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Kaltas Rymo agentas.
Cambridge, Mass. Atva

žiuodami į Bostoną, svečiai 
iš Lietuvos laukė didelių 
sumišimų, bet pasirodė, kad 
So. Bostone viskas kuopui- 
kiausiai pavyko, nors ant 
prakalbų buvo daug socija- 
listų. Pasirodė, kad socija- 
listai kultu riškiausiai mo
ka užsilaikyti.

Bet štai panedėlį, 22 d. 
rugs., svečiai turėjo kalbėti 
Cambridge, Mass. Prakal
bas rengė išvien susidėju
sius kaip pirmeiviškos, taip 
ir bažnytinės draugijos. 
Tarpe pirmeiviškų draugijų 
buvo ir “Laisvės” choras. Ir 
štai, kada jau plakatai bu
vo atspausti,į reikalą įsipai
niojo vietinis Rymo agentas, 
kuriam padėjo ištikimi avi
nai. Nutarė išskusti “Lais
vės” choro vardą iš plaka
tų. Keli besmegeniai skuto 
visą naktį. • Prieš tai smar
kiai protestavo delegatai 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
draugijos, bet nieko negalė 
jo padaryti.

Ir štai atėjo prakalbų lai
kas. Žmonių pilnintelė sve
tainė. Išeina Rymo agentas 
ir ką tai pabarška. Po jo iš
eina giedot bažnytinis cho
ras, kaip stovėjo programe. 
Viskas atsibūna kuogra- 
žiausia ir chorui nieks ne
kliudo.

Po jam eina eilė “Laisvės” 
choro, kurio vardas plaka
tuos išskustas. Rymo agen
tas nori elgties savaip, bet 
salėj pakįla riksmas.

—Reikalaujame “Laisvės” 
choro! Šalin bjaurybė! Ne 
tu valdai mumis, čia viską 
rengė visuomenė!

Bet agentas, sukandęs 
dantis, sugniaužęs kumš
čius, išvertęs akis, nepasi
duoda ir nelipa nuo estra
dos.

Kaip tik jis nori prašnekė
ti — tuoj aus pasipila šauks
mai iš visų pusių. Šaukia 
vyrai, šaukia moterįs.

—Von, Rymo agente. Męs 
tau ne davatkos. Laukan 
piemeny, von begėdi. Pra- 
smegk jėzuite!

Viena moterėlė, sugniau
žus kumščius, šaukia: —jūs 
pardavėt mūsų tėvynę Lie
tuvą. Laukan, besarmati 
Tu tik apie mergas moki 
šnekėti!

Bet agentas nelipa nuo 
scenos. Rodosi, kad jo ran
kose būtų šventos inkvizici
jos gale — tai jisai parody
tų “Kristaus mokslą.” ' Ant 
jo veido matyt, kad jį apė
mė pasiutimas; stiklinės jo

LIETUVAUŽSIENIS ir merginos. Yra tokių so
džių, kuriuose nerasi vyres
nio vaikino, kaip 17-18 me
tų, o merginos 15-16. Da
bar pradėjo dar jaunesnės 
važiuoti, girdi, jaunai nuva
žiavus, greičiau galima vy
ras gauti. Yra tokių namų, 
kur liko vien seneliai ir ne
turi kam dirbti.

Agentai, kurie veža žmo
nes, dažnai juos apgauna. 
Neseniai čia toks berankis 
agentas žydelis prikalbino 
daug jaunų merginų ir vai
kinų, nuo jų pinigus suėmė 
visus ir pervedęs per siena, 
su visais pinigais dingo *ir 
šiandien jo nėra, o namiš
kiai turėjo siųsti antrus pi
nigus dėl kelionės.

Rado nušautą mergaitę.
žagare, Šiaulių pav. Nak

čia į 13 rugp., Vilkalių kai
me atrado 3 šūviais iš revol
verio peršautą ir apnuogin
tą mergaitės Vilkaitės lavo- 

I na paslėptą avižose. Iš Min-

Francisco iš priežasties at
vėrimo Panamos kanalo.

Taip-pat prižadėjo daly
vauti visi didieji Francijos 
miestai. i

Francija pasistatys sau 
triobėsį viduramžių stiliaus. H

Portugalijoj neramu.
Kasdien Portugalijoj ne- 1 

ramumas eina didyn. Prieš L 
kelias dienas policija suse
kusi didelį suokalbį prieš da
bartinę vyriausybę, kurin 
įsimaišę daugelis augštai 
pastatytų žmonių. Lisabo
noje ir provincijoje daugelį 
suėmę. Bombos nuolat tai 
ten, tai šen sprogsta ir poli
cija vis negali susekti bom- 
bistų, nes juos paslepia vie
tos gyventojai. Ypač augąs 
neramumas provincijoje. 
Kaip rodos, šį kartą rojali
stai (karaliaus šalininkai) 
'turi surinkę labai daug gin
klų, amunicijos ir pinigų. 
Naujos revoliucijos galima 
laukti diena iš dienos.

žuvo 4 turistai.
Geneva (Šveicarija.) Ke

turi keliauninkai bu/o užsi- 
rangę ant viršūnės kalno 
Pispal. Nors tai buvo žino
mi savo drąsumu keliaunin
kai ir Alpų žinovai, bet nei 
vienas iš jų nesugrįžo. Kaip 
jie žuvo, tuo tarpu nėra ži
nios. Tomis dienomis Al- 
puose siautė didelės audros, 
tai, rasit, ir buvo jų žuvimo 
priežastimi.
Perkūnija užmušė 4 nuota

kas.
Budapešt (Vengrija.) Ke

turios nuotakos iš kaimelio 
Nagyvoirad išėjo miškan Į 
kvietkų pasiskinti, kad pa- 
puošus bažnyčią laike šliūbi- Į 
nės iškilmės.. Visos ketu
rios nuotakos nutrenktos 
perkūnija. Atrasta tik jų 
lavonai.
Miestas taisys pieno farmas.

Nežiūrint visų pasistengi
mų Berlyno miesto valdybai 
nesiseka užtikrinti gyvento
jams nefalsifikuotas pienas. 
Todėl miesto valdyba nutarė 
įkurti šalę Berlyno kelias 
nuosavias pieno farmas.
Airijos sostamiestis apimtas 

neramumu.
Airijos sostamiestis Dub

linas apimtas neramumu. 
Policija stačiai siunta ant 
streikierių, kurių skaičius 
jau pasiekė 20,000 darbinin
kų.

Tarpe žmonių ir policijos 
vėl buvo smarkus susirėmi
mas. Sužeista 35 žmonės, 
tarpe kurių yra ir policistai.

Pradeda streikuoti moky
klų vaikai.

Londono darbininkai, kad 
parėmus streikierius ir pri
davus jiems dvasios, pa
siuntė maisto.

Aukos Dublino streikie- 
riams renkamos visoj An- 
gllJOJ.

Pirklyba merginom.
Vokietijos ir Amerikos 

paleistuvystės namų agen
tai labai smarkiai darbuoja
si Lenkijoj. Taip, ant staci
jos Koluški yra vyriausia 
agentūra. Tai būtų lygir 
merginų jomarkas. Už vie
ną merginą mokama nuo 50 
iki 1,000 rublių. Paskui jas 
slaptai gabena į Prūsų pusę.

Neseniai vienas agentas 
) išgabeno 26 merginas į Bra

ziliją. Pergabenimas jų per 
rubežių apsieina kelis šim
tus dolerių.

Tūlas agentas iš Lodziaus 
pardavė už 1,000 rublių savo 
žmonos seserį.

Merginas gabena dau
giausia į pietinę Ameriką ir 
į Turkiją.

turn sakydamas: “daugiau, 
daugiau, geriau 1”

Ir choras nustoja. Tuo- 
metBasanavičius sako, kad : 
prakalbų nebus. Yčas išėjęs ’ 
sako: “turbūt parapijonai į 
nekaip sugyvena su kunigu, ; 
bet męs nesigilinsime į vie
tos santikius.” Čia ir pasiro
dė Yčo veidmainybė. Juk čia 
ir aklas galėjo matyti, keno 
teisybė, vienok ir Yčas tu
rėjo papeikti, kad katalikai 
nepaklausė didžiumos bal
sų.

Rymo agentas norėjo su 
pagelba policijos išmesti 
jam nepatinkamus, * bet po- 1 
Bemanai pasirodė esą už jį 
išmintingesni. Beto ir kal
ba tasai apakęs daiktas tik
rai grėviškai.

Taip prakalbos ir neįvyko. 
Sako, bus antros, be Rymo 
agentų ir su “Laisvės” cho
ru, kuris turi labai gražų 
vardą Cambridge’iuj ir apy
gardose.

Dabar patįs skaitytojai 
tegul sprendžia, ar rūpi il
gaskverniams tautos namai. 
Spjaut jiems ant tautos, ant 
namų ir ant visos žmonijos. 
Bet Cambridge’iaus žmonės 
parodė, kad jie, o ne nusku- 
rėlis, yVa šeimininkais.

Dabar lauksim, kada to ja- 
gamasties paveikslas bus 
patalpintas “T-nėj”, “Lietu
voj” ir tt., kaipo nario-lab- 
dario... O ar jūs manot, kad 
Siaurapročiai, Serafinai ir 
eiti geresni?

Vyrai ir draugijos! Ne- 
eiskite kunigam kalbėti lie
tuvių vardu! Kas juos įga- 
ioja? Jie nesykį pražudė 
mūsų tautą ir dabar sėbrau- 
a su didžiausiais tautos ne- 

vydonais.
Kiek Bryanas uždirba su 

prakalbomis?
Nors nekurie* dievobai

mingi demokratai net auku 
Jryanui rinko, kad tik jisai 
daugiau ministeriautų, o 
mažiau prakalbininkautų, 
vienok prakalbų ir prelekci- 
jų biznis pasirodo esąs taip 
pelningas, kad Bryanas nuo 
jo nei nemanąs atsisakyti. 
Vidutiniškai imant, kiekvie
na prakalbėlė atneša Brya- 
nui $250. Jisai padaręs kon
traktą ant 1,000 prakalbų, 
kurios ątneš jam ketvirtdali 
milijono dolerių.

Ko gi daugiau ir bereikia.
Montello streikas pralaimė

tas.
Mums praneša, kad Mon

tello streikieriai pralaimėjo 
savo streiką po ilgos ir sun
kios kovos. Dabar tarpe jų 
viešpatauja gan didelis nusi
minimas.

Kiti mūsų korespondentai 
praneša, kad šiuo tarpu tar
pe montelliečių viešpatauja 
labai didelė suirutė stačiai 
be jokios priežasties.

Apie tai bus plačiau pra
nešta sekančiame “L.” n-ry.

Kunigai nenori svetainės.
Mums praneša iš Worces- 

terio, Mass.
Čia buvo susirinkimas į- 

vairių draugijų delegatų ap
kalbėjimui klausimo apie 
tautišką namą Worcestery. 
Buvo pakviestas ir kunigas 
Jakaitis, kuris visados agi
tavo prieš tą gražų ir nau
dingą sumanymą. Kun. Ja
kaitis, atėjęs susirinkiman, 
pasakė: “Kam čia mums 
reikia svetainės, užtenka 
pobažnytinės svetainės.” 
Kiti prirodinėjo svetainės 
naudą. Kilo didžiausias 
triukšmas, kurį palaikė ku
niginiai.

Dar kartą pasirodė,' kad 
kunigai priešingi svetai
nėms.

Kunigas Schmidt pripažin
tas sveiku.

Išsykio kunigas Schmidt 
norėjo nuduoti durnavotą, 
vienok dabar daktarai pri
pažįsta, kad tai esąs pilnai 
sveikas žmogus.

Taigi šiuo sykiu Schmid- 
tui nepasiseks išsisukti iš 
teismo rankų.

Laikraščiai vis daugiau 
įdomių žinių praneša apie 
tą užmušėją. Rašoma, kad 
jisai buvęs viršininku vieno 
iš ženybinių biurų (kurie 
žmones 
pinigus.) 
eidavo į tą biurą persirėdęs 
svietinėm drapanom. Pas jį 
rasta net kelios barzdos.

Išties 
męs turime antrą, tik 
garsesnį, Macochą.

Ateivyste.
Immigracijos biuras pra

neša, kad liepos mėnesį į 
Su v. Valstijas atvyko 138,- 
244 immigrantai, tarpe jų 
buvo 43,580 moterų.

Neįsileista į Suv. Valsti
jas 2,703.

Už pirkliavimą gyvuoju 
tavoru.

Philadelphijoj nuteistas 
tūlas Lihder už pervežimą 
trijų merginų iš New Yorko 
į Philadelphia dėl nemorali- 
šku tikslu. V L

Jisai turės "atsėdėti kalė
jime G0 dienų.

Colorado mainieriai strei
kuoja.

Trinidad (Colo.) Strei
kas, kurį apšaukė United 
Mine Workers, jau prasidė
jo. Manoma, kad streikas 
apims visas aplinkines mai
nas ir prie jo prisidės kokia 
20,000 mainierių.

Pas streikierius jau pri
buvo senelė Jonės, kurią va
dina mainierių aniolu. Svar
biausias streikierių reikala
vimas, tai pripažinimas uni
jos.

Mirė žydų poetas.
New Yorke mirė Eliokum 

Zunser, žinomas žydų poe
tas, kurio daineles dainuoja 
milijonai žydų visame pla
čiame pasauly. Tai labai 
simpatiško būta talento.

Vergija ant Filipinų.
Vis baisesnės žinios atei

na iš Filipinų. Ten viešpa
tauja vergija žiauriausioje 
savo formoje. Vaikučiai 
parduodami, kaip kokie ver
šiukai. Už juos moka nuo 
30 iki 100 dolerių. Tatai vi
suotinai praktikuojama. Tė
vai parduoda savo dukteris 
su nemorališkais tikslais, 
kad tik gavus pinigų.

Sun - Yat - Sen Canadoj.
Vancouveran pribuvo pir- 

masai prezidentas Chini- 
jos republikos, žinoYnas re- 
voliucijonierius daktaras 
Sun - Yat - Sen. Jisai pasi
vadinęs svetima pavarde.

Sun - Yat - Sen turėjęs iš 
savo tėvynės bėgti, nes ten 
viešpatauja teroras.

Sufragistes grasina.
Dar ponia Pankhurstienė 

nepribuvo, o jau mūsų su- 
f ragis tės labai garsingai 

, prabilo.
Ją pasitikti jau pribuvo 

žinoma sufragistė H. Wick
ham. Toji pasakė: “ligišiol 

, męs tik rengėm demonstra- 
į ci j as, padeginėjom namus, 

naikinom dailės vaizdus, bet 
žmonių neužmušinėjom. Bet 
jeigu pasirodys, kad tokiu 
būdu męs neatsieksim sau 
teisių, tuomet, be mažiausio 
pasigailėjimo, naikinsime ir 
mums priešingus žmones, 
pirmiausia gi valdininkus.”

Tai mat, ką jos gieda!

suženija už
Schmidtas • at-

Schmidto ypatoje 
dar

Protestai ant protestų.
Lenkų revoliucijonieriai 

padavė memorialą (primini
mą) Londono ambasado
riams, jog jie reikalauja liuo 
sos Lenkijos, prie kurios bū
tų prijungta ir Lietuva.) 
Tuoj užprotestavo Gabrys. 
“Girdi, lietuviai nenori re
voliucijos kelti, lietuviai yra 
blogonadiežni, jie tik gra
žiuoju prašo. Lietuviai ne
nori prisidėti prie lenkų”. 
Ir štai ant to Gabrio protes
to, tuoj atsirado protestan
tai tarpe pačių lietuvių. Ga
licijos lenkų laikraščiuose 
apskelbtas kokių tai Lietu
vos rcvoliucijonierių protes
tas prieš Gabrio protestą.

Nekrėskit bent juokų. Gi 
tie tikrieji ambasadoriai (ne 
gabriniai) visus jų protes
tus meta gurbam z
Užmušė razbaininką Pocių. Į į^^s atvežta‘pol7cijo^s^uo,

Panevėžio priemiesty už- kuris surado užmušėjus, tai 
mušė tą garsų Lietuvos raz- jos tikras dėdė ir du pusbro- 
baininką Pocių. Pociaus iiai. Kaltininkai suimti, 
govėda siautė per paskuti- Tarp nabašninkės ir dėdės 
mus kelis menesius Šiaulių ėjo byla dėl 500 rublių da- 
paviete ir užmušė ir apiplė- lies iš ūkio. Nužudydami ją 
še daugybę žmonių. Net manė nereikės atiduoti n^i- 
patsai Kauno gubernatorius nėti pinigai.
turėjo vykti į Šiaulius rodos Sudegino gyvą arklį, 
daryti. Šiaulių paviete net Gelvoniai, Vii. gub. Žmo- 
zemsargių skaičius buvo pa- gUS ve^ rugius iš lauko. Su- 

I I “ • 4- * ’ stojo jo arklys ir neveža ve-
su£aY9j t v. Ta žimo. Žmogus užpykęs pfa- Sučiupo jį įsnetycių Pane- d6jo arklį mušti> bet arfclys

I • 1 — A 5 • nei iš vietos nesijudina. Pa-nepasidave. 1 ociaus pade- gapaus ištraukęs glėbį siau
bikas, taip-pat mitras raz- įg vežimo, uždegė ir pra- 
baimnkas, pabėgo. dėjo arklį svilinti ir uždegė

Ne visi kalvinai panašus vežimą. Žmogelis šoko gel- 
; į Yčą. bet vežimą ir versdamas ve-

Nemanykit, kad visi kai- ^ną, parvertė ir arklį ir a- 
vinai panašus j Yčą. Štai budu sudege, o žmogui liko 
reformatų kunigas Šepetys P.1 botagas ir juom smigo- 
leido Radviliškyje lietu- damas nuėjo namo, 
viams kalvinams laikraštį Gaisras.
“Pasiuntinį”. Gubernato- Rokiškis, Ukm. apsk. 18 
rius tą laikraštį uždraudė, rugp. čia sudegė virvių fab- 
nes buvo vedamas pirmeivių Hkas. Aplinkui buvo daug 
pakraipoj. Kun. Šepetys namų, bet nesant vėjo ir pa- 
kreipėsi į Vilnių ir iš ten ne- gelbstant ugniagesiams, 
daleido. niekas nesudegė, nors arty-

Didžiuma kalvinų apie niesni namai buvo po kelis 
Biržus, švobiškį ir k. žmo- sykius pradėję degti.
nes pirmeiviški. , ' Pcrkūnas nutrenkė mer

j Amerikonų tūkstančiai. gaitę.
I “L. Žinios” rašo, kad pas- Panemunėlis, Ežer. apsk. 
taruoju laiku iš Amerikos Rugp. 15 d., beeinant į baž- 
grįžta Lietuvon labai daug nyčią, perkūnas nutrenkė 
pasiturinčių žmonių. Tokie mergaitę. Moteriškė ėjo 
sugrįžę Lietuvon ameriko- greta jos, bet ji liko sveika, 
nai mano sutverti Vabalnin- Nelaimė.
kuos tam tikrą kompaniją, Kelmė, Šiauliai. Rugpjū- 
kuri užsiimtų bizniu. čio 27 d., 2 verstu nuo Kel- 
“Sinūtna naujiena” - kar- miestelio, atsitiko nelai- 

vč koją palūžo me su pasazienų automobi-
Kokie yra Prūsuose lei-fe,,

truko tormazas ir automobi- 
rvinVcnJ/L aSCld ’ 1 liūs su 25 keleiviais nusirito 
Sl vi • -1“ ’ -u ■ a,pakalnėn, išėjęs iš kelio vė- Klaipedos Lietuviška i. npa
Ceitunga” rašo: “Margi- atįirė „ė i s.uikta kalneli niuose palūžo karvė ūkinin- J 7 keleivi^ Vie.
llama fat a Ir^mėjo^ūtpa- nas be vilties išgytL GirdsU 
Sy4 J nuostolių būsią į 4,000 rub.

Marijavitai. •-
I ‘žiburėlio’ susirinkimas. Laikraščiai praneša, kad 
1 Vilniuje įvyko metinis su- marijavitų kunigas Tulaba 
sirinkimas mokslaeivių pa- jieško žemės sklypo, kur 
šelpos draugijos “žiburė- galima būtų pastatyti savas 
lio”. maldos namas.

Pasirodė, kad buvusieji Tarybos dėl rinkimų.
H Kauno gub. žemvaldžiai,
Ši.us metais nutarta išleisti t¥ri’?tieP teises dalyvauti 
stependijoms net 1,500 rub. ^"n* dabar smarktattariSi užmiršt?^Mo”neVel'ta dgl ’^ndidatu rinkimo. JaJ 
u/.mn sti zibui euo . paskirta trįs kandidatai, bet

Visi bėga Amerikon. jų pavardės dėl kaikurių 
) “Viltis” rašo: priežasčių kol-kas negarsi*
) Žasliai, Trakų apsk. Nors narnos.

, ir iš visos Lietuvos labai va- Gausus sodo vaisių derlius, 
žiuoja į Ameriką, bet, tur- Kaikuriose Kauno gub, 
būt, retai kur galima rasti vietose užaugo labai,, daug 
tokią apielinkę, kad tiek bū- obolių ir grūšių; ,* “

Vers Rainio veikalus. '
“Strahdneeks” praneša, 

kad žymiausio latvių rašy
tojo J. Rainio veikalas jTn- 
duls un Arija” verčiamas 
vokiečių kalbom Apart to, 
vokiečių rašytojas Ginter 
gavęs nuo Rainio leidimą 
versti visus jo sceniškus vei
kalus.

Latvių rašytojai, mato
mai, smarkiai kįla ir kita
taučių akyse.

Paleistuvystės lizdas.
Breslavlio (Vokietijoj) 

priemiesty susekta paleis
tuvystės lizdas, kuris užsi
laikė, galima sakyti, iš pa
čios aristokratijos. Paleis-, 
tuvėmis toj lindynėj buvo 
72 mergaitės, kurios lankė 
mokyklas. Daugelis tėvų 
gerai žinojo, kad merginos 
paleistuvauja, bet, mato
mai, jos gerai uždirbdavo ir 
tėvai tylėjo.

Areštuota kelios dešiiųtįs 
lankytojų, kurie priguli 
prie augštesniosios klešos. 
Tai vis oficieriai, daktarai, 
žinomi pirkliai.

Nekurie iš jų, po suareš
tavimui, pabaigė gyvenimą 
saužudyste.

Anarchistų konvencija.
Jau buvome trumpai mi

nėję “L.” apie anarchistų 
konvenciją Paryžiuj. Jie 
suskilo į dvi dalis. Viršų 
paėmė smarkesnieji rėks
niai. Taip vadinamus indi
vidualistus visai išmetė lau
kan. Nutarė kovoti su par
lamentarizmu, agituoti už 
generališką streiką. Šiuomi 
laiku nutarė rengti triukš
mingus streikus, nes, pagal 
jų supratimo, 
riausias kelias prie revoliu
cijos.

Anarchistai 
džiuojasi, kad po tam suva
žiavimui smarkiai pakil
sianti jų įtekmė.

Arabai nepasiduoda ita
lams.

Bengazi (Tripolis.) Italų 
generolas Torelli ir 33 ofi
cieriai bei kareiviai žuvo 
kovoje su viena arabų taute
le. Kiek nustojo arabai, 
tuo tarpu nėra žinios.

Nelengvai duodasi užimti 
italams jau seniai užkariau
toji šalis.

Darbo procentai.
Baisybė nelaimių atsitin

ka kasdien su darbininkais. 
Jie žūsta mainose, ant gelž- 
kelių, fabrikuose.

Bilbao (Ispanijoj) buvo 
baisus sprogimas vienoj di
namito fabrikoj. Penki la
vonai jau ištraukta.

Sake prakalbą ir... mirė.
Rymas, 22 rugs. Pačtų ir 

telegrafo ministeris, saky
damas prakalbą laike vieno 
bankieto, staigiai mirė.

Turbūt labai įsikarščiavo 
žmogus.

Anarchija Albanijoj.
Albanijoj, kuri pasiliuo- 

savo nuo turkų, viešpatau
ja tikriausia anarchija. Te- 
nais siaučia serbai. Pagal 
pranešimą iš Viennos, tai 
170 ramių albaniečių žvėriš
kai išskersta. Taip-pat la
bai daug albaniškų sodžių 
išdeginta. Nepasigailėta nei 
mažų kūdikių ir moterų. Vi
sa, kas papuolė ant kelio, 
buvo naikinama be mažiau
sio pasigailėjimo.
Franci j a dalyvaus Panamos 

parodoj.
Francrjos valdžia nutarė 

dalyvauti tarptautiškoj pa
rodoj, kuri atsibus San

tai esąs ge-

dabar di-

I
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kad tiek bū-|obolių ir grūšių; jų gorčius 
Seniaus va- tose vietose pardavinėjamas 
dabar lygiai po 2 ir po 5 kapeikas.

tokią apielinkę, 
tų išvažiavę.
žiavo vaikinai,

“ ■
I

Baisiausias ūžimas tęsiasi 
apie 20 minutų. Pribūna ir 
policija. Tuomet užlipa ant 
estrados vietinis įžymus lie- 
tuvis p. Babilius ir prašneka 
į publiką.

—Nusiraminkite. Tegu 
visuomenė balsuoja, ar nori 
“Laisvės” choro, ar ne. Po- 
licmanas pažiūrės, kur dau
guma.

Balsuoja. Didžiausia dau
guma reikalauja, kad būtų 
“Laisvės” choras. Choristai 
užeina ant estrados ir pra
deda dainuoti. Tuomet kata
likiškos bobos ir mergiščios, 
kurios labai primena raga- 

* nas ir kurių buvo taip kokia 
šešta dalis, pradeda žviegti, 
trypti, šaukti; o Rymo agen
tas, išsišiepęs, išverstom, 
kaip kukuliai akim, -veido 
mimika komanduoja, tary
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K. Jurgelionio pastabos.
“Laisvosios Minties” N42 

p. K. Jurgelioniui pasiseka 
padaryt kelias teisingas pa
stabas apie mūsų poetus.

E. Steponaitis—tikras dai
lininkas. Jis ne agitatorius, 
ne ragintojas, bet tik simpa
tiškas autorius dainelių, “kur 
viena dailės tyruma ar tos 
tyrumos troškimas”.
K. Jurgelionis teisingai sa

ko apie karalių mūsų naujų
jų poetų p. Liudą Girą, kad 
jo pastarose eilėse jau nėra 
“nei kibirkštėlės tikros po
ezijos”.

Apie Maironį p. K. Jurge
lionis sako: “Maironio nesa
ma tokio didelio poeto, ko- 
kiuo jis statomas. Labai ne
daug kuo iš Maironio gali
ma gėrė ties”. Paskutinėj 
Maironio poemoj “Mūsų var
gai” p. Jurgelionis taip pat 
nematąs tikro įkvėpimo.

Giriama naujas kuniginis 
magazinas “Vaivorykštė”, 
bet męs, jo nematę, nieko 
negalim pasakyt.

Jurgelionis savo pastabose 
pasirodo esąs tyrosios dailės 
mylėtojas. Tegul bus ir taip, 
bet vistik nuostabu, kaip ga
lima suderinti tuos savo jau
smus su bendradarbiavimu 
tokiam “dailės” pilnam laik
rašty, kaip “Katalikas”?...

Apie dvi sielas d-ro Šliupo 
krūtinėj.

Kada skaitai “Laisvąją 
Mintį” ir matai, koks baisus 
prieštaravimas tarpe skelbia
mų laisvamanybės principų 
ir kaip tie principai vykina
mi gyveniman, nenoromis 
pradedi manyt, kad gerb. 
d-ro J. Šliupo krūtinėj dvi 
sielos plaka.

“L. Minty” užeinama ir 
visai vykusių straipsnių ir 
tuomet norėtųsi manyti, kad 
d-ras Šliupas kovoja su prie
tarais, kviečia žmones prie 
laisvo manymo.

Bet... žiūrėk, antroji siela 
kitaip užgiedojo: kas bus, 
kas nebus, o vis tie lietuviš
ki socijalistai kalti. Sena tai 
pasaka, bet kiekviename “L. 
M.” numery ji atkartojama. 
Ir tas amžinas zurzėjimas ant 
socijalistų kiekvieną kartą 
vis labiau priartina mūsų se
nelį prie kuniginių šulų Yčų 
ir jiems panašių.

Paskutiniame “L. M.” nu
mery pagiriama Augustas 
Bebelis. Tai buvęs, girdi, so- 
cijalistas ir tautos mylėtojas.

Oi, daktare, daktare! Argi 
jūs nežinot, kokią karę vedė 
Augustas Bebelis su laisva
maniais ir jų vadovu Richte- 
riu, išrodinėdamas, kad lai- 
svamanybos neužtenka, rei
kia dar ir proletariškos ko
vos?

Ar jūs nežinote, gerbiamas 
daktare, kad panašus į Yčą 
“patriotai” nuteisė Bebelį 
ant dviejų metų kalėjiman 
už “tėvynės pardavimą”?!

Taip, Bebelis mylėjo savo 
gimtinę, kaip ją myli ir lie
tuviai socijalistai; bet meilė 
ta apsireiškia kovoje su prie
šais savo tėvynės, kuriais yra 
kapitalistai ir juodoji gauja.

Tik pažiūrėkite! Kada gi 
“Laisvė” sakė, kad neprita
ria Tautos Namams? Niekad 
nesakė! Atbulai, net ragino 
prie parėmimo. Tuo tarpu p. 
Račkauskas perstato “Tėvy
nėj reikalą taip, tarytum męs 
priešingi idėjai.

Kur gėda, p. renegate!
“Laisvė”, “Pirmyn”, “Ko

va”, “Keleivis”—-visi vienu 
balsurpritariant “L. Ūkinin
kui” ir “L. Žinioms”, nuro
dė, ko vertas p. Yčas?!

Ar sumušė nors vieną ar
gumentą “Tėvynė”? Na pa
sakykit, pone renegate, ar 
sumušėt? Jūs malate apie 
medalį už mokslą, bet kas gi 
kaltino Yčą dėlei to medalio? 
Jį kaltino dėl ko kito. Ar ji
sai nusibaltino?

“Laisvė” paklausė “Tėvy
nės”: arėjo pas carą su iko
nom ir kiti Lietuvos atstovai, 
ar tik Yčas su Laukaičiu? 
Ką ant to atsakė “Tėvynė”? 
Ogi nieko. Vadinasi, gavusi 
literatišką antausį, nutilo.

Bet kas juokingiausia, tai 
tas: “Keleivis” ir “Pirmyn” 
aiškiausia pritaria “Kovai” 
ir “Laisvei”. “Pirmyn” pra
nešė dar daugiau faktų, ku
rie aiškiausia parodo, kas per 
paukštis p. Yčas.

Ką ant to sako renegatas 
Račkauskas? Ogi tyli. Paju
to nabagėlis, kad pertoli nu
važiavo su savo protestais, 
pamatė, kad visa darbinin
kiška laikraštija eina išvien 
ir baimė jį apėmė ir sėdo na
bagas į persišką bestą. Su
muštas visuose punktuose, 
jisai remiasi dabar ant Vil
niaus kuniginės “Vilties”.

Tad atleiskite, meldžia
masis, kad ceremonijų neda
rome. Jau ir Susivienyjimo 
kuopos pradėjo siųsti protes
tus prieš “Tėvynę”. Į ką gi 
panašu, kad bepartyviško 
Susivienyjimo organas pavir
to į renegato ginklą?!
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J. Basanavičiaus prakalba.
Lietuvių Mokslo Draugijos 

delegatas d-ras J. Basanavi
čius kalbėjo So. Bostone 21 
d. rugsėjo.

Tema kalbos: išaiškinimas 
naudingumo Tautos Nainy. 
Gerb. delegatas sako: “kny
gų turime apie 20,000 tomu 
ir visos tos knygos suverstos 
mažame kambary. Turime 
taip pat įvairiu rinkiniu mu- 
zejui ir juos taipgi nėra kur 
padėti. Ypač nesmagu, kada 
atvyksta mūsų knygynan 
svetimtaučiai rinkties me
džiagos apie lietuviu istoriją 
ir 1.1. Viskas pasirodo pas 
mus labai prasta, labai ne
patogu.

Z- ALEKSA.
Moterų padėjimas ir lytiškas 

klausimas Evangelijoj bei 
apaštalųraštuose.

žydus matriarchato arba motiniškų teisių 
liekanų. Kristaus gi laikais tokių motiniš
kų teisių turėjo būti dar daugiaus, negu da
bar. Kaip toliaus męs pamatysime, ir mo
terų viešpatavimo laikų liekanos turėjo sa
vo įtekmę, kaip į evangeliją, taip ir į apaš
talų laiškų sustatymą, ypač tas vietas, kur 
pajudinti lyčių santikiai.

Panašią įtekmę turėjo ir Rymo pilieti- 
jos santikiai, apsireiškiantieji tarp įvairių 
lyčių. Rymo istoriją betirinėjant, męs ran
dame daug daugiau liekanų, surištų su ma
triarchatu ir kuopinių šeimynų laikais. Bet 
ir Ryme keliais šimtmečiais prieš Kristaus 
gadynę vyriškiai viršų paėmė; vienok tarp 
Rymo piliečių gilesnės praeities likučių dau
giau dar rasdavosi, kaip pas žydus. Visgi 
reikia atsiminti, jog lyčių santikiuose tarp 
pirmųjų krikščionių, Rymo imperijoj išsi
platinusių, pirmeivybė buvo vyriškių pu
sėj. Iš kitos pusės atsiminkim apie tą pa- 
leistuvybę ir Rymo pilietijos ištvirkimą, ku
ris tai mažesnę, tai didesnę įtekmę turėjo j 
pirmus krikščionis. Juk ir pirmieji krikš
čionys buvo tos pat ištvirkusios pilietijos 
nariais L Tiesa, tarp pirmų krikščįonių ne 
mažai buvo ir vergų, bet ir vergams nesve
timas buvo viešai viešpataujantis ištvirki
mas. Rymo pilietijos ištvirkimas, nežinan
tis sau jokių rybų, pagimdė dar didesnį 
moterų pažeminimą, o išdalies net jų vengi-, 
mą. Moterų vengimas reikalavo patystės 
ryšių vengimo. Šis dalykas iš vienos pusės 
gimdė vis tankesnius vyriškių susinešimus 
su vyriškiais, o moterų su moterimis ir rei
kalavo paleistuvystės namų su berniokais; 
taip dėjosi tarp labiau ištvirkusių. Iš kitos 
pusės ištvirkimui prieštaravimas pagamino 
įvairius dvasiškus ir kūniškus skapus, ką 
liko žmonių karikatūromis. Šie dalykai ne
atbūtinai turėjo persiduoti ir pirmiems 
krikščionims. Vieni krikščionys, kaip ir 
stabmeldžiai, užsiimdavo didžiausia paleis
tuvyste, o kiti rūpinosi likti dvasiškais ska
pais.

Su šitais apsireiškimais męs ii’ turime 
skaitytis, betirinėjant čia pastatytus klau
simus.

Apaštalų raštuose męs susidursime su 
šlykščiausiomis paleistuvystės formomis, 
viešpataujančiomis taip Ryme, taip Rymo 
imperijos provincijose, ir lygiai tarp stab
meldžių bei pirmų krikščionių, ką tais lai
kais šventais vadinosi. Povilo laiške į ry
miečius skaitom: “Per tai atidavė juos die
vas gėdingiems geiduliams (išeina, kad pa
leistuviais rymiečius padarė pats dievas; 
prastas būdas: visur blogus žmonių darbus 
suversti ant savo dievo sprando ): jų mote- 
rjs pakeitė gamtišką atlikimą prieš gamtiš
ku (t. y. moterįs pradėjo lytiškai susinešti 
su moterimis.) Panašiai ir vyriškiai, pali
kę gamtišką moteriškos lyties vartojimą, 
geidulingai išsikarš'čiuodavo vienas su kitu, 
vyriškiai nevyriškiais daro gėdą”... (I. 26— 
27.) Ir prie to juos privertė pats dievas!... 
“Pavedė juos dievas išvirkščiai išminčiai — 
daryt neatliekamą, per tai jie pilni visokios 
neteisybės, paleistuvystės, veidmainystės, 
šykštumo, piktumo, pilni užvydėjimo, 
žmogžudysčių, peštynių, apgavimo, blogo 
būdo, blogų liežuvių,J plepalingi, dievo ne- 
apkenčiantieji, skriaudėjai, pasididžiavi
mų pilni, puikoriai, lengvi prie piktų dar
bų, tėvų neklausantieji, bepročiai, - apga- 
vingi, bemeiliai, nesulaikomi, nemielašir- 
dingi.” (I. 28—31.) Taip sucharakterizuoti 
tų laikų ištvirkėliai. Bet to negana. Tam 
pat laiške apie žydus skaitom: “Beskelbda
mi ‘nevogk’! — vagia. Sakydami ‘nesveti- 
moteriauk’ — svetimoteriauja’”... (II. 22.) 
Laiške į efesiečius skaitom: “Nes ką jie da
ro slaptai, net gėda kalbėti.” Net visas Ry
mas Jono dievgarbio apreiškimuose prily
gintas prie antro Babilono, kuris, paga 
krikščionių mokslą, buvo ištvirkimo lizdu. 
“O kitas angelas sekė paskui jį sakydamas: 
žuvo, žuvo Babilonas, miestas didelis, nes 
jis kerštingu savo ištvirkimo vynu pripildė 
visas tautas.” Atsiminkime, kad Jono 
Dievgarbio apreiškimai liko surašyti ne 
anksčiau, kaip IV šimtmečio gale (Morozo
vo tyrinėjimai) ir tuomet mums aišku bus, 
jog tas Rymas liko prilygintas prie ištvirki
mo lizdo, iš kurio ištvirkimas tekėję ir per
sidavė visoms toms Rymo imperijos tau
toms, kurios susipažino su Kristaus moks
lu, nes krikščionystės apaštalai ir skelbėjai, 
buvo ne tik krikščionystės nešiotojais, bet 
kartu ir rymietiško ištvirkimo platintojais, 
(žiūrėk A. Bebelio: “Moteris ir socijaliz- 
mas.”)

Bet reikia atiduoti garbę įžymesniems 
krikščionystės platintojams, garbę už jų 
stengimąsi kovoti su žmonių ištvirkimu. 
Jau evangelijoj randame šiuos4Čristaus žo
džius: “O jei į pagundą nuves vieną iš šių 
mažųjų tikinčiųjų į mane, tokiam būtų ge
riau girnaakmenį pakabinti ant kaklo ir pa
skandinti jūros gelmėse... Jei ranka tavo 
arba koja tavo veda tave į pagundą, nukir- 
skie ją ir šalin mesk nuo savęs; o jeigu akis 
veda tave į pagundą, išplėšk ja...’” (Mat. 
XVIII. 6. 8. 9.)

Petro laiškuose skaitom: “...likusį kū
niško gyvenimo laiką gyvenkite ne žmoniš
kų geidulių prisilaikant, bet pagal dievo no
rą, nes gana,

oagal stabmeldžių norą, užsiimdami nečys- 
;atomis, geiduliais (vyriškių susinėsimais 
su vyriškiais, su gyvuliais mintyse), gir
tuoklyste, persivalgymu bei persigėrimu ir 
beprasmingu stabų garbinimu ; per tai jie 
r stebisi, kad jūs nedalyvaujat kartu su 

jais toj-pat paleistuvystėj ir išmetinėja 
jums.” (IV. 2—4.) Čia žmonių ištvirkimas 
orilygintas prie stabmeldystės, būk stab- 
meldis jau tuom pat lieka ištvirkėliu. Tuo 
tarpu pas kažkuriuos stabmeldžius dora 
tankiai daug augščiau pakilus, kaip pas do- 
ringiausius krikščionis, o kaip toliau pama
tysim, tai pirmieji šventieji ne visai šven
tais gyveno. Pavilas efesiečiams rašo: “Jie 
(stabmeldžiai), priėję prie jausmų nustoji- 
mo, taip atsidavė paleistuvystei, kad daro 
visokį nešvarumą be jokių rybų. Bet jūs 
ne taip pažinot Kristų, nes jūs girdėjot apie 
jį ir jame išmokot, — mat, teisybė su Jezu- 
su, — pamesti praėjusį senobinio žmogaus 
gyvenimo būdą, žūvantį tvirkinančiuose 
geiduliuose...” (IV. 19—22.) Rymiečiams 
gi rašė: “Kaip paskirdavot jūs narius savo 
(kūno) nešvarumų vergais ir beteisotumui 
dėl beteisotiškų (pasielgimų), taip dabar 
paskirkit narius savo vergais, priklausan
čiais nuo teisingumo prie šventų darbų.” 
(VI. 19.) Bekovojant su ištvirkimu, pir
miems krikščionims prisiėjo atkreipti savo 
atydą ir ant girtuoklystės, kuri taip arti ri- 
šasi su paleistuvyste. Povilas efesiečiams 
rašė: “ir nepasigerkit vynu, nuo kurio pa
eina ištvirkimas” (V. 18.) Kova su žmonių 
ištvirkimu tarpais priimdavo net karikatu- 
rališką formą. Net atsiskyrusios žmonos 
ištekėjimas už kito vyro liko prilygintas 
prie paleistuvystės. “Ištekėjusi moteris įs
tatymų keliu pririšta prie gyvo vyro; o jei 
numirė vyras, ji pasiliuosuoja nuo įstaty
miško pririšimo prie vyro. Per tai, jei, vy
rui gyvenant, ištekės už kito, vadinasi sve- 
timpatystė” (VI. 2—3.)

Ištvirkimas,> kaip jau sakiau, nebuvo 
svetimas ir krikščionims. Net Kristus sa
vo mokinius ištvirkėliais vadina: “Tai, veis
lė netikėlių ir ištvirkėlių!” (Mat. XVII. 17.) 
—taip suriko Kristus, sužinojęs, kad jo 
mokiniai, ačiu tikėjimo stokai, nepajiegė 
išvyti iš ligonių piktas dvasias. Krikščionių 
ištvirkimas aiškiausia matosi apaštalų laiš
kuose. Juda taip rašė tų laikų šventiems 
(tais laikais visi Kristaus mokslo pasekėjai 
skaitėsi šventais): “Nelaimė jiems, nes ei
na Kaino keliais... Tokia būna pagunda per 
jus meilės vakarienėse, besivaišindami su 
jumis, be baimės peni save...’” (L 11—12.) 
Šiek tiek aiškiau pasakyta Povilo laiške į 
korintiečius: “Aš rašiau jums pranešime — 
nesusidėti su ištvirkėliais... bet ne abelnai 
su šio pasaulio ištvirkėliais, arba blūdne- 
šiais, arba žvėriškais, arba stabmeldžiais, 
nes kitaip jums prisieitų išsinešti iš (šio) 
pasaulio; bet aš rašiau jums nesusidėti su 
tais, ką besivadindamas broliu, lieka ištvir
kėliu... arba girtuokliu...” (V. 9—11.) “Ar 
nežinot, kad netikėliai nesulauks dievo ka
ralystės? Neapsigauki t, (nes) dievo kara
lystes nesulauks — nei paleistuviai, nei 
stabmeldžiai, nei svetimpatininkai, nei ma- 
lakijai, nei vyriškiai su vyriškiais susine- 
šantieji, nei vagįs, nei žvėriškieji. Ir to
kiais buvo kaikurie iš jūsų; bet nusivalėt... 
Viešpačio vardu...” (VI. 9—11.) Bet toki 
matomai ne tik buvo prieš prisidėjimą prie 
šventųjų, bet ir šventais pasilikę, nes tiems 

(Toliau bus.)

dų labai prastas, be jokio 
saiko mosikuoja ranka, van
denį geria kas minuta, be 
gailesčio tampo savo laikro
džio retežėlį Stebėties rei
kia, kaip tai Yčą kunigai pa
skyrė kandidatu į Dūmą. Jau 
kunigas Tumas dešimts syk 
būtų atsakantdfenis.

YČO kalba neliogiška, ne
surišta, matomai, sąžinė ne
rami, kad jisai ne tiek kalba 
apie Tautos Namų reikalin
gumą, kaip apie savo politiš
ką biznį. Beveik nieko naujo 
nepasakė apie Tautos Na
mus, o tik atkartojo tą, ką 
pasakė d-ras Basanavičius. 
Priminęs estus ir iškonevei- 
kęs lenkus, priminęs apie lie
tuvių spaudos persekiojimą 
(tarytum dabar jau viskas 
gerai!), p. Yčas pradėjo barš
kėti apie griovikus. Sako: 
“neverta į tai visai atkreipti 
atydos, nei teisinties!”

Jeigu taip, tai kodėl, mel
džiamasis, teisinies, kodėl 
kalbi apie tai? Priminsime 
dar sykį p. Yčui, kad jisai 
norėjo pa traukt teisman “L. 
Žinias”, bet paskui pabūgo, 
nors “L. Žinios” dar dau
giau apie jį parašė.

Apie socijalistus Yčas taip 
išsireiškė: “ir jautis išmano 
tvoras laužyt, čia proto ne- 
reik!^/ Argi reikia dar dide- 
sn^Tbegėdiškumo? Argi tai 
jau apie p. Yčą ir žodelio ne
valia pasakyt, nors jisai pa
sirodytų ir didžiausiu politiš
ku chamu? Ponas Yčas vadi
na išgamomis tuos, kurie ko
ko ja už savo tėvynę, kenčfti 
Sibire ir katorgose. Tai ma
tote, kokiu būdu Yčas nori 
apsidrausti, nuo kritikos.

Juk pats d-ras Basanavi
čius pripažino, kad ačiu 1905 
m. revoliucijai pančiai,, kurie 
mus varžo, bent išdalies liko 
sutraukyti. O kas tą revoliu
ciją kėlė, kas tvėrė slaptas 
kuopeles, kas gabeno kontra
banda laikraščius, kas rengė 
demonstracijas? Ar ne soci
jalistai, ar ne tokie pirmei
viai, kaip Višinskis? Juk mū
sų kunigija laike revoliucijos 
bažnyčiose skaitė judošiaus 
Antanavičiaus manifestus, 
kad reikia išdavinėt revoliu
cionierius. .

Ir šiandien tuos revoliuci- 
jonierius p. Yčas drįsta taip 
begėdiškai plūsti!

Tai matot, kokio “bepar- 
tyviško” delegato susilau
kėm! Argi tinka tokis žmo
gus būti delegatu nuo Lietu
vių Mokslo Draugijos? <
M. Yčas giria bostoniečius.

Pabaigoj savo kalbos p. 
Yčas pasakė: “Aš labai 
džiaugiuosi iš jūsų tokio gra
žaus užsilaikymo. Man sakė, 
kad So. Bostono žmonės 
triukšmadariai, bet jie pasi
rodo esą mandagus. Męs net 
bijojom So. Bostono, bet da
bar man smagu pasakyt, kad 
męs klydom”.

Matomai visokie renegatai 
ir storpilviai įbaugino dele
gatus “laisviečiais” ir “ke- 
leiviečiais”. 

A

Kaip publikai patiko 
prakalbos?

D rą Basanavičių visi pa
giria, nors nekurie pirmeiviai 
ir nesutinka su tūlais punk
tais jo kalbos. “Basanavi
čius žmogus gana simpatiš
kas”-—sako publikos didžiu
ma.

Yčą giria tik akliausi pa- 
rapijonai. Daugelis pirmei
viškų tautiečių sako: “męs 
manėm, kad tai bent Dūmos 
galijotas, o čia veik blogiau 
nukalba už So. Bostono avi
ną.” Ir išties, kalboj nėra 
takto, nėra, matomai, tikros 
meilės ir prie Tautos Namų, 
nes jeigu jis būtų mylėjęs 
Tautos Namus, tai būtų pa
vedęs kitam žmogui važiuoti 
Amerikon.

Kuomi teisinasi renegatas 
Račkauskas?

“Tėvynėje” yra toks punk- 
telis:

“Iš daugelio viety gauname žirny, 
kad daugelis socijalisty visai nepritaria 
“Kovai“ ir “Laisvei“.

“Męs žinojome, kad Sąjungoj yra gė
ry ir teisingy vyry“.

Už panašius žodžius kiek
viena save gerbianti litera
tiška šeimyna išmestų tokį 
rašė ją laukan už apykaklės. 
Nagi pasakyk, meldžiamasis, 
kuomi skiriasi “Keleivio” ir 
“Pirmyn” taktika nuo “Lai
svės” ir “Kovos”? Kuomi? 
Jie visi pritaria Tautos Na
mams. Bet ar jūs norite pri
versti mus tylėt apie politi
kos chamus Yčus, kurie su 
Laukaičiu carui ikonas per
ka?!

Kas gi tie geri veikėjai? 
Ar Grigaitis? Bet Grigaitis 
pritaria mums. Ar skaitėt, 
ką rašo “Pirmyn”? Bijotės 
ir pranešt apie tai “Tėvy
nėj”. O gal Michelsonas ge
ras vyras? Bet juk jūs jį žy
du apkrikštijot. Gal Vidikas, 
Stasiulevičius, Šukys? Oi ne! 
Jie visi “Kovoje” drįsta savo 
nuomones išreikšt. Tai gal 
geras veikėjas L. Prūseika? 
Žinoma ne.

Tai kas gi tie gerieji soci
jalistai? Bene patsai geradė- 
jas, pone renegate, priskai
to! save prie “sąžiningų” vy
rų?

Tai matot, ko verti jūsų 
žodžiai!

Kur tad jūsų žmonišku
mas? Kur bešališkumas? 
ar turite tiesą norėt, kad 
jumis skaitytųsi, kaipo 
doru laikraštininku?

“L. M. D. namas būtinai 
reikalingas, nes tai bus lietu
vių centras apsigynimui nuo 
lenkų ir gudų. Lietuvoj tam 
tikslui surinkta 15,000 rub
lių, bet valdžia užgina tokiu 
būdu rinkti aukas, kaip kad 
Amerikoj renkam. Lietuvių 
Mokslo draugija yra grynai 
bepartyviška, kur dalyvauja 
kaip socijaldemokratai, taip 
ir klerikalai; nors kartais ir 
pasiginčyjam, bet visi dar
buojamės vienam tikslui— 
platinimuiapšvietos. L.M.D. 
turi apie 60 narių”.

Toliaus d -ras Basanavičius 
pamini, kad “tiktai ačiu 
1905 ir 1906 metų revoliu
cijai galima buvo sutraukyti 
tuos pančius, kurie varžė mū
sų kūną ir sielą. Nors ir da
bar nėra pilnos liuosybės, vis 
tik daug daugiau turime ir 
mokyklų ir draugijų ir lietu
viai gana sparčiai kįla”.

Kalba d-ro Basanavičiaus 
švelni ir taktiška. Nors ir 
nėra geras kalbėtojas, betgi 
kalba liogiškai, surišdamas 
savo pastabas gražion eilėn. 
Kiek galima spręsti, tai d ro 
Basanavičiaus prakalba pali
ko So. Bostone gerą įspūdį. 
Daugelis jo kalbą 
“širdinga kalba”.
rimtai, ramiai ir 
klausėsi kalbos.

Apgailėtina tik, kad savo 
kalbos pabaigoj pasakė kelis 
žodžius, kurie gali suklaidint 
visuomenę. Štai tie žodžiai: 
“nekurie laikraščiai visai ne
pritaria tai idėjai”. Męs pa
klausime gerbiamo J.B.: kur, 
kada ir koks laikraštis nepri
tarė Tautos Namams? Taigi 
niekad nereikia sakyt netei
sybės. Taip pat d- ras J. B. 
pasakė, kad laikraščių pra
nešimai apie Yčą neteisingi. 
Kaipgi neteisingi? Juk Yčas 
buvo pas carą, pirko ikoną, 
gavo medalį, bučiavo carie- 
nei rankon, į Dūmą Yčą iš
rinko kuniginiai, prieš jį ko
voja netik socijalistai, bet ir 
pirmeiviai! Argi tai netiesa? 
Argi Yčas atrėmė nors vieną 
užmetimą?

Tai tiek galima pastebėti 
dėlei pabaigos d-ro B. kal
bos. Pati gi kalba, kaip sa
kėme, mūsų nuomone, pavy
ko. Beklausant d-ro Basa
navičiaus prakalbos mums 
nenoroms atėjo galvon min
tis, kad jeigu būtų atvažia
vęs Amerikon vienas tik Ba
sanavičius ir jeigu būtų apsi
eita be kunigų globos — tai 
tikrai keli tūkstančiai dole
rių būtų daugiau surinkta.

M. Yčo prakalba.
Tautiški ir klerikališki laik

raščiai skelbė, kad Yčas ge
ras kalbėtojas. Atsiprašome, 
bet mums Yčas išrodo netak- 
tiškiausiu barškalu, labai 
prastu kalbėtojum, kuris tin
ka advokatauti mažame Lie
tuvos žydmiestely, 
ant estrados, kaipo

Užsilaikymas ant

kad

kas brangiau
pagrin- Reporteris. kad pereitame laike elgėtės

bet ne 
'garbės

..........

Apie atsisėdusį į persišką 
bestą p. Račkauską.

Kaip ten buvo, kaip nebu
vo, bet visgi ligišiol dar męs 
laikėme “Tėvynės” redakto
rių žmogum. Dar manėme, 
kad tasai publicistas turi 
bent aguonos grūdelį publi- 
cistiškos doros. Dabar męs 
to nematome. Męs žiūrime į 
poną Račkauską, kaipo į re
negatą, kaipo į tokį politikie
rių, kuris savo žmonišku
mą išgabeno ant turgaus ir 
parduoda tam, 
užmoka.

Ir vėl svečias!
Laikraščiai praneša, 

Amerikon ir vėl atvyks p. 
Vanagaitis, “Birutės” leidė
jas savo laikraščiui aukų pa
rinkti. Atvažiuoti žada spa- vertas vyras, 
lių mėnesio pabaigoj.

DAILEI.
Tu ta, kuri verpetuos laiko 
Iries ant metšimčių sparnų!... 
Tu ta, kuriai nėr rybų, saiko... 
Duktė tikrybės ir sapnų. — 
Tu ta, kuri tarp guodos, bausmo, 
Tai:p mylos ir tarp nekantos;
Tarp ilgesio... prakeiksmo... gausmo... 
Tarp atkaklumo, pastangos!

Tu ta, kuri Madonnos siaustu 
Dangstais nuo žemiškų purvų...
Tu ta, ką ilgesyj su Faustu 
Tiekies tarp nežinės sferų... 
Tu ta, kuri Menjė, Werharna 
Iššauki arenon kovos... 
Statai greta valdono tarną 
Su šypsą pergalės, grasos.

Tu tą, kuri lyg tas fontanas 
Vis mirga, tvyska prieš akis! 
Tu amžinystės saiko menas... 
Tu atgimimas ir mirtis!
Tu ta... dievaitė burviškoji — 
Žaisle gašlos... viltie skursnų..
Tu ta, o—“dailė amžinoji!” 
Duktė tikimybės ir sapnų.

15—IX—1913. Klajūnas. k

IR VĖL RUDUO
Štai jau rudenėlis — 
Medžiai geltonuoja, 
Vyst’ ir džiūst’ lapeliai, 
Šakelės svyruoja.

Ir puikus go j aliai 
Jau širdies netraukia.
Nubirėj’ lapeliai, 
Dangus apsiniaukė.

Paukščiai giesmininkai 
Mums jau nedainuoja. 
Vargdienis žmogelis 
Sunkiai aimanuoja.

Detroit, Mich. A. J. Našlaitis.

■ 
ei
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Svečiams sekesi Roches-
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GINA UNIJOS GARBĘ.
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Arabic

visiems,.
šeimynas, kraustytis iš mies 
tų į farmas.

K. P. Šimkonis.

kurie turi dideles I ‘Laisvčs’Administradjoj 
pi)ima užsiprenumeruoti Šiuos lietuviš-

NEW JERSEY SOCIJALI
STAI ir TAUTOS NAMAS. 
Mums rašo:

14 d. rugs. Harrisone, N. 
J. atsibuvo L.S.S. IV rajono 
konferencija, kurioj išnešta 
rezoliucija: neimti dalyvavi
mą jokiose iškilmėse, kaip 
tai pasitikime, vakarienių 
kėlime ir t. t. dėl Basanavi
čiaus ir Yčo, bet prie auka- 
vimo pinigu raginti visur, 
kad aukautu.—

Elizabeth, N. J. soc. kuo
pa nutarė siųst pinigus sta
čiai į Vilnių ir neaukaut per 
Yčo rankas.

Taigi pasirodo, kad ,New- 
arko, Elizabeth, Bayonne, 
Jersey City, Harrison ir 1.1, 
socijalistai žiūri į dalyką 
rimtai. Jie neprisideda prie 
ilgaskverniu manifestacijų, 
bet sumanymą remia.

Svetiką išteisino, Montvi
lą nubaudė už pasira

šymą po protestu.
Jau tilpo “Laisvėje” at

šaukimas preserių unijos pa
rašo po Račkausko sufabri
kuotu protestu. 16 d. rugs, 
atsibuvo vėl extra susirinki
mas 58 skyriaus preserių u- 
nijos, idant ištirti, kaip drį
so Svetikas panaudot unijos 
vardą.

Pirmiausia užklausė* pro
tokolų raštininko, dėlko ne
pasirašė po atšaukimu (kas 
buvo vienbalsiai nutarta). 
Tuomet P. Montvila atsakė: 
“aš neinu prieš tėvynę ir po 
tokiais atšaukimais nepasi
rašysiu”. Pasirodė, kad ta
sai Montvila (kuniginis) eina 
prieš vienbalsius nutarimus 
unijos lokalo. Todėl Mont
vila prašalintas nuo raštinin
ko vietos ant visados.

• Užklausta finansų sekre
toriaus ir prižiūrėtojo knygų, 
kodėl nepasirašė po atšauki
mu? Paaiškino, kad netu
rėjo laiko ateit į svetainę tą 
vakarą. Ant pasiaiškinimo 
neatkreipta atydos ir praša
linta abudu nuo vietos.

Svetikui atleista, nes pa
sirodė, kad išties Montvila 
prigūndė jį pasirašyt po tuo 
idiotišku protestu.

Užklausta, ar gali vienas 
delegatas atstovauti kelias 
draugijas? Pasirodė, kad 
ne. Tuo tarpu tasai kunigų 
bernas Montvila buvo apsi
ėmęs atstovauti ir uniją ir 
kokią tai “aniolų karalienę”. 
Po visapusiškam apsvarsty
mui paaiškėjo, jog Montvi
la neturi supratimo nei tiek, 
kiek mažas vaikas. Kaip 
jam tautiški bosai liepė, taip 
ir darė. Montvila pradėjo 
aiškinties ir teisinties verk
damas.

Montvilai suteikta didžiau- 
sis papeikimas. Rasit, nors 
dabar jisai atsimins, kaip tai 
negražu darbininkui protes- 
tuot prieš ,,Kovą” ir “Lais-

I

58 skyriaus narys.

16 d. rugs, kalbėjo pas 
mus svečiai iš Lietuvos. Bu
vo deklamacijų ir dainavo 
šv. Cecilijos ir “Aido” cho
rai.

Pirmas kalbėjo K. Vaiva
da, ragindamas aukauti. Pa
skui atsivedė kun. Kasakai- 
tis ir svečius. J. Bas. kalbė
jo paprastai, kaip ir visur. 
Yčas daugiausia kalbėjo, 
kaip lenkai lietuvius perse
kiojo. Paskui pasakė apie 
save, kad nesąs caro bernas 
(kas gi sakė, kad jis caro 
bernas?), kad nuo įsteigimo 
Dūmos nei vienas lietuvių 
atstovas nėjo su valdžia. Pa- 
skiaus aiškino manifestą.

Žmonės aukavo gausiai;pa^ 
draugijos skyrė po $100.00, 
kitos pirko sieksnius.

Tai jau tas.

iš Philadelphijos autorius ne
teisingai padavė J. Perkūno 
mintį apie L. M. Dr-jos na
mus. Tenais pasakyta, kad 
tie, kurie tiems namams au
kauja, yra “žiopliai”, vienok 
aš gerai girdėjau, kad Per
kūnas, kritikuodamas patį 
pamatą, ant kurio tie namai 
rengiami budavoti, pasakė, 
kad tie yra žiopliai, kurie 
sumanė “tautos namuose” 
aukso raidėmis iškalti var
dus visų aukavusių po $100. 
Perkūnas sakė, jog darbi
ninko doleris yra branges
nis, ne kaip kokio bankie- 
riaus ar kunigo šimtinė, ku
rią šie iš darbininko ištrau
kė. Pagalios Perkūnas dar 
pridūrė faktą, kad ateity 
žmonės, radę “auksinėmis 
raidėmis” iškaltus vardus 
visokių tautos nevidonų, dar 
gi su panieka žiūrės į tuos 
namus, kurių sienos apmo- 
zotos vardais net tokių 
žmonių, kurie net tiranija 
atsižymėjo. Taigi matot, 
kad ne tuos, kurie remia su
manymą, žioplais pavadino, 
bet tuos, kurie patįs suma
nymą padarė ir tą sumany
mą ant juoko pastatė.

J. Stasiulevičius.

Kewanee, Ill.
Gavome pranešimą iš 204 

kuopos LSS., kad minėtos 
kuopos draugai nutarė pro
testuoti prieš L. M. Dr-ją už 
paskirimą netinkamų ypatų 
aukų rinkimui, Ypač prieš

Wilkes Barrę, Pa.
21 rugs, iš netyčių nuėjau į 
bažnyčią ir — o stebuklai — 
pamačiau nesikeikiantį ku
nigą. Jisai nešmeižė socija
listų, tik liepė žmonėms la- 
vinties, mokinties, skaityti 
visokias knygas be skirtu
mo, gražiai auklėti vaiku
čius, nes tik tuomet jie, išau
gę, supras savo išnaudoto
jus.

Kvietė jaunimą nemėtyt 
veltui pinigus, bet išleist 
juos reikalingiems daik
tams.

Retas kunigas!
Pabalda.

jušėlis. Čia yra ir pasitu
rinčių tautiečių, betojr ver- 
telgystė gana išsivysčius. 
Pijokėlių pas mus ikvaliai: 
80 gėrikų užlaiko vieną kar- 
čiamą. Gerai dar, kad įsta
tymai dabar uždraudė dary
ti balius saliūnuose. Už
drausta duot nesuaugu
siems svaiginančius ‘'gėri
mus. F. R.

Gardner, Mass.
LSS. 89 kuopa perkėlė sa

vo buvainę į visiems lietu
viams žinomą Rayn’s Hali. 
Ten atsibus ir pirmos pra
kalbos su koncertu pirmą 
nedėldienį spaJio mėn.

Svetainė bus atdara kas 
vakaras.

Korespondentas.

kraščių, adresuokit šitaip:

“LAISVE”
242 Broadway, So. Boston, Mass.

kus darbininkiškus laikraščius:

“KOVA” 
Savaitinis

Kaina metams . . . $2.00
,, pusei .... 1.00

■ ?' t

“PIRMYN” 
Savaitinis .

Kaina metams . .
,, pusei . . . .

$1.50
80c.

.j

“KELEIVIS”
Savaitinis

Kaina metams . . .
,, pusei ....

$1.50
90c.

1

-w
S

“DILGELES”
Eina kas dvi savaites

Kaina mttams . . . $1.00
,, pusei . . . , 60c.

i .•/:

■

Norėdami Užsirašyti vieną iš šių lai-

LIETUVIAI PAREMS
TAUTOS NAMĄ, BET^.

. NE YČĄ.
Jersey City, N. J.. Drau

gystė DLK. Algirdo svarstė 
savo susirinkime apie pa
rengimą prakalbų Yčui ir 
Basanavičiui.

Kad pasirodyt visuome
nei, jog draugija simpati
zuoja tautos namui, bet ne
sutinka su Yčo politika — 
nutarė parengti prakalbas 
po išvažiavimui svečių į Lie
tuvą, o aukas pasiųsti Vil
niun. Iš savo iždo draugija 
aukauja net ant dviejų 
sieksnių žemės.

Vienas_ Yčo apginėjas J. 
K. pasakė: “ar jūs mislijat, 
kad tai atvažiavo kokie soci
jalistai? Ne, čia žmonės 
rimti. Netikit mano žo
džiams — tai paklauskite 
kunigėlio”. Tai mat, koks 
“argumentas”?

Kaip girdėjau, tai ir šv. 
Jono dr-ja taip pasielgė.

Mesijošius.

Rochester, N. Y.
IWW. lietuvių skyrius nu

tarė parengti balių ir už
kviesti visas draugystes, iš
skyrus LSS. kuopą. Tai, 
mat, kaip liet, skyrius atsi
lygina kuopai už darbavi- 
mą§i laike kriaučių streiko. 
Kuopa paaukavo $20.00 ir 
pirmutinė pradėjo rinkti au
kas.

Tai tokia dabar padėka! 
Juk tai aiškus išreiškimas 
nesimpatijos.

Darbininkas.
Nuo red. Jeigu taip yra, 

tai mus stebina nutarimas 
IWW. skyriaus. Sugyveni
mas geruoju su politiška 
darbinikų partija — pirmas 
privalumas unijistų. Pri- 
vatiškumai turi eiti šalin.

Keliaujantiems į Lietuvą
Žemiau paduodame dienas laivu iiplaukimo 

ir laivakorčių kainas. 
lA BOSTONO STAČIAI Į HAMBURG 

Išplaukia dužriubiniai laivai.
September 23................................................Cleveland
October 17................................................... Cincinnati
Octol>cr2X ...................................................Cleveland
November 22............................................... Cincinnati

I i BOSTONO PER ANGLIJĄ. 
White Star Linija in Liepoju kaina |37.

September 23...................................................
Octolier 7...................................... . ...............
October 21.......................................................
November IX............ ..................................
December 15........................\.......................

iš BOSTONO CUNARD LINU A 
Per Angliją in Liepoju—139.00.

September 80.......................................    Franconia
October 14........................................................ Laconia

LAIVAI IŠ NEW YORKO Į ROTTERDAM^. 
Be persėdimo—kaina $37.

September 30.......... ........................... N Amsterdam
October 7...................................................   .Noondam
October 14.................................... Ryndam
October 21................................Rotterdam Express*

J • Yas’J ’ aysko, | October 23.......................................................Potsdam
New Amsterdam

November 11................................................... Nordam
November 18................................................. Ryndam

Montello, Mass. I November 25........................... Rotterdam Expreaaa
December 2........................ Potsdam

LAIVAI IŠ NEW YORKO Į ANTVERPĄ. 
Laivai eina tiesiog—kaina $35.

September 24..............................................Vaderland
October 1....................................................  Finland
October 8...................................... Lapland Expreaaa

I October 15........................................................ Zeeland
- Vll- October 22.................................................... Kroonland

Merkinės parap., Savilo- October 29.................................................... Vaderland
7 metai, kaip gyvena A-

IŠ NEW YORKO | KREMĄ
Ona Gaitlis, į Expresai in 6 paras parplaukia did mari—kaina $40

, Lawrence, Mass. September 30............................... Kaiser Wilhelm II
‘ October 7.......................... Kronprinzessin Cecilia

Pajieškau draugų K. Zaronskio ir October 14................................Kaiser Wilhalm D. G
Pane- Octo)>er2l.....................................Kaiser Wilhelm 11

Vėžio pav., Pasvalio parap., Medinių October 28.................................Kronprinx Wilhalm
kaimo. Turiu svarbų reikalą. | iš new YORKO Į LIEPOJU.

32 Glenwood avė., Binghamton, N. Y. I U"*-’ ’ antros k basos $50.
Pajieškau Tonio Remeiko ir J. Ze- September20.....................................................Russia

I October 4.............................................................Caar
October 18.......................................................... Kurek
November 1........................................................ Russia

Geriausia laivakortes pirkti pas G. BARTASZIU, 
taipgi siųsti arba išmainyti pinigus kreipkitės per 
laiškus arba ypatiškai in parankiausia jums agen- 

nu. |turą-
A. Stasulaitis, GBO. BARTASZIUS

329 E. 14-th st., Chicago Heights, III. 261 W. Broadway 558 Broome St. 
------------------- SO. BOSTON, MASS. NEW YORK. N.Y. 

Pajieškau brolio Jono Šimkūno, Ku- .... .piškio parap., Grauzeliškių yiense- Norintieji plaukt iš Portland, Montreal STOS 
džio. Pirmiau gyveno Chicago, m. l’hiladelplnjos, klauskite kainu ir laivu išplauki- 
Taipgi pajieškau draugų M. Stankaus In0, 0 i)ri8lut>ltn- 
ir’ L. Jakubkos, abudu Kupiškėnai.

119 Cedar st., \ Lewiston, Me. Lietuviška Barberne.
Pajieškau draugų Alenos Žikiutės Pranešu visiems lietuviams, kad aš 

ir Igno Kupsčio, abu Kauno gub., II- atidariau naują, pirmos kliasos BARZ- 
gižiu kaimo. Gyvena, rodos, West- DASKUTYKLĄ. Pas mus nuskuta 
field, Mass. barzdą, nukerpa plaukus, padaro masa-

M. Petrauskas, žą. Viskas atliekama gerai ir už priei-
3149 So. Haisted st., Chicago, Ill. kainą. Meldžiu ateiti persitikrint. 

Pajieškau savo pažįstamo Kazimie- ST. ČEKANAUSKAS 
ro čivo, Kauno gub., Vilkamirsko 122 W. Broadway, So. Boston, Mass, 
pav., Roguvos parap. Atvažiavęs į ____ t_____________ .,
Ameriką gyveno Pennsylvanijoj, o 
paskui Ohio valstijoj. Meldžiu atsi
šaukti šiuo adresu:

John Petronis, 
1204 - 150 Homer avė., _____ _ _____ _
---------------------------Chicago, Ind. I Fleitos ir Armoniko. 

-- -----------—‘ 1 praktikos mokinime.
PROF. LUCA 

15 Hanover St.,

Jau išėjo iš spaudos nau- 
ia K. Jasiukaičio apysa-

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 17 iki 28 metų senumo. Aš esu 
jaunikis 28 metų amžiaus; mylintis 
mokslų ir dorą gyvenimą. Gerai pa
mokintas. Taigi merginos, kurios 
mylit apsivedimą ir dorą gyvenimą, 
meldžiu atsiliepti šiuo adresu:

A. Vaišnora, (76)
P. O. Box 102, Wilkes Barre, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės, ne jaunesnės 18 m. ir ne 
senesnės 25 metų. Aš esu 25 metų 
vaikinas, gerai pamokintas ir turiu 
gerą darbą. Merginos, kurios mylit 
šeimynišką gyvenimą, atsišaukit ir 
atsiųskit savo paveikslą.

K. M. Juškevičia, 
P. O. Box 135, Rumford, Me.

Pajieškau darbo, esu dirbęs čuguno 
liejyklose Rusijoj, bet čia, nemokėda
mas anglų kalbos, negaliu gauti pa
našaus darbo. Todėl meldžiu “Lais
vės” skaitytojų pranešti, kur dau
giausia dirba lietuviai, lenkai ir ru
sai, nes aš tas kalbas moku.

A. Urba, 
668 Northampton st., Easton, Pa.

Pajieškau draugo M. Skinkos; pir
miau gyveno Škotijoj, vėliau atvažia
vo į Brooklyn, N. Y. Paeina iš Su
valkų gub., Marijampolės pav.

L. Petrušaitis,
R. R. 3 Box 207, Clinton, Ind.

Pajieškau draugų J. Stuko, F. Kau- 
lakio ir J. Černiaus. Visi Kauno gub., 
Vilkmergės pav., Šimonių parap. Tu
riu svarbų reikalą. Pranešėjui išlai
dos bus atlygintos.

A. Samulevičius, 
90 Pardee st., New Haven, Conn.

Pajieškau draugų S. Bagavičiaus ir 
A. Rupeikos. Abu Kauno gub., Šiau
lių pav., Bagavičia pirmiau gyveno 
Cambridgeport, Mass.

J. Galminas, 
1331 Hyde Park avė., Hyde Park,M ass

r North Abington, Mass. i Pajieškau brolio’ Kauno gub., Kauno pav. 1 unu labai | November 4
Po L. Prūseikos prakalbu svarbM re£al£*-„ ... ,

v — v» IK* 1 i 1 I VclSl 1 IclUSKRS,žmones čia labai subruzdo, is? Ames st., 
Kapucino švogerėliai net „ .. „ - o
j: ui.... t1 , j Pajieškau brolių Jono ir Stanislo-dilbtuvese neduoda rainy- vo Stankevičių. Suvalkų gub., Kal
bės ir sako, kad jeigu dar mėlių parap. ‘Turiu svarbų reikalą, 
kada surengsim prakalbas, nl8 QuaJr“r"ga'“,®‘“and Kapids.Mich. 
tai visus išvaikys. Sako, .. ----------
girdi, nereikia čia mūsų nJ’j2ieSu--Ju-° Jurgaino’ 
mieste socijalistų. nių kaimo.

Nesikarščiuokit, fanati- merlk°f 
kai. Ne vieną socijalistą už 65 Gordon st, 
mokslą jau pakorė, o vienok r “ 
socijalizmas gyvuoja, taigi lg. Ragažinsko, Kauno gub., 
jūs nieko mums nepadarysi- Y^io pa\.’ ,Pasvalį° parap 
te, nes męs kovojam uz dar-| a. Krivickas,
bininkų reikalus.

Neseniai ant vieno draugo 
tūlas Š. net parašė donosą, I breckio. Rugsėjo 9 d. jie prasišalino, 
kad jisai esąs IWW. organi- muštu pakaušiu, galva aplink apsku- 
zatorius. Argi tai ne b jau- sta, dešinės rankos pirštas be nago. 

11*11 ‘11*0'1 t*!! np 111 rlošvcifoTi* ^ebieckis tamsiais plaukais, su ūsais.1 u, ai gi rai ne juaosysre 1 n Kas pirmas prancš — gaus $15 dova- 
dar vadinasi katalikais.

Tam pačiam draugui tu-| f 
las K. P. pradėjo rinkti au
kas raudoną kaklaraikštį 
nupirkti. Patarčiau jam, 
fanatikėliui, nueiti į Cam- 
birdge’iaus skerdyklas ir 
nusipirkti gyvulių smegenų, 
gal būsit išmintingesni.

Nebijantis nieko.

Kewaneečių proteste at
kartojama visa, kas laikraš
čiuose buvo rašyta apie Yčą. 
Jie reikalauja (! Red.) Yčo 
suspendavimo ir paskyrimo 
atsakančio žmogaus, nes 
valdžiai ištikimas žmogus 
negali būti mokslo mylėto-

Kewanee socijalistų kuo
pa sakosi pačiam tautos na
mui prijaučianti.

Mums rodosi, kad būtų 
daug bereikalingo darbo ra- 

Kunigai nekalbėjo, nes įgyti protestai. Kas reikia 
plakatus darė “Laisvė”, pasakyt apie Yčo politiką, 

Mums rašo iš New Bri taino :Daį, atlieka socijalistų laik- 
21d rims tnrėio ivvkti rastlJa> kuri nepraleidžia 

prakalbos Lietuvos .Sūnų ir Lį jį teisinga šviesa. Pro- 
Dukterų Draugijos. Turėjo testais męs kuniginių nenu
kalbėti ir kunigai, bet, pa- gązdinsime. Tam tikslui 
tyrę, kad plakatai daryti reikia veikimo ir kovos. Jei- 
“Laisvėj,” atsisakė. Tuomi gu Kewanee draugai prita- 
jie išreiškė protestą prieš Lria tjauto.s. tarnui tai 
darbininkiškus laikraščius.reikia

Bet draugija nepasiduos. 
Ji rengia ant 5 d.spalių nau- Dorrisville, III. 
jas prakalbas ir kviečia “Lai-1 čia gyvuoja šv. Jurgio 
svės” leidėją. dr-ja, SLA. ir LSS. kuopos.

----------------- » Laikraščių gan daug parei- 
Lewistono žmonės prita- na ir yra būrelis susipratu- 

ria tautos namams. siu lietuvių. Daugiausia

atsibuvo susirinkimas D. L. jaį, šiaudiniai katalikai, ku- 
K. Gedimino dr-stes kaslink rie visokiais būdais plūsta 
paaukavimo Lietuvių Moks- apšviestenius žmones. Mu
lo Draugijai Vilniuje. D. L. įsų kunigas Ugne spjaudo ant

tuom tik sau garbę pagadi
na. Ką gi męs matom: vie
tiniai socijalistai kuogra- 
žiausia užsilaiko, o kunigo 
avinai, tai vaikščioja staci
jom, galvomis žemę raulo- 
dami.

Kodėl kunigas nesirūpina, 
kad darbininkai jau visas 
mėnuo algų negauna? Jam 
nerūpi kapitalistai, o tik su
sipratę socijalistai.

Taigi, mūsų piemeniui vi
sai nerūpi žmonių išgany
mas. -Šventakupris.

Westfield, Mass.
Čia lietuvių yra apie 500. 

Vietinė draugija šv. K. K. 
turi apie 200 narių. Gerai 
gyvuoja ir turi savo svetai
nę, taip:-pat apie $2,000 ban-

20 d. rugs, turėjo balių. 
Pelną skiria naudai tautos 
namo Vilniuje. Laike ba
liaus K. P. š. iš Holyoke, 
Mass, laikė trumpą prakal
bą, pagirdamas už jos darb
štumą ir nepamiršimą tėvy
nės. K. Šimkonis.

LIETUVIAI! MOKINKIT 
GRINORIUS, KAIP AP

SIEITI SU GESU.
Rochester, N. Y. Pas Ru- 

sinakus atsitiko baisi nelai
mė. Naktį iš 19 į 20 rugs, 
du vyrai atsigulė anksčiau, 
o kiti buvo smuklėje. Parė
ję namo, užsidegė gesus, bet 
guldami neužsuko, tik užpū
tė. Ir štai rytmetyj pasiro
dė šitokios pasekmės: vie
nas buvo numiręs, antras 
numirė po akių, trečias mi
rė ligonbuty. Jie visi nese
niai atvažiavę Amerikon. 
Apie tai mums praneša J. 
Bendokaitis. Neseniai to
kia nelaimė buvo Waterbu
ry.

So. Boston, Mm

draugijų nariai, rei- 
susirinkimų savo- 
ir nubauskit tuos

APICELLA
Boston, Mass .

Muzikos Mokykla.
Duodame lekcijas ant Smuiko, Man- 

dalinos, Gitaros, Korneto, Klernato, 
. ___ ________Turime 15 mėty

CHICAGIEČIŲ ATYDAI
RUDENS VAKARAS 

Parengtas
U. S. S. A. VII! RA.JOINO

š?

i

Nashua Lietuvių Atydai! 
BALIUS, BALIUS!

Po vasaros karščių parengia šv. 
Petro ir Povylo draugystė balių, ku-1 , 
ris atsibus 4 d. spalio (October) 1913 jaUSia 
m. svetainėj O’Danel Hall, Nashua, ugiz 
N. H. Pradžia 7:30 vai. vakaro. Ba- * 
liūs trauksis iki 12 vai. nakties. Kvie
čia visus atsilankyti.

Komitetas.

Svarbu Agentams.
Pajieškau agentų visuose miestuo

se. Geras pelnas be iškaščių. Reika
laukit kataliogo su informacijomis, 
prisiųsdami 2c. štampoms.

A. Strupas, (80)
Photo Jewelry Co.

123 Ferry st., Newark, N. J.

Atsišaukimas j Brooklyno 
draugijų narius.

Vyrai! Išmokime guodoti 
draugijų vardą. Ar tai gali 
koks žmogus, draugijos ne
įgaliotas, klampinti visą 
draugiją? Tuo tarpu, dau
gelio draugijų delegatai vi
suomenės akyse baisiai susi
kompromitavo, kuomet iš
drįso, visai neįgįilioti, padėti 
draugijų vardą po tuo kvai
liausiu ir bjauriausiu protes
tu prieš darbininkų laikraš-

Draugijų nariai! Jūs ma
tėt, kad “Kova”, “Keleivis”, 
“Pirmyn” ir “Laisvė” prita
rė tautos namams, tik nepri
tarė ir peikė kunigų pastum
dėlio' Yčo politiką. Užtai 
tie laikraščiai verti pagar
bos.

Tie laikraščiai mus dau
giausia remia laike streikų. 
Kur buvo Račkauskai, Var- 
nagiriai, Sirvydai, kada 
kriaučiai streikavo? Kur jie 
buvo?

“Kova” ir kiti darbininkų 
laikraščiai aiškina kapitalo 
šunybes, kviečia kovon, or
ganizuoja mus.

Argi už tą puikų darbą męs 
atlyginsime, kaip laukiniai 
žvėrįs?

Todėl, 
kalaukit 
draugijų 
piktadarius, kurie paniekin 
mūsų draugijų vardą.

K. Gedimino dr-stė paauka- ^dieviškų ladcraščių, 
vo visą $100. Taipgi ant 
28 d. rugs, rengia prakalbas, 
(aibės J. B. Smelstorius. 
Bus paminėjimas 5 metų 
nuo uždėjimo dr-stės ir bus 
numažintas įstojimas į dr-stę; 
Nors tautiečiai ir kelia savo 
kvailus protestus prieš soci
jalistus ir jų laikraščius, būk 
esą priešingi Lietuvių Moks
lo Draugijai, bet aiškiai pa
sirodo, kad mūs tautiečiai su 
klerikalais protestuoja, patįs 
nežinodami prieš ką. Prie 
D. L. K. Gedimino dr-stės 
priguli ir socijalistai ir nei 
vieno nebuvo priešingo, kad 
aukauti. Bet visi rėmė tą 
sumanymą, ir trįs socijalis
tai išsireiškė viešai, kad Ge
dimino dr-ja paaukauja $100, 
tai męs sieksnį žemės nuper- 
kam. I

Socijalistai tik nepritaria 
Yčo bjauriai politikai, kuris 
pirmasis iš lietuvių atstovų I 
drįso taip pažemint tautos 
vardą, eidamas pas carą su 
pravoslaviška ikona.

Kazys Vilaniškis.
Philadelphia, Pa.

Gerbiamoji Redakcija!
Tamstų laikraščio paskuti

niam num. korespondencijoj

Central Brooklyn, N. Y.
“Tėv.” N 37 pasirodė iš C. 

Brooklyn kelių vyrukų pa
vardės po protestu. Tas pa
vardes surinko vienas žmo
gelis — šiaudinis patriotas, 
kuris šlamatavo po stubas 
po kelis kartus, bet, pasiro
do, tai minėtas patriotėlis 
tarpe čionykščių žmonių tu
ri labai prastą vardą. Su
rinko tik 6 pavardes ir tai 
nieko nemąstančių žmonių, 
nekurie iš jų, jo paties bur- 
dingieriai. Tokiem žmonėm 
bile tik prieš socijalistus — 
tai jie gatavi ir po kelias pa
vardes padėti.

Tūlas iš tų pasirašiusių 
pardavinėja kiauras skrybė- 

į les. Geriausia būtų, kad pat- 
| sai prieš save protestuotų.

p. J.R. Paupis.

Oglesby, Ill.
Lietuvių čia yra 500. Ap

švietimas stovi gana žemai.
Atsinaujino LSS. kuopa iš 

5 narių; dabar jau turi 9 na
rius. Susirinkimus laikys du 
sykius į mėnesį (1 ir 16 die
ną) — vienas bus sunaudo
tas diskusijoms, kitas bė
gantiems reikalams. Čia 
gyvuoja 2 pašelpinės drau
gijos, bet abidvi šventos. 1 
iš jų buvo sutverta ant lais
vų pamatų, bet išvažinėjus 
laisvesniems žmonėms, pa
puolė po kunigų globa ir ta
po praminta šv. Izidoriaus 
dr-te. Gyvuoja čia ir L. Ne- 
prigulmingas kliubas. Su
sirinkimų beveik nebūna, iš
ėmus atsitikimus, kada koks 
politikierius bačkutę pasta
to. Tokių atsitikimų laike 

Į rinkimų netrūksta.
. Argi gražu, vyrai? Gi 
matot, kad darbininkų padė
jimas diena dienon bloges
nis, o jūs sau bovijatės su 
bonkutėms. Turime ir pa
rapiją, tik kunigėlio neuž- 
laikom, nes mūsų tėvelįai su 

I mažai neužkišami. Jį pava
duoja Spring Valley farize-

Lietuviški esperantistai
Matomai ir tarpe lietuvių 

randasi tarptautiškos kal
bos esperanto šalininkų.

Mums praneša, kad Mon
tello, Mass, žada pasirodyti 
koks tai mėnesinis esperan
to kalbamokslis. Vienok 
tikrų žinių trūksta.

Great Neck, N. Y.
Čia gyvuoja LSS. 168 kuo

pa, nors neskaitlinga na
riais, bet darbšti. Per praė
jusius 8 mėn. parengė 3 pra
kalbas, 1 teatrą, 1 referatą 
ir 2 pikniku. Spalių mėn. vėl 
bus teatras.

Čia gyvuoja dar laisva šv. 
Frančiškaus draugystė, bet 
minėta draugija dar miega. 
Gaila, kad ji nenori gražiuo
ju sugyventi su LSS. kuopa. 
Melsčiau išmintingų draugi
jos narių taikiai sugyventi 
su kuopa, nes kitaip reikės 
susipykti.

Domazėlis.

LIETUVIAI FARMERIAI
So. Deerfield, Mass. Čion 

lietuviai ^užsiima cibulių ir 
tabako-auginimu. Šįmet ga
vo gerą atlyginimą už savo 
darbą. Cibuliai ir tabakas 
pusėtinai užderėjo, o ir get
rai kainuoja.

Taigi nekurie vyrai pel
nys po $500.00 už vasaros 
darbą.

Čia moterįs dirba visus 
laukų darbus sykiu su vy
rais, nors sunkus darbas, 
bet surenka pora šimtelių, 
nusiperka gabalą žemės ir 
gyvena, kaip Lietuvoj, tyru 
oru kvėpuodami. Patartina

Griuvėsiuose.
GERA PROGA LIETUVIUI I Toje apysakėlėje vienas iš 

■ BARBERIUI. gabiausių mūsų beletristų K 
Parsiduoda lietuviška Barbernė, Jasiukaitis piešia liūdną pa- 

lietuviąis apgyventoj vietoj. Biznis veikslą 1HŪSU SOdŽiaUS met- 
geras ir įdirbtas, nes laikau 4 metus. . *- %
Pardavimo priežastis — savininkas | gaites gyvenimo, 
važiuos j Lietuvą. Norintieji pirkti, 
atsišaukite arba patįs atvažiuokite po 
šiuo adresu:

Z. W. Pekarskis, (80)
151 Elm st., Lawrence, Mass.

Stasė — tos merginos var
das — patogi, darbšti, gabi, 
širdinga. Atsakančiose są
lygose jinai galėtų puikiai 
pakilti savo išsilavinime. 
Bet ant nelaimės tą žiedą, 
kuris vos bepradėjo sprogti, 
nuskynė žiauri ranka dar 
žiauresnio žmogaus. Stasė, 
kurį pamylėjo tą žiaurų 
žmogų, visa savo širdies 
liepsna — nesusilaukė iš jo 
pusės jokios meilės. Jisai 
pasinaudojo Stase užganėdi- 
nimui savo gyvuliškų ins-‘ 

Nedėlioję, 5 Spalio (Oct.) ’13 I ti^tų ir užmiršo apie ją.
rop.Hrrr tiidnrd HA! I Tai liūdna ir graži iston- 

3417 so. Haisted St., Chicago, m. Ja apie žuvimą merginos, 
Pradžia 4 va).po piet. įžanga 25c ypatai kuri buVO taip Širdinga, taip 

Nuo 4 iki 5 vai. svečiams bus dalinama f Ji
knygutė dovanu.

Siame vakare dalyvaus: vietiniai soči- Ift apysakėlė Vertėtų per- 
nionologistai, visiem! pažinstamas Ste- 
pūkas ir kiti. Pasibaigus programui bus Kaina — 15C. 
BALIUS, skrajojanti krasa ir rožinis 
šokis su puikių dovanų išlaimeiimais. LA1OVL ,
Šitas vakaras rengiamas su tikslu, kad 242 BrOadwaV. 
Chicagoje padaryti 10.000 lietuviu soči-' -
jalistais. KOMITETAS.
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Steitas

VIETINES ŽINIOS
Pereitoj pėtnyčioj buvo L. 

Ukėsų Dr-stės susirinkimas. 
Kaip Dr-stė gyvuoja, dar 
niekad nebuvo tokio triukš
mingo susirinkimo. Neku- 
rie nariai padavė skundą ant 
p. Jurgeliūno, kaip tasai drį
sęs, niekeno neįgaliotas, pri
sidėti prie to bjauriausio pro
testo prieš darbininkiškus lai
kraščius. Buvo net tokių,ku
rie nenorėjo skundo priimti, 
bet didžiuma priėmė. Tuo
met prasidėjo svarstymas. 
Keli išmintingi dr-jos nariai 
nurodė, kad protestas netu
rėjo jokio pamato, kad dar
bininkiški laikraščiai rėmė 
tautos namus, tik nerėmė p. 
YČO. Jurgeliuno gi šalininkai, 
neturėdami jokių argumen
tų ir nemokėdami gražiai iš 
reikšti savo nuomonių, pra 
dėjo šaukti ir bliauti. Tie 
bliovikai buvo išanksto susi
organizavę. Daugeliui socija 
listų net nedavė kalbėt, tik 
šaukė visokiais balsais. Bjau
riausia yra tas, kad Jurgeliu 
nas, pats būdams apkaltintu, 
pradėjo šaukt: “aš jus nu
bausiu po dolerį”. Didesnio 
kvailumo ir būti negali. Už 
tai jisai susilaukė paniekos 
vardo. Matomai, p. Jurge- 
liūnas ėmė mandagumo lek
cijas pas Cambridge’iaus 
Rymo agentą.

Kada balsavo, tai apie iš 
90 narių, už Jurgeliūno ištei 
sinimą buvo suvirs 30. Ant
rai pusei net balsuot nedavė. 
Dalykas dar neužbaigtas, 
nes reikės tą viską galutinai 
užbaigti. Tikimės, kad na
riai turės sveiko proto ir su
pras, kad Jurgeliūnas netu
rėjo tiesos protestuoti dr-jos 
varde. Juk tokiu būdu die- 
važin, kur vienas žmogus ga
lėtų nuvesti visą draugiją.

Taip-pat, vyrai, vietoj 
kumščio ir bliovimo, vaduo
kitės liogika ir sveiku protu.

22 d. rugs. Cambridge’iuj 
turėjo būti prakalbos Yčo ir 
Basanavičiaus, bet neįvyko. 
Apie tai plačiau pranešta 
skyriuje žinių iš Amerikos.

21 d.rugs.pp. Basanavičius 
ir Yčas kalbėjo So. Bostone. 
Prakalbu turinys paduotas 
ant antro puslapio šiame “L” 
numeryje.

Aukų surinkta suvirs $1,- 
000. Iš So. Bostono manoma 
išsivežti veik pusantro tūks
tančio dolerių.

Kun. Žilinskas per pra
kalbas ragino žmones su- 
J'ieškoti,savo senas lietuviš
kas skrandas, aplinkines ir 

vyžas ir dalyvauti Columbus

Jeigu kunigas nori — 
Ii patsai pirmas pavyzdį 
rodyti.

ga
in-

Kada Brightono delegatai 
nuėjo pas kunigą Žilinską 
patirti apie pp. Bas. ir Yčo 
prakalbas Brightone, tai ji
sai pasakė:

—Jeigu atsiųsit automo
bilių, tai važiuos.. Karais gi 
nesibalados.

Paaiškinimo prie šių žo
džių nereikia.

207 LSS. kuopa pradėjo 
mokintis B r. Vargšo dramą 
“Gadynės Žaizdos”, kuri bus 
sulošta 1 lapkričio Dahlgren 
svetainėj, So. Bostone.

Ateinančioj nedėlioj, 28 
rugsėjo, Lietuvių svetainėj 
atsibus 207 LSS. kuopos su
sirinkimas. Visi sąnariai, o 
taipgi ir norintieji prie mi
nėtos kuopos prisirašyti, 
meldžiami atsilankyti. Pra
džia 10 vai. ryte.

Ateinančioj nedėlioj, 28 
rugsėjo, atsibus 60 LSS. kp. 
puikus koncertas, papras
tam laike ir paprastoj sve
tainėj. Neužmirškite atsi
lankyti,

Nedėlioj, 28 rugs., bus 162 
LSS. kp. prakalbos po N112 
Salem st., Bostone. Pradžia 
7:30 vai. vakare.

LAISVE
' Del Montello Lietuvių. Parsiduoda GROCERNE

Sveiką 
Apetitą

turi tiktai žmogus, kuris kaip 
reik perkremta ir sugrumu- 
liuoja maistą.

Pranešamo visuomenei, kati ings uždčjomo 
SANKROVĄ ANGLIŲ, VISOKIŲ GRUDŲ IR 
ŠIENO. Taigi pas mus galite gauti geriausiu 
anglių, grudu, šieno, ir malku baksus. Mes savo 
tavorų gvarantuojam, jei inusu tavoras nebutu 
atsakantis, tai mes duosim kitų arba sugružinsim 
pinigus. Bet mes užtikrinant, kad visi liksit už
ganėdinti minu lavorais. Meldžiamo atsilankyti 
po šiuo adresu: (X"6)

V. ŽMU1DINAVIČIA CO.

Severos
56-58 Ames Street, Montello, Mass.

Lietuvių ir lenkų apgyventoj vietoj, 
biznio būna nuo $550 iki $600 kas savai
tė, bet darbštus vyras galėtų 2 sykiu 
padidinti biznį, nes kitų grocernių arti 
nėra. Kurie norite dažinoti apie tai, 
kreipkitės į ofisą, nes ta vieta bus par
duota greitai. - Skubinkite!

LITHUANIAN AGENCY
315 Broadway, So. Boston, Mass.

A. IVAŠKEV1Č, Manager
Tel. So. Boston 605.

Naujos Mados
GRAMAFONAi

$20 vertės mašinų atiduoda tik už $17 BUK 
VYRAS

50,000
KNYGŲ

Skilvinis
Biteris
(Severn’s Stomach Bitters)

pagelbsti tiems, kurie negali 
kaip reik sugrumuliuoti mais
to. Jis yra pagelba grumulia- 
vimo veikmėj, prašalina išpū
timą, rukštų atsimušimą, rė- 
mulį, užkietėjimą ir abelną 
apsilpnėjimą.

Kaina $1.00

Sustiprinkit 
Savo Nervus

Vartodami

SEVEROS
NERVOTONĄ
Jis patariamas kaipo vaistas nuo

Nervų n u plyšimo, 
Nerviškumo, 
Nemiegos,

ir nuo kitų nerviškų betvarkių.
Kaina $1.00.

Aptiekose, arba stačiai nuo 
musų, prisiimtus kiek 

kainuoja.

TRIS OUROS KINVOpS:

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

II! PATAS Antrononiifika kny- I K™ i gopioHiiulę.ŽTO},
ir kitas planetas, Su paveikslėliais..............................JSc

MEILES KARŠTLIGE knygele apie 
meilę.................................................................................. 2Oc.

Imant visas tris sykiu, atiduodam už 60c
Pinigus siuskit pačtos ženkleliais fiiuo adresu.

J, STROPUS
6 Lorinję St., So. Boston, Mass.

Aš užlaikau Columbios grainafonus su lietuviš
komis dainomis, kurias išgieda labai gražiai ir 
aiškiai. Ant abieju pusiu yra kitokia dainelė. Re
kordai yra padaryti stipriai ir gali laikyti kelis 
metus. Kiekvienas rekordas kainuoja tik 75c.

Jeigu norite turėti gerą gramafomp tai tuojaus 
rašykit pas mano, o aš jums pristatysiu greitu 
laiku už pigiausių kaina. Jeigu nori mano katalio- 
go, tai atsiuskit šlampa už 2c., aš nusiusiu jumit 
dideli puiku’ katalogą, kuriami' rasit visokiu ma
šinų su trubomis ir lis trubu.

Kreipkitės šiuo adresu:
CHARLEY (iRANECKAS,

28 Essex st., Athol, Mass.

P7':

Vysai Dykai Del Viru
Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk del vyru. 

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijinia krauja
arbasypili,nubiegimasieklos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išiuietimus, negromulavinia, patrotitu 
stypiibc, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, rūmą* 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas, 
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidonias sava 
namuse privatiškai, slapta ir laitai pygjai.

Ta, dykai Įgauta knyga, pasakis jums kodėl Jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvS Žinios, katros ture žinoti kožnas vedes arba 
nevedės vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku 
lygu. Temykit, jog-ta knyga yra siustą vysai dykai, 
užmokam už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adreaa ant 
Šeiniaus paduotu kupon'n, katrų siusk mums šendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS. '
DR. JOS. LISTER & C0„ L 606 22 Fifth Avenoe, ChieMo:

Godotinas Tainista: P.-i^al Tamistos prižadiejma, aš norleėjau 
jog Tarnista prisiustuniei man vysaidykai včuajusu knyga del vyru.

Vardas

Adresas;

Tautietes ir Tautiečiai!
Jau praslinko apie trejatą metų ir

Philadelphijos raudasi tiktai

giminių

dbernis- 
eių gy- 
ykaduo-

Dr. Ignotas Stankus ( 
hunibugieris, kuris tarnauja 
dykloje. Visi jau girdėjom 
niai-valkatos su New Yorko
mokytą žmogelį, ir net daktarą Ignotą Stankų

nuo jo

iki 
ste 
tikras lietuvys daktaras Ignotas Stankus, 
1210 So. Broad St., Philadelphia, Pa. Jis

W. F, Severą Co.
CEDĄR RA PI PSIOWA

Temykit!
Pranešu visiems savo kostumeriams, 

kad persikėliau nuo 122 Broadway po 
num. 4GI -4tli So. Boston,
Mass.

Moteriškų Drabužių Siuvėja 
ANNA SIKORA

161 4th St,, So. Boston, Mass.

Koncertas ir Šokiai.
D. L. K. Vytauto Benas rengia labai 

puikų koncertą, kuris atsibus Sukatoje, 
27 R LlgGKCijo (S©pt©iT»t>©r), 
1913 m., Lietuvių Svetainėj (Dahlgren 
Hall), kampas E ir Silver Sts., So. Bos
ton, Mass. Beno koncertas prasidės 
7:30 vai. vakare. Kviečia atsilankyti

KOMITETAS.

Pirmos Kliasos Valgykla
Šiuomi pranešu kaip vietiniam, taip 

ir iš kitur pribuvusiems svečiams, jog 
atidariau pirmos klesos valgyklą. Pas 
mane galite gaut gardžiausius pietus už 
pigų užmokestį. Su pagarba

A. ATKOČAITIS
115 Ames St., Montello, Mass.

(Slitzo vietoj) X-9Z

Telephone So. Boston. 845 M 
įį 
c) DR. F. MATULAITS

495 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Valandos:
Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare.
Nedėliomis iki 3 vai. po piet.
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PAVEIKSLAI
“Piramida Kapitalizmo Sistemos” 

ir‘‘Medis Nedorybės”
jQ[( Jaunami “Laisves” Spaustuvėje.

50.000 Kataliogų DYKAI!
Prisiysk už 3c štampą, o apturėsi didžiausj lie
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ, 
ŽIEDŲ ir visokiy auksorišky daikty. Siun
čiam j visas dalis svieto. Mūšy kataliogas 
perstoto didžiausią Atiksoriškų Daiktų Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti. 
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio 
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuoapgaviky.

Reikalaukite tuojaus.

I P Tninrln 822 Washington St. J.l • 1 Ulmldy boSTOIS. MASS:

LAIVAKORČIŲ IR PINIGU SIUNTIMO AGENTŪRA'.

Reikalingas Bučeris.
Reikalingas atsakantis bučeris, kuris 

moka angliškai ir lietuviškai susikalbė
ti. Taipgi reikalingas geras ir atsa
kantis kukorius (virėjas), kuris viską 
galėtų gerai atlikti.

307 4th St., kampas I) St., So.Boston 
Telefonas So. Boston 428 W Mass

Del Montello Sportų.
Pranešu visiems Montello sportams, 

kad aš uždėjau naują krautuvę, Pilkos 
bloke, kurioje galima gauti kalnierių, 
marškinių, kepurių, svefleriy ir 1.1. 
Taipgi galima užsisakyti ir siūtus ant 
orderio. Su pagarba X‘9?!

SAM LEBOFF
763 N Main St., Montello, Masti.

PERSKAITYK!
Užsirašyk Sociįalistų Partijos Latvių 

Organizacijos Centralinį Organų

‘STRAHDNEEKS’
“Strahdneeks” yra darbo žmonių lai
kraštis, išleidžiamas ir palaikomas tik
tai darbininkų, Jūsų parama jam būti
nai reikalinga. “Strahdneeks” kainuo
ja 1 mėnesiui 25c, 4 mėnesiams $1.00, 8 
mėnesiams $2.00, metams $3.00. “Stra- 
hdneeko” redakcijoj randasi ir knygos, 
kuriame galima gauti visos geriausios 
latvių Ir rusų knygos. Reikalaukit ka- 
taliogo; bus prisųsta dykai.
Pinigus galima siusti ir markomis. Adresuok taip:

“STRAHDNEEKS“ 
Box 397 Fitchburg, Mass

jos. Už tokį melagingą ir neteisingą skundą, daktaras Ijj 
greitai juos suvaldė, o laikraščius, kurie tą garsino, tiesiog 
į dydyjį teismą.

H/“ Ptidektivoiičs Dnktnriil Stimkiii.
Už išgydymą nuo visokių ligų. Čion sulaipinti visų yra negalima, bet kelios padčkavo- 

nes tai pinasi su pavelijimu pačių pacijcntų. Kitos visos padėkavonės yra užlaikomos didžio j 
slaptybėj. Aš Marijona Pociene, T!43 Gratz st,, Philadelphia, Pa., labai sirgau, turėjau skau
dėjimą nugaros, gėlimą galvos, didelę temperatūrą, skausmą einant) iš viršaus kojų j apačią, 
negalėjimą valgyti, džiuvimą burnoje, jautimą šalčio su prakaitavimais ir abelną nusilpnėjimą. 
Šaukiaus prie daug daktarų, bet jie negalėjo mane išgydyti, o kuomet atsišaukiau prje dakta
ro Ignoto Stankaus ir jis mane išgydė už 2 kartų atvažiavimo ) mano namus. Ištariu jam šir
dingą ačiū ir Dieve duok jam ilgesnį amžių, kad galėtų ir kitus sergančius gelbėti. Aš Juoza
pas Gudauskas, 418 Chesnut st., Newark, N. J., ištariu širdingą ačiū daktarui Ignotui Stankui 
už prisiuntimą gyduolių nuo sunkaus kvėpavimo, užkietėjimo vidurių, skaudėjimą kaulų ir 
abelno nusilpnėjimo. Nuo pirmos dienos pajutau, kad nuo Jųsų gyduolių teisingai sugrįžta 
mano sveikata ir daugiau gyduolių nebereikalauju. Vietoje padėkavonės aš nepatingėsiu at
verti savo burnos prieš savo draugus ir pažjstamus. Ona Masauskicnė, 2 Hutcliinsoh St., 
Jobstown, N. J. likos išgyd yta nuo nervų ligos, negalėjimą miegot i ir jau t imu 1 aks tau t) kraują 
su niežėjimais ant kimo. Aš likaus išgydytas nuo išbėrimo spuogais ant kūno. AšJuoza- 
pas Vinkeviče, 40 Cross si., Boston, Mass., širdingai dčkavoju daktarui.Stankų i už išgydymą 
manęs nuo skaudėjimo galvos, sunkaus kvėpavimo, kosulio, ir sugrąžinimo jaunų dienų. 
Tamstos vardą garsinsiu visur Bostone tarp lietuvių. Jonas Saui ūsaitis, 3206 Stanford st., 
Pittsburgh, Pa., mane išgydė daktoras Stankus nuo išbėrimo spuogais ant veido. AšJuigis 
Lukoševiče, 128 E. Superior st., Chicago, 111., biivau labai silpnas! r turėjau kosulį, net buvau 
pametęs viltį būti sveiku, bet kuomet atsišaukiau pas daktarą Ignotą Stankų, jis už pirmo pri- 
siuntimo gyduolių mane išgydė. Dėkavoju širdingai ir siunčiu $2.00 gastinčiaus.

Visuomet kreipkitės ypatiškai arba su laišku ant tikro adreso taip:

Dr. Ignatius Stankus
1210 S. Broad Street, - Philadelphia, Pa.

Ofiso valandos iš ryto nuo 9 ik i 11. Po pietų nuo 2 iki 4 ir vakarais nuo 7 iki8 vai. , 
N edėliomis nuo 9 i ki 11 vai. ryto ir nuo 1 i k i 4 valandai po pietų.

teisina Jei nori keliaut į 
seną Tėvynę arba 

jei nori siysti

Laivakortes
tai visada pirk pas
G. BARTASZIŲ

Dabartiniam laike iš Hamburgo į Bostoną galima atvažiuoti tik už $40.00. 
gyvenanti rašykite į jums artimiausi ofisą, o visas žinias mielai suteiksime, 
suokit šiaip:

Toliaus
A d re

GEORGE BARTASZIUS
261 W. Broadway,

SO. BOSTON, MASS.
558 Broome Street

NEW YORK CITY, N.Y.
V

Tik 1 doleris!
mename. Steponaitis buvo vienas iš pirn ųjų musų jaunųjų rašytojų 
kurie duoda mums pradžią grynos literai liros stiovei, kinių visų pir
miausias tikslas jau nebevien žadinimas tautos, visuomenes sąmones, bet.
ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailiosios musų raštijos.

Tąjį dailų poezijos ir prozos rinkinį galima gauti lik it.i už 1 dol. pas

AL. STEPONAI US
184 Atkins Avenue, . Brooklyn, N. Y.

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

vieną
litlmutulo Steponaičio i

AKIS
rime 

ir prirenka
mo Akinius

Akių Specijalistas

399 a Broadway S” 
arti E Street

Nauja Lietuviška

KRAUTUVE
Užlaikome, parduo

dame ir pataisome ge
riausia S 1 U V A M A S 
MAŠINAS, puikinu
sius Gramafonus ir ki
tokius niuzikališkus 
instrumentus. Vai
kams keriiiukuB, Bai- 
sikclius, visokius laik

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

A. RAULUKAITIS ir J. GIRDVAINIS 
Lietuviai savininkai

. BOSTON CYCLE O O.
310 Broadway, So. Boston, Mass.

S
T THE? 
A MAGIC 1 
|\SILENT 
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Didžiausias
Darbininkų

Laikraštis

Samdome darbininkus
del gelešinkeliu, Canadon 

fabriku ir f army.
United States

Employment Office
43Portlandst., Boston,Mass.

DOVflNfllDOVflNfll!
KNYGA SVEIKATOS bei nau
jausio mokslo ir ką reikia daryti 
apsirgus. Teip-pat kame ir kur 
greit išsigydyti, lygiai ta knyga 

n n i/ t ji d n c <<
,, LZ 1 1 11 1 I 1 1 B 1 B V

parodo, kaip nuo ligų apsisaugoti.

KOVA”
Leidžiamas
Lietuvių Soc.
Sąjungos
Amerikoje

“KOVA” talpina moksliškus, politiškus, bet visiems suprantamus straip
snius.

“KOVOJ” rašoma apie darbininkų gyvenimą, vargus ir nurodoma, kaip 
prašalinti juos.

“KOVOJ” rašoma apie viską teisybę ir drąsiai skelbiama |ocijalizmo 
idėja.

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

Prisiųskit savo adresą, o gausite vieną “Kovos” num. pažiūrėjimui 
DYKAI. Dabar “Kova” išenfa tokia kaip “Keleivis”. *
Kova”

VVINAS IR LIKERIAI
Kad Išgarsinti imąs gerinusį vynų, štai kokius nuleidimus męs padarėme RugpjuCIo meti.

1 butelis Aprikotu Breiules............. $1.00
1 butelis Pyčlu Vyno .......................   60c

Viską atiduosimo tik už..........$1.00

1 butelis Rusiškos Višniuvkos.........$1.00
1 butelis Grandžių Vyno................... 60c

Viską atiduosime tik už... $1.00

Telephone So. Boston 605

LIETUVIŠKAS

Advokatas
WILLIAM F. J. HOWARD

Lietuviška pavardė buvo 
Vincus p. J. Kiivailuuskas

315 W. Broadway
SO. BOSTON, A1ASS.

1815 E. Moyamensing Avė. j 
PHILADELPHIA, F»13NN’A. 5 
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'KNVCiK KIRPIMUI iV.| 
RlAKU VRAtil ŽIU. 4! \ 6. P 
COL. 50 l»P.. 24 PAVLIKS- įj 
LAI. AL |>| KlO APDARU 
— PRLKT; $2 50. į

KNUIA KIRPIMUI MO> ! 
TCRIŠKU DRABUŽIU; 
FORMATO 4JX6J COL . 48 
PP. 23 PA\| IKSI.AI. AU. 
DĖKLO APDARU.-PRJ - 
KP $2 50

RlSKALAUJANT A1SI- 
LIEPIMO. VI5AOOS PRI
CE AUSTI 2<. S1EMPĄ

PINIGUS SIUSTI MO- 
NI.WRDER ANT ADRI SO

G varant uojiiine, jog imąs vynas yru tyrlausis ir geriausis.
Perkant gorčiais, nuleidžiamo už žemiausias kainas

Kentucky Straight Degtinės pilnos mieros gorčius— $2.00 
Californijos Brendęs gorčius^—2.00

Alų, Elių, Porterį ir Toniką galite gauti skryniomis, bačkomis, pusbač- 
kiais ir bertainiais. Perkantiems daug ant balių, veselijy, krikštynų ir 

‘ kitų pas-linksminimų nuleidžiame labai pigiai.
Atsilankykite pas mus. o užtikriname, kad iš mus patarnavimo busite užganždinti

“Storas su žemiausiomis kainomis“

H. L. Golden & Co
352=354 Harrison Avenue,

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

IMPORTUOTOJAI IR DAUGU
MOJE LIKIERIŲ PARDAVĖJAI

BOSTON, MASS

Akušerkaj
Pabaigusi kursų Womans Medical

College, Baltimore, Md. Jį
Pasekmingai atlieka savo darbų prie S 

gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir C! 
pagelbu invuiriose moterų ligose. r,

F. Stropiene/’t!;e:!",R„t‘,'.'. |
SO, BOSTON, MASS. *

AR NORT1
ĮGYTI TURTUS IR LAIMĘ?

Tūkstančiai Žmonių įgijo 
turtus, milijonai žmonių su
rado laimę, pakilo iš van>o, 
skurdo ir nelaimių. Ir tamsta jgy- i 
laimę ir gerovę, jaigu nusipirksi 
must) ką-tik išleistas dvi knv£eles: 
“Kaipo žmogus mansi o” i r “Iš iir 
dies". Turinys šitų knygelių per
keis tamstos gyvenimą, padarys 
gražesniu ir tobulesniu. Jos vertos 
šimtus,tūkstančius tiems, kurie no 
ri būti gyvenime pasekmingais ir 
laimingais. Pasiskubink parsitrau
kti. Kaina kiekvienos I6c, abi 30c.

J. I L G A U D A S 
1041 S. Halstod St. Chicago. 
(Paminėk kok a n laikrašt matei.)

Telefonas Richmond 22126 
„ 2787-J

Dr. David W. Rosen
321 Hanover Street

TEISINGIAUSIA * T>rT’ir'I7’ A
IR GERIAUSIA /l K j I H K A

LIETUVIŠKA * IJUlYrk
ŠITOJ KNYGOJ „DAKTARAS!* netik 

pamokina kaip ir kur nuo visokių ligų gerai 
išsigydyti, bet teip-pat labai gražiai, kaip tik
ras tėvas pamokina ir kaip nuo visokių Ilgų 
apsisaugoti.

KNYGOJ „DAKTARAS“ labai daug ap
rašo apie vyrų ir moterų lytišku gyvenimu Ir 
aiškiai, atvirai teip išdė tinėje, jog kitose 
knygose apie tokias paslaptylies negalite at
rasti. Šita knyga kiekvienam vyrui ir moterei 
labai reikalinga tureli, kad žinoti kaip ir kų 
daryti, seniems ir jauniems ir kaip laimingai 
gyventi. Čion vislių negalima aprašyti, bet tik 
perskaičius knygę atrasite. \

ŠITA KNYGA llllustruota puikiais moks- 
sliškais paveikslais ir apie žmogaus kūno su- 
budavojimę su visokiom.s paslaptybėmis.

Apie MEILES DALYKUS „Daktaras“ 
nemažai rašo.

YPATINGAI serganti, nusllpnėjį', stiklių- 
rg, puslgadlng per jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežiomis 
teip tižsisenėjusiomis ir užsikrėtusiomis ligo
mis, šitoje knygoje atrasite tikrų rodę.

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pir
miau no kaip kreipsies prie kokio nors gydy
tojaus, arba vartosi liekarstas, reikia perskai
tyt knygą „Daktaras“, nes didelės daugybės 
žmonių, kurie tik perskaitė šitą knygą, išsi
gydė.

TODĖL, kad ta knyga del labo visuome
nės išduota, tai kiekvienas Ją apturės visai 
dovanai,kuris tik atsiųs keletą štampų už prl- 
siuntitną.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitą apgarsinimą ir adresuok teip-

The PHILADELPHIA M. CLINIC, 
1117Walnut st., Philadelphia, Pa.

TEMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 
sergi, jautiesi kokĮ nors nesveikumą ir reika
lauji geros, teisingos pa geibus, kad trumpam 
laike galėtum išslgydyt, tai atsišaukto prie 
Profesionališko Daktaro, Ph. M. Klinikos 
lietuviškoj kalboj. Rašyk, /Vteik.

Ofiso valandos kasdien 10 iš ryto iki 4 po 
pietų. Nedėl. iki 3, o Utur. ir P6tu. vakaro nuo 
0 iki 8.

k

Mano ofise galite susikalbėti vi 
sose kalbose.

VALANDOS: Nuo 8 iki 10 vai. ryte ag 
Nuo 2 iki 8 ir nuo 7 iki 8 vak.

Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai Lietu
vos ar Amerikos daktarų. Tai vie
natinė lietuviška aptieka Bostone ir 
Massachusetts valstijoj. 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.

ephone So. Boston 21014 ir 21013.

Ar nori pirkt Šipkartę?

Prašom atsilankyti į musu 
ofisą. Parduodame šipkor- 
tes ant geriausiu laivų ir 
siunčiame pinigus į visas da 
lis svieto.

K. Yurgeliunas 
233 Broadway, So. Boston
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