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BABELIO BOKŠTAS.

socijalistai

tos Janulienės.

visur

gerai.

tarp- 
įvyk-

Bučerių darbininkų unija.
Detroite atsibuvo suvažia-

blaivybės.
Vistik spėjama, kad kon-[ 

greso dauguma nebalsuos už
• “apsausinimą”.

Ekspliozija.
Detroit, Mich.— Čia buvo 

smarki ekspliozija Mexican 
Crude Rubber Co. Žuvo 13 
darbininkų.

. Berlynas, Vokietija.—Dar puolus apsiginklavusių ir 
pirmą kartą, kaip egzistuo- .patraukė tiltu. Hof mannas 
ja Vokietijos parlamentas, paleido ant jų garvežį iš vi-

Perkūnas trenkė į orlaivį.
Berlynas, Vokietija. —Į 

karišką orlaivį apygardoje 
Zossen trenkė perkūnas ir 
šipuliais jį pavertė.

Suėmė “amerikantus”.
Naumiestis. Žaltinų kai

me 2 d. balandžio suėmė 45 
“amerikantus” ir 4 vadus.

BROOKLYN, N. Y., 19 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”.
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Kur link męs einame?
Šiandien Colorado, ryt 

Mexika, poryt Beckerio teis
mas!

Šiandien areštai New Yor- 
ko socijalistų, ryt istorija 
apie papirRimą politikierių.

Į Colorado mainas gabena 
skebus. Colorado politikie
riai iš senato užsistoja už 
gubernatorių Ammonsą, ku
ris leido milicijai ir mainų 
gvardijai žudyti mainierius 
ir jų šeimynas.

Mexikai prezidentas Wil- 
sonas vėl grąsina nauju ulti
matumu. Net nenorima 
laukti, ką pasakys taikyto
jai, kurie suvažiavo į Niaga
ra Falls.

Beckerio, buvusio New 
Yorko policijos leitenanto, 
teismas vėl parodo prieš vi
so pasaulio akis, kaip nelem
tai suorganizuota policija. 
Keturi Beckerio1 valios pil- 
dytojai jau žuvo ant elek
triškos kėdės,patsai gi Beck- 
eris, kaipo turtingesnis, dar 
laikosi.

Visuomenė nekantriai lau
kia pabaigos Beckerio tei- 

x mo.
Užtat, jeigu yra stiprių 

rankų, palaikančių Beckerį, 
tai valdiški teismai to paties 
New Yorko, kad teisia, tai 
teisia socijalistus. Kunigas 
White sėdi kalėjime, kad įė
jo į Rockefellerių bažnyčią. 
Kalėjime sėdi visa eilė žmo
nių,kovojusių už žodžio liuo- 
sybę.

Šiomis dienomis didžiausį 
triukšmą padarė praneši
mas Melleno, buvusio prezi
dento New Haveno gelžke
lio, jog suvirš milijonas do
lerių buvo išduota tūliems 
New Yorko miesto politi
kieriams, kad jie balsuotų 
kompanijos naudai. Tai at
sitiko prieš kelis metus.Kaip 
viskas paaiškės—tai bus di- 
džiausis skandalas.

Visur papirkimai, 
plėšrus instinktai.

Tik Rockefelleriui 
Tasai sau sėdi Tarrytowne, 
N.Y. ir milijonus leidžia ant 
savo buveinės pagražinimo.

Mokytojai tveria uniją.
Dauguma Clevelando mo

kytojų nutarė sutvert uniją, 
kuri bus dalimi Amerikos 
Darbo Federacijos.

Apšvietos taryba nutarė 
kovot su unija, prašalinda
ma nuo vietų visus tuos mo
kytojus, kurie prisidės prie 
unijos.

Tarpe blaivininkų
Toledo mieste atsibūna 

blaivininkų konferencija. 
Jiems rūpi dabar “apsausin- 
ti” visas Suvienytas Valsti
jas.

Rudenį, kada bus renkami 
atstovai kongresan, blaivi-; 
ninkai nori reikalauti nuo ■ ---------------------------- —
kiekvieno kandidato priža-'vimas bučierių darbininkų 
dėjimo balsuoti už įvedimai unijos, prie kurios priklauso 
blaivybės. jau apie 20,000 narių.

Socijalistai išrinko 
viršininkus.

Socijalistų konferencija 
Chicagoje jau išrinko pil
dantį komitetą sekantiems 
metams. Komitetan įėjo A- 
dolfas Germer (Illinois), J. 
Stitt Wilson (California), L. 
J. Duncan (Montana) ir V. 
Berger (Wiscounsin).

Partijos prezidentu palik
ta Morris Hillquit ir sekrę- 

torium W. Lanfersiek.
Į tarptautinį kongresą 

partija siunčia 5 delegatus, 
kuriems įsakyta, kad varde 
Amerikos darbininkų pak
viestų internacijonalą ant 
1917 metų į Chicagą.

Tikrai, tai būtų puikus da
lykas, jeigu sekantis 
tautinis suvažiavimas 
tų Chicagoje.

Mexikoj.
Sukilėliams sekasi. Jie ne

tik užėmė Tampico, bet ir 
Massilioną.

Razbaininkai zapatistai 
randasi jau tik 10 mylių at
stume nuo Mexiko City’. 
Daugelis turtingesniųjų me- 
xikieciu urmu bėga iš mies
to.

Tarpe šundaktarių.
Washington, D. C.—Pro

kuratūra perklausinėja tū
lus Chicagos stebuklinguo
sius daktarus, kurie apga- 
vingu būdu tuštino ligonių 
kišenius.

Pirmiausia imta nagan 
Lynotto “daktariška įstai
ga”. Tasai daktaras garsi
nos!, jog veltui gydąs. Ant 
kiekvieno pareikalavimo li
goniui būdavo prisiunčiama 
lapeliai, kur buvo suminėta 
įvairus ligų ženklai. Ligo
nis patsai turėdavo nurodyt 
simptomus (ženklus) ligos 
ir pasiųst daktarui. Pačto 
detektyvai tyčia klausė pa
tarimų, tai ir jiems buvo pa
siųsta tie lapeliai. Kiekvie
nas iš detektyvų tyčia nuro
dė skirtingus ligų ženklus, 
vienok iš stebuklingo dakta
ro jie gavo visiškai vienodus 
atsakymus, tarytum jų liga 
vienoda. Tuose pat laiškuo
se buvo nurodoma vaistai,už 
kuriuos labai brangiai rei
kalauta. Jiems buvo užtik
rinta išgydymas, tik reika
lauta pirkti vis daugiau vai-

Minėtas daktaras gauda
vo apie 4,000 laiškų kas die
ną. Pelno į metus jisai turė
davo $350,000.

Tai, mat, kaip galima pra
lobti iš artymo skriaudos.

Netikri pinigai.
Butte, Montana, atsirado 

labai daug padirbtų auksi
nių pinigų. Policija sako, 
kad retai kada galima buvo 
matyt taip puikiai padirbtus 
pinigus. Sakoma, kad pini
gai atplaukė iš Salt Lake Ci
ty. Net bankuose juos pri
iminėjo.

Kaliniai ir karė.
Leawenwortho militariš- 

kame kalėjime yra 1,000 ka
linių. Jeigu kiltų karė su 
Mexika, tuomet 700 iš tų ka
reivių paims kariumenėn.

100,000 studentų.
Suv. Valstijų prof esi jinė- 

se mokyklose mokosi 100,000 
studentų ir studenčių. Ant 
seserų mielaširdystės moki
nasi 34,417 ypatos, teisių— 
20,808, medicinos —17,238, 
teologijos — 10,955, farmą- 
ęijos—6,165 ir 1.1.

KUNIGO OLŠAUSKO 
BAŽNYČIOJE SUDEGĖ 

DIEVO GRABAS.
Kaune šv. Kryžiaus baž

nyčioje (Karmelitų) sudegė 
“Dievo grabas”. Nelaimin
gas, amerikiečiams žinomas 
kun. Olševskis (Otec Konst
antin) turbūt, didžiai katali
kų Dievui įsipyko, kad jisai 
velyjo save grabe susidegin
ti, negu dasileisti prie savo 
“prisikėlimo” kruvino caro 
ištikimam tarnui.

Toj bažnyčioj klebonu yra 
visiem žinomas kun. Olšaus
kas.

KOVA SU GIRTUOK- 
LYBE.

Valdžia mano pradėti ko-^ 
vą su girtuoklybe, bet kaip* 
ji kovos ir kas iš tos kovos 
išeis, vėliau pamatysime.

Vidaus reikalų ministeris 
neseniai yra davęs guberna
toriams įsakymą apie maži
nimą žmonių girtuoklybės 
sulyg Aukščiausiojo paliepi
mo finansų ministeriui nuo 
30 d. sausio m._š. m. Tame 
įsakyme nurodoma, kad že
miečių viršininkai, antsto- 
iai, uriadninkai ir kitokia 

“vietos vyriausybė” galėtų 
daug padėti kovoje su gir
tuoklybe. Dėlto ji turėtų 
budriai prižiūrėti, kad butų 
uoliai pildomi visi įstatymai, 
mažinantįs girtuoklybę, 
ypačiai kad nei vieną kar
tą nebūtų dovanota gir
tiems, padariusiems viešai 
kokį-nors triukšmą, o visuo
met patraukti juos atsako
mybėn. Daug priduodama 
svarbos tame įsakyme vals
tiečių įstaigoms, perdėti- 
niams, kuriem turi būti pa
liepta sargiai sekti ,kad ne
būtų slaptai pardavinėjama 
degtinė. Toliau nurodoma, 
kad iš visų išgalių vietos vy
resnybei reikia prižiūrėti, 
kad nebūtų girdoma žmonės 
per įvairius valsčiaus rinki
mus ir “prigovorų” dary
mus, ir apskritai neleisti 
valsčiuose nieko dirbti už 
degtinę. Galų-gale žemiečių 
viršininkai turi padėti grei
tesniam išpildymui valsčiaus 
teismo nutarimų, liečiančių 
girtuoklybę ir kiekvienoje 
progoje valstiečių vyres- 
niemsiems ir rinktiniams ai
škinti jų privalumus girtuo
klybės naikinime, paskelbta
me 30 d. sausio m. Augš- 
čiausiuoju paliepimu finan
sų ministeriui.v

Ir valstiečiai kovoja su 
girtuoklybe.

Valstiečiai pradeda stro
piau kovoti su girtybe. Gau
nama nemaža žinių, kad 
valsčiaus sueigų metu daro
mi nutarimai ir rašomi pro
tokolai apie girtybės įstaigų 
uždarymą. Žymiausis tų 
nutarimų skaičius buvęs Za
rasų, Panevėžio, Ukmergės 
ir Šiaulių apskričių valsčiuo
se.

Valstiečiai reikalauja už
daryti ne vien smukles ir ali
nes, bet ir monopolius.

Slapta mokykla.
D v. Gružiai (Panevėžio 

apskr.) susekta slapta’lietu- 
vių mokykla, kurią vedė val
stietė M. Strielčiunienė.. To
je mokykloje mokinosi 16 
vaikų nuo 8 iki 13 metų am
žiaus.

Suviliojimo auka.
Simnas (Kalvarijos ap.). 

Ona Bu j., betarnaudama 
Grabaukoj pas Kasiulį, liko 
nėščia, šeimininkas, supra
tęs, kad nebus gerai, pavarė 
ją nuo vietos. Ona, netekus

tarnystes, verkianti,sugrįžo 
namo pas tėvą, bet jai ten 
duris uždarė. Nelaimingoji, 
niekur vietos nerazdama, 
per tris dienas ir naktis iš
buvo lauke ir galų gale sugrį 
žo pas Kasiulį, kame ji buvo 
suviliota. Kas ten sū ja at
sitiko nežinia, bet . rado ne
gyvą — pati nusižudė ar gal 
kas ją nužudė, parodys tai 
teismas, nes Kasiuliai suim
ti. _________ j
Atsisakė bažnyčią statyti.
Seirijų (Suvalkų gub., Sei

nų apskr.) parapijiečiai at
sisakė dėti aukų naujai baž
nyčiai statyti.

- Gaisras. •£
Betygalos miestelyje 

(Kauno apskr.) balandžio 9 
d. sudegė 25 triobos, dau
giausia krautuvės. Nuosto
liai dideli. Gaisras kilo iš pa
piroso. . ■■ ... ...  ,

Dar šios žemės nelaimės.
Padubiso parapijos (Šiau

lių apskr.). Paraišių dvare 
rastas krūmuose Negyvas 
žmogus. Tardymo susekta, 
kad tai Augustinas Pavlovs- 
kis, žuvęs šią žiemą. Reikia 
spėti, kad Pavlovskiš sukly
do kelią, audrai vėtrai 
siaučiant, prisėdo kiemuose 
pasilsėti ir sušalo. <

JįVagįs.
Veiveriškių sodž. (Šiaulių 

apskr.) nežinomi vagįs įsi
spraudė pro stogą į klėtį ir

Javų stovis. '
Dažnus lietus labai pade

da žieminiams javams atsi
gauti, ypač, kad šįmet dide
lių nakties šalnų ikišiol visai 
nebuvo. Pievos, ypač dobi
lai ,tai dar visai neželia, tur
būt užtai, kad dar. šilumos 
neturėjome, nes tikrai švie
sių saulėtų dienų dar nema
tėm. Žemė džiūsta pamažėl. 
Laukuose pradėta tik ten 
dirbti, kame laukai augšti ir 
smiltingi. Suvalkų gub. yra 
vietų, kame jau sodina bul- 
bes ,sėja žirnius ir vasari
nius rugius. Kaune ir Vil
niuje jau Puošiami daržai 
ankstybai sėjai. Nors ir ne
šalta žiema buvo ir nešaltas 
pavasaris, vis dėlto laukų 
darbai išrodo ,kad šįmet dėl 
šlapumo pavėluos.

Valstiečiai juda.
Šatai, Kauno gu. Pas mus 

per susipratusių žmonių rū
pestį ,valsčiaus sueiga nuta
rė: 1) Panaikinti monopolį, 
2) uždaryti gyvulius, kad 
nesivalkiotų po miestelį 
bjaurodami gatves, 3 kad 
prie kelių taisymo prisidėtų 
ir bajorai, kad ne darbu ,tai 
mokesčiu nuo dešimtinės.

Geras radinys.
Kazlų Rudos (Marijam

polės apskr.) gelžkelio sto
tyje rasta, nežinia keno pa
mesta, mašnelė su 1000 rub. 
su viršum. Mašnelę su pini
gais laikąs pas save Kazlų 
Rudos mokytojas Lankovs- 
kis ir laukiąs, kad jos savi
ninkas atsišauktų. Šią žine
lę skelbė “S.-Z. T.”.

“žagrė” pirko namą.
“Žagrė” pirko Marijam

polėj sau namus su dideliu 
pleciumi iš Noreikoj už 20- 
000 rublių.

CARO VALDŽIA IR SU 
JUODĄJA DUMA 

SUSIPYKO.

Kaip praneša telegramos 
iš Peterburgo, tai juodoji 
Dūma balsų dauguma atme
tė valdžios biudžetą, tai yra 
neduoda valdžiai pinigų.Dū- 
ma todėl biudžetą atmetė, 
kad valdžia paduoda teis
man socijaldemokratą Čche- 
idze už prakalbą, pasakytą 
Dūmoj. Tai dar negirdėtas 
daiktas, kad budelio Mikės 
valdžia būtų išdrįsus trauk
ti teisman atstovus už žo
džius, pasakytus iš Dūmos 
tribūnos.

Reiškia, ji nesiskaito net 
su juodąja Dūma.

Todėl net dauguma juodo
sios Dūmos nutarė užsistot 
už jai neapkenčiamą socij a- 
listą ir atmetė valdžios biu
džetą.

Valdžia rengiasi prie Dū
mos išvaikymo.

%

4.000 DARBININKŲ SU
AREŠTUOTA.

Peterburgas, 15 gegužės. 
Kaip praneša angliški laik
raščiai ,tai Peterburge su
streikavo 100,000 darbinin
kų. Ant gatvių buvo dide
lės demonstracijos ir susirė
mimai su policija. 4.000 dar
bininkų areštuota .Dėl tokio 
didelio skaičiaus suareštuo
tųjų, visi policijos nuovadai 
ir kalėjimai užkimšti darbi
ninkais. Laikraščiai rašo, 
kad kįla politiškas streikas. 
Galima manyti, kad tai buvo 
pagal senąjį rusų kalendorių 
1 d. gegužės ir darbininkai 
surengė dideles demonstra
cijas.

Darbininkų emigracija.
Varšava. Pro Gerbsko 

muitinę išvažiavo į Vokieti
ją apie 70 tūkstančių darbi
ninku jieškoti vasaros dar
bų.

Petrokovo “Zelim chanas”.
Varšava. Šiandien pas 

gen.-gub. Žilinskį bus visų 
Lenkijos gubernatorių pasi
tarimas, kaip čia sugauti te
rorizavusius visą šalį plėši
kus, o labiausia jų vadą Da
nelį.

Areštai.
Varšava. Gegužės 1 d. 

besiartinant,policija krato ir 
areštuoja daug darbininkų. 
Laike kelių paskutinių dienų 
areštuota 364 žmonės. Da
lis jų patraukta teisman, kiti 
gi bus administratyviai iš
siųsti.

Prieš gegužės 1 dieną.
Varšava. Fabrikose dali

na proklamacijų, kame kvie
čiama švęsti gegužės 1 d. A- 
reštuota ir beareštuojama 
daug darbininkų.

Liepojus.— Kuršo guber
natorius pasiuntė visiems 
apskričių viršininkams ir 
policmeisteriams aplinkraš
tį kame liepiama, besire- 
miant ministerių tarybos 
nutarimu, jokiu būdu neleis
ti darbininkams gegužės 1 d. 
daryti manifestacijų.

Už slepiamųjų žinių 
išdavimą.

.Varšava. Karo apygardos 
teismas kareivį Brusozovs- 
kj už slepiamųjų žinių ki
toms valstybėms išdavimą 
nuteisė trims metams areš- 
tantų rotų.

Tegyvuoja Francija 
sušuko vokiečiai

jojo sienose pasigirdo šauk
smas :“Vive la France’.’’(Te
gyvuoja Francija ).

Socijalistų atstovas Wen- 
del pasakė puikią prakalbą, 
kurioj nurodė, kad interesai 
darbininkų abiejose šalyse 
yra vienodi.

Tasai buvo tą dieną, kada 
gauta žinia, kad Francijos 
socijalistai pravedė parla- 
mentan 102 savo atstovu.

Parlamento reakcijonie- 
riai baisiai įdūko ant socija
listų.

Apie Francijos socija
listų laiihėjimą dabar la
bai daug rašoma. Jie at
siekė tą laimėjimą ačiū 
savo vienybei. Parlamente 
socijalistų balsai loš domi
nuojančią rolę.

Nori orlaiviu lėkti prie šiau
rės poliaus.

Vienas Londono dienraš
tis praneša, kad garsusis 
pietų poliaus (ašigalio) at
radėjas, norvegas Amund
sen norįs orlaiviu skrįsti 
prie šiaurės poliaus.

Orlaivį budavos vokietys 
specialistas sulyg nurodymų 
paties Amundseno.

• «
Ugniakalnis Etna.

Profesorius Platini iš Ry
mo skelbia, kad ugniakalnis 
Etna Sicilijoj vis labiau da
rosi aktyviškesnis—veikles
nis. Jojo prasivėrimas at
nešiąs didžiausj pavojų.

Pastaruoju laiku smar
kiau pradėjęs veikti ir Vezu
vijus.

Rūkoriams grąsina mirtimi.
Pekinas, Chinija. — Mies

te Chengtu, provincijoj Še- 
Chuein, išleistas parėdymas, 
kuriuo grąsina sušaudymu 
kiekvienam' žmogui, kuris, 
neturėdamas 40 metų, bus 
sugautas berūkant svaigalą 
opiumą. Žmonės virš 40 me
tų, jeigu bus sugauti berū
kant, eis kalėjiman.

Mat, opiumo rūkymas ve
da prie išsigimimo.

Kultūros švente Norvegijoj.
Christianijoj, Norvegijos 

sostinėj, atsivėrė paroda,ku
ri suruošta iš priežasties 100 
metų jubilėjaus nuo laiko at
gavimo nepriklausomybės. 
Paroda turi atvaizdinti, 
kaip toli per tą šimtą metų 
pažengė pirmyn kultūros iš- 
siplėtojime šviesi norvegų 
tauta.

Publikos Christiani j on su
plaukė minios net iš labiau
sia nutolusių į šiaurę užkam
pių.

“Kultūros nešėjai”.
Mažojoj Azijoj,(Turkijoj) 

tiesiama Europos kapitalis
tų didžiasai Bagdado gelž- 
kelis. Suprantama, jog patį 
juodžiausią, patį sunkiausią 
darbą atlieka vietos puslau
kiniai aziatai. Su jais gelž
kelio statytojai, inžinieriai, 
elgiasi žvėriškiausiu būdu. 
Darbininkai, išrinkę komisi
ją, nutarė pasiskųsti inžinie
riui Hofmannui. Tasai lie
pė komisijos narius išplakti 
kanęiais. Tuomet susirinko 
minios darbininkų, kuo 

sos spėkos. 9 darbininkai 
užmušta, 43 sužeista, dau
gelis upėn įpuolė.

Tai, mat, kaip elgiasi kul
tūros nešėjai tamsiuos^ 
kraštuose!

Daugiau pinigų.
Chinijos diktatorius,Yuan 

Ši Kai, pienuoja kreipties į 
penkias didžiąsias valstybes, 
prašydamas paskolinti $37,- 
500,000.

Galės, mat, lengvai su re
voliucija kovoti, o ant Chini
jos darbo žmonių nugaros 
pasodinti užsienio kapitalis
tus.

Nuteisė amerikietį.
Cologne, Vokietija. —CėZ- 

merikos pilietis Schroeder, 
kareivis artilerijos pulko, 
nuteistas 13 mėnesių kalėji
man už pabėgimą iš pulko .

Dėlei radiumo vartojimo.
Londono dienraštis“Ti- 

mes” praneša, kad jau prasi
dėjo radiumo fabrikacijos, 
kurios parsiduoda lengvati
kiams gana pigia kaina.

Taip-pat persergiama pu
blika nuo radiumo vartoji
mo, jeigu nemoka, kaip su 
juo apsieiti. Nemokant su 
radiumu apsieit, galima pri
sidirbti sau daug blėdies.

šveicarijos socijalistai.
Rinkimuose į Ciuricho kan

tono (apskričiu) parlamentą 
socij ai demokratai gavo ab
soliutišką balsų daugumą ir 
tiktai todėl, kad nėra pro- 
porcionalinės sistemos, neį
gijo valdžios į savo rankas.

Perrinkimuose kantono 
valdžios pirmiausia ėjo dar
bininkų kandidatas drg. 
Ernst, gavęs 56,225 balsus, 
tai yra 12,000 balsų daugiau, 
negu susi vieny jusios buržu
azijos partijos.

Ir Portugalijoj “linčiuo
jama”.

Lisabonas, Portugalija.— 
Minia žmonių užpuolė ant 
militariško kalėjimo Govila, 
nustvėrė vieną iš kalinių ir 
nulinčiavo jį. Tasai kalinys 
buvo užmušęs garnizono 
majorą.

Kaizerio bučierį nubaudė.
Vokietijos kaizerio bučie

rį nubaudė ant $1.50 už per
žengimą nedėldieninių tei
sių.

Švedija.
Stokholmo Biurg&rmei- 

steris Karolis Lindhagenas 
nuteistas 100 kronų uz vi
suomenės kurstymą. Mat, 
Lindhagenas Švedijos soci- 
jaldemokratų vadas ir per 
didžiąją 8 vasario Stokhol
mo darbininkų demonstraci
ją kartu su kitais šaukė: 
“Tegy vuo j a respublika!” U ž 

pa- tai jį. ir baudžia.
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Pajieškau antro numerio 
“Darbininkų Balso”: Turė
jau gaut panedėlį, o dabar 
jau pėtnyčia ir vis dar ne
gaunu. čiru-Viru.

J
Kaip tūli socijalistai 

protauja?

* *

M.‘ r w

MARGOS MINTIS 
APIE VISKĄ.

Tai tau ir naujiena! Sa
ko, amerikietė mergina iš 
Bostono, jos pavardė Alice 
Durham, gali atsisėsti ant 
Rusijos trono. Sako, didy
sis kunigaikštis Dimitri, ku
ris, jeigu mirtų carukas, bū
tų pirmuoju kandidatu į ca
rus, baisiai į tą amerikietę 
įsimylėjęs.

** * 4
Visi pasiskirstė sau die

nas ! Socijalistai — pirmąją 
gegužės, sufragistės — ant
rąją gegužės, motinos — de
vintąją gegužės. Tai kada 
bus tėvų diena?

Turbūt, jau vyrams 
greitai nebegyvenimas.

** *
Jeigu Wilsonui ir visiš

kai nepasisektų prezidenta
vimas, tai visgi negali ant 
dievo pykt, nes dvi savo su
augusias mergas pasisekė už 
kavalierių išleist.

Tai nepaprastas biznis.
** *

Sako, šiemet Worcestery 
bus blaivininkų seimas — 
pilnųjų ir po “truputį” ra
gaujančių, o kadangi laimi 
visados “viduriniai”, tai,vei
kiausia, busrišnešta sekanti 
rezoliucija: pilni blaivinin
kai per kairi, “trupučiuki- 
niai” — per dešini, taigi rei
kia remti vieno lašelio blai
vininkus.

** *
Lietuvibį socijalistai nesi

rūpina blaivybe”, pasakė“V. 
Lietuvninkų”, užmiršdama, 
kas dedasi jos tautiškoj pa
nosėj. Ogi saliuninkai, Skri- 
tulskas, Tareila ir Povilaika, 
keno partijoj yra “žvaigždė
mis” ir garbės vertais vy
rais?

* *
Lietuvių socijalistų laik

raščiai netikę, ir neatsako 
savo tikslams” — pasakė so- 
cijalistas P. Svotelis iš So. 
Bostono, megzdamas negra- 
motną straipsnį į “Kovą” ir 
reikalaudamas iš Sąjungos 
po 50c. už špaltą.

Kada tokiais raštais bus 
“Kova’’ užpildyta — tada 
lietuvių laikraštija susilauks 
auksinio amžiaus ir 
čiai pražydės.

Ar aišku ?
** *

Kodėl garsusis Philadel- 
phijos Ignotukas niekad ne
pasirašo Medicinos Dakta
ras (M. D.) ? Už tai, kad ne
turi laipsnio Medicinos Dak
taro.

daugiau petrapinigio — tu 
retume ir savo kardinolą!

*
*

Pijokai ir fanatikai laik
raščių neskaito, vienok tik 
paminėk kurio nors iš jų pa
vardę, papeikie — dievulė- 
iau tu mano, tarytum dan
gus griūva!

Keli korespondentai gi 
jau gavo kailį išvelt nuo gir
tuoklių, o keli koresponden
tai jau buvo nubausti fana
tiškose draugijose už rašy
mą žinių.

Stebėtinas daiktas! Lai
kraščių neskaito, vadina lai
kraščių darbą bjauriausiais 
vardais, o vienok dirba prieš 
juos, instinktyviškai nujaus
dami jų galybę.

*

Delei A. Antonovo 
žodžio.

** *
Lietuvių Socijalistų Są

jungos IV rajono viršininkai 
pabudo vieną rytmetį nuo 
didelio riksmo.

“Kaip jūs drįsot paimt 
“Laisvę” organu ir žudyt 
“Kovą”?—šaukė kas tai už 
lango.

“Anei męs manėm, anei 
męs darėm!”—atsako virši
ninkai.

“O kad aš taip girdėjau!” 
—suriko tūlas Tuinila!

“Jeigu tamista girdėjai— 
tai ir gerai. Ausįs ilgos, ka- 
karinė gera—tai ko daugiau 
reikia?”

O protas?
** *

Kol laikraštis bus 
tiškas — rėks, kad negerai— 
girdi, savo bizniu rūpinasi!

Kai laikraštis virs visuo
menišku, aiškiai socijalistiš- 
ku, — rėks, kad dar blogiau 
— spėkas, girdi, atitraukia!

Kai laikraštis virs party- 
višku — tada dar smarkiau 
suriks—kad jis ant mūsų 
sprando užsilipo.

Ar eisi per dvarą — gausi 
mušt, ar neisi — gausi mušt.

♦- * *
Popiežius paskyrė 13 nau-, 

jų kardinolų. Tarpe jų nei 
vieno lietuvio. Žinoma, lie
tuviai socijalistai kalti. Jei
gu “visa tauta” surinktų

“Keleivio” N. 18 p. A. An
tonovas rašo ilgoką paaiški
ną apie save ir “duoda vė
jo” tūliems laikraščiams, o 
.arpe jų ypatingai “Lais- 
/ei”.

Savo paaiškinimo pra- 
Ižioje neiškenčia žpiogus 
aepasireklamavęs, kiek 
mąs už prakalbas, nors jo- 
<is save gerbiantis veikėjas 
rnkių pasigarsinimų nedėtų. 
Bet tiek to dėl tų pasigarsi- 
oimų... Tai jau p.Antonovo 
jiznis.

Męs atsakysime tik į tuos 
mnktus p. A. “žodžio”, kur 
)aliečiama “Laisvė”.
P-nas Antonovas“Laisvei” 

užsidėjus, buvo jos redakto- 
ium. Tuometiniai “Lais- 
ės” leidėjai stačiai pasigai

lėjo žmogaus, kuris buvo be 
jokio darbo ir net pradėjo 
Igą mokėt daug anksčiau, 

negu pasirodė “Laisvė”. 
Mat, tuomi laiku p. Antono
vas buvo dėl kokių tai prie
žasčių ar pavarytas ar pats 
nasitraukė nuo “Keleivio”, o 
sąjungiečiai neprileido prie 
’’Kovos” redagavimo.

Laisviečiai buvo manę, 
kad p. Antonovas nors sykį 
pasitaisys, bet 1913 m. pra
džioje jisai pats pasitraukė 
įuo “Laisvės” ir vėl nuėjo 
)rie “Keleivio” ,bet ir ten vėl 
kas tai išėjo ir 1913 m. jau jo 
lebuvo “Keleivy”.

Prieš kelis metus jisai re
dagavo “Pirmyn”, bet ten ir
gi išėjo kokie tai pinigiški 
dalykai ir ji iš te$ pavarė.

Taigi, kaip visuomenė ma
to, p. Antonovas ne tik turė
jęs reikalu su “Laisve”, bet 
•r su “Keleiviu” ir su “Pir
myn”, o prie “Kovos” jau jo 
’ūsai neprileido.

Kodėl gi? Apie tai gali
ma daug papasakot ,bet jau 
vely viską paliksime iki teis
mui, kur. jeigu p. A. norės, 
viską galima bus papasakot, 
sičion tik priminsime apie 
visiems žinomus dalykus: 
npie “Pipirą”. “Savamoksli”, 
kelionę aplink svietą. Balti- 
mores incidentus ir tt. Bū
damas prie “Laisvės”, pasi
naudodamas redaktoriaus 
vardu, irgi rinko kokias tai 
nrenumeratas ant kokios tai 
knygos ,kurios niekad neiš- 
hido ir. turbut, neišleis. Tai 
buvo daroma be kitų laisvie
ji žinios ir tiktai kada pra
dėjo plaukt iš skaitvtojn lai
škai su užklausimais, kada 
išeis knyga, tik tuomet pa
aiškėjo. kad apie jokią kny
ga nieks negirdėjo.

Bet sunku būt tas viskas 
-urašvti .o daugeliui veikėju 
n. A. ypata labai gerai jau 
nuoma. Padėkime, kada Sa
kingos suvažiavime kilo 
Mausimas anie kalbėtojus ir 
buvo nanasakota istoriins 
^nie Antonova, tuomet iš ke
bu dešimčių delegatu nesi
rado nei vieno, kas būt užta
pęs Antonovą.

Dalykas ėio ne apie tas 
Velias nrenumeratas, bet 
nnie visa hūda žmogaus. 
prie sociialistiško 
žmones su tam

palinkimais negali būt pri
leidžiami.

Dėlei tų prenumeratorių, 
apie kuriuos p. A. rašo “Ke
leivy”, buvo tokis dalykas. 
Pradėję plaukt laiškai nuo 
skaitytojų (iš Maps.), kad 
jiems užrašęs “Laisvę” p. A., 
o jie negauna. Tokių laiškų 
atsirado bent keli. Tuomet 
“Laisvės” administracija 
paskelbė, kad p. Ant. nėra 
“Laisvės” agentu. O taip ir 
buvo, nes savo kvitų męs ne
davėm, net ir tie skaitytojai 
buvo užrašyti ant “Kel.” ( 
kvitų. Kada “Laisvėj” buvo 
paskelbta apie p. Ant., tuo
met jisai jau iš Chicagos pri
siuntė pinigus.

Męs mislijom, kad bent 
nuvažiavęs į Chicagą žmo
gus pasitaisys' Bet štai, 
praėjo kelios savaitės, tuo
met Chicagiškis Sąjungos 
rajonas garsina “Kovoje”, 
kad ten išėję kokie tai nesu
sipratimai su užrašytais per 
Ant. “Kovos” prenumerato
riais. Rajonas persergėjo 
žmones, kad nesirašytų “Ko
vos” per p. A.

Tuomi pat laiku ir balti- 
moriškis “Pirmyn” paskel
bė, jog p.,A. nėra jo agentu.

Taigi, visuomenė vėl ma
to, kad nesusipratimai dėl 
skaitytojų išėję ne vien su 
“Laisvė”, bet su “Kovą” ir 
“Pirmyn”.

Ant. sako, kad “Laisvė” 
sukėlė neapykantą. Navat- 
nas daiktas. Argi tai laik
raščio administracija neturi 
tiesos neišduoti prenumera
tai rinkti kvitų kam ji ne
nori?

Nuvažiavus p. Ant. į Chi
cagą v:skas aptilo ant tūlo 
laiko. LaisvieV 
kad p. Ant. dahgiau jokių 
šposų neiškirs.

Bet štai, kaip tik pasirodė 
“Naujienos”, ten buvo pas
kelbta apie kokį tai stebuk
lingą operacijų darytoją, 
“Galvočiaus” leidėją p. An
tonovo brolį Bernardą. Apie 
tai buvo rašyta “Naujieno
se”, “Laisvėj” ir, rodosi, dar 
keliuose laikraščiuose.

Mums išsirodo, kad dėl to 
savo brolio Bernardo dabar 
prisieina nukęsti ir pačiam 
Antonovui.

Kasgi per vienas tas Ber
nardas? Tai nepaprastas 
sutvėrimas, kuris buvo 
agentu, kooperatorium, 
moksleiviu, stebūlingu ope
racijų darytojų, bučerium ir 
dievai žino dar kuom.. Tai 
žmogus, kurio akįs dūmų 
nebijo. Čia, tuo tarpu, dar 
nepasakosime apie tūlus da
lykus, kuriuos patyrėme So. 
Bostone apie tą Bernardą. 
Vely jau teismo palaukt.

Ir štai, tasai Bernardas 
oradėjo darbuoties Illinoise. 
Lindo visur, rodosi, net 
kur tai soc. kuopą sutvėrė. 
Tarp kitų miestų buvo ir E. 
St. Louis.

Apie tas prakalbas pir
miausia pranešė “Kel.”, o 
oaskui “Laisvėje” tasai pats 
korespondentas. Mums tuo- 
jaus dilgtelėjo galvon, kac 
tai ne pats A. Antonovas ten 

‘buvo, bet tas jo brolis Ber
nardas! Nes šiaip ar taip 
kalbant, bet p. Antonovas 
socijalistų neplūsdavo ir 
tankiai gražiai kalba.

Kokie yra faktai, kad E. 
St. Louis kalbėjo tasai Ber
nardas?

Ogi ve kokie — tik •klau
sykite! Vienas garbus soci- 
jalistas iš E. St. Louis, drg. 
J. Simanauskas, rašo sekan
tai : j

“Ištikro aš nepažįsti| p. A. 
Antonovo ir nežinau,kas bu
vo tas “Dr. Antonov-Mont- 
vidas” atsivilkęs į St. Louis, 
bet aš tikiu, kad p. A. Anto
novas žino, kas leidžia “Gal
vočių”, bei kas yra jo agen
tai, nes tas “Dr. Antonov- 
Montvidas” atsivežė daug 
egzempliorių NN. 1 ir 2 
“Galvočiaus” ir, rinkdamas 
“Galvočiui” prenumeratą, 
išdavė kviteles su antgalviu: 
“Galvočius”, 1650 Fulton st., 
Chicago, Ill. ir pasirašinėjo 
kaipo agentas “A.Antonov”. 
Todėl patartina p. A. A. vie
toje jieškoti kaltininko pas 
E. St. Louis’iečius ar laik
raščiuose — vely jieškot jo 
tarpe savųjų”.

Argi neaišku, kad tas su-

tvėrimas buvo iš paties 
“Galvočiaus”, juo labiau, 
kad ir plakatai apie prakal
bas bene buvo tik spauz.dinti 
“Galvočiaus” ?

Taigi, jeigu Ant. žino, kad 
jo brolis Bernardas taip 
kenkia jo garbei ir jog laik
raščiai vis daugiau apie jį 
rašo — tegul jisai išveja jį iš 
“Galvočiaus” ir pavaro nuo 
leidėjo darbo.

Ant to ir užbaigiame, nes 
ir taip jau daug prirašyta.

Laikraščiams ir dabar dar 
gaila p. A. Antonovo. Vis- 
;ik žmogus gabus, gan gerai 
prakalbas sako, seniau pusė
tinai dirbo — bet kas gi kal
tas, kad žmogus patsai taip 
gadino savo garbę!

Kad apie jį būt rašiusi 
viena “Laisvė”, sakytume, 
gal būt ir jo teisybė. Bet gi 
apie tuos darbelius rašė 
“Nauj.”, “Kova”, “Pirmyn”, 
net pačiame “Kel.” tilpo ta 
koresp. iš E. St. Louiso. Su 
kuo tik nenusidėjo — visur 
išėjo kas nors nesmagaus.

Kenkti p. A. Antonovui 
nenorime. Jeigu jisai dabar 
mokinasi, tegul sau ant svei
katos mokinasi. Jeigu gerą 
straipsnį parašys, bus irgi 
geras daiktas, bet tegul tik 
neina “Pipirų” keliais ir 
tais, kokiais dabar eina Ber
nardas. J. N.

savo padarytus pagerinimus naujamjam 
arendoriui; 3) Fair rent — teisinga arenda: 
užginti savininkui paskirti peraugštą aren- 
dą. Kad atkreipti parlamento atydą ant tų 
reikalavimų, tai draugija nutarė priešinties 
pavarymams, pakolei policiją ir kareiviai 
nebus vartojami. Kad surinkus reikalin
guosius pinigus kovos vedimui, Parnell’is 
atvyko į Suvienytas Valstijas (1879-1880 
metuose) ir surinko $350.000 savo tam tiks
lui,surengtose prakalbose. Airių parlamen 
to frakcija po vadovyste Parnell’io irgi pa
siryžo prie pasekmingesnės taktikos tvertis. 
Vieton reikalavimo parlamente pagerinti 

turaiiškas!ialyk*as,Vad esant t'oidam'dalylnjh*1?^08.^3^^'!8’ jLnutT d,aryti oh1strukcj- 
stoviui, dalykai glūdžiai ėjo tik patelei, pa- h (trukdymą). Mat, Anglijos parlamente 
kolei žmonės šiaip taip pajiegė užsimokėti11?,tam la,kul nebuvo vartojama diskusijų 
tą dešimtinę, bet užstojus badui, žmonės uždarymas, tad gi kiekvienas 
nebeišsigalėjo išsimokėti ir prasidėjo įvai- L ° kalbetl tlek’ kiek -lanį I,atlko- JPasl,na“' 
rus pasipriešinimai tos dešimtinės rinki- do^ant Proga, airių frakcija pradėjo kiek- 
mui. Kad surinkus tą “dievo tarnų palai. viename klausime laikyt ilgių ilgiausias pra- 
kymo mokestį” nuo nedėkingųjų mužiku, kalbas’ p™g tanl balsus Pydami iškalno 
valdžia turėjo netik policiją, bet ir kariume- ,vlcnas P" kltam Jr sesl-’os tokiu budu tęsėsi 
nę vartoti. Airiai visokiais būdais paduo- begal° llgal.> ,tanklal vlrsaus 3,° valandų, 
davo signalus apie dešimtinės rinkikų pri- to’ ktekv,tenas narys Pimento tu- 
siartinimą ir visus savo galvijus suvaryda- rej° tiesą užprotestuoti, kad sesijoj nėra 
vo tvartan ir užrakindavo; o iš po užrakytu uztektmai atstovų del dalykų atlikimo (t y. 
durų ir nakties laike, sulyg Anglijos papro? nera tU°met 1relk,ej0 P«rsauktI
čių, ką nors užgriebti už mokesčius negali- (6152^ atstovų) vardus, kas užimdavo 
ma. Tankiai iškildavo kruvini susirėmimai ,lgok:Jlalką' O^trukcija darėsi taip orga- 
tarpe dešimtinės rinkikų ir airiu. Vieną nl,zuota lr Paminga, kad parlamentas is- 
sykį valdžia turėjo pastatyti tris kompani- 1tlk‘?J?7.negaleJ%aksakant;lal savo darboa.t- 
jas kareivių (apie 450 kareivių) su dviem ,kt,L .Vleno->e sesJ^e , Yienas. alr,ų 
kanuolėm, kad pardavus vieną karvę, kuri rak^.as nar^kalbc:10 500 sykių parlamen- 
buvo užgriebta už dešimtinės neužmokėji- te’ ° kitas369_s>’klas- ^t0’ dra'iglJ.

A v. , -i . . , ..J ios nariai sumanė dar kitokį būdą atkeršytimą. Aciu tokiam organizuotam pasipne- ’ . v • o , , . . : v . . .v.' . . . , ° . . ,r 1 . J savo priešams. Su tokiais priešais nei vienassimmui vieną metą tapo surinkta suvirs . . \ . . v.
$58.000, iš $594.000 užsivilkusios dešimti- au;ls neturėjo jeiti i jeib koki susinėsimą, 

o j-i fn • i i-j arba eiti tarnauti pas mos, nei pirkti kąnes. Radikaliskasis elementas, negaleda- .v . m \ . j........ ... . . nors is ju. Tas pasekmingai tapo panaudo-
. , .. -A- .. ta pries viena didelio dvaro uzveizdą, kapi-z.avo į draugiją Fiana Eirean ,arba nacijo-L .v . . _. . ,.. ?./?. . . , . v. J tonaBoycott a,iskurirpaeiozodis boiko-aaliskąją miliciją, vienok paprastai žinomą , .... \ J.V1j -o- ... T \ • ... , tas . Valdžia prade] o teismiskus persekio-)o vardu remjai. Ju tikslas — ginkluotas .. , k .. J . v..... . /. , . v A. .. . . . hunus ant (Traugijos vadovu uz konspiraci-mkihmas, kad įsteigus Airijos neprigulnnn- : v. . ,. , J \ ,.... T. -ii - i v . ha užkenkti dvarponiams atlikti savo darba. m republika. Jie vare labai plačią agi taci-/. . . v - ... . . . 1JX.. o . , . ... . . , . . An’iai nepaliove boikotavę, tuomet valdžiają po Suvienytas Valstijas ir rinko pinigus . v . .t A. .. . ... ... .. • i r- tz _ . pasiryžo įvesti Airijoje išimtinus įstatymuslel Airijos neprigulmybes. Kovo menesyje . . • . . ., . ™ -j- iiopr7 i -o- • - u .i- .i x- - i uzslopimmui to judėjimo. 1 as posėdis, ku- 1867 metuose Fenijai bandė padaryti gink- . 1 . , n , . . . . ,.. . .... i , / t r- ..name buvo apkalbamas tu įstatymu įvedi-duotą sukilimą, bet nepavyko. Vienas is , _ . t. ...... 7 *; v . mas, tęsėsi, aciu obstrukcijai, suvirs 40 va-
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Anglijoje arsenalą Chester, bet tapo vai- and^ Po tam tapo priimtas įstatymas, su- 
Ižios pagautas; jo draugai užpuolė ant ve- Y? kurio parlamentas ga i uždaiyti disku- 
umo, kuriame jis buvo vežamas ir paliuosa-1 ^as’_ has™ (.zia^n\a.j\(^aJ?la
zo; kitas jų generolas (abu buvo Suvienytų 
Valstijų Civiliškosios kares generolai) buvo 
lagautas ir įdėtas Clerkenwell kalėjiihan 
Londone; jo draugai, bandė tą kalėjimą su
ardyti dinamitu ir tame bandyme žuvo dvi- 
ika žmonių ir sužeista viršaus šimto. Tie 
Ifėnijų energiški darbai atkreipė anglų aty- 
lą į Airijos reikalus ir tuomlaikinis minis- 
beris -premieras Gladston’as paskelbė, jog 
•eformos dėl Airijos neišvengiamos. Sulyg 
luotų prižadėjimų 1869 m. tapo išduotas 
statymas, pagal kurį J) dešimtinė tapo pa- 
laikinta, 2) anglikonų bažnyčios pirminin- 
kystė panaikinta, 3) jos žemė tapo padalin
ta į tris plotus, iš kurių geriausis teko angli
konų bažnyčiai, antras per pusę tapo pada- 
intas tarpe Airijos katalikų ir prezbiteri- 
įonų bažnyčios, o trečiąjį paskyrė statymui 
riešų budinkų dėl prieglaudos, ligonbučių ir 
tam panašių įstaigų; 4) anglikonų bažny
čia pasiliko visus užgriebtus budinkus ir 
lar gavo pašalpą iš Anglijos valdžios.

15. žemės klausimas: Apart dešimtinės 
klausimo dar buvo ir kitas klausimas ir dar 
let svarbesnis, — būtent agrariškasis, arba, 
žemės klausimas. Arendos kolektorius, 
kaip jau matėme augščiau, buvo kur kas 
šiauresnis ir labiau nepergalimas, negu kad 
dešimtinės iškolektuotojas. Pastarasis už
griebdavo galvijus, kuomet pirmasis pava
lydavo net nuo žemės. Kad sustabdžius tą 
oavarymą ,tai 1870 metubse Fėnijų įgązdin- 
ta valdžia priėmė įstatymą, sulyg kurio 
dvarponis neturėjo tiesos pavaryti bile ka
da arendoriaus, jei nebuvo padaręs tam tik
ro kontrakto, kuris daleidžia tokį pavarymą 
atlikti be jokios priežasties. Airiai, turč
iam! žemes arendavpii nuo anglų baronų, 
turėjo sutikti su takiomis išlygomis, kokias 
pastarieji statydavo, ir tokiu būdu tąs įsta
tymas neturėjo jokios vertės. Varymui pa
sekmingesnės agitacijos 1879 metuose susi
tvėrė Žemės draugija, kurios galva buvo 
oarlamento atstovas Charles S. Parnell, 
lis buvo anglas pagal tautą ir protestonas 
nagai tikėjimą, bet su kūnų ir dvasia buvo 
atsidavęs kariavimui už Airijos neprigul- 
mybę ir jos liaudies gerbūvio pagerinimą. 
Pavarymas vėla pradėjo dauginties (1876 
metuose) ir Parnell’is išėjo su trimis F’ų 
reikalavimais. Būtent: 1) Fixity of tenure 
— pastovumas arendos; tai yra arendorius 

.turi tiesą taip ilgai gyventi ant žemės, pakol I revoliucija prieš Angliją, bet nepavyko -— 
jis užsimoka arendą; 2) Free sale — ląįsyąs kanadiečiai buvo dideli Angluos patrijotai. 
pardavimas: arendatoriąus tiesa parduoti! (Darbus).'

L. F. d’ M.-R

Ruožai iš Airijos 
istorijos.

(Tąsa).
dvasiškija turėjo visas senovėje užgriebtas 
bažnyčias, kitokius budinkus ir turtą; jos 22 
vyskupai ir arcivyskupai gaudavo $750.000 
kas metą; neužsiganėdindami tuomi, jie iš
prašė uždėti dar specijališką mokestį. Na-

Draugas A. Baranauskas, 
atstovas Lietuvos Socijalde- 
mokratų Partijos, šiomis 
dienomis apleidžia Ameriką. 
Išpradžiu drg. A. Baranaus
kas važiuos į Škotiją, paskui 
į Europos kontinentą.

Atsisveikindami su gerbia
muoju L. S. D. P. delegatu, 
palinkėsime jam laimingos 
kelionės ir geros pasekmės 
ateities darbuose. Jis daug 
darbavosi tarpe mūsų, ame
rikiečių, gyvu ir rašto žo
džiu ir visur, kur tik buvo ir 
veikė, paliko gražų įspūdį. 
Jis nesimpatizavo tūliems 
apsireiškimams mūsų ame- 
rikoniškumo ir ypatingų 
efektų. Vieton to drg. A. 
Baranauskas buvo šalinin
kas rimtų žodžių ir liogiškų 
išvedžiojimų. Rasit, tūluose 
praktikos mažmožiuose męs 
ir negalėjome su juo sutikti, 
bet jis visuomet sugebėdavo 
pastatyt savo nuomonę be
šale ir autoritetinga.

Męs tikimės, kad drg. A. 
Baranauskas,tiek jau veikęs 
dėl darbininkų idėjos, nepri
truks spėkų ir sunkiausiose 
sąlygose ir, bežygiuodamas 
iš vietos į vietą, neužmirš ir 
mūsų, amerikiečių.

Laisviečiai.

Man,
Mass, rajono L. S. S. konfe
rencijos, teko išgirsti tokių 
nuomonių, kokių niekados 
nesitikėjau išgirsti.

Kalbėta apie mūsų laik
raščius. Pradėta jie nebe
kritikuoti, bet beveik šmeiž
ti, nors mūsų socijalistiška- 
me darbe tie laikraščiai ne
ša milžinišką naudą, šimtą 
sykių didesnę, negu visi or
ganizatoriai ir agitatoriai.

Bėdavota, kad tūli laik
raščiai turi daug skaitytojų. 
Tikri juokai ir nesąmonė. 
Iš viso visi mūsų socijalistiš- 
ki laikraščiai turi vargiai 
20.000 skaitytojų, o turėtų 
turėt mažiausia 40.000. Reiš
kia, reikia darbuoties, reikia 
veikti, bet ne šmeižti.

Aš skaitau angliškus ir 
lenkiškus soc. laikraščius ir 
tvirtinu/kad mūsų soc. laik
raščiai nei kiek neprastesni. 
■Jie duoda daug medžiagos ir 
daug gerų raštų.

Jeigu kas negerai mūsų 
soc. laikraščiuose — reikia 
gražiai pasitarti ir tai tik to
kiuose susirinkimuose, kur 
ir laikraštininkai galėtų sa
vo nuomonę išreikšti, o ne 
taip, kad būtų išklausyta 
vienh pusė.

Vjienas iš dalyvavusių.

mą randos kolektorių dauginanties, nutarė, 
įvykdyti agrarišką reformų. Sulyg ta 1881 
metų reformos — 1) apart išpildymo Žemės 
draugijos reikalaujamų trijų F’ų, dar 2) 
valdžia įsteigė fondą airiams dėl žemės iš
pirkimo ,sulyg kurio airiai gali gauti iš val
džios paskolę, kurią paskiau dalimis atmoka 
valdžiai. Žinoma, baronai iš to gerai pasi
pelno, nes gauna gana augštą kainą už savo 
parduodamąją žemę a

16. Homrulio (savyvaldos) klausimas: 
Šis klausimas — klausimas Airijos nepri- 
gulmingos įstatymdavystės įsteigimo -v bu
vo svarbiausiu klausimu dėl Airijos XIX-me 
šimtmetyje ir, rodosi, kad tik šįmet, arba 

 

kitais metais, taps galutinai išrištas, bęnt iš 
istatymiško atžvilgio. Kaip jau iš ank 
žinome, tai Airijos — ištikrųjų tai tik Airi
jos protestoųų dvarponių — parlamentas 
tapo panaikintas. Metuose 1829-tuose D. 
O’Connell’is pirmą sykį parlamente parei
kalavo Airijos homrulio (home rule — na
minė savyvalda). Penkiais metais vėliau, 
laike parlamento rinkimų Airijoje tapo iš
rinkta Anglijos parlamentan 40 atstovų, 
kurie reikalavo homrulio. O’Connell’is. agi
tavo netik už katalikų emancipaciją, bet ir 
už homrulį, kaip jau tas buvo nurodyta. 
•Jojo, tam tikslui surengtose prakalbose 
lankydavosi milžiniškos minios žmonių. 
Valdžia į tą agitaciją atsakė 35.000 kareivių 
pastatymu Airijoje, ir pagalios suareštavo 
patį O’Connell’. Pakolei airių atstovai rei
kalavo homrulio parlamente ir varė viešą 
agitaciją, tuomlaik pačioje Airijoje Žemės 
draugija ir kitos patrijotiškos draugijos 
bojkotavo homrulio priešus. Apart to, vei
kime ėmė dalivumą ir užsilikusieji Fėnijai. 
Jų tikslas — neprigulminga Airijos repub
lika. Jie buvo nesutikime ir su homrulie- 
čiais, apkaltindami pastaruosius pataikavi
me Anglijos valdžiai. Kad užkenkus ramiai 
agitacijai ir privertus Anglijos valdžią prie 
ėmimo atydon Airijos reikalų, jie. 1882 me
tuose Phoenis (Fėniks) Parke, Dublin’e die
nos laike nužudė Airijos reikalų sekretorių 
ir jo pagelbininką. Valdžia apskelbė ant 
trijų metų Airijoje išimtinus įstatymus: su
erzintieji revoliucijonieriai atsakė dinami
tu ir atentatais (neįstatymiškais užpuoli
mais). Susiorganizavę airiai iš Suvienytų 
Valstijų bandė įsiveržti į Kanadą ir sukelti

pardavimas: arendatoriąus tiesa parduoti
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ELIZABETHO NAU
JIENOS.

Du draugai, M. B-kis ir V. 
S-nas, susiginčino, katro 
bus teisybė, tas gaus dolerį, 
kurį turės atiduoti dėl Rusi
jos politiškųjų prasikaltėlių. 
Laimėjo M. B. ir doleris pa
siųstas per “Kovą” į R. ir K. 

' Š. K.iždą. Gerai būtų kac 
visi “betininkai” skirtų to
kiems tikslams, kaip "kali
niams, tai kaliniai vis laimė
tų.

mo nieks neatkreipė jokios 
atydos. Kaip tik ji nuėjo 
kitą kambarį, tuojaus pasi- 
gidro šūvis. Įbėgę į kamba
rį, rado be žado merginą ir 
ji tuojaus mirė.

Parapija neleido ant savo 
kapinių laidoti ir tapo palai
dota ant nešventintos žemės. 
Kunigas gi išbarė tėvą, kac 
jis nevesdavo savo dukters \ 
išpažintį, per tai ir nusižudė.

Ar tik neprisieis greitu 
laiku ant kapinių laidoti ke
turkojus? Traukutis.

** *
Darbininkų apgyventam 

kvartale taip mušama bolės 
ant gatvių, kad vakare, pa
rėjus iš darbo, baugu ir ant 
gatvės pasirodyti, kad gal
vos nepramuštų. Netiktai 
maži Muša, bet ir dideli, su
augę vyrai. Taip, 28 bal., 
vienai moteriškei vežusiai 
kūdikį su keričiuku, taip 
kirto bole į akį, kad mo
teriškė net parpuolė ant 
gatvės kraujais apsipylus. 
Pašauktas daktaras apžiu
rėjo ir sakė, kad akis nebus 
pagadyta. Bet abejotina.

** *
Kada kun. Kemėšis sakė 

čia prakalbą, kartu ir mela
vo. Sako: “kad socijalistai 
— bedieviai, neimdami baž
nyčioj šliūbų, negyvena do
rai, persiškiria, moterįs su 
'kitais, o vyrai su kitom gy
vena” O mums, vietos gy
ventojams, žinoma, kad per 
praeitus metus čia pasimetė 
apie aštuonios poros ir visos 
jos buvo katalikiškoj bažny
čioj šliubavotos. Tas pats 
yra ir kituose miestuose. 
Matyt, kad giedojo savo iš
moktąją giesmę, nepasiklau
sęs nei vietinio klebono.

** * • •
Praeitą savaitę du lietu

viški ir katalikiški vaikinai 
pabėgo nuo merginų. Labai 
gaila, jei liks merginos nu
skriaustos.

** *
24 d. bal. atsibuvusis tarp- 

tautiškas šešių organizacijų 
koncertas dėl naudos Rusi
jos politiškųjų ištermtųjų 
Siberijon ir kalėjimuose 
nusisekė neblogai. Juokin
gai padainavo, rusiškas dai
nas koncertistas Samoilenko 
iš New Yorko ir Bfooklyno 
“Aido” choras, po vadovyste 
p. Eremino, taipgi gramai 
sudainavo kelias linksmas 
daineles. Buvo ir kiti pa- 
marginimai, kaip tai: man
datinių su balabaikomis or
kestrą, mon.“Katoržninkąs” 
ir kiti; tie atlikta biskį silp
niau. Pelno liko politiš
kiems kaliniams apie 80 dol., 
iš kuriu bus dar skirta 
25% ir ant vietinio socijalis- 
tų laikraščio “The Issue”.

Po koncertui buvo balius, 
lekiojanti krasa ir lioterija. 
Buvo leidžiamas gyfrų gėlių 
bukietas ant išlaimėjimo. 
Kas paskutinį penktuką 
įmes ir daugiau nieks nebe- 
mes, to bus tas bukietas. 
Kada teko vienam vyrui, tai 
publikos ta dalis, kuri stovė
jo prie lioterijos, sudraskė 
tą bukietą į šmotukus ir liko 
tik indas. Patėmyta tame 
darbe kelios ypatos, kaip iš 
moteriškos lyties, taip ir iš 
vyriškos. Labai nepadoru 
taip daryti.

Kunst Albert.

MEILĖS AUKA.
Lost Creek, Pa.

1 d. gegužės čia nusižudė 
jauna lietuvaitė, dar neturė
dama pilnų 18 metų, M. Diš- 
kevičiutė. Priežastis nusi
žudymo tame, kad ji turėjo 
vaikiną prūsą, į kurį buvo 
įsimylėjus ir jiedu jau buvo 
susitarę vestis. Bet sužino
jęs apie tai tėvas, kad jo 
duktė keta vestis su prūsu, 
pradėjo ją baisiai persekioti 
ir mušti. Jos vaikinas gyve
no Shenandoah ir ji 1 d. ge
gužės norėjo pas jį nuva
žiuoti, bet tėvas ją smarkiai 
sumušė. Tuomet ji, eidama 
į kitą kambarį, pasakė, kad 
nieko nekaltintų, jeigu kas 
atsitiks. Ant to jos pasaky-

AREŠTAVO Už BALTĄ
vėliavą.

i Fitchburg, Mass.
1 d. gegužės tapo areštuo

tas tūlas darbininkas už ne
šimą baltos vėliavos ir pas
tatytas po kaucija .$200. Tei
smo dar nebuvo ir nežinia, 
koks bus nuosprendis. Kitos 
gi unijos ir draugijos nešė 
raudonas vėliavas ir jų nie
kas neareštavo.

10 d. gegužės buvo apvaik- 
ščiojimas paminėjimui pir
mos dienos gegužės. Ap- 
vaikščiojime dalyvavo ang
lai, finai, latviai ir lietuvių 
134 L. S. S. kuopa, kelios uni
jos ir šiaip pirmeiviškesnės 
draugijos. Parodoj dalyva
vo daug žmonių. Po 
demonstracijai buvo ant ty
ro oro prakalbos. Paskui 
buvo renkamos aukos Colo
rado streikieriams.

J. Lietuvis.

Worcester, Mass.
“Laisvės” N. 30 drg. 

Aniuolauskiutė puolasi su 
visu smarkumu apginti L. 
Vergę, kuri “L.” N. 26 sušu
ko: “gėda jums, vyručiai, 40 
Kuopos draugai!” Bet ka
dangi aš viską girdėjau ir 
aikiaus nei už,-nei prieš tai, 
mano supratimu, buvau pri
verstas sulaikyti paleistą 
šauksmą. TečiausTas prigu- 
lėjo pačiai kuopai padaryti.

Bet ant mano atsakymo L. 
Vergė nei žodžio nesako. Tai 
stoja advokatas, kuris, ap
gindamas L. Vergę, sako, 
kad 40 kuopa susideda ne iš 
vaikų, bet iš vyrų. Taip, 
tas teisybė. Bet tegul drg. 
L A. pažiūri teisingai į tuos 
“vaikus”, tai pamatys, kaip 
ie žiūri į šiandieninį gyve

nimą. Toliaus klausia: 
“Kasžin, kaip jūs jaustumė
tės, jei būtumėt mergina”? 
leigu jūs, draugės ,taip jau
drios, kad keli vyrai supra
to, jog nereikia skirties, o 
veikti išvien ,tai sunkų ką ir 
besakyti. M&n, betgi, rodo
si, kad ir apgynėjas turėtų 
atskirt l(nuo 10. Pagaliaus, 
teisingai kalbant, ir tasai 
vienas žmogus turi teisę iš
reikšti savo nuomonę, juo 
labiau, kad iš principo jisai 
nebuvo priešingas moterų 
reikalams.

Taip-pat man rodosi, kad 
kur-kur, bet pas mus mūsų 
draugės veik visai neužgau
namos.

Aš patarčiau, kad vietoje 
cokiu bergždžių ginčų, vely 
imkimės darbo. Tuomet vis
kas puikiau seksis.

Worcesterio Vaikas.

Springfield, Ill.
3 d. geg. L. S. S. 29 kuopos 

atsibuvo prakalbos paminė
jimui šventės pirmos gegu
žės. Prakalbos buvo pamar
gintos dainomis ir deklama
cijomis.

Labai linksma, kad ir pas 
mus pradeda lavintis mote- 
rįs ir merginos visuomeniš
kuose susirinkimuose.

Publikos buvo vidutiniš
kai. Aukų surinkta paden
gimui lėšų $5.78.

Chicago Heights, Bl.
Gegužės 10 d., Dramatiš

kas Ratelis iš Steger, Ill., bu
vo surengęs čia vakarą. Lo
šė vieno veiksmo komediją 
“Dėdė atvažiavo”, monologą 
“Lietuviškas ponaitis Ame
rikoje” ir Džiam Bambos 
pasikalbėjimą su Keide. 
Kas link Džian Bambos 
“spyčių” ir pasikalbėjimų, 
tai ar negalėtų augščiąu mi
nėtas Ratelis ką nors geres
nio duoti publikai, nes tie vi
si “spyčiai” visai jokios ver-

tės neturi scenoje. Po loši-1 Bet kas negalima užtylėti, 
i ... nuolatinės pjovynes tarp

abiejų kuopų. Rodosi, mies
tas didelis, dirva plati ir pil
nai išsitenka vietos abiem 
kuopoms, bet 116 kuopa ne
paliauja kibus prie 157 kuo
pos. Ji įvairiais būdais ją 
šmeižia, pravardžiuoja, rašo 
protesto rezoliucijas ir tt. 
Čia jau galima suprasti, kur 
supuvęs šuo pakastas. Jei
gu 116 kuopai negręstų jokis 
pavojus, tai ji nesirūpintų 
taip gelbėti savo kailį, kaip 
dabar. Kodėl gi 157 kuopa 
tyli ir ramiai darbuojasi ? 
116 kuopos nariai vadina 157 
kuopą tautiškais socijalis- 
tais. Tas tiesa, nes 157 kp. 
visi nariai lietuviškai kalba., 
116 kuopos nariai irgi tokie 
pat, bet skirtumas tame, kad 
jie, kaip įmanydami, dietoj 
socijalizmo , platina laisva- 
manybę. Apie tai daugelis 
žino, kokiais keliais jie ją 
platina.

Nepaisant į tai, paimkite 
“Keleivio” NN. 9 ir 18, tai į 
stačiai šunis karia ant 157 
kuopos. *

Rodosi, laikas būtų užbaig
ti tas pjovynes ir pradėti 
bendrai darbuotis. Męs tu
rime savo priešų, prieš ku
riuos reikia kovoti, o ne tarp 
savęs. Iš tokio mūsų darbo , 
tik mūsų priešai pasinaudo- 1 
ja. Gėda! Detroietis. j

mui buvo šokiai ir lietuviški 
žaidimai. Žaidimus vede 
p-lė M. Januškai te. Ji labai 
sumaniai ir gyvai moka 
juos vesti, taipgi turi gana 
gerą balsą, kas ir reikalinga 
prie $0. Linkėtina ir patar
tina jai ir kitą sykį pamoky
ti vietinį jaunimą tų žaidimų 
—ijie malonų įspūdį daro ant 
visų ir gražus vakaro pa- 
marginimas. Pranas.

atsilankę žymesnės ypatos iš 
svetimtaučių, kaip tai, pora 
daktarų, prezidentas espe- 
rantistų, studentas-kalbi- 
ninkas ir tt.

Kad užkenkus kuopai, na
riai “Liet. Jaunimo Ratelio” 
parengė tą vakarą už dyką 
sokius. Nors toks pasielgi
mas ir bjaurus, vienok kuo
pa nuostolių neturės.

Esperanto.

Chelsea, Mass.
26‘ d. bal. atsibuvo prakal

bos parengtos “Lietuvos Sū
nų draugystės”. Kalbėjo F. 
Bagočius iš So. Bostono. 
Trumpai perbėgo Lietuvos 
istoriją ir perėjo prie dabar
tinio darbininkų gyvenimo. 
Paskui aiškino draugysčių 
naudą, ragino prie jų rašytis 
merginoms ir moterims, lie
pė skaityti pirmeiviškus lai
kraščius ir knygas ir tuo
jaus užsirašyti.

Pertraukoj deklamavo 
maža mergaitė Ona Viš- 
niauckiutė iš Sb. Bostono.

Prie draugijos prisirašė 
14 merginų ir 3 vaikinai.

Nors tą dieną lietus lijo, 
bet žmonių prisirinko daug.

K. W.

Chicago, Ill.
Kaip visur, taip ir pas 

mus buvo surengtas “teat
ras”, tik daug įdomesnis už 
paprastus teatrus, kuriuos 
nuolatos lošia socijalistai ir 
kiti žmonės. K. suorganiza
vo apie 50 “aktorių”, ku
riems įteikė po pundą žolių, 
apstatė keturius blokus ap
link bažnyčią ir liepė parda
vinėti tas žoles. “Aktoriai” 
gi buvo gana gabus ir nepra- 
eido nei vieno pro šalį, ar 
jis būtų lie tu vys, ar lenkas, 
ar italas, visiems ’įkibo ir siū
lė tas žoles, sakydami,, kad 
oelnas eis ant šv. Kazimiero 
vienuolyno. Kas atsisaky
davo pirkti tas žoles, tai tą 
išplūsdavo įvairias žodžiais.

Tai matot, kokius teatrus 
pas mus pradeda lošti.

S. Slederis.

Cambridgeport, Mass.
Cambridge’iaus lietuvių 

vakarinė mokykla Y. M. C. 
A. buvo surengus pasilinks
minimo vakarėlį 19 d. bal. 
Vakarėlis buvo su įvairiais 
pamarginimais. Pirmiau
siai kalbėjo tos mokyklos 
pirmininkas H. M. Gerry, 
paskui dainavo “Laisvės” 
choras, kuris atliko savo už
duotį atsakančiai; paskui 
kalbėjo d-ras F. Matulaitis 
ir pagrajino viena anglė.

** *

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo Q0 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 apsivedimui merginos. Aš 

esu jaunikaitis 28 metų amžiaus. Mer
ginos gali atsišaukti nuo 17 iki 27 me
tų. Geistina būtų, kad atsišauktų blai
vos, doros merginos, kurios myli gra
žų šeimynišką gyvenimą. Susirašinė- 
kite šiuo antrašu:
f A. Daunora

P/O. Box 13 Luzerne, Pa.
/ (39)

Pajieškau brolio Jono Geciavičiaus, 
Kauno gub., Raseiir’ų pav., Geišių kai
mo. Ketvirti metai kaip Amerikoj. 
Pirmiau gyveno Benton, Ill.

Jis pats arba kas apie jį žino malo
nės atsmaukti.

P. Geciavičia,
28 Jetlan Pl., B’ack Rock Bridgeport, 

Conn.
(35—38)

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 27 metų amžiaus, aš esu 27 
metų amžiaus, turiu gerą užsiėmi
mą. Taigi, merginos, kurios mylite 
apsivesti, malonėkite atsišaukti ir sa
vo paveikslėlį prisiųsti, jeigu butų ga
lima ant šio antrašo:

J. Mantvila,
P. O. Box 92, Plymouth, Pa.

(37—40).

Julijonos Jonikaites, 
Šiaulių pav., Bargonių 
kaip girdėt, atvadavo

Cleveland, Ohio.
L. S. S. 3 kuopa 6 d. gegu

lės turėjo mėnesinį susirin
kimą, kuriame atsibuvo bal
savimas prisidėjimo prie So
cialist PaMy. Balsavo 3 už 
prisidėjimą, 18 prieš. 3 kp. 
nenori prisidėti prie S. Par
ty. Taipgi likosi išnešta pa
niekos rezoliucija prieš ste
buklingąjį dr. Ignotą Stan
kų, kaipo laisvo ir teisingo 
spauzdinto žodžio persekio
toją, bei darbininkų priešą 
ir užuojautą išreiškė drg. K. 
Vidikui. Ir reikale, pfisiža- 
dėjo remti pinigiškai. Taip- 
oat atsišaukia ir į kitus 
draugus ir drauges tą patį 
padaryti. V. Jurkšietis.

26 d. bal. buvo surengtas 
vakaras šv. Jono Krikštyto
jo darugystės. Žmonių pri
sirinko pilnutėlė svetainė, 
nei pažįstamų, nei matytų, 
kurie bijosi, kaip svirpliai iš 
užpečkio, pasirodyti ant ki
tokių pasilinksminimų bei 
viešų susirinkimų. Čia irgi 
pirmiausiai kalbėjo H. M. 
3erry, paskui sekė kiti kal
bėtojai, kurie sumaišė žir
nius su kopūstais, ,kaip tai 
“Ateities” redaktorius ir 
Adomavičia su Ivaškevičia. 
Po prakalbų padainavo šv. 
Cecilijos choras. Sudainavo 
ne kaip.

Pajieškau 
Kauno gub., 
kaimo. Ji, 
pas tėvą prieš Velykas 1914 m. ir ap
sigyveno Chicago, Ill.

Ji pati arba kas apie ją žino malo
nės atsišaukti.

S. Stočkunas,
396 Lisbon St., Lewiston, Me.

Pajieškau F. Lužacko, Kauno gub., 
Jurbarko valsčiaus, Antkalniškių kai
mo. Taipgi pajieškau dėdžių Antano 
ir Teodaro Barauskų, Kauno gub., Ra
seinių pav., Petkuniškių kaimo. Tu
riu labai svarbų reikalą. Todėl jie 
patįs malonės atsišaukti arba kas 
apie juos žino pranešti.

J. P. Mickevicz,
75 Mercer St., So. Boston, Mass.

PARSIDUODA FORNIČIAI.
Kas norite nusipirkti u~ pigią kainą 

forničius, 
adresu:

52 N.

tai atsišaukit greit po šiuo

J. Kardoką,
1st St., ant pat viršaus, 
Brooklyn, N. Y.

(37—40).

PARSIDUODA .FARMOS.
Farmos ant pardavimo gražiausioj 

apielinkėj, kur gyvena daug lietuvių 
farmerių. Galima nusipirkti ant len
gvo 'išmokėjimo su triobomis ir be 
triobų.. Norėdami daugiau dasižinoti. 
rašykit įdėdami štampą už 2 c., o gau
sit paaiškinimus.

M. Valenčius (39)
Peacock, Mich.

So. Omaha, Nebr.
Visos South Omahos drau

gystės, kurios dalyvavo ap- 
vaikščiojime 26 d. bal., 1914 
m., tariam širdingą ačių vi
soms redakcijoms už pri- 
siuntimą laikraščių dėl pra
platinimo ir parodymo drau
gams, kurie liko išdalyti 
tarp lietuvių. Prisiuntė lai
kraščius šios redakcijos: 
1) “Laisvė” 2) “Naujienos” 
3) “Lietuvių Žurnalas”, 4) 
“Keleivis”, 5) “Lietuva”, 6) 
“Tėvynė” (laikraštį ir 160 
egzempliorių knygučių “Ži
nios ir faktai apie S.L.A/’,) 
7) “Kova”, 8) “Vaidyla”, 9) 
“Saulė”, 10) “Dilgėlės”. 11) 
“Draugas”, 12) “Katalikas”, 
13) “Žvaigždė”.

Apart to. dar buvo ir iš 
Lietuvos nekuriu laikraščių, 
taip, kad viso susidarė apie 
30 įvairių pažvalgų išleidi
mu ,kas tapo išplatinta.

Varde draugysčių
Komitetas.

KADA BUS GALAS? 
Detroit, Mich.

Mūsų mieste nemažai yra 
lietuvių ir, pastaruoju lai
ku, gyvuoja dvi Liet. Soc. 
Sąjungos kuopos, 116 ir 157. 
Pastaroji atsiskyrė nuo 116 
kuopos ir iš to kilo baisus ne
sutikimai. Apie priežastis 
skilimo nei neminėsiu, nes 
manau, kad jau visi žino.

*

* * *
2 d. gegužės L. S. S. 71 kp. 

surengė koncertą, kuris pa
vyko atlikti atsakančiai. Bu
vo sulošta dvi komedijos: 
“Brangus pabučiavimas” —* 
atliko 71 kp. aktoriai ir 
“Knarkia paliepus”, — atli
ko 67 Brightono kuopos ak
toriai. Lošimas išėjo pusė
tinai. Taipgi buvo įvairių 
pamarginimų, kaip tai: pa
sikalbėjimų, monologų, dek
lamacijų ir tt. “Laisvės” 
choras padainavo keliatą 
dainų, kurios išėjo gana ge
rai. Kuopa turės pelno.

* *
3 d. gegužės “Lietuvos 

Sūnų” draugystės buvo 1 pa
rengtas vakaras, Kalbėjo J. 
Gegužis; kalbėjo pusėtinai. 
Buvo deklamacijų ir mono
logų, kas atlikta gerai. Tik 
reikia pastebėti, kad dau
giau neleistų ant pagrindų 
tokių “varganistų” su sa
vo prakalbomis - pamoks
lais ,nes žmonėms koktu da
rosi beklausant tokių ne
sąmonių. Geriau tokie “kal
bėtojai” sėdėtų užpečky, ne
gu stotu prieš žmones su sa
vo kvailom pasakom.

Žmonių buvo pilna svetai
nė — daugiausia girtų.;

Švilpukas.

Manchester, N. H.
25 d. bal. L. S., S. 171 kuopa 

parengė vakarą. Buvo per
statyta ant scenos “Penktas 
prisakymas” ir “Paskutinė 
Banga”. Lošimas iąėjo vi
dutiniškai ir publika pasi
liko užganėdinta.' Žmpnių 
buvo apie 150. Taipgi buvo

KLAUSYK 1
MANO I

ŽODŽIO! j
Ateik pirkti vyriškų Į 

aprėdalų, k. t. skrybėlių, į 
marškinių, kalnierių ir į 
1.1. Pas mane tavoras į 
geras ir kainos pigios. į 
K. LIUTKUS 1

131 Grand St
BROOKLYN, N

(Arti Berry St.)

•,

į Akušerka!
— . V g*. — 1 M . A 1 M av a-a a aa a* AA d 1 /.ai XaPabaigusi kursą Woman# Medical L* 

College, Baltimore, Md.
Pasekmingai atlieka savo darbą prio 2 

j gimdymo, taipgi nuteikia visokias rodąs ir 
pagelbą f n vai r tose moterų ligose. 2

: F. Stropiene,.6^!",^;. |
’ SO. BOSTON. MASS. 5

FARMOS, FARMOS.
Turiu ant pardavimo visokių farmų, 

gatavų, su aremais laukais, su sodais 
ir budinkais — prastais ir labai ge
rais, mažų ir didelių. Farmų žfmė." 
lig su moliu ir su juodžemiu, ir maišy 
tos su smėlių. . Turiu parduoti daug' 
geros maišytos, neišdirbtos su kelmai." 
ir su medžiais, taipgi pliku lauku par 
duodu visokio didumo ,visos arti mies 
Lukų 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 
brangiaUs ant lengvų išmokėjimų. 
Atvažiuokie tuoj, ir kaip pribusi į 
Peacock, tuoj telefonuok man į farmą, 
o aš gavęs žinią, pribusiu su automo- 
bilium ir apvažiuosim visas tas far
inas, iš kurių sau tinkamiausią išsi
rinkai. Rašyk tuoj ir gaų?i knygutę 
apie, prekes ir viso krašto aprašymą, 
taipgi mapą dovanai. Adresas:

' ^TONKIEDIS, 
Pėacoclc talke County, R 

/uaHmMichigan}

BRANGUS DRAUGAI:
Tūriu už garbę jumis pra

nešti, kad mano brolis vėl 
sugrįžo pas mane iš po No. 
295 Grand Street ir per- 
kraustė viską po senuoju ad
resu — 285 Grand Street tik 
antroj pusėj. Dabar' kartu 
dirbame ir darbą atliekame 
kogeriausiai pagal naujau
sią madą.

Turime daug pavasarinio
• ir vasarinio tavoro dideliam 

pasirinkime; todėl reikale 
kreipkitės prie mūs. Mūsų 
darbas pats už save atsako, 
nes esame Kriaučiai Pirmos 
Kliasos. Darbą gvarantuo- 
jame.

Prekė teisinga ir žema. 
Darbą padarome greitai ir 
pigiai.

Kas atneš šį apgarsinimą į 
ir užsisakys siutą ,tam pro
sy si u čielus metus siutą dy
kai

SCHNEIDER BROS.
285 Grand St., Brooklyn, N Y.

Nepamirškite mūsų naujoadreso.

?

T

i

1

?

iĮ ?

Naujos mados skrybėliŲ jau
niems, seniems ir mažiems.

Visos kepures pas mus pirk
tos bus iščystijamos dykai.Andrius Karpavičius

254 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

Mr’?

*
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UNIJOS KEPURIŲ 
KRAUTUVE

28—29 SUSIV. LIET. AMERIKOJE

SEIMAS
IN VYKSAVATERBURY’JE, CONN.
24 iki 30 d. Gegužės men., 1914 metų.
Šiuo kreipiamasi į visus S. L. A. narius, 

ypatingai į kuopų valdybas ir organizatorius, ir 
šiaip į geros valios ir Susi vieny j infui 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. x

Nuo pereito Seimo Susivienyjimas Lietuvių 
Amerikoje labai žymiai pakilo narių skaičiumi, 
bet męs norime dar augščiau jį pakelti: NORI
ME PASITIliTI 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, prirašinėkite naujus narius ir parodykite 
savo tautai, jog jūs, S. L. A. nariai, esate verti di-j 
dėlės 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.

PIRMUTINIS LIETUVIŠKAS NEW YORKE

UŽEIGOS NAMAS arba KOTELIS
L1 ETŲVIAI, ’’KREIPKITES* PAS SAVUOSIUS

M<? i patStnijom kad būtinai yra reikalintraa He- 
luviama New Yorke UŽEIGOS NAMAS. Tabri. 
mes ir fnutciirėm ta ukeijros narna, kuria randasi 
po numeriu 4<>S WaultlnRton St., 
kampas SprinR St., New York City. Brandus 
Keliauninkai, kurie manot keliaut in Lietuvai pa
narni: Skit atsilankyti in mus uieiuos namą, 6irau- 
site naudingus patarimus M<?x pasitinkame Npw 
Yorke pasažierius. pribuvusius 16 kitu mieatuSu- 
teikiam jiems nakvyne ir parapinėm pa s port u s 16 
konsulio.

Laivakortes
ir Mreičlaunu vrarląiviu ui

i. hI« kulną 16 Lietuvos ir in Lietuva. Siunčiam ir
iimainom pinigus visu vloftpatysčiu, J)aixn»>dH 
vieinestis pigiau, kaip kiti. Roikaiauk laivMkor- 

Ciu kainu, pažymUdatnaB, 16 kur ar in kur nori važiuot Meldžiam kreiptis pat mut su viso
kiais reikalais In artimiausi jums offisa ypatižkai ar per laiškus.

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

NBW VOKK Cirvi'N. V. S0U™ »OSTON' MASS

820 Bank Street, Waterbury, Conn.foWHi-Q ■? Jai J ..i «it 11 dr * X’lt J H’l



LIETUVIŠKA

EXPELLER
< Drūti muskulai neatneša nau

Aptiekorius ir Savininkas

Tik 1 doleris!

310 Broadway, So. Boston, Mass. ‘

Tčmyk! Žiūrėk! Klausyk!

Ar

Str,

THE 1 
MAGIC ’ 
SILENT]

Atsiųskite mums nors kiek pi
nigu ant rankos, o męs jums 
nusiųsime muzikališką instru
mentų, kokį jus tik norėsite

K. SIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

SO. BOSTON. MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

Lab“ GRAFAFONAS
Su 12 Lietuviškų dainų, vertes $45.00,
Atiduodame tik už.................. $19.250

Tą Rrafafoną ^varantuojsme ant 10 metę.

Męs užlaikome specijallškai rusą meistrą, kuris pataiso visokius 
.Muzikaliskus Instrumentus ir Fonografus.

Atsilankę pas mus nors sykį, ateisite visada. Reik liaukite kataliogo.

i

Ar skaitai

Unijistas.

SAKE”

Naujienos už 25 c

Skaitykite ir platinkite

HHH
%

WILLIAM F. J. HOWARD 
Lietuvižka pavarde buvo 

Vincas F. J. Kavaliauskas

315 W. Broadway
50. BOSTON, MASS.

VIETINES ŽINIOS.
Apsisaugokit nuo kišen

vagiu !
Matau už reikalą publiką 

perspėt, kad, šiltam laikui 
užstojus, daug žmonių ir 
daug mūsų vientaučių va
žiuoja tai į Bronx Parką, tai 
į Coney Island bei kitokius 
beach’ius—tai karais va
žiuojanti, o labiausia eleva
toriais,apsisaugoki t savo ki- 
šenius. Nes kada pilni karai 
žmonių važiuoja, tai koly- 
čiai (kišenvagiai) taip ir su
kasi apie svetimus kišenius.

Štai vienas atsitikimas: 
Nedėlioję, gegužės 17 d.,man 
važiuojant nuo 14-tos gatvės 
3-čios Avė. elevatorium, ir 
apie 59 gatvę pradėjo •grūs
tis vieni šian kiti ten lys- 
dami. Niekas negalėjo blo
go mislyt, kad tai čia koly- 
čiai grūdasi. Už kiek laiko 
išėmiau nosinę, kuri buvo 
užpakaliniame kelinių kiše- 
niuje. Ranką į kišenių įki
šus, pasirodė, kad kišenius 
perdidelis, mat, jame buvo 
raktų pundelis, pocketboo- 
kas, o ant viršaus nosinė. 
Man liko tik raktai,o pocket- 
bookas su nosine nuėjo į ki
to kišenių. ,

Ant mano laimės, o koly- 
čių nelaimės, mažai kuom te
pasinaudojo. Kad būtų ži
noję, būtų ištolo nuėję.
. Man gi pikta pasidarė,kad 
žmogus drįsta kišt savo ran
ką į ne savo kišenių, ir at
radus ką, imt lauk. Galima 
sakyt, kad tai darbas ištvir
kusių piliečių, nes primena 
Beckerį. Ps.

Kriaučiams vėl gręsia pa
vojus. Žada sustreikuoti 
kontraktoriai. Taigi, bėda 
po bėdos. Dar nespėjo dar
bai nors truputėlį pagerėti, 
kaip kontraktoriai mėno pa
sikėsinti ant darbininkų tei
sių. Ligršiol dar nieko tikro 
negalima užtvirtinti, bet 
tarpe kontraktorių \ eina 
smarkus bruzdėjimas, kad 
apskelbus lockoutą prieš 
25,000 ....rbininkų.

Tasai lockoųtas visųpir- 
miausia atkreiptas prieš li
nijas. Kontraktoriai noki 
panaikinti unijines darbo 
sąlygas ir įvesti atviras ša
pas.

Unijistai ruošiasi į' kovą. 
Geruoju jie nepasiduos.

Kontraktorių yra apie 600, 
bet ne visi jie eina išvien. 
Tuotarpu tarpe kriaučių u- 
nijistų gana gera vienybė ir 
drūta organizacija.

Apie lietuviškus kontrak- 
torius—kaip jie mano elgtis, 
dar nesužinojome. Stam
biausias iš jų sakė neprisi- 
dėsiąs prie lockouto.

Šitas atsitikimas dar kar
tą parodo, kad kriaučiai turi 
drūčiausiai laiRyties prie u- 
nijos, nes jų priešai kiekvie
noj minutoj gali ant jų pasi
kėsini.

negeistini, kadangi gatves 
paverčia į tamsias lindynes 
ir atima saulės šviesą iš apa
tinių augštų gyventojų.

Unijistai reikalauja, kad 
būtų būdavo jami koaugš- 
čiausi namai. Sako, bus 
daugiau darbų.

“—Aliejaus trustas valdo 
Suv. Valst.!” pasakė senelė 
Jones savo prakalboj, kurią 
laikė Brooklyne. Rockefe- 
leriai organizavo razbainin- 
kų uniją. Kodėlgi tat darbi
ninkai negali organizuoti 
dorų žmonių uniją?

Prakalbų klausėsi didelės 
žmonių minios. Išnešta 
protesto rezoliucija. Reika- 
laujamiu kad mainos būtų 
atimta m kompanijos ir pa
virstų tautos nuosavybe.

Turbūt, tiesa, kad mūsų 
miesto majorui reikia dar 
daug ko pasimokinti. Tur
būt, ir jisai pats tą supranta 
r mano gana greitu 
aiku apkeliauti daugelį uni

versitetų, kad pasižiūrėti, 
kaip ten sutvarkytas vasari
nio lavinimosi darbas.

Colorado streiko komite
tas rengia mitingus ant gat
vių.

16 d. gegužės atsibuvo 
protesto mitingas ant Have- 
neyer gatvės. Kalbėta ang- 
iškai, itališkai ir lietuviškai.

Lietuviškai kalbėjo J. Šu
kys.

7,000 barzdaskučių iš 
Bronxo ir Manhattan© keti
na išeiti streikan, reikalau
dami trumpesnių darbo va
landų.

Kaip girdėti,jie ketina ap
leisti I.W.W. organizaciją, 
kurios taktikai dauguma 
barzdaskučių pradeda nes- 
simpatizuoti.

Su laikraščiais provoties 
—sunkus dalykas. Buvęs 
poliemonas, Juozas Wasser- 
mann, apskundė dienrašt 
“Bronx Home News” būk 
tai nuplėšusį jam garbę.

Teisėjas, perkratęs visą 
bylą,liepė duoti Wasserman- 
nui 6 centus.

Še tau ir laimėjimas!

Mūsų miesto laikraščiai 
labai daug rašo šiuomi laiku 
iš priežasties sumanymo ap- 
rubežiuoti augštumą naujai 
statomų namų.

Techniškoji draugija buvo 
sušaukus didelį mitingą in
žinierių, budavotojų ir ar- 
chitektorių, kad padiskusa- 
vus dėl to klausimo. Dauge
lis tvirtino, kad tokie namai, 
kurie dangų paremia, yra

Pereito j subatoj New Yor- 
<e buvo didžiulė policmonų 
paroda.

Maršavo apie 7,500 polic
monų.

REIKALINGI.
Darbštus vyrai gali leng

vai pelnyti nuo $25 iki $50 į 
savaitę. Apie išlygas tesi
kreipia ypatiškai tarp 9—11 
ryte šiuo adresu: C. Pilėnas, 
Normandie Park Co., 30 E. 
23 St., New York City.

Draugijos, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organu:
LIETUVIŲ IMMIGRANTŲ ŠELPIM. 
DR-JOS VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

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

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

Sekretorius A. žolynas, 2 Merchant 
PL, Newark, N. J.

Iždininkas P. Vaičeliunas, 38 Farley 
Ave., Newark, N. J. .

I iždo globėjas J. Dobinis, 103 Jack- 
son St., Newark, N. J.

IL iždo globėjas A. Stakneviče, 71 
Warwick St., Newark, N. J.

Su visokiais Draugijos reikalais 
kre:pkitės prie Sekretoriaus. Money 
order siųskit ant Iždininko vardo Se
kretoriui.

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS 

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

prezidentas.
Kazimieras Norbutas, 815 Jenne St., 

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

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

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

nansų raštininkas.
Kasos globėjai: J. Leščauskas, 607

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

Maršalka V. Rulinskis, 261 N. Chi
cago St. Pagelbininkas maršalkos J. 
Kasiulis, 653 Garden St.

Vėliavų nešėjai: P. Milewskas, 301 
Calidonian St. ir B. Kiga, 168 Main 
Street.

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

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

Nauji Laiškai
Tik ką atspaudinom daugybę pui

kiausių laiškų, įvairiausio turinio, su 
gražiausiomis dainomis ir kvietkomis. 
Tais laiškais kiekvienas galės pasi
džiaugti. Kas ims 100 laiškų (sykiu 
ir konvertus) — tas tegul prisiunčia 
70c. Kas ims 1000 laiškų — tam ap
sieis tik $5.00.

Višminėti laiškai yra gaunami “Lai
svės” krautuvėje, 183 Roebling St., 
Brooklyn, N. Y.

“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) Įdėjęs į konvertą, o 
gausi “Naujienas” per ištisus du mene
sius. Adresuok:Adresuok:

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

Sergantieji Lietuviai
AR JAU NETEKOTE KANT

RYBĖS JŪSŲ LIGOJE? 
diena po dienai, savaitė po 

savaitei, mėnesis po mėnesiui, 
metas po metui gydau sergan
čius lietuvius. Pažiūrėkite kiek 
sergančių jau išgydžiau, kiek 
sergantiems pagclbėjau jų ilga- 
metinėje įkirtoje ligoje. Kada 
jums gyvenimas įkirėjo nuo 
mėginimo visokių taip vadina
mų liekarstvų, jaučiatės, jog 
kas kartas jums esti aršiaus — 
tada vienatinė pagelba yra be 
užvilkimo kreiptis prie seno, 
garsaus specijalisto

D-ro Leon. Landės
Jis jums be pinigų duos rodą 

ką turite daryti, idant gelbėti 
gyvastį ir išaiškįs jums ligą, 
(lydau jau per 20 metų kuopa- 
sekmingiausiai visokias ligas, 
kaipo: Netekimą spėkos, užnuo
dijamą kraujo, tekėjimą kraujo, 
ligos skilvio, širdies, plaučių, 
kepenų, žarnų, inkstų ir tt.

Dėl lytiškų i rinkstų ligų tu- 
Dėl lytiškų ir inkstų ligų tu- 

Elektrikos ir X—Spindulių, per 
kuriuos matau jūsų vidurinius 
organus. Ne kiekvienas gydy
tojas turi tokius aparatus, nes 
jie yra brangus. Chemiškai ir 
mikroskopiškai ištiriu kraują ir 
šlapumą. Ncatideliokite ant 
vėliaus, bet tuojaus ateikite pas 
garsų

D-RĄ L. LANDES
140 E. 22nd St., New York,N.Y. ■ 
tarpe 3rd ir Lexington Avenue.

Valdiškos valandos: nuo 10 
ryto iki 8 vakare; nedėldieniais 
nuo 10 ryte iki 4 po pietų.

Atsiųskite už 2c. markę, o 
gausite labai žingeidžią kny
gelę dovanai!

Telephone So. Boston 605

LIETUVIŠKAS

Advokatas

Telefonas 652 Newton

R. KRUČAS
Vienatinis Maspeth’e Lietuvis

FOTOGRAFAS
ir MAL1ORIUS

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

kampas Clermont St.
Jei norite gauti gražų paveik

slą, tai atvažiuokit pas mane, o 
aš užtikrinu kad mano darbu ir 
kaina busit užganėdinti.

Vestuvės, kurios pas mane ima
si paveikslus, jaunavedžiams duo
du malevotą paveikslą vertės 5 
dolerių DOVONAI. Iš mažų, iš
dilusių paveikslų 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 FRESH 
POND ROAD.

“ 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 i/audingu dar
bu; turėsi smagų laikraštį ir paremsi 
darbininkų reikalus.

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

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

rį dykai.
“RANKPELNIS”,

76 MAIN STR.,
BELSIULL, SCOTLAND.

Mėnesinis juokt| 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 
egzemplio'riu “Šakės” ant pažiūrėjimo.

Adresas:
“ŠAKĖ”

1607 N. Ashland Ave., Chicago, Ill.

APTIEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galima 

apturėti V>er pačtų:
Nuo Reumatizmo............................ $1.00
Kraujo Valytojas............................ $1.00
Vidurių Reguliatorius.........................50c
Trojanka.........................25c, 50c ir $1.00

Ir visokias kitokias gyduoles nuo 
visokių ligų, kurios čia dar nepaminė.- 
tos galima gauti per pačtą.

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue

r. Richter’
“PAI N--

________________  ... . . ūdos,
joi Jus Romatizmas kankina. Su

PAIN EXPELERIU
joi drūčiai suboršl i atneš Jum tuoj 
palongvinimair prašalins priežast į 
skausmų. Gaunami ap tek'ooc ua itae tr SOa

F. Ad. Richter & Co.
aiO PEARL ST., NEW YORK.

Temikit antAnkoro
ženklo apsaugoimo

TEISINGIAUSIA < TVT’ir’IZ' A 
IR GERIAUSIA Ari B F* K A

LIETUVIŠKA > IXulYXT.
Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai Lie* 
vos ar Amerikos daktarų. T vie
natine lietuviška aptieka B ..me ir 
Massachusetts valstija’ Gyduolių 
galit gaut,kokios tik pasaulyj varto
jamos. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiusią per expresą.

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. Rottenbcrg, 115 
Salem St., Boston, Mass., arba pas ki
tus mus užtvirtintus agentus Suvieny
tose Valstijose arba Kanadoje.

Nauja Lietuvišku

KRAUTUVE
Užlaikome, parduo

damo ir pataisome ge
riausia S 1 U V A M A S 
MAŠINAS, puikiau
sius Gramafonus ir ki
tokius . muzikalifikus 
instrumentus. Vai
kams keričiukus, Bal- 
sikclius, visokius laik

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

A. RAULUKAITIS ir J. GIRDVAINIS 
Lietuviai savininkai

I iriii Didžiausia kompanija .
Lllllja. visam pasaulyje! |

Ji turi 431 savo garlaivi, ku- S 
rių įtalpa siekia 1,306,819 tonų, y

Vienatine ir tiesioginė linija a 
tarp .
Bostono ir Hamburgo |

Laivai didžiausi ir kiekvienas I 
su dubeltavais šriubais

JAUNI VYRA
SENI VYRAI

VIDURAMŽINI VYRAI4

50,000
KNYGŲ
DYKAI DIEL VYRUI

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

“DAKTARAS” 
parodo, kaip 
nuo Ilgų apsi
saugoti.

ŠITOJ 
pamokina 
išsigydyti, 
tikras tčvas pamokina ir kaip nuo visokių li
gų apsisaugoti.

KNYGOJ "KAKTARAS” labai daug ap
rašo apie vyrų ir moterų dorą bei morališką 
lytišką gyvenimą ir aiškiai, atvirai taip išdės- 
tinėja, jog kitose knygose to visko negali at
rasti. Šita knyga kiekvienam užaugusiam 
vyrui ir moterci labai reikalinga turėti, kad 
žinoti kaip ir ką daryti, seniems ir jauniems 
ir kaip laimingai gyventi. Čion viską negali
ma aprašyti, bet tik perskaičius knygą atra
site.

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

YPATINGAI serganti, nusilpnėję, sukliu
rę, pasigadinę per jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežio
mis teip užsisenėjusiomis ligomis, šitoje kny
goje atrasite tikrą rodą.

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

TODĖL, kad ta knyga dėl labo visuome
nės išduota, tai kiekvienas ją apturės VISAI 
DOVANAI, kuris tik atsiųs keletą štampų už 
prisiuntimą.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitą apgarsinimą ir adresuok teip:

The Philadelphia M. Clinic,
1117 Walnut st.,

PHILADELPHIA, PA.
TEMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 

sergi, jautiesi kokj nors nesveikumją ir reika
lauji geros, teisingos pagclbos, kad trumpam 
laike galėtum išsigydyt, tai atsišaukic prie 
Profesionališko Daktaro, Ph. M. Klinikos 
lietuviškoj kalboj. Rašyk arba ateik.

OFISO VALANDOS KASDIEN nuo 10 iš 
ryto iki 4 po pietų. Nedėlioj iki 3, o utarnin- 
ke ir pėtnyčioj vakare nuo 6 iki 8.

KNYGOJ "DAKTARAS" netik 
kaip ir kur nuo visokių ligų gerai 
bet taip-pat labai gražiai, kaip

• 'KNYGA KIRPIMUI VV- 
PlŠKU DRABUŽIU; 4J X 61 
COL. 50 l‘l»., 24 PAVEIKS. 
LAI. AUDEKLO APDARU. 
-PREKE 12 50.

KNYGA KIRPIMUI MO. 
TERIŠKU DRABUŽIU; 
FORMATO 4) X 61 COL.. 48 
PP . 2J PAVEIKSLAI.* AU» 
DĖKLO APOARU.—PRE
KE $2 50

REIKALAUJANT ATSI. 
LIEPIMO. VISADOS PRl- 
GLAUSTI * S1EMPĄ.

PltflOUS SIŲSTI MO- 
NEWRDER ANT ADRESO:

NEUŽMIRŠKITE SAVO 
VAIKUČIUS.

Męs tik ką aplaikeme iš Vilniaus 
puikią vaikams knygelę V. Putvinskio 
“Nežudyk”.

Vienaveiksmis dramos vaizdelis, 
skiriamas vaikams.

Nupirkite tą knygele vaikučiams 
pasiskaityt. Lai keli iš jų, susidėję, 
suloš teatrėlį.

Koks tai bus džiaugsmas dideliems.
Kaina tik 10c. Kreipkitės į “Lai

svės” Redakciją, 183 Roebling St., 
Brooklyn, N. Y. %

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

Taipgi mus kompanijos laivai " 
išplaukia iš New York, Phila- j 
delphijos ir Baltimorės tiesiog 4 
į Hamburgą.

Artesnių žinių klauskite pas: d
Hamburg-American ' 

Line
New York, Philadelphia, Boston k 
Baltimore, Pittsburgh, Chicago B

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

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

“Laisvę”
(

Tik $2.00 metams.

BIZNIERIAI!
GĄRSINKITĖS 

“LAISVĖJE”.

Ar tu kenti dantų skaudėjimą?
tu nori žinoti, kur yra geras, be skau- 
dejėmo gydantis dantis? Kad darbas 
yra rūpestingai atliekamas už priei
namą kainą. Tuojaus eik pas gerai 
žinomą specijalistą.

DR. HERMAN AUSUBEL, 
SURGEON DENTIST,

346-348 Bedford Ave., Cor. So. 3 
Brooklyn, N. Y.

Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie budamfi 
neprotingi dasileida perviršumą—vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukie amžio, katram negale pylnai nauduoti priimnuma 
gamtos,— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena 16 tu« knygų. 
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie igauna 

ligas ir kodiel jie netur apsivesti budame tame padeime.
Ta knyga teip-gi pasakis suprantamoje kalboje keip 

vyrai kurie tur Užnuodljlma kraujo, arba syflll, 
Triperi, arba gonorrhoea, Nueltpnelma, Abel- 
na pragaišti špoku, Pragaišti gyvybes sky

stimo, Naktinius nudegimus, Rheuma- 
tizma, Organiškas Ilgas, Pylva, Kepenų, 
Pūslės Ir Inkštu ligas, gali but galiutinai 
išgydyti sava nuomusS, privatnai ir slapta, su ma
žais kaštais.

Tūkstančiai vyru atgava sava tobulą sveikatą, spėkas 
ir stiprumą per pagėlbą tuos knygos. Ji i ra krautuve ži
nios ir talpina šiam tykrus slaptibes, kurios vyras turi 
žinoti. Netrotikiet sava piningu mokiedami už prastus,® 
bevertės, vaistus iki kolaik neperskaitisti žitą knygą Ji 
pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt galiutinai isigy- 
dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYSAI DYKAI. 
Męs užmokam ir pačta. Išrašik aiifkeie sava varda, pa
varde ir adresą ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums šendena.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk ji šendena.

DR. JOS. LISTER & CO.
L. 306 22 FIFTH AVE., CHICAGO.

Godotini: esu užinteresuotas jusu pasiutiminui dykai
siunstoi? knygos ir norėčiau, jog jus išsiustumet man 
vieną iš tuo knygų.

Vardas ir pavardė.......

Adresas ..

Steitas

SPECIJALISKAS IŠPARDAVIMAS
TOKIO IŠPARDAVIMO NEW YORKE DAR NIEKAD NEBUVO

Labai puikus*
Venskie Armonikai
su 21 perlo klev’Šiu, 8 basais-

Vertės $18.00, tik už $7.80

Toks pat Armonikas
21 plieninių klapanų, 12 basę

Vertes $25.(M), tik už $1-4.215

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

Išsiųsdmk šiandien tikti 
vieną dolerį, o apturei 
Edmundo Steponaičio raš
tų knygą, kuri privalo ras
tis kiekviename lietuviška

me name. Steponaitis buvo vii nas iš pirmųjų n.ūsų jaunųjų rašytojų, 
kurie duoda mums pradžią grynos literatūros sriovei, kurių visų pir
miausias tikslas jau nebevien žadinimas tautos, visuomenės sąmonės, bet 
ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailiosios musų raštijos.

Tąjį dailų poezijos ir prozos rinkinį galima gauti tiktai už 1 dot p»s

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.

TRĮ« GUIGOS KNYGOSi

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

PASAULIŲ RATAS
ir kitas planetas, Su paveikslėliais..........................JRo

MEH C.S KARŠTLIGE
meilę................................................................................... 2Oc.

Imant v:.»as tris sykiu, atiduodam už 60c
Pinigus siuskit pačtos ženkleliais šiuo adresu.

J. STROPUS
O I^orinz St., So. Boston, Mass. ~

I

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 šlisselhur- 
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 rr ką jie rašo 
savo giminėms, kuomet juos veda kar
ti, nes ten surinkta pasmerktųjų mir
tin laiškai.

Knyga turi 74 puslapius ir kainuoja 
tik 20 centų.

Pinigai galima siųsti ir stamponris.

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

RIC^S

TAINEXPELLEK 
Žmogus jei kankinamas skausmais yra 
bo pagelbės kaipo akrutas sudaužytas 
ant. skalu. Ar kenčiate skausmus Roma- 
lizino, Neuralgijos, l’žsišaldymo ir 1.1, 
tada pamėginkite porą sykiu sutepti su

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

Ovmukit ant out 'jMvrto — ccMv aiKxxi^Int^.




