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AMERIKA
Areštavo Pankhurstienę.

New York, 18 spalio. — 
Immigracijos viršininkai a- 
reštavo pribuvusią iš Euro
pos sufragistę, Emmeline 
Pankhurst, kuri su kitomis 
savo draugėmis daužė Lon
done langus, už tai buvo nu
teista kal&jiman, o paskui 
paleista dėlei badavimo. 
Amerikos valdžiai ji pasiro
do, kaipo negeistina ateivė 
ir dėl to gal bus grąžinta at
gal. Ji padavė meldimą į 
Washingtona. Mieris jos 
atvažiavimo į Ameriką yra, 
kad sakyti prakalbas, reng
ti demonstracijas ir rinkti 
pinigus dėlei varymo agita
cijos išgavimui moterims ly
gių teisių Anglijoj.

Jinai ir čia mano pasiliuo- 
suoti tokiu pat būdu, kaip ir 
Anglijoj, nes jau pranešė 
Amerikos valdžiai, jeigu ji 
būsianti grąžinama atgal, 
tai pradėsianti badauti ant 
laivo ir nedavažiuosianti iki 
vietai. Tai jeigu ją nori nu
žudyti, lai žudo čia pat ant 
vietos.

Sulzer prašalintas,
Albany, N. Y., 17 spalio.— 

Dviem trečdaliais balsų teis
mas pasmerkė New Yorko 
valstijos gubernatorių už 
falsifikaciją, kreivą prisie- 
gą ir mėginimą įkalbėti ki
tiems, kad ir jie kreivai pri
slėgtų. Gubernatorius už 
tai lieka prašalintas nuo vie
tos. Vietą užims jo pagel- 
bininkas, Martin H. Glynn, 
Referendumu skiria algas.

Spokone, Wash., 15 spa
lio. — Per rinkimus 4 lapkri
čio Spokane miesto ūkėsai 
referendumu turės nuskirti 
miesto darbininkams algas. 
Yra paduota mokėti darbi
ninkui $3.00 ant dienos ir 
$2.70.

Valo Detroitą.
Detroito policijos komisi- 

jonierius prisakė uždaryti 
visas paleistuvystės vietas, 
o paleistuvėms išsinešti iš 
miesto arba pasijieškoti sau 
tinkamo darbo.

Išvarytų moterų skaičius 
siekia apie 2,000. Miesto iš
valymu užsiima tam tikras 
komitetas, kuris dabar rū
pinsis išvarytų likimu: už
laikys jas, aprengs, sujieš- 
kos darbą ir visame kame 
pagelbės, kurios tik kreipsis 
prie to komiteto.

Nušovė profesorių.
Roswell, N. M., 17 spalio. 

Laike medžioklės liko nu
šautas profesorius M. G. 
Hammar, entomologistas 
Suvienytų Valstijų žemdir
bystės departmento. Jo 
draugas aptiekorius per 
klaidą paskaitė jį už briedį 
ir paleido šūvį, mirtinai su
žeisdamas profesorių.
Europos valstybės siunčia 
kariškus laivus Mexikon.
Iš priežasties didžiausios 

betvarkės Mexikoj, Euro
pos didžiosios valstybės nu
tarė pasiųsti ten savo kariš
kus laivus, kurie, atėjus rei
kalui, galėtų apsaugoti tų 
valstybių pavaldinius. Iki 
šiol jau pasiuntė savo laivus 
Anglija, Francija, Ispanija 
ir Švedija.
Kaip žiūri Suv. Valstijos į 

Mexikos betvarkę?
Washington, D. C. Suvie

nytų Valstijų valdžia, kad 
sustabdyti Mexikos betvar
kę, nutarė griebtis vienos iš 
sekančių dviejų priemonių:

1. Pasiųsti dar daugiau 
karišku laivu į Mexikos pa-
kraščius ir ginklu priversti 
išpildyti savo reikalavimus.

2. Pertraukti visus susi- 
nešimus su Huerto valdžia 
ir reikalauti prasišalinimo 
Huerto. Jeigu gi jis nepa
klausytų — remti Mexikos 
sukilėlius.
Pasikėsinimas ant gyvasties 

Felixo Diazo.
El Paso, Tex. Iš čia pra

neša, kad susekta pasikėsi
nimas ant gyvasties Felixo 
Diazo, kuris grįžta iš Euro
pos. Diazas iš tos priežas
ties žada tūlą laiką prabūti 
Havanoj.
Mokytojai nevalia gimdyti.

New York. — Šiomis die
nomis vietinė mokyklų tary
ba prašalino nuo tarnystes 
mokytoją, kuri buvo ištar
navusi 18 metų be pertrau
kos. Paliuosavimo priežas
tis tame, kad ji pabaigoj 
praėjusių mokslo metų paė
mė vakacijas, kad pagimdy
ti kūdikį. Kuomet gi prasi
dėjus šiam mokslo sezonui ji 
vėl atėjo, tai jai pranešė, 
jog mokytojų taryba ją pa- 
liuosavo nuo tarnystes 
balsais prieš 5.

Mat, jeigu mokytoja, 
negimdyk vaikų!...

Veltas džiaugsmas.
Kelios dienos atgal New 

Yorko policija areštavo 9 y- 
patas, kaipo nužiūrėtas dir
bime neteisingų pinigų. Be
tyrinėjant paaiškėjo, jog 
tie žmonės ne tik mokėjo 
pinigus dirbti, bet ir bombas 
ir užsiiminėjo plėšimais, va
gystėmis ir tam panašiais 
darbais. Policija labai nu
džiugo ir pranešė, kad jau 
New Yorke neliko nei vieno 
bombisto ir dabar bus ra
mu. Bet kaip ant juoko, 
praslinkus trims dienoms po 
suareštavimo, ant vienos iš 
gatvių vėl buvo padėta bom
ba, kuri sprogdama daug 
nuostolių padarė. Su žmo
nėmis nelaimių nebuvo:

Veltas vargšų džiaugs
mas.
Kuomet politikieriai pešasi, 
tai žmonės teisybę išgirsta.

Kongrese susivaidijo du 
žymus politikieriai, Gobso- 
nas su demokratų lyderiu 
Hunderwoodu. Paprastai, 
kuomet politikieriai įsikarš
čiuoja, tai daug teisybės pa
sako.

Gobsonas pradėjo kaltinti 
Hunderwoodą,kad jis turi 
artimus ryšius su New Yor
ko kapitalistais ir gina vien 
tik jų reikalus.

Hunderwoodas, pabalęs iš 
piktumo, uždavė Gobsonui 
tokį klausimą: ar jis taipgi 
mano, jog prezidentas Wil- 
sonas irgi yra New Yorko 
kapitalistų įrankis, kadangi 
vienas iš stambiųjų kapitali
stų, M. Cormick, davė gana 
didelę sumą pinigų dėl rin
kimų Wilsono, ar už tai, kad 
dar anksčiau vienas iš New 
Yorko plėšikų (Ryan) davė 
didelę sumą, kad tas pats 
Wilsonas būtų išrinktas 
New Jersey valstijos?

Toliaus Hunderwoodas 
tvirtina, kad dar nei vienas 
Suvienytų Valstijų prezi
dentas nebuvęs išrinktas be 
pagelbos kapitalistų.

Na, tai dabar ir jieškok, 
kuris iš jų labiau papirktas?
Bankrutija pilietiška fede

racija.
Jau 12 metų, kaip Ameri

kos pilietiška federacija tai
ko kapitalą su darbu, bet da
bar jau atsisako nuo savo 
darbo, prisipažindamą, jog 
neikiek nesulaikius . socija- 
lizmo augimo. Dabar užsi- 
imsianti tyrinėjimu tų augi
mo priežasčių.

UŽSIENIS Greitu laiku mano įtaisyti 
orinę pačtą tarp Paryžiaus 
ir Havre. RUSIJA

27

tai

Skspliodavo balionas, žuvo 
27 žmonės.

Berlynas, 17 spalio, Laike 
mėginimo ekspliodavo dide- 
is kariškas balionas, 3,000 

pėdų augštyj nuo žemės, 
žu^o 27 ypatos ir trįs pavo
jingai sužeista. Balioną 
valdė gabiausi orlaivininkai 
kariško oro laivyno. Eks- 
)1 iodavo nuo užsidegimo 
Denzino.

Balionas buvo 487 pėdų 
Igio ir 50 pločio, su trims 

xarais, prikabintais prie 
maišo ir jį varė 4 motorai. 
Jis galėjo lėkti 40 mylių į 
valandą ir buvo apšarvuo
tas kanuolėmis.

Marconi arti mirties.
Bologna, Italija, 17 spa- 

io. — Bevielinio telegrafo 
išradėjas, Williams Mar
coni, tik per nago juodymą 
iko neužmuštas, kada jo au
tomobilius užlėkė ant veži
mo. Tai jau antra jam ne- 
aimė. Metai atgal jam iš
mušė akį ir labai sužeidė, 
kada susidaužė automobi- 
ius.

Statys darbininkams 
namus.

Anglijos miestai Wake
field ir Yorkshire skolina 
nuo valdžios pinigus, už ku
riuos statys darbininkams 
namus ir randavos už 85c. 
ant savaitės. Kokios rūšies 
tie namai bus, dar nežinia, 
bet šiokia - tokia lindynė vis 
gi bus.
Vokietija leidžia pinigus gy

dymui vėžio.
Berlynas, 15 spalio. Ber

lyno miesto valdžia nupirko 
už $50,000 radijaus ir meso- 
thorijaus gydymui ligonių, 
kurie serga vėžiu. Taipgi 
bus paduotas įnešimas į rei- 
stagą, kad paskirti tam tik
slui dar $200,000. Vokietijoj 
vėžio liga serga daugiau, ne
gu kur kitur; nuo tos ligos 
nėra jokių vaistų ir ji yra 
pavojingesnė už džiovą. Da
bar gi mėgins gyditi su radi
jaus spinduliais, bet ir iš to 
mažai naudos galės būti, nes 
radijaus pagaminimas atsi
eina labai brangiai.

Žuvo daug mainierių.
Berlynas, 18 spalio. Glen- 

vitz mainose iškilo didelė 
ekspliozija, kurioje žuvo 
daug mainierių. Likusieji 
kad ir gyvi, vienok sunku 
išgelbėti, nes mainos pilnos 
gazų ir jų išgelbėjimas ne
galimas.

Dar apie katastrofą.
Cardiff, Anglija. — Per

eitame “Laisvės” numery 
rašėm, kad Universal mai
nose žuvo 500 angliakasių. 
Dabar, po galutinam ap- 
skaitliavimui, pasirodė,'jog 
žuvo 423 angliakasiai, o 
508 išgelbėta. Ligšiol išimta 
tik 49 darbininkų lavonai, o 
374 dar trūksta.

Vienoj apgriuvusių mainų 
vietoj, kur dirbo 29 darbi
ninkai, pasigirdo iš po že
mės signalai. Tas parodo, 
kad jie dar gyvi. Vienok 
juos išgelbėti yra mažai vil
ties, nes didelis gaisras ne
leidžia kasti žemę. Tokiu 
būdu tie vargšai turės žūti 
didžiausiose kankinėse.

Orinė pačta.
Villaconplay, Francija. Čia 
pirmu kartu pradėta bandy
mai nešioti pačtą orlaiviais. 
Kariškas lakūnas Andre Bo
nin pasiėmė ant savo orlai
vio 27 svarų maišą su laiš
kais ir pristatė jį į S. Julien

me
pažiūrėsi- Kais ir pustai 

j ir Beycheville

Tautų konferencija apsau
goti darbininkų darbui.
Nelabai seniai pasibaigė 

tautų konferencija apsaugo
ti darbininkų darbui. Rug
sėjo 11 d. viešpatijos atsto
vai pasirašė Berlyne po ga
lutinuoju tos konferencijos 
nutarimu. Pasirašiusiųjų 
tarpe yra atstovai: Vokieti
jos, Austrijos, Belgijos, Is
panijos, Prancūzijos, Angli
jos, Italijos, Norvegijos, Go- 
landijos, Portugalijos, Šve
dijos, Šveicarijos. Tik nėra 
Rusijos atstovo parašo.

Svarbesnieji konferenci
jos nutarimai yi*a šie:

Pramonijos įstaigose ypa
tingai sutartimi nakties dar
bas turi būt draudžiamas 
nepilnamečiams ligi 16 me
tų. Be to vaikams, kuriems 
14 metų dar ' nesuėjo, tas 
darbas visai ginaįnas. Nak
ties pailsis privalo tęstis be 
pertraukos 11 valandų: nuo 
10 vai. vakaro ligi 5 vai. ry
to. Anglių kasyklose gali 
būti kai-kurios ątmainos ta 
sąlyga, kad pailsio laikas il
gėja. Sutartis turi būti įvy
kinta per dvejus metus po 
pasirašymui po protokolu.

Antros konferencijos da
lyku, turi būti dienos darbo 
ilgumas pramonijos įstaigo
se visokio amžiaus moterims 
ir vaikams, kurie neturi dar 
16 pietų. Tas darbo ilgumas 
negali ilgiaus trauktis, kaip 
10 valandų per dieną.

Šveicarijos vyriausybė, 
pranešdama kitų valstijų 
vyriausybėms konferencijos 
nutarimus, pasiūlė sušaukti, 
antrą konferenciją galutinai 
patvirtinti konferencijos 
tekstui.

Šveicarijos vyriausybė ti
kisi, kad šita konferencija 
vėl bus sušaukta Berne 1914 
metais, kuomet bus atidary
ta Šveicarijos paroda.

Nevykusis vedimas.
Užsienių laikraščiai pra

neša, kad neseniai vedęs Vo
kiečiu kunigaikštaitę buvu- 
sis Portugalijos karalius 
Manuelis jau žadąs su savo 
jaunąja žmona skirtis. Pa
sirodo, kad ji serganti neiš
gydoma liga ir tuoj po ves
tuvių atsigulusi ligoninėn. 
Sako, skirtis norinti ji pati 
ir apie tai jau pranešusi sa
vo tėvams.

Karališka bausme.
Berlyno laikraščiai prane

ša apie sekantį atsitikimą: 
Ciesorius Vilhelmas nese
niai anksti rytą visai ne- 
lauktinai atvyko į dragūnų 
kazarmės pulką. Kieme 
stovėjo eskadronas, gatavas 
išeiti mokyties, bet lau
kė rotmistro. Rotmistras 
atvyko pusę valandos vė
liau, negu paskirta, ir di- 
dei nusigando, pamatęs cie
sorių. Bet keizeris pasižiū
rėjo į mokinimą ir, nieko ne
sakęs, sugrįžo į savo rūmus. 
Rotmistras po to atsitikimo 
visą savaitę perleido išgąs
tyje, laukdamas bausmės., 
Pagaliaus pribuvo pas jį kei- 
zerio pasiuntinys ir įteikė 
jam puikų “budniką” laik
rodį, kad visada į laiką atsi
keltų.

žuvo 50 darbininkų.
Bangalore, Indija. — Lei

džiant darbininkus į aukso 
kasyklas, sugedo kilnoja
moji mašina; buvusieji joje 
50 darbininkų nusirito ka- 
kasyklon ir ant vietos užsi-

“Teisingai” nusprendė.
Baroninkovo valsčiaus 

teismas kreipėsi prie žemie
čių viršininko, kad tas pa
aiškintų, kas daryti su nu
leistuoju kalėjiman 
čiu Mamontovu, 
apmirimo ligą? 
viršininkas, ilgai 
išdavė įsakymą, 
pasodintų ką nors iš giminių 
Mamontovo, kurie galėtų jį 
prižiūrėti.

Na, ar neteisingas teis
mas? Už vieną — du paso
dina !
Ir dvasiški tėveliai atidengė 

monopolį.
Černigovo dvasiški j a, kad 

padidinus savo decezijos į- 
plaukas, pradėjo pardavinė
ti pati vyną. Jinai gabena 
vyną nuo Kaukazo bačkomis 
ir Černigove pila į butelius, 
primaišydama spirito. Pas
kui kiekvienos parapijos 
dvasiškas tėvelis privalo im
ti po kelias dešimtis butelių 
to vyno. Vyno kainos dve
jopos: 50 kap. ir 70 kap. bu
telis. Pačiai gi dvasiškijai 
apsieina ne daugiau, kaip 15 
kapeikų butelis.

“Kristaus kraujas” prade
da virsti į auksą.

Patriotų pasielgimas.
Mieste Ostrove, Lomžos 

gub., žydiškame name iškilo 
gaisras. Kuomet pribuvo 
gasrininkai, kurie susideda 
iš lenkų, ir sužinojo, jog de
ga žydo butas, tai atsisakė 
jį gesinti. Kaip tai netikė
tai atsirado oficierius, kuris 
pašaukė kareivius ir tie už
gesino gaisrą.

Tai mat, ką daro patrio
tiškumas !

6,000 darbininkų juodose 
knygose.

Peterburge darbdaviai y- 
ra įtraukę 6,000 darbininkų 
į juodas knygas. Tie darbi
ninkai niekur negali gauti 
darbo. Reiškia, kapitalis
tai išsyk pasmerkia 6,000 
darbininkų mirti bado mir- 
čia.

Pristavas — budelis.
Nakčia ūkininko Uškevi- 

čio vaikai, vienas 17 metų, o 
antras 15, ganė arklius. Jie 
netoli miško susikūrė ugnį ir 
atgulė. Tuom tarpu važia
vo Gardino pristavas Šukai- 
lo, žemiečiu viršininkas A- 
leksandravičius ir vienas 
stražninkas. Pristavas, pa- 
tėmijęs sukurtą ugnį, tuo- 
jaus sustabdė arklius, priė
jo prie miegančio Tiškevi
čiaus ir pradėjo jį mušti. Pa
skui liepė mušti stražninkui. 
Tiškevičius tapo be žado. Vi
sas veidas jo buvo mėlynas. 
Vėliaus jį nugabeno ligonbu- 
tin, kur per šešias dienas ir 
mirė. ? Daktarai pripažino, 
jog mirtis paėjo nuo galvos 
sumušimo.

Bet argi patrauks atsako
mybėn tą budelį?...

Ir teismą teisia.
Teismo rūmai nagrinėjo 

bylą apie neteisingą vedimą 
' dokumentų Charkovo aps

kričio teisme. Teismo se
kretorius tapo nubaustas 
areštantų rotosna.

Mat, ir teismas reikia teis
ti...

Ir vėl naujas laikraštis.
Rusų valdžiai tikras var

gas su darbininkiškais laik
raščiais. Nespėja vieną už
daryti, o jo redaktorius ka
lėjiman pasodinti, kaip štai, 
žiūrėk, jau naujas išdygo.

Ka tik uždarė socijalistiš-

valstie- 
kuris turi 
Žemiečiu 

nemąstęs, 
kad sykiu

ką laikraštį “Siev. Pravda” 
(Šiaurės Teisybė), kaip štai 
jau naujas pradėjo eiti, po 
vardu “Pravda Truda” 
(Vargo Teisybė.)
Užmušė slaptosios policijos 

viršininką.
Lomža. Čia nakčia keliais 

šūviais iš revolverio tapo už
muštas slaptosios policijos 
viršininkas. Šoviką policija 
sužeidė, bet jis gyvas jiems į 
rankas nepasidavė — pats 
nusišovė.

x Valstiečių sukilimas.
Novočerkaskas. Viename 

lažnytkiemy ant jomarko 
iškilo nesusipratimai tarp 
valstiečių ir vieno dvaro už- 
veizdos. Valstiečiai užmušė 
stražninką, gerokai primušė 
užveizdą ir kitus vyresniuo
sius ir sužeidė dešimtininką.c

Kad ne per duris, tai per 
langą.

Jeigu valdžia uždaro dar
bininkams duris, tai jie įeina 
oer langą. Šiomis dienomis 
Maskvoje uždarė socijalis- 
tišką darbininkų laikraštį 
“Naš Put” (Mūsų Kelionė), 
tai dabar jie pradėjo leisti 
“Novy Put” (Nauja Kelio
nė.) Ir kaip valdžia danti
mis ne griežia, bet darbinin
kiško judėjimo negali su-

Vienuolių lizdas dega.
Vinnica. — Čia, kaip pra

neša telegramos, dega žy
mus vienuolynas,kurio jokiu 
būdu negali užgesinti. Gais
rininkai sušaukti net iš trijų

LIETUVA
Pušįs džiūsta.

Vilniaus gubernijos girio
se pradėjo pušįs dideliame 
skaičiuje džiūti, tartum ko
kia liga užsikrėtusios viena 
nuo kitos. Susekta, kad 
esama tokio vabalėlio, kuris 
vaisindamasis po medžių to- 
še, taip neišsakomai naikina 
)ušis ir egles. Vyriausioji 
žemės ūkio ir žemės tvarko- 
noji valdyba išsiuntė Vil
niaus gub. girių stovį ištirti 
ir pradėti kovą su naikinto
jais vabalais girininkų kor
puso inspektorių Nazarovą.

Limpančios ligos.
Per paskutinę savaitę Vil

niuje pažymėta sergančių 
impamomis ligomis tiek: 
dėmėtąja šiltine — 4, pilvo 
šiltine — 6, raupais — 3, 
škarlatina — 16, differitu— 
16, dizenterija
1 ir Sibiro liga — 1; išviso 
101 ypata.

54, rože —

Mat, ir aniolai iš dangaus 
nepadeda užgesinti. Turbūt 
ir jiems įkirėjo tie vienuo
liai.

Siedovas gyvas.
Rusų laikraščiai ir visuo

menė labai nerimavo, kas 
atsitiko su išvažiavusiuoju j 
Šiaurines jūras jieškot šiau
rės poliaus kapitonu Siedo- 
vu ir jo draugais. Buvo spė
jama, kad visi jie su savo 
laivu “Sviatoj Foką” kur 
nors tarp ledynų pražuvę. 
Bet dabar praneša iš Ar
changelsko, kad Siedovas ir 
visi jo draugai tebėra gyvi, 
tik keturi iš jų susirgę. Jie 
su savo laivu išbuvę žiemą 
ties Pankratijevų salomis, 
Naujosios žemės šiaurėje, 
76-jam šiaurės platumos 
graduse. Laivas buvo nu
plaukęs tik ligi 77-tojo gra- 
duso. Susirgus keturiems 
draugams, Siedovas nusiun
tęs juos luotu su laivo kapi
tonu Zacharovu pietuosna. 
Zacharovas pasiekęs savo 
laiveliu vadinamąjį Macoč- 
kino Šarą, kur tuo laiku bu
vęs garlaivis Olga. Tasai 
garlaivis ir priėmęs Ugio
nius. Tokiu būdu ir liko su
žinota apie Siedovo ekspedi
cijos likimą. Jų garlaivis 
“Sviatoj Foką” esąs pataisy
tas ir pavadintas “Suvori- 
nu.”

Turbūt šventojo vardu ne
labai sekasi važinėti.

Streiko pabaiga.
Iš Baku praneša, kad jau 

liovėsi streikavę ir Nobelio 
žibalo kasyklų darbininkai. 
Nobelio kasyklų direkcija 
pakėlusi darbininkams dar
bo užmokesnį ir išpildžiusi 
visas sanlygas, kurios buvo 
pasiūlytos darbininkams 
dar liepos mėnesyj. Rugsė
jo 19 d. jau dirbo visi Nobe
lio darbininkai. Tokiu būdu 
pasibaigė ir visas Baku ka
syklų darbininkų streikas.

Uždarė draugiją.
Kijeve prekybos ir pramo

nės ministerio įsakymu už
darė prekybos instituto stu
dentų lenkų sušelpimo drau
giją

Girtuokliavimo vaisiai.
Šiauliai. Kas steigia mo

kyklas, o šiauliečiai —smuk- 
es! Netoli Šiaulių, Doman- 
tu kaime, vienas ūkininkas 
davė plečiu vienam smukli
ninkui, per kurio rūpestį, 
nežiūrint, kaip grybas smu
klė išdygo. Tu o j aus prasi
dėjo girtuokliavimas, pešty
nės ir muštynės. Neseniai 
per girtybę tapo vienas ne
pažįstamas žmogus nušau
tas.

Mozūrai darbininkai.
Barbieriškis, Suv. g. Čia 

ant Peršakos upės kranto y- 
ra Pramesio dvaras su fol- 
varkais, į kuriuos šiemet 
partraukė mozūrus darbi
ninkus. Jau mūsų neaugš- 
tai stovi jaunimas, bet mo
zūrų jaunimas, tai tiesiog 
galima sakyti — puslauki
nis; naktimis tik ir vaikščio
ja visokias “baikas” daryda
mi : kam kelmą ant durų už
riš, kam vežimą į prūdą ar 
ant stogo užvež ir tt. Šven
tadieniais — visas jų darbas 
—girtuoklystė, o pasigėrus

merginas mozūrai išpaikins.

“nekaltybėje.”
Žagarė, Kauno g. Čia bu- . 

vo šitoks atsitikimas. Suau
gęs vaikinas darė vestuves. 
Jam prieš jungtuves prie 
grotų klūpant pribėgo mo
tina ir griebė už ausų. Ves- 
tuvninkai pagriebę motiną 
išvedė laukan, kuri už durų 
būdama grūmojo, jog ne
duosianti palaiminimo! Mat,* 
motinai gaila, jog sūnus ve
da; ji norėtų, kad jos sūnus • 
“nekaltybėje” gyventų, tad 
ir numiręs laimingesnįs, pa
gal jos nuomonę, paliktų,.

Nuožmus ūkininkas.
Pajūris, Kauno g. Kuni

giškių sodoje vieno žinomo 
ūkininko mergaitė netyčia 
suginė j kito ūkininko lauką 
žąsis. Anas ūkininkas atbė
gęs tol spardė mergaitę, kol 
negyvai užmušė. Atbėgusi 
gelbėti mergaitės motina 
taip-pat gavo pagaliu per 
galvą. Tapo pranešta poli
cijai. žmogžudys ūkininkas 
pasislėpė, bet paskui tapo 
suimtas bėgant į Ameriką.

Tokie žmonės geriau Žmo
gų užmuš, negu pėtnyčioje 
su mėsa pavalgis. Pirmoji 
nuodėmė daug mažesne yra 
skaitoma pas juos.



SPAUDOS BALSAI
P. Grigaičio nuomone apie 

tautos namus.
Tikrosios diskusijos apie 

tautos namus, galima saky
ti, dar tik ir prasideda. Jo
se dalyvauja socijalistai.

“Pirmyn” N28 telpa ilgas 
drg. P. Grigaičio straipsnis 
apie tautos namus. Papasa
kojęs, kaip į minėtą dalyką 
žiūri įvairios grupės mūsų 
visuomenės, autorius išreiš
kia savo nuomonę žodžiais: 
“tautos namas mums, ame
rikiečiams, yra privatiškas 
atskirų žmonių, o ne mūsų 
visu, ne visuomenės reika
las.”

Prie to išvedimo autorius 
prieina, nurodęs į tas nau
jas gyvenimo sąlygas, ku
riose randasi lietuviai, Ame
rikon atvykę ir į tą visą eilę 
“amerikoniškų” reikalų, ku
riuos lietuviai - ateiviai turi 
čionais atlikti. Didesnį ar 
mažesnį svarbumą tautos 
namų drg. P. Grigaitis pri
pažįsta tiems lietuviams, ku
rie mano Lietuvon grįžti.

Savo straipsnio pabaigoj 
drg. P. G. suveda krūvon vi
sas tas nuomones, kurios bu
vo tariamos “už” ir “prieš” 
tautos namus socijalistų 
spaudoje.

Manome, kad visi tie, ku
riems nuodugniai rūpi iš
gvildenti tautos namų t rei
kalas, ras progą perskaity
ti drg. P. G. straipsnį ištisai.

“Laisvė” jau ne kartą iš
reiškė savo nuomonę apie 
tai, pripažindama tautos 
namų naudingumą. Mano
me, kad Amerikos lietuviai 
yra tūkstančiais ryšių suriš
ti su savo sena tėvyne ir ko
va už mūsų kultūrą nėra pri- 
vatišku dalyku, taip lyginai, 
kaip ir revoliucijos kova nė
ra privatišku, bet visuome
nišku reikalu. Bet kadangi 
šiuom tarpu .diskusijose da
lyvauja ir žada daly vau t ne 
tiek pačios socijalistiškos 
redakcijos, kiek tų redakci
jų atstovai, kaipo pavieniai 
žmonės, ir šiaip jau daugelis 
veikėjų — tat tegul tolimes
nius ginčus jie patįs ir veda.

“Laisvė” daugiau, kaip 
koks nors kitas soc. laikraš
tis, rašė apie tautos namus, 
pakeliuj nušviesdama juodo
sios gaujos politiką, palies
dama Rusijos gyvenimo san- 
tikius ir tt. Šiuomi gi laiku 
turime tokią daugybę opiau
sių dienos reikalų, jog tau
tos namų reikalą nenorime 
padaryti amžinu reikalu.

“žinovai” Lietuvos politi
kos.

P. Račkauskas neva pirm
eiviškoj “Tėvynėj” pavadino 
kunigą Tumą ir klerikalą 
Smetona, ku riedu redagavo 
kuniginę “Viltį”, “žinovais” 
Lietuvos politikos.

Susivienyjimo nariai! Ir 
puikų gi renegatėlį jūs išsi- 
penėjot. šlykščiausio kleri- 
kališko laikraščio vedėjus, 
kurie amžinai kovoja su 
menkiausiu pirmeivybės ap
sireiškimu, jūsų organo 
“Tėvynės” redaktorius drįs
ta vadinti žinovais Lietuvos 
politikos ir apgaili tų atža
gareivių !

Plieninio trusto
pekloje.

Pereitą pavasarį buvo 
pradėta daugiau rašyti apie 
darbininkų padėjimą plieno 
išdirbystėje. Buvo norima 
sutverti uniją ir apšaukti 
streikas. Dabar tos šnekos 
vėl nutilo.

jau būti negali, kad, girdi, 
visur taip esama. Žinoma, 
tai didžiausias melas. Angli
jos plieno išdirbystėje dir
bama tik aštuonios valandos 
ir darbo sąlygos daug pa
rankesnės. Su laiku ir pas 
mus taip bus, tik reikia or
ganizuotis ir šviestis.

Plieno trustas įsikūrė 
prieš 11 metų. Per tą laiką 
trusto ponai susižėrė į savo 
kišenius šimtus milijonų, al
gos gi darbininkų, palygi
nus su maisto pabrangimu, 
net sumažėjo. Nuo įsikūri
mo dinos ligi šių me
tų plieno trustas turėjo pel
no vieną bilijoną, tris šimtus 
devyniosdešimts setynius 
milijonus dolerių. Šitas pa
sakiškas lobis iščiulptas iš 
tūkstančių darbininkų, ku
rie.vergauja trustui. Metas 
į metą kiekvienas darbinin
kas vis daugiau išdirba dėl 
trusto. Darbo produktyviš-^ 
kūmas (našumas) vis kįla. 
’ Ir už tą viską, darbinin
kai susilaukia vien pažemi
nimo ir turi dirbti tvankiau
siame ore tonais, kur vieš
patauja amžinas ūžimas ir 
bil dėsis.

Neseniai darbo biuras ap
skelbė, kad dešimta dalis 
darbininkų, 200 plieno trus
to fabrikų, uždirba tik po 
14c. į valandą, didžiuma gi 
uždirba 16—18 c. į valandą. 
Pereitą pavasarį, išsigandęs 
streiko, plieno trustas pakė
lė šiek - tie1' algas, bet, jei
gu atsimird maisto pabran
gimą, tai pasirodys, kad 
džiaugties nėra iš ko.

Vienok reikia paklausti: 
mt kiek milijonų pakilo pa
ties trusto pelnas? Ir tuo
met męs pamatysime, kad 
trustas numetė nuo savo 
stalo tik lupynas ir trupinė
lius.

Darbo diena plieno peklo
je labai ilga. Veik trečdalis 
larbininkų dirba septynias 
lienas, o penktadalis dirba 
>o 12 valandų.

Kuomet gi darbininkai 
pradeda judėti, tuomet tru
stas su savo kazokais įtaiso 
skerdynes, kaip tai savo lai
ku buvo Homestead ir Mc
Kees Rocks, Pa.

Reikia pasakyti, kad plie
no trustui bernauja didžiu
ma kunigijos. Kaip lenkų, 
taip lietuvių kunigai, kirp- 
dami savo aveles, niekad ne
išdrįsta nupeikti trusto, nie
kad neprasitaria apie to pe
kliško darbo sąlygas. Kaip 
tiktai unijistai ir socijalis
tai mėgina organizuoti dar
bininkus, tuojaus mūsų Ma- 
cochai ne savais balsais 
pradeda staugti ir šaukti 
ant susipratusių darbinin
kų. Užtat, kada šalę fabri
kų bujoja saliunų biznis — 
tuomet kunigai tyli. Darbas 
prie tokios augštos tempera
tūros, darbas taip baisiose 
sąlygose — stumte stumia 
unogų į karčiam ą, kur jisai 
bent valandėlei atsigauna, 
užsimiršta, kad ryt dieną 
vėl galėtų nešti savo jungą. 
O plieno trustui to tik ir te
reikia.

Prisidėjimas prie socijali
stų organizacijos ir sutvėri
mas galingos unijos, galės 
išgelbėti tūkstančius žmo
nių, vergaujančių plieno 
trustui. Dabar gi tie žmo
nės stačiai parduoti į egip- 
tišką vergiją.

Todėl, draugai, į kovą 
vardan žmoniškesnio gyve
nimo ir jūsų pačių ir jūsų 
šeimynų!

“United States Steel Cor
poration” — galingiausias 
trustas Suv. Valstijose. Su 
darbininkais jis apsieina, 
kaip su vergais ir deda visas 
pastangas, kad neprileidus 
prie suorganizavimo unijos. 
Baisiausios darbo sąlygos, 
kasdien atsikartojančios ne
laimės žinomos visiems

yra buvę plieno trusto na
guose. Sunkiausią ir ma
žiausia apmokamą darbą at
lieka ateivių minios, tarpe 
kurių randasi daug mūsų 
brolių, lietuvių. Trusto did- 
poniai skelbta, kad kitaip

tiems darbininkams, kurie

Kova tarp savųjų.
IL ’

Nurodinėdamas, kad dar
bininkai kovoja su savai
siais bei geltonaisiais, aš 
dabar pasistengsiu trumpai 
pabriežti ir geltonųjų judė
jimo istoriją.

Pirmiausia išsiperėjo gel
tonųjų lizdas Franci joj. Lai
ke streiko Crezoj, 1899 me
tais, geltonoji jiega išėjo j 
kovą su darbininkais po var
du “Sindikatas'N2.”

Organizatorium geltono
sios jiegos skaitosi tūlas 
Lanuar, kuris yra gavęs nuo 
darbdavių 100,000 frankų 
dėl organizacijos “Liuosos 
darbininkų biržos.”

geltonųjų organą “L’Union 
Ouvriere.”

Pasirodžius tam organui, 
kapitalistai iš džiaugsmo 
pradėjo delnais ploti. Gruo
džio mėnesy 1901 m. prezi
dentas Lube priima į savo 
rūmus geltonųjų delegaciją, 
išreiškia savo džiaugsmą ir 
prižada ją remti. Buržua- 
ziški laikraščiai sveikina 
Lanuarą, o Paryžiaus mies
to valdyba ^prižada duoti 
38,500 frankų pašalpos tam 
organui.

1902 m., 27—29 kovo, La- 
nuaras sušaukia geltonųjų 
kongresą. Jis kongresan į- 
neša užtvirtinti savo organi
zacijos pamatus, kurie ši
taip skamba: “Kapitalas 
darbo ir kapitalas pinigų, 
yra du faktoriai socijališko 
gyvenimo. Vienas kitą da- 
pildo; todėl vienas kitą turi 
paremti ir tt.”

Prieš šiuos pamatus pra
deda protestuoti Lanuaro 
sekretorius P. Bietry, buvęs 
pirmiau socijalistas, bet pas
kui parsidavęs kapitalis
tams. Mat, jis norėjo da
lintis lygiai pelnu su Lanu- 
aru, bet tas nesutiko, tai ir 
pradėjo keršyti.

Bietry pradeda organi
zuoti kitą geltonųjų organi
zaciją ir išleidžia savo orga
ną “L’ouvrier independant.” 
Vėliaus ši organizacija pri
sideda prie nacionalistiško
sios socijalistų organizaci
jos ir galutinai panaikina 
Lanuaro organizaciją, su
tverdamas ant jos griuvėsių 
naują, po vardu “Federa
tion des Jaunes de France.”

Federacija pilnai atsisto
jo ant kojų ir visur sumuš- 
davo kovojančius darbinin
kus su kapitalu.

1907 m., pagal pranešimo 
geltonosios spaudos, fede
racija turėjo 852 skyrius, 
tarpe kurių buvo 439 skyriai 
darbininkiškų organizacijų 
ir 87 sąjungos darbdavių. Iš
viso skaitė narių 600,000.

1909 m. federacija per
maino savo vardą ant “Fe
deration Syndicale des Jau
nes de France.”

Neilgai trukus ši federa
cija susilieja krūvon su vi
som klerikališkom ir bažny
tinėm, kaip katalikiškom, 
taip ir protestoniškom or
ganizacijom. Jų vadu arba 
Bietry pagelbininku skaito
si vyskupas Delamaire. Bet 
jie neilgai tevadovauja. Iš- 
kįla pinigiški nesusiprati
mai ir dvasiškija apsirube- 
žiuoja nuo Bietry.

Pertraukęs ryšius su 
Franci jos jėzuitais, Bietry 
bando susivienyti su Vokie
tijos dvasiškija, vienok ir 
čia jam nepavyksta savo 
pienai įkūnyti.

Pagaliaus, klerikalai pra
deda jį taip bombarduoti, 
kad net atidengė jo kelis 
“neištikimus” darbelius tar
pe geltonųjų ir Bietry visai 
išnyko nuo žemės kamuolio 
—nusinuodijo.

Dvasiški j ai to tik ir rei
kėjo. Nusinuodijus Bietry, 
ji pasiliko pilna valdonė gel
tonosios armijos, kuria ir 
dabar vadovauja.

Vokietijoj geltonųjų judė
jimas yra įleidęs šaknis nuo 
1860 m. Vienok tas judėji
mas negalėj?) pilnai ant kojų 
atsistoti.

1897 m. Prūsijos gelžkelio 
administracija gavo leidimą 
tverti savo geltonąją orga
nizaciją. Geltonoji gelžke
lio organizacija taip smar
kiai pradėjo augti, kad 1904 
metais buvo jau skaitoma 
apie 400,000 narių. Valdžia 
taip buvo užganėdinta šia 
organizacija, kad įnešus su
manymą gelžkelių ministe- 
riui fon-Budde paremti šią 
organizaciją, valdžia pasky
rė 3 milijonus markių.

Antra šaka geltonųjų or
ganizacijų pradeda plėtoties 
Vokietijoj tarpe fabrikų 
darbininkų.

Susivienyję geltonosios 
organizacijos, apart streik- 
laužystės, jau stato kovą ir 
su raudonojom organizaci
jom. 1905 tų organizaci
jų vadai, arba, geriau pasa
kius, darbdaviai, štai kokį 
išleidžia sekretną aplinkraš
tį:

“u/r— kad su pa-
1901 m. Lanuar’as įkuria gelba šių naujų organizaci

jų, kurias‘męs spreridžiam 
išlaikyti savo rankose,- 
mums pavyks nusukt spran
dą kasdien labiau neapken
čiamam socijaldemokratiš- 
kam terrprizmui ir įvaryti 
klynas socijaldemokratiš- 
kom organizacijom”...

1907 m. visos Berlyno 
draugijos bando susilieti į 
vieną darbininkišką organi
zaciją ir stato savo užduoti
mi, kad kovoti su socijalis- 
tais, kurie nori panaikinti 
privatišką nuosavybę; jų 
siekis — privatiška nuosa
vybė turi būti prieinama 
kiekvienam.

Pagaliaus, tos visos gelto
nosios organizacijos 1907 
metais susivienyja su orga
nizacija, vadovaujama darb
davių Hamburge, po vardu 
“Imperatoriškas susivieny- 
jimas kovai su socijaldemo- 
kratija.” 
' Užduotimi šios organiza
cijos yra: suvienyti visas or
ganizacijas, be skirtumo ti
kėjimo ir politiškų pažval- 
gų, bet pasiliekančias ištiki
momis imperatoriui ir vals
tybei,del kovos su politiškais 
ir ekonomiškais melagingais 
mokytojais — socialdemo
kratais.

Pagal atskaitas ir šauks
mus geltonosios spaudos, 
rodosi, kad jų organizacijos 
ne tik sprandus galės soči j a- 
listams nusukti, bet ir dan
gų su žeme sumaišyti; Bet 
to visai nėra. Štai raportas 
Vokietijos socijaldemokratų 
Centro Komiteto, išduotas 
1910 m. Tarptautiškam So
cijalistų Kongresui Kopen- 
hagene.

“Pagal statistiškas meti
nes žinias, 1908 m. Vokieti
joj skaitėsi tris maišytos lo
kalinės draugijos su 1015 
narių; septynios profesio
nalinės sąjungos su 13,613 
narių; ir 69 fereinai su 50,- 
710 narių. Išviso 79 draugi-' 
jos su 65,538 nariais, Meti
nės įplaukos -šių draugijų 
347,784 markės, išlaidos — 
268,871 markė, turtas—380,- 
574 markės.

“Nežiūrint į tai, — toliau 
sako raporte, — kad tose or
ganizacijose dalyvauja ka
pitalistai ir valdo dideliu 
turtu, nepavyko jiems ir 
sunkiausiuose 1908 metuose 
pritraukti daug darbininkų 
į savo organizacijas. Abel- 
nai, geltonosios organizaci
jos jau nieko negali padaryt 
darbininkams, nes jų susi
pratimas yra augštai paki
lęs.”

Anglijoj ir Suv. Valstijo
se geltonasis judėjimas ko
voja daugiausia su profesi- 
jonaliniu darbininkų judėji
mu, išpildydami roles streik
laužių ir išeidami prieš dar
bininkų reikalaujamas tei
ses. Dabar Anglijoj viena iš 
tokių organizacijų yra žino
ma po vardu “National Free 
Labour Association.”

Už vis typiškesnis gelto
nųjų judėjimas yra Suvieny
tose Valstijose, kur kova 
tarp darbo ir kapitalo yra 
užvis aštresne. Čia sunku 
atskirti, kur baigiasi darbas 
policijos ir detektyviškų 
biurų ir kur prasideda gelto
nųjų sąjungų.

Čia susideda geltonųjų or
ganizacijos iš suteniorų (pa
leistuvysčių namų sargų), 
apgavikų, vagių, katorgi
ninkų ir, abelnai, iš žmonių 
su menka reputacija, kurie 
apsiginklavę nuo kojų iki 
galvos mauzeriais, važinėja 
po vietas, kur iškįla streikai 
ir veikia išvien su policija ir 
detektyvais. Apie tai, ma
nau, daug nereikia rašyti, 
nes kiekvienas Amerikos 
darbininkas tą mato.

Viena iš žymesniųjų gel
tonųjų organizacijų Ameri
koj, tai Ohio valstijoj “The 
Citizens’ Industrial Associa
tion.”

Kitose šalyse nėra taip 
susiorganizavę geltonieji ir 
jie maišosi su taip vadina
mais “juodaisiais”. Prie to
kių £alių galima priskaityti 
ir Rusiją, kur viešpatauja 
juodašimčiai.

Iš šios trumpos peržval
gos geltonųjų judėjimo, męs 
matom, kad kapitalistų ir 
dvasiški jos tikslas, su n 
ba geltonųjų, ko v 
jalizmu.

Z. ALEKSA.

Moterų padėjimas ir lytiškas 
klausimas Evangelijoj bei 

apaštalų raštuose.
\ (Tąsa.)

vadinama “Dievo Motina” ir jo broliai ne
buvo Kristaus pasekėjais, bet kartu patė- 
mijam peržiaurų Kristaus atsinešimą prie 
motinos, kuri varguose jį pagimdė. Ir kei
stai skamba, kada toks sūnus primena ki
tiems sekančius žodžius: “Guodok tėvą ir 
motiną” arba “apkalbinėjantis tėvą ir moti
ną — te mirtinai miršta” (Mat. XV. 4.) 
Kristus ųe tik išsižada savo motinos, bet 
net su panieka prie jos atsineša. Vieną kar
tą Jėzus taip į savo motiną atsiliepė: “Kas 
man ir tau, moter, per rūpestis?”... (Jon. 
H. 4.) Geras pavyzdys krikščionių vai
kams.

Ir taip, evangelijoj ir apaštalų laiškuo
se iš vienos pusės apsireiškia nužemintas ir 
paniekintas moterų padėjimas, reikalaujan
tis, kad žmona liktų visame kame savo vy
rui paklusni; iš kitos pusės, vietomis per 
žiaurius vyriškių užbriežtus įstatymus kas- 
link moterų padėjimo dar prasimuša švie
sesni moterų laikai, kada motinos, žmonos 
ir apskritai moterįs dar naudojosi pirmei
vybės teisėmis. Antra — krikščionystė, 
besiplatindama tarp žmonių, beveik ligi gy
vo kaulo paleistuvystės sugraužtų, iš vienos 
pusės rinko sau pasekėjus tarp nusidėjėlių 
ir prostitučių, t. y. tarp žmonijos “išmatų”, 
tarp “buvusių žmonių”, kad vilties nustoju
siems suteikti naują viltį apie būsimą dan
gišką gyvenimą, — iš kitos pusės, tas pats 
žmonių ištvirkimas spyrė pirmų krikščionių 
vadus atsisakyti nuo visko žemiško, nuo 
visko kūniško, krypti prie skapystės, jei ne 
faktiškos, tai bent prie dvasiškai - teoretiš
kos.

Jau augščiau męs buvom susidūrę su 
kaikuriomis praeities liekanomis, ką nesu
tinka su dabartine monogamija. Tai matri
archato liekanos. Su šiomis liekanomis 
krikščioniškiems mokslinčiams reikėtų 
skaitytis, ypač kada jie atsimena, kad Jė
zaus Kristaus motina, sulyg jų mokslo, ne
turėjo vyro ir kad pats Kristus neturėjo 
žmoniško tėvo. Vienok vyriškių viešpata
vimo šalininkai taip buvo aklais patriarcha
to šalininkais, kad nenoroms betėviui vai
kui prisiėjo duoti tėvą, Juozo ypatoj. Net 
prirodinėjant Kristaus kilimą nuo “Dovido 
sėklos”, suvienijantį retežį, padarė ne per 
Mariją, bet per Juozą, ir išėjo, kad Kristus 
buvo tikru Juozo sūnumi. Šiek - tiek vėliau 
susigriebta, ir atsirado naujas tvirtinimas, 
sulyg kurio ir Marija Dovido ainė. Visgi 
Jėzaus Kristaus genealogijoj męs matom jo 
bočius ne iš moteriškos pusės, ne per Mari
ją, bet iš tėviškos pusės, per Juozą. Tenai 
tarp ko kito skaitom: “Matfanas pagim
dė (?) Jokūbą; Jokūbas pagimdė Juozą, 
Marijos vyrą, nuo kurios gimė Jėzus, pra
mintas Kristum” (Mat. I. 1—16.) Arba: 
“Jėzus... ir buvo, kaip manė, sūnus Juozo, 
Bijos, Matfato”... (Luk. III. 23—38.) žo
džiai “kaip mane” jau vėliau prisegti, kad, 
painiaus atsiradus, galima būtų bent šiaip 
tai}) išsisukti. Pirmais krikščionystės me
tais apie Mariją, kaipo dievo motiną, mažai 
ką žmonės žinojo, ir ji dar nebuvo gerbia
ma. Maža to. Ji net buvo paniekos verta ir 
evangelijos autoriai net Kristų priverčia 
nuo savo motinos atsisakyti. Kristaus mo
tiną pradeda gerbti tik daug vėliau, jau po 
atsitikimui, kada vienas soborų vieno balso 
daugumu nubalsavo, jog ir moterįs turi 
“dūšią”, panašią į vyriškių. Vienok, kažku
riose apaštalų laiškų vietose, gal apsiriki
mo keliu, pakliuvo genealogijos ir iš mote
riškos pusės. Povilo laiške Mateušui pagi- 
rimo susilaukia ir jo motina. Eunika ir jo 
močiute Loida (I. 5.), o apie tėvą nei žo
džio.

Pirmųjų krikščionių laikais ir tarp 
krikščionių, matomai, dar buvo išsiplati
nus poligamija, bent tarp turtingesnių ele
mentų. Tiesa, pas krikščionis, kaip ir pas 
žydus, antroji ir kitos žmonos jau nesiskai
tė tikromis žmonomis, bet tik sugulovėmis 
ir jos tankiai būdavo vien iš vergių. Kad ir 
tarp krikščionių laikėsi poligamija, tai ro
do kažkurios apaštalų laiškų vietos. Padū
kini, šventiems patariama iš savo tarpo vy
skupais turėti tik vienos žmonos vyrus. “Jei 
kas nesuteptas, vienos žmonos vyras, vai
kus turi tikinčius, kuriems neišmetinėjama 
naleistuvystė arba nepaklusnybė, tas gali 
būti vyskupu. Nes vyskupas turi būti ne
suteptas... ne kertukas, ne pikčiurna, nę 
girtuoklys, tie žmogžudys, ne šykštuolis”... 
(Pov. I. 6—7.) Panašus patarimai duoti ir 
tiems, ką patįs vyskupais norėtų likti. — 
“Jei kas vyskupu geidžia likti, tas gero dar
bo geidžia. Bet vyskupas turi būti nesutep
tas, vienos žmonos vyras, blaivas, čystatą 
išlaikantis... ne girtuoklys”... (Pov.—Mat. 
HI. 1—3.) Nuo djakonų irgi reikalauta būti 
tik vienos žmonos vyru. (Pov.—Mat. III. 
12.) Be to, djakonams buvo statomas rei
kalavimas, kad jų žmonos bū tų-doros (Pov. 
—Mat. III. 11.) Kaip matome, tais laikais 
dvasiškija ne tik turėdavo savo žmonas, bet 
kažkurie veikiausia turėdavo ir'daugiau 
žmonų, kaip vienąy ir tik ilgainiui liko pas
tatytas reikalavimas, kad vyskupai ir dja-

t.fį'MM?. ' r

Naktis
Tamsi naktis. Vilniaus piliečiai sal

džiai miegojo; Vieni minkštuose pūkuose, 
po šiltom, švelniom užklodėm, supančiose 
lovose, kitus gi tamsi naktis užklupo už
kampiuose, patvoriuose, ten jie ir miegojo, 
drebėdami nuo šalčio ar iš papratimo.

Viena iš plačiausių gatvių ėjo tyliai kal
bėdami du seneliai; vienas tvirto sudėjimo, 
kareiviškai apsitaisęs, su žibančiais pinti- 
nais, su nuogu, dideliu kardu rankoj. Jis 
išrodė ant pasirengusio kovot, kovot ne dėl 
to, kad ką užkovojus pavergti, bet gint sa
vo kraštą nuo nuožmių priešų, plėšančių 
turtus, dvasią. Antras senelis — silpnes
nio sudėjimo, malonios išvaizdos, su balta, 
it snjegas, barzda.

—Stebėtina, kas su Vilnium pasidarė! 
Paklydom ?

—Kitokis... Puikus namai, krautuvės; 
gal ir išsipildė krivų - krivaičio pranašavi
mai: “Žydi Lietuva liuosa nuo priešų, lai
minga, laisva nuo popiežių”...

—Didis Keistuti! abejoju... Čia Mal- 
burgas—ne Vilnius. Kryžiai, kryžiai ir kry
žiai!... Argi tai Vilnius, mūsų sostapilė? 
Kur žinyčia? eikim prie jos, gal jau nedega 
amžina ugnis...

—Krivų-krivaiti, ar tikėjos kas to su
laukti? Męs savo krūtinę statėm, męs ne- 
daleidom, užkirtom kelią popiežių plėši
mam... Ne, taip nebus. Prisiekiu... anks
čiau ar vėliau, išvalysime kardu. Prisi
kels tikri Lietuvos sūnus iš kapų, krauju 
nuplaus kaltes.

—Kunigaikšti, “Tautos Namai”, it sau
lė skaisti.

Ir ėjo seneliai su linksmais veidais į 
Tautos Namus.

—Krivų - krivaiti, veidmainystė! Aš 
nesuprantu...

—Ir aš nesuprantu. Ne... kryžeiviai 
negali būti “tėvynės sūnus”; čia parašai 
aukso raidėmis.

—Tad, męs turim šaukti į kovą!
—Ne, kunigaikšti, sukursime šventą, 

užgęsusią ugnį; ji švies ir vienis visus į vie
ną “Tėvynės Namą.”

Ir jie pradėjo kurt, nakties tamsoj, nors 
vėjas sklaidė — gesino...

J. Rėdą.

Nauji “žmogaus draugai”.
Užkariautojas pietinio poliaus, Amund

sen, išreiškia mintį, kad šaltų kraštų gy
ventojai — baltosios meškos — gali būt pri
pratintos prie žmogaus taip, idant galima 
būt naudotis jų spėka, kai}) kad dabartinių 
naminių gyvulių, šitą mintį taipgi patvirti
na ir Nansen.

Turtingas Hamburgo laukinių gyvulių 
oirklys Gagenbek, užinteresuotas šita min- 
čia, padarė jau eiles bandymu pripratini- 
mui baltų meškų; jam pasisekė prijaukyti 
jas, išmokyt vežt daiktus ir pildyti visus ki
tus paliepimus, nevartojant kitokio įrankio, 
kaip paprastą botagą. Pasak Nanseno, pri
jaukinimas baltosios meškos atneštų žmo
gui didelę naudą, kadangi jinai yra labai 
tvirta ir daug pakęnčianti; maitinasi jinai, 
kaip ir šuva— mėsa ir, panašiai verbliūdui, 
gali ilgai pasilikti be jokio maisto.

Gagenbek tvirtina, kad laikui bėgant

verst ją į tokį pat naminį ir naudingą gyvu
lį kaip kad šuva ar arklys.

Iš liaudies motyvų.
Vai, parsivesiu jauną mergelę,
Jauną mergelę — darbininkėlę

Į tėvų bakūžę...
Vai, parsivesiu! vai, pamylėsiu...
Josios širdužę aš paveldėsiu,

Vai, parsivesiu sau bendružėlį,
Sau bendružėlį — lyg angelėlį —

Vienturtę dukrelę.
Mausiu ant piršto aukso žiedelį,
Gėlėms papuošiu galvą — veidelį,

Vai, nebebūsiu tuomet vienužis:
Bendros svajonės, bendras lizdužis—

Dalysvos vargužiais!
XXX j, vv.j j,

Lyg tie čiulbūnai savo lizdelyj—
Vis būsim — bendružiais...

Vai, parsivesiu jauną mergelę, 
Jauną mergelę — darbininkėlę

Krinta lietuželis.
Krinta lietuželis

Ašarų lašais, 
Skrenda debesėlis

Vėsulos sparnais...
Krinta lietuželis—

Sunkiasi dirvon;
Skrenda debesėlis

Toli — tolumon...
Krisk gi, lietužėli,

Perpildyk ravus...
Plauk nors mažumeli

Mūsų tuos purvus...
Krinta lietuželis

•ti su,soči- 
Paukštys

zmoną
Skrenda debesėlis

Vėsulos sparnais...
Klajūnas.
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Męs LSS. 17 kuopa pate 
mijome visuose lietuvių laik

Montello, Mass

AUKOS L. S. D. PARTIJAI

Griegutis, 199 Washington st. 
New Britain, Conn.

Atsakymas W.W. Cross Co 
darbininkų streiko Prc- 

sos Komitetui.

Turbūt niekur lietuvės

patilpo tie pranešimai apie
W. W. Cross Co. streiką

merginos taip nesportauja, 
Jos net su

J. Hyl, 102 Winter st.
Pittston, Pa

namus ir vezio'j

bažnyčios gerbū
viams ir jos tikslams, kas ją

Surašęs į uniją apie 128^ 
138 darbininkus

savo popie

N 12 th st. 
St. ixiuis, Mo.

1112 W. 35th Street (Bridgeport)

organizuojami, paleido visus 
iš darbo'. Darbininkai dar

jiznierių, veik visi dirba

M. Judickas, 2217 Golden Ave. 
Scranton, Pa.

kaip sunku ir neparanku tas 
kartais esti. Tai yra begė
diška melagystė, kada kleri- 
kališki laikraščiai tvirtina,

ose klausimuose

umbo šventės, taip prisi 
maukė, kad jau pradėjo stu 
bose netilpti. Turėjo poli 
cistai juos nugabenti į be 
langę. Ant rytojaus visi už 
si mokėjo bausmę.

Dagiliukas.

rence, Mass. Jis pribuvo 
pradžioje birželio mėnesio.

K. Samaško.
Sekr. J. D. Bendokaitis.

Pajieškau draugės Onos Bancavičiū 
Lės arba Slapiekiūtė^, Suvalkų gub. 
Šlienkiemio. Gyveno, rodos, Balti 
more, M d.

kęs veršio ašaroms 
džiasi, kad SLA. 100 kuopa 
norinti užkenkti socijalis- 
tams. Iš kokių šaltinių Ra- 
cino Perkūnas tai žino?

Brocktone, ir po kuriais yra 
pasirašę: J. J. Žemaitaitis,

Pajieškau apsivedimui merginos. 
Turi būt laisvų pažiūrų, mokanti ra- 

ir nesenesnė

Priima depositus nuo $1.00 ir augščiau ir moka 3 proc. Knygulę išduoda 
dykai ir procentai ant procentu mokami. Parduoda LAIVAKORTES 

ir siunčia pinigus Į visas šalis. KALBAMA LIETUVI KAI.

ne organizatorius. Tada 
minėtoji komisija sutiko. 
C. B. Howard pribuvo pra
džioje liepos mėnesio, o už 

Grikštas.

Nekurios Atholio mergi
nos netik kad geria vaikinų 
nupirktą alų, bet jau ir pa
čios pradeda vaikinams 
“fundyti” bačkutes. Ypač 
;ai daro laike savo varduvių. 
Merginos, ką jus manot tuo- 
mi atsiekti ? Gėda jums!

Mažoji

IAUPINANT 
PINIGUS

ionsuliui. Bet, ant laimės, 
cunigųi pasisekė pasprukti.

Nors čia lietuvius ameri
konai labai persekioja, betgi 
ietuviai nesiliauja negra
žiai elgęsi. Pasigeria, stu
lose nežmoniškai staugia, 
net baugu gatve praeiti. Už 
girtuokliavimą būna tankiai 
suareštuoti ir nubausti.

Lietuviai

nebuvo laiku apšauktas, tai 
tame kaltė I WW. organiza
torių, nes jie turėjo laiko 
darbininkus suorganizuoti, 
nes męs, kaip esam minėję, 
nebuvom organizatoriais, 
nes jie pribuvo j laiką.

Turime pažymėti, kad 
męs daugiau neatsaki
nėsime ant mums duotu už-

Pajieškau Vinco Tamulino, Takniš- 
kių kaimo, Vilniaus gub., Trakų pav, 
Alitaus parapijos. 14 metų Ameri
koj. Melidžiu jo paties, arba kas ki
tas žino jo adresą, praneSkit.

M. Matuliavičius, 24 Katherine st. 
Providence, R. I.

Kas užsirašys pas mane “Dilgėles’ 
ir “Rankpelnį”, tas gaus dovanų gra 
žią knygutę “Pragaro Gelmės.” (87

J. Rimka, P. O. Box 157 
Stoughton, Mass.

anglių kasyklose. Išviso 
miestelis turi apie 8000 gy
ventojų. Čionais sueina 3

LAIKYKIT JUOS
SAUGIAME banke

atsinešimo prie unijų, tik 
paliko liuosanorius (kas no
rėjo, galėjo eiti ir organi
zuoti). Taip ir buvo, nes tos 
komisijos nariai darbavosi 
toliaus. Ir antrą organiza- 
tuorių surado, C.B. Howard, 
bet kad iš W. W.Cross Co. 
darbininkų nesirado nei vie
no mokančio angliškai kal
bėti, tai C. B. Howard pa
siūlė L. Grikštą, bet tos ko-

Tuojaus liko išrinkta komi
sija iš trijų ypatų, kuriems 
laivo pasakyta, kad turi 
jiems pagelbėti susiorgani- 
zuot j uniją. Bet į kokią li
niją — tą paliko ant pačių 
darbininkų valios.

Toji komisija tuojaus su
rengė kelias prakalbas. Ka
da gi pasirodė, kad darbinin
kai sutinka išeiti į streiką, 
tai komisija pradėjo mąstyt 
apie surašymą į IWW. uniją. 
Pirmas iš IWW. organizato
rių buvo M. Bolis iš Law-

legislaturoms, net ir reichs
tago centro frakcijai svar
biuose ir grynai svietiškuose 
dalykuose, ir visuomet rei
kalauja, idant minėtos parti
jos ir ypatos elgtųsi taip, 
kaip ji (bažnyčios valdžia) 
pataria. Ir minėtos parti
jos ne tik pripažino bažny
čiai teisę tokį reikalavimą 
statyti, bet ir elgiasi sulyg 
to reikalavimo, nežiūrint,

J. Mach ir St. šleinis, — ma
lonėkite patalpinti šitą at
šaukimą.

LSS. 17 kp. Komitetas 
Brockton, Mass.

(Antspauda.)

Pajieškau Kazimiero Rutkausko, 
Kauno gub., Alionų kaimo. Pirmiau 
gyveno So. Boston, Mass.

. Al. Pavidas, 264 D st.
So. Boston, Mass.

šios sistemos stulpai. Drau
gijų yra: bažnytinių vyriškų 
4 ir dar dvi mirštančios. 
Liuosų nuo bažnyčios yra 2; 
taipgi yra LSS. kuopa ir Gie 
dorių draugija.

Yra čionais ir moterų, a- 
pie iš 30 narių,, draugystė, 
bet po bažnyčios globa, kuri 
mėnesines mokestis atiduo
da kunigui, o ligones šelpia 
tik aplankymu. Neseniai 
numirė narė minėtos drau-

(Kadangi streikieriu Pre- 
sos komitetas šitam savo 
pranešime, išdalies apkaltina 
vietinės LSS. kuopos narius, 
tai męs jį pasiuntėme LSS. 
17 kuopai dėl pasiaiškinimo. 
Dabar talpiname sykiu 
streikieriu pranešimą ir LS 
S. 17 kuopos pasiaiškinimą. 
Red.)

Streikas W.W. Cross Co. 
dirbtuvėje užsibaigė po sun
kios beveik trijų mėnesių ko
vos. Streikas likosi pralai
mėtas, nors streikieriai ga
na solidariškai laikėsi. Bu
vo nepraktiškai organizuo
jami vietinės LSS. kuopos 
narių, kurie, nepažindami 
industrijalinės unijos prin
cipų, bet norėdami įgyti ge
tą vardą, pradėjo organi
zuoto prastus darbininkus. 
O mechanikai apie tai nieko 
nežinojo, jų niekas nekvietė 
stoti kartu kovoti. Kompa-

<alba supykino didesnę pu
sę publikos, įvardindamas 
socijalistus “tamsuoliais ci- 
cilikais”. ' Jeigu p. Bas. nori 
gauti daug aukų, lai būna 
nešališkų, svarstančiu žmo
gumi.

Yčui kalbant, norėta už
duot klausimai, bet pirmi
ninkas nepavelijo.

Proletaras.

Atitaisymas klaidos.
“Laisvės” N 82 tilpo mano 

korespondencija, kur pasa
kyta, kad kriaučių unijos 58 
skyrius nutarė paremti soci
jalistus, turėjo būti: kriau
čių unijos 54 skyrius. Tai 
buvo mano klaida, kurią 
meldžiu atitaisyti.

' V. J. Žilinskas.
New Yorke spalio 12 d., drg. A. Ba

ranausko prakalbose surinkta aukų 
Lietuvos Socijaldemokratų Partijai 
$3.50. Pirmiaus tam tikslui duota iš 
LSS. iždo $10.00.

LSDP. įgaliotas kom. sekretorius
P. Grigaitis.

Kavo.
Ir ištikrųjų, pagal skait- 

lingumą publikos, surinkta 
mažai. Bet čia kaltė paties 
Basanavičiaus, kuris savo

grupos 
nėms liuosybės.

Laike p. Yčo prakalbos dr 
Basanavičius rinko aukas 
Surinko tik 213 dol. . Sieks
nius pirko tik biznieriai. Di 
Basanavičius nupeikė scran- 
toniečius, kad taip mažai au-

Skaitydamas “Laisvės” N 
81 patėmijau koresponden
ciją iš Racine, apie SLA. 100 
kuopos prakalbas, kur tūlas 
Racino Perkūnas

nas. Visi norėjo išgirsti 
Vilniaus atstovų kalbas. Di- 
Ižiuma Amerikos lietuviu

kunigas neišvaro. O kada 
pabūna šiek-tiek Amerikoj, 
;ai, išėję ant gatvės, taip 
pradeda sportauti, kad net 
jolicistą su buože pasišau
kia. Sarmata!

12 d. spalio mūsų nekurie 
ietuviai, belau'

žmones pačius pries save .
Katalikas turi visada sek

ti popiežiaus įsakymus ir 
nurodymus, net ir tokiuose 
politišku 
kurie iškįla visiškai popie
žiui svetimose šalyse, kur jo 
autoritetas visai nepripažįs
tamas. Taip reikia elgtis 
todėl, kadangi popiežius ge
riausiai žinąs, kas atsakan- 
čiausia

metimų, nes męs nesam jo 
kių klaidų padarę.

Kaslink
(streiko iždininko) pasielgi- 
gimų, tai 17 kuopa žiūri su 
panieka. Turime dar pasa
kyti, kad tos presos komite
tas yra suorganizuotas per 
L. Grikštą dėl jo ypatos iš
garsinimo, nes ką jiems 
Grikštas sakė, tai jie rašė. 
O varde presos komiteto tas 
yra talpinama, kaipo neap
mokamas apgarsinimas.

Visi laikraščiai, kuriuose

Pajieškau Stanislovo Bendoraičio, 
kuris pirmiau gyveno Bostone ir turė
jo automobilių biznį. Turiu svarbų 
reikalą. Meldžiu greitai atsišaukti:

J. Putauskas, 134 Gold st.
So. Boston, Mass.

tarnystės, ar tiesiog arba 
aplinkiniu būdu, tas viskas 
yra paduota bažnyčios auto
ritetui ir jos aiškinimams”.

Kitoje to paties aplinkraš
čio dalyje, minėtoji ištarmė 
dapildome sekančiai:

“Yra draudžiama skirti 
ypatiškas žmogaus pereigas 
nuo piliečio pereigų, taip jog 
bažnyčios autoritetas pripa
žįstamas ypatiškame gyve
nime, bet nepripažįstamas 
viešame gyvenime; nes tokis 
skirstymas reiškia sumaišy
mą gero ir blogo ir sukelia

Spring Valley, III.
Lietuvių čia skaitoma a- 

pie 1500. Išėmus keliata

Benton, Ill.
Šio miestelio amerikoniški 

patriotai labai neapkenčia 
vietinio lietuvio kunigo už 
tai, kad-šis skundėsi konsu- 
liui už persekiojimą lietuvių 
ir lenkų. Vieną kartą, be
vaikščiojant Jtunigui po lie
tuvių stubas, jį užpuolė ame
rikoniški valkatos ir norėjo 
atkeršyti už i

darbininkų jau žino, kokie 
kalbėtojai yra dr. Basanavi
čius ir M. Yčas. Vienok aš, 
nors aplamai imant, pasaky
mu, ką jie kalbėjo Scranto-

Pajieškau Jono Levanavičiaus, Vil
niaus gub., Trakų pavirto, Jezdno val- 

Sabovos kaimo. Turiu svarbų 
reikalą — būkit malonus atsišaukti, 
arba kas apie jį žinote, praneškite po 
šiuo adresu:

Susirinkime pirmininka
vo dr. Šliupas. Jisai, po 
trumpos prakalbos, perstatė 
dr. Basanavičių. Tasai se
nelis išrodė visiškai nuvar-

ne genaus 
jums skaityti laikraščius ir 
šviestis, one girtuokliauti? 
Kada būsim ' apšviestesni, 
mokėsim žmoniškai apsieiti, 
tada ir svetimtaučiai mus 
nepersekios.

Laisvas Žmogelis.

New Haven, Conn. *
7d. spalio atsibuvo miesto 

rinkimai. Laimėjo republi- 
konai. • Jų kandidatas ant 
majoro gavo 10,004 balsus, 
demokratų — 8803 balsus, 
socijalistų — 1123, ant kiti 
urėdų socijalistų kandidatai 
gavo daugiau balsų. Taip, 
Pauline Snyder ant miesto 
sekretorius gavo net 1148 
balsus. Lietuviai taipgi dar
bavosi prieš rinkimus.

6 d. spalio kalbėjo J. Sta
siulevičius. Jo kalba visiems 
labai patiko. Ant užklausi
mų kalbėtojas taipgi gerai 
atsakė. A. T.

čius — 1 ir vienas kunigas. 
Geriausią biznį daro kuni
gas. Jis nieko nedirba, ma
žai turi rūpesties: geria, ge
rai valgo ir daug plaukia pas 
jį pinigų. Beje, dar yra du 
graboriai. Tarp saliunierių 
yra apie 4-5 laisvi žmonės. 
Iš jų du yra socijalistai. Tar
pe groserninkų yra vienas 
laisvamanis, bet socijalistų 
tarp jų nėra nei vieno. Kaip 
matom, mūsų biznieriai su 
mažu išėmimu, tai tamsus

Pajieškau pusbrolio Juozo Stumb
rio, Tareilių kaimo. Girdėjau, kad 
gyveno Herrin, 111. Taipgi pajieškau 
M. Dilbaitės ir M. Slefendorf. Paei
na iš Tauragiškių, Kauno gub.

. Stumbraitė—Kubilienė, 1828 W 
Canalport Ave., Chicago, Ill.

misijos nariai pasipriešino 
dėl tūlų jo (Grikšto) netak
tiškumų. Tuomet C. B. Ho
ward pasakė, kad L. Grikš
tas bus tik vertikas kalbos, o

paėmęs 
nuo jų po 25c., pinigus gi pa
liko pas streikieriu raštinin
ką S. Šleinį, kuris yra pasi
rašęs po pranešimu. M. Bo
lis išvažiavo.

17 kuopa savo susirinki
me, laikytame 29 birželio, 
nutarė atšaukti tą komisiją, 
pasiremdama LSSA. VII su
važiavimo tarimu kaslink

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)
I’. O. Box 1081, Plymouth, Pa.

būk visuose politiškuose 
klausimuose, jeigu tik jie nė
ra tiesiog religiški, centro

nuo popiežiaus autoriteto.
Męs tuoj pamatysime, ko

kia ta neprigulmybė. Klau
simas, kiek valstybei reika
linga kariumenės ir kaip tą 
kariumenę užlaikyti, jokiu 
būdu nėra dvasišku nei reli
gišku klausimu; vienok, 18- 
36 m., kuomet centro parti
ja priešinosi padidinimui 
kariumenės, popiežiaus sek
retorius, Jacobini, popie
žiaus vardu įsakė partijos 
viršininkams, kad jie netik 
nesipriešintų, bet pagelbėtų 
armijos padidinimo billių 
pervesti. Rymo kurija tuo
met labai geidė susibičiu- 
liuoti su Vokietijos valdžia. 
Minėtame popiežiaus sekre
toriaus laiške centro parti
jai yra sekantis labai diplo
matiškas sakinys:

“Męs neužmirštame pri
minti tą faktą, jog katalikiš
ka parlamento dalis, jei tik 
jai rūpės silpnas bažnyčios 
galvos padėjimas, gali rast 
geras progas išreikšti ir pa
remti savo katalikiškų san
draugų troškimus — gelbėti 
šventąjį tėvą”.

Kitais žodžiais sakant, 
centro frakcija turėjo, sulyg 
popiežiaus sekretoriaus nu
rodymų, pasinaudoti proga, 
idant pritariant valdžios bi- 
!liui užtikrinti valdžios prie- 
ankumą katalikų bažnyčiai 
ir popiežiui.

Tas dvasiški jos pasisten
gimas neliko be pasekmių 
centro frakcija minėtą billių 
svarstant susilaikė nuo bal
savimo ir tokiu būdu billius 
tapo priimtas.

u (Toliaus bus)

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 17 iki 23 m. senumo, apsipažinu- 
sios su mokslu ir štoro darbu. Aš e- 
su 23 m. ir vartoju 4 kalbas. Geisti
na, kad su laišku prisiųstų ir fotogra
fiją, kas netiks bus atgal sugrąžinta.

T. M., P. O. Box 741, Benton, III.

Pajieškau brolio Vicento Dukaucko 
ir švogerio Jono Talockos. Abu Ra
seinių pav. Pirmasis iš Slabados kai
mo, o antras iš Jurbarko miestelio. 
Talockas Velykų subatoj išėjo išsiimti 
pėdės ir nesugrįžo. Dabar atvažiavo 
jo moteris iš Lietuvos. Dukauckas 
seniau, rodos, gyveno Chicagoj. Jie 
patįs ar kas kitas apie juos žino, ma
lonės pranešti.

J. Dukaucka

gystės, tai moterįs-narės 
nuo grabo tiesiog,kaip žuvįs, 
nutraukė į galiūną ir nepras
čiau gėrė už vyrus.
Tankiai matyt lietuves mo
teris su vyrais geriant Stik
lų kliube ir ten....
kyšiu, jie ten veikia

Moterėles, geriau skaity
mo imkitės ir vyrus prie to 
raginkite. Gėda girtuok
liauti ! - J. G.

principus orga 
nizacijos, suarti tino mus to 
xioje solidariškoje dvasioje 
kad palikome visi lygus bro 
iai lietuviai ir lenkai. Bet 
ant nelaimės 
negalėjo pas mus būti, turė
jo grįžti į Ipswich, Mass., 
nes tenai buvo jo teismas už 
aikymą prakalbų streikie- 
riams. Liko nuteistas ir iš
gabentas į Salemo kalėjimą. 
Tenais išbuvo daugiaus kaip 
dvi savaites, pakol ji išliuo- 
savo. Tada drg. L. Grikštas 
pribuvo į Montello 5 d. rug
pjūčio, bet jau rado pairusi 
streiką, tiktai eidamas per 
stubas, surado kelis šimtus 
streikieriu. Tada buvo su
rengtos prakalbos po du sy- 
<iu į savaitę—utarninkais ir 
oėtnyčiomis. Publikos atsi- 
ankydavo tūkstančiai su di

dele užuojauta, ką liudija 
aukos: po 30 ir daugiau do
lerių surinkdavo. Per pra
kalbas išaiškindavo princi
pus organizacijos taip, kad 
publika buvo visuomet užga
nėdinta; męs, streikieriai, 
taipgi buvome užganėdinti. 
Drg. L. Grikštas išsiuntinė
jo atsišaukimus į draugus 
socijalistus, melsdamas ma- 
terijališkos pagelbos. Strei
kas ėjo gana pasekmingai 
iki 1 d. rugsėjo. Tada kom
panija parsitraukė įvairių 
valkatų streiklaužių, ku-

Svečiai Scrantone. \
12 d.spalio Scrantone, Au- 

litorium svetainėje atsibuvo 
lidelis lietuviu susirinki-

rasciuose pranešimą apie 
užbaigimą streiko W. W. 
Cross Brockton’e, kuriame 
užmeta vietiniams socijalis- 
tams, būk per juos bei per jų 
nemokėjimą suorganizuo
ti, jie streiką pralaimėjo. 
Tas yra didelis melas. Turi
me pastebėti, kad faktiškai 
darbininkus organizavo ir 
juos į streiką išvedė IWW. 
unijos organizatoriai. Daly
kas buvo tame: vietinė LSS. 
17 kuopa, laikytame savo su
sirinkime, 25 d. gegužio, ga
vo įnešimą, kad reikia kaip 
nors pagelbėti viršminėtos 
dirbtuvės darbininkams,kad 
pagerinti jų darbo sąlygas.

>yt n- nejaunesiu
21 m. Aš esu 23 metų, turiu savo 
biznį grosernę ir 3 namus. Atsišau
kiančios turi prisiųsti ir savo paveiks-

“Illinois”. Miestas turtin
gas karčemomis: italai turi 
net tris didelius gėrimo ko
telius. Lietuviai biznieriai 
dalinasi šitaip: saliūnų apie 
18, valgomų dalykų krautu
vių apie 5, marškinių krau
tuvės 2, barbernė 1, kriau-

gusiu. Jo kalba tyki, nes 
balsas užkimęs. Jisai kal
bėjo apie Lietuvos senovę, a- 
oie baudžiavos laikus ir apie 
šiandieninį lietuvių susipra
timą. Sako, visi prisideda ‘su 
aukomis , prie . kultūriško 
darbo, tik vieni “cicilikai”

zauskas, K. Armonas, J. Armonas, A. 
Jankauskaitė, J. Norbūtas, M.Lukaus- 
kaitė, J. Stančikas, A. Vilaniškis, E. 
Zdanavicaitė, W. Miglinas, J. Marke
vičius, J. Reitingas, D. Česna, A. Ezė- 
ras, J. Zarimba, J. Aukštakalnis, J. D. 
Bendokaitis, A. Skylutė, W. Uždila, K. 
Vaivada, S. Brusokas, J. Daunis, F. 
Tamošiūnas, J. Ragaišis, F. Janavi
čius, J. Smith, A. Misigauskidte po 
25 c. Smulkių aukų $1.10. Viso $16.- 
40. Persiuntimas 15 c. Pasiųsta 
streikieriu komitetui $10.25.

Surinko 1WW. nariai: J. Mankus,

poros dienų ir I 
Po kelių dienų jie išvedė 
darbininkus į streiką.

Taigi dabar skaitytojai 
matote, kas suorganizavo ir 
kas išvedė į streiką tuos dar
bininkus. Dabar galite su
prasti, kur tas yra neprak- 
tiškumas, kurį primeta vie
tiniams socijalistams strei
ko presos komitetas, kurio 
per visą streiką nebuvo. Tu* 
rim pasakyti, kad Grikštas 
suorganizavo tą presos ko
mi te tą,kada jau streikas bu
vo užbaigtas, idant tas iš
garsintų Grikšto vardą, o 
pralaimėjimą streiko suver
stų ant tų, kurie nėra išve
dę darbininkus į streiką. 
Streikieriu komitetas sako,

na. Taigi, nors ir nekatali
kiškoj valstybėj gyvenda
mas, katalikas visuose poli
tiškuose dalykuose privalo 
labiaus klausyti popiežiaus, 
o ne vietinės valdžios 
ta valdžia būtų geriausia. 
Reiškia, jeigu kokia nors 
valdžia nesutinka nusilenkti 
prieš popiežių ir neužganė
dina jo saumylystės, tai ka
talikai privalo likti savo val
džios priešais, o net ir savo 
šalies išdavėjais. Apie tą 
patį dalyką minėtoj encikli
koj męs štai ką randame:

“Politiškoji pavienių žmo
nių išmintis yra tame, kad 
sanžiningai pildyti tikrojo 
autoriteto įsakymus. Tas 
labiausiai lytisi bažnyčios, 
nes bažnyč 
žiaus politiška išminčia ap
eina daug daugiaus dalykų, 
negu svietiška valdžia. Po
piežiaus privalumu yr# ne- 
vien bažnyčią valdyti, bet a- 
belnai kontroliuoti jos na
rių, krikščionių pasielgimus, 
taip kad tikintieji galėtų vil
tis pasiekt amžiną laimę. Iš 
to išeina, jog, apart didžiau
sio minčių ir veikimo vieno
dumo, yra dar privalumu 
pilnai užsitikėti bažnyčios 
autoritetų išminčiai visuo
se politiškuose dalykuose”.

Tą patvirtina ir tas fak
tas, jog bažnyčios valdžia vi
suomet duoda pamokinimus 
katalikiškoms partijoms ir

buvo nei vienas prie unijos 
neprisirąšęs. Tada žmonės 
kurie pradėjo organizuoti, 
nebežinojo ką daryti. Pra
dėjo jieškoti IWW. organi
zatoriaus ir surado C.F.Ho- 
ward’a, bet tas nieko negalė- 
, o padaryti, nes męs darbi
ninkai susidėjome iš lietuvių 
ir lenkų, neseniai pribuvu
sių iš tėvynės, nemokančių 
anglų kalbos. Tada męs 
pradėjome jieškoti lietuvio 
u. Grikšto, kurį ir sulaukėm 

8 liepos, Pribuvęs jis mus 
surašė į IWW. organizaciją 
ir išaiškino

Rochester, N. Y.
Aukos surinktos per Lietuvių kriau

čių IWW. uniją, Lokalo, 191 Baltimo- 
rės streikuojantiems kriaučiams. Au
kavo šios ypatos:
J. Maceiunas$2, J.Kazlauckas, J.Jan- 

čienė ir K. Lelešius po $1, J. Lelefiienė 
I’. Kihiris, S.Mocejunas, b'.Degutis, K, 
Grinius, A. Peža — po 50c., J. Ra- 
kickas 35c., 1‘. Krajaras 3Oc., K. Gu-

kur kalbama apie popiežiaus 
paliepimų pildymą:

“Dabar kaslink paklusny
bės ribų, tegul niekas nema
no, jog jis privalo bažnyčios 
piemenų ir ypač Rymo po
piežiaus klausyti tik tuose 
tikėjimo dalykuose, kurių 
nepildymas padaro atskalū
nu. Tikintieji privalo su to- 
kia-pat paklusnybe užlaiky
ti ir pildyti visus bažnyčios 
įsakymus, kurie kada nors 
jos vadovų išleisti. Visos 
Vatikano vyriausybės ap
skelbiamos teisybės turi būt 
visų tikinčiųjų šventai užlai
komos, kaipo paties dievo 
apreikštos. Krikščionies 
pereigos tęsias dar toliaus ir 
reikalauja, kad jisai visame 
kame atsiduotų vyskupiš
kam, o labiausia apaštališke 
sosto autoritetui”.

Gi lapkričio 1, 1885 m. ap
linkraštyje apie krikščioniš
ką politiką reikalaujama:

“Kas tik yra žmonijos gy
venime švento, kas tik lytisi 
dvasiškos sveikatos ir dievo

<aip pas mus 
ietuviais vaikinais nenori 
kalbėti, bet jieško anglų (ži
noma, bomų, nes geri su 
joms neužsiima). Taip, 12 
spalio mūsų “sportės” išėjo 
su anglais “pasivaikščioti”, 
jet kasžin kas atsitiko, kad 
policistai su buožėmis jas 
net į stubą parvarė.

Bėda su toms mūsų mer
gelėms. Niekur jos neturi 
saiko. Kada atvažiuoja iš 
Lietuvos, tai, nuėję bažny
čion, tolei meldžiasi, kolei

Baltimore, Md.
9 d. spalio vietinių draugi

jų buvo parengtos prakal
bos pp. Basanavičiui ir Yčui. 
Pirmininkavo P. Lazauskas. 
Perstatydamas minėtus de
legatus, jisai pabalo, apati
nė lūpa pradėjo drebėti, ka
dangi nežinojo, ką kalba.

Basanavičius nukalbėjo 
vidutiniškai. Kliuvo ir len
kams, kuomet palietė istori
jos dalykus. Tiktai neteisin
gas bus pasakymas, būk 
nuo karės su japonais Rusi
ja davusi žmonėms laisvę 
kultūriškai darbuotis. 7 Tai 
kodėl gi uždraudė rinkti au
kas Tautos Namams?

Po tam rinko aukas p. Ba
sanavičius ir du pagelbinin- 
kai. Auku rinkimo laike šo rius aukomis, sunkioje su 

kapitalu kovoje. Ačiū ir 
vietiniai LSS. kuopai už sve
tainę! kurą leido naudoti 
veltui
Taipgi tariame širdingą a 
Čiu drg. L. Grikštui už drau 
gišką padėj 
kioje kovoje ir veli jam jam 
energijos ir pasišventimo 
ginti darbininkų reikalus ir 
toliau.

Aukų atskaitos negalime 
išduoti, nes kasierius A.Vai
tkus neperduoda mums visų 
dokumentų ir pinigų.

Presos Komitetas:
J. J. Žemaitaitis 

Stanislovas Šleinis 
Y. Mach.

kad jie yra jieškoję L. Grik
štą sau už organizatorių.

Taip sakydami, jie meluo
ja, nes Grikštą atsivežė C. 
B. Howard. O kad streikas

dirbtuvę 
automobiliais, apstačius po
licija taip, kad nebuvo gali
ma nei prieiti prie jų; tuoj 
areštuodavo. Liko areštuo
ti 9 streikieriai ir nekaltai 
nubausti kalėjimu nuo vieno 
iki keturių mėnesiu.

Streikas liko užbaigtas 7 
d. rugsėjo. Nors męs nieko 
nelaimėjom, išskiriant var
gą, bet per prakalbai pasi- 
mokinom ir paSnatėm, kokiu 
būdu galima pasiliuosuoti iš 
alginės vergijos.

Per streiką kas savaitę 
gaudavom, po 5 egz. “Pir
myn”. Už siuntinėjimą laik
raščio, tariam ačiū adminis
tracijai. Tariam

priešingi. Tasai socijalistų 
užgavimas, tie neteisingi dr. 
Basanavičiaus žodžiai labai 
nepatiko Scrantono lietu
viams darbininkams, vienok 
jie nekėlė triukšmo ir užsi
laikė ramiai. Po Basanavb 
siaus kalbos dainavo bažny
tinis merginų choras. Po 
to, dr. J. Šliupas nedrąsiai 
perstatė kalbėti p. Yčą. Ta
sai “oratorius” kalbėjo tą 
patį, ką ir kitur. Pirmiau
sia pasigyrė, kad jisai Dū
moje priklauso prie opozi
cijos, t. y. prie tos atstovų 

kuri trokšta žmo-

(Tąsa)
Gali valgyt paršieną ar jau
tieną mėsą, bile ne pasninko 
dienoje; gali pirktis papra
stą švarką ar kailinius (bile 
tavo apsirėdymas nebus, su
lyg bažnyčios, nemorališ- 
ku), tas bažnyčiai nerūpi. 
Bet kaip tu elgiesi namie su 
savo pačia ir vaikais, kaip 
juos auklėji, į kokias mokyk
las juos leidi, kaip elgiesi 
draugijoj, kokios laikaisi po
litikos, už ką balsuoji, ir už 
ką balsuoja tie tavo išrink
tieji — tie visi dalykai baž
nyčiai kuodaugiausia rūpi. 
Nenorėdami būti tuščiakal
biais, čia privedame apie tai 
žodžius iš popiežiaus aplink
raščio, sausio 10, 1890 m.,

ko kalbėti p. Yčas. Burbu
liavo, tai burbuliavo, lyg te
tervinas apie Lietuvos avis, 
žąsis ir tt. Kiekvieną žodį 
pirštu nurodė, o sakinio pa
baigoj, tai abidvi rankas su
mušė: “plekšt.” Plačiau ra
šyti apie jo kalbą neverta.

Viskas atsibuvo gan ra
miai. Stambiųjų aukų su
rinkta $283.50, smulkiųjų — 
$93.65.
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Naujos Mados

GRAMAFONA| 
$20 vertes mašinų atiduoda tik už $17

VIETINES ŽINIOS

37

TEATRAS ir BALIUS

Tik 1 doleris! O
$1.00

. 6oc
$i.oo

1 butelis Aprikotu Brendęs ..
1 butelis l’yčiu Vyno .............

Viską atiduosime tik už

P. A. Genutis, 
(Užveizda Lietuviško skyriaus.) 
Cross St., Boston, Mass.

A. ATK0ČAIT1S
115 Ames St., Montello, Mass.

(Slitzo vietoj) X‘9Z

1 butelis Rusiškos Višniuvkos.........$1.<XI
1 butelis Grandžių Vy no.................... 50c

Viską atiduosime tik ui $1 <Mt

F. Ad. Richter & Co.
T.. I NEW YORK.

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

Rengia L.S.S. 60 kuopa

Subatoje,25 Spalio(Oct)’l3
LIETUVIŲ SVETAINĖJ 

(Dahlgren Hall)
Kampas E ir Silver Sts., So. Boston

Statoma arenoje 4 aktu Br. Vargšo drama

‘'Pirmi Žingsniai”.

1\r. Richter
P “P AI N- 

EXPELLER
e Drūti muskulai neatneša naudos,
* jei Jus Romutizmas kankina. Su
< PAIN EXPELERIU
8 joi drūčiai suberšti atneš Jum tuoj
3 palengvinimą ir prašalins priežastį
3 skausmiį. Sauiuml op i/o l’Se Ir BO»

VYNAS IR LIKERIAI.
Kad Išgarsinti mus geriuusį vynų, štai kokius nuleidimus męs padarėme Rugpjūčio men.

Panaikinus muitą ant val
gomų produktų, į Bostoną 
pradėjo vežti iš kitų šalių 
mėsą, kiaušinius ir kitus 
produktus. Aną dieną iš 
Argentinos atvežta 50 tūks
tančių svarų jautienos, iš 
Europos 550 skrynių kiauši
nių.ir daugybę valgių blėki- 
nėse. Vienok pragyvenimas 
nei kiek neatpinga.

Pereitą subatos vakarą li
ko areštuoti William R. 
Hery ir.J. Meriowich už ne
šimą raudonos vėliavos lai
ke socijalistų parodos. Su
areštuotus paliuosavo po 
kaucija iki atsibus teismas 
Pagal naujas tiesas, už 
drausta nešt kokią nebūk 
raudoną vėliavą ir už tai 
baudžiama. Socijalistai no 
rėjo išmėginti, ar kapitalis
tų tarnai pildys tą įsakymą 
Ir pasirodė, kad labai uo
liai pildo.

Parodoje 
3,000 ypatų, 
terų, kurios 
ant rankų,
teris buvo prisisegusi raudo 
ną kaspiną, bet poljcija ne 
drįso sakyti, kad jos nusi 
kabintų.

Maršuotojai 
marselietę, 
padėjo jiems.

Paroda buvo surengta dė 
sušaukimo didesnės minios 
ant prakalbų, kurios atsi 
buvo Tremont Temple dėle’ 
paaiškinimo, už ką balsuot’ 
ateinančiuose rinkimuose.

dalyvavo apie 
daugiausia mo 
nešėsi kūdikiui 
Kiekviena mo-

dainavt
o keli bena’

Cambridge 
buvo paren- 

Koncertas 
nes susidėję

LSS. 71 kuopa 
gus koncertą, 
buvo margas, 
iš dainų, muzikos, monolo 
gų ir deklamacijų. Iš mo- 
nologistų geriausia atliko S 
Garelis, kuris sulošė “Sil
kių bačka.” Pusėtinai atlo 
še dialogą “Pas fotografą” 
Januška su Ramanausku. 
Džian Bamba silpnai, o Ri- 
džikas dar silpniau, nes ne
moka nei dzukuot, o per tai 
niekas neišėjo.

Vietinis “Laisvės” choras 
sudainavo keliatą dainelių, 
kurios išėjo labai puikiai. 
Dvi jaunos mergaitės, Mor- 
kiutė ir Turauskiutė, skam
bino ant pijano.

Žmonių buvo apie 150. 
Kuopai liks keliolika dolerių 
pelno, kuris yra skiriamas 
LSS. VI Mass, rajono nau
dai.

V. A. Zaperiackas.

Nuo Harvard tilto, kuris 
eina į Cambridge, nukrito į 
Charles upę anglinis auto
mobilius su vežėju ir jo 
dviem pagelbininkais. Ve
žėjas ir jo vienas pagelbinin- 
kas liko išgelbėti, o kitas 
prigėrė. Priežastis nukriti
mo buvo ta, jog automobi
lius buvo persunkia! 
krautas anglimi, užtai 
ku buvo jį nukėravoti.

Pranešu “Laisvės” skaity
tojams, jog 43 ir 44 “Kelei
vio” numeriuose tilps daug 
adresu su paaiškinimais, 
kur parsiduoda • namai visai 
pigiai, todėl kurie norite 
pirkti namą pigiai, tai pasi
skirkite iš “Keleivio” pagar
sinimą ir kreipkitės pas

Antanas Ivaškevičius 
315 Broadway,

So. Boston, Mass.

V ažiuokite | Lietuvą
WHITE STAR LINIJA

Tiesiog iš Bostono už pigiausių kainų ir 
didžiausiais laivais, ant kuriŲ yra ge
riausia patarnavimas. Laivai išplaukia 
reguliariškai iš Charlestown’o (dalis 
Bostono). Atsikvieskite savo gimines 
n-draugus iš senos tėvynes ir išpirkite 
laivakortes ant White Star Linijos. Dėl 
platesniu žirny kreipkitės į šias agentū
ras:
Kompanijos Offisas, 84 State St.,Boston 
G. Bartaszius, 261 Broadway, So. Boston 
Polish Industrial Ass’n, 31 Cross St.
P. Bartkevicz, 877 Cambridge St.,

East Cambridge, Mass.
J. Rottenberg, 115 Salem St., Boston., 
arba pas kitus mūs užtvirtintus agentus 
Suvienytose Valstijose arba Kanadoje.

Važiuokit j Lietuvą
IŠ BOSTONO

kur atplaukia geriausi laivai ir pi
giausios šifkartčs.

Pigiausias mainymas ir siuntimas 
pinigų į visas dalis pasaulio. Padarom 
visokius dokumentus, k. t. doviernas- 
tis, atjieškojimus dalių ir tt.

Visiems važiuojantiems per mūsų 
ofisų, padarom liuosų rubežių.

Priimame pinigus ant palaikymo. 
Skoliname pinigus pirkimui proper- 
čių. Už kiekvieną centą atsako mūsų 
kaucija $35,000.00, sudėta ižde Mass, 
valstijos.

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

Su visokiais reikalais kreipkitės 
šiuo adresu:

Pirmos Kliasos Valgykla
Siuomi pranešu kaip vietiniam, taip 

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

Tai yra vienas iš geresniyjy lietuviš
koje kalboje veikaly, aiškiai parodantis 
kaimiečiu ir dvarponiy gyvenimų revo
liucijos laikuose. Prie veikalo da’yvau- 
ja gabiausi kuopos aktoriai, todėl ne
praleiskite taip puikios progos atsilan
kyti tan vakaran, nes ištiesy bus pui
kus!

Po teatrui bus linksmiausi šokiai, 
žaislai ir lakiojanti krasa su puikiau
sioms dovanomis.
•^Svetainė atsidarys ant 7 vai., teatras 
prasidės lygiai ant 8 vai. vakare.

Širdingai užkviečia atsilankyti.
KOMITETAS.

Meldžiame visu tu “Lais
vės” skaitytoju, kuriu prenu
merata jau pasibaigė ir kū
ne gavote nuo Administra
cijos paraginimą panaujinti 
ją, kad pasiskubintumėte at- 
naujint, nes męs būsim pri
versti Jums “Laisvės” siun
tinėjimą sulaikyti.

“L.” Administracija.

Dideles prakalbos.
Rengia Lietuvių Kooperacija, atsi

bus 26 spalio (October), 1913 m. Sve
tainėje Roddy Hali, 58 Market st., 
Brighton, Mass.

Kalbės garsiausi kalbėtojai, dai
nuos “Laisvės” choras iš Cambridge, 
Mass. Prasidės 2 vai. po pietų. Pra
nešame, kad prie Liet. Kooperacijos 
gali prisidėti ir aplinkinių miestelių 
lietuviai. Dabar gera proga.

Ant pareikalavimo šoras yra išmo
kamas su geru procentu.

Komitetas.

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa

Temikit antAnkoro 
ženklo apsaugoimo

Naujas daktaras Montello
Pranešu, kaip vietiniams, taip ir 

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

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

Montello, Mass.

PA1NEXPELLER
Žmogus jei kankinamas skausmais yra 
be pagelbos kaipo akrui as sudaužytas 
ant skalu. Ar kenčiate skausmus Koma- 
tiznio, Neuralgijos, Užsišaldymo ir 1.1, 
tada pamėginkite pora sykiu sutepti su

PAIN EXBELEKIU,
Paso v e nc z i a i s naminiais \Aistaib. 

Gaunama visose aplinkose už 25 ir 50 c.
F. Ad. RICHTER & CO., 215 Pearl st. New York.

Oemykit ant <ftnkvrto — aruk/u

Del Montello Sportų.
Pranešu visiems Montello sportams, 

kad aš uždėjau naują krautuvę, Eilkos 
bloke, kurioje galima gauti kalnierių, 
marškinių, kepurių, svederių ir 1.1. 
’Taipgi gal ina užsisakyti ir siutus ant 
orderio. Su pagarba X’9Z

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

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 nelaimes tą žiedą, 
kuris vos bepradėjo sprogti, 
nuskynė žiauri ranka dar 
žiauresnio žmogaus. Stasė,žiauresnio žmogaus, 
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.

“LAISVĖ”,
242 Broadway,

So. Boston, Mass.

Pigiai parsiduoda namas 
Parduodu naujų namų dėl 6 familijy vi
sai už pigius pinigus. Taipgi parsiduo
da forničiai ir daugybė višty. Namas 
randasi netoli didelės dirbtuves ir mo
kyklos. Karai irgi arti. Priežastis par
davimo noriu važiuoti j Lietuvą. Kreip
kitės pas:

Išsiysdink šiandien tiktai 
vienų dolerį, o apturėsi 
Edmundo Steponaičio raš
tų knygų, kuri privalo ras
tis kiekviename lietuviška

me name. Steponaitis buvo vienas iš pirmųjų mūsų jaunųjų rašytoj i, 
kurie duoda mums pradžių grynos literatūros sriuvei, kurių visų pir
miausias tikslas jau nebevien žadinimas tautos, visuomenes sąmones, liet 
ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailiosios musu raštijos.

Tąjį dailų poezijos ir prozos rinkinį galimu 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 sųlygas.

Aft užlaikau Columbios gramafonus su lietuvifi- 
ko>ni« dainomis, kurias iftKieiia labai gražiai ir 
aiškiai. Ant abieju pusiu yra kitokia dainelė. Re
kordai yra padaryti stipriai ir gali laikyti kelia 
metus. Kiekvienas rekordas kainuoja tik 75e.

Jeigu norite turėti gerą grainafoną, tai tuojaus 
rašykit pas mane, o aš jums pristatysiu greitu 
laiku už pigiausią kainą. Jeigu nori mano katalio- 
go, tai atsiuskit štampą už 2c., aš nusiusiu jumis 
didelį puiku katalogą, kuriame rasit visokiu ma
šinų su trobomis ir be trubu.

Kreipkitės šiuo adresu:

CHARLEY ORANECKAS,
28 Essex st., Athol, Mass.

50.000 Kataliogų DYKAI!
Prisiysk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ, 
ŽIEDŲ ir visokiy auksorišky daikty. Siun
čiam į visas dalis svieto. Mūsų kataliogas 
perstato didžiausią Auksoriškų Daiktų Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti. 
Tokia kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio 
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgaviku, 
p Reikalaukite tuojaus.
I D Tiiirnln 822 Washington St.

• 1 Ullllla, I3OSTOIN. MA«Ss

Didžiausias
Darbininkų
Sąvaitinis
Laikraštis

“KOVA Leidžiamas
Lietuvių Soc.
Sąjungos
Amerikoje

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

“KOVOJ” rašoma apie darbininky gyvenimų, vargus ir nurodoma, kaip 
prašalinti juos.

“KOVOJ” rašoma apie viskų teisybę ir drąsiai skelbiama socijalizmo 
idėja.

“KOVA” tikriausias darbininky laikraštis.
“KOVA” paduoda žinias iŠ viso svieto.
“KOVA” metams $2.00 Amerikoj ir kitur.

-PrisiyskTi savo adresą, o gausite vienų “Kovos” num. pažiūrėjimui 
DYKAI. Dabar “Kova” išeina tokia kaip “Keleivis“

66i>^ $$ 1815 E. Moyamensing Avė
IX.O\ <U. PH1LADIJLPMIA. nHININ’A

T'RįS GEROS KNVGOSt

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

PASAULIŲ RATAS
ir kitas planetas, Su paveikslėliais...............................ŽKc
MEILES KARŠTLIGĖ
meilę....................................................................................200.
Imant visas tris sykiu, atiduodam už 60c

Pinigus siuskit pačtos ženkleliais šiuo adresu.

J. STROPUS
6 Lori(i< Su, So. Boston, Mass.

Gsaranluojame, Jog mus vynas yra riausis ir gerlausls.
Perkant gorčiais, nuleidžiame už žemiausias kainas

Kentucky Straight Degtinės pilnos micros gorčius—$2.00 
Californijos Brendęs gorčius—2.00

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

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

“Storas su žemiausiomis kainomis“
H. L. Golden & Co
352=354 Harrison Avenue,

IMPORTUO1OJAI IR DAUGU* 
MOJĘ LIKIERIŲ PARDAVĖJAI

BOSTON, MASS.

Samdome darbininkus
Telephone So. Boston 605

LIETUVIŠKAS

Advokatas
3 *
4^ Telephone So. Boston. 845 M

DR. F. MATULAI I S
495 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Valandos:

Nuo 12-2 dieną ir nuo 7 -9 vakare.
Nedėliomis iki 3 vai. po piet.

o

»
(3

dėl gelešinkeliv, Canadon 
fabriku ir fanny.
United States

Employment Office
43Portland st., Boston,Mass.

2 WILLIAM F. J. HOWARD
Lietuviška pavardė buvo 

Vincas I'. J. Kavaliauskas

315 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

* Nesveikiems, silpniems ir sergantiems susipratusioms į
j žmonėms. 1
■ Tie, kurio ilgiį hiiltų sirgo landžiodami nuo vieno daktaro prie kito ir daug pinigų IRtnokč- ■ 
0 jo limn, kurie nelik noišgyilū, bet dar jiuarSino labiau užscndinaiit ligų; per kų negalėjo
* gerai dirbti; tad iiptu ėjo dubultavų nuostolį, — ve bo naudi s išmokėtus pinigus ir nuslojimų 
A uždarbio; tik todėl, 1.nd užsidėjo su menkos vertės daktilinis, kurie t.rgali išgydyt.
V BET KITI, KURIE SUSIPRATĘ, NORS SILPNI IR SERGANTI ŽMONES;
I bet su visokioms šv iežiiims i r užsendytoms ligoms atsišaukė prie garsaus, visiems žinomo kai-
* po geriau do Amerikoje PHILADELPHIJOS MEDICAL KLINIKO mokslinčių daktarų, tad ta-

J
 po išgydyt 1 trumpam laike, nelrotijaiitdovanal pinigų ir uždarbio; per kų apturėjo didelį 
dubeltavų pelnų, sveikatų, drūtumų ir pinigus sučėdijo.

iš TŪKSTANČIŲ IŠGYDYTŲ NUO VISOKIŲ LIGŲ ŠTAI KĄ PATYS ŽMONES RAŠO 
PRIS1UNČIANT SAVO PAVEIKSLUS OEKAVODAMI:

GARBINGAS PHILA. M. ULINIU! Siunčiu didžiausių padėlutvotij: už greitų išgydymų 
nuo skaudėjimo galvos, strėnų, vidurių Itgbs, negalėjimų valgyt ir miegot ir nuo susilpnėjusio 
viso kimo. Pi r mia u gj’džiausi pas daugi*) į daktarų, bet n u it* lik v iri* d pagelbos daug pinigų iš- 
kaušg, o ligų labi i t pmiršino. Vienok kaip prisiųstas Jus liekaiXus i.uMtriojau, tad pasilikau 
inluai išgydytas, sveikas ir laimingas. Už tai dar kttrlų ištatiu ačiū l'ltila. M. Klinikų! ir Jus 
garbingų vardų ga siusiu lerp savo tautiečių, kttd išgydot. ir tada kaip k Ii neįstenge. Su gimdo- 

tu* J. Beruot, 42 Krankliu St., Springfield, Ma>s.
G GODOTINAS DA K TA 11EI 

Laimi dėkingus užtiktų išgy
dymų ir už liekarstas, nuo ku
rių pastojau kaip naujai ant 
svieto užgimus, išgelbstinl nuo 
slaptos ligos. Taip gerai dabar 
jaučiuos, kad į t umpų 1 >lkų 
net 15 svarų daugiau sveriu. 
P Isiunčiu .savo paveikslų, lik
damas sveikas ir džiaugdama
sis, piltas gu iloitės S. Kolom 
Cinkas, -H Avė, L., Salveston. 
Tex. f

TEIPAT Mr Žukas. Mi-Keos 
Boeks, Pa., prislunsdaimis sa- 
\ o pav Ikslų, nemažiau yta dė
kingas už išgydymų nuo sun
kios Ir pa v<dingos ligos. Kiti 
negalėjo išgydyt.

M
0

g
co 
co
3

Muzikos Mokykla.
Duodame lekcijas ant Smuiko, Man

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

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

AKIS

Mr Žukas.
Šiai kij rašo: Nesuskaitytus

rime 
ir pri renka
me Akinius

H. S. STOINES
Akių Specijalistas

399 a Broadway boston 
arti E Street

TIIE
MAGIC
SILENT

TEISINGIAUSIA * n'T’ir’IZ 1 
IR GERIAUSIA API I H K A

LIETUVIŠKA •*** *

Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai Lietu
vos ar Amerikos daktaru. Tai vie
natine lietuviška aptieka Bostone ir 
Massachusetts valstijoj. Gyduolių 
galit gaut,kokios tik pasaulyj varto
jamos. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiysia per expresu.

kad
226 Broadway, knmp. c St.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS

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

niteitGiieiiGiiefceiteitsiieeiteeiteiii  
g

Akušerkai
Pabaigusi kursų Womans Medical te 

College, Baltimore, Md. te
Pasekmingai atlieka savo darbi: prie 2 

gimdymo, taipgi sutelkia visokias rodąs ir 5 
pagelbą invairiose moterų ligose. 2

F. Str<) piene,'\1,11,r' | 
SO. BOSTON, MASS. 5o apturės rodą.

- Į-

pri
son-

Mus prašo pranešti, 
So. Bostono High School 
(ant Thomas Park, palei G 
st.) seredomis, pėtnyčiomis 
ir subatomis vakarais, nuo 
7:30 iki 9:30 bus įvairus pa
silinksminimai dėl jaunimo, 
o pėtnyčiomis, nuo 2:30 vai. 
po pietų, toj pačioj mokyk
loj bus duodamos motinoms 
lekcijos, taipgi bus rodomi 
krutanti paveikslai. Patar
tina lietuvėms lankytis, nes 
įžanga dykai.

Laike Vytauto draugijos 
baliaus, So. Bostone, Julijo
na .Zagackiutė pametė 12 
dol. Kas rado, malonėkit 
pranešti šiuo adresu: Julijo
na Zagackiutė, 78. Lincoln 
st., Brighton, Mass.

Draugijų ir kuopų atydai.
Šiuomi pranešame, kad 

ant 22 d. lapkričio Lietuvių 
Jaunuomenės Mokslo ir Dai
lės Mylėtojų Draugija ren
gia teatrą ir šokius, kurie 
atsibus Institute Hali, 277 
Cambridge st., E. Cam
bridge. Meldžiame kitų 
draugijų ir kuopų ant to va
karo nieko nerengti.

Komitetas.

Serganti netrotykit laiko ir pinigų,bet tiesiog 
kreipkitės ypatiškai arba laišku prie daktaro 
Stankaus, o apturėsite tikrą ir teisingą gydy
mą. Atmink skaitytojau, jog Dr. Stankus yra 
baigęs didesnį daktarišką mokslą, kaip tai: po 
užbaigimui medicinos mokslo GARSIAME 
STEITAVISKAME UNIVERSITETE^važia
vo mokintis j POST GRADUATE MEDICI
NOS MOKYKLĄ, katra yra didžiausia ir jau 
paskutinė didžiųjų daktarų mokykla visame 
pasaulyj. Čionai specijališkai mokinosi daryt- 
visokias operacijas ir gydyti pavojingas ligas. 
Taipgi buvo miestavu daktaru kur praktika- 
vojo pohošpitalių dispenseres dienomis ir na
ktimis. Dabar keli metai kaip Dr. Stankus 
įrengė savo locną gydyklą SANATORIJĄ 
mieste Philadelphijos dėl gydymo visokių li
gų. Atvažiuojanti iš toliaus gali pasilikti tie
siog jo SANATORIJOJE dėl gydymo.

GYDO BIGA8
Nuo skaudėjimo strėnų,sąnarių rankų ir ko

jų, skaudėjimo paširdžių, pečių ir kaulų, reu
matizmo. Nuo visokių kraujo ligų, užkrečia, 
mų ir slaptų lytiškų ligų. Augimo spuogų ant I 
veido ir kūno, užkietėjimą ir nedirbimą vidų. I 
rių, niežėjimą skuros, dedervinių, slinkimą i 
plaukų, skaudėjimo galvos. Visokias širdies, - 
inkstų, plaučių ir kepenų ligas, neuralgijos, ; 
negalėjimo miegoti ir išgąsčio, nuo slogų, per- • 
šalimo, kosulio sunkaus kvėpavimo, negalė- , 
jimo valgyti ir abelną nusilpnėjimą. Visokias ; 
moterų ligas: nereguliariškas mėnesines,skau- | 
dėjimą strėnų ir paširdžių. Visokias vyriškas ', 
ligas, paslaptingas ir įgautas per išdykumą, i 
Gydo ligas su liekarstomis kokios tiktai yra i 
ant svieto. Ligas, kurias negalima išgydyti su i 
liekars -mis ir po reikalavimui pačių pacijen- < 
tų — daro visokias operacijas. Turi savo loc- • 
nas, naujausio budo elektriškas mašinas dėl < 
gydymo ir egzaminavimo, su pagelba kurių ; 
galima permatyti visą žmogaus kūną. ;

Turi šimtus padėkavonių už išgydymą nuo ; 
visokių ligų. Gyduoles siunčia toliau j kitus , 
miestus ir miestelius Amerikoje, Kanadoje, ! 
Anglijoje ir į kitas šalis. Visuomet kreipki- 1 
tęs ypatiškai arba laišku ant tikro adreso taip: < 

Dr. Ignotas Stankus i 
road St., Philadelphia, Pa.

Natifa Lietuviška

KRAUTUVE
Užlaikome, parduo

damo ir pataisome ge
riausia SIUVAMAS

• MAŠINAS, puikiau
sius Gramafonus ir ki
tokius muzikaiiakua 
instrumentus. Vai
kams keričiukus, Bai- 

__ sikelius, visokius laik
rodžius ir tam panagius daiktus. Du<xlamę 
lekcijas ant visu muzikališku instrumentu.

A. RAULUKAIT1S ir J. GIRDVAINIS 
Lietuviai savininkui

SO. liOSTOIM cveuE o o.
310 Broadway, So. Boston, Mass.

Mr S. Kolomčiiikaa.
Mrs Zofija Bustrykene, C. M. nnd St. Paid st. Sobieski, Wis.

t kartus labai gražiai dėkavoju Phila. M. Ulinikid, už išgelbėjimų manės išgydant nuo moteriškų
■ nesveikumų ligos kaip nusilpnėjimo, teip ir skaudėjimų. Dnburesu pilnutėliai sveika ir liau
ji giau gydyties nereikalauju.

GERESNIŲ FAKTŲ nieks negali reikalaut; kų užtvįrtina didelės daugybės išgydytų. 

į KAD JAUTIESI NESVEIKAI
f kreipsies, nes 1 iekar.bis Išsiunčia po visų Amerikų ir kitas dalis svieto, o busit, dėkingi kaip ir S visi, kuriuos Phila. M. Klinikas apdovanojo tuom didžiausiu turtu, tai yra sveikata.
j THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC 
v todėl greičiau už k dus daktarus išgydo ir tokias ligas, kurių kiti neįstengė; kad čionai kiek- f vienam atsišaukusiam užrašo Ir sutaiso speeiullškai liekarstas I® geriausių gvtirantuotų mediką- 2 menių naujausių išradimų, kurie pasaulyje yra žinomi kaIpo geriausi ir todėl, kad prie Phila.

A M. Kliniko yra net keletas Profesionališkų Daktarų, terp kurių yra net Amerikos valdžios meda
li ių apdovanotų.
W ŠITIE GARBINGI mokslinčiai, Profesonal. Daktarai, pirnia ranka prie Kliniko;
* Daktaras ALEX. BROWNAS, Superintendent, Dr. WINUAK YODER, Medical Dir 

ĮSITEMYK, kad slaptybes ligų saugiai užlaikoma, visada.
J IfAn FQI NFSVFIKAS bet nori pastoti sveiku ir lai.V ILO1 1 sl-iij V MINGU. tad atsilankyk, o jeigu toli gy.
I vonl, Uulapršyk savo ligų bei nesveikumus lietuviškoj kalboje kas kenkia, o tikėk, kadapturėsi 

tikrų pagalbų sveikatai kaip tūkstančiai, kurie Jau džiaugiasi Irdėkavojtt, nes č.onul Išgydo ir
A tokias, kuri ųkitl negalėjo išgydyti kaip šviežias telp ir užsisenėji sitis ligas nuo skaudėjimo: A 
a pečluos, rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, galvos, šonų; išbėrimai spuogais nuo V 
j blogo ir nečystokraujo, nuo saužngystės sėklos nubėglmo, nusilpnėj mo, vidurių nedirbitno, už- f 
a kietėjimo slogos, greito pailsimo, nerviškumo, baimės, silpno ir numažėjusio kraujo, užkrečia- * 

mų slaptų lytiškų ligų. Širdies, kepenų, inkstų, silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, ’J
■ nu peršalimo slogų, blogų sapnų, n migos, neturėjimo apetito, be pcllo.be pjaustymo bo ope- a 
y racijos, bet su liekarstoms, kurios tūkstančius Išgydė. Telppat moteris nuo skausmingų me- a 
f tiesinių irkitokių ligų, kurios užpuola varginimui žmonių, VYRŲ ir MOTERŲ. Reikalaujant L 
S rodos nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po šiuo adresu:

į THE PHILADELPHIA M. CLINIC, 
F 1117 WALNUT STREĖT, PHILADELPHIA, PA.

S
 VALANDOS.; nuo 10 iš ryto iki 4 po p. Šventadieniais nuo 10 iki 3. Ū,(įirn. Ir Pėtnyčiomis nuo
0 Iki 8 vnk. Reikalaukit nuo Kliniko dovanai ir skaitykit knygų „Daktaras".

Pasarga: kurio daktarai negali išgydyt, tai gali kreiptis prie Phila. M. Clinico,

k wax KIRPIMUI iv. 
Riškų drabi in. <i x o 
COL. 30 PI’ . 24 PAVI IRS- 
LAI. AI DI M O APDARU. 
-PRI.KL 32 30.

KN\OA KIRPIMUI M(K 
TLRIŠKU DRABUŽIU. 
formato <JX6« coi... <» 
PP . 2J PAVI IK5LAI. Alt.

J. M. TOP1L1S, 
120 Grand st,Brooklyn,N.Y.

“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 .RANKŽ1NYSTĖS arba 

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

LEKCIJOS apie atskirimą ženklų 15c. |
VADOVAS Keliaujantiems į Ameriką Ik T J * *

ir iškeliaujantiems .................... 15c. j rv T 1 I O 1 O 17* O 1
PASLAPTIS. Puikių dialogų ir mo-.*’^***J* IJlllulYCll 

nologų rinkinys.......................... 15c. Į v j
revoliucijos atbalsiai. Dai- 1 ik ką atspausclinom dau- 

lūs apsakimėlis iš revoliucijos Jai- ' gybę puikiausių laiškų, įvai- 
i’ea traš’ žmoni jos g yvėnim k I piausio turinio, su gražiau-

Labai naudinga knyga............... 20c.
PRASIKALTIMAI ir prasikaltė

liai................................................... 10c.
“PASAULIŲ RATAS" ................ 25c.
‘AUDĖJAI.”. Puikus veikalas. 50c. 

.... 50c.
15c.

MOKSLO 
.... 20c. 
...........20c.

“GIEDROS KALENDORIUS.
“SOCIJ ALDEMOKRA TŲ 
. .. .PAMATAI” ,.............
“MEILĖS KARŠTLIGĖ”
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: v
“PASKUTINIS STREIKAS." 20c.
“BLAIVININKŲ PUOTA." .... 20c.
“KAPITALIZMO SISTEMA.” 20c.
“MEDIS NEDORYBĖS.”........... 20c

Reikalaudami knygų arba paveiks 
lų, rašykite sekančiu adresu:

šiomis dainomis ir kvietko- 
mis. Tais laiškais kiekvie
nas galės pasidžiaugti. Kas 
ims 100 laiškų (sykiu ir kon- 
vertus) — tas tegul prisiun
čia 70 c. Kas ims 1000 laiš
kų — tam apsieis tik $5.00.

Taigi pasiskubinkit su už
sakymais.

Viršminėti laiškai yra 
gaunami “Laisvės” krautu 
vėje

didele sąkrova
Visokių lietuviškų.polskų ir rusųknygy, 
laiškamspopierų, tikrų trejankų.geriau- 
sių britvų, puikų biznieriams kalendo
rių, laikrodėlių, retežėliu, žiedų, špilkų 
ir kitų auksin ų daiktų. Reikalingi agen
tai. Knj gu kataliogą siunčiam gavus 
už 2c. štampą. (X"9Z)

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

pcllo.be



