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AMERIKA
RINKIMŲ PASEKMES. 
Socijalistų balsų skaičius 

vis auga.
5 d. lapkričio atsibuvo

triukšmingi rinkimai valdi
ninkų daugely vietų Suvie
nytų Valstijų.

Aštriausia kova
New Yorke, miesto majoro
rinkiniuose. Demokratiški 
razbaininkai, kurie yra su
sispietę aplink Tammany 
Hall, šį kartą prakišo. Jie 
ilgai begėdiškiausiu būdu 
valdė New Yorką, bet, ma
tomai, jų dienos suskaity
tos. New Yorkiečiai savo 

* balsavimu galutinai pasmer
kė tą atžagareiviškiausią 
organizaciją ir tammanistų 
kandidatas į majorus gavo 
didelę nosį.

New Yorko majoru iš
rinktas, nors ir šiaudinis, 
bet visgi pirmeiviškas J. 
Mitchel.

didžiajam New Yorke smar
kiai užaugo. Pirmą sykį 
New Yorko istorijoj pavy
ko pravesti savo draugą į 
aldermanų tarybą, būtent 
iš Brownsville’s distrikto. 
Tai didelis laimėjimas.

New Yorko valstijos mies
te Schenectady virė kuo
smarkiausia kova. Tenais 
net keturios partijos susidė
jo prieš socijalistišką majo
rą Lunn’ą. Iš tos priežas
ties Lunn’ą nepavyko išrink
ti, nors socijalistiškų balsų 
skaičius pakilo net ant 1,000. 
Užtat pavyko antru sykiu 
išrinkti i New Yorko valsti
jos seimą drg. Merrill ir dau
gelį miesto viršininkų, ir 
pavieto šerifą.

Massachussetts valstijoj 
gubernatorium išrinktas de
mokratas. Senasis Fossas 
taip visiem įsipyko, jog 

- triukšmingai pralaimėjo. 
Kiek balsų gavo socijalistai 
Mass, valstijoj, dar nėra ži
nios.

Kituose miestuose New 
Yorko valstijoj rinkimai tal
pos nusidavė: demokratai 
išsirinko savo majorą Utica, 
Troy, Elmira ir Buffalo. 
Republikonai laimėjo: Alba
ny, Rochester, Amsterdam. 
Progresistai — Syracuse.

New Jerccy valstijoj smar
kiai pakilo Socijalistiškų bal
sų skaičius. Jersey City — 
ant 15 proc., Hoboken — ant 
16 proc.

New Jersey gubernato
rium išrinktas demokratas 
Fielder.

Draugas Lunn nenuliūdęs.
Nors drg. Lunn netapo iš

rinktu iš naujo ant Schenec
tady majoro, vienok jisai 
nenuliūsta. Jisai mušė tele
gramą The New York Call 
redakcijai, sakydamas, kad 
jisai džiaugiasi, kad balsų 
skaičius už jį užaugo. Soci- 
jalistam reikia stoti prieš 
susivienyjusias buržuazinių 
parti j ų spėkas.

Ulinois’o moterįs balsavo 
prieš saliunus.

Chicago, 5 d. lapkr. 23 
miestuose Illinois valstijoj 
moterįs pirmu dar sykiu tu
rėjo progą balsuoti. Iš pen- 

• kių moterų — keturios bal
savo už saliunų uždarymą. 
30 policmanų bus teisiama, 
nes nepataikavo skebavimui.

Idianapolis, Ind. Čia tę
siasi gatvekarių streikas.

Streikieriai laikosi solida- 
riškai. Dabar prigabeno 
skebų ir pristatė policmanų, 

7 -'kad juos saugotų, važiuo
jant gatvekariais. 30 polic
manų atsisakė nuo tos malo-

ertą. Ji suteikusi jam net 
du milijonu dolerių, kitaip 
tasai tyranas būtų visai nu- 
sibankrūtijęs.
Atsisako vinčiavoti su chi- 

niečiu.
Franklin, N. H. Kunigas 

Finen atsisakė atlikti bažny
tines ceremonijas panelei 
Jievai Bachant, kuri pano
rėjo ištekėti už vieno chinie- 
čio iš Bostono, nepaisant to, 
kad tasai chinietis priderąs 
prie labai senos chiniškos fa- 
milijos.

Aukso kalnai.
New Yorke, netoli Waal 

st., randasi valdiškuose na
muose veik 94 tonai aukso. 
Tasai turtas uoliai saugoja
mas kariumene. Neseniai, 
kad puikiau apginklavus ka
reivius, pristatyta dar gere
snės sistemos šautuvų. De
vyni valdininkai turtų de
partment© iš Washingtono 
užimti apskaitymu visos tos 
gėrybės.

Sale 94 aukso tonų, ten 
randasi dar 30 tonų sidabro 
ir gana daug vario.

O milijonai žmonių tuo 
tarpu be darbo vaikščioja ir 
badauja!
Gomperso ir jo sėbrų cha

miškumas.
Amerikos Darbo Federa

cijos viršininkai užprašė į 
savo metinę konvenciją fa
brikantų draugiją, kuri tei
kėsi priimti užkvietimą.

Ar tai ne chamas ’ tasai 
Gompers?
Kas dedasi su IWW. unija?

Kaip žinoma, valdžia kal
tina Lawrece’o streiko vado
vus tame, jog jie išeikvojo 
pašaliniams dalykams dalį 
visuomenės dėl streiko sudė
tų aukų.

Ligišiol IWW. neišleido 
jokio paaiškinimo. Šiaip ar 
taip kalbant, reiktų kas nors 
atsakyti. Tylėti stačiai ne
padoru.

Iš tos priežasties Vokiečhj 
darbininkų kasa Trenton, N. 
J. išnešė rezoliuciją, kurioje 
sako, kad ateity pinigus siųs 
dėl streikierių per rankas 
socijalistų partijos.

Sekančiame “L.” num. 
męs irgi plačiai pakalbėsime 
apie tuos dalykus.
Carnegie’jaus “karžygiai”.

Carnegie įsteigė tam tikrą 
fondą, iš kurio skiriama do
vanos įvairiems kuo-nors 
pasižymėjusiems žmonėms 
(padėkime, laike gaisrų, ar
ba gelbstant skęstančius). 
Naujoj Anglijoj jau penki 
tokie “karžygiai” gavo po 
1000 dol.

Bet kodėl Carnegie nesi
rūpina tais tūkstančiais be
darbių, kurie liko išmesti iš 
jo dirbtuvių?

Naujos tiesos dėl dar
bininkių moterų.

Pennsylvanijoj įėjo nau
jos tiesos, sulyg kurių mote
rįs tegali dirbti ne daugiau, 
kaip 10 valandų į dieną.
Nežuvo ant “Titanico”, 

žuvo mainose.
Shamokin, Pa. Martynas 

Moran, laimingai išsigelbė- 
jęs nuo skęstančio “Titani
co” — žuvo vietinėje maino- 
je.

Mirtis visados seka pėdo
mis darbininko žmogaus.

šeši sužeisti.
. Indianopolis, Ind., 6 d lap

kričio. Tarpe policijos ir 
gatvekarių streikierių kilo 
ant gatvės susirėmimas. 6 
sužeisti.

nybes ir pasiryžo vely atsi
sakyti nuo vietų, negu važi
nėti su skebais.

Jie bus dabar teisiami 
būk tai už nepildymą savo 
priedermių.
Rinkimuose užmuštas žmo

gus.
Gary, Ind. Laike miesto 

rinkimų, vienas žmogus už
muštas, o kitas sužeistas, 
kuomet kilo gana didelės 
riaušės.
30 dienų kalėjimo už raudo

ną vėliavą.
“Laisvei” rašo iŠ Fitch- 

burgo, Mass. drg. Bedievis:
—3 d. lapkr. lYtchburgo 

finai socijalistai surengė di
džiulę demonstraciją, kad 
parėmus savo kandidatus. 
Demonstracijoj dalyvavo 5,- 
000 žmonių. Benas griežė 
marseljietę. Buvo nešama 
amerikoniška ir raudonoji 
vėliava.

Nespėta prieiti prie mies
to salės, kaip du policmanai 
užpuolė ant raudonos vėlia
vos nešiko drg. Karzonen. Jį 
nuvarė į policijos stotį, kur 
buvo užstatyta kaucija.

Sekančią dieną tą draugą 
nuteisė ant 30 dienų į patai
sos namus.

Tai koks brutališkumas 
laisvoj Amerikoj!
Kruppas stato fabriką Ca- 

nadoj.
Detroito laikraštis “Press” 

praneša, kad armotų kara
lius Krupp’as nupirko dide- 
ius laukų plotus Canadoj ir 

mano ten budavoti ginklų 
fabriką.

Manąs pastatyti didesnius 
fabrikus, ne kaip Essene, 
Vokietijoj.

Standard Oil Co. pelnas.
Standard Oil Co. Indianoj 

išmokėjo šėrininkams per 
paskutinius tris mėnesius 
3 milijonus dolerių.

Tai mat! Juo daugiau 
Wilsono valdžia garsinasi 
kovosianti su trustais, juo 
tų-trustų pelnas auga.

Suv. Valstijų muitinės.
New Yorke atsibuvo Suv. 

Valstijų muitinių kolektorių 
konferencija. Išviso Suvie
nytų Valstijų muitinėse, pri- 
skaitant Aliaska, Hawai ir 
Porto Rico, dirba 8,000 žmo
nių, kuriems išmokama al
gų $10,000,000.

Mainieriai streikuoja.
Wilkes Barre, Pa. Su

streikavo 2,400 mainierių 
Nanticoke apygardoje, rei
kalaudami pilnų tiesų uni
jai.
Kubos valdžiai reik pinigų.

Nėra didesnės ubagės, 
kaip toji Kubos valdžia. Tik 
ką atsidariusiam atstovu 
kongresui, prezidentas jau 
pranešė, kad reiksią skolin
ti, kad spragas užkimšus.
Ir Wilsonui parūpo streikai.

Kada visas pasaulis pama
tė bosų šunybes vario kasyk
lų darbininkų streike (Mi- 
chigane) — tai ir ponas Wil- 
sonas pradeda krapštyt pa
kaušį ir išsirodo jau, kad 
kongresas turės įsikišti į tą 
streiką, taip, kaip tai buvo 
laike W. Virginijos streiko.

Naujas Chicagos globėjas.
Chicagiečiai susilaukė 

naujo policijos viršininko. 
Senasis susipešė su majoru. 
Žinoma, chicagiečiams nuo 
to nebus lengviau.

Katalikų partija Mexikoj.
Mexikoj vis smarkiau ke

lia savo galvą katalikiška 
partija. Ji remia tyraną Hu-

Po rinkimų į Italijos parla
mentą.

Rinkimai į Italijos parla
mentą galutinai pasibaigė. 
Tapo išrinkta 261 konstitu- 
cionalistas, 44 demokratai, 
20 katalikų, 14 konservaty- 
viškų katalikų, 17 republi- 
xonų ir 53 socijalistai.

Veik visi didieji miestai, 
taip Rymas, Neapolis, Ge
nua, Florencia, Milanas ir 
titi pasiuntė parlamentan 
socijalistus.
Rinkimai A. Bebelio vietoj.

Per ilgus metus nabašnin- 
kas ‘A. Bebelis buvo renka
mas atstovu į Vokietijos 
parlamentą iš Hamburgo 
miesto. Bebeliui mirus, at
sibuvo nauji rinkimai. Iš
rinktas Otto Stolten, kuris 
ouikiai apveikė liberališką > 
tarididatą.

Stolten sakėsi veiksiąs A. 
Bebelio dvasioje.
Beprotis karalius atstatytas

Minnich (Bavarija). Per 
40 metų bavaraH turėjo sau 
karalium Ottoną, kuriam 
“ne visi namie.” • Dabar ta
sai karalius paliuosuotas 
nuo pareigų pildymo, o jo 
vieton pastate Liudviką, ku
rį jau ir apvainikavo.

Orine pačta Francijoj.
Franci jo j jau įtaisyta ant

roji linija orinės pačtos. Pir
moji linija eina nuo Pary
žiaus į miestą Panilac. Ant
roji bus — nuo Paryžiaus į 
Nicą, vieną iš puikiausių 
Francijos miestų, kur yra 
puikiausios maudynės. Pa
keliu j bus apsistojama kelio
se vietose, atiduodama ir 
paimama laiškai.

Tarpe Paryžiaus ir Nicos 
yra 465 mylios, bet pačto- 
riai, darydami nukrypimus, 
;urės keliauti net 525 mylias. 
Pačtoriai lėks greitumu 70 
mylių į valandą.

Išsykio pačtoriai pirmo
sios linijos ir patįs nesitikė
jo, kad jiems pavyks regu- 
iariškai pristatyti pačta, 
bet, pasirodo, jog pavyko.

Unijos reikalauja bedar
biams darbo.

Berlyne vis didinasi skai
čius bedarbių. Iš tos prieža
sties Berlyno ūnijistai griež
tai reikalauja, kad miesto 
municipalitetas ir valdžia 
suteiktų bedarbių minioms 
darbo.
Išgyne priešus iš Chinijos 

parlamento.
Pekin, 5 d. lapkr. Nauja

sis Chinijos prezidentas ce
remonijų nepaiso. Jisai be 
jokios gėdos išvijo iš savo 
parlamento 300 atstovų, ku
rie prigulėjo prie priešingos 
jam partijos.

Matomai, taip jau bus, 
kad Chinijon grįžš sena 
tvarka.
60 svarų vario, kaipo baus

mė.
Vienai Glasgowo sufragi- 

stei reikėjo užsimokėti bau
smę už kokį tai darbelį. Bau
smė siekė 50 dolerių. Sufra- 
gistė užsimokėjo bausmę, 
atgabendama 60 svarų va
rio.
Uždraudė Amundsenui skai

tyti lekciją.
Prūsijos valdžia uždrau

dė norvegui Amundsenui, 
kuris atrado pietinį polį, 
skaityti lekcijas apie tą at
radimą, Šlezvige. Iš tos prie
žasties, kaip Danijoj, taip 
ir Norvegijoj kilo didelis pa-

sipiktinimas. Mat, Šlezvi- 
gas yra užkariauta šalis, ku
ri seniau prigulėjo Danijai; 
užtat Prūsų valdžia perse
kioja tame krašte prigimtą 
žmonių kalbą. Matomai, ir 
Amundsenui uždraudė skai
dyti lekcijas, nes jos buvo 
parašytos ne vokiečių kal
ba.
Calba apie militarizmo naš

tos sumažinimą.
Danijoj, Švedijoj ir Nor

vegijoj, kur labai yra įsiga- 
ėjęs socijalistiškas judėji

mas, dabar labai smarkiai 
diskusuojama apie kariu me
nės sumažinimą ir suteiki - 
ną darbo tiems kareiviams, 
kurie bus paleisti. Prie to 
©ristoj a ne vien socijalistai, 
bet ir daugelis buržuazinių 
veikėjų.

Tame galima matyti gana 
smarkią įtekmę socijalistiš- 
ko Judėjimo.
Franci j a apie Mexikos da

lykus.
Mexikos valdžia kreipėsi 

orie francūzų prašydama, 
kad ši sutaikintų ją su Suv. 
Valstijų valdžia. Matomai, 
Huerta nelabai stipriai jau
čiasi besėdįs ant savo prezi
dentiškos kėdės.

Ir vėl sukilimas.
Valstijos department as 

ir vėl gavo pranešimą, kad 
Chinijos provincijoj Honan 
įvyko sukilimas. Tenais de
ginami sodžiai ir miesteliai. 
Toje vietoje randasi ir Ame
rikos misijos, kurios šau
kiasi pagelbos.
žmones žūsta, kaip muses.
Johanesburge (Pietų A- 

frikoj) aukso kasyklose ligi
šiol buvo tokios baisios sąly
gos, jog kasdien žūdavo po 
10 darbininkų.
Garsus rašėjas žada nusi

žudyti.
Garsus italų rašėjas Ga

briel d’Anuncio pasisakė sa
vo ištikimam draugui, jog 
būtinai esąs pasiryžęs nusi
žudyti. Jisai sako, jog per
gyveno audringus laikus ir, 
matydamas, kad jo gyveni
mo saulelė nusileidžia, nu
tarė nors numirti triukš
mingai.

Kokiu būdu manąs jisai 
nusižudyti, nesako, bet sau- 
žudystė būsianti kokia tai 
ypatinga.

Kiek tame teisybės, kiek 
melo, veikiausia, tik patsai 
d’Anuncio vienas težino.

Bijo socijalistų.
Jau seniai nurodėme 

“Laisvėje”, kad Ispanijoj 
galima laukti revoliucijos. 
Nujaučia tatai ir Ispanijos 
valdžia ir, norėdama apsi
saugoti nuo revoliucijos, su
manė sutverti taip vadina
mą darbo ministeriją. Tiks
las tosios ministerijos — da
boti darbininkus nuo užsi
krėtimo socijalistiškom idė
jom. J

Sunaikino didžio filosofo 
paminklą.

Netoli Paryžiaus yra 
Chambery miestelis. Tame 
miestely rados puiki stovyla 
garsaus filosofo ir tėvo Di
džiosios Franci jos Revoliu
cijos Jono Jokūbo Ruso.

Kokie tai valkatos, pasi
naudodami atsakančia pro
ga, nugriovė tą puikią sto
vy! ą. Tvirtinama, kad juos 
bus papirkę katalikiški 
fanatikai.

Valdžia statys naują, tik 
dar puikesnę stovylą.

Mažai laimėjo, nugriovę 
tą stovylą...

Kaip jaučiasi Z. Aleksa?
Kiek galima spręsti iš pa

skutinio laiško, Z. Aleksa iš
eis iš kalėjimo sienų su vil- 
čia gyventi ir veikti. Jisai 
labai rūpinasi, kas dedasi 
“ant laisvės”, vienok žinios 
iki jo veik nedaeina.

Jau sakosi pramokęs vo
kiečių kalbų ir galįs skaityti. 
Taip-pas žada pradėti mo
kintis anglų kalbos. Turįs 
didelį rinkinį rusų “bilinų”, 
aziatiškų padavimų ir sako
si greitu laiku gausiąs dau
giau rusų pasakų, dainų, le
gendų.

Renkąs medžiagą nau
jiems rašiniams: “Drakonas 
—turtų saugotojas”, “Gy
vieji ir numirėliai”, “Mokslo 
Pradžia” ir tt.

Sveikata nesanti pakriku
si. Tik daugybė laiškų, jam 
siunčiamų, nepasiekia ad
resato.

Girių trustas Lietuvoj.
Lietuvos, Latvijos ir Len

kijos stambieji girių pramo
nininkai sudarė trustą, kad 
kuosmarkiausia naikinti di- 
džiausį mūsų šalies turtą — 
girias. To trusto uždavinys 
—pirkinėti bendrai girias, 
kirsti jas bendrai, skirti 
kainas pardavimui ir ben
drai gabenti medžius.
Lietuvaitės mokinsis fran- 

cūziško ražančiaus.
“Laisvei” rašo iš Paprū

sės (Suvalkų gub.)
Čia jau nuo seniai įėjo ma- 

don vežti ūkininkaites į tūlą 
seserų terezijiečių klioštorių 
Šveicarijon. Tenai tas lietu
vaites mokina miniškauti. 
Pabaigusios to klioštoriaus 
mokslą (kur mokina ir fran- 
cūziškai), merginos gauna 
kokias vietas prie bažnyti
nių mokyklų ar važiuoja į 
Ameriką.

Neseniai iš Kybartų išve
žė “partiją” lietuvaičių į 
Šveicariją.
Mažinasi gyventojų skaičius

Šakiai, Naum. pav. Šis 
miestelis kas metai vis au
ga... mažyn. Šiemet buvo 
gyventojų sąrašas, tai pasi
rodė esama 2,176 ypatų, o 
pagal 1905 metuose padary
to sąrašo buvo 2,500 su vir
šum. Šio miestelio gyvento
jams ikišiol stokavo gero 
vandens, tai praėjusiais me
tais davė iškasti šulinį. Dir
bo jį iš Kauno koks tai žydas 
inžinierius, kuriam už dar
bą buvo suderėta 1,800 rub. 
Dėlei to reikalo miesto šei
mininkai pakėlė nuomą už 
butus, ir be to miesto valdy
ba uždėjo dar piniginę rink
liavą nn tik smulkesniems a- 
matninkams, bet ir suvis 
neturtėliams. Šie pastarieji 
šiame dalyke pasipriešino, ir 
liepos mėn. š. m., kaip atva
žiavo į Šakius gubernato
rius, įdavė jam savomis ran
komis prašymą, bet ikišiol 
nieko negirdėti.

Išeivystė Amerikon.
Garlevos apielinkėj (Mar. 

apskr.) labai prasiplatinus 
išeivystė Amerikon. Va
žiuoja už vis labiausia jauni
mas, kuriam šįmet karuo- 
menėn reikia stoti. Gaila 
žiūrint į tuos vyrus, kurie 
taip lengvai išsižada tėvynės 
dėl tų trijų metų! Aną mė
nesį iš Garlevos apielinkės 
Amerikon išvažiavo 7 vyrai, 
iš jų trįs turėjo stoti karuo- 
menėn. Pasienio kareiviai 
juos suėmė ir parvarė į Ma
rijampolę. Naujokų jau ne
bepaleido.

Senoji carienė gyvens An
glijoj.

Londonas, 6 d. lapkr. Se
noji carienė ga1 v tinai nuta
rė apsigyventi Anglijoj. Ma
tomai, ta senė ką nors nege
ro nujaučia namie.
Šią savaitę pasibaigs Beilio 

teismas.
Kijevas, 6 d. lapkr. “The 

World” praneša, kad pabai
goj šios savaitės laukiama 
galutino nuosprendžio žydė
jo Beilio teisme.

Vidaus dalykų ministeris, 
taip praneša “American” 
korespondentas, mušęs te- 
egramą 
<ad ši jokiu būdu neprileis
tų prie skerdynių. Supran
tama, kad jeigu policijos 
nebus prie skerdynių, tai 
niekas kitas ir nesuorgani
zuos jų.
Caro brolis po šnipų prie

žiūra.
Paryžiaus “L’Avenir” 

praneša, kad buvęs trono 
pėdinis, jaunesnysis Mikės 
orolis Mykolas, esąs po poli
cijos priežiūra. Dabar jisai 
gyvenąs Franci jo j ir speci- 
ališki šnipai kasdien priduo
da į Peterburgą raportus. 
Jį buvo įtarę net susinešime 
su socijalistų - revoliucijo- 
nierių partija.

Kaip žinoma, Mykolas 
“neblagonadežnas” dar ir 
todėl, kad vedęs ne karališ
kos giminės’merginą.
Už vieną dienraščio numerį 

10 rublių.
Rusijos žmonės labai įdo

mauja garsiąja žydelio Bei
lio byla Kijeve.

Kijeve išeinantis juoda
šimčių laikraštis “Kijevlia- 
nin” staigiai ėmė ir parašė 
straipsnį, kad Beilis nekal
tas ir smarkiai apkaltino 
valdžią. Paskui tą laikraš
čio numerį pardavinėjo už 
10 rublių. Už vieną tik to 
straipsnio perskaitymą ėmė 
po 2 rubliu.
Macochui nėra amnistijos.

Buvo manyta, kad Doma- 
zui Macochui manifestas su
mažins bausmę visu trečda
liu. Pasirodo, kad ne. Se
natas nutarė, kad Macochas 
negali naudoties manifestu.

Katalikų parapijos.
Vidaus dalykii ministeris 

ketina daryti re
viziją katalikų parapijų su
organizavimo įstatų. Nori
ma būtinai pačius 
parapijiečius pritraukti prie 
šeimininkavimo parapijo
se. Tuo tikslu svetimų tiky
bų departamento būsią šau
kiama taryba, kurioje bū
sią kviečiami dalyvauti ka
talikų dvasininkų ir parapi- 
jonų atstovai.

Dvasiniai, subruzdo, bet 
parapijonams taipgi vertė
tų apie tai pagalvoti ir pa
sirūpinti savo atstovus iš
siųsti, o neatsidėti ant dva
sinių tėvelių.

Gyventojų sąrašas.
Visos Rusijos gyventojų 

sąrašas skiriamas 1915 m. 
Vilniaus gubernatorius iš
leido dabar aplinkraštį, 
draudžiantį kol-kas šokiu 
arba kitokiu tikslu daryti 
gyventojų sąrašą. Norima, 
kad žmonės prie busimojo 
vienos dienos sąrašo ruoštų
si, kaip prie ko-nors nepa
prasto, visu savo atsidėji
mu ir nebūtų prie ko-nors 
kasdien pasikartojančio.

tai

■ 
I
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BAUDOS BALSAI
Kaip čia bus su ta Lietuvos 

autonomija?
J. Ramanauskui teko apsi- 

’ankyti Shenandoah’ry laike 
ponų laikraštininkų susiva
žiavimo ir dabar jisai per 
“Pirmyn” aprašo tų ponų 
kalbas.

Ar tie ponai suvaikėjo, ar 
jiems nevisi namie — sunku 
žinoti, bet pašalinis žmogus 
stačiai nežinai: ar juoktis 
iŠ jų nutarimų, ar stebėtis 
jų autorių begaliniu! kvailu
mui.

Padėkim, kalba apie auto
nomiją. Čia vyriausiu tlu- 
močiu pašaukia poną išgamą 
Yčą. Tasai buria ant pirš
tų ir sako: jeigu caras bus 
caca ir neišvaikys Dūmos, 
tai gausim mažą baronką už 
20 metų! (suprask, paleng
vinimus). Tada, ausis su
glaudę, lauksime ir, dievuli 
ginkie, balsiau prasižiot!

Bet jei caras bus ne caca 
ir vietoj baronkos išvaikys 
Dūmą — o tada! — ponas Y- 
Čas revoliuciją kels.

Ar girdit, Amerikos lietu
viai, apie ką Shenandoah’ry 
kalbėjo pono Šliupo, Yčo ir 
Kompanijos gvardija!

Nežinodami, galų gale, 
kaipgi tasai dėdė caras už
giedos (ar duos spirgutį 
gražumu, ar visai neduos) 
mūsų Saliamonai “prisirik- 
tavo” ir ant geros kloties ir 
ant blogos. Ant gero pasi
vedimo Šliupas rašys knyge
lę, kur stengsis “davadais” 
perkalbėti carą. O ant blo
go pasivedimo, jeigu Yčinę 
Dūmą išvaikytų — tuomet 
bus revoliucija ir net soči j a- 
listai bus pakviesti talkon. 
Net baisu pamislyti, kaip dė
dė Šernas su dėde Šliupu jos 
ant šyvų žirgų Vilniaus pylį 
paimt. Greta jųjų bus kun. 
Laukaitis (matot, visa “tau
ta” kels revoliuciją.) Na, o 
kadangi be socijalistų revo
liucijos nėra — tai daktaras 
Šliupas su kapucinu bus taip 
maloningi ir užleis kamputį 
trefniems socijalistams.

Manome, kad “Šakei” pa
kaks medžiagos bent pusme
čiui, kada ji patirs apie tų 
juokdarių šnekas.

Tik apgailėtina, kad Gab
rio nebuvo. Ar tai ne na- 
chališkumas (anot Balučio) 
tokį ciną užmiršt. Jeigu ji
sai su Poincare cigarus rūkė 
— tai juk ir iš to gali būti 
nauda Lietuvai! Ir štai ėmė 
ir užmiršo apie tokį slonių.

Draugas Ramanauskas 
klausčsi-klausėsi tų ponelių 
kalbų, bet žmogus neiškentė 
ir pasakė: “supelėtų jie kur 
su tokiu protavimu”. Ir tie
sa.

Naujas “Varpo” numeris.
Gavome “Varpo” N 2.
Redakcija vėl “bažijasi”, 

kad ji esanti socijalistiška. 
Žinoma, juo daugiau socija
listų, juo geriau. Bet visa 
bėda tame, kad varpininkų 
socijalizmas labai ypatingos 
rūšies. Pamatę pirmą “Var
po” numerį, pasakėme, kad 
tai socijalizmo kritikieriai. 
Straipsniai iš šio num. pilnai 
patvirtina mūsų nuomonę. 
Ar tai kalbama apie žemės 
klausimą, ar apie jaunimą, 
ar apie rinkimus j Dūmą — 
“Varpo” rašėjams vistiek 
socijalistai užkliūva, kaip a- 
šaka gerklėje.

Būtų šimtą kartų gražiau 
ir naudingiau, ažuot ataka
vus L. Soc.-Dem. P., patal- 
pint rimtus straipsnius prieš 
klerikalus ir suklerikalėju- 
sius pirmeivius. Tuomi ga
lima būtų patraukti žmones 
i kairę, kas taip reikalinga 
Lietuvoj.

Bent keliose vietose pasa
kojama sena pasaka, kad so
cijalistai nemoka prisitai
kinti prie gyvenimo aplinky
bių. Paklausime, kaip jau 
taip mūsų naujieji varpinin
kai moka prie jų prisitaikin
ti? Ar tuomi, kad surengia 
kokį vakarėlį, ar įrengia 
knygynėlį? Vyručiai, ne
būkite taip naivus. So
cijalistai apie tai ne 
vien žinojo, bet ir veikė 
toj dvasioj dar prieš revoliu
ciją. Socijalistai kuosmar- 

kiausia dalyvauja politiškoj 
kovoj ir tai ne kaipo svajoto
jai, bet kaipo reališki politi
kai, kurie labai daug padarė 
tarpe darbo žmonių reikale 
jų politiškos sąmonės pra
plėtimo.

Jeigu “Varpo” red. turi 
gerus norus, męs patartume 
jai atakuoti mūsų bendrus 
didžiausius priešus: caro 
valdžią ir kapuciniją. Ki
taip, išeina tik bejiegis zur- 
zėjimas ir amžinas atkarto
jimas vokiškų revizionistų 
argumentų. Išmintingi po
litikai turi suprast momento 
svarbumą ir žinot, kokia 
taktika atsakančiausia tame 
momente. Tuomet tik gali
ma turėti didesnę įtekmę 
žmonėse.

Jeigu taip nebus, tai “Var
pą” skaitys ne šimtai politiš
kų veikėjų, kurie nori dirbti, 
bet keli desėtkai politikierių, 
amžinai besiriausiančių pro
gramų o se.

Rusijoj ir Lietuvoj ateina 
laikai naujos revoliucijoniš
kos audros. Todėl dabar ir 
reikia žadinti politišką są
monę.

Nebeto jau, kad nereiktų 
visai programų. Varpinin
kai turi pilną tiesą nustatyti 
savo ideologiją. Vienok 
dauguma šiame “V.” num- 
telpančių straipsnių labai 
mažai bendro teturi su savos 
ideologijos pamatavimu. 
Tai vis pigios rųšies polemi- 
kėlės.

Pagarsėjęs ant viso pa
saulio kun. J. Pranaitis.

Visas pasaulis sužiuro į 
Kijevo teismą, kur teisiamas 
žydelis Beilis. Viso pasau
lio laikraščiai atydžiausia 
seka tos bylos bėgį. Visi su
pranta, kad Beilio ypatoje 
teisiama visa žydų tauta.

Kaip žinoma, Beilį teisia 
būk tai už užmušimą krikš
čioniško vaiko su tikslu pasi
naudoti krikščionies krauju 
dėl žydų religijos tikslų.

Ar vartoja žydai krikščio
nių kraują? Tas baisiau
sias užmetimas buvo daug 
sykių pakeltas, bet niekad 
neprirodytas. Ant užklau
simo barono Rotšildo, popie
žiaus sekretorius kardinolas 
Merry del Vai pasakė, kad 
bažnyčia netiki į tą paskalą. 
Tą paskalą atmetė daugybė 
augščiausių katalikiškos baž 
nyčios valdininkų, jų tarpe 
ir Peterburgo arei vyskupas.

Rusijos žmonės į tą teis
mą žiūri, kaipo į pjudymą 
vienos tautos su kita. Val
džia, matydama, kad jai bus 
riestai, stengiasi nukreipti 
žmonių kerštą nuo savęs ant 
žydų. Iš priežasties to teis
mo po visą Rusiją pakelta 
protesto streikai. New Yor- 
ko angliški dienraščiai sako, 
kad net patsai teisingumo 
ministeris norėjęs tą bylą 
panaikinti, nes ji daranti gė
dą rusų valdžiai viso pasau
lio akyse. Vienok caras Mi
kalojus ypatiškai reikalavo 
teismo. Čionais dar vieną 
kartą paaiškėjo, kad pakvai
šėlis Mikė nėra koks durniu- 
kas, bet patsai nori “val
dyti”.

Valdžia, kaltindama Beilį, 
daugiausia remiasi ant lie
tuvių kunigo Pranaičio pri
rodymų, kuris būk tai esąs 
talmudo žinovas. Tasai mū
sų patriotas pasidarė “šlo
vingu” ant viso pasaulio. 
Tai, rodosi, yra dar ir “žvai
gždės” bendradarbis.

Kas gi tai per kunigaš, ku
ris sakosi daugiau išmanąs 
už pačius vyskupus? Jisai 
yra parašęs knygelę lotynų 
kalboj: “Christian! in Tal
mudo Judaeorum.” Toji 
knyga išmarginta ištrauko
mis iš talmudo.

Tuoj aus ant tos knygos 
buvo atsakyta daktarų Kon
tūro ir Mejero. Jie puikiai 
prirodė, kad Pranaitis besą- 
žiniškai iškraipė talmudą. 
Jisai net nesigėdijo padaryti 
baisiausius išvedimus be nu
rodymų, ant kokios talmudo 
vietos remiasi. Ant minėtų 
daktarų kritikos Pranaitis 
nieko neatsakė; vadinasi, jį 
nučiupo bjauriausi darbą at
liekant.

Taip-pat patvirtinta, kad

Pranaitis medžiagą sėmė ne 
iš pirmųjų šaltinių, bet iš 
antrųjų ir trečiųjų rankų.

Tas Pranaičio klastingu
mas pasirodė ir Kijevo teis
me. Štai lapkričio 3 d. jisai 
užtvirtino, kad žydai varto
ja krikščionių kraują (ne 
kokia nors sekta, bet visi), 
kad užmušimo ceremonijose 
dalyvauja ir merginos, kad 
tokiu būdu paskubinus 
Mesijos atėjimą. Pranaitis 
pripažino, kad žaizdos ant 
vaiko kūno tokios, kaip to 
reikalauja talmudas. Bet 
kada teisėjas pakvietė, kad 
jisai nurodytų tuos talmudo 
tekstus, ant kurių remia sa
vo užmetimus, tai Pranaitis 
pasakė: “aš nežinau!”

Argi reikia dar didesnio 
chuliganiškumo? Baisus 
fanatizmas to lietuviško pa
trioto nepridengtas net fi
gos lapu oficiališko mokslin
gumo.

Mūsų laikraščiai, kaip 
“žvaigždė”, “Rygos Gar
sas”, “Šaltinis”—didžiuojasi 
tuo barbaru, kuris, kaipo vi
duramžio šmėkla, švaistosi 
caro šalyje, stengdamasis 
sukurstyti vieną tautą su ki
ta.

Panašus išgamos gaus sau 
galą, kada gaus galą visa ca
riška gauja.

Darbams besimažinant, 
o ateivystei besi- 

didinant.
Kas bus? •
Tokis klausimas ne vie

nam turi ateiti j galvą. Nuo 
30 d. birželio, 1912 metų, iki 
30#d. birž., 1913 metų atvyko 
Amerikon vienas milijonas, 
šimtas devyniosdešimtįs 
septyni tūkstančiai ateivių. 
Kaip matote, tai vienas iš 
“gausiausių” metų immigra- 
cijos žvilgsniu.

Bet ne , vien ką ateivyętė 
auga, bet ir maži naši atgal 
grįžimas. Paprastai, vidu
tiniškai imant, seniau grįž
davo dvi penktadalįs viso at
važiavusių skaičiaus. Šiais 
gi metais atgal grįžo tiktai 
ketvirtoji dalis.

Paskiausios statistikos ži
nios yra už rugpjūčio mėne
sį. Laike to mėnesio į Suv. 
Valstijas buvo įsileista 126,- 
180 ateivių. Tuo tarpu per 
tą patį mėnesį pereitais me
tais atvažiavo tik 82,377. 
Taigi šiais metais atvyko 
tuo pačiu laiku daugiau 43,- 
803. Tuomi pačiu laiku iš
važiavo atgal 23,242. Per
nai gi tuo pačiu laiku namo 
išvažiavo 25,725.

Taigi aišku, kaip ant del
no: ateiviu skaičius didėja, 
o atgal grįžimas mažėja.

Dabar pažiūrėsime, kokių 
tautų žmonės daugiausia 
eina. Ant pirmos vietos sto
vi italai iš pietinės Italijos, 
to tamsiausio krašto. Taip- 
pat dar niekados pirm to ne
buvo atvykę tiek slavų, kiek 
šiais metais. Lenkų paskuti
niais metais atvyko 174,365. 
Tuo tarpu, net 1907 m. atei- 
vystė iš Lenkijos buvo ma
žesnė. Daugiausia keliauja
ma iš tos Lenkijos dalies, ku
ri vadinasi Galicija ir kur 
gyvena tamsiausi lenkai.

Nepaprastai kįla rusų at- 
eivystė. Paskutiniais metais 
rusu ateivių skaičius pasie
kė 51,000. Ypatingai daug 
rusu bėga iš Gardino, Mins
ko, Volyniaus, Kijevo, Mo
giliovo gubernijų, tai yra iš 
tų vietų, kur žmonių apšvie
timas ir, abdnai, kultūra, 
baisiai žemai stovi. Didžiu
ma tų žmonelių paskendę 
amžinoj tamsoj, neišbrenda
moj girtuoklystėj. Suv. Val
stijų valdžia net nusiuntė 
savo žmogų, kuriam paves
ta ištirti priežastis taip 
smarkaus žmonių bėgimo j 
Ameriką iš tamsiausios ir 
juodžiausios Baltgudijos.

Man rodosi, kad čia yra 
dėlei ko palaužyti galva. At- 
eivystė eina didyn, kuomet 
darbų skaičius eina mažyn. 
Tamsūnai galicijonai, pieti
niai italai ir baltgudžiai, tai 
geriausia “medžiaga” dėl 
kapitalistų, bet sykiu su 
tuom ir didžiausi trukdyto
jai dėl organizuoto proleta
rę ato.

Skaitytojų atsiliepimai apie 
“Laisvės” moterų numerį.

Rodos, dar šią vasarą A- 
merikos Darbo Federacija 
buvo išleidusi atsiliepimą'į 
ateivius darbininkus ir kvie
tė juos parašyti laiškus savd 
artymiausiems giminėms, 
kad bent šiuom laiku susilai
kytų nuo važiavimo Ameri
kon.

Mūsų valdžios ir politikie
rių mėginimas prievarta už
slopinti ateivystę — nieko 
gero neatneš. Socijališko 
klausimo negalime išrišti, 
ateivystę sustabdžius, arba 
sumažinus.

Vienok susipratusiems 
darbininkams, žinantiems 
dabartinį blogą padėjimą 
Amerikoj, bent šiuo laiku 
reikia stengtis pranešti savo 
artymiems Lietuvoj, kad 
žmones palaukti! su važiavi
mu.

Kasdien tenka girdėti 
daugybę pasiskundimų, kad 
vienas ar kitas žmogus, tik 
ką atvykęs iš Lietuvos, ne
gali per 3-5 mėnesius darbo 
gauti.

Argi verta tat didint be
darbių armiją?

Bostonietis.

Kame gerumas V. Kap
suko straipsnio?

V. Kapsukas pirmas išdrį
so nupeikti vadovaujančią 
sriovę Lietuvos Soči j ai de
mokratų Partijos, kuri savo 
laiku buvo pagimdžiusi laik
raštį “Visuomenę”.

Kada praėjo karštesnio 
revoliucijinio veikimo laikai, 
kada sustojo ėjusi “Naujoji 
Gadynė” ir “Skardas”—-tuo
met dalis taip vadinamų kul
tūriškų socijalistų veik vi
sai atsisakė nuo savistovio 
veikimo. Tai, jie gauna kokį 
kampelį Mokslo Draugijoj ir 
ten triūsinėja, tai gauna 
kampelį vietos “Lietuvos Ži
niose” ir ten ką—nors pa
braukia, tai “iškovoja“ ke
lias redaktoriškas kėdės 
“Aušrinėj” ir tariasi atlikę 
“milžiniška darbą” .

Savo laiku buvo net atsi
radę tokių socijalistų, kurįe 
norėjo įkurti Peterburge ko
kias tai prekybos kompani
jas ir priskaitė tą darbą prie 
taip vadinamo “kultu ros 
darbo”.

Taigi nieko savo, nieko 
aiškiai socijalistiško toji da
lis socijalistų nedirbo, bet 
vis tiktai gretinosi prie kitų. 
Suprantama, kada pradėjo 
kalbėti apie tautos namus — 
tai jie ir prisigretino.

■ Dabar neseniai gretinosi 
prie kokio tai banko, bet ten,' 
turbūt, dėl rublinių principų 
susipešė.

Tokios rųšies platinamas 
socijalizmas, tai ne socijaliz
mas, bet amžinas ubagavi
mas ir V. Kapsukas, papeik
damas “Visuomenės” takti
ką, sykiu užvožė ir visai tai 
sriovei.

Tegul bankiniai ir kitokie 
ten socijalistai platina “soci- 
jalizmą” bankose — bet turi 
rustics ir aktyviškai vei
kiančių socijalistų, nes taip, 
kaip dabar dalykai LSDP, 
stovi — taip traukties nega
li. Stačiai gėda. Per du me
tu nepajiegia išleisti net 
dviejų savo laikraščio nume
ri’!, o tai vis todėl, kad užsi
ganėdina kokiuo tai jau įki 
rojusiu visiems plakimosi 
orio kokio nors pirmeiviško 
darbo.

Garbė V. Kapsukui, kad 
jisai, išnaujo prabilęs, prabi
lo ne kaipo įnamis pirmei
vių, bet kaipo savo darbą no
rintis veikti socijalistas.

D r įst an t i s protą u t.

Mokėki te atsikirs I i.
Kada politikieriai jums 

pasakos, kad Schenectady 
socijalistai pralaimėjo — 
mokėkite jiems atsikirsti.

Socijalistams ne tiek svar
bi pati majoro vieta, kiek 
balsų skaičius. Jeigu bal
suota daugiau, vadinasi, 
žmonės prijaučiu sccijalis- 
tams.

Neišrinktą majoras todėl, 
kad nors socijalistų balsų 
užaugo visp tūkstančiu — 
tai vienok jų buvo truputį 
permaža, kad “apvajavot” 
net keturias buržuazines 
partijas. j

Moterų numery męs buvom prašę savo 
skaitytojų išreikšti savo nuomonę apie tą 
mūsų mėginimą išjudinti moteris. Labai 
daug mūsų skaitytojų ir šiaip jau pašalinių 
žmonių prisiuntė laiškus, kuriuose išreiškia 
savo nuomones.

“Laisvę” visados buvo tos nuomonės, 
kad skaitytojas ne vien yra prenumerato
rius, užsimokantis 2 doleriu. Kiekvienas 
skaitytojas turi rūpinties savo laikraščio 
reikalais, daboti to laikraščio žingsnius, 
girti užgirtinus darbus, peikti už peiktinus. 
Tiktai tuomet užsimezga tasai dvasiškas ry
šys tarpe laikraščio ir skaitytojų, kuris ga
li užtikrinti laikraščio nuolatinį progresavi
mą. Tiktai tuomet gali susidaryti ta dva
siškoji šeimyna, kurią sudaro skaitytojai, 
išblaškyti po margą pasaulį.

Žinoma, čia męs negalėsim sunaudoti 
visų atsiliepimų, nes jų perdaug, bet męs 
sunaudosime bent tuos atsiliepimus, kurie 
galės duoti pilną supratimą, ką mano mūsų 
skaitytojai apie “Laisvės” moterų numerį.

“Jei ir daugiau tokių raštų pasirody
tų — tai mūsų sesės imtųsi už prakilnaus 
darbo” — sako Dedynas iš Worccsterio, 
Mass, ir nori, kad bent du tokie numeriai 
pasirodytų į metus.. D. Aleksis iš Vermonto 
valstijos sako: “Nėra abejonės, kad ta
sai moterų numeris prikels šimtus moterų 
iš letargiško miego”. Ona Sagcvičienė iš 
So. Manchesterio, Conn., nurodo, kad keli 
laikraščiai ir po dešimtį metų gyvuoja, o 
vienok visai nesirūpina moterimis. “Todėl 
daugiau tokių numerių!” J. Radžiūnas iš 
Verona, N. J. linki, kad tokis numeris bent 
kas mėnesis pasirodytų. M. Baltuškienė iš 
New Yorko išreiškia savo pagarbą visiems 
rašytojams, kurie prisidėjo prie to nume
rio surengimo. V. Adomaitienė iš Gilbert
ville, Mass, tikisi, jog “tas naujas šviesos 
spindulys, mestas į visuomenę, be abejo
nės, su laiku atneš vaisių pageidaujamą.” 
“Tik sesutės į darbą — ragina Adomaitie
nė — o geri vyrai mums padės. Pirmiausia 
turime perstot taip karštai melsties, pačios 
nežinodamos už ką, o užsirašykime kiekvie
na po gerą pirmeivišką laikraštį.”

A. Metelionis praneša iš Collinsville, 
Ill., jog ten visi džiaugiasi, kurie gavo tą 
numerį ir jog tai ne tuščias pasigyrimas, 
bet naudingas darbas. V. Povilaitis, varde 
1.69 kuopos LSS. iš Terre Haute, Ind. taria 
širdingą ačiū “Laisvei” už to numerio išlei
dimą. J. Gažauskas iš Glen Lyon, Pa. yra 
tos nuomonės, kad perskaičius tą numerį, 
nesiras nei vienas protaujantis vyras, ku
ris būtų priešingas moterų teisėms. K. Sa- 
lemonas iš Auburn, Me. išreiškia viltį, jog 
“perskaičiusios šį numerį, moterįs persitik
rins, kaip joms reikia išauklėti laisvą žmo
niją.” Rasit bent dabar nekurios tamsūnė- 
’ės liausis deginusios pirmeiviškus raštus.

S. Parėdnis iš Herrin, Ill. tikisi, kad 
inteligentai ir toliaus neatsisakys prisidėti 
prie tokių numerių išleidimo. Mažoji Onytė 
iš Athol, Mass, nurodo, kad moterįs turi 
ne vien rūpinties apšvieta, bet neužmiršti 
padaryti maloniu ir patį šeimynišką gyveni
mą. Vienas rašytojas, pasak Mažosios 
Onytės, tvirtina, kad bloga gaspadinė pa
daro daugiau girtuoklių, negu karčiamnin- 
kas. Veikiausia, tame yra daug teisybės. 
Retai kuri iš mūsų moterų moka švariai už
laikyti savo butą, gerai pagaminti valgius. 
Tieva Dargis iš Cannan, Conn, teisingai 
protauja, sakydama, jog visa žmonija grei
čiau susitvarkys, kada moterįs imsis už 
darbo.

Klemensas Navickas iš Montello, Mass, 
paakina, kad dar negimus tam numeriui, 
buvo jau kilusios polemikos, vienok dabar 
niekas neišdrįsta sakyti, kad “Laisvė” bū
tų susikompromitavusi.

Visas būrys merginų iš Amsterdam, 
N. Y. savo laiške rašo. “Męs, lietuvaitės, 
jaučiamės labai dėkingos, kad visuomenė 
taip parėmė mūsų tiesas. Tankiai męs, lie
tuvaitės, katros ne taip mokintos, turėda
mos įvairių nuomonių kaslink apšvietus kė
limo, nedrįstame rašyti į laikraščius.”

J. Zubienė iš Montello tvirtina, kad ir 
mažai protaujančios moters jausmai turės 
užsidegti ir paskatinti ją prie smarkesnio 
veikimo, kada ji perskaitys taip supranta
mus raštus.

B. Krasauskas iš Elizabeth, N. J. ma
no, kad daugelis lietuvaičių supras, kad tik 
socijalizmas joms gero velyja. Stankus 
iš Montello, Mass, mato tuose raštuose kil
tą dvasią ir džiaugiasi turėjęs progą susipa
žinti su jais. J. Jančaitis iš Jamaica Plain, 
Mass. įsako moterims, kad šios reikalautų 
iš laikraščių pašvęsti kuodaugiausia vietos 
moterų klausimo gvildenimui.

Daugelis vyrų, siųsdami padėką savo ir 
savo žmonos vardu, džiaugiasi, kad jų mo
terįs pradeda rimčiau žiūrėti į moterų klau
simą, negu jos iki šiol žiūrėjusios.

Žinoma, kaip jau augščiau pasakėme, 
męs jokiu būdu negalime suminėti visų nuo
monių; kurios buvo apie “L.” moterų nume
rį išreikštos.

Kuomet didžiuma džiaugiasi — tarpe 
mažumos skaitytojų^ randasi draugų, ku
riems ateina galvon ir juodos mintįs. Taip, 
žiedas iš Grand Rapids, Mich., klausia, ar 
daugelis mūsų moterėlių paims į rankas tą 
laikraštį? Daugeliui moterų nei neužsi

mink apie tai — nes tuoj, išėjusios ant gat
vės, apšauks ant viso pasaulio. M. Stakionis 
š Lawrence’o taip-pat sako, kad daugumoj 

šeimynų daugiau kalba apie peklą, ne kaip 
apie apšvietą. K. Valys iš Chicagos patvir- 
;ina dar sykį mums visiems gerai žinomą 
faktą, kad daugelis šeimininkių visai neno
ri priimti “ant burdo” laikraščius skaitan
čių žmonių.

Labai daug skaitytojų pasiuntė “Lais
vę” ir į Lietuvą. Kiti, kaip, padėkime, J. 
Venckus iš Rumford, Me., pasiuntė net 30 
ekz. Ar gavo “L.” Lietuvoj, męs neturime 
veik tikrų žinių. Tik iš Žagarės (Kauno 
gub.) drg. A. K—as praneša, kad gavęs 
“L.” net su Varšavos cenzūros antspauda. 
“L.”mot. num. gautas ir Vilniuje.

Škotijoj, kaip galima spręsti iš “Rank
pelnio”, moterų num. plačiausia pasisklei- 
dęs. Argentinoj, nors męs turime vos kelis 
skaitytojus, gavome žinią, kad mot. num. 
smarkiai prisidėjo prie “Laisvės” vardo 
prasiplatinimo.

Kitame “L.” numery męs plačiai pakal
bėsime apie tų savo skaitytojų laiškus, ku
rie kritikuoja atskirų rašytojų nuomones. 
Ten męs pamatysime, kaip nuodugniai ir 
rimtai žiūri daugelis mūsų skaitytojų į įvai
rių rašytojų išreikštas nuomones.

Laisvietis.

Ir mano žodelis apie 
gimdymo streiką.

Ko tik neprasimano tie rašėjai.! — pa
sakys ne viena moteris, perskaičius šį ant- 
galvį. Apie kokį gi gimdymo -streiką gali 
būti kalba? Juk nebus gimdymo — tai ne
bus ir žmonijos ir tuomet ant pasaulio griu
vėsiui galėsime užgiedoti Jeremijaus raudą.

Vienok apie gimdymo streiką kalbama 
labai daug anglų ir vokiečių laikraščiuose. 
Vokietijoj atsirado gana daug moterų, ku
rios reikalaute - reikalavo, kad punktas 
apie susiturėjimą nuo gimdymo būtų įneš
tas socijalistų partijos programon. Tik mū
sų lietuviška spauda tyli. (Apie tą klausimą 
buvo rašyta “Pirmyn.” Red.) Kasžin kodėl?

Ligišiol vis buvo šaukta ant tų bedievių 
francūzų, kur veik jau prigijo dviejų vaiku 
sistema. Kaip parodo statistika, Anglijoj 
irgi žymiai mažta gimimų skaičius. Tokios 
nat žinios ateina ir iš Vokietijos. Tas vis
kas ir akliausiam žmogeliui turi parodyti, 
kad gimdymo streikas yra ne tuščias prasi
manymas, bet vienas iš svarbiausių gyveni
mo reikalų.

Pasakoja, kad Vokietijoj neseniai bu
vo šaukiami dideli moterų susirinkimai ir 
daugelis kalbėtojų karščiausias diskusijas 
apie tą klausimą vedė. Vieni reikalavo, kad 
visi partyviški agitatoriai imtųsi už darbo 
ir pradėtų agituoti už gimdymo streiką, kiti 
gi griežtai buvo tam priešingi ir sakė, kad 
apie jokius gimdymo streikus nenori girdė
ti.

Man išrodo keista, kad prie šio dalyko 
jau priveltos ir partijos ir programos. Joms 
čia nėra kas veikti. Tai mūsų šeimyniško 
gyvenimo klausimas, daugiau nieko.

Norėsime męs, ar nenorėsime, betgi gi
mimų skaičius mažės ir gana. Prie to ver
čia tos baisios, stačiai nepakeliamos gyve
nimo sąlygos, kuriose gyvena šiandien mū
sų šeimynos. Mėsa vis brangyn, kiaušiniai 
brangy n, pieno produktai brangyn, randos 
brangyn — o algos ne tik kąd nesikelia, bet, 
kaip męs matome, bedarbių skaičius vis di
dinasi. Tokiame padėjime kiekviena, svei
kai svarstanti, pora ir be agitacijos prieina 
prie francūziško išvedimo apie porutę vai
kų.

Jeigu męs nueisime į didmiesčių lindy
nes, kur susikimšę vargdieniai — ką męs 
ten pamatysime? Vargą, skurdą, ubagys
tę, ligas. Argi tie išblyškę kūdikiai išaugs 
į stiprius vyrus ir moteris? Niekuomet! Jie 
tik padidins dvasios ubagų ir kriminališkų 
prasižengėlių skaičių. Todėl, nepaisant jo
kių moksliškų teorijų, gimdymų skaičius 
darbininkų šeimynose metas į metą mažta.

Patriotai pradeda šaukti ne savo bal
sais; kunigai šaukia ir grasina peklos baus
mėmis, nes jiems susimažina krikštynų biz
nis.

Bet kodėl tie geradėjai tyli ir nei žode
lio nepasako ant visų kapitalistiškų šuny
bių? Ne pasekmes reikia kritikuoti, bet 
pačią šaknį blogumo išrauti. Bet to jie ne
daro.

Jeigu negalima susilaukti ideališkos 
šeimynos, sveikų kūdikių ir užtikrinti jiems 
gerovę bent jaunose auklėjimo dienose, tai 
kam gi reikia tų motinos kančių, tų rūpes
čių, tų vargų, kad užauginus neūžaugas, 
mažakraujus, silpnapročius?!

Pasakykite, sesės?!
Dėdienė.

Kaip sulaikyti kraujo bėgimą iš nosies.
Lengvesniuose atsitikimuose užtenka 

užsidėti suvilgytas šaltu vandeniu (su le
dais, su sniegu) rankšluostis ant veido, ant 
galvos ir ant sprando; ramiai valandžiukę 
pasėdėti, nešnypšti nosies, nekosėti, nekal
bėti, nerėkti, nesijudinti — ir kraujo bėgi
mas apsistoja.

Didesniems iš nosies kraujo plūdimams 
atsiradus, be to galima bandyti įsidėti įiWr 
sį aptiekinės vatos susuktas knatas, arba
tos esensija suvilgintas, arba alūno milte
liais pabarstytas.

.....11111



3LAISVE

Diskusijos apie ženybinį 
gyvenimą.

Nevedusieji vyrai ir neište
kėjusios moterįs.

Adomaitienė sako, kad S. 
Valstijose yra 17 milijonų 
neapsipačiavusių žmonių. 
Toji skaitlinė gal ir teisinga. 
Vienok priežastis neapsipa- 
čiavimo O. Adomaitienė pa
duoda, mūsų nuomone, klai
dingai.

Ji sako: “paprastai viską 
bandoma suversti ant sąly
gų, bet ne visiems taip vadi
namos sąlygos užkenkia ap
sivesti”.

Bet pažiūrėkime rimčiau į 
dalyką. Mums gerai žino
mos darbininkų gyvenimo 
sąlygos. Jiems niekados nė
ra užtikrintas rytojūs. Štai 
šiandien žmogus dar dirba 
ir turi neblogiausį pragy
venimą ir, rodosi, galėtų gy
venti su šeimyna, o rytoj jau 
gali gręsti netik bedarbė, bet 
stačiai badas. Ir į tą atsi
žvelgdami, daugelis vyrų 
laukia geresnių dienų, bet 
tas laukimas veltui.

Argi ne sąlygos kaltos, 
kad daugelis netik ką negali 
sutverti šeimynos, bet gana 
tankiai dėlei sąlygų turi j ieš
koti persiskyrimo? Argi ne 
gyvenimo sąlygos kaltos, 
kad daugelis bėga iš savo 
tėvynės, palikę ten mylimą
sias ir mylimuosius.

Ir viskas, kas šiame surė
dyme yra blogo — vis tai ne
prielankių sąlygų pasekmės.

Taigi ir šiame atsitikime 
negalime pasmerkti tų mili
jonų nevedusių žmonių. Jei
gu męs jiems suteiktume ge
resnį gyvenimą ir daugiau 
tyro mokslo — tuomet galė
tume ant pirštų suskaityti 
tuos, kurie nepanorėtų vesti 
ar ištekėti, nes išties, palai
dūnų gyvenimas yra apverk
tinas.

Adomaitienė toliaus rašo: 
“dirbančioji moteris ir dir
bantis vyras daug švariau 
gali gyventi išvien, ne kaip 
kiekviena iš jų skyrium”. Ši
tas sakinys liudija, jog Ado
maitienė užmiršo, kad šei
myniška laimė, tai kūdikiai, 
o kada šeimynoje randasi 
maži kūdikiai, tai jau klausi
mas, ar galima pasakyt “dir
bančioji moteris ir dirbantis 
vyras?” Nes moterei jau 
tuomet tik ir lieka vaikai da
boti, o vyrui tuomet prisiei
na aprūpinti visus.

Gal Adomaitienė vadina 
dirbančiomis tas šeimynin- 
kes, kuries užlaiko po pusę 
tuzino burdingierių? Bet 
man rodosi, kad tokioj šei
mynoj negali būti laimes pil
noj to žodžio prasmėj.

Kame gi čia tokios šeimy
nos, teisingiau sakant 
moteries ta laimė? Ai
tai laimė tamsa nuo tamsos 
dirbti surūkusioj virtuvėj. 
Ar galima tokiose sąlygose 
laukti sveikų kūdikių?

Jaunoji karta viską mato 
ir todėl vengia apsivedimo.

Taigi man rodosi, kad ne
norėjime poruotis reikia 
kaltinti mūsų gyvenimo są
lygas. Tik įvykimas socija- 
lizmo pilnai užganėdins mū
sų troškimus.

- Šidaro Brolis.
Po “Laisvės” pastoge.

—Daugelis skaitytojų tei
ravosi, kodėl jie pastaruoju 
laiku gaudavo “Laisvę” la- 
bai nereguliariškai. Prie
žastis negavimo buvo suge
dimas spausdinamosios ma
šinos, dėlei ko turėjom 
“Laisvę” vežti spausdinti 
kiton spaustuvėm

Dabar pranešame, kad 
įgijome atsakančią spausdi
namą mašiną ir reguliariš- 
kas laikraščio išsiuntinėji
mas yra užtikrintas.
—L.Pruseika jau sugrįžo iš 

savo kelionės ir redakcijos 
reikalais galima kreipties ir 
prie jo.

—Greitu laiku “Laisvėje” 
pasirodys dapildymas pasa
kojimo “Apie išvogimą kali
nių iš Paviako.” Mums teko 
susieiti su vienu mums gerai 
pažįstamu draugu, kuris y- 
patiškai tame išvogime dar 
lyvavo. Jisai prisižadėjb 
greitu laiku pagaminti da- 
pildymą to pasakojimo.

KORESPONDENCIJOS.
Iš priežasties kun. Kaupo 

mirties.
Mums rašo:
Bus akyva žinoti apie pa

skutines valandas kunigo 
Kaupo. Jam beesant visai 
silpnu, ateina kun. X., žmo
gus mylįs išsigerti ir, priėjęs 
jrie ligonio, klausia: “Ar tu 
Jki į Dievą?” Kaupas link
telėjo galva. “Ar tu tiki į 
Jėzų Kristų?” Kahpas vėl 
inktelėjo galva.

Galima nepaisyti apie ku
nigus, bet šiame atsitikime 
kiaulė rūpinosi apie valumą 
karvelio.

Dabar didelis vargas su 
“Draugo” redaktorium. Pa
sirodo, kad kunigai neturi 
redaktoriaus, absoliutiškai 
neturi. Kokias dvi savaites 
j. Jurgelionis peržiūrinėjo 
raštus, pagelbėdamas Kau
pui.

Žmonės šneka, kad gal 
būt p. Balutis bus redakto
rius. Jisai ir • atsakančioj 
dvasioj pasakė prakalbą per 
kun. Kaupo laidotuves.

DVI NAUJOS VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGIJOOS.

Matomai įeina madon 
steigti bendras vyrų ir mo
terų draugijas.

CIevelande, Ohio, kaip ra
šo Jurkšietis, susitvėrė 
draugija “Laisvė”. Išsyk 
susirašė 10 narių. Draugi
jos pakraipa bus grynai 
pirmeiviška ir darbininkiš
ka.

Laimingos kloties.
SI. Charles, III., kaip rašo 

Jauna Mergelė, 19 d. sp. at
sibuvo susirinkimas su tiks
li sutverti kokią nors orga
nizaciją. Prisirinko dauge- 
*is moterų ir merginų. Po il
gų diskusijų tapo suorgani
zuota “Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų” draugija.

Pirmininke išrinkta M. 
Gričiūnienė, jos pagelbinin- 
ke Valintaitė. Protokolų 
raštininkas bus — A. Valiu
tas; finansų raštininkė A. 
Ragalskienė. Tik rūpinki
mės, kad toji draugija bujo
tu !

Kitų miestų lietuvės ir lie
tuviai ! Jeigu pas jumis nė
ra panašių draugijų, o ma
tote dirvą, nelaukit nei va
landėlės. Kurkit apšvietos 
žydimus!

L. Prūseikos kelionės pa
sekmės.

26 d. spalio L. Prūseika 
pabaigė savo kelionę, lanky
damas Pittsburgo apygar
dos miestelius. Laike dvie
jų savaičių pasakyta 15 pra
kalbų.

Prakalbas rengė ar III ra
jonas LSS., arba pačios kuo
pos savo lėšomis. \ Tiktai 
vieną prakalbą sake Augš- 
čiausios Prieglaudos Ameri
koje draugystei N. S. Pitts- 
burge.

Laike kelionės pavyko su
tverti sekančios kuopos: 
Vandergrift—6 nariai,Brid
geville — 9 nariai, Bradocke 
(atgaivinta iš 4 narių), Coal 
Centre — iš 5 narių, Bent
leyville atgaivinta iš 10 na
riu.

Paskutinės prakalbos bu
vo Donora, Pa. Laike pra
kalbos prisirašė 9 nauji na
riai. Veik visur laike pra
kalbų parsidavinėjo III LSS. 
rajono ar 6 kuopos literatū
ra. Drg. L. Prūseika žadė
jo aprašyti visą savo kelio
nę “Kovoje.”

Sąkeleivis.

SOCIJALISTŲ PARTIJOS 
JAUNIMO RATELIS.

Rockford, Ill. Čia gyvuo- 
; a S.P.L.S. dramatiškas ra
gelis, kuriame spiečiasi mū
sų jaunimas. Pirmutiniai 
;o ratelio draugai smarkiai 
darbavosi ir dabar ratelis 
smagiai pakilo. /

Dabar mokinasi du veika
lu, kurie norima pastatyti 
ant scenos (“Gyvieji Nabaš- 
ninkai” ir “Paskutinė Ban-

Susirinkimai daroma kas 
jčtnyčia ir atsibūna socija- 
istų svetainėje. Narių per 
;rumpą laiką priaugo, iki 50. 
daugelis labai rimtai dar- 
juojasi.

Tik apgailėtina, kad pas
kutiniu laiku rately kilę ne
susipratimai. Padėkime, ka
da buvo pakeltas klausimas 
apie šokių mokyklą — tai 
radosi priešų. Tame vie- 
nas-kitas pamatė net sumin- 
džiojimą socijalizmo princi- 
3ų. Dėlei tų šokių buvo daug 
keistų diskusijų ir pripasa
kota nebūtų dalykų. Paga- 
iaus, šokių priešai pralai
mėjo.

Paskui buvo patėmyta, 
kad vardas esąs negeras, nes 
partija turi viską kontro- 
iuoti, o jeigu taip nesutin

ka, tai vardą reikia permai
nyti. Ir ant to draugai suti
ko. Dabartinis vardas: Soc. 
Partijos L. Jaunimo Ratelis. 
Toksai jaunimo ratelis gy
vuoja ir tarpe anglų ir jam 
puikiai sekasi.

Tikimės, kad ir mūsų san- 
tikiai pasigerins ir męs kuo
smarkiausia galėsime clar- 
3uotis.

Visų Draugas.

DIDŽIAUSIOS IŠKILMES 
MONTELLO.

27 d. lapkričio, tai diena 
ceremoniališko įžengimo į 
naują, puikią svetainę, ku
rią sau pasistatė Montello 
lietuviai.

Montello lietuviai laukte 
laukia tos dienos, kuri bus 
atmintina jų istorijoj. Kal
bėti išsiųsta ųžkvietimai P. 
Grigaičiui, K J. Bagočiui, 
L. Pruseikai ir kitiems, j

Daktaro šliupo pakvieti
mui pasipriešinta, ypač iš 
priežasties jo dabartinės po
zicijos.

Žmogelis.

;ik buvo atlikta Jurgelio ro- 
ė.

Buvo ir deklamacijų. Ge
rai deklamavo merginos.

Dainavo ir du chorai, vie
tinis ir iš Chicagos. Daina
vo nekaip.

“Laisvietis.”

Canton, Mass.
Šiame miestely lietuvių 

yra apie šimtas. Draugijų 
jokių čia nėra.

Nors laikraščių skaityto
jų yra nemažai, bet daugu
ma cantoniečių “šviečiasi” iš 
rojaus skystymėlio.

Laisvės Vaikas.

ELIZABETH’!) SOCIJA
LISTAI DIRBA IŠSI

JUOSĘ. 
Elizabeth, N. J. 

gyviai atgyja ir 
darbuotis išaušus 
riui, bet socijalistai, — atė- 
us rudeniui, pradeda taip 

dirbti, kiek tik spėkos išne
ša. Štai kad ir pas mus: tu
rėjome prakalbas 29 spalio, 
kalbėjo drg. A. Baranaus
kas. Kalba, matomai, žmo
nėms patiko, nes aiškino la
bai nuosekliai praėjusių am
žių žmonių supratimus ir 
dabarties. Ragino tėvus 
savo vaikus mokinti, kad pa
skui, užaugę, nerūgotų. 
Antras kalbėjo IV rajono L. 
S.S. org. A. Žolynas iš Ne
tvarko, apie partijas: kuri 
yra darbininkų partija, kuri 
gina jų reikalus ir kuri ne.

147 kp. LSS. mokinasi du 
teatrališku veikalu: “Penk
tas Prisakymas” ir 
:ė, vargonininko 
Manoma pastatyti 
nes per Kalėdas.

14 lapkričio atsibus tos pa
čios kuopos literatiškas va
karas, ant kurio kviečiama 
ir pašaliniai. Skaitys refera
tą draugė M. M. Račiutė- 
Herman iš New Yorko, ant 
temos “moteris, kaipo moti
na.”

Buvo čia atskilėlių socija
listų, bet pasirodė, kad jie 
raudonos vėliavos bijosi, 
kad neužplevėsuotų augš- 
čiau, negu jie mano.

Greitu laiku mūsų kuopa 
įsitaisys sau raudoną vėlia-

Visi' kiti 
sujunda 
pavasa-

“Mariu- 
duktė”. 
ant sce-

Kunst—Albert.

Chicago, Ill.
26-d. sp. Dramatiškas Ra

telis prie LSS. statė ant sce
nos B r. Vargšo 3-jų veiksmų 
dramą “Svetimas Dievas.”

Aktoriai dalyvavo: J.Mar- 
kus, Buragūs, Jankauskas, 
p-lė A. Klovaitė, Morkus ir 
poni Visockienė.

Lošimas galima pilnai pa
vadinti nusisekusiu. Daina
vo ir Chicagos liet, socijalis
tų vyrų choras.

Publikos buvo mažai, 
priežasties blogo oro.

J. Minkštutis.

iš

tėvynes mylėtojų
DR-JA NEUŽMIRŠTA IR

KALINIŲ.
Rochester, N. Y. 19 d. sp. 

atsibuvo TMD. 52 kuopos 
Teatrališko Ratelio prakal- 
jos, parengtos dėl Rusijos 
politiškų kalinių. Prakal
bas atidarė J. Bindokaitis. 
Pirmas kalbėjo S. Klimaitis, 
aiškindamas T. R. tikslą ir 
kam jis yra reikalingas. Ra
telis nesirūpina sudėti sau 
pinigų, bet šelpia kankinius, 
streikierius, našlaičius.

Antras kalbėjo K. Vaiva
da apie Rusijos politiškus 
prasikaltėlius, nurodyda
mas, kaip ten jie žiauriai 
persekiojami.

Klimaitis antru sykiu pa
sakojo apie lietuvių rašė jus 
r ragino prisidėti prie rate- 
io. Prisirašė 4 nauji nariai.

Prakalbos žmonėms pati
ko.
Aukavo: J. Šimkūnas $1; J. 

Kindokaitis, M. Jenčius, J. 
Vaitas, D. Yokšas, A. Jasu- 
nas, P. Šlapelis, A. Bartke- 
vičia, V. Jakavičra, A. Bag
donas, J. Klimaitis, J. Dovi- 
donisy K. Vaivoda, J. Man
ais, F. Tamošunas, V. Kli
mas, J. Krapovickas, J.Stan- 
čikas, J. Dobilą, K. Tvaskus, 
S. Gendrėnas, F. Rimkus— 
oo 25c.; Yonuška — 15c.

Mažiau aukavusių negar- 
sinam. Viso surinkta $7.55. 
Persiuntimas 10c. Taigi per 
“Laisvės” red. siunčiame ka
imams $7.45.

J. Mankus.
Nuo red. $7.45 gavome.

giją. Pakraipa katalikiška. 
Yra neseniai susitvėrusi ga- 
spadinių unija, kuri pridir
bo daug triukšmo. Narių 
turi 20. Yra, regis, ir pa- 
šelpinis skyrius.

SLA. 35 kp. yra daugelis 
moterų ir keliatas merginų. 
Pažvalgos laisvos. Taip-pat 
apie 30 merginų dalyvauja 
bažnytiniam chore.

Čia augusios merginos 
esti pardavėjomis bei kler
kais. Kitos visos dirba fa
brikuose. Uždarbis fabri
kuose nuo $2.50 iki $4.00 į 
savaitę, o krautuvėse iki 
$6.50.

Yra merginų, tarnaujan
čių pas bagotesnes gaspadi- 
nes (saliuninkes.)

Vidutines mokyklas lanko 
apie 10 merginų. Apšvieta 
visai žemai stovi. Ar tai ne- 
apsileidimas! O laikraščius 
vos dvi merginos* skaito, išė
mus tų, kurioms, kaipo S.L. 
A. narėms, pareina “Tėvy
nė.” ■

Dvi merginos lanko King
ston seminariją. Kitoms tas 
nerūpi. •’

Keturios yra pabaigusios 
vidutinę mokyklą per pasku
tinį dešimtmetį.

Ką gi daro kitos, kurių 
galima į 1,000 priskaityti? 
Daugelis maukia rudį...

Jeigu ir toliaus Wilkes 
Barre lietuvės mano eiti tuo 
keliu — tai jos ir vaikinų ne
gaus, kurie pripažintų jom 
lygias tiesas.

Jeigu nepasitaisysit — aš 
mėginsiu ir toliaus per spau
dą nurodinėti jūsų darbus.

Neniuvienė.

dausytojų suprato, kad IW 
W. ir Socijalistų partija — 
;ai nėra kokios ten “pra
keiktos”, bet yra organiza
cijos, susidedančios iš tikrų 
Kristaus mokslo pasekėjų.

Šiuo laiku IWW. Lawren
ce yra nusilpnėjusį iš prie
žasties didelės bedarbės. 
Vienok jau pradeda atbusti. 
Vokiečių skyrius yra visai 
nuo “localo” atsiskyręs, bet 
xaip girdėt, tai ketina su
grįžti vėl. Lietuvių skyrius 
yra didžiausias; turi narių 
su virš 600. S. Večkys.

turės

Brooklyn, N. Y.
25 d. sp. buvo atkartota 

ant scenos “žmogžudžiai.” 
Lošė artistai 19 kuopos L.S. 
S., kurie jau ne kartą pasi
žymėjo savo gabumu.

Puikiai lošė Kačergius, 
Sadauskienė, Miškeliunas. 
Gerai lošė Andriukaitis,Bal
trušaitis, P. ir J. Ambrozevi- 
čiutės.

Puikiai užganėdino publi
ką “Aido” choras po vado
vyste p. L. Eremino.

19 kuopos nariai yra la
bai dėkingi mūsų nenuoal- 
siam darbininkui L. Eremi- 
nui. Tik geistina, kad prie 
choro prisidėtų daugiau vai
kinu. £

Athol, Mass.
26 d. sp. kalbėjo P. Svote

lis. Tarp kitko gerokai su
drožė protesto rašėjams. 
Kalbėjo gana gerai ir su
prantamai. Mūsiškis Karo
sas, tų protestų inspirato
rius. pabėgo iš svetainės.

Klausta, kodėl žmonės ne
nori prisidėti prie socijalis
tų? Atsakyta, kad buvęs 
socijalistas, kuris žmones 
nuskriaudęs. Bet juk ne y- 
patose svarba. Reikia žiū
rėt į visos partijos darbus. 
Pagalios, katalikams nerei
kėtų ^užmiršti ir savo ypatų 
Šmitų ir Macochų.

Deklamavo Sabaliauskai
tė ir Navadvarskaitė.

J. Kavlaičia.

Gary, Ind.
LSS. 172 kuopa ant 26 d. 

sp. parengė prakalbas. Kal
bėjo Kaitis iš Chicagos ir 
vietinis drg. Drutchas. Pir
mas kalbėtojas aiškino apie 
kapitalizmą ir darb. organi
zacijas. Drutchas kalbėjo 
apie miesto rinkimus, kvies
damas balsuoti už Soc. par
tiją. ■

Lėšų uždengimui surinkta 
3 dol. Prakalbos publikai 
patiko. Kareivis.

Keliauninkas.

Melrose Park, Ill.
25 d. sp. buvo parengtas 

vakaras Frank and James 
svet. Mėlyno Kaspino kliubo. 
Vaidino “Netikusį Numirė
lį.” Artistai atliko savo ro
les neblogiausiai ir publika 
likosi užganėdinta. Nekaip

Gardner, Mass.
Spalio 27 d. kalbėjo žino

mas J. Ettor. Žmonių prisi
rinko, kiek tik tilpo į salę. 
Daugiausia anglų ir finų. 
Suėjo taipgi veik visi bosai, 
superintendentai, smulkieji 
buržujai. Angliškai kalban
čių darbininkų galėjo būti į 
300.

Ettor puikiai nupiešė dar
bininkų padėjimą dabar te
besančioj sistemoj. Aštriai 
patarkavo patriotizmą, 
“dievą - dolerį.” Nupiešė 
reikalą vienos didelės uni
jos. Įspūdį paliko gerą ir 
pasėjo revoliucijoniškumo 
sėklą tarpe susnūdusių 
“amerikonų.”

Socijalistai neturi ką už
mesti Ettoro kalbai. Tiek 
tik, kad trūko nurodymo 
politiško darbo svarbos.

Prakalbas surengė IWW., 
iki šiol dar silpnutė kuopa. 
Jos išaugimu rūpinasi soci
jalistai.

Korespondentas.

APIE WILKES BARRE > 
MOTERIS IR MERGINAS.

Wilkes Barre, Pa. Mūsų 
moterįs ir merginos snau
džia!

Turime šv. Cecilijos drau-

Milwaukee, Wis.
26 d. sp. drg. Vasiliauskas 

kalbėjo mūsų soči j abstains 
apie šių dienų civilizaciją. 
Kalbėjo nuosekliai ir publi
kai kalba patiko.

Buvo dalinami laikraščiai, 
tarp jų ir “L.” moterų nume
ris ir “Pirmyn”.

Aukų lėšoms padengti su
rinkta $2.05.

Tavo Mylimas.

PITTSBURGO REIKALAI 
Kunigo išvadžiojimas apie 

girtuoklius.
L. Mokslo draugija čia su 

savo kliubu neatsilieka nuo 
eitų apielinkės kliubų. Ji 
gryno kapitalo turi jau apie 
11,000 dol. Na, o kiek veikia 
mokslo labui? Nieko. Šįmet 
surengė republikonams poli
tikieriams dvejas prakalbas 
:.r tai tik iš baimės prieš 
juos. Girdi, iš politikierių į 
miesto majorus geriausias 
būtų Porteris. O, kad męs 
visi patraukiame porterio — 
tai ir biznį darome. Už Por
terį! Urra! Šaukė daugu
ma. Kiti norėjo rėkti už 
Armstrong, o už socijalistų 
kandidatą nei žodelio.

Neseniai klebonas, bemė
gindamas socijalistus, daug 
gero padaręs L. M. D-jai. 
Mat, kunigas norėjo paaiš
kinti, kodėl socijalistai veik 
negirtuokliauja ir pasakė: 
“socijalistai negeria todėl, 
kad jų jau velnias nekuso, 
nes žino, kad jie jam teks. O 
parapi jonai tankiai įpuola į 
tą nusidėjimą, nes jie dar tu
ri dievą širdyje, tai velnias 
karštai gundo prie to”.

Parapijonai taip ir supra
to, kad jie geresni dievui už 
socijalistus. Ir kad tokiais 
likties — tai ir traukia į 
mokslo smuklę. Katrie ma
žiau išgeria, tai tų ir klau
sia: “ar jau ir nuo tavęs vel
nias atstojo, kad negeri?” 
Nenorėdami liktis bevel- 
niais, geria žmoneliai iš pa
siutimo.

O iš to auga kasa. Šį mė
nesį įplaukė 700 dol.

Tinginys.

Atšaukimas.
N 86 tilpo korespon

dencija iš Waterburio, Conn, 
kur kalbama apie dabarti
nius santikius to miesto lie- 
lietuviu, išvažiavus Basana- L- 7 
vičiui ir Yčui.

Toje korespondencijoje 
nupieštas p. T. Matas, kaipo 
politikuojantis žmogus. Męs 
turime pranešti, kad gavo
me iš ištikimų mums žmonių 
pranešimus, jog p. Matas nė
ra toks politikierius, kokiu 
jisai toj korespondencijoj 
nupieštas.

Todėl minėtas pranešimas 
ant jo atšaukiamas.

Knygų apžvalga.

Lawrence, Mass.
Lapkričio 2 d. Lietuvių 

skyriaus IWW. atsibuvo 
prakalbos. Kalbėjo J. Sch- 
midtas. Kalbėjo gana ge
rai. Savo kalboje nurodė 
reikalingumą kovoti už 8 va
landas darbo dienos. Ragi
no kovoti netik ekonomiškai, 
bet ir politiškai; laike rinki
mų liepė visuomet atiduoti 
savo balsus už Soc. partijos 
kandidatus, nežiūrint, kac 
juos visoki agentai kuola- 
biausia keiktų. Pasakė, kac 
vienintelis darbininkų išga
nymas, IWW. ekonomiškoje 
organizacijoje ir visokių a- 
gentų (turbūt Romos) ir 

į tamsuolių prakeiktoje Soc. 
partijoje, politiškoje organi
zacijoje.

Ištikro, galima pasidžiaug
ti iš tokius kalbėtojų, kurie 
veda žmones prie galutino 
supratimo. Gal nevienas iš

lietuviškas vertimas 
pasisekimą.

Bet girdami patį veikalą, 
kuosmarkiausia turime nu
peikti vertimb atlikimą. Pat
sai vertėjas prisipažįsta prie 
tos kaltės. Skaitytojams vi
sai nerūpi daug ar mažai 
laiko turėjo vertėjas. Jiems 
rūpi, kad vertimas būtų at
sakantis, o to nėra. Stačiai 
stebimės, kad p. Ilgaudas, to 
veikalo išleidėjas, kuris ligi- - 
šiol turėjo pilną teisę vadin
tis “gerų knygų leidėju”, iš
leidžia jau antrą , visai prie 
spaudos nepriruoštą knygą. 
Gana būtų jau tos spekulia
cijos ant skaitytojų nesu
brendimo.

Dar bėda, jog prieš mumis 
tik viena dalis "Darbo”. O 
kada bus kitos dalįs? Ne
paranku perskaityti pra
džią, nežinant iki kelintų 
graikiškų kalėdų turėsime 
laukti pabaigos.

Knygos kaina nepažymė
ta. Vertimą atliko A. Uoga. 
Išleista turtu ir spauda p. J. 
Ilgaudo.

Chicagietis.

Redakcijos atsakymai
G. A. Kalnelis (Newark). 

Talpinam pirmiau gautą.
Pabalio Vykšris (New

ark). Dėlei vietos stokos 
negalim sunaudoti.

Korespondentui iš Law
rence. Netilps, neįskaitom.

PAJIEŠKOJIMAI.
Pajieškau tėvo Stanislovo Malokov- 

skio, Kauno gub., Šiaulių pav., Grūz
dų parap., Supilių kaimo.. Jis gyven- 
na Amerikoj apie 11 metų.

Aš jo sūnus, atvažiavau Amerikon 
ir turiu labai svarbų reikalą. Jis pats 
arba kas apie jį žino, malonės atsi
šaukti.

Stanislovas Molokovskas, (94) 
26 E. 21-st st., Bayonne, N. J.

Parsiduoda Barzdaskutykla.
Kūne norit pirkti, nepraleiskite 

progos, nes barzdaskutykla geroj vie
toj, biznis išdirbtas, su pirmos kliasos 
įtaisais, dienomis dirba du barbenai, 
o vakarais 4. Priežastis pardavimo-- 
užsidedu kitokį biznį. Parduosiu pi
giai.

H. BuslaviČia, (90)
62 E. Merrimack st., Lowell, Mass.

NAUJIENA.
Kas užsirašys pas mane “Dilgėles” 

ir “Rankpelnį”, tas gaus dovanų gra
žią knygutę “Pragaro Gelmės.” (87)

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

Važiuokite į Lietuvą
WHITE STAR LINIJA

Tiesiog iš Bostono už pigiausią kainą 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 Of f isas, 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.

Šitame skyriuje, kurį rū
pinsimės neapleisti, kuotan- 
kiausia stengsimės atsiliepti 
apie naujai išėjusias knygas.

Menka mūsų literatūra ir 
gerų, didelių knygų, joje la
bai mažai. Užtat su džiaugs
mu galima buvo sveikinti 
pasiryžimą išleisti Emile Zo
la “Darbas”, vieną iš geraiu- 
sių to francūzų rašytojo vei
kalų. Minėtas veikalas iš
verstas veik į visas pasaulio 
kalbas ir turi labai didelį 
pasisekimą. Tikimės, kad ir

PERSKAITYK!
Užsirašyk Socijalistų Partijos Latvių 

Organizacijos CcntralinĮ Organą

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

“STRAHDNEEKS”
Box 397^ Fitchburg, Mass.

LAIKYKIT JUOS 
SAUGIAME BANKE

TAURINANT
PINIGUS

Musų Bankas yra po kontrole Illinois Valstijos
Kapitalas ir C9A9 CAA AA Užtikrina
perviršis «p4v4.DvV.vv Depositą

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

ir siunčia pinigus į visas šalis. KALBAMA LIETUVI KAI.

CENTRAL MANUFACT. DISTRICT BAN
<VAL,STY13IIN1S BANKAS).

1112 W. 35th Street (Bridgeport) Chicago,
Banka* atdaras: PanedSliais iki 8 vakare, Subatoje 9 iki 2 ir nuo 6 iki 8 vakare. Šiaip nuo V iki 4.
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LAISVE

1

Severos
Balsamas
Plaučiams

Kaina 25 ir 50 centų.

Griuvėsiuose

242 Broadway, So. Boston, Mass.

Stase,

TEATRAS
IR ŠOKIAI

Rengia L.S.S. 71-ma kuopa
Atsibus Subatoje

8 Lapkričio—Nov.,1913
Svetainėj Institute Hali

Aptiekose Reikalaukit Severos. Jeigu 
neturėtų, parsitraukit stačiai nuo mūs.

(Severn’s Balsam 
for Lungs).

išiiuosuoja flegmą ir tuom pačiu suteikia greitą palen
gvinimą. Jis yra geriausiai pritaikintas prie gydymo 
kosulio, užkimimo ir kity panašiy nesveikumy kvėpa
vimo organuose. “Revoliucijos at

1 butelis Rusiškos Višniuvkos.........$1.00
1 buteliu Orandžiu Vyno...................

Viską atiduosime tik u{. . .|l.(X>

Edmundo Steponaičio raš
tų knygą, kuri privalo r. s- 
tis k:ekvienamo lieluvLka-

išiiuosuoja flegmą!
Kiekvienam, kuris kenčia nuo kosulio, arba užkimimo, 
malonu bus sužinoti, kad

W. F. SEVERAvCo-^lZ"

VYNAS IR LIKERIAI.
Kad Išgarsinti mus gerlausį vyną, štai kokius nuleidimus męs padarėme lapkričio men.

1 butelis Aprlkotu Brendęs.............$1.00
1 butelis I’yčiu Vyno ...........................50c

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

a»a mm st., new York.
Tėinikit antAnkoro 
ženklo apsaugoimo

VIETINES-ZINIOS.
Ir taip, jau po rinkimų. 

Laimėjo demokratai. Jųjų 
kandidatas į gubernatorius 
p.- Walsh džiaugiasi, kaip 
mažas vaikas, kad jo viršus. 
Šie rinkimai dar daugiau su
silpnino republikonus. Fos- 
sas pasisakė, jog jisai nei 
pats nesitikėjo laimėti, tai 
kokių galų dar kandida
tavo?

Ar jūs žinote, kad Massa
chusetts valstijoj kasmetai 
areštuojama apie 100,000 iš 
priežasties persmarkaus 
tuštinimo bačkučių?

Suskaitykit, kiek tai pini
gų reikia išmokėti bausmė
mis ir kiek sugaišinama lai
ko.

Pranešame, kad nuo 17 iki 
22 d. lapkričio Labdarystės 
Draugija rengia savo fėrus. 
Prašome publikos prisidėti 
savo dovanomis, kad fėrai 
kuopuikiausia nusisektų. 
Kas turite ką paaukauti — 
malonėsite atnešti gaspado- 
riui J. Klimui. Parankiau
sia vakarais.

Bostone vėl nubaudė tris 
pienininkus, kurie1!-sučiupti 
pardavinėjant falsifikuotą 
pieną.

Sunku bus juos visus iš
naikinti, nes reiktų pradėti 
ir tęsti paeiliuj.

Pranešame, kad 7 ir 10 d. 
lapkričio, 7 vai. vakare State 
House’j bus posėdžiai immi- 
gracijos komisijos. Jeigu 
kas iš ateivių — turi kokį 
nors skundą — malonės ten 
atsišaukti.

Nedėlioj, 9 d. lapkričio, 
162 Bostono LSS. kuopa 
rengia koncertėlį, kurris at
sibus svetainėj 112 Salem 
st., Bostone. Pradžia 6:30 
vai. vakare.

Širdingai užkviečiame ap
linkinius aktorius į talką 
padėti mums surengti tą 
koncertėlį.

Tą pačią dieną, 2 vai. po 
pietų 162 kuopos susirinki
mas, todėl privalo visi na
riai atsilankyti.

Komitetas.

Miela mums pranešti 
Uambridge’iaus ir apielin- 
kės visuomenei, jog visiems 
gerai žinomas B. A. Simona- 
vičius apsivedė su panele 
Katrina Kriščiukaite.

Kaip ir pritinka sulyg 
’ gražaus papročio, parinkta 
aukų Sibiro kankiniams.

Aukavo: B. Simonavičius, 
R. Stašys, J. Bekampis, J. 
Gabriunas, J. Yvanauskas, 
P. Zablackas, F. Dabrovols- 
kis po $1; J. Kazlauskas, J. 
Plokštis, W. Danielius, A. 
Levickas, F. Suslevičia po 
50c.; Kairaitis, J. Beliaus- 
kis, F. Jatužis, M. Visockai
tė, K. Yvanauskienė 
Radzilaš po 25c.; F. Aluse- 
viče 20c.; Stasis 2c. Viso su- 
aukauta $11.22. Pinigai pa
siųsti “Kovai”.

“Laisvė” linki jaunai po
rai laimingiausio gyvenimo 
ir nenuilstančio darbavimosi 
ant darbininkų dirvos.

, w.

LSS. 60 kuopos susirinki
mas atsibus nedėldieny, 9 d. 
lapkričio, 10 vai. ryte savo 
svetainėj. J. Klevas.

Samdome darbini
ttĮ r •vi* • fl I del gelešinkelių, Canadon

Taigi, kurios norite drau
giškai praleisti laiką ir kar
tu šį-tą veikti, galit prisira
šyti.

Linkiu, mergaitėms, gero 
pasisekimo! Tik neįsileiskit 
juodvarnio, kad neišdrasky
tų jūsų pradėto darbo!...

V. A. Zaperiackas.

5 d. lapkr. Labdarystės 
Dr-jos buvo susirinkimas. 
Buvo atsiųsta kelių draugi
jų protestai prieš p. Lekavi
čiaus pasielgimą.

Tuomet vienas tautiškas 
(ir demokratiškas) bosas 
sušuko: “įnešu, kad tokių 
laiškų visai neskaityti, at
mesti.”

Tiesa, bosuk. Visus laiš
kus atmest, tik yčinius svar
styt ir seiles ryt.

Priešas.

277 Cambridge Street
East Cambridge Mass.

Statomas ant scenos triveiksmis dra
matiškas vaizdelis su dainomis ir šo
kiais “Švarkas ir milinė”, paim
tas iš tikro naminio gyvenimo.

Tai yra vienas iš geriausių lietuviš
koje kalboje veikalų, aiškiai parodan
tis kaimiečių ir ponų gyvenimų ir 
koks yra skirtumas tarpe švarko ir 
milinės. Teatro lošime dalyvaus su- 
virš 30 ypatų. Po teatrui bus šokiai, 
Žaislai ir lakiojanti krasa su puikiau
siomis dovanomis. Svetainė atsidarys 
nuo 7 vai., teatras prasidės 7:45 vai. 
vakare.

Širdingai kviečia atsilankyti
Cambrldge’iaus L.S.S. 71 Kuopa.

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.

Važiuokit į Lietuvą
IŠ BOSTONO

United States
Employment Office 

43Portland st., Boston,Mass.

Skaitytojai, imkit 
dovanas!

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

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

Reikalaukite tuojaus.

I P TlliniSa Washington St.J.l • 1 Į3OSTOIN. IV1ASS:

ne name. Steponą,tis buvo venas iš pirr yjy mū y jaunyjy rašytoj i, 
kurie duoda mums prcdž’ą grynos literatūros srovei, kurių visų pir
miausias tikslas jau nebevien žadinimas tautos, v:f:ucrr.etės sąmonės, bet 
ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailiosios musij ratt jos.

Tąjį daily poezijos ir prozos rinkinį galima gauti tik'ai už 1 del. pas

AL. STEPONAITIS
184 Atkins Avenue, Brooklyn, N. Y.

Šio laikraščio, ir visuose kituose knygynuose ir krautuvėse. Reikalaukit 
visur. Reikalaujame agenty kiekvienoje lietuviais ių gyventoje viet< j . 
Uždarbis geras. Klauskite apie sąlygas.
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Didžiausias 
Darbininkų 
Sąvaitinis 
Laikraštis

9 d. lapkr. socijalistų sve
tainėj, 7:30 vai. vakare, bus 
diskusijos. Tema: ar reika
lingas balsavimas tiesus ir 
industrijoj, ar vien tik poli
tikoj?

So. Bostone susitvėrė čia 
gimusių mergaičių draugi
jėlė, kuri vadinsis “So. Bos
tono Lietuvaičių Kliubas.” 
Priguli jau 15 narių. Taipgi 
išrinkta ir valdyba: Prezi
dentas — Liutkevičiųtė, vi- 
ce-prezidentas — O. Janule- 
vičiutė, sekretorius — O. 
Plevokiutė, kasierius — O. 
Jakimavičiųtė. Prie šio kliu- 
bo galės priklausyti ir ne čia 
gimusios merginos. Mokes
tis ant mėnesio 10c. Pašel- 
pos jokios nėra. Įstojimo — 
25 centai.

kur atplaukia geriausi laivai ir pi
giausios šifkartės.

Pigiausias mainymas ir siuntimas 
pinigų į visas dalis pasaulio. Padarom 
visokius dokumentus, k. t. doviernas- 
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:

P. A. Genutis,
(Užveizda Lietuviško skyriaus.)

37 Cross St., Boston, Mass.

Reikalingas Barberis
Reikalingas geras barberis lietuvis, 

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

D. GALINIS
224 Broadway, So. Boston, Mass.
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5 EXPELLER
d Drūti muskulai neatneša naudos, 
; jei Jus Romatizmas kankina. Su
< PAIN EXPELERIU
< jei drūčiai suboršti atneš Jum tuoj
6 palengvinimą ir prašalins priežastį
j skausmų, t'aunami a/> tek-we us l’tic tr OOt 

: F. Ad. Richter & Co.
z urAni Ar NEW YORK.

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 dar 
žiauresnio žmogaus. Stasė, 
kurį pamylėjo tą žiaurų 
žmogų, visa savo širdies 
liepsna — nesusilaukė iš jo 
pusės jokios meilės. Jisai 
pasinaudojo Stase užganėdi- 
nimui savo gyvuliškų ins
tinktų ir užmiršo apie ją.

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

Ta apysakėlė vertėtų per
skaityti kiekvienam.

Kaina — 15c.

“LAISVĖ”,
242 Broadway,

So. Boston, Mass.

DAKTARAS IGNOTAS STANKUS
Vienatinis tikras lietu vys daktaras ir chirurgas cieloje 

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

I-8T GYDO DIGAS
Nuo skaudėjimo strėnų, sąnarių rankų ir kojų, skaudėjimo paširdžių, pečių ir kaulų, reuma 

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

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

l’ADĖKAVONES UŽ IŠGYDYMĄ
Čionai sutalpinti visų yra negalima, bet kelios padėkavonės talpinasi su pavelijimu pa 

čių pacijentų. Kitos visos padėkavonės yra užlaikomos didžioj slaptybėje. Jurgis Bucikas, P. 
O. Box 706, Tamaqua, Pa, sako taip: Labai blogai apsirgau. Vietiniai daktarai atsisakė nuo iš 
gydymo, o vienas iš jų sakė greičiausiai daryti operaciją. Kuomet nuvažiavau pas daktar 
Stankų ir pasilikęs jo Sanatorijoje likausi išgydytas į trumpą laiką be peilio ir be operacijos. 
Kotrina Rutkienė, Minersville, Pa. Labai didžiai sirgau, turėjau skaudėjimą strėnų, nugaros, 
kojų, nereguliariškas mėnesines ir gėlimą paširdžių. Vietiniai daktarai nieko negelbėjo, tiktai 
ateidami į mano namus leido po skuros j paširdžius tą prakeiktą zrodlyvą morfiną, kad tiktai 
tam sykiui skausmus sustabdyti. Nuvažiavau pas Daktarą Ignotą Stankų ir pasilikau jo Sana 
torijoje dėl gydymo. Dr. Stankus pripažino visiškai kitokią ligą, tuojau padarė operaciją i 
davė tikras gyduoles nuo tos ligos. Už nedėlios laiko aš išgijau ir sugrįžau namo sveika. Aš 
Steponas Baranauskis, 846 So. Front st., Philadelphia, Pa. Per keliatą metų jaučiau negerumą 
gerklėje, o prieš atmainą oro net ir skausmą. Ant galo iškarto pradėjo tinti kaklas, gelti galva 
ir pasikėlė didis karštis. Dr. Stankus po sustabdymo karščio, padarė man operaciją ant gerk 
les ir dabar jokio negerumo gerklėje nejaučiu ir esu sveikas. Antanas Sailis, 1311 Monroe st., 
Philadelphia, Pa. Daktaras Stankus išgydę mane nuo kosulio, skaudėjimo krutinėję, sunkau 
dūsavimo, skaudėjimo paširdžių,galvos ir abelno nusilpnėjimo, Už ką ištariu jam širdingą ačiū, 
Helena Kopp, 497 Edgewood st., New Haven, Conn. Likosi išgydyta nuo slinkimo plaukų. Aš 
Fabijonas Druteika, 701 W, River st., Waterbury, Conn. Siunčiu savo paveikslą ir ištariu šir
dingą ačiū Dr. Ignotui Stankui už prisiųstas man gyduolės ir išgydymą manęs nuo baisios li
gos, kaip tai: kosulio, skrepliavimo, skaudėjimo krutinėję ir paširdžiose.

Visuomet kreipkitės ypatiškai arba su laišku ant tikro adreso taip:

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

Ofiso valandos: Iš ryto nuo 9 iki 11. Po pietų nuo 2 iki 4, vakarais nuo 7 iki 8 vai.
Nedėliomis nuo 9 iki 11 vai. ryto ir nuo 1 iki 4 valandai po pietų.

WFW kl T W A Užsisakykite išank.sto KALENDORIUS
I a 1^1 P 84 (TV e A B I <lovanom savo kostumeriams. Šįmet 

ūJ l/dM uHajLIi 0 “LAISVES” spaustnvė turi gražiausių 
ir pigiausių kalendorių.

IMPORTUOTOJAI IR DAUGU
MOJE LIKIERIŲ PARDAVĖJAI 
_______________________________L—.

BOSTON, MASS.
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Leidžiamas
Lietuvių Soc.
Sąjungos
Amerikoje

tai .........................
JA U 1)1 ES DAINOS

a p ž i ti
ri me

ir prirenka
mo Akinius

J. HOWARD 
avimi? buvo 
Kavaliauskas

Telephone So. Bost'in 605

LIETUVIŠKAS

Pasekminrai atlieka savo darba prie 
___ . i suteikia visokias rodąs ir 
paRelba invairiose moterų ligose.

6 Loring st.,
9 arti E Ir7th at».

Nauja Lietuviška 

KRAUTUVE
Užlaikome, parduo

dame ir pataisome ge
riausia S1U V A M A S 
MAŠINAS, puikiau
sius Gramafonus ir ki
tokius muzikališkus 
instrumentus. Val

akams keričiukus, Bal- 
sikelius, visokius laik

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

A. RAULUKAIT1S ir J. GIRDVAINIS 
Lietuviai savininkai

SO. BOSTON CYCLE CO.
310 Broadway, So. Boston, Mass.

VIhcum I . J

315 W. Breadway
50. BOSTON, MASS.

M 
tt

THE 
MAGIC
SILENT

PAIN-EXPELLEE
Žmogus jei kankinamas skausmais yra 
be pagalbos kaipo akrūfas sudaužytas 
ant skalu. Ar kenčiate skausmus Roina- 
tiznio, Neuralgijos, Užsišaldynio ir 1.1, 
tada pamėginkite pora sykiu.sutepti su

P A I N E X P E L E R I U , 
Pasovencziais naminiais \Aistais.

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

Oeinyktt ant ant 'flnker/o — jBcnk-to a/XMiya'Imt.

TRIS GEROS KNYGOS:

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

PA^AI II II I PATAS Astronomiška kny- I 1 /VO K<a ttpfe(muiV( žen)Qr
ir kitas planetas, Su paveikslėliais............................

MEILES karštlige knygelė apie 
meilę................................................................. 2()c.

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

J, STROPUS
6 L'irinj St., So. Boston, Mass.

KOVA”
* *

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

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

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

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

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

99 1815 E. Moyamensing Ave.
PHILADĖLPHIA, PENiN’A.

“PIRMYN”
SAVAITINIS LAIKRAŠTIS.

Jei norite aiškiai suprasti darbininky klesos gyvenimo ir judėji
mo reikalus; jei norite sekti šios šalies politiką ir turėti žirny iš 
viso pasaulio kraštų; jei norite apsipažinti su visuomenės ir gamtos 
moksly 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 savo krautuvėlę nuo 207 C St., 
So. Boston, ant 19č> Broadway, 
(prie pat policijos stoties), So. Boston. 
Savo krautuvėj užlaikau cigarų, cigare- 
ty ir tabako. Taipti pataisau ir nučys- 
tinu čeverykus.

ANTANAS ABAZORIUS
196 Broadway, South Boston, Mass.
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DIDELE SĄKROVA
Visokių lietuviškų, polsky ir rūsy knygų, 
laiškams popiery, tikry trejanky,geriau
sių britvy, puikų biznieriams kalendo- | 
riy, laikrodėlių, retežėlių, žiedų, špilkų 
ir kity auksinių daiktų. Reikalingi agen
tai. Knj gu kataliogą siunčiam gavus 
už 2c. štampą. (X'9£)

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

“Laisvės” Redakcijoj 
galima gauti šios 

knygos.
Čenstakavo .Klioštoriaus Slaptybes 

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

JĖZAUS DRAUGIJA arba jezuįi- 
10c, 
15c.

arba 
ir at-

(Iv rantuojame, jog mus vynus yra t> riausls ir geriausia.
Perkant gorčiais, nuleidŽiame už žeminusias kainas

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

Aly, Eliy, Porterį ir Toniką galite gauti skryniomis, bačkomis, pusbač
iais ir bertainiais. Perkantiems daug ant baliy, veselijy, krikštyny ir 

kily pas linksminimy nuleidŽiame labai pigiai.
Atsilankykite pas mus, o užtikriname, kad iš mus patarnavimo busite užganėdinti

“Štoras su žemiausiomis kainomis’’

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

Akių Specijalistas
399 a Broadway 

arti E Street

i Akušerkai
SPabalguitl kursą Womans Medical M 

College, Baltimore, MJ. £

R gimdymo, taipgi
j? pagelba invainos

| F. Stropiene
M SO. BOSTON, MASS. •

TEISINGIAUSIA < n*Tiri7 A 
IR GERIAUSIA A T I F K A

LIETUVIŠKA * llalWl
Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie n čėplai Lietu
vos ar Amerikos daktary. Tai vie
natinė lietuviška aptieka Bostone ir 
Massachusetts Valstijoj. Gyduolių 
galit gaut,kokios tik pasaulyj varto
jamos. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiusią per expresu.

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,

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

kaip pažinti žmogaus praeitį 
eitj.....................................................

LEKCIJOS apie atskirimą ženklų 15c.
/ADtiVAS Keliaujantiems į Ameriką 

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

nologų rinkinys............................. 15c.
.INVOLIUCIJOS ATBALSIAI. Dai

lus apsakimelis iš revoliucijos lai
ku.................................•................... 15c.

I'EATRAS ŽMONIJOS GYVENIME
Labai naudinga knyga............... 20c

PRASIKALTIMAI tr prasikaltė
liai........................  hic. ;

“PASAULIŲ RATAS” ................ 25c.
“AU1>Ė.L\L”. Puikus veikalas. 50c. 
“KAS IŠGANYS LIAUDĮ.” .... 50c. 
“GIEDROS KALENDORIUS.” 15c.

‘‘SOCIJALDEMOKRATŲ MOKSLO 
....PAMATAI” .............................. 20c.
“MEILĖS KARŠTLIGĖ”............... 20c.
GRIUVĖSIUOSE, Jasiukaičio apys. 15c
E. Steponaičio Raštai ......................... 1.00 j
ŽENYBA ir žmogaus gyvenimo siek. 10c 
“GREIČIA USIAS PAMOKINIMAS1

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

veikslai: Į
“KAPITALIZMO SISTEMA.” 20c. ;

Reikalaudami knygų arba paveiks- < 
lų, rašykite sekančiu adresu: Į

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

Aptiekurius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

> SO. IMWTON. MASS. * 

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.2)
e So. I i on. K45 M

F. MATULAITE
4‘>5 B oadway

SO. BOSTON. MASS.
' H'nndoa:

iNiio 12- 2 diet ą ir nuo 7-1’ vaksre.
Nedėliomis iki 3 vai po piet.
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Nauji Laiškai
Tik ką atspausdinom dau

gybę puikiausių laiškų, įvai
riausio turinio, su gražiau
siomis dainomis ir kvietko- 
mis. Tais laiškais kiekvie
nas galės pasidžiaugti. Kas 
ims 100 laiškų (sykiu ir kon- 
vertus) — tas 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.




