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POLITIKIERIAI UŽTARIA SAVO BOSĄ
Mainierių karėje Colora

do valstijoj gubernatorius 
Ammons pagarsėjo, kaipo 
kompanijos bernas ir patai
kautojas mainų gvardijai 
bei milicijai. Ne be jo žinios 
įvyko ir visi tie tragiški at
sitikimai.

Tad buvo manyta, kad 
gubernatorius bus suspen
duotas ir patrauktas teis
man. Legislaturos atstovai 
jau buvo net suruošę tam 
tikras rezoliucijas, bet kas 
tau davė! Paskutinėj minu
tėj politikieriai nutarė už
tylėti bjaurius gubernato
riaus darbus, nes... ranka 
ranka mazgoja ,o pagaliaus, 
politikierėhai žino, kad jie 
turi būt dėkingi gubernato
riui už savo pelningą politiš
ką “džiabą”.

Taigi, Ammons išsisuks 
nuo teismo. Mainieriai Co- 
loradoje sutiko nusiginkluo
ti, kadangi nusiginkluoja ir 
jų priešai, gvardi j iečiai. 
Naujų aukų Colorado nebu
vo.

Visoj šaly kila vis didesnis 
pasipiktinimas iš Rockefel- 
lerių, vyriausių kaltininkų 
mainierių. žudymo. Pagal 
sumanymą rašyto j aus U. 
Sinclairio visoj šaly ties ofi
sais Standard Oil Co. bus 
įtaisytos gedulio (želabos) 
procesijos-pikietavimai.

Raliunai bus uždaryti, ~
Paliepimu majoro Hol- 

brooko visi saliunai Trinida
do (Colorado) apygardoje 
bus uždaryti, ligi kol tvers 
tame distrikte sujudimai.

negalimu amerikiečių kelia
vimą į Mexico City.

— Del ko gali kilti karė? 
Visas sujudimas, kaip žino
ma, kilo dėlei suareštavimo 
kelių Suv. Valstijų jūrinin
kų Tampico uoste. w z 
t Dabar, kaip tvirtina vie

nas Suv. Valstijų aficieris, 
tai tie jūrininkai taip nedo
rai elgęsi, kad juos reikėję 
suarestuot.

— Atstovai Suv. Valstijų, 
Mexikos, Brazilijos, Chili ir 
Argentinos susivažiuos Nia
gara Falls (Canadoj), kad 
nusitarus apie sutaikymą S. 
Valstijų su Mexika. .

— Mexico City baisiai ne
ramu. Razbaininkas Zapa
ta (vienas iš sukilėlių) išlei
do pranešimą, kad jis užpuls 
Mexico City ir, paėmęs ne
laisvėn Huertą, sušaudys

— Turčiai bėga iš Mexico 
City.

Lenkų socijalistų seimas.
Pittsburge prasidėjo sei

mas Lenkų Federacijos, pri
klausančios prie Socialist 
Party. Tarp kitko nutarta 
reikalauti, kad Amerikos 
publiškose mokyklose, kur 
yra daug lenkų vaikų, būtų 
mokoma lenkų kalbos ir kad 
pauliškuose knygynuose 

. „hutų knygų lenkų kalboje.

Prieš-socijalistiška 
draugija. ,

Michigano vario kasyklų 
kapitalistai susirūpino, kad 
tarpe finų labai platinasi so
či j alistiškos idėjos. Todėl 
jie nutarė įkurt draugiją, 
kuri užsiimtų specijališka 
agitacija prieš socijalistus.

Calumete, So, Range ir 
Hancocke pavyko sutvert 
skyrius, bet, ant kapitalistu 
nelaimės, į tuos skyrius pri
guli tik po kelis narius.

Ir vėl ekspliozija.
Panama, 6 d. geg. — Val

diškame dinamito sandėly i 
įvyko baisi ekspliozija. Žu
vo 8 žmonės, 18 lengviau ar 
sunkiau sužeista.

z Užmuštas generolas 
. Duryea.

Bay Ridge (Brooklyn) už-, 
muštas žinomas, generolas 
Duryea, kuris savo, laiku 
dalyvavo civiliškoje karėje. 
Užmušė jo tikras sūnus. Sa
koma, kad sūnus buvęs ne- 
normališkas.

BROOKLYN, N. Y., 8 Gegužio (May), 1914 m.
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Antroji gegužes diena—tai moterų šventės ir kovos diena! Patekanti saule 
lygių teisių magiška spėka vilioja minias ištroškusių laimės moterų!

Rooseveltas upę atrado.
Rooseveltas savo kelionėje 

po Braziliją sakosi atradęs

MOTERIMS
NAUJIENOS

TEVE MUSŲ, KURISAI ESI DANGUOSE 
GLOBOK KARIUMENĘ!”

Įdomų pranešimą gavo unijos. Pasikėsinimą atliko 
vienas Chicagos laikraštis iš geltonasis unijistas. Nese- 
T T 1 • t • • TA •» 1 V * • • 11 - y —Vokietijos. Prūsų karaliaus 
Viliaus II paliepimu pertai
syta maldos į poną dievą. 
Mat, kaip Rusijos caras yra 
vyriausia galva pravoslavų 
bažnyčios, taip Prūsų kaize
ris yra vyriausias piliorius 
liūterių bažnyčios. Taigi, 
pagal jo paliepimą ir sutiki
mą ant to liuteroniškų kuni- 
gužių, permainyta svarbiau
sia krikščionių malda prie 
dievo. Bus prisegta sekan
tis priedas: “globok. Viešpa
tie, karaliaus armiją ir ka
riškas Vokietijos spėkas ant 
sausžemio ir jūros ,o ypatin
gai laivus ir orlaivius, kada 
jie randasi kelionėje”.

Kaip matot, net orlaivių 
neužmiršo! Kiekvienoj kir
kėj kas nedėldiepis ta malda 
bus skaitoma.

Dievulis turės danguj vis 
daugiau “klapatų”.

NUKRYŽIAVOJO 250 
MAHOMETONŲ.

Durazo (Albanija, ant 
Balkanų pussalio).Albanijoj 
dar toli gražu nepasibaigė 
sujudimai, iššaukti pastaro
sios Balkanų karės. Dabar 
Albanijoj siaučia graikai su
kilėliai iš Epiro. Štai pra
neša, kad graikai suėmė 250 
mahometonų-albanų ir Ko- 
dros pravoslaviškoj bažny
čioj visus juos nukryžiavo- 
jo. Paskui padegė bažnyčią.

niai Grace geltonasis unijis- 
tas norėjo nušauti sek n to
rių kriaučių unijos.

Ant Balkanų vis neramu.
Nelaimingoj Makedonijoj, 

kur gyvena net keturios tau
tos (bulgarai, serbai, grai
kai ir turkai/ tebesitęsia 
kruvina kova.

Serbai, paėmę tame kraš
te viršų, persekioja bulga
rus, bulgarai gi suorganiza
vo į vadinamas “keršytojų” 
kuopas.

Tas pats dedasi ir Albani
joj.

žydai grįžta Jeruzolimon.
Kaip praneša “London 

Times”, tai žydai miniomis 
grįžta į Jeruzolimą. Prieš 
šimtą metų Palestinoj visai 
kaip ir nebuvo žydų, dabar 
gi Jeruzolime, ant 80.000 gy
ventojų, 60 procentas yra 
žydų.

Garlaivių linijos pabaigė 
karę.

Cologne (Vokietija). Čia 
ivyko konferencija atstovų 
dviejų garlaivinių linijų 
North German Lloyd ir 
Hamburg American Line. 
Atstovai susitaikė ir tokiu 
būdu garlaivinė karė pasi
baigė ir laivakortės vėl pa
brango.

Negrai užmušė 20 balt- 
veidžių.

Iš Portugališko Kongo 
(Afrikoje) praneša, kad te
nnis prasidėjo negrų sukili
mas. Vietos žmonės sukilo 
no vadovyste karvedžio iš 
San Salvadaro. Anglijos: 
gubernatorius buvo pasiun-j 
tęs prieš juos karišką spėką,
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Prisipažino advokatui vagy
stėje ir tapo suareštuotas.

Philadelphia, Pa. — Sta
sys Šalineo iš Varšavos pri
sipažino savo advokatui, jog 
jisai dalyvavęs auksinių 
daiktų vagystėje, vertės už 
$175.000. Advokatas prane
šė policijai ir Šalineo bus iš
duotas.

Moteriškė norėjusi užmušti 
10 amerikiečių.

Vera Cruz (Mexikoje). 
Čia suimta mexikiete Aman
da Alvarido, kuri per langą 
kėsinosi užmušti amerikietį. 
Teisme ji pasisakė, jog nu
žudys 10 amerikiečių, keršy
dama už mirtį savo brolio, 
kurį be jokios kaltės užmu
šė amerikiečiai kareiviai.

Amanda Alvarido nuteis
ta šešiems mėnesiams kalė
jiman.

IŠ KARES LAUKO.
— Huerta ruošiasi slaptai 

užpulti Amerikos kariumenę 
Vera Cruze. Jisai turįs į 15- 
000 kareivių.

— Washingtone gauta ži
nių, kad visa gelžkelio linija 
nuo Vera Cruz iki Mexico 
City išdinamituota. Tatai

pu a > i CIVILI j Cį oanuūL • 1 • v , —.

kokią tai naują upę 1000 my- rUlkiai pavykusi Švente 
lių ilgumo. z 2d. geg., moterų teisių ly-

Šiuomi laiku jisai randasi gybės šventė, puikiai pavyko 
mieste Para, Brazilijoj. Pa- p0 vjSą plačią Ameriką, 
baigoj gegužės bus namie. — - - - -

lių ilgumo. 2 d. geg., moterų teisių ly-

| Ypač puikiai pasižymėjo 
Imoterįs iš New Yorko, Bos-, • t t įLH\J Uv JL£O JLO 1 1 V YV J. vi 11 y JLJ O

Milicijonienai pripažinti ! tono ir Chicagos. New Yor- 
kaltais. ke buvo surengta didelės

Grand Jury pripažino kai- prakalbos, išplatinta daugy-
tais milicijonierius, kurie 
dalyvavo mainierių žudyme 
Ludlowe, Colorado.

Nori apsausinti Suvienytas 
Valstijas,

Kongresan įnešta Hubso- 
no rezoliucija, kuria norima 
visas Su v. Valstijas apsau
sinti . Kongresas tą klausi 
mą turės apsvarstyt.

Įkurs naują darbininkišką 
miestelį.

Naują darbininkišką mie
stelį, panašų,į garsųjį Angli-C? I r n ~ cj c o luuvjv v

jos Sunshine Colony, mano moterų.

be raštų, aiškinančių apie 
moterų reikalus.

Bostonas pasižymėjo savo 
puikia paroda, kurioj daly
vavo 7.000 moterų ir 3.000 
vyrų. Dar niekuomet pirm 
to nėra buvę Bostone taip 
didelės moterų parodos. Da
lyvavo daug moterų ir iš ki
tų valstijų.

100 Harwardo universite
to studentų taip-pat dalyva
vo parodoj. v

Sakoma, kad žiūrėtojų bu
vę į 100.000. Chicagoje pa
rodoje dalyvavo suvirš 5.000

voliucijos skaitoma senelė 
Katerina Breškovskaja, ku
ri šiuomi laiku randasi Ir
kutsko kalėjime už norėjimą 
pabėgti iš Sibiro.

Senelė Breškovskaja rašė 
atvirutę redaktorei “The 
Women’s Journal”, ■ Alice 
Stone Blackwell. Toje atvi
rutėje ji praneša, kad jos 
vardu kalėjiman ateina la
bai daug laiškų, anglų kalba 
rašytų, bet visus tuos laiš
kus kalėjimo administracija 
sukonfiskuoja. Savo laiške 
senelė baisiai džiaugiasi, 
kad Amerikos draugės jos 
neužmiršta. Ji džiaugiasi iš 
prisiųstų jai fotografijų ir 
sako, kad liga dar jos nepar- 
bloškė.

mas. Susirinkimas praėjo 
rimtai ir smagiai. Paskaitė 
iš “Vilnies” kai' kurius 
straipsnius apie moterų 
reikalus, buvo kalbų ir gin
čų. Visiems susirinkimas 
paliko malonų įspūdį, net 
buvusios jame ir kai-kurios 
“darbietės” tarnaitės buvo 
patenkintose. Apskritai pa
stebėti darbininkų ūpo paki
limas, i

(kurti Campbell Soup Comp. 
Washington P-arke, N. J.

Kompanija jau įgijo 2.000 
akrų žemes pabudavoti nau
jai dirbtuvei.

Miestely bus įtaisyta žai
dimo vietos, sodneliai ir tt.

Rymo suvažiavimas.
4 d. gegužės jau atsivėrė 

Ryrųe tarptautiškas moterų 
kongresas. Pirmininkavo 
ponia Izabelė Aberdeen iš 
Airijos. Delegačių suvažia
vo nuo 21 šalies.

Skandinavijos moterų su
važiavimas.

Kopenhagenas (Dani j a). 
Kuomet kalbama apie Skan
dinaviją, tai reikia suprasti, 
kad j on pridera keturios ša- 
lįs, būtent Švedija, Norvegi
ja, Danija ir Finlandija. 
Taigi ,tų keturių šalių mote- 
rįs liepos mėnesį taiso savo 
suvažiavimą. Jame dau
giausia bus apkalbama apie 
šeimyną paliečiančius įsta
tymus, apie šliubą, apie ne- 
legališkus vaikus ir tt.

8 milijonai ant vėjo.
Atstovų ’ namas priėmė 

projektą, sulyg kurio šiais 
metais išduoį,8 milijonus 

naujų karės veikiausia, jau seniai žino-

Laiškas močiutės rusų 
revoliucijos.’ 

^Laisvės” skaitytojams,
• 1 • • • • • v v. •

ma, kad močiutė Rusijos re-
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Moterų diena Lietuvoj.
“Vilnis” rašo:
Šiauliuose buvo apvaikš

čiojama moterų diena. Tą 
vakarą buvo padarytas susi- 
ripkimas, kur? * dalyvavo 
darbininkai, n *

DVIGUBAI PADIDIN
TĄ “LAISVŲ” 

pirmą sykį gausit se
kančią pėtnyčią. ■

Tai bus pavyzdinis 
numeris. Jūs pamaty
sit, kaip išrodys “Lais
vė” dvigubai padidinta. / 

Draugai ir draugės! ! 
Prisidėkit ir, Jūs prie 
“Laisves” padidinimo, 
nes męs vieni neištese- 
sim tai padaryti.

Kiekvienas skaityto
jas — dar po vieną nau- 
ją skaitytoją.

Korespondentai ir ra
šytojai, dabar galit ra- I! 
šyt išsijuosę — “Laisvė” / 
bus laikraštis, kuriame 
tilps daugiausia raštų.

Męs pamokinsime Jus, ! 
nurodysim Jums lavini- : 
mosi kelius, Jūs gi prisi
dėkit prie pabudavoji- 
mo savo laikraščio, ku
ris draugišku paragini
mu ir draugišku pabari
mu budintų žmones iš 
miego.

“Geradaringas” detrc 
kis Fordas.

“Geradaringas” de
, - . . ; kis Fordas, kuris , .

bet negru buvo daugiau ir savo neva pelno 
jie paėmė viršų. Sukilusieji darbininkams ,turi savo :jie paėmė viršų. I 
negrai naikina viską, kas 
jiems tik papuola ant kelio. 
Tarpe užmuštųjų 20 žmonių 
yra keliolika katalikiškų ir 
nrotestoniškų misijonierių. 
Negrai ypač neapkenčia tų 
nekviestųjų svečių.

tomobilių fabrikas ir 
jos miestuose Londone 
Manchestery. Taigi ir 
nais jisai šiais metais

$250.000.

dėlei Colorado žu
Rodos, streikas 

šauktas.

* 4■oi ' b*

’ Huertos dienos su
M I

Apleidžia bažnyčią.
Jau kelis syk “Laisvėje 

buvo pranešama apie prasi
dėjusi Vokietijoj priešbažny- 
tinį judėjimą. Berlyno mie
sto sinode buvo pranešta,' . ,, .
iog pereitais metais liuteriu a ?° 
baznvcia viename tik Berlv-i 
ne apleido 12.731 berlynietis.

Persekioja socijalistų 
laikraštį.

Austrijos valdžia užsima
nė pasmaugt išeinanti Sara
jeve socijalistų laikraštį sla- 
voku kalboje “Glos Slobode”. 
Laike paskutiniu trijų mė
nesių redaktoriai to laikraš
čio nuteisti ant pusantrų

Mexico City, 7 d.
Rodosi, kad dabartinio 
xikos prezidento Hue? 
dienos jau suskaitytos, 

j kilėliai smarkiai marši

Villa eina iš šiaurės, o 2 
pata iš pietų ir juodvien 
pavyks, turbūt, apveikti Hu 
ertą.

Turtingi mexikieČiai bėga 
j Vera Cruz, kad juos apsau
gotų amerikiečiai.

Rodosi, nebus generalio mai- 
nierių streiko.

Indianapoly susirinko na
riai pildančiojo mainierių

motų kalėjiman ir pasimo- unijos komiteto, kad 
kejimo didelių piniginių styti apie 
bausmių.

Visuomenė nutarė gelbėt 
ta laikrašti.

4. V

KRIKŠČIONIŠKOS UNI
JOS IR REVOLVERIŲ 

KOVA.
Austrijoj vis labiau kelia 

galvą vadinamos krikščio
niškos unijos, kūrias papra
stai vadina geltonomsioms 
unijoms. Nariai tų unijų, 
kovodami su bepartyviškais 
unijistais. vis labiau prade
da vartoti terorą.

suvažiavime.
Rymas, 7 d. geg. — 

rų tarptautiškan 
vime kilo didelis 
kuomet tūlos i 
norėjo prašalint 
ninkystės anglų j 
deen.

Amerikietės 
ganizacija turi
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giausia vargo ir nužeminimo 
mato m^x iškė.

t Adomaitienė.

■WMM

giamasi p. šeštoko prakal-' rimtais kovotojais.

Bukime ukesais!

valstijose

* 1
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“foreignerių”

“Bloznas” sūnus sugrįžo.
“Ateity” tilpo koresp. iš 

Lawrence’o, kurioj džiau-

1

SPAUDOSBALSAI
Socijalistų partijos politiška 

silpnybė ir ateivija.
“The Call” talpina įdomų 

editorialą, kuris turi at
kreipti mūsų, kaipo atei
vių, domą. Socijalistų par
tija turi milijoną balsuotojų, 
o vienok neturi nei 1 savo 
atstovo kongrese; net tie 
miestai, kurie jau buvo už
kovoti jsocijalistų adminis
tracija, likosi atimti atgal 
susivienyjusiomis buržuazi
nėmis partijomis. Visa, ką 
męs turime, tai keliolika at
stovų legislaturose ir kelias
dešimtis aldermanų.

Kaip paūgdinti mūsų par
tijos įtekmę politikoje? 
“The Call” nurodo į vieną 
akmenį, kuris kliudo norma- 
liškam tekėjimui socijalis- 
tiškos upės.

1910 metais Suvienytose 
Valstijose buvo šeši ir pusė 
milijono vyrų - ateivių 
balsavimo amžyje, tuo tarpu 
iš jų tik trįs milijonai ' (45 
procentai) buvo naturali- 
zuoti piliečiai.J^ur gi kiti mi
lijonai? Jie neturi jokios 
politiškos galybės, nors jie, 
veik visi, yra darbininkai.

Paminėtais metais suau
gusių vyrų vokiečių (balsa
vimo amžy) buvo 1.278.679. 
Iš jų naturalizuotų buvo 69 
procentai. Taigi, didelė 
dau 
ria

Atsiliepsime.
“Keleivy” tilpo p. Antono- 

vo-Montvido straipsnelis, 
kuriame jis pasakoja apie 
tai, kiek ima už prakalbas ir 
kaltina “Laisvę” ir kitus lai
kraščius dėl tariamojo jo 
garbės plėšimo.

“Laisvė” taip-pat greitoje 
ateityje pasakys tame daly
ke kelis žodžius.

seniai vienas gudrus soči j a- 
listas man pasakė šiokią ere
tišką mislį:

;— Kodėl tamsta giri šliu
po nuopelnus praeity,kuomet, 
garbė Šernui pridera. Ne 
Šliupas savo betakčiais raš
tais ,bet Šernas savo rimta 
mokslo populerizacija Užau
gino jauną kartą ir paruošė 
ją prie socijalistiško krikš
to.

Iš Šliupo bedievių daugelis 
tik bedieviauja, o iš šerno 
mokinių daugelis pavirto

Vieton kęsti per amžių, 
gėriau sutraukyti 

pančius.

L.F. d’M.-R.

Ruožai iš Airijos

bomis ir linkima, kad tas po
nas neapleistų Ramanauskų 
tetos lizdo.

P-as šeštokas iš Sąjungos 
išvytas; kaipo kalbėtojas ir 
smogus susikompromitavęs 
iki ausų, o vienok jo tramta- 
draikiška auksaburnystė 
yra balzamas ant žaizdų 
“Ateities” ir “Tarkos” par
tijai...

Fui!

MARGOS MINTIS 
APIE VISKĄ.

dauguma vokiečių daug sve
ria šios šalies politikoj.

Ateiviai iš Anglijos, Airi
jos, Švedijos, Norvegijos 
taip-pat greitai patampa pi
liečiais (anglų 63 proc., airių 
59 proc., švedų 62 proc.).

Dabar pažvelgsime į ita
lus, į ateivius iš Rusijos, į 
vengrus. Iš italų naturali- 
zuojasi iš 100 tik 17 vyrų, iš 
vengrų, 14, iš turkų tik 6. 
Rusijos gi ateiviai naturali- 
zuojasi kiek smarkiau (26 
procentai), vienok kaip tai 
dar tcrli iki vokiečių ar šve
dų!

Dabar paimkime New 
Yorko miestą. 1910 metais 
męs turėjome 828.793 vyrus 
ateivius balsavimo amžiuje, 
tuo tarpu iš jų tik 38 procen
tai buvo piliečiai. Vadinasi, 
visa pusė milijono darbinin
kų neturėjo jokių tiesų poli
tikoj.

Kas gi daryti? Juo labiau 
tas klausimas mums privalo 
rūpėti dabar, kada įgijimą 
popierų dar labiau norima 
suvaržyt.

New Yorko socijalistų 
partijos lokalas nutarė pa- 
varyt kompaniją, kad kiek
vienas ateivis, išreiškęs norą 
patapti piliečiu ir išbuvęs 
šioj ’šalyj nemažiau metų, 
galėtų tapti balsuotoju.

Tą klausimą turėtų ap
svarstyt ir ateinančioji soci
jalistų partijos konvencija 
Rochestery.

Tie milijonai bebalsių 
ateivių—tai vis kandidatai į 
socijalistų partiją ir partija, 
jei nori sustiprint savo poli
tišką galybę, turi, būtinai 
turi tuo klausimu pasirū
pint.

Du nauju laikraščiu.
Garnys atnešė du nauju 

kūdikiu laikrašti jos šeimy
nom Baltimorės “Darbinin
kų Balsas” yra organas L 
W. W. organizacijos. Apie 
jį męs norėtume plačiau at
siliept ir todėl palūkėsime 
daugiau NN. pribūnant.

“Botagas” — iš Rygos — 
juokų laikraštėlis — antra
sis kūdikis. Bet męs nelauk
sime, kol jisai pradės dau
giau cypti ir pasakysime, 
kad iš bogomazo Jakavi- 
čiaus spaustuvės nieko nau
dingo ir nieko gero 
ninkams neišeina, 
gas” — bomiškas,

arbi- 
fcta- 

_ agios 
pašaipos laikraštėlis, kurį 
užsisakyti nėra mažiausio 
reikalo. Tarp kitko, mėgina 
užkabinti ir “Vilnį”, bet 
“Vilnis” į mopsukų lojimą 
atydos neatkreipia. Ir gerai 
daro. /

Gegužiniai numeriai.
“Kova” ir “Keleivis” išlei

do gegužinius numerius žy
miai padidintus. Reikia pa
sirūpinti tiedu numeriu ko- 
smarkiausia išplatint.

Kas iš lietuvių šiame laike 
yra nelaimingiausiu žmo
gum?

Paikas klausimas. Ogi, ži- 
loma, Philadelphijos Stan
kus. Toks vyras ir taip mo
kytas! Jisai išsirengė į ko- 
/ą su laikraštija, tarytum, 
mmanė automobiliu] po 
3road streetą pasivažinėt, 
bet čia ištiko toks “akciden- 
• as”, kad visoj klinikoj ne
bus vaistų išsigydyt.

Tie supuvę laikraščiai vis 
tik parodė savo galybę.

** *
Bet ką čia apie Stankų. 

Pagaliaus, tai vis tik nykš
tukas. Bet kad Rockefelle
rs bijo laikraščių, tai jau di
lelis dalykas.

Del žinių apie faktus iš 
Colorado streiko, Rockefel- 
lerio sūnus apskundė du 
Denvero dienraščiu.

Jeigu Rockefelleris žinotų, 
kad ant svieto yra toksai že- 
naitis Stankus, jis jį papra
šytų ant stiklo arbatos, kad 
bendrai apĄūmojus apie sa
vo nelaimes.

Tie supuvę laikraščiai ir 
Rockefelleriui baisus.

** *
Rodosi, smagu būt laik

raštininku, jeigu tavo plunk
sna turi didesnę galę, nei 
Roosevelto kardas, o vie
nok... geras kriaučius savo 
alga visados “subytina” ant 
algos vidutinį mūsų redakto
rių.

Tiesą Gerbačiauskas pa
sakė, kad mūsų literatai 
maitinasi tik silkių uodego
mis.

Tai mat, ką man pasakė 
tas gudrus socijalistas.

** *
Redaktoriai turi klausyt 

leidėjų,bet...o stebuklai! Vie
nas lietuviškas redaktorius 
(“Galvočiaus”) liepė pavai
šint šluota leidėją Bernar
dą Montvidą (ir gi “Galvo
čiaus”), jeigu tas kur pasi
painiotų Illinoise su prakal
bom.

Taigi, ne A. Montvidas, 
bet Bernardas (jo brolis), 
pagarsėjęs savo operacijo
mis, rėžė spyčių E. St. Louis.

Ar negeriau būt redakto
riui ir iš “Galvočiaus” iš- 
vyt tą Bernardą?

** ♦
“Lietuvių Žurnalas” sako 

pamokslą prieš pigią sensa
ciją.

Jeigu nuo žodžių prieit 
prie praktikos, tai “L. Žur
nalas? turėtų pradėt “čiupi- 
•nėt” savo kaimynką “Šakę”.

Čiru-Viru.

** *
Jeigu redaktoriai būtų 

mandresni ir prisilaikytų 
unijinių principų, jie pasi
naudotų dabar gera proga. 
Laikraščių daug, o redakto
rių mažai. Sako, V. Kapsu
ką net i trįs laikraščiai už
kvietė dirbt prie redakcijos.

Ar ne puiki proga kelt re- 
daktoriškas algas?

, ** ■ *
Vienok... nors ir nedidelės 

mūsų redaktorių algos, tai 
jie nors išsirėkia ne tik savo 
laikraščiuose, bet ir ant pa
grindų. Nors tuomi susira
mina. Bet kas sakyt apie 
šliupą? Tai senos mados re
daktorius.

Pasakoja, kada seniau 
Brooklyne kalbėdavo, tai 
nors būdavo 10c įžanga, 
vienok sienos lūždavo, kai 
prigūžėdavo žmonelių. O 
štai, per paskutines prakal
bas buvo tik 100 žmonių.

Ar tai gadynės ženkląs? 
Oi, brangus daktare, ir kam 
tamstai tupčiot ant pagrin
dų su žmogum, kurį pats žal
čiu pavadinai?

Tai Nemezis keršy j a už 
susidėjimą su tais, nuo ku
rių reik bėgt, kaip nuo ug
nies.

“Vadink blogu, jeigu kas 
tau išrodo blogu, nors tave 
ir akmenimis užmuštų” ,sa
ko garsus anglų istorikas 
Thomas Carlyle. Slėpimas 
ir veidmainiavimas blogo 
nepainaikins, nes dar labiau 
sustiprins piktybę.

Tuos puikius istoriko žo
džius reikėtų giliai įsidėmėti 
visiems tiems, kurie gyvena 
šeimynose.

Kaip tankiai mūsų šeimy
niškas gyvenimas perstato 
savimi gyvą peklą su tik
riausiu dantų griežimu, vie
nok tas viskas norima pas
lėpti nuo savo ir nuo svieto 
akių. Moteris neužkenčia 
vyro, vyras neužkenčia mo
ters. Kad primanytų ar tai 
vienas a? tai kitas, rodosi, 
pririštų savo gyvenimo prie
delių prie girnų ir nugramz
dintų į jūrės bedugnę. Die
na bėga po dienai, žvilgiai 
vieno į kitą darosi vis aštres
ni, vis pilnesnį neapykantos. 
Moteris, užsigręžus, ar tai 
šluosto ašaras, ar tai, neapy
kantos pagauta, išlieja savo 
nuoskaudą karčiuose žo
džiuose. Vyras ar tai susi
raukęs klajoja akimis ir 
niurna, košdamas pro dantis 
piktus žodžius, ar praleidžia 
savo laiką saliunuose ar prie 
kortų.

Kas gero iš tokįps šeimy
nos, kas gero vyruij moterei, 
vaikučiams, kurie išaugs be 
maloningos tėvų meiles? 
Kamgi slapstyti nuo svieto 
akių ir nuo savęs tą karčią 
teisybę ir pridengti purvą 
uždangalu?

Man rodosi, kad iš tokio 
gyvenimo tik amžinas susi
krimtimas, kuris, kartais, 
labai liūdnai pasibaigia. Štai 
Rįktoraitis iš Waterburio ir 
gi, veikiausia, nudaigojo sa
vo pačią ne tiek dėl uošvės, 
kiek dėlto, kad savo pačios 
neapkentė. Kiek atsimenu 
iš laikraščių, tai panaši tra
gedija, kad vyras žmoną nu
žudė, buv^ ir viename Illi- 
noiso miestely.

Argi negeriau ^būt buvę, 
jeigu tos poros būtų laiku 
persiskyrusios? Tiesa, man 
pasakys, kad nesutikimai 
nevisada pasibaigia užmušė- 
jyste. Aš to ir neužginčyju. 
Bet ar daug geriau, jeigu 
vyras pradeda užsidėt su ki
tomis merginomis ar moteri
mis, pradeda girtuokliauti? 
Tuomet ir jau menka gerovė, 
ir jokia, save gerbianti, mo
teris tokiose pasibaisėtinose 
sąlygose negyvens.

Todėl aš ir patarčiau vely 
jau persiskirt, negu tokiose 
sąlygose gyventi. “Vadink 
blogu, kas tau išrodo blogu, 
nors tave ir akmenimis už
muštų”. Žiūrėk faktams sta
čiai į akis ir nesistengkie 
užbovyti save saldžiais žode
liais, kad gyvenimo purvas 
giliai tave įklampina į savo 
vargus.

Vieton to, kad kas mielą 
dieną su neapykanta žiūrėt į 
savo vyrą, neapkęst jo, išmė- 
tinėt jam, daug bus geriau, 
daug gražiau ir garbingiau 
pasakyt jam šiuos žodžius:

“Aš tave apleidžiu, aš ne
galiu su tavim gyvent!” 
Kartais, toks status > žodis 
gali atnešti ir susitaikymą, 
nes vyras gali pasibijoti pa
sekmių. Nereikia tik mote
rei nusižeminti.

Apleidus vyrą, vis tik gali
ma rasti sau pragyvenimą, o 
reikalui esant, kreipties ir 
nrie valdžios pagelbos ir 
draugijų užtarimo. Pasau
ly rasis gerų žmonių,

Persiskyrimas yra liūdna, 
graudi valanda. Bet ar ge
riau kasdieną kentėti ir liūd
nai savo amžį užbaigti?

Vieton kęsti per amžių, 
geriau sutraukyti pančius. 
Čia aš kalbų ne apie 
vargus tų moterų, ku
rios yra vėjavaikėmis ir pa
čios nežino, ko nori, Čia aš 
kalbu apie tikrąjį šeimyniš-

istorijos

** *
Užsiminęs apie Šliupą, už

siminsiu ir apie Šerną. Ne-

Rods, ne sykį jau mūsų 
darbininkiški laikraščiai ra
gino lietuvius darbininkus iš
siimti amerikoniškas ukėsy- 
stės popieras, bet, manau, 
neprošalį bus ir da sykį tą 
paraginimą atkartoti — lie
tuviai darbininkai, išsiimki- 
te amerikoniškas popieras, 
rūpinkitės tapti šios šalies 
ukesais!

Yra tai reikalingiausias 
mums dalykas pirm visko, 
norint dalyvauti šios šalies 
politiškame bei darbininkiš
kame judėjime.

Unijų viršininkai, kaip ir 
viršininkai atskirų valstijų 
veja kas-kart vis skaudėsnį 
botagą ant 
kailio.

Kaikuriose 
yra bandoma uždėti taksas 
ant neturinčių ukėsystės po
pierų. Priegtam vėl ir išga
vimas ukėsystės popierų 
kas-kart vis apsunkinamas 
tampa, taip kad už kokio lai
ko norintiems tapti šios ša
lies ukėsais bus sunku ir 
kur-kas brangiau kainuos. 
Iki šiol kiekvienas turi tiesą 
tapti ukėsu, kad tik šioj ša
ly išgyvenęs yra penkis me
tus ir priegtam yra išsiėmęs 
taip vadinamas pirmas po
pieras prieš du metu. Ne- 
kurie vienok įstatymdaviai 
bando jau šian ir ten išsitar
ti, kad tą penkiametinį ter
miną prailginti ant dešimts 
metų; kiti nori uždėti augš- 
tą kainą; kiti vėl nori pada
ryti taip, kad ukėsystės po- 
pieros būtų suteikiamos tik 
tiems, kurie bus gerai su an
gliška kalba apsipažinę. Ga
ilaus, yra daug ir tokių, ku
rie visiškai priešinasi dalei- 
dimui “foreignerių” tapti 
šios šalies ukėsais.

Visi tie, kurie tuos viršmi- 
netus projektus paduoda, 
yra darbininkų priešai; ir 
tuos savo projektus remia 
tik dėlto, nes žino, 
kad atkėliau j an tie jie iš sve
timų šalių yra veik, visi dar
bininkai,ir,kaipo tokie, ank- 
ščaus ar vėliaus, turės 
grumties su alintojais darbi
ninkiškos klesos, kaip ant 
ekonomiško taip ir ant poli
tiško lauko.

Draugai darbininkai, tap- 
kit ukėsais, pakol priėjimas 
prie to nėra per daug apsun- ______ ______ _
kintas. Būdami ukėsais, ga- kąjį purvą, kuriame *dau- 
lėsime drąsiau kovoti sū tais, —------- - - - * -
kas yra mūsų priešai.
& Nemunas. .

(Tąsa).
kad ir pačioje Anglijoje, uždarymas kliošto- 
rių, išvijimas minykų ir atidavimas jų turtų 
Henry draugams. Numirus Henry VIII, 
jo vietą užėmė dešimties metų sūnus, Ed- 
wardas VI-sis. Ačiū monarcho jaunimui, 
šalies rėdymas puolė ant jo ministerių, ku
rie stengėsi platinti protestantizmą, kaip 
Anglijoje, taip ir Airijoje. Jie pradėjo pa
rapijose įvesti protestonus kunigus ir pava
ryti katalikus. Naujieji kunigai turėjo bū
ti palaikomi per dešimtinę, renkamą iš ai
rių, kurie tikėjo į senąjį savo tikėjimą, ir 
nesinaudojo protestonais kunigais, nors ir 
užlaikė juos. Protestoniškieji kunigai, ku
rių parapijonys buvo katalikai, šventadie
niais neturėjo ko veikti bažnyčiose, nes ž- 
nyčion, jei ateidavo, tai tik protestonai ba
ronai (dvarponiai) ir tai ne melsties — yĮuk 
dangaus karalystė visviena juos lauke, 
atlikti savo vertelgiškus dalykus.
kelti tą protestantizmo nupuolimą, tai Ed- 
wardas VI-sis buvo priverstas išduot 
įstatymą, kuris užgynė “vaidimąsi ir šau
dymą bažnyčiose” ir “vedžiojimą arklių ir 
mulų po bažnyčią, pakeitimą Dievo namo į 
tvartą arba karčiamą”. Tas netik Airijoje, 
bet ir Anglijoje buvo. Laike Elzbietos (nuo 
1558 iki 1603 metų) valdymo protestantiz
mas galutinai buvo įvestas Anglijoje ir kū- 
nyjamas Airijoje. Kiekvienas buvo privers
tas pripažinti karalienę aukščiausiu valdo
nu netik svietiškuose, bet ir dvasiškuose da
lykuose; kiekvienas buvo priverstas eiti į 
protestonų bažnyčią (tai yra anglikonų 
bažnyčią) melstis, kurie neidavo, tai buvo 
sunkiai baudžiami, tankiai mirčia. Tie pa
starieji įstatymai buvo galima tik įkūnyti 
Pale ir netolimoje apielinkėje,kuomet kitose 
Airijos dalyse airiai slaptai susirinkdavo 
rymo-katalikiškas pamaldas atlaikyti. Vi
sur kitur, kur tik buvo bandoma protestan
tizmas įkūnyti, tai nepavyko patolei, pako
lei airiai iki paskutiniam nebuvo išskersti 
arba išvyti iš tos apielinkės.

6. O’NeilFo sukilimas: Ačiū airių sim- 
,patizavimui su Anglijos katalikais, kurie ti
kėjosi nuversti nuo sosto Elzbietą, ir uždėti 
katalikę Mariją Stuart, laiks nuo laiko pa
kliūdavo po Anglų valdžios persekiojimais. 
Apie 1580 metus, nebeiškentę persekiojimo, 
airiai sukilo po vadovyste narsaus O’Neil- 

l’o ir su padėka atmonyjo anglams už jų 
daugšimtmetinius žiaurius darbus.Sukilimo 
tikslas buvo prašalinti nepakenčiąmąją an
glų valdžią. Vienok sukilimas fapo gana 
žauriai ir be pasigailėjimo užsmaugtas. Tų 
laikų liudininkas štai kaip rašo: “Niekas 
nebuvo galima taip tankiai matyti miesto 
grabėse, ypatingai, kur baudimo skyriai at
silankė, kaip tie biedni žmonelės, numirę iš 
bado; jų burnos buvo žaliai nudažytos nuo 
valgimo dilgėlių, arkliarukščių ir visokių 
kitokių nenaudingų žolių”. Tuos žaliumy- 
nus žmones, žinoma, valgė žalius. Šiauri
nėje dalyje dabartinėje provincijoj Ulster, 
dideli žemės plotai tapo sukonfiskuoti ir 
atiduoti anglams ir škotams. Jei toje dalyje 
dar buvo užsilikęs kokis airis, ir tai tik per 
kareivių neapsižiūrėjimą, tai tapo paver
stas už baudžiauninką,kurio padėjimas ly
ginosi vergo padėjimui. Numalšinime Q’- 
Neill’o sukilimo apart kokios dešimties tūk
stančių žuvusių nuo “numalšytojų” kardo 
dar iš bado išmirė nemažiaus, kaip kokios' 
trisdešimts tūkstančių! Airiai negalėjo 
to pamiršti ir laukė naujos progos suki
limui.

7. XVII-jo šimtmečio sukilimai: Proga 
pasitaikė 1914 metuose, kuomet riaušės iš
kilo tarpe Anglijos karaliaus Charles I-jo ir 
parlamento. Mat, tas despotiškasis valdo
nas Anglijoje norėjo valdyti be parlamento 
pritarimo. Airiai, tikėdamiesi atgauti savo 
sukonfiskuotą žemę, su dideliu įnirtimu už- 
ouolė ant savo pavergėjų. Kuomet 1649 m. 
Cromwell’is ir Puritanų partija paėmė vir
šų ant Charles I-jo ir pastarajam nukirto 
galvą, tai airiai išreiškę savo pritarimą nu
žudytojo monarcho sunui Charles II-jam. 
Cromwell’y, galva naujai įsteigtosios repub- 
likos, netrukus persikėlė į Airiją ir su kar
du ir ugnim malšino sukilimą. Begyję še
šių mėnesių Airija buvo vėla užkariauta. 
Cromwell’is, numalšindamas, nužudė dau
giau žmohių, negu kad O’Neill’o maišto nu
malšinto  jai kardu ir badu. Po Drogheda 
jis liepė išskersti du tūkstančių žmonių. To- 
kiuo žiaurumu jis mąnė įgazdintį airius

o
pa-

taip, kad jie niekad nebeišdrįs tų sukilti 
prieš anglų valdžią. Apart numalšinimo su
kilimo,dar ir žemės konfiskacija tapo atlikta 
ant kur kas didesnės papėdės, negu pirmiau. 
Iki sukilimui anglai ir škotai valdė tik į Ai
rijos žemės, betapo sukilimui — j. Vietiniai 
airiai savininkai ir šiaip gyventojai, kurie 
dar nebuvo'nužudyti, tapo nuo žemės pava
ryti. Airijos nelaimės nepasibaigė, nes ji ta
po įtraukta 1688 metuose Anglijos revoliu- 
cijon, nes prijautė nuo sosto nuvarytam ka
talikiškam karaliui James II-jam. Airiai at
sisakė pripažinti naująjį protestonlškąjį ka
ralių, William III-jį, Pastarasis buvo išnau- 
jo priverstas užkariauti Airiją. Nabagai ai
riai vėla vieni turėjo panešti visą karę, nes 
kolionistai prijautė protestoniškam karaliui. 
Bėgyje 2 met. Airi j a vėla buvo paduota degi
nimui, plėšimui, žmogžudystei ir persekio
jimams, pokolei anglai nepavergė galutinai 
visą šalį.

8. Airijos sunkiejie laikai: Po numal
šinimui pastarojo sukilimo Airijai tikrai uo
stojo sunkus laikai. Anglų farmeriai, kad 
apsisaugojus nuo Airijos produktų, užgynė 
įvežimą iš Airijos į Angliją svarbiausios tos 
šalies produktus, būtent: galvijus, avis, 
kiaules, jeib kokią mėsą naminių gyvulių, 1 
sviestą, sūrį ir varškę. Tas baisiai nupuldė 
visą Airijos industriją: negalėdami savo 
produktų išvežti į Angliją, nieko negalėjo 
auginti arba gamint dėl pardavimo, nes 
kitos šalįs irgi neįsileido svetimų produktų, 
idant nepakenkus naminei industrijai. Ai
rijos gyventojai buvo priversti gaminti da
lykus tiktai naminiam vartojimui. Kad iš
naikinus Airijos vilnų industriją, kuri pra
dėjo rody ties gana pavojinga Anglijos vil
nonių dalykų gamintojams, tai Airijos vil
nų išdirbiniai buvo užginta išvežti į kokią 
nors kitą šalį, kaip tik Angliją. Visa žemė 
tapo atiduota anglų baronams, kurie Airi
joje negyveno, o tankiausia net niekad ne
atlankydavo tų savo žemes plotų, bet pa- 
vezdavo savo prižiūrėtojams, kurie lupdavo 
dideles randas. ‘ Airiai tokiu būdu liko tik 
savo ponų arendauninkais, kuriuos bile ka
da buvo galima pavaryti, o priežastįs . visa
da buvo galima surasti. Pavarytieji negau
davo jokio atlyginimo už triobėsių pagerini
mą arba net naujų pastatymą. Iš tos prie
žasties airių gyvenimai atrodė labai apleis
tame stovyje. Kad nuslopinus airių tikėji
mą, tai rymo-katalikiškieji minykai ir vys
kupai tapo išvyti, pasiliko tiktai paprastieji 
kunigai, yiešas arba privatiškas mokini
mas per katalikus tapo užginta, ir vaikai.ne- 
buvo galima siųsti katalikiškon mokyklon, 
Katalikams tapo užginta nešioti ginklus, 
kuomet protestonai apsiginklavę galėjo iš 
airių visaip tyčiotis. Katalikas negalėjo nei 
pirkti ne parduoti žemę ant ilgiau, kaip ant 
trisdešimts vieno metb, tas pats buvo ir su 
randavojimu. Kataliko sūnus, priimdamas 
protestonišką tikėjimą, galėjo atimti žemę 
nuo savo tėvo. Esant taip dalykams, laikas 
nuo laiko iškildavo vietiniai sukilimai, kurie 
urnai buvo numalšinami, ir likdavo be jokių 
pasekmių.

9. Pirmosios reformos: Iki šiam laikui 
dėl Airijos buvo išduodami tik opresivyški 
įstatymai, ir padėjimas airių liko vis bloges
niu ir blogesniu. Apie airių būvio pagerini
mą Anglijos valdžia dar per ilgą laiką ne
būtų rūpinusis,jei jos nežmoniškieji Airijai 
įstatymai nebūtų palietę ir vietinių kolionis- 
tų interesų. Ačiū įvairiems užginimams iš
vežti Airijos išdirbinius į Anglija, kolionis- 
ta turėjo irgi daug nukentėti. Kolionistai 
vedė neatlaidžią agitaciją prieš visus tuos 
aprubežiavimus, kurie palietė jų interesus, 
ir XVIII-jo šimtmečio paskutinėje dalyje 
vienas po kitam tie įstatymai tapo panaikin
ti. Airių padėjimas tuomi vienok netapo 
pagerintas, nes jie buvo ant tiek nubiednin- 
ti, kad nepajiegė pradėti jokią industriją 
patįs. Bet laike Suvienytų Valstijų išsiliuo- 
savimo, Anglija, bijodama karės, kad ir ai
riai nesukiltų, pavėlino airiams pirkti žemę 
ant tokių pat išlygų, kaip ir kolionistams. 
Nuo katalikų tapo atimta prisiega, reika
lai! j anti •apreikšti, kur paskutinį sykį iš
klausė mišias. Metuose 1793-čiuose, kuomet 
Francijos Didžioji Revoliucija buvo progre
se ir Anglija rengėsi į karę su naująją Frak
cijos republika, ji, bijodama airių sukilimo, 
paliuosavo Airijos katalikus nuo visų apru- 
bežiavimų, kurie palietė jų dievmaldystes ir 
religiškas pareigas. Taipgi suteikė balsuoti 
už parlamento atstovus, kas ištikrųjų labai 
mažai ką reiškė dėl airių, visupirma todėl, 
kad nuo balsuotojų buvo reikalaujama tam 
tikras turto daugumas, o antra, — katalikas 
negalėjo būti išrinktu į parlamentą, kas ai
riams atėmė progą likti parlamento atsto
vais. Tais pačiais metais airiams tapo leista

i(Dar bus)
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KORESPONDENCIJOS

Iš Chicagos.
Chicagiečiai po senovei 

darbuojasi: lošia, prakalbas 
laiko ir po truputį diskusuo- 
ja. Visuomeniškuose dar
buose pirmą vietą užima so
či jalistai, paskui seka tauti
ninkai, o katalikai, it svirp
liai, užpečkyje čirškauja.

♦ *
“Nauiienos” jau spėjo pa

daryti daug triukšmo tauti
ninkų tarpe. Girdėjau, kad 
Olszewskis ketina susivienyt 
su p. Tananewicz ir iš vieno 
biznį varyti. Sunku pakol 
kas pasakyti, ar daug tame 
teisybės. Taipgi žvirbliai 
ant stogo čirška, kad “Kata
liko” jagamasčiai išnaujo 
prie dienraščio išleidimo 
rengiasi. Nežinia, kas pir
mas dienraštį išleis: “Katali
kas” ar Vanagaitis... \

♦ x* *
Neperseniai p. Račiūnas 

parodė chicagiečiams “Lie
tuvą krutamuose paveiks
luose”. Paveikslukai neblo
gi, ypač bažnyčių. Gaila, kad 
Račiūnas nenutraukė pa
veikslų Lietuvos tikrų dar
bininkų, prakaituojančių 
prie sunkaus darbo. Bet, ką 
tu čia, brolau, padarysi, juk 
mūsų tėvynė tai “didvyrių 
žemė” — ten vargo nėra 
(visiems)...

Darbai prastai eina. Kas
dieną pulkai bedarbių gatvė
mis beviltingai maršuoja. 
Daugelis lietuvių sunkiai iš 
tos priežasties vargsta.

I jie, kunigai, silpni prieš teo
riją ir praktiką materijaliz- 
mo, kokie jų supuvę argu
mentai, kad jie bijąsi stoti į 
diskusijas, kad prirodyti 
dievo viršgamtiškumą. Jie 
drįsta tik melagingai šmeiž
ti už akių. Čia Smithas iš
šaukė jį ant diskusijų. Ku
nigas tigriaus narsumu suti
ko ir pradėjo šaukti: “tu be
dievis, tu baisus bedievis”... 
ir tai buvo visa kritika (o 
šventoji dvasios ubagystė! 
Red'.)

Tuomet Karvelis patėmi- 
jo: “Matot, gerbiamieji, kad 
kunigas ant teisingai pasa
kytų žodžių atsakė žvėrišku 
būdu, o kas bus, jeigu jisai 
būtų parapijos kunigu?” Čia 
suūžė delnų plojimas.

Pasigirdo dar įvairių pa- 
tėmijimų ir kunigas išsineš
dino lauk.

Fotam drg. A. Smithas 
pasakė prakalbą apie kleri
kalizmo baisius prasižengi
mus prieę žmoniją. Kalbė
jo, pasiremdamas pavyz
džiais iš laikų inkvizicijos, 
viduramžių, kryžiokų ir tt.

Paskui išaiškino, ką gero 
suteiks socijalizmas.

Publika jam pritarė. Tai 
buvo didelis laisvų žmonių 
laimėjimas!

Bravo Los Angeles lietu
viai! Ten buvęs.

nas iš darbininkų nusišypso
jo, nieko blogo nemanyda
mas. Patrijotai, žinodami, 
jog jis socijalistas, pasinau
dojo proga, ir prikibo, kodėl 
jis neatidavė garbės Su v. 
Valstijų vėliavai. . Pastara
sis parodė socijalistišką gu- 
ziką ir pasakė, kad tik tam 
atiduoda garbę. Tuomet 
patrijotai šoko ir smarkiai 
sumušė. Paskui dar įskun
dė bosui ir tas iš darbo išva
rė.

Tai mat, kaip patrijotai 
elgiasi. J. S. M.

Athol, Mass.
Tūla Silkovska susilaukė 

kūdikio. Ketvirtoj dienoj 
po gimdymo atsikėlė motina 
iš lovos ir užsiėmė naikini
mu blakių tame kambary, 
kur kūdikis buvo. Benaikin- 
dama tiek prileido kerosino 
ir benzino smarvės kamba
rin, kad kūdikis pradėjo 
žiopčioti. Pašaukė net du 
daktaru, bet abudu atsisakė 
duoti kokią nors pagelbą kū
dikiui pripažindami, kad jis 
yra jau užsinuodijęs. Kūdi
kis ketvirtoj dienoj mirė. 
Tėvai nekaltina savęs, kad 
per tamsumą kūdikį nunuo- 
dyjo, bet sako, kad taip die
vas davė.

J. Kavlaičia.»

** * 4
Socijalistai gegužinę gana 

puikiai apvaikščiojo visose 
miesto dalįse. Tik didelių 
maršavimų nebuvo. Pasiga- 
nėdinta prakalbomis, daino
mis etc. \

Plasmodium Vivax.

Los Angeles, Cal.
Šiomis dienomis pribuvo į 

čia liet, kunigas ,tūlas Mali
nauskas. Susiradęs* kliubo 
sekretorių, liepė tuojaus su
šaukti extra susirinkimą. 
Sekretorius atsakė negalįs 
to padaryti sulyg konstituci
jos. Nepavyko ir pas pirmi
ninką. Tas patarė ateiti ant 
L. S. S. 39 kuopos , baliaus. 
Bet ten kunigužis, atsilan
kęs, tylėjo, kaip žemes par
davęs. Tik maišėsi, kaip la
pės uodega, tarpe moterų.

19 td. balandžio atsibuvo 
kliubo ir kuopos skaitlingas 
susirinkimas dėl užprotesta- 
vimo prieš Burneto billių. Po 
visų reikalų prasidėjo disku
sijos reikale to netikėto sve- v • CIO.

Jisai graudingai prabilo: 
“gal jūs mislijate, kad aš 
toks ir toks, bet aš turiu pa
liudysimą nuo vyskupo, vie
ną iš Lietuvos, kitą iš Illinoi- 
so. Jeigu jūs sutiksit, tai nu
eisiu čia pas vyskupą ir jis, 

' be abejonės, priims. O aš 
tarnausiu dėl jūsų širdingai. 
Aš, broliai, Lietuvoj buvau 
bet ant svetimo pasporto, 
tai ilgai negalėjau būti. Aš 
čia atvažiavau dėl sveikatos, 
tai glaudžiuos prie jūs” — 
užbaigė kunigas, šluostyda
mos ašaras.

Du jo klapčiukai pritarė 
kunigui, bet čia stojo soči j a- 

* listai su laisvamaniais. Čia 
jis išgirdo tą, ko, veikiausia, 
nebuvo girdėjęs per visą sa
vo gyvenimą.

Buvo nurodyta visos juod
varnių orgijos, jų pabėgimai 
su parafijų pinigais, jų ne
doras gyvenimas su gaspa- 
dinėmis, kaip jie nedorai da
ro sau biznį iš vargšų darbi
ninkų, kaip jie įgyvendina 
neapykantą, palaiko kares, 
ir tt. ir tt.

Kunigai turtuose pasken
dę. Net pats Malinauskas 
tūliems pasigyrė galįs lotą 
nupirkti.

J. Stanelis užklausė, ar ne- 
. žinąs kunigas, kur Juknevi

čius dingo iš Newarko. Sa
ko į Lietuvą išvažiavo. Tai 

, kurgi tie tūkstančiai, ku
riuos pasiėmė? Čia Mali
nauskas net pajuodo iš pik
tumo.

A. Smithas nurodė, kaip

Rochester, N. Y.
Bal. 26 d. L. svetainėje, vi

sos kuopos ir draugystės, 
pradedant nuo L. S. S. 7-tos 
kp. ir baigiant S. L. R. K. 
kuopa, apvaikščiojo 10 metų 
sukaktuves nuo atgavimo 
spaudos Lietuvoje. Kalbėjo 
kun. Kasakaitis, K. J. Vaivo- 
da ir S. Klimaitis. Tarpais 
dainavo Šv. Cecilijos cho
ras, taipgi buvo deklamaci
jos ir solo. Pirmas kalbėjo 
<un. Kasakaitis. Perbėgo 
trumpai lietuvių istoriją. 
“Pirmas ir aštriausias smū- 
gys, — jis sakė, — buvo lie
tuvių tautai, kada tas siau
raprotis Jagaila apsivedę su 
Jadvyga ir suvienyjo lietu
vius su lenkais. Antras, — 
kada lenkai ėmė platinti 
krikščionybę tarp lietuvių, 
tai, esą, buvo ne Kristaus 
mokslo platinimas, bet sta
čiai lenkystės. Trečias dide- 
is smugys, — tai lenkmetis, 

nuo kurio ir atėmė spaudą 
lietuviams”. Priėjus kalbai 
apie Amerikos lietuvius, 
šiap pasakė: “Męs esam vi
si vienos tautos sūnus, o pa
žiūrėkite į mūsų laikraščius, 
kas laikraštis, tai nuomone. 
Kas mus taip išskirstė? Tai 
bedievybė, '» socijalizmas. 
Anarchizmas, nihilizmas (?) 
Ir'kitoki izmai, kuriuos su
prasti lietuviai esą pęr tam
sus. Dar mums reikia apsi
šviesti. Daug geriau pada
rytų tie, ką knisasi po Mark
so kapitalus, kad dirbtų sy
kiu su J. Basanavičium ir lo
pytų mūsų tautos skyles”. 
Ant galo liepė spiesties po 
viena vėliava (po kokia? J. 
S.), šviesties ir lavinties.

Antras kalbėjo K. J. Vai
vada. Trumpai nupiešė, kaip 
lietuviai daug vargo padėjo, 
gabendami knygas per rube- 
žių. Toliaus kvietė būti vi
sus teisingais ir logiškais 
(? !),neužsipuldinėti ant vie
ni kitų, bet vienytis ir veik
ti išvien (žingeidu butų ži
noti, ką Amerikos lietuviai 
vektų susivienyję, bažnyčias 
statytų ,ar visi liktų socija- 
listai? J. S.) “Reikalaukime, 
kad mūsų laikraščiai neko- 
liotų vienas kito, bet paduo
tų teisingas žinias ir naudin
gus straipsnius”, — užbaig
damas pasakė.

Klimaitis kalbėjo 
apie dvi minutas.

Žmonių gal pirmą 
Rochesterio istorijoj 
daug buvo susirinkę.

Just. Stančikas.

Springfield, III.
26 d. bal. L. S. S. 29 kp. bu

vo prakalbos, pamargintos 
mcnoliogais ir deklamaci
joms, kas publikai labai pa
tiko.

Pirmas kalbėjo F. Klem- 
bauskas. Kalbėtojas aiški
no, kas dabar skriaudžia 
darbininkus ir kaip jie gali 
iš to vargo išsiliuosuoti.

Antras kalbėjo V. Bruke- 
vičius. Jis aiškino, jog Kris
tus nebuvo dievu, bet tik ga
biu kalbėtoju, užtarėju pa
vergtųjų, per tai ir tapo nu
kankintas.

Publikos buvo neperdau- 
giausia. Bet kas reikia pa
stebėti, kad moterų ant pra
kalbų ’‘buvo daugiau, negu 
vyrų.

Aukų surinkta padengi
mui lėšų $2.50. M. V.

Philadelphia, Pa.
Balandžio 25 d. Teatrališ

ka ir Giedorių draugyste pa
rengė balių su perstatymu. 
Vaidino komediją “Be šulo”. 
Geriausia užduotis atliko E. 
Drižiutė, A. Velykiutė, M. 
Adomavičiūtė ir A. Sukutis, 
o J.Abromaitis, matyt, norė
jo pataisyti veikalėlį, bet be
taisydamas daugiaus gadi
no. O gal rolės nemokėjo, 
kad kalbėjo,kas tik pakliuvo, 
todėl pabaiga išėjo gryna 
mali-malienė. Žmonių buvo 
nedaug, reikės pridėti.

** *
“Stebuklingam gydytojui” 

S-kui dabar, turbūt, velniu
kai galvoj pradėjo klumpa
kojį šokti: visus laikraščius, 
traukia į “sūdą”, ką į “sū
dą”, bet jis žada visus redak
torius į katalušką sukišti, 
arba išvaikyti, kur pipirai 
auga. Iš visų laikraščių ver
čia straipsnius, kur tik apie 
jį buvo rašyta, vertėjus sam
do, (nes jis pats nemoka). 
Baisu! Marytė.

ves, ir pateisino p. P. Grigai
tį, kad ištikrųjų smąrkiai 
susirgęs.

Mūsų nekurios moterįs, 
raudojo Grigaičio, gailėda
mos, kad neatvažiavo soči j a- 
listų vyskupas. Taipgi, kal
bėjo mūsų vietinis klebonas 
J. Jonaitis.. Trumpai kalbė
jo ,kad senovės laikuos žmo
nės visai be mokslo buvo ir 
neturėjo iš ko pasimokint, 
nei rašyt, nei skaityt nemo
kėjo, o šioj gadynėj, jau laiš
kas parašyt nereikia eit pas 
kitą. (Pons kunigs negali 
pasigirt mokąs laiškus . ra
šyt. Jam pačiam dar reikė
tų pradėt nuo elemento
riaus, o jau tik paskui lipt 
ant pagrindų. Daktare, iš- 
sigydyk pats! Red.).

Deklamavo Zofija Žukau- 
skiutė, Petronė Žukauskiutė 
ir V. Redeckiutė. Tai vis 
jaunos mergaitės, pirmu syk 
ant scenos pasirodžiusios. 
Taipgi sudainavo tos pačios 
mergaitės dainelę, kas publi
ką labiausia, užganėdino, 
Taipgi, deklamavo poni 
Akramavičienė. Žinoma, 
Kaipo moteris, viską drąsiau 
pakalbėjo. Kalbėjo P But
kus antru atveju, aškinda- 
mas kokia nauda yra iš pri
gulėjimo prie draugysčių, ir 
;t. Liet, benas iš pat pra
džių sugrajino 2 himnu. 
Žmonių apvaikščiojime da- 
yvavo su viršum 300. Po 
apvaikščiojimui, kaip susėjo 
svetainėn, beveik visi netil
po, apie kelias dešimt ypatų 
visai sėdynių neteko. Geis
tina būtų, kad So. Omahie- 
čiai daugiau tokių iškilmin
gų apvaikščiojimų pareng
tų.

Paskui, viską pabaigus, 
prasidėjo šokiai ir traukės 
ki vėlybam laikui.

Ten dalyvavęs.

Paroda traukė į miestą, o 
paskui mieste susitiko su ki
tų tautų socijalistais ir lie
tuviai traukė į tautišką na
mą. Pargrįžus į tautišką na
mą, prasidėjo prakalbos ir 
kiti pamarginimai. Pir
miausia “Žiburėlio” vaikų 
draugijėlės choras po vado
vyste p. S. Turskio padaina
vo marselietę ir keletą kitų 
dainų. Paskui V.Putvinskai- 
tė sakė eiles ir prie to dar 
sakė eiles keletas “Žiburė
lio” draugystės narių: A. 
Žaliukas, Ž. Gediniutė, B. 
Petkon ir S. Stripinaitė. Ei
lės visiems pasisekė gerai.

Toliaus sekė prakalbos.
Pirmiausia ištarė po kele

tą žodžių J. Ustupas, kaipo 
parodos vedėjas ir K. Navic
kas, kaipo tvarkos vedėjas.

Paskui kalbėjo anglas J. 
McCarty ir P. Svotelis apie 
pirmą gegužės. P. Svotelis, 
pabaigdamas kalbą, perskai
tė 2 protesto rezoliucijas, 
kurios bus nusiųstos prezi
dentui Wilsonui, viena prieš 
karę su Mexika, o antra už 
žiaurų ei girnos milicijos su 
Colorados streikieriais. Re-

dėl montelliečių ir męs tiki
mės, kad didelė dauguma, 90 
procentų sąjungiečių, sutiks 
su mūsų nuomone.

Worcester, Mass.
26 d. bal. buvb L. S. S. 40 

kuopos susirinkimas. Rink
ta delegatai į rajono konfe
renciją. Išrinkta draugai S. 
Bakanauckas ir K. Stankus, 
taipgi dar 8 gali važiuoti iš 
savo noro ir savo lėšomis, 
įgaliojimai bus suteikta vi
siems nuo kuopos.

Balsuota klausimas apie 
susivienyjimą su Socialist 
Party. 37 balsai buvo, kad 
nesivienyt, o 10 už.

Buvo 1 skaitytas laiškas 
nuo “Pirmyn”. 37 balsavo, 
kad “Pirmyn” traukti, 4 
prieš. Imti Šerus susirašė 
21 ypata. Manoma, kad to
liaus dar atsiras kokia 30 šė- 
rininkų.

Vakare buvo parengtos 
prelekcijos, bet kadangi lijo, 
tai žmonių buvo mažai.

F. Levinskas.

Hartford, Conn.

tų ypatų, ir draugijai lik# 
pelno apie $20.00.

Patartina drg. Pilkai raši
nėti ateityje teisingas žinias, 
nepataikaujant nei vienai 
nei antrai pusei, nes iškrai
pyta žinutė sukelia tarp vie
tos lietuvių neapykantą, ir 
podraug trukdo plėtojimąsi 
laikraščio, nes pats esu gir
dėjas apie tris ypatas kei
kiant “Laisvę”, kam talpino 
tokią melagingą korespon
denciją, nors čia ne “Lais
vės” kaltė, bet koresponden
to. M. J. Iškauskas.

PAJIEŠKOJIMAL

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

J. Kalainis, 
1560 Milwaukee Ave., Chicago, III. 

(33—36).

PajieŠkau apsivedimui merginos 
nuo 20 iki 29 metų amžiaus. Aš esu 
29 metų. Platesnias žinias suteiksiu 
per laišką. Malonėkit atsišaukti Šiuo 
adresu:

J. Samulionis,
P. O. Box 32, Wilkes Barre, Pa. 

(34—37).

Pajieškau švogerų F. Stankausko

So. Boston, Mass.
28 d. bal. š. m. L. L. D. sve

tainėje atsibuvo prakalbos, 
mrias surengė besitverianti 
So. Bostono lietuvių koope
ratyviška banka.

Kalbėjo patsai sumanyto
jas p. Ivaškevičius. Bankos 
tikslas -paskolinti pinigų 
tiems, kurie norės būdavoti 
namus ir kitokiems reika
lams. Nariai galėsią .pirkti 
nedaugiau 25 Šerų ir uz kož- 
ną Šerą mokėti po 1 dol. ant 
mėnesio.

Buvo duodami klausimai, 
tas palaikys namą ir iš kur 
gaunamais pinigais atsily
gins darbininkams; p. Ivaš- 
tevičia atsakė, kad būsian
čios bausmės ir iš tų baus
mių išmokėsią už namą ir 
darbininkams.

Čiory)asigirdo juokas. Ko
kios bus bausmės ir už ką 
baus — apie tai nieko nepa
aiškino.

Žmonės neužsiganėdino 
prakalbomis.

zoliucijos vienbalsiai likos 
priimtos.

Tą vakarą buvo išdalinta 
ir “Kovos” 300 egzempliorių 
už dyką. Taiposgi likos už
rašyta “Kovos” suvirš 25 
prenumeratoriai. Mat, bu
vo užrašoma už vieną dolerį 
ant metų.

Publikos buvo pilna sve
tainė.

Iš mūsų tamsiųjų patrijo- 
tėlių, kurie net reikalauja, 
jog redakcija išduotų jiems 
korespondentų vardus, kad 
galėtų juos savotiškai pamo
kinti už.pasakymą teisybės 
žodžio, tą vakarą turbūt, 
kur prie bačkutės sėdėjo, 
nes ant prakalbų nesimatė.

Palangos Juzis.
Nuo .red. Smagu mums 

pažymėti veiklumą Montello 
socijalistų ir kartu su jais 
pasidžiaugti dėlei nusiseki- 
mo gegužinės šventės. Bet 
vienas daiktas mus stebina 
ir, manome, stebina daugelį 
piontelliečių: kodėl tik vie
na “Kova” buvo platinama 
ir užrašinėjama, nors, rodo
si. montelliečių kaimynas 
“Keleivis” buvo išleidęs 
taippat labai gražų gegužinį 
numerį?.

“Laisvė” nėra “Kovos” 
priešu. Atbulai, sugyvena
ma su “Kova” kodraugiš- 
kiausia ir einame ranka ran
kon. Tiek laisviečiai, tiek 
keleiviečiai savo laikraštine 
agita'cija ir gyvu žodžiu, ar 
tai prirašinėdami Sąjungai 
naujų narių ar tai tverdami 
naujas kuopas ar tai, paga- 
liaus, gamindami pritarėjų 
minias — atlieka, mums ro
dosi, gražų, naudingą Są-

Socijalistų kuopa buvo pa
kvietus ir kitas draugijas 
prie gegužinės apvaikščioji- 
mo, tarpe jų ir L.'Ūkėsų Ne- 
prigulmingą Kliubą. " Bet 
tas neprisidėjo, už tai, kad 
Perkūną žadėjo paimt kal- 
bėtojum, tai tūli katalikai 
tautiečiai rėkė visa gerkle, o 
pirmininkas neleido per bal
sus (Reikėjo užprotestuot 
prieš tokį pirmininko pasi; 
elgimą. Red.).

Bet užtai ant 8 d. geg. pa
kvies kunigą ir majorą kal
bėt — tai tau ir neprigul- 
mingas kliubas , bet jeigu 
kas parašo j laikraščius tei
sybę,, tai mūsų kliubiečiai iš 
kailio neriasi, ir vieton su
kritikuoti, tai drožia pas ad
vokatą. y

Aš norėčiau paklausti, ka
me tas neprigulmingumas.

Ūkėsas.
Nuo red. Jeigu “Laisvėj” 

tilpo koresp., nepatinkanti 
kliubo daugumui, tai buvo 
platus kelias į tą pačią “Lai
svę” parašyt priešingą žinią, 
o męs mielai būtume patalpi
nę. Grąsinimai teismu mums 
nebaisus. Męs žinome, kliu- 
be yra daug rimtų ir gerų 
vyrų, bet jame yra žmonės, 
aiškiai priešingi darbininkų 
reikalams. Męs prašome ko
respondento. žymėti kliubo 
iškrypimą kiekvieną kartą. 
Blogi darbai turi būt peikia
mi. Štai, kad ir šitas nuta
rimas kviesti demokratą 
majorą ir kunigą. Ar jie 
papasakos darbininkams 
apie bedarbes, apie Colorado 
skerdynes, ■ apie ateivystės 
varžymą? Pažiūrėsime!

ir J. Vaščilos, abudu Vilniaus gub., 
Trakų pav., Stankauskas Trasnikų 
kaimo, o VaŠČ la Grūto kaimo.

Malonės atsišaukti arba kąs žino 
pranešti.

P. VaškeleviČius,
15 Millbury St., Box 17, 

Worcester, Mass .

Pajieškau brolio Jono šleiv;o. Pir
miau gyveno Jersey City, N. J.

Kas žino, malonės pranešti arba jis 
pats atsišaukti.

B. šleivis,
235 — 2-nd St., Jersey City, N. J.

Pajieškau draugų Jono Klibo ir Mi- 
kolo KvedaraviČiaus, gyveno apie Bo
ston. Taipgi pajieškau ir Jurgio Ve- 
gio. Jis laikraščio neskaito. Kas 
apie jį praneš, tas gaus ant 2 mėne
sių “Laisvę”. Visi Kilučių kaimo, 
Biržų valsčiaus.

Jacob Pelanis, c-o J. G. Nelson, 
Camp R. Route 2, Phillips, Wis.

Paj'eškau dėdės Augusto Padegimo. 
Apie 20 metų A morkoj. Vilniaus 
gub., Trakų pav., Bugoniu kaimo.

Kas apie jį žinote, malonėkit pra
nešti šiuo adresu:

A. Padegimas, 
Box 167, Poquonock, Conn.

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 ženkleli 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)

PARSIDUODA BIZNIS.
Parduodu gerai išdirbtą biznį Sta

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

, (32—35) 
REIKALINGAS.

Darbštus vyrai gali lengvai pelnyti 
nuo $25 iki $50 į savaitę. Apie išlygas 
tesikreipia ypatiškai adresu C. Pilėnas, 
Normandie Park Co., 30 E. 23 st., New 
York City. (34- 36)

So. Omaha, Nebr.
Bal. 26 d. 1914 m. atsibuvo 

spaudos atgavimo paminėji
mas prakalbomis,deklamaci
jomis, dainomis, ir tt. Ap- 
vaikščiojimas prasidėjo 2:30 
vai. po pietų ant 24 N. gat
vės ir maršavo iki 36 ir U 
gatvės į New Settle’s Hall, 
kur prasidėjo prakalbos. 
Nors buvo garsinta, kad kal
bėtojas bus P. Grigaitis, bet, 
ant nelaimės, neatvažiavo, 
iš priežasties ligos. Jo vie
toj atvažiavo P. Butkus, ku
ris paaiškino kokiu būdu, 
kur, kada ir kas spaudą iš
kovojo, bet dr. J. Šliupo vi
sai nepaminėjo, turbūt pa
miršo ar nedrįso. Žinoma, 
męs ant to vyro nieko blogo 
negalim užmesti, nes neturė
jo laiko prisirengt prie to, 
vėlai gavo žinot. Taipgi P. 
Butkus, labai pagyrė So. 

i^ma^os lietuvius, $:ad atran
kai staugti. Tuo tarpu vie- nė tokias svarbias sukaktu-

. Gardner, Mass.
L. S. S. 89 kuopa 25 d. bal. 

lošė “Blindą”. Šis veikalas 
puikus ir pamokinantis. Su
lošta gerai. . \

Pertraukose dainos ir 
deklamacijos taip-pat gerai 
pavyko.

Tik publikos buvo mažai. 
Labai gaila.

Miesto knygyne greitai 
bus lietuvių knygų.

Tik nepamirškime skaityt.
M. J. Vaitiekus.

viso

sykį 
tiek

SOCIJALISTAS SUMUŠ
TAS PER PATRIJOTUS.

Sharon, Pa. 30 bal. Sha
ron Steel Hoop’o dirbtuvės 
darbininkai nupirko didelę 
vėliavą, iškėlė ant dirbtuvės 
stogo ir pradėjo patrijotiš-

Mąntello, Mass.
Keletą dienų prieš pirmą 

dieną gegužės oras buvo 
biaurus: lietus lijo, vėjas 
staugė. Iš to mūsų nekurie 
dar tamsus broliai darbinin
kai dideliai džiaugės, nes 
būk soči jalistai negalėsią su
rengti demonstracijų ant 
pirmos gegužės. Bet, kaip 
ant patyčių, išaušus rytui 
pirmos gegužės, saulutė 
šviesi pasirodė. Atėjus va
karui, kaip saulutė nusi
leido ir kaip visi darbininkai 
sugrįžo iš dirbtuvių, tuomet 
L. S. S. 17 kp. pasekmingai 
surengė didelę demonstraci
ją ir prakalbas. Pąrodoj 
maršavo suvirš 400 žmonių. 
Buvo nešamos 2 raudonos 
didelės vėliavos su -u 
“socijalizmas”. Motei 
šė taipgi geltoną vėlu 
užrašu “votes for wo

' **6-

jungai darbą. Kodėl tat gre
ta “Kovos” nebuvo užrašinė
jama kitų soc. laikraščiu? 
Mums rodosi, kad Montello 
draugai tuomi nuskriaudžia 
socijalistišką spaudą. Tiesa, 
męs visi statome “Kovą” 
pirmon vieton. Laisviečiai 
visuomet taip elgiasi, bet 
lyg ir negražu nematyt tos 
didelės naudos, kurią atneša 
kiti soc. laikraščiai.

Męs pasivelysime nurodyt 
draugams montelliečiams 
Worcesterio socijalistų pa
vyzdi. Kuomet 40 kuopa su
rengė eilę sistematiškų pre- 
lekcijų, ji paskleidė žmonėse 
daug dešimčių “Keleivio”, 
“Žurnalo”, “Laisvės” ir tt. 
Ar tas susilpnino “Kovą?” 
Atbulai, Worcesterio kuopa 
jau turi 150 narių. Vadina
si, neužginčyjamu faktu 
vra, kad. kįlant įtekmei soc. 
laikraštijos abelnai, kįla 
tuomi pat laiku ir Sąjungą 
su savo organu “Kova”.

Męs galėtume ir daugiau 
nanašių pavyzdžiu privesti 
Męs manome, kad kaip Wor
cesterio socijalistai. tain lai
sviečiai, taip montelliečiai — 
visi yra geri sąjungiečiai ir 
Sąjungos gerovė mums vi
siems lygiai rūpi, todėl ypač 
reikia saugoties tos ypatin
gos taktikos, kuri gali iš
šauki nedraugiškumą.

Suprantama, už šią mūsų 
pastabą niekas nepyks. Męs 

ūkiame savo nuomonę

Jersey City, N. J.
“Laisvės” N. 32 tilpo žinu

tė iš Jersey City, kur drg. D. 
Pilka, aprašydamas Prabu- 
dos Liet, draugijos vakarą, 
visiškai apsilenkia su teisy
be. Visųpirma jis nupeikia 
patį lošimą. Ir iš tiesų, jei 
būtų ten lošę koki artistai, 
ar šiaip daugiau išsilavinę 
žmonės., tatai ir aš tą patį 
pasakyčiau, bet kadangi čia 
lošė žmonės darbininkai, 
žmonės, kurie vos tik pirmu 
kartu pasirodė ant scenos, 
tai turiu pripažinti, kad su
lošė gerai. Ir vargu kur- 
nors aktoriai, lošdami pirmu 
kartu, suloštų geriau. Tiesa, 
įvyko pora klaidų, bet jas te
galėjo patėmyti tik tas, ku
ris maž-daug nusimanąs sce
nos dalykuose. Jeigu artis
tai klydo, reikėję nurodyt 
kame.

Toliaus, sako: “po persta
tymui buvo deklamacijos ir 
monologai, iš kurių publika 
jokios naudos ir įspūdžiu ne
matė”. Tas netiesa. Per
traukose buvo dainos ir vie
na deklamacija, kurią pade
klamavo 8 metų vaikas, ir 
ant kiek aš patėmijau, tai 
vakaru publika liko užganė
dinta. Jei drg. Pilka jau 
negali atskirt duetą nuo mo-» 
nologo, tai jau negerai.

Toliaus. sako: “publikos 
buvo visai mažai, nes ir oras 
buvo blogas”. Tas ir-gi ne
tiesa, nors oras buvo blogas,

• įporąšim-

Reikalaujame merginų prie darbo į 
fabriką.

William Holland,
145 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 

Įėjimas iš jardo.

TfiMYKIT.
Kas pas mane užsirašys ant metų 

“Laisvę”, tas gaus dovanų knygučių 
vertės 25c. Pas mane galima užsira
šyti ir kitus ’ietuviškus laikraščius. 
Taipgi galima gaut visokių knygų.''

Kreipkitės šiuo adresu:

Box 592,
M. P. Gribas, 

Aberdeen, Wash. 
(33—34).

PHILADELPHIEČIAI 
ISITfiMYKITE!

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

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

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

■'draugiškiausioje bet publikos buvo
-.iŠ

Ar skaitai

“Rankpelnį”?
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 savaiU.
“Rankpelnio” prenumerata pigi;

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

rį dykai.
Išpirk Money Orderį ir siųsk Šiuo 

adresu:
“RANKPELNIS”,

76 MAIN STR.
BELSHILL, SCOTLAND.

Skaitykite ir platinkite
“Laisvę”

Tik $2.00 metanu.
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Naujienos už 25 c

s*E»

Hamburg-American ’ KNYGOJ ’’DAKTARAS” netik

MANO

k

A

Atsiųskite muihs nors kiek pi
nigu ant rankos, o męs jums 
nusiusime muzikališką instru
mentą, kokį jus tik norėsite.

Toks pat Armonikas 
12 plieninių klapanų, 12 basę

Vertes $25.00, tik už

LIETUVIAI. KREIPKITĖS PAS SAVUOSIUS
Męs patSmijom, kad būtinai yra reikalingas lie

tuviams New Yorke UŽEIGOS NAMAS. Taigi, 
mes ir in«teigčrnd.a' užeigos narna, kuris randasi 
po numeriu -4<JH VVt»Mliinetoli St., 
kampas Spring St., New York City. Brangus 
K eliauninkai, kurie manot keliaut in Lietuva ne
pamirškit atsilaikyti in mus užeigos narna, o gau
site naudingus patarimus Mus pasitinkamo New 
Yorke pasažierius, pribuvusius iš kitu miestu.Su
teikiam jiems nakvyne ir parūpinant pasportus iš 
konsulio.

■ ■ 

J

| Akušerkai

Labai puikus
Venskie Armonikai 
su 21 perlo klevišiu, 8 basais

Vertės $18.00, tik už $7.SO

Pabaigusi kursų Womans Medical m
College, Baltimore, Md. £>

Pasekmingai atlieka savo darbų prio 2 
Jau rodąs ir J® 

pagejbų invalidose motoru ligose. 2

6 Loring st., 2 
y arti E ir 7th sis. g 

SO. I3OSTOIN, MASS- *

Aptiekorius ir Savininkas

. K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

SO. E5OSTOIN. MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

Pasovencziais naminiais xAistais.
Gaunama visose apliokose už 25 ir 50 c.
F. Ad. RICHTER & CO., 215 Pearl st. New York.

Ocmyklt aid aid dbikvrlo —' seidlo aįiaauyaUiiia,

RINTXPLLI.1.R
Žmogus jei kankinamas skausmais yra 
bo pagalbos kaipo akrutas sudaužytas 
ant. skalu. Ar kenčiate skausmus Roma* 
tizino, Neuralgijos, Užsišnldynio ir 1.1, 
tada pamėginkite pora sykiu sutepti su

KLAUSYK

ŠITOJ 
pamokina kaip ir kur nuo visokių li£ų gerai 
išsigydyti, bet taip-pat labai gražiai, tfalp 
tikras tSvas pamokina ir kaip nuo visokių li
gų apsisaugoti.

KNYGOJ "KAKTARAS" labai daug ap
rašo apie vyrų ir moterų dorų bei morališkų 
lytišką gyvenimų ir aiškiai, atvirai taip išdia- 
tinija, Jog kitose knygose to visko negali at
rasti. šita knyga kiekvienam užaugusiam 
vyrui ir moterci labai reikalinga turEti, kad 
žinoti kaip ir ką daryti, seniems Ir jauniams

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

Tą grafafoną gverantuojame ant 10 metų.

x MBur.iriuiMtti uiut'Ku būvu uuruų prie 
gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir 

įį pagejbti invairiosn motnrti limna 

§ F. Stropiene 
SO. OOS’i’Or-i,

RICH^

“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 
išrodoir kas jose rašoma, tai prisiųsk 
25c (kvoterį) įdėjęs į konvertą2 o 
gausi "Naujienas" per ištisus du mene
sius. Adresuok:

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

Męs užlaikome specijališkai rusą utoistrų, kuris pataiso visokius 
Muzikališkus Instrurneritus ir Fonografus.

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

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

Parduodam Laivakortes
ant dručiausiu Ir Rreičiausiu garlaiviu už pigiau
sia kaina iš Lietuvos ir in Lietuva. Siunčiam ir 
išmainom pinigus visu viešpatysčių, Daromda- 
viernastls pigiau, kaip kili. Reikalauk laivakor

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

GEO. J. BARTASZIUS ir J. P. WASIL1AUCKAS 
498 Washington St., 261 W. Broadway 

Corner Spring Street SOUTH BOSTON«!MASSNEW YORK CITY, N. Y. ' uivyjmass
* 820 Bank Street, Waterbury, Conn.

Nauja Lietuviška 

KRAUTUVE
Užlaikome, parduo

dame ir pataisome ge
riausia S I U V A M A S 

‘MAŠINAS, įniikiau- 
sins Gramafonus ir ki
tokius muzikališkus 
instrumentus. Vai
kams keričiukus, Bai- 

,. sikelius, visokius laik
rodžius ir tam panašius daiktus. Duodame 
lekcijas ant visu muzikališku instrumentu.

A. RAULUKAITIS ir J. GIRDVAINIS 
Lietuviai savininkai

SO.jDOSTOIN CVCL.E CO. 
Broadway, So. Boston, Mass. <

■HP

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

PAIN EXPELERIU
? jei drūčiai suberšt i atneš Jum tuoj
, palengvinimą ir prašalins priežastį

ISIDIL f^auihind ap lek'tvic no VOc Ir 6Oa

F. Ad. Richter & Co.
■EARL 6T., NEW YORK.

Tėmikit antAnkcro
ženklo apsaugoj mo

, PIRMUTINIS LIETUVIŠKAS NEW YORKE

UŽEIGOS NAMAS arba MOTELIS

THE

WILLIAM F. J. HOWARD
Lietuviška pavarde buvo

Vincas E. J. KavaliauskuB

315 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Teleptione So. Boston 605

Advokatas

Xfiv'TiMvo aiKTizYn moterų judėjimui savo nepa- VlETlNES ŽINIOS. Prastal veiklia agitacija.
Gegužio 5 d. 10:30 iš ryto 

po N. 101 So. 1st St. apside
gino Ona Čibirkienė 28 me
tų amžiaus. Po apdegimui 
buvo gyva 4 vai. Velionė 
Amerikoj pragyveno apie 8 
mėnesius, palikusi savo my
limą vyrą ir porą vaikelių.

Priežastis nelaimės buvo 
ta: čystino lovas benzinu ir 
susitėškė drapanas, potam 
priėjo prie karšto pečiaus ir 
užsidegė visos drapanos. Ko- 
leik velionė prisišaukė pa- 
gelbos, ji visa jau buvo ap- 
spirgus nuo ugnies.

Nelaimingoji moteriškė
. net ant gatvės buvo išbėgusi 

degančiuose drabužiuose;
kai žmonės pamatė, puolėsi 
gelbėti, bet jau buvo per 
vėlu.

Velionę laidojo graborius 
P. Butkus. Patartina mote
rims būti atsargioms su ug- 
nia ir visokiais aliejais.

K. Liutkus.

Scenos Mylėtojų choras 
rengia didelius fėrus, kokių 
dar iki šiam laikui Brookly- 
ne niekas neįstengė surengt. 
Čia bus surinkta įvairiausių 
daiktų. Norintiems pirkti 
bus labai patogu.

Kurie myli dainas, tiem

Žmogelis, kuris kėsinosi 
užmušti majorą Mitchelį, 
pripažintas visiškai nenor- 
mališku.

Šių metų gegužinės ap- 
vaikščiojime dalyvavo 18 lie
tuvių draugijų, vienok lai
kraštis “Vien. Liet.’’ nei žo
delio nepaminėjo apie tų 
šventę, užtat neužmiršo pa
agituot už Mexikos karę.

Buvęs Brooklyno prezi
dentas p. Bird S. Coler pada
vė skundą ant trijų mokyto
jų publiškų moklyklų, už tai, 
kad šie aukavo sušelpimui 
socijalistų laikraščio. Jisai 
juos kaltna * 
amerkoniškos 
reikalauja anų prašalinimo 
iš tarnystės.

Jeigu jau taip, tai maga
ryčioms reikėtų bausti ir už 
skaitymą socijalistiškų raš-

paniekinime
vėliavos ir

Oi tie patrijotpalaikiai!

AR NORI ŽINOTI, KUR 
RANDASI PEKLA?

Jeigu tu nori žinoti, kur randasi pe
kla, kaip kankina “velniai dūšias” ir 
kų kalba tos dūšios, kurios papuola į 
jų nagus, tai nusipirk knygų “Pas
merktųjų mirtin laiškai ir šlisselbur-

{. go Bastilija", tai ten tr» atrasi tų, ko 
° j tau nei kunigai nebuvo pasakoję, nei 

Scenos Mylėtojų choras SU tu iki šiol dar nebuvai skaitęs, 
dainuos keletą dainų, vado- fiaHniaf p;rkcnčia 'pakliuvę , 
vaujant p. M. Petrauskui. Šlisselburgo Bastilijų ir kų jie rašo 
Tina iv čnViu Goriausi šnlci- savo giminėms, kuomet juos veda kar- 15US n ŠOKIU, uenausi šoki ti> nea ten surinkta pasnierktųjų mir-

Ta knyga nupiešia visas baisenybes, 
kokias kaliniai perkenčia pakliuvę j

SPECIJALIŠKAS IŠPARDAVIMAS
TOKIO IŠPARDAVIMO NEW YORKE DAR NIEKAD NEBUVO

Naujausios mados 
GRAMAFONAI 
VICTOR MAŠINOS. 

Negausit geresnės progos, kaip dabar 
atiduodu $15.00 vertės 

tiktai už $13.00.

Aš užlaikau ęolumbios 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 gerų gramafonų, 
tai tuojaus rašykit pas mane, o aš 
jums pristatysiu greitu laiku už pi
giausią kainų. Jeigu nori mano ka- 
taliogų, tai atsiųsk štampų už 2c., o aš 
nusiusiu jumis didelį, puikų katalio- 
gų, 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.

TEISINGIAUSIA * O’T’ir’IT’ A 
IR GURIAUSIA Ari I M K A

LIETUVIŠKA * 1JU1VT1
Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai Lie* 
vos ar Amerikos daktarų. T vie
natinė lietuviška aptinka ' .one ir 
Massachusetts valstija- Gyduolių 
galit gaut,kokios tik pasaulyj varto
jamos. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiusią per expresą.

kai gaus dovanų. '
Viskas atsibus New Plaza 

Hall-(kampas Grand St. ir 
Havemeyer St.).

Atsibus 9 ir 10 d. geg.

tin laiškai.
Knyga turi 74 ^puslapius ir kainuoja 

tik 20 centų. /
Pinigai galima siųsti ir stampomis.

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

Išgydau Vyrus Greitai.
VARICOCELE Aš gydau VARICOCELĘ be jokio skausmo, 

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.
PROQTATITIQ AŠ gydau tą ligą be jokio pjaustymo arba 
I IWm 1x4 1111m* tampymo. Mano gydymas preSalina visus 
bjaurumus iš iš šlapinimosi kanalų, sumažina užKaitimus, sustabdo viso* 
kius plūdimus, išvalo ir išgydo pūslę ir inkstus, priduoda energijos nu- 
silpnėįusiems organams ir sugrąžina sveikatą ir tvirtumą kiekvienai kū
no daliai, kuri buvo apimta ligos.
CVpII IC Jeigu jums skauda gerklė, randasi plėvės, išbėrimai, va- ull IIuIm. 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 pavęjaus, kad liga atsi
naujintu. Kain 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 jiegą 
vyriškumo. Vengkite tuomlaiki- 
mų gyduolių. Stengkitės išsigy
dyti antvisados. Aš suteikiu ant- 
visados atgavimą tobulo ir pilno vyriškumo.
QI APTfiQ T Naujos ir senos,bjaurios ir įsisenėję,kaij)* IVuLlUvu. 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.
^TdCTI II-J A įlydau pa» tuos, kuriuos daktarai jau buvo atsisakę iftjrydyti. Gy- 
kj i i\iv ■ dau be jokiu operacijų, skausmu ir neatitraukiame nuo bbmio.
Tuojaus duodame Palengvinimą. A6 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 Į gydj mą laiškais, todėl neklauskite manęs patarimu. Kurie gyvenate toliaus 
atvažiuokite pas mane ant vienos dienos.o aš jums tikra teisybę pasakysiu, ar'galiu išgydyt.

DR RVPNF 208 w- 42nd St., aril BroadwayLFR. DI IMNE, NEW YORK CITY, N. Y.

Jau prasidėjo antras teis- i A k"
mas buvusio New Yorko po-; Orv IX L,
licijOS leitenanto Beckeric ■ Mėnesinis juokų bei satyros laikraš- 
dėlei užmušimo gemblerio kunigų ir kaPitnlist‘i
Rosenthalio. Kaip žinoma/ y ’ 
sąryšy su tuo užmušimu jau, 
nužudyti ant elektriškos ke-! 
dės 4 razbaininkai.

Antrasai .teismas dėl Be- 
ckerio prasidės gana nelai
mingai. Rodosi, kad ir jam- 
teks žūti ant elektriškos kė
dės.

Tūlas Luderman iš Rrookly- 
no kėsinosi nušauti savo 
žmoną ,vienok teisme ji atsi
sakė liudyt prieš jį.

Teisėjai nusprendė, jog 
Ludermanas patsai gali pa
sirinkti sau bausmę: gali 
vykt į Europą, o jeigu neno
ri, tai turės eit kalėjiman.

Mare G^nz, arba, kaip ją 
vadina, “Saldžioji Marija” 
gavo nuosprendį iššsėdėti 
kalėjime 60 dienų už tai, kad 
ji pasakė, jog nušausianti 
Rockefeller}, kaip šunį.

Kalėjime ji sakėsi neaps
kelbs bado streiko, bet 
stengsis suagituoti kalinius 
prie anarchizmo.

Šiomis dienomis į New 
Yorką pribus kariškas lai
vas “Montana”, kuris atga- 

, bens lavonus žuvusių Vera 
Cruz Amerikos jūreivių. Iš
viso, kaip žinoma, pirmame 
susikirtime su mexikieciais 
žuvo 17 jūreivių.

Pasitikti pribus ir prezi
dentas Wilsonas.

“ŠAKĖS" KAINA 1 DOL. METAMS.
“ŠAKĖS" PAVIENIS NUMERIS 10c.

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

Adresas:
“ŠAKĖ",

1607 N. Ashland Ave., Chicago, Ill.

Cooper unijoj buvo iškil
mingai paminėta dešimties 
metų jubilėjus nuo įsikūri
mo moterų unijų draugijos, 
kuri labai daug gero padarė,

28—29 SUSIV. LIET. AMERIKOJE

SEIMAS
IN VYKS WATERBURY’JE, CONN.

24 iki 30 d. Gegužes mėn., 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.

Subruskitc, vyrai ir moters! Nieko nėra ne
galimo tiems žmonėms, kurie dirba idėjai! Stokite 
darban, prirašinėkite naujus narius ir parodykite 
savo tautai, jog jūs, S. L. A. nariai, esate verti di
delės pagodončs 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.

1 r. Richter’

Važiuokit į Lietuvą
WHITE STAR LINIJA.

Tifesiog iš Bostono už pigiausių kai
nų ir didžiausiais laivais, ant kurių 
yra geriausis patarnavimas. Laiyai 
išplaukia reguliariškai iš Charleft- 

, town’o (dalis Bostono). Atsiveskite 
savo gimines ir draugus iš senos tė
vynės ir išnirkite laivakortes ant 
White Star Iiinijos . 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.

Kaina 15c

Jau išėjo iš spaudos knygute 
SOCIJALIZMAS

• *KNVOA KIRPIMUI VV* 5 

Riškų drabužiu; į 
COL SOPP., 24 PAVEIKS* 
LAI. AUDEKLO APDARU. ! 
-PRl-KG S2 SO.

KNYGA KIRPIMUI MO- ' 
TliRIŠKU DRABUŽIU; 
FORMATO 4} X 6! COL.. 48 į 
PP.. 23 PAVEIKSLAI, AU* 
tH’KLO APDARU.-PRE
KE f 2 50

REIKALAUJANT ATSI* 
LILPIMd. VISADOS PR|.‘ 
GLAUSTI 2c STEMI'4 

PINIGUS SIUSTI MO* 
NL^ORDER ANT ADRESO: 

.-% 
« iii—* i

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

MAGIC
SILENT

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

upė ir puiki žemė. Randasi palei New Yorkų, tik 7 minutos eiti 
nuo gelžkelio stoties, keliatas minutų važiavimo iki didelių fabri
kų. Palei farmų taipgi yra fabriką. Darbų tuojaus duosime nuo 
dienos apsigyvenimo.

Medžių ir daugiau žemės dėl apdirbimo syk?u su arkliu ir 
kitus ūkės pri'taisus duosime visai dykai pirmutiniam, kuris atsi- Y 
šauks pirkti fermų. Farmų norime parduoti greitai iŠ priežasties - 
savininko ligo:. Kaina visai pigi ir reikia įnešti tik 500 dol. arba 
kad ir daugiau, o likusius išmokėti mėnesiniais. ““

Kuogreieiausia rašykit arba atsišaukite šiuo adresu:
MR. I. N., 132 NASSAU ST., SUITE 309, 

NeW YORK, CITY,

g

Išsiųsdink Šiandien tiktai 
vienų dolerį, o apturėsi 
Edmundo Steponaičio tai- 
tų knygą, kuri privalo ras
tis kiekviename lietuviška

me name. Steponaitis buvo vienas iš pirthųjų mūsų jaunųjų rašytojų, 
kurie duoda mums pradžią grynos literatūros griovei, kurių visų pir
miausias tikslas jau nebejvįen žadinimas tautos, visuomenes sąmonės, bet 
ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailiosios musų raštijos.

Tąjį dailų poezijos ir prozos rinkinį galima gauti tiktai už i do». 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.

Tik 1 doleris!

PUIKI DOVANA'
KNYGA SVEIKATOS bei 
naujausio mokslo Ir kų rei
kia daryti apslrp'us, taip*pat 
ir kur greit Išsigydyti, ly
gini ta knyga

"DAKTARAS”
l>arodo, kaip

saugoti

Antru sykiu ant scenos bus perstatyta geriausia ir užimanti drama 

Subatoje, 9 dieną Gegužio=May, 1914 m.’ 
kurią loš geriausiai išsilavinę lenkų aktoriai 

LUDOMILA arba užmušimas CARO 
Drama 5 kiy aktŲ. Parašė ALFONS CHROSTOWSKI, Redaktorius “JUTRZENKI”. 

Svetainėj TERRACE GARDEN «y
3-čios avė elaveiteris daveža iki E. 59 gatvės stoč’ai, 3-čios avė. karai daveža iki pat vietai.

Bus tautiškos dainos ir šokiai. Šokį solo prieš carą išpildys p. Helena Kurgan. 
Muzika Muzikai.-.Or-jos UMONIUSZKO” iš Npw Yorko. Charekterizacija P.W.Bialskio 

Kainos tikietų: Ložos po $1.00, orkestrą 75c., kitos visos sėdynės po 50c.
Tikietai gaunami visose lenkų biznio vietose ir prie kasos. Kasa, dienoje perstatymo, 
bus atidaryta nuo 6 vai. Lošimas prasidės lygiai 8 vai. vakare. Todėl meldžia
me nepasivėlinti. Terrace Garden teatras yra gražiausias visame New Yorke ir sėdy
nių užteks visiems. Tikietų ant gatvės prieš salę nepirkite.

Po perstatymui Balius.

FARMOS, FARMOS.
Turiu ant pardavimo visokių farmų, 

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 parduoti daug 
geros maišytos, neišdirbtos su kelmais 
ir su medžiais, taipgi pliku lauku par
duodu visokio didumo ,visos arti mies
tukų ir geležinkelių. I) džiausią Lie
tuvių kolionija, kuri randasi Michiga- 
no valstijoj, ir yra 215 lietuviškų far- 
merių, tarpe jų ir tų 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 farmų, 
o aŠ gavęs žinių, pribusiu su automo- 
bilium ir apvažiuosim visas tas far- 
mas, iš kurių sau tinkamiausių išsi
rinksi. Rašyk tuoj ir gausi knygutę 
apie prekes ir viso krašto aprašymų, 
taipgi mapų dovanai. Adresas:

ANTON KIEDIS, 
Peacock Lake County, 

Michigan. *

T tniin Dldži tusia kompanija LlUlJa. visam pasaulyje!
Ji turi 431 savo garlaivį, ku

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

tarp
Bostono ir Hamburgo

Laivai‘didžiausi ir kiekvienas 
su dubeltavais šriubais. ma aprašyti, bet tik perskaičius knygų atra

site.
ŠITA KNYGA illmstruota puikiais moks* 

Miškais paveikslai* ir apie Žmogaus ln-------
budavojimą su visokiomis
užaugusiems irnonhns tinkama.

YPATINGAI serganti, nusilpnlfc, sukliū
ru. pasigadinę per jaunystčs klaidas ir vargi* 
narni visokiomis, kaip paprastomis Šviežio
mis teip užsisenčjusiomis ligomis, Šitoje kny
goje atrasite tikrų rodą.

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pirmiau 
ne kaip kreipsies prie kokio nors gydytojaus, 
arba vartosi liekarstas, reikia perskaityt kny
gą "Daktaras'l, nes didelčs daugybes žmonių, 
kurie tik perskaitž šitą knygų, išsigydš.

TODĖL, kad ta knyga dfcl lalųa visuome
nes išduota, tai kiekvienas Jų apturšs VISAI 
DOVANAI, kuris tik ateiųs keletu štampų už 
prisiuntimų.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitą apgarsinimų ir adresuok teipt 

The Philadelphia M. Gilele, 
1117 Walnut st.,

PHILADELPHIA, PA
TEMYKIT VYRAI IR H OI ERĮSI Kad 

sergi, jautiesi kokį acre nesveik urnų ii reiks- ♦ 
lauji geros, teisingos pagelt>os. kad trumpam 
laike galėtum išsigydyt, tai e b šaukit pne 
Profesionališko Daktaro, Pb. M. Klinikos 
lietuviškoj kalboj. Rašyk arba .'teik.

OFISO VALANDOS KASDIEN nuo U) U 
ryto iki 4 po pi< tų. Nedžlioj iki 3, o atarai* 
kc ir pttnyčioj vakare ndo 6 iki &

LAIVAKORTES pigiausios ir ’ 
patarnavimas geriausias. Paša- J 
žieriai gali važiuoti be baimės, i 
nes jų gyvastis geriau yra ap-, 1 
saugota, negu ant žemės. I

Taipgi mus kompanijos laivai * 
išplaukia iš New York, Phila- . 
delphijos ir Baltimorčs tiesiog 4 
į Hamburgu.

Artesnių žinių klauskite pas: |

Hamburg-American ’
Line

New York, I>hiln<lelphia, Boston k 
Baltimore, Pitt: burgh, Chicago I

4 St. Louis, Minneapolis
New Orleans, San Francisco | 
Arba pas vietos agentų. ’

ŽODŽIO!
i

LIETUVIŠKAS

Ateik pirkti vyriškų 
aprėdalų, k. t. skrybėlių, 
marškinių, kalnierių ir 
1.1. Pas mane ta voras 
gferas ir kainos pigios.
£ LIUTKUS

131 Grand St.,
Brooklyn, n. >y.

(Arti Berry St.)
BIZNIERIAI!

GARSINKITĖS 
“LAISVĖJE”

*4




