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GEGUŽES ŠVENTĖ WILSONAS PASIUNTĖ PRIES
MAINIERIUS KARIUMENĘ

GUBERNATORIUS APSKELBĖ KARES STOVI 
COLORADO.

Apsiniaukusi padan
ge lemia juodas dienas. 
Retai kada nors praei
tyje Amerikos darbinin
kams reikėjo švęsti 
pasaulio proletarijato 
šventę atmosferoj, taip 
persisunkusioj krauju 
ir paraku.

Kada pasaulio darbi
ninkai reikalauja bro
liškos ramybes tarpe 
tautų, tuomet plėšriųjų 
kapitalistų interesai 
mums žalčių balsu 
šnibžda apie brolžudiš
ką karę su Mexika!

Kada pasaulio darbi
ninkai reikalauja sau 
teisių ir aštuonių valan
dų darbo dienos—mums 
atsako žudynėmis mai
nierių, jų moterų ir vai
kų Colorado laukuose.

Wilsonas ir Huerta, 
Rockefelleris ir genero
las Chase šiandien valdo 
žmoniją. Vieni kala, ki
ti zalatija. Vieni, lei
džia paliepimus, kiti pil
do juos. Kariumenė ir 
milicija, jūreiviai ir 
kompanijų detektyvai, 
lydimi tūkstančiais fa- 
rizėjų. dirba bjaurų, ne
žmonišką darbą.

žmonių kruvinu pra
kaitu uždirbti centai, 
pavirti milijonais, mė
tomi j visas puses. 
Tiems, kas prašo duo
nos, atsako žudynėmis 
Mexikoj ir Colorado 
laukuose. Trjs su virš 
milijonai bedarbių slan
kioja, kaip šešėliai, po 
šios šalies platybes, bet 
niekas neduoda jiems 
darbo ir maisto.

Akyvaizdoje kapitali
stiškos skriaudos ir žu
dynių, akyvaizdoje tau
tų pjudymo ir karių — 
susipratę pasaulio dar
bininkai turi sustoti į 
milžiniškas eiles ir su
šukti: šalin karės! šalin 
žmonių kraujo pralieji
mas! v Tegyvuoja aštuo
nių valandų darbo die
na. • Tegyvuoja socija- 
lizmas!

Jau 25-tą kartą iš ei
lės švęsime šiemet savo 
gegužinę šventę. Metas 
į metą męs matome, kad 
mūsų spėkos stiprėja, 
kad, atgijus gamtai po 
ilgo miego, atgyja ir 
darbininkų spėkos!

Todėl ir šiemet išeiki
me oran ir po prieglau
da raudonos vėliavos, 
parodykime pasauliui 
vis augančią darbininkų 
galybę. Apskaitykime, 
kiek mūsų yra, kokios 
mūsų spėkos, kaip drū- 
tos-mūsų organizacijos.

Mūsų šventė šiandien 
yra kovos šventė, bet ji 
neša pasauliui ramybę 
ir tikrą žmoniškumą.

Gegužinė šventė su 
kiekvienais metais virs
ta vis galingesne darbi
ninkų pasaulio švente. 
Vis daugiau ir daugiau 
žmonių joje dalyvauja.

Parodykime tat ir šie
met, kad męs norime ir 
mokame kovot už savo 
teises ir už galutiną sa
vo klesos ir visos žmoni
jos išganymą.

Pasirodykime viešai. 
’Darbininkai nieko ne
turi pralaimėti—tik re
težius. Laimėti gi jie 
gali visą pasaulį”.

Colorado mainose verda 
baisesnė kova, negu Mexi- 
koje. Mainieriai nenori nu
lenkti galvos prieš juodą ka
pitalizmo vėliavą.

Apsiginklavę mainieriai 
ligi 28 d. balandžio (utar- 
ninko) turėjo viršų ant mai
nų kazokų ir milicijos. Gu
bernatorius Ammons ap
skelbė karės stovį streiko 
apimtose vietose.

Prezidentas Wilsonas pa
liepė federališkai kariumė- 
nei patraukti prieš mai
nierius. Wilsonas turėjo 
pasišnekėjimą su savo mi- 
nisteriais. Prieš mainierius 
liepta pasiųst 6 kompanijos 
kavalerijos iš Wyomingo ir 
Nebraskos valstijų.

Judėjimo liepsna apima ne 
vien pietinę dalį streiko dis- 
trikto, bet persimeta į šiau
rę. Netoli Walsenburgo bu
vo susirėmimas mainierių 
su mainų gvardija. Užmuš
ta 7 kazokai. Netoli Hecla 
buvo antras smarkus susirė
mimas. Užmušta 4 kazokai. 
Taigi, mainieriai turi viršų'.

Gubernatorius Ammons, 
kuris visuomet buvo mainų 
bbsų bernas, grasina areštu 
ir teismu kiekvienam, kuris 
priduos mainieriams ginklų.

Colorado unijistai ateina 
streikuojantiems broliams 
pagelbon, pristatydami pini
gų ir ginklų ir net patįs sto
dami kovon.

Colorado tikras sukilimas.
Denver, Colo. 29 d. ba

landžio. — Kuomet gauta ži
nia, kad prieš streikuojant 
čius mainierius pasiųsta fe^ 
derališka kariumenė ir kad 
prezidentas Wilsonas išleido 
paliepimą coldradiečiams iki 
30 d. balandžio išsiskirstyti 
namo — Colorado prasidėjo 
tikras sukilimas.

Išviso ligišiol Colorado ci
viliškoje karėje žuvo 
žmonės. .
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Kunigas Šmidtas nepa
siduoda.

Kunigas Šmidtas, nužudy- 
tojas Onos Aumuller, neno- 

75 ri žūti ant elektriškos kėdės. 
______ Daugiau, negu 200‘Jis kreipės su meldimu prie 
vaikučių paklydo kalnuose gubernatoriaus Glynno, pra- 
ir giriose. šydamas pasigailėjimo.

Jisai sakosi tik nudavęs 
n . . . v . pamišėlį. Visą kaltę verčia
Protestų audra visoj saly. ant daktaro, kuris panaiki- 
Dėlei Colorado tragedijos, no vaisių Aumuller įsčiuje. 

dėlei žvėriško žudymo mote-'Sako, jog Aumuller numirė 
rų ir vaikučių Ludlowe — nuo nelegališkos operacijos, 
visoj šaly pakilo protestų kurią padarė daktaras, o jis, 
audra. Protestuoja socija- šmidtas, tik supjaustė kūną 
listai ir unijistai. Protestuo- ir įmčtė į upę. 
ja šiaip jau dori piliečiai.

Mainierių unijos viršinin
kai svarsto apie apšaukimą 
generališko streiko 500.000 
mainierių.

Lai pamato Amerikos 
darbininkai kokią valdžią jie 
turi!

Rockefelleris jaunesnysis, 
vyriausias gaspadorius Co
lorado Fuel and Iron Co., 
vyriausias kaltininkas bai
sios moterų ir vaikučių sker
dynės, sėdi sau po N. 261 
Broadway, New York ir lė
bauja. Jisai, sako, kad “pa
laiminti skebai, nes jie kovo
ja už darbo liuosybę”.

Amerikos darbininkai, gir- 
dėkite ir matykite!

Automobilių darbininkai 
organizuojasi.

Cleveland, Ohio. — Čia 
manoma suorganizuoti mil
žinišką automobilių darbi
ninkų uniją, kurion pride re-

Baisiausia nelaime W 
Virginijos kasyklose.

Palaidota gyvais 210 
mainierių.

Eccles (W. Virginija) 28 
d. balandžio. — Šitas mažas 
miestelis pavirto šiandien 
ašarų pakalne. Moterįs, mo
tinos, seserįs ir vaikučiai 
laužo rankas ir vaitoja. Čia 
įvyko baisi geso ekspliozija, 
kuri atnešė pražūtį 210 mai
nierių.

Ekspliozija įvyko 2 valan
doj po pietų maino j e N. 5, 
priderančio j New River Col
lieries Company, kurioj dir
bo 196 žmonės. Ekspliozija 
sudrebino mainas ir užblio- 
kavo vidurinius šaftų kelius. 
Kelioms minutoms praslin
kus, įvyko antra baisi eks
pliozija.

Maina N. 5 atskirta nuo 
mainos N. 6 tik pusės mylios 
distancija ir sujungta tune
liu. Katastrofa pirmutinėj 
mainoj sudrebino ir antrą 
mainą. Tonais žuvo 12 mai
nierių. Viską apėmė lieps
na ir nebuvo vilties išsigel
bėti. Iš mainos N. 5 stebuk
lingu būdu išsigelbėjo tik du 
mainierių. Iš mainos N. 6, 
kurioj dirbo 75 žmonės, žu
vo 12 mainierių, kiti gi sun
kiau ar lengviau sužeisti ir 
išgelbėti.

Nelaimės vieton tuoj su
bėgo šeimynos, gentys ir pa
žįstami palaidotų mainose ir 
apsiaustų liepsna mainierių. 
Sunku ir apsakyti kas dėjosi 
fenais.

Minėta kompanija priguli 
New Yorko kapitalistams.

Prokuratorius Whitmann 
veda tyrinėjimą.

Katalikiška avinyčia.
Viena New Yorko firma 

išleido atskaitą, iš kurios pa? 
tiriam, kad Suv. Valstijose 
yra 14.651 katalikiška baž
nyčia, 18.568 kunigai ir sd- 
virš 16 milijonų ištikinfių 
avelių.

Pereitais, tai yra, 1913 
metais, pabudavota 339 baž
nyčios. Katalikai turi 5403 
mokyklų ir pusantro milijo
no mokinių, 82 seminarijas, 
230 vyrų ir 680 moterų kole
gijų-

Areštuotas Uptonas 
Sinclairis.

New . Yorke ; areštuotas 
vienas iš garsiausių Ameri
koj rašytojų Up t. Sinclairis 
sąryšy su mainierių žudymu 
Colorado (skaityk šiame 
N-ry žinutę “Vietinių Ži
nių” skyriuje, ant 4 pusi,).

KARE SU MEXIKA.
Padėjimas lygir pagerėjo.

Pastaromis dienomis 
Mexikos situacija lygir pa
gerėjo. Huerta sutiko, kad 
trįs pietinės Amerikos repu- 
blikos Argentina, Chili ir 
Brazilija patarpininkautų 
tarpe Mexikos ir Suvienytų 
Valstijų. Veikiausia tarpi
ninkais bus dar Ispanija, 
Franci ja ir Anglija.

Ispanijos ambasadorius 
Mexico City daug kuomi pri
sidėjo ' prie nuraminimo 
mexikieciu.

Huerta tikisi, jog su pa- 
gelba kitų valstijų, o ypač 
Anglijos, jam pavyks -pasi
likti diktatorium Mexikos.

i ------------------------H

Penktpji kariupienės briga
da jau ant karės lauko.
Vera Cruz, 28 d. balan

džio. — Generolas FaUsto- 
nas su penktąją kariumenės 
brigada jau pribuvo Mexi- 
kon. Jisai turėjo kaHšką 
pasitarimą su admiroluFlet- 
cheriu.

Šiomis dienomis laukiama 
pribūnant korpuso inžinie
rių ir šešto kavalerijos regi- 
mento.

Suokalbis prieš Hueltą.
Aplink Mexico City vėl 

smarkiai pradėjo veikti su
kilėliai. Zapatistai vęl pa
kėlė galvą. Suvienytu Val
stijų valdžia pasitiki,! kad 
sukilėliai nuvers Huer a.

Cordobos kalėjime dįr vis 
randasi 85 amerikieči».ku- 
rių dauguma moterįs ir vai
kai.

Kurstytojai karėn.
Bjauriausią rolę šiuomi 

laiku lošia tūli laikraščiai^ 
kurių redaktoriai ir repor
teriai užsiima sistematišku 
kurstymu. Ypač karingąjį 
ūpą kelia Haersto gatvei a- 
piai. Jie stačiai reikalauja 
karės ir apšaukia tėvynės 
pardaviku kiekvieną, kuris 
priešingas karei.

Visus tuos redaktorius ge
riausia būt pasiųst pirmuti
niai^ prieš Huertą kariauti.

Valparaiso studentai prieš 
karę.

Ne vien darbininkai — jų 
partija ir unijos — priešina
si karei, bet ir dalis studen
tų. Taip, Valparaiso univer
siteto studentai, sušaukti 
socijalistų partijos sekcija, 
išnešė aštrią rezoliuciją 
prieš karę. Studentai pasi
žadėjo agituoti tarpe darbi
ninkų gyvu žodžiu prieš ka
rę ir šaukti juos neiti ka
riauti.

Aplink karę.
■—Vera Cruze jau yra 

korpusas Suv. Valstijų ka- 
rėl orlaivių. Mokslas ir vėl 
pasitarnauja žudynėms^

— Mexikoje yra 15 milijo
nų gyventojų.

Huerta ruošiasi karėn.
Nepaisant tarybų, Huerta 

ruošiasi karėn; Jisai veda 
tarybas su zapatistais, ku
riuos laikraščiai vadina pa
prastais razbaininkais.

6 amerikiečiai nužudyta 
Cordoboj. Suv. Valstijų mi
licija jau yra pasirengusi 
karėn. Laukiama tik palie
pimo.

Bombarduoja uostą.
Amerikos karės laivas 

pradėjo bombarduoti iMexi- 
kos uostą ant Pacifikolw*n- 
tų Mancanillo Cruz. §

RINKIMAI FRANCUOS
PARLAMENTAN.

Rinkimai Francijos parla
mentan jau pasibaigė. Žy
mių permainų atstovų sąsta
to je neįvyks. Nepaprastai 
gerą pasisekimą turėję soci- 
jalistai. Jų balsai žymiai pa
augo.

Tarpe kitų išrinktas ir so
cijalistų vadovas J. Žoresas.

Įdomu, jog parlamentan 
pakliuvo ir orlaivininkas 
Vedrines, kuris savo laiku 
atliko orlaivinę kelionę į 
Egyptą.

Mažiausia alga—12 dolerių. 
/ Taip nusprendė teismas 
Naujo Pietinio Waleso (Au
stralijoj). Nuodugnus išty
rimas gyvenimo sąlygų pa
rodė, kad mažiausia alga, iš 
kurios darbininkas gali per 
vargą pragyvent, yra 12 do
lerių.

Airių kariumenė.
Airių nacijonalistai jau 

įsisteigė savo kariumenę, 
panašią į ulsteriečių kariu
menę. Sako, jog jie jau ga
vo didelį ginklų transportą.

Pradžioj gegužio mėn. ga
lutinai bus išrištas klausi
mas apie airių savyvaldą.

160.000 skaitytojų.
Vokietijos socijalistų dien

raštis “Vorweaerts” turi jau 
160.000 skaitytojų. O sale 
jo dar gyvuoja daugybė soc. 
dienraščių.

Pas lietuvius gi socijalis- 
tu, randasi jau tokių pone
lių, kurie pradeda agituot 
prieš socijalistų spaudą.

Gėda!

J Indijoj laukiama sukilimo.
Indijoj, kuri pridera Ang

lijai, laukiama milžiniško su
kilimo.

MOTERIMS 
/ MAUJIENOS.

Seserįs mielaširdystės Colo
rado karėje.

New Yorko socijalistų 
partija pasiuntė kelias drau
ges, kaipo seseris mielašir
dystės, į Colorado, kur ver
da baisi civiliška karė tarpe 
mainierių ir mainų savinin
kų.

Seserįs mielaširdystes 
darbuosis išvien su raudono
jo kryžiaus atstovais.

Rengkimės prie 2 dienos 
gegužio.

2 d. gugužio tai moterų tei
sių sulyginimo šventė. Ji 
bus švenčiama po visą pla
čią Ameriką. Geistina, kad 
ir lietuvės moterįs, susiėju
sios, apsvarstytų apie savo 
reikalus.

Amerikietės rengia ant 
tos dienos dideles parodas ir 
demonstracijas.

Socijalistės protestuoja.
Varde 40.000 moterų, pri

gulinčių į socijalistų partiją, 
jau pasiųsta protestas prezi
dentui Wilsonui prieš karę 
su Mexika.

Du alder m anai.
Illinoiso valstijoj pasta

raisiais rinkimais tapo iš
rinkta aldermanais dvi mo
terys.

Motinoms pašelpa.
Norvegijos motinos pa

gal naujas teises gaus pašel- 
pą dvi savaites prieš gimdy
mą ir 6 savaites po pagimdy

si kūdikio,

LIETUVOS ŽMONIŲ
DVASIA JAU ATG1JA.

SOCIJALDEMOKRATIJA PIRMOSE EILtSE
JUDĖJIMO.

Amerikos lietuvių socija
listų spauda, kasžin kodėl, 
neatkreipia atydos kas de
dasi Lietuvoj. “Laisvė” ki
taip į tą dalyką žiūri. “Lais
vė”, rūpindamos Amerikos 
gyvenimu ir užsienio reika
lais, neužmiršta dėlto ir Lie
tuvos reikalų.

Elgsimės ir toliaus pana
šiu būdu. Žymėsime kiek
vieną svarbų Lietuvos ir Ru
sijos gyvenime atsitikimą, 
darysime bendrus išvedi
mus. Žinome, kad mūsų 
skaitytojams tas rūpi.

Lietuvos žmonių dvasia 
jau atgija. Socijaldemokra- 
tija, kurią jos priešai buvo 
jau palaidoję, vis labiau at
bunda. Ne tiek inteligentai, 
kiek patįs darbininkai, stovi 
šiandien pirmose kovotojų 
eilėse.

Du “Vilnies” redaktoriai 
jau kalėjime, ir dar, veikiau
sia, ne vienas papuls, bet 
darbininkų laikraštis rašo 
aiškiai ir drąsiai, veik taip, 
kaip anuomet “Naujoji Ga
dynė”. Kodėl, kas duoda jai 
spėkos? Gi nubudę iš miego 
darbininkai! Jie miniomis 
ateina redakcijon, jie, kiek
vienas, šimtdis egzempliorių 
paėmę, platina savo laikraš
tį, jie renka jam aukų, jie 
patįs rašo žinių ir straips
nelių.

Padėkime, “Vilnies” N. 8 
pažymėta 57 rubliai aukų. 
Kas sumetė tas aukas? Ar 
inteligentai? Oi ne, jie veik 
nesirūpina “Vilnimi”. Tai 
vis rankpelnių aukos.

Šiaulių, Panevėžio, Peter
burgo darbininkai siunčia 
“Vilniai” savo pasveikini
mus ir aukų.

Vieno dvaro darbininkai 
rašo “Vilniai” (N. 8) sekan
tį laišką: “Labai nudžiugo
me “Vilnies” pasirodymu. 
Jau saulutė ir mums užtekė
jo. Mūsų krašto darbinin
kai pradeda susiprast ir lei
džia savo laikraštį. Skaito
me jį ir negalime atsidžiaug
ti. Suprasdami, kaip jisai 
mums reikalingas, siunčia
me 30 rublių”.

Ar tai ne puiku ,kad dva
rų kumečiai jau rūpinasi sa
vo laikraščiu!
• Ne vien darbininkai at
bunda dėl naujos kovos ir 
darbo, bet ir jaunimas. Di
delė dauguma Lietuvos jau
nimo niekad nesidavė pasi- 
kinkyt j kunigų vežimą. Jau
nimas turi savo laikraštėlius 
“Aušrinę” ir “Jaunimą”. 
Dabar gi, kaip teko patirti, 
pradeda organizuotis ir soci- 
jalistiškas jaunimas. Greitu 
laiku pasirodys knyga-rin- 
kinys, pašvęstas darbinin
kiško jaunimo reikalams.

Partyviškas veikimas 
taip-pat eina platyn. Grei
tai išeis “Partijos Žinių” N. 
2. L. S. D. P. dalyvaus tarp- 
tautiškame socijalistų suva
žiavime Viennoje (Austrijo
je). *

Lietuvos gyvenime naujas 
vėjas papūtė. Męs, ameri
kiečiai, remkime socijalde- 
mokratų partiją josios sun
kiame darbe. Niekuomet 
neužmirškime parinkti aukų 
Lietuvos Socij aldenpkratų
laikrašti jos fondan ii kąnki- niūkų darbai, ku 
niams, ' si pelnyti.

Tegyvuoja darbininkiškas 
susipratimas!

Drg. V. Kapsukas nemano 
važiuot Amerikon.

“Naujienos” pranešė apie 
garsaus socij ai demokrato V. 
Kapsuko (V. Mickevičiaus) 
pabėgimą iš Sibiro. Drg. V. 
Kapsukas išbuvo katorgoje 
nuo 1907 metų.

Ant užklausimų ir pakvie
timų važiuot į Ameriką drg.< 
V. Kapsukas dar griežto at
sakymo nedavė. Vienok ji
sai, kaip sužinojome, nesi- 
gundo vykt į šią šalį, kadąn- 
gi ir taip turi begales darbo.

Piemenys pabėgo į Prūsus.
“Viltis” rašo:

Gelgaudiškis. Pereitą pa
vasarį Pakalniškių kaime 
vienas “agentas” pradėjo 
įkalbinėti piemenims, tad 
mestų ūkininkus, o eitų tar
nauti į Prūsus. Paklusnių 
atsirado! Ūkininkai pajutę 
pradėjo j ieškoti pabėgėlių, 
bet buvo pervėlu: nevisus 
surado. Kad šiemet to ne
atsikartotų, išanksto ' apsi
saugokite, ūkininkai!

Uredninkas išvaikė artistus. 
, “Laisvei, rašo iš Nauja
miesčio (Panevėžio pav.). 
Šiemet čion buvo įrengti 
trisavaitiniai ūkės kursai, į 
kuriuos buvo užsirašiusi 21 
ypata (12 mot. ir 9 vyrai). 
Užbaigdami kursus, klausy
tojai užsimanė šiuom-tuom 
juos paminėti, taigi nutarė 
surengti šeimyninį vakarėlį 
ir sulošti veikalėlį “Apsiri
ko”. 12-25 kovo. Nutarta- 
padaryta. Tiesa, sulošė be
veik visą veikalėlį, tik suvi
sai bebaigiant įsiveržė bu- 
tan uredninkas ir sušunka: 
“vardan įstatų liepiu artis
tam nulipti nuo scenos, prie
šingai bus sunaudota spė
ka”. Žinoma,daugiau nieko 
nepasiliko, kaip mesti loši
mą. Tolesnei visus susirin
kusius surašė ir sustatė 
“protokolą”. Kaip manytu
mėt, kam jis tai darė? Ugi, 
kad pasipelnyt. Mat, ured
ninkas puikiai suuodžia, ko
kių tamsiu žmonių čion esa- 

lma. Taigi sustatęs protoko- 
I lą po keliu dienų ir važiuoja 
nas “kaltininkus”. Nuva
žiavo pas tūlą Urbšą. kuris 
net nelošė, bet tik žiurėjo 
kaip kiti lošė, — bet ir tai — 
argi maža kaltė? Ir pradė
jo Urbšas maldaut urednin- 
ko, ar negalima kaip išdil- 
dinti jį iš protokolo. Kur gi 
bus negalima, juk caro ber
nai už rubli parduotų .patį 
carą. Užsinrišė 50 rubliu, 
bet pasiderėjus sutiko už 10 
puru avižų. Taigi paklau
sit, kur-gi protas tokių žmo
nių? Atsirado ir daugiau 
panašiu Urbšu, kurie sten
gėsi visomis keturiomis iš- 
dilinti save iš protokolo. O 
ką gi darė protingesnieji? 
Lygiai nieko, nes supranta
ma, kad už tokius- dalykus 
istatu keliu negal nubausti. 
Čion tik žemesniu caro sū

rio nori pa-
V.
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žmones ne

tan

mus

Užtraukė karę

Sanžinės laisvė

redakto

senosios Mexikos giminių

Tamsi dėmė

namine

Grinorija

mus.
nizacijaapie Ameriką

abiejų 
abidvi

Tvęrkime šeimy

Vedekas, ku-ne

nei vienos

koti nesisekime priežasčių 
Laisvė” mėgino tatai pada

Amerikon dar vienas

New Yorke išradėjas ne 
seniai užpatentavo savo iš 
radimo popierinius kalio

savo jausmams

Žinome, yra amatorių tar
pe būrelių senbernių grožė- 
ties tokiais dalykais, bet te
gul jie randa kitą vietą, ne 
laikrašty, 
padilginti

“Šakė” turi, rodosi, ketu 
redaktorius. Ar jie

ties” redaktorius, kun. Da 
bužinskis.

Socijalistų ir progresistų 
spėkų kpmbinacija.

Gegužinis numeris žurna- 
» “Metropolitan” dar kartą

jų teismas su p. Stankum iš 
Philadelphia, Pa. jau arti
nasi. ‘‘Laisvė”, kaip žadė
jusi, informuos savo skaity
tojus apie tą bylą.

Minėtosios knygos apreiškimai, palie
čianti tą laiką, kuomet baltajam name sėdė
jo Andrew Jackson, Monroe ir Polk, yra už
vis amerikiečianiS/žingeidųs. * Amerikos is
torijoj tur-būt nėra tamsesnės dėmės, kaip 
tasai laiko tarpas.

kum, dar nėra žinios. , Kogi 
norėjo Stankus nuo drg. K. 
Vidiko?

Dilgėlių” teismas
Ig.” N. 9 rašoma,

nuomonėmis apie unijų san
tykius ir principus. “Lais
vėj” buvo pažymėta, kad per 
8 savo egzistavimo metus I. 
W. W. unija turinti ne pilnai 
20.000 narių, o ir tie patįs su
skilę į kelias sekcijas. Tai 
faktas,dėl kurio, mums rodo
si, reikia susirūpinti ir pajie-

va .
Tikėsime, kad p. Stankus 

pasekmingai patsai sau išsi
kas duobę.

Kada vargdieniai eina 
Amerikon,, tuomet kunigai 
ne savo balsu protestuoja. 
Kuomet išlepėliai kunigai 
bėga Amerikon — tuomet 
nei lapė neloja.

kartą atkreipėme 
draugų “šakiečių” atydą 
kad savo laikrašty talpina 
periebių juokų. Nors ne
smagu, bet dar kartą pata
riame draugišku būdu mes
ti į šalį šlykštumus, kaip, pa
dėkime, monologai “Kiauši
niai” ir tt. Tokių “juokų” 
“Šakėje” vis daugiau randa-

čiais patįs save valdytis”. Vienok, tik 50 
metų, kaip tie žmonės buvo toli pralenkę 
mus savyvaldos teorijoj ir praktikoj. Jeigu 
jiems butų leista progresuoti, tai labai gali 
būt, jog amerikiečiams būtų tekę likt “ne
tinkančiais save valdytis”.

kovie- 
žymus

musų 
partija likdavosi drūtesnė. 
Taip turi būti ir su Sąjunga. 
Jeigu bus nutarta nesivie- 
nyt, tuomet vienyjimosi ša
lininkai, likę mažumoje, turi 
likties Sąjungoj ir varyt to
liau agitaciją už susivienyji- 
mą, kad vėliaus ar anksčiaus 
laimėti. Jeigu gi bus nutar
ta susivienyt, tuomet suši- 
vienyjimo priešininkai turės 
taikinties prie naujų sąlygų, 
kurios, suprantama, žaibo 
greitumu neįvyks, bet bus 
vykinamos povaliai.

Atsimetus nuo Sąjungos, 
ir viena ir kita dalis nedaug 
tepeš ir neįjiegs sutverti sa
vo frakcijinės Sąjungos.

Reikia žengti žingsnį į 
žingsnį su s^ivo organizacija 
ir taisyti ją būnant joje. 
Atsimetimas nuo jos reiškia 
atsisakymą dirbti ir taisyti 
organizacijos ydas.

Reikia tikėties, kad ir visa 
mūsų socijalistiška spauda 
aplies šaltu vandeniu tuos, 
kurie panorės sukelti vai-

Sykiu su tyrinėjimais profesoriaus Be
ard, Gustavus Myers ir kitų kas link mūsų 
praeities “patrijotų”, ši knyga tik prideda 
dar vieną juodą tašką prie to negražaus te- 
galo, kuris stropiai pradeda dengti mūsų 
ankstyvojo laiko garbės skydą. Profeso
rius Beard taipgi dar prieš išleisiant per
žiurėjo šitą veikalą ir savo autoritetu pa
tvirtino j-o svarbą.

Ta knyga aiškiai parodo priežastis at
skyrimo Texaso nuo Mexikos ir karės, ku
rios pasekme buvo tasai atskyrimas. Jinai 
taipgi išaiškina priežastis visų karių tarp 
Suv. Vaisitjų ir Mexikos, kurių svarbiausis 
inicijatoriais buvo mirtinai įbauginta kata
likystė Mexikoje ir taip-pat įbauginta vęr- 
gų savininkė pietinių valstijų demokratija. 
Mexikoje bažnyčia neapsakomai bijojo bun
dančios žmonėse revoliucijoniškos dvasios 
ir todėl pasistengė įtraukti šalį j baisią ka
rę, kad tuomi pratęsti žmonėse savo įtekmę. 
Tokia taktika bažnyčiai nekartą jau nusi
sekė.

“Pirmyn” gi į tai atydos 
neatkreipia. Sako, jog ne
reikia žiūrėti fakto, kad vie
na organizacija auga, o kita 
skursta, bet reikia žiūrėti 
pamato, ant kurio viena ar 
kita unija gyvuoja. Ir čion 
jau “Pirmyn” cituoja I. W. 
W. organizacijos principus.

Mums čia prisimenaMark- 
so žodžiai, jog vienas žing
snis tikro, realio darbininkų 
judėjimo daugiau sveria, ne
gu keli tuzinai programų.

Tikru, realiu darbininkų 
judėjimu męs vadiname.kle- 
fcų kovą W. Virginijoj, Co
lorado, Michigane, nors ta 
kova atsibūna ir po A. D. F. 
organizacijos vėliava. Fak
tas liekasi faktu, kad A*. D. 
F. vis daugiau persiima kle- 
sų kovos principu, nors, kaip 
jau pažymėjome, toj organi
zacijoj yra daug blogybių. 
Taip-pat liekasi faktu, kac 
sindikalistų kovos meto
dai nedaug tepaugdino I. 
W. W.

Citavimas programų ge
ras daiktas, bet su skaitlinė
mis ir faktais bięs, socijalis- 
tai, nei kiek ne/ mažiau turi
me skaityties.'

vo laimingi ir turtingi. Kariauti su kuo 
nors jiems nei galvon neatėjo. Vienok, dva

žmones buvo laimingi ir turtingi.
Texas daugiausiai buvo amerikiečių 

apgyventas, kurie valdė žemę naujosios 
konstitucijos teisėmis, tai yra po tiek, kiek 
patys galėjo apdirbti. Tie žmonės bu-

Karės pabaigoje, kada amerikiečių ka- 
riumenė apėmė Mexiko miestą (sostapilę). 
tai Mexikos miesto katalikiškoji dvasiški ja 
džiaugsmingai vaišino ir girdė amerikiečių 
generolus! Amerkiečių vadai atsilygino 
tuomi, jog greitai pasiskubino apskelbti ne
paliečiamą apsaugą bažnyčios nuosavybei!

Visoje knygoje bažnyčios bjaurus dar
bai labai aiškiai aprašomi ir patvirtinami 
generolas! Amerikiečių vadai atsilygino 
tokiais prirodymais, kurių niekas neįstengs 
sumušti .

Mexikos 
mykščių 
tekų, Toltekų, Miztekų, Mayasų ir kitų. 
Plačiai išplatintoji pasaka, būk tenaitiniai 
gyventojai yra maišyta ispanų Ir indijonų 
rasė, pasirodo esanti be pamato. Aiškiai 
prirodoma ,jog tengimiai mexikieciai yra 
arijinės kilmės ir visada buvo priskaitomi 
prieKaukaziečių rasės. Tie žmonės praeityje 
turėjo milžiniškos vertės mokyklas, kolegi
jas ir knygynus. Tas viskas tapo sunaikin
ta bukapročių užkariautojų, padedant ir lie
piant Ispanijos katalikiškai dvasiški j ai, ku
ri nepripažįsta jokio mokslo.

Tame istoriškame^ veikale parodoma, 
jog vieton juokingų teatrališkų mušeikų, 
kokiais dauguma mexikiecius persi etato, tai 
yra drąsiausi iš drąsiausių, jų įgimtas inte
lektas ir visoki gabumai stato juos greta 
kulturiškiausių tautų. Tiktai nuolatinių ka
rių audros sugadino ir aptemdė Mexikos 
žmonių būdą. Jie dabar laikomi “netinkan-

Į druskos stulpą pavirto.
...O p. Šliupas tyli! * Jisai 

pavirto į druskos stulpą,kaip 
anuomet ta garsioji Loto 
žmona. “Laisvoji Mintis”

Knygoje pilna naujų netikėtų dalykų 
net tiems amerikiečiams, kurie metais gy
vena Mexikos parubežy.

Dėl unijų,
“Pirmyn” neuž&iganėdi- 

na “Laisvės” išreikštomis

Pabaiga.
Laisvė žodžio ir spaudos taip aiškiai 

buvo toje kęnstitucijoje apreikšta ir taip 
drūčiai apsaugota, jog jokiais priešų pasi
stengimais nei pinklėmis nebuvo galima ki
taip tos laisvės aiškinti. Matomai, tie žmo
nės, kurie tą teisę konstitucijon įdėjo, gerai 
suprato laisvo žodžio ir spaudos vertę ir pa
sistengė ją apsaugoti.

Rymo bažnyčiai šitoji konstitucija už
davė mirtiną smūgį. Iki tolei bažnyčiai 
priklausė visos mokyklos; bažnyčia buvo 
prisisavinusi milžiniškus geriausios žemės 
plotus ir laikė po savo botagu visą civilišką 
valdžią. Apart to viso, bažnyčia stovėjo 
augščiau visų šalies įstatymų, taip, jog ir 
purviri^ausi j oš darbai negalėjo but bau
džiami. i

Dėl “šakės” “juokų
Jau

“Tėvynė” ir canadiečiai.
“Tėvynė” aštriai užsipuo

la ant tų canadiečių, kurie 
tveria Sus. Liet. Canadoj. 
Kodėl jie tveria tą naują Su- 
sivienyjimą, mūsų laikrašty 
jau nekartą buvo rašyta ir 
nėra reikalo to viso atkar
toti.

Viena tik “Tėv.” norime

nūs
draugišku būdu, negalėtų 
pasitarti savytarpy apie 
orašalinimą tų negeistinų 
“juokų?”.

Svarbus momentas 
L. S. S. gyvenime.

ku yč tikrai, nebgaus 
bielos ir unsa turies čie- 
lus metus smirsti džielo 
iki suduo”. *

Matot, kokie apetitai pas 
ponus Stankus; gaila, kad 
rankos per trumpos.

P. Stankus malonėtų, kad 
redaktoriams būtų uždraus
ta duoti blogas recenzijas 
apie jo knygpalaikę “Džio-

Keletą metų vėliau vėl tos-pat priežas- 
tįs pagimdė- karę tarp Suvienytų Valsti
jų ir Mexikos. Svambiausiais kurstytojais 
buvo ta pati supuvusi dvasiški j a ir išdidus, 
bet baugus vergų savininkai. Ta karė, kaip 
ir kitos, viešpataujančių klesų karė, kurio
je mušėsi darbininkų klesos kareiviai. Aiš
kiai prirodoma, jog Suv. Valstijų kariume- 
nė drąsiai perėjo Mexikos rubežių, (kuris 
tada buvo ten, kur dabartinė Colorado val
stija) ir pradėjo karę. Mexikoje tą karę ap* 
šaukė šventąja. Suvienytose Valstijose gi 
karę skaitė atlyginimo kare, nes jos šalinia? 
kai visur rėkė, kad mexikieciai pirmiausiai 
užpuolė amerikiečius Suv. Valstijų pusėje.

Mexikiečių armijos vadas Santa Ana 
buvo bažnyčios įrankiu. Jo pareiga buvo 
vesti savo kariumenę prie pralaimėjimo, nes 
bažnyčia tam tik tą karę ir surengė, kad iš
žudyti visus Mexikos patrijotus badu arba 
amerikiečių kulkomis. Taip bažnyčia tikė
josi galutinai ^pražudyti revoliucijos dvasią.

Tos baisios karės istorija yra labai vi
sapusiškai^ aprašyta. Vienas iš daugybės 
faktų parodo, kaip SantaAnai buvo paliepta 
išvesti į nepereinamus tyrus, ant neišveng- 
tinos mirties, 18.000 žmonių geriausios ka- 
riumenės. Vienu sykiu pražudyta šventos 
Rymo bažnyčios garbei 18.000 patrij&tų! 
Puiku!

Jau seniai teko kalbė- 
ties šu gerbiamom “Laisvės” 
skaitytojom ir skaitytojais. 
Daugelis, kaip sakė man lai- 
sviečiai, jau pasigedo mano 
raštelių, kadangi 
gali pačia viena politika gy
venti.

Permažai, net ir labai per- 
mažai, mūsų laikraščiai rašo 
apie šeimynišką * gyvenimą, 
nors tasai gyvenimas — tai 
kertinis akmuo, ant kurio 
rymo visas lietuviškas bu- 
dinkas. Gražus žodis ir tei
singas ’ patarimas daugelį 
žmonių pamokina, o ypač 
jaunuosius. Seniai tankiai 
perdaug užkietėję ir jų jaus
mai tankiai per špatą tau
kais apaugę, užtat jaunimas 
visados palinkęs prie gro-

genau, smagiau nušviečia 
gyvenimą. Todėl aš netikiu 
tiem, kurie viską verčia ant 
aplinkybių. Reikia rasti tik 
dorą merginą, o tuomet su 
ja ir aplinkybes galima bus 
apveikti”.
v Tai ve ką papasakojo ma
no draugas. Ir man smagu 
buvo žiūrėti į jo linksmą vei
dą. Kaip gaila, kad vis ma
žiau randasi tokių žmonių 
Vis daugiau ir daugiau mū
sų jaunimas atsisako mylėti.

Todėl, mano mintim, rei
kia jaunimą ne atkalbinę t 
nuo šeimyniško gyvenimo 
tuščiais baubais, bet skiepy
ti širdjrsna meilės pajauti- 

furie padabina mūsų 
gyvenimą.

Ona Adomaitienė.

patvirtina spėjimą, kad ja
me susispietė dešinysis spar
nas socijalistų ir kairysis 
sparnas radikalų. “Metro
politan” sako, kad progre
sistų partija turi atlikti di
delį politikos darbą. Tiesa, 
; i dabar rymo ant Roosevel- 
;o ypatos, bet Rooseveltas su 
laiku priverstas bus atsime
sti nuo savo partijos, kaip 
greitai ji pradės artinties 
:>rie socijalistų. Ypač laike 
rinkimų socijalistai su pro- 
gresistais turėtų padaryti 
sutartį ir bendromis spėko
mis pravesti savo žmones.

“Metropolitan” sako, kad 
jo propozicija nėra nauja ir 
Europoje labai tankiai tarpe 
pirmeivių ir socijalistų laike 
rinkimų įvyksta sutarimas.

Ant šito “Metropolitan” 
oroponavimo, be abejonės, 
atsilieps daugelis mūsų 
draugų anglų ir lietuvių. 
Kad tūluose atvejuose laike 
rinkimų Europoje radikalai 
paremdavo socijalistų, ar at
bulai — socijalistai radikalą, 
idant nepraeitų bendras 
priešas vienų ir kitų — atža
gareivis — tai yra teisybė, 
bet Amerikoj ligišiol dar 
męs negirdėjome, kad soci
jalistai būt susivienyję su 
progresistais, idant sumušus 
republikonus ar demokra
tus. Užtat labai tankiai gir
dėjome, kad ten, kur socija
listai įsigali, visos trįs parti
jos, jų tarpe ir progresistų, 
vienyjasi prieš socijalistus.

siškija ir vergų savininkai, turėdami prezi
dentą Jackson savo paklusniu įrankiu, jeigu 
tik ne vadovu, taip sukurstė ir suerzino gy
ventojus, jog po aštuonių metų visokių 
šmeižimų ir užgavimų, kuriuos užbaigė'ge
nerolas Santa Ana,prievartaprašalindamas 
jų civiliškus valdininkus, gyventojai galop 
nenorėdami griebėsi ginklų. Visa purvina 
to suokalbio istorija yra aiškiai išdėstyta ir 
paremta neužginčijamais prirodymais ir 
autoritetais taip, jog negali būt mažiausios 
abejonės.

Mexikos dvasiški j a troško pratęsti sa
vo viešpatavimą; pietiniai vergų savininkai 
troško daugiau teritorijos, idant per tai 
įgauti daugiau jiegų Suvienytų Valstijų se
nate — ir tokiu būdu palaikyti vergiją!

Ar tai p. Šliupas renka 
naujus faktus prieš “Kuku
tį” ir socijalistus, ar jisai no
ri tylomis praleisti jam da
romus užmetimus — sunku 
įspėti.

Šliupo prakalbos Bostone, 
Worcestery ir Brooklyne 
buvo jau taikesnės ir ne taip 
karingos, kaip kadaise New 
Havene.

Gal ant senatvės nurims...

“Vilties” redaktoriai bėga 
Amerikon.

Kun. Kemėšis, buvęs “Vil
ties” redaktorius, laimingai 
atsikraustė Amerikon, nors 
ir jis ir jo draugai šaukia, 
kad nereikia bėgt Amerikon. 
Dabar, sako, atsibalados

Tyro kraujo žmonės.
prirodyta, jog dabar dar 60%

“Kovos” teismas.
Kuomet atsibus teis

Palyginkite p. Kemešio 
“Drauge” vedamas apžval
gas su seniau Kaupo vesto
mis apžvalgomis ir jūs pa
matysite, jog dabar tai tikra 
“grinorija”.

Tas naujas redaktorius, 
matomai, nieko neišmano

man rase
kad to miesto socijalistiškasl 
jaunimas svarstė apie tai, 
kodėl daugelis socijalistų 
neapsiveda. Nusprendė taip, 
jog dūšia nori papult į dan
gų, bet nuodėmės neleidžia. 
Mat, viską nuvertė ant ap-' 
linkybių ir atliktas kriukis..

Čia man prisimena pasi
šnekėjimas su vienu apsive
dusiu socijalistų. Ve ką jis 
man pasakė.

“Laimingas jaučiuosi, kad 
apsivedžiau. Tikėkie man, 
tamstele, kad dabar daug 
sveikesnis ant kūno ir ant 
kišeniaus. Aš ir taip misli- 
jau iš pradžių, kad apsivedi- 
mas—tai nauja sloga antpe
čių, o dabar išėjo visai atbu
lai. Pasirodo, kad nėra di
desnės slogos, kaip likties 
viengungiu. Ligi apsivedi- 
mui, būdavo, baladojųos po 
visa^ nepasvietes. Visur 
manęs, būdavo, pilna. Nei 
vieno vakaro namie nepra
leisdavau. Draugų susirin
kime doleris, būdavo, ne pi
nigas. Nors, tiesa, nedaug 
uždirbdavau, bet viską su 
vėju paleisdavau. Ant teat
rų, balių, piknikų, saliunuo- 
se išdėdavau vis dvigubus 
pinigus. Mano būdas pradė
jo gadinties. Į merginas 
pradėjau godžiai žiūrėti, nes 

nemylėjau. Ir 
taip aš būčiau senberniu li
kęs. Bet, ant mano laimės, 
virto kitaip. Aš apsivedžiau. 
Apsivedžiau ne iš tokios jau 
karštos meilės, bet iš simpa
tijos, kuri su metais vis au
go. Dabar savo pačiukę 
daug daugiau myliu, negu 
tuomet, kada apsivedžiau. 
Iš sykio dirbome abudu, dir
bome gražiai, susidėjome 
pinigo, nes tuščių viengun
gio išlaidų pasidarė mažiau. 
Saliunas jau nerūpėjo ir pa
siliovė trankymasis po visas 
užkampes. Valgis, 
pastogė, vaikučiai — viskas

Kiekvienas sąjungietis, 
kiekvienas Sąjungos prie te
lis nekantriai laukia atsa
kymo ant klausimo, kokios 
bus pasekmės balsavimo 
apie prisidėjimą prie Socia
list Party.

Ligšiol dar ne visos kuo
pos išreiškė savo nuomonę, o 
ir apie tas kuopas, kurios 
jau spėjo balsuoti, męs ne
turime pilnų žinių. Vienok, 
tos žinios, kurios jau 
pasiekė, parodo, kadspėkos 
susivienyjimo šalininkų, 
kaip ir susivienyjimo priešų 
be maža ko lygios.

Brooklyno 19 kuopoj 16 
3alsų buvo už susivienyjimą, 
19 prieš. Philadelphijoj 1 
kuopoj 18 už susivienyjimą 
16 prieš. Baltimorėj 14 kp. 
dauguma už susivienyjimą, 
užtat So. Bostono 60 kuopoj 
už susivienyjimą 13 balsų, 
prieš 31. Dauguma Illinoiso 
socijalistų balsuoja už susi
vienyjimą, užtat dauguma 
kuopiečių Pittsburgo apy
gardose balsuoja prieš susi
vienyjimą.

Taigi, spėkos, be maža ko, 
lygios. Pažymėtina, kad 
klausime apie prisidėjimą 
tarpe įvairių sriovių sąjun- 
giečių nėra frakcijinio susi- 
grupavimo. Padėkime, da
lis keleiviečių karštai agi
tuoja už prisidėjimą, kitagi 
dalis taip-pat karštai išrodi- 
nėja, kad prisidėti nereikia. 
Dalis laisviečių didžiausi 
vienyjimosi šalininkai, dalis 
gi priešinasi susivienyjimui, 
arba bent nemato tame jo
kios naudos. Tarpe 
čių pastebiama irgi 
nuomonių skirtumas.

Diskusijos tarpe 
sriovių parodė, kad 
sriovi turi karštų advokatų. 
Jeigu P. Grigaitis galvą gul
do už susivienyjimą, tai J. 
Stalioraitis duotų nukirsti 
ne tik galvą, bet ir pirštus, 
kad tik neįvyktų susivienyji-

Konstitucija įsteigė sanžinės laisvę, 
panaikino bažnytines mokyklas ir absoliu
tiškai uždraudė bažnyčiai arba kokiam ku
nigui valdyti žemę.

Kaip tik ta konstitucija tapo priimta, 
— bažnyčia tuojaus ėmė mobilizuoti visas 
savo tamsias jiegas, kad kuogreičiaus ją pa
naikinti. Vyskupai uždraudė valdžios dar
bininkams prisiekti valdžiai ištikimybę ir 
jau tas vienas padarė didelį sujudimą, ka
dangi iki tolei visa tauta buvo pilnoj bažny
čios globoj. Pats popiežius apskelbė^ jog ta 
nauja tvarka gręsia visai katalikų bažnyčiai 
ir pačiai tikybai. Laiške republikos prezi
dentui popiežius štai ką rašė:

“Šiuomi męs apskelbiame Mexikos ti
kintiems ir visam katalikiškam pasauliui, 
jog męs energiškai pasmerkiame visus nu
tarimus, kuriuos Mexikos valdžia priėmė 
priešais katalikišką tikybą”, ir tt. “Męs pa
keliame mūsų popiežišką balsą ir apskel
biame minėtus nutarimus tuščiais, niekin
gais ir be jokios vertės”.

“Vilnies” teismas.
Kad jau apie teismus, tai 

apie teismus, nors ‘šiuo žy
gių apie administratyvišką 
teismą. “Vilnies” N. 7 su- 
konfiskuotas 
rius-darbininkas už kores
pondenciją apie dvarp. Ko
maro kumečius pasodintas 
trims mėnesiams kalėjiman.

Tik 7 NN. “Vilnies” teiš
ėjo, o jau du redaktorių sėdi 
kalėjime!

Ką ant to pasakys “Šalti
nis” ir “Draugo” sėbrai?.

Tai tokis, trumpai paduodnant, minėtos 
knygos turinys. Jau iš šitos trumpos per
žvalgos "matosi, jog tai knyga nepaprastos 
vertės.

negali jau gyvuoti jokios ki
tos pašelpinės draugijos, tu
rinčios kuopas? Padėkime, 
Pittsburgo apygardose gy
vuoja Augščiausios Prieg
laudos Liet.Amerikoje dr-ja, 
turinti 6 skyrius, Brooklyne 
randasi Liet. Kelionei Pa- 
šelpos dr-ja su skyriais. Ar 
tos draugijos neturi tiesos, 
“Tėvynės” nuomonė, egzis
tuoti šalę Sus. Liet. Amer.? 
Nereikia pykti taip greitai, 
kaip tai daro “Tėvynė”.

zes. '
Kada jaunai merginai ar 

jaunam vaikinui kMbi f apie 
meilę, tai matai, kad nušvin
ta jų akįs ir širdis pasidaro 
palankesnė prie prakilnaus 
žmoniškumo. %

Tai kodėl gi mūsų laikraš
čiai taip mažai bekalba apie 
tuos prakilnius dalykus, ku
rie taip svarbus mūsų žmo
nijos gyvenime, kurie mus 
pakelia mūsų pačių akyse?

Patsai jaunimas lyg ir 
pradeda atšipti, apdilti, nu- 
sišerti meilės jausmuose. 
Sausos šnekos ir ekonomiš
ki išvadžiojimai pastatė tvo
rą tarpe jaunimo ir meilės. 
Viena mano draugė neseniai 

Worcesterio,

mas.
Šiuomi laiku formališkos 

diskusijos pasibaigė^ nors 
gyvenime, suprantama, dis
kusijos negreit pasibaigs.

Sąjungai artinasi svarbus 
momentas. Ar mokės sąjun- 
giečiai išlaikyti vienybę, ne
paisant nubalsavimo rezul
tatų? Baimė ima ne vieną, 
kad rasis karštuolių, ku
riems didžiumos balsas ir 
disciplina nebus įstatymu. 
Užtat šiandien priedermė 
visų Sąjungos patrijotų til- 
dinti ir pertikrinti tuos, ku
rie norėtų varyt atskalų po
litiką. Užtat reikia karštai 
sveikinti J. Stalioraičio žo
džius, jog jisai visuomet pa
klausys didžiumos, visviena, 
kokis nebūtų balsavimo re
zultatas.

Kitų tautų socijalistų or
ganizacijoms teko pergy
venti ne vieną audrą. Prie
šai laukė skylimo, vienok po 
kiekvienos audros

Prašalinta laisves įstatymas.
Matome, kaip bažnyčia paniekina ir 

naikina pamatinius laisvų žmonių įstaty
mus galutiname pasistengime pasilaikyti 
sau tą grobį, kurį prisiplėšė bėgy 300 metų 
savo^tamsaus viešpatavimo! Ir šį sykį po
piežiai pasisekė Mexikos laisvę prismaugti. 
Po 10 metų savitarpinės karės ir vengiant 
kaimynų įsikišimo pažangioji konstitucija 
tapo sumindžiota. Tauta, kuri jau penkis 
sykius buvo svetimų priešų draskoma, pasi
baisėjo naujo užpuolimo ir užmiršo savo vi- 
durinias kančias. Tas pats ir dabar atsitik
tų : — dabar šalies viduje vėl verda ta kelių 
amžių kova laisvės su priespauda, bet tegu 
pabandytų kokis godus kaimynas, suirute 
pasinaudodamas, užpulti, tai visa tauta su
vienytomis spėkomis pastotų užpuolikui 
kelia.

De Lara savo veikale nurodo, jog pa
matinė Mexikos vidurinės betvarkės prie
žastis, — žemės klausimas. Teisingam to 
klausimo išrišimui visados priešinosi Rymo 
bažnyčia ir nuolat siundo žmones vienus 
prieš kitus.

Taip daro katalikų bažnyčia nevięn 
Mexikoje, bet visur, kur tik ji turi įtekmę. 
Kitaip ir būti negali, nes tai banditų orga-

J, Stropui

,W
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Jersey City, N. J.
d. bal. atsibuvo vaka- 
parengtas “Lietuvos

mynos vargiai ką begaus.
J. Ramanauskas.

ei j a niekam neišduoda, 
taipgi nesuteiksim.

“Laisvės” kankinių numeris išeis 
birželio mėnesį. Apie dieną praneši
me vėliau;

Kodėl neišleidome gegužinio “Lais
vės” num.? Todėl, kad kiti mums 
draugiški laikraščiai, kaip “Keleivis”, 
“Kova”, “Pirmyn” anksčiau pasižadė
jo išleisti gegužinius numerius. Jei
gu dar męs būtume išleidę specijalį 
numerį, tuomet būtų kilusi negeistina 
konkurencija, o ir skaitytojams tuomi 
pačiu laiku būtų suplaukę perdaug 
analogiškų skaitymų. Užtat “Kanki
nių Numeriu”\męs norime nudžiuginti 
skaitytojus.

L. Pruseika ja grįžo iš savo pa
skutinio maršruto ir redakcijas daly
kais galima kreipties prie jo.

Tuoj pradėsime “Laisvėj” 
dinti J. Stropaus straipsnį apie 
mokslininką Ernestą Haeckelį. 
metais suėjo 80 metų nuo jo gimimo 
dienos.

Kadangi pastaruoju laiku pasaulio 
politikoj vis daugiau rūpinamasi Ai
rija —• tai “Laisvė” greitu laiku pra
dės spaudint “Ruožus iš Airijos Isto
rijos”, pagamintus dėl mūsų L. F. d’ 
M-R.

“Socijalizmas — Kuomi jis yra ir 
kaip jį įkūnyti”—jau išėjo iš spaudos. 
Kaina 15 centų. Socijalistų agitacijai 
tai nepavaduojamas rankvedėlis.

f

J. Ramanauskas bus 
“generolas”.

Montello, Mass. “Laisvei” 
prisiuntė iškarpą iš dienraš
čio “The Brockton Interpri- 
ce”, kurioj skaitome įdomų 
pranešimą.

Teismo perkalbėtojas J. 
Romanus (Ramanauskas), 
turbūt, bus generolu lietu- 
viškai-lenkiško pulko, kuris 
bus suorganizuotas čia dėl 
karės su Mexika. Reikia tik 
Wilsonui šūktelti laisvano- 
rius, o žmonių bus.

“Dėdė Samas turės gerų 
kovotojų, — pasakė Rama- 
naukas, — nes daugelis iš jų 
pildė kareiviškas prieder
mes Rusijoj”.

Pačiame Brocktone gali
ma bus suorganizuoti dvi 
kompanijas, o iš Bostono, 
Salerno, Lawrence’o ir kitur 
visą pulką.

Tai taip pasakė Rama
nauskas anglų dienraščio 
korespondentui. i

Kas per vienas tasai Ra
manauskas, kuris taip gar
sinasi ne vien savo, bet ir vi
sų lietuvių patrijotizmu, 
nors niekas jo neprašė taip 
daryti? “Laisvės” kores
pondentas K. J. N. rašo apie 
tą “asabą”. “Ramanauskas 
ne tik kad neturi jokios įtek
mės tarpe aplinkinių mieste
lių lietuvių, bet ir čia, ant 
vietos. Jisai likos prašalin
tas iš liet, draugijų ir šv. Ro
ko parapijos, Ukėsų draugi
ja pereitą'rudenį buvo su
šaukus extra susirinkimą, 
kad nutarus, jog reikia pra
šalint aną už neteisingą per
kalbę ji m ą teisme. Tuomet 
likosi išrinkta komisija, kad 
sutaisytų skundą ant Rama
nausko.

• Ramanausko patrijotiš- 
kas kąrštakošiavimas sukė
lė didelį triukšmą tarpe vie
tos lietuvių. Klausimas apie 
jį bus pakeltas L. P. Dr-jos 
susirinkime.

Į
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Argentinos lietuviai.
Boenos Aires, Argentina.

Mums rašoma:
22 d. vasario atsibuvo va

karas su prakalbomis, dek
lamacijomis ir vienaveiksme 
Vydūno drama “Ne sau 
žmonės”. Parengė Tėvynės 
Mylėtojų Draugijos 137 kp. 
Publikos atsilankė neper- 

- daug, apie 100 ypatų. Pub
lika užsilaikė labai rimtai^ 
rimčiau, negu kada nors pir
miau. Vakarą atidarė V. 
Kutra ir paaiškino apie tiks
lą Tėvynės Mylėtojų Drau
gijos, potam padeklamavo 
eiles J. Uoselis “Ponia Tvar- 
dauskienė”.

• Deklamavo dar Krušins- 
kiutė—iš Jovaro poezijos, K. 
Kavaliauskas iš Vaičaičio. 
Pasižymėjo P. Jasinskas ir 
J. Kaikaris.

“Ne sau žmonės” lošime 
atsižymėjo Uoselis, kuris tu
rėjo atsakančius drabužius 
ir kankles. P. Viliunas pali
ko geriausią įspūdį. Kiti lo
šė vidutiniškai. Apie vaka
rą atsiliepė ir lenkų laikraš
tis “Echo Polskie”.

Publika likosi užganėdin
ta, nors tas darbas mums 
buvo labai nelengvas, turint 
.tuščią iždą. Męs, keliese, iš- 
kalno sumėtėme į 108 piesas 
ir darbavomės, iki atsikėm 
savo tikslą.

Agitacija už vakarą buvo 
nelengva, Kalbinant ką nors 
atsilankyti, tuoj teiravosi 
apie tai; ar bus šokiai ar ne. 
Vienok pelno liko į 48 piešai. 
Pelnas paskirtas ant Vil
niaus tautiško namo.

Pabaigoje Uoselis pasakė 
prakalbą, kokią turi sunkią 
kovą žmonija su nenaudė
liais.

Nuo red. Argentiniečių 
gyvenimas inums parūpo ir 
męs tikimės greitu laiku pla
čiai prabilti apie reikalus lie
tuvių tam tolymam krašte. 
Pas mus prisirinko apsčiai 
medžiagos, kad padarius tū
lus išvedimus. Manome, kad 
mūsų skaitytojai Argenti-

r

Westville, Ill.
Jau nuo seniai pas mus ei

na kova tarp parapijonų ir 
klebono. 4 d. balandžio bu
vo parapijos sušaukta mitin- 

noj suteiks daugiau infor- gas, kuriame svarstė, kaip 
macijų apie savo gyvenimą, prašalinus tą žmonių išnau-

■t:-’

Philadelphia Frankford, Pa.
25 d. bal. F. L. Kliubas pa- 

rengexbalių.' Publikos atsi- 
danke į 150 ypatų. Visi labai 
gražiai pasilinksmino. F. L. 
Kliubas tai viena iš pirmei- 
viškiausių draugijų. Nors 
jisai ne pašelpinis, bet nau
dingas. Įstojimas $1.00, o 
mėnesinė 10c. Kas išbūna 6 
mėnesius, tam atmoka pilie
tiškų popierų iškaščius. Po- 
pieros pagelbiama išsiimti.

F. L. Kliubo knygynas 
randasi po N. 4647 Melrose 
str. Geistina, kad kliubiečiai 
daugiau knygų skaitytų.

Frankfordietis.

Scranton, Pa.
13 d. kovo tapo užmuštas 

angliakasyklose lietuvis 
Juozas Gaubas, bepuolant 
akmeniui iš viršaus. Paėjo 
iš Vilniaus gub., Trakų pav., 
Semeliškių valse., Pagrandų 
kaimo. Amerikoj gyveno 
apie 8 metus, 23 metų am
žiaus. Likusi našlė moteriš
kė su dviem mažais vaiku
čiais gaus apie $1000 pagel- 
bos, nes prigulėjo į vieną lie
tuvių pašelpinę draugiją ir į 
antrą anglišką.

J. Petrikys.
** *

Pas mus didelis judėjimas 
yra tarp lietuvių, bet tik ba
žnytiniuose reikaluose. Ką 
tik dabar susitvėrė trečia 
lietuviška parapija Scranto- 
ne taip vadinamoj daly, 
Hyde Park. Kuro parapija 
plyšo vėl į dvi dalis. Plyši
mo priežastis neužsiganėdi- 
nimas iš kun. Kuro nuopel
nų.

Kada parapijonįs sušaukė 
nepapratą mitngą ir apie 
tai išgirdo Kuras} tai ir jis 
atidūlino su savo keliais ak
lais parapi jonais. Pradėjo 
kalbėti, kad visos bažnyčios, 
kurios esą neaprašytos vys
kupui, nekam tikę. Pabai
gus jam kalbėti, atsistojo 
vienas iš parapijonų ir taip 
uždavė kun. pipirų, kad jis, 
bėgdamas iš svetainės, net 
overkotį užmiršo ir žmonės 
turėjo per langą jam išmes
ti. Scran tonietis.

Aberdeen, Wash.
Visur mūsų lietuvių ran

dasi. Šiame miestely, toli
muose ("vakaruose, randasi 
apie 12 šeimynų ir 70 pavie
nių. Merginų yra mažai, 
rodosi, apie 6.

Laikraščių pareina į čia: 
“Keleivio” 9 egz., “Laisvės” 
8 egz., “Kovos” 1 egz., “Ša
kės” 2 egz., “Lietuvos” 1 
egz., “Pirmyn” 2 egz., “Lie
tuvių Žurnalo” 1 egz., “Vien. 
Liet.” 1 egz. ir “Draugo” 1 
egz.

Darbai čia eina pusėtinai 
ir bedarbių daug nesimato, 
bet ir gerą darbą sunku gau
ti. Aberdeenietis.

Grand Rapids, Mich.
Balandžio 22 d. L. S. S. 51 

kp. antru syk lošė teatrą 
“Legališki žmogžudžiai”.

Plakatuose buvo garsinta, 
kad loš ir “Sugriauta pilis”, 
bet, turbut, stokavo laiko.

Po perstatymui buvo šo
kiai ir skrajojanti krasa. 
Dovanas laimėjo: panelė L. 
Giliutė pirmą dovaną, o M. 
Giliutė antrą.

Ponas G. Bielinis, T. M. D. 
choro vadovas, sugrįžo iš 
Detroito ir vėl darbuojas 
kaipo choro vedėjas.

Kaip jau yra paprasta pas 
lietuvius per Velykas įsiger
ti, tai ir mūsų “sportai” tą 
padarė.

Negana, kad namie prisi
gėrė, bet dar atėjo į Simano 
Daukanto draugijos svetai
nę, pradėjo daužyti langtas. 
Apie keturi smarkuoliai li
kosi areštuoti ir nežinia, 
kuomi tas užsibaigs.

Oras pradeda sušilti, 
darbai nepagerėjo.

Daug yra bedarbių.
Vietinis. 

bet

dotoją. Jis jau pradėjo ne- 
užsiganėdinti $1.00 už krikš
tą, bet pradėjo imti nuo 
$3 iki $5, už šliubus nuo 
$10.00 iki $35.00, už palaido
jimą numirėlių nuo $60.00 
iki $80.00. Toks kunigo el
gimasis sukėlė tarp žmonių 
neapykantą. Laikė susirin
kimo nutarta ^padaryti nau
ją parapijos konstituciją ir 
kontraktus su kunigu, kad 
aprubežiavus už jo “darbą” 
mokestį, ir nutarta ant nau
jų pamatų prašyti vyskupą 
kita kunigo. Ar tas pavyks 
parapi jonams — nežinia, 
nes jis dabar išsirinko’nau
jus komitetus ir neblogiau
siai gyvena.

Kunigas irgi nepasiliko 
skolingu: kas nedėldienis iš- 
pliauškia visokiais žodžiais 
savo parapi j onus, kurie jam 
nepaklusnus. Daugelis iš 
parapijonų yra susipratę ir, 
galima sakyti, nesiduos ku
nigui vedžioti už nosies.

Ansonia, Conn.
25 d. bal. atsibuvo teatras 

ir balius ; L. S. S. vietinės 
186 kuopos. Statė ant sce< 
nos dviejų veiksmų komedi
ją, po vardu; “Gudri našlė”. 
Neblogiausia sulošė.
O ypač atliko savo roles ar
tistiškai: T. Brazis ir L. 
Kliučinskiutė. Publikos at
silankė neperdaugiausia, nes 
tą vakarą labai lijo!

Laike lošimo tūli darė di
delį ermiderį po visą svetai
nę. Malonėkite nors kitą 
kartą užsilaikyti bent nors 
kiek rimčiau.

Jūros Banga.

“Tėvynes Mylėtojų Dr-jos” 
nariai prieš “Vien. Liet.” 
So. Manchester, Conn. 19 

d. bal. T. M. D. 103 kuopa sa
vo susirinkime svarstė apie 
organą. Už “Tėvynę” 
balsavo 8 nariai, o už seną 
“V. Liet.” tik 3.

Mat, jau darbo žmonės at
skiria grūdus nuo šiukšlių.

V. iš Keplos.
Nuo red. Balsavimas už 

“Tėv.” reiškia nepasiganėdi- 
nimą “Vienybe”. Supranta
ma, tai žingsnis pirmyn. Bet 
ateityje męs karštai reko
menduojame kaip T. M. D., 
taip ir S. L. A. draugams uo
liai daboti ir “Tėvynės” pa-' 
kraipą. “Tėv.” labai tankiai 
rodo didelę simpatiją “Vien. 
Liet.”.

Baltimore, Md.
23 d. bal. L. S. S. 14 kuopa 

parengė teatrą ir prakalbas.
Ant scenos statė “Gady

nės žaizdas”. Reikia pagirti 
baltimoriečius, kad jie savo 
tarpe turi gerų artistų. Jei
gu tik dirbs ir norės dirbti, 
su laiku galės visai gerai 
prasilavint. Žinoma, lošime 
buvo ir klaidų, ypač tragiš
kose vietose; kur reikėjo pa
rodyt didžiausią sujudimą, 
nebuvo tikro naturališkumo 
(kada Jeronimas pažino Na-

Visi artistiškai lošė, bet 
geriausia, rodosi, Kučin
skas.

Baltimorės publika nela
bai tenori lankyties ant va
karų. Reikia ją prie to pri
pratinti. Gerai būtų pamė
ginus surengti koncertėlį. 
Jais ypač galima patraukti 
publiką. Svečias.

Kunigai svarsto apie 
savo mokyklą.

Drg. Zanavykas mums ra
šo iš Worcester!o, Mass., jog 
vietos kunigas savo prakal
bose agitavo už įsteigimą 
augštesnės mokyklos. Sa
ko, profesorių jau gana da
bar yra Chicagos kliošto- 
riuj. Tuomi turinti rūpln- 
ties Rymo katalikų federaci
ja. Ant tų prakalbų turėję 
susirinkti ir daugiau kuni
gų, bet, kasžin kodėl nesu
sirinko.

Streikuoja prieš 
saliunus.

Tamaqua, Pa. Kad dau
gelis lietuvių visur girtuok
liauja, tą visi žino, bet kad

■

kur sterikuotų prieš saliu- 
nus, tai didelė naujiena.

Mūsų saliuninkai pamatė, 
kad gali, kaip norėdami, val
dyt savo kostumierius, na 
ir pradėjo juos skriaust. Nu
tarė . už degtinės stikliuką 
imt po 10c., o alų duoti “ma
žytį”, kad du syk gerai pa
traukus, jau būtų tuščias.

Tuoj kostumeriai subruz
do ginti savo tiesų. Nutarė 
neit pas saliuninkus,padariu
sius sutartį, o kas eitų,tą ap- 
kuldašyt. Dabar eina gert 
pas svetimtaučius.

Saliuninkai gerinasi jau, 
žada elgties po senovei, bet 
streikieriai nori “skunerių” 
po 12 colių augšcio, kad vie
ną ištraukus, galima būtų 
džiką šokt.

B. Dėdė.

Rockford^ III.
Šiemet Rockfordiečiai tu

rės puikią gegužinę, kurią 
rengia visų tautų socijalistų 
partijos skyriai suvienyto
mis spėkomis . Prie to prisi
deda ir I. W. W. unija.

Programas bus labai pla
tus.

Kunigo Vaikas.

Newark, N. J.
Bal. 23 d. sustreikavo vie

na kriaučių šapa p. Chart- 
to, kurioje dirba netoli 100 
žmonių. Priežastis steriko 
— pavarymas merginos ir 
tas, jog darbininkams mo
kėdavo čekiais, kurie tinka 
tik 2 dienas.

Kada streikas pasibaigs— 
negalima žinoti.

Pas'tą p. Charttą tankiai 
atsikartoja nesutikimai tar
pe darbininkų ir boso.

Seniau tasai1 ponas buvo 
socijalistas ir prigulėjo prie 
Soc. Party. Savo biznį užsi
dėjo, pasiskolinęs nuo drau
go kelis šimtus. Juo geriau 
jam sekėsi, juo daugiau jisai 
šalinosi nuo socijalistų ,o da
bar, įgijęs kelis namus, pa
virto didžiausiu darbininkų 
priešu. Tai, kaip doleris iš
veda žmogų iš kelio.

— L. S. S. kuopa rengia 
ant 3 d. gegužio prakalbas. 
Kalbės J. Neviackas ir vie
tiniai. Geistina, kad ant 
prakalbų susirinktų dau
giausia publikos.

10 d. geg. bus susirinki
mas su tikslu sutverti Ap- 
švietos draugiją.

Kviečiame publiką’ ko- 
skaitlingiausia atsilankyt.

Herrin, Ill.
Čia ėjo smarki kova tarpe 

“sausųjų ir gėrikų”.
7 d. bal. atsibuvo ir patįs 

rinkimai. Kovą laimėjo 
“sausieji”, kurie gavo 400 
balsų viršaus.

Gėrimą prašalino ir iš ki
tų apielinkės miestų. Ma
rion blaivininkai gavo 800 
balsu daugiau ir tt.

F. R.

Keturi darbininkai 
užmušti.

Minersville, Pa. 22 d. ba
landžio, 2:30 vai. po pietų, 
besikeliant iš po žemės, tapo 
užmušti keturi darbininkai. 
Priežastis užmušimo tame, 
kad kompanijos nepri
žiūrėjo šaftos ir, besikeliant 
į viršų, apsivertė lopšys, ku
riame buvo keturi darbinin
kai. Jie iškrito iš. lopšio 250 
pėdų augščio ir nukrito at
gal į kasyklą. Kasykloj su
rinkta tik šmoteliai. Iš žu
vusių 2 lenkai ir 2 italai.

Už žuvusiuosius darbinin
kus turėtų atsakyti kompa
nijos, bet jos dabar suverčia 
visą kaltę ant tų, kurie jau 
užmušti. Kasyklų bosai da- 
rodinėja, kad darbininkai 
stovėjo visi vienoj pusėj, tai 
ir apvirto, o vietinis angliu
kas laikraštis dar gudriau 
sugalvojo :būk lopšys užkliu
vęs už to šniūro, kur darbi
ninkai nešasi prisirišę vied- 
riuką vandens po žeme. 
Mat, kada lopšį kelia 10 tonų 
iš po' žemės anglies, tai jis 
neapsiverčia, bet dabar ant 
tiek buvo galingas tas šniū
ras; kad apvertė visą lopšį.

Kada pribuvo inspektoriai 
apžiūrėti Šaftą ,ta *°u kom- 
panija spėjo viską

ras
Prabudos pašelpihės drau
gystės. Buvo persta
tyta komedija “Trįs my
limos”. Sulošta nekaip. Po 
perstatymui buvo deklama
cijos ir monologai, iš kurių 
publika jokios naudos ir 
įspūdžių nematė. Paskui 
prasidėjo šokiai. Publikos 
buvo visai mažai, nes ir oras 
buvo negražus.

*
* *

26 d. bal. L. S. S. 59 kuopa 
parengė prakalbas dėl mote
rų, kad sutverus moterų 
draugiją. Kalbėjo J. Jukelis 
ir M. M. Račiutė-Herman. 
Kalbėtojai plačiai išaiškino 
reikalingumą moterims or
ganizuotis ir nurodė dabar
tinį jų padėjimą. Po pra
kalbų susirašė apie 20 mote
rų. Buvo sumanyta parink
ti tarp vyrų aukų dėl pra
džios moterų naujos "kuope
lės. Surinkta 6 dol. Mote
rims pagelbėti pasižadėjo 
moterų draugijos iš New 
Yorko ir Brooklyno, o taipgi 
ir vietinė socijalistų kuopa.

Linkime naujai draugijai 
gero pasisekimo.

D. Pilka.

Minersville, Pa.
13 d. bak L. S. S. 15 kp. 

parengė balių. Publikos at
silankė dar pirmu sykiu tiek 
daug ant socijalistiškų balių. 
Pasirodo, kad žmonės pra
deda susiprasti ir nesibijo 
įvairių bauginimų tamsy
bės apaštalų. Publika užsi
laikė gana gerai. Kuopa 
gryno pelno turėjo nuo ba
liaus $63.63.

Varde kuopos ištariu šir
dingą ačiū toms merginoms, 
kurios, neprigulėdamos prie 
kuopos, laike baliaus patar
navo kuopai.

M. Ramanauskienė.

E. Youngstown, Ohio.
21 balandžio tapo palaido

tas pavieto kapiniuose mies
to lėšomis lituvis A. Bra
zauskas, kuris 17 d. balan
džio nusišovė. Velionis bu
vo geras katalikas ir prigu
lėjo prie šv. Juozapo drau
gystės. Nor jis buvo užsi
mokėjęs iš anksto į draugy
stę, bet palaidoti jį draugys
tė atsisakė, pripažindama, 
jog mirė ne katalikiška mir- 
čia. Priežastįs nusišovimo 
nežinomos. \

Dabar pasirodo, kad tave 
kas ir nušautų, tai draugys
tė atsisakytų palaidoti, nes 
tu, gulėdamas negyvas, ne
galėsi darodyti, jog tave nu
šovė, o draugystė pasakys, 
kad pats nusišovei.

Bravo, juozapiečiai, kad 
kraunate tuos ant žemės 
turtus, kuriuos rūdįs ėda.

Darbai
Racine, Wis. Pribuvu

siam darbas yra sunku gau
ti. Tik tūliems pasiseka 
greitai gauti darbas ant gat
vių (? Red.) Plavz works.su
stos greitu laiku, nes daugu
mą atleidžia kožną dieną. 
Kitos dirbtuvės dirba pilną 
laiką.

Kewanee, Ill. Darbai pas 
mus ir vėl sumažėjo. Kovo 
mėn’esį darbai ėjo gerai. 
Šiuomi laiku faundrės dirba 
tik po tris dienas į savaitę. 
Daugelis žmonių be darbo.

Jurbarko Jonas.

Schenectady, N. Y. Kaip 
visoj Amerikoj, taip ir čia 
tūkstančiai randasi bedar
bių. Kada tie bedarbiai su
silauks geresnių laikų, kuo
met galės savo jiegą parduo
ti kapitalistui —- nežinia. 
Kurie pirmiau apie tai ne
protavo ir nenorėjo kitų 
klausyti, gal dabar juos pri
vers pilvas protauti.

/A. Nevežk,

tai “Laisvė” greitu laiku pra-

Literatūros naujienos.
“Krytyka” — lenkų mėnesinis mok

slo laikraštis, išeinąs Krakove. (Adre
sas: Krakow, ui. Staszica L. 5). 
ka tik inteligentijai.

Tin-

“Wolna Mysl” N. 16. Lenkų 
vamanių Susivienijymo organas, 
na iš Chicagos.

lais-
Išei-

Žinios ir faktai apie Susivienyjimą 
Lietuvių Amerikoj. Surankiojo V. K. 
Račkauskas. Spauda “Tėvynės”. Tai 
paprasta tos rūšies agitatyviška kny
gelė. Veikiausia, ji atneš naudą Su- 
sivineyj’mui, kadangi tai parankus 
agitacijos vadovėlis.

Kunigas Šmitas, “šakės” le;dinys 
N. 2. Kaina 10 centų.

Antiklerikališka brošiūrėlė, kur yra 
kelios dainuškos ano pagarsėjusio šmi- 
to.

The Soul of Man under socialism by 
Oscar Wilde. Išleido M. Maišei, New 
Yorke. - Kaina 10 centų. Šią knygelę 
žymaus individualisto, kuris savo gy
venime mate padangių augštybes ir 
žemės pragarą, verta paskalyti kiek
vienam, kas moka angliškai..

Amerikos Pilietis. Parašė J. IJgau- 
das. Kaina 25c. Čia telpa kopilniau- 
si pamokinimai, kaip likt S. Valstijų 
piliečiu, taipgi sutrauka S. Valstijų 
konstitucijos ir moterų balsavimo tei
sės Illinois valstijoje. Knygelė išleis
ta gražiai, bet ji turi neatleistiną blo
gybę: ji prasideda ne nuo pirmo, bet 
nuo 14 pus’apio. Žinia, tai ne auto
riaus, bet spaustuvninko kaltė. Pa
prastas skaitytojas turės daug vargo, 
kol susiras pradžią, kuri randasi kur 
tai vidury. Kaina 25c. perbrangi. 
Šiaip jau informacijos naudingos.

Socijalizmo trupiniai. Parašė L. F. 
d’ M-R. Kaina 20c. Išleido M. M. 
Račiutė-Herman. New Yorke. 1913 
m. Spauda “Kovos”.

Trupiniai perspaudinti iš “Kovos” 
1911 m. tilpusių straipsnių. Knyge
lėj aiškiai ir suprantamai atsakoma 
ant daugelio užmetimų, kuriuos daro 
socijalistams jų priešai. Verta įgyti 
ir kaina neperdidelė.

.•Si

Jeigu kas pas mus užsirašys 
metų laikraštį “Laisvę” arba “Kova” 
ir užsimokės $2.00, tam duosime 6 jo 
paties nufotografavę paveikslus. 
Ateiti arba atvažiuoti galima bile lai- 
k c *■

J. DR1ŽAS & J. D. TAUNIS, 
PHOTO STUDIO,

500 So. 2nd St.. Philadelphia, Pa.
(30—33).

PARSIDUODA BIZNIS.
Parduodu gerai išdirbtą biznį Sta

tionary and Cigars. Atsiaukit į “Lai
svės” redakciją, kurie norit įgyti gerą 
biznį.

(32—35)

PAJIEŠKOJIMAI
PHILADELPIUEČIAI 

ĮSITĖMYKTTE!

Jubiliejinė knygelė. Išleido šv. Kazi
miero dr-ja Kaune, 1913 m. Spauz- 
dinta pas Banaitį. Knygelė išleista 
paminėjimui 600 metų jubilėjaus nuo 
tos dienos, kai krikščionija įgijo liuo- 
sybę. Mūsų skaitytojams nėra rei
kalo panašus raštpalaikis įgyti.

Laisvietis.

Redakcijos atsakymai
ant

“Jaunosios Lietuvos” leidėjams.
Tamstų pranešimas netilps, kadan

gi męs stingame vietos. Nemanome, 
kad v’suomenei būtų įdomu žinoti, kas 
ir kuomet koliojosi “Jaunosios Lietu
vos” bendrovės susirinkimuose. Mums 
svarbu visuomeniška konflikto dalis. 
Tamstos, leidėjai, norėjot, kad redak- 
c:ja nekliudytų tos įtekmingos sriovės, 
kuri šaukia: “duokš dolerį, arba pa
smaugsiu!” Tamstoms, leidėjams, ne
tinka, kuomet redakcija kalba apie 
tuos vadovus, kurie viską dolerio ver
te matuoja. šiame atsitikime męs 
greičiau solidarizuojamos su praša
lintosios redakcijos credo, negu su 
tamstų, leidėjų, simpatijomis prie 
anos “įtekmingos” sriovės.

Pagaliaus, męs priešingi tokiems il
giems manifestams, kurie telpa visuo
se laikraščiuose — nuo pirmo iki pa
skutinio. Veltui tik užimama vieta.

Teisingam. Su jūsų rašte
liu truputį palauksime.

Jonui Juknai. Jūsų kores
pondencijoj nėra nieko nau
jo. Netilps.

S. Bruskiui. Jūsų juokas 
perdaug pasenęs; jį jau visi 
žino. Netilps.

M. Masiulis (Kenosha). 
Tamstos korespondenciją 
patalpinom į gurbą.

Aleksandrai Yvanauskui 
(Worcester, Mass.). Tams
tos raštas, kritikuojantis 
prakalbą dr. J. Šliupo, tiktų 
į bepročių užrašus. Męs to
kių užrašų nerenkama Ne
tilps.

M. Nieniuvienei. Peržiū
rėsime. Ačiū už pasižadėji
mą.

A. W. žalui. Straipsnį 
peržiūrėsime.

J. S. M. Straipsnį peržiū
rėsime. ‘

D. J. Alekšis. Peržiūrėsi
me.

J. Smalukui. Jokių kores
pondentų pravardžių redak-

Teisme.
Teisėjas į kaltininką:.— 

Ar tamista buvai kuomet 
nors pirm to nubaustas.

Kaltininkas: — Taip, bu
vau nubaustas dešimts metų 
atgal už maudymąsi už
draustoj vietoj.

Teisėjas: — O potam nie
kuomet nebuvai baudžiar 
mas?

Kaltininkas: — Aš potam 
niekuomet nesimaudžiau.

Teisingai atsake.
— Pasakyk man, Jonai, 

kodėl asilo tokios ilgos au
sys?

— Ogi todėl, brolau, kad 
jis asilas.

h

Atkirto.
Darbininkas, įėjęs į krau

tuvę, apsižvalgo ir sako: — 
Kuomi tamistos prekiauja!?

Krautuvininkas 
kęs): — Durniais!

Darbininkas: -
Hm... Betgi, matomai, ne
kaip biznis eina, kad tik 
viens krautvėje tebėsat....

■f

(supy-

Šitaip!

Draugijos, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organu:

I ■I

LIETUVIŲ IMMIGRANTŲ ŠELPIM. 
DR-JOS VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

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

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

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 
kreipkitės prie Sekretoriaus. Money 
order siųskit ant Iždininko vardo Se
kretoriui.

I

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS 

KENOSHA, WIS.
Feliksas Dapkus, 914 Jenne St., 

prezidentas.
Kazimieras Norbutas, 815 Jenne St., 

vice-prezidentas.
F. Bartkus, 1019 Pearl St., protoko

lų raštininkas.
Ant. Kuplevskis, 964 Jenne St., iž

dininkas.
Kaz. Arlauskas, 818 Jenne St., fi

nansų raštininkas. .
Kasos globėjai: J. Leščauskas, 607 

Jenne St., J. Bagdonas, 651 Pleasant 
PI., J. Sukelis, 712 Park Ave.

Maršalka V. Rulinskis, 360 Quren 
St. Pagelbininkas maršalkos J. Ka
siulis, 653 Garden St.

Vėliavų nešėjai: P. Milewskas, SOI 
Calidonian St. ir B. Kiga, 168 Main 
Street.

Durininkas J. žilius, 614 Market St.
Metiniai komitetai: L. Jenelevskas, 

50 Newell St. ir J. Glinskis, 36 Ho- 
land Avė.

4

Paješkau Povilo šlamo, Kauno 
gub, Vilkmergės pav., Užpalių parapi
jos, sodžiaus Rameikių. 8 metai kaip 
Amerikoj, prišakinio vieno danties ne
turi. Turiu svarbu reikalą. Meldžiu at
sišaukti šiuo adresu:

J. Bagdonas,
3434 So. Wallace St., Chicago III. .

PAJIEŠKAU DARBININKŲ.
Kurie apsiimtų dirbti kaipo foto- 

grafiški agentai. Duodu gerą uždar
bį. Ir paj'eškau sumanaus draugo 
prisidėti prie biznio, kas turite ukvatą 
mokintis art:stiško ar fotografiško 
darbo, ats:šaukit, nes mokinu už ma
žą primokėjimą. Dykai mokinu tuos, 
kurie pas mane dirba. Reikalaudami 
tikrų žinių, rašykite ir prisiųskite kra- 
sos ženklelį dėl atsakymo.

Urban Portrait Co., 
330 Leonard St. N. W. Grand Rapids, 

Mich.
(32—25) •

REIKALINGI DARBININKAI. |
Reikalingas vienas ar du liet 

numananti ūkės darbą, dėl lietu 
farmerio netoli New Yorko.

Mokestis nuo 18 iki 20 doleri 
menesio. Kas randasi be darbo 
ri norą ant farmų dirbti ,tegul tuo
jau atsišaukia į Slavokų Im 
jos namą, 436 W. 23rd St., New York, 
N. Y. _____________

PARSIDUODA NAMAS..
Parduodu namą dėl 2 šeimynų, 8 

kambariai už prieinamą kainą, ka 
pas 42 Perry Ave. ir Columbia Ave., 
Maspeth, L. I. N. Y.

A. Beliauskas,
42 Perry Ave., Maspeth, L. I., N. Y.

* (32—35)

Skaitykite ir platinkite
“Laisvę”

Tik $2.00 metant. .



Išgydau Vyrus Greitai

prasikaltęPRASIKALTIMAI

Aptickorius ir Savininkas

Telephone So. Boston 21014 ir 21013,

DR

Rankpelnį”?

J. M. TOPILIS

DIDELIS TEATRAS!
KLAUSYK

MANO
ŽODŽIO!

LIUTKUS
131 Grand St

WjK

Tarpe So. 2-ros Ir 
3-čios gatvių.

THE j 
MAGIC I 
SILENT,

Ant 2 d. geg. sufragistės 
rengia didelius apvaikščioji- 
mus, kaip New Yorke, taip 
ir Brooklyne .

Toks pat Armonikas 
12 plieninių klapanų, 12 basų

Vertės $25.00, tik už

AR NORI ŽINOTI, KUR 
RANDASI PEKLA?

Brooklyn, N. Y

May, 1914

RANKPELNIS”,
76 MAIN STR., 

BELSHILL, SCOTLAND

mo.
ir padaugina kraują, 
už viską sugrąžina išaikvotą 
vyriškumo 
mų žyduoli.
dvtrantvisados

607 Boylston St., Boston, Mass
45 Broadway, New York, N. Y. *

Arba pas vietos agentą.

Atsiyskite mums nors kiek pi
nigų ant rankos, o męs jums 
nusiysime -muzikališką instru
mentą, kokį jys tik norėsite.

Ant ’socijalistų sušaukto 
mitingo prieš karę Carnegie 
Hall dalyvavo 2.500 žmonių. 
Vienbalsiai priimta rezoliu
cija prieš karę.

LAISVĖS* redakcijoj 
GALIMA GAUTI ŠIOS 

KNYGOS:

LIAUDIES DAINOS 15c.
MOKSLAS RANKŽINYSTĖS arba 

kaip pažinti žmogaus praeitį ir at-

LEKCIJOS apie atskirimą ženklų 15c. 
VADOVAS Keliaujantiems i Ameriką 

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

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

lus apsakimėlis iš revoliucijos lai-

Kas gyvas, sukruskime 
dalyvauti gegužinėje paro-

Laivyno milicija mieste 
New Yorke jau pasirengusi 
karėn su Mexika. Jeigu tik 
bus paliepimas, ji pasirengu
si vykti kelionėn į 24 valan-

Reba Edelson, I. W. W 
kalbėtoja, kuri tapo paso
dinta kalėjiman už prakal
bą, apskelbė bado streiką 
Ji laimėjo tą streiką.

Tai pirmas tokis atsitiki 
mas New Yorke.

Važiuokit į Lietuvą
WHITE STAR LINIJA.

BIZNIERIAI!
GARSINKITeS 

“LAISVĖJE

Labai puikys
Venskie Armonikai 
su 21 perlo klevišiu, 8 basais

Vertės $18.00, tik už

Keli New Yorko žydų ra
binai, keli negrai, keli airiai 
paskelbė, kad jie organizuo
ja savo tąutos žmones karėn 
su Mexika.

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

Viename hotely ant Bro
adway, New Yorke, buvo 
studentų Columbijos univer
siteto balius. Laike baliaus 
įvyko peštynės tarpe senųjų 
ir naujųjų studentų dėl tuš
čių niekų. Mat, jaunieji bu
vo paėmę nelaisvėn kelis se
nuosius. Tuomet senieji pa
dare ataką.

Rezultate keli studentai 
suareštuota.

Naujausios mados 
GRAMAFONAI 
VICTOR MAŠINOS. 

Ncgausit geresnes progos, kaip dabar 
atiduodu $15.00 vertės mašiną 

tiktai už $13.00.

Jeigu tu nori žinoti, kur randasi pe
kla,' kaip kankina “velniai dūšias” ir 
ką kalba tos dūšios, kurios papuola j 
jų nagus, tai nusipirk knygą “Pas
merktųjų mirtin laiškai ir šiisselbur- 
go Bastilija”, tai ten tt» atrasi tą, ko 
tau nei kunigai nebuvo pasakoję, nei 
tu iki šiol dar nebuvai skaitęs.

Ta knyga nupiešia visas baisenybes, 
kokias kaliniai perkenčia pakliuvę^ j 
šlisselburgo Bastiliją ir ką jie rašo 
savo giminėms, kuomet juos veda kar
ti, nes ten surinkta pasmerktųjų mir
tin laiškai.

Knyga turi 74 puslapius ir kainuoja 
tik 20 centų.

Pinigai galima siųsti ir stampomis.
“LAISVĖ”

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

PASAULIŲ RATAS” .............  25c
‘AUDĖJAI.”. Puikus veikalas. 50c 
KAS IŠGANYS LIAUDĮ.” .... 50c 
■GIEDROS KALENDORIUS.” 15c

’ 'KNYGA KIRPIMUI W. 
Riškų drabužiu: 4ixo; 
COL. 50 PP., 24 PAVEIKS- 
|J\I. AUDEKLO APDARU. 
-PREKE >2 50.

KNYGA KIRPIMUI MO
TERIŠKU DRABUŽIU; 
FORMATO 4} X Oi COL., 48 
PP., 2J PAVEIKSLAI. AU- 
Dėklo apdaru-prjb- 
KE >2 50

REIKALAUJANT ATSh 
LIEPIMO, VISADOS PRl.' 
GLAUSTI U STEMPĄ.

PINIGUS SIŲSTI MO- 
NEPORDER ANT ADRESO:

MOSCOW MUSIC CO.
52 Canal Street Dept. M. New York City, N. Y

LAIVAKORTES pigiausios ir 
patarnavimas g< riausias. Pasa- 
žieriai gali važiuoti be baimės, 
nes jų gyvastis geriau yra ap
saugota, negu ant žemės.

Taipgi mus kompanijos laivai 
išplaukia iš New York, Phila- 
delphijos ir Baltimorės tiesiog 
j Hamburgą.

Artesnių žinių klauskite pas:

Hamburg-American 
Line

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:

Męs užlaikomo specijališkai rusą meistrą, kuris pataiso visokius 
Muzikališkus Instrumentus ir Fonografus.

Atsilankę pas mus nors sykį, ateisite visada. Reikalaukite kataliogo

PARSIDUODA GROSERNE.
Parduodu grosernę lietuvių apgy- 

ventoj vietoj, tarpe lietuviškos ir len
kiškos bažnyčių. Biznis gerai išdirb
tas per 16 metų. Taipgi parduodu ir 
2 ruimų forničius. Pardavimo prie
žastis — noriu pirkti farmą, nes mie
sto gyvenimas nusibodo. Atsišaukite 
greit

Ateik pirkti vyriškų 
aprėdalų, k. t. skrybėlių, 
marškinių, kalnierių ir 
1.1. Pas mane tavoras 
geras ir kainos pigios.

LIETUVIAI, KREIPKITĖS PAS SAVUOSIUS
Męs patėinijom, kad būtinai yra rcikalingaB lie

tuviams New Yorke UŽEIGOS NAMAS. Taigi, 
mę, ir insteigčm ta užeigos narną, kuris randasi 
po numeriu 498 Washington JSt., 
kampas Spring St., Now York City. Brangus 
Keliauninkai, kurie manot keliaut in Lietuva ne
pamirškit atsilankyti in mus užeigos namą, o gau
site naudingus patarimus Męs pasitinkamo New 
Yorke pasažierius, pribuvusius iš kitu miestu.Su
teikiam jiems nakvynę irparupinam pasportus iš 
konsulio.

“DAKTARAS” 
parodo, kaip 
nuo Ilgų apsi
saugoti.

Lab“ GRAFAFONAS
Su 12 Lietuviškų dainų, vertes $45.00,
Atiduodame tik už .................$19.50

Tą grafafoną gvarantuojnme ant 10 metų.

Tiesiog iš Bostono už pigiausią kai
ną ir didžiausiais laivais, ant kurių 
yra 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.

Garsusis rašytojas Upton 
Sinclair (autorius “Raisto”) 
ir keli jo draugai sumanė 
įtaisyti gedulio sargybą ties 
Rockefeller™ namais (Stan
dard Oil Co.) ant 26 Broad
way, New Yorke.

Jie apjuosė savo rankas 
gedulii (žėlabos) ženklu at 
miniman žuvusiųjų mainie- 
rių, jų moterų ir vaikučių 
Colorado mainose, kurių di
džiausiu savininku yra Ro- 
ckefelleris jaunesnysis. 
'rraikščiodami palei jo namą, 
jie norėjo priminti* apie au
kas, kurios žuvo ačiū jo, 
Rockefeller™, žvėriškumui. 
Daugybė žmonių susirinko 
pažiūrėti tos nepaprastos 
ceremonijos.

Suprantama ir policija ne
snaudė. Ji areštavo Sinclai- 
rį ir kelis jo draugus. Grei
tai atsibus ir teismas.

P. M.,
262 Metropolitan Ave., Brooklyn, N.Y

Pinigus siuskit pačtos ženkleliais šiuo adresu.

J, STROPUS
6 Loring St., So. Boston, Mass

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

JĖZAUS DRAUGIJA arba jezuji-

BROOKLYN, N. Y.
'" ti Berry St.)

Jeigu ne, tai tuojaus išsirašyk. 
“Rankpelnis” yra darbininkų laikraš
tis, leidžiamas Lietuvių Socijalistų 
Sąjungos Didžiojoj Britanijoj.

“Rankpelnyj” telpa naudingi straip
sniai, apysakos, eilės, žinios iš viso 
pasaulio ir kitur.

Išsirašydamas “Rankpelnį” Tu, 
Skaitytojau, atliksi du naudingu dar
bu; turėsi smagų laikraštį ir paremsi 
darbininkų reikalus.

“Rankpelnis” eina kas dvi savaiti.
“Rankpelnio” prenumerata pigi;

metams 1 dol., pusei metų 50 centų.
Pažiūrėjimui siunčiame vieną nume

rį dykai.
Išpirk Money Orderį ir siųsk šiuo 

adresu:

Šiais metais, kaip tikima
si,- męs turėsime milžinišką 
parodą.
‘ Iš lietuvių pusės apvaikš- 
čiojime dalyvauja 18 drau
gysčių su 5.000 narių. Ap- 
vaikščiojimas prasidės 9 vai. 
iš ryto nuo Tautiško Namo.

7:30 vai. vakare atsibus iš
pildymas programo. Kal
bėtojais bus “Laisvės” red.L. 
Pruseika, J. Neviackas ir 
drg. J. Žaltys. Taipgi, bus 
dainos, kurias dainuos “Ai
do” choras ir Lietuvių Gim
nastikos Kliubo choras.

Kurie nedirbsite, pašvęs
kite tą dieną ant apvaikščio- 
jimo.
. New Yorko socijalistų 
partijos ’ skyriai susi
rinks ant 19 gatvės (ne
toli Trečios Avė.). Apvaikš- 
čiojime dalyvaus latviai, vo
kiečiai, finai, vengrai, sla- 
vokai, lenkai,švedai, norve
gai, italai, socijalistiškos 
bažnyčios nariai ir tt.

Šiais metais gegužinėje 
parodoje dalyvaus daugybė 
unijų. Dalyvauti prisižadė
jo bučeriai, typografistai, 
brolija metalo darbininkų 
painteriai, cigarų dirbėjai 
kriaučiai ir kiti.

Dalyvaus ir keli šimtą 
studentų. Žydai susirinks 
ant Rudgers Sq.

Williamsburge parodon 
rengiasi apie 50 darbininkiš
kų organizacijų ir draugijų

Hamburg- American 
T i’niia Didži tusia kompanija 
luiDIJd. visam pasaulyje!

Ji turi 431 savo garlaivį, ku
rių įtalpa siekia 1,306,819 tonų.

Vienatinė ir tiesioginė linija 
tarp
Bostono ir Hamburgo

Laivai didžiavsi ir kiekvienas 
su dubeltavais š 'iubais.

“SOCIJALDEMOKRATŲ MOKSLO 
....PAMATAI” ........................ 20c.
“MEILĖS KARŠTLIGĖ”............. 20c.
“GREIČIAUSIAS PAMOKINIMAS 

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

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

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

sakėlė..........................................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 
kančių adresu:

PARMOS, FARMOS.
Turiu ant pardavimo visokių fannų, 

gatavų, su aremais laukais, su sodais 
ir budinkais — prastais ir labai ge
rais, mažų ir didelių. Farmų žemės 
lig su moliu ir su juodžemiu, ir maišy
tos su smėliu. Turiu pąrduoti daug 
geros maišytos, neišdirbtos su kelmais 
ir su medžiais, taipgi pliku lauku par
duodu visokio didumo ,visos arti mies
tukų ir geležinkelių. D džiausią Lie
tuvių kolionija, kuri randasi Michiga- 
no valstijoj, ir yra 215 lietuviškų far- 
merių, tarpe jų ir tą žemę turiu par
duoti. Parduodu nuo $9.00 akerį ir 
branginus ant lengvų išmokėjimų. 
Atvažiuokie tuoj, ir kaip pribusi į 
Peacock, tuoj telefonuok man į farmą, 
o aš gavęs žinią, pribusiu su automo- 
bilium ir apvažiuosim visas tas far- 
mas, iš kurių sau tinkamiausią išsi
rinksi. Rašyk tuoj ir gausi knygutę 
apie prekes ir viso krašto aprašymą, 
taipgi mapą dovanai. Adresas:

ANTON KIEDIS, 
Peacock Lake County, 

Michigan.

K. SIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st

SO. BOS TON, MASS.

TRIS OEROS KNYGOS: ®

Naujausios ^Dainos ir Eiles 
Apie 80 visokių dainelių. Kaina 20c

OAQAI If II I AstronomiSka kny-I 1 Ka apie saulę.žemę,
ir kitas planetas, Su paveikslėliais........................... 2f5c

MEH ES KARŠTLIGE
meilę.....................................................................................2Oc.

Imant v:*as tris sykiu, atiduodam už fifte

“ŠAKĖ”,
1607 N. Ashland Ave., Chicago, Ill

“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) idėjęs į konvertą, o 
gausi “Naujienas” per ištisus du mene
sius

PA1N-EXPELLER 
Žmogus jei kankinamas skausmais yra 
be pagelbės kaipo akrutas sudaužytas 
ant .skalu. Ar kenčiate skausmus Roma- 
lizino, Neuralgijos, Užsišaldymo ir 1 .1, 
tada pamėginkite porą sykiu sutepti su 

P A IN EX F E L E R I U ,
Pasovencziais naminiais vaistais. 

Gaunama visose aptiekoso už 25 ir 50 c.
F. Ad. RICHTER & CO., 215 Pearl st. New York.

Ocmyk'tt ant ant tfinkcrlo — aenk'/a ajtaauyoilnt*.

HT*o'! *1 11 • f Išsiųsdink šiandien tiktai
I 1 Lr '■ rl AI ^1*1 C I vieną doleri> o apturėsi

JL JUV. X VIvfJLCzI iv» . Edmundo Steponaičio raš-
----------- -- -------------------- tų knygą, kuri privalo ras

tis kiekviename lietuviška
me name. Steponaitis buvo vienas iš pirmųjų mūsų jaunųjų rašytojų, 
kurie duoda mums pradžią grynos literatūros sriovei, kurių visų pir
miausias tikslas jau nebevien žadinimas tautos, visuomenės sąmonės^bet 
ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailiosios musų raštijos.

Tąjį dailų poezijos ir prozos rinkinį galima gauti tiktai už i uoi. pas

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. .

PUIKI DOVANA
KNYGA SVEIKATOS bei 
naujausio mokslo Ir ką rei
kia daryti apsirprus, taip-pat 
ir kur greit IŠsijęydytl, ly
giai ta knyga

Nauja Lietuviška 

KRAUTUVE
Užlaikome, parduo

dame ir pataisome rc- 
riausia SIUVAMAS 
MAŠINAS, puikiau
sius Gramafonus ir ki
tokius muzikališkus 
instrumentus. Vai
kams keričiukus, Bai- 
sikclius, visokius laik

rodžius ir tam panagius daiktus. Duodamę 
lekcijas ant visu muz.ikaliSku instrumentu.

A. RAULUKAITIS ir J. GIRDVAINIS 
.. Lietuviai savininkai

SO. BOSTON CYCLE CO.
310 Broadway, So. Boston, Mass. •

SPECIJALISKAS IŠPARDAVIMAS
TOKIO IŠPARDAVIMO NEW YORKE DAR NIEKAD NEBUVO

Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai Lie4 
vos ar Amerikos daktarų. 7’ vie
natinė lietuviška aptiek a 17 .one ir 
Massachusetts valstija' Gyduolių 
galit gaut,kokios tik pasaulyj varto
jamos. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiusią per expresą.

Aš užlaikau Columbios gramafonus 
su lietuviškomis dainomis, kurias iš- 
gieda 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 
nusiusiu jumis didelį, puikų katalio- 
gą, kuriame rasite visokių mašinų su 
trubomis ir be trubų.

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

CHARLES GRANECKAS, 
28 ESSEX ST., ATHOL, MASS.

ŠITOJ KNYGOJ “DAKTARAS” netik 
pamokina kaip ir kur nuo visokių ligų feral 
išsigydyti, bet taip-pat labai gražiai, kaip 
tikras tčvas pamokina ir kaip nuo visokių li
gų apsisaugotu

KNYGOJ "KANTARAS" labai daug ap
rašo apie vyrų ir moterų dorą bei morališkų 
lytišką gyvenimą ir aiškiai, atvirai taip išdžs- 
tinčja, Jog kitose knygose to visko negali at
rasti. Šita knyga kiekvienam užaugusiam 
vyrui ir moterei labai reikalinga turžti, kad 
žinoti kaip ir ką daryti, seniems ir Jauniems 
ir kaip laimingai gyventu čion viską negali
ma aprašyti, bet tik perskaičius knygą atra
site.

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

YPATINGAI serganti, nusilpnėjf, sukliu
rę, pasigadiną per jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis tviskio
mis teip užsisenėjusiomis ligomis, Šitoje knj- 
goje atrasite tikrą rodą.

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

TODĖL, kad ta knyga dėl labo visuome
nės išduota, tai kiekvienas ją apturės VISAI 
DOVANAI, kuris tik 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 MOTERĮSI Kad 

sergi, jautiesi kokį nors nesveikumų ir reika
lauji geros, teisingos pagelbos, kad trumpai n 
laike galėtum išsigydyt, tai atsišauk >e prie 
Profesionališko Daktaro, Piu M, Klinikos 
lietuviškoj kalboj. Rašyk arba ateik.

OFISO VALANDOS KASDIEN nuoWil 
ryto iki 4 po pietų. Nedėlioj iki 3, o utarnin- 
ke ir pėtnyčioj vakare nuo 6 iki B.

visados atgavimą tobulo ir pilno vyriškumo.
CI APTfJQ f If?OQ Naujos ir senos,bjaurios ir įsisenėję,kaip 
čiurlį 1 L/kJ tai Triperis, Plūdimai, Tankus Šlapini
mosi, Skausmas ir Deginimas, taipgi nauji skauduliai arba žaizdos, suti
nimai; visuose trijuose laipsniuose išgydau antvisados greitai ir užlailpu 
slaptybėje.
CMTO1CTI J1^ A išlydau pas tuos, kuriuos daktarai jau buvo atsisakę išgydyti. Gy-

1 IXIVI vjrx.'j dau be jokiu operacijų, skausmu ir neatitraukiame nuo biznio. 
Tuojaus duodame Palengvinimą. Aš neapsiimu išgydyti tu, kuriu negalima. Mano gydy
mo būdas chronišku ligų yra vienas iš geriausiu, ką užtikriname, jog visada atneša geras, 
pasekmes. Gydau Ausu, Galvos, Širdies, Gerklės. Plaučiu, Krutinės. Pečiu, Kepenų, Pilvo. 
Žarnų, inkstu. Šlapinimosi organu, Smegenų, Nervu, Kaulu. Sąnariu ir visas kitas ligas, 
Aš netikiu j gydj miĮ laiškais, todėl neklauskite manęs patarimu. Kurie gyvenate toliaus 
atvažiuokite pas mane ant vienos dienos,© aš jums tikrą teisybę pasakysiu, ar'galiu išgydyt.

DP RVPNF 208 w- 42,ld St- arti BroadwayI7I\. D1M1E, NEW YORK CITY, N. Y.

j\R. RICHTER’*^ 
PAT

. EXPELLER”
Drūti muskulai neatneša naudos, 
jei Jus Romatizmas.kankina, Su

PAIN EXPELERIU
jei drūčiai suberšti atneš Jum tuoj 
palengvinimą i r prašalins priežastį 
skausmu, čtninaml <i/> Ickvoe na Vifc Ir

F. Ad. Richter & Co.
310 PEARL ST., NEW VORU.

a Teinikit antAnkoro a
wM ženklo apsaugoimoĮ

PIRMUTINIS LIETUVIŠKAS NEW YORKE

UŽEIGOS NAMAS arba MOTELIS

TEISINGIAUSIA 4 i'fe’T’ir’lZ' A 
IR GERIAUSIA Ą B-*’ I | M K Ą

LIETUVIŠKA *** * llžlYjTK

Parduodam Laivakortes 
ant<lručiau«iu ir greičiausiu garlaiviu už pigiau- 

J- ■ šią kainą iš Lietuvos ir in Lietuvą. Siunčiam ir
išmainoin pinigus visu viešpatysčių, Daromda- 
viernastis pigiau, kaip kiti. Reikalauk laivakor

čių kainu, pažymėdamas, iš kur ar in kur nori važiuot. Meldžiam kreiptis pas mus su viso
kiais reikalais in artimiausi jums offisą ypatiškai ar per laiškus.

GEO. J. BARTASZIUS ir J. P. WASILIAUCKAS
498 Washington St., 261 W. Broadway

Corner Spring Street SOUTH BOSTON MASSNHW YORK CITY, N. Y. ’
820 Bank Street,. Waterbury, Conn.

WILLIAM F. J. HOWARD 
Lietuviška pavardė buvo 

Vincas F. J. Kavaliauskas 

315 W. Broadway 
SO. BOSTON. MASS.

Telephone So. Boston 605

LIETUVIŠKAS

Advokatas

Adresuok :

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

§PabulKi>sl kursą Womans Medical 
College, Baltimore, Md.

S O Pasekmingai atlieka savo darbą prio £
gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir 5 
pagclbą inyairiose moterų ligose. g

g F. Stropiene,.6.,1;",;"^:';'. | 
* SO. BOSTON, MASS. W

j Akušerkajs ...... .... ..... s

LABAI PIGIAI! 10FAff
Ant dviejų gyvenimų namas ir kitos triobos, didelis sodnas, 

upe ir puiki žemė. Randasi palei New Yorką, tik 7 minutos eiti 
nuo gelžkelio stoties, keliatas minutų važiavimo iki didelių fabri
kų. Palei fauną taipgi yra fabriką. Darbą tuojaus duosime nuo 
dienos apsigyvenimo.

Medžių ir daugiau žemės dėl apdirbimo sykiu su arkliu ir 
kitus ūkės prietaisus duosime visai dykai pirmutiniam, kuris atsi
šauks pirkti farmą. Farmą norime parduoti greitai iš priežasties 
savininko ligos. Kaina visai’pigi ir reikia įnešti tik 500 dol. arba 
kad ir daugiau, o likusius išmokėti mėnesiniais.

Kuogreičiausia rašykit arba atsišaukite Šiuo adresu:
MR. I. N., 132 NASSAU ST., SUITE 309, 

NeW YORK, CITY,

Lietuvių Apšvietos Draugija stato scenoje keturių veiksnių 
labai užimančią meilišką dramą

“MIRTŲ VAINIKAS”
Šis veikalas yra vienas iš puikiausių ir gražiausių, nes atvaizdina mei

lę, pasišventimą ir privalumą. Jame bus nurodytas nepaprastas pasi
šventimas meiles dėlei, taipgi ir keistas apsireiškimas įsimylėjimo.

Lošimas atsibus svetainėje

McCADDEN MEMORIAL HALL
Berry Street,

Subatoje 2 Gegužes
Svetainė atsidarys 7;15 vai. vakare, lošimas gi prasidės 8:20.

Iš kitų miestų mylėtojams dramos patartina nepraleist šitos progos 
pamatymo taip puikaus veikalo. _______ \
Yikietų kainos: Ložos (Box Seats) $1.00, Orchestra 75c,, 50c., Ir 400 
sėdynių po 25c. Todėl kiekvienas galės pamatyt, nes kainos sėdynių pigios

Ųžkviečia Liet. Apšvietos Dr-jos KOMITETAS.

VARirTlUFI F Aš gydau VARICOCELĘ be jokio skausmo, V /VlVlVv vELLi operacijos, arba apvyniojimų; skausmas, su
tinimas ir sukepimas gįslose greitai pranyksta. Sėklos nubėgimai su
stabdomi. Nualsinti organai būna sustiprinami; šiluma, energija ir gy
vumas tikro vyriškumo greitai atgaunama.
PRHQTATITK Aš gydau tą ligą be jokio pjaustymo arba 1 l\vu 1 111 1m • tampymo. Mano gydymas prašalina visus
bjaurumus iš iš šlapinimosi kanalų, sumažina užkaitimus, sustabdo viso
kius plūdimus, išvalo ir išgydo pūslę ir inkstus, priduoda energijos nb- 
silpnėįusiems organams ir sugrąžina sveikatą ir tvirtumą kiekvienai kū
no daliai, kuri buvo apimta ligos.
QVFII TC Jeigu jums skauda gerklė, randasi plėvės, išbėrimai, va- □ 1 1 lluliJ• rio spalvos plėtmai, skauduliai, žaizdos, kaulų gėlimas, 
plaukų slinkimas arba kiti ženklai, nežiūrint, ar tai pradžioje,viduryje ar 
pabaigoje ligos, klauskite mano, patarimo, o liksite sveiki. Mano gydy
mas išvalo ir prašalina iš kraujo ir kūno visus nuodus ir nešvarumus. Nė
ra jokio pavojaus, kad liga atsi
naujintu. Kam jums per ilgus me
tus nuouytis visokiais vaistais, kad 
aš gabu jus visiškai išgydyti be jo
kių bledingų vaistų?Tuojaus klaus
kite mano patarimo.

Nusilpnėję VYRAI.
Mano gydymas nustojusiems vyriš
kumo prašalina visas blogas įtek
mes pirmesnio nualinimo irbesotu- 

sutvirtina nervus, sustiprina 
o labiausiai 

. iegą 
Vengkite tuomlaiki- 

Stengkitės išsigy- 
Aš suteikiu ant-
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