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LIETUVIAI DARBININKAI, JŪSŲ 
ŠIRDYS NE IŠ AKMENS!

sumobilizuota ir pasiųsta 
prieš streikierius visos vals
tijos milicija. Sako, jog jai 
pagelbėti turės federališki 
kareiviai. Mainieriai pasiry
žo ant žūt-būt apginti savo 
teises ir atkeršyt už žuvimą 
moterų ir vaikučių.

Ties Bunker Hill susitiko 
1000 apsiginklavusių mai-i
nierių ir 500 kareivių. Ar šonui ir kongresui, kad būtų 
įvyko tarpe jų mušys,dar nė- apginta gyvybė Colorado 

. Telegrafo vielos vaikučių ir moterų.
Lai bus atšaukta mūsų 

I kariumenė iš Mexikos, kur ji 
Keliose vietose mainieriai | gina kapitalistų interesus ir

panorės prezidentas Wilso
nas apginti teises darbinin
kų, kaip jisai panorėjo ap
ginti “garbę” Suv. Valstijų 
vėliavos Mexikoje?

Lietuviai darbininkai! Su
rengiate visur, kur tik sau- 
jalė jūsų randasi, protesto 
mitingus. Parašykit ar te- 
legrafuokit prezidentui Wil-

Šiurpas sukrato žmogų, 
kerštas užsidega širdyje, 
skaitant apie baisius atsitiki
mus Colorado, kur jau devy
ni mėnesiai streikuoja mai- 
nierių minios.

Ten viešpatauja anarchi
ja! Ten valstijos milicija ir 
mainų gvardija-kazokai su
trempė konstitucijos teises. 
Ten verda baisi karė tarpe 
darbo ir kapitalo, baisesnė 
negu Mexikoj. . ra žinios.

Ludlowo sodyba sužvėrė-' supjaustytos. Viskas išro- 
jusiais kazokais paversta do, kaip karės lauke, 
griuvėsiais ir degėsiais. 48, 
vaikučiai, moterįs ir mainie- sudegino apie 15 kapitalo!lai visų akįs būna atkreiptos 
riai ten žuvo, užpulti krau- bernų mainose. Ii civilišką karę Colorado
gėriais. Visos Amerikos darbiniu- laukuose.

Bet kraugeriams negana kai sujudo. Visoje šalyje at-. Lietuviai darbininkai, 
nekaltų žmonių kraujo. Jau sibūna protesto mitingai. Ar protestuokite!

Huertos šmėkla sukėlė 
dę jaunikaičiai. Kam bus

Kaip męs turime žiū
rėti j karę?

Karė Suvienytų Valstijų 
su Mexika jau faktiškai 
prasidėjo. Buvo dar many
ta, kad senatas nesutiks pra
dėti karę su Mexika. Bet ir 
senatas sutiko. Wilsonas 
liko pilnu gaspadorium lieti 
tiek kraujo, kiek tik Suv. 
Valstijų kapitalui bus reika
linga. Kapitalo gi trošku
lys yra neužgesinamas, — 
nes mūsų kapitalistai mato 
Mexikoj didelius turtus ir iš 
tų turtų nori padidinti savo 
milijonus. Prie kapitalistų 
prisideda apsvaigę patrijo- 
tizmu gaivalai ir veržiasi 
prie praliejimo kraujo. Ta
me visame jie neva parodo, 
jog “myli tėvynę”.

Tas pats dedasi ir Mexi
koj. Nuolatinės buvo pjo- 
vynės, nuolatinė revoliucija, 
neva dėl “liuosybės”, kuria 
vadovavo buržuaziški ele
mentai ir šaukė minią padėti 
jiems, prižadėdami “pilną 
laisvę”. Daugelis tiems jų 
šauksmams tikėjo. Bet štai, 
kuomet tik kilo karė, kuo
met tik įsimaišė Suv. Valsti
jų kapitalistiška šmėkla — 
visi tie revoliucijonieriai, vi
si tie didžiausi diktatoriaus 
Huerta priešai pradeda tai
kytis su Huerta, kad išvien 
atrėmus Suv. Valstijas.

Šis faktas aiškiai liudija, 
kad kaip Huertai, taip ir re- 
v oi i uci j o n ie ri am s, n e rūpė j o 
gerovė žmonijos, bet tik pel
nas bei savo privatiška gęro-

jie prisidengė visuomeniška 
maska ir šaukė minias jiems 
padėti iškovoti tą gerovę.

Ką gi turi ant to darbinin-

Senatas jau paskyrė $50- 
000.000 del kares. Kas gi da
bar tuos pinigus sudės? Gal

Mexikoj didžiausią audrą. Ten dabar žūsta vos pražy- 
nauda iš to? Kas pelnys? Pirmiausia turės naudą 
1 urie maitinasi mėsa, nes ten užtektinai bus žmogie

nos. Jie pirmutiniais “svečiais” pasirodė Mexikoj. Taipgi nemažai pasipelnys iš 
karės besočiai Suv. Valstijų kapitalistai. Bet kokią naudą iš tos karės turės darbi
ninkai? Ji darbininkams suteiks upelius kraujo, ašarų ir vargo. Žodžiu, visos karės 
sunkenybės kris ant darbinininkų sprando.

talistai aukaus, bet reikia 
atsiminti, jog kapitalistai, 
aukaudami, mano šimterio- 
oai ta savo auka atsiimti, u v

Iš ko gi jie tuomet atsi
ims ? Niekas kitas jiems ne- 
sugrąžįs, kai]) tik darbinin
kai. Visas karės išlaidas 
turės padengti tik darbinin
kai.

Dėl darbininkų nebus jo
kio palengvinimo, ar Mexi
koj išnaudos juos saviškiai 
siūrbėlės, ar Suv. Valstijų; 
ar ant jų viešpataus Huerta, 
ar Wilsonas, ar juos šaudys 
Wilson o kareiviai ar Huer
tos — tas pats jiems bus, nes

KARE SU MEXIKA
Lavonai.

Karėje su Mexika iki su- 
batos, 25 d. balandžio, už
mušta 17 amerikiečių ir 126 
mexikieciai, sužeista 75 
amerikiečiai ir 195 mexikie- v • •ciai.

Įvairios mexikiečių parti
jos vienyjasi prieš Suv. Val
stijas. Mexikos generolas 
Maas sako, kad į 15 dienų at
imsiąs nuo amerikiečių Vera 
Cruz.

riškų laivų siunčiama į Me
xikos vandenis. Suvienytų 
Valstijų konsuliai apleido 
Mexika. v

Areštai, teroras ir skerdy
nės Mexico City.

25 d. bal. Mexico City pra
sidėjo amerikiečių areštavi
mas. Huertos šalininkai už
puldinėja amerikiečius ant 
gatvių. Išdaužyti langai 
amerikiečių kliubo, sugriau
ta Washington© stovyla, 
areštuota traukiny daug pa
bėgėlių ir pasodinta kalėji- 
man.

Gauta žinia ,jog suimta ir 
nužudyta 19 amerikiečių

Japonai už Mexiką.
Japonai, gyvenanti Mexi

co City, įtaisė demonstraciją 
užuojautos dėl Mexikos. Jie 
pasirengę gelbėti Mexiką. 
Vienok Japonų pasiuntinys 
Washingtone užgina ta vis- 

ne-

Brazilija ir Argentina siūlo 
tarpininkystę.

Brazilija ir Argentina siū
lo tarpininkystę sutaikyme 
Suv. Valstijų su Mexika. 
Wilsonas sutinka su sąlyga, 
kad Huerta pasitrauktų ir 
tik tuomet, jeigu nebus ame
rikiečių skerdynių.

Washingtone užgina tą 
ką ir sako, kad Japonija 
sikiš į dalykus.

Daugiau kareivių.
Į Vera Cruz pasiųsta jau 

penktoji brigada Texaso ka- 
riumenės. Vis daugiau ka-

Rooseveltas bėga ant karės.
Pulkininkas R-emseveltas 

risčia drožia ant karės lau
ko, kad primanytų,tai piestu 
nujotų, nes randasi už tūk
stančių mylių.

CARO TEISMAS RŪ
PINSIS VYTAUTO 

KARŪNA.
Vilnius, 9 d. balandžio. — 

Dėl tos pagarsėjusios Vy
tauto karūnos, kurią atrado 
kur tai žemėse Austrijos 
krašte, turbūt, kils nemaža 
triukšmo. Nėra jokių priro
dymų, kad tai išties būtų 
Vytauto karūna.

Vienok Vilniaus tautinin
kų vadas p. J. Basanavičius 
įskundė rusų teismo proku
rorui daktarą Zagorskį ir 
kun. Kurčevskį, kuriuodu 
būk tai įsilaužusiu į grabą ir 
išvogusiu iš ten karūną.

Juokai, kad apie karūną 
spręs ne mokslo vyrai, bet 
rusiškas prokuroras.

Lietuvos jaunimo gyve
nimas.

“L. Ū.” rašo:
Sasnava (Marijampolės 

oav.). Pas mus dauguma 
.aunimo gyvena begirtuok- 
iaudami, besimušdami. Yra, 
žinoma, ir doresnio jaunimo, 
airis geidžia šviesties ir la- 
vinties, tik gaila, kad niekas 
jam nepadeda. Tiesa, yra 
oas mus “Žiburio” ir “Blai
vybės” skyriai, vienok jauni
mui nieko gero negali jie at
nešti vien dėlto, kad čia 
viešpatauja idėjinė neapy
kanta ir dažnai yra užgau
tojami kitų jausmai. Štai, 
jav., “Žiburio” pirmininkas 
abai negražiai elgiasi su ne
tinkamais sau žmonėmis, už- 
puldinėdamas juos ir varto
damas užgaunančius, netin
kamus žodžius. Tokiu pa
sielgimu daugumą nuo savęs 
r apskritai nuo draugijos 

atgrasina.

Rytų lietuviai.
Videniškės. (Vilniaus p.). 

Kunigui Valiuškiui beklebo- 
naujant, buvo Vidiniškėse 
dagi liaudies namai įsteigti. 
Blaivininkai buvo norėję 
;uose namuose savo arbatinę 
įsteigti. Virto tečiau vide- 
niškiečiams kitokie laikai. 
Visuomenės gyvenimas čia 
tarsi apmiręs. Liaudies na
mai, kaipo žmonėms nerei
kalingi, stovi šiaudų pri
krauti, užrakinti ir laukia 
geresnių laikų grįžtant.

METAI TVIRTOVES 
UŽ TIKYBOS IŠ

NIEKINIMĄ.
Peterburgas. Senatas at

metė kasacijos skundą buvu
siojo juokų laikraščio “Per
kūnas” redaktoriaus Olech- 
navičiaus už tikybos išnieki
nimą. Olechnavičius gavo 
vienus metus tvirtovės už 
straipsnį “Arkaniolas nesu
tinka, Puriškevičiui nepasi
sekė”.

Prašalinta darbininkai.
Ryga. Prašalinta 7000 

“Provodniko” fabriko darbi
ninkų, dalyvavusių protesto 
streike. Prašalinta taip-pat 
sustreikavę šiandien “Moto
ro” fabriko darbininkai.

Mirties bausme.
Vladivostokas. Karo teis

mas paskyrė mirties bausmę 
papulkininkui Sotinui už fir- 
nos Kunst ir Alnbert inga- 
iotinio Žabino užmušimą. 

Gynėjai padavė apeliacijos 
skunda. £

TARPTAUT1ŠKAS MO
TERŲ KONGRESAS.

21 šalies moterys dalyvaus 
tarp tautiškame knogrese.
Rymas, 22 d. bal. “Amži

nas miestas” — Rymas šiais 
metais labai pagarsės. Kas 
metai į jį traukia iš įvairių 
šalių maldininkai, kad ga
vus palaiminimą nuo popie
žiaus. Šiemet gi suvažiuos 
iš 21 šalies moterų atstovai, 
kad apsvarsčius savo reika
lus.

Moterų tarptautiškas kon
gresas prasidės 1 d. gegužės 
ir trauksis iki 14 d. gegužės. 
Tie kongresai yra šaukiami 
kas penki metai. Kongresas 
perkratinėja penkių metų 
moterų judėjimą, ką jos yra 
nuveikę ir užbriežia naujus 
pienus tolimesniam jų veiki
mui. Suvažiavę delegatės 
21 šalies atstovaus 6į milijo
no organizuotų moterų.

Tarptautiškas moterų su- 
sivienyjimas tapo įkurtas 
1888 m.Prie to susivienyjimo 
priklauso 4075 augštesnės 
klesos moterų.c

Visą tvarką rengimosi 
prie suvažiavimo veda pir
mininkė tarptautiško mote
rų susivienyjimo Aberdeen 
iš Dublino (Airija) ir sekre
torė Alice Solomon iš Berly
no (Vokietija). Suvažiavi
mo posėdžiai bus laikomi ho- 
tely Quirinal.

Delegatės dalyvaus iš se
kančių šalių: Suv. Valstijų, 
Kanados, Argentinos, Aus
tralijos, Francijos, Did. Bri
tanijos, Vokietijos, Austro- 
Vengrijos, Šveicarijos, Da
nijos, Olandijos, Italijos, 
Švedijos, Norvegijos, Belgi
jos, Graikijos, Bulgarijos. 
Šių visų šalių organizuotos 
moteris priguli prie tarptau
tiško moterų susivienyjimo. 
Tos viešpatystės, kurių mo- 
terįs nepriguli prie tarptau
tiško susivienyjimo, atsiųs 
savo atstovus tik su pataria
mu balsu. Tarp nepriklau-

vienodo švino bus padarytos 
kulkos. Todėl visi darbinin
kai, kaip Suv. Valstijų ,taip 
ir Mexikos, privalo paduoti 
vieni kitiems savo pūslėtas 
rankas ir stoti į kovą prieš 
karę, nedaleisti to kraujo 
praliejimo.

Darbininkai privalo dabar 
rengti mitingus ir protes
tuoti prieš karę. Darbinin
kai turi reikalauti, kad Wil
sonas ne savo vėliavos garbę 
gintų Mexikoj, bet apgintų 
darbininkus Color ado j nuo 
žvėriškos milicijos, kapitali
stų pasamdytos, kuri • žudo 
darbininkus.

Todėl pradėkim protes
tuoti prieš tai, kaip įmanyda
mi, kad nedaleidus toliau 
kraują lieti!

Apvaikščiodami 1 d. gegu
žio, visur išneškime protesto 
rezoliucijas prieš karę |r Co
lorado streikuojančių darbi
ninkų skerdynes.

Šalin karės! Lai gyvuoja 
darbininkiškas solidarišku- 
mas! V. Paukš

Užkrečiamos ligos.
Marijampolės apy 1 inkė j e 

nuo šiltinės pasimirė jau 3 
dideli žmonės ir dar 2 serga, 
Kad butų tam tikroms už
krečiamoms ligoms ligoni
nės, tai visi namai neužsi
krėstų, nes, gerai tvarkai 
esant, pirmutinis ligonis bu
tų buvęs ligoninėn perkel
tas ir kitiems liga nuo jo ne
priliptų. Apie Keturvala
kius nemaža išmirė škarlati- 
na ir dar daug kas serga. 
Vis tai bauda už tai, kad ne
turime kiek reikiant ligoni
nių ir nemokam pasisergėti, 
ypač bekeldami šermenis.

Strei-

tor” fabriko darbininkai.

riu 
Kad 
lyką,

Darbininkų streikai.
Ryga. “Provodniko” fa

briko kaliošų skyriaus dar
bininkai prašalinti ir patsai 
skyrius uždarytas. Praša-

MAXJM GORKY.

M. Gorkį jau tardo.
Maskva, 20 d. balandžio. 

Visiems žinomą rašė ją M. 
Gorkį, kuris neseniai sugrį
žo iš užsienio į Rusiją, jau 
pradėjo tardyti. 20 d. bal. 
jis buvo pas tardytoją, kuris 
jį kaltino pagal 73 punktą 
kriminališko prasikaltimo 
už apysaką “Motina” ir ten 
peržiūrėjo visą apkaltina
mąją m e degą.

Streikas.
Ekaterinburgas.

kuo j autieji Listvensko fa
briko darbininkai įstengė 
uždaryti visas esančias prie 
fabriko svaiginamųjų gėri
mų įstaigas, gerai supras
dami, kad daugelis gali pra
sigerti ir pradėti streiką 
laužyti.

Streikas tęsiasi ramiai.

nija, Japonija, Indija ir Tur
kija.

Pirmą vietą dienos tvarkoj 
užims dabartinė kova sufra
gi sčių.

Taigi, šiemet įvyks du di
deliu tarptautišku suvažia
vimu: socijalistų ir moterų.

Kova su girtuokliavimu.
Kauno gubernijos valstie

čiai kaskart labiau pasižymi 
tuo, kad vis dažniau daro 
valsčiuose nutarimus, reika
laujančius uždarymo įstai
gų, parduodančių svaiginan
čius gėrimus. Paskutiniais 
laikais buvo tokie nutarimai 
išnešti Šiaulių pav.: Abelių 
valse., Zarasų pav.: Eržvil
ko valse., Raseinių pav. ir tt. 
Visi tie valsčiai tikisi, kad 
netrukus jų nutarimai susi
suks valdžios patvirtinimo.

Kaliniai sukilo
Chersonas. Vietiniam ka

torgos kalėjime sukilo kali
niai. Laike rytinio apžiūrė
jimo kamerų, kaliniai už
puolė ant sargų ir pradėjo 
mušti. Pagelbon sargams 
atbėgo konvojus, bet kali
niai ir jiems pasipriešino. 
Tuomet buvo pašaukti ka
reiviai, kurie sukilėlius nu
malšino. Bemalšinant 2 ka
liniai užmušta ir penki su
žeista.

Ministerio pati ir 
kongresas.

Paryžius, Franci ja. Mini
sterio pati užmušė redakto- 

laikraščio “Figaro, 
ištyrus visą da
tas paleistas kalbas, 

dėlei kurių ministerienė už
mušė redaktorių, kongresas 
išrinko tam tikrą komisiją. 
Komisijos pirmininku pa
puolė visiems žinomas soci
jalistų vadas drg. Žores. Ša
lininkų ministerio komisijoj 
randasi daugiau ir jie bai
siai trukdo tą darbą. Galų 
gale tapo šiek-tiek patirta ir 
drg. Žores’as įnešė rezoliuci
ją, “kad ministerial Moni ir 
Kaio neaprubežiavo savo 
ministeriškos galės ir per
virš ją pavartojo”. Komisi
jos didžiuma, 11 balsų prieš 
8, atmetė tą rezoliuciją. Drg. 
Žoresas tuojaus pranešė, 
kad jis atsisako nuo atstovy
stės toj komisijoj. Daugu
ma komisijos narių išsigan
do, jok čia gali kilti didelis 
triukšmas,o ypač artinanties 
rinkimams, ir, su dideliu 
skaudėjimu širdies, priėmė 
Žoreso įneštą rezoliuciją.

Ir vargas su tais socijaba
tais! Ar tu pasipriešinsi 
jiems — būsi “muštas”, ar 
tu sutiksi su jais — busi 
“muštas”.
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ORGANIZUOTA DARBO ARMIJA 
IR KARE SU MEXIKA.

20 d. balandžio ant Vera 
Cruz gatvių jau prasidėjo 
kraujas. Žuvo 12 Suv. Val
stijų jūrininkų ir, sako, apie 
300 mexikiečių. Sužeistųjų 
be abejonės, bus daugiau.

Admirolo Fletcherio įsaky
mu Suv. Valstijų ginkluota 
spėka jau užėmė uosta Vera 
Cruz, kuris yra raktas prie 
Mexikos republikos sosta- 
miesčio Mexico City.

Berašant šias eiles, kova 
ant Vera Cruz gatvių tebesi-

Taigi, faktiškai, ginkluota 
intervencija, ginkluotas įsi
kišimas į Mexikos dalykus 
jau prasidėjo. Prezidentas 
Wilsonas nelaukė net pave- 
lyjimo iš kongreso panaudo
ti Suv. Valstijų karės spė
kas. Jisai paliepė admirolui 
Fletcheriui jokiu būdu ne
prileisti įgabenti Mexikon 
didelio transporto karės 
reikmenų, kurį gabeno tūlas 
Vokietijos laivas dabarti
niam Mexikos prezidentui 
Huerta i.

“Pradėjo staugt ir baubt 
kanuolės!” Joms unisonan 
nesavu balsu pradėjo rėkti 
patrijotai. Iš New Yorko, 
Philadelphia, Chicago ir ki
tur ateina žinių apie ruoši
mų valstijų milicijos. Tūks
tančiai vaikinų patįs liuosu 
noru peršasi kariumenėn!

Laikraštija, bent jos didelė 
dauguma, uoliai palaiko mi- 
litariškų ūpų. Atvirieji He- 
arsto laikraščiai viešai šau
kia paplatinti Suv. Valstijų 
rybas į pietus nuo upės Rio 
Grande. Jie sako, kad Suv. 
Valstijų vėliava turi papuoš
ti naujos žvaigždės naujai 
prikergtų provincijų.

Mexikoj karės ūpas taip- 
pat auga. Nors ligišiol nėra 
tikrų žinių, bet sprendžia
ma, kad, kilus bendram pa
vojui, prieš S. Valstijas su
sivienys visos ar bent žyme
snioji dalis, ligišiol savytar- 
py besipešančių Mexikos 
partijų.

Taigi, nacijonalizmas pa
kėlė savo galvų! Darbinin
kai turi žinot, kas jiems rei
kia atsakyt.

Męs žinom, kad iš karės su i 
Mexika daugiausia laimės . 
Amerikos kapitalistai. Žmo-j 
niškumo skraistė, kuria jie 
prisidengia, neturi paslėp
ti nuo darbininkų jų plėšrių 
instinktų. Męs žinome, kad 
iš karės su Ispanija 1898 
metais daugiausia pasinau
dojo cukraus ir tabako trus- 
tas. Iš karės su Mexika pa
sinaudos ne vien tik žibalo 
trustas, bet ir visa eilė kitų i 
kompanijų, kuriom svarbu; 
yra užimti Mexikos natūra-Į 
liškus (gamtos) turtų šalti
nius.

Kapitalistams karė dar ir 
tuomi naudinga, kad, įsivy
ravus karės dievui, visuome
nės atyda atkreipiama nuo 
naminių reikalų. Čia, na
mie, vis auga žmonių var
gas čia, namie, laipsnis už
darbio vis mažėja, palyginus 
su pragyvenimo pabrangi
mu. Žmonės pradeda neri
muoti. Neužsiganėdinimo 
vilnis užliejo visas plačias 
Suvienytas Valstijas.

Kaip tik tų dienų, kada 
ant Vera Cruz gatvių prasi
liejo žmonių kraujas, Colo
rado laukuose liepsnoje ir 
nuo kazokų šūvių žuvo 45 
žmonės, dauguma kurių vai
kučiai ir moteris streikuo
jančių mainierių. Bet kas 
šiandien iš vadinamų viduti
nių žmonių paisys Colorado 
tragedijos, kuomet visų akįs 
atkreiptos į Mexiku, kuomet 
buržuazinė laikraštija savo 
ugninga agitacija taip pa
sekmingai kursto žmoguje 
žvėries pajautimus?

Tik organizuota darbinin
kų spėka šiandien yra prie
šinga karei.

Iš Chicagos jau gauta ži
nių, kad vietos darbo federa
cija jau išnešė aštrių rezo
liucijų prieš karę ir pasiun
tė tų rezoliucijų prezidentui 
ir kongresui. Žydų darbi-

ninku unijos, kuriosna pri
dera 300.000 žmonių, savo 
viršininkų lūpomis pasakė, 
jog jos priešingos karei. 
Darbininkai neprivalo gal
vas guldyti už kapitalistiš
kus interesus.

Panašios nuomonės yra ir 
Philadelphijos darbo vado
vai.

W. Haywoodas jau primi
nė, jog savo laiku mainieriai 
pagrąsino visuotinu streiku, 
jeigu bus apšaukta karė.

Žinių apie darbininkų pro
testus prieš karę ateina vis 
daugiau iš visų Amerikos 
kraštų. Suprantama, jog 
pirmutiniais tos antimilita- 
ristiškos agitacijos vadais 
yra socijalistai.

Reikia, kad kapitalistiškų 
klesų politikieriai ir Wash- 
ingtono valdžia žinotų, jog 
organizuoti į savo partija ir 
unijas darbininkai nėra pa
sirengę lieti savo kraujų už 
trustu interesus.

Savo nuomonę reikia iš
reikšti viešai, susirinkus į 
mitingus, ir savo nutarimus 
pasiųsti Washingtono val
džiai.

Reikia sudrausti prezi
dentų nuo formališkos karės 
apskelbimo ir lai užteks jau 
to kraujo, kuris prasiliejo 

i ant Vera Cruz gatvių.

KARE UZ DUO
NOS KĄSNĮ.

Kuomet Suv. Valstijų 
tri jotai ir kapitalistų

pa- 
nu- 

;amdyta valdžia gina “gar
bę” savo vėliavos, kuomet 
Mexikos teritorijoj liejasi 
kraujas tik dėl to, kad Mexi
kos valdonai neatidavė gar
bės amerikoniškai vėliavai 
— Coloradoj liejasi kraujas 
už duonos kųsnį.

Colorados darbininkų ka
rė daug smarkesnė, negu 
Mexikoj ir daug daugiau 
yra žuvusiųjų, negu ten, bet 
apie tų karę mažai kas rū
pinasi.

Paimkite į rankas Ameri
kos buržuaziškus laikraš
čius, tai nieko daugiau nera
site, kaip tik paveikslai, ka
rikatūros iš Mexikos karės 
lauko. Rodosi, kad visi jų 
jausmai, visos jų mintįs ir 
visas gyvenimas padėtas ant 
Mexikos karės lauko. Bet 
kas dedasi Coloradoj, kaip 
ten šaudosi milicija su ang
liakasiais, kaip ten spirga 
užsidegusiuose nuo milicijos 
šaudymo namuose darbinin
kui pačios ir kūdikiai, kaip 
ten vaitoja išalkę ir sužeisti 
milicijos kulkomis darbinin
kai, kaip pribuvę iš ligonbu- 
čių vežimai veža užmuštus, 
sužeistus ir apdegusius la
vonus, — apie tai nei nepra
sitaria! Tas buržuazijai ir 
bulvariniai laikraštijai, ku
ria ta buržuazija skaito, vi
sai neapeina. Ką tai reiškia, 
kad kelis šimtus nepaklus
nių darbininkų užmuš mili
cija! Juk darbininkų, ačių 
augščiausiam, nestokuoja. 
Darbininkas — tai toks gai
valas, apie kurį visai nerei
kia nei kalbėti.

Tiesa, nors darbininko 
kietas ir stiprus sprandas, 
nors jo pilvas įpratęs kęsti 
badų, nors jo širdis akmeni
nė ir gali labai daug kentėti, 
vienok bjaurus, žiaurus ir 
nežmoniškas kapitalistų el
gimasis išvedė juos iš kant
rybės. Jie pamatė, kad rei
kia stoti j kovų ir kovoti — 
kovoti ne už garbę savo vė
liavos, ne už patrijotizmų, 
bet už duonos šmotų, kad ne
numirus iš bado.

Darbininkai išėjo į kovų 
m kapitalistais ne su ginklu, 
ne su kanuolėm, bet tik ra
miu būdu pareikalavo page
rinti jų būvį, sumažinti jų 
alkį.

Ką gi ant to darbininkų 
reikalavimo kapitalistai at
sakė?

Kapitalistai suorganizavo

milicijų ir su pagelba jos no
rėjo darbininkus priversti 
dirbti, priversti juos ir jų 
šeimynas badauti ir apie tai 
nesiskųsti. Kada darbinin
kai nepaklausė savo viešpa
čių balso, tuomet jie paliepė 
milicijai juos šaudyti.

Pradėjus šaudyti milicijai 
į darbininkus, pradėjus de
ginti darbininkų bakūžėles, 
užsidegė ir pas darbininkus 
kerštas. Jie nepanorėjo 
klausyti Kristaus žodžių: 
“Jeigu tau sudavė per vienų 
ausį, tai atstatyk ir antrų”. 
Jie taipgi griebėsi ginklo ir 
stojo į kovų už savo teises.

Jau penkta diena, kaip 
Coloradoj eina baisi karė 
tarp darbininkų ir milicijos. 
Išsyk daug darbininkų tapo 
užmuštų, jų žmonų ir kūdi
kių sudegintų, bet tas jų ne
nuramino. Jie dar labiau 
Įšėlo ir prisiekė atkeršyti 
milicijai už savo žuvusias 
žmonas, už sudegintus kūdi
kius. Išnyko pas juos pir
masis nuolankumas, spran
do kietumas ir užsidegė žvė
riškas kerštas.

Atsirado tarp darbininkų 
ir solidariškumas. Iš visų 
Colorado apielinkių darbi
ninkai meta darbus, gink
luojasi ir bėga į karės laukų, 
kur jau kelinta diena liejasi 
kraujas jų brolių-darbinin- 
kų. Jie stoja į eiles ir mu
šasi su žvėriška milicija.

200 milicijos kareivių pa
sijuto atskirtais nuo miesto 
ir apsuptais iš visų pusių ap
siginklavusiais darbininkais. 
Laukiama baisaus susirėmi
mo.
, Prezidentas kasyklų kom
panijos, manage rius, vy- 
riausis inžinierius, 15 streik
laužių, sykiu su penkiom 
moterim ir kūdikiais pasiju
to apsupti streikierių. Jie 
visi subėgo į vienų namų ir 
užsidarė. Darbininkai pra
dėjo šaudyti į tų namų.. Tuo
met išbėgo iš namo ir subė
go į šachta. Darbininkai 
uždegė tų namų, o nuo to 
gaisro užsidegė ir šachta. 
Spėjama, kad pasislėpusieji 
žuvo.

Dabar streikieriai pradėjo 
jau atakuoti kaimelį, kuria- 
gyvena 600 streiklaužių su 
savo šeimynomis. Šaudyma- 
sis eina diena ir naktį.

Majoras Donvill telegra
favo prezidentui Wilsonui, 
kad tas atsiųstų, federališkų 
kariumenę, nes valstijos mi
licija jau nieko negali pada
ryti. Tokias pat telegramas 
nusiuntė Trinidad comerci- 
jos taryba ir miesto valdyba.

Pakol milicija šaudė dar
bininkus ir degino jų namus, 
žmonas ir kūdikius, tai apie 
tai tylėjo visi, kuomet gi 
darbininkai griebėsi ginti 
savo teises ištikrųjų, tai pra
bilo ir majorai, ir miestų po
nai, ir komercijų tarybos.

Be abejonės, Wilsonas bus 
geros širdies ir pasiųs fede
ral iška kariumenę.

Štai kas dedasi “aukso” ir 
“laisvės” šaly! V. P.

giriasi, jog esąs iš pašauki
mo “apveizda” darbininkų.

Ka, gi tuomet męs turime 
pasakyti ant pono Fordo ap
linkraščio ?

Iš paviršiaus pažvelgus į 
p. Fordo elgimųsi, nieko 
priešingo jame nesimato, 
apart gerų dėl darbininkų 
velyjimų.

Bet jeigu męs pažvelgsime 
į tų dalykų giliau, tai tuo- 
jaus pasakysime, kad prade
da lysti yla iš maišo.

Ponas Fordas, kaip jau 
buvo minėta nekuriuose lai
kraščiuose, gana gudrus po
litikierius. Jis gerai su
pranta, kad pagerinus dar
bininkų sųlygas, kiekvienas 
darbininkas stengsis koge- 
riausiasia dirbti, kad tik ne
prašalintų jo iš darbo. Taip 
bedirbant, jis gali daug dau
giau padaryti, negu gauda
mas kitur mažesnį užmokes
tį ir dirbdamas ilgesnes va
landas. Tai vienas pono For
do “mielaširdingas” dėl dar
bininkų darbas.

Dabar paimsime antrų. Jis 
dabar išleido aplinkraštį 
apie morališkumų, apie do
rų, sveikatų ir tt. Kiekvie
nas darbininkas, nenorėda
mas nustoti darbo, stengsis 
pildyti savo Viešpačio palie
pimus. Tas nėra blogas dar
bas.

Taip besielgdams, ponas 
Fordas įgyja savo darbinin
kus pilnon “nuosavybėn”. 
Jis tuojaus palieps savo dar
bininkams neiti į darbinin
kiškus teatrus, bet pats pra
dės ir tuomi rūpinties. Dar
bininkai ir su tuom sutiks. 
Po to p. Fordas galės už
drausti jiems lanky ties į pa
rengtas darbininkų prakal
bas, neprigulėti į darbinin
kiškas unijas, laike balsavi
mų balsuoti už demokratus 
bei republikonus ir tt.

Darbininkai prie to visi iš- 
lengvo pripras, nes neišpil- 
dymas mažiausio jo įsaky
mo, mažiausias jam pasi
priešinimas gali pasibaigti 
netekimu darbo. O juk ki
tur tokio darbo nebegalima 
bus gauti. Todėl didžiuma 
pas jį dirbančių darbininkų 
pasakys:

“Kokia nauda mums bus 
iš tų visų unijų, iš tų visų 
partijų, iš tų prakalbų be: 
mitingų, kad męs ir dabar 
gauname daug didesnį už
mokestį ir dirbame trumpes
nes valandas už tuos, kurie 
priklauso prie unijų, lanko 
įvairius susirinkimus ir t. p.

Ponas Fordas, besirūpin
damas darbininkų “gerove”, 
pasilieka jų karalium ir val
do jais taip, kaip tik jam pa
tinka. Jis tikrų teisybę pa
sakė :

“Mano yra užduotis pada-

Barabošius.

ANARCHISTAI.
(Pabaiga).

Bet jūs gal paklausit: na, gerai, jeigu 
jau anarchizmas, kaipo draugijinės tvarkos 
teorija, yra netikęs, supintas ir neaiškus, tai 
kuom geresnis yra socijalizmas ir kur link 
jis veda? Nors aš pasiryžau kalbėti tiktai 
apie anarchistus, išdėstant trumpai jų pa- 
žvalgas, tačiau pridėsiu žodį ir apie soči j a- 
lizmų, kad aiškiau supratus ta skirtumų, ko
kis yra tarpe anarchizmo ir socijalizmo.

žodžiu socijalizmas vadinama tam tik
ra draugijinė filosofija, tam tikra visuome
nės tvarka ir tam tikras politiškas judėji
mas. Socijalizmas stato savo tikslu visu- 
pirmiausia sutvarkyti ant geresnių pamatų 
pramonijų. Jis nori, kad turto išdirbimas 
eitų pagal tam tikrų pienų ir kad turtai bū
tų teisingiau pasiskirstomi. Dabar turtų 
padalinimas yra labai neteisingas. Kas 
mažai dirba, arba visai nieko naudingo ne
padaro, tas turi visko daugiau, negu reika
linga jo pragyvenimui, bet kas visada dirba, 
kas puošia ir palaiko pasaulį — tas tankiai 
skursta ir badauja.

Trumpai sakant, socijalistų programas 
reikalauja, kad pramonija būtų suorgani
zuota ant bendro išdirbinio priemonių nuo
savybės pamato. Socijalizmo programas 
reikalauja, kad visi gaminimo įrankiai, kaip 
tai fabrikos, gamtos šaltiniai ir tt. būtų at
imti iš atskirų kapitalistų ir pavesti į visuo
menės rankas ir kad tas būtų panaudojama 
visų žmonių labui. Jis reikalauja nuodug
nių permainų pramonijos mašinerijos tvar
kyme, politikos organizacijos ir visuomenės 
santikiuose. Tokia visuomenės tvarka pa
prastai vadinasi socijalistų valstybė arba 
socijalistų idealas.

Ir tokia draugijos tvarka yra galima 
įvykdinti, nes patsai gaminimo besivysty- 
nas neišvengtinai prie to veda. Žinoma, tai 
nebus absoliutiškai gera tvarka, apie kokių 
mėgsta pasvajoti anarchistai, nes absoliu
tiškai geros ir negali būti. Bet ji bus ge
riausia, apie kokia dabartiniam laike galima 
kalbėti ir kokia galima įvykdyti.

Kapitalistiškos tvarkos našta paliko 
taip sunki, kad darbininkai vis labiau pra
deda neužsiganėdinti. Jie, spaudžiami jos, 
juda, jieško išeigos ir įvairiais būdais kovo
ja. Bet, kad toji kova turėtų geras pasek
mes, reikia būtinai organizuotis, šviestis, 
reikia turėti aiškų, ant reališko pamato pa
remta tikslų, ir eiti tuo keliu, kuris link to 
tikslo veda. Ne pas anarchistus darbinin
kai privalo jieškoti pieno išsiliuosavimui iš 
dabartinės vergijos, bet pas socijalistų par
tija, nes tik ji nurodo tikra kelia, kuris ve
da darbininkų klesų link aiškaus ir gražaus 
tikslo — socijalizmo. 
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1 KAIP KATALIKYSTE Į 
SMAUGĖ MEXIKĄ?

prakeiks, nes seniai jau nepasirodė spaudoje 
veikalo, kuris taip pilnai išblaškytų ir į nie
kų paverstų tų išdidų ir tankiai atkartoja
mų bažnyčios šulų skelbimų, būk bažnyčir 
visai nesikiša į svietiškus ir politiškus rei
kalus, o užsiima vien dvasiškais žmonių rei
kalais.

Peržvelgus 300 metų priespaudos po Ry
mo bažnyčios letena, minėtasis veikalas, ku
ris greitai turėtų rast sau vietų mokyklose, 
pirmu sykiu viešai paskelbia tikrų nuorašų 
Mexikos 1857 meto konstitucijos.

Stebėtinas dokumentas.
Žinoma, minėta konstitucija yra ir ki

tuose istoriškuose veikaluose, bet galima 
drąsiai užtikrinti, jog tai bus pirmutinė 
proga plačiajai liaudžiai apsipažinti su vie
nu stebčtiniausių žmonijos dokumentų.

Trumpa peržvalga žymiausių tos kon
stitucijos straipsnių duos skaitytojams bis- 
kį supratimo apie tikrųjų Mexikos istorijų 
ir galės but sulyginimu su mūsų (Suvienytų 
Valstijų) giriamąja, “laisvę gvarantuojan- 
čia”, mekleriška ir prigavinga konstitucija.

Pirmas punktas prasideda žodžiais, ku
rie lieka pamatu ir dvasia viso dokumento: 
“Mexikos žmonės pripažįsta, jog žmogaus 
teisės yra pamatu ir tikslu draugijinių 
įstaigų.

žmogaus teise — svarbiausia doktrina.
Žmogaus teisė, tai doktrina, kuria per

sisunkęs visas tas dokumentas, priešingai 
nuosavybės teisė, kuri slėgė žmones tam
siuose praeitės laikuose ir kuri dar iki šiolei 
egzistuoja visose “civilizuotose” tautose.

Kad apvertinti visa to įžanginio punk
to svarba, reikia žinoti, jog jis buvo parem
tas pirmo konstitucijinio kongreso veikimu. 
Tas kongresas sutaisė konstitucijų ir su
tvarkė įstatus apie laikymų žemės privatiš- 
ka nuosavybe. Iš to atžvilgio Mexiko, tose 
ankstyvose dienose, užėmė pirma vietų že
mės klausimo išrišime — vieta, kuri pilnai 
sutinka su dvidešimto amžiaus tarptautiš- 
kos socijalistų partijos pozicija. Ta parodo 
sekanti žodžiai:

Nuosavybes teisė.
“Nuosavybės teisė susideda apgyni

me, arba valdyme žemės, bet legališkai lei
džiama valdyti tik tada, jeigu valdytojas že
mę dirbs ir užlaikys vaisinga”.

Nėra žemės išnaudotojui; negalima že
mės nupirkti, nenorint jos valdyti ir naudo
ti; negalima pirkti daugiau, negu galima 
sunaudoti; apgyvenamas ir vartojimas — 
vienatinis žemės nuosavybės pamatas.

Vienu sakiniu Mexikos kongresas pa
gamino gyduolę tai didžiai ligai, kuri per 
amžius sekiojo tą nuvarginta tautą, nuo.pat 
jos atsiradimo, iki šių dienų, kada jau ro
dėsi, buk jai aušta kitoki laikai.

Antrame konstitucijos punkte sakoma:
“Šioje republikoje kiekvienas gema lai

svu. Vergai, kurie įžengia į šios tautos teri
torija, jau vienu tuo faktu tampa laisvais ir 
esti įstatymais globiami”.

Reikia atminti, jog tasai punktas tapo 
įrašytas Mexikos konstitucijon, kada šioje 
šalyj (Suv. Valst.) vergyste buvo svarbiau
siu dienos klausimu ir kada ši šalis buvo bai-
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NAUJI PIENAI PONO 
FORDO.

Ponas Fordas, savininkas 
automobilių dirbtuvės, kuris 
savo darbininkams neseniai 
suteikė “milijonines dova
nas”, dabar išleido aplink
raštį, kaip jo darbininkai tu
ri sunaudoti uždirbtus pini
gus. Jis rašo:

“Dirbantieji mano dirbtu
vėj darbininkai, turi gyventi 
taip, kaip gyvena geras, pa
siturintis amerikietis”.

Fordas įveda paliepimų, 
kad jo darbininkai negyven
tų netikusiuose, ankštuose 
namuose, kad jaunavedžiai 
nelaikytų burdingierių, kad 
kavalieriai negyventų kote
liuose ir nešvariuose na
muose, šeimyna, turinti tre- 
jatų vaikų, privalo turėti ne
mažiau, kaip keturius kam
barius. Visi turi vesti, do
rų ir pavyzdingų gyvenimų. 
Kas nenorės pildyti pono 
Fordo įsakymų, turės prasi
šalinti iš jo dirbtuvės.

Ponas Fordas sako, jog 
norįs užvesti tokių žmonių 
veislę, kuri galėtų būti pa
vyzdžių visai Amerikai. JK

ryti iš savo darbininkų tokių 
veislę, kuri galėtų būti pa
vyzdžiu visai Amerikai”.

Męs gi galime pasakyti, 
kad ponas Fordas išauklės iš 
savo darbininkų tokia veis
lę, kuri bus pavyzdžiu netik 
visos Amerikos kapitalis
tams, bet ir visos Europos.

Galima drąsiai sakyti, kac 
nepoilgam ir kiti kapitalis
tai pradės eiti pono Fordo 
pėdomis.

Bet ar tai panašus darbai 
gali pakelti kultūrą, kaip p. 
Fordas giriasi? Anaiptol! 
Dėl progreso, dėl darbinin
kiško judėjimo, dėl išsiliuo- 
savimo darbininkų iš po ka
pitalistiško jungo nekas ki
tas, kaip tik naujos vadžios, 
kuriomis pažaboja darbinin
kus. Paprastas darbininkų 
judėjimo istorijoj apsireiš
kimas: jeigu darbininkas 
daugiau truputį uždirba ir 
gali nebadaudamas pragy
venti, jis tuomet daug ma
žiau rūpinasi apie visuorhe- 
riiškus reikalus, apie išsi- 
liuosavimų iš po kapitalistiš
ko jungo. V. Čibiras.

Amerikonai išleidžia dau
giausia pinigų ant“ba- ’ 

seball”.
Y ra lapskaitoma, kad ame

rikonai ant , “baseball”, 
“footbill”, “boxing” ir 
“wrestling” išleidžia dusyk 
daugiau pinigų, negu ant te-

koncentų

Socijalistų parašyta knyga pirmu sykiu 
Iškelia aikštėn, kaip Rymo bažnyčia per 30C 
metų slėgė Mexikos gyventojus ir įtraukė 
salį į baisių karę. Popicžijos role mexikie
ciu pevergime, tai viena bjauriausių dėmiu 
Žmonijos istorijoj.

Greitu laiku išeis angliškoj kalboj kny
ga, kokios netankiai pasirodo, ir kuri, bea- 
bejonės, ras vietų tarp svarbiausių istoriš
kų veikalų. Ta knyga taip drąsiai ir aiškiai 
parodo skaitytojams taip juodas ir šlykš
čias dvasiški jos intrigas, jog nėra abejonės, 
kad jinai atidarys akis didžiumai amerikie
čių. Męs kalbame apie knygą “The Mexi
can people; their struggle for Liberty”, — 
“Mexikos žmonės; jų kova už laisvę”. ’ Tą 
knygų parašė Gutierrez de Lara ir Edg- 
cumb Pinchon, abu socijalistų iš Los Ange
les ir abu, žinoma, revoliucijonieriu.

Pinchon yra revoliucijonierius visapa- 
saulinėj kovoj darbo su kapitalu, Londono 
universiteto studentas, keliauninkas, rašy
tojas ir.istorikas. De La ra gimė Mexikoje 
ir visas persiėmęs revoliucija. Jisai su gin
klu rankose kovojo Mexikoje ir džiūvo Suv. 
Valstijų kalėjime už tai, jog mylėjo savo 
prispaustus žmones.

Draugas Chester M. Wright, ku
rio straipsniu pasinaudojame,, suglaustai 
paduoda knygos turinį iš korektūros lapų, 
kuriuos geraširdžiai autoriai pavelijo jam 
perskaityti. Minėta knyga parodo, jog ro
lė, kurių katalikų bažnyčia sulošė Mexikos 
pavergime, yra vienu purviniausių dėmių 
visoj žmonijos istorijoj. Nėra jokios abe
jonės, kad bažnyčia tų knygų uždraus ir

šiaušiu Mexikai priešu.
Kiekvienas žmogus — laisvas.

III skyrius skelbė: “Visas apšvietimas 
(mokslas) yra dovanai”. IV gi skyrius pri
duria, jog “kiekvienas žmogus gali laisvai 
pasirinkti profesiją, pramonę ar darbų to
kį, kokis jam patinka, bile tik tai būtų nau
dingas ir doras užsiėmimas; ir gali džiaug
tis to savo darbo produktu”.

Socijalistai ir unijistai gerai supranta 
visą svarbą tų paskutinių žodžių — “ir gali 
džiaugtis to savo darbo produktu”. Tie pa
tįs žodžiai užrašyti visų pasaulio revoliuci- 
jonierių programoje. Bet kuomet jų pro
gramoje tai tik reikalavimas, čia, Mexikos 
1857 m. konstitucijoj ,tie žodžiai tapo įsta
tymu, kurį įstengė panaikinti tik 10 metų 
vienos kruviniausių istorijoj karių. Tų ka
rę sukurstė Rymo bažnyčia, kad palaikyti 
savo hierarkijai paglemžtą nuo žmonių 
žemę.

V. skyrius aiškiai patvirtina, jog “nei 
vienas žmogus neturi but verčiamas dirbti 
be jo liuoso sutikimo ir be teisingo atlygi
nimo”.

žemė visiems.
Žemė visiems žmonėms; kiekvienam vi

sas jo darbo produktas; vergijos panaikini
mas; negalėjimas verst kų-nors prie darbo 
be jo liuoso sutikimo; dovanai visiems mok
slas, — juk tai svarbiausi žmonių laisvės ir 
progreso pamatai. Ir ant tų štai žmonių, 
kurie tarpe baisiausios priespaudos ir kan
čių sutvėrė tų stebuklingų dokumentų, ame
rikiečiai žiūri su panieka ir visaip juos iš
juokia !

jsiw



Bambos vieto, Kauno

čia

Atsakymas p. Akmentašiui.
“L.” N. 25 p. Akmentašis 

nenori sutikti su kaikurio- 
mis mano nuomonėmis, iš
reikštomis straipsny “Kuni
gija”, kuris tilpo “L.” NN. 
9 ir 10. Ir net pasakyta, kad 
“labai melagingas straips
nis”. Primetama, jog vienoj 
vietoj išsitarta, kad bile za
kristijonas bei organistas, 
patarnaudamas prie mišių 
šventų, gali išmokti į dvi sa- 
vaiti katechizmos, poterius 
ir kaip mišias atlaikyti, iš ko 
ir susideda visas kunigų 
mokslas. Gi kitoj vietoj at
rasta padidintą jų mokslą 
iki aštuonių mėnesių.

Geriau apsvarsčius, 
negalima surast* melo,
siems gerai žinoma, kad ku
nigų mokslo galai susiduria 
atlaikyme mišių šventų bei 
mišparų, kūdikių apkrikšty- 
jime, progresistų iškeikime 
ir kituose mažmožiuose. Ir 
dar tam rėiktų mokytis dau
giau, negu dvi savaiti? Lie
tuvoj gabesnis piemenukas, 
tankiau lankantis bažnyčią 
žiemos laike, per ištisą va
sarą iš atminties, be klaidų, 
kas šventadienį ganyklose 
savo draugams atgieda mi
šias, kunigiškais žodžiais 
“bedievius” iškeikia, tokia 
pat ceremonija, su tam pa
našiais žodžiais, tik ką atsi
radusį oželį pakrikštija. Tik 
skirtumas randasi tame, kad 
piemenukas neima užmokes
čio, kadangi kunigas atlupa 
po devynius kailius už savo 
“darbą”.

Imant atydon, jog semina
rijos valdžia reikalauja nuo 
klerikų pažinimo biblijos, o 
tai pamatas jų mokslo, apie 
kurį tokią jau pat nuovoką 
turi ir “išmokę”, kaip ir tas 
piemenukas apie mišias 
šventas, nes toje biblijoje 
klaidos ant klaidų, priešta
ravimai ant prieštaravimų 
niūkso ir kuri draugijai tiek 
terikalinga, kaip šuniui 
antra uodega. O kad dar iš
mokus iš atminties kelias lo- 

, tyniškas maldelės bei svar
besnius iš inkvizicijos laikų 
nuotikius įsidėmėjus, tad, ži
noma, ir mokinasi kokius 
aštuonius mėnesius. O ka
dangi seminarijoj tik ir te
laiko bukapročius, pusiau 
idijotus, išgverėlius, tad to
kiems gal ir daugiau nei 6 
metus reikia mokytis apie 
tą, ko jie patįs nesupranta. 
Pažangesni ir doresni vaiki
nai ten nepabūna. Jie nepa
sitiki ant “dievo pagelbos” 
bei įkvėpimo “razūmo” per 
dvasią šventą laike rekulek- 
cijų, kad įtikėjus į “tą”, ko 
nėra ir jie išstoja iš ten, kad 
ir prieš tėvų norą, nes jie ne
nori pavesti savo sąžinę mo- 
nams, šarlatanizmui.

Tris ketvirdalius laiko, 
kaip jau minėta straipsny 
“kunigija”, seminarijos val
džia pasirūpina sunaudoti 
perdirbimui klerikų ant sa
vo kurpalio, perdirbimui už
silikusių gabesnių, sąmo
ningesnių ant idijotų, šar
latanų. Pasekmės matomos. 
Nereikia toli siekti. Čia ant 
vietos pilna jų. Ant to pa
ties puslapio, kur ir p. Ak
mentašis rašo, tilpo kun. Jo
naičio “gromata”. Ar dar 
reikia geresnio prirodymo 
apie to kunigo menkumą 
mokslo? Girtas, bemokslis 
tautininkas — karčiamnin- 
kas geriau parašo pasiteisi
nimą. O juk iš tokių “mok
slinčių”, kaip Jonaits ,tik ir 
susideda kunigija. Gi Keme- 
šiams — veidmainiams tik ir 
prisieina rausti. Ir kur tau 
ve... “Mokslinčių” brolijos 
narys, o taip “negramot- 
nai”, kur kojos — kur gal
va, rašo! Jau tik tegul bus 
dievui ant garbės”.

Kunigas negali būt dakta
ru arba advokatu. Rusijoj, 
kad įgijus profesiją su augš- 
tesniu mokslu, reikia pirma 
užbaigti aštuonių Jklesų gim
naziją ir išbūti ketverius 

metus univer-

ma įstoti tik į Dorpato ir 
Varšavos universitetus, ir 
tai dar su dapildančiais kvo
timais. Juos ten priima su 
tuo tikslu, kad pasekmin- 
giau išskleidus rusifikaciją 
tarpe “nepravoslavų”, nes 
baigusiejie dvasišką semi
nariją, tai juodašimčių die
gai. Gryni faktai rodė 1905 
metuose, kaip Dorpato uni
versitete, kurį ir Amalas 
lankė, juodašimčiai studen
tai, iš dvasiškos seminarijos 
išėję, kurių ten buvo apie 
1000, ėjo prieš revoliucijinį 
judėjimą ir pirmi stodavo 
juodašimčių eilėsna! Tas 
pats ir su katalikiškais 
auklėtiniais.

Akmentašis nenori maty
ti skirtingumo tarpe religi
jos ir kunigijosir kas pasa
kyta ant kunigo, tat įžei
džiama religija. Kunigija vi
suomet įkalba savo pavaldi
niams, kad bažnyčia ,tai re- 
ligijinė institucija. Jei taip 
būtų,žinoma, socijalistai nie
ko prieš tai neturėtų. Bet 
didžiuma socijalistų aiškiai 
mato, jog ta institucija, yra 
paprasta draugijinė ir poli
tiška organizacija, organi
zacija, persiėmusį reakcijo- 
nieriška dvasia, ir ponas ku
rios yra kunigija, prilaikan
ti žengimui pirmyn progre
są, palaikanti išnaudotojų 
įsigalėjimą. Bažnyčia yra 
tveriama ir valdoma papras
ta agentūra, tai yra mirtinu 
klaidingu, neišlavintu ir 
silpnu dvasioj elementu — 
kunigija. Suvienytų Valsti
jų kapitalizmui kunigija pri- 
gelbsti skriausti darbinniką, 
išnaudoti silpnesniuosius.

Tokiu būdu negalima su
tikti, su tuo, jog “nereikia 
užkabinti kunigų ir jų biz
nius minavot, tai tada būt 
vienybė geresnė”. Atpenč, 
kuotankiausia reikia nuro- 
lyt jų bjaurius darbus, pri- 
gavystes, bičiuliavimąsi su 
kapitalistais ir juodašim
čiais, nes jie tą daro tik dėl 
biznio. Socijalistai negali 
toleruoti tokius kunigų dar
bus, lyginai jie negali su jais 
vienybėj sugyventi ir pasi
duoti jų valei. Virtus kitaip, 
■šrodyti,jog socijalistai visai 
nėra, bet kokia tai minia be- 
sąžiningų, juodos spalvos 
oalaižūnų-klerikalų, tai yra 
lietuviškų tautininkų. Soci
jalistai turi aštriai kovoti su 
tuo, kas tik mindžioja doros 
principus, kas iš svetimo 
triūso duoną pelnija.

Tokiu, o ne kitokiu, būdu 
socijalistai dasitrauks prie 
socijal-demokratiško surė
dymo, ir tuomet jau nebus 
vietos biznieriams. Viskas 
priklausys visuomenei, o ne 
privatiškoms ypatoms. Ku
nigų biznis irgi dings, nes 
tuomet nebus tokių, kurie 
aklai tikėtų jiems. Tą per
mato kunigija ir kapitalistai, 
tai jie ir kovoja prieš socija
listus, kaip įmanydami, kad 
tik prailginus savo die
nas. Statistika rodo, jog so
cijalistų eilės sparčiai auga, 
gi dykaduoniu—vis menkėja 
ir menkėja. Ir, dieve, jiems 
padėk laimingai nukeliauti 
graban... K. Amalas.

farncūzišką, vokišką, itali- 
jonišką ir arabišką. Niekur 
kitur tiek daug kalbų nerei
kalauja.

Kiek sveria amerikoniški 
šautuvai?

Amerikoniški šautuvai, 
kuriuos vartoja armija, sve
ria kiekvienas 21 svarą.

Išprosina kelines ant 
žmogaus.

Wisconsino valstijoj tūlas 
kriaučius išrado tokią elek
trišką geležiukę, su kurios 
pagelba galima suprosyt ke
lines į porą minutų visai ne- 
nusiavus.

Vienur daugiau vyrų, kitur 
daugiau moterų.

Europoj ir Afrikoj yra 
daugiau, moterų, negu vyrų. 
Užtat Amerikoj, Azijoj ir 
Australijoj vyrų yra dau
giau, negu moterų.

Trijų centų ir puses cento 
pinigai.

Neseniai į Suvienytų Val
stijų kongresą liko įneštas 
sumanymas daryti trijų cen
tų ir pusės cento pinigus.

New Yorkas suvalgo 1.490- 
000 tuzinų kiaušinių.

New York o gyventojai 
per vienus metus suvalgo 
' .490.000 tuzinų kiaušinių ir 
30 milijonų svarų sūrio.

Kada buvo užpatentuota pir
mutine knyga?

Pirmutinė knyga buvo už
patentuota Anglijoj’ 1591 
metuose.

J. Kelmutis.

KORESPONDENCIJOS.

ŽINIŲ-ŽINELES

Tirinėjimai parodė, kad 
Suvienytų Valstijų moky
klose iš kiekvienų 80 tūks
tančių vaikų pilnai geram 
sveikatos stovy randasi tik 
28 tūkstančiai.

Vaikus mokins kalnaka- 
systės.

Anglijos švietimo ministe
rija ketina išleisti įsakymą, 
kad tose mokyklose, kurios 
randasi arčiau prie kasyklų, 
būtų duodamos lekcijos apie 
kalnakasystę.

sitete. Gi baigusj katalikiš
ką seminariją nepriima uni
versitetan, kas reiškia, kad 
seminarijos mokslas neat
stovi net gimnazijos. Bai
gusius rusų dvasiškos semi-

Lekiojimas orlaiviu — ge
riausia gyduolė nuo 

džiovos.
Nekurie žymus Vokietijos 

daktarai pradeda tvirtinti, 1 1 1 1 • • • 1**
geriausia gyduolė nuo džio 
vos.

Egypto telefonistes.
Egypto telefonistės tur:

19 d. bal. L. T. N. draugy
stė parengė koncertą su pra
kalbomis. Pirmiausia Mok
slo Draugystės choras pa
dainavo keliatą dainelių, ku
rios puikiai išėjo, Tik tas 
apgailėtina, kad choras ne- 
simokina naujų dainų. Tas 
pačias dainas dainavo keli 
metai atgal ir dabar dainuo
ja.

Paskiau lietuvių benas, 
po vadavyste p. Žumbraus- 
ko pagrajino lietuvių himną 
ir keliatą maršų. Toliaus 
kalbėjo pirmininkas draugy
stės J. Ustupas ir kiti socija- 
listai apie naudą T. Namo. 
Toliaus buvo monologai, 
deklamacijos ir kitoki pa- 
marginimai.

Reikia pastebėti, kad labai 
puikiai pasakė monologą 6 
metų mergaitė J. Vinkšnai- 
čiutė, kuri yra gabiausia de- 
klamatorka iš “Žiburėlio” 
draugijos.

Publika užsilaikė gana ra
miai, išskiriant kelių L. R. 
K. jaunimo ratelio narių ir 
Ramanauskaitės. Vaiki
nai norėjo pakelti triukšmą, 
o p-lė R. buvo pradėjus ty
čia čiaudėti, tartum kate, 
įtraukus į nosį tabako. Vie
nok, publikai subarus, apsi
stojo.

Buvo renkama T. N, ir au
kos. Kaip girdėjau, tai su
rinkta apie šimtą dolerių. 
Žmonių buvo virš 800.

*

“Darbininkams” 
draugija.

Chicago, Ill. Pietinėj mie
sto daly biznieriai sutvėrė 
savo draugiją ir pagarsino, 
kad būsianti darbininkams. 
.9 d. balandžio parengė ta 
draugystė balių su prakalbo
mis. Žmonių susirinko apie 
1000.

Pirmas kalbėjo P. Gudas. 
Jo kalba buvo vidutiniška ir 
jis ragino prie apšvietos.

Antras kalbėjo A. Olszew- 
skis. Ką ir apie ką jis kal
iojo — tik jam pačiam ži
noti.

Trečias kalbėjo graborius 
Mažeika. Jo kalba buvo tik
rai graboriška. Pirmiausia 
pasakė, jog biznierių drau
gija atnešianti darbinin
kams didžiausią naudą, pas
kui pradėjo girti biznierių 
draugijos narius, supranta
ma, pradedant nuo savęs: 
Sako. “Męs, biznieriai, tai 
vištos, o jūs — viščiukai”. 
Publikoj kilo triukšmas ir 
kalbėtojas užbaigė savo kal
bą, nežinodamas ką bedaryti 
daugiau.

Ketvirtas išėjo kalbėti J. 
Stankus. Pliauškė, pliauš
kė, pakol burna išdžiūvo, 
tuomet paprašė vandens pas 
vakaro vedėją. Bet biznie
riai vandens neduoda. Tuo
met jj pasišaukė vienas iš 
biznierių už scenos atsigerti. 
Kada kalbėtojas iš ten su
grįžo, tai publika tokį triuk
šmą pakėlė, kad kalbėtojas 
turėjo bėgti nuo pagrindų.

Po prakalbų prasidėjo ba
lius. Tuomet ir pasirodė 
biznierių “darbas”. Jie išsi
juosę dirbo, pardavinėdami 
darbininkams svaiginančius 
gėry mus.

Męs, darbininkai, turime 
užtektinai savo draugysčių 
ir darbuojamės jose. Męs 
šelpėm savo kriaučių strei- 
kierius ir Brooklyno strei- 
kierius; męs turime vakari
nes mokyklas, knygynus, 
męs aukaujame savo sunkiai 
uždirbtus centus. Bet ar 
daug jūs, biznieriai, prie to 
viso prisidėjote? Ar daug 
jūs paaukavote tiems tiks
lams? O dabar sakote, kad 
sutverėte darbininkams

Tankiai tenka patėmyti, 
kad mūsų korespondentai 
rašo, kad lietuviai girtuok
liauja tik ant Arthur st., o 
kitur gerai gyvena.

20 d. bal. susipešė ir ant 
“gerųjų” gatvių tūli snorte- 
liai J. ir Ig. R., kad net pri
siėjo kreipties prie dė
džių pagelbos. R. suareš
tavo J. už galvos suskaldy
mą. Teismas J. nubaudė tik 
$5.00 užsimokėti už girtuo
kliavimą. Mat, teisme buvo 
liudininkų, kad R. irgi nege- 
resnis,

Tai mat, kuom lietuviai už
siima.

** *
19 d. bal. tūlas J. R—vičia 

oasigėręs sumušė savo pa
čią. Pati suareštavo jį ir 
teismas nubaudė mėnesiu 
kalėjimo ir $10.00 užsimokė
ti bausmės.

Reikia pastebėti, kad abu
du buvo karšti katalikai ir 
sykiu keikdavo socijalistus.

Palangos Juzis.

Detroit, Mich.
19 d. bal. vienas vaikinas 

atsilankė iš svetimo miesto 
ir užėjo į saliuną išsigerti. 
Sali line buvo keliatas lietu
vių. Jie ten susipažino ir iš
ėjo sykiu iš saliuno. Kaip 
tik išėjo ant gatvės, tuojaus 
pradėjo svečią mušti, sumu
šę atėmė iš jo pinigus. Mat, 
jie saliune pamatė, kad tas 
vaikinas turi $180.00, tai ir 
atėmė. Užpuolikų buvo trįs. 
Du iš jų suimta, o vienas pa-

Tie du vaikinai (abudu 
broliai) jau laike Velykų bu
vo sukėlę triukšmą.

P. Mergaitė.

draugiją.
Męs pasakysimeMęs pasakysime jums 

“Šalin su tokioms darbinin 
kiškoms draugijoms!”.

Vargdienis.

Publika nemažai prisijuokė.
Greitu laiku mano sureng

ti ir antrą vakarą^ kuriame 
bus sulošta “Kurčias žen
tas”.

Linkėtina, kad 4 kp. nariai 
smarkiau pradėtų darbuo- 

Drg. I ties, nes ikišiol čia nieko ne- 
Ibuvo veikiama. 1

Ten Buvęs.

bet gana nuosekliai paaiš
kino, kas tai yra socijaliz- 
mas ir ko socijalistai reika
lauja dabar ir ateity.

Pertraukoj 5 metų mer
gaitė, K. Berukščiutė, labai 
gražiai padeklamavo eilutes 
“Kur tavo tėvynė”. . 
Staugys sakė monologą.

Po tam tūlas J. K. pašoko 
“kritikuot” kalbėtoją, kam 
* * ? ii * *i i * So. Bostono Naujienos,ninku klesai nereikalingos. y - x .
Jis pasigyrė, kad pats buvęs d- balandzio Lietuvių 
karėj ir žinąs, kad karės yra salėj L. S. S. 60 kuopa state 
reikalingos. aktų dramą Alkani zmo-

Drg. Pruseika, atsakyda- n®8\. .
mas tam “kritikui”, nurodė, Losimas nusisekė pusėti
nam karės pageidaujamos, na6 tik žmonių smom laiku 
kam jos atneša naudą ir kas buvo uiazai- M^t, D. L. K. 
už jas agituoja. Smarkiai Gedimino benas kitoj svetai- 
sudrožė ir dvasiškijai, kad ji n^j parengė balių tame pat 
neatstovauja Kristaus mok- va^are- 
slo, o tik valdžios, turčių ir *
visokių išnaudotojų reika-
us. Publika triukšmingai d* Lietuvių svetainėj 
pradėjo plot rankoms, o mū- buvo_ prakalbos, kurias pa
sų “kritkas”, susigėdęs, mo- rengė D. L. K. „Vytauto 
vė per duris lauk. Publikos draugystė paminėjimui 20 
buvo prisirinkę neperdaug. metų sukaktuvių jos gyveni- 
Aukų padengimui lėšų su- mo- _. Tarp kitų kalbėtojų 
rinkta $4.15; literatūros kabėjo ir J. Perkūnas iš 
parduota už $1.10. New Yorko. Žmonių buvo

Nežinomas. gana daug. Nors nekuriu 
 laikraščių “korespondentai” 

Chicago, Ill. Perkūną viršum kojom ver-
Nedėlioj, 19 d.’bal., C. S. P. bet publika mato, kad jis 

S. svetainėj atsibuvo Dra- Sa"
matiško Ratelio prie VIII besmųjų kalbėtojų. Tie pa- 
rajono vakaras ir balius. ^įs, kurie jį šmeižia, laike jo 

Scenoje perstatyta, 3 prakalbų, neabejoju, kad 
veiksmų dramą “Milijonai nushja: lai kad jis butų 
Vandeny”. mūsų pusėj, tai turėtum pui-

Veikalas nors ir nelabai pU kalbėtoją ir tuomet duo- 
ilgas, bet, tiek aš patyriau,|tum cicihkam pipirų’... 
publika likos užganėdinta.

Artistai savo roles atliko.
gerai. Tik Švilpkevičiui sa- 20 d. bal. L. L. D. buvo ba- 
vo rolę lošiant, nukrito nuo baliaus pribuvo
galvos kepurė, nors artistas ir dr. J. Šliupas. Buvo pada- 
mojaus pasiėmė kepurę ir ryta pertrauka ir Šliupas 
vėl užsidėjo ant galvos, bet trumpa! pakalbėjo. Is pra- 
visgi iš publikos pasigirdo dzių pagyrė, kad gerai daro 
juokai... lietuviai, tverdami socijalis-

Žmonių buvo neperdaug, tu kuopas. Pasakė, kad bū- 
nes tą vakarą ir daugiau vienas is geriausių surė- 
Chicagoj buvo vakarų, tai dymų, jeigu įvyktų socijahz- 
dėlto gal mažai žmonių atsi-| u}? t.vai’ba- _^k nupeikė so- 
ankė.

Pasibaigus lošimui prasi
dėjo dainos.
dainavo L. S. S. 81 kp. miš
rus choras, antras L. J. cho
ras, ir trečias Ch. L. S. vyrų 
choras.

Visiems chorams dainos 
nusisekė padainuot viduti
niškai, bet už visus geriau
siai dainavo vyrų choras, ką 
tvirtino gausus delnų ploji
mai.

Visų trijų chorų vedėjas 
J. Katilius. Aš nuo savęs lin
kių konogeriausios kloties 
dėl J. Katiliaus jo gražiam 
dainų mokinime.

Po dainų buvo šokiai.

. Tik nupeikė so- 
Icijalistus, būk jie esą nemo- 

____ kinti ir nemoką praktikon 
Pirmiausiai vykdyti socijalizmo tvarkos.

Davė neblogai vėjo kuni
gams. Galų gale Š. pasakė: 
“Pakol socijalistai su laisva
maniais pjausis, — patol ku
nigai turės progą tomis pjo- 
vynėmis pasinaudoti”.

Čia daktaras Šliupas pasa
kė tikrą teisybę. Pakol so
cijalistai pjausis su laisva
maniais, o laisvamaniai 
draugais su kunigais ir sa
kys: “Jonai, aš tave myliu, 
bet tavo raštus deginau ir 
deginsiu”, — patol neis pir
meiviškas darbas taip smar
kiai pirmyn.

Laisvamanis.

Gardner, Mass.
L. S. S. 89 kp. parengė 19 

bal. diskusijas, ant kurių bu
vo užkviestas ir kun. Jakai
tis. Kadangi kun. Jakaitis 
atsisakė, tuomet pasakė pra
kalbą drg. P. Svotelis temoj: 
“Dėlko karė”. Savo kalboj 
puikiai nupiešė tą klausimą. 
Atru kartu kalbėjo apie 
ateivių varžymą ir kvietė 
protestuoti,

Reikia priminti, kad drg. 
Svotelis gana puikiai kalba.

M. J. Vait.

apie jį platesnių žinių, 
kreipiasi šiuo adresu: P 
Z., Box 592, Aberdeen,W

Cleveland, Ohio.
19 d. balandžio šv. 

parapija statė ant 
penkių veiksmų 
“Rutvilė”. Aktoriai 
vo iš Teatrališko 
draugijos. Jeigu šis veika
las pavykęs būtų sulošti iš 
aktoriškos pusės, tai galima 
būtų pasakyti, kad parapija 
aplenkė ir laisvamanius, ku
rie daugiau nieko nesuren
gia, apart tuščių balių. Bet 
visa priežastis tame, kad ak
toriai sulošė nekaip. Dauge
lis nemokėjo savo rolių, dau
geliui trūko nudavimų ir tt. 
Geriausia atliko savo roles 
Mentė Karžygis (Kranaus- 
kas) ir Meška {Dedynas).

Nusigremiravimas buvo 
geras, tik apsirėdymas ne
koks, nes pas nekuriuos pa
stebėta iš po juodų aulų gel
toni batai. Žaibai ir per
kūnija buvo beveik natų- 
rališki. Pasirodymas sene
lio Dievo Perkūno su žila 
barzda ir gi darė nemažą 
įspūdį.

Petraukose buvo dekla
macijos, bet išėjo nekaip. 
Ant galo Teatrališkas cho
ras padainavo keliatą nuse
nusių dainų. Iš dainų pavy
ko geriausia “Lietuva Tėvy
nė Mūsų”.

Publikos buvo pilna sve
tainė, bet užsilaikymas labai 
prastas. Po perstatymui 
buvo šokiai.

** ' *

scenos

gūžės rengiasi ant scenos 
statyti “Žmonės” ir “Mūsų 
gerasis”. Nors režisierius 
drg. N. Vilimaitis atsisakė, 
bet aktoriai nenusiminė ir 
uoliai mokinasi. Ypač rei
kia pagirti moteris, kurios 
gerai mokinasi ir visados 
lankosi ant repeticijų.

K. Reksnis.'

Draugijos, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organu:
LIETUVIŲ IMMIGRANTŲ ŠELPIM. 
D'R-JOS VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

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

Pagelbininkas J. Krulikauskas, 91 
Warwick St., Newark, N. J.1

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

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

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

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

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

Jersey City, N. J.
19 d. bal. buvo susirinki

mas šv. Jono Krikštytojo 
draugystės, kuriame svars
tė apie prisidėjimą prie L. I. 
Š. D. Ši draugystė buvo jau 
pirmiau prisidėjus ir $4 su
rinko narinių mokesčių, bet, 
apsileidus jos viršininkui, 
ikišiol niekas nieko daugiau 
tame klausime neveikė. Da
bar tas klausimas atnaujin
tas ir visi nariai sutiko ant 
toliaus L. I. š. D. šelpti.

Vertėtų apie tai .pasirū
pinti ir kitoms draugijoms, 
kurios dar nepriguli prie L. 
I. Š. D., prisidėti, nes į me
tus užmokėti 20c. gali kiek
vienas, o tie centai atneša 
didelę pagelbą atvažiuojan
tiems iš Lietuvos.

D. Pilka.

Moteris areštavo 
vaikiną.

Gardner, Mass. Tankiai 
atsiranda iš vaikinų tokių 
subjektų, kurie nuolatos 
stengiasi griauti šeimynišką 
gyvenimą. Tokių atsirado 
ir pas mus.

Metai atgal moteris gyve
no su vyru, o tūlas vaikinas 
griovė jų šeimynišką gyve
nimą. Vyras tos moters mi
rė ir nepoilgam vaikinas nuo 
moters prasišalino. Mote
ris, pasijutus nuskriausta, 
suareštavo tą subjektą ir da
bar randasi po kaucija.

M. J. Vait.

Rochester, N. Y.
19 d. bal. L. svetainėj “Ai

do” choras statė ant scenos 
komediją “Vagįs”. Abelnai 
imant, veikalėlis atloštas 
neblogiausiai. Geriausia sa
vo užduotį atliko žydas — J. 
Žemaitis. Nekuriems labai 
stokavo atsakančių nudavi- 
mų. Taipgi buvo deklamaci
jos ir dainos. Dainos išėjo 
labai prastai. Paskutinę dai
ną bedainuojant ir uždangą 
nuleido. Turbūt, nenorėjo, 
kad juos matytų žmonės. 
Paskiaus vienas iš “aidie- 
čių” aiškino, kad jie neturė
ję kada išsimokinti. Gal ir 
tiesa...

Dabar “Aido” chorą rei
kėtų pirmeiviams paremti, 
tik gaila, kad jie gero mo- 
kintojaus neturi.

Veikalą “Vagįs” “Aido” 
choras statė ant scenos Lie
tuvių svetainės naudai.

J. Stančikas.

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU- 
VOS BALSO” DRAUGIJOS 

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

prezidentas.
Kazimieras Norbutas, 815 Jenne St., 

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

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

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

nansų raštininkas.
Kasos globėjai: J. LeŠČauskas, 607 

Tenne 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

So. Bethlehem, Pa.
19 d. balandžio atsibuvo 

tų prakal-lietuvių socijalis1 
bos, kurias suren 
II rajonas. Kalbė

Sioux City, la.
19 d. bal. S. L. A. kp. pa

rengė vakarą. Buvo sulošta 
“Knarkia paliepus”. Loši
mas išėjo gana puikiai, nes 
aktoriai buvo gerai išsilavi
nę. Po lošimui buvo dekla
macijos, monologai ir

Aberdeen, Wash.
15 d. bal. tapo užmuštas 

Pranas Remkevičia. Jis 12 
bal. atvažiavo iš Gardner, 
Mass, ir išėjo į girias dirbti. 
Dirbo jie ant augšto kalno, 
anie 1000 pėdų, ir leido me
džius žemyn. Per neatsar
gumą papuolė tarp medžių, 
bėgančių žemvn nuo kalno, 
ir visai sumalė jį.

Buvo jaunas vaikinas, vos 
turėjo 22 metu amžiaus ir 
mylėjo anšvieta. Iš Lietu
vos atvažiavęs dar tik 10 mė
nesių.

Paėjo jis iš Panevėžio pa-

Pajieškau Igno Getavičiaus ir S. 
GataviČiutČs, Vilniaus gub., Trakų pa- 
Suvalkų gub., Naumiesčio pavieto. 5 
veto. Taipgi pajieškau Jono Pežuko, 
metai Amerikoj Meldžiu atsišaukti.

A. Kuras,
Box 431, E. Vandergrift, Pa.

Pajieškau K. Butkaitės, Kauno gub., 
Telšių pav., girdėjau, kad atvažiavo 
Amerikon. Meldžiu atsišaukti.

A. Kukštis,
Box 525, Millinocket, Me.

Pajieškau švogerio V. k Butausčio, 
Kauno gub., Joniškio parakvijos, Šim
kūnų kaimo. Taipgi pajieškau F. Ma
taičio, Trumpaitelių kaimo. Sykiu 
pajieškau ir J. Strepeikio, Mausčių 
kaimo.

Turiu svarbų reikalų, todėl kas žino 
malones pranešti.

K. Lukis,
1376 Dean St., Chicago, III.

PHILADELPHIEČIAI 
ĮSITĖMYKITE!

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

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

500 So. 2nd St., Philadelphia, Pa.
(30—83).



SPECIJALISKAS IŠPARDAVIMAS
TOKIO IŠPARDAVIMO NEW YORKE DAR NIEKAD NEBUVO

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

Toks pat Armonikas 
12 plieninių klapanų, 12 basų 

Vertes $25.00, tik už

Labai puikus
Venskie Armonikai 
su 21 perlo klevišiu, 8 basais

Vertės $18.00, tik už $7.fiO

Lab“ s;:: grafafonas
Su 12 Lietuviškų dainų, vertės $45.00, 
Atiduodame tik už ............... $19.SO

Tų grafafoną gvarantuajame ant 10 metų.

LAISVU

VIETINĖS ŽINIOS.
New Yorko socijalistai su

rengė milžinišką mitingą 
prieš karę Carnegie Hall. 
Mitinge dalyvavo tūkstančei 
žmonių. Kalbėjo žymiausi 
kalbėtojai, o tarpe jų ir 
“Appeal to Reason” redak
torius.

New Yorke jau areštuoti 
keli kalbėtojai, kurie agita
vo prieš karę.

Draugai ir draugės, reng- 
kimės prie prakilnaus ap- 
vaikšeiojimo gegužės šven
tės. Neužmirškime daly
vauti joje ir kitus paraginki
me.

Lietuvių Apšvietos Drau
gija 2 d. gegužio (subatoje) 
McCaddin Memorial Hall 
(ant Berry st., tarpe 2-ros ir 
3-čios gatvių, Brooklyne) 
stato ant scenos “Mirtų Vai
niką” 
dramą . Pradžia 8:20 vaka
re.

Tikietų kainos: ložos $1, 
orkestrą 75c. ir 50c. ir virš 
400 sėdynių 25c.

Lošime dalyvauja geriau
si artistai iš Shenandoah, 
Pa. ir Brooklyno.

“Mirtų vainikas” vienas iš 
puikiausių Žulavskio veika
lų. jisai dabina mūsų sceną. 
Pažiūrėti to veikalo — kiek
vieno pridermė.

keturių veiksmų

26 d. bal. atsibuvo 20 L. S. 
S. kuopos teatras, koncertas 
ir balius. Buvo lošiama 
“Žydas statynėje”, bet suloš
ta silpnokai. Marė gerai lo
šė, už ką gavo ir bukietą gy
vų gėlių.

Paskui iš eilės dainavo L. 
Gimnastikos vyrų choras. 
Dainos išėjo vidutiniškai. 
Vokiečių choras sudainavo 
taip-pat vidutiniškai. “Ai
do” chorui visiškai pasisekė. 
“Aido” chorui priklauso 
garbė už tokį puikų dainavi
mą, kuris yra vedamas p. 
Eremino.

Toliaus buvo Ridziko 
“spyčiai” ir tęsės balius su 
šokiais. Tarpuose šokių dar 
dainavo vokiečių choras.

Žmonių buvo pusėtinai. 
Tik reikia apgailestauti, kad 
publika neramiai užsilaiko 
laike perstatymo! Antras 
yra nepagirtinas daiktas, tai 
tas, kad rūko vyrai, nors yra 
ir nerūkančių ir merginų. 
Aš nuo savęs patarčiau mer
ginoms, kad protestuotų 
prieš pypkorius.

Bedalis Vaclovas.

Narius meldžiame 
kyt, o ir naujų atsivest.

Komitetas.

New Yorko liet. soc. 52 kp. 
ruošia visą eilę paskaitų, ku
rias laikys drg. A. C. Her
man. Pirma lekcija (tema: 
visata ir saulės sistema) jau 
skaityta 26 d. bal. Rand 
School of social science.

2 lekcija (žemė — jos for
macija ir produktai) bus 
skaitoma 24 d. gegužio Van 
Cortlandt parke.

New Yorke įsikūrė “soci- 
jališkos revoliucijos” baž
nyčia ir jau pradėjo 
veikti. 26 d. balandžio bu
vo surengtas mitingas pro
testo prieš Colorado žvėriš
kumus. Minėta bažnyčia ne
sibijo raudonosios vėliavos. 
Po mitingui prie minėtos ba
žnyčios prisidėjo gana daug 
naujų narių,

“Šoc. revoliucijos” bažny
čios nariai netiki į teologų 
sutvertą dievą. Dievas jiems 
yra dvasia, žmoniškumo 
dvasia, identifikuojama su 
gamta.

Sekantį nedčldienj Berke
ley teatre jie vėl surengs sa
vo mitingą.

New Yorkietis.
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

svės” Redakciją, 183 Roebling 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 atskirlmą ženklų 15c
VADOVAS Keliaujantiems į Ameriką 

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

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

lūs apsakimėlis 
kų........................

PRASIKALTIMAI 
liai...................

“PASAULIŲ RATAS
“AUDĖJAI.”. Puikus veikalas. 50c
“KAS IŠGANYS LIAUDĮ.” .... 50c

15c

15c
mo
15c

Dai 
iš revoliucijos lai
  15c 

ir prasikaltę
..............................  10c

Tarp Brooklyno lietuvių “giedros kalendorius.
yra paprotys: jeigu kam 
nors tenka atsilankyti į sve
timą stubą, tai pirmas daly
kas ateivis “fundija” “pan- 
tę” alaus. Tas yra negerai. 
Ateivis, nors ir visai neger
tų, bet atėjęs į svetimą stu
bą, vistiek “fundija”, dėlto, 
kad visi taip daro, o jeigu 
“nefundytu”, tai pasiliktų 
kitų apjuoktas ir apkalbė
tas. Tą senovės paprotį jau, 
rodosi, vertėtų pradėti pa
mesti. J. širšukas.

L. S. S. 19 kp. nepaprastas 
mitngas atsibus 30 d. ba
landžio (ketverge) tautiško 
namo svetainėje 7:30 valan
dą vakare.

Apsvarstyti yra labai 
daug reikalų.

25c

‘SOCIJALDEMOKRATŲ MOKSLO 
....PAMATAI” ......................... 20c
“MEILĖS KARŠTLIGĖ”.............20c
“GREIČIAUSIAS PAMOKINIMAS

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

Kaina ...................................... 75c.
“NAUJOS kantičkos arba politiškos

giesmes” .................................. 30c.
“GRIUVĖSIUOSE”. J asiukaičio apy

sakėlė.......................................... 15c.
E. STEPONAIČIO RAŠTAI .............. 1.00
ŽENYBA 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.

DIDELIS TEATRAS!
Lietuvių Apšvietos Draugija stato scenoje keturių veiksnių 

labai užimančią meilišką dramą

MIRTŲ VAINIKAS”
Šis veikalas yra vienas iš puikiausių ir gražiausių, nes atvaizdina mei

lę, pasišventimą ir privalumą. Jarne bus nurodytas nepaprastas pasi
šventimas meilės dėlei, taipgi ir keistas apsireiškimas įsimylėjimo.

Lošimas atsibus svetainėje

McCADDEN MEMORIAL HALL
Berry Street, tTčV.w?vT;.,r Brooklyn, N. Y.

Subatoj 2 Gegužes—May, 1914
Svetainė atsidarys 7;15 vai. vakare, lošimas gi prasidės 8:20.

Iš kitų miestų mylėtojams dramos patartina nepraleist šitos progos 
pamatymo taip puikaus veikalo.
Tikietų kainos: Ložos (Box Seats) $1.00, Orchestra 75c., 50c., ir 400 
sėdynių po 25c. Todėl kiekvienas galės pamatyt, nes kainos sėdynių pigios

Naujausios mados 
GRAMAFONAI 
VICTOR MAŠINOS. 

Ncgausit geresnes progos, kaip dabar 
atiduodu $15.00 vertės mašiną 

tiktai už $13.00.

I
■JWJR-eur•- A v IHJ?

Išgydau Vyrus Greitaivaricocele

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

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

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

Aš užlaikau Columbios gramafonus 
su lietuviškomis dainomis, kurias iš- 
gieda labai gražiai ir aiškiai. Ant 
abiejų pusių yra kitokia dainele. 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 
nusiusiu jūinis didelį, puikų katalio- 
gą, kuriame rasite visokių mašinų su 
trubomis ir be trubų.

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

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

Aš gydau VARICOCELĘ be jokio skausmo, 
operacijos, arba apvyniojimų; skausmas, su

tinimas ir sukepimas gįslose greitai pranyksta. Sėklos nubėgimai su
stabdomi. Nualsinti organai būna sustiprinami; šiluma, energija ir gy
vumas tikro vyriškumo greitai atgaunama.
DDACT ATITTQ Aš gydau tą ligą be jokio pjaustymo arba 1 Ivvzm 11 1 1 • 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- 
silpnėjusiems organams ir sugrąžina sveikatą ir tvirtumą kiekvienai kū
no daliai, kuri buvo apimta ligos.
SYFII IS *Ie’Ku jums skauda gerklė, randasi plėvės, išbėrimai, va- 
mUILIJ. 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 
aš galiu jus visiškai išgydyti be jo
kių blčdingų vaistų?Tuojaus klaus
kite mano patarimo.

Nusilpnėję VYRAI.
Mano gydymas nustojusiems vyriš
kumo prašalina visas blogas įtek
mes pirmesnio nualinimo irbesotu- 
mo; sutvirtina nervus, sustiprina 
ir padaugina kraują, o labiausiai 
už viską sugrąžina išaikvotą jiegą 
vyriškumo. Vengkite tuornlaiki- 
mų gyduolių. Stengkitės išsigy
dyti antvisados. Aš suteikiu ant-
visados atgavimą tobulo ir pilno vyriškumo.
C| A PTlIS I Naujos ir senos, bjaurios ir įsisenėję, kaip

_■*** 1 tai Triperis, Plūdimai, Tankus Šlapini
mosi, Skausmas ir Deginimas, taipgi nauji skauduliai arba žaizdos, suti
nimai; visuose trijuose laipsniuose išgydau antvisados greitai ir užlaikau 
slaptybėje.
‘STl^ 1 CTT 11-? A įlydau pas tuos, kariuos daktarai jau buvo atsisakę iftirydyti. Gy- 

dau be jokiu operacijų, skausmu ir neatitraukiame nuo biznio.
Tuojaus duodame Palengvinimą. Aš neapsiimu išgydyti tu, kuriu nep-alima. Mano gydy
mo būdas chronišku ligų yra vienas iš geriausiu, kn užtikriname, jog visada atneša geras, 
pasekmes. Gydau Ausu, Galvos, Širdies, Gerklės, Plaučiu, Krutinės, Pečiu, Kepenų, Pilvo. 
Žarnų, Inkstu, Šlapinimosi organu, Smegenų, Nervu, Kaulu. Sąnariu ir visas kitas ligas. 
Aš net Ik iii j gydymą laiškais, todėl neklauskite manęs patarimu, K urie g> venate toliaus 
atvažiuokite pas mane ant vienos dienos,o aš jums tikrą teisybę pasakysiu, ar’galiu išgydyt.

TTD RYRMP* 208 W. 42nd St., arti Broadway
DIL DIIUIE, NEW YORK CITY, N. Y.

PIRMUTINIS LIETUVIŠKAS NEW YORKE

UŽEIGOS NAMAS arba KOTELIS

TEISINGIAUSIA < £
IR GERIAUSIA A I I h K A 

LIETUVIŠKA A** 1
Sutaisau receptus su didžiausia a Ly
da, nežiūrint, ar tie receptai Lie4 
vos ar Amerikos daktarų, 
natinė lietuviška aptieki; ' 
Massachusetts valstija
galit gaut,kokios tik pasaulyj varto
jamos. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiusią per expresą.

.utie ir
< iy d uolių

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

ir J. P. WASILIAUCKAS
261 W. Broadway 

SOUTH BUSTONy-MA SS

LIETUVIAI, KREIPKITĖS PAS SAVUOSIUS
Męs patemijom, kad būtinai yra reikalingas lie

tuviams New Yorko UŽEIGOS NAMAS. Taigi, 
męs ir insteigėm ta užeigos namą, kuris randasi 
po numeriu 498 WiiMliinurtoii St., 
kampas Spring St., New York City. Brangus 
K eliauninkai, kurio manot keliaut in Lietuva ne
pamirškit atsilankyti in mus užeigos namą, o gau
site naudingus patarimus Męs pasitinkame Now 
Yorke pasažierius, pribuvusius iš kitu miostu.Su- 
teikiam jiems nakvynę ir parūpinant pasportus iš 
konsulio.

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

Parduodam Laivakortes
antdručiauBiu ir greičiausiu garlaiviu už pigiau
siu kaina iš Lietuvos ir in Lietuvą. Siunčiam ir 
išmainom pinigus visu viešpatysčių, Daromda- 
viernastis pigiau, kaip kiti. , Reikalauk laivakor

čių kainu, pažymėdamas, iš kur ar in kur nori važiuot. Meldžiam kreiptis pas mus su viso
kiais reikalais in artimiausi jums offisa ypatiškai ar per laiškus.

Waterbury, Conn.

GEO. J. BARTASZ1US
498 Washington St., 

Corner Spring Street
NEW YORK CITY, N. Y.

820 Bank Street,

O KLAUSYK I

IRĮS GEROS KNYGOS:

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

PACAI II III PATAS Astronomiška kny-' t /AOAULl^ 1 /A O apjenaulę .žeme, 
ir kitas planetas, Su paveikslėliais........................2F?C

M EI L ES KARŠTLIGE
meilę.................................................................................... 2Oc.

Imant v:.->as tris sykiu, atiduodam už 60c
Pinigus Biuiikit pačios ženkleliais šiuo adresu.

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

Druti muskulai neatneša naudos, 
jei Jus Roinatizmas kankina. Su 

PAIN EXPELERIU

S EXPELLER”

skąUSinil. fiauikim/ <i/> Ifl'tKW ua Ir 60^ 

F. Ad. Richter & Co.
IIO PEAnt ST., NEW YORK.

Tfinikit antAnkero
ženklo apsaugot mo

i Akušerkaf
---- -------------- - §u

Puikiausi Importuoti ir Naminiai* į

Vynai, Kordijalai ir
Likieriai

Orderius pristatome į laiką. 
Galite duot užsakymus laiškais.

i

I
O

MANO

H. <S: H. REINERS
Arti Graliam 175-197 Stagg St., Avenue

BROOKLYN, IN. Y.

' KNYGA KIRPIMUI VY- 
RIŠKŲ DRABUŽIU; 4l 6'. 
COL. SO PP.. 24 PAVEIKS. 
LAI. AUDEKLO APDARU. 
-PREKE S2 3O.

KNYGA KIRPIMUI MO- 
TEAIŠKU DRABUŽIU; 
FORMATO 41X01 COL . 48 
PP. D PAVEIKSLAI. AU- 
DĖKLO APDARU.-PRL- 
KC S2S0

REIKALAUJANT ATSI- 
LIEPIMO. VISADOS PRI. 
0LAU5TI 2<. STEMPĄ.

PINIGUS SIŲSTI MO- 
NE^OKDER ANT ADRESO;

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

PARSIDUODA GROSERNE.
Parduodu grosernę lietuvių apgy- 

ventoj 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

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

(29—32).

AR NORI ŽINOTI, KUR 
RANDASI PEKLA?

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

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

Knyga turi 74 puslapius ir kainuoja 
tik 20 centų.

Pinigai galima siųsti Ir stampomis.
“LAISVĖ”

183 Roebling St Brooklyn, N. Y.
Užkviečia Liet. Apšvietos Dr-jos KOMITETAS

Pabaigos! kursą Womans Medical 
College, Baltimore, Md.

Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir 
pagclba invairiose moterų ligose.

« F. Stropiene>:,r‘-’^i!„t,t;. |
* SO. nOSTOIN, MASS. »

2)

LABAI PIGIAI! 10FAff |
Ant dviejų gyvenimų namas ir kitos triobos, didelis sodnas, 

upė ir puiki-žitnė. Randasi palei New Yorką, tik 7 minutos eiti 
nuo gelžkelio stoties, keliatas minutų važiavimo iki didelių fabri
kų. Palei farmą taipgi yra fabriką. Darbą tuojaus duosime nuo 
dienos apsigyvenimo.

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

Kuogreičiausia rašykit arba atsišaukite šiuo adresu:
MR. 1. N., 132 NASSAU ST., SUITE 309,

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

me name. Steponaitis buvo vienas iš pirmųjų mūsų jaunųjų rašytojų, 
kurie duoda mums pradžią grynos literatūros sriovei, kurių visų pir
miausias tikslas jau nebevien žadinimas tautos, visuomenės sąmones, bet 
ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailiosios musą raštijos.

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

Tik 1 doleris!

PUIKI DOVANA
KNYGA SVEIKATOS bei 
naujausio mokslo Ir kų rei
kia darytį apsirgtus, taip-pat 
ir kur greit išsigydyti, ly- 
glal ta knyga

Tain-expellek
Žmogus jei kankinamas skausmais yra 
be pagelbos kaipo akrnias sudaužytas 
ant skalu. Ar keitei:.to skausmus Roina- 
tizmo, Neuralgijos, Užsišaldynto ir t. t. 
tada pamėginkite porą sykiu sutepti su

Nauju Lietuviška 

KRAUTUVE
Užlaikome, parduo

dame ir pataisomo ge
riausia SIUVAMA S 
MAŠINAS, puikiau
sius Gramafonus Ir ki
tokius muzikuliškus 
instrumentus. Vai
kams keričiukus, Bai- 
sikelius, visokius laik

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

A. RAULUKA1TIS ir J. GIRDVAINIS 
Lietuviai savininkai

SO. BOSTON CTCIJ; CO.
310 Broadway, So. Boston, Mass. ‘

THE
MAGIC

ŽODŽIO!

LIUTKUS
ė

131 Grand St
4

SAKE”

ė 
4

"DAKTARAS” 
parodo, kaip 
nuo Ilgu apsi
saugoti.

BROOKLYN, N.
(Arti Berry St.)

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

♦

SILENT

■■■■■■■■■■■■■■■■I

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

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:

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
vynės ir išpirkite laivakortes ant 
White Star Linijos . Dėl platesnių ži
nių kreipkitės i 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., Borton, Mass., arba pas ki
tus mus u **-'*’’Intus agentus Suvieny
tose ” arba Kanadoje.

Gaunama visose
F. Ad. RICHTER & CO., 215 Pearl st. New York.

OenufkH (inf (inf tQtih ri(»--

FARMOS, FARMOS.
Turiu ant pardavimo visokių farmų, 

gatavų, su aremais laukais, su sodais 
ir budinkais — prastais ir labai ge
rais, mažų ir didelių. Farmų žemės 
lig su moliu ir su juodžemiu, ir maišy
tos su smėliu. Turiu parduoti daug 
geros maišytos, neišdirbtos su kelmais 
ir su medžiais, taipgi pliku lauku par
duodu visokio didumo ,visos arti mies
tukų ir geležinkelių. I) džiausią Lie
tuvių kolionija, kuri randasi Michiga- 
no valstijoj, ir yra 215 lietuviškų far- 
merių, tarpe jų ir tą žemę turiu par
duoti. Parduodu nuo $9.00 akerį ir 
branginus ant lengvų išmokėjimų. 
Atvažiuokie tuoj, ir kaip pribusi į 
Peacock, tuoj telefonuok man į farmą, 
o aš gavęs žinią, pribusiu su automo- 
bilium ir apvažiuoshn 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.

Hamburg-American
Didžiausia kompanija 
visam pasaulyje!

Ji turi 431 savo garlaivį, ku
rių įtalpa siekia 1,306,819 tonų. 

Vienatinė ir tiesioginė linija 
tarp
Bostono ir Hamburgo

Laivai didžiausi ir kiekvienas 
su dubeltavais sriubais.

iMfatojfrb j/j

Telephone So. Boston 605
LIETUVIŠKAS

Advokatas

LAIVAKORTĖS pigiausios ir 
patarnavimas geriausias. Pasa- 
zieriai gali važiuoti be baimes, 
nes jų gyvastis geriau yra ap
saugota, negu ant žemės.

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

Artesnių žinių klauskite pas:

Hamburg“ American 
Line

WILLIAM F. J. HOWARD 
.Lietuviška pavardė buvo 

Vincu* P. J. Kavaliauskas 

315 W. Broadway 
30. BOSTON, MASS.

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

Arba pas vietos agentą.

BIZNIERIAI!
GARSINKITĖS 

“LAISVĖJE”

ŠITOJ KNYGOJ “DAKTARAS" netik 
pamokina kaip ir kur nuo visokių ligų gerai 
išsigydyti, bet taip-pat labai gražiai, kaip 
tikras tčvas pamokina ir kaip nuo visokių li
gų apsisaugoti.

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

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

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

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

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

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitą apgarsinimą ir adresuok teip:

The Philadelphia M. Clinic,
1117 Walnut st.,

PHILADELPHIA, PA.
TRmYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 

sergi, jautiesi kokį nors nesveikumą ir reika
lauji geros, teisingos pagelbės, kad trumpam 
laike galėtum i&sigydyt, tai atsišauki* prie 
Profesionališko Daktaro, Ph. M. Klinikos 
lietuviško) kalboj. Rašyk arba ateik.

OFISO VALANDOS KASDIEN nuo 10 ii 
ryto Iki 4 po pietų. Nedėlioj iki 3, o utarnin- 
ke ir pčUvčioj vakare nuo 6 iki &




