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Baltimorės streikierių atsi
šaukimas.

Darbininkai ir darbinin
kės ! Dar kartą atsišaukia
me į visus lietuvius' Ameri
kos darbininkus!

Jau septynios savaitės, 
kaip streikuojam 2,000 rūb- 
siuvių. Schloss Bros dirb
tuvėse kova neapsakomai 
yra sunki, dėlto, kad turi
me tris priešus: iš vienos pu
sės kapitalistai, o iš antros 
pusės žvėriška policija ir iš 
trečios pusės U. G. W. of A. 
lyderiai Gordonas ir Konas, 
kurie ranka rankon eina iš- 

- vien su firma ir pasiryžo 
streiką sulaužyti. Viršminė- 
ti vadai Baltimorėj negauna 
prikalbint streiklaužių, to
dėl išsitrankė į Naw Yorką 
Brooklyną kalbinti kont- 
raktorius, kad padarytų 
Schloss Bros'darbą. Męs, 
baltimoriečiai, dasižinoję 
per laiškus nuo brooklynie- 
čių lietuvių, kad ten dirba 
Schloss Bros darbą, išrin- 
kom tris ypatas ištirt, ai- iš
tikiu taip yra. Likosi iš
rinkta šios ypatos: J. Lie
tuvninkas, K. J. Geleželė ir 
vienas anglas S. Kneble. Ka
da delegatai parvažiavo ir 
pranešė, jog ištikro taip y- 
ra, tai 3 spalio buvo pa
rengtas mass. - mitingas. 
Kalbėjo K. J. Geleželė, pra
nešdamas, ką girdėjo New 
Yorke ir Brooklyne. Pasa
kė, kad New Yorko district 
council N1 mažai prijautė ir 
atidėjo ant toliau, bet broo- 
klyniečiai lietuviai turėjo 3 
rugsėjo extra mitingą, kurį 
sušaukė dėlei Baltimorės 
delegatų. Brooklyniečiai 
vienbalsiai pritarė, kad ne
dirbti kruvino Schloss Bros 
darbo. 1 d. spalio p. Augu- 
nas davė telefoną į kelias 
dirbtuves, kuriose tik rado
si Schloss Bros darbas ir lie
pė siųsti ten, iš kur tas dar
bas priimtas. Dar gi per 
extra mitingą išrinkta ke
lios ypatos į district coun
cil, kad ir kitos tautos taip- 
pat pasielgtų.* Italai taipgi 
padarė, kaip ir lietuviai. 
Baltimorės publika išreiškė 
gausiu delnų plojimu Brook
lyn© lietuviams padėką už jų 
prielankumą ir prižadėjo 
darbuotis ant toliaus.

Kituose miestuose mano, 
kad męs streikuojam už uni
jos vardą. Visai ne. Męs 
streikuojam prieš keturias 
ypatas, kurios pasiryžo su
ardyti mūši] vienybę. Tos 
ypatos, su pagelba firmos 
knygvedžio, pradėjo numu- 
šinėti darbininkams algas ir 
prašalint iš darbavietės už 
prigulėjimą prie IWW. Fir
ma tyčia pastatė keturias 
ypatas, ir tos ypatos nieko 
daugiau nedirbo, kaip tik 
ardė mūsų vienybę, sakyda
mi, kad tai IWW. anarchis
tai, priešingi tikėjimui, jie 
griauna bažnyčias, šaudo A- 
merikos vėliavą ir daug vi
sokių nesąmonių pripliaukš- 
davo. žodžiu sakant, nete- 

• kę kelių draugų ir sumažė
jus mokesčiui, męs priversti 
buvom streikuoti. Kada iš
ėjom į streiką, tai kapitalis
tų laikraščiai skelbė, kad 
męs streikuojam prieš ketu
ris katalikus; kunigai irgi 
tą patį skelbė, ir U. G. W. of 
A. lyderiai sakydavo: žiūrė
kit, IWW. katalikus nori iš
vyti. Bet tas nieko negelbė
jo. Dabar gi sumanė antrą 
priemonę. Esą IWW. strei
kuoja už unijos vardą ir 
prieš U. G. .W. of A. Čia ir 
vėl grynas melas. Jie mano, 
kad tokiu išmislu sulaužys
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streiką.
Męs reikalaujam pakėli

mo algų ant 10 ir 15 procen
tų, nes mūsų algos pasiliko 
ant žemiausio laipsnio, kad 
jau męs ant duonos sau ne
galim užsidirbti.

Draugai ir draugės! Su
šelpkite mus, kiek galėdami, 
mūsų dabartiniam vargin
gam padėjime.-Policija, kaip 
baisiausias žvėris, kas dieną 
mus desėtkais areštuoja ir 
kemša į kalėjimus, o pinigų 
męs neturime, už ką duonos 
nusipirkti.

Aukas malonėsit siųsti se
kančiu adresu:

Iz. Lazauskas, 
604 W. Lombard st.,

Baltimore, Md.
Kvitas ir laiškus, sekan

čiu adresu:
P. Vaitekūnas, 

308 So. Paca st.,
Baltimore, Md.

Presos komitetas:
K. J. Geleželė.

Ig. Naruševičia.
P. Vaitekūnas.

Nuo red. Draugai, “Lais
vės” skaitytojai! Pakelkite 
šį klausimą viešuose susirin
kimuose ir draugijose. Iš
aiškinkite žmonėms, kad bū
tinai reikia šelpti mūsų bro
lius, kovojančius Baltiniorė- 
je. ;•
Pankhursticnei mokės po 

$1,000 už prakalbą.
Žinomoji Anglijos,karin

goji sufragistė, ponia Pan- 
khurst, matomai, visai ge
rai pasipelnys Amerikoj. 
Dėlei jos dabar varžosi įvai
rios draugijos ir kliubai. Vi
si nori, kad ji sutiktų pakal
bėti jų susirinkimuose. Pa
dėkime, Chicagoj Pankhur- 
stienė už prakalbą ims po 
tūkstantį dolerių.

Daugelis amerikiečių pra
dėjo rėkti, kad tai publikos 
apiplėšimas. .

Stebuklinga višta.
Oregono valstijoj randasi 

stebuklinga višta, kuri per
eitais metais sudėjo 283 
kiaušinius. Ji pradėjo dėti, 
būdama vos tik penkių ir pu
sės mėnesių. Už savo tokį 
atsižymėjimą gavo nuo O- 
regonos žemdirbystės kolle- 
gijos štai kokį titulą: “Gar
singiausia višta visame pa-

persiskiriančių 
buvo 
bylų 
buvo

Persiskyrimų sezonas.
New York. 9 spalio trįs 

teisėjai turėjo darbo, na
grinėdami 
porų dalykus. Bylų 
184. Tai rekordinis 
skaitlius ir teisėjams 
tikra rugiapjūte.
Katalikų vyskupų suvažia

vimas.
Greitu laiku atsibus Bos

tone suvažiavimas katali
kiškų vyskupų, kurie atvyks 
net iš Filipinų, Kubos, Por
to Rico ir tt. Vyskupų, pre
latų ir arei vyskupų, veikiau
sia, susirinks kokia šimtinė.

Kalbėsis, kaip pakelti jau 
puolančią katalikystę.
Lenkai reikalauja federališ-

Keli žymus Chicagos len
kai išvažiavo į Washingtoną 
pas prezidentą prašyti, kad 
jisai, skirstydamas federa- 
liškas vietas, neužmirštų ir 
lenkų politikierų, kurie taip 
pat už jį balsavę.
Naujas Filipinų gubernato

rius.
Manila. F. Harrisonas iš 

New Yorko, naujai paskir
tas Filipinų gubernatorium, 
jau pribuvo savo naujon vie
ton. Jisai pažadėjo išgauti 
Filipinams neprigulmybę ir 
duoti tiesas vietiniams gy
ventojams.

Ludlow, Colo., 13 spalio. 
Pagaliaus Colorados guber
natorius išsiuntė miliciją 
malšinti streikuojančius 
kalnakasius. Provokatoriš- 
ki darbdavių ir policijos dar
bai privertė kalnakasius 
ginkluotis. Jie nemano pa
siduoti ir milicijai. Pirmu
tinis streikierių susirėmi
mas su milicija įvyko 7 spa
lio. Iš milicijos pusės liko 
sužeistas vienas kareivis ir 
užmušti du arkliai. Iš strei
kierių pusės nenukentėjo 
niekas. Vietinė valdžia pa
reikalavo dar daugiau mili
cijos.

Mexicos revoliucijonieriai 
užėmė miestą Sinaloa.

Mexikos sukilėliai, po vado
vyste generolo Iturbe, užė
mė miestą Sinaloa. Kruvi
nas mušis traukėsi dvi die
nas. Iš abiejų pusių daugy
bė užmuštų ir sužeistų.

Iš EI Paso praneša, kad 
sukilėliai, po 15 dienų mū
šio, atėmė miestą Torreon.

Didelė viesulą Alaskoj.
Nome, Alaska, 13 spalio. 

Alaska aplankė smarki vie
sulą, vadinama orkanu. 
Nuo tos viesulos daugiausia 
nukentėjo miestelis Nome. 
Apie 500 namų visiškai su
griauta. Toji viesulą su di
džiausiu šturmu atėjo nuo 
Beringo jūrių. Nuostolių 
padaryta už 1,500,000 dol. 
500 šeimynų be pastogės.

Garlaiviai Victoria ir 
Corwin, kuriuos toji viesulą 
užtiko ant jūrių, dikčiai pa-

Kiek žuvo angliakasių per 7 
mėnesius?

Paskutinė statistika pa
rodo, kad per paskutinius 7 
mėnesius žuvo 1,437 anglia
kasiai. Tasai skaičius pagal 
valstijas skirstosi sekančiai: 
Pennsylvanijoj užmušta 
763, West Virginijoj — 181, 
Ohio — 99, Illinois — 97, 
Alabama — 55, Colorado — 
47, Indiana — 32 ir Tennes
see — 25. Skaičius sužeistų 
kur kas didesnis. Šita sta
tistika parodo, kad kas me
tai Suvienytų Valstijų ang- 
liakasyklose žūsta vis dides
nis skaičius darbininku, v

Apie vario kasyklų streiką.
Calumet, Mich. — Areštai 

streikierių vis dar tęsiasi. 
Milicijos komanduotojas A- 
bbey neprisilaiko jokių tie
sų. Jisai elgiasi su streikie- 
riais taip, kaip jam patinka. 
Tarp suareštuotų randasi ir 
žymi agitatorė Lockwood.

Teismai neprisilaiko ma
žiausios teisybes. Už nešo- 
jimą ginklų streikierius 
smarkiai baudžia, o visokius 
valkatas ir streiklaužius ty
čia apginkluoja. Į tą be tei
sišką streikierių persekioji
mą Washington© demokra
tiškoji valdžia žiūri per 
pirštus.

Sulzerio teismas.
Albany, N. Y. — Sulzerio 

teismas dar tęsiasi. Kasdien 
vis atidengiama naujos de
mokratiškų politikierių suk
tybės. Kuomi tas viskas už
sibaigs, sunku įspėti.

Huerta diktatorium.
Mexico City, 11 spalio — 

K rauge ris Huerta, tuolaiki
nis Mexicos prezidentas, su
kišo į kalėjimą 110 kongreso 
atstovų; senatorius ir kitus 
atstovus išvaikė, o pats ap
siskelbė diktatorium. Atsto
vai buvo priešingi Huertai 
ir reikalavo, kad būtų tuo- 
jaus apskelbta prezidento 
rinkimai, už tai pateko į ka- 
Įėjimą.

Didelė nelaimė ant jūrių. Su
degė 143 žmonės ant laivo 

Volturno.
Liverpool, 11 spalio. Gau

ta žinia, kad Uranium link 
jos garlaivis Volturno, plau
kęs iš Rotterdam© į Hali
fax ir New York, sudegė.. 
Žmonių žuvo 143, bet tos 
skaitlinės dar nėra pilnos. 
Laivas užsidegė pėtnyčios 
naktį, 
audros, būdamas veik vidu
ry Atlantiko — 1,300 mylių 
nuo Halifax. Ant jo buvo 
600 immigrant!]. Nors lai
vas Carmania greit prispėjo 
pagelbon, bet dėl baisios au
dros veik nieko negalima bu-

Jau yra žinios, kad Vol
turno, kaip ir Titanic, netu
rėjęs užtektinai valtelių, o 
tas dar padidino žuvusiųjų 
skaitlių.

Daugiausia gyvasčių žu
vo, kada nuo degančio laivo 
nuteista 6 laiveliai su mote
rimis ir vaikais. Staiga di
delė banga metė atgal juos 
prie laivo su tokiu smarku
mu, kad laiveliu*] sutrupėjo 
į šmotelius ir visi juose bu
vusieji žuvo. Tarp žuvusių
jų yra ir lietuvių.

Nors pagelbon greitu lai
ku pribuvo net 10 laivų, bet 
dėlei baisios audros jie nega
lėjo prieiti prie degančio lai
vo. Nuraminimui jūrių iš
lieta keli tūkstančiai gorčių 
aliejaus, bet ir tas mažai pa
gelbėjo. Nuo Volturno buvo 
girdėtis širdį perverianti 
balsai degančiu] ir skęstan
čių žmonių. Daugumas, ne
norėdami žūti liepsnoje, šo
ko stačiai į vandenį ir ten 
žuvo. Tik auštant dienai jū
rės šiek-tiek apsimalšino ir 
likusieji žmonės buvo išgel-

Laikraščiai sako, kad ant 
Voltu rno buvo daug didesne 
tragedija, negu ant Titam- 
CO.

Ispanija ir Francija.
Franci jos prezidentas nu

vyko į svečius Ispanijon. Tai 
ženklas aiškaus draugišku
mo tarpe valdžių abiejų mi
nėtų šalių. Bet dalis Ispani
jos visuomenės labai šnai
ruoja į francūzus. Socijalis- 
tai sušaukė savo susirinki
mą, protestuodami prieš 
vienyjimos su Francija, nes 
tuomet ir Ispanija įsitrauk
tų į militarizmo pinkles.

Karaliene keršy j a.
Buvusi Saksonijos kara

lienė Luizė — prieš kelis me
tus persiskyrusi su karališ
kais palociais ir ištekėjusi 
už tūlo italo. Nuo Saksoni
jos karališkos familijos jai 
prisiėjo labai daug nukentė
ti ir ji parašė apie tą famili- 
ją išjuokiančią operą, kuri 
greitai bus perstatyta Ry
me.
įsimylėjo į Vokietijos Vilių.

Berlynas. — Neseniai mi
ręs fabrikantas Knorr taip 
mylėjo Vokietijos karalių 
Vilių, jog, mirdamas, paliko 
jam milijoną dolerių, o savo 
žmonai nei skatiko.

Vilius pasiėmė pusę sau, o 
pusę atidavė žmonai.
Didžiausias pasaulio uostas.

Didžiausiu pasaulio uostu 
dabar yra Hamburgas, lais
vas uostas, kur nėr^ jokių 
muitinių. Įgabenta ir išga
benta iš Hamburgo tavorų 
25 milijonai tonų, vertės du 
bilijonu dolerių.

Islandijos moterįs gauna 
teises.

Dar viena nauja, šalis su- 
teikia moterims lygias bal-1 vaikščiojimo tų sukaktuvių.

savimo teises, tai Islandija, 
kuri randasi šiaurės teduo
tame vandenyne. Billius, su
teikiantis moterims teises, 
praėjo per parlamentą, 
bar po juom pasirašys 
Danijos karalius.

Messina, Sicilija, 9 spalio. 
Smarkus žemes drebėjimas 
tęsėsi tik 12 sekundų, bet 
ant tiek išgązdino gyvento
jus, kad jie sumišime pradė
jo bėgiot iš miesto, bijoda- 

kad neatsikartotų taip, 
kaip anais metais, kada iš
griovė visą miestą ir užmušė 
tūkstančius žmoni u. €
Turkija nenori kerosino mo

nopolio.
Iš Londono praneša, jog 

Turkija atsisakė parduoti 
kerosino šulinius kerosino 
karaliui — Rockefelleriui.

Nors ir gerai apkulti tur
kai, bet vistiek nesiduoda 
jodyti ant sprando.
Mūšis tarp turkų ir graikų.

Iš Konstantinopolio atėjo 
žinia, jog ant salos Samor 
iškilo smarkus mūšis tarp 

nusiuntė savo laivus, kad 
nuraminti. • Ta sala pir
miau prigulėjo Turkijai, bet 
laike Balkanų kares pateko

Yan - Shi - Kai išrinktas 
Chinijos prezidentu.

Chinijos prezidentu liko 
išrinktas Yan - Shi - Kai. Už 
jį balsavo du trečdaliai visų 
parlamento narių. Buvo 
pastatyta 20 kandidatų. 
Balsavimas atsikartojo tris 
sykius. Paskutiniam balsa
vime Yan - Shi - Kai gavo 
506 balsus iš 759 balsuotojų.

Toks prezidento rinkimas 
yra pirmutinis Chinijos is
torijoj. Visos viešpatystės, 
kurios ligišiol nebuvo pripa
žinę Chinijos republikos, 
dabar, dažinoję apie rinki
mų pasekmes, prisiuntė sa
vo pripažinimus.
Nubaudė Amerikos poetą.
Southampton, Anglija. — 

Amerikos poetas Harry 
Kemp liko nubaustas 21 pa
ra kalėjimo už nelegališką 
įvažiavimą į Angliją. Minė
tas poetas prisipažino, kad 
jisai laivu “Oceanic”, pribu
vo į Angliją be laivakortės. 
Kada Kemp atsėdės 21 parą 
kalėjime, tai bus deportuo
tas atgal, kaipo nelegališ- 
kas svečias.

Melbourne, Australija. — 
žmogėdžiai, kurie suėdė 
mokslininką Warren’a, liko C v z
sugaudyti. Laike gaudymo 
4 iš jų užmušti ii* daugelis 
sužeistu.' v
Nuteistas mirtin už užmuši

mą milijonieriaus.
Madrydas, Ispanija. Šio

mis dienomis atsibuvo teis
mas tūlo Sanchezo ir jo duk
ters. Jie buvo kaltinami už 
užmušimą milijonierius Ja- 
lono. Sanchezo duktė prisi
pažino, kad jos tėvas užmu
šė Jaloną. Apart to, ji pasi
sakė, kad su savo tėvu turė
jusi lytiškus susinėsimus ir 
pagimdžiusi du kūdikiu. Tei
smas Sanchezą nuteisė mir
tin, o jo dukterį ant 20 me
tų kalėjimam
Husso sudeginimo sukaktu

ves.
1915 metuose sueis 500 

metų nuo sudeginimo Jono 
Husso. Jam tokią bausmę- 
paskyrė Rymo popiežius už 
skelbimą “eretikybės”. Da
bar Čechijoj labai daug kal
bama • ir rašoma apie prisi
rengimą prie iškilmingo ap-

—'—t—
Rusijoj laukiama antros 

“Baltramiejaus Nakties”.
Kijevas 9 d. spalio. “The 

World” specijališkai prane
ša: Prasidėjo teismas varg
dienio ir bemokslio žydelio 
Beiliu, kurį kaltina, būk sy
kiu su kitais užmušęs 13 
metų krikščionį vaiką Juš- 
činskį su rituoliškais tiks- 

Tasai žmogus jau keli 
metai kankinamas, bet juo
dašimčiai užsispyrė priro- 
dyt, kad žydai naudojasi 
krikščionių krauju. Viso 
pasaulio apšviestūnai pro
testuoja prieš tą baisų kal
tinimą žydų tautos. Tarpe 
protestuojančių- yra net 
Anglijos katalikų arcivys- 
kupas. Vieną kartą jie bu
vo panaikinę apkaltinimą ir 
paleidę kaltininką Beilį, bet 
tuomet iš Peterburgo atėjo 
greitas pareikalavimas “bū
tinai apkaltinti žydą”.

Teismas apstatytas polici
ja. Juodašimčių laikraščiai 
reikalauja antrųjų “Baltra
miejaus nakties” skerdynių. 
Dešiniųjų laikraščiuose tal
pinama fanatiški straips
niai.

Ličiu vis kunigas Pranai
tis yra vienu iš tą, kuriuo 
daugiausia remiasi valdžia. 
Tasai vyras pasiremia neva 
talmudu, tvirtindamas, kad 
ten rekomenduojama žy
dams žudyti krikščionis.

jevo,saugodamiesi nuo sker-

Tolstojaus dienraštis.
“New York Times” prane

ša, kad jau pradėta spaus
dinti garsiausio rusų rašėjo 
nabašninko Tolstojaus dien
raštis. Tolstojus pradėjo 
rašyti savo atsiminimus dar 
laike Krymo karės 1957 me
tais.

Reinas iš pardavimo to 
dienraščio veik visas bus 
skiriamas Tolstojaus dvaro 
valstiečiams.
Uždarė studentų valgyklą.

Peterburgas. Prekybos ir 
pramonės ministerio įsaky
mu uždarė studentų valgyk
lą prie Peterburgo kalnų in
žinierių instituto ir liepė jai 
nusikelti kur kiton vieton. 
Pasak ministerio, toje val
gykloje buvusios ruošiamos 
s tu d e n tų demonstracijos.

Oro lakstymo reikalai.
Lakūnas Haber - Vlinskis, 

skrajodamas šiomis dieno
mis Peterburge Farm an o 
lakstytuvu, ‘ nupuolęs drau
ge su juo iš 50 metrų augš- 
čio tiesiai ant stovinčio di
džiausiojo pasaulyje laksty- 
tuvo “Ruskij Vitiaz” ir žy
miai jį pagadinęs.

Pritrūko tabako.
Iš TifliSo praneša, kad dė

lei Balkanų karės, kuri yra 
labai pakenkusi vietinėms 
tabako plantacijoms, pri
trūko tabako. Taigi už
sieniuose pradėjo daug 
reikalauti Rusijos, o ypač 
Kaukazo, tabako. Daugiau
sia reikalauja Vokietija, Au
strija, Francija ir Egiptas. 
Kaina ant tabako didokai 
pakilus.
Uždare darbininkiškus laik

raščius.
Peterburge 20 rugs, dar

bininkiškas soc. dem. laik
raštis “Sievernaja Pravda” 
ir soc. revoliucijonierių laik
raštis “Živaja Misi”, pagal 
nuosprendį teismo rūmų, ta
po uždaryti už “kenksmingą 
pakraipą.

Vargonininkų susirinkimas 
Kaune.

“Liet. Ūkininkas” rašo:
Šiemet vargonininkų su

važiavime Kaune, kuris atsi
buvo liepos 14 d., aiškiai pa
sižymėjo vargonininkai su
sipratę.

Didelė draugijos dalis ir 
naujai pribuvusių svečių, 
vadovaujant p. V., susidėjo į 
vieną kuopą ir visi karštai 
kalbėjo prieš dr-jos valdy
bos ir jos šalininkų sumany
mus. Visi pakeltieji klausi- _ 
mai buvo rišami labai sun
kiai, su dideliais ginčais, ne

I 
t

ką valdyba sumanius paduo
da apsvarstyti, tas be gin
čų, dar su plojimais rankų, 
buvo priimama. Susirinki
me tokie ginčai, kaip šiemet, 
labai naudingi: draugijos 
narius pratina svarstyti sa
vo reikalus, supažindina su 
jais ir veda prie abelno susi
pratimo. Susirinkimo salėj 
ginčijosi, o už jos sienų susi
pažįsta, su kuriuo turėjo 
ginčą; pasikalba apie viską, 
draugams klausant. Buvo 
svarstoma, kas pagerįs me
džiaginį vargonininkų padė
jimą, 'ar verta nuo kunigų 
tikėtis, ar gerai darė tie, ku
rie, nesitikėdami savo būvio 
pagerinimo, pametė vargo
nininkavę; kaip reikia elg- 
ties, kad pasigerintų vargo
nininku būvis; kokius kat- 
ras laikraščius skaito, kokie 
vargonininkams geriausia 
tinka skaityti; kokius taip ~ 
ūkininkų reikia platinti, prie 
kokių vargon. reikia glaus- 
ties ir su kuomi vargoninin
kams reikia draugauti...

Geistina, kad ta susipra
tusių vargon. kuopelė neiš
nykti], bet kasmet didėtų ir 
platintųsi, tada vargoninin
kų sumanytas darbas stro
piau pirmyn eitų.

Kova su džiova.
Vilnius, rugs. 22 d. Miesto 

dūmos salėje buvo vilniškės 
draugijos kovoti su džiova 
visuotinis susirinkimas. A- 
part kitko, išrinkti keli nau
ji valdybos nariai. Pirmi
ninku išrinktas notaras 
Briuchanovas, valdybos na
riais išrinkti: d-ras Kievli- 
čas, d-ras Sviežinskis, d-ras 
Laumianskis, d-ras Orlovas, 
gydytojų inspektorius Stru- 
ženskis ir A; Smetona. Da
bar draugijos valdyboje, ne
skaitant pirmininko, yra 26 
žmonės: 10 lenkų, 10 žydų, 4 
rusai ir 2 lietuviai.
Dėl Gedimino pilies griuvė

sių.
Vilniaus miesto taryba 

buvo nutarusi, kiek galima 
pataisyti ir restauruoti Vil
niaus Gedimino pilies griu
vėsius; tarp kitko, buvo 
manoma nugriauti ant bokš
to medinį augštą, kurio kit
kart nebuvę. Bet paskui 
pasirodė, kad reikia ir dar 
kaip kas kitaip padaryti. 
Būtent, cariška archiologų 
draugija atkreipė miesto dū
mos domą į tai, kad dabarti
nio įėjimo bokštan nebuvę; 
durįs seniau buvusios nuo 
Neries pusės, vėliau užmū
rytos. Miesto taryba ir nu
tarė tat dabartines duris už
mūryti, ‘o atnaujinti seną
sias. Tam tikslui išeisią visi 
šių metų biudžeto paskirti 
pinigai; tokiu būdu medžio 
augštas pasiliksiąs tikriau
sia ligi kitos vasaros.

Ligišiol Gedimino kalnas 
buvo visai apleistas ir jau 
baigė griūti senovės mūrai* 
Dabar gal ir pasiliks ta at-

I mintis ant ilgesnio laika
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Ką bažnyčia skaito 
ideališka valstybe?

Shenandoah’rio iškilmes

HRSHSHHEKflBHl

šimtmetines sukaktuves tai
kos tarpe Su v. Valstijų 

ir Anglijos.
Suėjo 100 metų, kaip, pa

gal Ghento sutartį,įvyko tai
ka tarp Suv. Valstijų ir 
Anglijos. Anglų laikraščiai 
su dideliu džiaugsmu mini 
tą faktą.

Londoniškis “Times” ir 
“Telegraph” talpina atsi
šaukimą į visuomenę, kad 
sudėtų $300,000 paminėji
mui tų sukaktuvių.

“Times” sako, kad trečda
lis viso pasaulio gyventojų, 
kurie yra Didžiosios Brita
nijos ir Suv. Valstijų pilie
čiai, netik gyveno santaikoj, 
bet ir toliaus gyvens.

Pasakymas perdrąsus ir 
neteisingas. Politiška tai
ka dar nereiškia socijališ- 
kos taikos. Apie įvykdini- 
mą socijališkos taikos tu
rės rūpintis žmonės dvide
šimto amžiaus.

Argi tik dėl revoliucijos 
atminimų?

“Lietuvos Žinių” vienas 
rašytojas išreiškia papeiki
mą Amerikos socijalistams, 
sakydamas, kad nereikėję 
taip daug rašvti apie politiš
kus dalyKūs, kada yra konk- 
retiškas darbas rinkti aukas 
tautos namams.

Mums rodosi, kad apie po
litiką tiek buvo rašyta, kiek 
buvo reikalinga atitaisyti 
Amerikos katalikiškų ir 
šiaudinių pirmeivių laikraš
čių begaliniai išgyrimai po
no Yčo politikos. Jeigu jau 
kaltint, tai reikia kaltint 
tuos pirmutinius “pagyrų 
puodus”, bet ne socijalistus, 
kurie tik nurodę, kad tie 
puodai ne taukuoti.

Betgi “Lietuvos Žinių” ra- 
šėjas čia jau ir pateisina so
cijalistus, įsigilindamas į jų 
psichologiją. Daugelis jų 
patįs nukentėjo nuo caro 
valdžios ir todėl negali šaltai 
žiūrėti į valdžios bičiuolių 
pasigyrimus.

Mums rodosi, kad ne tiek 
revoliucijos atminimai, kiek 
pasibjaurėjimas Yčo role re
akcijos laikais — verčia mus 
be jokio pasigailėjimo 
smerkti tuos, kurie moka 
bučiuoti carienei rankas, 
kuomet carizmo šėlimas pri
mena Nerono tiranijos lai
kus.

Vienok minėto rašė j o nuo
monė išreikšta taip manda
gioj formoj ir su tokiu atsi
žvelgimu į sąlygas, kad nie
ko pikto joje nematom.

Protesto rašėjai turi pa
rausti iš gėdos, sulyginę 
mandagę Vilniaus rašė j o 
kritiką su savo kutriško. 
dvasioj parašytais ir provo
katoriškoj dvasioj vykdo
mais protestais.

Iš priežasties muitų re
formos.

Europos laikraštija su di
džiausiu greitumu praneša 
apie muitų reformas Suv. 
Valstijose. Berlyno, Rymo, 
Paryžiaus ir Londono laik
raščiai praneša, kad dauge
lis Eu ropos kapitalistų 
smarkiai ruošiasi gabenti A- 
merikon savo tavo rus, nuo 
kurių nuimta muitai, arba 
bent sumažinta jie.

Europos kapitalistų tavo- 
rams atsiveria naujos rin
kos Suvienytose Valstijose.

“New York American” 
dejuoja, kad nekurie Ameri
kos kapitalistai negalės iš
laikyti konkurencijos.

Nesupranta “protesto” 
reikšmes.

“Draugas” pagaliaūs pri
sipažįsta, kad toli gražu ne
visi “protestantai” suprato 
“protesto” reikšmę. Girdi, 
vieni protestuoja prieš soci- 
jalistų laikraščius todėl, kač 
jau nuo ' seniai neapkenčia 
soči jalistų, o kiti gi Tąsosi po 
“protestais” tik todėl, kad jų 
vardai į laikraštyje figuruo-

Vadinasi, po “protestu” 
pasirašo tik mažai protau
janti arba visai neprotau- 
lanti žmonės. Ką jagamas- 
ciai jiems liepia daryti, tą 
jie ir daro. Tokie žmonės— 
tai aklas įrankis “dvasiškų 
tėvelių” rankose.

Kada šitas straipsnis pa
sieks mūsų skaitytojus, Sne- 
nandoah’ry bus jau pasibai
gusios didelės patriotiškos 
škilmės. Mums rodosi, jog 
yra didelis reikalas plačiau 
pažvelgti į tas iškilmes ir jų 
reikšmę mūsų, ateivių, gyve
nime.

8-9 d. spalio Shenan
doah’ry buvo dalies mūsų 
aikraštijos atstovų suvažia

vimas. Suvažiaviman pri
siuntė savo delegatus: “Ka
talikas”, “Tėvynė”, “Lietu
va”, “Mokslaeivis” ir kiti. 12 
spalio Shenandoah’ry lan
kėsi pp. Basanavičius ir Y- 
čas. Tuomi pat laiku p. M. 
Petrauskas statė ant scenos 
savo naujus veikalus, kad 
palinksminti svečius.

Visi žymesniejie veikėjai 
dešiniojo sparno mūsų vi
suomenės suvažiavo pasi
tarti apie savo reikalus. Jie 
tariasi esą įgalioti kalbėti 
varde Amerikos lietuvių, jie 
tariasi esą atstovai lietuvių 
kultūros.

Neturime pikto noro už
kenkti dešiniojo sparno vei
kėjams, bet jųjų suvažiavi
mas verčia mus padaryti ke
lias bendresnio turinio pa
stabas.

Prigulime prie tų žmonių, 
kurie labai mažai turi apie 
ką kalbėti, o dar mažiau 
veikti su nacionališkais vei
kėjais. • Gyvenimas ir paty
rimas mums parodo, kad so- 
cijalistiškoji lietuvių visuo
menės dalis, susispietusi ap
link S-gą, neturi nei mažiau
sios simpatijos pas “Tėvy
nę”, z “Lietuvą” ir Co. Ta
sai platus politiškas ir kul
tūriškas darbas, kurį varo 
mūsų socijalistiškos kuopos, 
nesusilaukia pas mūs nacio
nalistus netik mažiausio pa
rėmimo, bet sistematiško 
kenkimo. Visa,kuomi atsižy
mi mūsų veikėjai, anoji pu
sė užtyli, drėbdama mums į 
akis Konkolauskais ir Kat
romis.

Su džiaugsmu galime liu
dyti, kad Kutros - Konko- 
lauskai savo ligomis neuž- 
krėtė sveiko Sąjungos orga
nizmo ir netik sąjungiečiai, 
bet ir jų pritarėjai smarkiai 
darbuojasi ant kultūros ir 
politikos dirvos. Šimtai 
prakalbų, kurios darosi vis 
rimtesnės; šimtai koncertų 
ir teatrų, ilga eilė diskusijų 
ir smarkus veikimas streikų 
metu labai pakėlė sočijalistų 
įtekmę. Turime pažymėti, 
kad daug moterų draugijų, 
šiais metais sisitvėrusių, tai 
yra pasekmė mūs agitacijos. 
Turime pažymėti, kad ir a- 
gitacijoj už išėmimą pilietiš
kų popierų męs tolydžiai vis 
pirmyn žengiame. Galėtu
me nurodyti visą eilę kuopų, 
kurios išskyrė iš savo tarpo 
komisijas, pagelbstančias iš
gavime popierų.

Platinime laikraščių ir 
knygų šiais metais mūsų 
kuopos taip-pat paėjo pir
myn. Šelpime Lietuvos kan
kinių ir revoliucijos reikalo, 
drąsiai galime sakyti, kad 
tik socijalistai ir jiems pri
jaučiantieji neužmiršo savo 
priedermių.

Taigi, kaip matote, kairio
ji mūsų visuomenės dalis de
da visas spėkas, kad išeiti į 
plataus veikimo vieškelį ir 
męs galime džiaugtis savo 
veikimo pasekmėms. Kut
ros ir Konkolauskai, kelios 
tamsios žmogystos, prasiša
linusios iš mūsų eilių ir nie
kuomet pas mus jokios įtek
mės neturėjusios.

Kaipgi į tą viską žiūri tie 
ponai, kurie suvažiavo įShe- 
nandoah’rį? Jie to visko 
nusiduoda hematą. Maty
dami mus dirbant didį kul
tūros darbą, jie nesiartina 
prie mūsų. Jie mato tik 
Kutrasdr Konkolauskus.

Tai męs jau nekartą pa- 
briežėme ir ikišiol dalykai 
nepersikeitė: ažuot artinęsi 
prie soči jalistų, Shenan- 
doah’rio iškilmės svečiai zo
vada bėga prie tos partijos, 
kurioj bosauja kapucinai ir 
Kaupai. Fanatiški “Drau-

go” ir kapucino pamoktai, 
fanatiškas žmonių klaidini
mas per kunigiją, — o, tie 
visi dalykai leistini ir nesusi
laukia pas taip vadinamus 
pirmeivius jokios kritikos. 
Basanavičiaus ir Yčo atsi
lankymas dar labiau suarti
no dešiniuosius su klerika
lais. Nei “Tėvynėj”, nei 
“Lietuvoj”, nei “Vienybėj” 
nesurasime jokios nuosek
lios klerikalizmo kritikos. 
Atbulai, vis tankiau ir tan
kiau tų laikraščių skiltyse 
kunigai figūruoja, 
“gerbiami veikėjai”.

Šitokiame atvėjyj
vienam tikram pirmeiviui 
tik ir liekasi, nenorint kom- 
promituotis, paduoti broliš
ką ranką socijalizmo 
ninkams.

Lietuvos gyvenimo 
švietime mūsiškiai 
vadinami pirmeiviai 
labiau vaduojasi kunigų 
“filosofija.” . “Vienybė’’ 
dar visai neseniai pa
grūmojo “Ūkininkui” ir “Ži
nioms”, o “Lietuva” Kauno 
gub. rinkimuose į Dūmą pa
matė ne principų, bet asme
nų kovą ir toje kovoje aiš
kiai palaikė kuniginius.

Nors gaila tai pripažinti, 
bet reikia galutinai susigy
venti su mintimi, jog pirm
eivių Amerika neturi. Yra 
tiktai kunigų politikos talki
ninkai ir žiaurus, nenuosek
lus socijalizmo “kritikai”.

Juk tai ir pilnai supranta
ma. Kaipgi gali rūpintis 
darbininkų reikalais “Lietu
va” ar “Katalikas”, kuriems 
laikraštis yra ne kas kitas, 
kaip tik jų savininkų, biznio 
garsinimo vieta. Gi “Lietu
voj” biznio reikalai jau ne
išsitenka apgarsinimuose ir 
vis tankiau perkeliami į ap
žvalgą ir vietines žinias.

Argi tokiems vadovams 
gali rūpėti žmonių reikalai? 
Nesusipratimo sėjimas tar
pe varguolių brolių, ne kvie
timas jų kovon su klerika
lais, bet bjauriausios paska
los apie socijalistus —ve kuo 
maitina tie laikraščiai savo 
skaitytojus.

Šiandien jie paleidžiu, pa
skalas apie “Keleivio” žydiš
kumą, rytoj jie būbnija per 
visą mėnesį apie “šnipą”, po-

“išperas”, užporyt renka 
komisijas ištyrimui socija- 
listų paleistuvingumo ir tt.

Tai've jų “darbai”! Ir 
męs dar kartą nurodome 
tai, kada jie savo puotose 
kalba apie “kultūrą” ir tt. 
Jokie formališki laikrašti
ninkų nutarimai čia nieko 
nepadės, pagalinus ir tie nu
tarimai liekasi tik ant popie- 
ros.

Todėl mus ir nedžiugina 
Shenanddah’rio iškilmes. 
Nemanome, kad pp. Yčo ir 
Basanavičiaus prakalbos 
permainytų . dalykų stovį. 
Pono Yčo figūra turi būti 
amžinu priminimu ponams 
pirmeiviams apie jų politiš
ką puolimą. Jeigu niekingas 
charakteris Kutrų - Konko- 
lauskų liudija vien jų asme
nišką niekingumą, negalintį 
užkenkti mūsų visuomenei, 
tai Yčų pasirodymas ir gar
binimas reiškia triumfališką 
klerikalizmo ideologijos lai
mėjimą, reiškia naują fazį 
Lietuvos politikoje, fazį, pa-, 
sižymėjusį politišku chamiš
kumu ir tarybomis su kruvi
nąja Romanovų dinastija.

Šito%» teisybės, šitos kar

(Tąsa)
Tenai sakoma: „
“Žmonės tik viename da- 

yke gali valdžios neklausy- 
i, tai tuomet, jeigu jiems 
sakoma kas nors tokio, kas 

yra aiškiai priešinga pri
gimties arba Dievo įsta
tams, nes niekas negali būt 
paliepiama arba daroma, 
kas užgauna prigimties ar
ba Dievo valią. Todėl, jei
gu žmogus randasi tokiose 
aplinkybėse, kur jam reikia 
pasirinkti vieną iš dviejų, — 
paniekinti Dievo prisaky
mus arba paniekinti valdono 
prisakymus, — tuomet jisai 
privalo klausyti Kristaus, 
kuris prisako atiduoti cieso- 
riaus-ciesoriui, o Dievo- 
-Dievui, ir drąsiai atsakyti 
apaštalų žodžiais: “Męs pri
valome Dievo klausyt la
biau, negu žmogaus”.

k Apie tą patį dalyką kalba
ma sausio 10, 1890 metų, ap- 
linkraštyj apie svarbiausias 
krikščionių piliečių perei
gas:

“Dvi galybi reikalauja pa
klusnybes; męs negalime ją 
abiejų klausyti, kadangi jų
dviejų paliepimai priešingi. 
Niekas negali dviem ponam 
tarnauti, todėl, jeigu męs 
klausome vieno, męs tuo pa
čiu sykiu priešinamėsi ki
tam. Vienok, aišku yra, ku
rio. iš dviejų męs turime 
klausyti. Ištiesų yra baisi 
nuodėmė peržengtu Dievo 
įsakymus, kad išpildyti žmo
gaus įsakymus; yra nuodė
mė peržengti Jėzaus Kris
taus įstatymus, kad klausyti 
valdžios autoritetų, arba 
įžeisti bažnyčios teises neva 
dėl civiliškų teisių palaiky
mo.

“Jeigu valstybės įstaty
mai atvirai priešinasi Dievo 
įstatymams, jeigu jie ken
kia bažnyčiai arba priešina
si tikybinėms apeigoms, ar
ba užgauna Jėzaus Kristaus 
autoritetą ypatoje jo augš- 
čiausio kunįgo (popie
žiaus), tuomet pasipriešini
mas yra privalumu, o pa
klusnybė — nuodėme”...

Bet kas gi turi spręsti, ar 
kokis nors įstatymas yra ka
talikystei priešingas, ar ne? 
To negali spręsti nei. politiš
koji valdžia, nei atskiri ti
kintieji, vien tik bažnyčia, 
nes bažnyčiai Dievas pave
dęs savo žodžius saugoti ir 
juos aiškinti. Gi bažnyčios 
galva yra popiežius. Taigi, 
gaili gale, jam tenka nu
spręsti, ar katalikai turi 
valstybės įstatymų klausyti, 
ar jiems priešintis. “Todėl 
tai reikalingi”, sakoma mi- 
nėtoj enciklikoj, “minčių 
vienodumas ir visuotina su
tartis tikėjime, kaip lygiai 
ir pilnas paklusnumas baž
nyčiai ir Rymo popiežiui, 
kaipo Dievui”.

Augštai viršuj visų vals
tybės autoritetų yra popie
žiaus autoritetas, nes katali
kiškoji bažnyčia skaitosi ne
sulyginamai augštesne, svar
besne ir tobulesne įstaiga, 
negu kokia nors praeities, 
dabarties ir ateities valsty
bė. Nors ir valstybės paei
na nuo Dievo, ant tiek, ant 

. kiek ji paeina iš žmonijos 
prigimties, kuri Dievo duo-

nustelbti pono Petrausko 
muzika. Smilkaluose ir dai
nų skambėjime, bei peno Y- 
čo tratėjime neapmirs, ne
paskęs - nirvanoje sveikas 
protavimas lietuvio darbi
ninko. Jisai mokės blaivai 
pažiūrėti į gyvenimo reika
lus tiek tėvynėj, tiek Ameri
koj ir ras išeigą ,savo jaus
mams ir energijai apreikšti 
darbininkiškose organizaci
jose—kaip unijose, taip Są
jungoje, kaip apšvietos, taip 
ir susišelpimo, draugijose, 
persiėmusiose darbininkiš
ka dvasia. "* /
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da Moterų padėjimas ir lytiškas
1 • 1 • 1 • 1 1 • 1 • 1 klausimas Evangelijoj įei
keikiau netikusį surėdymą. Gal ir ilgai bu- vi v
čiau keikęs, bet apėmė baimė. * Vakarai apaštalų rastuose, 
gulėjau krūmuose, niekuom nepnsiklojęs,' r ~
dabar gi guliu minkštai iškiotoj, šiltoj 
lovoj. Dar-gi atsimenu gerai,r kad vakar 
buvo nedėldienis, o šįryt — panedėlis ir nei 
viena dirbtuve nestaugia; juk as pripratęs teri’s paniek‘j 
tuom laiku keltis.

Apžiūrėjęs ruimą, išrodžiau ant pami
šusio. Sienos keistais paveikslais nuogų mo
terų ir vyrų apkabintos. I

Atsikėliau.
Kur drabužiai? — Nėra. Ant suolelio 

gulėjo kokie, nežinau, ar jie buvo vyriški ar 
moteriški. Išrodė, kad galima dėvėti mote
riai ir vyrui. Užsidėjau, nežinau, į ką at
rodžiau.

Apžiūrėjęs supratau, kad čia nesivai- 
do, bet vyrai kartu su moterim vienokius 
drabužius dėvi, Manau sau, jei dažinotų 
valdžia, tai sunkiai juos nubaustų, nes tai 
didelis ištvirkimas.

Kaip aš pakliuvau? — Supratau. Pro
fesoriai savo institutuose kankina šunis, 
kates, kralikus, bet už vis geriausia myli 
žmogų pakankinti... Reikia bėgt — manau.

Ant sienos, geriausioj vietoj, kabojo 
dailiuose rėmuose popieriniai pinigai. Akys 
it liūto sužibėjo, — puoliaus prie jų. Vos 
tik suskambėjo stiklai — pinigų pluoštas 
pas mane: po 10 dol. — 20 — 100 ir kitokių. 
Nors kartą... Bet visos tos popierinės se
nos, rodos, būtų stovėjusios tūkstantį me
tu; metai rodo “1913”) o viena “1920.” Ka
pitalistų “triksas”, daugiau nieko. Juk jie 
ir ant kiaušinių keturis metus užviršina, 
kad parodyti, jog švieži. Staiga prasivėrė 
durįs, įėjo dvi žmogystos. Norėdamas iš
sprukti, puoliaus į langą, manydamas, iš
šokęs bėgsiu. ■

—Ką darai?... Nebėgk!...
—Nekalbėk taip, tėvai, užgausi!—mote

riškas balsasjarė. Ir aš likau sulaikytas.
—Aš esu" Tarnas, čia duktė Konstanci-

na tik grynai žmogaus kom
binacija parankesniam savo 
reikalų aprūpinimui. Kata
likiška bažnyčia gi buvo tie
siog dievo įkvėpimu įsteig
ta, todėl ji ir yra garbin
giausia, tobulingiausia ir 
šviesiausia draugija, Visuo
tina ir visur-esanti, “neapri- 
buota nė vietos, nė laiko.” 
Tos bažnyčios vadovu ir ne
matoma galva esąs Jėzus 
Kristus, kurio vietininku 
ant žemes yra popiežius; to
dėl tai popiežius užimąs 
augščiausią valdišką 
pasaulyje./.o

i (Toliau bus.)

vietą

Pažvelgęs į kabančius ant sienos pa
veikslus ir į Konstanciją, paraudau, kaip 
šutintas vėžys. Nors jie šnekino, — iš gė
dos tylėjau ilgą laiką, nežinodamas, kas 
bedaryti.

—Ką tamsta atmeni prieš penkis šim
tus metų? Žingeidu žinoti iš lūpų paties 
gyvenusio.

—Prieš penkis šimtus metų!... Kaip 
tai ? Kas buvo vakar — atmenu, o ką ga
liu žinoti p’rieš penkis šimtus!...

Konstancija priėjus pakugždėjo ką to
kio, tėvui į ausį, tėvas, lyg suklupęs; atsi
prašė:

—Dovanokite! aš suklydau. Pasaky
kite, ką žinote iš savo gyvenimo, ką?

—Oi ką jums sakysiu, nieko nežinoda
mas.

—Visgi, ką žinote. Ot, kad ir apie tai, 
kodėl esate piktas?

—Gerai, kaip tamstos pavalgę, pasi
puošę, tat nėra ko tamstom ir pykti. . Aš, 
jau bus kokie trįs mėnesiai, kaip darbo ne
riu, nors per dienas jo jieškau, badau
damas maldauju bosų, vistiek negaunu. Iš 
pašalies žiūrėdami dirbtuvėj juokiasi, “val
kata,” “tinginiu” pravardžiuoja. Gal tam
stos kiekvieną dieną geriate svaiginančius 
gėrimus ir niekas nevadina, nešaukia gir
tuokliais; bet, kada gaunu progą, nors 
kartą, kitą išsigerti, — valkata apšauktas, 
amžinu girtuokliu. Juk aš negaliu .gert 
taip, kaip jūs, kiekvieną dieną.

—Kaip miegojai, gerai jauties?
—Nežinau, ar turėjau nors vieną tokią 

naktį savo gyvenime. Ramiai, be jokių 
sapnų miegojau, lyg tik užgimęs.

—Ar nežinai, dėl ko taip miegojai?
—Vakar turėjau didelį nervų įtempi

mą. Buvo taip: šiltas vakar buvo nedėldie- 
nis, visi važiavo į taip vadinamus “byčius”, 
išvažiavom ir męs keli draugai. Sugulę ant 
smilčių, prie jūrių, varėm savo kasdienines 
diskusijas. Vienas iš mūsų draugų, augš- 
to ūgio, mažai ką kalbėjo. Jis tik klajoda-

Tarp mūsų kilo dideli ginčai už gyveni
mą. “Gyvenimas betikslis, nereikia gyven
ti !” — vienbalsiai šaukėm, akis įsmeigę že
mėn. Bet, kada pažiūrim į padanges — pa
skęstam svajonėse!... Tas mus žavi, vilioja 
prie gyvenimo, priduoda svajonių... O gal 
prigaudinėja, tik... ir męs, vienas paskui ki
tą, nebaisiai prabylam: “gyvenimas reika
lingas, su tikslu”...

Atėjus vakarui, užsiminiau apie ryt 
dienos sunkius darbus. Bėdavojom... ot, 
kad gyventum už penkių šimtų metų, tada 
bus saldus gyvenimas, nereikės jieškoti 
darbo. Gyvenimas... Ar žinote, profeso
riai atrado, kad miegu užšaldo ir už kelių 
šimtų metų gali atgaivinti. Nuo to, tą va
karą nekalbėjau, lyg užhipnotizuotas sva
jojau užmigt ant 500 metų šaltu miegu...

—Kas per žmonės, kaip čia mane šią
nakt nežinomoj vietoj atnešė?

Nenorėdami greitai pasakyti, jie užve
dė kitokias kalbas.

—Kaip tamstos vardas? — užklausė.
—Adomas Šleivys, — atsakiau.
Nežinau, kaip ilgai būtum kalbėję, jei 

ne “žurnalas.” Atvertęs pirmutinius pusla
pius pamačiau: “2413” metai. Nustebau. Aš 
miegojau šaltu miegu. Pribėgę mostelėjo 
skepečiuke per akis, bijodami, kad nepersi- 
gąsciau... Ir aš vėl užmigau...

J. Rėdą.

vo.

(Tąsa.)
Taip žiūrėjo į skapus krikščionių vado

vai; tuo tarpu prastoji liaudis bevaises mo- 
- Elžbieta savo Senat

vėj, nėščia tapus, tarė: “Taip padarė man 
Viešpatis šiomis dienomis, kuriose priglau
dė mane, kad nuimti nuo manęs panieką, 
išsiplatinusią tarp žmonių” (Luk. I. 24-25.) 

. Ligšiol privestos vietos iš evangelijos ir 
apaštalų laiškų susidėjo po įtekme santikiu, 
viešpataujančių pirmų krikščionių laikais. 
Bet tuose pat raštuose męs susiduriam su 
vietomis, kurios griežtai prieštarauja augš- 
čiau pasakytam. Šios pastarosios vietos įsi
skverbė arba iš daug senesnių raštų, ku
riuos negudrus krikščioniški rašėjai suvar
tojo, kad tuom pat suardyti savo mokslo 
pamatus, arba pastarosios vietos atsirado 

į ačiū kaikuriems likučiams gyvenime, užsili
pusiems nuo jau beveik užmirštųjų laikų. 
Mums^domu susipažinti su prieštaraujan
čiomis vietomis, kad tos moterįs, ką beno- 
rėdamos krikščionėmis likti, kartu galėtų 
reikalauti sau priderančios vietos šeimynoj 
ir visuomenėj, ir kad tokios moters savo rei
kalavimus galėtų remti sau atsakantesnė- 
mis taip skerėčiojančįų raštų vietomis.

Farizejai, užklausę Kristų, kaip jis 
žiūri į susipačiavusių atsiskirimą, susilau
kia atsakymo: “Lyg neskaitėt jūs, kad, su- 
tvėrusis išpradžių vyriškį ir moterį, sutvė
rė juos?Ir pasakė: pertai, paliks žmogus • 
tėvą ir motiną ir prilips (prisidės) prie žmo
nos savo, ir du bus vienu kūnu” (Mat. XIX. 
35—5; Mork. X. 6—8; Pov. — efes. V. 31.) 
Ši ištrauka pakliuvo į evangeliją ir apašta
lų laiškus iš senoviškų žydiškų laikų, ir jos 
atsiradimas aiškiai rišasi dar su tais laikais, 
kad šeimynoj moters užimdavo pirmą vietą. 
Tuomet moterįs imdavo sau vyrus ir tuomi 
vyrai priversti buvo mesti savo tėvų namus 
ir persikelti į savo žmonos namus; tuomet 
vyrai, palikę savo motinos gimines ir perėję 
į savo žmonos giminių šalį, dar nelikdavo 
tenai pilnateisiais, bet skaitydavosi kaip-ir 
prilipusiais prie savo žmonų; tuomet vaikai 
nešiodavo ne tėvo vardą, bet motinos. Tai 
buvo laikai, panašus į tuos lietuvių bočių 

Laikus, kada susidėjo priežodis: ‘“tėvas ne 
giminė.” Šioji “Naujo Įstatymo” vieta labai 
nepatinkama mūsų dvasiški j ai, kaipo uo
liai vyriškių viešpatavimo palaikytojai, ir 
ji užtyli tą vietą, kad moters nesužinotų 
apie tuos laikus, kada ne žmonos turėjo 
klausyti savo vyrų, bet vyrai — savo žmo
nų, kaipo prilipusieji prie jų, kaipo nusto
jusieji savo esybės ir likusieji vien priedu 
prie moterų kūno. Ir nestebėtina, jog toj 
pat evangelijos vietoj, kur susiduriam su 
moterų pirmenybe, užsideda taipgi apinas
ris ir ant vyriškių: “Kas atsiskirs nuo žmo
nos savo ir apsives su kita, tas svetimote
riaus su ja” (Luk. X. 11.)

Kad kaikurios moterįs (tankiausiai 
prostitutės) galėjo iškilti ir pirmųjų krikš
čionių laikais, rodo visa eilė moterų, akty- 
viškai dalyvavusiųjų tų laikų gyvenime. 
Kiekvienas krikščionis girdėjo apie Mariją 
iš Magdalos (prostitutę), apie Samarietę 
(penkių vyrų - nevyrų žmoną) ir tt. Toliau 
—“bet Judėjai, pakurstą dievmaldiškas ir 
garbingas moteris bei pirmuosius mieste, 
pradėjo persekioti Povilą bei Varnavą ir iš- 
vyjo juos iš savo rybų” (Ap. darb. XIII. 50.) 
Blėdingai veikė ne tik moterų minios, bet ir 
atskiros ypatos. Irodijada ir jos duktė nu
žudo Joną Krikštytoją (Mat. XIV, Mor. 
VI.) Tuo tarpu Piloto žmona rūpinasi Kri
stų išgelbėti nuo pražūties (Mat. XXVII. 
19.) Kitos gi moteris prisideda prie Kris
taus mokslo platinimo — tai Lidija iš Fiati- 
ro, Damar ir kitos (Ap. darb. XVI. 14, 
XVII./34.) Pas pirmus krikščionis kaiku
rios moterįs (net stebėtis reikia!) pasiekda
vo ir dvasiškio vietą, kaip antai Fiva buvo 
kenchreiškos bažnyčios diakone (Pov. rym. 
XVI. 1.) Moters, pagaliaūs, užims svarbią 
vietą ir svieto pabaigoj: “Ir apsireiškė ant 
(Jangaus garsus pranašavimas — žmona, 
saule apsupta; žemiau jos kojų mėnulis, o 
augščiau galvos vainikas iš dvylikos žvaigž
džių (taip dabar katalikai persta to “dievo 
motiną”). — Ji pagimdė vyriškos lyties kū
dikį, kuriam pridera ganyti visas tautas'’ 
(Jono Diev. XII. 5.) <

“Išeik, palik karionių vietą” — 
Kartoja — moja su skubu.
“Eikš! — rodysiu tau svajų svietą...
“Nirvanen skęsiva abu”...

Atstok nuo lango, pasakaitė:
Tavoji pastanga ant niekų:
Ai, negriaudenk — aš ne mergaite! \ 
Tu irkjis sau, aš čia palięku.

26—VI—1913. Klajūnas.

Pasakaite.
Iš vėlių žemės pasakaitė
Ties mano langu vis sustoja;
Lyg užburtoji karalaitė 
Išeik, išeik — ji man kartoja.



F. Žiedas.
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, Laikraštinis humbugas

KORESPONDENCIJOS.

mMMF

mąjį namą.
N1021 Wood st.

Basanavičius ir 
” — tai šiandieninė 
pirmeiviškos” laik-

Kas rase “protestą”?

' , i

važiavę į Brightoną vestu
vėse grajiti. Ten “prisiba- 
rabaniję” rudžio pradėjo 
peštis. Pribuvo policija ir 
Montello muzikantai turėjo 
bėgti. Bet vieną sučiupo ir 
nuteisė ant 2į mėnesio kalė
jimam

Apart minėtų “baraban- 
ščikų” Montelloj yra geras 
benas ir dvi geros orkestros.

Bobos Vaikas.

Beeinant jam gelžkeliu, pa- tus, kad jau supranta savo 
vijo jį traukinis ir perpjovė pereigas, jog nei jokiū kita 
į kelias dalis. Ant rytojaus partija neišliuosuos mūsų 
konduktorius atrado sutrin- vargšų darbininkų, kaip tik 
tas dalis jo kūno. Gelžkelio atėjus socijaližmui. Galbūt, 
kompanija davė 100 dol. dėl tiktai tada sutruks vergijos 
jo palaidojimo. pančiai, gal būt tada išnyks

Velionis paėjo iš Kauno kapitalistų išnaudojimas ir 
gug., Telšių pavieto, ^vejių dvasiški jos muilinimas akių 
parapijos, Daugų kaimo. nesusipratusiemsK darbinin- 
Paliko moterį su. dviem ma- kams.
žais kūdikiais. * V. J.žilinskas.

Varniškis.-------------

daviais. Turi būt šitaip 
Ansonia Clock Co. darbinin
kai apskelbė streiką, reika
laudami didesnio užmokes
čio. Kompanija, matyda
ma, kad bus sunku kovoti su 
darbininkais, turėjo susitai
kyt ant darbininkų reikala
vimo.

V. Januška

ir Antanavičių bei Smilgą... 
Bet tie, kurie supranta, kad 
kultūros darbas, tauta ir 
partija, nors jie turi savyj 
sąryšį, vistiek atskirai ima
mi — tie tokio “nuoseklu
mo” nedaleis. To tik “nuo
seklumo” ir vengė socijalis- 
tiškoji laikraštija. Ji pas
merkė (jei taip galima išsi
reikšti) tik asmenį, kaip to
kį; ji nepasmerkė patį kul
tūros darbą, kurio tikslui 
minėtas asmuo čionai atsių
stas. Daugiau nieko. Ar 
čia kokis pasmerkimas tau
tos namų idėjos? Ar jau 
dėl to galima vartoti “išga
mas” ir tam panašius per
lus? Leiskime — taip. Tai 
visgi pirma turėtų būti nu
rodoma — sukritikuojama 
priešo nuomonė, o tik pas
kui tegalima būtų apvaini
kuoti šiokiu ar tokiu “nuo
pelnų vainiku” savo priešą. 
Ar tą atliko “pirmeiviškie
ji” ir klerikališkieji jaga
masčių lapai? Ne. Ten, kur 
reikia argumentų, jie pasi- 
kakina paprasta literatiška 
ilgaliežuvyste ir ... “protes
tais.” Gana bus paėmus 
“Lietuvą”, “Vien. Liet.” ir 
sąžiningąją “Tėvynę” ir męs 
persitikrinsime, kas ten 
figūruoja: suklastuoti
protestai ir plūdimai ant so
či jalistiškos laikraštijos! 
Brooklyne, Bostone ir Chi
cago] tie “sąžinės žmonės” 
stačiai begėdišku būdu ko- 
lektavo parašus savo “pro
testam”. Juk nesunku po
nui pasirašyti, kad jis pro
testuojąs varde 500 žmonių, 
o doros bei sąžinės žmonės, 
trindami rankas, džiaugiasi, 
kad visuomenė begėdiškiau
siu būdu apgaudinėjama! 
Kame čia — visai jau nekal
bu apie dorą — nors papras
tas laikraštinis mandagu
mas bei logika?

Brooklyne ir Bostone jau 
oasirodė “protestų” sustaty
toji! “dora”: kelios draugi
jos pasijuto apgautos per 
savo viršininkus, kurie, sa
vo keliu vėl, ar tai būdami 
akli šalininkai Račkausko 
“doros”, ar bent prikalbė
ti — suvilioti, pasirašė po 
tuo “protestu.”

Į Čia męs užbaigsime pa
ties “protesto” fabrikanto 
Žodžiais: didžiuokitės, po
nai, savo dora, bet turėkite 
ir gėdos. — Tamstų “dora” 
—bankierių ir -jagamasčių 
netautiškame kišeniuje!

Į St. Strazdas.

ekspliozijos dar nesusekta 
nors ir visos stubos gyvento
jai buvo suareštuoti.

>!'. * *
Balius knygyno naudai.

LSS. 1 kuopk? ant 1 d. lapkri
čio nutarė surengti labai 
puikų balių, kurio pelnas 
skiriamas įsteigimui viešo 
knygyno Philadelphijoj. To
dėl minėta kuopa prašo kitų 
draugysčių, kad tą vakarą 
nieko nerengtų.

J. D. Taunis.

“Yčas 
išgamos1 
mūsų “ 
raštijos gudrybė. Visas jos I 
krucijatas (kryžiaus karė) 
prieš socijalistus sutalpina- 
narnas tuose trijuose žo
džiuose. Rodos nebūtų verta 
nė kalbėti- apie tuos ponus, 
kurie savo įsitikinimus ir 
net paprastą laikraštininko 
mandagumą jau seniai išsta
tė New Yorko Essex streeto 
sąšlavynam.. Tie ponai juk 
dirba tą, ką jiems diktuoja 
įu duondaviai — bankieriai! 
Šiandien jie gauna gerą 
“bifsteką” nuo bankieriaus 
—gerai, reikia “aiškinti” ir 
jo “nuopelnus tautiškoje 
dirvoje.” Rytoj gi, jei to
kiam “laikraštininkui” už
dės ant liežuvio didesnį 
“bifsteko” šmotą nutukęs 
“tėvelis”, jis nepasigailės 

- savo “persitikrinimų” ir 
jam: jis norės įtikinti jaga- 
masčio šykščius parapijo
nus, kad jiems būtinai rei
kia naujos bažnyčios... ir 
klebonijos! žodžiu — kur 
bus didesnis “bifsteko” šmo
tas, ten kryps ir “laikrašti
ninko” įsitikinimai, o kas 
svarbiausia — jo, nepripažį
stantis jokio laikraštinio 
mandagumo ir doros, ilgas 
liežuvis.

Gal tamsta netiki? Tai ke- 
no gi reikalus apgina šian
dien tie mūsų “laikraštinin
kai”, pradedant nuo laisva
manių, baigiant klerikalais? 
Ką jie atstovauja: tautos 
namų idėją, teisindami, tei
singiau sakant, apgindami 
politiškąjį nepraustburnį 
Yčą, kuris Bostone savo po
litiškus priešininkus sulygi
no — atleiskite už nemanda
gumą — su jaučiais?! Ne, 
ne. Ne tautos namų idėją 
jiems apeina, bet bankierių, 
jagamasčių ir saliunininkų 
“idėja”, kurie tuo tarpu pa- 
tentuojasi “labdarių” titulą 
jų vedamų lapų skiltyse! 
Męs neužvydžiame nei tų 
šimtinių, nei to titulo, — ga
li būti drąsus mūsų oponen
tai; męs tik nurodome, kad 
tie neva laikraštinės doros 
saugotojai lošia kurtizantės 
rolę; męs nurodome, kad 
jie nesiskaito nei su faktu, 
nei su logika. Pirma, jie be 
jokios gėdos tvirtina, kad 
Amerikos lietuvių socijalis- 
tiškoji laikraštija niekinanti 
tautos namų idėją bei įvar
dija Mokslo Draugijos dele
gatus “žvėrimis.” Nors jie 
gana aiškiai žino, kad soci- 
jalistai visoje savo didžiu- l 
moję nėra priešingi tai idė
jai ir remia ją savo laikraš
tijoj ; jie žino taipgi, kad 
tas nelemtas delegatų įvar
dijimas įvyko per klaidą, ku
ri net seniai jau atitaisyta, o 
tečiau “Vien. Liet.” redakci
ja tą skaito “amžina teisy
be”! Redakcija, kuri tokią 
nesąmonę talpina net savo 
apžvalgos skyriuje, reikia

• manyti, kad ji tą daro su ai
škiu išrokavimu — klaidinti 
tą patį mažumėlį jos įtekmė
je esančios visuomenės, ar— 
visiškai neseka mūsų viešojo 
gyvenimo. Greičiau čia yra 
pirmoji priežastis: jos “lite
ratai” tą daro, norėdami pa
kelti minioje nusmukusį 
bankierių bei saliunininkų 
kreditą, nes šiaip ar taip — 
iš ten galima laukti didesnio 
šmoto “bifsteko”... , !

Antra, tie pasamdyti“li- 
teratai” jokiu būdu neatski
ria tautos namų idėją nuo 
politiškų įsitikinimų, aiš- 

. kiau sakant — nuo “gerbia- | 
mojo Yčo”!... Čia jiems ma
tematiškai imant, išeina iš 
du syk po vieną — vienas. 
Žinoma, męs neturime tei
sės užginti jiems panašiai 
manyti: “tebūna palaiminti 
tie ubagai dvasiojo^, nes už 
tą literatišką “gabumą” jų 
laukia bankierio duonos rie
kė ir... Tečiau jie neturi jo
kio pamato reikalauti, . kad 
ir socijalistai 'elgtųs taip 
pat. Tą gali sau daleisti tik
tai tie, kuriems nėra jokių 
įsitikinimų. * Tai paprasta 
istoriška teisybė. — Tie, ku
rie kultūros darbą, tautą ir 
partiją skaito vienu ir tuo 
pačiu — žinoma, tie nieko 
neturės ne tik prieš Yčą, bet

Chicago, Ill.
28 d. rugs. Mieldažio sve

tainėje buvo surengtas va
karas M. Juodžio spėkomis. 
Buvo sulošta B r. Vargšo 
drama “Lizdas naminio liū
to”. Veikalas yra geras, 
tiktai lošikai jį perstatė blo
gai. Juodis savo rolėj buvo 
atsakantis, nes ir nugrimi-' 
ruotas buvo juodai. Kunge- 
vičia perdaug drebėjo ant 
scenos, it drugio krečiamas. 
Astrauskas irgi drebėjo. 
Gulbinas vaikščiojo ant sce
nos lyg sušalęs.

Po perstatymui išėjo dai
nuoti Juodžio shoras, susi
dedantis iš 20 ypatų. Kiek, 
dainorių, tiek ir balsų buvo 
girdėtis. Aht pabaigos su
dainavo “Lietuva tėvyne 
mūsų” pritariant orkestrai, 
bet, ant nelaimės, orkestrą 
užgrajino visai kita meliodi- 
ja ir tokiu būdu himnas li
ko “supeizuotas”.

Pusbačkis.

Protestas prieš socijalis- 
liškus laikraščius labai sma
gus. Nežinau, kaip kitiems, 
bet man ir mano artymes- 
niems draugams jis patiko. 
Patiko tuomi,kad labai leng
va jį kritikuoti Ir smagu 
kritikuot. Jokio piktumo 
jis neiššaukia. Dėlto męs 
tuojaus užsidavėm klausi
mą: kas jį parašė? Auto
rius turi būti žinomas visuo
menei. Kiti po jo raštu pa
sirašo, tai kaip galima pave- 
lyt, kad jį užstelbtų, už- 
smelktų? Už “Žmogaus 
Teisių” parašymą garbinam 
Jeffersoną. Duokit šian 
mums ir “Protesto” rašyto
ją! Praneškite, kas žinot.

Draugų Būrelis.
(Iš “Dilgėlių” N 21)

Philadelphijos chronika.
šeimyniški nesusiprati

mai. Tūlas žmogelis sua
reštavo savo moterį už tai, 
kam ji pastojo nėščia, nes jis 
per dešimtį metų nebuvęs 
prie jos, nors ir drauge gy
veno. Kuom tas užsibaigs 
pranešiu vėliaus.

* * *
Kriaučių streikas. Jau 5 

mėnuo eina, kaip baltsiuvi- 
nių kriaučiai streikuoja ir 
dar streiko galo nesimato. 
Streikuoja daugiausia žy
dai. Mat jų toj išdirbystėj 
skaitlingai būta.

* * *
Ękspliozija lietuviškoje 

stubojė. Iš 3 į 4 spalio tą 
naktį sprogdamas dinamito 
šmotas sužeidė keletą ypatų 
ir dikčiai pagadino gyvęna- 

Tas atsitikti po 
Priežastis

-r-------— Worcester, Mass.
Easton,' Pa. 2 d. spalio buvo Lietuvos

Rugsėjo 30 d. tapo palai- Dukterų susirinkimas. Nu- 
dotas į kapus milijonierius tarė 13 spalio dalyvauti Co- 
Simon. Daug ką būt gali- lumbus dienos apvaikščioji- 
ma pasakyt ąpie Simoną,ku- me- 
ris yra išspaudęs apie 10 mi- Pastaruoju laiku Lietuvos 
ijonų dolerių iš vargšų dar-1 Dukterų draugija pradėjo | malonų gamtos vaizdą, 
jininkų.

Džiaugėsi darbinikai, iš-

Elizabeth, N. J.
5 d. spalio atsibuvo pra

kalbos Lietuvos Sūnų drau
gystės, su tikslu padidinti 
narių skaitlių ir pakelti ap
švietimą tarpe žmonių. Pub
likos mažai teatsilankė, gal 
dėl įžangos, nes seniau su 
įžangomis prakalbų nereng
davo.

Kalbėtojais buvo: dr. A. 
Bacevičius vietinis ir dr. J. 
Kaškevičius iš Newarko. 
Na, rodos, tik tie daktarai 
galės žmonėms dalykus pa
rodyti pilnoje šviesoje,' ko ir 
tikėjomės, nes plakatuose 
garsinta, kad išparodys vi
sas mūsų ydas.

Pirmas kalbėjo apie mais
to falsifikaciją ir nurodė, 
kad toks falsifikuotas mais
tas randasi pas žydelius. Bet 
nepasakė, kad jeigu žydų 
krautuvių nebūtų, ar jau 
męs turėtume sveiką mais
tą? Esą, žydeliai pigiau 
jums parduoda, kaipo pras
tesnį maistą, taigi jūs pi
gaus valgio niekados nepir
kite.

Bepigu lietuviškiems dak
tarams, kunigams, bankie- 
riams ir kitiems, kurių žio
tis pilnos, apsisaugo! nuo. 
prastų ir nesveikų valgių. 
Taigi, pakalbėjus, kad rei
kia brangesnį maistą pirkti, 
švaresniuose namuose gy
venti, reikėjo pakalbėti ir 
kaip didesnes algas gauti? 

I Bet, dėja, tas buvo užmiršta.
Antras daktaras ragino 

aukauti penkinėms ir dešim
tinėms delegatams L. M. ir 
D. Draugijos namams. Pri
minė apie laikraščius ir kny
gas, kad skaitytų visokius, 
bet kad vengtų negerų ir ne
žiūrėtų į party viškumą’. 
Turbūt kalbėtojo tokia nuo
monė, kad partija skriaudi
mui ir išnaudojimui gera, o 
partija prieš išnaudojimą ir 
skriaudas — ne. Jeigu ne 
taip, tai kam daktaras K. 
protestavo prieš lietuvių so
cijalistų laikraščius “Kovą” 
ir “Laisvę”? Juk7 tie laik
raščiai visomis pajiegomis 
apgina darbininkus nuo 
skriaudikų. Štai faktas iš 
buvusių streikų Lawrence, 
New Yorke, Brooklyne, Pa- 

i tersone ir kitur.
1 Su šftomis mintimis mano 
nuomonė nesutinka, už tai 
ir paduodu čia.

Kunst Albers.

Grand Rapids, Mich.
Linksma yra kalbėti apie 

tą šio miestelio vietą, kurią 
yra lietuviai apgyvenę, bet 
liūdna kalbėti apie pačius 
lietuvius. Jų tamsumas ir 
negražus darbai suteršia 

Ži- 
eiti ranka rankon su kun. I noma, negalima ttiip prastai 
Jakaičiu. Net kelia p rotes- atsiliepti apie visus lietu- 

girdę mirtį to, kuris nedavė I ^u.s darbininkiškus vius. Yra būrelis ir apšvies-
žmoniško uždarbio. Taipgi laikraščius, apgindamos ca- tesnių, iš kurių susideda 
nesiraukė nei tie, kuriems ro lekajaus Yčo garbę.pirmeiviškos draugijos ir L. 
kliuvo to bevaikio turčiaus Buvo paduota įnešimas SS. 16 kuopa.
savastis. Tik verkė būrelis surengti diskusijas ir pra- Katalikai gi netik kad pa- 
mergužių, su kurioms anas kalbas. Prakalbas atidėjo lįs nieko neveikia, bet ir ki- 
trumpino savo dienas. kito rudens, o diskusijas tiems kliudo. Jie žino tik-

* * * visai atmetė, nes tai, girdi, tai du keliu: į bažnyčią ir į
Mūsų kooperatyviškos vyrLį darbas, o ne moterų. gertuvę. Šeimynose nuola- 

krautuvės dalininkai labai Geda worcesterietėms[ tiniai vaidai ir... kartais 
nesąžiningai elgiasi įvesda- Liaudies Verge. muštynės. Motinos tankiai
mi. madą atsiiminėti savo ,T . TTT 7~77U77rT TCJ,ri nusiskundžia kunigėliui, 
dalį. Nutarta niekam ne- NAUJA bOCIJALISIŲ kadnegalidukreliųsuvaldy- 
grąžinti'šėro, apart tų, ku- ' KUOPA. ti. Nors kartais kunigėlis
rie išvažiuoja į Lietuvą. Dėl Amsterdam, N. Y. 5 d. tam tikslui ištisus pamoks- 
gavimo savo šėro turi paro- spalio atsibuvo prakalbos, lūs pašvenčia, bet nieko ne- 
dyti laivakortę. Kalbėjo A. K. Baltrūnas iš gelbsti.

Tūlas L. Bačkis, bekontro- Rochester, N. Y. apie soči j a- 
liuodamas, štai ką sugalvo- lizmą, puikiai nupiešdamas 
jo: nuėjo pas žydelį agentą, dabartinį netikusį surėdy- Cleveland, Ohio, 
nusipirko laivakortę ir tuoj mą ir ragindamas lietuvius, Draugystė D-ro V. Ku- 
gavo įdėtus pinigus. Tik senus ir jaunus prisidėti dirkos pereitam pavasarį 
nelabasis laivas, nesulauk- prie socijalistų kuopos. Per nutarė parengti prakalbas, 
damas mūs kontrolšeiko, iš- jo didelį pasidarbavimą, ta- Išrinko tam tikslui komite- 
plaukė. . po sutverta LSS. kuopa. tą, į kurį įėjo Usevičia, Šu-

Taip elgtis, tai jau visai Prakalbose buvo apie 150 kis ir Geibis. Pirmieji du 
ne demokratiškai! Jeigu žmonių. Būtų geistina, kad tautiečiai, pastarasis gi so- 
visi pradėtų tokias baikas daugiau-atsirastų tokių ga- ei j alistas. Tautiečiai per
kirsti, tai kasgi būtų? bių kalbėtojų, kurie aplan- visą vasarą iš savo pusės ne- 

Felix. kytų mūsų aptemusį mieste- surado nei vieno kalbėtojo.
---------- lį. Anyta. Ant tų, kokius surado drg. 

Cedar Point, III.   Geibis, jie nesutiko. Ir to-
28 d. rugs, čia buvo su- Herrin, Ill. kiu būdu, 5 spalio, sumany-

rengtos diskusijos, ant ku- šitas miestelis labai užgy- mas rengti prakalbas liko
rių .vietiniai tautiečiai už- ventas italais. Vienok ran- atmestas.
kvietė tuos lietuvius, kurie dasi ir lietuvių nemažas bū- Tame pat susirinkime Dr. 
neaukavo Tautos Namams, nelis. Jie turi keliatą savo Kudirkos draugystė paau- 
Kada atėjo laikas diskusijų, draugysčių, tarp kurių yra kavo Lietuvių Mokslo drau- 
tai tik vienas, tautietis atsi-1 ir LSS. 21 kuopa, kuri, pra- gijai 100 dol. ‘

žada spar-1 K. Rėksnys.
Girdėjau

lankė ir tas' pats atsisakė slinkus vasarai, 
diskusuoti, sakydamas, kad Ičiau darbuotis, 
“garbę patrotys”. Taip ir [žada lošti kokį l 
nebuvo diskusijų, tik liko iš ką veikalą. 
“Tėvynės” perskaityta ko
respondencija “Lietuviai be ---------
galvų”, z čia mūsų tautietis Rochester, N. Y. 
ir užprotestavo: girdi, jus “Laisvės” N 77 tilpo netei- 
nezinot/ Las ją.rase, todėl singa korespondencija apie I (<„1^^ nTp-nivV negalite ir kritikuot, bet be- [w\v. kriaučių unija. 'r- 1 4 1 8 •
kalbėdamas prisipažino, kad |.IS Darbininkas rašo, 
tai jų (tautiečių) darbas, hjotuviu skyrius IWW. 
Žmonės pradėjo delnais plot 
ir šaukt?:

Kenosha, Wis.
27 d. rugsėjo čia liko užmuš
tas lietuvis Juozapas Kuz- 
minskis. Priežastis nelai
mės buvo tokia: 27 rugs, ry
te jo žmona pagimdė kūdi
kį. Žmogelis su džiaugsmu, 
nuvyko į Kenoshą apie tai 
pranešti giminėms. Vaka
re jisai pavėlavo traukinį ir 
pasiryžo eiti namo peksČias.

Redakcijos atsakymai
K. K. (Englewood, Iii) — 

Jūs rašot, kad atsibuvo pra
kalbos 28 gruodžio. Juk dar 
gruodžio mėnesis neatėjo. O 
gal tai buvo pereitais me
tais? z

Jos. Shimbelis (Clinton, 
Iowa). Žemė yra dupdama 
Montanos valstijoj.* Norė
dami gauti žemės, turite nu
važiuot į tą valstiją ir užsi- 
registruot. Ne ūkėsui že
mės neduoda. Norėdami 
platesnių žinių apie valdžios 
dalinamą žemę, rašykit Ag
rikultūros Department™ į 
Washingtona.

Visiems, kurių raštai ne- 
tilpp šiame “Laisvės” nume
ry, tilps sekančiuose.

PAJIEŠKOJIMAI.
Pajieškau brolio Justino Prata- 

šiaus arba Sipailos, Suvalkų gub., 
Naumiesčio pav., Mureikių kaimo. 8 
metus gyveno Anglijoj, 1910 m. atva
žiavo Amerikon ir apsistojo Nor
wood, Mass., 1911 m. išvažiavo į Cen
tralia, 111. Turiu svarbų reikalą, taigi 
jis pats arba kas apie žino malonės 
pranešti.

Ant. Pratašius, į82)
P., O. Rox 94, Norwood, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos. 
Aš esu 27 metų amžiaus, pusėtinai 
pamokintas, kalbu kelias kalbas. 
Merginos gali atsišaukti nuo 17 iki 27 
metų amžiaus.

K. Radvilis, (84)
P. O. Box 1055, Plymouth, Pa.

Malonės tuojaus atsišaukti tas žmo
gus, kuris pirmą kartą pranešė apie 
užmušimą Adomo Jokubausko. Tas 
pranešimas buvo paduotas pabaigoj 
birželio (June) šių metų. Už tikrą 
darodymą gaus $5.00. ‘

St. Anauka, 
34 Suffolk st., Worcester, Mass.

Chicago, Ill. e
30 d. rugs, nusišovė siuvė

jas Antanas Blumas. Prie-' 
žastis nusišovimo buvo pa
bėgimas jo pačios su kokiu 
tai vyru. Neradęs pačios, 
pasiėmė revolverį ir paleido 

' „ .• Velionis
turėjo 28 metus amžiaus, 
buvo laisvu pažvalgų žmo- 

- - .ren:|p’iis._ gč balių ir nutarė užkviesti K 
pelę pagavo ! visas draugystes, išskyrus

tniat, wks slapyvardis nu- LSS> 7 kuop^ Tas yra n(!_ 
yo). z lada tautietis, nega- tiesa ir męs nežinome, iš kur 
lėdamas pries visą susirinki- Darbininkas tokią neteisia
mą atsispirti, pradėjo bjau- ga žinią paėmė. Dėlei sto
riais žodžiais plūsti ir gąz- kos iaįko apie 7 kuopa nebu- 
dmti susirinkimą policija, vo kalbėta. Todėl IWW. li
nes, girdi, jūs.carterio netu- nijos lietuvių kriaučių sky- 
rit. Bet publika nenusigan- rįus savo susirinkime, laiky- 
do, tik išreiškė panieką to- tame 2 d. spalio, išreiškia 
kiems tautiečiams, kurie per minėtam korespondentui | kFtnr‘
savo organą išvadina mus papeikimą, kuris nori šukei- J 
begalviais, o ant diskusijų ti neapykantą tarpe IWW.|L------  —■
S?»“t?: 
kiais savo rašinėjimais jie streiko paaukavo 13 dol., c 
tl.k,.s?ja,. neapykantą tarpe|Darbininkas, matyt, nieko 

nežino nei apie IWW. unij'ą, 
nei apie socijalistų kuopą. 
Beto, apie IWW. yra susi
spietę įvairių nuomonių, dar
bininkai, bet pas mus yra 
vienybė ir niekuomet nema
nome kelti savitarpinius vai
dus. IWW. lietuvių skyrius 
su LSS. 7 kuopa sugyvena 
gražiai, nes IWW. liet, sky
riaus organizatorius ir sek
retorius yra nariais LSS. kp. 
ir į būsiantį balių yra nutar
ta užkviesti ir LSS. 7 kuopą. 
Taigi patariam Darbinin
kui, kąd rašydamas kores
pondencijas prisilaikytų 
daugiau teisybės, o nepjudy
tų vienus siTantrais per laik
raščius, nes tai yra negražus 
darbas.

IWW. Skyriaus Komite
tas:

Sekr. J. D. Bendokaitis. 
Ižd. Antanas Zimnickas.

Fin. sekr. J. Daunis. 
I (Žymė)

vietinių lietuvių. Anais me
tais jie mus išniekino dėlei 
tautiškų mokyklų, o dabai’ 
taip bjauriai dergia tuos 
laikraščius, kurie gina dar
bininkų reikalus.

Čia pasirašau varde viso 
susirinkimo.

J. Ampusaitis.

BROOKLYNO KRIAU- 
člAI REMIA SOČI J A- 

LISTUS.
Brooklyn, N. Y. ,8 d. spa

lio atsibuvo Lietuvių Kriau
čių unijos 58 skyriaus susi
rinkimas, kuriame,tarp dau
geliu reikalų, nutarta atsi
šaukusiai socijalistų parti
jai į unijas paramos prieš
rinkiminiai agitacijai paau
kauti $10.00. Taipgi nutar
ta surengti agitatyviškas 
prakalbas dėlei ’socijalistų 
partijos prieš rinkimus, kad 
greičiaus priartinius darbi
ninkų klesos laimėjimus.

Kada priėjom prie balsa
vimo, tai balsavo visi vien
balsiai, nei vienas darbinin
kas nedrįso pakelti 
prieš, už ką reikia 
Brooklyno siuvėjus

New Britaino Lietuvių 
Atydai!

Suvienytos draugijos rengia dide
lius ferus. Kerai atsibus lapkričio 3, 
I, 5, 6, 7 ir 8, 1913 m.Kas vakaras bus 
dainos, prakalbos, deklamacijos, mu
zika ir šokiai; bus ir laimėjimai. Pra
džia 7:30 vai. vakare. įžanga ant vie
no vakaro tik 10c. Pelnas eis dėl nau
jos svetainės Lietuviškų draugysčių. 
Visi lietuviai ir lietuvaitės, vietiniai 
ir apielinkės, malonėkit atsilankyti 
ant tų gražių pasilinksminimų. Ferai 
atsibus naujoj Lietuvių svetainėj 854 
Park st., New Britain, Conn. (83)

Kviečia Komitetas.

Hoosick Falls, N. Y.
šitam miestely yra mažas 

būrelis lietuvių. Apšvieta 
taip žemai stovi, nes turime 
net 4 lietuviškas smukles, tai 
ten mūsų broliai palaidoja 
visą savo išmintį ir turtą.

Dūšių ganytojo pas mus 
nėra. Bet pasipinigauti at- 

. Neseniai 
gavome laišką nuo kokios 

. tat - • I tai Šukienės iš Worcesterio,
ir socijalistų. Męs žinome kviečia ant kunigo Ja-
gerai, kad 7 kuopa^ laike kaičio fėrų. Savo laiške mi- 

0 | ni kokius tai numerius ir de
šimtukus. Aiškus vilioji
mas pinigų. Toki laiškai 
per pačtą nevalia siuntinėti 
ir toji moterėlė gali papult 
po teismu. Atsargiau!

Jaunas Kaziukas.

Montello, Mass.
Čia randasi “Barabano 

orkestrą”. Prie jos priguli 
tik girtuokliai. 5 d. spalio, 
tie “barabanščikai” buvo nu-

Klaidos atitaisymas.
“Laisvės” N 78, korespon

dencijoje iš Brooklyn, N. Y. 
įsiskverbė klaida. Ten pa
sakyta: Ansonia Clock Co. 
darbininkai, nors nenorėda
mi turėjo susitaikyt su darb-

Keliaujantiems {Lietuvą
Žemiau paduodame diena* laivu iiplaukimo 

ir laivakorčių kainas.
IŠ BOSTONO STAČIAI | HAMBURG 

Išplaukia dušriubiniai laivai.
October 17................................................... Cincinnati
October 28 ................................................... Cleveland
November 22................................................Cincinnati

IŠ BOSTONO PER ANGLIJĄ.
White Star Linija in Liepoju kaina $37.

October 21.......................................................... Arabic
November 18......................................... Arabia

I December 16..'................................................... Arabic

: LAIVAI IŠ NEW YORKO Į ROTTERDAM^.
October 21....................................................Rotterdam Expreaas

i October 28.......................................................Potadam
November 4............................................................New Amsterdam
November 11................................................... Nordam
November 18................................................. Ryndam
November 26...............................................Rotterdam Expraaa*
December 2..................................................... Potsdam

LAIVAI IŠ NEW YORKO Į ANTVERPĄ.
J .aivai eina tiesiojr---kaina $35.

October 15..................  Zeeland
October 22................................................... Kroonland
October 29................................................... Vadertand

IŠ NEW YORKO į BREMĄ
Expresai in 6 paras perplaukia didmari—kaina $40
October 14................................ Kaiser Wilhelm D. G
October 21.................................. Kaiser Wilhelm U
October 28................................. Kronprlna WThelm

iŠ NEW YORKO | LIEPOJU.
Be persėdimo Ruska Linija—kaina 8-Čios kt. $33. 

antros kliasos $50.
October 18........................................................Kursk
November 1.................................................... .  .Rueaia

Geriausia laivakortes pirkti pa* G. BARTASZ1U, 
taipgi siųsti arba išmainyti pinigus kreipkitės per 
laiškus arba ypatiškai in parankiausia jums agen* 
turą.

Ul;O. BARTASZIUS
261 W. Broadway 558 Broome St.
SO. BOSTON. MASS. NEW YORK. N.Y.

Norintieji plaukt U Portland. Montreal arba 
Philadelphijos, klauskite kainu ir laivu išplauki* 
mo, o męs jums prisiusitn.

BANK
LAIKYKIT JUOS 
SAUGIAME BANKE

TAURINANT
PINIGUS

Musų Bankas yra po kontrole Illinois Valstijos
Kapitalas ir tOfiO Cflfi ftft Užtikrina 
perviršis <p4v4.JUU.vv Depositą'

Priima depositus nuo $1.00 ir augščiau ir moka 3 proc. Knygutę išduoda 
dykai.ir procentai ant procentu mokami. Parduoda L.A.1 V AKORTEJS 

ir siunčia pinigus į visas Šalis. KALBAMA LIETUVI KAI.

CENTRAL MANUFACT. DISTRICT BANKAS
(VALSTYBINIS BANKAS)

4J12 W. 35th Street (Bridgeport) Chicago, III.
Banka* atdaras: Panedfillais iki 8 vakare. Subatoje# Iki 2 ir nuo 6 iki 8 vakare. Šiaip nuo t Iki 4.



VIETINESŽINIOS.
Bostono majoras Fitzge

rald išleido naujus padava- 
dijimus ir uždraudimus, ku
rie paliečia rengėjus balių ir 
šokių. Tokių padavadijimų 
yra net 17.

I. Draudžiama šokti neku
rtuos negražius šokius, kaip 
tai “Turkey Trot” ir kitus.

; 2. Nevalia šokti prie “mė
nulio šviesos”. Visose salėse 
turi būti atsakanti šviesa.

3. Rūkyti salėse ir korido
riuose yra uždrausta. Gali
ma rūkyti tik vyrų rūmuose,

4. Šokant nevalia dainuoti.
5. Laike šokių nevalia sa

lėse dalinti jokių apskelbi
mų.

6. Vyrams nevalia eiti į 
moterų rūmus.

7. Nevalia ilgiau laikyti 
šokius, kaip iki 2 vai. nak
ties, o subatomis iki 11:45.

8. Ant kiekvienų šokių tu
ri būti pakviestas policistas.

9. Tiems, kurie išeina iš 
salės laukan, nevalia duot 
sugrįžimo tikietų.

10. Ant kiekvienų šokių 
turi būt pastatytos tam tik
ros moters, kurios dabos 
tvarką moterų rūmuose.

II. Nevalia įleisti ant šo
kių be tėvų globos vaikų, ku
rie neturi 17 metų amžiaus.

12. Ypatos, kurios salėse 
neužsilaikys ramiai, bus 
areštuojamos.

13. Nevalia statyti stalus 
dėl pardavinėjimo tikietų 
prie įėjimo durų.

14. Visos įėjimo ir išėjimo 
durįs ir laiptai turi būt ge
rai apšviesta.

15. Jeigu atsilankytų į sa
lę miesto revizoriai ir lieptų 
muzikantams sustoti grajit, 
jie turi klausyti.

16. Kiekviena ypata, kuri 
peržengs viršminėtus įsaky
mus, bus areštuojama.

17. Šie padavadijimai bus 
iškabinti salėse ir viešose 
vietose.

Tai taip pasidarbavo mū
sų majoras su šokių tvar
ka.

Extra susirinkimas So. 
Bostono Lietuvių Labdarys
tės Draugijos atsibus šere- 
doje, 15 spalio, Lietuvių sve
tainėje — Dahlgren Hali. 
Prasidės 7:30 vai. vakare.

Pranešame Lawrene’o 
ir ap'ellnkes lietuviams, kad 64 kp. L. 
S.S.A. parengė puikų balių subatoje 
18 Spalio(October), 1913m., pradžia 7 
vai. vakare. Ant Central Hali (Vokie
čių sale),23 Monmouth St. (Einant Park 
st., j ryty puse netoli Lexington sales). 
Įžanga 25c. Nedėlioj 19 spalio (Oct.) 
atsibus konferencija VI Mass, rajono L. 
S. S. Lexington salėje, 182 Lawrence st. 
Pradžia 9 vai. ryte. Nedėlioj, vakare bus 
prakalbos P. Cibo saleje, pradžia 7 va1, 
vakare. Bus geriausios prakalbos, nes 
kalbės gabiausi kalbėtojai iš So. Bostono 
ir Worcesterio ir kity miesty. Kviečia
me visus atsilankyti, o visi būsite užga
nėdinti. KviečiaG4k. LSS. Komitetas.

Atydai kriaučių!
Pranešame, jog męs užlaikome geriau
sias kriaučiy prOsinimo mašinas ir par
duodame šį mėnesį tik už $24.00. Gva- 
ran tuoj ame, jog bus geros. Taipgi pa
taisome visokias prosiniino mašinas už 
žemiausias kainas. Kreipkitės šiuo ant
rašu:
Tailors Improved Pressing Machine Co 
623 Harrison Ave., Boston, Mass.

(88) -

EXPELLER”
< Drūti muskulai neatneša naudos,
< jei Jus Romutizrnas kankina. Su
< PAIN EXPELERIU
2 jei drūčiai subers! i atneš Jum tuoj 

palengvinimą ir prašalins priežasl į
skailSlIHL up likite ua L*Ge !r 309

F. Ad. Richter & Co.
>10 PEARL ST., NEW YORK.

Temikit anlAnkero 
ženklo apsaugoimo

Naujas daktaras Montello
Pranešu, kaip vietiniams, taip ir 

apielinkiams, kad aš perkėliau savo 
ofisą į Montello, Mass. Aš gydau vy
rus ir moteris, o ypač esu specijalistas 
atitaisyti nusilpnėjusį kraują. Specija- 
liškai sutaisau gyduoles dėl pataisymo 
apetito ir tt.

Sergantieji kreipkitės pas:
Dr. P. H. WEST, 31 Vine st.

Montello, Mass.

DAKTARAS IGNOTAS STANKUS
Vienatinis tikras lietuvys daktaras ir chirurgas cielojc 

Philadelphijoje. Kito lietuviško daktaro nėra mieste Phi- 
ladelphijos. Serganti netrotykit laiko ir pinigų,bet tiesiog 
kreipkitės ypatiškai arba laišku prie daktaro Stankaus, 
o apturėsite tikrą ir teisingų gydymą. Atmink skaityto
jau, Jog Dr. Stankus yra baigęs didesnį daktarišką mok
slą, kaip tai: po užbaigimui medicinos mokslo GARSIA
ME STEITAVIŠKAME UNIVERSITETE, važiavo mo
kintis į POST GRADUATE MEDICINOS MOKYKLĄ, 
katra yra didžiausia ir jau paskutinė didžiųjų daktarų 
mokykla visame pasaulyj. Čionai specijališkai mokinosi 
daryti visokias operacijas irgydyti pavojingasligas.Taip
gi buvo miestąvu daktaru kur praktikavojo po hošpitalių 
dispenseres dienomis ir naktimis. Dabar treti metai kaip 
Dr. Stankus įrengė savo locną gydyklą SANATORIJĄ 
mieste Philadelphijos dėl gydymo visokių ligų. Atvažiuojanti iš tolinus gali pasilikti tiesiog Joj 
SANATORIJOJE dėl gydymo.

I GYDO DIG AB "M
Nuo skaudėjimo strėnų, sąnarių rankų ir kojų, skaudėjimo paširdžių, pečių ir kaulų, reuma

tizmo. Nuo visokių kraujo ligų, užkrečiamų ir slaptų lytiškų ligų. Augimo spuogų ant veido ir 
kūno, užkietėjimą ir nedirbimą vidurių, niežėjimą škuros, dedervinių, slinkimą plaukų, skau
dėjimo galvos. Visokias širdies, inkstų, plaučių ir kepenų ligas, neuralgijos, negalėjimo miego
ti ir išgąsčio, nuo slogų, peršalimo, kosulio sunkaus kvėpavimo, negalėjimo valgyti ir abelną 
nusilpnėjimą. Visokias moterų ligas: nereguliariškas mėnesines,skaudėjimą strėnų ir paširdžių. 
Visokias vyriškas ligas, paslaptingas ir įgautas per išdykumą. Gydo ligas su lickarstomis ko l 
kios tiktai yra ant svieto. Ligas, kurias negalima išgydyti su Nekarštomis ir po reikalavimui 
pačių pacijentų — daro visokias operacijas. Turi savo locnas, naujausio budo elektriškas ma
šinas dėl gydymo ir egzaminavimo, su pagelba kurių galima permatyti visą žmogaus kūną. I

PASARGA "'S-8 Aš siunčiu gyduoles ir tolinus j kitus miestus, bet siunčiu liktai tiems, kat-J 
rie aprašo simptomus savo ligos ir iš jų aprašymo yra galima suprasti ligą. Pas mane nėra nei 
raštininkų nei aptickorių, nes jų darbas ir pagelba yra niekam netikusi prie daktariško gydy
mo. Kuomet ligonis atsišaukia per laišką, tai aš pats perskaitau, o jei reikalauja, tai savo ran
komis sutaisau ir pasiunčiu jam gyduoles. Nemislyk skaitytojau, kad geriau supranta ligą kuo
met nueini ypatiškai pas daktarą savo miestelyje ir jis tuojau įkiša termometrą į burną, pabar
škina, pasiklauso krūtinėj ir nei žodžio nepaklausęs apie jųsų ligos simptomus, tuojaus parašo 
receptą dėl liekarstų. Buk tikras, kad toksai daktaras jųsų ligos nesupranta, tiktai jo tas bar
škinimas ir paklausimas krutinės yra niekas kitas, kaip tiktai trumpa komedija, kad paimti 
nuo jųsų kelis centus. Jeigu ligonis parašys laišką arba apsakys simptomus savo ligos, tai yra: 
ką jaučia savyje, kas ir kokioje, vietoje skauda ir kas kenkia, tai daktaras teisingai atspės jo li
gą, o atspėjęs, pritaisys tikras gyduoles.

W PADEKAVONES Už IŠGYDYMĄ 3
Čionai sutalpinti visų yra negalima, bet kelios padėkavones talpinusi su pavelijimu pa-l 

Čių pacijentų. Kitos visos padėkavones yra užlaikomos didžioj slaptybėje. Jurgis Bucikas, P. 
O. Box 706, Tamaqua, Pa. sako taip: Labai blogai apsirgau. Vietiniai daktarai atsisakė nuo iš
gydymo, o vienas iš jų sakė greičiausiai daryti operaciją. Kuomet nuvažiavau pas daktarą 
Stankų ir pasilikęs jo Sanatorijoje likausi išgydytas į trumpą laiką be peilio ir be operacijos. 
Kotrina Rutkieuė, Mine"svillc, Pa. Labai didžiai sirgau, turėjau skaudėjimą strėnų, nugaros, 
kojų, nereguliariškas mėnesines ir gėlimą paširdžių. Vietiniai daktarai nieko negelbėjo, tiktai 
ateidami į mano namus leido po skaros į paširdžius tą prakeiktą zrodlyvą morfiną, kad tiktai 
tam sykiui skausmus su-tr-bdyti. Nuvažiavau pas .Daktarą Ignotą Stankų ir pasilikau jo Sana
torijoje dėl gyd yino. Dr. Stankus pripažino visiškai kitokią ligą, tuojau padare operaciją ir 
davė tikras gyduoles nuo tos ligos. Už nedėlios laiko aš išgijau ir sugrįžau namo sveika. Aš 
Steponas Baranauskis, Ų46 So. Eront st., Philadelphia, Pa. Per keliatą metų jaučiau negerumą 
gerklėje, o prieš atmainą oro net ir skausmą. Ant galo iškarto pradėjo tinti kaklas, gelti galva 
ir pasikėlė didis karštis. Dr. Stankus po sustabdymo karščio, padarė man operaciją ant gerk
lės ir dabar jokio negerumo gerklėje nejaučiu ir esu sveikas. Antanas Sailis, 1311 Monroe st., 
Philadelphia, Pa. Daktaras Stankus išgydė mane nuo kosulio, skaudėjimo krutinėję, sunkaus 
dūsavimo, skaudėjimo paširdžių,galvos ir abelno nusilpnėjimo. Už ką ištariu jam širdingą ačiū, 
Helena Kopp, 497 Edgewood st., New Haven, Conn. Likosi išgydyta nuo slinkimo plaukų. Aš 
Pabijonas Druteika, 701 TV. River st., Waterbury, Conn. Siunčiu savo paveikslą ir ištariu šir
dingą ačiū Dr. Ignotui Stankui už prisiųstas man gyduolės ir išgydymą manęs nuo baisios li
gos, kaip tai: kosulio, skrepliavimo, skaudėjimo krutinėję ir paširdžiose.

Visuomet kreipkitės ypatiškai arba su laišku ant tikro adreso taip:

DAKTARAS IGNATIUS STANKUS
1210 8. BROAD STREET, - - PHILADELPHIA, PA.

Ofiso valandos: Iš ryto nuo 9 iki lt. Po pietų nuo 2 iki 4, vakarais nuo 7 iki8 vai. 
Nedėliomis nuo 9 iki 11 vai. ryto ir nuo 1 iki 4 valandai po pietų.

Tik 1 doleris!

I Jau išėjo iš spaudos nau
jausia K. Jasiukaičio apysa
kėlė

Griuvėsiuose.
Toje apysakėlėje vienas iš 

gabiausių mūsų beletristų K 
Jasiukaitis piešia liūdną pa
veikslą mūsų sodžiaus mer
gaitės gyvenimo.

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
tinktų ir užmiršo apie ją.

Tai liūdna ir graži istori
ja apie žuvimą merginos, 
kuri buvo taip širdinga, taip 
nekalta.

Ta apysakėlė vertėtų per
skaityti kiekvienam.

Kaina — 15c.

"50.000 Kataliogų DYKAI!
Prisiysk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ, 
ŽIEDŲ ir visokių auksorišky daiktų. Siun
čiam j visas dalis svieto. Mūsų kataliogas 
perstato didžiausią Auksoriškų Daiktų Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti. 
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio 
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų.

Reikalaukite tuojaus.

J P Tninila 822 Washington St.
• 1.1 Ullllia, UOSTOM. MASS:

Didžiausias
Darbininkų
Sąvaitinis
Laikraštis

“KOVA Leidžiamas
Lietuvių Soc.
Sąjungos
Amerikoje

Stasė,

“LAISVĖ”,
242 Broadway,

So. Boston, Mass.

Naujos Mados

GRAMAFONAj
$20 vertės mašiną atiduoda tik už $17

“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 socijalizmo 
idėja.

“KOVA” tikriausias darbininky laikraštis.
“KOVA” paduoda žinias iš viso svieto.
“KOVA” metams 4j»2.OO Amerikoj ir kitur.

Prisiyskit savo adresą, o gausite vieną “Kovos” num. pažiūrėjimui 
DYKAI. Dabar “Kova” išeina tokia kaip “Keleivis”.

1815 E. Moyamensing Avė.
V <d. PHILADELPHIA, I > Li IN IN’ A..

Kaina 20c

TRIS GBROS KNYGOS:

Naujausios Dainos ir Eiles
Apie 80 visokiŲ dainelių.

PASAULIŲ RATAS XSuS
ir kitas planetas, Su paveikslėliais........................... JKe
MEILĖS KARŠTLIGĖ lt“ « 
meilę............................................................................ -2Oc.
Imant visas tris sykiu, atiduodam už 60c

Pinigus siuskit pačtos ženkleliais Šiuo adresu.

J. STROPUS
6 L »rinxSt., So. Boston, Mass.

VYNAS IR LIKERIAI.
Kad išgarsinti męs geriau sį vyną, štai kokius nuleidimus męs padarėme Rugpjūčio mėn.

1 butelis Apriko’u Brendęs.............$1.(0
1 butelis Ryčiu Vyno .........................50c

• Viską atiduosime tik už......... $1.00

1 butelis Rusiškos ViŠniuvkos........ $1.00
1 butelis Grandžių Vyno..................  5<>c

Viską atiduosime tik ui ..$!.<*•

Kaip žinoma, šįmet demo
kratų partija Ffcss’o neno
minavo į gubernatorius. O 
skirtis su tuomi urėdu jisai 
labai nenorėtų. Taigi pasi
ryžo rizikuoti. Pametęs de
mokratus, jisai pasiryžo 
“runyti” ant independent ti- 
kieto. Bet vargiai jam tas 
pasiseks.

Pereitoj nedėlioj atsibuvo 
LSS. 207 kuopos susirinki- 
mas.Delegatais į rajono kon
ferenciją išrinkta J. Neviac- 
kas ir J. Naudžius.

Atydai Brooklyniečių
DIDŽIAUSI BALIŲ RENGIA 

dvi didelės organizacijos 
Liet. Kriaučių Neprigulmin- 
gas Kliubas ir 54 Unijos 
skyrius. Balius atsibus su- 
batos vakare, 18 d. spalio 
(October), 1913 m. Tautiš
ko Namo svetainėj, 101 — 
103 Grand st., Brooklyn, 
N. Y. Kviečiame visus lie
tuvius ir lietuvaites atsilan
kyti, nes tai bus puikiau
sias pasilinksminimas.

Kviečia Komitetas.

Važiuokit į Lietuvą
IŠ BOSTONO

kur atplaukia geriausi lai
vai ir pigiausios šifkartės.

Pigiausias mainymas ir 
siuntimas pinigų į visas da
lis pasaulio. Padarom viso
kius dokumentus, k. t. do- 
viernastis, atjieškojimus da
lių ir tt.

Visiems važiuojantiems 
per mūsų ofisą, padarom 
liuosą rubežių.

Priimame pinigus ant pa.- 
laikymo. Skoliname pinigus 
pirkimui properčių. Už 
Kiekvieną centą atsako mū
sų kaucija $35,000.00, sudė
ta ižde Mass, valstijos.

Vienintelis Lietuviškai- 
Lenkiškai - Rusiškas banki
nis namas Bostone, Polish 
Industrial Ass’n., Inc.

Su * visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

P. A. Genutis, 
(Užveizda Lietuviško sky

riaus.)
37 Cross St., Boston, Mass.

Pigiai parsiduoda, namas
Parduodu naują namą dėl 6 familijy vi
sai už pigius pinigus. Taipgi parsiduo
da forničiai ir daugybė višty. Namas 
randasi netoli didelės dirbtuvės ir mo
kyklos. Karai irgi arti. Priežastis par
davimo— noriu važiuoti į Lietuvą. Kreip
kitės pas:

ST. TEŠKU,
109 Arthur St., Montello, Mass.

Del Montello Sportų.
Pranešu visiems Montello sportams, 

kad aš uždėjau naują krautuvę, Filkos 
bloke, kurioje galima gauti kalnieriy, 
marškinių, kepurių, svederiy ir 1.1. 
Taipgi galima užsisakyti ir siūtus ant 
orderio. Su pagarba X’98

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

PERSKAITYK!
Užsirašyk Socijalistų Partijos Latvių 

Organizacijos Centralinį Organą

‘STRAHDNEEKS’
“Strahdneeks” yra darbo žmoniy lai
kraštis, išleidžiamas ir palaikomas tik
tai darbininky, Jūsų parama jam būti
nai reikalinga. “Strandneeks” 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 prisysta dykai.
Pinigus Kalima siusti Ir markėmis. Adresuok taip:

“STRAHDNEEKS”
Box 397 Fitchburg, Mass.

Pirmos Kiiasos Valgykla
Šiuomi pranešu kaip vietiniam, taip 

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

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

(Slitzo vietoj) X"9?.

PAINIXPELLEK
Žmogus jei kankinamas skausmais yra 
be pageltos kaipo akrūtas sudaužytas 
ant skalu. Ar kenčiate skausmus Roma- 
tiznio, Neuralgijos, Užslšaldymo ir t. t. 
tada pamėginkite porą sykiu sutepti su

PAIN EXPELERIU, 
Pasovincziais naminiais vaistais.

Gaunama visose aptiekose už 25 ir 50 C.
F. Ad. RICHTER & CO., 215 Pearl si. New York.

Oemyklt ant ant tfhtkerlo — &enk/a a/Muuyo'hn*,

Išsiy:-dii;k šiandien tiktai 
vieną dolerį, o apturėsi 
Edmundo Steponaičio raš- 
ty knygą, kuri privalo ras
tis kiekviename lietuviška

me name. Steponaitis buvo vienas iš pirn yjy mušti jaunųjų rašytoj i, 
kurie duoda mums pradžią grynos literatūros si iovei, kurių visu pir
miausias tikslas jau nebevien žadinimas tautos, visuomenės sąmones, bet 
ir gaivinimas, tvėrimus pačios dailiosios musų raštijos.

Tąjį daily poezijos ir prozos rinkinį galima gauti tiktai už 1 dol. 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.

* Nesveikiems, silpniems ir sergantiems susiprafusiems *j
j žmonėms. į
f Tie, kurio liną laikų sirgo landžiodami nuo vieno daktaro prie k|to ir daug pinigų išmokė- J

jo tieini, kurie netik neišgydė, bei<!.ir letaršino labiau už.sendinant ligų: per k_ų negalėjo
* gerai dirbti; tad upių ėjo dub.-ltavį nuostolį, — ve l>o miudi s išmokėtus i itiigus ir nustojimį W
J uždarbio; lik todėl, lad užsidėjo su men os ve: lės dailintais, kurie legali Išgydyt.^ 1
į ' BĖT KITI. KURSE.rUSJPUA.ę. NORS SII.PNI IR SERGANTI ŽMONĖS; V

po geriausio Amerikoje Ptlil.ADĖl.PHIJOS MUDICAI. KI.INIKO mokslinčių daktarų, tad ta-
po išgydyti trumpam laike, net rot :j:i n t do\:i na l pinir.iĮ ir uždarbio; per 1:,£ aptutejo didelį š
dubeltavą pelną, sveikatą, drūtumų Ir.pinigus sučėdijo. x 9

iš TŪKSTANČIŲ IŠGYDYTŲ NUO VISOKIŲ LIGŲ ŠTAI KĄ PATYS ZAIONĖS RAŠO |
PR1SIUNČ1ANT SAVO PAVEIKSLUS DEKAVODAMi: , *

GARBINGAS I’ll 1 LA. M. ‘1.1 N IUI Siunčiu didžiausiu padėkayonjj už ureitij išuydymį » 
nuo skaudėjimo naivus, strėnų, vidurių liaus, negalėjimų valdyt ir tuieaol ir nuo sitsilpnėjusio 1 
v i so kūno. 1 ‘ i r n i ia n u.v'd i a us i pas d i n net į daktarų, bet n n i e lik \ tetoj pa aelbos danu |> i ui u ų iš- 9

lerp s.ivo tantiečiiĮ, kad išuydot ir indą kaip k 11 ncĮslenge. Su yui do- 
J. Bernot, 42 ITanklin St., S.'i lnufield,

P islunčiu

sis, pilnas i*ii -doiiūs S. Kolom 
cinkas, 41 A\c, L , Sal\r J<»n

THIPAT Mr Zttkns. M<'K.

■ /I ' klos ir pavojlngos ligos. Kiti
f negalėjo Išgydj t.

Mr S. Koloinėiukas.
1 Mrs Zofija Bustrykene, C. M. and St. Paul st. Sobieski, \Vis 

kartus labai gražini dėknvoju l’liiln, M. Clinikni, už išgelia
B nesveikumų ligos kaip nusilpnėjimo, telp ir skiiiidijiinų. Dabar esu pilnutėliai sveika ir djitt- 
L ginu gydyties nereikalauju.
* GERESNIŲ PAKTŲ nieks negali reikalaut; kų už.tv irtlna didelės daugybės išgydytų.
1 ry* a vrcwm/A.’ TAB GERIAU PADARYSI, KAD
9 KAD JAUI1ESI NESVEIKA*^, i^syktiesiokpriekliniko
f kreipsies, nes liekar-lns išsiunčia po visi; Amerikų ir kitas dalis svieto, o busit, dėkingi kaip Ir 

visi, kuriuos Phila. M. Klinikas apdovanojo li.oni didžhuisiu turtu, tai yra sveikata.
1 THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC
9 todėl greičiau už. k tus daktarus išgydo Ir lol-ias Ilgus, kurių kiti neįstengė; kad čiimnI klek- 
f vienam atsišaukusiu m užrašo ir sutaiso speelnllšknl lieka įsius iš gerinusių gvaruntuotų mediką- 

inentų naujausių išradingų, kurie pasaulyje yri žinomi kaipo gerinusį ir todėl, kad prie Plilln.
T M. Kllnlkoyrn net koletus Pcyfe.sloniiiiškų Daklnrų, terp kurių yru net Amerikos valdžios meilu- 
g lių apdovanotų.
f ŠITIE GA RBINGI mokslinčiai, Profesonal. Daktarui, pirmu ranka prie Kliniko;

Daktaras ALEX. BROW X AS, Superintendent, Dr. \\ INCAS YOpEK', Medical Director, 
įSITEMYK, kad slaptybes ligų saugiai užlaikoma, visada.

i ir a n rci AQ but nori pastoti sveiku ir lai.
V * JL.Z31. liLOV MINGU. t.d atsilankyk, o jeigu toli gy.
T veni, Udapršyk savo ligų bei nesveikumus lietuviškoj kalboje kas kenkia, o tikėk, kad apturėsi 
£ tikrų pagelbų sveikuti i taip tuksiančiai, kurie jau džiaugiasi ir dėknvoju, nos čionai Išgydo ir 
I tokias, kurių kiti neg.dėjo išgydyti kaip šviežius telp ir iižsisenĄ).. sius ligas nuo skaudėjimo: 
9 pečiuos, rankose, kojose, nunirtuose, kintinčj. strėnose, gu’vos Šonų; Išbėrimai spuogais nuo 
f blogo ir nečysto kraujo, nuo s.iužagystės sėklos nubėgimo, nusllpnėj mp, vidurių nedirblmo, už- 

kietėjimo slogos, greito pa ilsimo, nerviškumo, baimes, silpno ir numažėjuslo l'raujo, užkrečia- 
tnų slaptų lytiškų ligų. Širdies, kepenų. Inkstų, šilimų pinučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, 

k nu peršalimo slogų, blogų sapnų, n inigos, neturėjimo apetito, be peil o, be )>jaiistymo bo ope- 
9 racijos, bet su liekarstoms, kurios tūkstančius išgydė. Teippat moteris nuo skausmingų mė- 
’ nešintų irkitokių ligų, kurios užpuola varginimui žmonių, VYRŲ Ir MOTERŲ. Reikalaujant 
S rodos nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po šiuo adresu:

I THE PHILADELPHIA M. CLINIC, 
f 1117 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA.
ji VALANDOS; nuo 10 iš ryto iki 4 po p. Šventadieniais nuo 10 iki 3. Cturn. Ir PCluyčiomls nuo 
i 0iki 8 vak. Reikalaukit nuo Kliniko dovanai ir skaitykit knygą „Daktaras".

■9 Pasarga: kurią daktarui negali išgydyt, lai gali kręlptls pri® Phila. M. CHnlco, 
» y!- ‘ ' į o apturės rodę.’

Mr Žukus.
5<>: Nesuskaitytus

imij e įmes Išlydant nuo moterišką

Aš užlaikau Cohimbios gramafonus su lietuviš
komis dainomis, kūrins išgieda labai Kražiai ir 
aiškiai. Ant abieju pusiu yra kitokia dainelė. Re
kordai yra padaryti stipriai ir gali laikyti kelis 
metus. Kiekvienas rekordas kainuoja tik 7Bc.

.Jeigu norite turėti gerą grainafoną, tai tuojaus 
rašykit pas mane, o aš jums pristatysiu greitu 
laiku už pigiausių kainų. Jeigu nori mano katalio- 
go, tai atsiuskit št ampų už 2c., aš nusiusiu jumis 
didelį puiku katalogų, kuriame rasit visokiu ma
šinų su trubomis ir be trubu.

Kreipkitės šiuo adresu:

CHARLEY GRANECKAS,
28 Essex st., Athol, Maas.

G varantuojume, jog mus vynas yra tyriausia ir geriausia.
Perkant gorčiais, nuleidžiame už žemiausias kainas

Kentucky Straight Degtinės pilnos inieros gorčius—$2.00 
Californijos Brendęs gorčius—2.(K)

Aly, Eliy, Porterį ir Toniką galite gauti skryniomis, bačkomis, pusbač- 
kiais ir bertainiais. Perkantiems daug ant baliy, veselijy, krikštynų ir 

kilų pasilinksminimų nuleidžiame labai pigiai.
Atsilankykite pas mus, o užtikriname, kad iš mus patarnavimo busite užganėdinti

“Storas su žemiausiomis kainomis”

HI P IMPORTUOTOJAI IR DAUOU-, JL. VlOlQCIl (X VOej MOJĖ LIKIĖRIV PARDAVĖJAI

352=354 Harrison Avenue, BOSTON, MASS.

Samdome darbininkus
§ Telephone So.’Boston. 845 M

DR. F. MATULAITS
405 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
W Valandos:
5 Nuo 12-2 dieną ir nuo 7- 9 vakare 
(O Nedėliomis iki 3 vai. po piet.
v
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Nuuja Lietuviška

KRAUTUVE
Užlaikome, parduo

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

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

A. RAULUKA1TIS ir J. GIRDVAINIS 
Lietuviai savininkai

SO. BOSTON C Y OLE O O.
310 Broadway, So. Boston, Mass.

'KNVOA KIRPIMUI VY- 
Riškų drabužiu; g x 6; 
COL. SO PP.. 24 PAM ILS- 
LAI. AUDEKLO APDARU. 
-PRi:KP $2 50.

KNYGA KIRPIMUI MO- 
TERIŠKU DRABUŽIU; 
FORMATO 4: X OI COL.. 48 
PP.. 2J PAVEIKSIMI. AU. 
DĖKLO APDARU.-PRE- 
KC $2 50

RI-IKALAUJANT ATSI
LIEPIMO. VISAlX)S PRI
GLAUSTI X STFMPĄ

PINIGUS SIUSTI MO- 
NEPORDLR ANT ADRESO.

J. M. TOPILIS

Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir 
pagalbą inyairiouo moterų ligose.

F. Stropiene,^"!",?“..’
SO. BOSTON. MASS.

dėl gelešinkelių, Canadon 
fabrikų ir farmų.
United States

Employment Office
43Portlandst., Boston,Mass.

Muzikos Mokykla.
Duodame lekcijas ant Smuiko, Man- 

dulinos, Gitaros, Korneto, Klernato, 
Fleitos ir Armonikų. Turime 15 mėty 
praktikos mokinime. Norintieji gerai 
išmokti muziką, kreipkitės* šiuo adresu:

PROF. LUCA APICELLA
215 Hanover St., Boston, Mass.

“Laisves“ Redakcijoj 
galima gauti šios 

knygos.
Čenstakavo .Klioštoriaus Slaptybės 

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 atskilimą ženklij 15c. 
VADOVAS Keliaujantiems į Ameriką 

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

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

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

TEATRAS ŽMONIJOS GYVENIME.
Labai naudinga knyga............... 20c.

PRASIKALTIMAI ir prasikaltė
liai.........'......................................... 10c.

“PASAULIŲ RATAS“ ................ 25c.
“AUDĖJAI.“. Puikus veikalas. 50c. 
“KAS IŠGANYS LIAUDĮ.“ .... 50c.

“GIEDROS KALENDORIUS.“ 15c. 
“SOCIJ ALDEMOKRATŲ MOKSLO 
....PAMATAI“ ........................ 20c.
“MEILĖS KARŠTLIGĖ“...............20c.
GRIUVĖSIUOSE, Jasiukaičio apys. 15c 
E. Steponaičio Raštai ......................... 1.00
ŽENYBA ir žmogaus gyvenimo siek. 10c
“GREIČIAUSIAS PAMOKINIMAS

ANGLIŠKOS KALBOS” ... 25c.
Taipgi galima gauti šie puikus pa

veikslai :
“PASKUTINIS STREIKAS.” 20c.
“BLAIVININKŲ PUOTA.” .... 20c.
“KAPITALIZMO SISTEMA.” 20c.
“MEDIS NEDORYBĖS.”.......... 20c.

Reikalaudami knygų arba paveiks
lų, rašykite sekančiu adresu:

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

Telephone So. Boston 605

LIETUVIŠKAS

Advokatas
WILLIAM F. J. HOWARD 

Lietuviška pavardė buvo 
Vincas R. J. Kavaliauskas

315 W. Broadway
50. BOSTON, MASS.

TEISINGIAUSIA < Tl’T’IT’IZ i
IR GURIAUSIA A h* I IK K A

i.iėtuviAka 1 11U1Y./X

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. Gidit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiųsiu per expresą.

Aptiekorius ir Savininkas

K. SIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. C St.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

Nauji Laiškai
Tik ką atspausdinom dau

gybę puikiausių laiškų, įvai
riausio turinio, su gražiau
siomis dainomis ir kvietko- 
mis. Tais laiškais kiekvie
nas galės pasidžiaugti. Kas 
ims 100 laiškų (sykiu ir kon- 
vertus) — tas teguTprisiun- 
čia 70 c. Kas ims 1000 laiš
kų — tam apsieis tik $5.00.

Taigi pasiskubinkit su už
sakymais.

Viršminėti laiškai yra 
gaunami “Laisves” krautu
vėje.

DIDELE sąkrova
Visokių lietuviškų,polsky ir rūsy knygų, 
laiškams popierų, tikrų trejankų,geriau
sių britvų, puiky biznieriams kalendo
rių, laikrodėlių, retežėliu, žiedų, špilkų 
ir kitu auksin y daiktų. Reikalingi agen
tai. Knj gu kataliogą siunčiam gavus 
už 2c. štampą. (X‘9Z)

F. M1LAŠAUSKAS
25 Second St., So. Boston, Mass.

' A ' f-Š1 • * '1 jr H?. ‘




