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Geriausias darbo žmonių Laikraštis

Eina du sykiu sąvaitėj: Utaminke ir Pelnyčio) 
Lietuvių Ko-operaty vMka Spaudos Bendrovė

PRENUMERATA METAMS?
Amerikoje...............................................  $2.00
Kanadoje ir užrubežiuose..................  3.00

PUSEI METŲ:
Amerikoje......................................................$1.00

, Kanadoje ir užrubežiuose........................ 1.50
Apgarsinimų kainos ant užRIausImo.

“LAISVE”
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.
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BROOKLYN, N. Y., 12 Gegužio (May), 1914 m.
Entered as second class matter March 11, 1914, at post office at the Brooklyn, New York under the Act of March 3, 1879”

SANTIMAI SU MEXIKA 
VĖL PABLOGĖJO.

JAU TRĮS “VILNIES 
REDAKTORIAI KALĖJIME

KAIP SMAUGIA SIBI 
RE I. CERETELLI.

TYKI KIAULE GILIAI SAKNIS KNISA i

Pastarųjų dienų atsitiki
mai Mexikoje vėl verčia su
si rūpint dėl galimos karės.

Aplink Vera Cruz vis dau
giau ir daugiau renkasi Me
xikos kariumenės. Sakoma, 
kad Huerta jau yra surinkęs 
apie 20.000 federališkų ka
reivių.

Daugiausia prie karės 
kursto aliejaus kompanijų 
savininkai. Jie turėjo savo 
susivažiavimą New Yorke ir 
kriepėsi prie ministerių pir
mininko Bryano, kad tasai 
apsaugotų jų nuosavybę. t 
Taigi, veikiausia, aliejaus

bus užimta amerikoniška ka- 
riumene.

Wilsono kariu menė, ro
dosi, užims naują Mexikos 
uostą Puerto Mexiko. Mat, 
ten gabenama dėl Huertos 
ginklų ant vokiškų laivų. 
Paliepta yra jokiu bu du ne
prileisti, kad vokiški laivai 
atvežtų IInertai amunicijos.

Netoli Tampico nuo šuvi
nių užsidegė keli žibalo šal
tiniai.

Mexikos sukilėliams vis 
labiau sekasi. Tuo tarpu, jie 
rodo prielankumą Suv. Vals
tijoms. Atakuodami Mazat- 
laną, sukilėliai pradėjo nau- 
doties orlaiviais. Iš vieno 
orlaivio paleista kelios bom
bos. Trįs žmonės užmušti, o 
8 sužeisti.

Suv. Valstijos vėl siunčia 
daugiau kariu menės j Vera 
Cruz.

Tūkstantis saliūnų užsidarė.
Chicago, Ill. — Sulyg pas

tarojo balsavimo pasekmių 
Illinoiso valstijoj užsidaro 
1.100 saliūnų. Išviso, dau
giau, negu 200 miestų ir kai
melių neteko saliūnų. Jo
kių riaušių nebuvo sukelta. 
Didesniuose miestuose, kaip, 
padėkime Decatur, užsidarė 
gana daug biznio įstaigų ir 
daugelis darbininkų nustojo 
darbo.

Tik ką gavome pranešimą 
iš Rygos, jog jau trečias 
“Vilnies” redaktorius paso
dintas kalėjiman. Šiuom^sy
kiu kalėjime už kelis straips
nelius pasodino draugę K. 
Nakunaitę.

Amerikiečiai, remkite 
“Vilnį”. Jos adresas: Riga, 
Kurmanovskaja 2-4“Vilnis”.

Tiktai literatiški padau
žos iš “Kataliko” gali 
džiaugties, kad caro valdžia 
smaugia darbininkų laikraš
tį, vienok susipratę darbi
ninkai turi remt “Vilnį”.

pinties įsteigti Vilniuj pra
voslavų šventikų (popų) 
akademiją (augštęsnę mo
kyklą). Jų rūpesniui prita
rė pravoslavų bažnyčios val
dyba (sinodas) it jau išdir
bo įstatus, pagal kurių bus 
steigiama Vilniuj pravosla
vų akademija. Valdžia irgi 
tam pritaria. Bet visai tai 
turės dar durna apsvarstyti.

“Geradėjai”.
Illinoiso centralis gelžke- 

lis davė Chicagos miestui 
$400.000 dėl pastatymo li- 
gonbučio. Tai ta pati kom
panija, kuri išmetė iš darbo 
35 tūkstančius darbininkų, 
kuomet šie panorėjo sutver
ti .uniją.

Burnso detektyvai.
Burnso detektyvai vėl pa

garsėjo savo bjauriais dar
beliais.

Atlantoj, Georgia, teismas 
perkratinėja bylą milijonie
riaus Franko, kuris užmušė 
darbininkę. Milijonieriaus 
sėbrai šaukėsi pagelbon šni
pų karalių, Burnsą, kad ta
sai gelbėtų milijonierių ir 
surastų kitą užmušėją. Tie 
ėmėsi darbo. Urnai surado 
visą eilę liudininkų, kurie 
prisiekė, kad merginą užmu
šęs ne Frankas, bet tūlas ne
gras.

Bet prokuratūrai pavyko 
sugauti Burnso detektyvus 
ir jų papirktus liudininkus 
bemeluojant. Tūli iš 
ninku jau areštuoti.

Gegužinis atsišaukimas ' 
* Lietuvoj.

Tik ką gavome atsišauki
mą, kurį iš priežasties gegu-. 
žės šventės išleido Lietuvos 
Soc.-Dem. Partijos Centro 
Komitetas.

Tarp kitko ten skaitome: 
“ir Lietuvos darbininkai nu
sikratė reakcijos apymiegio. 
Vilniuje jie atgaivina sąjun
gas, kovoja prieš fabrikan
tus ir jų talkininkus — kleri
kalus už ligonines kasas, 
protestuoja prieš Beilio by
lą, spaustuvių ir kiti darbi
ninkų streikai laužo fabri
kantų galybę; Šiaulių, Pane
vėžio ir Kauno darbininkai 
vis mažiau tesitenkina Juo- 
zapiečių globa... Atgyja ir 
spauda”.

Druskininkai.
<

Kovo 18 d. profesorius dr. 
Mizernickis visuomenės 
sveikatos globojimo draugi
jos bute Peterburge skaitė 

lapie įvairius Rusijoje esa
mus vandens šaltinius, tu
rinčius savyje radiumo ypa
tybes. Tas profesorius nu- 

■ rodė, kad paskutinių 68 me
tų tyrinėjimai parodė, kad 
radiumu gydomas puikiai 
reumatizmas, pędagra, mo
terų ligos ir tt. Viena svar
besnių Rusijoje vietų, kame 
šaltinių vanduo turi savyje 
radiumo ypatybes — prof. 
Mizernickio nuomone — 
Druskininkai. Druskininkų 
kurorto valdyba stengiasi 
šiemet dar vieną šulinį iš
kasti, nes tikisi dar didesnio 
svečių-ligonių suvažiavimo, 
kaip paprastai.

Kas gi nėra girdėjęs apie 
Iraklijų Ceretelli, vadovą 
antrosios Durnos socijalde- 
mokratų frakcijos, kuris ca
ro bernais buvo nuteistas 
katorgom Išbuvęs katorgoj 
nuo 1907 metų iki 1913 m., 
šiuomi laiku Iraklijus Cere
telli randasi ištrėmime, Sibi
re. Valdžios samdiniai sau
goja Ceretelli, kaip savo akį.

Prie jo pristatyta du sar
gybiniai, kurie seka paskui 
jį pėda pėdon. Naktį gi, 
priemenioje, miega trečias 
žemsargis.

Ypač smarkiai pradėjo 
saugoti drg. Ceretelli, kuo
met močiutė Rusijos revo
liucijos, Katerina Breškovs- 
kienė, kėsinosi pabėgti iš Si
biro. ’

Atsiprašome už prilygini
mą, bet lietuviai jį plačiai 
vartoja. Dalykas eina apie 
Japonijos valdžią. Vis dau
giau ir daugiau Japonijos 
valdžia darosi pavojinga jn- 
ternacijonališkai ramybei.

Francūzų karės ekspertai 
pranešė Suvienytų Valstijų 
valdžiai, kad jai gręsia dide
lis pavojus iš Japonijos pu
sės. Kaip žinoma, Japonija 
turi puikiausią laivyną, dru- 
tesnį, negu Su v. Valstijų lai
vynas. Japonijos emisarai 
išsijuosę veikia Mexikoj ir 
Filipinuose. Kasmetai Japo
nija vis daugiau ir daugiau

Karaliaus pati nesugyvena 
su savo vyru.

Sakoma, kad. šią savaitę 
įvyks persiskyrimas tarpe 
buvusio Portugalijos kara
liaus Manueliaus ir jo jau
nos pačios, kunigaikščiutės 
iš Hohenzollernų familijos.

Nesutikimai prasidėjo 
tuoj po apsivedimui, kada 
buvusio karaliaus prisiega 
apsirgo kokia tai slaptinga

Garlaivių kompanijos papir
ko katalikų partiją.

Austrijoj kilo didelis 
skandalas tarpe politikierių,mja vis aaugiau ir aaugiau skandalas tarpe politikierių, 

pinigų skiria savo laivynui., kuomet paaiškėjo, kad tūla 
Pačioj Japonijoj žmonės I garlaivių kompanija davė
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Kova su džiova.
Washingtone jau prasidė

jo suvažiavimas kovai su 
džiova. Tarpe delegatų yra 
labai žymių daktarų.

Dešimts milijonų i
džiama kas metai kovai su I duot ginklus 
džiova. Agituojama, J 
visi darbininkai, kur jie ne
dirbtu, būtų egzaminuojami 
ir, pripažinus džiovą, būtų 
tuojaus gydomi, idant liga 
ne užsisenėtu.c

Colorado.
Mainieriai ir

liūdi-

Baisios vėtros pietuose.
Dallas, Texas. — čia siau

stė baisus ciklonas, kuris veik 
išgriovė miestelius Maud ir 
Redwater. Rodosi, 4 žmo
nės užmušta, o apie 40 su
žeista.

________ __ mainų 
išlei-1 gvardija jau pradeda ati- 

; federališkos 
kad • kariumenės viršininkams.

— Gubernatorius Am
mons susilaukė papeikimo iš 
valstijos senato.

— Streikieriai vėl prade
da protestuoti, kadangi 
kompanijos, kaip galėda
mos, gabena skebus. Ge
riausiais dėl kompanijų sko
bais šiuomi laiku yra negrai 
ir japonai.

pranešimų iš kitų vietų 
Texaso valstijos. Veikiau
sia, ciklonas bus pridirbęs 
daugiau blėdies.

Oklahomos valstijoj buvo 
dideli tvanai. Penki žmonės 

■ užmušti, 12 tiltų išardyta, 
gelžkelių relės daugely vietų 
kelių šimtų mylių ilgumoje 
sugadintos.

BAISIOS SĄLYGOS BE
PROTNAMIUOSE.

Turbūt kils vėl didelis 
skandalas, kuomet paaiškės, 
kaip bjauriai elgiamasi New 
York o valstijos beprotna-, 
miuose, kuriuose šiuomi lai
ku randami 33.000 proto li
gom sergančių ligonių.

Kommisijonierius Delaney 
tyrinėja maistą, kuris pris
tatomas į ligonbučius. Jam 
tyrinėti padeda sveikatos 
departamento agentai.

Padėkime, Hudson River 
State hqspitaliuj peržiūrėta 
kiaušinių skrynios. Pasiro
dė, kad 25 procentai — su
puvę.

Uticos ligonbuty duodama 
netikusi duona ir tt., tuo tar
pu, pinigų išleidžiama bega
lėsi

Skundžia socijalistų ad
ministraciją.

Į Albany pribuvo delegaci
ja nuo Schenectady politi
kierių, kurie būtinai užsi
manė įskųsti/buvusiu socija- 
listišką miesto administra
ciją už tariamą įstatų per
žengimą.

Kasžin, kaip jiems pa-

Lenkijos darbininkų ūpas.
Durnos atstovas drg. Mali- 

novskis aplankė Lenkiją ir 
ypač prisižiūrėjo Lodziaus 
darbininkų gyvenimui.

Jisai pasakoja, kad darbi
ninkų miniose įtyn įsigavusi 
keršto dvasia. Daugelis Lo
dziaus darbininkų turi re
volverius. Šnipai bijąsi eiti 
į darbininkų distriktus.

Laukiama, jog greitai 
pradės belsti revoliucijos 
griaustinis.

Pačioj Japonijoj : 
skursta, milijonai stačiai ba
dauja; darbininkų judėji
mas uoliai persekiojamas.

Baisiai slegiama paverg
tos tautos, kaip, padėkime 
Korėjiečiai ir formoziečiai.

$100.000 kasai klerikalų par-' 
tijos, kad ši partija visuomet 
užstotų jos interesus.

Turkai nori išskersti 
graikus.

Graikų patriarchas Kon- 
Policinanų laikraštis. ' stantinopoly greitai, išleis 

Berlyno (Voketijoj) polic-, “juodąją knygą”, kurioj bus 
manai, protestuodami prieš surašytos * s E
savo viršininką, kuris nelei
do jiems susiorganizuoti į 
uniją, pradėjo bent išleidinė
ti savo specijalį laikraštį.

visos graikų 
skriaudos, kurias šie prityrė 
nuo turkų.

Jaunaturkiai viešai skel
bia išskersią visus graikus.
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Mokytojų seminarija.
Pasidarė labai sunku įsto

ti į Veiverių mokytojų semi
nariją. Tepriima tenai, ga
lima sakyti, savuosius. Kas 
nori įstoti, bent kokius me
tus Veiveriuose turi pasimo
kinti. - Ir kvotimai aršus es
ti: suvažiuoją po 120 — 130, 
o į seminariją priima 20. Bet 
suvalkiečiai nieko nežiūri: 
beveik’ vienų lietuvių pilna 
seminarija ir dar kasmet 
bent po 100 gerai prisirengu
sių vaikinų neįstojusių lie
ka.

J. Vanagaitį išvarė iš su
sirinkimo.

“Pr. Lietuvos Savaitraš
ty” skaitome, kad J. Vana
gaitį išvarė iš susirinkimo, 
kurį sušaukė Tilžės-Pakal- 
nės lietuvių rinkimų draugi
ja.

Priežastis išvarymo tame, 
kad J. Vanagaitis leidžia lai
kraštėlį “Sūkurys”, kur dau
gelis Prūsų lietuvių yra pa
juokiama.'

Lietuviai misijonieriai.
Mūsų tikybftnai žmonės 

rūpinasi misijomis,?kad pra
platinus krikščionybę tar
pe “pagonų”. Koks tai 
kunigas iš Lietuvos pasky
ręs daug pinigų ant negrų 
atvertimo prie religijos. 
Kunigas Milukas paaukavo 
daug pinigų varymui katali
kiškos propagandos tarpe 
filipiniečių.

Štai dabar tūlas Prūsų lie
tuvis, kun. Lokys, neseniai 
sugrįžo iš Indijos (Azijoje), 
kur varė protestonišką pro
pagandą.

Prūsų lietuviai gana daug 
sumeta pinigų dėl propa
gandos tikslų tarpe “pago
nų”.

Tai, mat, kur eina mūsų 
žmonių pinigėliai.

Demonstracijos.
Paminėjimui Lenos atsiti

kimų, balandžio 4 d. darbi
ninkai rengėsi surengti de- 
montsracijas. Policija tai pa
jutus, jau išanksto buvo pri
sirengus demonstrantus 
persekioti. Tada iš vakaro 
sutraukė į miestą raitus sar
gybinius, kurie surinko gat
vėse apie 400 proklamacijų. 
Darbininkai keliose vietose 
mėgino padaryti demonstra
cijas, bet policija neleido ir 
keliolika žmonių suėmė.

Socijalistai kariumenėje.
Tūli laikraščiai labai daug 

pradėjo rašyti, kad Vokieti
jos koriu menėj socijalistai 
vis didesnę įgija įtekmę. 
Darbininkai, eidami tarnau
ti kariumenėn, anaiptol neiš- 
stoja iš partijos, bet moka 
sąnario mokestį.

Būdami kariumenėj, jie 
povaliai, ramiu pašnekėsiu 
keliu, skiepija tamsesniems 
kareiviams socijalizmo idė
ją. - .

Jauni kareiviai, ypač iš 
miestų, veik'perdėm socija- 

Įlistai.
Kariumenės viršininkai 

bijosi socijalistus užgauti, 
nes tuomet kįla triukšmas, 
socijalistų atstovai parla
mente padaro užklausimus 
valdžiai, ir iš to triukšmo iš
eina tik didesnė nauda soci- 
jabstains.

Taigi, po valiai, socijaliz
mo vilnįs griauja fundanien- 
tą didžiausio reakcijos mū
ro.

i Eminigrantų globojimas.
j Rymas, 9 d. geg. — Tarp-

Naujos Zelandijos “laisvė”.
Nepasisekus generališkam 

streikui, Naujoj Zelandijoj 
smarkiai pradėta persekiot 
streiko vadovai. Nuo vasa
rio pradžios kalėjiman paso
dinta 13 unijų vadovų.

* _
Sunaikino portretą.

Anglijos sufragistės ne
nurimsta. Karališkoj pa
veikslų galerijoj, Londone, 
sufragistės vėl sunaikino 
puikų Henry James portre-

*

Lietuvos universitetas ir 
šventikų (popų) 

akademija.
“L. Ūk-kas” rašo:
Jau nuo seniai mūsų šalies 

visuomenės rūpinimąsi 
įsteigti universitetas Vilniuj 
ar kokiam kitam Lietuvos ar 
netolimame Lietuvai mieste; 
jau ir pinigų, ir žemės, ir ki
tų aukų tam reikalui nema
ža skiriama, bet valdžia vis 
neleidžia. Valdžia mano, 

Geradaringas” Detroito | kad, esant mūšų šaly univer-

voj sumažėtų. 67 durnos na
riai buvo padavę ministe- 
riams pranešimą, kad reika
lingas esąs Lietuvoj univer
sitetas, bet ministerial tą Jų 
pranešimą atmetė: sako jie, 
esą negalima Lietuvoj uni
versiteto steigti. Puriskevi- 
čius, Zamislovskis ir kiti de-

Chicagoje auga prasikal
tėlių skaičius.

Policijos statistika rodo, 
kad Chicago j smarkiai auga- 
prasikaltėlių skaičius. Nuo 
sausio pradžios užregistruo
ta apie 1500 apiplėšimų. 
Smulkesniu vagisčiu' buvę 
2.000.

Vienų pačių automobilių 
pavogta 400.

Latvių laikraščių trustas.
“J. Deen. Lapa” rašo, kad 

laikraščių sindikatą norį in- 
kuri Latvių Ekonominė 
draugija. Šioje draugijoje 
žymią intekmę turi žinomas 
finansų vėikėjas Bisenieks, 
kurio sumanymai panašus į 
amerikiečių darbus. Jau 
ankščiau draugija savo ran
kose turėjo kelius nedidelius 
laikraščius Mintaujoje, o šį
met įsigijo vieną didžiausių
jų latvių dienraščių “Dzimt. 
Weestn.”. Dabar, kaip pra
nešama, draugija paima į 
savo rankas kitą didelį dien
raštį “Latvija”.

Septynios “Pravdos”.
Sunki kova už būvį darbi

ninkų laikraščiams Rusijoj.
Paimkime pavyzdį. Dien

raštis “Pravda” šešis sykius 
turėjo mainyt savo vardą. 
Įsikūrus “Pravdai”, tuoj ta
po uždaryta; tuomet pasiva
dino “Rabočaja Pravda”, vė
liaus ir tai tapus uždarytai, 
pasivadino “Sievernaja 
Pravda”. Paskui tas pats I tautiškame moterų suvažia- 
dienraštis krikštijosi dar se- vinie pakeltas klausimas 
kanpiais vardais: “Proletar- apie globojimą emmigrantų. 
skaja Pravda”, “Pravda Manoma sušaukti visų vals- 
Truda”, “Za Pravdoi” ir tijų delegatų konferenciją, 
“Put Pravdy”. | kuri išdirbtų atsakančias

taisykles.
Plėšikai.

Visa Petrokovo gub. tero-1 Banko ponai ir banko 
rizuota gaujos plėšikų, ku- darbininkai,
riais vadovauja taip vadina- Berlynas, 5 d. geg. — Ant 
mas “Petrokovo Zelimcha- paskutinio mitingo Vokieti
nąs”, kaž-koks Danelis. Ši-jos banko paaiškėjo, jog 
to plėšiko jokiu budu negali-p-600 darbininkų, dirbančių 
ma sugauti. Kaip jau buvo | tame banke, gauna $750.000, 

ir

PASKIAUSIOS
NAUJIENOS

Baisus žemės drebėjimks 
Italijoj.

Rymas, 10 d. gegužio. — 
Rytinėj Sicilijoj vėl buvo 
baisus žemės drebėjimas. Iš 
ugniakalnio Etna pleška la
va ir pelenai. Tarpe Etnos 
ir jūros nušluota daug so
džių. Ligišiol teatėjo žinių, 
kad žuvo 139 žmonės, o su
žeistų skaičius trigubai di
desnis. Iš visos apielinkės 
žmonės mirtinoje išgąstyje 
bėga, kur akįs mato.

,h;

Didžiausias socijalistų lai
mėjimas.

Negirdėtą laimėjimą turė
jo laike pastarųjų rinkimų 
Franci jos socijalistai. Jie . 
turi dabar parlamente 97 at
stovus.

Rockcfellerio bažnyčioj su
areštavo kunigą ir dar 

10 žmonių. ’ -į
Rockefelleriai turį New 

Yorke savo bažnyčią ant 
Septintos Avenue. Tenąis 
susirenka tik plutokratai 
d. geg. toj bažnyčioj suarę 
tuotas vienas kunigas s 
jalistas ir 10 , jo pasekėjų, . 
kuomet jie, atėję ton bažny
čion, norėjo iššaukt j disku
sijas Rockefellerio kunigą.

—
Colorado milicija sudegino 

vėliavas.
Senelė Jones, mainierių 

vadovė, pribuvo į rytines 
valstijas. Ji apvažiuos dau
gelį miestų, agituodama 
prieš Rockefellerius. Ji sa
ko, kad milicija sudegino 
Suv. Valstijų vėliavas, ple
vėsavusias Ludlowo kolioni- 
joj.

mūsų rašyta, Danelis su sa-1 kuomet 67 viršininkai 
vo sėbrais buvo sargybinių agentai gauna $1.250.000. 
apsuptas Maravansko miš- -------------
ke. Sargybinių buvo 200 su Iš Alzaso nori išvaryt 
viršum, jie turėjo net kulka- iraneuzus^
svaidžius. Nežiūrint į tai, Laike paskutinės karė£ 
plėšikai laimėjo mūšį, nei tarp Francūzų ir Vokietijoj 
vienas jų nebuvo sužeistas, ši, pastaroji, atėmė nuo 
ir jie visi pasislėpė. Petro- Francijos puikią šalį Elzasą 
kovo, Ravsko ir Brzezinsko ir Lotaringiją. Dar ir da- 
apskričiuose buvo padaryta bąr tūli francūzai geidžia dt- 
plėšikams sugauti ne viena siimt tą šalį atgal, žinoma, 
medžioklė. Į tokią nepapras- per karę. Dabar Vokietijos 
tą medžioklę atvažiuodavo valdžia yra sumaniusi nebe- 
pats gubernatorius; bet vis įsileist Elzasan Francūzijos 
tiek policija turėdavo grįžti, piliečių, nes šie būk tai esą 
nieko nepešus.

O tuo tarpu nėra beveik 
dienos, kuomet Danelis ka- 
me-nors nepasirodytų. Va
kar Klementinovo kaime 
Danelis su savo sėbrais nu- 

šaltyšių Mertiną

Baisus atsitikimas.
“L. Ž.” rašo:
Neseniai buvo atvežtas iš 

Prūsų Naumiesčio (Suvalkų 
gub.) gyventojo P.^yidrins- 
kio, 26 metų, kūnas taip su
žeistas ir sudarkytas, kad 
vos galima buvė pažinti, ke- 
no jis: dantįs išmušti, liežu
vis nupjautas, akįs išdurtos, 
gerklę perpjauta ir tt. Ne
žiūrint į visus tuos sužeidi
mus, gydytojų rasta, kad P. 
Vidr. prigėręs) arba buvo 
prigirdytas. T^dvmas ei
na, bet kaltir 1 vasVXLAK7) V V ** v* \av v j

šinieji veikėjai pradėjo ru- nesusekta.

J

Fordas statys naują fabriką.“L.1____ _
fabrikantas Fordas mano | sitetui, rusų intekmė Lietu- 
greitu laiku statyti daugiau 
naujų fabrikų.

Sinclairis važiuos į 
Colorado.

Garsusis rašytojas Sinc
lairis vyks į Colorado, kad 
ten ant vietos ištirti anglia
kasių gyvenimo ir kovos są
lygas.

kurstytojai.
Užtat francūzai grasina 

išgint visus vokiečius iš Pa
ryžiaus, kuriu yra suvirs 
100:000,

Vienok, veikiausia, karš
tis praeis ir susitaikins.



SPAUDOSBALSAI
Socijalistiška propaganda 

vasarą.
“Milwaukee Leader” pra

neša, kad Minnesotos apy
gardos socijalistai nutarė 
plačiai pasinaudoti piknik- 
kais dėl socijalistiškos pro
pagandos.

Siame “Laisvės” N-ry tal
piname koresp. iš Elizabeth, 
N. J., iš kurios skaitytojai 
patirs, kad ir lietuviai soci
jalistai nemano snaust.

Reikia jungti smagumą su 
nauda. Ir besilinksminant, 
nereikia užmiršti rimto dar
bo. Šalę žaislų ant gryno 
oro, reikia dar dainelių, ku
rios sukeltų jausmus. Šalę 
“ice cream’o”, reikia da laik
raščių ir knygučių. Greta 
juokų, reikia ir prakalbėlių.

Šiame atsitikime socijalis- 
tų kuopos gali vienyties su 
laisvomis draugijomis.

net nuo šešėlio bendro veiki
mo.

Štai, Brooklyne, jie nepri
sideda prie bendro apvaikš- 
Čiojimo spaudos išgavimo 
sukaktuvių, bet suruošia sa
vo separatišką apvaikščioji- 
mą. Tas pats buvo ir Rose- 
lande, III.

Tautininkų dalis pradeda 
matyt, kad perdaug nusilei
do ir lyg ir aštriau kalba su 
klerikalais.

A. J. Karalius.

ALKOHOLIUS

i Anglai socijalistai apie ne
geistinus kalbėtojus.

Dienraštis “The Call” ap
kalba klausimą apie negeis
tinus kalbėtojus, pasiremda
mas nutarimu partijinio lo- 
kalo New Yorke.

New Yorko draugai_ per- 
sergiami nuo tų kalbėtojų, 
kurie patįs neduoda sau at
skaitos iš pratartų žodžių, o 
taip-pat ir nuo kapitalistiš
kų šnipų ir provokatorių, 
kurie pastaruoju* laiku New 
Yorko susirinkimuose vis la
biau pradeda maišyties, su 
aiškiu tikslu ir tyčia iššaukti 
triukšmą, kad duoti progą 
policijai ir detektyvams pa
rodyt savo “galę”. Vieton 
tuščių šnekų apie užmuši
mus ir sukilimus, partija tu
ri rekomenduoti savo na
riams tikslingą agitacijos ir 
organizacijos darbą, kad 
plačiosios minios pačios sau 
atneštų išsiliuosavimą. '

Kaltė už Colorado atsiti
kimus puola ne ypatiškai 
ant ko nors, bet ant visos 
kapitalistiškos sistemos, ku
ri remiasi eksploatacija kle- 
sos per klesą.

Tuo tarpu, tūli gaivalai, ar 
tai (Jėl savo ekscentriškumo, 
ar t;
sten 
kad kapitalistai galėtų su
rengti kruviną puotą.

Lietuviai socijalistai taip- 
pat turėtų prisiklausyti 
šiems žodžiams.

“Kovoj” skaitome, kac 
viename Philadelphijos susi
rinkime tūla ypata, su labai 
negarbinga politiška repur 
tacija, šaukė, jog reikia 
rinkt ant ginklų ir tt.

Draugai, ar jūs supran
tat, kam gali būt naudingi 
šitokie ekscesai ? Iškrikusio 
žmogaus liežuvavimas nieko 
bendro neturi su milžiniška 
darbo kova Colorado. Tokis 
begėdiškas alasas dėl savo 
ypatiško pasireklamavimo 
turi būt pasmerktas susipra
tusiais socijalistais. Jeigu 
gi nebus pasmerktas,]^tai to
kie gaivalai gali atnešti mū
sų judėjimui neatitaisomą 
per ilgus metus blėdį.

su įtartinais tikslais, 
įsi iššaukti riaušes,

Jau nuo neatmenamų lai
kų žmonės vartojo alkoholių 
visokiose formose ir viso
kiems tikslams: visokių ru
sių giros buvo ir yra varto
jamos daugiausia dėl įtek
mės jose esamo alkoholiaus. 
Perviršinis alkoholinių gė
ralų vartojimas aiškiai pa
rodo blėdingą alkoholiaus 
ant kūno įtekmę. Girtuok
lio gyvenimas ir likimas vi
siems žinomi: žmogus nu- 
ouola kūniškai ir dvasiškai. 
Aršiausia yra tas, kad juo 
žmogus “daugiau geria, juo 
daugiau nori” — mūsų kū
nas tame atsitikime nepajie- 
gia kontroliuoti. Visai kas- 
kita su maistu: maisto*Hega- 
hma vartoti perdaug (apla
mai sakant), nes tuojaus at
siranda “nenoras” Tas pats 
Ir su vandeniu.

Kita vertus, yra tikrai ži
noma, kad daugelis indivi
dualų bėgyje viso gyvenimo 
vartoja alkoholių \vidutinė
se dozosK(porcijose) be jo
kių pastebimų blogų pasek
mių. Kartais, jiems alkoho
lius gali net gero suteikti, 
ypač senatvėje. Vienok ši
tam atvejyje yra daug įvai
rių nuomonių. Taigi, ban
dykim nors trumpai išdėsty
ti, kokią įtekmę alkoholius 
padaro ant kūno, ar jis yra 
naudingas, ar blėdingas ir 
tt. Bandykime būti beša
liškais. Alkoholių negarbin
kime, nei nepeikime — pasa
kykime, ką gero ir blogo jis 
mums suteikia.

Alkoholių užturi sekanti 
gėralai: 1) degtinės, 2) sa
lykliniai likeriai, 3) vynai, 
1) spiritai ir 5) eliksirai.

I L. F. d’ M.-R. nios dešimtdalįs tų grintelių buvo netinka
mos gyvenimui, nes be langų, vienomis du
rimis ir jose sykiu su žmonėmis gyveno ark
liai, karvės, kiaulės ir tt. Rėdėsi pakuliniais 
ir prastais lininiais drabužiais. Ant viso to 
dar airiai kas metą, vieton pagerinti savo 
nubiednintą ūkę ir padauginti gyvulių 
skaitlių ,turėjo apie keturis milijonus svarų 
sterlingų ($19.400.000) išmokėti arendą .sa
vininkams. Arenda turėjo būt užmokėta 
pono užveizdai, jei nenorėjo likt pavarytu 
nuo žemės. Esant tokioms sąlygoms, agita
cija, reikalaujanti reformų, augo vis smar
kyn. O’Connell’is liko diena iš dienos popu- 
leriškesniu su savo dideliu pasišventimu ai
rių reikalams. Nors būtų užtekę vieno tik 
jo atsiliepimo, kad visi airiai būtų sukilę, 
vienok jis laikėsi ramios laukimo, taktikos? 
Anglų valdžia visgi pradėjo abejoti ar gerai 
darė, leisdama taip išsiplėtoti tokiai agita
cijai ir kad apsisaugojus nuo kokių nors ne
geistinų pasekmių ,tai visupirma užgynė ai
riams turėti ugnešūvius ginklus. Vėliaus, 
1846 metuose, kuomet agitacija pasiekė sa
vo augščiausį laipsnį, kuomet tapo surengta 
trisdešimts mitingų, viename iš jų Tara kal
no apielinkėje, sulyg tų laikų pranešimų, da
lyvavo suvirs 250.000 žmonių. Tame susi
rinkime buvo balsuojama apie reikalingumą 
įsteigti savystovj Airijos parlamentą. Ki
tas mitingas buvo šaukiamas Clontarfe arti 
Dublino, bet valdžia atsiuntė kariumenę ir 
užgyni Nežiūrint į žmonių įniršimą, 
O’Connell 'paliepė savo pasekėjams išsiskir
styti ramiai, nors jis pats tapo vėliau sua
reštuotas ir nuteistas. Nuosprendis vienok 
vėliau tapo panaikintas dėlei formališkų 
teismo klaidų ir paliuosuotam O’Connell’iui 
surengta triumfališkas pasitikimas, bet jo 
sveikata buvo sulaužyta ir jis pasitraukė 
nuo politiško veikimo. Taip žuvo tas gran
dioziškasis judėjimas be jokių matomų vai
sių, nors iš kitos pusės jis pripratino airius 
prie interesavimosi viešais dalykais.

13.1847 metų badas ir jo pasekmės. Bet 
tikra nelaimė prasidėjo, kuomet įvykusi bul
vių liga 1846 met., išnaikino visą tų metų už- 
derėjimą ir ant syk nuo vienos trečdalies iki 
vienai pusei gyventojų neteko maisto. Val
džia tapo priversta duoti pašalpą pavidale 
darbo kelių taisymo, statymo viešų budinkų 
ir šiaip veltui suteikiamo maisto. Vienu tar
pu daugiau, negu į gyventojų gavo pašal
pą, bet nežiūrint aut to, žmonės tūkstančiais 
mirė iš bado. Sulyg statistikos komisijo- 
nieriaus raporto 1851 meUiose gyventojų 
šalyje buvo likę tik 6.500.000. Reiškia, bė
gyje penkių metų Airijos gyventojų skait
lius sumažėjo ant *2.250.000 ypatų. Dau* 
giausia žuvo1 žmonių 1847 metuose, kuomet 
žmonės tankiai nuo bado išmirdavo šeimy
nomis; labai tankiai žmonės buvo kavojami 
be grabų, nes neužteko jų; kitur buvo paga
minama didelės skrynios, kuriose sudėdavo 
po keletą lavonų; kitose-gi vietose lavonai 
buvo paliekama pagrioviuose, kur suneš 
Juos suėsdavo; dar kitur buvo įmetami prū- 
duosna, idant išvengus lavonų draskymo 
per žvėris. Laike to didžiojo bado tie, ku
rie turėjo išteklių, pradėjo emigruoti į Su
vienytas Valstijas, Pietinę Afriką ir Aus
traliją. Bėgyje pastarųjų penkių dešimčių 
metų iš Airijos emigravo keturi milijonai 
žmonių. Nežiūrint į Airijos baisų padėji
mą, anglų bardnąi nepaliovė ėmę randas ir 
pavarinėję nuo žemės tuos, kurie nepajieg- 
davo užsimokėti. Juodaisiais metais, sujyg 
pačios valdžios žjnių, tapo nuo žemės pava- 
ryta 70.000 šeimynų ,tai yra apie 300.000 
ypatų! Tarpe 1849 ir 1852 metų tapo pava
ryta 221.845 šeimynos. Grintelės tapo su
griautos per valdžios tarnus ir jų gyvento
jai išmesti į vieškelių griovius, kurie būda-, 
vo jų buvainė, kolei nesurasdąvo sau kur 
nors šiokios tokios prieglaudos. Jų dirvos 
tapo pakeista ganyklomis. Nors ir netikė
tina, vienok teisinga, kad galvijai ir avįs pa
varė airius nuo jų žemės, — mat pirmieji 
ponams geriau apsimokėjo, negu antrieji. 
Kokią įtekmę turėjo tas badas į Airijos ger
būvį, parodo tą skaitlinės apie grinčių dau
gumą: taip va, 1841 metuose buvo 491.278, o 
1851 — tik 135.589 grinčios beliko.

14. Kova už panaikinimą bažnytinės de
šimtinės: Apart lupimo arendų nuo airių 
per visus tuos nelaimės metus dar buvo ko- 
lektuojama ir bažnytinė dešimtinė vadinama 
“tithe”. Visos Airijos turtas tame laike, su
lyg J. Bright, išnešė tiktai apie $65.000.000 
(13.000.000 svarų), kuomet bažnyčiai turėjo 
kasinėtą užmokėti apie $3.000.000^ (750.000 
svarų). Tas dar nieko, kuomet paimame 
atydon, kad tie visi pinigai sukolektuoti iš 
gyventojų, kurių 1 procentas buvo protes- 
tonai, 90 procentų4 katalikai — buvo su
naudojama vien tik protestoniškos bažny
čios palaikymui. Apart to, protestoniškoji

ĮĮžfe/ ’ ' (Dabus)*

svarumas pasidaugino, vidu
tiniai imant, po 33 ir pusė 
gramų kas dieną. Paskuti
nėse dienose, 75 gramus tau- 
<ų pavaduojant 75 gm. al
koholiaus (kas dieną) pasi
rodė, jog žmogaus svaru
mas pasidaugino po 34 gra
mus (kas dieną). Žinoma, 
svarumą padaugino ne alko
holius, bet taukai, sukrauti 
kūne, kurių vieton oxi duo
tas alkoholius suteikė reika
lingą šilumos kiekybę. Tuo
du patįs tyrinėtojai taipgi 
patyrė, kad tas pats atsitin
ka žmogui dirbant, arba ne
dirbant. Šitą patvirtina tokie 
tyrinėtojai, kaip Hellsten, 
Schnyder, Dubois; Rose- 
mann ir Neumann. Visi 
maždaug sutinka, kad trūk
stant maistui, alkoholius ga
li užvaduoti taukus ir apsau
goti kūną nuo nykimo bent 
apribotą laiką. Neumann 
taipgi darodo, kad alkoho
lius panašiu budu gali pro
teinus (Proteinais, graikiš
kai “protos” — pirmas vadi
nasi substancijos, užturin- 
čios-degį, vandendarį, azotą, 
karboną ir sierą. — A. J. K.) 
pavaduoti.

Garsus farmakologas W. 
A. Bastedo šiaip apie tuos 
bandymus atsiliepia (žiūrėk 
jo “Materia Medica, Phar
macology and Therapeutics” 
psl. 315). “Kuomet trūksta 
taukų, alkoholius gali pilnai 
tą trukumą atlyginti — bent 
trumpame laike; jis suteikia 
tą energiją, kurią taukai su
teiktų ir tokiu budu taupina 
proteiną ir apsaugoja kūno 
nykimą. Vartojant $ykiu 
alkoholių ir taukus didesnė
se kiekybėse, negu kūnas 
reikalauja, alkoholius yra 
lengviau panaudojamas 
energijos pagaminimui, — 
tokiu budu taukai susitaupi- 
na ir tampa kūne sukrauti”.

Rosenfeld’o patyrimai pa
rodė, kad augščiau minėtose 
sanlygose alkoholius gali pa
vaduoti karbohydratus (cu
krus). Bastedo apie tai sa
ko:

“Galime tvirtinti, kad al
koholius, duodamas nuosai
kiose dozose prie maišyto 
dieto(maisto), gali pavaduo
ti atsakančią karbohydratų 
kiekybę — bent trumpame 
laike”.

Nuolatiniai alaus gėrikai 
paprastai nutunka dėlto, 
kad, pasak Bastedo, alaus 
litras gali suteikti 500 kalo
rijų energijos arba apie šeš
tą dalį reikalingo į dieną 
maisto dirbančiam žmogui. 
Apart to esantis aluje alko
holius užvaduoja taukus, 
proteiną ir karbohydratus. 
Tokiu budu ypač taukai 
kūne susikrauja, ir žmo
gus nutunka. Ar tas yra 
sveika — tai visai kitas klau
simas.

Kas link muskulinio dar
bo, tai patyrimai aiškiai pa
rodė, kad alkoholius nors iš 
sykio muskulus padaro stip
resniais, tampresniais bei iš- 
tvermesniais, bet nuoalsis 
greičiau apsireiškia. Nors 
užgėręs degtinės stiklelį 
žmogus jaučiasi tarsi stip
resniu, bet be alkoholiaus 
tas pats žmogus gali ilgiau 
dirbti, vartodamas tą patį 
maistą. Šitą ypač aiškiai 
oatvirtina Hellsten’o bandy
mai. Jeigu alkoholius bent 
valandėlę, taip sakant, “spė
kos priduoda”, tai ir čia ne 
alkoholiui garbė, bet mais
tui.

Kas link įtekmės alkoho
liaus į ištvermę, bandymai 
ant kareivių parodė, kad Jde 
pulkai, kurie gurėjo užtekti
nai maisto, o vartojo alkoho
lių, galėjo maršuoti daug 
mažiau už tuos, kurie alko
holiaus nevartojo. Gi trūks
tant maisto, alkoholius bent 
ant trumpo laiko padidina 
ištvermę. Sekdama Leisten 
storfer’o bandymus, Vokie
tijos valdžia nutarė pakeisti 
kariumenėje. vartojamą al
koholių cukrumi ir saldin
tais čokoladais. Parkes sa
ko, kad pakol nebuvo varto
jamas alkoholius, marguo
janti Egipto tyruose Angli
jos armija (1800 m.) parodė 
nepaprastą ištvermę. Kaip 
tik kareiviai gavo degtinės, 
tuoj aus žymiai nusilpnėjo.
_ (Pabaiga bus).

Bažnytinis ir civi 
liškas šliūbas. Ruožai iš Airijos 

istorijos.Pastaruoju laiku pas pir- 
meiviškesnius žmones pra
deda <aįeiti madon civiliškas 
šliūbas. Tas mūsų dvasiški- 
jai baisiai nepatinka ir ji, 
kaip tik įmanydama, prade
da agituoti, kad žmonės im
tų bažnytinį šliūbą. Kunigai 
darodinėja, būk tai esąs ne
laimingas tos poros gyveni
mas, kuri neima bažnyčioj 
šliūbo. Atsiranda ir tokių 
drąsuolių, kurie, pasigavę 
moterį, liepia stačiai persis
kirti su vyru, jeigu tik nepa
ims bažnytinio šliubo. (Toks 
drąsuolis pastaruoju laiku 
atsirado Philadelphijoj, ku
ris griauna šeimynišką gy
venimą).

Ką gi męs ant to turime 
atsakyti? Kaip žinoma, so- 
cijalistai jau visuomet agi
tuoja už civilišką šliūbą. Bet 
tai daugelis sako, jog tą da
ro tik socijalistai ir bedie
viai,kurie nori sugriauti baž
nyčią. Mokslas gi bažnytinį 
šliūbą pripažįstąs. <

Kad neužėmus daug vie
tos bereikalinga kritika, aš 
čia privesiu skaitlines, iš 
A. Forelio knygos “Lytiškas 
klausimas”, kur aiškiai pa
rodo, kaip laimingai gyvena 
tie, kurie ima šliūbą bažny
čioj ...

Kad atrėmus dvasiškijos 
užmetimus, jog civiliškas 
šliūbas neduoda žmonėms 
laimės, daktaras Antanas J. 
Gross-Heffinger padarė an
ketą tarp 100 tikrų katalikų 
įvairių luomų, ėmusių šliū- 
bus bažnyčioj.

Iš 100 apsivedusių porų su 
bažnytiniais palaiminimais 
ir visomis ceremonijomis, 
kokių tik reikalauja šventa 
bažnyčia, buvo:

48 poros apsoliutiškai ne
laimingų,

36 poros vos galėjo sugy
venti,

16 porų visiškai laimingų.
Tarp jų buvo:
30 moterų nelaimingų iš 

priežasties vyrų,
12 — iš savo kaltės.
Iš virš minėto šliubo bu

vo:
14 porų tyčia vedė paleis- 

tuvingą gyvenimą, kad tarp 
jų nebuvo sutikimo.

51 — išdykę ir lengvamis- 
liai. ’

Kas reikia pastebėti, kad 
iš viso šimto, atsirado vos 2 
poros, kurios visiškai netu
rėjo jokios minties, jog jie 
vienas kitam neištikimi..

Toliaus tas pats daktaras 
dar padarė anketą tarp 200 
porų (viso 300) ir pasekmės 
buvo tos pačios: pusė buvo 
apsoliutiškai nelaimingų, o 
kita pusė, matomai, buvo su- 
demoralizuota.

Ar tai reikia geresnių pri
rodymų, kad bažnytinis šliū
bas suteikia laimę tarp šei
mynos?

Čia gal daugelis man pasa
kys, kad tas pats gali būti, o 
gal ir yra, ir pas tuos, kurie 
gyvena su civilišku šliūbu.

Labai gerai, aš tam visai 
nesipriešinu, kad tokis gyvė- 
nimas gali būti ir su civiliš
ku šliūbu. Bet męs pažvelg- 
kime, kokios pasekmės gy
venime būna pas vienus ir 
kitus.

Pas tuos, kurie gyvena pa
ėmę civilišką šliūbą, tan
kiausia įvyksta persiskyri
mai, pametimai vienas kito 
ir tt. Paš tuos, kurie gyve
na su bažnytiniu šliūbu, ku
riems į galvą yra įkalta, kad 
juos galės perskirti tik gra
bo lenta — nuolatos būna 
peštynės, galvų skaidymasis 
ir tankiausia nužudymas 
vienas kito. Suprantama, 
jeigu jie manytų, kad gal 
persiskirti, tuomet prie to 
neprieitų, bet dabar jie ma
no, kad persiskirti negalima, 
o sutikimo gyvenime nėra, 
tai, išėję iš kantrybes, nužu
do vienas įeitą.

Taigi aiškiai dabar ma
tom, koks skirtumas yra 
tarp civiliško ir bažnytinio 
šliū 
jau

(Tąsa).
užimti nekuriuos įžymius civiliškus ir mili- 
tariškus urėdus. Vienok visos tos refor
mos neužganėdino airių ir 1798 metuose, vil
damiesi iš Franci jos pagelbėjimo, — kuris 
ir tapo suteiktas, tik neužtektinai, — airiai 
dar sykį sukilo. Šis sukilimas^ jei francūzų 
išsiųstoji pagelbos ekspedicija, nebūtų buvu
si sulaikyta per anglus ant jūrės, gal ir būtų 
pavykęs.

10. Panaikinimas Airijos parlamento. 
Numalšinę šį sukilimą, anglai nusprendė 
galutinai panaikinti ir tą neprigulmybę, ko
kią Airija turėjo. Buvo sumanyta panai
kinti Airijos parlamentas. To parlamento 
liaudies butas susidėjo iš protestonų atsto
vų, nors šalies gyventojų buvo 90 procentų 
katalikai. Apart to pati rinkimo sistema 
buvo labai neteisinga: iš 300 atstovų veik 
pusė buvo išrenkami per 25 dvarponius! 
Ponų bute sėdėjo-gi tik aristokratai ir pro
testonų dvasiškija. Neatsižvelgiant į visą 
to parlamento neairiškumą, anglų valdžiai 
jis atrodė pavojingu ir ji perleido įstatymą, 
sulyg kurio Airijai tapo duota 100 atstovų 
Anglijos parlamente Liaudies bute ir 28 
atstovai iš baronų paskirti Ponų bute; Ai
riai tam priešinosi visomis spėkomis. Bet, 
kad įkūnyjus tą naująjį sumanymą, tai rei
kėjo dar ir esančioje Airijos parlamento nu
tarimo, kuris panaikintų pats save. Tokio 
nutarimo kolionistai nenorėjo duoti, bijoda
mies, kad sulyg naujuoju įstatymu nebus jų 
interesai ganėtinai apginami. Kuomet an
glų valdžia nepajiegė argumentais pertik
rinti kolionistus, tuomet su papirkimu gavo 
reikalingąją didžiumą ir 1801 met. nutarė 
užbaigti Airijos parlamento gyvenimą.

AIRIJA XlX-tame ŠIMTMETYJE.
11. Politiškų teisių suteikimas: Airių 

■šsiliuosavimo agitacija pasklido dar plačiau 
ir smarkiau. Dabar laiks nuo laiko pakilo 
klausimas Anglijos parlamente apie suteiki
mą airiams teisės tapti išrinktais į parla
mentą ir užimti kitokius urėdus. Per dvi
dešimts metų paduodami parlamentui su
manymai išliuosuoti politiškai katalikus bur 
vo vis atmetami. Metuose 1821-muose Liau
dies Butas priėmė tokį sumanymą, bet tapo 
atmestas per Ponų Butą. Agitacija augo 
vis smarkyn ir 1828 metuose D. O’Connell, 
katalikas, kandidatavo Clare, rinkimų dis- 
trikte ir tapo su dideliu triukšmu išrinktas, 
nors į parlamentą ir netapo įleistas. Anglų 
valdžia, matydama, kad neduodant refor
mos, neapsieis be revoliucijos, 1829 metuose 
oriėmė taip vadinamąjį “Katalikų Emansi- 
oacijos Aktą”, sulyg kurio katalikai galėjo 
būt išrenkami į parlamentą ir užimti kito
kias augštas vietas. Vienok didžiuma Airi
jos urėdninkų, su kuriais airiai kasdieninia
me gyvenime turėjo susidurti, liko protesto- 
nai. Tas įstatymas negalėjo airių užganė
dinti ir jų reikalų išreiškėjas ir apgynėjas 
O’Connell pradėjo varyti plačią agitaciją, 
reikalaudamas religiškos lygybės. Apart 
apreiškimo svietui apie Airijos skriaudas, 
jis pradėjo ir jpačius airius šaukti į susirin
kimus ir pripratinti prie politikos. Airiai, 
savo dvasiškijos paraginti, dešimčiais tūk
stančių ėjo klausyti O’Connell’io, kuris ssa
vo oratoriškų genijališkumu galėjo mikliai 
liepti verkti ir juoktis, pasišvęsti tarnauti 
Airijos reikalams iki mirčiai. Rymo-kata- 
likų dvasiškija buvo O’Connell’iui prielankį 
dėlei to, kad jis buvo taip vadinamu libera
liškuoju kataliku. Vienok valdžia paliko 
prie savo ir nepagerino savo reformos.

12. Airijos ekonomiškas padėjimas XIX 
šimtmečio pirmoje dalyje: Suprantamas 
dalykas, katalikų išliuosavimas ir politiškos 
beteisybės niekuomi nepagerino airių sun
kiojo padėjimo. Tiesa, airiai katalikai ga
lėjo būt išrinktais į parlamentą, bet tas nie
ko negelbėjo, nes airių atstovų frakcija bu
vo visai neskaitlinga. Tuotarpu, gyventojų 
skaitlius augo smarkiai daugyn: 1826 me
tuose Airijoje buvo 6.800.000 gyventojų, 
1841 metuose — 8.670.000 gyventojų. Ūki
ninkų žemės sklypeliai vis daugiau mažėjo 
ir gyvenimas ėjo sunkyn. Valdžios įsteig
toji tyrinėjimo komisija 1836 metuose ap
reiškė, kad Anglijos ūkininko bernas uždir
ba į savaitę po aštuonis ir dešimts šilingų 
($2.00 — $2.50), tuo tarpu Airijos — vos du, 
o geriausia, tai tris šilingus (50c. — 75c.). 
Veik trečdalis gyventojų maitinosi vien tik 
bulvėmis. Statistika 1841 metų parodė, kad 
46% iš visų šalies gyventojų visa šeimyna 
gyveno vienkambarinėse grintelėse. Septy-

Alkoholius kaipo maistas.
Ar alkoholius turi kokią 

nors vertybę, kaipo mais
tas? Visųpirmu supraskim, 
ką iųęs maistu vadiname. 
Maistas yra tokia substanci
ja (medega), kuri kūne gali 
būti suvirinama, apsurbia- 
ma; kuri kūnui suteikia šilu
mą bei energiją, bet kas 
svarbiausia, — nenaikina 
kūno celes, kokioj nebūk 
proporcijoj vartojama. Kas 
dnk alkoholiaus, tai jis tik
rai naikina kūno celes, ypač 
didelėse dozose vartojamas. 
Alkoholius dėltė negali būti 
tikru maistu vadinamas. 
Pažiūrėkim, kiek energijos 
alkoholius gali pagaminti.

P-s Goddard, darydamas 
bandymus ant šunų, atrado, 
kad 95 nuošimčiai alkoho
li aus tapo pilnai oxiduota 
(paversta į šilumą). Atwa
ter ir Benedict darė pana
šius bandymus ant sveikų 
žmonių ir gavo panašius re
zultatus. Dėlto galima pa
sakyti, jog nuosaikiose dozo
se vartojamas alkoholius 
veik pilnai kūne sudega. 
Goddard patyrė, kad varto
jant perviršinėse dozose al
koholius toli gražu ne visas 
tampa oxiduojamas. Ka
dangi 1 gramas alkoholiaus, 
ieigu sudega, duoda 7 kalo
rijas šilumos (Kalorija vadi
nasi šilumos kiekybė, reika
linga sušildymui vieno kilo
gramo (litro) vandens iki 1 
laipsniui C. — A. J. K-lius). 
tai aišku jo oxidaeija Čsudė- 
iimas) kūne turi suteikti di
dele šiluminės energijos kie
kybę. Čia kila klausimas, ar 
toji alkoholiaus oxidaeija 
navaduoja tikrąjį maistą.

Knyga apie Ameriką.
Ponas V. K. Račkauskas 

praneša per “Tėvynę”, jog 
jisai sumanęs išleisti infor
macijų knygą apie Ameriką. 
Knyga bus padalinta į tris 
dalis (I dalis: kelionė į Ame
riką — kelio pasirinkimas, 
pasportų klausimas ir tt.; II 
dalis: kas tai yra Amerika ? 
III dalis: trumpa peržvalga 
lietuvių ateivybės Ameri
kon).

Autorius naudoj ąsis ge
rais, rimtais šaltiniais. Au
toriui reikia gerų žmonių 
pagelbos. Jisai prašo pri
siųsti jam iki 1 d. liepos žinių 
iš lietuvių gyvenimo savo 
miestely. Rašyti reikia šiuo 
adr. V. K. Račkauskas, Ma
dison Square station, Box 
204, New York, N. Y.

Klerikališkas pavojus.
Mūsų tautininkų nuolai- 

džioji taktika ir bičiuoliavi- 
masis su klerikalais tik įer
zino anų apetitą, “thiokš 
viską, męs viską surysim I” 

šaukia ponai klerikalai.
Jie jau pradeda atsisakyt mutinių 13 dienų žmogaus

Ar alkoholius gali užvaduoti 
taukus?

Atwater ir Benedict dare 
bandymus ant žmogaus šito
kiu budu. Buvo duodama 
maišytas valgis. Laike pir-

ažnytinis šliūbas 
mo savo amžių ir 

reikalauja! panaikinimo bei 
di^ n ’ormų.

X V. Čibiras.



LAISVE

KORESPONDENCIJOS
KORESPONDENTAMS.
Pereitame “Laisvės” N-ry 

,tilpo suvirs 6 špaltos kores
pondencijų, šiame N-ry tel
pa nemažiau. Tokiuo būdu 
per savaitę susidaro per 12 
špaltų. Aišku, jog “Lais
vėj” šiandien plačiausia at
sispindi mūsų brolių gyveni
mas.

Ir iš kur tų korespondenci
jų neateina! Ir iš tolimos 
Califorriijos, iš Argentinos, 
Škotijos, iš Kansaso ir iš ki
tų vietų, kur tik mūsų bro
liai gyvena, plaukia į redak
cijos ofisą pasiskundimai ir 
pranešimai.

Nereikia užmiršti, kad 
veik kiekviena koresponden
cija žymiai trumpinama. 
Jeigu visos tilptibištisai, vei
kiausia, reikėtų antra tiek 
vietose

Padidintoj “Laisvėj” ko
respondencijų bus dar dau
gi

[uo šio laiko veik kiekvie
name N-ry tilps specijališki 
pranešimai dėl korespon
dentų. Kiekvienas kores- 
dentas tegul būtinai tėmyja 
tuos pranešimus.

Kaikuriems, mums gerai 
pažįstamiems, koresponden
tams bus išduoti specijališki 
korespondentų paliudyjimai 
lietuvių ir anglų kalba. Ta
tai duos progą mūsų kores
pondentams įeiti visur.

Šiuo žygiu meldžiame ko
respondentų kotankiausia 
pranešti mums apie darbus. 
Darbų pagerėjimas arpablo-* 
gėjimas kiekviename mieste 
— turi būti tuoj pažymimas 
“Laisvėj”. (

Apie darbus rašykite ant 
atskiros popierėlės, todėl, 
kad tai savystovis mūsų sky
rius, kurį negalime paskan
dinti abelno turinio kores
pondencijose.

Rochester, N. Y.

L. svetainėj surengė protes
to mitingą prieš karę su 
Mexika ir Colorados skerdy- 

Calbėjo J. Krapovic- 
J. Vaivoda ir iš So- 

Party žmogus kalbė-

nes. 
kas, 
ci al is 
jo angliškai.

Išnešta rezoliucija, kuri, 
trumpai sutraukus, skambė
jo sekančiai: Kadangi karė 
su Mexika ir Colorados 
skerdynės surengtos vien tik 
dėl to, kad užganėdinus ka
pitalistų godumą* tai męs 
protestuojame prieš tai ir 
reikalaujame Suv. Valstijų 
prezidento AVilsono, kad jis 
atšauktų Suv. Valstijų ka- 
riumenę iš Mexikos ir su
stabdytų skerdynes Colora- 
doj. Žmonių buvo mažai, 
nes mitingas surengta trum
pu laiku ir nebuvo kada iš
garsinti.

Just. Stančikas.

Newark, N. J.
3 d. geg. atsibuvo vietinės 

L. S. S. kuopos prakalbos 
paminėjimui gegužės darbi
ninkų šventės. Kalbėjo drg. 
J. Neviackas apie 1 d. gegu
žės ir abelnai apie darbinin
kų reikalus.

Kalba buvo aiški ir publi
koj paliko gerą įspūdį.

Latvių soc. maišytas cho
ras sudainavo internacijo- 
nalą ir dar vieną dainą, kas 
publikai labai patiko.

Du maži vaikučiai sulošė 
dialogą “gamta ir vargdie
nis”.- Pavyko puikiai. Taip
gi užprotestuota prieš su
šaudymą streikierių ir prieš 
Mexikos karę.

Publikos buvo apie 250. 
Užsilaikymas buvo ne koks.

Kriaučiai jau susitaikė. 
Streikavo 8 dienas. Strei- 
kieriai viską laimėjo.

Čia prie 11 kuopos mano
ma sutvert vyrų chorą, ku
ris čia labai reikalingas.

buvo
Charleroi, Pa.

26 balandžio čion 
prakalbos, parengtos S. L. 
A. 140 kuopos IlI-čio apskri
čio. Kalbėtojai buvo: Kund- 
ratavičius iš Wilmerding ir
J. Baltrušaitis iš Pittsburgo, 
^^ilgeliy” redaktorius. Pir
miausiai kalbėjo Kunęlrata- 

tavičius, kaipo IlI-čio ap
skričio pirmininkas. Kalbė
tojas gana gerai paaiškino 
apie Susivienyjima ir kvietė 
visus lietuvius ir lietuvaites 
prigulėti prie taip prakilnios 
organizacijos. Prakalbų tar
pais benas Lietuvos Sūnų iš 
Wilmerdingo pagrajino pui
kius maršus, kas publikai la
bai patiko. Taiposgi buvo 
padeklamuotos eilės. Dekla
mavo Leonarda Aržuolai- 
čiutė iš Donora, Pa., Pr. Vai
čaičio eiles “Kalinyje”. De
klamavo gerai. Patartina ir 
toliau lavintis. Ant galo kal
bėjo IlI-čio apskričio orga
nizatorius J. Baltrušaitis. 
Prie vietinės kuopos prisira
šė apie 4 ar daugiau narių.

Tik gaila, kad publika pas 
mus nemoka žmoniškai užsi
laikyti. Jau nekalbant apie 
mažiukus, kurie bėgiodami 
kelia triukšmą, bet ir suau
gę netoli atsilieka nuo mažu
čių. Stačiai gėda už tokį 
užsilaikymą. Publikos buvo 
apie du šimtu. ’ ą- 

Tėvynainis.

Grand Rapids, Mich.
Pora savaičių tam atgal, 

kada L. S. S. 51 kp. rengė te
atrą “Legališki žmogžu
džiai” h’ “Sugriauta pilis”, 
bet, turbūt, stokavo laiko 
abudu veikalu sulošti, nes po 
perstatymui buvo šokiai.

JTaigi, 3 d. geg. minėta kp. 
statė veikalėlį “Sugriauta 
pilis” ir įžanga buvo visiems 
dykai.

Programas buvo gana 
įvairus, susidėjo bene iš 19 
punktų t. y. įėjo dainos, de
klamacijos, monoliogai, pra
kalbos apie 1-mą gegužio ir 
dialogai; žodžiu, programo 
rengėjai, matyt, triūso ne
pasigailėjo. Prie to buvo ke
letas štukų, juokelių pada
ryta per drg. J. Stankų, kas 
nublikai labai patiko. Labai 
nagitinas darbas. Taigi, pa
tartina ir ant toliaus, kad 
kuopa pasidarbuotų pana
šiais dalykais.

Toliaus, yra labai malonu 
pranešti, kad minėta (L. S. 
S. 51 kp.) išrinko taip vadi
namą kuopos agentą, kuris 
turės teisę užrašyti laikraš
čius “Lietuvių Žurnalą” ir 
“Naujienas”. Prie to likosi 
išrinktas taip vadinamas 
nresos komitetas, kurio pe
reiga bus parašyti j lietuviš
kus laikraščius apie mūsų 
miesto lietuvių gyvenimą.

Vietinis.

Buffalo, N. Y.
Niekur lietuviai nėra taip 

apsnūdę, kaip šičion. Prie
žastis, gal būti, kad čia jų 
mažai randasi, o antra — tai 
stoka kokios nors organiza
cijos. Tefto aplankyti keletą 
familijų, bet laikraščių ma
žai kas skaito. Vieton to 
daugiausia geria.

1 d. geg. anglai socijalis- 
tai labai iškilmingai ap
vaikščiojo. Dalyvavo ir kitų 
tautų socijalistai. Kalbėjo 
V. Bergeris.

Čia socijalistai smarkiai 
veikia; turi net keturias ne- 
dėldienines mokyklas.

J.D. Bindokaitis.

Westville, Ill.
Žinutė, tilpusi “L.” iš 

Westville, nevisai teisinga, 
kaslink nesutikimų parapi- 
jonų su klebonu. Nesutiki
mas kilęs iš to, kad klebonas 
prašalino vargonininką be 
komiteto pasiklausimo. Tai 
iš to ir eina visoks piktumas, 
o kaip buvo ^akyta, kad kle
bonas nėra užganėdintas už
mokesčiu už savo patarnavi
mą, tai netiesa. Kiek kas 
duoda, už tiek ir tarnauja. 
Žinoma, jeigu kas reikalau
ja specijališkų iškilmių, tai 
tada brangiau reik užmokėt.

A. Westvillietis.

Draugijos ir F, Bagočius.
Waterburio draugijų są- 

ryšio^savo sus. nutarė išneš
ti protestą prieš F. J. Bago- 
čių, kad jisai apšmeižęs lie
tuvius anarchistais straips
ny, tilpusiame anglų dien
rašty “Globe”. ,

Pranešėjas. 
Nuo red. Ant mūsų ran

kų yra laiškas iš “Boston 
Globe”, kuriame varde re-

dakcijos pranešama, kad “B. 
G.” nedėldieniniuose NN. už 
vas, ir kovo mėn. nėra jokio 
F. Bagočiaus straipsnio. 
Kiek mums teko patirt, tai 
yra tuščias’reporterio prasi
manymas. O jau tas “teisin
gumas” tų reporterių yra 
žinomas. Taigi, kaltint F. 
B., pasiremiant reporterio 
pranešimu, lyg ir būtų per- 
greitai.

Pagaliaus, dar tos visos 
aplinkybės, kuriose pasirodė 
ano reporterio pranešimas, 
visuomenei nėra žinomos. 
Teisingą nuosprendį visuo
menė galėtų išnešti, kuomet 
tos aplinkybės jai paaiškė
tų.

Montello, Mass.
Dvi savaitės tam atgal tū

las patri j otelis p. Jak., kuris 
nelabai tesugyvend" su savo 
pačia, buvo išvažiavęs į Bos
toną ant trumpo laiko prie 
gydytojaus. Užpereitą su- 
batos vakarą sumanė dėlto 
važiuoti pažiūrėti į namus.

Parvažiavęs į namus, pa- 
baladojo į duris, kad pati 
įleistų, bet durįs neatsiraki
no.

J. įlipo per langą ir... pa
matė savo žnioną miegant su 
kitu kavalierium, p. K. Ki
tame kambary buvo dar ki
tas kavalierius.

J., įsidrąsinęs, rėžė mie
gančiam su jo pačia per žan
dą, tuomet K., pašokęs iš 
miego, daužė atgal. Tada 
pribuvo ir anas iš kito kam
bario ir J. parmušė ant že
mės; paskui išbėgo, bet už
miršo savo revolverį paimti. 
Tuomet p. J., atsikėlęs, pra
dėjo grąsinti savo pačiai 
kumščia. Pati pradėjo nesa
vu balsu šaukti, jog jos vy
ras norįs ją užmušti. Ant 
triukšmo pribuvo policija ir 
vyrą suareštavo. Ant ryto
jaus vyras, išsibėlavęs, sua
reštavo pačią ir E. K.

5 d. geg. atsibuvo teismas, 
p. E. Kelley (tai jo pilna 
pravardė) tapo nuteistas už 
gulėjimą su svetirpa pačia 
ant 6 mėn. kalėjiman. Pati 
gi nuteista ant 3 mėn., o vy
ras gavo užsimokėt 5 dol. už 
automobilių ir nakvynę poli
cijos nuovade. Vaiką Jak. 
atidavė į prieglaudos na
mus.

Ar mūsų “mokytasis” kle
bonas ir dabar sakysi kad 
tai socijalistų darbas?

Palangos JUzis.

" Worcester, Mass.
3 gegužės buvo moterims 

prakalbos, surengtos L. S. S. 
40 kuopos. Kalbėjo drg. J. 
Perkūnas temoje “Vergės 
lyergų”. Publikos buvo ga
na skaitlingai prisirinkę.

1 gegužės taip-pat kalbėjo 
drg. J. Perkūnas temoje 
“darbo žmonių šventė”. Po 
trumpos kalbos iš lietuvių 
svetainės numaršavo į finų 
svetainę (nes buvo pakviesti 
40 kuopos draugai) ir ten, 
susirinkusiejie su finiečiaiš', 
švedais ir kitais išnešė pro
testą prieš žvėrišką milicijos 
pasielgimą su Colorado 
streikieriais.

Buvo prakalbos keturiose 
kalbose. Po tam dainavo fi
nų maišytas choras ir užsi
baigė su gimnastikom.

L. Vergė.

Johnston City, III.
Mūsų miestely randasi, 

tarpe kitų tautų, ir gerokas 
būrelis lietuvių. Lietuviai 
čia gyvena santaikoj, nes 
čia nėra lietuviško dvasiško 
tėvelio, tai ir riaušių nėra 
kam kelt. Apšvieta čia taipgi 
ne ant žemiuasio laipsnio 
stovi, nes tą liūdyja dr-stės, 
kurių čia yra apie pusę tuzi
no visokių pažvalgų.

Jau du metai, kaip šiame 
miestely nėra viešų smuklių. 
Taip-gi ir šiais metais nubal
suota, kad nebūtų pardavi
nėjama svaigalų.

Užtat, nesant viešų saliu- 
nų, yra daug slaptų. Ir tar
pe lietuvių randasi kelios 
slaptos smuklės, bet šiais 
metais miesto valdyba žada 
pradėt kovot ir su slaptomis 
smuklėmis. Jau ir pereitais
metais keli slapti smuklinin
kai tapo nubausti. 

Daugelis mūsiškių su tuo

nesutinka, bet ką gi padary
ti, kad taip nori dauguma 
visuomenės. Ir dabar jau 
daugelis “mųfina” galybes 
keisų į savo stubas.

^>M.K.

Detroit, Mich.
157 kuopa L. S. S. buvo pa

rengus lošimą su šokiais 2 d. 
geg. Sulošė “Paskutinę 
bangą” ir. labai gerai nusida
vė.

Merginos, atskyrus mažas 
klaidas, tai nieko sau lošė, 
kas labiausiai pagirtina yra, 
kad balsiai kalbėjo.
Kaip vyriškiai,taip ir mote

riškės savo roles atliko gerai, 
nors kiti dar ir pirmą syk 
bandė.

Bet kas man patiko per tą 
vakarėlį, tai kad buvo pa
rengtas be svaiginančių gė
rimų ir suširinkusi publika 
labai raniiai ir mandagiai el
gėsi.

Man, kaipo merginai, tas 
labai patinka,kad galima eiti 
pašokti su vaikinais, kurie 
ne yra save gyvuliais su pa- 
gelba rudžio pasidarę.

B r-r-r-r-, kaip man netin
ka šokti su girtais, per ką ir 
ant kitokių šokių negaliu at
silankyt.

Patarčiau merginom, kad 
neitų ant vakarų, kur yra 
parduodami svaiginanti gė
rimai, nes eidamos ant tokių 
vakarų, męs save nusižemi
name. “Šešupė”.

Cicero, III.
Ponas Mr-us rašo “Lietu

vos” N. 16, kad socijalistai 
stengiasi jų kultūrai kenkti, 
bet, kaipo melagius, tai nei 
pavardės pilnai nepasirašo.

Jis sako, kad soc. buvo 
priešingi Mokslo Draugijos 
delegatams, dabar gi, kada 
lankėsi p. Račiūnas su pa
veikslais, tai jie, socijalistai, 
parengė vakarą su Džian 
Bambos spyčiais, kad ati
traukus žmones nuo paveik
slų;

Aš pasakysiu: kuomet čia 
lankėsi pp. B. ir Yčas, tai so
cijalistai ramiai klausė jų 
kalbų/ir aukavo, tik. tau tie*' 
čiai nusiskundė, kad męs čia 
turime S. L. A. kuopą, o ku
nigas rengia*prakalbas.

Nuo p. Račiūno paveikslų 
socijalistai taippat žmonių 
neatitraukė, nes jokio vaka
ro tą dieną nebuvo parengę. 
Tiesa, buvo V. M. A. draugi
jos koncertas, bet jis buvo 
dieną (ir pats p. R. buvo pa
siklausyt), o p. R. paveikslus 
rodė vakare.

Ponui M. gal tada sapna
vosi socijalistai.

Gal niekur nėra taip keis
tų sutvėrimų, kaip mūsų 
tautiečiai, kurie ant pečių 
užsirašę, kad yra laisvama
niai, o su kunigu ir visoms 
švenčiausioms draugystėms 
protestuoja prieš socijalis- 
tus, eina ant kapucino misi
jų, bet juos iš ten katalikai 
išvijo. Paskui skundžiasi 
socijalistams, kad juos para- 
pijonai muša ir kviečia tver
ti laisvamanių kuopą, o kada 
soc. su rimtesniais pirmei
viais sutveria Apšvietos 
dr-ją, tai tautiečiai su gau
jom tamsių bobučių kedėm 
daužo į grindis ir šaukia, 
kad nereikia čia A. D.

O kaip parapijonai tveria 
panašią draugiją, kad už
kenkus socijalistams ir, kaip 
po priėmimui naujų na
rių, pirmininkas sako, kad 
katrie prisirašėte, ten pasili
kite, nes atvažiuos majoras, 
tai gausite po kaušą, tada 
“tautos mylėtojai” ploja 
rankom... Prisirašo vaiki
nai ir mergaitės, neturinti 
19 metų.

Kada socijalistai sutveria 
vaikučių kliubelį ir išmoki
na dainuot ant scenos, tai 
jie tuos vaikučius šlamštais 
vadina.

Kada socijalistai aiškina 
žmonėms, už ką reik balsuo
ti, tada tautiečiai mus ne
nuoramomis vadina.

Vyručiai, jeigu jūs patįs 
nieko neveikiate, tai nors ki
tiems nekliudykite. 1 ,

J. Klimavičius.

Cherry, Ill. L
1 d. geg. šventėme g 

iškilmingai. Surengė it 
ana 
alai

su lietuviais suvienytomis 
spėkomis.
4.į vai. vakare pribuvo 

traukiniu kalbėtojai. Nuo 
stoties minia pradėjo mar- 
šuoti. Virš galvų plevėsavo 
trjs raudonos vėliavos, kas 
darė didelį įspūdį.

Apsistojus tįes svetaine, 
muzika buvo apsiausta mi
nios iš visi/ pusių. Muzika 
sugriežė marselietę. Potam 
prasidėjo prakalbos! Pir
miausia kalbėjo lietuviškai 
drg. F. Rimkus. Kalbėjo 
gražiai apie reikšmę geguži
nės šventės. Antras kalbėjo 
italas.

B. Smith perskaitė angliš
kai atsišaukimą dėl karės.

Publika be perstojo plojo 
rankomis. Po vakarienei 
publika susirinko svetainėje. 
Vėl griežė muzika. Drg. 
Rimkus sudainavo marselie
tę, pritariant drg. Drauge- 
liutei ant piano ir 12 metų 
vaikui ant smuiko.

Priimta vienbalsiai ir pro
testo rezoliucija.

Pabaigoj buvo šokiai be 
svaiginančių gėrymų.

Žolynas.
----------------- 7—
Cicero, III. /

19 dięną bal. “Vakarinės 
žvaigždės” kliubas J. Juk- 
niaus svet. turėjo labai gra
žų balių. Labai pagirtina, 
kad balius surengta su išlai- 
mėjimu dovanų, žiedo, ver
tės $10.00 ir penkių laikraš
čių.

“Laisvę” laimėjo H. Šiu- 
saitė. Laikraščius laimėjo 
Thony Yanly, M. Padzuve- 
liukė ir B. Saikaitis. Minėti 
draugai tegul atsišaukia pas 
kliubo pirmsėdį A. Tarnavi
mų. T.

Elizabeth, N. J.
1 d. geg. fabrikai dirbo vi

są dieną, bet vakare buvo 
paminėjimas tos darbinin
kiškos šventės prakalbomis. 
L. S. S. 147 kp. turėjo pra
kalbas. Kalbėjo A.Baranaus- 
kas apie gegužinę šventę ir 
pagaliaus nurodinėjo apie 
beprotišką rengimą karės su 
Mexika ir Colorado baiseny
bes. Pertraukoje liko vien
balsiai išneštos protestų re
zoliucijos prieš .kapitalistų 
rengiamą karę ir šaudymą 
streikierių, Coloradoj. Ant
ram atvėjyj gvildeno bedar
bės klausimą. Buvo ir klau
simų paduota.

** *
147 kuopa L. S. S. išrinko 

komisiją dėl suradimo vie
tos dėl visos vasaros išva
žiavimų, kas nedėldienis. 
Aprinkus tokią vietą, bus 
pagarsinta. Išvažiavimai 
bus ant kiekvieno karto su 
tam tikrais programais, ku
rie susidės iš dainelių, dekla
macijų, monologų, pasikal
bėjimų, diskusijų, trumpų 
prakalbėlių ir žaislų.

Tas bus daroma su tikslu, 
kad užėjus vasaros karš
čiam, veikimas nesumažėtų.

Kunst Albers.

Waterbury, Conn..
3 d. geg. L. S. S. 34 kuopa 

apvaikščiojo gegužinę šven
tę. Choras, J. Pruselaičio 
vedamas, neblogai sudaina
vo kelias daineles. Savo dai
nomis pasižymėjo ir Kras- 
nickas.

Kalbėtojum buvo L. Pru- 
seika, kuriam prakalba pa
vyko. Po prakalbų prisirašė 
šeši nauji nariai prie kuo
pos.

Publikos buvo nedaug. Gal 
dėl to, kad neišgarsinta, 'o 
gal dėl to, kad buvo įžanga 
15 centų.

(Nuo mūsų koresp.).

Dorrisville, UI.
187 kp. L. S. S. apvaikščio

jo pirmą dieną gegužės. Vie
tiniai draugai A. Lietuvnin
kas ir B. Aluzas kalbėjo apie 
didžią darbininkų šventę.

Drg. Jusevičius kalbėjo 
apie Colorado angliakasius.

O. Šimkiutė ų* J. Kviet- 
kauskiutė padeklamavo eilu
tes.

Visi tapo užganėdinti.
K. Vaičiūnas.

Lead, So. Dąk.
1 d. geg. miilingi apdegė

• ...•v:''/■

Elzbieta Matikonienė, kur
dama pečių su kerosinu; ke- 
rosino kenas ekspliodavo ir 
uždegė jos drabužius.

Didžiame sopulių surė- 
mime dar išgyveno 12 vai. 
Mirdama, prie paskutinės 
progos, dar ištarė vyrui ke
lis žodžius, linkėdama jam 
geros sveikatos, katras irgi 
baisiai apsvilo, gelbėdamas 
ją.

Suprantama, jog negimu
siojo kūdikio gyvybė turėjo 
keliauti su motina, nemačius 
šito pasaulio. 1

Jurgis Matikonis 
Elzbietą Mayer 1912 m.

Homes Take MakeHs^.

vedė

Cleveland, O.
Šiais metais apvaikščioji- 

me 1-mos gegužės mažiaus 
dalyvavo, negu pereitais me
tais, nes iš dalies buvo vėsus 
oras. Bet pastebėtina, kad 
šiais metais lietuviai nepri- 
gulintieji prie socijalistų,da
lyvavo apvaikščiojime. 'Po 
apvaikščiojimui suėjo į sve
tainę, kur atsibuvo įvairiose 
kalbose prakalbos ir dainos 
pasveikinimui pirmosios ge
gužės. Lietuviškai kalbėjo 
studentas iš Valparaiso Z. 
Vitkauskas, kuris nieko ne
pasakė apie reikšmę pirmos 
gegužės, vien tik ką patarė 
susipažinti su socijalizmo 
mokslu ir paskatino lietu
vius prigulėti prie socijalis
tų. Taipgi likosi išneštas 
protestas varde susirinkimo 
prieš karę Suv. Valstijų su 
Mexika ir už žudymą Colo
rados streikuojančių dhrbi- 
ninkų.

L. S. S. 3 kp. 4 d. gegužio 
parengė prakalbas paminė-z 
jimui pirmos gegužės. Kal
bėjo Z. Vitkauskas. Temoje 
apie švenčių atsiradimą, 
taipgi skaitė paskaitą. Su
lošė monologą J. Naujokas 
“Lygios tiesos”; deklamavo 
eilutes E. Jurinąičiutė. Va
karo veiksme nusidavė silp
nokai.

xV. Jurkšietis.

i Roseland, III.
3 d. geg. vietinė Lietuvos 

Vyčių kuopa surengė vaka
rą paminėjimui 10 metų 
spaudos atgavimo. Svarbus 
apvaikščiojimas; bet tame 
dalykas, kad tarpe lietuvių 
išsireiškia kokie tai ypatiš- 
kumai. Visos vietinės kuo
pos ir draugystės apvaikš
čios tą patį apvaikščiojimą 9 
dieną gegužėm Visos drau
gystės nutarė pasiųsti savo 
delegatus į “Vyčių” kuopą, 
kad šitie nerengtų kitą ap
vaikščiojimą, o dalyvautų 
sykiu. Bet tvėrėjas kuopos 
vra vargonininkas ir dide
lis priešas darbininkiškos 
klesos už tai nepanorėjo da
lyvauti sykiu su kitoms kuo
poms.

Pirmas kalbėjo dr. A. K. 
Rutkauskas.

Toliaus kalbėjo \ A. Alek
sandravičius ir kun.; Kemė
šis. Jų kalba publikoj ne
padarė jokio jausmo, nes bu
vo tik kalbama apie klerika- 
liškus dalykus.

Vaikų deklamacijos nusi
sekė ne blogai. Toliaus dai
navo O. Klimaičiutė, ale la
bai pastebėtina, kad ant lie
tuviškų vakarų jinai vis dai
nuoja angliškas dainas. Gan 
gražiai atliko mergaičių pan- 
tominą, chorui padedant už 
scenos. Pasibaigus lošimui, 
publika, nesuprasdama, ar 
lošimas pasibaigė, sėdėjo ra
mia. Tai vedėjas vakaro, p. 
Pocius, nesulaukdamas plo
jimo, pradėjo pats ploti, kas 
labai juokingai atrodė. To
liaus dainavo vietinis . cho
ras, bet publika išbėgiojo.

Socijalistas.

Grand Rapids, Mich.
3 d. geg. L. S. S. 51 kuopa 

surengė prakalbas paminėji
mui gegužinės šventės. Kal
bėtojai'buvo vietiniai: K.Ur- 
baitis, V. Juozukaitis ir V. 
Vasiliūnas.

S. Kareivis.

- Edwardsville, Pa.
84 kp. T. M. D. 26 d. bal. 

sulošė “Naštųtę”. Teatras 
nusisekė labai gerai. Publi- 
bos buvp pilna svetainė ir ji 
užsigąn 
Wai

■

Taip-pat dalyvavo “Aud
ros” choras iš Plymoutho, 
Pa. Sudainavo kelias daine
les, kurios publikai labai pa
tiko. Lietuvaitis.
-...................................... .............■■

Johnston City, I1L Dar
bai pas mus šiuomi laiku ei
na silpnai. Kitokių darbų 
čionais nėra, tik anglių ka
syklos. Iš kitur atvykusiam 
darbas sunku gauti, nes ka

ršyklos dar nedirba nuo 1 d. 
bal. Taigi, patariu drau
gams skaitytojams, kad ne
važiuotų pas mumis darbo 
j ieškoti. V. K.

Rockford, Ill. Per visą žie-\ 
mą darbai blogai ėjo, bet ir 
skaistaus pavasario sulau
kus, neišsirodo, kad būtų ge
riau. Dabar, galima sakyt, 
dar sunkiau darbas gaut. 
Daugelis dirbtuvių nedirba 
pilną laiką. T. B.

Scranton, Pa. “L.” buvo 
pranešta, kad mūsų mieste 
nedarbe. Taigi, pranešu, 
kad nuo 2 d. bal. mainose 
pradėjo gerai dirbti, bet 
oedarbių skaitlius dar vis di
delis matyties. Daugelis su
grįžta namo, darbo negavę. 
Todėl ir iš kitur pribuvu- 
vusiems sunku šiais metais 
gauti mainose darbas.

Kasžin kodėl mūsų žmo
nės nenori dirbti pas taime
rius. Farmeriai tankiai va
dina dirbti, bet mūsų žmonės 
bijosi darbo ant farmų.

Montello, Mass. Pas mus 
randasi daugiausia čevery- 
kų dirbtuvių. Ant pavasa
rio kiekvieną metą pas mus 
darbai sumažėjo. Bet šį pa
vasarį pradėjo darbai ma
žėti visai anksti. Žmonių 
randas dabar daugybė be 
darbo.

Bet biznio agentai ir dirb
tuvių bosai tvirtina, jog pa
baigoj gegužės pradės dar
bai eiti gerai. Ant kiek jų 
kalbos teisingos, tą greit pa
matysime. Dabar atvažia
vusiems iš kitur darbas gaut 
negalima.

Palangos Juzis.

E. Hammond, Indiana.
Nuo 1 d. grd. pradėjo atlei- 
dinėt darbininkus, tai šiuo- 
mi laiku darbai blogai eina.

Čia yra didelė karų dirb
tuvė, ale šiuom laiku freitų 
suvisai nedirba, o pasažieri- 
niu dirba pusėtinai.

Žmonių tik pusė turi dar
bą, užtat bedarbių pas mus 
tuo tarpu yra labai daug. 
Kitokių darbų čia kaip ir nė
ra.

Per tai nevelinu niekam { 
čia važiuoti darbo jieškot.

PAJIEŠKOJIMAI
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.

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

. (33—86).

Pajieškau apsivedimui merginos 
io °0 iki 29 metų amžiaus. AŠ esunuo °0 iki 29 metų amžiaus

29 metų. Platesnias žinias suteiksiu 
per laišką. Malonėkit atsišaukti šiuo 
adresu:

J. Satn ui ion is ,
P. O. Box 32, Wilkes Barre, Pa. 

(34—37).

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 primokejimą. 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 

Mich.
(32—26)

Rapids,

NAMAS

kam
Ave.

PARSIDUODA
Parduodu namą dėl 2 

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

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

REIKALINGAS. V
Darbštus vyrai gali lengvai pelnyti 

nuo $25 iki $50 į savaitę. Apie išlygas 
tesikreipia ypatiškai adresu C. Pilėnas, 
Normandie Park Co., 80 E. 23 st., New 
York City. (34-36)

PARSIDUODA BIZNIS.
Parduodu gerai išdirbtą biznį Sta

tionary and Cigars. Atsiaukit į “lai
svės” redakciją, kurie norit įgyti gerą 
bizni

(32—35)

- *
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Telephone So. Boston 21014 ir 21013.*

Hi

r. Richter’

4 skausmų.

Naujienos už 25 c

ŽODŽIO!

50c

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

Toks pat Armonikas 
21 plieninių klapanų, 12 basų

Vertes $25.00, tik už $14.25

PRA
Ii

i 
i i

' 'KNYGA KIRPIMUI VV. 
RlSKU DRABUŽIU; 41 X o: 
COU SO PP.. 24 PAMJKS- 
LAI. AUDEKLO APDARU. 
-PREKE >2 50.

KNYGA KIRPIMUI MO
TERIŠKU DRABUŽIU;

DRMATO 4} X d! COL.. 48 
CIK5LAI. AU- 
JARU.-PRIS

UKANT ATSI- 
tSADOS PRI- 

STEMPĄ. 
SIŲSTI MO 

\NF ADRESO.

K. LIUTKUS

Pabalsimi kurtu} Woman* Medical 
College, Baltimore, Md.

Pasekmingai atlieka savo darbu prie

261 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS

N.
(Arti Berry St.)

Įlietu vi ai, kreipkitės pas savuosius
Męs patemijom, kad būtinai yra reikalingas lie

tuviams New Yorke UŽEIGOS NAMAS. Taigi, 
męs ir inateigėm tn užeigos namą, kuris randasi 
po numeriu 498 WriwliiiiRton St., 
kampas Spring St., New York City. Brangus 
K 'tliųuninkai. kurie manot keliaut in Lietuva ne
pamirškit atsilankyti in mus užeigos narna. <> gau
site naudingus patarimus*, Męs pasitinkame New 
Yorke pasažierius, pribuvusius iš kitu miestu.Su
teikiam jiems nakvynę ir parupinarn pasportus iš 
konsulio.

Labai puikus

Venskie Armonikai 
su 21 perlo klevišiu, 8 basais

Vertės $18.00, tik už $7.250

i f T ° 
I i T i 
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CHARLES GRANECKAS,
28 ESSEX ST., ATHOL, MASS.

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

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

| Akušerkal

WILLIAM F. J. HOWARD
Lietuvišku pavarde buvo 

Vincas F. J. Kavaliauskas

315 W. Broadway
SO. BOSTON. MASS.

Tclephone So. Bouton 605

LIETUVIŠKAS

Advokatas

. EXPELLER
Drūti muskulai neatneša naudos, 
jei Jus Rornatizmas kankina.

PAIN EXPELERIU

H

2 PiiHckminRai atlieka buvo darbu prie 
•t aimdymo, taipni nuteikia visokias rialas ir 
jį pairelbą invairiosę moterų ligose.

§ F. Stropiene,^!"^.*';
* SO. BOSTON. MASS.

> ■ • 2- - T T-' -SL-V- '.M rAM,- ’ ' • -

TEISINGIAUSIA a FVT’IT’ZT’ A
IR GERIAUSIA B B S4 IC A

LIETUVIŠKA

PIRMUTINIS LIETUVIŠKAS NEW YORKE

UŽEIGOS NAMAS arba KOTELIS

F. Ad. Richter & Co.
T., NEW YORK.

Temikit ant Ankoro

3 R

VIETINES ŽINIOS.
New Yorke jau vėl prasi

deda areštavimai bažnyčio
se. Pereitą nedėldienį kuni
gas Bouck White, klebonas 
bažnyčios socijališkos revo
liucijos New Yorke, su 10 sa
vo pasekėjų nuėjo į ^Calvary 
Baptist Church ant Septin
tos Avenue. Jų tikslas buvo 
iššaukti kunigą anos bažny
čios į diskusijas. Mat, anoj 
baptistų bažnyčioj Rockefel- 
leriai yra gaspadoriais ir ten 
susirenka pati viena aristo
kratija.

Itaip tik pribuvo bažny
čion bažnytiniai socijalistai, 
tuojaus ant jų užpulta su vi
su brutališkumu. Juos su
mušė ties pat altorium ir 
tuoj nugabeno į kalėjimą. 11 
d. geg. po pietų atsibus teis
mas.

Pereitame sezone ėjęs 
Hippodrome veikalas “Ame
rika” greitai bus rodomas 
tūluose krutančių paveikslų 
teatruose.

Jau mėginama pasikėsin
ti ant liuosybės susirinkimu. 
Manoma taip įtaisyti, kad 
parodas ant didesniųjų gat
vių būtu pavelyta daryti tik 
nedėldieniais. Taip-pat kiek
vieną kartą, rengiant paro
dą, reikia gauti specijalis po
licijos leidimas. Policija gi 
galinti neleisti tų parodų, 
apie kurias jai bus pranešta, 
kad ten gali kilti riaušės.

Aiškiausias dalykas, kai1 
tuomi norima aprubežiuoti 
socijalistiškų parodų laisvę.

Kaip mums praneša, ta: 
Scenos Mylėtojų ' draugijom 
fėrai gana pasekmingai pa 
vyko. Tikimasi, kad draugi 
ja turės gražaus pelno. Žmo 
nių lankėsi apsčiai ir visi bu 
vo užganėdinti.

New Yorko advokatai su 
manė pasikosint ant žodžit 
liuosybės. Jie išdirbo tok’ 
įstatymo sumanymą, kai' 
laikraščiai negalėtų rašyt 
nieko apie kriminališkiu 
prasižengimus, koleik apie 
juos teismas neišdavė save- 
nuomonės.

Didlaivis “Imperatorius’ 
tik ką pribuvo iš Europos 
Jisai atgabeno 4.532 žmones

Pikietavimas ties Rocke 
fellerio namu (26 Broadway 
New Yorke) tęsiasi. Pasta 
romis|lienomis vėl keli žmo
nės tapo suareštuoti ir nu
teisti.

Brooklyno ir New Yorke 
saliunininkai sako, kad šiais 
metais jie darą daug geresnį 
biznį, negu šiuomi laiku pa
reitais metais.

Japonai šio»miesto nutarė 
įkurti savo tautišką darugi- 
ją. Šiame mieste randasi 
apie 2.000 japonų.

11 d. geg. New Yorke at
sibuvo laidotuvių ceremoni 
jos garbei 17 jūreivių, kritu 
šių Vera Cruz, karėje su 
mexikieciais. • Kreizeris 
“Montana” jau nedėldieni 
atgabeno žuvusiųjų lavonus.

Procesija vaikščiojo per 
Broadway iki City Hali, pas
kui ėjo Park Raw, Centre st 
iki Manhatan tilto. Proceci- 
joj dalyvavo ir Wilsonas.

“LAISVĖS” REDAKCIJOJ 
GALIMA GAUTI ŠIOS 

KNYGOS:
Čenstakavo Klioštoriaus Slaptybė 

arba kruvini Domazo Macocho ^lar 
bai. Su paveikslais...................15c

JĖZAUS DRAUGIJA arba jezuji 
tai ....................................... 10<

LIAUDIES DAINOS 15c
MOKSLAS RANKŽINYSTĖS arK 

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

LEKCIJOS apie atskirimą ženklų 15c 
VADOVAS Keliaujantiems į Amerik: 

ir iškeliaujantiems 
PASLAPTIS 

nologų ri 
REVOLIU

SPECIJAL1SKAS IŠPARDAVIMAS
DAR NIEKAD NEBUVOTOKIO IŠPARDAVIMO NEW YORKE

NcW YORK. LTD
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LBt S GRAFAFONAS
Su 12 Lietuviškų dainų, vertės $45.00, 
Atiduodame tik už ..................$19.£50

Tų grafafoną gvarantuojame ant 10 metų.

Męs užlaikome specljališkai 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.

28—29 SUSI V. LIET. AMERIKOJE

SEIMAS
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BIZNIERIAI!
GARSINKITĖS 

LAISVĖJE”.

“SOCIJALDEMOKRA TŲ MOKSLO 
....PAMATAI” ........................... 20c.
“MEILĖS KARŠTLIGĖ”.............. 20c.
“GREIČIAUSIAS PAMOKINIMAS

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

Kaina ......................................... 75 c.
“GRIUVĖSIUOSE”. Jasiukaičio apy

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

kinys ..................................................10c.
“GYVENIMO BANGA” ............ 15c.
LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIR

TI N ir šlisselburgo Bastilija . . 20c. 
GYVAS GRABE............................ 10e.
SOCIJALIZMAS, kuomi jis yra ir 

kaip jį įkūnyti ....................... 15c.
KERŠTINGA MEILĖ................... 10c.

Reikalaudami knygų, rašykite se
kančiu adresu: j

“LAISVI?.”
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

Reikalaujam merginų.
Reikalaujame merginų prie darbo į 

fabriką.
i William Holland,

145 Roebling St., Brooklyn, N.Y.
Įėjimas iš jardo.

“SAKE”
Mėnesinis juokų bei satyros laikraš

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

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

Adresas:
“ŠAKĖ”,

16Q7 N. Ashland Ave., Chicago, UI.

Telefonas B52 Newton

R. KRUČAS
Vienatinis Maspeth’e Lietuvis

FOTOGRAFAS
ir MALIOR1US

152 Perry Avenue
Maspeth, L. I. N. Y. 

kampas Clermont St.
Jei norite gauti gražų paveik

slą, tai atvažiuokit pas mani', 
aš užtikrinu kad mano darbu 
kaina busit užganėdinti.1

Vestuvės, kurios pas mane ima
si paveikslus, jaunavedž am s duo
du rnalevotą paveikslą \ ertos 5 
dolerių DOVONAL Iš mažų, iš
dilusių pakeiksiu padarau ant au
deklo bei popieros didelius ir dai
lius paveikslus visai pigiai. Va
žiuoju fotografuoti į namus na- 
bašninkų. Iš toliaus galite pra
nešti per telefoną. Važiuojant, iš 
Brooklyno išlipkite ant PRESU 
POND ROAD.

Parduodam Laivakortes
abtilručiaueia ir greičiausiu garlaiviu už pigiau
siu kalną iš Lietuvos ir i'1 Lietuva. Siunčiam ir 
iš nainom 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 offisn ypa'.iškai ar per laiškus.

GEO. J. BARTASZIUS ir J. P. WAS1LIAUCKAS
Washington St
Corner Spring Street

NEW YORK CH Y, N. Y.
820 Bank Street, Waterbury, Conn.

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.

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

Adresuok :

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

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.

TRIS OHROS KNYOOSs

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

PASAULIŲ RATAS
ir kitas planetas, Su paveikslėliais..........................□Iflic

ME1I C.S KARŠTLIGE
meilę....................................................................................20o.

Imant v:aas tris sykiu, atiduodam už 60c
I’inigus siuskit pačtos ženkleliais šiuo adresu.

J. STROPUS <
6 Loritu St., So. Boston, Mass.

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

15c
Puikią dialogų ir mo

Į5<

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
bų; turėsi smagų laikraštį ir paremsi 

trbįnįnkų reikalus.
Inis” eina kas dvi savaiti. 

io” prenumerata pigi;
ų.metų 50. centų.

viėTią nume-

AR NORI ŽINOTI, KUR 
RANDASI PEKLA?

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

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

Knyga turi 74 puslapius ir kainuoja 
tik 20 centų. '

Pinigsii galima siųstiMjr stampomis.
J'lAISVfi”,

IFrig St., , Brooklyn, N. Y.

S ❖

Ateik pirkti vyriškų 
apredalų, k. t. skrybėlių, 
iųarškinių, kalnierių ir 
t|-1. . Pas mane tavoras J 
gferas ir kainos pigios.

GRAMAFONAI
VICTOR MAŠINOS.

Negausit geresnės progos, kaip dabar 
atiduodu $15.00 vertės mašiną 

tiktai už $13.00.

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. Kiekvienai rekor
das kainuoja tik 75 centus.

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

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

Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai 1 i<“ 
vos ar Amerikos daktarų. T vie
natinė lietuviška aptieka P ome ir 
Massachusetts valstija Gyduolių 
galit gaut,Kokios tik pasaulyj varto
jamos. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiusią per expręsą.

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

Nauja Lietuviška

KRAUTUVE
Užlaikome, parduo

dame ir pataisomo ro- 
riausia SIUVAMAS 
MASINAS, puikiau
sius Gramafonus ir ki
tokius muzikališkus 
instrumentus. Vai
kams keričiukus, Bai- 
Hikelius, visokius laik

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

A. RAULUKAITIS ir J. GIRDVAINIS 
Lietuviai savininkai

SO. BOSTON CYCLH C C
310 Broadway, So. Boston, Mass. '

Išgydau Vyrus Greitai
VARICOCELE Aš gydau VARICOCELĘ be jdkio 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. ,
PP ACT A TTITIQ Aš gydau tą ligą be jokio pjaustymo/arba 
* IVVm 1/111 Hm* tampymo. Mano gydymas prašalina visus 
bjaurumus iš iš šlapinimosi kanalų, sumažina užkaitimus, sustabdo viso
kius plūdimus, išvalo ir išgydo pūslę ir inkstus, priduoda energijos nu- 
silpnejusiems organams ir sugrąžina sveikatą ir tvirtumą kiekvienai kū
no daliai, kuri buvo apimta ligos.
CYFH IS Jeigu jums skauda gerkle, randasi plėvės, išbėrimai, va- M 1 1 1Li1m» rjo spalvos plėtmai, skauduliai, žaizdos, kaulų gėlimas, 
plaukų slinkimas arba kiti ženklai, nežiūrint, ar tai pradžioje,viduryje ar Sf 
pabaigoje ligos, klauskite mano patarimo, o liksite sveiki. Mano gydy- | 
mas išvalo ir prašalina iš kraujo ir kūno visus nuodus ir nešvarumus. Ne- r 
ra jokio pavojaus, kad liga atsi
naujintu. Kam jums per ilgus me
tus nuodytis visokiais vaistais, kad 
aš gabu jus visiškai išgydyti be jo
kių blėdingų vaistų?Tuojaus 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. Stengkites išsigy
dyti antvisados. Aš suteikiu ant- 
visadosAtgavimą tobulo ir pilno vyriškumo.
Si A r 1 (I S I IlJIJS Naujos ir senos,bjaurios ir įsisenėję,kaip 
Uivu ialVJVJ. tai Triperis, Plūdimai, lankus Šlapini
mosi, Skausmas ir Deginimas, taipgi nauji skauduliai arba žaizdos, suti
nimai; visuose trijuose laipsniuose išgydau antvisados greitai ir užlaikau 
slaptybėje.
S'FRICT'L ' pas tuos, kuriuos daktarai jau buvo atsisakę išRydyti. Gy-

dau be jokiu operacijų, skausmu ir ncat itruui iatne nuo biznio.
Tuojaus duodame l’aleuRvinima. Ač neapsiimu ižjrydyti tu, kuriu negalima. Mano trydy- 
mo būdas chroniškų li«u yra vienas iš geriausiu, ka užtikriname, jog visada atneša geras, 
pasekmes. Gydau Austi, Galvos, širdies. Gerklės, Plaučiu. Krutinės, Pečiu, Kepenų, Pilvo. 
Žarnų, Inkstu, Šlapinimosi organu; Smegenų. Nervu. Kaulu. Sąnariu ir visas kitas ligas. 
Aš netikiu Į gydymu laiškais, todėl neklauskite manęs patarimu, Kurie gyvenate toliaus 
atvažiuokite pas manę ant vienos dienos,o aš jums tikra teisybę pasakysiu, ar‘galiu išgydyt.

DP RVPNF 208 W- 4211(1 St- ’>'•'1 Broadway17A. DI1V1W, NEW YORK CIT Y, N. Y.

LABAI PIGIAI! 10FAff |
Ant ilvimn crvvonirnii nonme G* LI i c* < 

upė ir puiki žemė, 
nuo 
kų. 
dienos apsigyvenimo.

Ant dviejų gyvenimų namas ir kitos triobos, didelis sodnas, - <
Randasi palei New Yorką, tik 7 minutos eiti ' *

gelžkelio stoties, keliatas minutų važiavimo iki didelių fabri- 
Palei farmą taipgi yra fabriku. Darbą tuojaus duosime nuo

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

Kuogre eiausia rašykit arba atsišaukite šiuo adresu:
109

Išsiųsdink šiandien tiktai 
viepą dolerį, o apturėsi 
Edmundo Steponaičio raš
tų knygą, kuri privalo- ras
tis kiekviename lietuviška

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

Tąjį dailų poezijos ir prozos rinkinį galima gauti tiktai už 1 ao«. pas

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

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

Tik 1 doleris!

THE 
MAGIC

TMNEXPELLER
Žmogus jei kankinamas skausmais yra 
bo pagelbos kaipo akintas sudaužytas 
ant. skalu. Ar konč ato skausmus Roma- 
lizino, Neuralgijos, Užsisuki) mo ir i. t. 
tada pamėginkite pora sykiu stilepti su

I’ A I N E X P E L E R I U , 
Pasovencžiais naminiais \Aistais.

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

Drmi/klt tint . io — senklo tumihjo'ini*'

pūna DOVANA
KNYGA SYKI KATOS bei 
naujausio mokslo ir kų rei
kia daryli apslrprus, ta!p-pat 
ir kur greit išsigydyti, ly
giai ta knyga

“DAKTARAS”
parodo, kaip 
nuo Ilgi} apsi
saugoti.

FARMOS, PARMOS.
Turiu ant pardavimo visokių farmų, 

gatavų, su aremais laukais, su sodais 
ir budinkais — prastais ir labai ge
rais, mažų ir didelių. Farmtj 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. ' D džiausią Lie
tuvių kolionija, kuri randasi Michiga- 
no valstijoj, ir yra 215 lietuviškų far- 
merių, tarpe jų ir tą žemę turiu par
duoti. Parduodu nuo $9.00 akerį ir 
branginus ant lengvų išmokėjimų. 
Atvažiuokic tuoj, ir kaip pribusi j 
Peacock, tuoj telefonuok man į farmą, 
o aš gavęs žinią, pribusiu su automo- 
bilium ir apvažiuoslm visas tas far
inas, iš kurių sau tinkamiausią išsi
rinksi. Rašyk tuoj ir gausi knygutę 
apie prekes ir viso krašto aprašymą, 
taipgi mapą dovanai. Adresas:

ANTON KUODIS, 
Peacock Lake County, 

Michigan

Hamburg-American ’
Didžiausia kompanija 
visam pasaulyje!

Ji turi 431 savo garlaivį, ku
rių įtalpa sieki a 1,30*1,819 tonų. 

Vienatinė ir tiesioginė linija 
tarp
Bostono ir Hamburgo

Laivai didžiausi ir kiekvienas 
su dubeltavais šriubais.

LAIVAKORTĖS pigiausios ir 
patarnavimas geriausias. I'asa- 
žieriai gali variuoti be baimės, 
nes jų gyvastis geriau yra ap
saugota, negu r.nt žemės.

Taipgi mus kompanijos laivai 
išplaukia iš New York, Ph.ila- 
delphijos ir B.dtimorės tiesiog 
į Hamburgą.

Artesnių žinių klauskite pas:

Hamburg-American 
Line

New York, Philadelphia, Boston 
Baltimore, Pittsburgh, Chicago 

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

ŠITOJ 
pameilina 
išsigydyti, 
t ik-as tėvas pamokina ir kaip nuo visokį li
gų apsisaugoti.

KNYGOJ "KAKTARAS" labai dauf ap
rašo apie vyrų ir moterų dorų bei morališkų 
lytiškų gyvenimų ir aiškiai, atvirai taip išdta- 
tinėja, jog kitose knygose to visko negali at
rasti. Šita knyga kiekvienam užaugusiam 
vyrui ir moterei labai reikalinga turėti, kad 
žinoti kaip ir kų ddryti, seniems ir jauniems 
ir kaip laimingai gyventi. Čion viską negali
ma aprašyti, bet tik perskaičius knygų atra
site.

ŠITA KNYGA {Iliustruota puikiais moks
liškais paveikslais ir apie Žmogaus kūno sn- 
budavojimų su visokiomis paslaptybėmit 
užaugusiems žmonėms tinkama.

YPATINGAI sergan ti<h usilpnžję/sukliu- 
rę, pasigadinę per jaunystes klaidas ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežio
mis teip užsisenf Jusiomis ligomis, Šitoje kny
goje atrasite tikrų rodų.

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pirmiau 
ne kaip kreipsies prie kokio nors gydytojaus, 
arba vartosi lickarstas, reikia perskaityt kny-

KNYGOJ ’’DAKTARAS” netik 
kaip ir kur nuo visokių ligų gerai 
Ik t taip-pat labai' gražiai, kaip

kurie tik perskaitė žilą knygą, išsigydė.
TODĖL, kad ta knyga dėl labo viauofhe- 

nes išduota, tai kiekvienas ją apturės VISAI 
DOVANAI, kuris tik atrųs keletą štampų už 
prisiuntimą.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitą apgarsinimą ir adresuok teipi

The Philadelphia M. Clinic,
1117 Walnut st.,

PHILADELPHIA, PA.
TEMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 

sergi, jautiesi kokį nors nesveikumą ir reika
lauji geros, teisingos pagelbos, kad trumpam

lietuviškoj kalboj. R 
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