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džia persiprašė Chiniją, kad 
tas atsitiko. Chinija tuom 
persiprašymu liko užganė
dinta ir ginčai pasibaigė.
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restorane

su-

tai gubernatoriaus buvo nu
baustas 200 rub. už “agitaci-

Už “agitacija prieš rusu 
kalbą”.

Balstoge. Kaž-koks Sk

Prie kratos seminarijoje.
Žitomiras. Krata klieri

kų butuose prie lenkų semi-

nubaudė mirtim, o kitus pa
vertė savo kareiviais ir pa
siuntė geležinkelį taisyti.

BROOKLYN, N. Y., 21 Balandžio (April), 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”.

nuošim-
Dešimtis gi metų at-

Sunaikino brošiūra.
Maskva. Teismo rūmai 

nutarė sunaikinti L. Tolsto
jaus brošiūra: “Negaliu ty
lėti”.

liepus iš Peterburgo.
Seminarijos knygyne are

štuota apie 600 knygų — 
Lenkijos sukilimo laikui.

Paskenduolis.
Ties Pilviškių stotimi ne

seniai rado prigėrusį kurpį 
J. Zaranką. Jis išgėręs ėjo
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IV Metas

Philadelphia, Pa. Dakta
ras I. Stankus jau prikibo ir 
prie “Kovos”. Drg. K. Vi- 
dikas, “Kovos” redaktorius, 
tapo suareštuotas dėlei pa
talpinimo “Kovoj” kelių tei
sybės žodžių apie tą daktarą. 
Drg. K. Vidikas tuojaus pa
leistas po kaucija.

Phil adei ph iečiai sako, kad 
dabar bus patogiausia proga 
parodyt visuomenei, kuomi 
yra tasai stebūklingasai 
daktaras. Kaip girdėt, p. 
Stankus jau pasirūpino ir 
anglišką vertimą “Laisvėj” 
tilpusio straipsnelio “Stan
kus Zablacko rolėje”. Mato
mai, ir su “Laisve” jisai nori 
pasitampyti. Žiūrėsime.

Pasikėsinimas ant New 
Yorko majoro.

17 d. balandžio, 2 vai. po 
pietų, 70-ties metų senelis 
Michel P. Mahoney kėsinosi 
ant New Yorko majoro Mit- 
chellio, advokato Polk ir po
licijos komisoriaus Boodo.

Jie visi trįs važiavo į mies
to salę (City Hali) automo
biliuje. Kaip tik išlipo iš au- 
tomobiliaus, tai minėtas se
nelis šoko prie jų ir paleido 
iš revolverio šūvį. Kulka 
papuolė miesto advokatui 
Polk ir sunkiai sužeidė.

Šoviką tuoj aus sulaikė au- 
tomobiliaus mašinistas ir 
publika. Jis griežtai atsisa
kė duoti kokius nors parody
mus. Spėjama, kad jis ir 
svetimą pavardę padavė.

Nėra abejonės, kad kulka 
buvo skiriama majorui, bet 
netyčia kliuvo advokatui.

Mexika nusigando.
Mexika visgi nusigando 

Suvienytų Valstijų ir, dar 
nesulaukus savo pakraščiuo
se Suv. Valstijų kariško lai
vyno, sutiko sveikinti ameri
konišką vėliavą 21 šuviu iš 
kanuolių.

Amerikoniški laivai turės 
tuo pačiu atsakyti.

Vienok toli gražu dar ne
simato tarp Suv. Valstijų ir 
Mexikos santaikos. Wilso
nas griežtai reikalauja, kad 
būtų nubausti tie, kurie su
areštavo Suv. Valstijų laivy
no kareivius, nes, girdi, 
Mexika įžeidus Suv. Valstijų 
laivyną.

Suv. Valstijų laivynas 
skubinasi.

Nežiūrint į tai, kad Mexi
kos prezidentas sutiko su 
Wilsono reikalavimu atiduo
ti amerikoniškai vėliavai 
garbę, Suv.Valstijų laivynas 
visu smarkumu plaukia 
Mexikos pakraščiuosna.

Mexiko gyventojai sujudę.
Mexiko City. Miesto gy

ventojai labai sujudę ir ne
kantriai laukia žinių iš ka
rės lauko. Valdžia įvedė la
bai aštrią cenzūrą laikrašti
jai.

El Passo, Tex. čia buvo 
smarkus mušys federališkos 
kariumenės su revoliucijo- 
nieriais. Kovoje kątik ne
žuvo revoliucijonierių vadas 
generolas Villa. Jis prieša
kinėj eilėj mušėsi su feclera- 
liškais kareiviais ir tapo at
skirtas nuo savo kariume
nės. Tuom tarpu, ant lai
mės, pribuvo pagelbon su sa
vo kareiviais generolas An
geles ir jį išgelbėjo.

San Pedro. Čia kilo bau- 
sus mušys. Generolas Villa 
paėmė nelaisvėn 1.500 fede- 
rališkų kareivių. Iš jų 500

Mexikos kariumenej 
cholera.

Kaip praneša paimtieji 
nelaisvėn federacijos ka
reiviai, tai generolas Welle 
sko su savo armija randasi 
tyruose be maisto ir van
dens. Daugelis kareivių žū
sta nuo troškulio. Pradeda 
jau ir cholera sirgti.

Naujas išradimas.
Dayton, Ohio, 17 d. balan

džio. Čia buvo pirmas ban
dymas naujai išrasto orlai
vio. Orlaivininkas Orville 
Wright iškilo su savo orlai
viu į viršų ir lekiojo juomi 19 
minutų visai nevaldydamas 
jo. Tokis išradimas daugelį 
nustebino.

VVilsoniutė išteka.
Washingtonas. Angliški 

laikraščiai praneša kaipo 
svarbią naujieną, kad prezi
dento Wilsono duktė išteka 
už iždo sekretoriaus G. Mc
Adoo. Dabar jie jau rengia
si prie iškilmių.

Chicagos plytnyčių darbi
ninkų streikas baigiasi.
Chicagos plytnyčių strei

kas, kuriame dalyvavo 65- 
000 darbininkų, eina jau 
prie galo. 15 balandžio bu
vo abelna konferencija dar
bininkų atstovų ir darbda
vių, kurioj tapo svarbiausi 
reikalavimai išrišti. Greitu 
laiku darbininkai grįžš prie 
darbo.

Revoliucija eina mažyn.
Guayaquil, Equador, 17 d. 

balandžio. Jau nuo seniai 
čia revoliucijoniškas judėji
mas nenusiramina, vienok, 
kaip praneša laikraščiai, tai 
kasdien revoliucijonieriai ei
na silpnyn ir silpnyn. Pir- 
miaus jie buvo jau net kelis 
miestus paėmę į savo ran
kas, bet dabar, po atėmimo 
iš revoliucijonierių rankų 
miesto Esmeraldas, juos 
pradeda diena iš dienos 
įveikti federališka kariume
nė.

Naujas bandymas.
Rusk, Tex. Valdžia 

manė naujus bandymus, 
nori sužinoti, ant kiek bus 

• morališki prasikaltėliai, nu- 
I teisti kalėti. Kad ištyrus tą 
dalyką, kalėjimų valdžia ry
te atidaro kalėjimo duris ir 
išleidžia be priežiūros visus

1 kalinius prie darbo. Vakare 
1 gi jie turi visi susirinkti at- 
. gal į kalėjimą. Kol kas ban- 
I dymas pavyko, nes kaliniai 
kas vakaras ateina visi į ka
lėjimą.

Jau paliuosuota senelė 
Jones.

16 d. balandžio jau tapo 
paliuosuota senelė Jones. 
Nuo 22 d. kovo ji buvo užda
ryta Walsenburg, Colo, ka
lėjime ir nieko prie jos ne
prileido.

Colorado streikas lėšavo 
$15.000.000.

Pagal paviršutinį apskait- 
liavimą Colorado streikas lė
šavo vien tik iš darbininkų, 
darbdavių ir geležinkelių 
$15.000.000. Bet čia dar ne- 
priskaityta smulkios pramo- 
nijos nuostoliai, kaip tai 
pardavėjų, įvairių krautu
vių ir tt. Angliakasyklų 
kompanijoms lėšavo $3.000- 
000.

Spaustuvių darbininkų 
streikas.

“L. Ū.” rašo:
Bebaigiant rengti spau- 

don “Lietuvos Ūkininko” N. 
11, sustreikavo dauguma 
Vilniaus spaustuvių darbi
ninkų. Raidžių statytojai 
pareikalavo: 1) kad jiems 
būtų mokama už tūkstantį 
lietuvių kalba surinktų rai
džių ne 22 kap., kaip ligšio- 
lei, bet 23 kap., 2) kad rai
džių statytojai, dirbusieji 
spaustuvėj ne mažiau 2 me
tų, gautų kasmet 1 savaitę 
poilsio, o dirbusieji ne ma
žiau 3 metų, poilsio gautų 2 
savaiti, 3) mokiniai, baigę 
raidžių statymo mokslą, kad 
gautų ne 7 rub. savaitei, bet 
iškarto 10 rub. Šiuos dar
bininkų reikalavimus spaus- 
tuvninkai, po derybų su dar
bininkais, išpildė. Dar buvo 
reikalauta užmokėti už 
streiką ir padidinti užmo- 
kesnį mėnesiniams darbinin
kams, bet spaustuvių savi
ninkai tų reikalavimų neiš
pildė. Streiko kaltininku 
skaito Zavadzkį (kurio 
spaustuvėj _ spauzdinamas 
“Lietuvos Ūkininkas”), nės 
jis buvo numetęs po 2 kap. 
nuo tūkstančio lietuviu kal
ba surinktų raidžių. Strei
kas tęsėsi lygiai savaitę. Per 
tą laiką neišėjo visi lietuvių 
ir lenkų (išskiriant vieną) 
laikraščiai.

Stebuklingi saldainiai.
Sausio 30 d. Jurbarkan iš 

Skirsnemunės apylinkės atė
jo vieno ūkininko vaikinas 
“stebuklingų saldainių” nu
sipirkti, kad mergyčių prisi
vilioti. Žinoma, tai slaptas 
dalykas. Vaikinas užsuko 
žydo krautuvėlėm. .Paklau
sė, ar nėra tokių saldainių. 
Žydas, matydamas vaikino 
tamsybę, atsakė, kad yra, 
bet 5 rub. svaras. Vaikinas 
nudžiugęs užmokėjo 5 rub. 
už svarą paprastų saldainių 
ir nukeliavo namon, džiaug
damasis, kad galėsiąs prisi
vilioti sau žmoną jauną, gra
žią ir turtingą.

upėn, ir vanduo jį nunešė 
apie viorstą, kame ir užkliu
vo. Ūkininkas, tvorą be
tverdamas, jį surado. Pas
kenduolis ant rankos turėjo 
rišulį, kuriame buvo butelis 
degtinės ir keletas puspa
džių. Vandeny apie 3 mėne
sius išbuvo.

Gaisrai Kauno gub.
1912 m. Kauno gub. gaisrų 

buvo išviso 553. Paskirsto
mi jie šitaip: žiemą 117, pa
vasari 114, vasara 150 ir ru- 
denį 122. Sudegusių kiemų 
skaičius didesnis: žiema 142, 
pavasarį 176, vasarą 208 ir 
rudenį 125. Daugiausia gai
srų žiemą buvo Telšių apskr. 
— 30, o kituose metų laikuo
se Panevėžio apskr.: pava
sarį — 43, vasarą — 47 ir ru
denį — 30. Nuostolių nuo 
gaisro skaitoma: žiemą — 
304.834 rub., pavasarį — 
230.817 rub., vasarą — 124 
tūkst. rub. ir rudenį — 125- 
045 rub.

Žymiausios gaisrų prieža- 
stįs šios: žaibas — 67, kami
nai ir pečiai — 35, neatsar
gumas — 75, padegimas — 
14. Kitų gaisrų priežasčių 
nežinoma

500 DARBININKŲ UŽSINUODIJO
IR 85,000 STREIKUOJA

I "

Peterburgas. Guminėj 
(roberinėj) Peterburgo 
dirbtuvėj “Treugolnik” tapo 
įvesta “pagerinimai”. Kom
panija išrado naujus klijus 
klijuoti gurnui. Nors tie 
klijai nuo seniai buvo jau ži
nomi, kad kenkia sveikatai, 
bet kompanija, matydama 
iš to gerą pelną, į tai nepai
sė. 24 d. kovo buvo išduoti 
tie klijai darbininkams. 25 
d. kovo dirbtuvėj iškilo bai
si istorija: darbininkai, o 
ypač darbininkės, pradėjo 
kristi šimtais. Kuomet tik 
parkrinta, tuojaus pradeda 
bėgti kraujas per burną ir 
nosį. Išsyk tapo išnešta 200 
apalpusių darbininkui Dar
bas tapo pertrauktas.

Ant rytojaus vėl suvarė 
visus sveikuosius dirbti. Ir 
vėl ta pati istorija. Ir vėl iš
nešta apie 200 darbininkų ir 
paguldyta ligonbučiupse.

Daktarai aiškiai nurodė 
priežastis užsinuodyjimo, 
bet kompanija į tai nepaisė. 
Trečioje dienoje vėl suvarė 
sveikuosius dirbti. Vos tik 
spėjo pradėti darbą, kaip 
jau reikėjo šimtas darbinin
kų išnešti’iš dirbtuvės ir nu
gabenti ligonbutin.

Tuomet subruzdo darbi
ninkai, nes dėl šimtų gręsė 
mirtis. Metė darbą 13 tūk
stančių darbininkų, dirbusių 
tame fabrike.

Kompanija pareikalavo 
policiją, kad toji priverstų 
darbininkus dirbti. Darbi
ninkai norėjo padaryti mi
tingą ir paduoti kompanijai 
reikalavimus, bet policija 
jiems to nedaleido. Prasidė
jo susirėmimai: darbinin
kai paleido darban lazdas, 
akmenis, o policija savo gin
klus. Daug darbininkų ta
no sunkiai sužeista. Vienok 
fabrika-pekla turėjo sustoti.

Kad ištyrus geriau daly
ką, pribuvo Dūmos soc.-dem. 
frakcijos atstovai. Bet fab- 
rikos valdyba ir policija jų 
neįsileido. Vienok atstovai 
surinko reikalingas žinias ir 
padavė Dūmon užklausimą 
apie tas baisenybes.

Protesto mitingai.
26 ir 27 kovo pasipylė per 

pirmeiviškus laikraščius 
darbininkų protestai. Ant 
Nevsko prospekto buvo de
monstracijos, kuriose daly
vavo apie 90 tūkstančių dar
bininkų. Policija pradėjo 
demonstrantus vaikyti. Pa
sipylė į policiją akmenįs, laz
dos ir kiti daiktai. Policija 
demonstrantus išblaškė. 
Daug sužeistų ir areštuotų.

27 kovo sustreikavo Mas
kvoj daug didelių dirbtuvių, 
protestuojančių prieš Peter
burgo valdžios elgimosi su 
guminės dirbtuvės darbinin
kais.

1 d. balandžio buvo pradė
ta darbas po priežiūra poli
cijos ir žandaru. Išdirbus 
iki pietų, vėl pradėjo darbi
ninkai kristi, kaip musės. 
Dirbtuvė uždaryta.

Peterburge dabar strei
kuoja apie 85 tūkstančiai 
darbininku, v

Ir Rygoj užsinuodija.
Ryga, 28 kovo. Kaliošų 

dirbtuvėj “Provodnik”, pra
dėjo kristi darbininkhi, kaip 
ir Peterburge. Fabrikų in
spektorius uždarė dirbtuvę. 
Eina tardymas.

Pasirodo, kad Rygoj žmo
niškesnė valdžia ir nedalei- 
džia darbininkus mai

Nauji užnuodijimai.
Peterburgas. Tabako fa

brikuose Bogdanovo, šapoš- 
nikovo ir Lafermo nuo įve
dimo kenksmingų sveikatai 
chemiškų dalių, pradėjo už
sinuodyti darbininkai. Kas 
diena yra po 20 darbininkų 
gabenama 1 i gon bu ti n.

Kiek išleidžia ant kalėjimų?
Rusijos kalėjimų laiky

mui vyriausioji kalėjimų 
valdyba išleido 1905 me
tais 16 milijonų rub. Dabar 
gi išleidžianti 32 milijonu. 
Išlaidos per šešerius metus, 
kaip matome, dvigubai pa
didėjo. Ir nestebėtina, 
nes 1905 m. kalėjimuose bu
vo 81 tūkstantis kalinių, o 
1913 m. buvo jau 180 tūks
tančiu su viršum. Padidėjo 
tuo laiku kalinių skaičius, 
kaip matome, 
čiais.
gal, t. y. 1903 m., kalinių 
skaičius sieke vos 60 tūks
tančių.

Už s.-d. proklamacijų 
laikymu.

Varšuva. 17 metui darbi
ninkas Jankovskis, už s.-d. 
proklamacijų apie ligonių 
kasų laikymą, teismo rūmų 
nuteistas uždaryti ligi pilnų 
motų į kolioniją nepilname
čiams prasikaltėliams .

Baisi žmogžudystė.
Saratovas. 17 metų Juzi- 

nas, dar neseniai iš kalė jimo 
f v

paliuosuotas, papjovė savo 
12 metų seserį, žmogžudys

Darbininkų demonstracijos 
Peterburge.

Kalinkino tilto ir Narvos 
vartų rajone didelė darbi
ninkų minia norėjo intaisy- 
ti demonstraciją, dainuoda
ma revoliucijos dainas. Po
licijos būrys susirinkusius 
išvaikė ir penkius suėmė.

Už Lenkijos karalių paveik
slu laikymą.

Varšuva. Už medal jonų 
laikymą su Lenkijos karalių 
paveikslais kaž-koks Rubic- 
kis Petrakovo teismo rumu 
nuteistas trims mėnesiais ir 
16 dienų tvirtovės.

60 tūkstančių bedarbių.
Peterburgas. Uždaryta 

Putiloyo, Baltijos laivams 
statyti, Lesnero ir kiti fabri
kai. 60 tūkstančių darbinin
kų neteko • darbo. Kuomet 
fabrikuose pradės dirbti — 
nežinoma, i

Londonas, 16 d. balandžio. 
Jau dvi savaitės, kaip York
shires apielinkėj 170.000 kal
nakasių streikuoja. Jie ve
da aštrią kovą už duonos 
šmotą. Rodosi, kad tai ko
vai turėtų kiekvienas sąži
niškas žmogus prijausti. Bet 
mūsų dvasiniai į tai nepaiso. 
Jie visuomet įsikabinę kapi
talistų skvernų laikosi ir iš
vien su jais smaugia darbi
ninkus. Kad nusilpninus tą 
streiką, kad privertus ba
dauti 170.000 darbininkų ir 
jų šeimynas,Vokietijos krik
ščioniškos unijos išsiuntė į 
Yorkshirę 4.000 skebų. Da
bai- tie skebai randasi jau 
kely.

Ar tai ne puikus krikščio
niškas darbas? Ar tai yra 
meilė artimo?

Streikas Yorkshires 
apielinkėj užbaigtas.

Paskiausios telegramos 
praneša, kad Yorkshires 
apielinkėj streikas, kuriame 
dalyvavo 170000 kalnakasių, 
jau užbaigtas. Darbininkai 
su darbdaviais susitaikė. Ar 
laimėjo darbininkai ir kiek 
laimėjo — žinių dar apie tai 
nėra.

Į 15 minutų uždirbo $100000.
Peterburgas, 16 d. balan

džio. Tūlas Jonas Saporov- 
skis paliko testamentą, jeigu 
numirus jam vež jo kūną 
kas nors orlaiviu, tai tas 
gaus $100.000. Kada jis nu
mirė, tai vienas iš lakūnų, 
Mykolas Popovas, apsiėmė 
jo kūną nuvežti orlaiviu į 
kapines. Jis tą darbą atliko 
i 15 minutu ir uždirbo $100- 
000.

Reikia pastebėti, kad J. 
Soporovskis, gyvas būda
mas, bijojo ne tik orlaiviu 
lėkti, bet ir automobiliuje 
važiuoti. Todėl sumanė nors 
negyvas pasivažinėti.

Sufragistes kariauja.
Sudegino doką vertės 

$100.000.
Yormuoth, Anglija, 17 d. 

balandžio. Sufragistes už
degė vieną iš puikiausių do
ku, kuris ir sudegė. Nuo
stoliai apskaitomi apie $100- 
000.

Toj pačioj dienoj vienam 
p av iii j one sprogo bomba, 
kurią taipgi sufragistes pa
dėjo. Sprogimas ant tiek 
buvo smarkus, kad daugelio 
namų langai išbirėjo.

Miesto gyventojai labai 
sujudinti tokiais sufragisčių 
darbais.

Gaisras teatre.
Londonas, 17 d. balandžio. 

Sufragistes padegė vieną te
atrą. Gaisras pavyko užge
sinti, bet nuostolių padaryta 
apie $15.000.

— Kempton Park, Angli
ja, 17 d. balandžio. Čia su
fragistes padegė reisinį par
ką. Gaisras iškilo gana 
smarkiai, bet keli šimtai 
liuosanorių kareivių ir gais
rininkai tą gaisrą užgesino.

Kaip matosi, tai sufragis
tes pradėjo ne juokais 
voti.

Chinija su Japonija 
susitaikė.

Pekinas, Chinija, 16 
landžio. Jau nuo seniai ėjo 
dideli nesutikimai tarp Chi- 
nijos ir Japonijos iš priežas
ties 1913 m. užmuštų kelių 
Chinijos kareivių japonie- 
čiais, Dabar Japonijos val-

Saužudystos Francijoj.
Saužudystės Francijoj 

kasmet vis didinasi. 1904 
metais saužudysčių buvo 
8.874, o 1910 m.
tarp nusižudžiusių buvo 4476 
vyrai ir 2.343 moterįs. Vi
dutiniškai paėmus, tai ant 
kiekvieno 100.000 Francijos 
gyventojų išeina 25 saužu
dystės. Tai gana didelis 
nuošimtis, apie kurį 75 me
tus atgal nei sapnuot nie
kas nesapnavo.

Iš 9.282 saužudysčių, ži
nomų Francijos statistikoj, 
4.968 puola ant kaimų ir 
4.314 — ant miestų. Franci
joj miestuose gyvena pusė 
visų gyventojų. Trįs. ket- 
virtdaliai visų saužudžių yra 
liberališki žmonės.

Priežastys saužudysčių: 
Iš šimto saužudžių 21 nusi
žudė dėlei sunkių skausmų, 
15 — iš praleidimo savo tur
to bei neturėjimo kuom gy
venti, 13 — nuo nuolatinio 
girtuokliavimo, 12 — dėlei 
šeimyniškų nesutikimų, 9 — 
iš nepavykusios meilės, 4 — 
iš paleistuvingo gyvenimo, 
2 — dėl nežinomų priežasčių 
ir 24 — nuo vasaros didelių 
karščių.

Statistikos skaitlinės pa
rodo, kad saužudystės žy
miai pakįla pavasary ir va
sarą, o rudenį ir žiemą jos 
nupuola. Už vis mažiau bu
na saužudysčių šiaurinėj 
Francijos daly.

PASKIAUSIOS
NAUJIENOS

Kare su Mexika
Karė Suvienytų Valstijų 

su Mexika įvyks. Nors Hu
erta buvo priėmęs Wilsono 
reikalavimą sveikinti ameri
konišką vėliavą, bet jis irgi 
pareikalavo, kad ant sveiki
nimo amerikiečiai atsakytų 
tuomi pačiu ir pareikalavo 
nuo Wilsono raštiškos su
tarties tame dalyke. Wilso
nas nuo raštiškos sutarties 
atsisakė. Mat, kuomet bus 
padaryta raštiška sutartis, 
tai Huerta turės dokumen
tą, pripažįstantį Suv. Valsti
jomis jo valdžią. Iš tos prie-
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žasties viskas suįro.

Wilsonas prašo kongresą 
pavelyti bombarduoti 

Mexika.
Washingtonas, 20 d. bal. 

Šiandien specijąliškai bus 
sušauktas kongresas ant 3 
vai. po pietų irWilsonas pra
šys daleidimo bombarduoti 
Mexikos laivyną ir pėstinin
kų armiją. Generolas Flat- 
cher visų pirmiausia stato 
kariumenę prie Mexikos til
to, kuriuomi galima būtų 
traukti kariumenę į Mexikos 
vidurį.

Visa kariumenė iš Suvie
nytų Valstijų yra traukia
ma ant Mexikos rubežiaus.

Kun. Pranaitis gavo nuo 
caro medalį.

Kunigas Pranaitis, kuris 
palaikė juodašimčių pusę 
teisme žydelio Beilio, tapo 
nuo caro apdovanotas sv. 
Stanislovo medaliu.

Tai mat, kaip caras neuž
miršta savo bernų!



NUODAI dalykams užlaikoma, tai, ap
lamai sakant, visos arseniko 
formos yra labai nuodingos.

Arseniko galima rasti 
daugelyje daiktų: komerci- 
jiniam švine, geležy, siera- 
rūgšty etc. Paprastai arse
niką užturi šie daiktai:

1) Tūli vaistai, 2) valgymo 
ir užlaikymo skįstimai, 3) 
dažai (kvarbos), 4) aluje, 5) 
sierų popierose (ypač žalio
se), 6) musių popierose ir 7) 
žemėje (dirvoje). Jūs žinot, 
kad šiandien visi daiktai 
dirbami ne vartojimui, bet 
pelnui. Užtat niekas ir ne
paiso apie arseniko įsimai
šymą. Vaistuose vartoja
mas arsenikas žmogų nega
li užnuodyti, jeigu tik atsa
kančiose dozose vaistai yra 
vartojami.

Daugybė darbininkų, ku
rie dirba tokiose dirbtuvėse, 
kur arsenikas nepaisoma, 
įgauna žymų sveikatos nu
silpnėjimą, kartais 
mirtį.

Cinkas.

Nuodingais daiktais vadi
nasi tie daiktai, kurie, į žmo
gaus kūną patekę,kokiu nors 
būdu stabdo celių veikimą, 
arba jas stačiai žudo.

Nuodingas ypatybes užtu
ri daugybė visur vartojamų 
daiktų. Čia įvardiju tiktai 
paprasčiausius daiktus.

svinas. Tas metalas turi 
aiškias nuodingas ypatybes. 
Visi darbininkai, kurie tik 
dirba prie švino, tuoj aus pa
junta abelną nusilpnėjimą, 
apetito nustojimą, silpną vi
durių dirbimą, stoką energi
jos ir tt.

Kadangi švinas iš dalies 
pasileidžia, turinčiam tūlas 
druskas ir gazus, vandenyje, 
tai neretai esantis švininiuo
se induose vanduo, alus arba 
kitas skystimas pasidaro 
nuodingu ir ypač silpną 
žmogų drūčiai užnuodija. 
Švinas da greičiau tirpsta 
kokiose nors rugštįse. Var
tojimas blekinių dėžių (ke- silpnose 
nų) butuose, laikymas juose rugštįse). 
vaisių rūgščių, švinas tirps- niuose 
ta ir nuodija žmones, ku- daiktai arba gėralai papra- 
riems tokie vaisiai tenka štai užturi dalelę cinko. Cin- 
valgyti. Žinoma, švino iš- ' kas nėra labai pavojingas, 
tirpsta labai mažai, bet visgi I bet dirbantieji cinko dirbtu- 
ir tas kenkia. j vėse darbininkai pagauna

net ir

tirpsta 
(valgių

Cinkas 
rugštįse

Laikomi cinki-
induose valgomi

sumanė maskuotis ir tose 
maskose stoti visuomenės 
akyse.

Visiems gerai žinoma, kad 
mūsų Rooseveltas neseniai 
buvo uolas republikonų va
dovas. Bet štai, kipšas jam 
galvą susuko, ir jis perstatė 
savo partijai Taftą. Taftą 
išrinko prezidentu ir tas įgi
jo įtekmę toj partijoj.

Rooseveltas matydamas, 
kad Taftas gali būti jam di
delis konkurentas, jis nume
tė nuo savo veido republiko- 
nišką maską ir užsidėjo 
“progresistų” maską. Jis ir 
jo draugai labai nudžiugo, 
kad jam labai pritinka “pro- 
gresyviška” maska.

Kada buvo rinkimai prezi
dento, tai mūsų Tadas liko 
sumuštas ir su progresyviš- 
ka maska.

Kas gi daryti? Reikia 
galvoti nauji pienai, reikia 
jieškoti naujos maskos, kad 
apsimovus ta maska, galima 
būtų daugiau žioplių prie sa
vęs patraukti ir, bešokant 
mūsų Tadui “džiką”, galima 
juos vesti ten, kur jam pa
tinka.

Mūsų Tadas nežioplas vai
kinas ir ilgai nelaužo 
savo galvos. Jis dabar sur 
manė užsidėti jau... “libera
lo” maską! Kaip praneša jo

Suprantama, tie vaikėzai 
buvo pavojingi visuomenei 
ir jų negalima užstoti. Bet 
visuomenė negali tokių ir 
žudyti. Ji turi surasti ke- 
ius, kad tokius pataisyti. 
Pagaliaus, juk jie tapo 
žmogžudžiais vien tik dėl 
to, kad dabartinis netikęs

Barabošius.

ANARCHISTAI.
(Tąsa).

Didesnė dalis anarchistų pasitenkina

girnai prieš valstybę ir valdymo tvarką. Ta
čiau turime neužmiršti, jog yra tokie pra
sižengimai, kurių panaikinimas valstybės 
vis tiek neprašalins, t. y. prasižengimai 
prieš gyvastį, garbę ir ypatos laisvę. Tą 
pripažįsta ir anarchistai. Bet kaip anar- 
chistiška draugija atsineš link tų prasižen-

vienomis frazomis, nenurodydami, kaipgimų? Tukeris nurodo, kaipo kovos įrankį,

Keksų dirbėjai tankiai 
vieton kiaušinių vartoja va
dinamą “chrominę geltą” 
(“chrome z yelloy”) — 
chromrūgštį švino, kuri pa
rodė labai bjaurias pasek
mes. Žinoma, į brangius 
keksus apsimoka ir kiauši
niai dėti, bet juk žmonės 
daugiausia priversti pirkti 
pigius keksus, o pardavė
jams labai paranku tuos 
keksus geltonai nudažyti.

Taipgi daugelis vadinamų

abelną nusilpnėjimą, bet tas 
paeina daugiausia nuo arse
niko, kurio tokiose vietose 
visada randasi.

Iš cinko druskų, kaipo 
nuodingas, galima paminėti 
sierarūgštį-cinką ir chlior- 
cinkį. Sierarūgštis - cinkas 
kartais sumaišoma su vadi
nama anglų druska (Epson 
salt).

Geležis. Nors peležis ran
dasi žmogaus kūne ir ji ten 
būtinai reikalinga, vienok

“plaukų atnaujinimo” skįs- užtektinai prirodyta, kac 
timų užturi šiek-tiek švino, ! geležies druskos, ypač gelž- 
Neretai tie skįstimai žmogų ; sierė ir gelžchlioras, dide- 
nusilpnina. Veido milteliai i lose dozose paimtos, pasiro- 
ir-gi tankiai užturi švino ■ do nuodingomis.
(daugiausia degšvinio). | Boraksas ir borinė rūgš- 

Elementarinis metalas tis. Su v. Valstijų agrikultū-
(švinas) nėra taip nuodin- ros biuro eksperimentai pa- 
gas, nes labai sunkiai tirps- i rodė, kad “boraksas ir beri
ta, vienok jo sanjungos vi- nė rūgštis, net mažose ko- 
duriuose greičiau tirpsta, kybėse duodami, pasirodė 
patenka į kraują ir nuodija pavojingais sveikatai”. Bo- 
kūno celes. i raksas kartais vartojamas

Gyvsidabris. Šitas meta- maistų užlaikymui, bet tok
ias taipgi turi nuodingas ’ sai paprotis nėra pagirtinas, 
ypatybes. Gyvsidabrio ka-1 Fosforas. Fosforas yra 
sykių darbininkai, dirbėjai | gana nuodingas. Kitų nuo- 
veidrodžių, termometrų, ba-' du besiplatinimo įstatai
rometrų ir kitų daiktų, kur 
gyvsidabris vartojasi, nuo
latos įtraukia į kūną mažas 
gyvsidabrio daleles ir užsi
nuodija. Gana tankiai neat
sargus gyvsidabrį turinčių 
vaistų naudojimas suteikia 
mažesnį ar didesnį užsinuo-į 
dijimą. Gyvsidabriu užsi- 
nuodijimo ženklai labai įvai
rus: nepaprastas seilioji- 
mas, paraudonavimas dantų 
smegenų, sutinimas liežuvio, 
dantų atsiliuosavimas, vidu
rių skaudėjimas, nervinis 
suįrimas ir tt.

Cinas. Nors cino druskos 
ir patašai cinas nėra labai 
nuodingas, bet patyrimai 
parodė, kad įleidus į gyvūnų 
kūną cino druską, tuojaus 
apsireiškia užnuodijimas, 
kuris, kartais, net mirčia už
sibaigia. Yra užrekorduota 
keli ątsitikimai, kur, valgant 
cininiuose induose laikomus

bent trupučiuką aprubežiuo- 
ja, bet fosforas dedamas ant 
degtukų ir atvirai visur par
davinėjamas. Neretai vai
kai užsinuodija vien tik deg
tukų galvutes bekramtyda- 
mi.

Siera. Elementarė siera 
mažai nuodinga, bet jos san
jungos labai nuodingos. 
Vandendarsierė (hydrogen 
sulphid), sierrūgštė ir kelios 
kitos sanjungos yra mirtinai 
nuodingos.

Dirbantieji dirbtuvėse, 
kur siera arba jos sanjungos 
vartojama, tankiai parodo 
chroniško užsinuodijimo 
ženklus. Ypač kenkia įkve- 

! pavimas užturinčių sierą ga- 
1 rų.

Rūgštįs: azotinė, vanden- 
darchliorinė (hydrochliori- 
ne), sierine, oxaline, acelinė 

| ir tt.
Visos chemikalės rūgštįs

geras draugas vienam mili
jonieriui, kad dabar Roose
veltas tvers naują partiją po 
vardu “liberalų”. Jis mano, 
kad, užsidėjęs liberališką 
maską, sutrauks gana daug 
savo pasekėjų ir tuomet lai
mės.

Vienok nemanykite, kac 
Rooseveltas tuomi ir užsiga
nėdins. Anaiptol! Jeigu 
tik jam tas nepavyks, tai jis 
tuomet užsimaus maską “ra
dikalo”, o paskui “radikalo- 
socijalisto”. Męs matėm ge
rai, kaip Franci jos buržua- 
ziški elementai, panašus 
mūsų Rooseveltą, lošė mas- 
kų balius, pradėjus nuo 
rooseveltiškos pirmosios 
maskos ir užbaigė “radika- 
lais-socijalistais”. Tūli iš jų, 
tapę “radikalais-socijalis- 
tais”, įsigavo net į ministe- 
rių kėdės. Gavę ministeriš
kas kėdės, tuojaus nusimovė 
savo maskas ir parodė savo 
tikrą, buržuazišką snukį, 
nuo kurio pradėjo visi pir
meiviai šalintis.

Tai paprasta buržuaziška 
liogika bei lapės politika, pa
kol prieina prie viščiukų. O 
kada tik prieina, tai tuojaus 
pradeda jiems galvas suka
lioti ir plunksnas draskyti.

Bet kasžin, ar tik pavyks 
Rooseveltui taip maskų ba
lius sulošti, kaip Franci jos 
buržuazija sulošė? Man ro
dosi, kad dabar darbininkai 
ant tiek nužengę pirmyn, 
jog pono Roosevento snuk 
visados pažins, nors jis užsi
dės ir penkioliką “radikališ- 
kų” maskų. Aš manau, kac 
jam visuomet pasakys: 
“nors tu, brolau, esi naujam 
kaily, bet tavo širdis pasili
ko ta pati. Eik nuo mūsų 
šalin!” švenčioniškis.

surėdymas.
Bet kam kas galvoj! Kiek

vienas rūpinasi savo daly
kais. Gubernatorius nemie
ga naktimis ir rūpinasi, kad 
kuogreičiausia nužudžius. 
Dvasiškija rūpinasi, kad pa
laiminus tuos, kuriuos ren
giasi užmušti. Reporteriai 
rūpinasi, kad kuodaugiausia 
apie tai gavus medegos, dau
giau parašius ir didesnį už 
tai gavus atlyginimą. Bude
liai žiuri, kad auką gerai 
pririšus prie kėdės ir kad 
nenutruktų virvės. Dakta
rai, kaipo mokslo vyrai, iš
tiria pasmerktuosius, kurie 
nerviškesni, kuriuos reikia 
pirmiau žudyti, kiek paleis
ti elektriškos pajiegos ir tt. 
Elektrikierius, kaipo mokslo 
vyras, kuris gauna už kiek
vieną nužudytą po $250.00, 
džiaugiasi, kad išsyk turi 
keturias galvas, už kurias 
gaus čielą tūkstantį dolerių!

Jie “rūpinasi” ir naktimis 
“nemiega”. Tai kultūriška 
šalis! V. P.

Klausymai ir atsa
kymai.

Gerbiama “Laisvės” Re
dakcija!

Meldžiu paaiškinti sekan
čius dalykus:

1) Kada žmogus esti ap
marintas su “Nitrous Oxide 
Gass”, tai kaip apsireiškia 
pas jį gyvybės ženklai?

2) Ar jis būna, kaip numi
ręs, ar tik kaip miegantis? 
Bet jeigu kaip miegantis, tai 
kodėl tam laike nėra smege
nų veikimo, sapnų ir klajoji
mų? Aš manau, kad gyvo 
žmogaus smegenįs niekados 
nemiega. Ir kodėl išbudin
tas jaučia labai nušalęs?

3) Ar visi tam panašus 
apmarinimo būdai veikia 
vienodai ant žmogaus svei
katos? Gal nekurie kenks- 
mingesni ar geresni?

K. Y. V.

tvarkysis be valstybinės galės. Neaiškiau- paties apsiginimą, kuris lošė gana svarbią 
sias ir daugiausia turįs prieštaravimų šia- (rolę pirmame žmonijos gyvenimo laikme- 
me atvėjuje yra komunistiškasai anarchiz- tyj. Kriminalinės apsaugos svarba nėra 
mas. Iš vienos pusės jis nepripažįsta vals- jau taip didelė, kaip kad daugelis mano, 
tybės, o iš kitos — reikalauja, kad vieton , “Apsauga nuo visokių prasižengimų — sako 
privatiškos būtų įvesta draugijinė nuosavy- į Tukeris — yra patarnavimas, kurį galima 
be. Persistatykim sau, kad anarchistiškoj i pirkti ir parduoti, kaip ir bile kiekvieną pa- 
draugijoj koks žmogus užsimano gyventi' tarnavimą; valstybė priekiauja tuomi pa- 
atskirai; jis apsitveria sklypą žemės ir pa- tarnavimu. Apsaugą galima daug geriau 
skelbia, jog tai jo nuosavybė, kurios nevalia sutvarkyti be valstybės”. Čia Tukeris re- 
kitam paliesti. Ką tokiam atsitikime darys miasi ant tam tikrų sąjungų, kurios galėsią
anarchistiškoji draugija, kaip ji pasielgs — 
atims iš jo tą sklypą žemės, ar ne? Pagal 
komunistiškojo anarchizmo matympunkčio 
privatiška nuosavybė juk nedaleistina.

Make jas vienam savo beletristiškam 
veikale, kurio siekis yra apginti moksliškai 
individualinį anarchizmą, nurodo komunis
tiškojo anarchizmo mišinį, aprašydamas 
anarchistų kongresą Londone. Anarchis- 
tas-komunistas Truppas išdėsto savo idėją. 
Su juomi debatuoja anarchistas-individua- 
listas, kuris galop jam užduoda šitokį klau
simą: “Pasakyk man, — toje draugijoje, 
ką jūs skelbiat laisvu komunizmu — ar ten I 
bus statomos kliutįs, jeigu kas panorės imti 
globon žemės plotą, apdirbti jį ir sunaudoti 
savo rankų darbo vaisius?” Anarchistas- 
komunistas susimaišo. — “Tu manai taip, 
kaip dabartės žmogus — jis atsako. Atei
ties draugijoj žmogaus būdas bus visai ki- 
tokis ir nei vienam neįeis į galvą tokia min
tis, kad ką pasisavinti vien tik savo asme
niškam sunaudojimui”. Bet pirmasis tuom 
nepasiganėdina. Jis sako: “Tu, kaip aš 
matau, tik nori išsisukti nuo atsakymo. At
sakyk aiškiai!” Tuomet komunistas paaiš
kina, kad jeigu kas norės paimti nenaudo
jamą žemės plotą, tai niekas negalės jam 
statyti kliūčių arba iš jo atimti. Tada indi
vidualistas jam atsako: “Dabar man aiš
ku. Štai tavo komunizmas: tu pripažįsti vi
sų darbo produktų ir privatiškos nuosavy
bės teisę. Dabar jau gali būti kiekvienam 
aišku, kad tarpe ypatiškos laisvės ir komu
nizmo, tarpe socijalizmo ir anarchizmo yra 
didelis skirtumas”.

Biskutį kitaip yra su tais anarchistais, 
kurie neatmeta privatiškos nuosavybės. Jie 
yra nuoseklesni ir juos sunkiau sukriti
kuoti.

Daugelis anarchizmo kritikai vartoja

apsaugoti nuo prasižengimų. Tų businčių 
sąjungų pieną Tukeris išdirba gana platų ir 
sako, kad tos sąjungos, kovodamos prieš 
prasižengimus, galės vartoti aštrius kovos 
būdus, net mirties bausmę.

Kitas anarchizmo atstovas, Prudonas, 
perstato visai kitokį pieną kovai prieš pra
sižengimus. Jis nurodo, kad laisvos drau
gijos veikmėj prieš prasižengimus bus aš- 
triausis įrankis — prašalinimas prasižengė
lių iš laisvos draugijos. Jeigu žinomą ypa- 
tą priima draugi j on ant tam tikrų įsakymų, 
bet ji tuos įsakymus peržengia, tai sykiu 
peržengia ir liuesai padarytą sutartį, todėl 
turi būt prašalinta iš draugijos. Jei visi 
žmonės bus suvienyti ant sutarties pamato, 
tai tekis prašalinimas iš draugijos bus bai
siausia bausmė. Ir išties taip gali būti, jei
gu męs įsigiliname į Prudono nupieštą vaiz
dą, kuris perstato žmogaus padėjimą sutar
ties draugijoj. Pavyzdžiui, Prudonas kalba 
busiančios draugijos žodžiais šitaip: “Tu 
gali priimti sutartį arba ne — tu esi laisvas. 
Bet, žinai, jeigu tu jos nepriimsi arba per
žengsi ją, tu atsidursi laukinių draugijoj... 
tu atsisakysi nuo žmonijos. Nei vienas ta
vęs neapgins, kiekvienas galės tave nužu
dyti”

Jeigu męs įsigiliname į tuos anarchistų 
išvadžiojimus, tai toji neapribuota ypatos 
laisvė, apie kurią anarchistai taip labai būb- 
nija, išnyksta iš mūsų akių y t muilo burbu
las... Neapribuota ypatos laisvė gali gy
vuoti tik teorijoj, apie ją galima tik pasva
joti, bet įvesti tokią laisvę gyveniman nei 
patįs anarchistai, kaip męs matome, ne
sitiki.

Bet anarchizmui yra dar silpnesnės pu
sės, negu tos, kurias čia užkliudžiau. Anar
chizmas, pirmiausia, visai neatkreipia aty- 
dos į psichiškos galės pamatus, jis nepripa-

i

Atliko savo darbą.

vaisius, pasirodė užsinuodi
jimo ženklai.

Varis. Elementarinis va
ris nėra nuodingas, bet vario
druskos užturi ganėtinai 
nuodingų ypatybių. Yra 
užrekorduota keli atsitiki
mai mirtinio vario drusko
mis užsinuodijimo.

Sidabras. Labai mažai yra 
žinoma atsitikimų užsinuo
dijimo sidabro druskomis, 
Neatsargus azotrūgščio si
dabro vartojimas suteikė 
kelis užsinuodijimus.

Arsenikas, šitas metalas, 
lietuvių paprastai “žiurk
žolėmis” vadinamas, yra la
bai nuodingas. Elementaris 
arsenikas vidurių skįsti- 
muose veik visai netirpsta— 
užtat ir labai mažai pavojin
gas, bet jo visos sanjungos 
(druskos, rūgštįs etc.) žmo- 
£U greitai mirtinai nunuodi
ja.

Bet kadangi elementarį 
arseniką tiktai tyrinėjimo

yra maž-daug nuodingos. 
Kadangi moderniškoj virtu
vėj be tų rūgščių veik nega
lima apseiti, tai reikia su jo-
mis labai atsargiai elgtis. 
Reikia ypač nuo vaikų pa
slėpti. Net vienas smarkios 
chemikalės rūgšties lašas 
gali drabužį pradeginti, ar
ba į burną patekęs palikti 
skaudančią vietą.

A. J. Karalius.

MASKININKAS.
Visiems gerai žinomas ir 

nenuilstantis T. Roosevel
tas niekaip negali atsikraty
ti nuo tos minties, kad jis tu
ri būti dar sykį prezidentu. 
Kur tik jis eina, kur tik jis 
važiuoja, tai jam akyse vis 
vaidinasi prezidento kėdė. 
Jis net naktimis sapnuoja, 
kad prezidento kėdėj sėdi.

Kad tie visi sapnai išsipil
dytų, tos visos vaidintuvės 
įvyktų tikrai gyveniman, jis

Panedėlio ryte, 5:15 va
landoj, kuomet tik pradėjo 
aušti pavasario rytas, išsi
pildė “teisingo” teismo nuo
sprendis. Amerikos pilie
čiai gali pasigirti, kad jie 
kultūriški, nes nužudė ketu
ris New Yorko vaikėzus, ku
rie užmušė gemblerį Rozen- 
talį. Amerikos piliečiai pa
sirodė, kad jie irgi turi tokių 
vyrų, kurie rūpinasi užmu
šė j ystėmis.

New Yorko valstijos gal
va — gubernatorius kelias 
naktis “nemiegojo” ir vis 
“galvojo”, ar pasirašyti po 
teismo nusprendžiu ar atme
sti. Vienok,jo sąžinė, jo žmo
niškumas, jo kultūriškas iš
sivystymas, jo mokslas ir 
nuo “dievo” duota gale, pa
liepė jam nužudyti tuos ke- 
turius vaikėzus. Jis atliko 
savo šventą darbą. Buržu
aziška spauda nei žodelio ne
pratarė prieš tą bjaurų,prieš 
tą baisų darbą. Ji tik pasi
didžiavo, kad turi mokslo 
vyrą, su gera širdžia, kuris 
gali žmonęs žudyti.

Atsakymas.
Žmogus po įtekme aneste

tiko yra apsvaigintas, už- 
migdintas, i padarytas ne
jautriu, bet ne užmarintas. 
Gyvenimo procesas užmig
dytame žmoguje yra tas 
pats, kaip ir nemigdyto, tik 
šiek-tiek lėtesnis. Nuo to 
gali paeiti šaltumas, smege
nyse įvyksta tam tikros che
miškos atmainos, kurių pa
sekmė yra sanmonės apsis
tojimas. Sapnai ir klejoji
mas gali ir būti, tik męs jų 
neatsimenam. Visi anesteti
kai turi daug maža tokią pat 
veikmę. Gazas “nihous oxi
de” trumpam užmigdymui 
yra parankiausias, nepavo
jingas. Ilgam miegui “Ex- 
her” yra geriausias. Chlo
roformas skaitomas už pa
vojingesnį. Apskritai imant, 
mirtingumas nuo anestetiko 
yra labai mažas, kenkimo 
sveikatai nežymu jokio. 
Žmonių numanyme užmigdi- 
mas sutrumpina amžį ant 
trejų, kiti sako, ant 10 me
tų. Ta pasaka neturi jokio 
pamato.

Dr. F. Matulaitis.

Mirtis...
Cleveland, Ohio. — St. Li

pinas, kuris pribuvo prieš 
du metu iš Europos, norėjęs 
nusižudyti. ; Jį išgelbėjo tū
las draugas paskutinėj mi
nu toj.

St. Lipinas norėjo nusižu
dyti, kad išgelbėjus nuo ba
do mirties savo šeimyną. 
Jau visa savaitė, kad šeimy
na maitinosi duonos kepalu. 
Kadangi Lipinas buvo apsi
draudęs ant $700, tai manė, 
kad po jo mirties šeimyna 
gaus tą pinigų sumą ir tuo 
būdu bus išgelbėta nuo bado.

O kiek/ tokių atsitikimų 
bn~ toj Amerikoj.

nelabai tikusius argumentus. Pavyzdžiui,! žįsta, kad, nežiūrint į valstybinės galės ra- 
Stamleras savo veikale “Anarchizmo Teori- ’ cijonalizavimo procesą, žmoguje ir mūsųlai- 
ja” stengiasi prirodyti, jog svarbiausis kuose randasi tokie instinktai, jausmai ir 
anarchizmo nedateklius, jo silpnoji pusė ta-, papročiai, kurie nepasiduoda proto veiki
me, kad, jeigu draugija būsianti paremta 
ant liuosos sutarties, jos nariais negalėsią 
būti tokios ypatos, kurioms trūksta są 
moningo noro ir kurios negali daryti jokių 
sutarčių. Stamleras čia turi omenyj kūdi
kius, nesuaugusius ir protiškai silpnus žmo
nes. Kai-kam, paviršutiniškai žiūrint į 
klausimą, gali tas pasirodyti svarbiu argu
mentu — anarchistai juk nepripažįsta prie
vartos, o imant atydon tokias ypatas prie
varta yra neišvengtina. Bet ištikrųjų tokis 
išvedimas turi mažą svarbą. Kūdikiai ir 
protiškai silpni buvo seniau ir bus visada. 
Jie buvo prieš istoriškam žmonijos gyveni
mo laikmetyj ir vienok apsėjo be valstybi
nės galės. Suprantama, tokioms ypatoms 
prievarta neišvengtina, bet reikia neuž
miršti to, kad tokios ypatos pasiduoda gam
tišku būdu asmeniškai galei: kūdikiai tėvų 
galei, protiškai silpni giminių arba gydyto
jaus galei. Žinoma, valstybė lošia gana 
svarbią rolę kas link jų likimo: ji įrubežiuo
ja asmenišką galę ir apsaugo tokias ypatas 
nuo skriaudų. Tačiau su tuom apsaugoji
mu dar nepasibaigia valstybės rolė, ir rei
kia pasakyti, kad dabartinė valstybė tą už
duotį visai blogai atlieka. Ir jeigu valstybė 
staiga dingtų, kūdikiai ir protiškai silpni, 
kaipo tokie, labai mažai ką prarastų. Apart 
to, tokis valstybės apginimas yra gana keis
tas, nes pastatoma dalykas taip, lyg kad val
stybė būtų reikalinga tiktai kūdikiams ir 
silpnapročiams. Ne, reikia darodyti, jog 
valstybė reikalinga sveikiems ir suaugu
siems žmonėms.

Tikresnis kritikos brūkšnys tas, kada 
statoma klausimas: kokiu būdu anarchis
tiškoj draugijoj bus vedama kova su prasi
žengimais? Žinoma, anarchistai nurodo, 
kad prasižengimų skaičius susimažins, nes, 
pagal jų nuomonės, didesnė dalis prasižen
gimų yra valstybės pasekmė, ypač prasižen-

mui ir ant kurių remiasi gale. Valstybė dar 
nėra vienatinis galės būdas mūsų draugijoj. 
Šalia valstybinės galės draugijoj yra dar ir 
kitos, kaip draugijinio, taip ir asmeniško 
pobūdžio galės, kurios tankiai susiremia su 
valstybine gale. Pavyzdžiui, ekonominių 
prietikių gale, žmogaus asmeniškų ypatybių 
gale ir tt. Valstybė jas įrubežiuoja — rei
kale padaro mažesnę žmogaus asmenišką 
galę ant žmogaus. Tėvų gale ant vaikų kar
tais pasiektų augščiausį laipsnį, jeigu val
stybė neįrubežiuotų jos.

Jeigu daleidžiam, kad valstybe prasišali
na iš draugijos ,tai tas dar nereiškia, jog su 
ja dings ir visi tie psichologiški pamatai, 
ant kurių remiasi gale abelnai. Su valstybi
nės galės išnykimu, galėtų įimti jos vietą 
kitos galės, kurios remiasi ant įvairių būdų 
asmeniškų ir draugijinių prietikių, ypatin
gai žmogaus ekonominė gale ant žmogaus.

Šitą mums patvirtina palyginimas įvai
rių istoriškų laikmečių. Tiesa, istorija 
mums neparodo tokio laikmečio, kad ilges
nį ar trumpesnį laiką visai nebūtų buvę val
stybės, tačiau randame tokius istoriškus lai
kotarpius, kuomet valstybinė gale buvo visai 
silpna, o kai-kuriose vietose ir visai jos ne
buvo. Tokius laikotarpius randame vidur
amžiuose. Bet ar tas privedė prie laisvės ir 
lygybės? Lyg ir atbulai. Kai-kurie ypatiš
kos ir draugijinės priklausomybės būdai li
ko tvirtesni ir įėmė valstybės vietą. Ypa- 
tiški ir ekonominiai prietikių būdai kartais 
atsirasdavo ir be valstybės pagelbos, o tan
kiai vien tik iš priežasties jos silpnumo. Pa
vyzdžiui, imkime feodalizmą. Juk iš pra
džios jis neturėjo valstybės pobūdžio — tai 
buvo žemės savininkų privatinė gale. Ir jei
gu valstybė būtų panaikinta, tai, be abejo, 
jos atsiradimo istorija ir vėl atsikartotų.

(Dar bus).



KORESPONDENCIJOS Pelnas skiriamas Rusi

Musų korespondentams
jos politiškiems kankiniams 
Nuo lietuvių dalyvaus 147 
kuopa L. S. S.

socijalis-
Tuomet, beabėjonės, 

reikėtų pasakyti: “sudiev šis 
pasaulis!” O dabar viskas

taip būtų 
tai?

šių šalį. Jam, matyti, būtų 
malonu, kad juos Lietuvoj 
caro budeliai nugalabintų.

New Havenietis.

Sako, užpykęs ant socijalis- 
tų, kad tie ne iš jo krautuves 
perka, bet iš kooperacijos. 
Mat, katalikų mažai priguli

visas dienas. Iš kitur pribu
vusiems irgi nesunku darbų 
gauti. J. B.

AR NORI ŽINOTI, KUR 
RANDASI PEKLA?

Be korespondencijų laik
raštis—tai jau niekam neti
kęs. Kiekvienas laikraštis 
stengiasi turėti kuodaugiau- 
sia korespondentų. Kores
pondentai gi stengiasi atlik
ti savo užduotis — rašo kiek 
galėdami ir kaip mokėdami. 
Tas yra pageidaujama ir net 
pagirtina. Redakcijos nie
kados korespondencijų ne
atmeta už neaiškų parašy
mų, bet, jeigu tik galima 
nors kiek įskaityti, pertaiso 
ir patalpina. Bet mūsų ne
kurie korespondentai turi 
dvi labai stambias klaidas 
prie rašymo korespondenci
jų, kurias męs Čia ir nurody
sime.

Pirma —tai perilgas rašy
mas. Atsitinka koks nors 
dalykas, kurį galima apra
šyti penkiolikoj arba 20-tyj 
eilučių, tai korespondentas 
prirašo keliolikų lapų. Iš to
kio ilgo rašto redakcija jo
kios naudos neturi, nes ji vis 
viena negali taip ilgų talpin
ti, o korespondentas turi 
daug vargo padėti, pakol pa
rašo.

Antra — tai koresponden
cijoj agitacija. Žmogelis pa
rašo, kad čia yra tiek ir tiek 
lietuvių ir pasako, kad jie 
neskaito laikraščių bei kny
gų. Paskui varo kelis lapus 
vien tik šauksmais, kad atsi
bustų iš miego, kad sukiltų, 
kad stotų prie darbo ir tt.

Iš tokio rašto išeina ne kas 
kitas, kaip tik juokai. Jeigu 
jie neskaito laikraščių, tai 
kų gi reiškia ta agitacija? 
Kam ji yra rašoma? Tiems, 
kurie skaito, ji visai nerei
kalinga, o kuriems reikalin
ga, tai vistiek jie neskaito ir 
nežino. O jeigu kas jiems ir 
perskaitys, tai jie tik nusi
juoks iš to.

Dabar korespondentas gal 
paklaus, kas gi jam tuomet 
daryti? Juk visai nerašyti 
arba neraginti tų, kurie ne
skaito, negalima?

Taip, tas tiesa. Reikia ra
šyti, bet berašant, reikia ir 

• pagalvoti, kas daugiausia 
galėtų tuos žmonelius užin- 
teresuoti. Parašykite jūs 
kokį nors iš jų gyvenimo at
sitikimų ir jeigu tik jie iš
girs, kad “gazietose” yra pa
rašyta, tai būtinai stengsis 
tų numerį gauti ir perskai
tyti. Išeina, kad žinia iš jų 
gyvenimo, iš jų atsitikimų 
daug daugiau atneš naudos, 
negu tuščia agitacija. Per 
laikraščius galima agituoti 
tik tuos, kurie jau skaito, 
bet ne tuos, kurie jo visai ne
skaito.

Taigi, kiekvienas kores
pondentas turi stengties ra
šyti kuotrumpiausia ir ne
agituoti tų, kurie visai ne
mato laikraščio, nes tai tuš
čias ir net juokingas dar
bas.

Męs nemanom korespon
dentų kritikuoti arba peikti 
už tai, bet tik nurodom jų 
klaidas.

yra 
rei-

** *
Tarp mūsų lietuvių 

ant tiek tamsių, kad net 
kia stebėtis. Kelios moters
nemoka nei skaityti, nei ra
šyti ir savo vaikams uždrau
džia netik laikraščius skai
tyti, bet ir iš lietuviškų kny
gų paveikslėlių žiūrėti. Kad 
pačios aklos, tai nori ir savo 
vaikus laikyti tokioj pat 
tamsoj.

*
* *

Jau treti metai, kaip čia 
gyvuoja draugija “Laisvė”. 
Ji yra sutverta ant laisvų 
pamatų, bet pastaruoju lai
ku paėmė viršų klerikalai 
ir jau užperka antras mi
šias. Kunigėlis iš to labai 
užganėdintas, tik pataria 
dar vardų permainyti, 
nes, girdi, esu nesmagu lai
dyti mišias už “Laisvę”.. Jei
gu jau vardų mainys, tai pa
kariu duoti “Supančiuota”, 
tuomet kaip tik atsakys ku
nigo skoniui.

*
* *

Velykas praleidom labai 
šuniniai, su bačkutėmis ir 
viena lietuvį nugabenom į 
belangę.

Kunst Albers.

So. Bostono Naujienos.
60 L. S. S. kuopos 12 ba- 

andžio buvo Lietuvių sve
tainėj koncertas.

Šiame koncerte kaž-ko tai 
;rūko. Nekurie monologai 
buvo nuobodus. “Birutės 
Kanklių Choras” padainavo 
meleta dainų. Dainos pavy
do gerai. Drg. A. Vadapa- 
as dainavo solo angliškai 
“When I meet you of all” ir 
“Sunshine and Roses”, pri
tariant ant pi j ano drg. K. 
Talžunui. Reikia pažymėti, 
xad drg. A. Vadapalas turi 
augštų ir dailų balsų, tik 
mūsų publika apie solo ma
žai supranta. Kaip teko pa
tirti, tai drg. A. V. rengiasi 
dainuoti ir angliškuose teat
ruose.

Monologai pavyko S. Za- 
eckiui ir Kupsčiui. Du vai
kinai irgi nemažai prijuoki
no publikų: vienas rolėj po- 
licisto, o kitas — “Frenk- 
forst” pardavėjo.

Kaip Velykų vakare, tai 
žmonių buvo neperdaugiau- 
sia.

Elizabeth’© Naujienos.
Singe rio fabrike dirba 

daug lietuvių, tarp kurių 
randasi keliatas ir laisvų, 
bet tuos tie patįs darbinin
kai įvairiais būdais perse
kioja. Prieš Velykas, di
džiojoj pėtnyčioj, A. Smaiži- 
nis valgė laike pietų mėsa. 
Fanatikai tų patėmijo ir, at
keršydami, apliejo jo “over- 
kotį” vitrijolium.

Mat, neturėdami kitokio 
įrankio kovai, tai pradėjo 
deginti drabužius. Bet nėra 
ko ir stebėties, nes tamsunė- 
liai tik ir didžiuojasi savo 
kumščia.

* ♦
* *

3 d. bal. 147 kp. L. S. S. su
sirinkime buvo perskaityta 
IV rajono L. S. S. propa
gandistų ir agitatorių rate
lio atsišaukimas. Kuopa iš 
savo iždo paskyrė $3.00 ir 
draugai suaukavo $4.15. Vi-

24 d. bal. atsibus koncer
tas šešių suvienytų draugys

prasti apsireiškimai, kurie 
kasdien atsikartoja.

Jersey City, N. J.
Pas mus lietuviai labai 

smagiai praleido Velykas. 
Vienoj šeimynoj net “karę” 
pakėlė, bet, vargšams, nepa
vyko užbaigti jų; atvyko pu
sė tuzino dėdžių ir keturius 
“karvedžius” sumetė auto- 
mobiliun ir nuvežė policijos 
nuovadon. Ten jiems davė 
“cinus”, pagal užsitarnavimų 
ir gabumų. Vienų išleido, 
nes buvo netikęs, antrų nu
gabeno į ligonbutį,vienas už
simokėjo $10.00, o antras — 
$5.00. Tuom viskas ir užsi
baigė.

Tai bent Velykos!
Dešimtukas.

Philadelphia, Pa.
Balandžio 4 d. L. S. S. 189 

kp. vaidino tragedija “Nihi
listai”. ' Lošimas nusisekė 
pusėtinai, neskaitant poros 
stambių klaidų, kurios įvy
ko dėlei trukumo scenerijų. 
Iš lošėjų geriausia atliko sa- 
užduotis E. Drižiutė (Liud- 
milos rolėje), A. Velykiutė 
(Perovskos rolėje) ir A. 
Adomavičiūtė (Petrovuos 
rolėje); iš nihilistų — J. Gai
galas ir A. Sukutis, kiti tru
putį silpnai lošė. Pertrau
kose sudainavo duetų “Tem
sta dienelė” A. Velykiutė ir 
E. Drižiutė — išėjo gana ge
rai. Lošėjos gavo po gyvų 
gėlių bukietą, bet ir vertos 
visados pagerbti už jų tokį 
sunkų darbų.

Kasžin kodėl ikišiol pas 
mus mėgėjai buvo laikomi 
yg ir paniekoj ? Bet pasta
ruoju laiku pradeda apsi
reikšti didesnė meilė tarpe 
mėgėjų bei pašalinių.

Iš vakaro pelno liks apie 
$50.00.

Neužilgo “Laisvės” Kliu
dąs statys ant scenos “Pilė
nų Kunigaikštis”.

Marytė.

** *
“Birutes Kanklių Choras” 

vėl pradėjo gyvuoti. Dabar 
choro vedėju yra drg. K. 
Talžunas. Linkėtina drau
gams daugiau imti dalyvu- 
ma chore, nes jau stačiai gė
da, kad tokiame mieste, kaip 
Bostonas, negali gyvuoti ge
ras choras.

V. K. Mališka.
** *

So. Bostone tapo suareš
tuoti už vogimų šie vaikinai: 
A. Nevulis, J. Nevulis, A. 
Višniauskas, J. Klimas, J. 
Jankauskas ir J. Dolan (an
glas). Daugelis iš jų buvo 
bažnyčios tarnais, patarna
vo prie mišių ir atlaiduose 
nešdavo kryžių einant ap
link bažnyčių.

Kad jie buvo vagiliai ir ta
po suareštuoti, tai nieko 
nuostabaus, bet tas labai 
stebina, kad mūsų kun. Ži
linskas apie tai tyli, lyg mu
sę kandęs. Vieton barti tė
vus už tokį nedorų išauklėji
mų vaikų, jis pliekia socija- 
listus ir liepia šalintis nuo jų 
laikraščių. Pagal Žilinsko 
elgimosi, tai kad ir plėšikai, 
bile tik ne socijalistai.

** *
Kaip paaiškėjo iš tardy

mo, tai suareštuotiejie vai
kai turėjo plėšikų kuopelę, 
darė savo susirinkimus ir 
buvo nutarimas: “Jeigu 
bent vienas iš kuopelės iš
duos savo draugų, bus nu
šautas”. So. Bostono dum-

Frankford, Pa.
Mūsų lietuviai jau apie du 

metu turi pasistatę savo sve
tainę. Tas darbas priklau
so F. L. Kliubui. Dabar ta 
svetaine naudojasi už dykų 
sekančios draugijos: F. L. 
Kliubas, Lietuvių Draugys
tė, L. S. S. 191 kuopa, S. L. 
A. 170 kuopa ir Lietuvių ko
operacija.

Vėliaus šalę kliubo svetai
nės lenkai nusipirko vietų ir 
pasistatė bažnyčių. Kliubo 
svetainė daug atsakantesnė, 
negu lenkų bažnyčia. Da
bar lenkai pradeda kovoti 
su kliubu ir nori jį panaikin
ti. Mat, jie darodinėja, kad 
laike jų pamaldų kliube bū
na triukšmai ir kliudo jiems 
dievų garbinti.

Kuom tas* viskas pasi
baigs, sunku pasakyti.

Frankfordietis.

nuvpvi uvjj

kad pasipelnijus iš jų, suma
nė tapti kataliku. Paskui ir 
pasielgė katalikiškai, kad 
net dėdėms reikėjo ateiti į 
pagelbų.
. Tai matot, koks naujas 
mūsų katalikas ir kaip jis iš
syk pradėjo elgties.

Dobilas.

Kenosha, Wis.
Mums praneša, kad 25 ba

landžio Kenoshoj bus suloš
tas rusų kalboj puikus vei
kalas “Bedarbiai”. Rengia 
rusų darbininkų kliubas. Lo
šimas atsibus Columbus sve
tainėj, prasidės 7 vai. vaka
re. Patartina ten ir lietu
viams atsilankyti.
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“L.”, kad Newarko’kriaučiai 
ilgai nedirbo. Dabar jau jų 
darbai pradėjo sekties ge
riau. Kontraktas, kuris bu
vo padalytas balandžio mėn. 
1913 m., likosi atnaujintas 
je didelių kliūčių, nors tūli 
josai ir labai nenorėjo, bet 
tas nieko negelbėjo. Maty
dami darbininkų vienybę ne- 
abai nei priešinosi.

Baltimore, Md. Darbai 
griaučių šapose ir apskritai 
eina labai silpnai. Daug 
žmonių yra visiškai be dar
bo, o kiti dirba tik pusę lai
to.

kla, kaip kankina “velniai dūšias ir 
ką kalba tos dūšios, kurios papuola j
jų nagus, tai nusipint Knygą 
merktųjų mirtin laiškai ir Alisselbur- 
go Bastilija”, tai ten tu atrasi tą, ko 
tau nei kunigai nebuvo pasakoję, nei 
tu iki šiol dar nebuvai skaitęs.

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

Knyga turi 74 puslapius ir kainuoja 
tik 20 centų.

Pinigai galima siųsti ir stampomis.
“LAISVĖ”,

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

Minden, W. Va.
Neseniai susitvėrusi L. S. 

S. 218 kuopa gyvuoja neblo
gai ir jau per trumpų laikų 
turi 20 narių. Galima bus 
turėti ir daugiau, tik kuopos 
komitetui reikia nepaliauti 
darbuotis. Žmonės čia soci- 
jalistams prijaučia. Jeigu 
taip smarkiai kiltų didmies
čiuose, kaip dabar pas mus, 
tai ten būtų ne po kelias de
šimtis narių, bet po kelis 
šimtus. Tik, draugai, nepa
sibijokime vasaros karščių 
ir varykime savo darbų pir
myn, o vaisiai bus.

P. T. Grigaliūnas.

Prakalbos.
Springfield, III. 12 d. ba

landžio buvo teatrališkos 
kuopelės parengtos prakal
bos, su pamarginimais, kaip 
tai: monologais, “Džian 
Bambos spyčiais” ir tt. Pu
blika likosi labai užganė
dinta ir užsilaikė labai ra
miai. Linksma yra ir reng
ti tokius vakarėlius, kadangi 
publika atjaučia ir moka už
silaikyti.

Reikia pažymėti, kad dva
siškas tėvelis net su ašaro
mis meldė savo aveles neiti 
prakalbų klausyti, vienok 
nieko negelbėjo.

Auku padengimui lėšų su
rinkta $5.30. M. V.

L. S. S. IV rajono draugų 
atydai.

Kaip žinote, draugai, kad 
susitvėrusis prie IV rajono 
Propagandistų ir Agitatorių 
Ratelis pradeda šį bei tų 
veikti. Taigi 26 balandžio 
š. m. nuo 10 vai. ryte atsibus 
pirma lekcija mieste Ne
wark, N. J. po No. 153 Ferry 
st. Malonėkite pribūti visi 
draugai, kurie esate prisidė
ję prie minėto Ratelio ir tie, 
kurie dar neprisidėjo t, tai 
prisidėkit.

F. Petrašiunas
Ratelio pirmininkas.

Draugijos,
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organu:

New Haven, Conn.
5 d. balandžio atsibuvo L. 

U. Kliubo susirinkimas. Šia
me susirinkime Kliubas nu
tarė paaukauti $25 ant kny
gų į miesto knygynų. Už
baigus draugijos reikalus J. 
Kazlauskas padavė sumany
mų, kad Kliubas užprotes
tuotų prieš Burnetto billių. 
Beveik visi nariai Kazlausko 
sumanymui pritarė. Bet 
štai atsistoja M. J< Vokietai
tis, buvęs Valparaiso uni
versiteto studentas ir prade
da aiškint, kad ponas Bur- 
nettas yra labai geras žmo
gus ir jo įneštas billius at
neš, girdi, daug gero ne tik 
Amerikai, bet ir Lietuvai. 
Dabar, girdi, privažiuoja 
daug visokių netikusių žmo
nių, kurie tik triukšmus ke
lia. Lietuvoj, esu, darbinin
kų trūksta ir vis tik todėl, 
kad visi į Amerikų išvažiuo
ja. Todėl p. Vokietaitis ir 
patarė neprotestuot prieš 
Burnetto billių.

Kada tūli draugai užklau
sė p. Vokietaitį, kų jisai ma
no apie revoliucijonierius, 
kurie pagal tų billių taipgi 
bus grąžinami, tai jisai atsa
kė : “Tegul jie ten triukšmo 
nedaro ir kariu menėj lai at
sitarnauja, tada liuosai ga
lės į šių šalį įvažiuot.

Vienok p. Vokietaitis sau 
pritarėjų neatrado. Neku- 
rie draugai jam patarė va
žiuot į Lietuvų arba ant far- 
mų. J. Vaitkevičius žadėjo 
jam net laivakortę išpirkti, 
kiti gi net carberniu jį išva
dino. Tada Vokietaitis kuo- 
greičiausia spruko laukan. 
Kliubas gi nutarė parengti 
protesto mitingų ant 10 d. 
balandžio. Tik gaila, kad tų 
dienų labai mažai žmonių at
lankė. Bet, perėjus per stu- 
bas, surinkta suvirš 300 pa
rašų.

Pono Vokietaičio tokia

Tuscarora, Pa.
Šiame miestely randasi 

lietuvių tik apie 20 šeimynų 
ir apie 15 pavienių, bet ir tie 
nieko daugiau neveikia, kaip 
tik liuosų nuo darbo laikų 
praleidžia saliune arba na
muose prie bačkutės. Mote- 
rįs dar geriau atsižymi tame 
darbe negu vyrai. Mat, vy
rai turi liuosų laikų tik va
karais ir šventadieniais, o 
jos visados. Iš visų lietuvių, 
tai tik penkios šeimynos gy
vena gražiai ir skaito laik
raščius ir apie trįs pavieniai.

Prie unijų lietuvių irgi 
mažai priklauso. Draugys
čių jokių nėra apart S. L. A. 
kuopos, prie kurios priklau
so 8 nariai.

Iš nevedusiųjų daugelis 
savo visų uždarbį praleidžia 
su moterėlėmis. J. B.

DeKalb, Ill. 12 d. balan
džio buvo prakalbos, sureng
tos L. S. S. 178 kuopos. Kal
bėjo P. Grigaitis “Naujie
nų” redaktorius. Jo kalba 
publikai labai patiko ir net 
karštieji katalikai sakė: “Ot 
čia, tai bent socijalistas! Jis 
“never” sakyti, kad žmogus 
paeina iš monkės”. Tik gai
la, kad mažai tokių susirin
ko prakalbų pasiklausyti, 
daugelis iš jų buvo užimti 
per Velykas perdirbimu iš 
pilnų į tuščias bačkučių. Ka
dangi toks darbas nėra leng
vas, tai, suvargę, nenori ir 
ant prakalbų lankytis.

V. Miliantis.

LIETUVIŲ IMMIGRANTŲ ŠELPI M. 
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.

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

Su visokiais Draugijos reikalais 
kreipkitės prie Sekretoriaus. Money 
order siųskit ant Iždininko vardo Se
kretoriui.

st.,

Darbai

pose rasta iškastas skiepas, 
kur jie dėdavo vogtus daik
tus. Pas juos taipgi rasta 
peiliai ir revolveriai.

Kasgi būtų atsitikę, jeigu

politika stačiai nesupranta
ma. Jisai yra lietuviškasyra 
patrijotas, o vienok Lietu
vos skurdžių ir revoliucijo- 
nierių jisai nenori įsileisti į

Springfield, III.
7 d. baladnžio čia buvo 

balsavimas, kad karčiamas 
panaikinus. Šiame balsavi
me dalyvavo ir moterįs. Bu
vo manyta, kad jau panai
kins, bet kur tau, išbalsavo, 
kad būtų. Girtuokliai labai 
linksmi.

Subatos vakare prieš Ve
lykas,kada žmonės susirinko 
apverkti nukryžiavote Kris
taus ir kad daugiau lietųsi 
ašaros, pobažnytiniame 
skiepe buvo padėta keli bak- 
sai alaus ir bonkos degtinės.

Ar tai ne protingas suma
nymas? M. V.

Hartshorne, Oklahoma. 
Čia randasi dvi anglių kasy
klos, iš kurių viena jau tre
čias mėnuo nedirba. Prie
žastis sustojimo, tai gaisras 
.iškilęs kasykloj. Tokiu bū
du ir čia užtenka bedarbiu, 
tarp kurių randasi pusė lie
tuviu.

31 d. liepos baigsis anglia
kasių su kompanijomis kon
traktas. Jeigu iki tam lai
kui angliakasiai nesusitai- 
kis geruoju, tai turės kilti 
streikas. Dabar eina apkal
bėjimas, ar sutikti ant senų 
išlygų, ar reikalauti naujų. 
Kaip girdėt, tai dauguma 
darbininkų, nuvargnitų be
darbėmis, žada balsuoti už 
senųsias išlygas, kad tik iš
vengus streiko.

N. Vengrinauskas.

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS 

KENOSHA, WIS.
Feliksas Dapkus, 914 Jenne 

prezidentas.
Kazimieras Norbutas, 815 Jenne St., 

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

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

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

nansų raštininkas.
Kasos globėjai: J. Leščauskas, 607

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

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

PAJIEŠKOJIMAI

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 16 iki 28 metų. Aš esu 26 me
tų amžiaus, gerokai pamokintas, tu
riu gerą, užsiėmimą. Merginos, ku
rios mylite apsivedimą, dorą ir blai
vą gyvenimą, malonėkite atsiliepti ir 
kartu atsiųsti savo paveikslą sekan
čiu adresu:

J. Vileišis,
P. O. Box 383, Scranton, Pa.

(27—30).

Rochester, N. Y.
• 13 bal. įvyko atidarymas 

naujos lietuvių svetainės, 
kurių pastatė D. L. K. drau
gystė. Trumpai kalbėjo pre
zidentas draugystės K. J. 
Vaivoda ir advokatas ang
liškai. Po tam buvo šokiai. 
Žmonių buvo gana daug ir, 
suprantama, bus pelno.

J. Stančikas.

Springfield, Ill. Nuo pir
mo balandžio čia sustojo an
glių kasyklose ir tik trįs šal
tos tedirba. Žmones labai 
nusiminę, nes ir pirmiau, 
kuomet ėjo darbas neva pil
nai, nekokie buvo uždarbiai 
ir negalėjo darbininkai susi- 
taupinti ant šios bedarbės. 
Kada jie pradės dirbti, neži
nia. M. V.

REIKALINGI MUZIKANTAI.
Reikalaujame gerų muzikantų, ku

rie moka pagal notas grajinti ant Cor- 
neto, Trambono, Mažo Bubnelio arba 
ant pučiamos triubos.

Reikalingi prie Beno. Neturintie
ji atsakančio darbo, atsišaukit greit, 
nes darbo turime daug, todėl būtinai 
reikalingi geri muzikantai.

J. Palilionis,
272 Clinton St., Binghamton, N. Y. 

(27—29).

Norwood, Mass.
13 d. balandžio L. S. S. 133 

kuopa parengė koncertų, ku
ris išėjo nekaip. Svarbiau
sia priežastis buvo tame, 
kad artistai nemokėjo savo 
rolių ir nuolatos klausėsi, 
kada kų pasakys suflioris.

Publikos buvo nedaugiau- 
sia, bet ir iš tų atsirado gir
tų, kurie nuolatės kėlė

Turiu pridurti, ka^ vienas 
biznierius keli mėn

Elizabeth, N. J. Žmonės 
per visų žiemų laukė pavasa
rio ir manė, kad tuomet pa
sidaugins darbai. Pavasa
ris atėjo, bet darbai netik 
kad padidėjo, bet dar suma
žėjo. Iš tos priežasties ir 
vietinė L. S. S. kuopa neten
ka daugelio narių, nes vieni 
išvažinėjo kitur, kiti dar ma
no važiuoti. Taipgi aplei
džia kuopų ir organizatorius 
drg. K. Markevičius. Gaila.

Kunst Albers.

Pajieškau pusbrolių Juozo ir Jono 
Gliabaučių. Taipgi pajieškau ir drau
gų A. Piragiaus ir A. Kildos. Visi 
Kauno gub., Panevėžio pav., Pumpė
nų parapijos. Norėčiau susirašinėti.

S. S avinčiu s,
39 So. Front St., Hudson, N. Y.

Pajieškau Jono Paltanavičiaus, Su
valkų gub., Marijampolės pav., Keku- 
rinės kaimo. Pirmiau gyveno Water
bury, Conn.

J. Senovaitis,
775 Bank St., Waterbury, Conn.

}siai at
Tuscarora, Pa. Darbai pa

staruoju laiku anglių kasy
klose eina neblogai ir. dirba

PARSIDUODA GROSERNE.
Parduodu grosernej lietuvių apgy- 

ventoj vietoj, tarpe lietuviškos ir len
kiškos bažnyčių. Biznis gerai išdirb
tas per 16 metų. Taipgi parduodu ir 
2 ruimų fomičius. Pardavimo prie
žastis — noriu pirkti farmą, nes mie
sto gyvenimas nusibodo. Atsišaukite 
greit

P. M.,
262 Metropolitan Ave., Brooklyn, N.Y. 

(29-—32).

Korespondentai ir 
straipsnelių rašy
tojai, męs atsišau

kiame į Jus!
Kas miela diena “Lai- ; 

s ve” gauna iš plačiosios 
Amerikos daugybę ko
respondencijų ir šiaip 
jau straipsnelių bei pra- . 
nešimėlių. Męs tas ko
respondencijas bei raš
telius taisome ir tankiai 
be mielaširdystes su
trumpiname.

Vietos nėra ir kiek
viena eilutė mums bran
gi! :

Korespondentai tan
kiai supyksta, bet męs 
gerai žinome, kad jeigu 
patalpinsime keno- nors : 
plačią korespondencijų, 
tuomet jau tikrai bent 
kelioms korespondenci
joms neužteks vietos.

Korespondencijų su
tvarkymu j skyrius, jų 
margumu ir apstumu 
“Laisve” šiandien už
ima pirmų vietą. Bet ; 
tas viskas daug puikiau 
ušrodytų, daug geriau 
būtų sutvarkyta, daug 
plačiau visas Amerikos ;; 
lietuvių gyvenimas būtų ;; 
nušviestas — jeigu męs 
turėtume daugiau vie
tos.

O kiek tai naudingų 
rašinėlių męs turime at
mesti — sunku ir ap
skaityti Kiek tai uuji- 
čių mūsų vargdienių žū
sta, neišvydę dienos 
šviesos! Nuo to nu- ! 
kenčia patįs rašytojai, 
nuo to nukenčia visuo- " 
mene, nuo to nukenčia 
pati redakcija!

Todėl, draugai — ko
respondentai ir straips
nelių rašytojai! Męs tu
rime “Laisvę” padidint

Lai bus ji taip turtin- • 
ga žiniomis ir rankpel
nių straipsniais — min- > 
timis — kaip mūsų ang- ■ 
lų laikraščiai.

Amerikoj yra trečda- ;; 
lis milijono lietuvių. Jų 
gyvenimas darosi vis V 
margesnis, vis gilesnis, ;; 
vis turtingesnis!

Męs turime tą gyveni
mą apimti ir laikraščio 
žiburiu šviesti tamsybe- j 
se! ' :

Todėl, draugai, su
kruskite darban! Tik 
po vieną naują skaityto
ja, o “Laisvė” bus dvi
gubai padidinta.

Jūs tą galit lengvai 
padaryt. Pakalbinkit 
savo kaimyną užsirašyt 
“Laisvę”, užrašykit 
“Laisvę” Jūsų brangiai 
ypatai, užrašykit “Lais
vę” į Lietuvą.

“Laisve” visuomet iš
tesėjo savo pažadėjime 
ir su jūsų pagelba, drau
gai ir draugės, ištesės ir 
šiuo kartu.

Męs laukiame po vie
ną naują skaitytojų nuo 
kiekvieno savo prietelio. 
Bankų męs neturime, 
didelių biznių męs netu
rime ir jų neturėsime 
niekados. Ne du ar trįs 
žmones leidžia “Laisvę 
ir ne dviem ar trim žmo
nėm ji leidžiama.

Jų leidžia darbininkų 
visuomene, susidėjusi 
kooperacijon, dėl nau
dos plačiųjų darbininkų 
minių.

Kėlimas “Laisvės” tik 
visuomenei neša naudą.
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M. Hillquit — “Laisves” ko • 
operacijos advokatas.

Visiems žinomas darbi
ninkų klesos užtarėjas M. 
Hillquitas apsiėmė būti nuo
latiniu “Laisvės” kooperaci 
jos advokatu. Todėl pata
riame ir kitiems darbinin
kams, turintiems kokius 
nors reikalus, kreipties pas 
mūsų advokatą, nes jis nepa 
perkamas kapitalistų. Jo ad
resas: Mr. M. Hillquit, 30 
Church St., New York, N. Y.

26 d. balandžio, 2 vai. po 
pietų, 52 L. S. S. kuopos bus 
skaitoma lekcija temoje: 
“Visata ir saulės sistema”, 
svetainėj Rand School of so 
cial science, 140 E. 19th St. 
New York. Įžanga visiems 
už dyką. Geistina, kad ko- 
skaitlingiausia atsilankytų.

Šiomis dienomis policija’ 
pavyko susekti saiką vagių, 
kurie užsiiminėjo vien til 
brangių automobilių vogi
mu. Pavogdavo automobi 
lių už $4.000 ar $6.000 
ir parduodavo jį už

pavogtus iš čia automobilius 
siųsdavo Chicagon, o ten 
juos perdirbdavo. Policija 
susekė pas vieną Brooklyn!' 
turtuolį $6.000 vertės auto
mobilių, kurį jis nupirko už 
$700. Iš tos priežasties lau
kiama daug areštų.

16 balandžio New Yorkt 
ant vienos iš didesniųjų gal 
vių — Broadway, dienos lai
ke, kuomet gatvė buvo užsi
kimšus žmonėmis, nežino
mas vagis išmušė plyta auk
sinių daiktų krautuvės lan
gą, pagriebė ant $15.000 ver
tės daiktų ir pasislėpė.

Matyt, drąsus vagis.

19 d . balandžio Coney 
Island maudynėse jau mau
dėsi apie 5.000 žmonių ii 
viskas atrodė, kaip liepos 
mėnesy.

Nežinia, ar tai jau taip šil
ta, ar žmonės perdaug karš
ti ir nejaučia šalčio.

Apvaikščiojime 1 d. gegu
žės žydiškos unijos nutarė 
nepriimti L W. W. unijos. 
Pastaroji gi atsakė, kad ji 
surinksianti visus bedar
bius ir, nepaisant ant jų nu
tarimo, marguosianti sykiu

Ar šiaip ar taip, bet nega
lima pagirti toki nutarimą ii 
žydų unijos.

Subatos vakare, 18 d. bal.. 
buvo Gimnastikos .Kliubc 
balius. Publikos buvo gana 
daug ir užsilaikė gana dai
liai..

Nedėlioj, 19 d. bal., Brook- 
lyne tapo suvažinėta auto
mobilių 3 žmonės.

Pereitą pėtnyčią atsibuvo 
paskutinė konferencija ap- 
vaikščiojimo 1-mos gegužio 
Galima tiek pasidžiaugti 
kad visos draugystės ap
vaikščios 1-mą gegužio iš
vien, tik mokestį mokės se
kančiai: 14 draugysčių pro- 
porcijonališkai ir 5 draugys
tės nuo draugijų. Nutarta 
turėt 2 benu iš 28 muzikan
tų. Labai svarbu tas, kad 
iš 42—4 draugysčių, tik 18 
apvaikščioja 1-mą gegužio. 
Kur progresas kitų drau
gysčių? . J., Dainius.

19 d. bal. buvo parengtas 
teatras ir balius L. K. P. D. 
Teatrališko Ratelio. Buvo 
lošiama vieno veiksmo dra
matiškas vaizdelis “Likimo 
bausmė”. Sulošta nekaip. 
Daug trūko nudavimų Jo
nui.

Po teatrui buvo deklama
cijos ir monologai. Iš visų 
geriausia atsižymėjo jauna 
mergaitė, kuri labai pagir
tinai pasakė eiles.

Bedalis Vaclovas.

Pereitame num. buvau 
pranešęs, jog O. Jazmins- 
Jdutė laimėjo dovaną “Lietu
viu Žurnalą” metams. Tu
ri būti “Laisvę” ant puses

: V. A. Genys.

New Yorko gubernatorius 
užtvirtino įstatymą, uždrau
džiantį pardavinėti aptieko
se opiumą, morfiną ir daug 
kitokių nuodų be receptų. 
Jeigu bus. susekta parduo
dant be receptų nuodai, tai 
aptiekoriai taps nubausti 
kalėjimu arba $500 bausmės, 
dentistai ir veterinarai, iš- 
dentistai ir veternnarai iš
duodanti nuodingus vaistus, 
turės vesti tam tikrus žur
nalus, kuriuose užrašinės 
pacijentų adresus ir kokias 
dožas išdavė nuodų.

Pirmas šioj šaly atsitiki
mas, kad daktaras J.V.Gorn 
tapo teismo nubaustas už 
pardavinėjimą morfino. Tu
la Adei Press atsilankė pas 
daktarą Gorn ir nusipirko 
morfino. Tuojaus policija 
padarė jo namuose kratą ir 
atrado labai daug morfino. 
Teismas jį nubaudė metams 
kalėjimo ir $500 užsimokėti 
bausmės. 'Ši bausmė esanti 
augščiausia.

New Yorkas irgi rengiasi 
prie karės. Jau suorgani
zuota 16.000 milicijonierių, 
kurie pasirengę išvažiuoti Į 
Mexika ant pirmo pareikala
vimo.

New Yorke daktaras M. 
A. Sturm už vartojimą 
“garsaus” Friedmano nuo 
džiovos vaistu tapo nubaus
tas $1.557. M. New Yorko 
yra teismo užginta vartoti 
Friedmano vaistai, kaipo 
Įdedingi sveikatai.

Pa si kėsinto jas ant New 
Yorko majoro Mitchelio 
apie kurį plačiau rašyta sky
riuj Amerikos žinių ant pir
mo puslapio, pripažinta, kad 
jis yra beprotis. Jis pirmiau 
buvo gana turtingas, bet 
DiT;lci(io savo turtą ir iš tos 
priežasties gavo pamišimą

Taigi, nepavyko buržuazi
jai apkaltinti tame dalyke 
“anarchistus”, kaip papras
tai jie daro.

Majoras Michelis pasta
romis dienomis nieko kito 
nugali veikti, kaip tik pri
iminėti telegramos,pasveiki-

bėjimu nuo mirties. Bet ne 
kokia garbė Mitcheliui, kad 
beprotis kėsinosi ant jo gy
vasties. Kas bepročiui už
ėjo ant mislies, j tą jis ir šo
vė.

Ant pribuvusio laivo “Sel- 
tik” dauguma pasažierių 
serga tifu. Garlaivis su 550 
pasažierių sulaikytas “ka- 
rantinoj”.

Nauji Laiškai
Tik ką atspaudinom daugybę pui

kiausiu laiškų, įvairiausio turinio, su 
gražiausiomis dainomis ir kvietkomis. 
Tais laiškais k;ekvienas 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
sves” krautuvėje, 183 Roebling St.,

Skaitykite ir platinkite 
u Laisvę”

Tik $2.00 metams.

Telephone So. Bon 05

LIETU'. LSKAS

Advokatas
WILLIAM F. J. HOWARD

Lietuviška pavarde buvo 1 
Vincus P. J. Kavaliauskas

315 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

'KNYGA KIRPIMUI W. 
Riškų drabužiu x a: 
COL. SO PP., 24 PAVEIKS
LAI, AUDEKLO APDARU. 
-PREKP. S2 5O.

KNYGA KIRPIMUI MO
TERIŠKU DRABUŽIU: 
FORMATO CX65 COL.. 48 
PP . 43 PAVEIKSLAI. AU
DEKLO APDARU. —PRE
KE >2 50.

REIKALAUJANT ATSI
LIEPIMO. VISADOS PRI- 
GLAUSTI k STEMPĄ.

PINIGUS SIUSTI MO- 
NEMMDtR ANT ADRESO:

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

'‘LAISVĖS” REDAKCIJOJ 
GALIMA GAUTI ŠIOS 

KNYGOS:

Čenstakavo Klioštoriaus Slaptybes 
arba kruvini Domazo Macocho dar

bai. Su paveikslais.................. 15c.
JĖZAUS DRAUGIJA arba jezuji- 

tai ......................   10c.
LIAUDIES DAINOS 15c.
MOKSLAS RANKŽINYSTĖS arba 

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

LEKCIJOS apie atskirimą ženklų 15c. 
VADOVAS Keliaujantiems į Ameriką 

ir iškeliaujantiems ............... 15c.
PASLAPTIS. Puikių dialogų ir mo

nologų rinkinys...........................15c.
REVOLIUCIJOS ATBALSIAI. Dai

lus apsakimėlis ’iš revoliucijos lai
kų................................................. 15c.

PRASIKALTIMAI ir prasikaltė
liai...................,............................ 10c.

“PASAULIŲ RATAS” ..............  25c.
“AUDĖJAI.”. Puikus veikalas. 50c.
“KAS IŠGANYS LIAUDĮ.” .... 50c.
“GIEDROS KALENDORIUS.” 15c.

“SOCIJALDEMOKRATŲ MOKSLO 
....PAMATAI” .......................... 20c.
“MEILĖS KARŠTLIGĖ”............. 20c.

“G RF.IČI AUSI AS PA MOKINI M A S
ANGLIŠKOS KALBOS” ... 25c. 

“DARBAS” puikiausia Zolo romanas.
Kaina  ....................................... 75c.

“NAUJOS kantičkos arba politiškos 
giesmes” ................................. 30c.

“GRIUVĖSIUOSE”. Jasiukaičio apy
sakėlė........................... 15c.

E. STEPONAIČIO RAŠTAI ............ 1.00
ŽENYBA ir žmogaus gyvenimo sie

kinys ...............................................10c.
“PIGIAUSIAS ir goriausias darbinin
ko pragyvenimas” ....................... 10c.
“GYVENIMO BANGA” ............ 15c.

Reikalaudami knygų, rašykite se
kančiu adresu:

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

Ar skaitai

Rankpelnį”?
Jeigu ne, tai tuojaus išsirašyk. 

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

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

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

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

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

rį dykai.
Išpirk Money Orderį ir siųsk šiuo 

adresu:

“RANKPELNIS”,
76 MAIN STR.,

BE LSI U L L, SCOTLAND.

Didžiausias
Darbininkų 
Sąvaitinis 
Laikraštis

“KOVA
“KOVA” talpina moksliškus, politiškus, bet visiems suprantamus 

straipsnius.
“KOVOJ” rašoma apie darbininkų gyvenimą, vargus ir nurodoma, 

kaip prašalinti juos.
“KOVOJ” rašoma apie viską teisybę ir drąsiai skelbiama socijaliz- 

mo idėja.
“KOVA” tikriausias darbininkų laikraštis.
“KOVA” paduoda žinias iš viso svieto.
“KOVA” metams $2.00 Amerikoj ir kitur.

l’risiųskit .savo adresą, o gausite vieną “Kovos” numeri pažiū
rėjimui DYKAI. Dabar “Kova” išeina tokia kaip “Keleivis”.

Kova’9 1815 E. Moyamensing Avė.
I i U A O U U P ii IA, I > A .

28—29 SUSIV. LIET. AMERIKOJE

ir

INVYKS WATERBURY’JE, CONN.
24 iki 30 d. Gegužės mėn., 1914 metų.
Šiuo kreipiamasi į visus S. L. A. nari 

ypatingai į kuopų valdybas ir organizatorius,
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
delės pagodones ir užsipelnot su garbe nešioti tos 
organizacijos vardą!

PAKILKITE, KAIP VIEN 
TIS SEIMAS BUS MŪSŲ 
GA! Informacijų klauskitės

A. B. Strimaitis
307 W. 30-th Str.,

MANO
ŽODŽIO!

Ateik pirkti vyriškų 
aprėdalų, k. t. skrybėlių, 
marškinių, kalnierių ir 
1.1. Pas mane tavoras 
geras ir kainos pigios.

K. LIUTKUS
131 Grand St

I BROOKLYN, N. Y. j
š (Arti Berry St.) 4

SAKE”
Mėnesinis juokų bei satyros laikraš

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

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

Adresas:

“ŠAKĖ”,
1607 N. Ashland Ave., Chicago, III.

Važiuokit į Lietuvą
WHITE STAR LINIJA.

Tiesiog iš Bostono už pigiausią kai
ną ir didžiausiais laivais, ant kurių 
yra geriausia patarnavimas. Laivai 
išplaukia reguliariškai iš Charles- 
town’o (dalis Bostono). Atsiveskite 
savo gimines ir draugus iš senos tė
vynes ir išpirkite „ laivakortes ant 
White Star Linijos . Dėl platesnių ži
nių kreipkitės j šias agentūras :

Kompanijos ofisas, 84 State St., 
Boston, Mass.; G. Bartaszius, 261 
Broadway, So. Boston, Mass.; Polish 
Industrial Ass’n., 31 Cross St.,; P. 
Bartkevicz, 877 Cambridge St., East 
Cambridge, Mass.; J. Rottenberg, 115 
Salem St., Boston, Mass., arba pas ki
tus mus užtvirtintus agentus Suvieny
tose Valstijose arba Kanadoje.

TEISINGIAUSIA
IR GURIAUSIA

LIETUVIŠKA APT1EKA 
v 

Sutaisau receptus su aidžiausia ;?ty-

vos ar Amerikos daktarų. " vie
natinė lietuviška aptiek;: no ir
Massachusetts valstija Gyduolių 
galit gaut,kokios tik pasaulyj varto
jamos. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiusią per expresą.

Aptickorius ir Savininkas

K. SIDLAUSKAS

oston 21014 ir 21013.

Leidžiamas
Lietuvių Soc.
Sąjungos
Amerikoje

QASj O BUSIAN 
[AUPSMO SUE! 
sekančiu adresu:

NEUŽMIRŠKITE SAVO 
VAIKUČIUS.

Męs tik ką aplaikeme 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

sves” Redakciją, 183 Roebling St., 
Brooklyn, N. Y.

Naujausios mados 
GRAMAFONAI 
VICTOR MAŠINOS. 

Ncgausit geresnes progos, kaip dabar 
atiduodu $15.00 vertes mašiną 

tiktai už. $13.00.

Aš užlaikau Columbios gramafonus 
su lietuviškomis dainomis, kurias iš- 
gieda labai gražiai ir aiškiai. Ant 
abiejų pusių yra kitokia dainelė. Re
kordai yra padaryti stipriai ir gali lai
kyti kelis metus. Kiekvienas rekor
das kainuoja tik 75 centus.

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

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

CHARLES GRANECKAS, 
28 ESSEX ST., ATHOL, MASS.

LOŠĖJAMS.
Jau išėjo antra laida tragedijos

“KERŠTINGA MEILE”
Veikalas labai žingeidus 

ir lengvai perstatomas.
v Kaina 10 c.

Gaunama pas
J. STROPUS

6 Loring st. So. Boston, Mass
Čia pat gaunama
Visokios knygos lietuviš

koj ir angliškoj kalbose. Kas 
kokių norit — reikalaukit, o 
męs parūpinsime. Atsaky
mui visada įdėkit 2 c. štam
pą

1\r. Richter’^
U“PAI

. EXPELLHI”
Drūt i muskulai neatneša naudos,

PAIN E X P E L E R I U

ftfteftQttQttQftQfcettQtteteQQftQefcQl?

i Aknšerkaf
ai !.«■ I .r* • b! 1 t/o A V' t •• «Pabtiiirusl kuiso Womans Medical 

College, Baltimoie, Aid.
Pasekininąni atlieka savo darbu prie 

gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir 
pa;{eil>ų invairiose moterų ligose.

6 Loring st., C
r 7 iirti I: Ir 7th f>ts.

SO. UOS5V4 >rN. MAS.S.
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K piQ)

fte)

| F. Stropiene
£* SO. E IO55TX l.’S

(t1 SrP.ftQUQ.tt CStOX

Nauji Lietuviška

KRAUTUVU
Užlaikome, parduo

dame ir pataisome »re- 
riausiaS I U V A M AS 
MAŠINAS, puikiau
sius Gramafonus it- ki
tokius inuzikiibškus 
instrumentus. Val
kams keričiukus, Biii- 
tdkelius, visokius laik

rodžius ir tam panašius daikt us. Duodame 
lekcijas ant visu muzikališku instrumentu.

A. RAULUKAITIS ir J. GIRDVAINIS 
Lietuviai savininkai

310 Broadway, So. Boston, Mass.

KARMOS, 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 Michiga- 
no valstijoj, ir yra 215 lietuviškų far- 
merių, tarpe jų ir tą žemę turiu par
duoti. Parduodu nuo $9.00 akerj ir 
branginus ant lengvų išmokėjimų. 
Atvažiuokic tuoj, ir kaip pribusi į 
Peacock, tuoj telefonuok man į farmą, 

V v • • M • io aš gavęs žinią, pribusiu su automo- 
bilium ir apvažiuoslm visas tas far- 
mas, iš kurių sau tinkamiausią išsi
rinksi. Rašyk tuoj ir gausi knygutę 
apie prekes ir viso krašto aprašymą, 
taipgi mapą dovanai. Adresas:

ANTON KIEDIS, 
Peacock Lake County,

Michigan.

Išgydau Vyrus Greitai.

t

!•
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I. 
k
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S u r,

Vengkite tuom

ra jokio pavojaus, kad liga atsi- 
I naujintų. Kam jums per ilgus me

tus nuodytis visokiais vaistais, kad 
as galiu jus visiškai išgydyti be jo
kių bledingų vaistų'.’Tuojaus klaus- 

. kite mano patarimo.

Nusilpnėję VYRAI.
Mano gydymas nustojusiems vyriš- 

) kūmo prašalina visas blogas įtek
mes pirmesnio nualinirno ir besotu- 
ino; sutvirtina nervus, sustiprina 
ir padaugina kraują, o labiausiai

dyli nutvisndi.s. Aš suteikiu ant- *-* ^^*'*«
vi ados atgavimą tobulo ir pilno vyriškumo.
S! APTCPl I Naujos ir sent s,bjaurios ir įsisenėję,kaip

X ‘ AjIUSUkj. tai'Triperis, Plūdimai, Tankus Šlapini
mosi, Skausmas ir Deginimas, taipgi nauji skauduliai arba žaizdos, suti
nimai; visuose trijuose laipsniuose išgydau antvisados greitai ir užlaikau

VARimm F Aš gydau VARJCOCELĘ be jokio skausmo, V ril\l vUULLLi. operacijos, arba apvyniojimų; skausmas, su
tinimas ir sukepimas gįslose greitai pranyksta. Sekios nubegimai su
stabdomi. Nualsinti organai būna sustiprinami; šiluma, energija ir gy
vumas tikro vyriškumo greitai atgaunama.
PPGQTATITK Afii?ydau tji be l°ki0 pj«ustym° arba rrtvij Inilllu* tampymo. Mano gydymas prašalina visus 
bjaurumus iš iš šlapinimosi kanalų, sumažina užkaitintus, sustabdo viso
kius plūdimus, išvalo ir išgydo pūslę ir inkstus, priduoda energijos nu- 
silpnėjnsiems organams ir sugrąžina sveikatą ir tvirtumą kiekvienai kū
no daliai, kuri buvo apimta ligos.
QVFH Jeigu jums skauda gerklė, randasi plėvės, išbėrimai, va- 0 i i MjIU. rj0 spalvos pletmai, skauduliai, žaizdos, kaulų gėlimas, 
plaukų slinkimas arba kiti ženklai, nežiūrint, ar tai pradžioje,viduryje ar 
pabaigoje ligos, klauskite mano patarimo, o liksite sveiki. Mano gydy
mas išvalo ir piašalina iš kraujo ir kūno visus nuodus ir nešvarumus. Ne

Tui.jnu
dau be jokiu 
vinima. Aš n 
yra viena iš i 

. Galvos, Širdii
y<>n

Aš netikiu į jjydy.mj laiškais, t< <i< I nel.lat 
atvažiuokite pas m;.ne ant vienos di< nos.ous

Išsiųsdir.k šiandien tiktai 
( vieną dolerį, o apturėsi 

® Edmundo Steponaičio raš- 
_■ tų knygą, kuri privalo ras

tis kiekviename lietuviška
me namo. St< ponaitis buvo vienas iš pirmųjų mūsų jaunųjų rašytojų, 
kurie duoda mums pradžią grynos literatūros sriovei, kurių visų pir
miausias tiksi; 3 jau nebevien žadinimas tautos, visuomenes sąmones, bet 
ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailiosios musu raštijos.

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

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

Šio laikraščio, <r visuose kituose knygynuose ir krautuvėse. Reikalaukit 
visur. Reikal lujame agentų kiekvienoje lietuviais apgyventoje vietoje. 
Uždarbis gera:. Klauskite apie sąlygas.

lizino, N’< 
tada pam

muš Raina

sutepti su

F. Ai). BICHTirt’. &CO lew York.

Ham’ourg- American 
I ¥»•»**<» Didž tusia kompanij-t 

i pasaulyje! 
vo garlajvį. ku- 

t 1,3()G,819 tonų, 
tiesioginė linija

Ji turi 431

tarp

Bostono ir Hamburgo
Laivai didžiausi ir kiekvienas 

su dubeltavais šriubais.

M

nes jų

ta

LAiyAKOR'I ĖS pigiausios ir ’ 
patarnavimas g'riausias. Paša- J 

iuoti be baimes, 
geriau yra ap- g 

nt žemes. B
Taipgi mus 1 ontpanijos laivai i 

iš New York, Phila- y 
ir B; Itimorčs tiesiog A 

j Hamburgą. F
Artesnių žinių klaupkite pas: '
Hamburg -American

Line k
607 Boylston S’., Boston, Mass, v 
45 Broadway, New York, N. Y. | 

Arba pas vie os agentą. v 
c® l» t

BIZNIERIAI!
GARSIN&ITĖS

“LAISVĖJE

tuos, kuriuoHdaktarai jau buvo atsisakę išgydyti. Gy- 
operaci.iu. skausmu ir neatitraukiame nuo biznio, 
•apsiimu išgydyti tu. kuriu negalima. Mano ttydy- 

i. ka užtikriname, jog visada atneša Reran, 
įlės Plaučiu, Krutinės, Pečiu, Kepenų. Pilvo. 
Nervu, Kaulu. Sanai iu ir \ isas kitas litras, 
Ite n tinęs patarimu, K urie venaic toliaus 
ims tikra teisybe pasakysiu, ar'iraiiu isxydyt.

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

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

PASAULIŲ RATAS
i; kitas planetas Su paveikslėliais................................JŽKc

MEil -iŠ KARŠTLIGĖ
meile........................................................................... 2Oq.
Imant v: *as tris sykiu, atiduodam už f)Qc

Pinigus siuskit paftos Ženkleliais šiuo adresu.

.1. STROPUS (
<> L iriu,< St., So. Boston, Mass.

PUIKI DOVANA
KNYGA 6VK1KATCG bol 
naujausio mokslo ?r ką rei
kia daryti apst rgus, talp-pat 
ir kur greit i-yigydytl, ly-

“DAKTARAS"
parodo, kaip 
nuo Ilgu apsi
saugoti.

ŠITOJ KNYGOJ "DAKTARAS” netik 
pa.r.cUnt k p ir kur nuo visokių li£ųgeral 
i?.. bet tJp-p ą labai fražiai, kaip
tikras tčv. s pamokina ir k.-.’p nuo visokių Ii- 
tų r paisau; c ii.

l.NTGCJ "KAKTARAS” labai daugap- 
i,-'. ' :.pie vyrą ir inctcrj derą bei morališkų 
lytišką fyvet.imą ir a.bkiai, atvirai taip išdžs- 
tinčja, j?g k.tote knygose ta visko negali at- 
r .sti. šita kny£a 1 i.kvienam užaugusiam 
vyrui ir moterci labJ reikalinga turžti, kad 
žinoti kaip ii ką daryti, seniems ir jauniems 
ir kaip laimingai gyventi, čion vLką negali* 
ina aprašyti, bet t.k perskaičius knygą atra
site.

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

YPATINGAI serganti, nusilpnEję, sukliu
rę. pasigadinę per jaunystes klaidas ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis Šviežio
mis Icip užsisenžjusiomis ligomis, šitoje kny
goje atrasite tikrą rodą.

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pirmiau 
ne kaip kreipsies prie kokio nors gydytojaus, 
arba vartoti lieka:.-.tas, reikia perskaityt kny
gą "Daktaras’!, nes didelės daugybės žmonių, 
»; rie tik perskaitė iii) knygą, išsigydė.

TODĖL, kad ta knyga dėl labo visuome
nes išduota, tai kiekvienas ją apturės VISAI 
DOVANAI, kuris Uk atr ųs keletą štampų už 
prisiuniimą.

REIKALAUK EAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitą apgarsinimą ir adresuok teips

Tha Philadelphia M. Clinic,
1117 Walnut st.,

PHILADELPHIA, PA.
TRMYKIT VTRAI IR MOTERĮSI Kad 

sergi, jautiesi kolą nors nesveikumą ir reika
lauji geros, teisingos pugclbos, kad trumpam 
laike galėtum išsijjydyt, tai atsišaukie prie 

. Profesionališko Daktaro, Ph« M. Klinikoa 
lietuviškoj kalboj. Rašyk nrba ateik.

OFISO VALANDOS KASDIEN traoWii 
ryto iki 4 po pietų. Nedėlioj iki 3, o utaraš* 
k« ir pttnyčioj vakare nuo 6 iki t.




