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“Laisvės” skaityto
jai,—męs laukiame 

jūsų paramos!

šį mėnesį “Laisvė” 
..turi būt dvigubai padi

dinta. Kiek naujų iš
kasėtų mus laukia, kiek 
naujo vargo turėsime 
pakelti, — męs to nesi- 
bijome, nes žinome, kad 
viskas pasauly žengia 
pirmyn, o kas nenori 
žengti pirmyn — tas 
žengia atgal.

Kada “Laisvė” užsi
dėjo — daug kas prana
šavo jai mirtį, bet ji li
kosi gyva, nes ji buvo 
visuomenei reikalinga. 
Taigi, “Laisvė” laimėjo.

I^ada “Laisvė” pasi
ryžo du kart per savaitę 
išeidinėti — tuomet 
daug kas, linguodamas 
galva, pranašavo jai 
mirtį, bet ii ištesėjo sa
vo prižadėjime, nors 
męs tuomet neturėjo
me nei pinigų, nei išsi
dirbusios reputacijos.

Taigi, “Laisvė” antru 
syk laimėjo.

Kada “Laisve” stove- 
io ant darbininku kovos 
kelio, ii nesibijojo tarti 
teisybės žodi. Męs atsi
liepiame ant visų gyve
nimo klausimu, neslėp
dami nieko. Užtat mus 
peikia kunigai, o tūli 
žmonės net protestus 
rašo, kad Yčą neger
biame, — bet gyvenimas 
parodė, kad mūsų teisy
bė.

Todėl tad męs ir kvie
čiame remti SAVO 
LAIKRAŠTI, visuome-

Bankų “Laisvė” netu
ri. Neturi ji ir šiaip jau 
pašalinių biznių. Namų 
męs nepardavinėjam, 
lotų neperkam, riebiai 
apmokamų kapitalistiš
kų partijų apgarsinimų 
męs netalpinam.

“Laisvė” pasilaiko 
vien iš skaitytojų ir iš 
pašalinių spaudos dar
bų. Jūs, draugai, su
prantat, kad tai neleng
va kdti “Laisvė” vien 
tik laikraščio platiųimo 
keliu.

Lietuvių buržuaziniai 
laikraščiai užsilaiko 
ne iš skaitytojų — jie 
užsilaiko iš bankų, lotų, 
namų pardavimo ir tt. 

i Užtat juo sunkesnis 
darbininkų laikraščio 
padėjimas.

Todėl, draugai ir 
draugės, padėkit mums 
ištesėti mūsų pažadėji
me leisti “Laisvę” dvi
gubai padidintą už tą 
pačią kainą.

Laiko jau mažai beli
ko. šia savaitę, o vė
liausia kita savaite, męs 
laukiame iš savo skaity
toju dar po vieną naują 
skaitytoja.

Jūs galit, draugai, tą 
padaryti — tik norėki
te.
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IV Metas

WILSONAS, ROCKEFELLERIS 
IR DARBININKAI.

Tuo tarpu, Calorado tyla. 
Atvykus federališkai kariu- 
menei, naujų užmušėjysčių 
neįvyko. Vienok, mainieriai 
ginklų nepadėjo. Kas valan
da gali įvykti naujas kraujo 
praliejimas, kadangi kompa
nijos visiškai atsisako tartis 
su unija.

Todėl, Wilsono paliepimu, 
siunčiama į Colorado dar 
daugiau federališkos kariu
menės. Karės ministeris 
Garrison išleido naują palie
pimą 
ginklus.
įsakoma nusiginkluoti ir 
mainų
kamsj. Ar to įsakymo kas 
paklausys, sunku įspėti.

Savo pirmame manifeste 
Wilsonas užtyli barbarišku
mą Rockefellerio gaujos,- už
tat žiūri į mainierius, kaipo 
į maištininkus, nors šiandien 
/isai Amerikai aišku, kad 
skerdynes Ludlowe įtaisė 
milicija, o mainieriai turėjo 
ginties .

Rockefelleris šiandien yra 
žmogum, į kurį žiūrima su 
didžiausia neapykanta. New 
Yorko, ant Broadway po N. 
^6 kasdien taisomos demon
stracijos. Susitvėrė tam 
tikra tylėjimo draugija, ku
rios nariai be perstojo mar- 
šuoja palei Rockefellerio na
mą. Tuomi jie nori primin
ti Colorado mainierių žudy
tojui, jog jis yra vyriausias 
kaltininkas moterų ir vaiku
čių žudynių. New Yorke 
suareštuota mergina, kuri 
naši sakė nušausianti Rocke- 
fellerj, kaip šunį. Rockefel- 
Jeris (jaunesnysis) pradeda 
drebėt už savo kailį.

Visos Amerikos darbinin
kai išreiškia užuojautą Co- 
loradiečiams aukomis. Dau
gelis unijistų stačiai aukauja 
nnt ginklų ir reikalauja gin
kluoto pasipriešinimo.

n ės Amerikos aiškiai palai
ko pusę Mexikos.

Štai Paraguajuj darbo 
unijos tariasi boikotuoti 
Amerikos tavorus, norėda
mi tuomi išreikšti simpatijų 
Mexikai.

maineriams padėti
Tame paliepime

gvardijai (kazo-

Colorado kare lešavo
15 milijonų.

do kare lėšavo apie 15 mili
jonų dolerių. Mainieriai nu
stojo ant algų pušešto mili
jono dolerių, valstija arti 
nilijono, angliakasyklų bo
sai nustojo arti keturių mili
jonų pelno, gelžkeliai—ketu- 
rius suvirš milijonus.

Ir tai vis pasekmė to, kad 
orivatiški savininkai nepri
pažįsta unijos.

Traukia teisman laikraštį.
Rockefelleris, kaltininkas 

nainierių žudymo Colorado, 
traukia teisman dienraščius

Gaus $75.000, jeigu Huerta 
bus nužudytas.

Sukilėlių generolas Villa 
gaus $75.000, jeigu dabarti
nis Mexikos prezidentas Hu
erta bus šiokiu ar tokiu bū
du nužudytas. Tuos pinigus 
Viliai išmokės giminės 'už
muštojo Mexikos prezidento 
Maderos.

Tikra košei iena!

Kunigai skelbia šventą 
karę.

Mexico City. — Šv. Liud
viko Potosi diocezijoj kuni
gai apskelbi šventą karę 
prieš amerikiečius. Sako
ma, kad panašus apskelbi
mai bus padaryta ir kitose 
Mexikos dalyse.

Raudonasis kryžius pasiren
gęs ant kares.

Washingtonas. — Raudo
nasis Suvienytų Valstijų 
kryžius yra pasirengęs ka
rei su Mexika. Pagal pirmo 
valdžios paliepimo raudono
jo kryžiaus veikėjai vyks ka
rės laukan.

Sufragisčių diena.
2 d. geg. daugely miestų 

Suv. Valstijų įvyko sufra
gisčių paroda ir prakalbos.

Tuomi parodyta, kad mo
teris vis smarkiau mano ko
voti už savo teisiu sulygini-

;____________

Panamos visasvietinė 
paroda.

San Francisco, Cal.—Lai
ke tarptautiškos parodos se
kančiais metais atsibus San 
Francisco 220 konvencijų 
įvairių draugijų. Apie savo 
reikalus svarstys 21 agrikul- 
turališka draugija, 20 biznio 
draugijų, 22 mokslo draugi
jos ir tt.

Canadon neįsileis aziatų.
Vancouver, B. C. — Pagal 

naujas teises, Canadon labai 
apsunkinamas įsileidimas 
aziatų. Neįsileista būrys in- 
dusų ,kurie pribuvo iš Šang- 
hajaus.

“Siberia” nenuskendo.
Buvo pasklydęs gandas, 

”, plau-kad laivas “Siberia , __
‘Rocky Mountain News” i}’’klojantis tarpe Japonijos ir
“The Denver Times” už tai,! 
kad tuodu dienraščiu užsto
ja mainierius ir teisybę rašo 
apie kasyklų ir razbaininkų 
šunybes.

San Francisco, nuskendęs. 
Pasirodė, kad tas gandas ne
teisingas.

Mainierių lavonai.
Eccles, W. Va. — Pereita

me “Laisvės” N-ry rašėme 
apie baisią katastrofą mai- 
nose, laike kurios žuvo arti 
200 mainierių.

18 lavonų jau ištraukta iš 
degėsių.
10.000 mainierių streikuoja.

Charlestown, W. Va. — 
Čia sustreikavo 10.000 mai
nierių.

KARE SU MEXIKA.
Karės lauke žymių per

mainų nėra. Brazilijos, 
Argentinos, Chili atstovai 
vis dar tarpininkauja tarpe 
Suv. Valstijų ir Mexikos, bet 
tarpininkystė dar neprivedė 
prie rezultato.

Pasirodo, kad Mexico City 
nebuvo skerdynių amerikie
čių. Tiesa, įvyko keli areš
tai, bet areštuotuosius palei
do.

Pietų Amerika protestuoja 
prieš Suv. Valstijas.

Daugelis republikų pieti-

GEGUŽINE ŠVENTE
FRANCIJOJ IR 

ITALIJOJ.
Paryžius, 3 d. geg. — Dau

gumoj Franci jos miestų ge
gužinė šventė puikiai nusise
kė. Susirėmimų tarpe dar
bininkų ir policijos ne
buvę. . .

Paryžiuj buvo parodų. Ne
dirbo darbininkai ir Valdiš
kose dirbtuvėse.

Rymas, 3 d. geg. — Visoj 
Italijoj su dideliu dvasios 
pakilimu švęsta pirmoji ge
gužės. Veik visos dirbtuvės 
visoj šalyj sustojo dirbusios. 
Visur atsibuvo skaitlingos 
demonstracijos.

Kaip pavyko gegužinė ki
tuose kraštuose, ligišiol nėra 
žinių.

Marconi bus senatorium.
Bevielinio telegrafo išra

dėjas Marconi, veikiausia, 
bus paskirtas senatorium.

Retai kokiam mokslo vy
rui tenka patapti tokiu tur
čium, kaip Marconi. Kiti iš
radėjai tik vargą temato.

Apleidžia katalikų bažnyčią.,
Berlynas (Vokietija). Ne 

vien protestonų bažnyčios 
tuštėja Vokietjoj. Gana 
daug žmonių atsimeta ir nuo 
katalikybės.

Kunigas jėzuitas Krose iš
leido savo metinį bažnytinį 
kalendorių. Tenais jisai vie
šai prisipažįsta, kad laike 
kelių pastarųjų metų Ba
varijoj netikėlių skaičius pa
sidaugino net ant 5.000 žmo
nių.

Bavarijos apšvietos mini
sterija praneša, kad 1912 
metais iš bažnyčios išstojo 
939 katalikai ir 889 evange
likai.

1913 metaisj, katalikų baž
nyčią Bavarijoj apleido 802 
žmonės.

Katalikų dienraštis “Koel- 
ne” sako, kad Berlyne taip- 
pat labai didelis žmonių 
skaičius apleidžia bažnyčią.

Roosevelto partijos vadų 
suvažiavimas.

Chicago atsibuvo Roose
velto progresyviškos parti
jos vadų suvažiavimas. “Bull 
mooseriai” nutarė nesivie- 
nyt su republikonais, bet 
veikti savistoviai.

GAUDYKIT KUNIGĄ IS
TRAKŲ PAVIETO

Gana tankiai Amerikon 
atsibaladoja įvairus tamsus 
paukščiai iš mūsų kunigijos 
tarpo. Čia jie pradeda ko- 
lektuoti pinigų nevą bažny
čioms statyti, o po teisybei, 
tai tuos pinigus praleidžia 
ant vyno, mergų ir kortų.

Todėl, apsisaugokite nuo 
tokių sukčių. Vienas “Lais
vės” korespondentas rašo 
mums iš Vilniaus:

“Kun. N., vienos Trakų 
pav. parapijos klebonas, 
apie 10 metų statė bažnyčią. 
Žmonėse ėjo šnekos, kad ku
nigėlis parapijonų pinigus 
į kortas prašvilpia, su mer
gomis... praulevoja. Ir būti
nai tas mergas prikišę, ro
dos, nežino, kad kunigo sto
nas to neleidžią. Ir ką ma
not, kas tokiam klebonui lie
ka daryt, o jei tie komple- 
mentai iki vyskupo daeina, o 
čia dar kokia nedaverka 
gaspadinė ,vaiko susilaukus, 
kam į ausį pakužda, kad tai 
klebonėlio sūnelis... Oi, jau 
tie žmonių liežuviai! Ką gi 
jau tuomet darysi, jeigu ne 
Amerikon keliausi. Taip ir 
pasielgė anas Trakų pavieto 
Idebonas. Išdūmė pereitą 
vasarą Amerikon, nufoto
grafavo savo bažnyčios ke
turias sienas, parapijonis, 
kad tik daugiau aukso į be
dugnius krepšius prisikrau
ti”.

Taigi, amerikiečiai, atsar
giai su tokiais laidokais.

LIETUVIS, KURIS BUS 
PAKARTAS.

Daugiau kariumenes 
Airijon.

Airi j on pastaromis dieno
mis pasiųsta iš Anglijos 3 
pulkai kariumenės ir keli 
karės laivai.

Tai vis rengiasi prie ulste- 
riečių sukilimo.

Didžioji petnyčia — darbo 
švente.

Transvaalio (pietų Afri
koj) darbininkai pasiskyrė 
didžiąją pėtnyčią demons
tracijų diena. Johanesbur- 
ge minios žmonių įtaisė mil
žinišką parodą. Tarpe kitų 
kalbėjo ir garsus anglas To
mas Mann.

Anglijos darbininkai 
laimėjo.

Londonas. — Bosai turėjo 
pripažinti gelžkelių darbi
ninkų uniją, kas yra 
džiausiu laimėjimu.

Žemaitijoj pilna arklia
vagių.

“L. Žin.” rašo:
Arkliavagių priviso 

met Telšių apskrityje 
kiek niekuomet, rodosi, se
niau nebūdavo. Mosėdžiu 
valsčiaus ūkininko Pšeglov- 
skio pavogė porą arklių, 300 
rub. kaštuojančių, jo kaimy
no pakinktus ir roges, ir va- 
gįs išvažiavo į Vainodeno 
valsčių (Kuršo gub.), kame 
. ų nei pėdsakų neliko. Eid- 
ziatų sodž. (Ylakių valsč.) 
Antano Nagalevskio pavog
ta pora arklių, 350 rub. kaš
tuojančių ir jo kaįplyno ra
tukai. Vagių pėdsakai su
sekti taip-pat iki Vainodeno 
valsč. Kalmėnų sodž. Yla-' 
du valsč. pavogta ūkininko 
Leono Stankaus pora arklių 
ir jo kaimyno Juozo Strip- 
nio ratai. Ylakių uriadnin- 
kas taip-pat ir tų vagių pėd
sakus buvo iki Vainodeno 
valsčiaus susekęs, ir čia jam 
jie žuvo. Karpių sodž. 
(Ylakių valsč.) ūkininko 
Stanislovo Visockio pavogta 
pora arklių ir veršis, drauge 
kainuojamų 400 rub.; jo kai
myno pavogta ratukai. Va- 
gįs taip-pat nusidangino į 
Vainodeno valsčių, 
tardymas.

šie- 
tiek,

Eina

Laikraščių vargai.
Viatka. Laike pastarųjų 

trijų savaičių vietinis dien
raštis ‘Wiatkskaja Rieč” 
buvo nubaustas tris kart 950 
rub. Už pabaudų neįmokė- 
jimą dienraščio redaktorius 
administracijos areštuotas 
pusei metų kalėti.

Susipešė I. W. W. su 
“salaveišiais”.

Seattle, Wash. Čia įvy
ko aštrus susirėmimas tarpe 
T. W. W. unijos narių ir “sa- 
laveišių”. Mat, “salavei- 
šiai” tyčia užvesdavo savo 
muziką, kur tik I. W. W. 
įrengdavo mitingus ant gat-|luojasi; telegrafas ^ngadin 
vių.

Audros Rusijoj.
Kere. Juroje siiučia au

dra.
Atkarskas. Naktį siautė 

sniego pūga. Traukiniai vė-

tas.

Apgavikai.
Kupiškio (Ukm. ap.) apy

linkėj vaikščioja du apgavi
ku šundaktariu su vaistais.! 
Sakosi esą iš Moravijos. Gi
riasi turį vaistų nuo įvairių 
ligų. Tokiems ponams turi
me uždaryti duris ir nieko 
nepirkti. Tai tokie apgavi
kai, kurie, naudodamies 
žmonių nelaimėmis-ligomis, 
visaip juos apgaudinėja.

dvarui reikėtų bent po ke
lias dešimtis darbininkų, bet 
jų nesamdo. Tik Gelgaudiš
kio dvare, kuriame yra ply
tinė ir lentpjūvė, esti apie 
100 darbininkų. Iš jų 50 vyrų 
ir 10 moterų dirba prie ply
tų ir tik kokie 30 pačiame 
dvare. Dėlto pas Komarą 
vis stoka darbininkų.

Užtat netrūksta pono šu
nų dvaruose. Jų niekuomet 
nėra mažiau šimto ir da vis 
naujų priperku. Taip 1909 
metais pirko Vokietijoj kelis 
šunis ir už kiekvieną sumo
kėjo po 300 rublių! Kai vie
nas tų šunų pabėgo, tai Ko
maras nei valgyti negalėjo 
iš gailesčio ir visą savaitę 
jieškojo šunies. Komaras 
negailėjo pinigų — viso šim
to šunų nelaikytų — bet pa
ties gyvulio. O kaip užlaiko 
tuos šunis. Kiek daug že
mės jiems duota! Koks pui
kus rūmas pastatytas! Tam 
tikras virėjas išverda jiems 
ėst, tam tikri tarnai prižiūri 
juos!

O darbininkai? Koks jų 
padėjimas dvare?

Tiems, kurie dirba prie 
plytų, kiek geriau, bet lau
ko darbininkui — visai pra
nta. Jie neturi teisės nei sa
vo pagamintu valgiu naudo- 
ties! Pamatęs savo darbi
ninką kiek geriau begyve
nant, Komaras išvaro arba 
apsunkina pragyvenimą. 
Kartą apžiūrėdamas laukus, 
pamatė darbininkus, sviestą 
su kiaušiniais bevalgant. 
Užtikęs tokį “baisų daiktą” 
mūsų “ponas” kone pasiuto 
besispardydamas iš pykčio. 
Ir kuogreičiausia įsakė dva
rų užveizdai, kad darbinin
kai nelaikytų nei karvių, nei 
vištų! “Kaip ,esą, darbinin
kai ir su manim susilygįs”.

Ir velka darbininkas, kaip 
jautis i jungą įjungtas, sun
kią naštą ir nieko nepadary
si. Ir vaikučius ,vos sulau
kusius 12 metų, vieton moks
lo, turi kinkyti į darbą, nes 
nepakanka duonos. Ir tie 
vargdienėliai taip ir velka iš 
pat mažens savo sunkųjį 
jungą ir nesitiki kuomet- 
nors pasiliuosuoti. Jei ir ti
kėtus, nežino, kaip tai pada
ryti. Ir nėra jiems išgany
mo. Pasitraukę nuo vieno, 
eina pas kitą naudotoją. Gal 
da sunkesniu jungan. Juk 
taip elgiasi ne vienas Koma
ras. Visi didžponiai ir di- 
džiažemiai taip daro. Jie 
pirmon vieton stato gyvulį 
ir nedaugelis vaikų teturi 
priežiūrą, kokią turi Koma
ro karbarinis šuo. Šuniui ir 
tam tikras patarnavimas, 
keturi kambariai, puiki 
maudynė, šeria jį brangiau
siais produktais...”

Taip tai rašo darbininkų 
laikraštis “Vilnis” (N.7). Ar 
jūs žinotumėt, kad už šį raš
telį “Vilnies” redaktorių 
drg. Bagdanavičių pasodi- 

, no trims mėnesiams kalėji- 
man ?

Komaras, šunes ir caras1 
Jiems tik ant šio svieto ir be
gyventi !

LIETUVOS DARBININ
KAI IR ŠUNES. 

(Žinia iš Suvalkų gub.). 
Tvirtas Suvalkų gub. dva

rininkas Komaras valdo ke
lias dešimtis dvarų (Nau
miesčio pav.). Kiekvienam

IK

Motiejus Riktoraitis, lie
tuvis iš Waterbury Conn., 
turis bus pakartag^iž žmo
nos nužudymą 5 d^egužio.

Teveiksiąs nutrauktas 
prieš 8 metus.

Dabar Riktoraitis' turi 33 
metus. Teisme jisai užsigy
nė žudystės, bet nuošaliam 
pasikalbėjime kaltino uošvę. 
Uošvė atsako, kad jeigu Ji 
buvusi negera, tai reikėję 
juos apleisti ir išeiti. Mat, 
jie drauge su uošve gyvenę). 
Jisai sako pačią mylėjęs.

M. Riktoraitis pagal poli
tikos pažiūrų priderėjo prie 
atžagareivių. Jisai paeina 
iš Vilkaviškio pav., gminos 
Žaliosios, Andriušių kaimo.
Vienok, koks žmogus nebū

tų, kokią kaltę jisai nepapil- 
dytų, visviena žmonijai’ ne
bus lengviau nužudžius Rik- 
toraitį. Todėl visiems do
riems žmonėms prieš mir
ties bausmę reikia protes
tuoti.

LUikraščių persekiojimas.
Anykščių (Ukmergės p.), 

kunigai draudžia knyginin
kui Laskauskui “L. Ūkinin
ką” pardavinėti. Sako ,arba 
pardavinėk tik “L. Ūkinin
ką” arba tik brostvas. Kaip
gi nedraus, kad “L. Ūkinin
ke” klausiama, kur dedami 
pinigai ,bažnyčiai paaukoti 
Teisybė į akis duria.

ŽUVO 9 LIETUVIAI 
MAINIERIAI.

“Laisvei” praneša Žaibas 
iš" Minden, W. Va. • ,

Laike tos baisios eksplio- 
zijos Eccles (W. Virginia) 
žuvo 178 mainieriai (apie tai 
“Laisvėj” buvo plačiai rašy
ta pereitame N-ry). Tarpe 
jų buvo ir lietuvių.

Pavardžių žuvusiųjų lie
tuvių nepavyko sužinoti, bet 
žinoma, kad žuvo 9 lietuviai 
mainieriai. Visi jie nevedę.

Tose mainose dirbo ir dau
giau mūsų brolių. Sakoma, 
kad 11 lietuvių išsikėlė tru
putį anksčiau iš šaftų, negu 
įvyko ekspliozija.

Tarpe žmonių viešpatau
ja baisus sumišimas”.

“Laisvė” meldžia gerbia
mo korespondento ar ko ki
to, kokiuo nors būdu suži
noti pavardes žuvusiųjų lie
tuvių.

Prieš nakties darbą.
Bilius prieš nakties darbą 

moterims ir vaikams pra
monės ir prekybos įstaigose 
įneštas Belgijos parlaftien- 
tan.



LAISVI

SPAUDOSBALS AI
Susivienyjimo Liet. Ameri- 

rikoj reikaluose.
Po “Laisvei” apie S. L. A. 

gana prielankiai atsiliepė 
“Keleivis” ir “Naujienos”. 
Visi trįs soc. laikraščiai nu
rodė, kad S. L. A. reikia ve
sti bepartyviškoje dvasioje 
ir apgailestavo, kad ne tik 
seniau, bet ir dabar dar apsi
reiškia iškrypimai iš bepar- 
tyviškumo vėžių.

Tuos socijalistų atsiliepi
mus net jautrioji “Tėvynė” 
nepalaikė blogu daiktu. Ji 
pamatė, kad tai yra ne prie
šų pajuoka, bet kritika geros 

. valios žmonių.
• Bet užtat atsirado laik
raštis, kuriam, matomai, 
joks prieteliškumas nemie
las. Tai laikraštis, kuris be 
vaidų ir intrigų žingsnio ne
gali žengti. Aišku kiekvie
nam, kad tuo laikraščiu yva 
“Lietuva”.

Ji juokiasi Mefistofelio 
juoku. Sako, kai S. L. A. 
buvo blogai, tada visi išbė
giojo, bet kaip tik dalykai 
pagarsėjo, tada pilna priete- 
lių!

Męs atsakysime “Lietu
vai” taip, kaip atsakė ir “Ke
leivis”. Ponai Balučiai, Da- 

• mijonaičiai, Žemantauskai 
ir Co. taisė S. L. A. grabą. 
Tai jie, o ne kas kitas, išvijo 
iš organizacijos geriausius 
nariuą.

Betjant laimės, tarpe pa
čių tautininkų atsirado ra
mesnioji, daugiau matančio
ji, vidurio sriovė — Stri
maitis, Živatkauskas ir kiti 
— ir ji, padedant socijalis- 
tams, kurie dar likosi, įvedė 
atmainas ir paruošė dirvą 
kilimui. Kad tame S. L. A. 
kėlime dalyvavo ir tebedaly
vauja' socijalistai, tą viešai 
pripažino ir p. Živatkauskas 
ir nesykį sakė p. Strimaitis.

Tai kogi “Lietuva” nori? 
Ji nori vaidų! Ji nori vary- 

{ ti ir toliaus sektų politiką. 
Ant to laikraščio vėliavos 
jau seniai užrašyta devizą: 
“Konkolauskas ,Kutra ir Ci
cilikai ! Sakykit, ką gi “Lie
tuva” veiktų, jeigu ji neužsi
imtų sistematiškn kurstymu 
ir pjudymu ?

Ot, prieš šitos rųšies li
gonių patrijotizmą sveikai 
protaujanti S. L. A. nariai 
turi pastatyti naują obalsį: 
kultūros darbo srytyje veik
ti darbininkiškoj dvasioj.

Tie žodžiai baisus dė 
“Lietuvos”, bet jie neturi 
būt baisus S. L. A. nariams.,

Mexikos socijalistai ir kare.
Mexico City išleidžiamas 

marksistų laikraštis “EI So
cialistą”. Tame laikraštyje 
rašoma:

“Jeigu prezidentas Wilso
nas apšauks karę prieš 
Mexiką, tuomet, tarpe kitų 
sunkenybių, jisai susitiks si 
opozicija socijalistų Suvieny- 

’tose Valstijose. Kaip g vi

tal prasidės intervencija, so
cijalistai ir darbo armija, 
ažuot stvėręsi už ginklų, ap
šauks general į streiką”.

“Tai yra vienatinis kelias, 
kuriuo socijalistai ir kit: 
tautų brolystės mylėtojai, 
turi eiti”.

Toliaus “EI Socialistą” 
nurodo, kad 1911 metais tik 
socijalistai sulaikė karę tar
pe Francijos ir Vokietijos.

Atsivertimas Eduardo 
Bernsteino.

Ed. Bernsteinas per il
giausius metus buvo vadas 
tos dalies Vokietijos soči j a- 
listų, kurie atsisakė nuo re- 
voliucijoniškų kovos metodų 
ir skelbė apie sutartingumą 
klesinių interesų. Tiek tik, 
jog partijos jisai niekados 
neapleido.

Socijalistų priešai, o tarpe 
jų ir mūsų nabašninkas 
Kaupas, semdavo argumen
tus prieš socijalistus tūluo
se Bernsteino raštuose.

Bet... o stebuklai! Tūli an- 
klų laikraščiai, o tarpe jų ir 
socijalistiški, praneša apie 
E. Bernsteino atsivertimą.

Savo paskutiniuose debiu
tuose E.Bernsteinas pripaži
no, kad klesų kova ne švel
nėja, bet darosi vis aštresnė 
ir jisai netikįs, kad socijalis-

;iškas režimas palengvėlio 
: šsilukštentų iš kapitalistiš
kos sistemos.

Vieton to — turi būt aštri 
desų kova ir revoliucijoniš
kos kovos priemonės.

Nauja knyga apie V. 
Kudirką.

Naują knygą apie Kudir
ką parašė V. Mickevičius, 
mūsų draugas. Kaip jisai sa
ko “L. Žiniose”, tai knygą 
rašęs kalėjime, naktimis.

Yra žmonių, kuriems ka
lėjimo režimas ne tik nenu
slopina energijos, bet dar 
priduoda jos. Bet yra ir 
žmonių, kurie ir patogiau
siose sąlygose būdami (kad 
ir mūsų Sirvydas, iš dalies 
pp. Račkauskas ir Jurgelio
nis), ne tik išsižada savo idė
jos, bet ir niekina savo bu
vusius idėjos draugus.

V. Mickevičiaus knyga 
apie Kudirką bus parašyta 
iš socijalistiško atžvilgio ir 
nieko bendro su p. Gabrio 
nuomonėmis- ir sentencijo
mis neturės.

Kur dingo P. Grigaičio 
vardas?

So. Omaha, Nebr., lietu
viai sumanė iškilmingai ap
vaikščioti dešimtmetines 
spaudos atgavimo sukaktu
ves. Jie išrinko komitetą, 
kuris į visus laikraščius pra
nešė apie darbų pieną ir pa
žymėjo, kad P. Grigaitis bus 
kalbėtojas.

Visuose laikraščiuose ko
misijos pranešime figūravo 
P. Grigaičio vardas, tik 
“Drauge” jis buvo išbrauk
tas.

Koks didvyris tas p. Ke
mėšis! Ar gi jis mano, kac 

išbraukęs P. Grigaitį iš 
‘Draugo”, jis išbraukė jį iš 
gyvenimo?

Oi tas amžinas kinkų dre
bėjimas!
Ponas Sirvydas ve! kalba...

“Laisvės” N. 30 buvo at
kartota seniai visiems žmo
na mintis, jog kokie skirtu
mai nebūtų tarpe socijalistų 
ir anarchistų bei anarcho 
sindikalistų, tai vienok jie 
turi padoriu būdu savo tar
ne kovot, o nesišaukt! pagel- 
bon savo didžiausių priešų.

Tas buvo pasakyta todėl, 
kad tūli mūsų anarchistai ir 
L W. W. nariai jieškojo pa- 
^elbos pas didžiausius savo 
□riešus, pas “V. Liet. 
“Lietuvą”.

Rodosi, viskas aišku.
Bet štai p. Sirvydas mėgi

na paauksaburniauti “Vien. 
Liet.”. Ir kągi jisai sako? 
Ggi į temą, į reikalą nei žo
delio.

Užtat jisai kalba: —
Apie špygas! , '
Apie smegenų svėrimą!
Apie svetimas pavardes 

(kasžin kodėl p. Sirvydas ne
rašo apie mergų vaikus?)

Apie balsavimą.
■ Galima būt sakyt, kad pas 
ų ne visi namie, bet reikia 
atsimint, kad Jisai jaučiasi, 
kaip ant degančio laivo. Vi- 
ū jį apleido, jo buvusieji 
draugai žiūri su pasibjaurė
jimu. Jis mato, kad jo pa
mokslai, jo idėjos neturi nei 
nažiausio pasisekimo ir to
dėl jam pradeda vaidinties 
?hamai, chamai ir chamai.

Suprantama tat, kad tok 
žmogų apima neapykanta. 
Kada jis rašo, jam nerūpi 
dorai išrišti tūlas klausimas, 
bet tik išlieti tulžį, erzinti, 
meluoti. žodžiu sakant, 
anot Šliupo išsitarimo, visur 
pasirodo gyvatiškumas.

Bet kaip nelaimingas tas 
laįkraštis, kuris užsidėjo sau 
ant nugaros tokį poną Sirvy
dą su visom jo “cnatom” ir 
su tuo pundu “Tėvynės My- 
’ėtojų” knygų.

Sunki našta, nepakeliama 
našta! Gerai, kad bent ne- 
’aimingasis Paukštys to vi
so nemato.

ir

Lenkiškai-lietuviški 
pulkai prieš me- 

xikiecius.

Būtinai įgykite “V. Liet.”.
Karštai rekomenduojame 

visiems savo skaitytojams 
įgyti “V. L.” N. 17 ir. pasi
skaityti straipsni “Karė su 
Mexika”.

Jūs pamatysit, kas per 
□aukščiai tie mūsų patnjo
tai, kurie sakosi esą geresnį 
socijalistai, 
cijalistai.

negu tikrieji so-

pitalo' šnipų! Tai kas, kąl L. F. d’ M.-R.
Mexikos politikieriai yra ak
lais įrankiais Standard Oil 
Co. ir kokios kitos kompani
jos! Tai kas, ką žmonės žu
domi Colorado!

Well,., gaila lieti kraujas,
— sako Piloto balsu ponai 
Sirvydai, bet lieti kraujas 
reikia! Tegyvuoja prezi
dentas Wilsonas — tasai ge
riausias Amerikoj žmogus
— šaukia nesavo balsu pa
tri j otų minia.

— Salin, kurstytojai, iš 
darbininkų tarpo! — turi at
sakyt jiems susipratę prole
tarai.

Jeigu jums reikia karės, 
ponai vienybiečiai ir ponai 
kunigai — tai patįs sudary
kite savo pulką ir eikite peš- 
ties.

Męs ašarų neliesime, dėl 
jūsų gyvybės pražuvimo.

Mokslo naujiena

J a- 
yra

Jie

Perskaitę šitą antgalvį, 
nemanykite, kad tai juokų 
skyrius. Tai ne Džian Bam
bos ir generolo Tabokos tuš
ti plepalai.

Tai rimtas sumanymas 
politikos reikale ir męs turi
me ant rankų faktus, kad 
apie jį kalbėti.

Pereitame “Laisvės” N-ry 
męs patalpinome korespon
denciją iš Montello, kur bu
vo kalbama apie tūlą p. Ra
manauską, norintį organi
zuoti lietuvišką pulką.

Šiandien męs turime ant
rą faktą. Mums pasiuntė iš
karpų iš Worcester dienraš
čių ir vienoj Iškarpoj męs 
skaitome: “Jeigu tik bus 
reikalas įgyti voluntierių dėl 
Suvienytų Valstijų kariume- 
nės šioj opioj valandoj Mexi- 
koj, tai aš esmi tikras, — pa
sakė kun. Jakaitis (klebonas 
šv. Kazimiero parapijos), — 
kad čia rasis nuo 150 iki 200 
lietuviškai kalbančių vyrų, 
kurie eis po žvaigždėta vė
liava kovoti”.

Necituosime daugiau, už
teks ir tų žodžių. Męs, lietu
viai,neturime reikalo nuliūs
ti. Jeigu po Rusijos caru 
męs turime Laukaičių ir 
Yčų/ tai čia męs turime Ja
kaičių ir Ramanauskų.

Bet tai dar neyfekas. 
kaitis ir Ramanauskas 
karštakošiai.

Męs pasiklausykime, 
sako karės filosofai,
taip sakant, patiesia idėjinę 
papėde dėl patrijotiško 
šauksmo, jie patepa ratus.

Sunku mums bus pers- 
pauzdinti straipsnį apie ka
rę, kuris tilpo “Vien. Liet.” 
N. 17. Karštai rekomen
duojame visiems įgyti tą “V. 
L.” N-rį ir pasiskaityti, ką 
rašo mūsų patrijotai. Išve
dimai to straipsnio tokie:

1) Karė su Mexika — yra 
patrijotizmo dalykas, bet 
anaiptol ne pasekmė Ameri
kos kapitalo intrigų.

2) Karė su Mexika bus 
žmoniškumo dalykas.

3) Mexikon reikia išmin
tingai (oho!) įvezdinti Ame
rikos kapitalą.

4) Lietuviams nereikia 
būti karės priešais.

Dabar jums aišku, ką sako 
“Vien. Liet.” ir kokia to lai
kraščio filozofija. O dar vi
lai neseniai tie ponai sakė 
kad jie geresni socijalistai, 
negu lietuviški “cicilikai”.

Jeigu dar ligišiol vienas 
kitas nesusiprates darbinin
kas galėjo tikėti “Vien. L.” 
“bepartyviškumui”, tai da
bar ir prasčiausiam žmoge
liui aišku, kad tas laikraštis 
yra paprastu kapitalistišku 
skarmalu, niekuo nesiski
riančiu nuo jam panašių an
tiškų geltonlapių.

Bet šiuo žygiu , štai kas 
dar idomu. Kada ponai Ja
kaitis, Sirvydas ir Rama
nauskas sudarys lietuviškus 
oulkus, kad pralieti lietuviš
ką kraują už Mexikos “liuo
sybę” — tai jie, tie lietuviški 
Dulkai, turės žygiuoti greta 
lenkų pulkų. Mat, ir lenkai 
natri jotėliai nenori apsileis
ti. Tie nori tverti lenkiškus 
legijonus.

Gražus bus vaizdelis, kad 
amžinieji priešai: lenkai ir 
lietuviai klerikalai ir tautie
čiai, “Sokolai” ir “Vyčiai” 
broliškoj vienybėj guldys 
galvas ant Mexikos laukų!

Tai bus kova, verta 
Grunvaldo kovos, tik šiuo- 
mi laiku kovos ne su teuto
nais, bet su nelaimingos ša
lies žmonėmis.

Laimingi mūsų patri jot- 
nalaikiai ir klerikalai. Jie 
ntrado sau priešą. Su caru 
Mike nėra ko kovoti, jeigu 
'š jo galima medalius gauti. 
Taigi, savo narsybę reikia 
parodyt ant Mexikos laukų, 
guldant galvą už Rockefelle- 
rio ir jo karališkos familijos 
interesus.

Tai kas, ką Rockefelleris, 
Hearstas ir visa minia kapi
talistu aikvoja Mexikos tur
tus ! Tai kas, ką Mexika ap
siausta tinklu Amerikos ka-

Ar gali gyvuoti kūno da- 
lįs, viena nuo kitos atskir
tos? Daugelis žmonių ma
no, o seniau ir visi taip ma
nė, kad kūno dalįs gali tik 
tol gyvuoti, kol jos tebėra 
viena su kita surištos, kol 
jos, kaip sako, sudaro vieną 
organizmą. Vienok bus jau 
keletas metų, kaip šita nuo
monė liko neteisinga. Pasi
rodė,^kad daugelis kūno da
lių gali dar sulyginamai" il
gai gyvuoti ir “dūšiai iš kū
no išėjus”. Taip, pavyzdžiui, 
varlei likus negyvai, jos šir
dis gali dar darbuoties, plak
ti, kaip prie gyvos galvos, 
dar kelias dienas. Triušo 
(kraliko) širdis, išpjauta iš 
kūno ir 3— 4 dienas pragu
lėjusi, visai sustingusi ir su- 
rugusi, nenumiršta vienok, 
nes, perleidus per ją tam tik
ro skystimo, ji ima vėl tvak
sėti ir tvaksi dar kelias die
nas. Ir viduriai dar ilgai 
vieni atskirti guvuoja. Pran
cūzas Karelis New Yorke 
darė pareitais metais šitokių 
bandymų. Jis išpjaudavo 
katei visus jos^vidurius: 
plaučius, širdį,/skrandį, ke
penis, žarnas, pūslę ir tt., tik 
ne po vien^ daiktą, bet visus 
kartu; užnšdavo gįslas, kac 
kraujas neišbėgtų; sudėda
vo tuos vidurius šiltai į tam 
tikrą skystimą, ir tie vidu
riai gyvuodavo ir savo darbą 
dirbdavo ir toliau, visai kaip 
krūtinėj ir pilve tebebūda
mi : širdis mušdavo kaip rei
kiant, viduriai maldavo, in- 
dėtąjį valgį ir varydavo jį 
tolyn, lygiai kaip ir pirmiau, 
kraujas išnešiodavo sumal
tąjį valgį po kitas kūno da
lis ir maitindavo jas. pToks 
atskirų vidurių gyvavimas 
tęstadovosi dar 10 — 13 va
landų. Karelis parodė dar, 
kad atskiros kūno dalįs pa
čios vienos gali ne tik gyvuo
ti, bet ir augt. Jis ėmė mažu
čiukus žmogaus širdies ga
balėlius ir augino juos tam 
tikrame skystime keletą sa
vaičių, o neišperėto viščiuko 
širdies gabalėlius jis augino 
net 15 mėnesių. Tie gabalė
liai ne tik nemiršta, bet ir di-

Ruožai iš Airijos 
istorijos,.

Airija, kuri laike pastarųjų keletos me
tų lošia taip įžymią rolę Anglijos politikoje 
ir kuri taip labai pagarsėjo pastarame laike 
su savo Ulsterio klausimu, verta pažinti 
maž-daug ir iš istoriško atžvilgio, idant ge
riau būtų galima suprasti jos ydas ir tuos 
jos draugijinius klausimus, kuriais užimta 
Anglijos ir Airijos žmonių mintis. Airija, 
nežiūrint ,kad ji užima tik biskį daugiau, 
negu $ dydžio žemės plotą, kokį užima pati 
tikroji Anglija, ir'jog jos gyventojų skait
lius yra aštuonius sykius mažesnis, negu 
tikrosios Anglijos, nežiūrint į visą tą jos 
menkumą, Airija praėjusiame ir šiame 
šimtmetyje pridarė Anglijai daugiau bėdos, 
negu užkariautoji didžioji Indijos imperija 
su savo suvirs trimis šimtais milijonų gy
ventojų. Dėl jos skriaudų nepalengvinimo 
buvę papildyta daugybės viršininkų užmu- 
šėjysčių, prievartų, maištų iškilę ir minis
terijų sugriuvę. Jos skriaudos dar po šiai 
dienai neišnaikintos ir šiame pat laike ran
dasi ant dienos tvarkos klausimas apie Airi
jos autonomiją (savyvaldą), vienos iš taip 
seniai per airius pageidaujamų reformų. 
Kad geriau supratus Airijos ekonomišką
sias sąlygas, draugijinius sątikius ir politiš
kąjį gyvenimą, tai turime bent kiek, nors ii 
labai trumpai, peržvelgti jos istoriją.

3. Anglą įsiveržimas: Laike Anglijos 
karaliaus Henry II rėdymo į Airiją pirmą 
sykį atvyko ir anglai. Tas įvyko 1171 me
tuose, ar pradedant tuo įsiveržimu jie atsi
kartojo vis tankiau ir tankiau. Airiai, kurie 
ką-tik šiek-tiek buvo atsivalninę nuo vienų 
svetimšalių ponavimo, dabar turėjo vėla 
ruoštis prie kito užkariautojo priėmimo. 
Tas ypatingai nepatiko genčių viršinin-, 
kams, kurie patįs norėjo išnaudoti savo ša
lies gyventojus be pašalinių įsikišimo. Gen
čių viršaičiai varde “tėvynės meilės”, “gim
tinės apginimo” ir “švento rymo-katalikų 
tikėjimo” šaukė savo pavergtuosius, galima 
sakyti, vergus prie pagelbos ponams išvyti 
anglus. Pavergtieji, tikėdami kunigų žado- 
mamjam dangaus gyvenimui, ėjo ir liejo sa
vo kraują už palaikymą savo pono vergys
tės ant savo sprando. Anglai laiks nuo lai
ko įsiverždavo į Airiją, bet niekad per iš
tisus tris šimtmečius nepajiegė užkariauti 
jos visos. Anglams pavyko apsistoti tiktai 
mažame sklypelyje netoli dabartinio Dub
lino. Tame distrikte ir jo apielinkėje anglų 
baronai pastatė sau muro pilis ir vietinius 
airius, kurie nepaspįėjo pabėgti ir tuos kurie 
buvo visame kame nuolankus, padarė bau
džiauninkais. Reštafs Airijos radosi po kon
trole genčių viršaičių, kurie be persto jimo 
vedė tarpe savęs vaidus, tokiu būdu išpus- 
tydami šalį ,arba užpuldinėjo ant anglų te
ritorijos Pale. Taip dalykai ėjo, pakolei 
Anglijos valdžia nesustiprėjo.

I. AIRIJA IKI ANGLIJOS 
UŽKARIAVIMUI.

1. Geografiška deskripcija: Airija ran- 
ant salAs, taip-pat vadinamos Airi- 
Toji sala priguli prie Britanijos salų

JI. AIRIJOS PAVERGIMAS.
4. Anglijos gales su tvirtėjimas: Kuo

met airiai vedė kares tarpe savęs arba už
puldinėjo ant Pale, tuomet anglai kolionis- 
tai, negalėdami sulaukti iš tėvynės tikro ap
saugojimo nuo airių užpuolimų, pradėjo pa
tįs organizuotis netik militariškai, bet ir ci
viliškai. Iš pradžių Anglijos valdžia, neno
rėdama labąi daug atydos duoti tai savo ko- 
lionijai, mielu noru davė kolionistams ir sa
vo parlamentą, idant kolionistai patįs galė
tų rūpinties apie apsaugojimą savęs nūo ai
rių nuožmių užpuolimų. Bet kuomet Angli- 

yta?pinė karė tarpe rau-

das 
ja. 
grupos. Airija pagal plotį užima biskį dau
giau, negu Kauno ir Vilniaus rėdybos, ku
rios abidvi užima 73.850 ketvirtainių viors- 
tų. Airiją rubežiuoja iš rytų Šiaurinės jū
rės pertaka, Airijos jure ir Šv. Jurgio jūrės 
pertaka, o iš pietų, vakarų ir šiaurių — At- 
lantiko okeanas. Paviršius lygus, išsky
rus išblaškytus kalnelius, kurie pasiekia tik 
vietomis apie tūkstantį pėdų viršaus jū
rių liemens. Lyguma prisėta ežerais, ku
riuos jungia upės. -Žemė, abelnai paėmus, 
derlinga, vietomis tik randasi durpės. Oras 
vidutiniškas pagal temperatūrą, bet labai 
drėgnas. Geriausia pavyksta galvijų augi
nimas. Mat, galvijai ištisą metą gali gany
ties ant žolės. Ačiū tokioms klimato sąly
goms į salos pločio užimta ganyklomis,.] už
imta tiktai žemdirbyste, o reštas salos yra 
netinkama nei žemdirbystei nei ganykloms. 
Žemdirbiai daugiausia augina bulves ir li
nus. Gyventojai susideda iš airių salos 
čiabuvių gyventojų ir ateivių, kolionistų: 
anglų ir škotų. Kolionistų yra tik apie de
šimta dalis iš visų gyventojų. Airiai yra 
katalikai pagal tikėjimą, kuomet kolionis
tai — protestonai. Ačiū blogomsiom eko
nominėm sąlygom gyventojų skaitlius vis 
mažėja. Tuomtarpu, randasi tik 4.390.000 
gyventojų.

2. Senovės Airija: Airiai, kurie priguli 
prie Keltų tautų šeimynos, žiloje senovėje 
gyveno gentėmis. Kiekviena gentis turėjo 
savo viršaitį, kuris užlaikė tvarką tarpe sa
vo pavaldinių ir vedė karę su kitu tokiu pat 
viršaičiu prie mažiausios progos. Tokios 
genčių karės nepasibaigė nei po krikščiony-

. Neužte
ko naminių nelaimių. IX-me šimtmetyje 
įsiveržė svetimšaliai, normanai ir danai, 
kurie savo viršininkystę palaikė saloje iki 
XH-tam šimtmečiui. Iš pradžių užkariau
tojų valdžia buvo žiauri ir despotiška, nes 
užkariautojai bandė kištis į visas gyveninio 
smulkmenas, bet su laiku toji žiauri despo
tija atslūgo ir pasiliko tiktai duoklių ėmimo 
formoje. Po svetimšalių užkariavimui per 
tūlą laiką karės buvo perstoję tarpe viršai
čių, kurie dabar vis rengėsi prie sukilimo 
prieš įsiveržėlius užkariautojus. Pagalios 
ir patįs užkariautojai nenorėjo duoti pa- 
vergtiemsiems genčių viršininkams išsivys
tyti į galingus viršaičius, kurie galėtų ir 
prieš pačius pavergėjus atkreipti savo spė
kas. Karei iškilus tarpe dviejų genčių, už
kariautojai padėdavo silpnesniai gentei per
galėti stipresniąją, kuri galėtų pastoti pa
vojum ir net patiems svetimšaliams užka- 
riautojafns. Vartojant tokią politiką, Ai
riai buvo laikomi prigulmybėje nuo užka
riautojų ,o iš kitos — susimažino ir savy tar

dyn eina, narvelių skaitlius* >bės priėmimui V-me šimtmetyje.
juose dauginasi.

“Sveikata”.

Dėl Colorado.
Ar jūs žinote, kad Colora

do mainieriai gyveno vergi- 
joje?

Jie gyveno kompanijų bu
tuose, pirko sau reikalingų 
daiktų kampanijų krautuvė
se, ėjo melsties į kompanijų 
bažnyčias, gėrė alaus kom
panijų saliunuose, gydėsi 
pas kompanijos daktarą.

Tuomet jie sukilo . Jūs ži
note, kuomi pavirto jų ko
va? Ji pavirto kare, civiliš
ka kare.

Ar jūs tikit dabar į Ame
rikos liuosybę?

Uz knygą apie autonomiją 2 
metai kalėjimo.

“Nowa Mysl” praneša:
Peterburge nuteistas 2 

metais tvirtovės žinomas
mokslininkai
Courtenay
autonomiją.

Caro Rišėjai pamatė joje;
‘ prie maišto.

Bodouin de 
knygą, apie

pines kares, nes galingesnieji viršaičiai ži 
no j o, kad jie visviena bus pergalėti per silp 
nesnius su pagelba normanų arba danu 
Bet kaip greit užkariautojų gale susilpnėjo 
taip greit anarchija įvyko visoje saloje.

nų nuožmių uzp^o 
joje pasibaigė>s^;
donosios ir baltosios Rožių, tai Anglijos ka
rališkoji valdžia sustiprėjo ir pradėjo dau
giau stengties rėdyti to žodžio tikroje pras
mėje, netik namie, bet ir Pale (ištark pėl). 
Toji Rožių karė buvo karė tarpe dviejų 
lenktyniuojančių karališkų šeimynų vdėlei 
Anglijos sosto. Viena iš jų, Lancaster, sa
vo ženklu turėjo raudoną rožę, o antra, 
York, baltą rožę. Laike tos karės tapo iš
žudyta labai daug galingų dvarponių šei
mynų, kurios buvo įtraukiamos toje karėje 
ačiū giminiškiems ryšiams su viena arba ki
ta iš kariaujančių šeimynų. . Užėjus ant sos
to Henry VII, kuris paėjo iš Lancaster šei
mynos ir paėmė pačią iš York šeimynos, bu
vo sujungta abi kariaujančios šeimynos ir 
^karalius pasijuto gana galingu veikti be 
parlamento pritarimo, kuriame pirmiau 
svarbią rolę lošė nužudytieji dvarponiai. 
Henry VII netik Anglijoje norėjo veikti 
sauvališkai, bet ir Airijoje. Tani tikslui jis 
atsiuntė į Pale ®dwardą Poynings, kuris 
privertė vietinių kolionistų parlamentą pri
imti įstatyntą sulyg kurio Airijos parlamen
tas nebuvo galima sušaukti be Anglijos ka
raliaus pritarimo ir jokis įstatymas negalė
jo but priimtas, pakofei neužtvirtintas per 
karalių ir jo tarybą. Taipogi, kad Anglijos 
įstatymai turi turėti galę Airijoje, kaip ir 
pačioje Anglijoje^Pakol anglai valdė tik sa
vo kolioniją Pale, tai tie naujieji įstatymai 
pačius airius visai palietė. Visai kitaip 
dalykai virto, kuomet anglai XV-to šimtme
čio paskutinėje dalyje pradėjo visą Airiją 
užkariauti; tuomet pasirodė, kad airiai ne
turi jokios politiškos galės.

5. Anglijos pavergimo palitika: Henry 
VIII, kuris viešpatavo nuo 1509 iki 1547 me
tų, užimdamas sostą, priėmė titulą Airijos 
karaliaus, vieton Airijos lordo. Nieko ne
laukęs, jis pradėjo išduoti vieną po kitam 
opresyviškus (priverčiančius) įstatymus. 
Visupirma jis paliepė airiams vartoti ang
lišką kalbą vieton savosios, taipgi dėvėti 
drabužius tokius, kokius dėvi anglai, kirpti 
ir nešioti plaukus taip, kaip anglai. Tie da
lykai iš sykio palietė patį airių gyvenimą ir 
jie pasidavė tam su dideliu nenoru. Bet dar 
daugiau, negu tas, atsiliepė ant jų paliepi
mas pripažinti Anglijos karalių už bažny
čios galvą vieton popiežiaus. Airiai per 
tūkstantį metų buvo ištikimi rymo-katali- 
kų bažnyčiai ir kuomet jų urėdninkams pri
siėjo priimti prisiegą, pripažįstant Henry 
už bažnyčios galvą, tuomet jie atsisakė nuo
savo urėdų, kurie tapo atiduoti protesto- 
nams urėdninkams arba katalikams, kurie 
sutiko su reikalaujama prisiega. Trečias iš 
Henry VIII-jo darbų Airijoje buvo, kaip 

(Darbus).
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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 artistiško 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)

PARSIDUODA NAMAS
Parduodu namą dėl 2 šeimynų, 8 

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

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

(32—35)

J. Kalainis, 
Milwaukee Ave., Chicago, III.

(33—36).

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 27 m. senumo. AŠ esu 28 
m., laisvas, uždirbu $25.00 į savaitę. 
Norinčios atsišaukti ir savo paveikslą 
prisiųskit. ' 

1560

PHI LA DELPHIEČIAI 
ISITfiMYKITE!

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

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

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

Pajieškau ir pranešu Viktorijai K 
po tėvais Tominausklutė, Suvalkų gv 
bernijos, Seinų pav., šventažerio gmi- 
no, Kireiliškio folvarko, kuri pras'fta- 
lino nuo manęs 1906 m. iš Minersville, 
Pa. su Tadu Atkočaičiu, kad nesislap
stytų ir nesivadintų mano pavarde, 
nes yra liuosa nuo manęs, aš gavau iš 
teismo persiskyrimą. Kas iš lietu
vių pirmas praneš jai, kurios paveiks
las čia telpa, tas gaus $5.00 dovanų. 
Ji turi du vaiku, John ir Jos., vyres- 
nie 10 m.

J. R. K.
Box 387, Benld, Ill.

Pajieškau dėdės Simano Stenu'io, 
Suvalkų gub. Pirmiau gyveno Pawne, 
Ill. Jis pats arba kas apie j j žino 
malonės atsišaukti.

M. ViktoraviČia,
544 Broadway Ave., Grand Rapids, 

Mich.

• * ' AV rS • F • '•i’? • w

Draugijos, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organu:

(32—35) ‘

TĖMYKIT.
Kas pas mane užsirašys ant metų 

“Laisvę”, tas Raus dovanų kny$ru&U 
vertės 25c. Pas mane galinta užsira
šyti ir kitus ’ietuviškus laikraščius. 
Taipgi galima gaut visokių knygų.

Kreipkitės Šiuo adresu:

Box 592,

PARSIDUODA BIZNIS.
Parduodu gerai išdirbtą biznj Sta

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

Kraujo praliejimas 
Coloradoje.

Žodis Colorado turi miste
rišką prasmę dėl kiekvieno 
Suvienytų Valstijų gyvento
jo, nes jis žino, kad toje 
grandioziškų kalnų valstijo
je iškasama aukso, sidabro 
ir švino daugiau, negu ko
kioje kitoje šios šalies val
stijoje, kad joje randasi įžy
mios anglies ir geležies ka
syklos ir daugybė ligonbu- 
čių, ypatingai dėl džiovinin
kų, nes oras ten sausas ir ty
ras. Dėl darbininko, svajo
jančio tapti milijonierium, 
Colorado — šalis vilties, ku
ri užsibaigia karčiame apsi
rikime. Dėl kapitalisto — 
šalis didelio profito ir grei
to praturtėjimo. Dėl susi- 
pratusio darbininko — ša
lis, kur darbininkai, jų mo
teris išvaikai yra žudomi už 
tai, kad nesiduoda ramiai iš
naudoti save kapitalistams.

Priežastis devynių mėne- 
siiybetvarkes ir dabartinė 
kraujoliejystė apie miestą 
Ludlow, Coloradoje princi- 
pijaliniai veriasi štai kame: 
vitiniu kasyklų darbininkai 
buvo bandoma suorganizuo
ti į uniją; kasyklų savinin
kai ,patyrę dalyką, pavarė 
organizuotus ir priėmė 
streiklaužius, kuriuos ap
ginklavo. Susipratusioj i dar
bininkai užprotestavo prieš 

, tokį kasyklų savininkų begė
dišką saurankiškuma ir ap
skelbė streiką; Kapitalistai 
tuojaus pasirūpino apie vals
tijos milicijos atvežimą ir 
pertraukimą konstitucijona- 
liškų ‘ teisių egzistencijos 
streikuojančiame distrikte. 
Žmonės be teismo buvo me
tami į kalėjimą ir laikomi 
ten be jokios priežašties mė
nesiais, ir negeistini elemen
tai deportuojami iš streiko 
distrikto... Konstitucijona
liškos teisės tapo atimtos 
nuo darbininkų ir suteikta 
neaprubežiuota gale kapita
listų tarnams daryti žudy
nes. t

Kanitalistai pareikalavo 
milicijos ir suspenciją kon- 
stitucijonališkų teisiu^ strei
ko distrikte. Ką reikalavo 
—tą Colorado valstijos val

džia suteikė. Ponai pareika
lavo tuos dalykus, idant var
de konstitucijos galėt'į ap
ginti savo privatišką nuosa-

užsimerkia, kad Suvienytose! 
Valstijose yra gvarantuota 
laisvė žodžio ir laisvė orga
nizacijos ir kad bandymas 
aprubežiuoti tas laisves su 
pagelba milicijos ir kariško 
stovio yra vienas iš bjau
riausių pasikėsinimų ant 
mūsų šalies konstitucijos ir 
demokratiškųjų tradicijų 1 
Jie reikalauja iš valdžios, 
kad ji visomis spėkomis ap
gintų jųjų privatišką nuosa
vybės teisę, bet visai pamirš
ta apginti darbininkų kon- 
sti tuci j onališkas/teises. Jie 
gina privatišką nuosavybę, 
bet mina po kojomis žmonių 
vnatiškas laisves. Jie sako 
su plienu ir švinu darbinin
kams: “Jūs neturite tiesos 
organizuotis, nes susiorga
nizavę galėtumėt reikalauti 
neteisingų dalykų, dalykų, 
kokių negalime duoti be 
mūsų pačių pražuvimo, ir 
už tai negalite organizuotis, 
iei nenorite tapti nužudy
tais. Mums nepokam jūsų 
konstitucijonališkos teisės 
’aisves žodžio, susirinkimo, 
vpatos nepaliečįamybė, lais
vė spaudos, ir orga
nizacijos, kuomet mūsų 
nrofitas ir toji privatiškoji 
nuosavybė, kuri neša tą pro- 
fitą, yra pavojuje”.

Argi ištikrujų šis didysis 
Colorado streikas dar ne- 
>ertikrįs tų reakcijoniškųjų 
mijistu, kad darbininkai tu- 
•i išrinkti savo partiją—So- 
•ijalistų Partiją, jei nori, 
kad jų gyvastis ir gerbūvis 
būtų statomas pirmoje vie
toje, o ne kapitalistų profi
lis. Reikia vilties, kad toji 
kraujoliejystė prives juos 
nrie susipratimo.

vo sau pagelbon valstiją, bet 
valstija tu om tarpu atėmė 
darbininkams konstitueijo- 
nališką teisę žodžio, susirin
kimo, organizavimosi ir 
streiko.- Milicija neduoda 
darbininkams atkalbinėti 
streiklaužius nuo darbo to
dėl, kad tuomi aprubežiuoja- 
ma dirbt norinčiųjų darbi
ninkų fS^dirbti.kur jie no
ri, bet kad tuomi užginama 
laisvė žodžio, tai ponams 
kasyklų savininkams visai 
neapeina. Kapitalistai nori 
daugiau profito, negu iki 
šiam laikui turėjo, už tai jie 
reikalauja pigių darbininkų 
Pigiai dirba tik nesusipratę 
darbininkai, už tai vietiniai 
kapitalistai ir nori neprileisti 
nei vieno susipratusiu darbi
ninko, kurie neduoda nuo 
savęs devynių skuru lupti.

John D. Rockefeller, Jr., 
(jaunesnysis), viešai, prieš 
šalies įstatymdavius, ap
reiškė, kad kapitalistai pasi
ryžę milijonus pinigu išdėti 
pergalėjimui ir išnaikinimui 
unijos Coloradoje. Tą sako 
ne bile kokis tauškutis, kuris 
nori prisigerinti prie kapita
listų, kad gavus sau lengves
nį pragyvenimą, bet žmogus, 
kuris valdo milijardų ver
tės turtų ir laiko savo ranko
se milijonu žmonių gyvastis. 
Jis išreiškia nevien tik min
ti, bet ir nuomonę visu iš
naudotojų. Jie su piktais 
žodžiais apkaltina susipra
tusius darbininkus negerbi
me valstijos jstatvmų ir kur
styme prie betvarkės ir įsta
tymų laužvmo. Tie poną 
vienok visai pamiršta, kac 
išdėjimas milijonu pinigu 
agitacijai ir napirkmui val
džios viršininku vra kur kas 
didesniu negodojimu ir lau
žymu įstatymu ir anarchijos

pa rengė balių. Balius, ma
loniai, dėl dviejų priežasčių 
pralaimėtas: toj svetainėj, 
<ur buvo balius, prieš tris 
dienas ištiko gaisras, tai su
degė visa scena. Antra 
toj pat dienoj balių turėjo 
lenkai. Taigi, ir vieni ir an
tri prakišo.

Dabar kuopa dar mokina
si “Gyvus Nabašninkus” ir 
žada greitai statyt, tik nepa
ranku, kad jau karščiai už
ėjo.

19 d. bal. L. S. S. 39 kuopa 
su L. Laisvėę Pašelpiniu 
kliubu surengė prez. Wilso- 
aui protestą prieš Burnetto

Ant 9 d. geg. kliubas ren
gia balių. Mūsų kliubas irgi 
darbuojasi. Turi pusėtiną 
savo knygyną ir arti 1.000 
kapitalo. Kliubas nutarė 
pirkti lotą ir statyti savo 
svetainę. Už tatai kliubą 
reikia pagirti ir palinkėti 
pasisekimo.

Kaip greitai kliubas imsis 
darbo, tuoj^socijalistai prisi
dės su savo pagelba. Kuopa 
Žada parengt kelis vakarus 
ir statyt visas savo pajiegas, 
kad tik kliubas įgytų lotą.

Kliubas mūsų sutvertas 
ant geru pamatų. Tarp kit
ko kliubo uždaviniu yra: 
“platinti apšvietimą tarpe 
lietuvių, supažindinti su S/y 
nolitika ir ekonomija, rūpin- 
ties išėmimu ūkėsišku popie- 
rų ir rūninties pakelti lietu
vių vardą tarpe svetimtau
čiu”.

Jeigu kliubas suirtų, 
turtas nevalia aukauti 
religišku reikalų, bet 
moksliškų knygų ar 
mokslainės.

Taigi, matomai, kad kliu
bas yra progresyviškas. Lin
kėtina jam žydėti ateityje.

Kitą kartą papasakosiu 
apie tūlą Rymo agentą, ku
ris pribuvo čion kirpti avė- 
lių. P.

Šiomis dienomis turės galutinai išsirišt klausimas apie Airijos savyvaldą (auto
nomiją — home rule). Ant paveikslėlio matote unijistų demonstraciją (jie priešingi 
autonomijai)ir kariumenę.Kas nori daugiau apsipažint su Airijos dalykais — mel
džiame pasiskaityt rašinio “Ruožai iš Airijos istorijos”.

go ir mums. Tūli čia iš lie
tuvių sulenkėję, kurie nieki
na lietuviškas 
aikraščius, o 
moka šnekėt.

Bet, broliai, 
tų tamsuolių, 
pirmyn.

Tautos Sūnus.

Chicago, Ill.
Dar žodelis dėlei be reika- 

o apkaltinto Butkaus.
Kada ta mergina P. pribu

vo Chicagon, tai Vimbuta 
prašė pas Butkus jai vietą, 
šaipo tarnaitei.

Ponia Butkienė, gailėda
mos grinorkos, paėmė, kai- 
)o savo dukterį, aprengė, 
taip reikia. Prabuvus apie 
3 mėn., pamatė daugiau 
svieto ir susipažino su senais 
savalierias. Suprantama, 
tai buvo slidus kelias. But
kienė, pamačiusi, kad nebus 
rodos, parūpino darbą dirb
tuvėje. Prabuvus ten porą 
dienų, pradėjo visur tranky- 
ties.

Tuomet ji apleido Butkus. 
Butkaus tada kaip kas pra
puolė.

Teisme ją išteisino, nes jos 
mylimi pasamdė advokatą, o 
Butkai buvo be advokato.

Tūli iš liudininkų (Jan
kauskienė) dabar pati pa
matė, kas tai per mergina ir 
pasakė, kad Butkienė turėjo 
tiesą, ją prašalindama.

P. D., norėdamas įtikti, 
pastorėjo kitą vietą. Ten tū
las senis žadėjo advokatui 
135 dol., kad tik gautų tą 
merginą. Bet išėjo priešin
gai. Merginą kitas paėmė.

Žmogelis išsinešdino į ki
tą miestą.

Dabar ta pati mergina 
verkia, sakydama, kad But
kai buvo jai tikri tėvai ir, 
jog ji buvusi kalta, neklau
sydama jų.

O kalčiausiais yra tokie 
vyrai, kurie veda merginas 
iš kelio. Teisingas.

ko jo apie Lietuvos istoriją: 
“girdi lietuviai norėję 
apkrikštyti, tai lietuviai 
pirmi užpuolė kryžiokus, o 
šie gynėsi”.

Biznieris savo biznį visa
da giria, vienok nereik pra
leisti nepastebėjų^ štai ko: 
ir maži vaikai žino, kad ka
talikiški kryžiokai ugnia ir 
kardu norėjo išnaikinti lais
vus lietuvius.

Kun. T. Žilinskas sakė: 
“reikia pastatyt ant gero pa
mato (ką? Red.). Šioje sve
tainėje gvildensit darbinin
kų reikalus, ale tai ne .taip 

■gerai. O žiūrėkit į Brockto- 
ną. Ten tai stato namą ant 
gerų pamatų!” (Airiai sta
to bažnyčią). Kunigams gal 
ir gerai, bet darbo žmonėms 
visai netikęs. Jau du tūks
tančiai metų ,kaip bažnyčios 
statomos, o darbininkų pa
dėjimas eina sunkyn ir sun-

Holyoke, Mass.
Čionais yra apie 400 lietu

viu.
Turime dvi draugiji: šv. 

Kazimiero (apie 30 narių) ir 
Lietuvių Knygynas, prie ku
rio priguli 22 nariu. Laik
raščių visai mažai kas te
skaito. Pareina tik keli 
“Laisvės” ir “Keleivio” nu
meriai

Montello, Mass.
Mūsų kaziukų ir panelių 

vaikai yra suorganizuoti j 
abazėlį, vadinamą L. R. R. F. 
Ten jų vaikus mokina karei
viško muštro ir tt.

20 d. bal. to abazelio buvo 
balius ir prakalbos lietuvių 
svetainėje, nors kaziukai ir 
kunigai pirmiau ožio balsu 
rėkė, kad tautiškas namas 
esąs prakeiktas ir jo nerei
kia. O dabar patįs jau nusi-

Kun. Jakaitis pasakė, jog 
daktaras ir advokatas be ti
kėjimo ir kunigo negal ap
sieiti. Kasžin? Kad advoka
tai ir daktarai gali apsieit be 
kunigų, tą visi supranta, bet 
kad Macochai ir Šmidtai 
samdo geriausius advokatus 
tai faktas. Kuomet popie
žiui pilvą suskauda ,tai ir be 
daktaro neapsieina.

Toliaus Jakaitis išvadino 
socijalistus girtuokliais ir iš
tvirkėliais.

Kad nurodžius to tvirtini
mo melagingumą, aš pasi
remsiu faktais.

Štai protokolas posėdžio 
Austrijos parlamento 21 d. 
vasario 1910 m.: “bėgyje 
1900 metų likosi patraukta 
atsakomybėn 63 kunigai už 
seksualizmą ,tarpe tų vienas 
vyskupas B. už užkrėtimą 
aristokratiškos ponios sifi
liu”.

Todėl kunigams geriausia 
būtų atsižvelgti į juodus 
darbus savo konfratrų.

Kalbėjo dar koks tai klie
rikėlis, o kitus kalbėtojus su
sirinkusieji nuvijo nuo pa
grindų.

J. B. Valinčiauskas.

Taipgi buvo sulošta keletas 
monologų, ką atliko V. Rim
kus ir kiti.

Nepaisant didelio lietaus, 
žmonių prisirinko pilna sve
tainė, 300 su viršum ir visi 
užsilaikė ramiai. Iš publi
kos pusės buvo girdėtis: “o 
tai puikus koncertas!”

Aukų uždengimui lėšų su
rinkta $4.91. Kaipo akto
riams, taip ir aukautojams, 
varde 61 kp. ištariu širdin
gą ačiū. Lipčius.

vusiam sunku darbas tu 
Mat, į čia labai daug 
miestų privažiavo.
dabar taip daug žmonių li
kosi be darbo.

Worcester, Mass.
Kas-kas jau, bet Worces- 

teriečiai tai, rodos, darbuo
jasi daugiaus už visus. Pa
imkim nors L. S. S. kuopą. 
Nors mažas būrelis ,bet kiek 
jau nuveikė per tuos 4 mė
nesius šių metų ! Surengė 2 

' koncertu, 2 šokius, 3 prakal- 
I has, 5 viešas prelekcijas Jr 
surado naujų skaitytojų 
daugiaus šimto, užsakydami 

tai smarkiau!
a penktąją sa- 
/kų rengia Fe- 
svetainėje, 29

ii rengiami pa
liškes mados, 

Kaip vadina “Lotereja Alle
gri”. Pasilinksminimo pro
gramas labai platus:

smuikų, bus dainos, mono- 
liogai, dialiogai, ir šokiai: 
Worcesterieciai moka ir 
mėgsta dailiai pasilinkspiin- 
ti. Tikimės turėti daug sve
čių iš apielinkių Worceste- 
rio.

Worcesterieciai vasara 
sutiks labai puikiai. Be abe
jonės ,ant šios “linksmos sa
vaitės” turės progą atsilan
kyti visi, rodos, ir įėjimas 
bus už dyką. J—as.

LIETUVIŲ IMMIGRANTŲ ŠELPI M. 
DR-JOS VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

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

Pagelbininkas J. Krulikauska®, 91 
Warwick St., Newark, N. J.

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

Iždininkas P. Vaičeliunas, 88 Farley 
Ave., Newark, N. J.

I iždo globėjas J. Dobinis, 108 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.

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. Sukelia, 712 Park Ave. ’

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

Vėliavų nešėjai: P. Milewskas, 301 
’alidonian St. ir B. Kiga, 168 Main 

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

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

Kliubas. Kad apginti Kliu
bą nuo nepageidaujamų 
ypatų — kliubo įstatuose pa
minėjo: “...išpažįstantis ir 
pildantis pareigas Romos 
katalikiško tikėjimo, gali 
būti priimtas j kliubą”. Su
organizavęs kliubą, kunigė
lis tvėrėsi statyti karčiamą. 
Padrąsinimui kliubiečių prie 
darbo, kunigėlis aukavo ne
mažai pinigų, kitus paskoli
no ir taipgi išmeldė nemažai 
paskolos nuo nekuriu leng
vatikių ,siuntinė jo parapijo
mis ubagauti po visą apielin- 
kę ir apie pradžią šų metų 
darbas likosi užbaigtas ir 
dabar kunigėliui beliko tik 
agitacijos darbas. Bažny
čioje kiekvieną nedėldienį 
ragina parapijomis, kad ei
tų “pasilinksminti” į kliubo 
salę ,nes pelnas busiąs para
pijos naudai. Paskutinį ne
dėldienį prieš Velykas, papa
sakojęs kiek apie Kristaus 
kančias, pradėjo raginti pa- 
rapijonus, kad ateitų į kliu
bo salę pasilinksminti Vely
kų dienoj, būsianti puiki 
muzika ir įžanga dykai. Čia 
gal manęs skaitytojas už
klaustų ,iš kur tas kunigėlis 
toks geras, kad duoda salę 
pasamdo muziką ,kuri atsi
eina keliolika dolerių už va
karą ir liepia p arapi jonams 
“linksminties” už dyką? Bet 
jis žino, kad pakviestiems iš 
bažnyčios į karčiamą — ga
lima parduoti dikčiai gėri
mų. Čia tik paminėsiu vie
ną iš triukšmingesnių “pasi
linksminimu”, kuris buvoC- '

surengtas sausio 11, ir kuni
gėlis jį išrėkliamavo per 3 
nedėldienius prieš tai ir ant 
to “pasilinksminimo” tapo 
parduota 70 keisų alaus po 
24 butelius į keisą ir taipgi 
nemažai kitokios rūšies gė
rimų. Tai yra “biznis”.

Iš Canados.
Kiek man teko patirti iš 

laiškų bei “Laisvės” N. 28, 
tai Montreal’e ir Winnipeg’? 
gyvuojančios pašelpinės 
kuopos mūsų sumanymui 
iritarė. Winnipeg kuopa 
net ir mūsų konstituciją su 
mažais pataisymais priėmė.

Taigi, man rodos, esant 
jau 3 kuopoms, būtų galima 
jau visas pamatas S. L. K. 
pastatyti. Todėl reikia ne
atidėliojant galutinai rištis 
krūvon ir rūpintis išrinkti 
C. K., kurs su laiku, atlikda
mas savo pareigas, smulk
meniškai viską sutvarkytų, 
pasirūpintų užbaigti dirba
mą konstituciją.

Iš priežasties darbų suma
žėjimo iš Medicine Hat kuo
pos koletą narių išvažinėjo, 
o tame skaičių esu ir aš, bet 
nereikia nusiminti dėlei tto, 
nes kaip aš .taip ir kiti, iš
važiavę nariai neatsisakys 
būti S. L. K. nariais, bet prie 
pi’ogos rūpinsis kitur tverti 
panašias kuopas.

Winnipeg kuopos stovį 
man da neteko smulkmeniš
kai sužinoti, bet Montreal 
kuopa turi apie 50 narių, 
tarp kurių, aš manau, gali 
rastis sumaniu ir veiklių 
draugu ,todėl aš pilnai sutik
čiau, kad Montreal kuopa 
paskirtų iš savo tarpo ypa- 
tas, kurios galėtų atlikti vi
sas C. K. pareigas šiais me
tais.

Geistina būtu, kad visos 
čion minėtos kuopos išreikš
tu šiame dalyke savo nuomo
nes per “Laisvę”, o tuomet 
visas darbas eis kur kas 
suarčiau ir pasekmingiau. 
Tik draugai prie darbo, o su 
laiku rasis pritarėjų ir ma
žesniuose Kanados mieste
liuose.

J. Žebrauskas.

Šventas biznis.
E. St. Louis, Ill. Mūsų ku

nigas patėmyjęs, jog bažny
tinis “biznis” pradėjo pulti, 
įsitaisė karčiamą su sale. Jis 
ją įsisteigė šitokiu būdu: 
apie vidurį 1912 m. pradėjo 
organizuoti “politišP'” kliu
bą iš parapijonų pi 
Amerikos Ukėsų d

W. Lynn, Mass.
L. S. S. 61 kp. balandžio 26 

atsibuvo koncertas. Nusise
kė labai puikiai. Labiausia 
atsižymėjo mažas vaikas P. 
Znotas iš Roxbury, taipgi ir 
du maži vaikai iš Peabody 
Juozas ir Izabele šidiškučiai.

Daug juoko pridarė suloš
toji komedija “Kriaučiai”, 
ką atliko draugai iš Brighto- 
no. Z. Aliukevičiute iš Ha
verhill, Mass, sudainavo 
dvi daineles. Vietines, M. 
Krakauskiutė, O. Žvingeliu- 
tė, E. Žvingiliute ir dar vie- 
na> kurios pavardės nežinau, 
nudainavo “Nors* audros 

’...... .

Easton, Pa.
20 d. bal. čia buvo L. Pru- 

seikos prakalbos, surengtos 
II rajono L. S. S. Žmonių 
prisirinko pusėtinai daug.

Drg. L. P. klausytojus pil
nai užganėdino. Publika už
silaikė inteligentiškai. Gir
tų nebuvo. L. P. kalbėjo 
dviejais atvejais. Tarpais 
buvo gražių deklamacijų, tik 
to monologo “Kiaušinių” ne
reikėjo sakyt. Kitas.

PAJIEŠKOJIMAI

c.- ■

M. P. G ribas,
Aberdeen, Wash.

(.33—34).

“Nežudyk”.
Vienaveiksmis dramos 

skiriamas vaikams. 
pa« va

NEUŽMIRŠKITE SAVO 
VAIKUČIUS.

Holyoke, Mass.
Čionais darbai eina gerai 

Visos f



VIETINES ŽINIOS
2 d. gegužio Mc Cadden 

Memorial svetainėj Lietuvių 
Apšvietos draugijos aktoriai 
statė ant scenos dramą 
“Mirtų Vainikas”. Atlikta 
vidutiniškai. Gerai lošė J. 
Kačergius — Vlado rolėj, K. 
Jurgeliutė — Janinos rolėj 
ir J. Miškeliunas —tėvo ro
lėj. Žmonių buvo tik apie 
300 — taigi visai mažai, su
lyginant su Brooklyno lietu
vių skaičium. Gaila, kad 
mūsų žmonės dar taip ma
žai interesuojasi scena.

Reporteris.

Gegužinėj parodoj lietu
viai šiais metais puikiai pa
sižymėjo. Galima drąsiai 
sakyti, kad pirmosios gegu •

Kalbėtojas silpnas.
Antras kalbėjo Krušins- 

kas, tas pats, ką anuomet 
kun. Milukui, “šeinakatarin- 
ką” sukant, penus rinko.

Tasai žmogus įsivaizdino 
stovįs sale augščiausio sosto 
ir pamiršo, kuomi esąs.

Milukas pasirodė dideliu 
patrijotu ir Gabrio užtarėju. 
Kalbėjo blogai ir net pats sa
ve barė, kad blogai kalbąs.

Iš Miluko išeina toks jau 
nusidėvėjęs kalbėtojas, kaip 
ir iš Šeštoko.

Buvo rodomi ir krutanti 
paveikslai, taip-gi zuzino 
bažnytinis choras, bet visai 
silpnai.

Publikos buvo apie 400 
ypatų. X. Y.

Naujausios mados 
GRAMAFONAI 
VICTOR MAŠINOS. 

Negausit geresnes progos, kaip dabar 
atiduodu $15.00 vertės mašiną 

tiktai už $13.00.

Laike balandžio mėnesio

visų lietuvių šventė. Joje zine^a ^5 vaikučiai. 1 su 
dalyvavo daugybė net šiaip 
jau konservatyviškų draugi-

Parodoje marsavo apie 
1000 žmonių. Daugelis, rau
donus ženklelius prisisegę, 
ėjo šalimis, pavieniais ir 
kuopelėmis.

Vakare atsibuvo prakal- __ ,
bos. Tautiškame name sau- j tis, leidžiamas Lietuvių Socijalistų 
sakimšhi prisigrūdo žmonių. 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. Į 
Pažiūrėjimui siunčiame vieną nume- i 

rį dykai.
Išpirk Money Orderį ir siųsk šiuo 1 

adresu:
“RANKPELNIS”,

76 MAIN STR.,
BELSIHLL, SCOTLAND, j

važinėjo automobiliai, gat- 
vekariai 14.

Apygardose New Yorko 
suvažinėta 9 vaikai.

Ar skaitai

‘Rankpelnį”?
Jeigu ne, tai tuojaus išsirašyk.

Rankpelnis” yra darbininkų laikraš-

sakimšhi prisigrūdo žmonių., 
Buvę į 700 klausytojų. Pir
mininkavo Augunas. Pro
grama buvo įvairi: dalyvavo 
chorai, deklamatoriai, benai. 
Kalbėjo L. Pruseika, J. Ne- 
viackas ir J. Žaltys.

Kiek girdėti, visų jų pra
kalbos publikai labai patikę. 
Kiekvienas, nors palietė ge
gužinę temą, betgi pasakė 
&mg naujo. Vienbalsiai pri
imta rezoliucija protesto 
prieš karę su Mexika ir žmo
nių žudymą Colorado. Bu
vo renkamos aukos Colora- 
diečiams mainieriams ir jų 
nelaimingoms šeimynoms. 
Nors Brooklyne bedarbės 
viešpatauja, vienok surinkta 
aukų virš 50 dol. (pavardes 
pagarsinsim vėliau).

New Yorko parodoje šie
met dalyvavo apie 60.000 
žmonių. Ant Union Sq. po
licija įtaisė provokacija. Su- i 
imtieji keli žmonės sužeista.'

SAKE”
Mėnesinis juokų bei satyros laikraš- į 

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

Kas prisius 10 centų tik tas gaus 1 : 
egzempliorių “šakes” ant pažiūrėjimo.'

Adresas:
“ŠAKĖ”,

1607 N. Ashland A ve., Chicago, Ill. '

Pikįetavimas ties Rocke- 
fellericT namu (2G Broad
way, New Yorke) tebesitę
sia. Tankiai ten susirenka 
daugybės žmonių. Viena 
mergina pasisakė nušau
sianti Rockefeller}, kaip šu
nį, nes jisai yra kaltininkas 
mainierių žudymo Colorado. 
Tą merginą suareštavo.

Kaip laikraščiai rašo, tai 
Rockefelleris pradeda dre
bėt už savo kailį.

Kokia tai Karalienės 
Aniolų draugija parengė ap- 
vaikščiojimą, paminėdama! 
10 metų sukaktuves nuo lai-1 
ko spaudos atgavimo.

Reikia stebėties, kodėl 
Brooklyne buvo bent keli ap- 
vaikščiojimai?

Šitą, paskutinį, apvaikš- 
čiojimą parengė klerikalai.

Kun. Misius priėjo savo 
kalboje prie išvedimo, kad 
dar lietuviai negali pilnai 
naudoties spauda, nes nėra 
ganėtinai apsišvietę. Kad 
galima būtų naudoties spau
da, sumanė įsteigt gimnazi
ją. (Žinoma, juodspalvę).Tu
rėjo stampukių prisispaudi- 
nęs (10.000), kurias parda
vinėjo po vieną centą ant 
įsteigimo gimnazijos.

SPECUALIŠKAS IŠPARDAVIMAS
TOKIO IŠPARDAVIMO NEW YORKE DAR NIEKAD NEBUVO

Aptiekorius ir Savininkas

Atsiųskite mums nors kiek pi
nigų ant rankos, o męs jums 
nusiųsime muzikališką instru
mentą, kokį jus tik norėsite.

Toks pat Armonikas 
12 plieninių klapanų, 12 basų 

Vertes $25.00, tik už 1J514.2S

LIETUVIAI, KREIPKITĖS PAS SAVUOSIUS
Mq3 patemijom, kad būtinai yra reikalingan lie

tuviams Now Yorko UŽEIGOS NAMAS. Taigi, 
męs ir insteigėm ta užeigos namą, kuris randasi 
po numeriu 498 yVa»liln«ton St., 
kampas Spring St., Now York City. Brangus 
K eliauninkai, kurie manot keliaut in Lietuva ne
pamirškit atsilankyti in mus užeigos narna, o gau
site naudingus patarimus Męs pasitinkame New 
Yorko pasažiorius, pribuvusius iš kitu miestu.Su
teikiam jiems nakvynę irparupinam pasportus iš 
konsulio.

1 vie- 
.une ir 

Gyduolių

Labai puikus
Venskie Armonikai 
su 21 perlo klevišiu, 8 basais

Vertės $18.00, tik už $7.250

Labr; grafafonas
Su 12 Lietuviškų dainų, vertės $45.00,
Atiduodame tik už.................$19.£>O

Tą grafafoną gvarantuojame ant 10 metų.

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

Atsilankę pas mus nors sykį, ateisite visada. Reikalaukite kataliogo.

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

PIRMUTINIS LIETUVIŠKAS NEW YORKE

UŽEIGOS NAMAS arba MOTELIS

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, puiki} 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.

S

.n

mm
Parduodam Laivakortes

tint.lručinuBlu ir greičiausiu garlaiviu už pigiau
sia kainą iš Lietuvos ir in Lietuvą. Siunčiam ir 
išmainom 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

newyor’k c5nxe,N. v. SOUTH B0ST0N’ MASS
820 Bank Street, Waterbury, Conn.

28—29 SUSIV. LIET. AMERIKOJE
Naujienos už 25c

SEIMAS
INVYKS WATERBURY’JE, CONN.

24 iki 30 d. Gegužės men., 1914 metų.
Šiuo kreipiamasi į visus S. L. A. narius, 

ypatingai į kuopų valdybas ir organizatorius, ir 
šiaip į geros valios ir Susivienyjimui užjaučian
čius žmones, kad jie visi, sujungtomis spėkomis 
pasidarbuoti per tą likusį iki Seimui laiką, idant 
galėtume pasitikti 28-tą — 29-tą Seimą su didžiau
siu džiaugsmu.

Nuo pereito Seimo Susivienyjimas Lietuvių 
Amerikoje labai žymiai pakilo narių skaičiumi, 
bet męs norime dar augščiau jį pakelti: NORI
ME PASITIKTI S. L. A. SEIMĄ SU 10.000 NA
RIŲ! Iki tam skaičiui nelabai daug tetrūksta.

Subruskite, vyrai ir moters! Nieko nėra ne
galimo tiems žmonėms, kurie dirba idėjai! Stokite 
darban, prirašinėkitė naujus narius ir parodykite 
savo tautai, jog jūs, S. L. A. nariai, esate verti di
delės pagodones ir užsipelnot su garbe nešioti tos 
organizacijos vardą!

PAKILKITE, KAIP VIENAS, O BUSIAN
TIS SEIMAS BUS MŪSŲ DŽIAUGSMO SUEI
GA! Informacijų klauskitės sekančiu adresu:

A. B. Strimaitis,
307 W. 30-th Str., New York, N. Y

i
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Išgydau Vyrus Greitai.
VARICOCELE AŠ gydau VARICOCELE be jokio skausmo, 

operacijos, arba apvyniojiinų; skausmas, su
tinimas ir sukepimas gįslose greitai pranyksta. Sėklos nubegimai su
stabdomi. Nualsinti organai būna sustiprinami; šiluma, energija ir gy-» 
vumas tikro vyriškumo greitai atgaunama.
PPnQTATITIQ Aš gydau tą ligą be jokio pjaustymo arba 1 IVUdi A1111O. tampymo. Mano gydymas prešalina visus 
bjaurumus iš iš Šlapinimosi kanalų, sumažina užkaitimus, sustabdo viso
kius plūdimus, išvalo ir išgydo pūslę ir inkstus, priduoda energijos nu- 
silpnėjusiems orgšnams ir sugrąžina sveikatą ir tvirtumą kiekvienai kū
no daliai, kuri buvo apimta ligos.
CVfll IQ Jeigu jums skauda gerklė, randasi plėvės, išbėrimai, va- 
mIIiUm. 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 nuodytis visokiais vaistais, kad 
aš galiu jus visiškai išgydyti be jo
kių blėdingų vaistųTTuojaus klaus
kite mano patarimo.

Nusilpnėję VYRAI.
Mano gydymas nustojusiems vyriš
kumo prašalina visas blogas įtek
mes pirmesnio nualinimo irbesotu- 
mo; sutvirtina nervus, sustiprina 
ir padaugina kraują, o labiausiai 
už viską sugrąžina išaikvotą jiega 
vyriškumo. Vengkite tuomlailch 
mų gyduolių. Stengkitės išsigy
dyti antvisados. Aš suteikiu ant-
vieados atgavimą tobulo ir pilno vyriškumo.
Q| ApTOQ Į |/?fYQ Naujos ir senos,bjaurios ir jsisenėję.kaip IVu^LlUyu. tai Triperis, Plūdimai, Tankus Šlapini
mosi, Skausmas ir Deginimas, taipgi nauji skauduliai arba žaizdos, suti
nimai; visuose trijuose laipsniuose išgydau antvisados greitai ir užlaikau 
slaptybėje.
STRICTURA išlydau pas tuos, kuriuos daktarai jau buvo atsisakę išgydyti. Gy- 

. 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, Gerkles. Plaučiu, Krutinės. Pečiu. Kepenų. Pilvo. 
Žarnų, Inkstu, Šlapinimosi organu, Smegenų, Nervu, Kaulu. Sąnariu ir visas kitas ligas, 
Aš netikiu Į gydymą laiškais, todėl neklauskite manęs patarimu. Kurie gyvenate toliaus 
atvažiuokite pas mane ant vienos dienos,o aš jums tikrą teisybę pasakysiu, ar'galiu išgydyt.

208 W. 4 2nd St., arti Broadway 
DR. DiailE, NEW YORK CITY, N. Y.

TEISINGIAUSIA < E VT’IT’T./’ A 
IR GERIAUSIA A P Nk K A

LIETUVIŠKA <***■ * llulXM
Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai Iiie* 
vos ar Amerikos daktarų, 
natinė lietuviška aptiek:' 1 
Massachusetts valstija'
galit gaut,kokios tik pasaulyj varto
jamos. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiusią per expresą.

LABAI PIGIAI! 10FAff |

“NAUJIENOS” yra naujausiu, ge
riausiu lietuvių laikraščiu, “Nau-. 
jienose" talpinasi naujausios žinios 
ir geriausiai parašyti straipsniai. 
“Naujietios” 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 mūno- 
sillS. Adresuok:

[kvoterį) įdėjęs į konvertą, o

Adresuok :

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

Ant dviejų gyvenimų namas ir kitos triobos, didelis sodnas, 
upė ir puiki žemė. Randasi palei New Yorką, tik 7 minutos eiti 
nuo gelžkelio stoties, keliatas minutų važiavimo iki didelių fabri
kų. Palei farr.ią taipgi yra fabriką. Darbą tuojaus duosime nuo 
dienos apsigyv nimo.

Medžių ir daugiau žemės dėl apdirbimo sykiu su arkliu ir 
kitus ūkės pri( taisus 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.

Kuogreic iausia rašykit arba atsišaukite šiuo adresu:
MR. L N., 132 NASSAU ST., SUITE 309,

K. SIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

SO. BOSTON, MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

Richter’

ę)

/ Drūti muskulai neatneša naudos,
< joi Jus Romatizmas kankintu Su

PAIN EXPELERIU
Ą joi drūčiai suboršt i atneš Jum t uoj 
j palengvinimą ir i>rašalins priežastį 
'J skaUSmi^. dauiuiml <IĮ> trkik-ye u a L'&v t r ČOJf

F. Ad. Richter & Co.
SIS PEARL GT., NEW YORK.

Temikit antAnkoro 
ženklo apsaugoinio

Išsiųsdink šiandien tiktai 
vieną dolerį, o apturėsi 
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 mūsų raštijos.

Tąjį dailų poezijos ir prozos rinkinį galima gauti tiktai už 1 ūoi. 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.

Važiuokit į Lietuvą
WHITE STAR LINIJA.

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.

Pabaigusi kursą Womans Medical 
College, Baltimore, Md.

Pasekmingai atlieka savo darbu prie 
gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir 
pagclbą invairiose motoru ligose.

F. Stropiene,^^*?.'.'
80. BOSTON, MASS.
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Nauja Lietuviška 
KRAUTUVE

Užlaikomo, parduo
dame ir pataisome Ka
riausią S I U V A M A S 
MAŠINAS, puikiau- 
Bius Gramafonus ir ki
tokius muzikališkua 
instrumentus. Vai
kams keričiukus, Bai- 
nikelius, visokius laik

rodžius ir tam panašius daiktus. Duodame 
lekcijas ant visu muzikališku instrumentu.

A. RAULUKAITIS ir J. GIRDVAINIS 
Lietuviai savininkai

SO. BOSTON CYCL13 CO, 
310 Broadway, So. Boston, Mass. f'

THE

SILENT
MAGIC

MOMBaMOMOK JPAIN-EXPELLEE
Žmogus jei kankinamas skausmais yra 
bo pagelbos kaipo akrutas sudaužytas 
ant. skalu. Ar kenčiate skausmus Roma- 
lizino, Neuralgijos, Užsišaldymo ir 1.1, 
tada pamėginkite pora sykiu sutepti su

TAIN E X P EL ER1 U , 
Pasovencziais naminiais \Aistais.

Gaunama visose aplinkose už 25 ir 50 c.
F. Ad. RICHTER & C0„ 215 Pcarl st. New York.

&cinyklt ant ant ėfnl.cr/v — acuk/a ajMaugo'bitt,

PUIKI DOVANA
KNYGA SVEIKATOS bei 
naujausio mokslo ir ką rei
kia daryti apslrgug, talpypat 
ir kur greit išsigydyti," ly
giai ta knyga

Jau išėjo iš spaudos knygute 
SOCIJALIZMAS

Kaina 15c
I

' 'KNYGA KIRPIMUI W- 
Riškų drabužiu; <j x e; 
COL. 50 PP.. 14 PAVEIKS
LAI. AUDEKLO APDARU. 
—PREKE 52.50.

KNYGA KIRPIMUI MO
TERIŠKU DRABUŽIU; 
FORMATO C X 6J COL.. 48 
PP.. 23 PAVEIKSLAI. AU- 
t)EKLO APOARU.-PR£- 
KE 52 50

REIKALAUJANT ATSh 
LIEPIMO. VISADOS PRl.' 
GLAUSTI 2c. STCMPĄ.

PINIGUS SIŲSTI MO 
NEPORDER ANT ADRESO:

Antru sykiu ant scenos bus perstatyta geriausia ir užimanti drama 

Subatoje, 0 dieną Gegužio=May, 1914 m. 
kurią los geriausiai išsilavinę lenkų aktoriai 

LUDOMILA arba užmušimas CARO 
Drama 5-kių aktų. Parašė A LFONS CHROSTOWSKI, Redaktorius “JUTRZENKI”. 
0 ■ • —• npr’nO A /n,T’ C* A DTAPAT 145-155 E. 58 gatvės, tarpe 3-čios ir□VetainCj 1 tKKACh GAKUtN Lexington avenue, New York City

3-čios avė elaveit^ria daveža iki E. 59 gatvės stočiai, 3-čios avė. kurni davėža iki pat vietai.
Bus tautiškos dainos ir šokiai. Šokį solo prieš carą išpildys p. Helena Kurgan. 

Muzika Muzikai. Dr-jos “MONIUSZKO” iš New Yorko. Charekterizacija P.W.Bialskio 
Kainos tikietų: Ložos po $1.00, orkestrą 75c., kitos visos sėdynes po 50c.

Tikietai gaunami visose lenku biznio vietose ir prie kasos. Kasa, dienoje perstatymo, 
bus atidaryta nuo 6 vai. Lošimas prasidės lygiai 8 vai. vakare. Todėl meldžia
me nepasivėlinft. Terrace Garden teatras yra gražiausias visame New Yorke ir sėdy
nių užteks visiems. Tikietų ant gatvės prieš salę nepirkite.

Po perstatymui Balius.

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

KLAUSYK
| MANO 1

ŽODŽIO!

FARMOS, FARMOS.
Turiu ant pardavimo visokių farmų, 

gatavų, su aremais laukais, su sodais 
ir budinkais — prastais ir labai ge
rais, mažų ir didelių. Farmų žemes 
lig su moliu.ir su juodžemiu, ir maišy
tos su smėliu. Turiu parduoti daug 
•jferos maišytos, neišdirbtos su kelmais 
r su medžiais, taipgi pliku lauku par- 
luodu visokio didumo ,visos arti mies
tukų ir geležinkelių. 1) džiausią Lie- 
uvių kolionija, kuri randasi Michiga- 

ao valstijoj, ir yra 215 lietuviškų far- 
merių, tarpe jų ir tą žemę turiu par
duoti. Parduodu nuo $9.00 akerį ir 
brangiaus ant lengvų išmokėjimų. 
Atvažiuokie tuoj, ir kaip pribusi į 
Peacock, tuoj telefonuok man į farmą, 
o aš gavęs žinią, pribusiu su automo- 
bilium ir apvažiuoslm 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.

“DAKTARAS” 
parodo, kaip 
nuo HffU apsi
saugoti.

t k > t

c C *£4

Didži; usia kompanija 
vhain 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 ši tūbais

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

K. (LIUTKUS
131 Grand St

BRO TKLYN, h
(Arti Berry St.)

Telephone So. Boston 605

LIETUVIŠKAS

Advokatas
WILLIAM F. J. HOWARD 

Lietuviška pavardė buvo 
Vincas F. J. Kavaliauskas 

315 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

LAIVAKORTĖS pigiausios ir 
patarnavimas geriausias. 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 
į Hamburgą.

Artesnių žinių klauskite pas:

Hamburg-American
Line

New York, Pliila lelpliia, Boston 
Baltimore, Pitttburgli, Chicago 

St. Lottis, Minneapolis 
New Orleans, San Francisco 
Arba pas vietos agentą.

BIZNIERIAI!
GARSINKITĖS 

“LAISVĖJE”.

ŠITOJ KNYGOJ “DAKTARAS” netik 
pamokina kaip ir kur nuo visokių ligų gerai 
Išsigydyti, bet taip-pr.t labai gražiai, kaip 
tikras tėvas pamokina ir kaip nuo visokių li
gų apsisaugoti.

KNYGOJ "KANTARAS" labai daug ap- 
rašo apie vyrų ir moterų dory bei morališkų 
lytiškų gyvenimų ir aiškiai, atvirai taip išdčs- 
tinėja, jog kitose knygose to visko negali at
rasti. Šita knyga kiekvienam užaugusiam 
vyrui ir moterci labai reikalinga turėti, kad 
žinoti kaip ir kų daryti, seniems ir jauniams 
ir kaip laimingai gyventi Čion viskų negali
ma aprašyti, bet tik perskaičius knygų atra- 
site.

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

YPATINGAI serganti, nus£lpn(ję, sukliu
rę, pasigadinę per jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežio
mis teip u žsiscn ėjusiomis ligomis, Šitoje kny
goje atrasite tikrų rodę.

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pirmiau 
ne kaip kreipsies prie kokio nors gydytojaus, 
arba v*rtc*l liekarstas, reikia perskaityt kny
gų "Daktaras t, nes didelės daugybės žmonių, 
kurie tik perskaitė šitų knygų, išsigydė.

TODĖL, kad ta knyga dėl labo visuome
nės išduota, tai kiekvienas jų apturės VISAI 
DOVANAI, kuris tik atsiųs keletu štampų už 
prisluntimų.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
Šitų apgarsinimų ir adresuok teipt

The Philadelphia M. Gilele,
1117 Walnut st.,

PHILADELPHIA, PA.
TEMYKTT VYRAI IR MOTERIS! Kad 

sergi, Jautiesi kokį nors nesveikumų ir reika
lauji geros, teisingos pagelbos, kad trumpam 
laike galėtum išsigydyt, tai atsišauk ic prie 
Profesionališko Daktaro, Ph« M. Klinikos 
lietuviškoj kalboj. Rašyk arba ateik.

OFISO VALANDOS KASDIEN nuo 10 U 
ryto iki 4 po pietų. NedtlioJ iki 3, o utaruiD- 
ke ir pttnyCicų vakare nuo 6 iki 8,




