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“Laisvoji žmonija” nebeiš
eis.

Chicago, .111. “L. Ž.” jau 
nebeišeis dėl stokos prenu
meratorių. Gaila 
“rimto” 
buvo “L. Ž.”

Apleidus p. šidiškiui Chi- 
cagą, su sykiu žlugo ir visas 
“anarchizmas.”

J. Minkštutis.
1,000 milicijonierųi ant 

streikierių galvos.
Ludlow, Colo. Čia pribu

vo 1,000 milicijonierių, susi
dedančių iš infanterijos, ka
valerijos ir artilerijos. Jųjų 
uždavinys — nuslopinti mai
nierių streiką.

IŠrodytų, lygi r ant karės 
prieš mexikiecius ištraukė.

Socijalistai New Yorko 
rinkimuose.

Dar niekados New Yorko 
socijalistai nebuvo taip į- 
tempę visų savo spėkų dėl 
agitacijos už savo kandida
tus, kaip šiuose rinkimuose.

Charles Russel, socijalis
tų kandidatas ant majoro, 
pasisakė, nors šį kartą ir ne
laimėsiąs, tai betgi gausiąs 
daugiau balsų, ne kaip kada 
nors ligišiol buvę paduota 
balsų už socijalistų partiją.

1,000 mexikieciu užmušta.
Dievažin iš kur jau ir ima

si tų mexikieciu! Ir vėl suki
lėlių minios traukia ant 
Mexico City, norėdami tą 
miestą užimti. Netoli Jere- 
co buvo baisi kova, laike ku
rios žuvo 1,000 mexikieciu.

Ko nori tie sukilėliai —ne
žinia. Veikiausia, ir jie pa
tįs nežino.
Streikieriams atimama gin

klai.
Trinidad, Colo. Visiems 

streikieriams pietiniam Co
lorado, atimama ginklai. Tą 
darbą atlieka nacionališka 
Colorado gvardija. Kas tik 
atsisako geruoju atiduoti 
ginklus — tuos kemša be jo
kio pasigailėjimo į kalėji
mus.

Daugelis mainierių, pil
name apsiginklavime pasi
slėpė giriose ir kalnuose.

Kiekvienos dienos tele
gramos praneša apie nau
jus mainierių susidurimus 
su milicija. Kiekvieną dieną 
keli žmonės užmušami.

Ties Louisville Junction 
buvo smarki kova tarpe a- 
biejų pusių. Daugelis mai
nierių sužeista.

Abelnai, drąsiai galima 
sakyti — kad Colorado — 
tai antra W. Virginija, ar
ba antras Sibiras.

Jaunuomene šelpia mok-

Mums rašo iš E. St. Louis 
drg. Kapsas:

26 d. sp. vietinė jaunuo
menė parengė vakarą nau
dai besimokinančio studen
to R. Gzell, kuris mokosi 
medicinos fakultete, Misso
uri nacionališkam universi
tete.

Visi gražiai tame vakare 
pasižymėjo. Pelno, kaip 
girdėti, liks $50.00.

Lietuvis - vaikinas šovė į 
merginą ir pats nusišovė.
Mums rašo iš George- 

towno, Ill., drg. T. K.:
28 sp. Jon. Donosevičia 

sušaudė Oną Kairaitukę, ku
ri tik trįs mėnesiai, kaip iš 
Lietuvos. Jinai buvo suta
rusi su Dom. ženytis ir net 
jau laisnį buvo gavę, bet 
mergina vėliau su kitu susi- 

rengės prie vestuvių.
Abu vaikinai ir mergina 

gyveno vienoj stuboj. Kada 
iš ryto visi išėjo darban, Do
nosevičia pasiliko namie.

Šovikas paleido tris šū
vius į merginą ir tris šūvius 
sau. Pats krito ant vietos, o 
merginą nuvežė ligonbutin. 
Yra viltis, kad mergina iš
gis.

Blogos naujienos pas 
mus!

Garsusis Darrow kviečia 
balsuoti už socijalistus.
Vienas iš garsiausių unijų 

advokatų Clarens Darrow, 
pribuvęs į New Yorką, kvie
čia visus balsuoti už socijali
stų kandidatus į miesto vir
šininkus.

Daugiau pinigų žmonėm 
žūdyti.

Nerimsta ir mūsiškiai pa
triotai. Kongresmanas iš 
Mississippi įnešė sumany
mą, kad pastatyti keturius 
naujus kariškus laivus.

Laivyno komitetas taip- 
pat prašo iš kongreso 75 mi
lijonų dolerių dėl naujų lai
vų.

Tuo tarpu, milijonai žmo
nių vaikščioja be darbo.
Vaikams išguldines apie ly

tiškus dalykus.
Pagal paliepimo augščiau- 

sio viršininko St. Louis, Mo., 
mokyklų — tose mokyklose 
vieną valandą į savaitę bus 
išguldinėjama vaikams apie 
lytiškus dalykus. Atsargiai 
ir suprantamai bus išguldi
nėjama vaikams apie gyvy
bės užsimezgimą motinos 
įsčioje ir tt.

New Yorko unijos užtaria 
Colorado mainicrius.

Labor Temple buvo dide
lis unijistų mitingas, kuria
me priimta rezoliucija, rei
kalaujanti, kad kongresas 
pradėtų viešą tardymą Co- 
rorado mainierių streiko są- 
lygų-

Tame mitinge kalbėjo 
garsi mainierių vadovė sene
lė Jones.

Amerikiečiai apie Beilio 
bylą.

Veik kiekvienam dides
niam Suv. Valstijų mieste 
atsibuvo protesto mitingai 
prieš žydelio Beilio bylą, ku
rią įtaisė caro valdžia.

Protestai atsibuvo: Chica
go, New Yorke, Newarke, 
Philadelphijoj, Montreal ii’ 
kitur.

Vienok pačiais vienais pro 
testais caro valdžios negali
ma nugązdinti. Ant kumš
čios spėkos, tik kumščia ga
lima atsakyti.

Dabar daugiau šventųjų.
New Yorkas, 3 d. lapkri

čio. Kardinolas Farley pa
sakė, kad dabar ant žemės 
gyvena daug daugiau šven
tųjų, negu kad seniau gyve
no.

Tai tiesa. Bet dabartiniai 
šventiejie, tai vargdieniai 
darbininkai, nieko bendro su 
ponu kardinolu neturinti.
žuvininkas išrinktas atsto

vu.
St. Johns (Newfound

land) į vietinį seimą išrink
ta socijalistas žuvininkas,' 
kuris sumušė balsais žymų 
politikierį. Tai pirmas soci
jalistas tos salos seime.
Atskaita Brooklyno streiko 

komiteto.
“Laisvės” red. gavo ilgą 

pranešimą - atskaitą apie 
tarė (J, Kurausku) ■'ir jau! Brooklyno rūbsiuvių strei-

ką. Dėlei stokos vietos, viso 
to pranešimo negarsiname, 
kadangi ištisai jisai bus pa
garsintas “Kovoj”.

Išpradžių streiko šelpimo 
komitetas skundžiasi, kad 
daugelis blankų, kurios 
buvo išsiuntinėta redakci
joms, draugijoms ir šiaip 
jau pavieniams žmonėms— 
dingo ir netapo sugrąžintos. 
Vietoj padoriai paaiškinti, 
kur dingo blankos, daugelis 
neišmintingų žmonių net iš- 
koliojo komitetą.

Tas viskas parodo mūsų 
nesupratimą, kaip reikia 
elgtis su dalykais, reikalau
jančiais atskaitos. Bent at
eity pasimokinkime kiekvie
ną svarbų dokumentą sau
goti.

Panašus redakcijų, drau
gijų ir pavienių asmenų elgi
masis užkenkė šelpimo ko
mitetui išduoti savo laiku at
skaitą.

Buvo net tokių draugijų 
(katalikiškų), kurios, ga
vusios blankas ir prašymą 
paaukauti, numėto tas blan
kas į gurbą ir pasakė, kad 
streikieriams neteikia au
kauti, nes jie pinigus prage
ria. Taip pasielgė kokia tai 
rymiškų avių draugija iš 
Waterburio.

Laike streiko aukų išviso 
buvo įplaukę $9,602,94. Tar
pe tų pinigų, visuomenės bu
vo suaukauta apie $4,000. 
Nuo Brooklyno ir New 
Yorko draugijų gauta $420.

Pašelpos streikieriams iš
mokėta $12,002.00. Abelnai 
gi išlaidos siekia $14,826.48.

Todėl iš iždo unijos (54 ir 
58 skyrių) išmokėta dar

Šelpimo komitetas strei- 
kierių vardu širdingai dėka- 
voja visuomenei už aukas.

Po pranešimu pasirašo:
Pirm. J. Buchįnsky.
Rašt. A. Lelis.
Ižd. P. Mačys.

Kom. atskaitos peržiūrėji
mui :

Atskaita peržiūrėjus Mon
tello streikierių kasą.

Spalio 5 d., 1913 m., per
žiūrėję kasieriaus A. Vait
kaus knygas, radome tokį 
kasos stovį:

Montelloje, kolektuojant 
po stubas ir per prakalbas, 
surinkta $504.61.

Vietinių draugysčių au
kauta $82.60.

Iš kitų miestu atsiusta au
kų $165.60.

Išviso įplaukė $752.30.
Išlaidos:

Valgis streikieriams 472 
dol. 30c.; Teismo lėšos $44.- 
14; Spaudos lėšos (spausdi
nimas plakatų ir atsišauki
mų $39,65; kolektorių lėšos, 
atvažiavusių streiko laike 
kalbėt $26.30.

Organizatorių išlaidos.
C. Howardui pragyveni

mui $34.50; kitiems reika
lams, kaip tai, kelionės lė
šos $44.09.

L. Grikšto išlaidos.
Pragyvenimas $29.00; ki

tų jo reikalų išlaidos $2.77; 
visiems streiko reikalams

Viso išlaidų $742.26.
Pas kasierių A. Vaitkų lie

ka pinigų $10.55.
Peržiūrėjimo komitetas:

S. Sleinis.
A. Budris.
J. J. Žemaitis, 
F. A. šūkis.
John Mineikis.

Streik. šelpimo kasierius, 
A. Vaitkus.

Japonijoj daugiausia išsipla
tinusi paleistuvyste.

Kurioj šalyj daugiausia 
išsiplatinusi paleistuvystė?

Dienraštis “Japan Mail” 
sako, kad Japonijoj. Daugy
bė Japonijos inteligentų, 
profesorių ir net dvasiškių 
šaukia, kad legališka ir val
džios globojama paleistu
vystė turi privest Japoniją 
prie supuvimo.

Iš tūlo Japonijos distrik- 
;o praneša, kad ten privažia
vo daugybė paleistuvių. Gy
ventojai prašo, kad jas iš ten 
iškraustytų.

Nubaudė streiko vadovą.
Pagarsėjusį Airijos strei

kierių vadovą J. Larkiną nu
baudė septyniems mėne
siams kalėjiman, būk tai už 
tai, kad savo prakalboje ji
sai kvietė žmones prie riau
šių.'
Popiežius ir jo kardinolai 

svarsto apie moterų 
klausimą.

Popiežius ir jo kardinolai 
veda dabar dideles diskusi
jas apie moterų klausimą. 
Daugelis katalikiškų veikėjų 
prisispyrę reikalauja nuro
dymų, kaip jiems reikia elg
tis taip painiame klausime, 
kaip moterų klausimas. Ma
noma, kad popiežius išleis 
speciališką laišką, kur kaip 
bažnyčios galvos, išreikš sa
vo nuomonę.

Tuomet viso pasaulio da
vatkėlės žinos, kaip reikia 
“šokti”, nes bus aiškiai pa
dūduota.
Su pipirais ir botagais ant 

ministerio.
Londono sufragistės vėl 

užklupo ant pirmojo minis
terio Asquitho, šį kartą jau 
su pipirais.. Jos mėgino taip- 
pat užvežti jam rimbais, ka
da tasai važiavo automobi
liui. Nekuriom iš jų pavyko 
užsikarti ant automobiliaus 
ir paberti apsčiai pipirų.

Asquith nepanorėjo jų 
areštuoti.
Penkta dalis italų — socija

listai.
Kaip dabar jau galutinai 

apskaityta — Italijos rinki
muose dalyvavo veik penki 
milijonai balsuotojų. Už so
cijalistus paduota 822,280 
balsų — tai yra penktoji da
lis. Tuo tarpu prieš keturis 
metus, kada buvo paskuti
niai rinkimai, už socijalistus 
balsavo tik dešimta dalis.

Ir vėl nuskendo.
Ir vėl nuskendo tūlas, Is

panijai priderąs, garlaivis. 
Žmonių žuvo 21.
Daktaras Friedmanas dar 

nepabaigė savo biznio.
Nors viso pasaulio dakta

rai yra tos nuomonės, kad 
garsusis “džiovos gydyto
jas” yra paprastas apgavi
kas, vienok dar yra lengva
tikių, kurie juomi pasitiki. 
Pietų Vokietijoj susidarė 
būrys kapitalistų, kurie su
manė įkurti ligonines, kur 
džiovininkai bus gydoma su
lyg Friedmano receptų. Tik 
daugiau žmonių nuvarys j 
kapus.

Kaip Vilius su sūnum pe
šasi?

Prūsų karalius Vilius 
smarkiai pešasi su savo sū
num, kuris turės karaliauti, 
jam numirus. Savo sūnų ji
sai net išsiuntęs “ištrėmi- 
man”, į miestą Dancigą. Už 
nepaklusnumą tėvui “ištrė-

Kaizeris pirko dienraštį.
Prūsų kaizeris pirko dien

raštį “Lokal Anzeiger”, už 
mrį mokėjo kelis milijonus 
dolerių. Ir kas tik iš to kei- 
zerio neišeina! Ir “dakta
ras”, ir “dailininkas”, ir 
“mokslininkas”, o dabar bus 
dar ir laikraštininkas.

Ar ilgai žmonės savo pini
gais užlaikys tuos kvailus 
daiktus?

Vėžio gydymas.
Prof. Wasserman iš Ber

lyno tvirtina, kad ačiū me
dicinos mokslui, drąsiai ga
lima tvirtinti, jog greitoje 
ateityje vėžio ligą galima 
bus visiškai išgydyti.

Užmušta 25 francūzai ir 60 
maurų.

Morokoje vėl buvo smar
kus mūšys tarpe francūzų ir 
maurų, kuriame žuvo 60 
maurų ir 25 francūzai.

Tai karei Morokoje nesi
matyti nei galo, nei pabai
gos.

Puse milijono ant darbinin
kų laikraščio.

Anglijos angliakasių uni
ja apkrovė savo narius spe- 
ciališka mokestini ant trijų 
metų, kad užlaikyti dienraš
tį “Daily Citizen”.

Jeigu tik ta mokestis bus 
sumokama, tuomet dienraš
tis turės pusę milijono dol. 
pašelpos.

Kaip tai puiku!

Milijonai ant pensijų.
Paskutiniuoju metu Vo

kietijoj išmokėta ant pensi
jų $43,000,000. Tai pensijos 
seneliams ir našlėms.

Austrijos socijalistų suva
žiavimas.

Vienoj atsibuvo vokiškai 
šnekančių Austrijos socijali
stų suvažiavimas.

Partijos padėjimas gana 
sunkus, ypač dėlei ne
ramumo ant Balkanų. Par
tija turi jau savo šešis dieni
nius laikraščius.

Austrijoj gana smarkiai 
kįla.kooperatyvis judėjimas, 
kuris solidarizuojasi su soci- 
jalistais. Kooperatorių yra 
arti trečdalio milijono.

Atskaita parodė, kad 407 
socijalistai buvo nubausti 
teismais ir 132 turėjo atsė
dėti tūlą laiką kalėjime.

Francijos policijai rugia
pjūte.

9 d. lapk. po visą Franci ją 
turės atsibūti didelės socija
listų demonstracijos prieš 
naujas kareiviavimo teises, 
sulyg kurių reikia tarnauti 
kariumenėj tris metus, 
lapkr. ims naujokus, 
riems reikės tarnauti 
tris metus.

Socijalistai ir šiaip 
pirmeiviški žmonės visom 
spėkom priešinas tam įsta
tymui.

Policija su žandarais jau 
dabar telkiasi į didelius bū
rius, kad parodyti, “ką jie 
gali.”

Kas iš to visko išeis—pa
rodys ateitis. O gal bus ir 
kruvinų susirėmųnų.

Albanai eina šturmu ant
• serbų.

Albanų patriotai susidėjo 
į didelius pulkus ir traukia 
ant serbų. Parubežy kįla 
nuolatiniai susikirtimai tar
pe vienų ir kitų.

Taigi, ant Balkanų kaip 
neramu, taip neramu.

Išvarė iš Tilžės lietuvį 
rašėją.

Mums rašo iš Tilžės:
Karaliaučiaus provincijos 

oberprezidentas įsakė į 14 
dienų išsikraustyti iš Tilžės 
žinomam lietuvių rašytojui, 
kuris tarpe kitų laikraščių 
bendradarbiauja ir “Lais
vei”.

Matomai, kas nors bus pa
kišęs liežuvį. Pasirodo, kad 
Prūsų valdžia netoli ką bė
gus nuo Rusų valdžios. Dar 
gerai, kad stačiai nesuareš
tavo ir neišdavė.

Ar trįs dienraščiai?
Kauno rusų laikraštis pa

skelbė žinią, kad ir Kaune 
nuo naujų metų žada pasiro
dyti lietuvių dienraštis. Sy
kiu su “Liet. Žiniom” ir “Vil
ei a” — tai būtų jau trečias 
dienraštis.

Kad tik peraugštai šokda
mi peržemai nenutūptų!
Lietu vis-redaktorius dono- 

sus rašęs.
Rygos teismas pripažino, 

kad kuniginio laikraščio 
“Rygos Garso” redaktorius 
rašęs donosus ant kunigams 
priešingo laikraščio “Rygos 
Naujienų”. Pavardė to do- 
nosčiko Bajoras. Teisman 
buvo pristatyta kopija jo do
nose ir, nabagas, turėjo vie
šai prisipažinti.

Iš tos priežasties J. Bajo
ras viešai pripažintas šnipu 
ir donosčiku.

“Rygos Naujienos” sako, 
kad dabar su tuo šnipu nei 
vienas padoresnis rygietis 
nenori sveikinties. Minėtas 
Bajoras esąs šulas kuniginės 
Šv. Kazimiero draugijos.

Pasirodo, kad kuniginių 
tarpe yra daug stambesnių 
už Kutrą lydekų.

Kalendoriai.
x Mums rašo iš Rygos, jog 
ten išeis darbininku dvasio
je parašytas kalendorius 
“Giedra”. Tų kalendorių 
parsitrauks ir “Laisvė”. -

Taip-pat tuoj bus suruoš
ta “Vilniaus Kalendorius” ir 
“Dieve padėk”, trikapeikinis 
katalikišku blaivininku ka
lendorius.
Nori gabenti chinus į Lie-

“Tygodnik Suwalski” sa
ko, kad didesnieji Suvalkijos 
žemvaldžiai buvo besitaria 
gabenti laukams dirbti chi
nus darbininkus. Vienok 
šiuo sykiu daugelis dvari
ninkų ant to nepristojo.

Išeivystė iš Suvalkijos di
dėja. Ypač tai žymu mies
tuose, kur vis didesnis žydų 
procentas randasi.
Po “Birutei” ir “Apžvalga” 

žada sustoti.
“Viltis” praneša, kad Prū

sų Lietuvos tautiškam judė
jimui nekaip klojasi. “Biru
tė” jau sustojusi trims mė
nesiams. Dabar žada susto
ti ir iš Klaipėdos einanti 
“Apžvalga’*, kuri taip - pat, 
nors šiek-tiek pritardavo lie
tuvių reikalams.

Nori statyti mokyklą ant 
svetimos žemės.

Suvalkų gub. stambesnių
jų ūkininkų draugija “Ža
grė” nori įkurti ūkio mokyk
lą. Tuo tikslu ji nupirko... 
Gižų dvarą. Betgi pasirodo, 
kad ant dalies nupirktos že
mės gyvena ūkininkai, ku
rie sako, jog tai esanti jų že
mė.

Dabar reikia provoties. 
Keistai betgi atlieka pirki
mus “Žagrės” vadovai.

Nauja draugija “Sietynas.”
Kai kurie Marijampolės 

gyventojai padavė valdžiai 
orašymą, kad jiems leistų 
kurti draugiją vardu “Sie

tynas.” Toji draugija norė
tų platinti Suvalkijoj dailės, 
jausmo, skonio, švarumo ir 
blaivybės pajautimą. Drau
gija taip-pat norėtų rengti 
vakarus, koncertus, paskai
tas ir tt.

Pažiūrėsime, ar leis!

Vilnius darosi vis lietuviš
kesnis.

“L. Žinios” sako, kad Vil
niuje vis labiau įsigyja mū
sų draugijos, o su jomis ir 
ietuvių dvasia. Atsiranda 
jau ne vien lietuvių amat- 
ninku, bet ir darbininkų.

Vilniaus -žmonių susirin
kimams statoma dabar salė 
netoli šv. Mykalojaus bažny
čios. “Rūtos” salėje žmonės 
tankiai jau nebegali sutilpti.

Įkurta nauja draugija 
vargdienių vaikučiams glo
boti, kurie, panašios draugy
stės nesant, ištvirktų kur 
nors ant gatvės.

Per kunigus net ūkio reika
lams negalima gauti 

pinigų.
Suvalkijoj gyvuoja Mari

jampolės Ūkininkų draugi
ja, kuri yra bepartyviška. 
Kad užkenkti tai draugijai, 
kunigai sutvėrė savo ūkiš
kus ratelius.

Ir štai dabar, kada ūki
ninkų draugija nori gauti iš 
valdžios pašelpą — valdžia 
sako, kad ji maloniai duotų 
pinigų, jeigu būtų viena sti
pri draugija, kuriai galima 
būtų užsitikėti.

Taigi kunigai, skaldydami 
žmones net ūkio reikaluose, 
kenkia ūkio pagerinimui.

200,000 rublių ant bažnyčios.
Ukmergėj bus statoma 

bažnyčia, kuri lėšuos du 
šimtu tūkstančių rublių. Ir 
tuos pinigus sumes nuskurę 
Ukmergės parapijos žmo
nės.

Kuomet gi reikia tautos 
namams pusės tiek pinigų — 
tai negali surinkti po visą 
Lietuvą net 15,000 rublių.

Argi neteisybę sako soci
jalistai, kad reikia ant žūt
būt kovoti su juodąją gauja 
Lietuvoje, kuri skandina 
žmones prietaruose!

Stebuklinga daktarė.
“L. Ūkininkas” rašo:
Jau antri metai, kaip Du- 

smenyse (Trakų pav.) gyve
na ir gydo nuo visokių ligų 
stebuklinga daktarė V. Ji 
rankioja visokias žoles, pas
kui sumaišo viską ir gydo 
nuo visokių ligų. Išpradžios 
žmonės pradėjo važiuoti su- 
visokiomis ligomis. O ste
buklingoji daktarė, paklau
sus: “kokių tamstai, ar 
‘macnesnių, ar slobnesnių, 
liekarstų’?” Žinoma, žmo
gus nori kuogeriau ir prašo 
“macnesnių”, o katras neiš
gali užmokėti už “maenas”, 
ima virinto vandens, tai pi
giau. Žmonės taip į daktarę 
įsimylėję ir įsitikėję, kad 
kasdien po 10 ligonių ste
buklingų vaistų laukia. 
“Girdi, nuvažiuok pas dak
tarą, tai jis tave muš, klau
sinės, net nubosta, o paskui 
eik aptiekon — kiek “klapa- 
to.” O Čia: “kas sopa?” — 
paklausė ir gana — tuoj bu
telį vieną ir kitą pripylė. 
“Šitas gerti, šitas tepti” ir 
viskas visam mėnesiui. Be
to, ji labai mėgsta, kad jai 
bučiuotų rankon. Taip tai 
tamsunėlius vilioja, kas tik 
nori.
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Diskusijos apie ženybinį gyvenimą.

L. Lazda.

' X- • . I-A ’V-’/T 'f. Ą.t

Balsas iš Lietuvos tautos 
namų klausime.

Patsai rimčiausias dabar 
Lietuvoj laikraštis yra “Lie
tuvos Žinios”. Vedamos tam 
tikroj dvasioj, būtent demo
kratų, nėra giliu politiku ir, 
žiūrėdamos į gyvenimą pro 
savo partijinius akinius, ne
toliausia mato. Kaip abelnai, 
Lietuvos demokratai trum
paregiai yra ir daugelyje 
klausimų ne tiek protu, kiek 
pajautimais vaduojasi. Paim
kim nors ir L.JM.D. delegatų 
M. Yčo ir sanavičiaus ke
lionę Ampfikon., Lietuvoj, 

 

pasklydus' pirmoms žinioms, 
kad Amerikos socijalistai už
jaučia tautos namų idėjai, šiandien kalbate, 
o tik nusiųstuosius delegatus Jūs gerai žinot, kad socija- 
kritikuoja, kaipo savo politi- listai-proletarai, kaipo patsai 
kos priešus— ir mūsų demo
kratai lyg kad nudžiugo: juk 
anuodu delegatai ir jų politi
kos priešai. Net “Lietuvos 
Žinios” sutiko atitaisyti mela
gingas žinias, klerikalų palei
stas, apie Amerikos socijališ- 
tus, būk šie einą prieš aukų 
rinkimą tautos namams. Tik 
vėliaus, klerikalams apsiaša
rojus, kad šis delegatų iškri- 
tikavimas gali kenkti aukų 
rinkimui, — pabūgo ir mūsų 
demokratai, nustojo sveiku 
protu vaduotis ir pradėjo 
šunuodegiauti.

Pasak jų, esą yra dalykų, 
kada politikos skirtumą rei
kia užmiršti, kada išvien rei
kia eiti. Tokiu reikalu, gir
di, yra tautos namai. Jei už
jaučia tai idėjai, tai turėtų 
tiesiog L. M. Draugijos var
du rinkti ir siųsti aukas (žiū
rėk “Liet. Žinių” NN 102 ir 
116). Čia kaip nori, taip ir 
suprask. Juk aišku, Ameri
kos socijalistai užmiršo poli
tikos skirtumą ir tautos na
mų idėjai pritaria . Jei kriti
kuoja delegatus, tai nereiš
kia, kad pataria neduoti au
kų. Kaikurių socijalistų prie
šų siaurutis protelis to nie
kaip negali apimti. Iškriti
kuoti savo politikos priešą,

duoda, tas ir tėvynę labiau 
myli; kas Yčui dolerius me
ta, tas tautos namo idėją re
mia. Tik šaltai skambantis 
pinigas remia kokią nors idė
ją!! O jūs pirkliai, pirkliai! 
Jūs meilę norit pinigais nusi
pirkti !

“Lietuvos” ir “Tėvynės” 
pirkliai! Nesėdėtumet ir jūs 
šiandien redakcijose, kad 
tautos namų idėją V. Kudir
ka, Višinskis, Z. Aleksa, 
Mickevičius ir daugelis kitų 
būtų pradėję derėti už pini
gus! O juk jie pagimdė tą 
idėją, apie" kurios kūną jūs

biedniausias tautos sluog- 
snis, negali šimtus dolerių 
duoti tautos namams, kaip 
kad jūs, pirkliai. Tatai gera 
proga jums prieš tamsesnią
ją minią pasigirti savo tėvy 
nūs meile ir tokiu būdu anos 
tamsios minios akyse juodin
ti socijalistus.

Šiandien jūsų kišeniuose 
skamba doleriai ir kalbat 
apie tėvynės meilę, o ten to
lumoj, Sibiro tyruose ir ka
lėjimų urvuose girdėti Alek
sos, Mickevičiaus, Bieliakoir 
kitų retežių tylus skambėsis. 
Jie tyli ir liūdi...

Zacharevičiaus, Baltrušai
čio, Narkevičiaus ir kitų 1905 
m. žuvusių kapai jums nieko 
nesako! O juk jie visi ne 
“Lietuvos” ir “Tėvynės” re
dakcijose sėdėtų...

J. Beširdis.

gali padaryti ir visas jo pasi
šventimas nueina ant ygjo.

Velionis savo laikrašty nie
kados nepasmerkė kapitaliz
mo sistemos, .kuri neduoda 
duonos kąsnio milijonams 
vargdienių. Užtat pasišven
tusius socijalizmo labui dar
bininkus pravardžiuodavo vi
sokiais būdais. Jisai nesidro
vėjo apspjaudyt atmintį švie
siausio žmogaus A. Bebelio, 
prieš kurio grabą net Vokie
tijos katalikai nusilenkė. Si
biro kankinius jisai išvadino 
razbaininkais. Užtat su di
džiausiu uolumu gynė visas 
tamsias klebonijų ir kliošto- 
rių paslaptis.

Be abejonės, mirus kun. 
Kaupui, nesumažės įtekmė 
jojo partijos. Jį pavaduos 
kas nors kitas, kuris, nors ir 
mažesnio gabumo būdamas, 
faktiškai dirbs tą patį dar
bą.

Kas bus kun. Kaupo pava
duotoju prie “Draugo”, sun
ku spręsti. Mums teko girdė
ti, kad p. Jurgelionis užims 
jo vietą. Vienok nemanome, 
kad “Draugas” taptų kito
kiu.

Ant nelaimės lydosi žmo
nių, kurie prievarta ir savy- 
tarpe kova norėjo sugrąžin
ti seną formališką vienybę, 
kurioj nebuvo idėjiškos vie
nybės. Laikraščiuose tilpo 
negražių korespondencijų ir 
smarkiai pasiginčyta Law- 
renc’e per konferenciją. Už
miršta apie bendrą kovą, 
apie bendrą priešą,kuris ty
koja ant mūsų visų, bet pa
rūkauta apie tūlų asmenų 
nedorybes ir tt. Mums gai
la, kad tos diskusijos išsyk 
neužbaigta.

“Laisve” elgėsi ir elgsis 
bešališkai sulyg visų trijų 
kuopų, talpindama jų prane
šimus, remdama jų darbą 
—gelbėdama joms. Tiki
mės, kad visų trijų kuopų 
nariai supras bendro darbo 
reikalą. Tikimės, kad kuo
pos sudraus karštesniuosius 
elementus ir privers juos 
dirbti, bet ne šnekėti. >

Tuomet, tuo keliu einant, 
kaip prasitarė draugas S. 
Bardzevičius, 207 kuopos or
ganizatorius, męs galėsime 
pakalbėt apie formališką su- 
sivienyjimą.

Senų peštukizmo laikų jau 
negalima atgaivint. Rei
kia veikti nąujose sąlygo
se. Ypatingai gi patariame 
atkreipti atydą ant lavinimo 
naujų sąjungiečių.

Z. ALEKSA.

Moterų padėjimas ir lytiškas 
klausimas Evangelijoj bei 

apaštalų raštuose.

dėjimas, pilnai priklauso nuo dieviškų įsta
tymų.

Kur žmogus nepajiegia savo gale kito 
žmogaus protą užslopyti, ten ir savo sutver
tą dievą sau į pagelbą šaukia, — o tu, pavar
gėli, nešk savo sunkų jungą ir manyk, būk 
kitaip ir negali būti!...

Mirus kun. Kaupui.
Chicagoje mirė kunigas A. 

Kaupas, ’“Draugo” redakto-/ 
rius. Ta žinia negalėjo būti 
naujiena, nes jau ankščiau 
laikraščiai buvo pranešę, kad 
jisai sunkiai sergąs.

Velionis buvo kilęs iš Kau
no gub. ir Amerikoj iškuni- 
gavo beveik 22 metu. Mifė

tai dar nereiškia eiti prieš. turėdamas 43 metus amžiaus, 
kokius nors bendrus suma
nymus. Būna tokių dalykų, 
kur galima bendrai veikti su 
savo politikos priešais, bet 
tai nereiškia, kad jau reiktų 
užmiršti savo po|itikos prie
šus. Gilus politikas turi bu
dėti kiekviename žingsnyj ir 
neužmiršti, su kuom turi rei
kalą.

Amerikos socijalistai šiame 
atvėjuje begalo taktingai pa
sielgė, kritikuodami atsių
stuosius delegatus ir podraug 
užjausdami tautos namų idė
jai. Suprantu atidavimą pa
garbos Basanavičiui, kaipo 
mokslo vyrui, bet niekaip 
negalėčiau suprasti, jei 
gerbtų jį, o ypač Yčą, vien 
tik dėlto, kad Amerikon nu
važiavo tautos namams au
kų rinkti ir užmirštų juodvie- 
jų politikinę spalvą. Ypač 
šiame atsitikime, kuomet 
įvairių rųšių skystieji tauti
ninkai ir žlibakiai demokra
tai taip muša į tamsesnėsės 
minios pajautimus, čia kaip 
tiktai ir reikalinga šaltas 
protas, sveika kritika, kad 
toki Yčai negalėtų veikti į 
minią ir save išsireklamuoti, 
kaipo žmogų tam tikrų po- 
litiškų'pažiūrų.
Neseniai teko skaityti Ame

rikos “Lietuvoj”, kad esą 
socijalistai niekad ir niekuom 
neprisidėjo prie tautos namų 
idėjos. Ištikrųjų siauras, la
bai siauras 
dradarbių protas. 
“Lietuvos 
meilę 
ruoja.

| Tai buvo vienas iš veikliau
sių agitatorių mūsų katalikų 
partijos, darbštus rašėjas, 
kuris buvo,pagarsėjęs, kaipo 
vienas iš stulpų apgynime se
novės idealų.

Velionis po įvairiais pseu
donimais rašinėdavo ir į Eu- 

. ropos laikraščius ir tenais, 
kunigų tarpe, buvo skaito
mas, kaipo nenukrypstantis 
nuo klerikališko pamato au
toritetas.

Socijalistiškai laikraštijai 
jis buvo gerai žinomas savo 
nuolatiniais, bet bergždžiais 
užpuolimais ant darbininkų 
judėjimo. Jisai matė to ju
dėjimo nuolatinį kerojimą, 
matė, kad socijalizmo ban
gos, šluodamos kapitalistiš
kas šunybes, vis plačiau už
lieja žemės skritulį. Vienok 
jisai uoliai ir atkakliai ėjo su 
ta žmonijos dalimi, kur carai, 
karaliai, popiežiai, vyskupai, 
dykaduonių gaujos ir jų ap
kvailinti žmoneliai.

Savo redaguojamam laik
rašty “Drauge” kun. Kau
pas, nors ir gabiai, bet be 
vilties laimėti, vedė polemi
ką su socijalistais. Apie tas 
jo polemikas Sąjungos orga
nas “Kova” teisingai pasa
ko, jog jos yra smagios, ka 
dangi jas visuomet lengva su
kritikuoti.

Tai neužginama teisybė. 
Nors ir gabiausias būtų žmo
gus, nors jisai puikiai išga
ląstų .savo kovos ginklą, vie
nok prieš naujos gadynės 
dvasią, prieš faktų liogiką, 
prieš ekonomiško išsiplėtoji- 
mo krypimą

Delei nesutikimų tarpe 
Bostono socijalistų.

Prieš kelis mėnesius So. Bo
stono socijalistų kuopoj įvy
ko gana smarkus susikirti
mas, kurio pasekme buvo su- 
sitvėrimas tame pačiame 
mieste antros kuopos. Pri
dėjus gyvuojančią pačiame 
Bostone kuopą — tai jau bus 
trįs L.S.S. kuopos mūsų mie
ste.

Iš tos priežasties daugelis 
iaikraščių padarė savo paste
bėjimus, tarpe kurių buvo 
teisingiausis “Kovos” išsita
rimas, jog vely veikti tą patį 
darbą atskirose kuopose, ne
gu amžinai pešties. “Kelei
vis”, atsakydamas “Pirmyn”, 
teisingai nurodė, jog pažiūrų 
skirtumas tarpe So. Bostono 
socijalistų apsireiškė ne nuo 
šiandien, bet siekia pereitų 
metų rudens laiko, kada da
lis socijalistų smąrkiai pasi
priešino tiems “kovos meto
dams”, kuriuos pavartojo ne- 
kurie sąjungiečiai.

“Laisvė” tylėjo, manyda
ma, kad pažvalgų skirtingu
mas tarpe tos pačios organi
zacijos narių—tai paprastas, 
kasdieninis apsireiškimas 
kiekvienoj partijoj. Tas, ži
noma, neužkenkia veikti 
bendrą darbą.

Kad męs teisingai manė
me, parode kelių pastarųjų 
savaičių atsitikimai, kada vi
si So. Bostono socijalistai 
kuogražiausioje santarmėje 
ėjo išvien prieš tautiškai-ku- 
niginį bloką, kuris taip pasi
darbavo ypač So. Bostone. 
Jau “Pirmyn” daug anksčiau 
nurodė, kad bendras pavo
jus išmokina mus vienybės. .

Taigi, pasidalinimas į dvi 
dalis anaiptol neužkenkė ben
dram darbui. Nuo pasidali
nimo laiko, kaip buvo rašyta 
“Dilgėlėse” ir “Kovoj” ir ką 
męs, ant vietos būdami, ga
lime užtvirtinti, sąjungiečių 
skaičius So. Bostone paaugo 
ant 30 žmonių. Taigi su fak
tu pasidalinimo kiekvienas 
geros valios socijalistas turi 
apsirimti ir naujose sąlygose 
j ieškoti dirvos dėl bendro 
veikimo.

Męs buvome pastebėję, kad 
vienu tarpu po pasidalinimui, 
kada socijalistų priešai pada
rė ataką ant mūs visų, santi- 
kiai tarpe įvairių grupių pa
sidarė daug draugiškesni. 
Reikėjo toje pakraipoje veik
ti ir toliau, nes tiktai ant pa
mato gražaus, padoraus rim
to veikimo męs su laiku pri
eisime prie formališko sugy
venimo vienoj kuopoj. Tą tu 
ri suprasti kiekvienas Sąjun
gos mylėtojas. Sąjungiečio 
jausmas turi aūgščiau stovė
ti už kuopiečio jausmą.

Iš priežasties darbų 
sumažėjimo.

Kas • seka mūsų visuome
nišką gyvenimą, tas mato 
vis tankiau atsikartojančius 
laikraščių pranešimus apie 
darbų sumažėjimą.

Mūsų žmonės apie tai įvai
riai spėlioja: vieni kaltina 
demokratus ir jų sumažin
tus bei panaikintus muitus, 
kiti sako, kad valdžia žadan
ti kariauti su Mexika — tai 
reiksią kareivių.

Pradeda gana smarkiai 
mažėti darbai plieno dirbtu
vėse. So. Chicago, Gary, 
Ind., Homestead, Pa. ir ki
tur daug darbininkų palei
džiama.

Pittsburgo laikraštis“Jus- 
tice” nurodo į laikų netikru
mą ir kviečia darbininkus 
net pinigus iš bankų išsiimti.

Stambesniuose pramoni- 
jos centruose jau pastebėta 
“biznio” sumažėjimas.

Suvienytų Valstijų vy
riausias prokuroras (teisin
gumo dabotojas) p. McRoy- 
nolds sakosi sužinojęs, jog 
paskalas apie darbų sumažė
jimą visųpirmiausia palei
do plieno trustas. Tasai 
trustas jaučiasi labai galin
gas. Jisai nelabai pritaria 
Wilsono politikai, kaip mui
tų klausime, taip ir sumany
me kovoti su trustais. Trus
tas tyčia iššaukia visokias 
šnekas, paskalas, o apmoka
mi laikraščiai žmones įgąz- 
dina. Vyriausias prokuro
ras sako, kad tai tyčia daro
ma, kad užkenkti demokra
tams.

Kad ikišiol muitai būtų 
užkenkę mūsų pramonei — 
nėra jokio pamato spręsti. 
Jųjų pasekmė negalėjo apsi
reikšti. Kapitalistai moka 
prisitaikyti , ir prie naujų 
muitinių teisių. Padėkime, 
buvo sakyta, kad maistas at
pigs. Vienok New Yorke, 
kur jau daug yra Argenti
nos mėsos, ta mėsa neatpigo. 
Viską kontroliuoja mėsos 
trustas ir jisai moka susi- 
uosti net su Argentinos mė
sininkais ir perkupčiais.

Ligišiol bent vieną išvedi
mą galima padaryti: žmonės 
negalės būti užtikrinti ryto
jum, kol egzistuos dabarti
niai trustai. Tik prie ma
žiausio panorėjimo aplaužy
ti trustams ragus — jie sto
ja piestu, išvaro ant gatvės 
tūkstančius bedarbių. Slap
tos kapitalistų sutartįs, slap
tas kuždėjimas trustininkų 
ir jų agentų, dar lęšia di
džiausią rolę Suv. Valstijo
se.

Tik socijalistų partija su 
gerai suorganizuotoms uni
joms, gali apveikti trustus. 
Žmonės tą turi pamatyti.

Bitaoklyno Dėde:

(Pabaiga.)
Jėzaus tėvą ir motiną męs žinom. Kaip jis 
gali sakyti: “aš nužengiau iš dangaus.” (Jo
no VI. 42.) Povilo laiške rymiečiams ran
dam, jog Kristus gimė nuo Dovido sėklos, 
jei į jo gimimą žiūrėsime iš kūniško atžvil
gio (1.3.) Pagaliaus evangelijoj vartoja
mas žodis “tėvas”, vartojasi ne tikro tėvo 
paženklinimui, bet vieton žodžio “prabo- 
tis” arba “pra tevis”. Samarietė Jėzui sako: 
“Argi tu didesnis už tėvą mūsų Jokūbą?” 
(Jon. IV. H.), t. y. už mūsų pratėvį Jokūbą. 
Tokiu būdu męs drąsiai galim daleisti,. jog 
Kristus vadinosi dievo sūnumi, ne kaipo ti
kras dievo sūnus, bet kaipo žmogus, 
pas kurį dievas skaitėsi visų žmonių tėvu 
(o jei ne visų, tai bent tikinčių.)

Dabar galima savęs paklausti: ar buvo 
Jėzus dievu? Nors šis klausimas stačiai ir 
nesiriša su mūsų tema, vienok Kristaus ki
limas vis gi liečiasi lytiško moterų klausimo.

Pas Luką męs randame, kaip velnias 
stengėsi įvesti Jėzų į pagundą (IV.) Jei 
Jėzus būtų dievu ir jei būtų toks velnias, su 
kokiais męs susiduriam evangelijoj, tai toks 
velnias žinotų, jog dievą į pagundą nenuve
si. Šis dalykas ir tas, kad pats evangelijos 
Kristus tankiai vadina save ne dievo, bet 
žmogaus sunumi (Mat. XVI. 28, XX. 28, 
XXVI. 38 ir tt.), pagimdo pas mus nemažą 
abejonę. Maža to. Pats Kristus ne tik ne- 
sivadino dievu, bet net skaitė save žemes
niu už dievo dvasią (už dvasią šventą.) Tą 
patvirtina sekantieji evangelijinio Kristaus 
išsitarimai: “Jei kas pasakytų žodį ant žmo
gaus sūnaus (Jėzaus), tam dovanotina; jei
gu kas pasakytų ant dvasios šventos — ne
bus dovanotina nei per šį amžį, nei per se
kančius” (Mat. XII. 32), arba: “Ir kiekvie
nam, kas pasakytų žodį ant žmogaus sū
naus (Jėzaus), bus dovanota, o kas blogai 
atsilieps apie dvasią šventą, tam nesidova- 
nos” (Luk. XII. 10.) Kai kuriose vietose 
Kristus net pabriežia, kad jam 1 negalima 
atiduoti dieviškos garbės, nes dievišką gar
bę galima atiduoti vien pačiam dievui. “Jis 
(Jėzus) gi pasakė jam: kam tu vadini ma
ne geriausiu. Nieks negeriausias, kaip tik 
vienas dievas” (Mat. XIX. 17, Mork. X. 18.) 
Iš šitų žodžių aišku, jog tarp dievo ir Kris
taus didelis skirtumas.

Jeigu Kristus nebuvo dievu, tai kuo 
jis buvo ? Ant to duoda aiškų atsakymą Po
vilo laiškas rymiečiams: “Pirmučiausiai 
dėkavoju dievui mano per Jėzų Kristų”... 
(I. 8.) Tokiu būdu Jėzus Kristus, sulyg pir- 
mii krikščionių mokslo, buvo vien tarpinin
ku tarp dievo ir žmonių, vien dievo pasiun
tiniu, kad žmones vesti ant tikro, kelio, — 
prie dievo. Skirtumą tarp dievo ir Kristaus 
matom ir šiuose žodžiuose: “Noriu taipogi, 
kad jūs žinotumėt, jog kiekvienam vyrui 
perdėtiniu yra Kristus, o žmonai perdėti- 
niu — vyras” (Pov.—kor. XI. 3.) Jei Kri
stus perdėtinis dievo, tai aišku, jog pats 
Kristus negali būti dievu pas tuos, ką tiki į 
vieną dievą; dievai perdėtinius žino tik pas 
poli teistus.

Ir visas Kristaus pasielgimas visai ne 
dieviškas. Kristus į įvairius ligonius žiūrė
jo, tik kaipo į velnių ir piktų dvasių apim
tus žmones, ir Kristus tankiausiai negydė 
juos, bet velnius iš jų blaškė. Taip galėjo 
protauti ir elgtis ne dievas, bet tik tamsus 
žmogus, ką su medicina dar mažai buvo ap
sipažinęs. Pagaliaus, visas Kristaus pasi
elgimas labai primena tuos hipnotizierius ir 
magnetizierius, kurie manė, jog juose yra 
daugiau tūlos medegos, reikalingos ligoms 
priešinties, kaip pas kitus ir jog magneti- 
zuojant žmones toji medega iš jų persiduo
da ligoniams. Ir Kristus jautė, kaip iš jo 
išeina tūla spėka, kada prie iš užpakalio 
prisilietė tūla ligonė (Mork. V. 30.) Pas 
Kristų net nebylystė priklauso nuo velnių. 
Iš to galima manyti, jog ir ištikro galėjo 
būti tūlas garsus hipnotizierius, gal ir Jė
zus vardu (šis vardas tarp žydų buvo gana 
išsiplatinęs), ką užsiimdavo velnių vaiky
mu, ligonių gydymu bei įvairiais stebuk
lais ir pranašavimu bei apaštalavimu. Toks 
pagarsėjusis žmogus ir galėjo įgyti dieviš
ką vardą.

Iš to visko matyti, jog Kristus buvo 
žmogumi ir ne dievo sūnumi, bet žmogaus. 
Kadangi Juozas liko tik kaipir prilipintas 
prie Marijos, tai galima daleisti, jog Jėzus 
buvo nelegališku Marijos sūnumi. Į nelega- 
liškus vaidelyčių ir davatkų vaikus tankiai 
buvo žiūrima, kaipo į dievų vaikus; o ištik
rųjų tokiu Jėzaus tėvu buvo Simeonas (Ši
mas), ką bažnyčioj jį pakėlė, priimdamas 
Jėzų į dievo vaikų skaitlių (Luk. H. 22.)

Jėzus, kaipo žmogus, turėjo savo bro-. 
liūs ir seseris, tarp kurių matom Jokūbą, 
Josiju, Judą, Šimą ir bevardes seseris. 
(Mork. VI. 3, Mat. XIII. 53.) O Jono Diev- 
garbio apreiškimuose net matome Jėzaus 
(avinėlio) susipačiavimą (XIX. 8.)

Kristus liko dievu, ir manomu jo moks
lu vyriškiai geriau gali moteris paveržti, 
kad vyrai turėtų ištikimas ir paklusnias 
žmonas, kad moters nedrįstų už savo teises 
balsą pakelti, kad jos dievo bijotų, —*nes 
moterų pažeminimas ir antraeilinis jų pa-

Nuo red. Gavome kelis 
straipsnius, kurie yra at
sakymai ant O. Adomai
tienės straipsnio, tilpusio 
“L.” N71. Duodame vietos

< dviem iš atsiųstų straips
nių, būtent pp. Lazdos ir 
Šidaro Brolio. Šiame nu
mery talpinam p. Lazdos 
straipsnį.

Pavienių gyvenimas.
O. Adomaitienė, kviesdama prie apsi- 

vedimo, pasirėmė ant Dr. Wilcox statisti
kos; taip-pat Darwin’o laikuose Dr. Stark 
Skočas surinko žinias apie myrį vedusių ir 
nevedusių Škotijoj. Dr. Farr Francūzijoj 
padavė žinias, kad našlių daugiau miršta, 
negu vedusių. Tokiu būdu, reikia vesties, 
kitaip prisieis mirti. Charles Darwin išaiš
kina nevedusių mirtingumą šitaip: girtuok
liai, paleistuviai, sjlpnąpročiai ir silpnos 
sveikatos, retai vedasi, nes jie to nenori, o 
iš jų daugiausia miršta. Tokiu būdu ne dėl 
to jie miršta, kad neapsivedė, bet dėl to, 
kad jie yra silpni.

Koks gi gyvenimas nevedusio girtuok
lio, arba palaidūno? Panelė Jean Finot pa
duoda, kad iš 1,000 moterų, 452 nevedusics 
dideliuose miestuose (tarpe 25 ir 29 metų 
amžiaus). Ji dar sako: “Kokis gi gyveni
mas, jeigu vyras priverčia moterę mylėti, o 
negimdyti vaikų. Arba, priverčia gimdyti 
vaikus — o nemylėti.”

“Apsivedimo įstaiga padaro moteris iš
gamas, — sako Emma Goldman, — atima 
nuo jų spėkas kovoti už būvį; panaikina jos 
draugijinį gabumą, suparalyžiuoja jos min
tis, o paskui įsteigia įstaigas dėl jos apgyni
mo, kurios yra tikros pinklės.”

“Moterįs nėra taip saldžios, kaip jos 
turėtų būti iš prigimties, — sako d i’. Greer. 
—Ji pirmiaus buvo vergė, nupuolusi, api
plėšta, ištvirkinta taip daug, kad jos visas 
saldumas išsiaikvojo ir ištuštėjo.”

Visi šių dienų žmonės sutinka, kad ap- 
sivedimas yra tik kontraktas, padarytas su 
ekonomišku tikslu išnaudoti iš vienos arba 
iš kitos pusės.

Kam tad reikalinga vesti? Kuo mote
ris pagelbsti vyrui ir kuomi pagelbsti vyras 
moterei?

Tai yra šios dienos klausimas. Gi visus 
namų darbus jau galima atlikti ir atliekama 
tam tikrose įstaigose. Drabužius plauja 
įstaigos. Langų mazgojimui yra sutvertos 
kompanijos kiekviename didesniame mies
te; kaurų valomoji mašina išvalo išklotą 
kaurais kambarį. “Rooming Houses” ir 
“Boarding Houses” pagamina valgį ir guo-

Tai ką gi moterė turi daryti? Kita mo
teris, atvažiavus iš Lietuvos, nemoka jokio 
namų darbo, kas yra būtinai reikalinga 
čion, mieste. Čion augusios moterįs irgi 
nieko nemoka apie namų darbus, nes jie 
jau veik nereikalingi. Teisybė, daugelis iš 
jų skambina ant pijanų ir griežia ant smui
kų, bet ar tas yra reikalinga vedusiam ar 
nevedusiam?

O po teisybei pasakius, iš tokios daugy
bės moterų-muzikančių ar daugelis atsižy
mi dailės sryty? Visi prakilnesni žmonės 
stačiai sako, kad tuos įrankius dabartinės 
moterįs vartoja vyro pagavimai.

Dabar moteris niekuo daugiau nereika- 
kalinga vyrui, kaip tik auklėti naują gent- 
kartę. Moterei vyras — kad padarytų jai 
lengvesnį gyvenimą.

jisai nieko ne-f

Lietuvos” ben- 
Turbūt 

bendradarbiai 
vien tik pinigais mie- 
Kas daugiau pinigų

i
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NEBREIKIA.
Nebreikia mums purvo ir ūkų tamsiųjų, 

Nebnorim po jas beklajot;
Nebgeidžiam nė vargo, sunkybių baisiųjų, 

Nubodo jų jungas nešiot.
Jau žengsim į laimę, būvį geresnį 

Šviesesniais, tiesesniais keliais,
Ir stengsimės įgyti sau protą didesnį 

Knygutėms, dorais rašiniais.
Šalin girtuoklybė, šalin nelaboji,

Pranyki, prasmeki greičiau!
Gana jau begarbint mums tave, baisioji, 

Nebnorim tavęs męs daugiau!
Oi norim, oi trokštam vargus apgalėti, 

Linksmybę po jųjų turėt;
Męs geidžiam vis džiaugsmą žmonėse regėti 

Ir meilę pasaulyj pašė t.
Jau męs atsisakom darbų negražiųjų, 

Nebgeidžiame purvo, nakties;
Nebnorime skurdo, vergybių sunkiųjų, 

Vis laukiam giedrios ateities.
Ir norime žengti į būvį geresnį 

Šviesesniais, tiesesniais keliais,
Ir protą įgyti vis stengsimės didesnį 

Knygutėms, dorais rašiniais.
(Iš “Jaunimo”.)
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—Kogi, mama, taip užsi- 
mislijus šiandien?

—Užsimislijus, dukrele, 
todėl, kad apdūmoju šio 
svieto reikalus. Ponas Die
vas atsiuntė man suramini
mo valandą. Aš esu labai 
nudžiugus, Rožyte, kad die
vobaimingi žmonės ims vir
šų.

—Kokie gi ženklai rodo, 
mama, kad kapucino žmo
nės ims viršų?

—Šventame rašte yra pa
sakyta, kad svieto pabaigoj 
susidarys viena avinyčia. 
Didžiausi eretikai atvirs 
prie Dievo. Lyginais taip ir 
išeina. Štai ir mūsų šliup- 
tarniai atvirsta prie Dievo. 
Ana, patsai didysis jų meis
teris, Scran tono Šliupas, jau 
pradėjo gailėtis už savo mir
tinus nusidėjimus.

—Argi, mama, tu jau tiek 
neišmanai, kad kelių ar ke
liolikos žmonių atsivertimas 
nieko dar nereiškia?

—Tylėk, Rožyte! Aš sena 
ir daugiau už tave išmanau. 
Ne vienas tik Šliupas atvirs
ta, bet atvirsta ir didžiausi 
eretikai. Iš džiaugsmo man 
ašaros bėga pamislijus, kaip 
tai cudaunai žmonės atsi
maino. Ana ir Mikolainis, 
toks jau šalaputra, ir tas 
šiandien kitoks. Girdėjau, 
Rožyte, kad “Vienybės” re
daktorius jau pėtnyčiomis 
pasninkauja. Bet tai dar ne 
viskas. Seniau, Rožyte, aš 
gyvenau Waterbury, tai ko
kių šposų neiškrėsdavo tie 
bedieviai kunigėliui! Būda
vo, pasamdo i tali jonus, o 
tie ant savo armonikų įtaiso 
ties kunigėlio langu kačių 
muziką. Kunigėlis ir rėkia, 
ir stena, ir iš piktumo plyš
ta, ir smertelnų griekų pri
sidirba devynias galybes, ir 
pinigų italijonui duoda — 
bet tie bezbažninkai, būdavo 
paperka italijoną, tai tą ir 
kuolu nenuvysi. Jau tokie 
patvirkę buvo tie Waterbu- 
rio bedieviai — o žiūrėk ir 
tie atsivertė. Visuose saliu- 
nuose pradėjo dievo meilė 
žydėti. Gali gerti, kad tavo 
pažiaunės išsirakytų, bet. 
neužmiršk jagamastėlių. 
Matai, Rožyte, ar ne mūsii 
viršus? Ar ne cudaunai at
siverčia žmonės? Seniau, 
būdavo, Šliupelis kunigėlius 
krokodiliais vadindavo, o 
dabar jau cicilistams kad pe
ria kailį, tai tik dulkės rūk
sta.

—Oi mama, mama! Jau 
tu turbūt, iki pat grabo len
tos būsi žlibakė. Kad prie 
jūsų prisideda kelios dešim
tis — tai tu matai ir giriesi, 
bet kad prie mūsų vis nauji 
milijonai prisideda — tai tu 
to nematai. Kasdien strei
kai, kasdien susipratimas 
vis kįla, visur žmonės juda- 
kruta ir vis perdėm artinasi 
prie mūsų! Kodėl tu to ne
matai? Aš misliu, mama, 
kad tau žinoma tik tas, kas 
dedasi po tavo panose—dau
giau tu nieko nematai.

w—Ką tu pliauški, Rožyte? 
Ar tai aš laikraščių neskai
tau? Skaitau ir matAu, kad 
jus, socijalistus, visai į ra
gą nori suvaryti. Ana jau 
visos draugijos užprotesta
vo prieš jus ir jūsų laikraš
čius!

—Palauk, mama! Neper
šokus per grabę, nesakyk 
“op.” Aš rokavau visus 
tuos protestus. Visuose laik
raščiuose buvo tie patįs pro
testai, bet ne skirtingi.' Iš
viso aš suskaičiau apie 200 
parašų; o jeigu priskaityti 
visus avinus iš nekuriu baž
nytinių draugijų, tai bus 
daugių - daugiausia apie 3,- 
000. Tu matai, kad tai tik 

juokai, sulyginus su šimtais 
tūkstančių lietuvių Ameri
koj. Čia kaip ant delno pa
sirodo, kad jūs, mama, tik 
nykštukai, arba katės, kat
ros moka draskyties, bet ne
susipratę žmonės.

—Aš matau, kad tu turi 
smailų liežuvį ir jis neat
šimpa.

—Netiesa, mama; aš tu
riu sveiką protą ir savo, o 
ne skolintu, protu vaduojuo- 
si. Tu gi, mama, ir kitos 
davatkėlės, turi tik smailius 
liežuvius, bet proto, tai nei 
už nudilusį verdingį. Amži
nai kalbėt kąrunkas, tai pro
to nereikia. Liežuvis me
chaniškai makaliuojasi, lyg 
laikrodžio rodyklė, o protas 
snaudžia kur užpečky.

—Ir tu drįsti taip, dūk re, 
su savo tikrąja mama kalbė
ti?

—Mama brangi, bet tei
sybė dar brangesnė. Jei
gu tavo protas žolėm apžė
lė, tai dar nereiškia, kad ir 
mano turi apželti. Aš tau 
sakiau ir užtvirtinu, kad 
jeigu prie davatkų partijos 
prisidėjo keli desėtkai inteli
gentų, tai prie socijalistų 
partijos dedasi šimtai tūks
tančių. Nurodyk man, ma
ma, nors vieną šalį, kur so
cijalistų balsai būtų suma
žėję, tai ir aš pristosiu prie 
tavęs?

—Et, su tavim šnekėt... 
kas iš to. Palauk, aš paskai
tysiu “Draugą”, tai tada at- 
si kirsiu.

—Matai, mamyte, jau se
na, o be nešiotos neapsieini.

Lietuviai Argentinoj.
Mums rašo iš Buenos Aires: 

Vakaras, kuris įvyko 13 d. 
rugsėjo, pavyko gana gerai. 
Not s darbo buvo labai daug, 
ypač su Argentinos valdžia. 
Čia yra labai daug trukdy
mų, kol išgauni leidimą. Vai
dinta buvo drama penkiuose 
veiksmuose “Jono, širdis”,ku
rios turinys pritaikintas prie 
čionykštės publikos. Nepasi
liaujantis lietus ir patviniai 
suturėjo daugelį lietuviškų 
šeimynų nuo apsilankymo.

Ant mūsų vakarų lankosi 
nemaža svetimtaučių, ypač 
lenkų. Santikiai lietuvių su 
lenkais čia gana draugiški. 
Turėjom kiek nuostolių, bet 
morališka nauda gana dide
le. Tie, kurie buvo ant vaka
ro, likosi pilnai užganėdinti 
ir kitiems papasakojo apie 
tai labai prielankiai. “Kitą 
sykį męs visi eisim” - - sako 
ir tie, kurie nebuvo šį kartą.

Lietuvos svečių prakal
bos Brooklyne, N. Y.
Tai buvo 26 d. spalio mėn. 

Didele McCaddin salė, kurio
je telpa arti tūkstantis žmo
nių, prisirinko pilna pilnutė
lė. Prakalbi) pirmininkas kun. 
Varnagiris perstatė publikai 
Basanavičių ir Yčą. Varna
giris kalbėjo vien apie susi
rinkimo tikslą, ragindamas 
žmones aukauti, kiek kas iš-

Toliau sekė p. Basanavi
čiaus kalba. Tasai senelis kal
bėjo silpnu, bet aiškiu ir ma
loniu balsu. Kalbėjo vien 
apie tikslą. Tik paminėjo, 
kad tūli žmonės Brooklyne 
paleidę kalbas, kad Rusijos 
valdžia galinti atimt (konfis- 
kuot) būsiančius tautos na
mus. D-ras Basanavičius pa
sakė, kad Rusijos valdžia da
bar negalinti to padaryt, nes 
pamatiniai valstybės įstaty
mai ganėtinai apsaugoją nuo
savybės nepaliečiamybę.

Vėl atsistojo kun. Varna
giris. Ragino dėt aukas kiek
vienam pagal išgalę. Bet biz
nieriams, o ypatingai saliu- 
nininkams Jiepė pirkt sieks
nius žemės.

Tuo tarpu prasidėjo aukų 

rinkimas. Aš, atėjęs susirin- 
kiman, iškalno buvau nuta
ręs duoti kvoteri, bet pasi
klausęs Basanavičiaus ir Var- 
nagirio kalbų,kurie bešališkai 
kalbėjo, sumaniau duot pus
dolerį.

Berenkant aukas, atsistojo 
kalbėt p. M. Yčas. Jo išvaiz
da daro nemalonų įspūdį, jo 
balsas žiauriai atsiliepia au
syse, jo užsilaikymas ant 
estrados yra nei šioks, nei 
toks. Kalba be nuoseklumo, 
be logikos. Neaprašinėsiu čia 
jo kalbos, nes visur, mato
mai, tą patį kalbėjo. Dava- 
ręs lig pusei savo prakalbą, 
sustojo pasilsėt.

Ant estrados pasirodė p. 
Liutkauskas. Tasai ponas iš
didžiai, su profesorišku tonu 
ir nudavimu kalbėjo apie 
tautos namus ir nieko bendro 
su tais namais neturinčius 
dalykus. Vien tik iš išvaizdos 
matyt, kad tai meisteris dar
bininkų klaidinimui. Kalbė
damas apie progresą, jis ėmė 
nagan lietuvius, kad anie ne
progresuoja. Kaipo pavyzdį, 
nurodė save: mat jis dabar 
yra biznierium, o pirmiau 
buvo tokiu pat darbininku, 
kaip ir daugelis kitų. Pagal 
jo išeina, kad visi darbinin
kai darytų taip, kaip jis, va
dinas liktų biznieriais. Skai
tytojau, ar reik didesnio non
senso!

Ponas Liutkauskas taipgi 
nepamiršo pasinaudot proga. 
Jis atsistojęs prieš tūkstan
tinę minią pasireklamavo 
save esant teisingu, sąžiniš
ku žmogum. Gaila tik, kad 
jis nepasakė, jog jis yra 
graborius ir kad reikale 
kreiptųsi pas savo tautietį. 
Tai būtų viskas nuo pra
džios lig galui pasakyta. 
Dabar atrodo lyg, kad neuž
baigta (visi žino, kad jis ir 
yra tik graborius. Red.)

Ant pabaigos nepamiršo 
ir socijalistų. Juos vadino 
visokiais vardais, kurių ne
nugirdau. Atsiskleidė 42 
num. “Kovos” ir perskaitė 
iš jos pora žodžių, iš kurių 
vienas, ištikro, turėjo būt 
redakcijos išbrauktas. Per
skaitęs šitai ir atidavęs at
gal skolą socijalistams (va
dinas, pašlovino prastesniais 
žodžiais socijalistus), jis už
baigė savo kalbą.

Beje, p. Liut. nemažai kal
bėjo ir apie pletkus, apie ku
riuos minėjo ir p. Bas.

Vėl nemalonų įspūdį da
ranti figūra pasirodė ant 
scenos. — Tai. ponas Yčas. 
Ir šitasai ponas nepamiršo 
savo kalbą apvainikuoti pik- 
tažolių vainiku. Matomai 
jam it kaulas gerklėje stovi 
socijalistų vardas. Čia jis 
parodė visą savo gabumą 
parinkime nešvarių žodžių. 
Net lig tokio begėdiškumo 
daėjo, kad užginčijo, būk so
či jalistai prie Rusijos revo
liucijos niekuo neprisidėję. 
Girdi tie cicilikai po stalu be 
kelinaičių landžiojo. Toliau 
jis parodė savo smegenų 
tvarkos stovį. Įsidrąsinęs 
tasai apie puskapio metų po
nas, bandė lyginti socijalis
tus su Rusijos juodašim
čiais. Tą savo išminties žie
delį jis nupiešė maž daug 
taip: “Jūs girdėjote pagar
sėjusį juodašimčių vadą, ku
ris neturi jokios gėdos, jis 
nieko nesigėdi — tai Puriš- 
kevičius, o vienok, jeigu jis 
atvažiuotų Amerikon, ir pa
matytų cicilikėlių darbus, 
tai ir jis paraustų iš gėdos”. 
O “avįs” tuo tarpu suplojo 
rankomis, pagirdami pieme- 
nio” gudrybę (ššš..., skai
tytojau, šitie paskutiniai, 
svetimženkliuose paimti žo
džiai yra išimti iš garsiojo 
mūsų tautiško protesto, 
todėl nemanyk, kad aš ne
mandagumo dasileidžiu). 
Pas p. Yčą ir iš negalimo 
daikto, galimas būna, — ne
turint gėdos, negalima rau
sti iš gėdos.

Baigdamas prakalbų ap: 
rašymą, aš toli gražu, nevis- 
ką čia išdėsčiau, kas buvo 
veikiama. Toli gražu, neuž-

LAISVE
tenkamai apšviečiau besąži- 
niškas ir nemandagias pono 
Yčo ir Liutkausko kalbas, 
Iš praleistųjų dalykų negali
ma užtylėti dar to, kad kaip 
vienas, taip ir antras iš pa
skutinių kalbėtojų reikalavo 
iš darbininkų dolerių. Ši
tais reikalavamais, aš nema
žai bjauriuosi, kaip papras
tais bjauriais žodžiais.

Aukų tą vakarą surinkta 
apie $1,400. Su pirmiau su
rinktais yra netoli $1.800. 
Vienas kun. Varnagiris da
vė $500. Matomai, jis norė
jo sumušti didumos aukų re
kordą Amerikoj.'

Po prakalbų, einant namo, 
manau pats sau: visur ir vi
suomet esama visokių gud
rybių. Prieš aukų rinkimą, 
nei vienas kalbėtojas neįžei- 
dė neivieno žmogaus jaus
mų. Pertai, gal nevienas ir 
iš priešingų pažvalgų žmo
gus metė savo dvylekį, kada 
atkišo p. Bas. skrybėlę. Aš 
būdamas vienu iš tokių, 
taipgi likausi prigautas. Ir 
jeigu butų tokia teisė, kad 
galima būtų atsiimti atgal 
auką, tai aš pirmutinis pra- 
iesčiau savo ranką, reika- 
audamas sugrąžinti mano 
duotąjį pusdolerį.

Socialistas.

Stoughton, Mass.
19 d. spalio, vienas lietu- 

vys (slaptas smuklininkas) 
J. Ž. grįžo vėlai iš Bostono 
su “orderiais”. Kadangi 
juvo gerai įkaušęs, tai, išli
kęs ant stoties, pradėjo su 
Donkutėms žaisti. Tuojaus 
atsirado ir bomuku, kurie 
nuo jo “prisiskolino”, kiek 
jiems reikėjo ir dingo. Žmo
gelis apalpo ir, užmigęs, 
pradėjo sapnuoti šitokį sap
ną: priėjo prie jo aniuolas- 
-sargas ir paklausė, kam jis 
tą skystimėlį veža. Jis atsa
kė, kad vieną tam, kitą lai
tam ir t. t. Tuomet aniuo- 
as-sargas paėmė jį ir nune

šė į “dangaus karalystę”. 
Žmogelis, šiek tiek atsipei
kėjęs, pamatė, kad jis ran
dasi “puikiame name”, kurio 
langai išpinti geležimis, 
idant pas jį vagis neįlystų. 
Tokiu būdu be jokios bai
mės užmigo. Ant rytojaus 
aniuolas-sargas atėmė nuo 
jo 25 dol. už nakvynę ir iš
metė iš “dangaus”. Jis su 
tuomi nesutinka ir paduoda 
skundą ant “aniuolų sargų” 
į “augščiausią viešpatį”.

Koks to sapno bus galas— 
nežinia.

Patartina susivienijusių 
draugijų “Sandorai” pasirū
pinti, kad Stoughtone išnai
kinus slaptas smukles. ,

J. Fisenka.

New Britain, Conn.
26 d. spalio Apšvietos 

draugystė buvo surengusi 
prelekcijas. Prelegentu už
kvietė daktarą F. Matulaitį 
iš So. Bostono. Publikos su
sirinko nedaug. Prelekcija 
neįvyko, nes, kaip prelegen
tas sakėt tai pakeliuj atsiti
kusi nelaimė ir jis išbarstė 
savo raštus. Tokiu būdu dr. 
Matulaitis kalbėjo apie pusę 
valandos apie alkoholį.

Prelekcijos rengėjai nuta
rė parengti kitą prelekciją 
ant 23 d. lapkričio. Bus aiš
kinama apie bakterijas.

Šventakupris.

Rockford, Ill.
19 spalio buvo surengtos 

T.M.D. prakalbos. Kalbė
jo Chicagos “Kataliko” re
daktoriaus pagelbininkas. 
Savo kalbą tęsė tiktai apie 
ip minutų. Nieko naudin> 
go nepasakė. Po tam buvo 
dainos ir deklamacijos. Ant 
pabaigos užsilipo ant estra
dos tūlas M.ir pradėjo: “Mū
sų tauta Lietuva išsirinko 2 
vaikeliu, vieną senelį, o kitą 
vidutinio amžiaus. Tie vai
keliai, atvykę į šią šalį, rado 
vienus labai getrus žmones, 
o kitus vilkus, kurie nori į- 
kasti tuos Vaikelius. La
biausia juos nori įkąsti “Ko
va”, “Laisvė” ir “Keleivis” 
ir tt.” ■ . z .

Nekurie iš susirinkusiųjų 
norėjo užklaust, ar neap- 
kramtė tie vilkai p. Yčo me
dalio, kurį nuo caįro gavo,

East Vandergrift, Pa.
Čia gyvuoja trįs pašėlpi- 

nes draugijos D.L.K.V., Šv. 
Juozapo ir moterų Šv. Gert
rūdos. D.L.K.V.K. drau
gija buvo sumaniusi, susidė
jus su kitom dviem draugi
jom, parengti balių naudai 
tautos namų Vilniuje. Vie
nok tas sumanymas neįvyko 
dėlei nesutikimo narių. *

20 d. spalio atsilankė su 
prakalbomis L. Prūseika, 
“Laisvės” redaktorius. Tū
li fanatikai laike jo prakal
bos tarėsi pakelti triukšmą, 
bet nepasisekė. Žmonių ant 
prakalbų buvo nedaug iš 
priežasties lietaus, vienok ir 
tie pats neramiai užsilaikė. 
Vieni vaikščiojo iš kampo į 
kampą, kiti .tyčia baidėsi, 
taip kad norintiems prakal
bų klausyties tas labai ken- 
<ė. Kada kalbėtojas pra
dėjo kalbėti apie socijaliz- 
mą, tai vienas fanatikaas 
sušuko: “Nustok mums apie 
socijalizmą nereikia, męs ė- 
sam katalikai!” Vėliaus pa
sirodė, kad tasai žmogelis 
buvo nugirdytas ir tyčia at
siųstas į prakalbas triukšmą 
xelti.

Po prakalbų susitvėrė L. 
S.S. kuopa iš 6 narių.

22 d. spalio mirė Andrius 
Stonkus nuo žaizdos, kuria 
gavo į galvą laike muštynių. 
Žaizda išrodė nepavojinga, 
Dėt po kelių dienų nuo jos 
gavo gangriną ir mirė. Jo 
aidotuvėse dalyvavo dvi lie
tuviškos draugystės ir viena 
enkiška. A. Stonkus buvo 
aisvų pažiūrų žmogus ir 

daug darbavosi D.L.K.V.K. 
draugijai.

Lai bus jam lengva šios 
šalies žemelė!

IŠKILMINGAS SVEČIU 
PRIĖMIMAS.
Newark, N. J.

Pora mėnesių atgal ir mū
sų klerikališkai - tautiškas 
abazas pradėjo labai smar
kiai darbuotis dėlei priėmi
mo Mokslo Draugijos atsto
vų. Sušaukta visų draugi
jų delegacija, prasidęio kon
ferencijos. Visos progre- 
syviškos draugijos atsisakė 
prisidėti prie pagerbimo tų 
ponų, o tik sutiko uždengti 
būtinai reikalingas lėšas 
prie parengimo prakalbų. 
Vienoje iš tų konferencijų 
geltonosios presos’korespon
dentas įnešė protestą prieš 
“Kovą” ir “Laisvę”, bet ne
pavyko, nes ir patįs karštie
ji socijalistų priešai neišdrį
so paremti to protesto ir li
ko paliktas tiems, kurie to 
nori, varde savo ypatų, o ne 
varde draugijų. Na, ir pasi
rodė keli protestai. Tarp 
protestų buvo vardas ir dr. 
J.J. Kaškevičiaus. Jis irgi 
mat, pasmerkė socijalistų 
laikraščius. Ar nesuloš tik, 
gerbiamas daktarėlis tokios 
rolės su tautyste, kokią su
lošė kun. Staknevičia su ka
talikyste? Jis dabar meta 
akmeniu į tuos, kurie jį šel
pė, kada jam buvo pašelpa 
reikalinga. Mat vardan tau
tystės viskas galima.

20 d. spalio sulaukėme ir 
to garsaus vakaro. Mūsų 
patriotai išpuošė salę, paė
mė muzikantus ir visi išsi
žioję laukė “gerbiamųjų.”

Štai visu smarkumu už- 
triūbijo muzikantai ir visos 
publikos akįs nukrypo link 
durų. Tarpduryje pasirodė 
ir svečiai. Pirmiausia įėjo 
d-ras Kaškevičius, paskui jį 
d-ras Basanavičius ir kun. 
Varnagiris su dviem kuni
gais; ant galo įėjo “traicė” 
susidedanti iš Y(jo, Račkaus
ko ir kun. Jakščio. Visi už
ėmė vietas ant estrados. 
Puiki buvo scena: keturi su 
apsuktais kalnieriais ir ke
turi su barzdomis.

Susirinkimą atidarė dak
taras Kaškevičius; Pir
miausia padainavo Šv. Cici- 
lijos choras. Po tam kalbėjo 
daktaras Basanavičius, ku
ris tarp kitko pasakė: “męs 
rusų jau nebijom, męs juos 
jau pergalėjom. bet mūsų 

tikri priešai yra lenkai”. Is 
šitų kelių Basanavičiaus žo
džių aš suprantu didžiausį 
pataikavimą Rusijos val
džiai ir pjudymą tarp savęs 
pevergtųjų tautų. • Su tokia 
Bas. politika negali sutikti 
nei vienas susipratęs lietu- 
vys darbininkas.

Pabaigęs kalbėti, Basana
vičius rinko didesnes aukas 
ir pardavinėjo sieksnius. 
Duosniausiu pasirodė d-ras 
Kaškevičius. Jo žmona (vo
kietė) irgi, neatsilikdama 
nuo savo vyro, paaukavo 
104 dol.

Toliau buvo perstatytas 
kalbėti p. Yčas ir rinkta au
kos po salę. Yčas tarškėjo 
tą patį, ką ir visur kitur. Pa
gyrė lietuvius, kad šie, atlikę 
bjaurus darbus, teismuose 
pasivadina lenkais ir tokiu 
būdu lietuvių vardas lieka 
nesuterštas. Pagal Yčo lio- 
giką išeina, kad lietuviai ga
li blogus darbus dirbti, tik
tai turi mokėti ant kitų bedą 
nuversti.

Aukų surinkta suvirš 700 
dolerių; Guzas.

Nuo red. Apie svečių pri
ėmimą mums rašė dar du 
korespondentai: G. A. Kal
nelis ir Pabalio Vykšris. Pa
starasis korespondentas pri
dūrė, kad pirmeiviškos 
draugijos, kurios skyrė au
kas tautos namams, nutarė 
pinigus neduoti per atstovų 
rankas, bet pasiųsti į Vilnių.

Tamaqua, Pa. Kaip ra
šo mums V. Sajavičius, tar
pe merginų, grįžtančių iš 
dirbtuvės, kilo didelės peš
tynes. Viena kitą plūdo 
bjauriausiais žodžiais. Ko
respondentas sako, kad jei 
gu lietuvaitės ir toliau taip 
elgsis...tai jisai pagarsins jų 
vardus. Ar tai gražu, sesu
tės?

Pittsburgo. Kooperacija, 
kaip rašo mums Bedievis, 
mėgina ištikrųjų įsikurti. 26 
d. spalio buvo ir /susirinki
mas. Tai bus valgomų daik
tų kooperacija. Susirašė 54 
ypatos. Išrinko pirmininku 
Vainorių, o raštininku Pral- 
gauską.

O’Fallon’e, III., kaip 
mums rašo korespondentas, 
žmones nesirūpina apie ap- 
švietą, o vien po teismus 
tamposi ir liežuvius vadžio
ja.

Tai kodėl gi keli geri 
žmonės nesutveria draugijos 
ar socijalistų kuopos?

Hoosick Falls, N. Y. tarp 
lietuvių, kaip re. o mum Jau
nas Kaziukas, baisiai išsipla
tinusi girtuoklyste. Geria 
net ir nedėldieniais, Tūlas 
J. K. išgėrė kvortą degtinės 
ir turėjo daktaro šauktis.

Iš tos priežasties “Lais
vės” redakcija atsišaukia į 
šviesius lietuvius: ar nenori
te, vyrai, sutverti kokios 
pirmeiviškos draugijos ar 
kuopos? Parašykite mums.

Aberdeen, Wash., Kaip 
mums rašoma, norima su
bvert laisva draugija. “Lai
sves” redakcija suteikė drau
gams nurodymus.

LAIKYKIT JUOS 
SAUGIAME BANKE

TALPINANT
PINIGUS

Musų Bankas yra po kontrole Illinois Valstijos
Kapitalas ir COCO Cftft ftft Užtikrina
perviršis <p4v4.Jvv.vv Depositą

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

ir siunčia pinigus į visas šalis. KALBAMA LIETUVI KAI.

CENTRAL MANUFACT. DISTRICT BANKAS
(V AL.STVEMINIS BANKAS)

1112 W. 35th Street (Bridgeport) ’ Chicago, III.
Bankas atdaras: Panedfiliais iki 8 vakare, Subatoje 9 iki 2 ir nuo 6 iki 8 vakare. Šiaip quo 9 iki 4.

Darbai
Pittsburgo apygardose. 

Su darbais Pittsburgo apy
gardose einasi nekaip. Dau
gely vietų atstatoma daug 
darbininkų. Ypač blogai 
darbai eina Westinghauzo 
dirbtuvėse E. Pittsburge ir 
Wilmerdinge. Daugybė dar
bininkų atstatoma. Maži- 
nasi darbai Carnegie ir Ho- 
mesteade. Nesiskundžia su 
darbais tik Me Kees Rocks ir 
North Side Pittsburge.

Darbai anglių kasyklose 
apie Pittsburgą eina neblo
giausia, ypač Bridgeville. 
Coal Centre, Bentleyville. 
Abelnai, pažvelgus į mainie- 
rių gyvenimą, reikia pasa
kyt, kad jiems tankiai ge
riau sekasi su darbais, negu 
viršutiniams darbininkams.

I I

♦ * *

Utica, N. Y. Darbai čia 
vedasi neblogiausia. Reikia 
pasakyti, kad pereitų didžių
jų bedarbių čia nebuvo ir 
darbą buvo galima gauti. S.

♦ ♦ •

Dayton, Ohio. Darbai čia 
sumažėjo. Žmonių be darbo 
randasi gana daug.

Kas-tas.
* * *

E. Vandergrift, Pa. Šiuo- 
mi laiku čia darbai visai su
mažėjo.
į savaitę. Kaip toliau bus, 
nežinia.

t

* *

Carnegie, Pa.
anglių kasyklos, 1 plieno 
dirbtuvė, 1 tiltų dirbtuvė ir 1 
bravoras. Plieno dirbtuvė
je, vasaros laiku dirbo 1600 
darbininkų, o dabar tik 800. 
Kitose dirbtuvėse skaičius 
darbininkų irgi sumažėjo, o 
likusiejie dirba tik po 3-4 
dienas į savaitę. Bedarbių 
žmonių skaičius smarkiai 
auga P. Sapukas.

• * * *

Fitchburg ir Leominster, 
Mass. Šiuose dviejuose 
miesteliuose darbai eina ge
rai. Ypač gerai eina pianų 
dirbtuvėj Leominstery. Ku
rie moka prie pianų dirbti, 
tai čia gali gauti darbą.

Pianų dirbėjas.
•* * *

Los. Angeles, Cal. Šįmet 
siuvėjų darbai labai silpnai 
eina. Kitais metais šiuo lai
ku eidavo kuosmarkiausia. 
Prasti darbai taipgi silpnai 
eina. Todėl nevažiuokite į 
čia darbo jieškot.

M. Alanskas.
* * *

Springfield, III. Darbai 
anglių kasyklose eina viduti
niškai. Taipgi pradėjo tai
syti seną fabriką, kurioje 
dirbs pečius.

A. Čekanauskas.
* * ♦

So. Manchester, Conn. Čia 
darbai šiuomi tarpu labai 
sumažėjo. Bedarbių nors ir 
nedaug matyt, betgi nevisi 
ir dirba. Dirbtuvės veik vi
sos pilną laiką nedirba. To
dėl darbininkai iš toliaus ne
važiuokite čia darbo jieško- 
ti. Onutė.

* * ♦

Kas daryti? Beskaitant 
darbų skyrių “Laisvoje”, ku
ris darosi vis turiningesnis, 
man atėjo galvon mintis, ar 
nevertėtų sočijalistiškoms re
dakcijoms susitarti ir išleisti 
bendrą atsišaukimą į darbi
ninkus, kad šiuom bent laiku 
liautųsi keliavę Amerikon?
Ką jūs sakysite? Jonelis.

J
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242 Broadway, So. Boston, Mass.

VYNAS IR LIKERIAI
Kad išgarsinti mus geriausį vyną, štai kokius nuleidimus męs padarėme Lapkričio men.
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IMPORTUOTOJAI IR DAUGU
MO Jl» LIKIERIŲ PARDAVĖJAI

Leidžianias
Lietuvių Soc.
Sąjungos
Amerikoje

(2 V 
0 
č

Valandos:

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

Ternikit antAnkoro 
ženklo apsaugoimo

KOO* SMBS

Telephone So. Bo:.ton 60S

LIETUVIŠKAS

Kg* 
l$32)4c)4(I)4c)4e) c)4 c)4 ©it c) 4c) 494 *4 <
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1 butelis Rusiškos Višniuvkos.........$1.00
1 butelis Grandžių Vyno....................

Viską atiduosime tik už . $1.00
1 butelis Apriko'u Brendęs............. $1.00
1 butelis l’yčiu Vyno ............................ 50c

Viską atid losime tik už..........$1.00

f Akušerkai
Pabaigusi kursą Womans Medical 

College, Baltimore, Md.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 

gimdymo, taipgi su teikia visokias rodąs ir X
J? pagelbą invainosc moterų ligose,

g F. Stropiene/.un!".?.',; |
M SO. BOSTOIK. MASS. *

Telephone So. Boston. 845 M

DR. F. MATULAITS
495 Broadway

SO. BOSTON, MASS.

*50.000 Kataliogą DYKAI!

Griuvėsiuose
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P. A. Genutis, 
(Užvcizda Lietuviško skyriaus.)

37 Cross St., Boston, Mass.

_.. . . M...
■i-***teta, .u., <..

VIETINESZINIOS.
Praėjus nuo sausio 1 d. š. 

m., per Bostono portą atvy
ko ligišiol 73,000 ateivių.

Dar retai kada tokia dau
gybė ateivių vyko per Bos
toną. Rasit, tik 1907 metais.

Ateivių daugyn, o darbų 
mažyn.

Artistai LSS. 207 kuopos 
1 d. lapkr. lošė Lietuvių sve
tainėje “Gadynės Žaizdos”, 
naują p. Vargšo dramą.

Patsai veikalas, apie kurį 
plačiau atsiliepsime viename 
iš sekančių “Laisvės” nume
rių — ne-kas. Patsai siuže
tas su mūsų gyvenimu kaip 
ir nieko bendro neturi. Jame 
labai žymi svetima įtekmė.

Artistai ne visi atliko sa
vo roles atsakančiai. Visiš
kai gerai lošė J. Neviackas, 
Pavalkiutė, Jakštys ir Pauk
štys. Nors veikalas priguli 
prie tokių, kad juokties ma
žai tereiktų, vienok mūsų 
publika, ypač dauguma mer
ginų, neturi jokio suprati
mo apie užsilaikymą.

Kuopai atliks keli desėt- 
kai dolerių pelno. Pažymėti
na, kad ant vakaro nebuvo 
daugelio žmonių, kurie, ro
dosi, ypatingai turėtų remti 
saviškius. L. P.

2 d. lapkr. atsibuvo pirmos 
prakalbos naujos Lietuvos 
Dukterų Draugijos. Tai 
pirmeiviška moterų draugi
ja, nieko bendro neturinti 
su Tamošiaus avimis.

Kviečiame moteris rašytis 
ton draugijom Kalbėjo F. 
Bagočius, Michelsonas, J. 
Neviackas ir Kaunas iš 
Stoughtono.
Publikai ypač patiko F. Ba- 
gočiaus kalba, kurioj jisai 
puikiai charakterizavo juo
daskverni jos taktiką.

2 d. lapkr. Cambridge’iuj 
buvo šv. Jono draugijos pra
kalbos. Kalbėjo anglas Ger
ry, kuris, gal būt, jau per 
tankiai kalba Cambridge’
iuj.

Kalbėjo taip-pat F. Matu
laitis, Ramanauskienė, Ne- 
viackas, Ramanauskas ir 
moksleivis Jankauskas.

Visi kalbėjo gerai ir publi
ką pilnai užganėdino. Tik 
nešvariai skambėjo p. Ra
manausko kalba apie biz
nius. Mat, kas kam sopa, 
apie tai ir kalba.

Kas bus Massachussetts 
gubernatorium? Tai paaiš
kės 4 d. lapkričio. Nėra vil
ties, kad laimės Fossas, ku 
ris savo lapės politika jau 
niekam neįtinka. Su juo su
sipyko net demokratai, jam 
priešinga net atžagareiviš- 
ka unijų dalis.

Smarkiai darbuojasi p. D. 
Walsch, kurį nori pravesti 
demokratai.

“Laisvė” kviečia visus su
sipratusius darbininkus bal
suoti už George H. Wrenn iš 
Springfieldo, 
darbininkiškas gubernato
rius.

Darbininkai!
kiek šunybių pridirbo mūsų 
demokratai laike streikų 
Bostone, Lawrence, Hyde 
Parke, Milforde ir kitur. Nei 
vieno balso už juos! Kitos 
partijos, išėmus socijalistų 
partiją, irgi yra savo dar
buose ir pažvalgose aiškiai 
kapitalistiškos.

kuris būtu

atsiminkit

Laikraščio “Lietuvos” pra
nešimas apie tai, kad 
“Laisvės” choras Cambrid
ge’iuj krinka — visai neat
sako teisybei.

Kokis tai Cambridge’iaus 
žmogelis, rašinėjantis į 
“Lietuvą”, matomai, nori 
pakelti to laikraščio nusmu
kusį vardą. Tos korespon- 
dencijukės — tai sistematiš- 
kas erzinimas tarpe savęs 
pirmeiviškų žmonių.

Ir tatai vadinama, matote, 
“kultūros” darbu.

Bostono negrai padarė sa
vo susirinkimą, kuriame da
lyvavo 1,000 ypatų. Jie nu
siuntė Wilsonui prašymą, 
kad tasai liautųsi ’išvarinė-
jęs negrus iš valdiškų tarny-

Iš Vokietijos atvažiavo 
kokie tai ponai, kurie prisi
žiūri, kokia tvarka čionykš
čiuose kalėjimuose užvesta. 
Jie apsilankė ir Charlestow- 
no kalėjime.

Ar kaliniam nuo to bus 
lengviau ?

2 d. lapkr. buvo parengtas 
LSS. 60 kuopos koncertas. 
Koncertas buvo silpnokas, 
nes daugelis artistų nemokė
jo savo rolių, o per tai gadi
no viską. Gerai atliko mo
nologą klebono F. N. Rama
nauskas “Naujas šokis”. 
Taipgi gerai atlošė monolo
gą M. Balčiūnas ir Vireliu- 
nas. Tik Vireliunui trūko 
truputį nudavimų.

Geriausį įspūdį daro tas, 
kad merginos pradeda daly
vauti viešuose susirinkimuo
se. Kelios merginos dalyva
vo ir šiame koncerte, kurios 
padeklamavo neprasčiausia. 
Darbuokitės, sesutės, dar- 
buokitės!

Žmonių buvo pilna svetai
nė ir visi ramiai užsilaikė. 
Aukų surinkta $4.89.

V. A. Zaperiackas.

Jau išėjo iš spaudos nau
jausia K. Jasiukaičio apysa
kėlė

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 dai 
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.

“LAISVĖ”,
242 Broadway,

So. Boston, Mass

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa.
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Važiuokit | Lietuvą Samdome darbininkus '
IŠ BOSTONO

kur atplaukia geriausi laivai ir pi
giausios šifkartSs.

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

Visiems važiuojantiems per mūsų 
ofisą, padarom liuosą 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:

dėl geležinkeliu, Canadon 
fabrikų ir farmų.
United States

Employment Office
43Portland st., Boston,Mass.

Skaitytojai, imkit 
dovanas!

Reikalingas Barberis
Reikalingas geras barberis lietuvis, 

kuris moka gerai barzdą skusti ir plau
kus kirpti. Taipgi reikalingas dėl pa- 
muilinimo jaunas vaikinas, kuris norė
tų mokintis barberiauti. Atsišaukit tuo- 
jaus. j .

D. GALINIS
224 Broadway, So. Boston, Mass.

Kuris iš “Laisvės” skaity
tojų prikalbins “Laisvei” du 
nauju skaitytoju ir prisius 
mums 4dol.,tas gaus dovanų 
sekančias knygas: “Censta- 
chavo Klioštoriaus Sla 
bes”, 
šiai”, 1 
tės”, ‘ ‘Lekcijos anie atskirimo 
ženklus” ir “Vadovas keliau
jantiems į Ameriką ir iške
liaujantiems”. Pinigus siųs 
kit Money Orderiais šiuomi

Važ tuokite į Lietuvą
WHITE STAR UNIJA

Tiesiog iš Bostono už pigiausią kalną ir 
didžiausiais laivais, ant kurių yra ge- 
riausis patarnavimas. Laivai išplaukia 
reguliariškai iš Charlestown’o (dalis 
Bostono). Atsikvieskite savo gimines 
ir draugus iš senos tėvynės ir išpirkite 
laivakortes ant White Star Linijos. Dėl 
platesnių žinių kreipkitės j šias agentū
ras:
Kompanijos Offisas, 84 State St., Boston 
G.Bartaszius, 261 Broadway, So. Boston 
Polish Industrial Ass’n, 31 Cross St.
P. Bartkevicz, 877Cambridge St.,

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

Prisiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ, 
ŽIEDŲ ir visokių auksoriškų 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. 
I Reikalaukite tuojaus.

J. P. Tuinila,

-Jioštonaus Slapty- 
4‘Revoliucijos atbal- 
Mokslas Rankažinys-

EXPELLER
2 Drūti muskulai neatneša naudos, 
< joi Jus Romatizmas kankinti. Su
1 PAIN EXPELERIU

joi drūčiai suberšti atneš Jum tuoj
3 palengvinimą ir prašalins priežastį
2 skausmų. Gmuuunl op IckoM’ na IfOo Ir ao»
1 F. Ad. Richter & Co.
z HI a FEAnL st., new voRk.

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.
Išsiųtdiuk šiandien tiktai 
vieną dolerį, o apturėsi 
Edmundo Steponaičio raš
tų knygą, kui‘i privalo ras
tis kJckviename lietuviška

me name. Steponaitis buvo vien n mūrų jaunųjų rašytoju,
kurie duoda mums pradžią grynos l?te-atdros s iovei, k rių visų pir
miausias tikslas jau nebevien žadinimus tautos, vsiiorr.cnes sąmones, bet 
ir gaivinimas, tvėrimas pačios d< iliosios mur-u ra’tijos.

Tąjį dailų poezijos ir prozos rii kinį galima gani 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 vietoj- . 
Uždarbis geras. Klauskite apie sąlygas.

TRIS GEROS KNYGOS:

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

DACAI II II f PATAę Astronomiška kny- I MO.ALLl^ tę/A 1 ga apie saule, žeme,
ir kitas planetas, Su paveikslėliais.............................. 2f5c
MEILES KARŠTLIGE į?“« 
meilę.....................................................................................2Oc.

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

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

MIN-EXPELLER
Žmogus jei kankinamas skausmais yra 
bo pagolbos kaipo akrutas sudaužytas 
ant skalu. Ar kenčiate skausmus Roma- 
lizino, Neuralgijos, Užsišaldymo ir 1 .1, 
tada pamėginkite porą sykiu sutepti su

PAIN EXPELEKIU,
P*SOV ENCZIAIS NAMINIAIS VAISTAIS. 

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

Oenviklt <vif ant tOnk-crlo — aenk/o apMuigo'lin*.
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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 didesnj daktarišką mokslą, kaip tai: po 
užbaigimui medicinos mokslo GARSIAME 
STEITAVIŠKAME 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 
Rengė savo locną gydyklą SANATORIJĄ 
mieste Philadelphijos dėl gydymo visokių li
gų. Atvažiuojanti iŠ toliaus gali pasilikti tie
siog jo SANATORIJOJE dėl gydymo.

GYDO IjIGAS
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, Auginio spuogų ant 
veido ir kūno, užkietėjimą ir nedirbimą vidų- i 
rių, niežėjimą skuros, dedervinių, slinkimą < 
plaukų, skaudėjimo galvos. Visokias širdies. 1 
inkstų, plaučių ir kepenų ligas, neuralgijos, ; 
negalėjimo miegoti ir išgąsčio, nuo slogų, per- 1 
šalimo, kosulio sunkaus kvėpavimo, negalė- , 
jimo valgyti ir abelną nusilpnėjimą. Visokias 
moterų ligas: nereguliariškas mėnesines,skau- J 
dėjimą strėnų ir paširdžių. Visokias vyriškas 1 
ligas, paslaptingas ir įgautas per išdykumą. ! 
Gydo ligas su liekarstomis kokios tiktai yra J 
ant svieto, Ligas, kurias negalima išgydyti su i 
liekara -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 j 
galima permatyti visą žmogaus kūną.

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

Dr. Ignotas Slankus
1210 S. Broad Si., Philadelphia, Pa. ■

Didžiausias z / w- r- W T A
Darbininkų • • 1^ ■ |j %/ /V 
Skaitinis IWf V /A
Laikraštis

“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 darbininkų laikraštis.
“KOVA” paduoda žinias iš viso svieto.
“KOVA” metams $2.00 Amerikoj ir kitur. a

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

99 1815 E. Moyamensing Avė 
iVOVd PHILADELPHIA, PBNN’A

* Nesveikiems, silpniems ir sergantiems susipratusioms
j žmonėms.
F Tie, kurie Ilgą laiką sirgo landžiodami nuo vieno daktaro prie kito ir daug pinigų išmokė- 
Jk jo tiems, kurie netik neišgydė, bet dar paaršlno labiau užsendinant ligą; per ką negalėjo 
ft gerai dirbti; tad aptu ėjo dubeltavą nuostolį, — ve be naudos išmokėtus pinigus ir nustojimį 
J uždarbio; tik todėl, kad užsidėjo su menkos vertės daktarais, kurie negali išgydyt.
g BET KITI, KURIE SUSIPRATĘ, NORS SILPNI IR SERGANTI ŽMONES:
i bet su visokioms šviežioms ir užsendylorns ligoms atsišaukė prie garsaus, visiems Žinomo k»l-
* po geriausio Amerikoje PHILADELPHIJOS MEDICAL KLINIKO mokslinčių daktarų, tad ta- 
1 po išgydyti trumpam laikexnctrotijant dovanai pinigų ir uždarbio; per ką apturėjo didelį 
g dubeltavą pelną, sveikatą, drūtumą Ir pinigus sučėdljo.
F IŠ TŪKSTANČIŲ IŠGYDYTŲ NUO VISOKIŲ LIGŲ ŠTAI KĄ PATYS ŽMONES RAŠO 
k PRISIUNČIANT SAVO PAVEIKSLUS OfiKAVODAMI:
ft GARBINGAS I’HILA. M. CLIN1CI Siunčiu didžiausią padekavong už greitą išgydymą 
g nuo skaudėjimo galvos, strėnų, vidurių ligos, negalėjimą valgyt ir miegot ir nuo susilpnėjusio 
g viso kūno. Pirmiau gydžiausi pas daugelį daktarų, lx>t anie t ik vietoj pageltais daug pinigų iž- 
į kaušg, o ligą labl.i-i pnaršino. Vienok kaip prisiųstas Jus liekarauis suvartojau, tad pasilikau
* pilnai išgydytas, sveikas ir laimingas. L’ž tai dar kartą ištariu ačiū Phila. M. Klinikų! ir Jus 
A garbingą va rilą ga siusiu t erp sa vo tau t iečl ų. kad Išgydo t i r tada kaip k 11 n e įstengė. Su guolio-

ne J. Bernot, 42 Franklin St., Springfield, Mass.
GL’ODOTINAS DAKTAREI 

Labai dėkingas už tikrą Išgy
dymą ir už liekarstas, nuo ku
rių pastojau kaip naujai ant 
svieto užgimęs, išgelbstint nuo 
slaptos ligos. Taip gcral.'daliar 
jaučiuos, kad į t umpą laiką 
net 15 svarų daugiau sveriu. 
P isiuučiu savo paveikslą, lik 
damas sveikas ir džiaugdama
sis, pilnas gu< donės S. Kolom 
čiukas, 41 Avė, L., Salveslon. 
Tex.’

TEIPAT Mr Žukas, McKees 
Rocks, Pa., prisiliesdamas sa 
vo pav ikslą. nemažini! yra dė
kingas už išgydymą nuo sun
kios ir pavojingos ligos. Kiti 
negalėjo išgydyt. 

Mr S. Kolomčlukas.
Mrs Zofija Bustrykene, C. M. and St. Paul st. Sobieski, Wis.

Mr Žukas.
Štili ką rašo: Nesuskaitytus 

kartus laitai gražiai dč-kavoju Phlla. M. Clinikul, už išgi'IlHjinią n anes ifgydantnuo moteriškų 
nesveikumų ligos kaip nusllpiiiijimo, teijt ir skaudėjimų. Dabar esu pilnutėliai sveika ir dau
giau gydyties nereikalauju.

GERESNIŲ PAKTŲ nieks negali reikalaut; ką užtvirtina didelės daugyltčs išgydytų.
A tai tnnr o 1 M r-? oi ry a < ’ TAI GERIAU PADARYSi, KAD
a KAD JAUTIESI NESVEIKA^, i^syktiesiok priekliniko
f kreipsies, nes lieka r. Uis išsiunčia po visą Ameriką ir kitas dalis svieto, o busit dėkingi kaip ir 
ft visi, kuriuos Phila. M. Klinikas apdovanojo tuom didžiausiu turtu, tai yni sveikata.
A THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC
a todėl greičiau už kilus daktarus išgydo ir tokias ilgas, kurių kiti neįstengė; kad čionai kiek- 
f v lenam atsišaukusia t n užrašo ir suki i so special i ška i 1 iek.i rstas iš gerinusių gvara ntuot ų mediką- 

menių naujausių išradimų, kurie pasaulyje yra žinomi kiiijui geriausi ir toiiėl, kad prie Pliila.
A M. Kllnikoyra net keletas Profesionališkų Dakbtrų, terp kurių yra net Amerikos valdžios meda- 
į lių apdovanotų.
f ŠITIE GARBINGI mokslinčiai, Profcsonal. Daktarai, pirma ninku prie Klinikoj 
* Daktaras ALEX. BROWNAS, Superintendent, Dr. V INCAS YoDER, Medu al Dir 
ft ĮSITEMYK, kad slaptybes ligų saugiai užlaikoma, visada.
J V" A I7C1T A Q BuT NORI PASTOTI SVEIKU IR I.AI-f K AD D Ji V MINGU. tidutsilai.kyk. o jeigu toli gy.
» votį), tadapršyk savo Ilgą bei nesveikumus lietuviškoj kallsije kas kenkia, o tikėk, kad apturėsi
3 tikrą pagalbą sveikata 1 kaip tūkstančiai, kurie jau džiaugiasi irilėkavojn. ne.čionai išgydo ir 
1 tokius, kuri ųkiti neg dėjo išgydyti ka ip šviežias teip i r užsiseuėj sias ligas nuo skaudėjimo; 
g pečiuos, rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, galvos, šonų : išbėrimai spuogais nuo 
F blogo irnočystokrnujo, nuo sanžagystės sėklos nubėgimo, nusilpnėj mo, vidurių n< «lirl>imo, už-
4 kietėjimo slogos, greito pailsimo, nerviškumo, baimės, silpno ir numužėjusio kraujo, užkrečia- 
ft mų slaptų lytiškų ligų, širdies, kepenų, inkstų, silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, 
F nu peršalimo slogų, blogų sapnų, n migos, neturėjimo apetito, be peil o, b • pjaustymo l>e <>|w- 
F racijos, bet su liekarstoms, kurios tūkstančius išgydė. Teippat moteris nuo skausmingų mė- 
’ nešini ų i r kitokių i i gų, kurios užpuola varginimui žmonių, VYRŲ ir MOTERŲ. Reikalaujant 
C rodos nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po šiuo adresu:

J THE PHILADELPHIA M. CLINIC,
I 1117 WALNUT STREI3T, , PHILADELPHIA, PA.
ft VALANDOS; nuo 10 iš ryto iki 4 po p. Šventadieniais nuo 10 iki 3. Ctarn. ir I’ėtnyčiomis nuo 
i01ki8v ik. Reikalaukit nuo Kliniko dovanai ir skaitykit knygą ..Daktaras"
g Pasarga: kurie daktarai negali išgydyt, tai gali kreiptis prie Phila M. Clinlco,
■ o apturės rodą.

DIDELE SĄKROVA
Visokių lietuviškų,polskų ir rusų knygų, 
laiškams popierų, tikrų trejankų,geriau
sių britvų, puikų biznieriams kalendo
rių, laikrodėlių, retežėlių, žiedų, špilkų 
ir kitų auksinių daiktų. Reikalingi agen
tai. Knj gu kataliogą siunčiam gavus 
už 2c. štampą. (X’9S)

F. MILAŠAUSKAS
25 Second St., So. Boston, Mass.
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PIRMYN
SAVAITINIS LAIKRAŠTIS.

Jei norite aiškiai suprasti darbininkų klesos gyvenimo ir judėji
mo reikalus; jei norite sekti šios šalies politiką ir turėti žinių iš 
viso pasaulio kraštų; jei norite apsipažinti su visuomenes ir gamtos 
mokslų klausimais,-tai užsirašykite laikraštį “PIRMYN”.

Prenumerata metams: Suvienytose Valstijose $1.50
Užsieniuose $2.00

“PIRMYN”
748 W. Lexington st., Baltimore, Md.

Pranešimas
Pranešu visiems lietuviams, jogei aš 
perkėliau sayo krautuvėlę nuo 207 C St., 
So. Boston, ant 196 Broadway, 
(prie pat policijos stoties), So. Boston. 
Savo krautuvėj užlaikau cigarų, cigare
tę ir tabako. Taipti pataisau ir nučys- 
tinu čeverykus.

ANTANAS ABAZORIUS
196 Broadway, South Boston, Mass.

BEKERIO.
Reikalauju atsakančio 

darbininko, kuris gali kepti 
baltą duoną, abarankas, pa
jus, keikus ir kitokius smul
kesnius kepimus. Geram be- 
keriui, geras užmokestis.

Antanas Ivaškevič,
315 Broadway,

1 So. Boston, Mass. 
Telephone So. Boston 605.

“Laisves” Redakcijoj 
galima gauti šios 

knygos.
Čenstakavo .Klioštoriaus Slaptybes 

arba kruvini Domažo Macocho dar
bai. Su paveikslais................. 15c.

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

LIAUDIES DAINOS 15c
MOKSLAS .RANKŽINYSTĖS arbt 

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

LEKCIJOS apie atskirimą ženklų 15c 
VADOVAS Keliaujantiems į Amcriki 

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

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

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

TEATRAS ŽMONIJOS GYVENIME
Labai naudinga knyga............. 23c.

PRASIKALTIMAI ir prasikn’iė-
liai. ............................................ 1’Jc.

“PASAULIŲ RATAS” ............. 25c.
“AUDĖJAI.”. Puikus veikalas. 50c 
‘‘KAS IŠGANYS LIAUD|.” .... 50c 
“GIEDROS KALENDORIUS.” 15c 
“SOCIJALDEMOKRATŲ MOKSLO 
....PAMATAI” ........................ 20«.
“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:
“KAPITALIZMO SISTEMA.” 20c.

Reikalaudami knygų arba paveiks
lų, rašykite sekančiu adresu:

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

Gvartmtuojame, jog tnųs vynas yra tj riausis ir geriausiu.

Peikant gorčiais, nuleidžiame už žemiausias kainas
Kentucky Straight Degtinės pilnos mieros gorčius—$2.00 

Californijos Brendęs gorčius 2.00
Alų, Elių, Porterį ir Toniką galite gauti skryniomis, bačkomis, pusbač 
kiais ir bertaisiais. Perkantiems daug ant balių, veselijų, krikštynų ir 

k tų pas linksminimų 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,

AKIS
apžiū

rime
ir prirenka- 
me Akinius

H. S. S.TOINE
Aklą Specijalistas

399 a Broadway gjggį
arti E Street

Advokatas
WILLIAM E. J. HOWARD 

Lietuviška pavardė buvo 
Vincas F. J. Kavaliauskas

315 V/. Broadway
SO. BOS .'ON, MASS.

J. M. TOPIL1S, 
120 Grand st.,Brooklyn,N.Y.

Nauja Lietuviška

KRAUTUVE
Užlaikome, parduo

dame ir pataisome ge
riausia SIUVAMAS 
MAŠINAS, puikiau
sius Gramafonus ir ki
tokius muzikallškus 
instrumentus. Vai
kams keričiukus, Bai- 
sikelius, visokius laik

rodžius ir tam panašius daiktus. Duodame 
lekcijas ant visu muz.ikaliftku instrumentu.

A. RAULUKAITIS ir J. GIRDVAINIS 
Lietuviai savininkai

SO. ŠOSTON CYCLE CO.
310 Broadway, do. Boston, Mass.

teisingiausia a DTir’IZ’ A 
IR GERIAUSIA API I K K A 

LIETUVIŠKA ^11 * ILlYrl
Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai Lietu
vos ar Amerikos daktarų. Tai vie
natine lietuviška aptieka Bostone ir 
Massachusetts valstijoj. Gyduolių 
galit Raut,kokios tik pasaulyj varto
jamos. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiusią per expresą.

Aptiekorius ir Savninkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, Ramp. c st.

■> SO. BOSTON, MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

THE 
MAGIC
SILENT

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
ventus) — 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.




