neap- 
šviesčiausi elementai. Jeigu 
koks prasčiokėlis norėjo pa
dėt pinigus tan bankan, tai 
jau išanksto susitardavo su 
kokiuo savo gudresniu drau
gu, abudu išlikdavo iš darbo 
ir... aklas akla vesdami, 
droždavo ant New Yorko 
Broadway.

Reiktų mums pasergėti 
prastuolius nuo jų klaidų.

. I Jie patįs nesusipras.
Reiktų laikraščiuose, pra

kalbose ir šiaip pasišnekėji
muose daugiau pasakot apie 
valdiškus pačtos bankus ir 
esančius po tiesiogine val
džios kontrole bankus. Ten 
žmonių sutaupyti doleriai 
bus daug geriau apsaugoti.

D. Pilka.
Jersey City, N. J.

Tarasas Ševčenko -- 
varguolių dainius.

(Šimtametines jo gimimo sukak
tuves, 1814-1914)

“VYSKUPO” BANKUI 
SUBANKRUTYJUS.
Subankrutyjus Henry Bi- 

schoffo bankui, daugelis lie
tuvių ir, abelnai, ateivių iš 
Rusijos, neteko grašio, kuris 
taip sunkiai buvo sutaupy
tas. Ta žydelių įstaiga, kaip 
ir panaši jai Siegelio ir Vo
kelio įstaiga, nuskriaudė 
daugybę mūsų brolių.

Šis bankas buvo gerai iš- 
sireklamavęs. Paprastai, 
New Yorko žmoneliai vadi
no jį “vyskupo” banka ir bu
vo tikri, kad gerasis vysku
pas niekuomet nenuneš jų 
pinigėlių.

Užsitikėjimas mielašir- 
dingu ir geradaringu vysku
pu buvo labai didelis. Žmo
gus, sutaupęs kelis dolerius, 
ne vien pats nešė “vyskupo” 
bankon, bet ragino ir kitus 
ten nešti.

Katalikiškas autoritetas 
ir čia sulošė savo rolę. Da
bar jau po ląikui raudoti ir 
laužyt rankas. Reikėtų 
bent ant ateities nuo to apsi
saugoti.

Lietuviai puolasi šian, 
puolasi ten, bet pinigų jau

Ševčenko gimė mažaru- 
sio baudžiauninkėlio šeimy
noje. Mažas gano galvijus, 
kiaules. Paskui padeda po
no virtuvėj: nešioja pamaz
gas, skaldo malkas, mazgoja 
indus. Kiek vėliau matome 
jį poną slaugant: “Taras, 
dakš pipką! Taras, nušveisk 
apievalą!” Ir visus tuos pa
liepimus ponas palydžiu 
antausių skaldymu. Paskui 
Ševčenko lieka pono lio
kajumi. Bet visai kitokie 
troškimai glūdi jo sieloje. 
Jau iš mažens traukė j j 
piešt. Kas jam pakliuvo, tą 
jis piešė: ir grinčiutę ir sie
nas ir tvoras. Beržinės ko
šės už tai mažam Ševčenkai 
netrukdavo, bet jam tai bu
vo visvien. Tuo tarpu Šev
čenkos ponui atėjo galvon, 
kokia didelė nauda būt iš 
vergo, bent kiek jį pamoki
nus. Ponas ir nutarė leisti 
Ševčenką į mokslus. Jau

vienintelę

20—111—1914.

A. N. Apuchtin.

MUSES.
Musės, kaip juodosios mintis, per dieną ra

mybes neduoda:
Gilia ir ūžia, vis sukas ties galva ta gauja jų

Ševčenko liko laisvas ir 
įstojo Dailės Akademijom 
Jau pirmiau rašinėjo jis ei
les. 1840 m. išėjo pirmasai 
jo eilių rinkinys “Kobzar” 
(Kobzininkas, Kobza — toks 
muzikos instrumentas). 
Ukrainoj ir sostinėj knyga 
turėjo didelį pasisekimą, 
Ševčenko pragarsėjo, jį visi 
pamilo. Vakarykštį bau
džiauninką ant rankų nešio
jo. Augšti ponai meilinosi 
prie jo. Kvietė turtingi ir 
žymus rašytojai. Per du 
tris metus Tarasas pasikėlė 
taip augštai, kad kitam gal- Į 
va būtij susisukus, bet nesi
sukę Ševčenkos galva.

Jam pačiam tartum nieko 
nebetrūko. Jis buvo jaunas, 
garsus, pinigų gana... Bet 
Ševčenko nebuvo laimingas. 
Jis matė, kaip žmonės varg
sta, ir jam sopėjo širdis, kad
Visur nelaisvė, nėr teisybės, 
Ir tyli skurstanti liaudis.

Ir kaip atsimindavo jis, 
kaip jo gimtinėje lupa be
turčiui devynis kailius, kaip 
pagatavi nukryžiavoti naš
lę už mokesnius, kaip jos 
vienatinį sūnų 
viltį kariumenėn ima, kaip I 
miršta patvory mažas kūdi
kis, o tuo tarpu jo motina 
pjauna pono rugius... kokia 
neišpasakyta rūstybe užsi
degdavo tuomet jo širdis! 
Kokia kaitri neapykanta 
dvelkia iš jo garsiųjų, kupi
nų keršto, poemų “Haicla- 
maki”, “Taraso naktis” ir 
k.! Kokie prakeikimai visų 
engėjų, kraugerių ponų, šu
nininkų ir smuklininkų! 
Pykčio perimtas, Ševčenko 
nebenori jų nei žmonėmis

11 skaityti.
Nepadarys nei miško žvėris, 
Kaip jūs su broliais darot.

Ševčenkai būtų plyšus šir
dis iš skausmo ir neapykan
tos, jis būtų negalėjęs gy
venti’ jei ne tikėjimas, jog 
nepavyks piktajai galybei 
sukaustyti gyvąją sielą ir 
gyvą žodį. Jis tiki, karštai 
tiki, kad ne šiandien, tai ry
toj, ne rytoj, tai poryt išauš 
diena, kuomet žmonės su
traukys senus vergijos pan
čius. Ir kreipiasi liaudin:

. . . Kelkitės 
Nutraukite pančius.

II.
Dvarininkai ir visi tų lai

kų ponai suprato, koks ne
permaldaujamas ir pavojin
gas priešas jų buvo Ševčen
ko. Jie rūpinosi jį nutildyt. 
Vienas niekšas — Petrovas 
girdėjo dainių, bekalbantį 
draugams apie slavų susivie- 
nyjimą ir pranešė vyresny
bei.

Jį suėmė, iškratė ir rado 
“negerų” eilių.

Ševčenką atidavė kareiviu 
į tolimus Orenburgo tyrus ir 
uždraudė ką-nors rašyt arba 
piešti, “kad iš-po jo plunks
nos neišeitų piktų raštų”.

III.
Dešimts metų kankino di-

Ševčenko kone pražuvo dėl 
savo pono godumo. Piešė 
Tarasas vieno generolo pa
veikslą ir kažinko nepavy
ko: gal nosį negražią nute
pė, gal kitako truko, tik ge
nerolui paveikslas nepatiko 
ir už darbą neužmokėjo. 
Ševčenko iš apmaudo ėmė 
ir pardavė paveikslą barz
daskučiui duryse išsikabin
ti. Generolas ko ne pasiuto. 
Tuoj pasiūlė Ševčenkos po
nui 10.000 rub. už jį būt jam 
skaudžiai atkeršijęs. Nedo
ras ponas ir norėjo parduo-

J. Reda.

Metavojanti Dvasia
(Tąsa).

Nuo tėvų gautus pinigus ji dalinosi su 
varguoliais. Tėvas gi nesigailėjo pinigų ir 
siuntė daug daugiau, negu reikėjo pragy
venimui. Jis džiaugėsi, kad jo duktė links
mai gyvena, praleisdama tiek pinigų.

kankinę, tečiau Mikalojaus 
1 mirtis leido benkiek jam 
atsikvėpti. 1857 m. jį “at
statė”. Bet Peterburgan 
grįžo jis liguistas, silpnas, 
nukankintas.

Ševčenka nesulaukė liuo- 
sybės aušros. Jis mirė sa
vaitę prieš baudžiavos pa
naikinimo apskelbimą. Tik 
išpirko savo gimines. Jis 
nusinešė kapan didelį skaus
mą, kad vis da tebedžiarška 
pavergtosios liaudies pan
čiai.

Dainius Ševčenka visai 
ypatingas Rusijos literatū
ros apsireiškimas. Jo pirmo 
lūpomis prašneko vargstan- 
ti-skurstariti nelaisvėje liau
dis.

Ševčenkos dainose dailiai 
apsireiškia liaudies siela, 
siela pavergta ir nužeminta, 
trokštanti laisvės ir šviesos. 
Ir ši poezija turi likti visos 
Rusijos turtu ir pasiliuosuo- 
ti iš cenzūros pančių^ kuriais 

x«o pvxxcxo XX xxvxCJv paxuuu-.j? apkaus^Balsiai, be kliū
ti Ševčenką ir;būt pardavęs, PP.VHOJX skambėti ir za- 
kad nebūt užsistoję už jį ir dinh kiekviename skajtyto- 
išpirkę tokie galingi žmo- įuJ priespaudos neapykantą 
nes, kaip dainius Žukovskis ir lais"""'troškimą, 
ir Hti “Vilnis”). .ir kiti.

* *
Tarp gimnazijos patarnautojų ir šiaip I 

darbininkių, kurią naujai priėmė, buvo gana 
keista. Ji vadinosi Viera Vorobjovą. Pas- 
porte rodė, kad paėjo iš Mažrusijos. . Bū
das, kūno sudėjimas, kalba ir pasielgimai i 
liūdyjo, kad ji paeina ne iš paprastų tarnai- ' 
čių. Bet apie tai niekas nė netemijo.

Pradėjus su ja kalbėti, jos žodžiai buvo 
lipšnus, meilus ir augšti, kokių nevartojo 
ne tik paprastos tarnaitės, bet ir inteligen
tės bei gimnazistės.

— Kalba Jono auksaburnio, bet pasiel
gimai daug aršesni, negu Marijos Magdalie- 
tės — dauguma apie ją kalbėdavo. — Kas 
nakt trankosi po miestą ir nežinia, ką ji ten 
veikia?

— Juk aiškus dalykas, kad paleistuvau
ja, — atsakydavo kiti.

Netrukus jau turėjo kokius tai slaptus 
ryšius ir su mokinėm, ypač augštesniųjų 
klesti. Tankiai kalbėdavosi, ir išeidavo nak
timis.

Užveizdą gimnazijos į tai visai neat
kreipė atydos. Pagalinus, juk Viera ir dir
bo už pusdykį, tai kam ją varyti lauk,by til 
dirba.

Vieną kartą Viera patėmijo užsimąs
čiusią Nataliją ir užklausė:

— Gal panaitė sergate, kad taip užsi- 
mąsčius? ]

Natalija pakėlė galvą, pažiūrėjo į Vie
ra ir vėl nuleido. Viera gi neatsitraukė nuo 
jos su klausimais ,pakol ta neprabilo.

Prasidėjo kalbos.' Vieros kalba nuste
bino Nataliją. Kuomet Natalija pasakojo 
apie savo svajones, tuomet Viera tarė:

— Tamsta esi užgimus ne dėl kūno gy
dymo, bet dėl dvasios ir proto. Kuomet iš- 
gydysime žmonijos dvasią ir protą, tai kū
nas ir pats išgis.

Natalijai visgi buvo nesuprantami dva
sios reikalai. Ji žinojo, kad jos tėvas dva
sinis ir rūpinasi dvasios reikalais. O ji ne 
popas ir nuodėmių atleisti nebegali.

— Tai pagal jūsų nuomonę reikia mels
tis, prašyti dievo? — tarė Natalija.

— Visai ne. Meldimąsi palikime po
pam. Kas tik yra pasauly, tai vis žmonijos 
sutverta ir ji vis tveria naujas daiktus, tai 

. kam ir ko maldauti?
Nepoilgam jos liko neperskiriamos 

draugės. Natalija likosi daug linksmesnė, 
; gyvesnė ir ji atrado tą kelią, kuriuomi eina 

daugelis link pagerinimo žmonijos būvio.
Vieną naktį Viera dingo be jokių pėd

saku.
, Natalija likosi, lyg be motinos. Jai pa- 

I sirodė liūdna ir baugu. Jai vaidinosi, būk 
Viera suareštuota ir pakarta. Ir tik vakare, 
kada pribuvo policija su šnipais jieškoda- 
mi kokios tai merginos — Natalija suprato, 
kad Viera tapo per draugus persergėta ir 
prasišalino.

Saulei nusileidus, mieste visur tapo su
žiebti žiburiai, visur kalbos, visur bildėsis: 
vieni, neturėdami darbo, vaikštinėja, kiti 
skubinasi iš’dirbtuvių į namus.

Natalija, beeidama gatve, sutiko vieną 
senelę-elgėtą, kuri tuojaus tarė:

— Sveika, draugė! Pas tave aš ėjau, 
bet gerai, kad susitikom.

— Dėl dievo! Tai tu, Viera? ! Visai ne
pažinau. Mat, kaip ji apsirėdžiusi!

— Atsargiau, nekalbėk taip garsiai, nes 
paskui mane sekioja. Valandėlę palauk, o 
kaip tik aš atsitolinsiu, tai sek paskui mane.

Neužilgo atsidūrė šalymiesty, apleis
tuose namuose. Langai apkalti lentomis ir 
užlipinti popieriais, kad mažiausia šviesa iš 
vidaus neišsiveržtų. Ant statinės stovėjo 
deganti žvakė ir ką tik galėjo apšviesti vei
dus susirinkusiųjų. Visi buvo jauni, dau
giausia moksleiviai ir tik keli darbininkai.

Natalija likosi priimta į sąjungą “Že
mės ir Laisvės” (taip vadinosi revoliucijo- 
nierių draugija’, veikusi tarpe liaudies prieš 
40 metų).

Atsidarė mitingas. Prasidėjo karštos 
diskusijos. Vieni darodinėjo, kad netikę 
įstatymai ir reikia jie tuojaus permainyti, 
kiti gi priešinosi ir sakė, kad pirmiau reikia 
liaudis Šviesti, o paskui jau įstatymai mai- 
myti,

— Broliai!—šaukė vienas studentas 
garbiniuotais plaukais. — Taip veikdami,

kaip dabar, męs nieko nenuveiksime. Mums 
reikia lygiai organizuoti, kaip miestiį, taip 
ir kaimų darbininkus. Tik suorganizavę

• darbininkus, męs su ginklu nuversime Alek- 
I sandro sostą.

— Lai prasmenga Aleksandras! — pri
dūrė antrasis.

— Mūsų liaudis tamsi, prietaringa, to
dėl, kas tik gali, į kaimus ją šviesti!*— šau
kė Viera.

Apie vidurnaktį užsibaigė susirinki
mas. Viera atsisveikino draugus ir išvažia
vo į kaimus.

♦* *
Praėjo keli metai, o nuo Vieros jokios 

žinios nebuvo, tartum ji būtų į vandenį įkri
tus bei ugny sudegus. Kuopelė sustiprėjo 
kaip dvasiškai, taip ir skaitliam narių.

Ant vieno iš susirinkimų buvo pripažin
tas teroras, kaipo praktiškiausias darbas. 
Taipgi išnešta mirties nuosprendis Aleksan
drui II. Žudyti įvairiais būdais viršininkus 
ir kelti revoliuciją, kad paliuosavus Rusiją.

Natalija jau buvo suaugusi mergina.’ 
Tėvas jos mirė ir ji likosi visai liuosa; nie
kas jos nevaržė, niekas jai neišmetinėjo, 
apart jos pačios sąžinės. Ji savo gabumu, 
savo sumanumu pradėjo organizuoti darbi
ninkus. Kur tik nepasisukdavo, kur tik ne
nukeliaudavo, visur turėdavo neapsakomą 
pasisekimą.

MANE NEMYLEKIE
Mane nemylėkie, jaunoji mergyte, 
Tu man nečiulbėkie, kaip rojaus paukštytė, 
Nes tavo balselis man širdį tik varsto, 
Liūdnumo bangose širdis mano narsto.

Nesiūlyk dėl manęs meilės begalinės, 
Nes tau nepatieksiu ateities auksinės, 
Tik vienom svajonėm tave glamonėsiu, 
Tik vienom dainelėm tau dvasią penėsiu.

Aš tau nesuteiksiu svietinės linksmybės, 
Nes aš vargdienėlis neturiu galybės.
Tik širdies jausmuose tave paskandinčiau, 
Iš meilių žodelių vainiką nupinčiau.

Kaz. J. B—skas.

Vieną nuvysi nuo veido, ant nosies kita, žiū
rėk, sėdi.

Nepasislėpsi nuo jų: visur randa ta gauja 
begėdė.

Puola knyga net iš rankų, nutrūksta kalba 
vos pradėta... 

Et! kad tik vakar’s greičiau, kad tiktai bent, 
naktis paskubėtų...

Juodosios mintis, kaip muses, per naktį ra
mybės neduoda: 

Gilia ir žaidžia, vis šliaužo po galvą, kaip 
kirminai juodi!... 

Vieną nuvysi, o čia jau į širdį dvi-trįs tau 
įslinko. 

Ir jos dažnai tau minės, kad gyvenim’s taip 
veltui praslinko. 

Nori užmiršt, nemylėt, o žiūrėk, dar karš
čiau pamylėta... 

Et, kad greičiau bent naktis, ta tikroji nak
tis paskubėtų!
P. Posmyla.

DEBESĖLIAI ŠILKASPARNIAI
(iš “Vaivorykštes”.)

Debesėl i ai ši 1 kaspa) m i ai 
Saulės blizgančioj šviesoje, 
Lyg ant marių baltos burės, 
Dangaus krikštole skrajoja.

Tyros bangos okeano
Juos pagimdė, išauklėjo
Ir šilkais juos apkedeno.
Ir išleido in kelionę i
Po svečias šalis lekioti, 

, Ir pietų vėjeliui liepė
Juos lydėti ir daboti.
Ir keliauja debesėliai
Kur tik nori, kur sumano,
Ir po tyrlaukius klajoja, 
Ir po plotus okeano...
— Ei, sveteliai tolimieji!
Jūs man sielą nuraminot,
Jūs pagimdėt laimės jausmą 
Ir svajones atgaivino t!
Plaukit! Lai visi bevilčiai, 
Jūs pamatę, palinksmėja...
Debesėliai šilkasparniai, 
Laisvės simbolai skaistieji!

K. Binkis.



KORESPONDENCIJOSATEIVIŲ ŠELPIMO 
REIKALUOSE.

Tariamasi su lenkais.
Kaip girdėjome, tai val

dyba L. I. Š. D. tariasi su 
lenkų ateivių globojimo na
mo prižiūrėtojais, kad ga
vus ten lietuviams atsakan- 
tesnę, negu pas slavokus, 
buveinę.

Reikalavimai, kuriuos iš
statė L. I. š. D. valdyba, at
sakanti ir, jeigu tomis sąly
gomis pavyktų susitarti, 
tuomet būtų lietuviams nau
da.

Suteikė pagelbą.
Užpereitą savaitę atsto

vas L. I. Š. D. suteikė pagel
bą gana dideliam ateivių 
skaičiui.

2 atvykusioms į Ameriką, 
13 išvažiuojant į Lietuvą. 
Per laiškus atsišaukė 5 ypa- 
tos, kurios reikalavo pagel
bėti išimti reikalingas popie- 
ras.

Sena atskaita.
Nors tas raportas turėjo 

tilpt laikrašty daug pirmiau, 
bet dėlei tūlų priežasčių ne
tilpo. Išduodu atskaitą iš 
savo veikimo už liepos, rug
pjūčio ir rugsėjo 1913 m.

Lietuvių per tuos 3 mėne
sius buvo sulaikyta 181 ypa- 
ta. 177 įsileista, o 4 sugrą
žinta į Lietuvą.

Taigi, kaip matote, iš 181 
sulaikytų, tik 4 sugrąžinta, 
o jeigu nebūt atstovo arba 
jisai nesirūpintų, tai, be abe
jonės, sugrįžtų pusė.

Man rodosi, kad dabai 
kiekvienam turi būt aišku, 
kad reikia prisidėt prie L. I. 
Š. D. M. F. Trakimas.

Neatidėtinas reikalas.
J. Brazdžionis rašo:
Būtų labai apgailėtina, 

jeigu L. I. Š. D. nepritariant- 
ir neremiant visuomenei,ne
atliktų to tikslo, prie kurio ji 
žengia, tai yra įsteigimo sa
vo namo, kur turėtų prie
glaudą naujai atvykusieji.

Beveik būtų gėda, jeigu 
męs, su taip skaitlinga atei- 
vija, neįstengtumėm aprū
pint savo draugų immigran- 
tų reikalus. Argi galima 
palikt ateivius be jokios pa- 
gelbos, be’jokio patarimo, o 
ypač dar New Yorko uoste, 
kur pribuna daugiausia mū
sų brolių?

Čia reikalingas kaslegar- 
nėje lietuvis žmogus, kuris 
padėtų ateiviams, čia reika
linga savo pastogė.

Tat šaukimas prisidėti 
prie ateivių šelpimo — lai 
nepasilieka balsu šaukian
čiojo tyruose.

Eikime visi išvien. Pa
kelkime savo draugijose 
klausimą apie prisidėjimą 
prie ateivių šelpimo.

SKAFYTOJŲ BALSAI 
APIE “LAISVĘ”.

G. Redakcija.
Per 13 metų buvimo mano Ameri

koje mėginu skaityt visus čia leidžia
mus lietuvių laikraščius. Nors visi 
man patiko, ypač pirmeiviški, bet ka
da pasirodė jūsų leidžiama “Laisvė” 
gavau pirmą jos N-rį dėl pažiūrėjimo, 
taip aš ją pamylėjau, kad niekada 
skirties nenorėčiau. Skaitau “Lais
vę” jau ketvirtas metas ir žadu skai
tyt, kolei mano akįs man tarnaus.

Kas gi iš “Laisvės” skaitytojų ga
lėjo susilaikyt nuo ašarų, skaitydamas 
“Laiškus pasmerktųjų mirtin”.

“L.” nuolat išreiškiamos nuomonės 
visokio stono žmonių, čia daug gra
žių patarimų jaunuomenei, ir ypač 
merginoms. O žinių margumu ir ap
stumu “Laisvė” užima pirmą vietą.

Ji nepataikauja ponijai, o ir dvasiš
kiai suduoda per kelnes.

Nepataikaudamas “Laisvei”, rašau 
šį laišką ,bet rašau bešalę teisybę.

P. Adomaitis,
Gilbertville, Mass.

ir
Gerbiami laisviečiai!

Ačiū už taip mylimą laikraštį 
pranešimą ,kad mano prenumerata pa
sibaigė. Siunčiu $2.00 ir širdingą pa- 
dėkavonę už jūsų nesulaikimą “Lais
vės”.

Aš myliu skaityt ir skaitysiu, kolei 
galėsiu.

Lankiu Jums kloties Brooklyne.
A. Vaitkus,

W. Pullman, Ill.

G. Red.
Gavau “L.”. Ji man labai patiko. 

Siunčiu pinigų ir tariu ačiū.
J. Neuronis, 

New York City, N. Y.
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Scranton, Pa. /
Nors pas mus siaučia di

delė bedarbė, bet iš Kuro 
feldfebelių atsiranda tokių, 
kuriem už peštynes karčia
me j reikia tuštint savo kiše- 
nius.

Tie 3 — 3 pėdų milžinai 
bando karčiamose revoliuci
ją kelt. Sako bedarbė ant 
mūsų viršaus nepaims,pakol 
dar alaus yra.

20 d. kovo pas Stirną tokie 
milžinai pradėjo vienas ki
tam antausius skaldyt.

Ant pašaukimo vieno iš 
jų pribuvo ir policistas. Ta
sai pasišaukė visus,kurie tik 
šioje revoliucijoje dalyvavo. 
Eina visi kun. Kuro feldfe
beliai (tų žmonių visi saliu
nai pilni).

Vienas iš milžinų nubaus
tas $5.00. Tai nedaug, nes ir 
teisėjas pripažino, kad da
bar blogi laikai.

Prieik prie tokio žmogaus 
laikraštį pasiūlyt, tai ištolo 
kratosi ir aiškinasi bedarbe, 
bet pešties ir baudas užsimo
kėti, tai pinigų užtenka.

Proletaras.

Wilmington, Deleware.
Lietuvių Wilmingtone bus 

kokia 15 porų ir 30 pavienių. 
Tarpe vietinių lietuvių žydi 
tamsybė ir girtuoklystė.

Laikraščių mažai kas 
skaito, net ir girdėti nenori, 
jeigu kas užsimena apie lai-

Vietos šv. Juozapo drau
gystė jau žengia pirmyn. 
Kada kitais metais apie Ve
lykas kviesdavosi kunigą, 
kuris išklausytų lietuvių 
nuodėmes, tai šįmet vieton 
kunigo pasikvietė kalbėtoją. 
Prakalbos atsibuvo 29 kovo. 
Kalbėtojum buvo K. Vaiva
da iš Rochester, N. Y. Kal
bėjo darbininkiškoje temoje 
apie draugijas. Patarė 
draugijoms, sykiu ir pačiai 
šv. Juoapo draugystei, tai
kytis prie gyvenimo aplin
kybių; pataisyti konstituci
ją, suteikiant nariams laisvę 
pažvalgų ir religijos.

Pertraukoje deklamavo 
eiles Šimoliuniutė ir trumpai 
kalbėjo J. Bučinskas, aiškin
damas, kokiu tikslu įvyko 
šios pirmos Juozapo draugy
stės prakalbos. Po tam kal
bėjo G. Kokai a s apie truku
mą lietuviškos inteligenti
jos.

Ant galo kalbėjo vėl Vai
vada apie vergavimą vienų 
žmonių kitiems ir nurodė, 
jog vergija pasibaigs tik 
įvykstant socijalizmui.

Publikos buvo neskaitlin
gai, gal apie 100 ypatų. Au
kų apdengimui lėšų surinkta 
apie $4.50.

Sykiu galiu paminėti, kad, 
nors šv. Juozapo draugystė 
surengė darbininkiškas pra
kalbas, bet dar ji nepameta 
nei senovės, nes susirinki
mus pradeda su “Tėve mū
sų...” Kad jau žengti pir
myn ,tai reikėtų ir tą panai
kinti. Viską girdėjęs.

Pittsburgh, Pa.
Kovo 28 d. L. M. D. svetai

nėje atsibuvo protesto mi
tingas prieš Burnetto billių, 
parengtas L. S. S. 6 kuopos. 
Žmonjų prisirinko pilna sve
tainė. Susirinkimą atidarė 
drg. Brazauskas.

Pirmiausiai išėjo pakal
bėt A. Keršis, po tam J. Bal
trušaitis.

Drg. J. Baltrušaitienė, 
pirm perskaitysiant rezoliu
ciją, taip-pat pasakė trumpą 
prakalbėlę. Rezoliucija prieš 
Burnetto billių tapo vienbal
siai priimta.

Patarčiau ateity mergi
noms gražiau užsilaikyti ir 
nesišnekėti tarpe savęs. Tas 
yra labai negražu. Net ir 
tūli kuopiečiai panašiai el
giasi. K. Viskontas.

So. Omaha, Nebr.
So. Omaha lietuviai, atsi

minę, kad šiais, 1914 m., su
kanka 10 metų, kaip lietu
viai atgavo spaudą, sujudo, 
kad surengus įspūdingą ap- 
vaikščiojimą ir prakalbas.

AwR/M'
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Schenectady, N. Y.
Neperseniai čia atsitiko 

daug juokų iš vieno palaidos 
minties šliuptarnio, J. Bar
kausko.

“Naujienų” redaktorių. 
Kaip viskas gerai nusiseks, 
stengsiuos šio laikraščio 
skaitytojams pranešt vėliau.

Jonas A. Gonaitis.
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prisidėt prie virš

Spring Valley, III.

Tub

PAJIEŠKOJIMAI

o irprisirašė

Kuopas, kaip skamba kon-

furėda- 
narių

ke
ti k,

Kuopos turi nemažą narių 
skaitlių ir finansai yra augš- 
tai pakilę.

Draugija savo kovoje už

!

VfYou CAKT 
TAKSO L AVY, 
TUR.K'tY

Tik išsikeikė ir 
Turėjom gražių 

Esperanto.

Pajieškau darbo prie patarnavimo 
Hotelyj arba bueemėse. Aš esu prie 
visko prasilavinęs ir galėčiau bile ko
kį darbą atlikti. Jei kas žino kokią 
vietą, malonės pranešti Šiuo adresu:

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

(24—25)

ypač iš kunigijos puses, bet, 
stovėdama ant laisvų pama
tų, nesibijo savo priešų ir 
pasekmingai darbuojasi ir 
au ga. Korespondentas.

MERGINŲ ATIDAI!
Pajieškau apsivedimui merginos ne 

senesnės 23 metų — mylinčios apŠvie- 
tą 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
lėtino, rašyk — tau duosiu atsakymą. 
Su pirmu laišku paveikslo nereikalau- 
lauju.

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

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

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.

Kazimieras Aimutis,
54 Noll St. Brooklyn, N. Y.

(24—27).

prakalbas. Kalbėjo A. Ba
ranauskas. 300 atsilankiu- 
sifFšvečių užsiganėdino.

M. J. Vai tekus.

Pajieškau apsivecrrmui merginos 
nuo 16 iki 22 m. amžiaus. Aš esu 22 
metų, blaivus ir nevartoju tabako, 
grajinu ant klarneto, koncertino ir ar
monikos. Geistina, kad būtų linksma 
ir maloni mergina.

Merginos atsišaukit. Vaikinus mel
džiu nerašyti.

J. Geribo, 
2736 — 5th Ave., Rock Island, III. 

(24—26).

Prakalbos.
Lowell, Mass. 22 d. kovo
S. S. 203 kuopa surengė

L. S. S. 154 kp. surengė ba- stitucija, galima tvert po vi
lių 14 d. vasario, kur norima sas S. Valstijas. Pennsylva-

Pajieškau apsivedimui merginos, 
laisvų paž’ūrų, senumo nuo 17 iki 28 
metų. Aš turiu pramonę vertės 
$4.000. Metų turiu 25. Atsišauku
sios merginos gaus visos atsakymus.

% P. S. Dau—as,
6 So. Riverside St., Waterbury, Conn.

Pajieškau Kazimiero Minkeliuno, 
Kauno gub., Raseinių pav., KnieČių 
kaimo. Jis pats arba kas apie jį žino 
malones pranešti.

A. Lideika,
10 So. Riverside St., Waterbury, Conn.

Dėde Šamas (Suvienytos Valstijos) daro sutartį su svetimom šalim nekariauti, bet išrišti visus kivirčus arbitra- 
cijos bildu.

fOK11(3 H .
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Užmanymą padavė Tėv. M. 
Draugystės 17 kuopa. Lai
kytam paskutiniam susirin
kime išrinkta 3 delegatai, 
Jonas A. Genaitis, A. Ūkelis 
ir K. Laucius, kurie kvietė 
visas draugijas ir kuopas 

minėto 
darbo. Visos draugijos ir 
kuopos mielai sutiko daly- 
vaut ir išrinko po 2 delegatu 
iš kiekvienos draugystės ir 
kp. Apvaikščiojime dalyva- 
vaus šios draugystės ir kuo
pos: S. L. A. 87 kp, T. M. D. 
17 kp, Šv. Antano draug. 
Pasaulio Girininkai (Wood
men of the World 444 kp.), 
Liet. Benas ir Rožancavos 
Moterų draugystė. Minėtų 
draugysčių ir kuopų delega
tai turėjom susirinkimą 23 
d. kovo. Paskirta apvaikš- 
čiojimui ir prakalboms 26 d. 
balandžio. Kalbėtoją ture- ■ jis, progai pasitaikius, pra
sime iš Chicagos P. Grigaitį dėjo savo draugų doleriais

pa parengė visuomenišką su
sirinkimą, kad užprotestuo
ti prieš Burnetto billių. Pu
blikos prisirinko apie 100 
ypatų; pasibaisėtinai mažai, 
nes Spring Valley randasi 
apie 1.6000 lietuvių. Ką 
jau bekalbėti apie kitus, 
kad net kuopos narių daugu
mas neatsilankė. (Labai, la
bai negerai. Red.). Drau
gai, ar taip užmigusiai veik
dami, norime pagerinti savo 
būvį? Po trumpų paaiški
nimų visi pristojo rankų pa
kėlimu pasiųsti rezoliuciją 
Suvienytų Valstijų prezi
dentui. Reikia patėmyti, 
kad šiuomi kartu nei viena 
moteris nebuvo ant susirin
kimo.

Nuo lmos balandžio, pasi
baigus mainierių sutarčiai 
su anglių kasyklų savinin
kais, darbininkai nesulaukia 
jokių paaiškinimų nuo U. M. 
W. of America viršininkų. 2 
balandžio daugumas dirbo, 
bet nekurie neina dirbti ir 
reikalauja naujos sutarties.

Lempos Sargas. •

buvo sulošt 4 veiksmų kome
diją “Alkani Žmonės”. . Ka
dangi tą dieną taip daug 
prisnigo, tai buvo ati
dėta ant neapribuoto 
laiko. Kad užkenkt soči j a- 
listams, minėtasis J. Bar- 
kaųska&suagitavo 22 savo 
draugus, kurie jam sudėjo 
po dolerį parengimui baliaus 
tą pačią dieną kitur. Ir tas 
balius buvo atidėtas lig už- 
gavėnių vakaro. Bet J. B. 

jau buvo išdūmęs net į Ala- 
bamos valstiją su sudėtais 
pinigais. Vėliaus “Katali
ko” No. 12 matom korespon
denciją, parašytą kokio tai 
Antano K, kuris tarp kitko 
sako: “Nėra ko labai kal
tinti ano vaikino. Juk jis 
buvo susipratęs socijalistas. 
Kol nepažinojo socijalizmo, 
jis buvo taupus ir jau turėjo 
keliatą šimtų banke. Turė
jo laimikį susipažinti su ta 
nauja evangelija. Išgirdo, 
kad ūmai kapitalistų milijo
nai bus išdalyti ir bus socija- 
lizmas. Taigi, kam čia tau
pyti pinigus. Aikvojo, mėtė, 
leido visokiems niekams, 
(nusipirko saliuną, apie kurį 
žmonės visaip pasakoja...). 
Dabar užstojo bedarbė. Pi
nigų nėra. 6 kapitalistų mi
lijonai dar nedalinami. Tai 

dalintis!”
Jeigu “Kataliko” kores

pondentas darodys, kad J. 
Bark, prigulėjo prie L. S. S. 
154 kp. ir kad nors viens iš 
socijalistų jam davė dolerį 
ant minėtos vakarienės, tai 
154 kuopa dovanoja jam $10. 
“Kataliko” špaltose niekur 
nesimato teisybės, vis tiktai 
melagystės, siundimai vienų 
prieš kitus, šmeižimai soči-, 
jalistų. Iš to jau matyt, kad 
“Katalike” tik šlamštai tal
pinama. Kada 154 kp. pa
siuntė “Katalikui” pasiteisi
nimą, tad jie netalpino, pri
siuntė atgal. Tuomi vietinė 
kuopa nenukentėjo, nes visi 
gerai žinojo, kad J. Bar
kauskas čia neprigulėjo nei 
prie jokios draugystės, ku
rių čia randasi . šešios. Tik 

prie 
Lietuvių Apšv. Kliubo. Ne- 
mokėjęs mėnesinių mokes
čių per ilgą laiką, o progai 
atsitikus, pasisavino 27 do
lerius, ir išdūmė.

A. V. Vasnelis.

Aukščiausios Prieglau
dos Lietuvių Amerikoj 

Draugija.
N. S. Pittsburgh, Pa. Ši 

dr-ja sutverta vas. 24 d. 1907 
m. po vardu “Laisvė”. Tuo- 
mi vardu dr-ja gyvavo iki 
1911 metų.

Įkorporuota tapo kovo 27 
d. 1911 m. jau po vardu A.

nijoj yra jau susitvėrusois 5 
kuopos.

Tūlos draugijos, kurios 
jau buvo gyvenusios be čar- 
terio keliatą metų ir 
mos pusėtiną skaičiį 
— prisidėjo prie A. P. L. A. 
Tokios draugijos prisidėjo 
McKees Rocks ir Carnegie, 
kur dabar randasi 2 ir 3 kuo
pa. Šiuomi laiku orgH1’žio
jama 6 kuopa New K< 
tone.

- L.''-,if.**<•:

arbitration 
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Manchester, N. II.
Mūsū priešai tvėrė naują 

jaunimo ratelį, bet kad prisi
ėjo valdybą rinkt, tai beveik 
visi socijalistai išrinkti. Že- 
nočiai triukšmą dabar kelia, 
kam soči jalistus įsileido.

Rateliu prisirašė 70 narių, 
merginų ir vaikinų.

5 d. bal. čia buvo kunigas 
iš Nashua.
viskas, 
juokų.

Cicero, III.
Kovo $9 d. Vyrų ir Mote

rų Apšvietos dr-ja surengė 
gana gražų vakarą. Progra
mas buvo margas.

Publikai patiko kalbos 
Kaičio ir A. Sederevičiaus.

Užprotestuota ir prieš 
Burnoto billių. Programo 
išpildyme pasižymėjo A. Ka
minskienė, Peleckas, E. ' 
lis ir Girijotas.

Publika užganėdinta 
puikiausia. Negerai 
kad nepasirodė L. S. S. 138 
kp. choras. Vakaras atsibu
vo be svaigalų.

Draugija mūsų kįla. Jau 
turime 117 narių.

Jaunikaitis.

Mincrsville, Pa.
“L.” N. 23 p. J. Banys sa

vo koresp. daro daug sukly
dimų.

Rašydamas apie draugys
tes, sako, kad yra 6, tuo tar
pu yra 8. Tai yra 2 kuopos 
susivienyjimų ir L. S. S. 15 
kuopa, kuri svarbiausią rolę 
lošia darbininkų judėjime. 
Taip-pat pagelbsti išsiimti 
pilietiškas popieras. Bet tą 
p. J. B. visai paliko, kaipo 
nežinomą, nes pats nemyli 
priklausyt prie kuopelės. 
Tame ir kaltė darbininku,C 7 
kuriuos išnaudoja, kad jie 
šalinasi nuo savo tikrosios 
organizacijos.

Apie pašelpines draugijas 
kalbant ir užmetant jom ne
veiklumą, pasakysiu, kad jos 
atlieka savo užduotį, šelpia
mos narius.'

Tie vadinami J. B. laisva
maniai ir tautiečiai šalinasi 
nuo socijalistų, kaip jiem 
kenksmingų.

Nežinau, kokias komp. 
krautuves minėjo p. J. B. 
Juk jų beveik nėra pas mus? 
Tiesa, viena yra, bet iš jos 
neverčiama imti, taip kaip ir 
iš kiekvienos krautuvės. Bet 
tik tie ima, kurie dėl smuk
lių lankymo negali gaspado- 
riaut ant savo kišeniaus.

Dabar apie kliubą. Jis 
^nias; tik buvo apmi- 

numirusių. Nemanau, kad 
jis steigs kooper. krautuvę 
valgomų daiktų. Rodosi, 
kliubas yra tveriamas dėl 
prilaikymo svaiginančių gė
rynių, kadangi saliunai ne- 
dėldieniais uždaryti... Ar ne 
taip?

Žadėjimas įsteigt knygy
ną neramina mane, neš ne
koks gal būt apšvietimas 
prie svaiginančių gėrymų.

Buvęs to kliubo narys.

Rockford, III.
6 d. vasario tapo sužeistas 

lietuvis Antanas Pečkauskis 
siuvamų mašinų dirbtuvėje; 
nuvežtas ligonbutin, už trijų 
dienų pasimirė; ligonbučio 
tarnai buvo pašaukę kunigą, 
bet tas visai nesileido į šnek
tą; tapo palaidotas ant pro- 
testoniškų kapinių. Paėjo iš 
Kauno gub., Raseinių pav, 
Batakių valsčiaus. Paliko 
pačią su trims mažais vaiku
čiais ir abudu tėvus, su kat
rais krūvoj gyveno. A. a. 
Antanas buvo laisvų pažiū
rų žmogus, mylėjo skaityti 
visokius raštus. Buvo skai
tytojam: “Laisvės”, “Kelei
vio” ir “Kovos”.

Lai bus jam lengva amži- 
ilsėtis Amerikos žeme-

prakalbas. Kalbėjo drg. J. 
Perkūnas. Prakalba labai 
nusisekė,

Publikos buvo apie 200 ii 
visi ramiausiai užsilaikė 
Tiesa, buvo ir kokie 4 čigo
nai.

Aukų sumesta $3.90.
A. Čipenietis.

Norwood, Mass. 29 kovo 
atsibuvo prakalbos D. L. K. 
Keistučio. Tarp kitko buvo 
renkamos aukos tautos na
mams, apie ką paaiškino 
drg. S. Michelsonas.

Prakalbomis publika užsi
ganėdino. Daugiausia aiš
kinta apie naudą, kokią at
neša laisvos pašelpines drau
gijos. Prisirašė 31 narys. 
Prie D. L. K. Keistučio gali 
prigulėt ir moteris.

A. Pratašius.

Stoughton, Mass. L. S. S. 
86 kuopa ant 25 d. kovo bu
vo parengusi prakalbas. 
Kalbėjo drg. J. Perkūnas. 
Publikos buvo pilna svetai
nė.

Tik girtuoklėliams nepati
ko drg. J. Perkūno prakalba, 
o šiaip visiems patiko. Mer
ginoms liepė su tokiais vai
kinais visai nedraugauti. 
Aukoms padengti sumesta 
$5.40.

Buvo ir gražus pamargi- 
nimai. K. V.

Fitchburg, Mass. 5 d. bal. 
L. Jaunuomenės dr-stė pa
rengė prakalbas. Kalbėjo S. 
Michelsonas. Tos prakal
bos visiems patiko. Darbuo
kimės, kiek galėdami, 
tamsūnėliai pamatys, 
mūsų teisybė.

kovo L. Koop. Dr-ja surengė 
prakalbas. Kalbėjo d-rė J. 
Baltrušaitienė apie darbi
ninkų vargus ir kooperaci
jos naudą. Prisirašė keli 
nauji nariai.

29 d. kovo buvo protesto 
prakalbos prieš varžantį 
ateivius billių. Kalbėjo J. 
Baltrušaitis ir vietinis drau
gas. Protesto rezoliucija 
•priimta vienbalsiai.

J. K. M—na.

Pasekmes drg. T. Dundu
lio maršruto po Illinoisą. Li
teratūros išplatinta už 
$51.30. Aukų surinkta 
$88.98. Naujų narių prisira
šė 13. Iš suaukautų pinigų 
kankiniams paskirta $19.00.
Narių ne taip daug prisira

šė todėl, kad visur kalnaka
siai laukia streiko.

Socijalistų įtekme kįla II- 
linoise! Tokia nuomonė drg.

T. Dundulio, tokia nuomone 
veik visų kuopiečių ir tą 
nuomonę faktai paremia.

Ištraukos iš kores
pondencijų

Norwood, Mass. Apšvies- 
tesni lietuviai greit prisidėjo 
prie kooperacijos, bet daug 
dar yra tokių, kurie visai ne
galvoja apie kooperaciją. 
Užsimink tokiem apie koo
peraciją, tai tau atrėžia, 
kad šiandien jis čia, o ryt, 
mažu, jau bus kitur.-

Yra ir tokių draugų, kurie 
per bėdą užsimokėjo doleri
nę ir sakė, kad atsilygins, 
kada kooperacija gyvuos, 
bet štai jau kooperacija ati
daryta, o jie vis tebetyli. 
Yra ir draugų, kurie nepri
sideda dėl ypatiškumų.

Patarčiau Norwoodie- 
čiams kosmarkiausia remti 
kooperaciją. Neduokit susi- 
viliot, jeigu kas atsiunčia 
bonkutę degtinės.

Kooperacija — tai visų 
nuosavybė ir visi turi ja rū- 
pinties. Dobilas.

Mahanoy City, Pa. 19 d. 
kovo čia buvo šv. Juozapo 
atlaidai. Mūsų kunigėlis jau 
išanksto smarkiai paagitavo 
už atlaidus. Tik gaila, kad 
jam nepasisekė pasipelnyti. 
Avelės nedaug tesunešė pini
gų. Radosi tik kelios pa
klusnios davatkėlės.

Kunigas smarkiai užpyko. 
Ir 22 d. kovo kad rėžė tai rė
žė pamokslą. Įsikarščiavęs 
pasakė, kad Mahanoy’jaus 
kriaučiai išleidinėja “Šakę” 
ir kokį ten anglišką laikraštį. 
Suprantama, neužmiršo at
sakančiai išplūsti ir visų so
cijalistų laikraščių, kurie 
žmonėms gero velija. Pa- 
gązdino neduosiąs išrišimo 

kraščių. Kaip tik taip kuni
gas pasakė, tai žmonės pra
dėjo balsiai protestuot.

Kunigui dar pikčiau pasi
darė, kad žmonės nenori jo 
pamokslų klausyt.

Tokie pamokslai tik soci- 
j abstains naudingi.

M. Civinskas.

A. Antonovas studentu? 
Pereitame “L.” N-ry prane
šėme, jog p. A. Antonovas 
kalbėjo St. Louis, Ilk, kaipo 
daktaras. Dabar vėl mums 
praneša iš Racine, Wis., jog 
vietinei Lietuvių Brolių dr- 
jai kalbėjo p. A. Antonovas, 
kaipo studentas Loyolos uni
versiteto Chicagoj.

Daugelis visai nėjo ant 
prakalbų, nes atsimena dar 
p. Antonovą iš Minnersvilles
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VIETINES ŽINIOS
BOSTONIEČIŲ DOMAI

ALKANI ŽMONES
4 aktų drama K. Jasiukaičio.

Lietuvių Apšvietos dr-ja 
parengia ant pirmos dienos 
Velykų (12 d. bal.) labai 
linksmą juokų vakarą, kur 
bus pertsatyta du juokingu 
veikalėliu “Mūsų Gerasis” ir 
“Daktaro Kabinete”.

Pradžia perstatymo 7 vai. 
vakare. Atsibus tautiškam 
name.

Dėlei budavojimo ir pa 
kolės draugijos, kuri past 
ruoju laiku susiorganizavo 
Brooklyne, męs gavome ke
lis raštus. Visų sutinkama, 
jog draugija gali būt nau
dinga ir todėl yra remtina.

Tiek tik, kad jos pakrai
po perdaug partyviška, per
daug ten bosauja dešinieji 
žmonės.

Nekurie iš mūsų kores
pondentų todėl ir nurodo į 
minėtą ydą. Pripažindami 
draugijos naudingumą, jiė 
sako, kad draugija turi būt 
pilnai bepartyviška. Užtik
rinus draugijoj pilną bepar- 
tyviškumą,galima būt laukti 
didesnių pasekmių.

Simano Daukanto Drama
tiškosios Draugijos susirin
kimas įvyks 10 d. bal. (vaka
re) p. Draugelio svetainėje.
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Važiuokit | Lietuvą
WHITE STAR LINIJA.

Tiesiog iš Bostono už pigiausią kai
ną ir didžiausiais laivais, ant kurių 
yra geriausia 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 j šias agentūras :

Kompanijos ofisas, 84 State St., 
Boston, Mass.; G. Bartaszius, 261 
Broadway, So. Boston, Mass.; Polish

I Industrial Ass’n., 31 Cross St.,; P. 
Bartkevicz, 877 Cambridge St., East 
Cambridge, Mass.; J. Rottenberg, }15 
Salem St., Boston, Mass., arba pas ki
tus mus užtvirtintus agentus Suvieny
tose Valstijose arba Kanadoje.

Kas prisius
$20.00, TAS APTURĖS

Gramafoną ir 16 dainų vertės $25.
Užlaikau Gramafonus su Lietuviškom Dainoms.

neturi mano kataliogo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę mar
kę, o apturėsi didelį ir puikų katoliogą, kuriame rasi visokių ge
riausių Armonikų, Skripkų, Triubų ir daugybę kitokių Muzikališkų 
instrumentų. Istoriškų ir maldų knygų, kokių tik randasi lietuviš
koj kalboj. Gražių popierų gromatoms rašyti su puikiausiais ap
skaitymais ir dainomis, su drukuotais aplink konvertais, tuzinas 25c., 
penki tuzinai už $1.00. Reikalaukite visokio tavoro pas tikrą lietuvį, 
o gausite teisingus tavorus. Agentams parduodu pigiau. Rašykit 
tokį adresą:

TRADE MARK

Jeigu

§ s

Tai vienas iš populiariškiausių veikalų lietuviškoje kal
boje. Tai paveikslas, atvaizdintas mūsų pačių gyvenime, 
kaip męs slenkame ir slenkame žemyn, iš kur jau nebegalimo 
išsisukti ir turime pražūti, čia aiškiausiai matome tą plūgą, 
kuri taip begailestingai visur ir visados mūs plaka.

Ateikite visi, o atrasite patįs dėl savęs ir kitų išėjimą 
iš to nelaimingo labirinto.

PO TEATRUI ŠOKIAI.
Taip puikų vakarą rengia L. S. S. 60 kuopa.

Subatoje, 18 d. Balandžio-April, 1914 m.
LIETUVIŲ LABDARYSTES NAME

Kampas E ir Silver gatvių, So. Bostone.

W. WAIDELIS, §
g 112 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

♦

Woodsą. Jisai sakosi žiūrė
siąs tvarkos.

Gali būti, bet argi vienas 
žmogus galės permainyt įsi- 
šaknėjusią sistemą?

Siegelio ir Fogelio depozi- 
toriai, rodosi, gaus 302,000 Į 
dolerių.

Abudu nusibankrutyjusiu 
sukčiu vos nepapuolė kalėji- 
man,kas būtų juodviem išėję į 
ant naudos, bet pavyko išsi-. 
gelbėti, kuomet buvo užsta-! 
tyta kaucija $50.000.

New Yorke manoma at
verti dar 20 naujų muzėjų, 
kurių įsteigimas lėšuos 25 
milijonus dolerių.

Tarp kitko bus įsteigta 
muzėjai astronomijos, navi
gacijos, elektros, oriai vystės 
ir tt.

Didžiausias muzėjus ra
sis ant 19 gatvės.

Įkūrėjais bus turčiai.

FARMOS, FARMOS.
Turiu ant pardavimo visokių l’armų, 

gatavų, su aremais laukais, su sodais 
ir budinkais — prastais ir labai ge
rais, mažų jr didelių. Karmų žemės 
lig su moliu ir su juodžemiu, ir maišy
tos su smėliu. Turiu parduoti daug 
geros maišytos, neišdirbtos su kelmais 
ir su medžiais, taipgi pliku lauku pąr- i 
duodu visokio didumo .visos arti mies- 
tukų ir geležinkelių. I) džiausiu Lie-j X 
tuvių kolionija, kuri randasi Michiga-'<£ 
no valstijoj, ir yra 215 lietuviškų far- į' 
merių, tarpe jų ir tą žemę tuviu par- ' 
duoti. Parduodu nuo $9.00 akerį ir 
branginus art lengvų išmokėjimų. 
Atvažiuokie tuoj, ir kaip pribusi į 
Peacock, tuoj tolefonuok man j farmą, 
o aš gavęs žinią, pribusiu su automo-

I bilium ir apvaži uo: i m visas tas fav- 
mas, iš kurių sau tinkamiausią išsi
rinksi. Rašyk tuoj ir gausi knygutę

Ateik pirkti vyrišky 
aprėdalų, k. t. skrybėlių, 
marškinių, kalnierių ir 
1.1. Pas mane ta voras

❖
❖♦♦♦
♦

♦ .
J geras ir kainos pigio

PAJIEŠKOJIMAJ
DIDELIS UŽDARBIS.

Pajieškau gerų dainininkų, kurie 
! gali įdainuoti į gramofoną. Geriems 
dainininkams gera proga uždirbti, nes 
už 4 valandas bus apmokama nuo 
$150.00 iki $200.00.

Atsišaukit greit šiuo adresu:
W. Waidelis,

112 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
(26—27).

3 d. bal. Lietuvių Kelionei 
Pašelpos draugijos 2 kuopa 
laikė savo susirinkimą Cent
ral Brooklyne po N. 55 Hud
son avė.

Minėtame susirinkime 
tarp kitko svarstyta apie or
ganą. Pirmoji kuopa, kurioj . , . ¥. 
yra 150 narių jau priėmė ir ypatlškai S1U0DanBy?ne, 
nubalsavo UŽ organą “Lais- I 208 West 42nd St., New York, N. Y. 
vę”. ■_______________________

Pajieškau jauno, inteligentiško, ge
rų papročių vaikino, dirbti offise, ku
ris galėtų rašyti ir nusikalbėti lietu
viškai. vokiškai .lenkiškai, rusiškai ir 
angliškai. Kreipkitės laišku arba

T * > • • , , , LIETUVIŲ IMMIGRANTŲ ŠELPIM.r antroji kuopa, kuomet dr.jos viršininkų antrašai:
leista per balsus, didele bal- — - - - ~ - 
sų dauguma paėmė “Lais- st., Hoboken, n. j. 
vę” organu. Drg. M. Libe- J
ris, minėtos draugijos pirmi
ninkas, gražiai paaiškino, 
kodėl tinkamiausiu laikraš 
čiu yra “Laisvė”.

“Laisvės” priešų atsirado 
tik keli. Bet jie nieko ne
pešė ir išbėgo per duris.

Jauna Narė.

Pirmininkas S. Yankus, 350 Newark

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

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

Iždininkas P. Vaičeliunas, 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 Draugijos reikalais 
kre;pkitės prie Sekretoriaus. Money 
order siųskit ant Iždininko vardo Se
kretoriui.

Vyrai ir moterįs! Išsijuo- IŠSIRAŠYKITJR 
sę agituokit už Lietuvių, 
Gimnastikos Kliubo balių, 
kuris atsibus 18 d. bal. (su- 
batos vakare) Palace Hall 
svetainėje po N. 89-93 
Grand st., Brooklyn, N. Y. 
Prasidės 7:30 vakare. Mu
zika po vadovyste D. K 
Venckaus.

Įžanga ypatai 25c.
Gimnastikos kliubo baliai 

įgijo puikią reputaciją. Ti
kimės, kad ten bus “visas 
Brooklynas”, o ant magary
čių ir skaitlingi svečiai iš 
apygardų.

Būrelis jaunų vyrų.

PLATINKIT. 
rimtą, progresivį, talpinantį įdomiau
sius straipsnius iš musų gyvenimo, 
mėnesinį laikraštį:

“VAIDYLA”.
“Vaidylą” su pasimėgimu skaito kaip 
prastas, taip ir inteligentiškas žmo
gus. .

“Vaidyla” rūpinasi visos lietuvių vi
suomenės gyvenimu.

“Vaidylos” obalsis: teisybė ir žmo
nių gerovė.

“Vaidyla”, neužilgo išeis dvisąvai- 
tiniu.

Kaina metams tik 50c.
Prisiųskit 10c., o gausit 1 N. pažiū

rėjimui. Adresas:
“Vaidyla”,

810 W. 19th Str., Chicago, Ill. 
(25—26).

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).

Penkiolika kunigų teisė i 
savo bendrą kun. Prise, me
todistų bažnyčios kleboną 
ant Washington Heights 
už... pabučiavimą parapijon- 
kų.

Kelios parapijonkos liudy- 
jo, kad kunigėlis perdaug 
meilingas prie moterų ir la
bai mėgsta bučiuoties, kas 
netinka jo stonui. Jos rei
kalavo, kad kunigėlį suspen
duotų. Bet teisėjai turėjo Raus po 50c. už kiekvieną laikraštį, 
gailią širdį ir tiktai smar
kiai subarė savo sėbrą, pa
peikdami dėlei jo “nekunu 
giško” elgimosi.

Taigi, galės ir toliau varyt 
savo biznį.

Policijos komisijonierium

T 5

DIDELĖ NAUJIENA.
50c. verčios knygų visai dovanai 

tiems, kurie užsirašis pas mane ant 
metų nors vieną 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 daugiaus ,tas

Naujausios mados 
GRAMAFONAI 
VICTOR MAŠINOS.

Negausit geresnės progos, kaip dabar 
atiduodu $15.00 vertės mašiną 

tiktai už $13.00. College, Baltimore, Md.
Ptiaekmitwal atlieka savo darbą prie 

uimdyino, taipgi buk ikia visokias rodąs ir 
pagclba invairme rec teru ligose.

6 Loring st., 
,nrtl Elr7th sts.

taipgi mapą dovanai. Adresas:
ANTON KIEDIS, 

Peacock Lake County, 
Michigan.

“SAKE”
Mėnesinis juokų bei satyros laikraš

tis pašvęstas kunigų ir kapitalistų 
kratymui.
“ŠAKjŠS” KAINA 1 DOL. METAMS. 
“ŠAKĖS” PAVIENIS NUMERIS 10c.

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

Adresas:
“ŠAKĖ”,

1607 N. Ashland Ave., Chicago, Ill.

Aš užlaikau Columhios grąmafonus 
su lietuviškomis dainomis, kurias iš
girdą labai gražiai ir aiškiai. Ant 
abiejų pusių yra kitokia dainelė. Re
kordai yra padaryti stipriai ir gali lai
kyti kelis metus. Kiekvienas rekor
das kainuoja tik 75 centus.

Jeigu norite turėti gerą gramafoną, 
tai tuojaus rašykit pas mane, o aš 
jums pristatysiu greitu laiku už pi
giausią kainą. Jeigu nori mano ka- 
taliogą, tai atsiųsk štampą už 2c., o aš 
nusiųsiu jumis didelį, puikų katalio- 
gą, kuriame rasite visokių mašinų su 
trubomis ir be t rūbų.

Galit gauti Victor mašinų ir rekor
dų, gražiai dainuoja lietuviškai, net 
malonu klausyti. Kreipkitės šiuo ad
resu :

CHARLES GRĄNE( KAS.
28 ESSEX ST., ATI1O1

Vai

Užlaikome, parduo
dame ir pataisome ro- 
riausiaSl U V A M AŠ 
MAŠINAS, puikiau
sius Gramafcnus ir ki
tokius muzikalifekuti 
instrumcnti.s.
kams keričiui.us, Hai- 
sikelius, visokius ’.suk- 

rodžius ir tam panafiivs daiktus. Duodame 
lekcijas ant visu muzi tali&ku instrumentu.

A. RAULUKAITIS ir J. GIRDVAINIS 
Lietuviai savininkai

13 d. bal. New Yorke pra
sidės posėdžiai tarptautinio 
chirurgų suvažiavimo; dele
gatai pribus iš visų pasaulio 
kraštų.

Kongresą atvers prezi
dentas Wilsonas.

Kokias knygas duodu dovanom čia ne
minėsiu vien dėl stokos vietos aš ma
nau, kad skaitytojai 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 I. ALEXIS,

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

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda namas ir rakandai (for- 

ničiai). Atsišaukite greitu laiku. Par
siduoda pigiai. Priežastis pardavimo 
dažinosite atėję pažiūrėti.

P. J. Babilas,
15 Tremont Str., Norwood, Mass. 

(25—26).

TEISINGIAUSIA A WTIW k 
IR GERIAUSIA /A jr 9 S ItA 

LIETUVIŠKA

Sutaisau receptus su claižiaurJa aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai Lie* 
vos ar Amerikos daktarų. "■ vie
natinė lietuviška aptiek. ’ ne ir 
Massachusetts valstij- oyduolių 
galit gaut,kokios tik p i suiyj varto
jamos. Galit r> iki iant per laiš
kus, o aš prisių: .’a per vzpresą.

Aptiekorius ir Snv’ninkaa

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, Ramp, c st.

>1014 ir 21013.

r. Richter’
“P AI N

Drūti muskulai neatneša naudos, 
jei Jus Romaiizmas kankina. ‘Su 

P A I Ii E X P E L E R ' U
1.1 am tuoj

r. M. Ric
Z... u J Ir

c r & Co.
w voRk.

}ę„..i'.c.r....

WILLI AM 1

Vincas 1'

1 •,•>'<!

t IO V. ARI)

f,

• KNY(H KIRPIMUI VV. 
RlAkU IHMIH'/IU; 4', X 
COL. 50 PI’.. 24 VAX LIKS.
i Al. AUDEKLO APDARU. 
•-PRI.hE $2 50.

kNVOA KIRPIMUI MCK 
TERIŠKU DRABUŽIU; 
FORMATO 41X61 COI... 4A 
PP.. 2J PAVEIKSLAI. AU. 
DĖKLO APDARU.-PRE
KE $2 50

REIKALAUJANT ATSI- 
LIEPIMO. VISADOS PRI
GLAUSTI 2c. STEMP4

PINIGUS SIŲSI I MO- 
NEKORDER ANT ADRESO.

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

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
bar laikas pirkti lotai arti tų dideliu 
fabrikų, kol da nepabrango; lotų
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 
būdavot trečią fabriką tuojaus. Gary. 
Indiana, darbai eina pusėtinai. Dėl 
platesnių žinių kreipkitės ant šio ant
rašo :

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

tinį New Yorke

kuris buvo pagcidaujani is dėl kcleivię per ilę’tis ir senus 
laikus, todėl lietuviams mil irtai laivo i vikaliugas. Daug 
turėjo pakelti vargo ir oiu i nuskriaust ris nuo svetim
taučių dėl to, kad riebu'.o Lietuvių Prieglaudos Na- 
m o New Yorke dėl pal: deivių; .Viešbutis-liotelis.

Męs, matydami, luc! būtinai yra reikalingas tas Prieglaudos Namas New 
Yorke dėl keliauninkų lietuvių, įsteigėm tą Prieglaudas Namą, kuris randasi 
498 Washington Street, Kampas Spring Street, New York, N. Y.

- -,     - . ___ ____ _ ... w ------------------------------------------------------ -- -    - - ----------------- - - — -    .i rr.m.i m imi

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

Taipgi užlaikom Rudžio ir Baltakės, seniausius Vynus ir Havanos ci
garus. Mūsų viešbuty) galima gauti valgyti, gert, nakvynę ir baltakės įsi- 
traukt. Parandavojam kambarius ant vienos nakties, ant savaitės ir ant mene
sio, t. y. kaip kas reikalauja.

*'Tr

Prie progos dar norėčiau pri
minti savo tautiečiams, kad da
bartiniam laike laivakorčių kai
nos likosi labai nupigintos. Iš 
New Ycrko į Vokietiją ir iš Vo 
kietijos lygi NewYork City ant 
Rotterdam, AnlwerP* P>reinett 
i r H a m b u ry: j_čion a i ar_į e n t į k

New$22 00 per didina r j.
Y or k o j Libavą $2 4. (T0, j š I Jį 
bavos | New Yorką $27.00.

Taigi, meldžiu nepr.tleist taip geros progos, kurie mislinat parsikviesti sa
vo mylimus svetelius iš Lietuvos, senos tėvynės, turit veikiai naudotis iš to. 
Dar pranešu savo kostuinieriams ir visiems lietuviams, kad męs perkėlom savu 
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*p mintysite, kad męs kalbame gryną teisybę.

Su augšta pagarba

Sj G. J. BARTASZIUS ir J. WASIUAUCKAS & CO. g
re lietuvis agentas

498 Washington St. Cor. Spring St., 261 W. Broadway, g
SO. BOSTON, MASS. |

.reet, Waterbury, Conn

Naujausios ^Dainos ir Eiles
Kaina 20c

PASAULIŲ RATAS
....  .. 2Ko

MEIL ŠS KARŠTLIGĖ
meilę..............................................................................................

Imant. v;.,as tris sykiu, atiduodam už
iuskit pačtos ženkleliais Aitio adresu.

J. STROPUS
0 Lnriiif St., So. lioston, Alass.

Apie 80 visokių dainelių.

ir kitas planetas, Su paveikslėli

Išnųsdb k

me name. Ste ponaitis buvo vien
kurie duoda mums pradžią grynos literatūros sriove i, 
minusias tikslas jau nebevien žadinimas tautos, visuome 
ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailiosios musu raštijos

Tąjį dailų poezijos ir prozos rinkinį galima gauti tiktai už ) gc. pas

tiktai 
.u rusi

ttepnnaičio raš
tų knygą, kuri privalo ras
tis kiekvii name lietuviška- 

ijų mū u j-unųjų rašytojų, 
kurių visų pir- 
:ės sąmonės, bet

AL. STEPONAITIS
184 Atkins Avenue, Brooklyn, N. Y.

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

DR. .
rich?’

WN-E5PELLER'
Žmogus ji‘i kniikin: mas skausmais yra

laras* ♦ W» ■ —

Hamburg-American J
t* •• Didži msia kompanija

visam pasaulyje!
Ji turi 431 savo garlaivį, ku

rių įtalpa siekia 1,306,819 tonų. 
Vienatinė ir tiesioginė linija 

tarp
Bostono ir Hamburgo

Laivai didžiausi ir kiekvienas 
su dubeltavais šriubais.,------

•, LAIVAKORTĖS pigiausios ir 
’ patarnavimas geriausias. Pasa- 
| žieriai gali važiuoti be baimės, 
S nes jų gyvastis geriau yra ap

saugota, negu ant žemės.
Taipgi mus kompanijos laivai 

A išplaukia iš New York, Phila- 
8 delphijos ir Baltimorės tiesiog 
I j Hamburgą.
’ Artesnių žinių klauskite pas:

Ha n i b u rg» A m e r i ca n

S Line
607 Boylston St., Boston, Mass.

145 Broadway, New York, N. Y.
Arba pas vietos ageittą.

BIZNIERIAI!I

GARSINKITĖS
‘LAISVĖJE

KNYGA 
naujam 
kla dar

ŠITOJ 
panic t i 
Hsu?,-y

“DAT'^AnAS” netik
• o vkekių liįų gerai 

p: t g-’.Žiai, kaip 
na ir k-’p n?.o visokių U*

RA G” kbd daug np*
I deru bei morališkų 
hi, ctvirai taip išdls- 

s ta v’sko negali at- 
.-.nam užaugusiam 
kiiVa-'a tv.rčti, kad 

< ..kins ir jauniem* 
ir lavą laimini i f v.'. '.i. Čion vist.) negali* 
ma aprašyti, bet t k perskaičius knygų atra
site.

šiTA KNYGA illiurdraota puikiais moks* 
liakuis pavc.kslais ir apie žmogaus huno 8U- 
budavoiinių :u visokiomis pns.aptybtmis 
užaugusiems žmoačru tinkama.

YPATINGAI serja .ti, rusilpnčję, tukliu* 
rę. pasigadinę per jaunystės klaidas ir vargi* 
narni visokiomis, kaip paprastomis Šviežio* 
mis leip ežs:s'nėjusiomis ligomis, Šitoje kny
goje atrasite L: į rodą.

JEI sergi .r t kokios nors ligos, tai pirmiau 
ne kaip kreipsies prie kokio nors gydytojaus, 
arba vartosi livLarstas, teikia perskaityt kny> 
gą "Daktaras'!, nes uidc'.Ssdaugybes Žmonių, 
Vt'ric tik pci ska-ti

TODfcJ 
. :s išduota 
DOVANAI, kuris t 
pi {siuntimą.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitą apgarsinimą ir adresuok teips

The PliilaiĮelįihia M. Clinic,
1117 Walnut st.,

PHILADELPHIA, PA.
TEMYKIT VYRAI IR MOTERĮS! Kad 

sergi, jautiesi kokį nets nesveikumą ir reika
lauji geros, teisingos pagelbos, kad trumpam 
laike galėtum išsigydyt, tai atsišaukie prie 
Profesionališko Daktaro, Pht M. Klinikos 
lietuviškoj kalboj. Rašyk arba ateik.

OFISO VALANDOS KASDIEN nuo H H 
ryto iki 4 po pietų. Nedalioj iki 3, p utarai» 
kc ir pžtuytloj vakare nuo 6 iki &




