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Alex. Scott paliuosuotas.
A. Scott, redaktorius soci- 

; jalistiško laikraščio, kuris 
i tapo suareštuota laike Pa- 
i tersono streiko ir nuteistas

“Baltasis Vilkas”.
Pekin, Chinija, 18

Bedarbiai veržiasi j ka
riu menę.

Fort d e France, 18 bal. čia 
buvo jaučiama gana stiprus 
žemės drebėjimas; vienok 
jokių nuostolių nepadaryta.
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užpuolimus ant miestų. 18 
bal. jie užpuolė ant miesto 
San-Yuan-Hsien. zPo dide
lio mūšio miesto turtai tapo
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KARE SU MEXIKA 
JAU PRASIDĖJO

Balandžio 20 d. preziden- Nelaukia, kada prasidės, 
tas Wilsonas kreipėsi prie i karė.
kongreso, kad jam daleistų i TOxon, Ariz. Būris mexi- 
sti kariumene priversti kiečiu pradėjo vaikščioti ga- 
Mexiką išpildyti Suvienytų tvėmis ir šaukti: “Lai gy- 
Valstijų reikalavimus. At-|vlloja Huerta!” Tuojaus su- 
stovų butas, po neilgos sesi- SpįĮ0 amerikonai ir pradėjo 
jos, 337 balsais pries 37, da-']Uptį mexikiecius. Daugelis 
leido Wilsonui elgtis Mexi-, mexikieciu sužeista ir nuga- 
koj, kaip jis išmano, kad įve-1 i,enta iigOnbutin.
sti ten “tvarka”, nubausti 
visokius žmogžudžius, kurie 
vadinasi prezidentais, dikta
toriais ir dar kitokiais, pa
daryti “galą” niekad nenu-i 
stojančioms revoliucijoms,! 
žodžiu sakant, “nuraminti”. džio 
šalį. 1 tai

I kraujo praliejimą už

KARE UŽ DUONOS
KĄSNĮ.

n ve r, Colo., 20 balan- 
Kuomet mūsų patrijo- 

ir buržuazija rengia 
‘ “gar- 

Didžiausis Mexikos poetas : bę”savo vėliavos, būk Mexi- 
jau paimtas.

20 balandžio admirolas 
Fletcher paėmė didžiausį 
Mexikos portą Vera Cruz. 
Mūšyj žuvo 200 mexikieciu. 
Iš amerikonų pusės užmušta 
4 ir 20 sužeista. Mexikos 
kariumenė apleido miestą ir 
nutraukė lipk Mexiko City.

Adm. Fletcher stengės 
kuogreičiausiai paimti Vera 
Cruz, kad nedaleisti į Mexi- 
ką įvežti ginklų. Jis sulaikė 
vokišką laivą Yprianga, ku
ris vežė Huertai 200 mašini
nių šautuvų, 25.000 šautuvų, 
15.000.000 juostų amunici
jos.

Darbininkai protestuoja 
prieš karę.

Kuomet Wilsonas su kapi
talistiška valdžia išsijuosę 
rengiasi prie kraujo pralie
jimo, — tai darbininkų klesa 
rengia prieš tai protestus. 
Nespėjo Washingtone atsto
vų butas apskelbti savo pa- 
velyjimą kariauti su Mexi- 
ka, kaip daugely miestų dar
bininkai jau pradėjo rengti 
portesto mitingus prieš ka
rę.

Haywoodas pasakė, kad 
jis tuoj aus organizuos visuo
tiną angliakasių streiką, jei
gu tik prasidės formališka 
karė Mexikoj.

Chicago j jau atsibuvo uni
jų vadovų mitngas ir išnešta 
protesto rezoliuciją prieš 
karę. Jie savo rezoliucijoj 
nurodė, kad iš karės pasi
naudos tik kapitalistai.

! ka “paniekino” Suv. Valstijų 
i vėliavą, čia pat ant vietos, 
’ eina kruvina karė už duo- 
i uos kąsnį . Panedėly iš pat 
ryto prasidėjo šaudymosis 

’ tarp milicijos ir Denvero 
į streikierių. Kuomet čia an
gliakasiai sustreikavo, tai 

; kapitalistai juos išvijo iš sa- 
! vo namų. Tuomet stfeikįe- 
I riai pasistatė lauke “lioge- 
i rius” (būdas) ir jose gyve- 
■ no. Panedėly išryto atvyko 
milicija pas streikierius kra
tų daryti. Kilo susirėmimas. 
Milicija pradėjo šaudyti 
streikierius. Streikieriai ir
gi nepasidavė. Šaudymosis 
tęsėsi apie 14 valandų.

Vakare milicija pradėjo 
šaudyti iš trijų kulkamečiu į 
streikierių “liogerius”. Iš
kilo gaisras, kuriame daug 

; žuvo moterų ir vaiku.
Užmuštųjų skaitlius tei

singai negalima sužinoti. 
Kaip praneša laikraščiai, tai 
užmušta 12 sterikierių, ku
rių tarpe randasi ir vadas 
Louis Tikas. Daug sužeistų. 
Iš kareivių pusės užmuštas 
vienas ir keli sužeisti.

Iš Trinidad buvo sureng
tas naujas traukinys su mi
licija. Kuomet reikėjo juos 
nuo stoties išvežti, tai maši
nistai ir konduktoriai atsi
sakė važiuoti. Tada keliu 
viršininkas davė kita maši
nistą ir miliciją išvežė.

JPribuve nauji kareiviai 
momentališkai pradėjo šau
dyti streikierius.

Streikieriai išlengvo pra
dėjo atsitraukti į užpakalį.

Visi apielinkės gyventojai 
labai sujudę.

Kaip preneša laikraščiai.
Nespėjo pasirodyti žinios kad streikieriams irgi j pa- 

apie karę, kaip bedarbiai ( gelba pribūna iš kitų mieste- 
įvairiuose miestuose apsupo lin darbininkai.
įstaigas, priimančias naujo-1 Kuom ponas Wilsonas su 
kus į kariumenę. Chicagoj ,savo buržuaziška valdžia iš- 
susirinko apie 10.000 bedar-. teisins šią kruvina karę? Ar 
bių ir pradėjo veržtis į ofisą,' tai ir čia darbininkai nanie- 
kur priima į karinumenę.! kino amerikonška vėliava? 
Prisiėjo net policijai įsimai-!Ne! Jiems ne garbė ameri- 
šyti. I koniškos vėliavos rūpi, bet

New Yorke tas pats atsi-. kapitalistiškas l$išenis. Jei- 
kartoja. 21 balandžio susi-' au jie matytų, kad ameriko- 
rinko daugybė bedarbių ir mišką vėliava kenksminga 
pradėjo veržties į ofisą. Iš. kapitalistu kišenini, tai jie 
susirinkusiųjų į kariumenę pirmieji spjautų ant jos. 
priimta tik 35%. Visus nau-i 
jokius išsiunčia į Texas val
stiją arba stačiai ant laivų, Į 
plaukiančių Mexikon.
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IV Metas
Vilniaus dzūkai progre

suoja.
Marcinkonįs, (Trakų ap.). 

Vasario 29 d. buvo čia jau 
antras šiemet vakaras. Vai
dino “Velnias spąstuose”. 
Žmonės tečiau nesupranta 
dar tokių pasilinksminimų; 
atėjo į vakarą tik maža sau-

Nors čia žmonės dar labai 
tamsus ir neikiek švietimo 
naudos nesupranta, yra vis 
dėlto priversti dėties prie 
mokyklos statymo. Mokyk
lai trobą stato pati valdžia; 
sienojų jau privežta. Ne
sant nuosavios mokyklai 
triobos, vaikai mokėsi ikišiol 
samdytam bute. Mokinių 
susirinkdavo iki 80, vis lietu
viai. Gaila viena, kad moky
toja rusė nei žodžio lietuviš
kai nemoka ir nieko vaikams 
jų gimtąja lietuvių kalba 
išaiškinti n e į s t e n g i a.

Mariu polis. . Teismo 
mai už išplėšimą iš Sartano 
valsčiaus kasos 11 tūkstan
čių rub. šešius plėšikus nu
teisė 8 m. katorgos, o vals
čiaus sargą, už dalyvavimą 
kasos išplėšime, 4 m. kator
gos.

Pasportai tiems, kam 
bausme dovanota.

Vidurinių reikalų ministe- 
ris aplinkraščiu pranešė val
dininkams, išduodantiems 
pasportus, kad vis tie, kurie 
buvo teismo nubausti visų 
teisių atėmimu bei katorga, 
o paskui ta bausmė buvo 
jiems dovanota — turi gauti 
visai švarius pasportus, be 
pažymėjimo, kad jie buvo 
teisiami. Tik rinkimo komi
tetai turį rupinties, kad to
kios rūšies žmonės nesinau
dotu rinkimo teisėmis, c.

Vaikų epidemija.
Lukšių, (Naumiesčio ap.). 

apylinkėje siaučia tarp vai
kų tymų (morbili) epidemi
ja. Niekados ši liga nebuvo 
taip baisi, kai šiemet. Daž
nai prie šitos ligos priside
da plaučių degimas arba 
gerklės užtinimas ir ne vie
nas tokių ligonių numiršta.

Už vištą.
Liedinio dvare netoli Pa

nevėžio čigonai pavogė nuo 
kumetės Gertrūdos Gaspe- 
ravičienės vištą. Kiti ku
mečiai, išgirdę apie tai, ėmė 
vyti čigonus ir paviję ėmė su 
jais varžyties dėl tos vištos. 
Besivaržant, čigonas Anta
nas Jablonskis perdūrė ku
mečiui Jurgiui Kairiui pei-

Pasigiria, ką jie turi.
Washington, 21 balandžio, i nuo 1 iki 15 metų kalėti, bu- 

Iš daugelio valstijų guberna- vo nadėjęs $5.000 kaucijos ir 
toriai atsiuntė pranešimus, padavęs apeliaciją i augštes- 
kiek jie gali į 24 valandas iš- ni teismą. 20 d. balandžio 
statyti kariumenės, jeigu tiki Trenton, N. J., Supreme 
bus pareikalauta. New Yor-, Court antru sykiu nagrinėjo 
ko valstija gali tuojaus duo- ■ Al. Scotto bvlą. Teismas ne- 
ti 25.000 žmonių, R. I.—' surado Al. Scotto nei straip- 
1.600, III. — 7.500, Wash 
1.500, Va. 2.200, Tex. — 4.000 prasikaltimo 
ir tt. panaikino.

Rusija ant kelio prie 
fyziško išsigimimo.
“Free Russia” (laikraštis, 

kurį leidžia anglų kalboj 
draugai Rusijos liuosybės) 
rašo:

Tomsko universiteto pro
fesorius Novobergsky išlei
do įdomią knygą, kurioj 
skaitlinėmis priparodo, jog 
Rusijai gręsia fyz^škas išsi
gimimas.

Ant 1000 žmonių Rusijoj 
miršta 30, kuomet Anglijoj 
miršta 13, o Vokietijoj ir 
Franci jo j 17.

Iš 1000 gimusių Rusijoj 
tik 460 pasiekia A20 metų, 
kuomet Anglijoj pasiekia 
706.

Kas bus?

Studentų demonstracija 
Maskvoje. į

Studentų būrys, paskutinį 
kartą klausęs proitf Ognevo 
lekcijų, išėjęs iš universiteto 
norėjo intaisyti demonstra
ciją. Vienas studčįitas su
davė pristavo padėjėjui. 
Areštuoti trimis ijiėnesiais 
du studentu už mi&tsargio 
mušimą.

Streikas Rygoje.
“Provodnik’o” fabrike su

streikavo 3 tūkstantiai dar
bininkų, 4 tūkstančiui darbi
ninkų paliuosuoti. |

Streikas Ekateridburge.
Lisenko dirbtuose su

streikavo 5 tūkstaifeai dar
bininkų. DarbinįųkąLreika- 
lauja darbo mokesnio 'padi
dinimo 25 nuošimčiais, baus
mių panaikinimo ir tt. Strei
kas, tokiu būdu, ekonominis. 
Į Lisenką išvažiavo guber
natorius su daugeliu sargy
biniu. C

Naujos įstaigos.
Panevėžyje ketinama 

pavasarį pradėti statyti Vla- 
dislavo Kerbedžio vardo li
goninę, skiriamą dvaro dar
bininkams. Be to, panevė
žiečiai ketina sau elektros 
stotį statyti, Savitarpio kre
dito draugijai nuosavą na
mą, moterų gimnazijai ir 
4-klesei miesto mokyklai 
triobas. Beto ,dar Nevėžio 
tiltą ir didelį tam tyčia su
darytos bendrovės viešbutį, 
skiriamą stambiems dvari
ninkams. Vienu žodžiu, Pa
nevėžys taip šiemet sukruto, 
kaip niekuomet dar.

Peterburgo lokautas pa
sibaigė.

Prasidėj . dirbti laikinai 
uždarytuose fabrikuose: 
Putilovo fabr., Putilovo lai
vų statymo dirbtuvėse, Ru
sų karo įrankių dirbimo fab
rike, Novos manufaktūros ir 
daugelyje mažų dirbtuvių.

Protesto streikas Rygoj.
Darbininkai sustreikavo 

vienai dienai, protestuodami 
prieš darbininkų nusinuodi- 
jimą fabrikuose. Streikuo
ja daugiau, kaip 50 tūkstan
čių darbininkų. Buvo de
monstracijų. Streikas tęsė
si ramiai, be susirėmimų su 
policija.

Baisi žmogžudyste Lodziuje.
.Netoli Valduvos trįs plėši

kai. užpuolė žymų muilo fa
briką, pappjovė jo savinin
ką, jč sūnų ir sunkiai sužei
dė jo dukterį, žmogžudžiai 
pasislėpė nieko neišplėšę.

Įdomus atsisakymas
Balstogė. Visuotinis kred. 

dr-jos susirinkimas atsisakė 
paskolinti pinigų vietinei 
liuterių bažnyčiai ir ugna- 
gesių draugijai dėl tos prie- 
žastes, kad “liuteriai — sve
timtaučiai, ugnagesiai 
tarnauja žydams”.

Socijalistai neprivalo 
politikoj vienytis.

Londonas. Kaip jau žino
ma, pastaruoju laiku tęsėsi 
Anglijos “ N e p r i g u 1 m i n g o s 
Darbininkų Partijos” dele
gatų suvažiavimas. Pasku
tiniame savo posėdy delega
tai priėmė rezoliuciją, 233 
balsais prieš 78, kad jų at
stovai parlamente veiktu vi
sai neprigulmingai. Rezo
liucija yra taikoma tam tik-

nors balsavimų, nesįvienytų 
su liberalais.

Rezoliucijoj pasakyta, 
kad socijalistai neprivalo to- 
linties nuo apgynimo darbi
ninkiškos klesos, bet turi 
stengties užstoti už ją ir nu
versti dabartine “liberališ-

Nauji automobiliai.
Vienas Austrijos inžinie

rius padarė naują automobi
lių. Tas automobilius atsi
žymi savo lengvumu ir grei
tumu. Automobiliu j galima 
sėdėti dviem ir kuomet pra
deda važiuoti, tai pora ratų 
pasikelia nuo žemės ir jis va
žiuoja tik ant poros ratų, 
kaip dviratis.

Mechanikai pranašauja, 
kad tokie automobiliai išvys 
nuo rinkos dabartinius, nes 
daug lengvesni, greitesni ir 
galima būsią važiuoti bile 
kokiais keliais.

Studentų paliuosavimas.
Varšava. Policijos virši

ninkui paliepus, ant švenčių 
paliuosuoti iš kalėjimo 53 
studentai, kurie buvo areš
tuoti už. dalyvavir lą demon
stracijoje prieš Vokietijos 
konsulio rumus. Kalėjime li
ko dar šeši studentai. Visi 
paliuosuotieji atiduoti poli
cijos priežiūrai ir Į patraukti 
tieson.

naudoti. Siutai buvo papra
sto didumo, o generolas tu
rėjo aplink savę 52 coliu sto
rio ir jokiu būdu negalėjo

Iki vietai davažiavo nakti
niuose drabužiuose, o iš sto
ties automobilyj tapo nuvež
tas į hotelį, kur ir apsirėdė.

Tai mat kokia “nelaimė” 
patiko generolą.

Nauja sekta.
Ir kokių tikėjimų tie žmo

nes neišmislija! Jeigu tas 
darytųsi kelis šimtus metų 
atgal, tai nieko nuostabaus 
nei nebūtų, bet kuomet atsi
kartoja 20 šimtmety, pro
greso ir kultūros amžiuj, tai 
stačiai reikia stebėtis.

Iš Peterburgo praneša,kad 
dalis babtistų atsiskyrė ir su
tvėrė naują sektą. Ta sekta 
vadinasi “penkiadešimčiai”. 
Ta sekta labai daug patraukė 
žmonių. Kada jie susirenka 
i savo bažnyčią, tai pradeda 
grajiti ir psalmas giedoti, 
tuom tarpu iš kitų kambarių 
išeina pulkas mergaičių, ne 
senesnių 16 metų, apsirė
džiusių baltais, aniuoliškais 
drabužiais, palaidais plau
kais ir pradeda pranašauti 
apie nužengimą ant susirin
kusiųjų dvasios šventos.

Tokis pranašavimas pada
ro įspūdį ant susirinkusiųjų 
ir baisiai sunervuoja. Tuo
met vėl prasideda giedoji
mas psalmų, laike kurio iš
kelia į augštį rankas ir pra
deda šaukti: “Nužengė! nu
žengė!” Po tam visi išsi
skirsto.

Noroms-nenoroms reikia 
pasakyti: “Kiekvienas sa
votiškai iš proto pradeda iš-

Kruvinas mušis.
Benghzi, Afrika. Pasku

tinėmis dienomis buvo keli 
susirėmimai rcvoliuci j eme
rių su valdiška kariumene. 
Už vis smarkiausia kova bu
vo netoli Godebą, kurioje 
valdiška kariumenė galuti
nai sumušė 2.000 revoliucijo- 
nierių. 151 užmušta, kiti pa
bėgo, bet daugelis paimta 
nelaisvėn.

JI___________________

Nuogas generolas.
Nors kariški generolai 

turtingi ir galingi, vienok 
prisieina ir jiems riestai. 
Štai visi Berlyno gyventojai, 
pilvus susiėmę, juokėsi iš ge
nerolo von Podbelskio, pir
mos rankos kaizerio Viliaus.

Minėtas generolas išva
žiavo iš Berlyno į Dancigą 
specijališkam miegamam- 
jam vagone. Vakare jis įėjo 
į kitą vagoną — saloną, nu
sirėdė, paliko ten visus dra
bužius ir daiktus ir atgulė 
savo vagone. Nakčia vago- 
ną-saloną ant vienos iš sto
čių atkabino ir prikabino 
prie kito traukinio. Ryte 
generolas atsikėlė, bėga ap
sirėdyti, ogi žiūri, kad jo 
vagono jau nebėra, kuriame 
nusirėdė. Generolas pradė
jo bėgioti naktiniuose marš
kiniuose ir prašyti pas gelž- 
kelio tarnautojus suteikti 
kokius nors drabužius. Čia 
pat buvo jau atnešta Čiela 
krūva siūtų ,bet, ant nelai
mės, jis jais negalėjo pasi-

PASKIAUSIOS
NAUJIENOS

Jau liejasi kraujas Mexikoj
23 bal. jau prasidėjo šau- 

dymosis amerikonų su mexi- 
konais. Utarninke, 21 bal., 
12:40 dieną, Amerikos ka- 
riumenė pradėjo bombar- 
douti miestą Vera Cruz. Ne- 
poilgam miestas tapo paim
tas. Kuomet Suv. Valstijų 
kari u menė išlipo iš laivų, tai 
mexikieciai pradėjo į ją šau
dyti iš bokštų, iš namų ir 
kampų gatvių. Tada nuo lai
vų pradėta bombarduoti 
miestas. Kiek yra užmuštų, 
kol kas negalima sužinoti. 
Pagal nekurias žinias, tai 
mexikieciu esą užmušta apie 
200. Amerikos kariumenės 
13 užmuštų ir 50 sužeistų.

Visi susinėsimai su Mexi- 
ka pertraukti, telegrafas ir 
gelžkeliai išardyta. Trauki
nys, kuris išėjo iš Mexiko 
City su 300 Suv. Valstijų pi
liečių, neateina. Spėjama, 
kad jis pakliuvo į rankas 
mexikieciu, kurie išbėgo iš 
Vera Cruz.

Vakare tapo paimta mies
tas Tampico.

Mexikos kariumenė, išvy
ta iš miesto Vera Cruz, sto
vi už miesto ir laukia pribū- 
nančios pagelbos iš Mexiko 
City. Kada pribus iš ten pa- 
gelba, tuomet prasidės 
smarkus mušis.

Denver, Colo., 23 cP bat. 
Kova tarp angliakasių ir mi
licijos vis dar tęsiasi. Dar
bininkai apsiginklavę šautu
vais, revolveriais ir kitokiais 
ginklais ginasi nuo žvėriš
kos milicijos. Darbininkai 
pamatė, kad jie nieko negali 
pralaimėti, nes jau nieko ne
beturi, o jeigu mirs nuo mi
licijos kulkos, tai ar ne vis 
tas pats, kaip mirti iš bado? 
Todėl jie ir narsus.

Pagal paviršutinę atskai
tą, 45 darbininkai užmušti, 
20 sužeistų ir apie tuzino vi-

Anglija bičiuliuojasi su 
Chinija.

Pekinas, Chinija. Darbo 
ministerija pasirašė ant 
kontrakto, su anglų-chinų 
sindikatu apie statymą Chi- 
nijoj naujų gelžkelių, kurių 
ilgis sieks apie 900 verstų. 
Ši sutartis žymiai suriš An
gliją su Chinija, nes Angli
jos ir Chinijos kapitalistai 
susibičiuliuos. O kur dviejų I sai nesuranda. Spėjama, kad 
šalių kapitalistai bičiuliuoja- jie žuvo ugnyje, kuomet už* 
si, tai ir valdžios B«ri santai- sidegė darbininkų liogeriai. 
ko j gyventi. Milicija šaudo iš kanuolių

Chinija nori duoti anglam ir kulkamečių. Darbininkai, 
ir daugiau gelžkelių statyti, po truputį atsitraukdami at-

—-----------1 gal, taiso barikadas, “stato-
Suėmė rusų plėšikus. tvirtoves” ir tt.

Breslavlis. Policija suėmė apielinkių darbininkai 
30 rusų plėšikų. Pas juos organizuojasi ir pristato ko- 
rasta 100 kil. dinamito ir 20 p’o^į1ai.n^ ginklų. Tarp visų 
tūkstančiu rubliu. darbininkų apsireiškia dide-

_____ lis solidariskumas.
Milijonine apgavyste. Kada milicija išmušė darbi- 

RrnqplN Rpimin ‘ šiomis mnkus 1S J U pozicijos, tUO- Biuselk mg ja. . .? met ji paleido darban kanuo-
dienonns čia subankrutijo L išo-novp-ir snde-
“Colet and de Coen” didelė Tr. T. v. , , _ gino visa kaimelį, kuriame firma. Ji pranese kad ne- w; ‘ Kada
turinti kuom apmokėti pa- s 
darytu skolų ant $2.000.000. ’rta radoValdžia suareštavo vedėja k tai > ado daug ap
tos firmos 1 yrinejimas na- Q. . t į į§ d g •
rod.ų kad firmos vedėjai da- ištrauktJa lavoJnail dešimties 
re d.dziausias apgavystes ir L dikį h, dvi ju mote 
paskui sumanė bankrutyti. Daugiausia žuvęJkadikiai ir 

moterįs.
“Stebuklai”. Laike gaisro užsidegė ir

Tankiai Rusijoj apsireiš- sprogo darbininkų parako 
kia nepaprasti “stebuklai”, sandėlis. Iš priežasties spro- 
Teismas nuteisia pakarti gimo parako sandėlio, už- 
žmogų už atėmimą nuo ko mušta keli darbininkai, 
nors 1 rublio ir augščiausia Graikai, italai ir ungarai 
įstaigą tą nuosprendį užtvir- kreipėsi pas savo, konsulius, 
tina. Bet štai praneša laik- prašydami apgynimo, 
raščiai, kad tūlas Karia- Nusiusta Wilsonui protes- 
ginas buvo nuteistas Verch-1 tuojanti telegrama, kad jis 
nevdvinske karės teismo pa
karti už užmušimą žandaro, 
bet valdytojas apskričio ka
riumenės pakeitė jam mir
ties bausmę vienais metais 
kalėjimo!

Ar tik užmušėjas nebuvo 
iš “savųjų?”...

vietoj siuntimo kareivių į 
Mexiką, apgintų darbinin
kus Colorado], kuriuos šau
do privatiška milicija.

Iš vieno miesčiuko 300 ap
siginklavusių darbininkų 
skubinasi pagelbon kovoto
jams už duonos kąsnį.
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SPAUDOS BALSAI
Kokietavimas pasibaigė.
Kokie dideli skirtumai ne

būtų tarpe socijalistų iš vie
nos pusės ir anarchistų bei 
sindikalistų iš kitos — vie
name dalyke jie, betgi, su
tinka tarpe savęs: visi jie 
kovoja prieš ai ginę vergiją 
ir nori panaikinti viršinin
kavimą vienos klesos ant ki
tos. Todėl, nors nevienodais 
būdais, visi jie, betgi, kovoja 

. prieš buržuazinę ideologiją.
Kovodami savo tarpe dėl 

teorijos principų ir taktikos 
dalykų, nei socijalistai nesi- 
šaukia pagelbon buržuazijos 
ideologų, kad apveikti anar- 
cho-sindikalistus, nei anar- 
cho-sindikalistai nepuldinė- 
ja prieš buržujus, kad šie 
pagelbėtų jiems apveikti so
či jalistus.

• Vienok, kas seka mūsų 
“lietuvišką” politiką, tas ga- 

z Įėjo patėmyt keistų apsireiš
kimų. Veikiausia, daug kas 
atmena, kaip kokis tai anar
chistas Andrius iš “Laisvo
sios Žmonijos” jieškojo pa
gelbės pas “Vienybę Lietuv
ninkų” prieš socijalistus, 
nors, rodosi, tarpe anarchiz
mo ir “V. Liet.” ir gudriau
sias mekleris nepabudavotų 
tilto. Buvo gražu pažiūrėti 
į anarchistą, kuris atsitūpė 
po “V. L.” sparneliu.

Tai vienas pavyzdys. O da
bar antras. Kas neatsime
na, kaip kokie tai nepraust- 
burniai iš Baltimorės, neva 
užtardami už I. W. W., jieš
kojo pagelbos “Vien. Liet.” 
pneš socijalistus? Ką gi, ro
dosi, bendro turi “V. L.” su 
revoliucijoniška I. W. W.? 
Gi tai ugnis ir vanduo. 
Vienok “Vien. Liet.” dėjosi 
didele-didele užtarėja I. W. 
W. ir talpino tas industrija- 
listo korespondencijas su di
džiausiu noru ir be jokių pa
stabų. Vėliaus ir visa I. W. 
W. organizacija Baltimorėj 
neatšaukė tų korespondenci
jų ir nepasipiktino to laik
raščio pagelba, nors, rodosi, 
tame laikrašty neturi būt 
vietos jokiam švariam revo- 
Jiuciįenipriui!

Dabar,dar trečias pavyz
dys. Kokia tai kuopelė I. W. 
W. iš Montello, Mass, lieja 
graudžias ašaras “Lietu
voj”, tarytum, ta “Lietuva” 
oi-oi, kaip užjaučia revoliu- 
cijoniškai I. W. W. Ir tasai 
laikraštis, kuris nei per na
go juodymą neprijaučia ne
tik jau revoliucijoniškai I. 
W. W., bet ir ramiausiu bū
du vedamai darbo kovai — 
talpina tą atsišaukimą!

Iš tų pavyzdžių aišku, kad 
“V. L.” ir “Lietuva” susidė
tų nors ir su velnio bobute, 
bile tik ši šauktų prieš soci
jalistus. Jeigu tuodu laik
raščiu taip elgiasi, tai jie 
yra paprasčiausi politikie
riai. Bet kokią apgailėtiną 
rolę lošia tie industrijalistai, 
ar anarchistai a la Andrius, 
kurie prašo anų pagelbos? 
Jeigu tada žmonės dar gali 
ko nors išmokti, tai męs 
karštai rekomenduojame 
jiems perskaityt “Vien. L.” 
N. 15 straipsnį: “Kaip anar
chistų revoliucija suskydo?”

Tasai Baltimorės kores
pondentas ir anarchistas 
Andrius lai pamato, kaip 
gražiai atsiliepia apie juos 
pačius ir jų taktiką senoji 
Brooklyno močia, ta pati 
močia, po kurios pastoge 
juodu atsitūpė.

“Vien. Liet.” jau atsisakė 
kokietaut su I. W. W. Bet 
ar užteks protiško takto tū
liems mūsų I. W. W. na
riams, bent ateity, nepraši
nėti pagelbos ir užtarimo 
pas savo idėjos priešus?

g

Farizcjai doros mokina!
. Kol J. Šliupas buvo “auš

rininkas”, lietuvių tautinio 
judėjimo gaivintojas, kol ji
sai tvėrė didžiausias Ameri
kos lietuvių organizacijas ir 
rašė apie Vytautą, Algirdį ir 
Keistutį — tol jisai bu
vo garbingas vyras ir tarpe 
lietuvių žydėjusi dora, meilė 
ir visos kitos “cnatos”.

Bet kaip tik J. Šliupas ir 
kiti veikėjai pradėjo raginti 

o žmones atsisakyti nuo reli

giškų prietarų ir kritiškai 
pažvelgti į kunigų skelbiamą 
mokslą—tuomet dora puolė, 
prasidėjo paleistuvystė ir vi
sų galų iširimas!

Šitokią litaniją užgiedojo 
“Draugas”, kurį redaguoja 
religiško ekstazo pagautas 
Vabalninku giesmininkas.

Kada skaitai tas tiradas, 
tuos farizėjiškumo ir begė
diškumo pilnus prilyginimus 
—nenoroms norisi sušukti:

Kas mokina doros?! Ar 
tie, kurie klebonijose užlai
ko po kelias gaspadines ir 
kurių sandėliuose niekad ne
išsituština bačkutės? Ar tie, 
kurie užaugino popiežių 
Aleksandrą VI, Macochą, 
Schmidtą — o vardus jų, tu, 
viešpatie, suskaityk?!

Ar tie, kurie užgiria šios 
dienos kapitalizmo sistemą, 
kaipo “šventos nuosavybės” 
sistemą ir gąšliom akim žiū
ri į vis plačiau kerojantį pro
stitucijos medį?!

Tai, rods, apaštalai doros, 
kurie patįs turėtų paimti de
vynias vanas ir gauti nuo 
Jėzaus Kristaus devynius 
antausius!

šlykštu ir bjauru, kada 
apie dorą kalba doriški su
puvėliai iš juodosios gvardi
jos parazitų!

MOKSLO PIRM
ŽENGYSTE.

Mokslas, kaip tas vanduo 
upėj, nepastovi ant vietos, 
bet diena iš dienos vis žen
gia pirmyn. Kas mums bu- 
70 kelioliką metų nesupran
tama, neprieinama, ką męs 
skaitom visai negalimu daik
tu mūsų protui suprasti, — 
dabar męs visa tuom naudo
jamės ir nieko nesupranta
no tame nematom. Bet daug 
lar yra gamtoj tokių apsi- 
•eiškimų, prie kurių, dabar
tiniu laiku, stačiai nepriei- 
lama. Vienok, tas nepriėji- 
nas dar nereiškia, kad apso- 
iutiškai negalima bus pieiti.

Pastaruoju laiku, kas tik 
•ūpinasi, kas tik žingeidauja 
nokslo pirmžengyste, tas 
itydžiai seka P. J. Streatto, 
profesoriaus Londono Royal 
College, naujus darbus. Pro- 
esorius Streattas pradėjo 

tyrinėti paprastą azotą, ku- 
•iuomi yra pripildyta f mū- 
;ų visos erdvės. Kuomet tik 
)rof. Streattas pranešė pa
sekmes savo tyrinėjimų, tai 
tpie tai prabilo visi mokslin
gai. Prof. Streatto išradi
mas žada dėl ateities labai

Jau nuo seniai mokslas iš- 
yrė, kad suvienyjimas azo

to su kitais kokiais nors kū
nais lošia didelę rolę. Nėra 
lasauly tokio augmens, nė- 
•a tokio gyvio, kuris neturė
tu savy azotiškų dalių. Už
simezgimas gyvasties — 
’dėtka, kurią vadiname pro
toplazma, turi savy daugybę 
azotiškų dalių. Jeigu tik tos 
izotiškos dalįs išnyksta, 
tuo jaus ir gyvastis turi pra
žūti. Yra dar sužinota ir 
tas, kad kuriame augmeny 
bei gyvūne randasi daugiau 
azotiškų dalių, tas gyvis 
daug skirtingesnis nuo tų, 
kurie tų dalių turi mažiau.

Vienok azoto reikšmė 
tuom dar nepasibaigia. Męs 
žinom, kad mūsų maiste, 
kain tai mėsoj, kiaušiniuose 
;r kituose produktuose ran
dasi tokios dalįs, kurias męs 
ma pavadinsime “baltimas”. 
Tuo daugiau randasi maiste 
kaitimo dalių, tuom maistas 
vra geresnis ir sotesnis. Tie 
kaitimai irgi susideda iš azo
to daliu. Bet kaip tos dalįs 
susideda — ikišiol dar nega- 
’ima buvo patirti. Jeigu pa
vyktų su pagelba chemijos 
oadaryti nors vieną gramą 
tų baltimu. tuomet netik vi
sas chemiškas mokslas būtų 
oerverstas viršum kojomis, 
bet ir visas žmonijos gyveni
mas turėtų permainas.

Kaip gi dabar pasidaro 
tas baltimas?

Kol kas, tai męs apie jį vi
sai mažai žinom. Galima tik 
tiek pasakyti, kad azotas 
baisiai sunkiai, vieny jas su 
kitais chemiškais kūnais. Jis 

nų olatos liuosai viešpatauja 
erdvėj. Jeigu tik iškįla 
griaustinis, tai, su pagelba 
perkūnijos, azoto yra įvaro
ma į žemę. Iš ten jis pakliū
va į augmenis, iš augmenų, 
kuriais maitinasi gyvuliai, į 
juos, o iš gyvulių — į žmo
nes. Suprantama, žmonės 
irgi daug sunaudoja įvairių 
augmenų ir stačiai įgauna 
azotiškų dalių, iš kurių susi
tveria nauji elementai, pava
dinti mūsų “baltimu”.

Profesoriui Streattui pa
vyko išrasti būdą atskirti 
azotą nuo kitų chemiškų da
lių ir visai lengvai tuomet 
suvienyti su įvairiais che
miškais kūnais.

Tyrą azotą prof. Streattas 
pavadino “veikiančiu azotu”.

Kas bus duota bei nuveik
ta su azotu, maišant jį su 
įvairiais chemiškais kūnais, 
męs, kol kas, nekalbėsime. 
Galima tik tas pažymėti, 
kad leidžiant tyrą azotą per 
stiklines triubukes, prie silp
no elektrikos varymo, jis 
duoda pats per save daugiau 
šviesos, negu 32 žvakių švie
sos lempa.

Galima manyti, kad pra
dėjus maišyti azotą su įvai
riais chemiškais kūnais, ga
lima bus išrišti ir ta užduo
tis, kaip padaryti “balti
mas”. Jeigu pavyks ati
dengti ta gamtiška paslap
tis, tuomet bus didelė per
maina visose mokslo šakose, 

švenčioniškis.

JIESKOTOJAI 
“LAIMES”.

Kas savaitė iš Europos 
pribūna po kelis tūkstančius 
suvargusių, nuskurusių dar
bininkų “laimės” jieškoti 
šią šalį. Jie išparduoda savo 
oaskutinį turtą ir traukia 
čia, į tą “laisvės” ir “aukso” 
šalį. Bet, vietoj tos “lai
mės”, kurią jie tikėjosi ras
ti, sutinka juos baisiai žiau
rus likimas. Apie tai jau 
buvo laikraščiuose daug ra
šoma. Vienok, pakol žmo
gus nepamatai savo akimis 
tą jų vargą, negali sau taip 
jį įsivaizdinti, nesujudina 
taip jis tavo nervų ir greitą
jį vėl užmiršti. Kuomet gi 
susiduri su tais jų vargais, 
pamatai tą viską, ką jie turi 
iškentėti,/ tai stačiai norisi 
bėgti kur nors į girias ir pa
sislėpti nuo tų visų baiseny
bių.

19 d. balandžio š. m. at
plaukė iš Liepojaus gana di
delis garlaivis “Rossia”. Ką 
tik jis spėjo susitvarkyti ir 
pristoti prie krašto, užėjau 
ir aš pasižiūrėti. Supranta
ma, išsyk puola įvairus įspū
džiai : čia pasitinka laivo ka
pitonas, su kuriuomi keliatą 
metų nesimačiau, čia seno
vės draugai, tai nauji laivo 
viršininkai, kuriuos man 
perstato, — žodžiu, dairaisi 
ir stebiesi iš tų visų įspū
džių, atsimeni tuos laikus, 
kada dar su jais draugavai 
ir tt. Bet tas viskas neilgai 
tęsiasi.

Pradėjo mane vedžioti po 
laivą ir rodyti visą jo įtaisy
mą.

Visų pirmiausia einame į 
pirmą klesa. Čia pirmos 
klesos valgykla, puikiai iš
taisyta, stalai apkrauti įvai
riais valgiais ir gėrymais; 
čia pirmos klesos kajutos, 
maudynės ir visi paranku- 
mai. Rodosi, kad visas pa
saulis nežino, kas tai yra 
skurdas, kas tai yra vargas, 
nes visur puiku, dailu, nie
kur nieko netrūksta. Links
ma žiūrėti...

Iš pirmos klesos perėjom 
į antrą. Čia jau išrodė daug 
prasčiau, bet visgi negalima 
ir peikti.

Apžiūrėję antrą klesa, nu
ėjom į trečią. Nespė jau pra
eiti ir kelių žingsnių, kaip 
pamatėm aptvertą grotais 
urvą, o per tuos grotus 
žiurėjo žmonės. Kuomet aš 
paklausiau, kas tie per vieni, 
— man atsakė, kad tai sua
reštuoti pasažieriai, kuriuos 
siunčia atgal į Rusiją.

Priėjau aš prie jų arčiau 
ir pradėjau klausinėti, dėlei 
kokių priežasčių juos grąži
na. Tuojaus suspito visi

prie grotų. Baisi jų išvaiz
da: išblyškę, suvargę, vei
dai apžėlę, nusiminę, tartum 
ne šio pasaulio gyventojai. 
Suprantama, pradeda pasa
koti savo skundus, kad juos 
daktaras iš vietos išleido, 
kad jie turi adresus ir dabar 
nežinia, kodėl jų neleidžia.

Bekalbant man su jais, 
priėjo tarnas ir paprašė ma
ne pasitraukti, nes reikėjo 
duoti jiems vakarienė.

Atsidarė grotos ir paliepė 
visiems eiti prie stalų. Pra
dėjo lysti iš to urvo. Išleido 
41 žmogų. Jie susėdo prie 
stalų.

Pradėjo valgytų Apie val
gį, koks jis yra, manau, kad 
kiekvienas, kuris tik važiavo 
trečia klesa, tai žino, per tai 
ir neminėsiu. Per visą laiką 
nei kalbų, nei juokų, nieko 
nesigirdi, vien tik matėsi ne
apsakomas liūdnumas.

Pabaigus vakarienę, vėl 
sušuko, kad jie lystų į tą ur
vą. Ir vėl visi pradėjo lysti.

Kada visi suėjo ir uždarė 
grotas, aš vėl priėjau prie 
grotų ir užklausiau vieną, 
kodėl jį grąžina. Jis man at
sakė: “Važiuojant laivu, 
pavogė nuo manęs 15 rub. su 
kapeikomis, čekį ant 50 rub
lių ir kvitanciją apsidraudi
mo. Pribuvau į čia, neturė
jau nei kapeikos, todėl ir 
grąžina”.

Aš paprašiau, kad jis man 
parodytų adresą, ant kurio 
važiuoja. Parodė net ketu
ris. Trijų visai negalėjau 
suprasti, o ketvirtą, šiek- 
tiek aiškesnį, užsirašiau. 
Štai jis: “Ksavery, Boystol, 
Con. No. Bak. 133 st.” Kiti 
gi atsiliepė, kad jie ir pinigų 
turi, bet jų neišleidžia ir ne
praneša priežasčių. Ar ne
žinąs aš tų priežasčių? Ka
da aš pasakiau, jog esmi pa
prastas svečias ir nieko neži
nau, tuomet jie ir vėl nutilo. 
Mat, jie, vargšai manė, kac 
aš koks nors valdininkas, iš 
kurio galima bus gauti pa

Barabošius.
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Bekalbant man su jais, 
kapitonas paprašė mane eiti 
vakarienę valgyti. Atsisvei- 
nau aš juos ir vėl nuėjau 
pirmos liesos valgyklą.

Čia dideli stalai, apkrauti 
įvairiais valgiais ir gėry- 
mais, aplink juos apsėdę 
garlaivio viršininkai ir sve
čiai, linksminasi, puotauja, 
dainuoja.—Kaip puiku, kaip 
gražu, kaip linksmai...

Atsisėdus man už stalo, 
sužinojau, kad tai, pagal se
nąjį kalendorių, Velykos. 
Besėdžiant man už stalo 
tarp tų visų linksmybių 
tarp tos puotos, visą laiką 
stovėjo vaidentuvė tų su
vargusių žmonelių, kurie 
važiavo jieškoti laimės, o su
tiko tokį vargą/ O kas dar 
jų laukia?! Nuvežš juos 
Liepoją ir išmes ant kranto. 
Kaip jiems pasiekti savo na
mai? Juk jie visi iš tolimų 
Rusijos bei Baltrusijos gu
bernijų. Kas juos parvežš ge
ležinkeliu?

Stačiai baisus likimas...

su laiku bus išrasta tokios mašinos, kurios 
padarys visokius reikalingus daiktus. Žmo
gus galės vaduotis tomis mašinomis, pasi
gamindamas viską, kas tik jam reikalinga, 
ir tokiu būdu jis galės neprigulmingai gy
venti — jis bus laisvas.

Kad gyvenimas nestovi ant vietos, be 
atvangos keičiasi ir bėga vis pirmyn, tą męs 
visi pripažįstame. Tačiaus reikia pasakyti, 
kad tokis didelis techniškas perversmas yra 
dar sapnų valstijoj. Ir apie tai gali svajoti 
tik tie, kurių nespaudžia dabartės gyveni
mo našta, kuriems svetimas darbininkų kle- 
sos jungas ir tos klesos kova už palengvini
mą savo būvio. Darbininką tos svajonės ne
gali vilioti. Jam reikalingi pienai, kurie 
paremti ant reališko pamato.

Kita anarchistų dalis nurodo kitokį bū
dą. Nors ir jie tiki į didelį perversmą, tik
tai, žinoma, ne į technišką, bet į morališką, 
šių dienų žmoguje randasi šalia egoizmo ir 
altruizmas, bet abelnai egoizmas ima viršų. 
Daleiskime, kad altruizmas visiškai prašali
na egoizmą arba, mažiausia, suvaldo jį, tai 
žmonių sugyvenimo prietikiai taip persikei
čia, kad prievartos organizacija lieka visai 
nereikalinga. Jeigu didesnė žmonijos dalis 
sutinka bile kada atiduoti savo turtą ki
tiems, sutinka elgtis taip, kaip nori ir nuro
do kiti, tada galima sutvarkyti gaminimą be 
jokios prievartos. Tuomet, anot Kropotki- 
no, “liuosanoriai” išdirbs draugijinio gami
nimo pieną, ir visi žmonės priims tą pieną ir 
nagai jo elgsis.

Šitie išvadžiojimai irgi neturi tikro pa
mato. Jeigu męs žiūrime į dalykus iš 
moksliško atžvilgio ir atsisakome nuo tikė
jimo stebuklams, tai apie tokį žmonijos mo
rališką perversmą priseina tiktai pasvajoti, 
) ne statyti ant jo žmonijos sugyvenimo na
mą. Kad žmogus morališkoj prasmėj žen
gia pirmyn, tai tas yra tiesa. Bet tai atsi- 
būna evoliucijos keliu. Ar žmonija savo mo
rališku išsivystymu atsieks tą laipsnį, apie 
•airi taip garsiai kalba daugelis anarchistų, 
nėra nei mažiausiu darodymų. O jeigu, da- 
leiskim, ir atsiektų, tai tas galės būti dar už 
'celių tūkstančių metų.

Tat kasgi lieka daryti darbininkui — 
ir svajoti sykiu su anarchistais apie neap- 
ribuotą ypatos laisvę ir nešti priespaudos ir 
išnaudojimo jungą, ar jieškoti kitų kelių pa- 
siliuosavimui. Anarchistai, kaip męs žino
me, visai nepripažįsta politiškos kovos būdo. 
Tie atmeta organizaciją, tą svarbiausi ko
vos įrankį. Jie tik svajoja, kaip bus gražu 
ir šilta tada, kada nebus kapitalistiškos 
tvarkos, bet faktiškai nieko, o nieko nedir
ba, kad tą netikusią tvarką sugriauti.

Dabartinė valdžia, dabartine vergija ir 
išnaudojimas paremtas ant gerai suorgani
zuotos spėkos. Kad atimti iš saujalės kapi
talistų valdymo vadžias, kad prašalinti 
skurdą, kuris laiko prislėgęs milijonus žmo
nių, reikia tvirtos organizacijos, kurios spė
ka būtų galingesnė už valdančiąją spėką. 
Socijalistai tuo keliu eina. Jie organizuoja 
viso pasaulio darbininkus Į vieną organiza- 
?iją ir mokina juos kovoti ir kaip būtų ga
lima patiems valdytis.

Anarchistai nuo to purtosi. Jie nepri
pažįsta jokios organiacijos todėl, kad orga
nizacija negali pasilaikyti, negali bujoti be 
tam tikros disciplinos, o kuomet esti disci-

TARPTAUTISKAS S0- 
CIJALISTŲ SUVA

ŽIAVIMAS.
suva-Tarptautiškas soc. 

žiavimas įvyks nuo 23 iki 29 
d. rugpjūčio mėn. šių metų.

Svarstymų programa bus 
sekanti:

1) Bedarbė. Raportuos 
draugai: Molkenbuhr (Vo
kietija), Mac Donald (An
glija), Vaillaint (Francija).

2) Pragyvenimo klausi
mas. — Raportuos: S. Webb 
(Anglija), O. Bauer (Aus
trija), Di\ Justo (Argenti
na).

tracija. — Haase (Vokieti
ja), Keir Hardie (Anglija), 
Žores (Franci j a), Vliegen 
(Olandija ir Danija).

4) Alkoholizmas. — Van- 
dervelde. (Belgija), Warm 
(Vokietija).

5) Rusijos kalėjimai. — 
Dr. W. I iebknecht (Vokieti
ja).

i tų bus apie 1000.

(Tąsa).
Bet daleiskim, kad prie dabartinio žmonijos 
išsivystymo laipsnio valstybės gale pranyk
tų su visais psichiškais jos pamatais, t. y. 
sykiu pranyktų ypatiški ir draugijiniai ga
lės būdai, ir ant žemės užviešpatautų pilna 
laisvė ir lygybė — ar tada būt galima pa
laikyti mūsų kultūrą? Rodosi, kad žmoni
jos dvasiškosios apraiškos, kurios nusako 
kultūrą, galėtų apseiti ir be valstybės. 
Mokslas, dailė lyg ir galėtų bujoti ir be vals
tybės galės. Vienok reikia neužmiršti ir to, 
kad ir tas dvasiškasai draugijinio gyvenimo 
būdas remiasi ant ekonominio pamato, ant 
gaminimo tvarkos. Mūsų dabartinė dvasiš
koji kultūra remiasi ant šių laikų ekonomi
nės kultūros; be pastarosios negali būt 
nei pirmosios. Žinoma, patsai mokslas ne
turi tiesotinų ryšių su valstybine gale, vie
nok šių laikų mokslas negali bujoti be žino
mų materijalinių atramų. Mokslui reikalin
gos labaratorijos, muzėjai, įvairus tyrinėji
mai, ką surišti su dideliais iškaščiais, o tas 
yra galimu tiktai prie dabartinės ekonomi
nės kultūros. Dabarties ekonominė kultūra 
yra labai supinta organizacija, kuri remiasi 
ant darbo padalinimo. Tai nėra tasai na
tūralinis gaminimo būdas, kuomet kiekvie
nas žmogus pasigamindavo sau reikalingus 
daiktus, ir galėjo apseiti be ekonominių 
prietikių su kitais žmonėmis.

Nors valstybė dabartiniam laike tieso- 
tinai ir neorganizuoja gaminimo, vienok ji 
ima toj organizacijoj svarbų dalyvumą. Da
barties ekonominės tvarkos pamatu yra ka
pitalas ir privatiška nuosavybė, o privatiš- 
koji nuosavybė yra svarbiausis gaminimo 
organizatorius. Ne valstybė verčia gaminti 
sunaudojimui reikalingus daiktus, ne ji nu
sako gaminamų daiktų skaičių ,bet asmeniš
ki reikalai. Valstybė ima tiktai dalyvumą 
— ji apsaugoja privatiška nuosovybę.

Žinoma, kapitalistiška tvarka yra ne
tikus, neteisinga. Tas neteisingumas yra 
tame, kad visi darbo įrankiai ir pagamina
mi produktai yra pavesta saujalei turčių. 
Netikus dėl to, kad gaminamų produktų 
skaičių nusako ne gyventojų reikalavimai, 
bet kapitalistų privatiški interesai ir jų sa
vitarpinės konkurencijos nusakymai, kurie 
tiktai iš dalies priversti taikintis prie reika
lavimų. Todėl vienų produktų esti prigami
nama daug daugiau, negu jų reikalinga. 
Mat, kiekvienas kapitalistas stengiasi kuo- 
daugiausia prigaminti produktų, visai neat
sižvelgdamas į kitą, tokiu būdu gaminime 
pasidaro didžiausia anarchija.

Bet tuos blogumus prašalinti ir sutvar
kyti gaminimą geriau gali ne valstybės pa
naikinimas, bet jos tiesotinas ir sąmoningas 
dalyvavimas ekonominiam gyvenime, kad 
paimti gaminimo organizaciją savo rau
ko sn a.

Kad organizuoto gaminimo negalima 
tverti ant liuosos sutarties, be jokios prie
vartos, tą supranta ir daugelis anarchistų. 
Todėl jie veik gatavi atsisakyti nuo mūsų 
dabartinės kultūros, kuri, žinoma, negali 
bujoti be organizuojančios galės, ir pataria, 
kad žmonija grįžtų prie pirmpradinio gyve
nimo. Pavyzdžiui, Tolstojus pataria grįžti 
prie žemdirbystės laikmečio. Jis nurodo, 
jog Siberijoj esą tokios grupės, kurni nariai 
nepažįsta jokios prievartos. Tiesa, tokių 
atsitikimų buvo. Tačiau tos grupės irgi ne
galėjo egzistuoti be tam tikros vidurinės 
prievartos. Tos grupės dar šiaip-taip lai
kėsi iki tol, kol joms nebuvo konkurentų, 
kada joms priklausė dideli žemės plotai, ko
lei jos galėjo kiekviena sau neprigulmingai 
gyventi. Bet kada pasididino įeivystė Sibe- 
rijon ir pasidaugino abelnas skaičius gyven
tojų, tada tokia tvarka jau nebegalėjo lai
kytis. Tarpe įeivių ir pirmesniųjų gyvento
jų darėsi vis didesni nesutikimai, kurių išri
šimui ir prašalinimui buvo reikalinga orga
nizuota galė. Tokiu būdu tos laisvos žem
dirbystės grupės turėjo pairti. Imant tą 
atydon, man rodos, kad nuoseklus anar
chistai negali apsistoti prie žemdirbys
tės laikmečio, jiems reikia eiti dar to
liau — prie paties pirmpradinio laikmečio, 
kada kiekvienas žmogus, neprigulmingai 
nuo kito žmogaus, viską sau pasirūpindavo.

Anarchistai, atsiekimui savo idealo, pa
rodo dar ir kitokius būdus. Tūli iš jų sako, 
jog turės įvykti tokios permainos, kurios vi
sai perkeis dabartinius prietikius ir pada
rys gaminimo organizaciją su jos padalintu 
darbu visiškai nereikalingą. Mašinos vis 
mažiau jr mažiau reikalauja specijalinio 
darbo įpratimo ir lieka prienampmis kiek 
vienam f ‘

pratimo ir lieka pnenampmis kiek- J-ouei su< 
žmogui. Tat kodelgi nedaleišti, kad principą.

jis nori, bet turi taikintis prie didžiumos 
priimtų taisyklių.

Tokia organizacija. — sako anarchistai 
— kuri paremta ant didžiumos principo, 
varžo ypatos laisvę, todėl šalin ją! Žmogus 
privalo būti visai laisvas, jis turi daryti ir 
elgtis taip, kaip jam patinka; nei draugija, 
nei kas kitas neprivalo jo varžyti. Na, ge-. 
rai. Pažiūrėkim, ar žmogus, gyvendamas 
draugijoj, gali būti pilnai laisvas. Pavyz
džiu , aš privesiu garsaus anarchisto Kro- 
potkino žodžius. Jis savo veikale “Komu
nizmas ir anarchija”, kalbėdamas, kaip 
žmonės tvarkysis anarchistiškoj draugijoj, 
sako: “miestas, neturėdamas ryšių su žem
dirbiais, negalės pasilaikyti, taigi ryšiai bus 
reikalingi”. Tiesa, bet fabrikos, jeigu jos 
viena su kita neturės ryšių, ar galės pasilai
kyti? Suprantama, kad ne. Ryšiai bus 
reikalingi. O jeigu bus ryšiai, tai bus ir pa
reigos. Kada jau esti pareigos, tai apie ne- 
apribuotą ypatos laisvę negali būti nei 
kalbos.

Socijalistai apie tokią laisvę ir nesap
nuoja. Absoliutiškos laisvės negali būti, nes 
nieko pasauly absoliutiško nėra, viskas kei
čiasi. Tokia draugijos tvarka bus tikra, ku
ri geriau bus pritaikyta gyvenimui,liaudžiai. 
Kas geriau gali permatyti ir suprasti liau
dies reikalus? Suprantama, kad didžiuma. 
Todėl socijalistai ir pripažįsta didžiumos 

(Pabaiga bus).
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Naujas Korespondentas.

no.

‘.C

Laiškai i Redakciją

ne-

džio.
Galima ir daugiau tokių 

faktų prirodyti.
Jieva Aniolauskiutė.

Su pagarba,
A. Makauskas.

Draugijos, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organu:

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 apsivedim^, 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).

Mran

ziče ir K. Linskis po 50c.; E 
Marcinkevičiene, K. Kalve
lis, Z. Linskaite, F. Jutkai- 
xhite ir F. Naunikis po 25c

dys ant lietuvaičių čia augu
sių faktiškai po pravardė
mis, tai “L.” skaitytojai gali 
neimti anos korespondenci
jos atydon, ir nevartoti juo-

Reikalingi prie Beno. Neturintie
ji atsakančio darbo, atsifeaukit greit, 
nes darbo turime daug, todėl būti mi 
reikalingi geri muzikantai.

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

(27—29).

šiaurės; legend aŽinių-žineles

JUOKŲ KĄSNELIAI

po-

A. Dagis.

KORESPONDENCIJOS

Franci j os išradėjai giria
si, po keliato metų tyrinėji
mų, išradę, kaip padaryti 
dirbtinį medį. Dabar jie ga-

kuris niekuo neatskiriama 
nuo aržuolo.

Ant Madagaskar’o salos, 
šalę rytinio Afrikos krašto, 
rasta radiumo pėdsakai ir 
jau susitvėrė kompanija jo 
naudojimui.

Praeitą metą Perinsylvani- 
. jos valstijoj iškasta dau

giausia anglių, negu kur ki
tur. Viso labo iškasta tenai 
267.000.000 mažųjų tonų.

Horvalth svetainėj, 2150 — 
52 West Jofferson avė. 

Jauna Mergaitė.

Anglijoj neseniai padary
ta tūlam Indijos kunigaikš
čiui tyro sidabro lova. Jos 
kaina viso labo — $45.000.

moterų reikalų? O juk tas | Aukos pasiųstos R. ir 
ir atsikartojo 12 d. balan- š. K-to iždininkui.

Geras linkėjimas.
Vienose lietuvių inteligen

tų vestuvėse pabrolis paima 
stiklelį karčiosios ir, atsisto
jęs, sako: “Ši stiklelį geriu 
už mūsų jaunavedžio svei
katą ir linkiu jam, kad Šito
kios dienos jojo gyvenime 
atsikartotų kuotankiau- 
sia”....

kuose taip, kaip kad buvo H.
27 “L.” juokų skyriuje.

P. Misius,
F. Petrašiunas.

'•! ■ -V*’- '. '

Praeitą 1913 metą Suvie
nytose Valstijose iškasta 
geležinės rūdos nuo 58.000- 
000 iki 60.000.000 didžiųjų 
tonų. Tai dar pirmą metą 
tiek daug iškasta.

Tūlas vokiškas išradėjas 
išrado ypatingą medegą pa
mušalams tų drabužių, ku
rie dėvėjama maudantis. Ta
sai naujai išrastas pamuša
las palaiko žmogii ant van
denio paviršiaus ir, nors ap
silpus, neduoda prigerti.

Neseniai pradėta išdirbi
nėti naujos mados žiedai ant 
pirštų. Šie žiedai yra ati
daromi, taip kaip branzalie- 
tai, ir tokiu būdu gali ge
riau tikti ant piršto ir leng
viau numauti.

Praėjusiame sausio mė
nesyje Ispanijoje pirmu sy
kiu nuo 1885 m. pasnigo tiek, 
kad pabaltino visą žemės pa
viršiu. c

Badas ir prasižengimas.
Kad privertus save areš

tuoti ir tokiu būdu gavus 
valgį ir uždangą nuo šalčio, 
tūlas Thomas Murphy, New 
Yorke, išmušė su bonka 
licijos stoties langą.

Laisve spaudos.
Berlyne tūlas Hans Lenz, 

laikraščių sandarbihinkas, 
gavo šešis mėnesius kalėji
mo už parašymą straipsnio, 
kritikuojančio sosto įpėdinį.

Augščiausis Amerikoje 
bokštas, tai bevielinio tele
grafo bokštas New Jersey 
valstijoje, kurį pabūdavo jo 
vokiška bevielinio telegrafo 
kompanija. Tasai bokštas 
turi 825 pėdas augščio. Ant 
žemės yra tik vienas už jį 
augštesnis bokštas, — tai 
Eiffekio bokštas Paryžiuje.

Rašomųjų paišiukų išdir- 
bimui Suvienytose Valstijo
se kas metą suvartojama 
73.000.000 pėdų medžio. Apie 
pusę to medžio paskui su
sinaikina aštrinant paišiu
kus ir numetant jų trumpus 
galus.

Praeitą 1913 metą mirtinų 
nelaimių orlaivystėje atsiti
ko 192; iš tų 26 įvyko Suvie
nytose Valstijose. 1912 me
te viso mirtinų nelaimių or- 
liavystėje buvo tik 140.

Praeitą metą Suvienytose 
Valstijose išdirbta portlan- 
diško cemento 92.406.000 
bačkų. Tai yra veik 10.000- 
000 bačkų daugiau, negu 
1912 mete.

Kuo daugiau yra krimina
listų, tuo geriau advokatui; 
kuo daugiau nesveikų, tuo 
geriau gydytojui; kuo dau
giau bedarbių, tuo geriau 
darbdaviui; kuo . daugiau 
kvailių, tuo geriau senųjų 
partijų politikieriams; kuo 
’daugiau beturčių, tuo ge
riau turčiams. Balsuokit už 
sistemą, kuri nereikalauja 
vargo, prasižengimų, bepro
tystės ir bado sutvėrimui 
“geresnės klesos” žmonių.

Surinko J. Stropus.

Kada viešpats dievas su
tvėrė pasaulį, atėjo pas jį 
ėdikai, ir tarė jam:

— Augščiausias Viešpa
tie ! Tu sutvėrei žemę, 
žvaigždes, kalnus upes, bet 
nesutVČrei valdono. Duok 
mums valdoną valdyti žmo
nėms.

Paėmė dievas šmotą molio, 
nulipdė valdoną ir įpūtė per 
nosi jam gyvybę.

— Augščiausias viešpa
tie! — tarė ėdikai. — Nagi 
tu davei ir akis tam valdo
nui; jis, matydamas žmo
nių nelaimę, nebus tvirtas 
valdyti šalį. Geriau būtų, 
kad jis nebematytų žmonių 
ašarų.

— Gerai, aš išlupsiu jam 
akis, — tarė viešpats ir išė
mė akis valdonui.

— Didis viešpatie, — tarė 
vėl ėdikai, — bet tu valdonui 
davei ausis, jis galės girdėti 
žmonių balsą.

—Gerai, aš atimsiu jam 
ausis, — tarė viešpats, ir už
lipdė ausis moliu valdonui.

— Didis viešpatie, — tarė 
dar kartą jam ėdikai. — Bet 
valdytojui dar liko širdis ir 
nrotas. Mintis ir jausmai 
gali pasakyti tą, ką nematys 
akis ir negirdės ausįs.

Ir išlupo dievas valdonui 
širdį ir protą...

— Kaipgi męs parodysime 
valdoną žmonėms, kuris ne
turi nei proto, nei širdies, 
nei akių, nei ausų? Nusimi
nė tada ėdikai. Ir nuspren
dė jie:

— Męs užkavošime j j nuo 
žmonių akių. Tegul niekas 
gyvas jo nemato.

Ir, pasodinus valdoną ant 
trono, paskelbė šalies ramy
be už augštos sienos. Niekas 
•š žmonių vėliaus valdono ir 
nematė.

Plaukė amžiai po amžių, o 
žmonės nežinojo, kas juos 
valdo. O tai valdytojas be 
širdies, be proto, be akių ir 
austi.

Carlinville, Ill.
Šis miestelis randasi tarp 

Springfieldo ir St. Louis. 
Randasi tik viena anglių ka
sykla; kitokių išdirbysčiu 
nėra. Gamtiškai vieta labai 
daili ir apgyventa daugiau
sia biznieriais, tarp kurių 
’•andasi ir lietuvių keturios 
Šeimynos. Lietuviai gyvena 
neprasčiausia, turi savo loc- 
nus namus, bet laikraščių vi
sai neskaito. Pastaruoju lai
ku pavyko užrašyti vieną 
“Laisvę” ir vieną “Keleivį”.

Nors miesčiukas nedicle- 
lis.bet saliunų randas net ke
liolika. Vienok praėjusiame 
balsavime tapo nubalsuota 
panaikinti. Reiškia, mūsų 
miestelis bus “sausas”.

J. K. Vasaris.

Worcester, Mass.
16 balandžio buvo sulošta 

“Petro Armino Teatrališkos 
kuopos” penkių veiksmų 
drama “žmogžudžiai”. Vi
sas lošimas išėjo nekaip. Ma
tyt, kad worcesterieciai ne
turi atsakančio režisieriaus, 
kuris gerai suprastų teatrą. 
Neskaitant jau iš aktorių 
nusės klaidų, baisiai keistai 
išrodė ir rolių nepritaiky- 
mas. Antra — tai drabužiai 
daug darkė. Pavyzdžiui, ne
kurie veiksmai atsikartoja 
kelis metus praslinkus, o ak
toriai išeina tais pačiais dra
bužiais.

Geriausia atliko savo ro
les S. Bakanauskas ir F. Tu- 
mosa.

Dar kas reikia pastebėti, 
tai įpratimas aktorių gero
kai įsitraukti, kad paskui 
iau ir liežuvio negali atsa
kančiai suvaldyti.

Kaip ten nebūtų, bet ver
tėtu visgi geriau žmonėms 
dailę rodvti, negu dabar.

Teatro Mylėtojas.

Montello Naujienos.
Montello bučeriai įvede 

uniją. ,
Mūsų bučerių darbininkai 

ikišiol neturėjo jokios unijos 
ir dirbdavo nuo 6 vai. ryto, 

iki 10 vai. vakaro. 13 balan
džio tapo įvesta unija ir dar
bininkai dirbs nuo 6 vai. ry
to iki 6 vai. vakaro. Taigi 
darbininkams bus didelis pa
lengvinimas.

*
* *

Praslinkus Velykoms, at
siranda daugiau ir naujienų. 
Laike Velykų pas tulus lie
tuvius mirė kūdikis. Dabar 
žmonės pasakoja, kad moti
na tą kūdikį nakčia prigu
lus. Matomai buvo per Ve
lykas gerokai “nuvargus”, 
kad gulėdama nieko nejuto.

*

Pas tūlą M. gyvena šeše
tas burdingierių ir nekokių 
cicilikų, bet karštų katalikų. 
Velykų ryte atėjo iš bažny
čios Jėzų prikėlę, išsitraukė 
gerokai rudžio, o paskui 
pradėjo kiaušiniais mušti. 
Vienas iš savo draugo išmu
šė visus. Pralaimėjęs savo 
kiaušinius apsižiūrėjo, kad 
tas mušė mediniu kiaušiniu. 
Kad atkeršijus už tai, pa
griebė puodą su alum ir dro
žė į galvą. Kilo didelis triuk
šmas, kad net policija pribu
vo ir suareštavo keturius.

Tai mat, kaip žmonės 
švenčia Velykas.

Palangos Juzis.

Spriengfield, III.
16 d. balandžio teatrališka 

kuopelė pastatė ant scenos 
du veikalu: “Namai praga
rai” ir “Daktaras”. Po loši
mui buvo kelintas monologų 
ir “Džian Bambos spyčius”. 
Kaip dėl darbininkų, tai loši
mas išėjo neblogiausia ir pu
blika gana prisijuokė.

Paskui buvo šokiai ir jau
nimas gražiai pasilinksmino.

Reikia pažymėti, kad tą 
teatrą, kaipo bedievišką, ir 
kunigas “garsino” per savo 
pamokslą. M. V.

Velykos klebonijoj.
Kewanee, Ill.

Aš buvau karštas katali
kas, lankiau šv. bažnytėlę, 
aukavau visados savo sun
kiai uždirbtus centus kuni
gėliui ir maniau tokiu pasi
likti ant visados. Bet savo 
prižado neišpildžiau.

Netekęs darbo, kaipo ge
ras katalikas, nuėjau pas 
vieną kunigėlį V. darbo pa
siteirauti. Jis man tuojaus 
davė tvorą tverti. Bedir
bant man per kelias dienas, 
užėjo ir Velykų šventė.

Nuėjom į bažnyčią, prikė- 
lėm Kristų iš grabo, karštai 
pasimeldėm ir atėjom pas 
kunigą pietų valgyti. Svečių 
susirinko gana daug. Pra
sidėjo puota. Kunigas pats 
gerai gėrė ir kitus girdė. Ne
gana to, kad girdė suaugu
sius, bet visai nugirdė ir 
tuos vaikus, kurie mišiom 
patarnauja. Daugelis sve
čių jau reikėjo nuo stalo neš
ti laukan... Paskui kunigas 
sumanė dar per telefoną ir 
su gaspadine pasikalbėti. Na 
jau ir kalba buvo!...

Paskui ėjom visi vėl į baž
nyčią ant mišparų, bet jau 
daugelis negalėjo ir ant kojų 
stovėti...

Sugrįžęs iš klebonijos, tuo
jaus išsirašiau “Laisvę” vie
ton “Draugo”, kurį jau per 
ilgus metus skaičiau. Dabar 
pamačiau,kokią dorą dvasiš
ki j a platina tarp tamsiųjų 
savo avelių. Gana mane 
jau išmokino...

Juozas Ružga.

Detroit, Mich.
Pastaruoju laiku Detroite 

lietuviai pradėjo daug smar
kiau darbuoties, negu pir
miau. O kas svarbiausia, 
kad tarp jų moterįs ir mer
ginos jau darbuojasi. Pir
miau stačiai bijodavosi soci
jalistų, kaip kokios šmėklos, 
o dabar daug merginų jau 
prie socijalistų prisirašo.

Pradėjus smarkiau veikti, 
ir dvasiško piemenio avelės 
pradėjo bėgti į mūsų būrį. 
Jeigu dar ilgiau taip bus, jis, 
vargšas, visai liks tuščias.

L. S. S. 157 kuopos jauni
mo ratelis rengiasi 2 d. ge
gužės statyti ant scenos 
įspūdngą dramą “Paskutinė 
Banga” ir kitokius pamargi- 
nimus. Vakaras atsibus Kari

Delei pirmos gegužes.
Schenectady, N. Y.

Nors lietuvių čia randasi 
nedidelis skaičius, vienok jie 
darbuojasi ant kultūros dir
vos neblogai. L. S. S. 154 
kuopa paskutiniame savo 
susirinkime nutarė parsi
traukti 100 egzempliorių 
“Kovos” gegužinio numerio 
ir išplatinti jį tarp vietinių 
lietuvių. Nuo socijalistų 
kuopos neatsiliko ir Lietu
vių Apšvietos Kliubas. Jis 
taipgi nutarė parsitraukti 
100 egz. “Keleivio” ir 100 
egz. “Laisvės” ir išplatinti 
juos. Toks kliubo nutarimas 
yra labai pagirtinas ir jis 
parodė kitoms draugystėms, 
kaip reikia žengti progreso 
keliu pirmyn.

Dabar reikia tik linkėti, 
kad tas išplatinimas atneštų 
gerus vaisius.

Kurie norėsite gauti ge
gužinius numerius minėtų 
laikraščių, ateikite į L. A. K. 
svetainę, o ten bus dėl jūsų 
suteikti laikraščiai.

Antra gera proga dėl 
apielinkės lietuvių, tai L. S. 
S. XIII rajonas rengia pra
kalbas. Kalbės drg. J. Per
kūnas iš New Yorl^o. Taigi 
oasistengkite nepraleisti tos 
progos ir atsilankykite pasi
klausyti jo prakalbų, nes pa
skui gailėsitės.

A. Nevėžis.

Rezoliucija apie “Nau
jienas”.

L. S. S. VIII rajono konfe
rencija su džiaugsmu kons- 
tantuoja, kad Chicagoje, di
džiausioje lietuvių darbinin
kų kolionijoje, galų-gale, ta- 
oo įsteigtas tikrai darbinin
kiškas laikraštis “Naujie
nos”.

Konferencija išreiškia pil
ną sblidariškumą su “Nau
jienų” dvasia ir pakraipa, 
idant jos pasiektų kiekvieno 
larbininko butą.

Konferencija pripažįsta, 
kad Chicagos ir apielinkių 
darbininkų judėjimas reika- 
'auja, idant darbininkų rei
kalus ginąs laikraštis eitų 
juotankiausiai.

Todėl konferencija ragina 
visus susipratusius darbi
ninkus kiek galint remti 
“Naujienas” moraliai ir ma-

A. Petraitis, pirm.,
V. Shileika, sekr.

Šitą rezoliuciją apie “Nau
jienas” priėmė L. S. S. VIII 
rajono konferencija 5 d. ba
landžio (April), 1914 m., D. 
Shemaičio svet., 18th st., ir 
kampas Union avė., Chica
go, Ill. Draugiškai,

L. S. S. VIII rajono sekr.
V. Shileika.

Atsakymas Worcesterio 
Vaikui.

“Laisvės” 28 Worcesterio 
Vaikas bando prirodyti L. 
Vergės paduotos korespon
dencijos neteisingumą.

Kad W. Vaik. kritikuoja, 
tai nieko nėra tame nuosta
baus, bet kodėl jis, jieškoda- 
mas teisybės, nepermato da
lykų visapusiškai? Kodėl jis 
nepasako, kad buvo prirody
ta, jog daugybe moterų rei
kalų skiriasi nuo vyrų, kaip 
baltas nuo juodo? W. V. sa
ko, kad nereikia skirstyties j 
“vyrus” ir “moteris”. Taip, 
ir man rodosi, kad reikia 
veikti išvien. Bet kas gi da
ryti, kad pati gamta atsky
rė moteris nuo vyrų? Juk 
kiekvienas supranta, kad 
pati gamta mums paskyrė 
skirtingas užduotis — mote
ris — liaudies auklėtoja, vy
ras— penėtojas.

Man rodosi, L. S. S. 40 kp. 
susideda ne tik iš Worceste
rio vaikų, bet didžiuma ran
dasi vyrų, taigi gerai su
pranta, ką reiškia nubalsa- 
vimas surengti moterų pra
kalbas.

W. Vaikas sako: “kam 
užgaudinėti kitus”. Kasžin 
kaip tamsta jausjtumčtės, 
jeigu būtum merginų bei 
moterų vietoj ir girdėtum 
nuo vyrų panašius! šauks
mus: “pereikia!” 
garsinimą temos,

Worcester, Mass.
19 d. bal. čia kalbėjo dr. J. 

Šliupas du sykiu: po pietų ir 
vakare. Pirmoj kalboj aiš
kino Lietuvos istoriją, o ant
roj kalboj buvo tema: “Iš 
ko kilo kunigija ir stoka 
krikščionybės”. Dr. J. Šliu
pas savo kalbose gerai pipi- 
rino “dvasiškiems siurbi
kams”, ragino stoti į kovą 
prieš jų neteisybes ir skaity
ti laikraščius visokios pa
kraipos.

J. Jakaitukas su savo ber
nu barė ir “baubais” baugi
no savo aveles, kad neitų ant 
prakalbų. Lietuvių orches
trai, kuri griežė prieš pir
mą šliupo prakalbą, buvo 
pasakyta, jeigu jis griežš, lai 
daugiau neina į bažnyčią. 
Bet, kaip matosi, žmonės jau 
nepaiso, nes ant prakalbų 
susirinko gana daug. Šliu-

Panaikino 18 saliunų.
Kewanee, Ill.

Linksma pranešti, kad 7 d. 
balandžio, laike balsavimo, 
kuriame dalyvavo ir mote- 
rįs, tapo panaikintas šeimy
niškas pragaras, t. y., 18 sa
li unu.

Nors saliuninkai vedė 
įvairią agitaciją ir moteris 
automobiliais vėžiojo, bet 
jos nepaisė į jų mielaširdin- 
gus darbus ir balsavo už pa
naikinimą saliunų.

Reikia pastebėti, kad ir iš 
moterų atsirado tokiu, ku- c c z
rios agitavo už palikimą sa
liunų. Iš tokių moterų la
biausia atsižymėjo B. Va- 
lančiunienč. Balsavimo die
noj ji stovėjo ant gatvės ir 
nurodinėjo moterims, kaip 
balsuoti. Mat, saliuninkai 

bet paskui gavo tik $5.00. 
Nors nuo saliuninkų tapo 
“nuskriausta”, bet vietinis 
kunigėlis iškėlė ją į padan
ges. Jis visą savo pamokslą 
pašventė jos geriems dar
bams, kad ji pasidarbavo lai
ke rinkimų.

Kadangi kunigėlis pasa- 

tuodama už saliunų paliki
mą, tai dabar daugelis die
votų moterėlių labai nusimi
nę, kad prasikalto prieš die
vą, balsuodamos už panaiki
nimą saliunų.

Rodosi, turėtų gėdą taip 
dgties ir dvasiškas tėvelis, 
agituodamas sykiu su gir
tuokliais už palaikymą sa- 
liunu.

V i e r n as Š ve n t aku p ris.

Šiame kaimely nėra jokių 
dirbtuvių. Jis apgyventas 
daugiausia turčiais. Vienok 
darbininkai yra išnaudoja
mi nemažiau, kaip ir dirbtu
vėse: jie daugiausia dirba 
turčiu daržuose. Lietuviu 
randasi apie 80 šeimynų ir 
tiek pavienių. Apšvietimas 
tarp lietuvių stovi nevisai že
mai. Y ra dvi drau gystės: 
“šv. Franciškaus” ir “ Liet.
Sūnų ir dukterų” ir L. S. S. 
168 kuopa. Išsyk kuopa gy
vavo labai silpnai, bet dabar 
jau sustiprėjo. Neseniai pa
aukavo iš savo iždo $5.00 dėl 
nupirkimo Sąjungai preso ir 
žadėjo paaukauti IV rajono 
Propagandos ir Agitacijos 
rateliui.

12 d. balandžio Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų draugys
tės buvo parengtas vakaras, 
kuris nusisekė gana gerai. 
Laike vakaro F. Marcinke- 
vičia pasakė trumpą pra
kalbą apie L. S. D. P., apie 
persekiojimą palitiškų vei
kėju ir prašė paaukauti poli
tiškiems kaliniams. Svečiai 
sutiko ir suaukavo $7.25.

Aukavo šios ypatos:
F. Marcinkevičia ir Ra- 

dzevičia po $1.00; A. Kveda
ras, T. Pranaičiutė, V. Sloč- 
kus, K. Sausoraitis, O. Blo-

Parapijiniai baliai.
Hazleton, Pa.

Šią žiemą parapijos špitol- 
ninkai irgi “darbavosi” ne
blogai. Jie surengė net du 
balių. Kas įdomiausia, tai 
būdas rengimo balių. Nu
samdo svetainę, ir tuomet 
eina per saliunus, prašydami 
alaus ir degtinės ant bažny
čios. Kuris saliuninkas at
sisako duoti ,tai tą boikotuo
ja. Suprantama, neužmirš
ta ir bravorų. Paskutinis 
balius atsibuvo 16 d. balan
džio. Vienas bravoro savi
ninkas paėmė net 17 įžangos 
tikietų po 25c. kiekvieną ir 
pasakė: “Jeigu būtų kokios 
nors kitos draugystės, tai 
neimčia, bet kaip bažnyčios, 
tai reikia imti, nes bažnyčios 
stato bravorus, o bravorai— 
bažnyčias. Baliuje žmonių 
visai mažai buvo, apart ke
lių saliunininkų ir špitolnin- 
kų, per tai negalėjo nei bač
kučių ištuštinti ir atidėjo 
ant kito sykio.

A. Žemaitis.

East Pittsburgh, Pa.
Męs, 117 kuopa L. S. S., 

mėnesiniame susirinkime 19 
d. balandžio apsvarstę, atra
dom, kad korespondentas 
“S.” No. 14 “Laisvės” savo 
korespondencijoj buvo kuo- 
ną apšmeižęs ir kuopa parei
kalavo, kad ant užmetimų 
korespondentas faktiškai 
darodytų, bet jis to nepada
rė, — tai kuopa apšaukia 
S.” viešu melagiu.
Įgaliotinis L. S. S. 117 kp.

K. Leonavičius.

Pranešimas XIII rajono 
kuopoms.

Visoms kuopoms jau buvo 
pranešta, kad mūsų rajono 
maršrute kalbės Jonas Per
kūnas iš Brooklyn, N. Y., 
tad kuopų sekretoriai steng- 
kites nusisamdyti svetainę 
ant paskirtos dienos ir ne
klauskit atmainyt, nes tas 
bus negalima. Pirmiausiai 
kalbės 6 d. gegužio East Ar
lington, Vt. Kitų miestų lie
tuviai ,norėdami gaut virš- 
minėtąjį kalbėtoją, atsišau- 
kit greituoju.

A.V.Vasnelis XIII R.sekr.
10 Landon Terrace, 

Schenectady, N. Y.

Gerbiamoji “Laisvės” Red.!
Gavęs kelis “Laisvės” eg

zempliorius, išdalinau žmo
nėms ir jiems labai patiko 
tas laikraštis. Nekurie per
skaitę tuojaus davė man pi
nigų, kad aš išrašyčiau jiems 
“Laisvę”. Todėl ir siunčiu 
jums $2.00, už kuriuos siųs
kite ” pusei metų sekan
tiems: J. Giedraitis, Box 
193, Forest City, Pa. ir W. 
Burdulis, Box 594,Forest Ci
ty, Pa.

Kiekvieno susipratusio 
darbininko yra pareiga pla
tinti darbininkiškus laikraš
čius, todėl aš ir atlieku tą

Gerbiamoji “L.” Red.!
Malonėkite patalpinti šį 

mūsų laiškelį su atitaisymu 
klaidos. “Laisvės” No. 20 
š. m. tilpo korespondencija 
iš Elizabetho, N. J., kur pa
sakyta, kad dalis čia augu
sių lietuvaičių, dukterų gerų 
katalikų, sumanė išmokti 
šokti tango. Mums nerūpi 
apginti katalikus, nes, kaipo 
tikrame atsitikime, galėjo 
būti ir katalikų dukrelių, bet 
dalykas tame, kad nėra buvę 
tarpe jų lietuvaičių. Ten 
pasakyta, — kad vieni pas
prukę, o kiti papuolę belan
gėm Visų teismas buvo, ir 
liko nubaustos. Anglų laik
raščiuose buvo visų pravar
dės ,tarpe kurių nėra lietu
vaičių. Taigi, jei korespon
dentas p. Trakimas nepriro- 
dvs ant lietuvaiči

Teisingi išsireiškimai apie 
moteris.

Kiekviena moteris visuo
met daug gero pasako apie 
save ir daug blogo apie savo 
kaimynkas.

♦* ♦
Moters meile — tai ugnis, 

į kurią tankiai reikia dapilt 
alyvos, kad neužgestų.

*
* * ,4. . n

Daug sviete yra tokių mo
terų, kurios greičiau sutiks 
išeit ant gatvės visiškai be 
drabužių, negu senos mados 
drabužiuose.

♦♦ *
Pirmas moters bučkis yra 

taip skanus, kaip pirmas sti
klelis vyno. Vienok nuo tu
zino moters bučkių vyras la
biau apsvaigsta, negu nuo 
tuzino stiklelių vyno.

Pas fotografistą.
Fotografistas: — Ar ta- 

mistos paveikslą padaryt 
spalvuotą?

Svečias (greitai prideng
damas nosine savo raudoną 
nosį): — Ne, tamista, aš 
spalvuotų paveikslų baisiai 
nemyliu.

. Apie ką kalbėt su mer
ginom?

Jurgis: — Pasakyk man? 
Jonai, apie ką reikia kalbėti 
su mergina, jeigu nori jai 
patikt?

Jonas: — Apie jos gražu
mą.

Jurgis: — Bet jeigu jį ne
graži ?

Jonas: — Tuomet apie ki
tų merginų bjaurumą.

Svirplys.

LIETŲVIV IMMIGRANTŲ ŠELPIM. 
DR-JOS VIRŠININKŲ ANTRASAI: 

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.

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

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

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS 

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

prezidentas.
Kazimieras Norbutas, 815 Jenne St., 

vice-prezidentas.
F. Bartkus, 1(H9 Pearl St., protoko

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

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

nansų raštininkas.
Kasos globėjai: J. Leščauskaa, 607

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

Maršalka V. Rulinskis, 360 Quren 
St. Pagclbininkas 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.

REIKALINGI MUZIKANTAI.
Reikalaujame gerų muzikantų, ku

rie moka pagal notas grajinti ant Cor- 
neto, Trambono, Mažo Bubnelio arba 
ant pučiamos triubos.
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28—29 SUSIV. LIET. AMERIKOJE

SEIMAS
..

307 W. 30-th Str

•>

r

15c
mo
15c

“RANKPELNIS”,
76 MAIN STR., 

BELSHILL, SCOTLAND.

SOCIJALDEMOKRATŲ MOKSLI 
...PAMATAI” .......................... 20c
MEILĖS KARŠTLIGĖ”..............20c

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

(29—32).

Nauja Lietuvišku 
KRAUTUVU

Užlaikomo, parduo
damo ir pataisome ge
riausia SIUVA M A S 
MAŠINAS, puikiau
sius Gramafonus ir ki
tokius muzikali:' bus 
instrumentus. Vai
kams keričiukus, Bai- 
sikeliua, visokius laik

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

A. RAULUKA1TIS ir J. GIRDVAINIS 
Lietuviai savininkai

SO. BOSTON CYCLIJ C
310 Broadway, So. Boston, Muss.

MAGIC
SILPNI

VIETINES ŽINIOS
22 d. balandžio tautiškame 

name buvo apvaikščiojimas 
10 metų sukaktuvių nuo at
gavimo spaudos Lietuvoje. 
Tą apvaikščiojimą surengė 
T. M. D. 3 kuopa. Žmonių 
buvo nedaug, turbūt todėl, 

- kad reikėjo mokėti 10c. įžan
gos. Kalbėjo d-ras J. Šliu
pas ir O. Sirvydas. Dakta
ras Šliupas pradžioje savo 
kalbos pasakė, kad iškovoji
mas lietuvių spudos yra pa- 
trijotų darbas ir pavyzdžiais 
nurodė, kokis patrijotizmas 
yra tikras ir kokis netikras. 
Tikru amerikonų patrijotiz- 
mu jisai pavadino karę su 
Mexika ir sumušimą New 
Yorke I. W. W. narių už iš
niekinimą amerikoniškos vė
liavos, o netikru patrijotiz- 
mu — šaudymą streikierių 
Colorado valstijoj. Tolinus 
gana plačiai apipasakojo 
apie pražudymą lietuvių 
spaudos ir jos iškovojimą 
Už pražudymą spaudos jisai 
daugiausia kaltino lietuvių 
kunigai, kuriai daugiau rū
pėjo žmonių tamsinimas, 
negu jų švietimas. Baigda
mas kalbėti, jisai išbarė 
Amerikos lietuvių redakto
rius, kad šie teršia laikraš
čius nešvariais besikolioji- 
mais ir ypatų šmeižimais 
Klausant to “tėviško” paba
rimo už koliojimąsi, pačiam 
nesinori tikėti, kad taip kal
ba Šliupas, tasai pats di
džiausias koliojimosi meis
tras, kuris savo priešus vie
šai per laikraščius ne kartą 
išvadino benkartais, rujo
mis, išperomis ir tam pana
šiais vardais.

Apie p. Sirvydo kalbą sun
ku ką nors ir pasakyti. Ta 
sai žmogelis šokinėjo, nely
ginant žvirblys po mėšlyną- 
nuo spaudos ant amatų, nuo 
amatų ant šeimininkių ii 
merginu, nuo ten vėl ant ko
kio tai liaudies namo, į kuri 
lietuviai galėtų su šeimyno
mis susieiti ir, begerdami 
alų, šviestis. Nei iškalbos 
pas tą redaktorei), nei nuo
seklumo — tikra košeliena.

Reporteris.

Pajieškau draugų P. Mureikos, J. 
Kuršo ir A. Jenčiaus, Suvaiko gub., 
Naumiesčio pav., Bedonės kaimo.

Pirmiau gyveno Lawrence, Mass.
J. Maksvitis, 

553 Morton Avė., E. Hammond, Ind.
PRANEŠIMAS.

Juozas Klimavičius, gyvenęs seniau 
Edwardsville, Pa., vėliau išvažiavo j 
Des Moines, Iowa mokintis mašinistu, 
vėliau gyveno Cicero, III. ir dirbo Chi- 
cagoj. Kaip girdėt yra miręs kokie 6 
mėnesiai atgal, ir dabar kokis jo 
draugas pajieškąs po jo mirčiai $400. 
Šiuomi pranešu, kad jis turi Lietuvoj 
tėvus, o čia, Amerikoj brolius ir sese
ris, todėl pinigai neturėtų pakb’ut j 
svetimo rankas.

Kas apie tai žino malonės pranešti. 
Ignas Klimavičius,

214 Boland Ave., Wilkes Barre, Pa.

PHILADELPHIEČIAI 
ĮSITĖMYKITE!

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

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

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

PARSIDUODA GROSERNE.
Parduodu grosernę lietuvių apgy- 

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

‘LAISVĖS” REDAKCIJOJ 
GALIMA GAUTI ŠIOS 

KNYGOS:

Čenstakavo Klioštoriaus Slaptybė;
arba kruvini Domazo Macocho dar
bai. Su paveikslais.......................15c.

JĖZAUS DRAUGIJA arba jezuji 
tai ....................................... 10c

LIAUDIES DAINOS 15c
MOKSLAS RANKŽINYSTĖS arb;

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

LEKCIJOS apie atskilimą ženklų 15c 
VADOVAS Keliaujantiems į Ameriki 

ir iškeliaujantiems ...............
PASLAPTIS. Puikių dialogų ir

nologų rinkinys............................
REVOLIUCIJOS ATBALSIAI.

lūs apsakimėlis iš revoliucijos lai
kų..................................................... 15c

PRASIKALTIMAI ir prasikaltę
liai................................................... 10c

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

LAISVB

Puikiausi Importuoti ir Naminiai

Vynai, Kordijalai ir 
Likieriai

Orderius pristatome į laiką. 
Galite duot užsakymus laiškais.

H.& H. REINERS 
175-197 Stagg St., Ar A venue""’ 

BROOKLYN, INI. V.

TEISINGIAUSIA < TkT'IT^IZ A 
IR GERIAUSIA A H I I F K A

LIETUVIŠKA > lluAkrl.*
Sutaisau receptus su didžiausia ety- 
da, nežiūrint, ar tie receptai J i 14 
vos ar Amerikos daktarų. vie
natine lietuviška aptieki D a>no ir 
Massachusetts valstija gyduolių 
galit gaut,kokios tik pasaulyj varto
jamos. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiusią per expresą.

Aptiekorius ir Savininkas

K. SIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

SO. BOSTON, MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

Nauji Laiškai
Tik ką atspaudinom daugybę pui

kiausių 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-1 
sves” krautuvėje, 183 Roebling SL, 
Brooklyn, N. Y.

Skaitykite ir platinkite
“Laisvę”

Tik $2.00 metams.

KLAUSYK
MANO

ŽODŽIO!
Ateik pirkti vyriškų 

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

LIUTKUS
131 Grand St

| BROOKLYN, N. Y. S 
t (Arli Berry St.) 4
& O

L

RISkU DRAIIt /II . 41 \ Ai į, 
ČOL. 50 !»;».. 2» l»A\LIKS- 
LAI. At Dl kl.l) APDARU. 
-PHI.kC >2 50. |;

KNHIA KIRPI.Ml I MO- l 
TIlRlSKU DRABUŽIU; . 
FORMATO 4: X6; COI. . 48 Į 
PP . 23 PAVI.lk5l.AI. AU- Į, 
DĖKLO APDARU.-PRE- 1 
kC $2 50

Rl IKALAUJANT A1SI- 
LIEPIMO. VI5ADOS PRI- 
GI. AUSI I 2c STEMPĄ.

PINIGUS SIŲSTI MO- ; 
NEt^ORDI.R ANT ADRESO; ,

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

SAKE”

NEUŽMIRŠKITE SAVO 
VAIKUČIUS.

Męs tik ką aplaikėme 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. 

Negausit geresnės progos, kaip dabar 
atiduodu $15.00 vertės mašiną 

tiktai už $13.00.

Mėnesinis juokų bei satyros laikraš
tis pašvęstas kunigų ir kapitalistų 
kratymui.
“*4AKĖS” KAINA 1 DOI METAMS užlaikau Columbios gramafonus 

!> \ vi u vi« n in/ su lietuviškomis damomis, kurias iš-
SAKES PAVIENIS NUMERIS 10c. I ,ic(la lahai gražiai ir ainiai. Ant 

Kas prisius 10 centų tik tas gaus 1 abiejų pusių yra kitokia dainele. Re- 
egzcmplioriu “Šakės” ant pažiūrėjimo, kordai yra padaryti stipriai ir gali lai- 

A.lrnunc,. kyli kelis metus. Kiekvienas rekor
das kainuoja tik 75 centus.

“SAKĖ” Jeigu norite turėti gerą gramafoną,
’ . tai tuojaus rašykit pas mane, o aš

1607 N. Ashland Ave., Chicago, UI. jums pristatysiu greitu laiku už pi- 
----------------------------------------------------Į liausią kainą. Jeigu nori mano ka- 

taliogą, tai atsiųsk štampą už 2c., o aš 
nusiusiu jumis didelį, puikų katalio- 
gą, kuriame rasite visokių mašinų su 
f rubomis ir be trubų.

Galit gauti Victor mašinų ir rekor- 
____ __________ v dų, gražiai dainuoja lietuviškai, net 
ną ir didžiausiais laivais/ ant kurių I malonu klausyti. Kreipkitės šiuo ad- 
yra goriausis patarnavimas. Laivai I resu: 
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 į šias agentūras :

Kompanijos ofisas, 84 State St., 
Boston, Mass.; G. Bartaszius, 261 
Broadway, So. Boston, Mass?; Bolish 
Industrial Ass’n., 31 Cross St.,; 1’. 
Bartkcvicz, 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, t

Važiuokit į Lietuvą
WHITE STAR LINIJA.

Tiesiog iš Bostono už pigiausių kai-

ATHOL, MASS.

Telephone So. Boston <>05

LIETUVIŠKAS

WILLIAM r. J. HOWARD
Lietuviška pavardė buvo 

Vincus i-'. J. Kuvallutiskas

1 315 W. Broadway Įi
S SO. BOSTON, MASS. t

Išgydau Vyrus Greitai
VARIČOCELĖ Aš gydau VARICOCELE be jokio skausmo, 

operacijos, arba apvyniojimų; skausmas, su> 
tinimas ir sukepimas gįslose greitai pranyksta. Sėklos nubčgimai su
stabdomi. Nualsinti organai būna sustiprinami; šiluma, energija ir gy
vumas tikro vyriškumo greitai atgaunama.
PRIIMT ATITIK* Aš gydau tą ligą be jokio pjaustymo arba 1 1 £1 k I i liJ. tampymo. Mano gydymas prašalina visus
bjaurumus iš iš šlapinimosi kanalų, sumažina užkaitimus, sustabdo viso
kius plūdimus, išvalo ir išgydo pūslę ir inkstus, priduoda energijos nu- 
silpncjusiems organams ir sugrąžina sveikatą ir tvirtumą kiekvienai kū
no daliai, kuri buvo apimta ligos.
^lYFlI Jeigu jums skauda gerklė, randasi plėvės, išbėrimai, va- 

rio spalvos plėtmai, skauduliai, žaizdos, kaulų gėlimas, 
plaukų slinkimas arba kiti ženklai, nežiūrint, ar tai pradžioje,viduryje ar 
pabaigoje ligos, klauskite mano patarimo, o liksite sveiki. Mano gydy
mas išvalo ir prašalina iš kraujo ir kūno visus nuodus ir nešvarumus. Nė
ra jokio pavojaus, kad liga atsi
naujintu. Kam jums per ilgus me
tus nuodytis visokiais vaistais, kad

kių bledingų vaistųYTuojaus klaus
kite mano patarimo.

Nusilpneję VYRAI
Mano gydymus nustojusiems vyiiš-

mes pirmesnio mmlinimo ir besotu- 
mo; sutvirtina nervus, sustiprina 
ir padaugina kraują, o labiausiai 
už viską sugrąžina išaikvotą jiegą 
vyriškumo. \ ( ngkite tuomlaiki- 
niy gyduolių. Stengkit.es išsigy
dyti antvisados. Aš suteikiu ant-

SLAP 50^ LIGOS Plūdimai, Tankus Slupini-
tnosi, Skausmą ir Deginimas, taipgi nauji skauduliai arba žaizdos, .suti
nimai; visuose trijuose laipsniuose išgydau antvisados greitai ir užlaikau

J, S I RICTURĄ 
| Tuojau:- duodamo Pi lei, 
f mo budus cln onišk u lioi

. kuriuosdaktarai jau buvo atsisakė išgydyti. Gy- 
iiaciju, skausmu ir ncatitiaukianc nuo biznio, 
(siimu išgydyti tu, kuriu negalima. Mano irydy- 
auriu. k.-Į užtikriname, jor visada atn<*ka (teras. 
Gerkles, Plaučiu, Kiut'ues, Pečiu, Kepenų, Pilvo, 
•nu. Nervu. Kaulu. Sąnariu ir t: as kitas litras, 
iiu: l iti nu.t.es | atarimu, K«Wie ver ate toliaus 

s.oie jums tikrų teisybe pasakysiu, at'raliu fžtrydyt.

RV32NF 208 W. 42nd St., arti Broadway 
mV. »A1\L, Mi\V YORK CITY, N. Y.

A: 
- t 

Ausu, Galvos, Šir

LOŠĖJAMS
Jau išėjo antra laida tragedijos

“KERŠTINGA MEILE”
Veikalas labai žingeidus 

ir lengvai perstatomas.
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
pų

'l’RĮS KINVOOS:

Naujausios JDainos ir Eiles
Apie 80 visokių dainelių. Kaina 20c

PASAULIŲ RATAS
ir kitas 1 landas. Su paveik f lėliais.............................

MEil «S KARŠTLIGE [t“«
meilę.........

Imant v:

pi

ris sykiu, atiduodam už 60c 
•i.it p.-iėloa ženkleliais šiuo adresu.

I. STROPUS '
Sį., So. Boston, Mass.

Ties Central Park, prie 
šais 76 gatvės, bežaidžiant 
vaikų būreliui, atėjo tūla 
jauna moteriškė, greitai 
nusimetė nuo savęs drabu
žius ir šoko į vandenį. Vai
kai, pamatę beskęstančią 
moterį, pradėjo šaukti. K a- 
da subėgo žmonės, tai mo
ters matėsi iš vandens tik 
viršugalvis. Policmanai šo
ko į vandenį ir ištraukė mo
teriškę. Pakol pribuvo Ii- 
gonbučio vežimas, tai ji jau 
mirė.

Kas per moteris ir dėl ko
kių priežasčių ji nusiskandi
no — nesužinota.

Nedėlioj, 26 d. bal., 20 L. 
S. S. kuopa rengia perstaty
mą ir koncertą. Bus ant sce
nos pastatyta komedija “Žy
das statynėj”. Po perstaty
mui bus įvairus pamargini- 
mai ir dainos. Paskui šo
kiai. Perstatymas atsibus 
svetainėj Schmitz Hall, 708 
— 3rd Ave., Brooklyn, N. Y,

Geistina, kad kuoskaitlin- 
giausia atsilankytų publi
kos.

“GREIČIAUSIAS PAMOKINIMAI
ANGLIŠKOS KALBOS” ’... 25c 

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

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

“GRIUVĖSIUOS!:”. Jasiukaičio apy
sakėle............................................. 15c.

E. STEPONAIČIO RAŠTAI ............1.0(
ŽEiNYBA ir žmogaus gyvenimo sie

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

Reikalaudami knygų, rašykite se
kančiu adresu:

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

G. J. BARTASZIUS-J. WASILIAUCKAS & C0
Teisingiausi Agentai

Užlaiko puikų Viešbutį (Motelį)

498 Washington St., Cor. Spring Street 
NEW YORK CITY

LABAI PIGIAl!.”FAff
Ant dviejų gyvenimų narni.s ir kitos triobos, didelis sodnas, 

ir puiki žeme. Randasi palm New Yorką, tik 7 minutos eiti 
gelžkelio stoties, kelintas minutę važiavimo iki didelių fabri- 
Palei farmą taipgi yra fabriku. Darbą tuojaus duosime nuo

upė 
nuo 
kų. 
dienos apsigyvenimo.

Medžių ir daugiau žemes dėl apdirbimo sykiu su arkliu ir 
kitus ūkės prietaisus duosime visai dykai pirmutiniam, kuris atsi
šauks pirkti farmą. l-’armą norime parduoti greitai iš p 
savininko ligos. Kaina visai pigi ir reikia įnešti tik 500 
kad ir daugiau, o likusius išmokėti mėnesiniais.

Kuogreičiausia rašykit arba atsišaukite šiuo adresu

balandžio New Yorke
Park Row atsibuvo

22 
ant 
anarchistų prakalbos. Kal
bėjo Samuel Hartman ir 
Reba Edelson. Savo kalboj 
jie “įžeidė” Suv. Valstijų vė
liavą. Už tai minia užpuolė 
ant kalbėtojų ir norėjo juos 
užmušti. Su vargu policijai 
pasisekė juos apginti.

S. Hartman ir Reba Edel- 
son liko suareštuoti ir nu
vesti į policijos stotį. Kada 
leitenantas Hartmanui pa
stebėjo, kad už įžeidimą vė
liavos minia gali jį pakarti, 
tai Hartmanas atsakė: “Kri
stus ir Bruno buvo nukanky- 
ti,todėl ir aš kiekvieną dien- 
na esu pasirengęs to sulauk
ti”.

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 j 
jų nagus, tai nusipirk knygą “Pas
merktųjų inirtin laiškai ir šlisselbur- 
go Bastilija”, tai ten tu atrasi tą, ko 
tau nei kunigai nebuvo pasakoję, nei 
tu iki šiol dar nebuvai skaitęs.
^*Ta knyga nupiešia visas baisenybes, 

kokias kaliniai perkenčia pakliuvę j 
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.

Ar skaitai

Ateinančio] nedėlioj, 26 d. 
bal., tautiškame name atsi
bus 5-to apskričio S. L. A. 
kuopų linksmas vakarėlis 
Pradžia 3 vai. po pietų

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 
darbininkui reikalus.

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

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

rį dykai.
Išpirk Money Orderį ir siųsk šiuo

adresu:

. EXPELLED
Orui i muskulai neatneša naudos.

PAIN EXPEL ERIŲ

F. Aa. Richter Co.
RL ST.. NCV/

’ Akušerka
Pabaigusi kursų Wonsaiu Medical 

College, Baltimore, MJ.
Pasekmingai atlieka savo darbų 

gimdymo, taipgi suteikia vhokiaa rod 
pagelba invairiosc moterų ligose.

F. Stropiem,

Ce n 
re 
U

(i. r v

efcGe?ecj.seeriQi>(?.2’.'3^Gs.tGhGi<:i'a!»eK

įrišdink šiandien tiktai 
vieną dolerį, o tv..-čfi 
Edmundo Steponaičio raš
tų knygą, kuri privalo ras
tis kiekviename lietuviška

me name. St ponaiti.; buvo vit nas iš pirmųjų mūsų jaunųjų rašytojų, 
kurie duoda m ,ms pradžią grynos literatūros sriovei, kurių visų pir- 
Biiausias tiksi; i jau nebevien žadinimas tautos, visuomenes sąmones, bet 
ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailiosios musų raštijos.

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

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

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

DR.
PUIKI DOVANA

KNYGA SVEIKATOS bei 
nnujiui'-lo mokslo Irk^ret- 
kili dovyti tipslrjms, talp-pat 

gydyti, ly-

F.Ad. BICHTLT.&CO.
S.i'.'iLr

215 Pearl si. Nev. York

“DAKTARAS” 
parodo, kaip 
nuo ligų apsi
saugoti

5IIV

? i',

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

ypatingai į kuopų valdybas ir organizatorius, ir 
šiaip į geros valios ir 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 Susivicnyjimas Lietuvių f j 
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, prirašinčkite naujus narius ir parodykite 
savo tautai, jog jūs, S. L. A. nariai, esate verti di
delės pagodonės ir užsipelnot su garbe nešioti tos 
organizacijos vardą!

PAKILKITE, KAIP VIENAS, O BUSIAN
TIS SEIMAS BUS MŪSŲ DŽIAUGSMO SUEI
GA! Informacijų klauskitės sekančiu adresu:

A. B. Strimaitis,<•
J New York, N. Y.

Hamburg American 
¥ Jw-’ir. Did/ atisia kompanija 
Lil! J B. visam pasaulyje!

Ji turi 431 savo garlaivį, ku
riu įtalpa siekia 1,306,81!) tonų, 

tiesioginė linijaVienatinė

Bostono ii Hamburg
su dubeltav

ŠITOJ 
mokina

KNYGOJ "DAKTARAS” netik 
L Jp ir kur nuo visokių li£ų gerai 

i, b.-t tr.ip-pct lebai gražiai, kaip
V
U 
tikras tėvas pamokina ir kaip nuo visokių Ii* 
fų npsisauf cti.

’KAKTARAS” lebai daug ap- 
ir moterų dorų bei morališkų 
'■ir aiškiai, atvirai taip tidis- 

čja, jog k.te. s L: yf.osc to x iširo negali at- 
ti. Šita l-.r^a kiekvienam u.augusiam 

vynu ir moterci lab ti reikalinga t n riti, kad 
žinoti kaip ir kų daryti, seniems ir jauniem* 
ir kaip laimiuf, ii gyventi Čion vislių negali* 
ina aprašyti, bett.k perskaičius knygų atra
site.

ŠITA KNYGA illiustruota puikiais tnoks- 
1 iškaiš paveikslais ir apie žmogaus kūno su- 
budavojitnų su visokiomis paslapty Minis 
užaugusiems žmonėms tinkama.

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

JEI sergi aut kokios nors ligos, tai pirmiau 
ne kaip kreipsies ptic kokio nors gydytojaus, 
arba vartosi liekai »tas, reikia perskaityt kny
gų “Daktaras'!, n a s dideUs daugybes Žmonių, 
I tirle tik perskaitė i tą I nygų, išsigydė.

TODĖL, kad ta knyga dėl labo visuome- 
i 's išduota, t i kiekvienas jų apturts VISAI 
DOVANAI, kuris t k ai: ųs keletu štampų ui 
prisiuntimų.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitų apgarsinimų ir adiesuok teips

The Philadelphia M. Clinic,
1117 Walnut st.,

PHILADELPHIA, PA.
TEMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 

sergi, jautiesi kokį nors nesveikumų ir reika
lauji geros, teisingos pageltos, kad trumpam 
laike galėtum išsigydyt, tai atsišaukie prie 
Profesionališko Daktaro, Ph. M. Klinikos 
lietuviškoj kalboj. Rašyk arba ateik.

OFISO VALANDOS KASDIEN nuo M ii 
ryto iki 4 po pietų. Nedėlioj iki 3. o utarnl» 
k* ir pttaytioj vakare nuo 6 iki A

FARMOS, FARMOS.
Turiu ant pardavimo visokių faunų, 

gatavų, su aremais laukais, su sodais 
ir bmlinkais — prastais ir labai ge
rais, mažų ir didelių. Karmų 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- 
meriij, tarpe jų ir tą žemę turiu par
duoti. Parduodu nuo $9.00 akerį ir 
branginus ant lengvų išmokėjimų. 
Atvažiuokie tuoj, ii- kaip pribusi j 
Peacock, tuoj telefonuok man j farmą, 
o 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.

LAIVAKORTĖS pigiausios ir 
patarnavimas g 'riausias. l’asa- 
žieriai gali važiuoti be baimes, 
nes jų gyvastis geriau yra ap
saugota. negu cnt žemės.

Taipgi mus kompanijos laivai 
išplaukia iš N< w York, I'hila- 
delphijos ir Baltimorės tiesiog 
į Hamburgą.

Artesnių žinių klauskite pas:

11 a m bu rg - A m erica n
IJ ne

607 Boylston St., Boston, Mass. 
45 Broadway, New York, N. Y.

Arba pas vietos agentą.

BIZNIERIAI!
GARSINKITĖS 

“LAISVĖJE”.

Stengkit.es
nu.t.es



