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COLORADOJE VĖL
KILA AUDRA.

DRAUGĄ J. PERKŪNĄ 
SMARKIAI SUMUŠĖ 

FANATIKAI.

JUODAŠIMČIAI NORI 
PRARYT LIETUVĄ

NAUJA REVOLIUCIJA 
ANT BALKANŲ.

18 d. gegužės pasklido 
gandas, kad Colorado valsti
jos milicija vėl bus pasiųsta į 
streiko distriktus. Iš Wa- 
shingtono pranešta, kad pre
zidentas Wilsonas užsiganė
dino legislatures darbais ir 
lygir išreiškė norą,kad fede- 
rališka kariumenė būtų pa
mainyta žvėrimis iš milici
jos.

Kaip tik tas gandas prasi
platino, tuoj buvo sušaukti 
protesto mitingai, kur vie
šai buvo skelbiama, kad Co-( 
lorados valstijoj prasidės 
tikra revoliucija, jeigu mili
cija vėl galės atlikti provo
katorių darbus.

Streiko vadovai pranešė, 
kad keli tūkstančiai moterų 
stos kovon su ginklais ran
kose, jeigu streiko distrik- 
tuose pasirodys milicijonie- 
riai.

Detektyvai iš Baldwin 
Feltzo kompanijos nori su
ruošti naujų provokacijų. 
Kaip praneša mainierių uni
jų viršininkai, jie tyčia pa
slėpė kalnuose, netoli nuo 
mainierių buveinių, daug 
ginklų, kad tuomi duoti pro
gą apšaukti streikierius 
maištininkais.

bet tankiai tyčia visas pėdas 
sumaišo. Taip, padėkime, 
Burnso detektyvai nori bal
tu padaryti merginos užmu
šėją milijonierių Franką, o 
nuversti visą kaltę ant kito 
žmogaus.

Teisėjas Hill liepia ypa
tingai perkratinėti kiekvie
ną atsitikimą, kur tik bus į- 
maišyti detektyvai.

Prašo naujo teismo.
Chicago, Ill.—Keli iš nu

teistųjų garsioje “dinamitie- 
rių byloje” unijistų prašo a- 
peliacijos teismo išnaujo 
perkratyti jų bylą.

Bedarbių demonstracija.
Duluth, Minn.—Bedarbiai 

mainieriai įtaisė didelę pa
rodą prieš United States 
Steel Corp, ir šaukė: “męs 
reikalaujame darbo”.

Bedarbiams bemaršuo- 
jant vis naujos minios žmo
nių prisidėjo.

Kunigai-chuliganai.
Kunigai dar karta pasiro

dė, kokie dideli darbo nevi
donai jie yra. Štai kunigas 
Pingree sakė prakalbą Den- 
vere apie Colorado mainie
rių streiką. Savo prakalbo
je jisai ve kokiais žodžiais 
atsiliepė apie streikierius: 
“Jeigu, aš būčiau buvęs mili- 
cijonierium, tai tuojaus bū
čiau pakišęs dinamito ir iš
sprogdinęs budinkus. Ge
riausiais ir išmintingiau
siais žmonėmis yra milicijo- 
nieriai... Geležinės lazdos 
ir bagnietai yra vieninteliai1 
įrankiai prieš streikierius. 
Streikieriai, tai vis bemoks
liai grinoriai, atvykę iš ša
lies, kur viską valdo geležine 
kūmščia kareivio”.

Kitas kunigas Jesse pasa
kė, kad streikieriai gavo di
desnę algą, negu jie uždirbo.

Tai, matote, kokių esama 
Kristaus mokslo skelbėjų 
tarpe dvasiškių.

Dėl bažnyčios įžeidimo.
Augusta, Ga.—Čia šau

kiamas teisman redaktorius 
Watson, išleidėjas vietos 
laisvamaniško dienraščio. 
Visa kaltė redaktoriaus ta
me, kad jis aštriai kritikavo 
katalikų bažnyčią. Kaltin
tojai sako, kad jisai negalė
jęs siųsti per pačtą tokių be
dieviškų straipsnių.

Studentai sustreikavo.
Madison, Wis. — Na, tai 

gražiausia! Ir studentai su
streikavo. Mat, daugelis 
studentų patįs sau pelnosi 
duoną, būdami prie virtuvės. 
Taigi, jie nutarė kovot 'UŽ 
geresnes darbo sąlygas. Sy
kį jau jie buvo laimėję strei
ką, bet pasirodė, kad negali 
susitaikint su bosais.

Tai bent vyrai!

Sušelpė kovotojus.
Illinois mainierių unija 

sušelpė Colorado kovotojus 
$50,000.

Huertos sargyba pakėlė 
maištą.

Ypatiškoji Mexikos prezi
dento Huertos sargyba pa
kėlė maištą. Net artimiau
sieji Huertai žmonės prana
šauja, kad Huerta ilgai ne
galėsiąs išsilaikyti.

Wilsono sumanymas nura
minti Mexikai.

Washingtono administra
cija rimtai svarsto sumany
mą užtikrinti ramybę Mexi- 
koj, išrišant toj šalyj žemės 
klausimą.

Ligišiol Mexikoj viešpa
tauja baudžiavos sistema ir 
faktiškai žemės valdytojais 
yra dvarponiai-feodalai.

Reikią prileisti prie žemės 
valdymo plačiąsias valstie
čių minias. Tai tokis suma
nymas Wilsono administra
cijos ir manoma, kad tuo
met, kai konstitucijonalistai 
apgalės Huertą, bus sutvar
kyti ir žemės santikiai.

Geras teisėjas.
Iš Denvero, Colo., vyksta 

pas prezidentą į Washingto- 
ną teisėjas B. Linsęy. Sykiu 
su juom vyksta keliatas mo
terų. *

Apsistojęs Chicago j, tei
sėjas pasakė, kad Colorado 
stovi, tarytum, ant ugnia- 
kalnio. Jeigu tik federališ- 
ka kariumenė bus atšaukta, 
o pasiųsta milicija, kils di
džiausios' suirutės.

Teisėjas’ praneš apie tai 
prezidentui.

Nėra kaltų.
Taip jau vis būna, kada 

žūsta keli šimtai darbininkų. 
Žuvus 181 mainieriui Eccles, 
W.Va. prasidėjo tardymas, 
benesiras kaltininkų. Kaip 
visuomet tokiuose atsitiki
muose kaltininkų nesirado.

Fordo biznį tyrinės.
Garsiojo Detroito Fordo 

biznis greitu laiku susilauks 
tyrinėjimo. Tyrinės prie
žastis pavarymo 6.000 darbi
ninkų.

Detektyvų pavojingumas.
Atlanta, Ga.—Teisėjas B. 

H. Hill smarkiai užsipuolė 
ant Burnso detektyvų agen
tūros, kuri netik ką nepade
da sugauti prasižengėlius,

“Laisvei” rašoma iš Hoo- 
sick Falls, N. Y. -

— Kas galėjo tikėti, kad 
dvidešimtame amžy esama 
žmonių su žvėrių palinki
mais, kurie gali torturuoti 
nekaltą žmogų. Vienok tūli 
Hoosick Falls fanatikai tą 
darbą atliko, kuomet čia L. 
S. S. XIII rajonas surengė 
prakalbas drg. Perkūnui. 
Vos tik jisai pradėjo kalbėti, 
atūžė būrys fanatikų, pu
siau girtų vyrų ir puolėsi 
tiesiog prie kalbėto jaus 
draskyt, kaip pasiutę tigrai. 
Pirmiausia kumščiomis mu
šė ir, partrenkę ant žemės, 
ėmė kojomis spardyt. Keli 
draugai norėjo gelbėti, Jbet 
ir jiems teko. Ant galo su
muštą draugą tūlas gyvulys 
žmogaus pavidale išnešė pro 
duris numest trepais žemyn. 
Drg. Perkūnas nuslinko tre
pais...

Tai matot, kokių žmonių 
esama dar mūsų tarpe! Sa
koma, kad tuos barbarus su
kurstė negerai surašyti pla
katai, kur buvo pasakyta, 
<ad ant prakalbų turi susi
rinkti visi: socijalistai, tau
tiečiai, šventakupriai, špitol- 
ninkai ir tt.

Gėda jums, barbarai, ku-į 
rie sumušėt nieko nekaltą’ 
žmogų. J. Luokis.

Nuo red. Tas baisus bar
barizmas gyvulių, žmonių 
pavidale — tai vis vaisiai tos 
neapykantos, kurią skiepija 
uodoji laikraštija prieš so- 

cijalistus. V Vienok negali
ma praleisti šito atsitikimo 
tyliai. Kaltininkai turi būt 
patraukti teisman. Tuomi 
;uri pasirūpint Hoosick 
Pails šviesesni lietuviai, ra- 
. onas, pagaliaus, visa liet, 
visuomenė. Pravardės tų 
niekšų turi būt visuomenei 
žinomos.

Jeigu plakatai ir nebuvo 
atsakančiai parašyti, jie bet
gi nedavė nei mažiausios 
orogos tiems gyvuliams už
gulti ant drg. J. Perkūno. 
Tylėti negalima!

WATERBURIO SOCIJALI
STAI LAUKIA PONO

BALUČIO.

Peterburgo dienraštis 
“Rieč” patalpino įdėmią ko- 
respondensiją iš IJetuvos. 
Jisai nurodo, kad faktiškai 
šiandien Lietuvą vįldo ne 
gubernatoriai, bet buvęs Vil
niaus prokuratoriui, o da
bartinis Dūmos juodašim
čių vadovas Zamyslovskis.

Neperseniai jisai laikė 
prelekciją Vilniuje, kurios 
pasiklausyti susirinko gu
bernatorius, jo kanceliaris- 
tai, popai, teisėjai, i žodžiu, 
visa Vilniaus biurokratija. 
Zamyslovskis, veik ‘ atvirai, 
pagrūmojo, kad tūli iš valdi- 
ninku/per didelį minkštašir
džiai o Lietuvoj ,esą, reikia 
geležinės rankos!

Kaip tik po tai prelekcijai, 
matomai, Zamyslovskiui 
reikalaujant, iškelta iš Vil
niaus gana žmoniškas pra
voslavų arcivyskupas.

Valdininkai darosi dabar 
viens už kitą žiauresni. Mat, 
tokis vėjas papūtė. \

Vilniaus laikraščiai bau
džiami vienas po kitam dėl 
pačių menkniekių, į naujų 
draugijų įkurt nebeleidžia
ma, bent 4 dalį prašymų 
leisti vaidinimus atmeta! 
Netgi krautuvių iškabose 
liepė du trečdaliu vietos pa
vesti rusų kalba pasiskelbi- 
mui ir tik vieną trečdalį lie
tuvių ir lenkų.

Iš PeteidDurgb^ 'atemh įsa
kymų vis labiau rusinti Lie
tuvą. Gi rusai juodašimčiai 
jau seniai pavadino Lietuvą 
“ištino ruski kraj”.

Zamyslovskis gana tan
kiai iš Peterburgo atvyksta 
Vilniun ir ten jaučiasi, kaip 
gaspadorius. V aldininkai, 
pradėjus nuo gubernato
riaus, žemai lenkia prieš jį 
galvas.

“Laisvei” rašoma iš Wa- 
terburio:

Socijalistai laukia seimo, 
o ypatingai pono Balučio su 
visa elokvencija ir tarara- 
bumbijom! Laukiame pono, 
kuris per^ mėnesį bubnijo, 
kad Lietuvių Soc. Sąjungos 
viršūnėse yra šnipas!

Laukiame pono, kuris iš
aiškintų mums p atrijo to Mi- 
kelionio rolę toj tamsioj is
torijoj.

Ar patrijotas Mikelionis, 
kuris pusę Konkolausko kal
tės prisiėmė, yra “Lietuvos” 
nuolatinis korespondentas?

Kiek lietuviškas knygynas 
knygų pardavė.

“L. Žiniose” skaitome:
Šlapelienės - Piaseckaitės 

knygynas nusiuntė prof. 
Volteriui statistiką, už ko
kią sumą per savo gyvavimą 
lietuvių knygų pardavė. 
1906 m. — 3000 r., 1900 m — 
4000 r., 1908 m. — 5000 r., 
1909 m. — 6000 r., 1910 m.— 
7000 r., 1911 m. — 9000 r., 
1912 m. — 12.000 r., 1913 m. 
—15,00 r. Išviso per 8 me
tus parduota už 61.000 r. Za
vadskio knygynas buk par
davęs kasmet už 10.000 r.

Prapuolė Wisconsin© kon
stitucija.

Tai dyvai. Kongreso kny
gyne, Washingtone, prapuo
lė originale Wisconsin© kon
stitucija. Kokiam tai profe
soriui prireikė konstitucijos 
— o jos nėra.

Kas bus? '

10 darbininkų užmušta.
Detroit, Mich. 15 d. ge

gužės, 10 vai. iš ryto patiko 
baisi nelaimė darbininkus, 
dirbančius Mexican Crude 
Rubber Co. Ekspliodavo 
tėnkai su proxelina. Užmu
šė 10 darbininkų. Yra su
žeistų 6, pirma ekspliozija 
atsitko Labaratorijoj, po- 
tam nuo sukrėtimo ir dau
giau tėnkų ekspliodavo. 
Priežastį miesto chemistai 
suranda, kad nebuvo atsar
giai užlaikoma. Kapitalis
tamstams darbininkai nebran
gus, nes jų tūkstančiai už 
vartų stovi.

Vienas iš Amerikonų ana
tomai, šviesus, kovoja su ku
nigija. Ne tik pats kovoja, 
bet ir kitiems kovoti liepia. 
Kitas vėl yra aiškus pirmei
vis. “Šaltiniui” baisiai tokie 
žmonės netinka, mat, nepu
čia į vieną dūdą su juo.

Užtat giriamas' kokis tai 
inteligentėlis, sugrįžęs iš 
Amerikos, kuris nesibijo 
“Dievo vardą” minėti, su
rengęs chorą ir tt.

Iš tos korespondencijos 
aišku, kad šiaip ar taip, o 
amerikonai jau daug reiškia 
Lietuvos gyvenime.

Tilžės lietuvių kliubas.
“L. Ž.” skaitome:
Pereitą sekmadienį Tilžės 

lietuvių kliubas buvo pada
ręs savo metinį susirinkimą. 
Dalyvavo apie 30 žmonių. 
Pirmininkas davė metų apy
skaitą ,iš kurios paaiškėjo, 
kad draugija kliubui laikyti 
įsteigta 13 — IV — 1913 m., 
turi 112 narių, valdyba pa
darė per metus 50 posėdžių, 
surengė Duonelaičio vakarą 
ir žiemos šventę. Pajamų 
turėjo 240.97 mark., išlaidų 
226.62 mark. Kliubo pirmi
ninku naujai išrinktas pirk
lys Gudaitis, jo padėjėju, 
kultūros inžinierius, Jonu- 
šaitis, raštininku ,teismo se
kretorius Simonaitis, rašti
ninko padėjėju Mikolaitis, 
kasininku, spaustuvės savi
ninkas Jagomastis, knygi
ninku “rantieras” Petriks. 
Nutarta kliubui nusamdyti 
didesnį butą ir aprūpinti lie
tuvių styliaus rakandais. 
Piningų surinkta 495 mark., 
ir dar daugiau pažadėta. 
Dabar kliubo butas bus vie
nuose namuose su “Giedoto
jų draugija”.

Pagaliau išrinkta Valdy
ba ir Komitetas tiems nuta
rimams vykinti.

Gyventojų skaičius Kauno 
gub.

Kauno gub. 1913 m. sausio 
1 d. buvo skaitoma viso labo 
1.774.006‘gyventojų iš tų vy
rų — 880,391; moterų — 
893.615.

Pagal tikybų buvo tiek: 
katalikų: vyrų — 634.416; 
moterų — 645,575; pravosla
vų: vyrų — 35.413; moterų
— 24.353; jedinovercų: vyrų
— 1,010; moterų — 1,129; 
armėnų grigorianų: vyrų— 
6; moterų — 5; liuterių: vy
rų — 22.983. moterų — 23- 
840. reformatų: vyrų — 
6.022; moterų — 7.427; lap- 
tistų: vyrų — 529; moterų— 
690; metodistų: vyrų — 129; 
moterų —176.

Iš Vilniaus gub.
“L. Ūk-kas” rašo:
Žemė parduodama.

gūžės 2 d. Vilniaus bankai 
pardavinės valstybės ir dva
rininkų žemės iš licitacijos. 
Išviso išstatyta parduoti 12 
dvarų Vilniaus, Vileikos, 
Švenčionių, Trakų ir Lydos 
apskričiuose.

Ge-

Musninkų valsčius.
( Sueiga nutarė uždaryti 
: traktierių ir aludes. Girtuo
kliai jiems trukdo, bet geres
ni žmonės prieš juos turės 
atsispirti.

Musninkų parapija visa 
lietuviška ir pamaldos ligi- 
šiolei buvo lietuvių kalba. 
Dabar sugudėję lietuviai no
ri mūsų bažnyčioj įvesti ir 
lenkų kalba pamaldų. Kitur 
žmonės šviečiasi, pas mus gi 
tamsyn eina.

Miliūnai, Pan. ap.
Neseniai čia pasimirė siu

vėjas Jonas Karsevičius. Bu
vo tai mūsų visuomenės vei
kėjas, vyras darbštus. Pats 
mėgo skaityti ir kitus ragi
no.

Amerikonai Lietuvoje.
Viename iš paskutinių N. 

“Šaltinio” randame įdomią

aprašoma, kokią įtekmę par- 
vykę iš Amerikos lietuviai 
daro ant vietinio gyvenimo.

Ant Balkanų dar neramu. 
Mažutėj Albanijoj, kuriai 
diplomatija davė net kara
lių, jau prasidėjo nauja re
voliucija.

Šiuo kartu revoliuciją pa
kėlė Albanijos skurdžiai val
stiečiai, kad nuo jų naujoji 
valdžia devynis kailius lupo. 
Matomai, norima nuversti 
nuo sosto nekviestą svečią 
karalių. Essad Paša, pla
čiai žinomas Albanijoj žmo
nių vadovas, suareštuotas ir 
nugabentas ant Austrijos 
laivo. Sakoma, jog jisai va
dovavo suokalby prieš kara
lių.

Sukilėliams jau pavyko 
užimti kelios žymesniosios 
vietos.

Į Durranco, Albanijos uo
stą,pribuvo didžiųjų valstijų 
karės laivai, kad apsaugojus 
naujai iškeptąjį Albanijos 
karalių.

Rožė vėl traukiama 
teisman.

Garsioji Vokietijos soci- 
jaldemokratų vadovė, Rožė 
Luxemburg, kuri jau sėdi 
kalėjime už paraginimą ka
reivių nešauti į savo svetim
taučius brolius, traukiama 
naujan teisman, būk tai už 
įžeidimą garbės oficierių 
korpuso . Karės ministeris 
todėl liepęs patraukti drau
gę Rožę Luxemburg teis
man.

Ministeris ir laikraštininkai.
Tokio (Japonija).Čia įvyko 

didelis mitingas japonų ir 
svetimtaučių laikraštininkų, 
kur pirmasai ministeris, 
grafas Okuma, kreipėsi prie 
laikraštininkų, idant šie ne
kurstytų tautą prieš tautą, 
bet sistematiškai agituotų 
už ramybę tarpe pasaulio 
tautų.

Nors ministeris ir gražiai 
šnekėjo, bet Japonija vis 
daugiau milijonų meta ant 
apsiginklavimų.

Ir vėl dėl krikščionių 
kraujo.

Rytinėj Prūsijoj, miestely 
Zempelburg, fanatikai palei
do paskalas,būk žydai užmu
šę krikščionių vaiką Emilijų 
Rother su tikslu pasinaudot 
jo krauju ant macų.

Tuojaus buvo ištyrinėtas 
vaiko lavonas ir pasirodė, 
kad jisai mirė nuo naturališ- 
kos mirties.

Paskalos autoriai tuoj ta
po suareštuoti ir bus pa
traukti teisman už skleidimą 
paskalų, pjudančių vieną 
žmonių dalį prieš kitą.

Taip ir gerai.

Esperantistų konvencija.
Rugpjūčio mėnesį Pary

žiuj atsibus sekąs iš eilės es- 
perantistų kongresas. (Es- 
perantistai yra skleidėjai 
idėjos tarptautiškos kalbos 
esperanto).

Pačto vyriausybė liepia 
telegrafistams mokinties es- 
perantiškai, nes laukiama 
suplaukiant daugybės tele
gramų esperanto kalboje.

Gelvonai.
Į dvarus priiminėja tai 

tuos darbininkus, kurie išsi
žada lietuviais būti. Taip 
elgiasi dargi tie dvarininkai, 
1 • • 1 1 • t •kurie priguli prie lietuvių 
draugijų. Sodžiaus darbi
ninkams, lietuviškai kalban
tiems, negreit algų atiduoda

Turtingi kaliniai.
Prūselio (Belgijoj) kalė

jime sėdi turtingas bankie- 
ris, kuris kaltinamas užmu
šime dviejų darbininkų. Su 
juo elgiamasi, kaipo su di
džiausiu ponu ir visi jo no
rai uoliai pildomi.

Užtat su darbininkais, sė
dinčiais kalėjime, elgiamasi 
labai bjauriai.

Socijalistų laikraštija dė
lei tos priežasties pakėlė 
protestus.

Nedalyvaus parodoj.
Vokietija nedalyvaus tarp- 

tautiškoj parodoj San Fran
cisco. Tokis yra nutarimas 
Prūsų karaliaus Viliaus JI.

Užtat, rodosi, dalyvaus 
stambus biznieriai.

Tautiški vaidai.
“L. Ž.” rašo:
Telegrafas yra suteikęs 

žinių, kad Trieste kilusios 
italų ir slovincų muštynės. 
Kilusios jos iš tautinio var- 
žymos už Triesto miestą. 
Triestas šiandien yra laiko
mas italų miestu, nes iš 230 
tūkstančių jo gyventojų 175 
tūkst. italų. Vienok visos to 
miesto apylinkės yra dau- 
giausią/šlovincų užgyventos, 
ir to^el slovincai, nežiūrėda
mi, kad jų yra tik penkta da
lis visų miesto t _
jie Triestą skaito taipogi sa
vo miestu. Iš to nuo seniai 
jau italai su slovincais nebe
sutinka. Austrijos vokiečių 
valdžia, matyt, norėdama ' 
reikale italų ir slovincų vai
dais naudoties, nesirūpina 
jų sudraust.Ir, sako,kad Tri
esto vokiečių policija, kad ir 
žinojusi kilsiančias italų ir 
slovincų muštynes, tečiaus 
jų perspėjimui nieko neda
riusi, tik kuomet jau išsižu- 
džiusi abi pusi apie 100 žmo
nių, tuomet tik pradėjusi su
iminėti ir skirstyti susimu
šusius, .

Apsirgo d’Annuncio.
Paryžiuj apsirgo garsus 

italų rašytojas ir dramatur
gas Gabrielius d’Annuncio. 
Nors atsisakoma suteikti ži- 

o ligos charakterį, 
kad įčirkšta

mų apie 
betgi ma 
perdaug

PASKIAUSIOS
NAUJIENOS

Rooseveltas jau namie.
Pulkininkas Rooseveltas 

jau pribuvo New Yorkaų. 
Jisai mano greičiausiu laiku 
pradėt smarkią rinkimų 
kompaniją už progresistų 
partiją. '

Sako, Huerta turi prasi
šalint

Tarpininkai tarpe Suvie
nytų Valstijų ir Mexikos jau 
susiėjo Niagara Falls, Cana- 
dos pusėje. Visi jie sutinka 
tame punkte, kad Huerta tu
ri prasišalint. /

Baisi tautų kova.
Guatemaloj (Centrališkoj 

Amerikoj) ant vienos iš far- 
mų, prigulinčių Suv. Valsti
jų f rūktų kompanijai, kilo 
baisi kova tarpe negrų ir in
di jonų. Tai buvo pasekmė 
to, jog vienas iš negrų sulyg 
užsilikusių toj šalyj papro
čių, išlošė indijonę merginą.

Išviso baisioje kovoje žu
vo 164 žmones.

Džiova kalėjime.
Varšava. Mokotovo ka

torgos kalėjime siaučia džio
va. Laike pastarųjų dienų 
paglemžė aštuonius kali-



SOCIJALISTIŠKOS 
LAIKRAŠTIJOS 

KLAUSIME.
Kuomet drg. V. Kapsukas 

patalpino “Kovoje” savo at
virą laišką į Amerikos dar- 

” bininkus, “Laisvė” pažadėjo 
atsiliepti pakeltan klausi
mam Tas tarpas laiko, ku
ris praslinko nuo patalpini
mo “Kovoje” drg. V. Kapsu
ko atsiliepimo, davė progos 
kiekvienam redaktoriui, ra
šytojui ir skaitytojui pagal
voti apie reikalus mūsų laik- 
raštijos, pagalvoti šaltai ir 
bešaliai.

Redakcijos neturi baidy- 
ties kritikos. Atžagariai, 
J’eigu kritikuotojais yra 
Lompetentiški darbo vado

vai ar net tie patįs eiliniai 
skaitytojai — męs privalome 
atydžiausia išklausyti visuo- 

/ menės balso. Redakcijos 
I negali ir neprivalo apsitver

ti tvora nuo praktikos veikė
jų. Todėl tat “Laisvė” ati
džiausia sekė visas diskusi- 
i’as laikraščiuošę ir susirin
kimuose,kurios tik įvyko pa

starame laike. Su daugeliu 
žymių vadovų šnekėta ypa- 
tiškai.
. Todėl, lai dabar visuome
nė pasiklausys mūsų nuomo
nės.

Tvarkyt santikius mūsų 
laikraštijoj, tobulint mūsų 
laikraštiją — mums rūpi čia 
tik socijalistiškoji spauda — 
yra didelis, be abejonės, rei
kalas. Bet nėra toks stai
gus, toks degantis, kad,svar
stant apie laikraštiją, reik
tų, besikarščiuojant, netekti 
lygsvaros ir prišnekėti daug 
nonsensų. Šiaip ar taip kal
bant, męs turime mūsų 
praktikiniame gyvenime 
daug daugiau taisytinų da
lykų, negu laikraštija. Ši, 
palyginant su abelnu stoviu 
mūsų kultūriško išsiplėtė j i- 
mo, yra visiškai nebloga.

Sekame kasdien anglų 
dienraščius “The Call” ir 
“Milwaukee Leader” ir visą 
eilx vaitraščių, sekame 
lenkų ir latvių, kartais, ir 

.vokiečių laikraščius ir drą
siai galime tvirtint, kad lie
tuvių socijalistų spauda tū
luose žvilgsniuose net pra 
neša svetimtaučių spaudą, 
nors lietuvių socijalistų re
daktorių darbo sąlygos yra 
daug sunkesnės, negu ana
logiškų laikraščių red. pas 
anglus, latvius ar lenkus.

Ji suteikia daug žinių ir 
neblogų žinių, ji duoda dau
gybę populeriškų straipsnių 
mokslo ir politikos dalykuo
se, duoda apsakymėlių, juo
kų, įvairumų. Apžvalgos 
socijalistų laikraščių yra 
šiuomi laiku didžiausias gin
klas lietuvių socijalistų ran
kose prieš nuolatinius pasi
kėsinimus tautiškai klerika- 
lio bloko. “Keleivio” ir 
“Laisvės” plačiausi korės 
pondencijų skyriai parodo, 
kad mūsų soc. laikraštija pa
siekė ne vien viršūnes susi
pratusių darbininkų, bet jau 
ir plačiąsias minias. »

Gi tai vis pliusai, o ne mi
nusai, tai vis nuopelnai, o ne 
ydos. Ir tatai atliekama, 
šiaip ar taip kalbant, tarpe 
žmonių, kuriems žiaurios 
gyvenimo sąlygas buvo už- 
kirtusios kelią net mokyk- 
losna.

Todėl, kuomet kritikuoja
me mūsų laikraštiją, niekuo
met nereikia “persūdyti”. 
Tai reikštų akių uždarymą 
ten, kur reikia viską matyti, 
idant būti bešaliu.

Triukšmingus prokurato- 
riškus apkaltinimus galima 
palikti New Yorko Whitma- 
nui. Mums gi, nors ir kriti 
kuojant, reikia turėti saikas.

Ko reikia išties saugoties 
—tai rolės meškos, kuri su 
gera intencija,norėdama nu
baidyti musę nuo veido žmo
gaus, užmušė patį žmogų. 
Baisu, kad taip neatsitiktų 
su tūlais draugais kritikuo
tojais, kad, kartais, bebai- 
dant musę, nesudiskredituo- 
tų vardą ir šlovę mūsų laik- 
raštijos, kuri, nežiūrint tūlų 
jos blogybių— neša didžiau
sią naudą. Diskreditavimas

mūsų laikrašti jos būtų nau
dingas tik juodajai ir gelto
nąją! spaudai—o tas, kas 
jiems naudinga, mums pra
gaištinga.

Dabar įsigilinsime į atski
rus užmetimus.

Sakoma, mūsų laikraštija 
vienoda.

Visiškai nevienoda laik
raštija galėtų būt, jeigu męs 
turėtume tik vieną laikraštį. 
Kaip tik jų bus du—tuo j aus 
kelios politiškos žinutės tu
rės būt tos pačios. Bet ar tai 
dėl vienos kitos žinutės laik
raščiai jau galima vadinti 
vienodais? Toli gražu ne.

New Yorke yra daugelis 
dienraščių ir jų politiškos ži
nios vienodos, bet kamgi at
eitų galvon pasakyti, kad jie 
visi vienodi?

Šioje šalyje turime visą ei
lę angliškų socijalistiškų lai
kraščių, kurie savo skiltyse 
talpina daug vienodų prane
šimų iš politikos ir darbo ko
vos sryties, bet ar tai jau jie 
vienodi? Toli gražu ne.

Vokiečiai socijalistai kiek
viename stambesniame mie
ste turi savo laikraštį. Pa
lyginkit jų, ypač dienraščių, 
telegramas ir pamatysite, 
kad tos pačios telegramos 
tilps Berlyno ir Karaliau
čiaus dienraščiuose. Bet ar
gi iš to galima pasakyt, kad 
jie vienodi ir todėl nereika
lingi? Atbulai pati partija, 
kiek išsigalėdama, šelpia tū
lus laikraščius, nes mato jų 
reikalingumą tame ar kita
me distrikte.

Žiūrint žinių parinkimo 
žvilgsniu,lietuvių laikraščiai 
daug mažiau vienodi, ne
gu anglų ar vokiečių laikra
ščiai, todėl, kad mūsų laik
raščiai yra savaitraščiai ir 
kiekvienas laikraštis turi sa
vo pasirinkimui daugybę, 
stačiai begalę, žinių. Aiš
ku, kad ne visi laikraščiai 
tas pačias žinias pasirenka. 
Ką atrasite “Laisvėj”, to la
bai tankiai neatrasite “Ke- 
leivyj”, ir atbulai. Ką atra
site “Kovoje”,—to nebus 
tankiai “Naujienose”. “Lai
svėj” atrasite moterų nau
jienas, daug žinių iš Lietu
vos, užtat “Kovoj” atrasite 
daug daugiau žinių iš darbo 
organizacijų gyvenimo, 
“Naujienose” plačią Chica- 
gos chroniką, “Keleivyj” vėl 
ką nors naujo.

Taigi, darome išvedimą— 
net žinių parinkimo žvilgs
niu mūsų laikraščiai labai 
mažai vienodi, bent daug 
mažiau vienodi, negu sve
timtaučių. Tuo tarpu, kaip 
tik dėl tų žinių tenka išgirsti 
rūgo j imu.

Laikraščius męs galime 
tvarkyti,kaip norime,bet net 
tuomet, kada jie visi pereis 
organizacijos nuosavybėn, 
jokis politiškas laikraštis 
negalės gyvuot be žinių, ir 
todėl tūlos iš jų bus vieno
dos. Nors darbas tarpe lai
kraščių bus ir geriausia pa
dalintas—kas su laiku, žino
ma, įvyks—bet ir tuomet 
negalima įsivaizdint sau po
litišką laikraštį be žinių. Gi 
tai aiškus kelias prie merdė
jimo, jeigu ne pražūties!

Kalbant apie kitus sky
rius mūsų socijalistiškoje 
spaudoje — vienodumo ten 
dar. mažiau. “Kel.” turi sa
vo ypatingą skonį ir ypatin
gą publiką, “Kova” visiik iš
sidirba į rimtą organizaci
jos laikraštį, “Laisvė turi sa
votišką taktiką ir savo ypa
tingus uždavinius ir t.t.Maž- 
daug, nors labai išlėto, įvyk
sta ir šioks toks darbo pasi
dalinimas. “Kova” povaliai 
apima vieną veikimo srytį, 
“Laisvė” kitą ir t.t. Ateity
je tie dalykai turės dar ge
riau susitvarkyti.

(Toliaus bus).

S. L A. SEIMO 
PRIEANGYJE.

25 d. geg. Waterbury atsi
veria 28 seimas S.L.A. De
legatai, suvažiavę iš visų 
Amerikos kraštų, ‘turės 
daug darbo ir tai sunkaus 
darbo.

Męs linkime jiems pasi
sekimo, nes žinome, kad jie 
darbuosis progresyvei lietu
vių Organizacijai, kuri jau 
daug gero padarė ir, tiki
mės, daug gero dar padarys.

Susivienyjimo seimo de
legatams yra žinoma, kaip 
žiūri į dabartinį S. L. A. rei
kalų stovį lietuvių socijalis- 
tiška spauda. Ji geidžia, 
kad S. L. A. visuomet vaduo
tus! bepartyviškumo princi
pu.

Męs žinome, kadį šį seimą 
atvažiuos visa eilė žmonių, 
kuriems rūpi ne tiek S.L.A. 
gerovė, kiek jų sektantiški 
interesai ir pravedimas 
jiems ištikimų žmonių į S. L. 
A. įstaigas. Tai kraštuti
niai tautininkai, kurie siste- 
matiškai kursto žmones 
prieš lietuvius socijalistus ir 
nori pastatyti tiltą į klerika
lų partiją.

Męs tikimės, kad gerbia
mieji seimo delegatai mato, 
jog progresyviškam S.L.A. 
nėra jokio reikalo taikinties 
prie principų ir ūpo tosios 
partijos, kuri štai jau kęli 
mėnesiai, kaip veda per juo
dąjį “Draugą” atkaklią ir 
farizejišką agitaciją prieš 
patį S.L.A. Visiems Tu
mams, visiems Kemešiams, 
viems Olšauskams turi būt 
duota suprast, kad S. L. A. 
niekados nevažiuos į Ry
mą. Bet ne tik jiems! 
Ir kraštutiniams tautinin
kams, kurie sistematiškai 
koketavo su klerikalais ir, 
reikia atvirai pasakyt, pri
davė drąsos “Draugo” užsi
puolimams, — ir tiems nega- 
Įima pavesti vadžias S. L. A. 
Toj minutoj, kada jie paims 
vairą S. L. A. į savo rankas 
—bus sulaukta liūdnų pa
sekmių. Savo laiku jie jau 
padarė S. L. A. sunkiai ati- 
taisytinų nuostolių. Jeigu 
ne jie, gal būt ir 28 seimas 
S. L. A. būtų dar grandio- 
ziškesnis, negu jisai bus.

Kėlimas S. L. A. yra tam
priai sujungtas su drūtu 
susirišimu su progresyviais 
idealais.

LAISVA . 
III........ .............. ...............

[Sime di-II. Fi d’ M
džitjjvyęų gentkartės tol, kol 
neturėsime laisvų moterų — 
laisvų motinų — gentkartės.

Kada moterįs protaus ir 
kūdikiai sėdės filosofijos 
glėbyje, tada protas pilnai 
apgalės tamsų juodųjų laikų 
šešėlį.

Vyrų ir moterų teisės turi 
būt lygios ir šventos—apsi- 
vedimas turi būt tyra bend
rija — vaikai privalo būt 
auklėjami molonėje — kiek
viena šeimyna turi būt repu
blika — kiekvienas namas— 
demokratija.

Vertė J. Stropus.

TIEMS, KURIE NORI 
KARES.

Jei mūsų viešpačiams no
risi kraujo, tegul jie pjauna
si savo gerkles.

Męs nenorime kitų žmo
nių kraujo, ir męs atsisakom 
aikvoti savąjį.

Tegul tie, kurie nori dide
lių pergalių, eina į priešaki- 
nias eiles ir tepasiima sau 
pergales.

Jeigu karė yra ganėtinai 
gera, idant už ją balsuoti ar
ba melsti jos, tai jinai yra 
verta, kad eiti j on — eiti ar
ti, ten kur durtuvai blizga, 
kardai švaistosi, kanuolės 
baubia, šautuvai pyška, mė
sa trūksta ,kraujas trykšta, 
kaulai lūžta, smegenįs taš
kosi; eiti tiesiog ten, kur 
žmonės vargsta, prakaituo
ja, šala, badauja, muša, ste
na, šaukia, meldžia, juokiasi, 
kaukia, keikia, siunta ir 
miršta; eiti ten, kur apviltų 
vyrų ir vaikų mėsa ir krau
jas malama ir sukama į rau
doną purvo tešlą spiegian
čiomis kanuolių kulkomis, 
geležiniais bėgančių arklių 
pasagais ir plieniniais ka
nuolių vežimų ratais.

Jie sako: “karė yra pek
la”.

George R. Kirkpatrick.

Ruožai iš Airijos 
istorijos.

Pranašystė.
Dvidešimtame amžiuje, 

karė numirs, kartuvės nu
mirs, neapykanta numirs, 
tarpvalstybiniai rubežiai 
numirs, dogmos . numirs; 
žmogus gyvens. Jisai turės 
ką augštesnio už tas visas 
šmėklas — didelę šalį, visą 
žemę, ir didelę viltį, visą 
dangų.

Victor Hugo.

VERGIJA.
(Iš Roberto G. Ingersoll’io 

raštų).

Vergija talpina savyje vi
sus kitus prasižengimus. Ji
nai yra bendru produktu 
vaikavagio, pirato, vagies, 
užmušėjo ir veidmainio. Ji
nai nužemina darbą ir gadi
na liuoslaikį.

Kartu su idėja, jog darbas 
yra progreso pamatu, eina 
teisybė, jog darbas turi būt 
liuosu. Darbininkas turi 
būt liuosu žmogumi.

Aš geisčiau matyti šį pa
saulį, galop, taip sutvarky
tą ,kad vyras galėtų mirti 
be baimės, jog jo moteris ir 
vaikai taps žmonijos godu
mo, šykštumo ir žiaurumo 
aukomis.

Yra kas tokio negero val
džioje, kur tie, kurie dirba 
daugiausiai, turi mažiausiai. 
Kas-nors yra negerai, kuo
met dora dengiama skudu
rais, o šelmystė brangiau
siais rūbais; kuomet mylin
ti, geraširdingi kremta plu
tą, o begėdžiai puotauja.

Dirbantieji žmonės priva
lo susivienyti ir apsiginti 
nuo visų tinginių. Jus gali
te paskirstyt žmoniją į dvi 
klesi: dirbančiuosius ir tin
ginius, palaikytojus ir palai
komuosius, dorus ir nedorė
lius. Kiekvienas žmogus, 
kuris gyvena iš neapmokėto 
kitų darbo, yra nedorėlis, 
nors jis ir ant sosto sėdėtų.

Mums reikalingi laisvi kū
nai ir laisvi protai, laisvas 
darbas ir laisvos mintis, ne
suvaržytos retežiais rankos 
ir nesupančiuoti smegenis. 
Laisvas darbas suteiks 
mums turtą. Laisva mintis 
suteiks mums teisybę. _.

Augščiausios Prieglaudos 
Lietuvių Amerikoje 
.. Draugijai.

Augščiausios Prieglaudos 
Lietuvių Amerikoje draugi
ja (Pittsburgo apielinkėse) 
apsirinko “Laisvę” savo or
ganu. Tardami ačiū už tok 
įsitikėjimą, męs pranešam, 
jog esame pasirengę panau- 
doti“Laisvės” galę del smar
kesnio kėlimo A. P. L. A. 
Draugijos. Tą darbą męs 
galėsime atlikti prigelbstint 
draugijos viršininkams ir 
nariams.

“Laisvės” skiltįs bus atvi
ros sumanymams ir pasita
rimams, kaip kelt A.P.L.A. 
D-ją. Apie įvairius draugi
jos skyrių parengimus mel
džiame pranešt į laiką. Į- 
vairius cirkulioriųs ir nuta
rimus meldžiame kaip galint 
greičiau prisiųsti.

Sekančiame “Laisves” N-ry 
nuo kurio “Laisvė” jau eis 
dvigubai didesnė—tilps:

— Plati charektiristika 
darbų socijalistų partijos 
konferencijos. Tuo tikslu 
“Laisvės”reporteris apsilan
kys pas draugą Hillųuitą, 
pirminiinką Socialist Par
ty jos.

— Prasidės nepaprastai 
įdomus veikalčlią apie Klioš- 
torių Gyvenimą. Kiekvie
nam rekomenduojame aty- 
džiai sekti tuos istoriškus 
bruožus, kurie vėliau išeis 
atskira knygele.

— Įdomus rašinys apie 
apie bjaurų lietuvių paprotį 
daužyti torielkas per vestu
ves. Su tuo papročiu reikia 
pradėt smarkią kovą.

Padidėjus “Laisvei”, ypa
tingą atydą skaitytojų at- 
kreipiam ant skyriaus “Laį- 
svoji Sakykla”. Tame sky
riuj drąsiai galite išreikšti 
savo nuomonę, nors ta nuo
monė būtų griežtai priešin
ga “Laisvės” redakcijas 
nuomonei.

Tik meldžiame vieno: sa
vo nuomonę stengkitės iš
reikštą trumpai ir manda
gioje, t nieką neužgaunan- 
cioje formoje.

(Tąsa).
Kuomet Gladstonas vėla tapo liberalų par
tijos premier-ministeriu 1886 metuose, tuo
met jis apskelbė, kad Airijos niekas nenura
mins, kaip tik homrulis ir padavė parlamen
tui sumanymą tame reikale. June 7, 1886 
metuose, po ilgų ir karštų debatų ir didelio 
triukšmo sumanymas su 341 prieš 311 bal
sų tapo atmestas. Gladstones atleido par
lamentą ir atsišaukė į rinkikus, kad jo tiks
las yra suteikti Airijai homrulį. Bet hom- 
rulio šalininkų naujamjame parlamente ta
po išrinkta tik 275 iš 679 atstovų. Naujoji 
konservatų partijos valdžia netik nemąstė 
nieko apie humrulio davimą, bet dar sten
gėsi su įvairiais išimtinais įstatymais už
gniaužti kiekvieną Airijos pasistengimą 
prieš nežmoniškąjį valdžios elgimąsi. Kad 
užgniaužus airių bojkotavimo judėjimą, 
valdžia išdavė įstatymą, sulyg kurio prasi
kaltėliai galėjo būt baudžiami ir ne Airijo
je, kas yra visai priešinga Anglijos papro
čių įstatymams, ir buvo baudžiami šešiais 
mėnesiais prie sunkaus darbo už bojkota- 
vimą arba šiaip pasistengimą užkenkti ba
ronų sauvaliavimai. Taip dalykai ėjo, pa
kolei liberalų partija vėla negavo valdžią į 
savo rankas.. Gladstonas, likęs premjer- 
ministeriu, vėla padavė parlamentui suma
nymą, sulyg kurio Airija turėtų turėti savo 
parlamentą ir dar pasilaikytų savo atstovus 
ir Anglijos abelname parlamente. Suma
nymas po 82 audringų dienų debatavimo ir 
balsavimo Liaudies Bute tapo galutinai 
priimtas su 40 balsų didžiuma. Bet Ponų 
butas jį atmetė su 419 prieš 41 balsą. Tas 
buvo 1893 metuose; po tam liberalų partija 
nebeturėjo progos atnaujinti tą klausimą.

IV. AIRIJA ŠIANDIEN.
17. Airių padėjimas XX-to šimtmečio 

pradžioje: Prasidedant šios gadynės šimt
mečiui svarbiausiu ekonomišku klausimu 
airiams buvo agrariškasis klausimas. Mat 
1881-mų ir vėlesnių (1887 m.)metų įstatymai 
įsteigė paskolės fondą dėl airių norinčių 
pirkti žemę. Airiai norėjo žemę pirkti, 
bet baronai jiems pardavė tik praščiausę 
žemę, o jei ponas nenorėjo parduoti,tuomet 
airis, norintysis žemę įgyti, nežiūrint į visas 
valdžios suteikiamas paskolos, negalėjo jos 
gauti. Airiai reikalavo priverstino žemės 
pardavimo, jei tik kas nors reikalauja jos. 
Galėję esančioji konservatorių partija — 
partija atstovaujanti dvarponius ir didžiau
sius kapitalistus — nuo privertimo savo 
klesos brolių prie pardavimo savo žemės at
sisakė varde žmoniškumo. Bet varde to pa
ties žmoniškumo 1903 metuose priėmė įsta
tymą, sulyg kurio parduodamos žemės kai
na tapo paaukštinta, idant paukvatinus ba
ronus prie pardavimo. Valdžia visai pa
miršo, kad, darydama žmoniškumą baro
nams, padarė nežmoniškumą airiams, kurie 
pagal naująjį įstatymą turėjo kur kas di
desnę kainą mokėti ponams už žemę, kas 
vėla privertė juos prie didesnės paskolės už
sitraukimo. Toji paskolė vėla iš vieno at
žvilgio priverčia airius ilgiau vargti, kad 
atidirbus tą paskolę, o iš kito atžvilgio — 
dalį valstijos iždo, kuris surinktas iš žmo
nių , bereikalingai atiduodama baronams 
formoje pervirš-kainos, vieton sunaudoti 
kultūriškiems reikalams. Airiai niekuo
met nebuvo prielankus .konservatoriams; 
laike būrų karės (1899 — 1902 m.) jie viso
kiais būdais stengėsi valdžiai užkenkti. Jie 
netik protestavo prieš karės pradėjimą, bet 
net siuntė savo simpatijos išreiškimus ka- 
.riaujantiems būrams. Kad aiškiau išreiš
kus savo negodojimą esančios Anglijoj val
džios, tai už savo atstovą parlamente išrin
ko pulkininką Linch, kuris laike Būrų ka
rės kariavo būrų pusėje. Po karės pasibai
gimui ir santaikos padarymui pulkininkas 
Linch pargrįžo atgal į Angliją ir tapo tuo- 
jaus suareštuotas ir už šalies išdavimą nu
teistas mirtin; toji bausmė per karalių tapo 
pakeista gyvenimo katorga (1903 metuose). 
Neapkentimas anglų vis didinosi nevien tik 
iš agrariško, bet ir iš politiško atžvilgio. 
Daugiau ir daugiau randasi ir tarpe anglų, 
kurie prijaučia airių blogamjam padėjimui, 
vienok pakolei konsėrvato riai buvo galėję, 
apie airių padėjimo pagerinimą nebuvo ko 
mąstyti.

18. Argumentai prieš homrulį: Nepro- 
šalį bus trumpai peržvelgti konservatų — 
homrulio priešų — argumentus prieš hom
rulį. Bet visupirma patėmysime, kad kon- 
servatai šiandien daugiau pažįstami po var-

du unijistų, — tai yra palaikytojų unijos 
tarpe Anglijos ir Airijos reikale įstatymda- 
vystės. Dabar apie pačius argumentus. Vi
supirma — airiai turi tokią pat pblitišką 
laisvę, kaip kad ir anglai. Iš tūlų atžvilgių 
airiai turi platesnes politiškas teises, mat 
ant kiekvieno Airijos atstovo atsieina ma
žiau rinkikų, negu ant atstovo iš Anglijos. 
Antra — airiai turi didesnę religišką laisvę, 
nes Airijo^au neliko valstijinės bažnyčios, 
kokia dar yra Anglijoje. Trečia — airių 
ūkininkai randasi kur kas geresniame padė
jime, negu, kad anglų ūkininkai. Airiams 
valdžia ant kur kas didesnio laipsnio pri- 
gelbsti žemės išpirkime. Ketvirta — Ang
lija sutinka su kiekvienu sąmoningu reika
lavimu ir stengiasi tas visas praeityje pa
darytas klaidas atitaisyti. Penkta — įvyk
džius homrulį, Airijos parlamente rastųsi 
didžiuma katalikų atstovų, kurie, klausyda
mi savo tikėjimiško vado Ryme, rėdytų vi
są Airijos šalį tiesioginiame prieštaravime 
su Anglijos įstatymdavyste. Esant taip 
dalykams, tai Airijoj protestonai būtų pa
vergiami per popiežiaus tarnus, šešta — 
airiai stovi ant kur kas žemesnio kultūrinio 
laipsnio ir, gavę į savo rankas valdžią, pa
vergs civilizuotuosius atėjūnus — škotus ir 
anglus. Apart šių konservatai stato dar ir 
kitokias priežastis homrulio kenksmingu
mui. Nežiūrint ant visų tų argumentų ir 
pačios anglų draugijos konservatiškumo, 
demokratiška (žmonių savy valdos) dvasia 
vis daugiau ir daugiau prasiplatina tarpe 
liaudies ir 1906 metuose parlamento rinki
muose liberalų partija gavo didžiumą. Nau
joji valdžia po įvykdinimui įvairių svarbių 
naminių reformų griebiasi ir prie homrulio.

19. Hamrulio ir UlstČrio klausimai: Li-^ 
beralai pasiryžo duoti homrulį Airijai. Su
lyg padarytu sumanymu Airijoje bus įsteig
tas parlamentas dėl Airijos reikalų. Tas 
parlamentas turės tiesą spręst tiktai klausi
muose, paliečiančiuose vien tik Airijos rei
kalus. Krasos, prekybos, piniginiai, apsau
gos (militariškieji) ir jūrininkystės reika
lai paliks po Anglijos valdžios kontrole. Kad 
nedavus kaip nors aprubežiuoti ‘ vietinius 
kolionistus protestonus, tai sumanyme už
ginama įsteigti kokį nors tikėjimą už val
stybinį, arba šiaip suteikti kokią nors privi
legiją iš tikėjimiško atžvilgio. Apart to, 
Airijos atstovai sėdės Anglijos parlamente, 
taip-pat ,kaip iki šiam laikui. Kolionistai, 
geriau pasakius dvarponiai-kolionistai, ne
užsiganėdina tokiu liberalų valdžios suma
nymu ir visokiais būdais stengiasi jo priė
mimui užkenkti, bet matydami ,kad su ar
gumentais nepavyks sulaikyti demokratiš
kąją sriovę, tai sumanė griebtis dvarponijos e 
senobinio barbariškojo įrankio
Tam tikslui dvarponiai suorganizavo ir ap
ginklavo 100.000 vyrų, kurių pareiga būtų 
stoti j kovą ,jei liberališkoji valdžia bandys 
įvykdyti homrulį jųjų provincijoje Ulster. 
Mat Airija susideda iš keturių provincijų,— 
tai yra:
Provincijos vardas. Kataliku. Protestonų
Ulster...................... 690.W ...... 886.333
Leinster..................  989.113 ......... 170.230
Munster................ .  972.172 ......... 60.715
Connaught............. 587.237 ........ 23.273

ginklo.

A*'.

Viso .... 3.238.657 .... 1.140.551
Taigi, protestonų didžiuma yra tik vie

noje provincijoje ir tai dar nevisose grafys
tėse tos provincijos. Iš grafysčių tos pro
vincijos tiktai keturiose protestonų yra 
daugiau, negu katalikų ,kuomet kitose pen
kiose grafystėse katalikai perviršija. Ne
žiūrint į tokią mažumą, protestonai jokiu 
būdu nenori pasiduoti didžiumos valdžiai. 
Tam, žinoma, yra savo ekonomiškos priežas- 
tįs. Visupirma dvarponiai nusijaučia, kad 
naujasis parlamentas stengsis pagerinti 
ūkininkų padėjimą ir palengvinti žemės iš
pirkimą ir tai ne ant keno kito, bet dvarpo
nių rokundos. Kapitalistai vėla nusijaučia, 
kad jie, būdami turtingiausiais Airijos žmo-. 
nėmis, turės panešti sulyg savo turto dau
gumo, daugiausia mokesčių. Iš tų tai eko
nomiškų priežasčių Ulsterio barČnai ir ka
pitalistai, išnaudotojai Airijos, kaip katali
kiškųjų, taip ir protestoniškųjų ūkininkų ir 
darbininkų, varde religijos ir Anglijos vie
nybės organizuoja nesusiprtusius protes- 
tonus ūkininkus ir darbininkus į miliciją ap- 
ginimui savo privilegijų. Kuomet Anglijos 
armijos oficieriai atsisakė eiti užlaikyti 
tvarką tarpe Ulsterio protestonų, liberališ
kos valdžios priešų ,tai atsisakė vien-tik iš 
to, kad daugelis oficierių paeina iš Ulste- 
ryję gyvenančių išnaudotojų, kurie savo 
turtus sudėję iš Airijos gyventojų prakaito 
ir triūso. Kad išvengus kraujo praliejimo, 
valdžia sumanė homrulio klausimą paleisti 
Ulsterio gyventojams per referendumą.

(Pabaiga bus).
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KORESPONDENCIJOS.
i BAISI NELAIMĖ. 

Detroit, Mich.
. 5 d. gegužės, 6 vai. vakare, 

čia atsitiko baisi nelaime. 
Bevažiuojant vakare iš dirb
tuvių darbininkams, susimu
šė du karu. Čia karų kom
panijos, kraudamos sau mi
lijonus, nepadaugina karu ir 
tuomet, kuomet darbininkai 
važiuoja darban ir iš darbo. 
Iš tos priežasties rytais ir 
vakarais baisiai prisikimšę 
karai. Laike nelaimės vie
name kare važiavo 103 dar- 

• bininkai, o karas pabudavo- 
tas tik dėl 30 ypatų. Karas 
su darbininkais išvažiavo iš 
relių ir atsistojo skersai gat: 
vę. Tuom tarpu kitas karas, 
važiuodamas visu greitumu, 
įvažiavo išėjusiam iš relių 
stačiai į vidurį. Du darbi
ninkai tapo užmušti ir 35 su
žeisti, daugeliui sulaužyta 
kojos ir rankos. Priežastis 
išėjimo iš relių, kaip liudija 
vietos gyventojai, tai perso
nos relės, nes per dešimts 
metų jų niekas netaisęs.

Tai vėl naujos aukos kapi
talizmo dievui.

Ar ilgai taip darbininkai 
duosis save žudyti? Laikas 
būtų ir apie tai pagalvoti.

Detroito Reporteris.

Ansonia, Conn.
Malonu ir rašyti, kad yra 

kas pranešti visuomenei ir 
iš mūsų lietuvių gyvenimo, 
todėl ir pabriežiu viską, ką 
tik turime pastaruoju laiku 
nuveikę. 19 d. kovo suvie- 
nytom jiegom L.S.S. 186 kp. 
ir S.L.A. 66 kuopos buvo su
šaukta mitingas, kuriame į- 
nešta ir vienbalsiai priimta 
protesto rezoliucija prieš 
Burnetto billių ir pasiųsta 
prezidentui Wilsonui.

10 d. gegužės Ansonijos 
Lietuvių Šviesos darugystės 
buvo susirinkimas. Paaiš
kinus nekuriems draugams 
apie minėtos draugystės 
mierį ir naudingumą, prisi
rašė naujų narių apie 30.: Po 
susirinkimui va'rde L.S.S. 
186 kuopos tapo išnešta pro
testo rezoliucija prieš šau
dymą Colorado valstijoj 
streikierių ir prieš Mexikos 
karę ir pasiųsta Suv. Valst. 
prezidentui Wilsonui.

Turiu pažymėti, jog Lie
tuvių šviesos draugystė vie
na iš progresyviškiausių, ko
kios tik čia randasi.

Tarp vietos jaunimo irgi 
progresas smarkiai kįla.

Daugiau drąsos ir darbo, 
vaisių susilauksime!

Ašaka.
0

das. Nors per vargą viskas 
buvo padaryta: lietuviškoj 
bažnyčioj anglų kunigas at
laikė pamaldas.

Kaip matot, tai ir numirė
liai pradeda boikotuoti kun. 
Jonaitį.

Žilvitis.

Carnegie, Pa.
Nors čia L.S.S. 108 kuopa 

gyvuoja apie tris metai,, bet 
ikišiol nėra nieko ypatingo 
nuveikus, nes neturėjo sve
tainės. Dabargi gavome nuo 
A.P.L.A. 3-čios kuopos už- 
dyką svetainę, tai užvedėm 
diskusijas, kurios atsibūva 
kas pėtnyčios vakaras. Ant 
diskusijų lankosi kaip vyrai, 
taip ir moterįs, iš ko galima 
pasidžiaugti, kad ir pas mus 
pradeda lietuviai atsibusti..

Reikia ištarti širdingą ačiū 
A.P.L.A. 3-čiai kuopai už su
teikimą svetainės.

Varde L.S.S. 108 kuopos

spausti, turi krapštyti pas
kutinius centus, kad užganė
dinus kunigą su gaspadi- 
nėm.. !

Kewanieciu 
Vargonininkas.

Los Angeles, Cal.
1-ma d. gegužės apvaikš

čiota gana iškilmingai. Pu
blika netilpo didžiulėn I.P.S. 
L. svetainėn, tad socijalistai 
parsamdė dar vieną, kurioj 
irgi nesutilpo. Publikos rin
kosi skaitlingai dėlto, kad 
išgirdus garsaus socijalistu 
kalbėtojo Emil Seidekio žo
džius, kurį į čia parsikvietė 
Sos. Partija ant 9 dienų už 
kalbėtoją. Kalbėtojų buvo 
į 8. Veik visi kalbėtojai kal
bėjo įspūdingai apie Colora
do nelaimingus kasyklų 
streikierius.

Vienas meksikonas pasa
kė, kad Mexikos tironas dik
tatorius Huerta dar niekui 
taip barbariškai nepasielgė 
su darbininkais, kaip šiandie 
pasielgė Su v. Valst. kapita
listai su Colorados streikie- 
riais.

E. Seidel kvietė darbinin
kus laikytis solįdariškumo 
kovoje prieš kapitalizmo sis
temą. Jis pasakė: “Organi
zuotas proletarijatas turi 
laikytis solidariškumo taip, 
kaip Milwaukee visos kapi
talistų partijos prieš socija- 
listus”.

Kalbėjo ir vienas iš I.W. 
W. organizacijos. Jis šaukė, 
kad esąs gatavas tuoj stoti į 
revolicijonierių eiles ir ko
vot. Bet reikia pasakyti, 
kad ir kalbėjo “revoliucijo- 
niškai”. Nesilaikė jokios 
taktikos ir net gi paprasto 
mandagumo. Kalbėtojams 
buvo paskirta terminas po 
kiek laiko kalbėt, vienok I. 
W.W. kalbėtojas nesilaikė 
to ir kada tvarkos vedėjas 
jam patėmijo, kad jis jau 
perilgai kalba, tuomet I. W. 
W. šalininkai ėmė kelt ler- 
mą. Ir ištikro, I.W.W. visai 
nebando darbininkus orga
nizuoti, bet tik moka visur 
lermą sukelti.

Los Angeles socijalistu a- 
gitacija verda. Kas vakaras 
laikomos prakalbos ant gat
vių, o nedėldieniais net ir pa
mary, kur publikos daug pri
sirenka. Salaveišių armija 
visai nustojo klausytojų. Jie 
tankiai laiko prakalbas ir 
misijas tik namų sienoms ir 
gatvių stulpams.

Povas.

East Chicago, Ind.
Gegužės 9 d. atsibuvo di

delis balius, kurį parengė 
moterų šv. Onos pašelpinė 
draugystė. Tame vakaro 
pasilinksminime apsiėjo ko- 
nogražiausiai. Pas mus 
reikia pagirti abelnai visus 
lietuvius, nes jie moka gra
žiai tarp savęs apsieiti.

Podraug ir moterėlės, ma
tydamos, kad šiame kapita
lizmo surėdyme neapgins jų 
reikalų nei dievas, nei kuni
gas, nei ponas, todėl pradė
jo pačios rūpinties savais 
reikalais: rengia balius, su
sirinkimus ir aptaria savo 
reikalus.

Meištų Tamošėlis.

Taunton, Mass.
Pas mus lietuviai turi pa

protį pardavinėti svaiginan
čius gėrimus. Atsiveža bač
kutę alaus, supila į butelius 
ir pardavinėja. Neseniai tū
li Mokola ir Bučas nuėjo pas 
Česnuliavičių nusipirkti a- 
laus/ česnuliavičienė atne
šė Jiems keletą bonkų alaus 
ir jie jai padavė penkis dole
rius. Pasiėmus penkinę, pa
sakė: “Pas mane čenčiaus 
nėra.” Kuomet tie pradėjo 
reikalauti, tai ji juos sumušo 
ir išmetė laukan. Ant ryto
jaus Mokola ir Bučas ap
skundė česnuliavičių ir pas
tarasis užsimokėjo $15.00 
už sumušimą M. ir B. ir dar 
teismas nubaudė už parda
vinėjimą svaiginančių gėri
mų trimis mėnesiams kalė- 
jiman ir $150 užsimokėti 
bausmės.

Apšvieta stovi labai že
mai, bet už tai girtuokliavi
mas tarp lietuvių užima pir
mą vietą. L.S.S. kuopa turi 
11 narių.

J. Agurkis.

Donora, Pa.
9 d. gegužės atsilankė p. 

Račiūnas su krutančiais pa
veikslais. Publikos buvo ne- 
perdaugiausia, nes tą dieną 
bažnyčioj buvo apvaikščioji
mas “keturdešimčių”. Iš ki
tur irgi negalėjo atvažiuoti, 
nes vakare negalima gauti 
nei karai, nei traukiniai par
važiuoti. Paveikslai publi
kai patiko ir užsilaikė ra
miai.

Vargdienis.

Pittston, Pa.
3 d. gegužės Knygyno tet- 

rališka kuopa pastatė ant 
scenos komediją “Amerika 
Pirtyje”. Lošime dalyvavo: 
J. Jenkauskas, A. Gahnskas, 
A. Valinčius, H. G. Arminie
nė, M. Vaškevičienė, P. Šle
kaitis ir J. Staponkevičia. 
Lošimas išėjo gerai.

4 d. gegužės Knygynas pa
rengė prakalbas. Kalbėjo 
A. Baranauskas. Kalbėto
jas puikiai nupiešė dabartinį 
darbininkų skurdą ir nuro
dė, kaip jie gali išsiliuosuoti 
iš to skurdo.

L.S.S. VII rajono viršinin
kais tapo išrinkti sekanti: 
organizatorium J. Varnagi- 
ris, prot. sekretorium K. Ar
minas, fin. sekr. t J. Klikū- 
nas, iždininku H.G.Arminie- 
nė Veik. Kom. narys A. Va
linčius.

Linkėtina naujai valdybai 
smarkiau pasidarbuoti.

H. Eržvilkietė.

čia tau patiks “laisviems” 
Jurgučiams!... Ir jie, viens 
po kitam, pradėjo krikti.

Pasiliekę gi ištikimais sa
vo “orderiui”, suko galvą, 
kaip čia pagelbėjus. Galvo
jo, mąstė ir surado, kad vie
tinių “avių” vilnos senai 
kirptos, — o pavasariui už
puolus, pasidarė nerangios, 
užtat ir nuo būrio atsilie
ka. Todėl parsikvietė “kir- 
piką” net iš Cleveland©, ku
ris 8 gegužės, susivaręs mū
sų aveles į vokiečių aviny- 
čios skiepą, nukirpo jąs ligi 
pat skūrai. Išvažiuodamas 
pavaišino savo aveles “kre- 
kėmis”, pamirkytomis svai
galuose (krakers soaked in 
the boose), įgraudino nesu- 
sidėti su socijastais ir nes
kaityti blogų, bedieviškų lai
kraščių .

Tik ar nuo panašios ope
racijos sustiprės “ordenas” 
mūsų “laisvų” Jurgučių, tai 
klausymas.

Kartus.

PAJIEŠKOJIMAI

SCHNEIDER BROLIAI
KRIAUCIA1

Portland, Me.
22 d. kovo atsibuvo ir pas 

mus prakalbos; tai dar pir
mą sykį šiame miestely lie
tuviškos prakalbos, kurias 
surengė L.S.S. 105 kuopa. 
Kalbėjo drg. Michelsonas. 
Žmonių buvo neperdaugiau- 
sia, bet visi likosi užganė
dinti. Po prakalbai susitvė
rė ir pašelpinė draugystė iš 
17 narių, bet vargiai ji gy
vuos, nes naujų narių nėra 
iš kur gauti, o senieji irgi 
šaltai žiūri. Nevertėtų 
mums ją pakrikdyti. Soci
jalistu kuopa gyvuoja ne
blogiausia, nors ir nėra daug 
ką nuveikus. A. Gojus.

KUN. JONAITĮ BOIKO
TUOJA NUMIRĖLIAI.

So. Omaha, Neb.
Nors keistai skamba ant- 

galvis, kad numirėliai boiko
tuoja, bet tai faktas. 27 d. 
balandžio mirė 60 metų se
nelis Petras Junevičia. Jis 
buvo geras katalikas, prigu
lėjo prie parapijos, prie S.L. 
A. 87 kuopos, šv. Antano 
dragystės ir prie vienos če
kų draugystės. Iškilus para
pijos vaidams su kunigu, ve
lionis turėjo daugiausia vi
sur susidurti tuose vaiduo
se. Prieš mirsiant jis paliko 
testamentą, kad jo kūną neš
tų į lietuvišką bažnyčią, bet 
visas pamaldas atliktų sve
timtautis. Kad įnešus jo kū
ną į lietuvišką bažnyčią ir 
pakvietus svetimtautį kuni
gą atlikti pamaldas, reikėjo 
daug vargo padėti. Pirmiau
sia reikėjo išimti nuo lenkų 
kunigo paliūdyjimus, jog ve
lionis atliko išpažintį ir su 
tuom paliūdyjimu gauti nuo 
vyskupo leidimas, kad tas 
palieptų įleisti įnešti lavoną 
į lietuvišką bažnyčią ir pa
skirtų kunigą atlikti pamal-

Carnegie, Pa.
Dar tik metai laiko, kaip 

čia susitvėrė A.P.L.A. 3-čia 
kuopa, bet ji jau yra gana 
daug nuveikus. Išsyk turė
jo tik 30 narių, bet dabar 
jau yra apie 70 ir turi gero
kai banke pinigų. Dabar 
kuopa nupirko už $425.00 
šmotą žemės, kur greitu lai
ku pradės statyti savo na
mą. Gal “Laisvės” skaityto
jai nusistebės, kad toks ma
žas skaičius ir statosi savo 
namą. Nieko nuostabaus 
nėra, nes čia nėra agento iš 
Romos trusto, kuris už pini
gus dangų pardavinėtų, _ tai. 
lietuviai pirkosi žemę ir sta
to visuomeniškus namus, 
ne bažnyčias.

Sapukas.

o

Montello, Mass.
10 d. gegužės liet, teatra

liškas ratelis “Viesulą” sta
tė ant scenos dviejų veiksmų 
komediją “Apsiriko”. Visi 
artistai savo roles atliko la
bai gerai. Paskui buvo mo
nologai, Džian Bambos pasi
kalbėjimas ir šokį pritariant 
ant piano. Taipgi dainavo 
kvartetas ir buvo įvairus 
žaidimai. Įžanga visiems 
uždyką. Žmonių buvo apie 
1000 ir visi pasiliko užganė
dinti. Aukų surinkta paden
gimui lėšų $14.93.

Daugiau tokių vakarėlių! 
Jauna Mergaitė.

Cicero, III.
Šio miestelio darbininkai 

apvaikščiojo gegužinę šven
tę 3d. gegužės. Apvaikščio- 
jimą surengė lietuvių sky
rius Socialist Party. Kal
bėjo A. Sidaravičia ir S. J. 
Dargužis. Kalbėtojai savo 
užduotis atliko gana gerai. 
Paskui buvo perstatytas mo
nologas “Moters politika ir 
palaiminta motina”, kurį at
liko A. Kaminskienė. ‘ Rei
kia pastebėti, kad iš lietu
viškų vietos moterų, yra vie
na iš progresyviškiausių A. 
Kaminskienė, kuri visados 
dalyvauja visuomeniškuose 
susirinkimuose. Paskui dai
navo net trįs chorai :iš Mel
rose Park choras sudainavo 
keliatą dainų gana gerai; 
vietos “Raudono Kaspino 
kliubo” choras, susidedantis 
iš mažų mergaičių, dainavo 
angliškai ir lietuviškai, dai 
nosT ‘ 
kui sudainavo vienų vyrų 
choras, po vadovyste p-lės 
E. Giri jotai tės, gana gerai. 
Iš merginų, tai viena iš ga
biausių ir pasišventusiu dėl 
darbininkų labo E. Girijotai- 
tė.

Publikos buvo pilna sve- 
taitainė ir užsilaikė gana 
ramiai, išskyrus dvi moteris, 
kuriom labai nepatiko mo
nologas. Jos, nelaukdamos 
nei pertraukos, demonstra- 
tyviškai apleido svetainę.

Aukų surinkta padengi
mui lėšų $5.75.

A. L. Vytautas.

Kewanee, Ill.
Nors tankiai matosi 

mūsų miestelio nusiskundi
mai ant vietos kunigėlio,bet 
dar toli gražu ne viskas, kas 
vertėtų parašyti.

Užtenka pasakius tiek, 
kada tapo nubalsuota panai
kinti karčiamas, tai kunigas 
per kelias savaites šaukė, 
kad balsuodami už panaiki
nimą karčiamų, atėmę žmo
nėms duonos kąsnį.

Per Velykas kunigas lak
stė po stubas ir rinko, pini
gus. Mat, parapijonai mo
ka jam apart visų įplaukų 
dar $60.00 į mėnesį algos,bet 
tai jam neužtenka tų. Jis/ne- 
galįs jokios mėsos valgyti, 
apart vištienos. t-

Man rodosi, kad geriausi 
vaistai būtų dėl tokių, nuei
ti į geležies dirbtuvę ir ten 
padirbėti, tuomet galėtų 
valgyti netik vištieną, bet ir 
juodą duoną, bile tik gautų.

Dabar, suprantama, lai
kant net dvi gaspadines, gali 
ir viduriai sugesti.

Nors dar mūsų bažnyčia 
skoloje paskendus, bet jau 
kunigas reikalauja nuo pa
rapijos statyti kleboniją,nes, 
girdi, negalįs gyventi pa
prastuose kambariuose.

Parapijonįs, bedarbės su-

iš

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo °0 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:

A. Daunora
P. O. Box 13 Luzerne, Pa.

(39)

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

Jis pats arba kas apie jį žino malo
nes atsišaukti.

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).

ZECERIO
-----

Esu dirbęs spaustuvėje 8 metus. Tu
riu zecerišką liūdij-mą. Galiu statyt 
lenkiškai, rusiškai ir^etuviškai.

B. Kalbauskas,
312 Grand Str., Brooklyn, N. Y. 

(38—41)

įskai ir lietuviškai, uai- pi IipčĮT A IT

Hartford, Conn.
10 d. geg. atsibuvo L. S. S. 

49 kuopos prakalbos pami
nėjimui gegužinės šventės. 
Kalbėjo draugas J. Šukys iš 
Brooklyn, N. Y. apie geguži
nę šventę. Publikos buvo 
apie du šimtu, bet iš prieža
sties šilto oro, daugelis, ne
laukę pabaigos, išsiskirstė. 
Tapo išnešta protesto rezo
liucijos prieš Burnetto bil- 
lių, Mexikos karę ir Colora
do skerdynes.

Turiu pastebėti, kad L. U. 
N. kliubas mėnesiniame su
sirinkime taipgi i išnešė pro
testo rezoliuciją prieš Bur
netto billių, užtai vertas pa- 
gyrimo.Gal ir kliubas po bis- 
kį pradės dalyvauti politiš
kam judėjime.

Pereito j korespondencijoj 
įvyko klaida, kur pasakyta, 
kad L.N.U. kliubas pakvies 
už kalbėtojus ant 8 d. gegu
žės , ture j o būti ant 30 d. ge
gužės, tai laike fėrų.

Ukėsas.

Akron, Ohio.
Pabaigoje pereitų metų 

čionai susitvėrė, “šventa” ir 
“laisva” šv. Jurgio pašel- 
pos draugystė. “Laisvi” 
Jurgučiai išpradžios, kol 
laikydavo susirinkimus p. S. 
stuboj, gyvavo j pusėtinai. 
Perkėlus gi susirinkimus į 
svetainę, mūsų Jurgučiams

., sve-
svetainę, mūši
pradėjo nesise
tainėj jiems biįvo atimta
laisvė prie “rudžĮb”, tai kur

■ ■■',. . L • ■' f \ .' *

PARSIDUODA FORNIČIAI.
Kas norite nusipirkti u* pigią kainą 

foi'ničius, tai atsišaukit greit po šiuo 
adresu:

J. Kardoką,
52 N. 1st St., ant pat viršaus, 

Brooklyn, N. Y.

PARSIDUODA .PARMOS.
Farmos ant pardavimo gražiausioj 

apielinkėj, kur gyvena daug lietuvių 
fannerių. 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.

KLAUSYK
MANO 

ŽODŽIO!
Ateik pirkti vyriškų 

aprėdalų, k. t. skrybėlių, 
marškinių, kalnierių ir 
1.1. Pas mane ta voras 
geras ir kainos pigios.

K. LIUTKUS
131 Grand St., 

BROOKLYN, N. Y.
(Arti Berry St.)

FARMOS, FARMOS.
Turiu ant pardavimo visokių farmų, 

gatavų, su aremais laukais, su sodais 
ir budinkais — prastais ir labai ge
rais, mažų ir didelių. Farmų žemės ■ 
lig su moliu ir su juodžemiu, ir maišy- ' 
tos su smėliu. Turiu parduoti daug 
geros maišytos, neišdirbtos su kelmais 
ir su medžiais, taipgi pliku lauku par- ! 
duodu visokio didumo ,visos arti mies
tukų ir geležinkelių. D džiausią Lie
tuvių kolionija, kuri randasi Michi ga
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- 
mas, iš kurių sau tinkamiausią išsi
rinksi. Rašyk tuoj ir gausi knygutę ; 
apie prekes ir viso krašto aprašymą, 
taipgi mapą dovanai. Adresas:

ANTON KIEDIS, 
Peacock Lake County,

Michigan,

BĖANGŲS DRAUGAI:
Turiu už garbę jumis pra

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

Prekė teisinga ir žema. 
Darbą padarome greitai ir 
pigiai.

Kas atneš šį apgarsinimą 
ir užsisakys siutą ,tam pro- 
sysiu čielus metus siutą dy
kai.

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

Nepamirškite mūsų naujo adreso.

UNIJOS KEPURIŲ 
KRAUTUVE

Naujos mados skrybėlių jau
niems, seniems ir mažiems.

Visos kepurės pas mus pirk
tos bus iščystijamos dykai.

Andrius Karpavičius
254 Grand Street

BROOKLYN, ‘ N. N/

28—29 SUSIV. LIET. AMERIKOJE

SEIMAS
INVYKS WATERBURY’JE, CONN.
24 iki 30 d. Gegužes men., 1914 metų.
Šiuo kreipiamasi į visus S. L. A. narius, 

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

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

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

PIRMUTINIS LIETUVIŠKAS NEW YORKE

UŽEIGOS NAMAS arba KOTELIS
V

LI ETUVIAI.’KREIPKITEQ’AS SAVUOSIUS
Męs paWlmijom, kad būtinai yra reikalinga* lie

tuviams New Yorke UŽEIGOS NAMAS. Taigi, 
mes ir insteigAm ta užeigos narna, kuris randasi 
po numeriu 498 
kampas Spring St., New York City. Brangus 
Keliauninkai, kurie manot keliaut in Lietuva ne
pamirškit atsilankyti in mus užeigos narna, o gau
site naudingus patarimus Mes pasitinkame New 
Yorke pasažierius, pribuvusius iš kitu mieetu.Su- 
teikiam jiems nakvyne ir parupinam pasportus iš 
konsuiio.'

LaivakortesParduodam
antdručlauslu Ir greičis 
šią kaina iŠ Lietuvos ir 
iSmainom pinigrusvisu 
viemastis pigiau, kaip 

čiu kainu, pažymėdamas, iš kur ar in kur nori važiuot. Meldžiam 
kiais reikalais in artimiausi jums offisą ypatfška^ar por laiškus.

GEO. J. BARTASZIUS ir J. P. WASILIAUCKAS

ausiu garlaiviu už pigiau- 
in Lietuvą. Siunčiam u 
vlojpatysfiu, Darotnda 
kiti. Reikalauk laivnkor- 
i kreii'ti:- pas m u* su viso

261 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS

498 Washington St
Corner Spring Street 

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

, . f
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“Laisvės”agentas dabar lan
kosi po apielinkę Pottsville, 
Pa. .Pas jį galite užsirašyti 
“Laisvę” ir pinigus užsimo
kėti.

Draugijos, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organu:

“Laisvės” Adm

VIETINES ŽINIOS
Pranešame, kad 23 d. ge

gužės (subatoj) Bronxe, po 
N. 639 Courtland Ave.(kam- 
Sas 152 gatvės) atsibus L.S. 

. 52 kuopos parengtas gra
žus teatras su šokiais.

Pradžia 7 vai. vakare.

Geg. 24 d. Van Cortlandt 
Parke, New Yorke, atsibus 
drg. Hermano prelekcija ant 
temos: Žemė, jos formacija 
ir produktai.

Pradžia 2 vai. po pietų.

Sekančiame “Laisvės” No. 
tilps surašąs aukavusių Co
lorado streikieriams laike 
gegužės 1 d. apvaikščiojimo.

Gegužės 17 d. So. Brookly
ne atsibuvo draugiškas va
karėlis, kelių draugų pa
rengtas W. M. Shedlow sve
tainėje. Vakarėlis pavyko 
gana gražiai. Publikos bu
vo gana daug. Visi sma
giai linksminosi. Po vaka
rienės dainininkai iš “Aido” 
choro sudainavo pora daine
lių, kurios publikai labai pa
tiko.

Tik tiek bloga, kad randa
si tokių, kurie nori dovanai 
jlist. Keli iš tokių buvo pra
šalinti. P. Strumskis norėjo 
nusiderėt pigiau, jam, mat, 
perbrangu $1.00, bet nepa
vyko ir dievo muzikantas 
partraukė namo.

Vyturėlis.

LIETUVIŲ IMMIGRANTŲ ŠELPIM. 
DR-JOS VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

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

Pagelbininkaa 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.

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

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

-----------------
ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU

VOS BALSO” DRAUGIJOS 
KENOSHA, WIS.

Feliksas Dapkus, 914 Jenne St., 
prezidentas.

Kazimieras Norbutas, 815 Jenne St., 
vice-prezidentas.

F. Bartkus, 1019 Pearl St., protoko
lų raštininkas.

Ant. Kuplevskis, 964 Jenne St., iž
dininkas.

Kaz. Arlauskas, 818 Jenne St., fi
nansų raštininkas.

Kasos globėjai: J. Leščauskas, 607 
Tenjm 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, 

">0 Newell St. ir J. Glinskis, 36 Ho- 
land Avė.

Sergantieji Lietuviai
AR JAU NETEKOTE KANT

RYBĖS JŪSŲ LIGOJE? 
diena po dienai, i&vaitė po 

savaitei, mėnesis po mėnesiui, 
metas po metui gydau sergan
čius lietuvius. Pažiūrėkite kiek 
sergančių jau išgydžiau, kiek 
sergantiems pagelbčjau jų ilga- 
metinčje įkirtoje ligoje. Kada 

, jums gyvenimas įkirėjo nuo 
mėginimo visokių taip vadina
mų liekarstvų, jaučiatės, jog 
kas kartas jums esti aršinus — 
tada vienatine pagelba yra be 
užvilkimo kreiptis prie seno, 
garsaus specijalisto

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

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

Dėl lytiškų ir inkstų ligų tu
riu didelius ir garsius aparatus 
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. Neatidėliokite 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!

lietuviška

APTIEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galima 

apturėti per pačtą:
Nuo Reumatizmo.......................... $1.00
Kraujo Valytojas*........................$1.0Q
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 

Brooklyn, N. Y.

Richter’
. EXPELLER”

Drūti muskulai neatneša naudos, 
jei Jus Jiomatizmas kankina. Su

PAIN EXPELER1U
jei drūčiai suboršti atneš Jum tuoj 
palengvinimą ir prašalins priežastį 
skausmų. Raunami ap h’kooe u« Ir 6 o o

F. Ad. Richter & Co.
>10 PEARL BT.. NEW YORK.

A Tcmikit antAnkoro —'w
ženklo apsaugoimoF fa

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.

LIETUVIŠKAS

Advokatas

Tel. 2334 Greenpoint.
Puikiausia vieta lietuviams pas
P. DRAUGELI.

WILLIAM F. J. HOWARD
Lietuviška pavarde buvo 

Vincas P. J. Kavaliauskas

315 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

TEISINGIAUSIA A HVT’IF'IZ A
ir geriausia A r I Ir K A

LIETUVIŠKA *** 1 llulVrl.
(?)

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

JAUNI VYRA
SENI VYRAI

VIDURAMŽINI VYRAI
Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie būdams 

neprotingi dasileida perviršumą—vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukie arnžio, katram negale pylnai nauduoti priimnuma 
gamtos,— vysi tie vyra! 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, Nuallpnelma, Abel- 
na pragaišti ėpeku, Pragaišti gyvybes sky- 

atlmo, Naktinius nubeglmus, Rheuma- 
tlzma, Organiškas Ilgas, Pylva, Kepenų, 
Pūslės Ir Inkštu Ilgas, gali but galiutinai 
išgydyti sava nuomusė, privatnai ir slapta, sa ma
žais kaštais.

Tūkstančiai vyru atgava sava tobulą sveikatą, spėkas 
Ir stiprumą per pagėlbą tuos knygos. Ji ira krautuvė ži
nios ir talpina šiam tykrus slaptibes, kurios vyras turi 
žinoti. Netrotikiet sava piningu moki tylami už prastus,® 
bevertės, vaistus iki koiaik neperskaitisti šitą knygą JI 
pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt galiutinai isigy- 
dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYSAI DYKAL 
Męs užmokam ir pačta. Išrašik ai^keie 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. 300 22 FIFTH AVE., CHICAGO.

DYKAI DIEL VYRU.
Godotini: Aš esu užinteresuotas jusu pasiuliminui dykai 

siunstos knygos ir norėčiau, jog jus išsiustumet man 
vieną iš tuo knygų.

Vardas ir pavardė............ .......................................................... ■

Adresas

Stejtas

*PUIKI DOVANA
KNY 
naujausio mokslu Ir ką rei
kia daryti apslrgus, taip-pat 
Ir kur greit išsigydyti, ly
giai ta knyga

GA 8 VIC I KATOS bci

Brooklyniečiai jau išleido 
drg. A. Baranauską į Škoti
ją. Išleistuvėms buvo su
rengtas vakarėlis, kur daly
vavo daug draugų ir drau
gių, daugiausia, supranta
ma, kuopiečių. Buvo pasa
kyta ir kelios t.nimnpsnp« nu 
ilgesnės prakalbėlės. Nprs 
buvo ir juokų, bet leit-moty- 
vas prakalbėlių buvo nuola
tinis priminimas apie tuos 
ryšius* kurie jungia Ameri
kos ir Lietuvos socijalistus.

Skanus alus, 
gardi arielka, 
elius, visokis 
vynas, kvepen- 
ti cigarai, ir 
puikus užkan
džiai. Sale del 
mitingų ir ve- 
selių. Nepa
mirškit šios 
asakančiausios 
vietos, o busit 
užganėdinti.

73 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Palei Wythe Ave.

______________   .....——- -—

Iz. Stankaitis mums pra
neša, kad šiomis dienomis 
bomai smarkiai sumušė Ka
zimierą Šoblicką, narį šv. 
Jurgio draugijos.

Prašoma draugų neapleis
ti jo nelaimėje.

i Akušerkaį
SPabalKimi kurst} Womans Medical 

College, Baltimore, Md.
Tmbvimiiiiim“1

9 Rimdymo, taiptrl 
?? pagelbų invairios.

§ F. Strop

Pasekmingai atlieku savo darbu prie S 
. I suteikia visokias rodąs ir JS 

pagelba invalidose moterų ligose. L
ii7.no 6 Loring st., | 

E Ir7th sts. ft

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,_ £
aš užtikrinu kad mano darbu ir 
kaina busit užganėdinti.

Vestuves, 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 fotografuo.ti į namus na- 
bašninkų. Iš toliaus galite pra
nešti per telefoną. Važiuojant iš 
Brooklyno išlipkite ant FRESH 
POND ROAD.

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

SO. LJOSTOIN, MASS.

Telephone So. Boston 21011 ir 21013.

Važiuokit | Lietuvą
—WHITE-STAR LINIJA. - -

1
Tiesiog iš Bostono už pigiausią kai
ną ir didžiausiais laivais, ant kurių 
S a geriausis/patarnavimas. Laivai 

plaukia reguliariškai iš Charles- 
town’o (dalis Bostono). Atsiveskite 
savo gimines ir draugus iš senos tė
vynės ir išbirkite 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.

Ar skaitai

Šiomis dienomis Brookly- 
ne viešėjo prezidentas S. L. 
A. p. Živatkauskas iš Scran- 
tono.

So. Brooklyne 17 d. geg. 
tapo atrastas upėje prie Ha
milton Ave. lietuvis Juoza
pas Stankus, kuris jau buvo 
jieškomas nuo Velykų. Mat, 
Stankus per Velykas buvo 
nuėjęs kur tai į svečius ir 
susimušęs. Po muštynių bė
gęs namo, paskui jo pat rau
kė tie, su kuriais jisai mušė
si. Kol kas piktadarių dar 
nesusekta. Mušeikos gi pa
bėgo į platų pasaulį.

Vyturėlis.

GERIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PAS

A. SHRUPSKI
Pas mane galite gauti ska

niausio alaus, puikios degtines 
ir skanaus vyno. Patarnavi
mas kuogeriausias. Atsilanky- 
kit, o persitikrinsit.

61 So. 2nd St., Brooklyn, N. Y.

Naujienos už 25 c

“ Rankpelnį”?
Jeigu ne, tai tuojaus išsirašyk. 

“Rankpelnis” yra darbininkų laikraš
tis, leidžiamas Lietuvių Socijalistų 
Sąjungos Didžiojoj Britanijoj.

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

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

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

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

“RANKPELNIS”,
76 MAIN STR.,

BELSHILL, SCOTLAND.

Nauja Lietuviška

KRAUTUVE
Užlaikomo, parduo

dame ir pataisomo ge
riausia S IU V A M A S 
MAŠINAS, puikiau
sius Gramafonus ir ki
tokius muzikališkus 
instrumentus. Vai
kams keričiukus, Bai- 
sikelius, visokius laik

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

A. RAŲLUKAITIS ir J. GIRDVAINIS 
Lietuviai savininkai

«O. BOSTON CYCLE CO.
310 Broadway, So. Boston, Mass. <

rį
g“- ♦ —
J Hamburg-American j

“DAKTARAS” 
parodo, kaip 
nuo ligų apsi
saugoti .

Beckerio teisine jau užsi
baigė perklausinėjimas liu
dininkų apkaltinimo, dabar 
eis perklausinėjimas tų liu
dininkų, kurie gina Beckerį. 
Jisai pats, veikiausia, nieko 
nekalbės.

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

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

New Yorke tik-ką pasi
baigė suvažiavimas Ameri
kos fabrikantų draugijos. 
Abelnas kapitalas narių, pri- 
gulinčių į tą draugiją, išne
ša 5 bilijonus dolerių, jų fab- 
rikose ir dirbtuėse dirba 5 
milijonai darbininkų.

Brooklyno ir New Yorko 
kalėjimuose kiekvienoj ka
meroj bus paaukauta po bi
bliją. Tą darbą atliks Bibli
jos daru gija.

Ar tuomi pataisys kali
nius?

“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 “šakes” ant pažiūrėjimo.

Adresas:
“ŠAKĖ”

1607 N. Ashland Ave., Chicago, Ill.

| Į Didžiausia kompanija
i Linija. visam pasaulyje!
’ Ji turi 431 savo garlaivį, ku- 
| rių įtalpa siekia 1,306,819 tonų, 
g Vienatinė ir tiesiogine linija 
f tarp

I Bostono ir Hamburgo
Laivai didžiausi ir kiekvienas 

g su dubeltavais šriubais.

Č

ŠITOJ KNYGOJ “DAKTARAS” netik 
pamokina kaip ir kur nuo visokių ligų gerai 
išsigydyti, bet taip-pat labai gražiai, kaip 
tikras tėvas 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 išdčs- 
tinčja, jog kitose knygose to visko negali at
rasti. Šita knyga kiekvienam užaugusiam 
vyrui ir moterei 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 užsisenčjusiomis ligomis, šitoje kny
goje atrasite tikrą rodą.

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pirmiau 
ne kaip kreipsies prie kokio nors gydytojaus, 
arba vartosi lickarstas, 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 kokį nors nesveikumą ir reika
lauji geros, teisingos pagelbos, kad trumpam 
laike galėtum išsigydyt, tai atsišaukic prie 
Profesionališko Daktaro, Ph. M. Klinikos 
lietuviškoj kalboj. Rašyk arba ateik.

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

NEUŽMIRŠKITE SAVO 
VAIKUČIUS.

Skaitykite ir platinkite 

“Laisvę” 
Tik $2.00 metams.

ATVDA!
DRAUGYSTĖMS,KUOPOMS 

IR KLIUBAMS!
Išdirbu visokias

KUKARDAS “BADGES”, GUZIKUS IR 
ŽENKLELIUS.

visokiems piknikams, šermenims ir tt. 
Datau visokius medalius ir visokias ant

spaudas draugystėms.
Ant žedno pareikalavimo prisiunčiu 

sempelius.

NOVELTY MANUFACTURER
123 Ferry St, Newark, N. J

Dep. L.

1 LAIVAKORTĖS pigiausioj ir J patarnavimas geriausias. Paša- 1 žieriai gali važiuoti be baimės, 
) nes jų gyvastis geriau yra ap

saugota, negu ant žemes.
Taipgi mus kompanijos laivai 

išplaukia iš New York, Phila- 
a delphijos ir Baltimores tiesiog 
I į Hamburgą.
w Artesnių žinių klauskite pas:

r Hamburg-American
į Line
k New York, Philadelphia, Boston 
I Baltimore, Pittsburgh, Chicago 

)T St. Louis, Minneapolis
New Opeans, San Francisco 
Arba

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

Vienaveiksmis dramos vaizdelis, 
skiriamas vaikams.

Nupirkite tą knygelę 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.

Temyk! Žiūrėk! Klausyk!

as vietos agentų.

BIZNIE II Al!
SINKITĖS 
‘LAISVĖJE”

Ar tu kenti dantų skaudėjimų? Ar 
tu nori žinoti, kur yra geras, be skau- 
dejėmo gydųntis dantis? Kad darbas 
yra rūpestingai atliekamas už priei
namų kainų. Tuojaus eik pas gerai 
žinomų specijalistų.

DR. HERMAN AUSUBEL, 
SURGEON DENTIST,

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

SPECIJALISKAS IŠPARDAVIMAS
TOKIO IŠPARDAVIMO NEW YORKE DAR NIEKAD NEBUVO

Labai puikus

Venskie Armonikai 
su 21 perlo klev'šiu, 8 basais

Ventės $18.00, tik už

Toks pat Armonikas
21 plieninių k’apar.ų, 12 basų 

Vertės $25. (M), tik u$ ~1.28

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

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

Tą Krafafoną Rvarantuojnrne ant IO metų.

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

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

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

Tik 1 doleris!
Išsiųsdink Šiandien tiktai 
vienų dolerį, o apturėsi 
Edmundo Steponaičio raš
tų knygų, ką.iri privalo ras
tis kiekviename lietuviška

me name. Steponaitis buvo vienas iš pirmųjų mūsų jaunųjų rašytojų, 
kurie duoda mums pradžių 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. pas

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

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

TRIS GEROS KNYGOS: *

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

PASAULIŲ RATAS įSSSSMK 
ir kitas planetas. Su paveikslėliais..........................2So

MEIL C.S, KARŠTLIGE
meilu................................................................................. 2<>o.

Imant v:aas tris sykiu, atiduodam už 60c
Pinigus siuskit pastos ženkleliais šiuo adresu.

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

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 tv* 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.

Pinigai galima siųsti ir stampomis.

DR
R1C

Žmogus jei kankinamas skausmais yra 
bo pageltos kaipo akrutas sudaužytas 
ant skalu. Ar kenčiate skausmus Roma* 
tizmo, Neuralgijos, UžsBaldymo ir t. t. 
tada pamėginkilo pora sykiu sutepti su 

PA IN EX BELEKIU, 
Pa.ovencziai. naminiai. \ Altais.

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

Ocmy/.lt ant anf tg,J,vria — «< nk'ta

“LAISVĖ”, 
Brooklyn, N. Y.

Ocmy/.lt



