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Lietuvis išžagino mer
gaitę.

Vis tankiau ir tankiau lie
tuvių tarpe atsikartoja kri- 
minališki nusidėjimai. Veik 
kiekviename “Laisvės” nu
mery reikia pranešti apie 
kokį nors baisų faktą.

Iš Springfield, Ill. mums 
rašo:

Tūlas Masadamskis išža
gino devynių metų mergai
tę. Po tam bjauriam darbui 
jis buvo pabėgęs, bet tapo 
suimtas ir, laukiant teis
mo, pasodintas į pataisos 
namus.

Lietuvis užmušėjas ištei
sintas.

Mums rašo, jog Juozas 
Natkevičius, kuris užmušė 
Janušauską ir sužeidė Pa- 
lubeckį (Žiūrėk “L.” Nl) 
išteisintas, nes turėjo gerą 
advokatą. Advokatas tvir
tino, kad Natkevičius pa
pildė užmušėjystę, besigin
damas.

Worcesterio žmonės apie 
tai labai daug šneka.
Vienas saliuninkas pasakė: 

“Na, jeigu jau ir užmušus 
žmogų galima būti liuosu, 
tai aš netikid į dievą!”

Unijistai eis kalėjimam
Chicago. 24 vadai ir nariai 

tarptautiškos tiltų darbinin
kų unijos, kurie savo laiku 
buvo nuteisti kalėjiman ant 
įvairių terminų, turės atbū
ti savo terminą kalėjime. 
Kaip žinoma, jie buvo nu
teisti taip vadinamame di- 
namitierių suokalby.

Taip nusprendė apeliaci
jos teismas Chicagoje. Tik
tai keli iš jų tarpo paleisti.

Valia statyti ant juodo 
listo.

Haverhilio darbininkas 
John Cornellier, kuris už
vedė bylą su Haverhill Shoe 
Man. Association, pralošė 
bylą. Jisai skundė minėtą 
kompaniją, kuri padėjo jo 
pavardę ant juodo listo. Dė
lei tos priežasties jisai turė
jo labai daug nuostolių, nes 
negalėjo gauti darbo.

Teisėjas Loring nuspren
dė, kad kompanija neprasi
žengė prieš tiesas.

Kokio gi kito nuospren
džio galima laukti nuo mūsų 
teisėjų?

Valo New Yorką nuo bo- 
mų.

Naujas New Yorko majo
ras Mitchel nori apvalyti 
miestą nuo bomų. Pirma 
“ablava” ant “gengsterių” 
jau padaryta. Suimta 50 
bomų, kurie yra mažiau ar 
daugiau nusižengė prieš 
teises.

10 naujų federališkų ban- 

Perėjus naujoms teisėms 
apie bankų sistemą ir pinigų 
apyvartą, bus įkurta nema
žiau, kaip dvylika federališ- 
kų rezervinių bankų.

Privatiški bankierai agi
tuoja, kad tokių bankų būtų 
įkurta kuomažiausias skai
čius, būtent tik astuoni.

Biznieriai nori 12.
Kaip sakoma, bankai bus 

įkurti Bostone, New Yorke, 
Chicago, Baltimore, St. Lo
uis, San Francisco, Denver, 
St. Paul, Kansas City ir At
lanta.I

Konfiskacija dvarų Me- 
xikoje.

Generolas Villa pradėjo 
visai smarkiai konfiskuoti 
turtus savo priešų.

Iš tos priežasties visi tur- I šeles į dangų.

čiai atsimeta nuo jo ir perei
na į Huertos pusę.

Dabartinė Mexikos val
džia gavo paskolę iš Londo
no, sumoje 800 svarų ster- 
ingų. Jeigu ne ta paskolė, 

valdžia būtų visiškai priėju
si prie bankrūto.

Kareiviai deportavo “mai- 
nierių angelą.”

Kuomet į Trinidad (Colo
rado) pribuvo senelė Jones, 
cad pagelbėjus mainie- 
riams, ji prievarta buvo de
portuota iš to miesto gink- 
uota kareivių spėka.

Darbininkų bažnyčia pa
gelbsti bedarbiams.

Taip vadinamoji “darbi
ninkų bažnyčia” New 
Yorke, kaip galėdama gelb
sti bedarbiams. Kasdien at- 
sibūna joje bedarbių mitin
gai. Suorganizuotas infor
macijų ir susišelpimo biu
ras.

Kalbama apie visuotiną 
streiką dėlei Calumeto 

tragedijos.
—Amerikos Darbo Fede

racijos prezidentas šaukia 
extra susirinkimą pildančio
jo komiteto Washingtone, 
cad apsvarsčius, kuo pa
gelbėti Calumeto streikie- 
riams. Daūgelis agituoja už 
apšaukimą visuotino strei
ko.

—Eugene V. Debs, soci
jalistų lyderis, vyksta į 
streiku apimtą vario dis- 
triktą Michigane.
Rabinas sako, kad kiekvie

nas darbininkas soci- 
jalistas.

Žydų draugijų susivažia
vime Philadelphia, Pa. gar
sus rabinas L. J. Kopaid pa
sakė, kad kiekvienas susi
pratęs ar ne susipratęs dar
bininkas vis viena turi virs
ti socijalistų.

Ir tiesa. Kada tą tiesą 
supras mūsų kunigai?

Vilioja darbininkus, kad 
nuslopinus IWW. uniją.
Detroit, Mich., 7 sausio. 

Ford Motor Co. pranešė, jog 
įveda aštuonių valandų dar
bo dieną, priima dar dau
giau naujų darbininkų ir, 
jog iš $10,000,000 pelno, bus 
duota dalis darbininkams 
šiais metais, pakeliant al
gas.

Sako, jog tūkstančiai dar
bininkų veržėsi į ofisą, kad 
gavus vietų, vienok tą die
ną darbo nedavė.

Iš kurgi tokia “mielašir- 
dystė?” Ogi iš baimės prieš 
IWW. uniją, kuri organi
zuoja tą dirbtuvę ir jau se
niai rengėsi prie streiko.

Maištas ant laivo.
Ant laivo “Glaucester”, 

kuris 3 d. sausio išplaukė iš 
Bostono, kilo maištas tarpe 
jūrininkų, užpuolusių laivo 
aficierius su peiliais.

Jūrininkai nuraminti ir 
surakinti.

Nuskendo laivas.
Nuskendo laivas “Okla

homa” kurį, kaip tvirtina, 
vilnįs perskriodė pusiau. Ke
lios dešimtįs žmonių nu
skendo. Kitus išgelbėjo lai
vas “Bavaria”.

Win

Areštavo 14 šokių moky
tojų.

New Yorke pradėjo per
sekioti naujo šokio — tan
go — mokytojus. Areštavo 
net 14 mokytojų.

Jau ir šokti bus nevalia, 
šokisvienok, sako, tasai 

yra nemorališkas.

žemės drebėjimas Graikijoj.
Athenai, 7 d. sausio. Dau- 

gelyj Graikijos vietų buvo 
atjaučiamas smarkus žemės 
drebėjimas. Spartoje pairo 
daug namų.

Vilius kiša savo nosį j te
atro dalykus.

Prūsų karalius Vilius vie
nu sykiu atlieka devynis a- 
matus ir sakosi esąs visame 
kame specijalistas. Štai, 
ruošiant perstatymui “Par
sifal”, jisai veikė, kaipo sce
nos manageris.
—Prakaitavęs žmogus, kaip 
drūtas.

Pagelba dėl balkaniečių.
Londonas. Komitetas pa

gelbėjimui nukentėjusių nuo 
baisenybių ant Balkanų’ at
sišaukia, prašydamas sku
bios pagelbos.

Baisiai vargingas žmonių 
žadėjimas pietų Bulgarijoj. 
Solonikuose daugybės pabė
gėlių stačiai miršta badu. 
Tas pats ir Albanijoj.

Tai kokios baisios karės 
pasekmės.

Tarptautiškas biuras so
či jalistiško jaunimo.

Tarptautiškas socijalistų 
sekretariatas Brussely nu
tarė įsteigti naūją ant viso 
pasaulio biurą, kuriam rū
pėtų organizuoti jaunimą į 
socijalistiškas eiles.

Kiekvienos tautos soči ja-
Graikų ir bulgarų sau tildai. listiško jaunimo organizaci

ja turi išrinkti savb sekreto
rių, kurie vėliaus susiva- 
žiuos Brussęlin visų reikalų 
apsvarstyti.

Lakūnai šaudysis.
Garsus francūzų lakūnas 

Vedrines, kuris -laimingai 
atliko kelionę iš Paryžiaus į 
Egyptą, turės šaudyties su 
savo konkurentu Roux.

Vedrines turi vykti Pary
žiun.

Visur ta konkurencija...
Kiek tavorų Paryžius išga

bena į Suv. Valstijas.
Vienas tik Paryžius išga

bena į Suv. Valstijas tavorų 
už $80,000.

Sofija. Jau anksčiau ra
šėme, kad bulgarai apskelbė 
didžiosioms valstybėms, jog 
graikai rengiasi sušaudyti 
paimtus nelaisvėn makedo- 
niečius. Dabar pati graikų 
valdžia praneša, kad nei vje- 
nas belaisvių nebus sušau
dytas. Bulgarai šiuom pa
aiškinimu patenkinti.

Net ramiausi socijalistai 
eina prieš valdžią.

Italijos valdžia pradėjo 
meilinties prie taip vadina
mų socijalistų reformatorių. 
Net kelis iš jų senatoriais 
paskyrė. Vienok net išmin- 
tuoliai šiaušiasi prieš val
džią. Štai jų vadovas Bisso-
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Sniegynai Ispanijoj.
Madrid (Ispanija). Visoj 

Ispanijoj iškrito tokia dau
gybė sniego, kaip dar nieka
dos pirm to nebuvio.

Daugelis sodžių visiškai 
atskirta “nuo svieto”. Bijo
masi, kad daug kur žmonėm 
prisieis ir pabadauti, nes 
vargiai bebus galima prista
tyti maistas.

Mainieriams pensijos.
Brusselis (Belgija). Par

lamentas perleido tiesas, jog 
kiekvienas mainieris, sulau
kęs 55 metų ir išdirbęs mai- 
nose 40 metų, gaus pensijos 
$70.00.

Na jau iš tokios pensijos 
nekaip tepragyvensi.

Po karei reik pinigų.
Turkijos parlamentas su

tiko su tuomi, jog reikia pa
skolos $100,000,000, kad už- 
lopinus skyles, kurias pa
darė karė.

Teisiamas Prūsų pulki
ninkas.

Dėlei žiauraus elgimosi 
Prūsų aficierių su Alzacijos 
gyventojais, dabar prasidė
jo teismas pulkininko von 
Reuter. Prieš jį liūdyja 28 
alzasiečiai.

Prūsų aficieriai sako, kad 
alzasiečiai juos vadino “prū
siškom kiaulėm.”

Alzasiečių padėjimas to- 
kis, maždaug, kaip ir Prūsų 
lietuvių.

Kiek žydų pasauly?
Jewish Year Book skelbia, 

jog žydų visam pasauly da
bar yra 13 milijonų.

Europoje žydų yra 9,950,- 
000, o Amerikoj 2,194,061.

46 bankai subankrūtijo.
Sao Paolo (Brazilija). 

Šioje šalyje subankrūtijo 46 
bankai. Istorijoj brazilijos 
dar nebuvo tokio atsitikimo.
Ar nauja kare ant Balkanų?

Konstantinopolis, 9 d.sau- 
sio. — Pranešama, jog Ma
žojoj Azijoj smarkiai mobi
lizuojama turkų kariumenė, 
kuri turi išsikelti ant grai
kiškų salų be formališko ka
rės apskelbimo.

Armėnai.
Armėnai, kurie randasi po 

Turkijos globa, atsisakė da
lyvauti rinkimuose į Turki
jos parlamentą, nes jiems 
neduodama jokių teisių.

Portugalijoje.
Portugalijos papildomuo

siuose rinkimuose Costos 
kabinetas gavo daugumą 
15—20 balsais. Senate val
džios partija esti mažumoje.

Ablava ant socijalistų 
dienraščio.

“Laisvė” tik ką gavo žinių 
iš Krakovo, jog Peterburge 
uždarytas darbininkų dien
raštis “Za pravdu”, kuris 
ėjo po įvairiais vardais nuo 
užpereitų metų. Redakcija 
“užpečėtyta”. Daugelis ze- 
cerių ir redakcijos narių su
imta ir nugabenta kalėji
mam Taip viskas atsitiko 
staiga, jog išanksto nebuvo 
prisirengta prie išleidimo 
naujo laikraščio. Todėl, ra
sit, dabar tūlą laiką ir 
prisieis pabūti be laikraščio.

Po naujų metų Dūma 
veikiausia priims katorginį 
įstatymą apie spaudą. Tuo 
įstatymu visiškai norima 
užgniaužti burną darbinin
kiškai laikraštijai.

Caras važiuoja Francijon.
Paryžius, 4 d. sausio. Ca

ras šiais metais ketina va
žiuoti Francijon. Taigi, dar 
kartą pasirodo, jog tarpe 
francūzų kapitalistų ir ca
rizmo yra arty m i ausi ry
šiai.

Gelžkelių karštligė.

Rusijoje rengiasi ir labai 
karštai rengiasi tiesti dau
gybę gelžkelių. Tam reika
lui užsieny, ypač Prancūzi
joj, būsią paskolinta per ke- 
liatą metų beveik po milijar
dą rublių.

Reikėtų tokiu karštu ūpu, 
pakol dar neatšalo ministe
rial ir kita vyriausybė nesu
spėjo atšalti, pasinaudoti ir 
lietuviams. Vertėtų bent 
mūsų atstovams paklibinti 
kur reikia, gal ir pasisektų 
susilaukti ir Lietuvai iš to 
naujų geležinkelių arba bent 
privažiuojamų nuo geležin
kelių plentų. Laukiama ge- 
geležinkelių iš Liepoj aus 
per Raseinius, Jurbarką li
gi užnemuninės šakos (šeš- 
takovo), nuo šeštakovo per 
Marijampolę į Kazlus ar į 
Mauručius, nuo Rygos ar 
Ventpilies (Vindavos) į Vil
nių. Žada, mat, būt kol- 
kas tokiems reikalams pini
gų. Taigi nepraleiskime ge
ros progos!

Nauji pasportų įstatai.
Policijos departamentas 

rengia naujus pasportų įsta
tus. Šis sumanymas steng
sis visai panaikinti paspor- 
tus, o asmens paliudijimais 
galėsią būti visokį kiti ofici
aliai dokumentai, kai karei
vio bilietas, metrikų liūdy- 
mas ir net vizitinė kortelė. 
Naujo sumanymo pamatan 
padėti vakarinės Europos 
įstatymai ir praktikos paty
rimai. Tiktai užsienin ke
liaujantiems žadama išduoti 
pasportus, bet jie tokios 
svarbios vertės, kaip dabar, 
neturėsią. Tai būsią vien 
asmens liūdymai, kuriame 
bus įrašyta, jog šio paspo. 
to savininkui leidžiama ke
liauti užsienin. Lengvinda
mas asmens liudijimą, nau
jas pasportų įstatų sumany
mas padeda didesnę bausmę 
už savo pavardės slėpimą. 
Kaip jau dabar manoma, ši 
bausmė
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M. Yčas dar atvyks Ame
rikon.

Mums rašo iš Peterburgo:
M. Yčas smarkiai giriasi, 

kad liko užganėdintas Ame
rikos lietuviais, žinoma, tik 
ne socijalistais. Patsai esąs 
amerikiečiams patikęs. Ji
sai yra užkviestas dar kuo
met nors atsilankyti Ame
rikon paviešėti ir žadąs pri
imti užkvietimą. Beto, pu
sėtinai prisirinko pinigų • 
tautiškai-klerikališkam laik
raščiui’ “Vairui”, kuris turi 
ūmu laiku pasirodyti Vilniu
je.
Mėgina surengti antrą Bei- 

lio bylą Lietuvoje. '
“Laisvei” rašo iš Žagarės 

(Kauno gub.):
Neseniai iš Charkovo 

miesto tapo prisakyta teis
mo prokuroro vietinei poli
cijai padaryti slaptą tyrinė
jimą apie buvusį 9 metai at
gal faktą, kuomet žydai pa
darė 20 mirtinų sužeidimų 
ant kūno 15 metų mergaitės 
Julianos Freimaniūtės. Ši
tą, kaip rašo, prokuroras su
žinojęs nuo nekurios mote
ries areštantės, kuri Char
kovo mieste sėdi, už savo 
prasikaltimus.

Policijos viršininkas, 
kvartalinis, pasišaukė vie
tinius lietuvius gyventojus 
— Buišą, Kvedarą ir Vera- 
šilką, kurie pasakė, kad savo 
atminčia virš 50 metų nėra 
absoliutiškai girdoj 
sakoj an t panašią p*, 
pie pas žydą Rozenbergą . 
si tikusį dalyką. T^hs tyrinė
jimo protokolas tapo pasiųs
tas, bet, matoriiai, valdinin
kus neužgąnedina. Dabar 
atvažiavęs tardininkas (slie- 
dovatel) pasakojo, kad turįs 
jau didį pundą popierų šia
me reikale...

Žingeidu, jog visgi gali iš
eiti bepročių galvose antroji 
Beilio byla...

-I

Švėtė.
Marijavitai Šiauliuose.

“Ryg. Garsas” praneša, 
kad Šiauliuose apsilankė 
marijavitų kunigas Tulaba, 
kuris dalino žmonėms savo 
tikybos knygeles ir sakėsi 
kas mėnuo atvažiuosiąs į 
Šiaulius.

Marijavitai mano čia 
įkurti savo koplyčią.

Ziplių dvarą parduoda.
Ziplių dvaro (Suv. gub., 

Naum. apsk.) dabartinis sa
vininkas, pirkęs jį iš Potoc- 
kio, nori gauti 1.800,000 rub. 
Vienas pirklys iš Maskvos 
duoda tik 1.500,000, o Kauno 
valstiečių bankas 1.800,000 
rub. popierais, arba 1.600.- 
000 grynais pinigais, 
tyt dvaras teks bar1 
jau antras mėnr 
tuojami laukr
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u akcija ir 
lietuvių. poezija.

Kaip gerai pažįstą nauja
sai “Draugo” redaktorius 
mūsų poeziją, liudija šis 
faktas:

“Draugo” N 2 telpa gra
žiausios Jovaro eilės: “Ko 
liūdi berželi?” Vienok po 
tomis eilėmis pasirašo koks 
tai B., Šventvagiškai pasisa
vinęs Jovaro eiles, ir “Drau
go” redaktorius perleidžia 
tą viską per savo maloningą 
cenzūrą.

Jeigu tai būtų šiaip jau 
kokios nors eilės, tuomet ga
lima būtų pasiteisinti, vie
nok jeigu p. Kemėšis nežino 
autoriaus ‘Ko liūdi berželi?’ 
— drąsiai galima pavadint 
jį profanu mūsų literatūroj.

Net klerikališka kritika 
(pvz. L.. Čiurlionienė) pri
skaito Jovaro “Berželį” prie 
perlų mūsų poezijos.

.dtalikišką kongresą, 
uietuva” taip-pat žino, kad 

senoj tėvynėj net gryno biz
nio reikaluose visur uždėta 
klerikališkos firmos ženk
las.

Štai su šituo klerikaliz
mu, kaipo su progreso slogu
čiu, socijalistai veda kovą 
ant žūt-būt. O tautinin
kai ... lūpomis “Lietuvos” 
sako... kad tai salaveišių 
dalykas, kad tai tuščias gin
čas dėl raudonos nektaizos. 
Jau tuomi pačiu savo atsisa
kymu kovoti su klerikalizmu 
(kunigų gaspadinės — maž
možis, rasit dar menkiausia 
blogybė) mūsų tautininkai 
duoda jam progos dar labiau 
iškeroti ir įgyja padėką pas 
klerikalus.

LAISVE

25 unijos

veža maistą Dublino strei- 
kieriąms.

Spalių mėn. Policijos siu
timas Calumete ir Colorado. 
Rinkimai Italijos parlamen- 
tan ant visuotino balsavimo 
pamato labai pasekmingi so
či j alistams.

Lapkričio mėn. Smarkus 
paaugimas socijalistų balsų 
laike rinkimų. Konvencija 
Amerikos Darbo Federaci
jos ir išrinkimas Gomperso 
prezidentu.

Gruodžio mėn.
vadai po teismu dėlei Colo- gus iš norinčių įeiti į vidų... 
rado streiko. Pradžia di-‘ 
dėsnių bedarbių. Galutinas 
išteisinimas C. Darrowo.
Kruvina tragedija Calume
te.

—Ką tas reiškia “Čotto 
oide?” — paklausiau aš gy
dytoją.

—Venga un momento, — 
paaiškino jis (užeik ant va
landėlės).

Ilgos, plačios, skaisčiai 
apšviestos gatvės tęsiasi tie
sia linija... Abiemis šalimis 
gatvės grotai su išstatytom 
ant paniekos gyvom pre
kėm. Prie grotų, panašiai 
kasieriams prie įėjimo į mū
sų teatrus, sėdi pardavėjos 
žmogiško kūno ir ima pini-

V. Paukštys.

Laiškai pasmerktųjų mirtin

(Iš “The Call”)

Svarbiausi nuotikiai
1913 metų.

“Lietuvos” credo.
Darbininkų laikraštija 

nuolat nurodinėja, kad taip 
vadinami tautininkai eina 
ranka rankon su klerikalais. 
Pakrapštyk tautininką... ir 
prieš tave bus bedieviškas 
klerikalas. z

“Lietuva”, matydama,
kad tautiškoji sriovė per
daug susibičiuliavo su kleri
kalais ir jog žmonės vienų 
nuo kitų jau nebeatskiria, 
taria kelis žodžius (N 1) a- 
pie savo partijos credo (ti
kiu):

“Tautininkų sriovės ke
lias: stovėti vidury (soci- 
jalistų ir klerikalų), mal
šinti abiejų kraštutinių 
sparnų liepsnas ir traukti 
juos vidurin plataus kul
tūros kelio, kuriuom eida
mi galėtume savo tautai 
padaryti daug daugiau 
apčiuopiamo gero, negu 
dabar kad darome”.
Patvirtinimui savo žo

džių, “Lietuva” nurodo, kad 
tarpais tautininkai ėję su 
socijalistais, (revoliucijos

1 aš renkant), tar- 
.junigais (‘Saulės’ 

.vos namų reikaluose).
lietuvių socijalistų prog

ramą “Lietuva” pažįsta. 
Kuomet ir kada tautininkai 
parėmė mus? Rasit, agi
tuodami už Taftą ar Roose- 
veltą? Rasit, niekindami 
socijalistiškus agitatorius? 
Kasdieniniame kultūros 
darbe (svetainiij steigime ir 
tt,) tautininkai juo toliau, 
tuo labiau paduoda ranką 
kunigams ne vardan kultū
ros kėlimo, bet... na, žinote 
gerai... kad išvijus soči j a- 
listus... (Bostono Labda
rystės draugija pavyzdis). 
Jeigu 1905 metais tautinin
kai ir rėmė revoliuciją — tai 
buvo romantizmo laikai, ka
da ir iš kunigų ne vienas 
šaukė: vyrai už revoliuci
ją!... Atsiminkit, kokiais 
“revoliucijonieriais” tuomet 
buvo daugelis kunigų. Net 
Tumas buvo teisman pa
trauktas. Ne jūs, ponai tau
tininkai, patraukei mus “vi
durin, pne savęs”, bet patįs 
ėjote pas mus. Bet jūs greit 
atsipeikėjote ir dar, rodosi, 
tais pačiais 1905 metais, 
6Knno lūpomis pasakėte,

’ klaidingi keliai. Nuo 
aidėjo jūsų arti- 

’°rikalų ir ta 
~asi. Fak- 

'ngr ir

Sausio mėn. Išėjo strei- 
kan 120,000 kriaučių didžia
jam New Yorke. Pradėjo 
veikti parcel post sistema. 
Įkurta socijalistų mėnesinis 
laikraštis “The New 
view.”

Vasario mėn. Senelė 
nes, C. H. Boswell, 
Brown ir daugelis W. Virgi
nijos mainierių įmesta ka
lėjimam Prasidėjo Pater- 
sono streikas. Laimėtas 
kriaučių streikas. Areštuo
ti iš priežasties Patersono 
streiko E. Flynn, Samuel 
Kaplan, C. Tresca ir P, 
Quinlan.

W. Haywoodas atšauktas 
iš Pildančio Komiteto soci
jalistų partijos už priešini
mąsi politiškam veikimui.

Kovo mėn. Karės teismų 
veikimas W. Virginijoj. Tei
smas garsaus unijų advoka
to C. Darrowo. Žydų laik
raštininkų streikas pasibai
gė laimėjimu. W. Virginijos 
mainieriai, bent išdalies, 
'aimi, įgydami teisę organi- 
.uotis.

Balandžio mėn. Socijalis
tai užkovoja Butte, Mont, ir 
pralošia Berkeley, Cal. Pen
ki šimtai tūkstančių Belgi
jos darbininkų išeina visuo- 
tinan streikan už visuotiną 
balsavimą. Karolius Liebk
necht, socijalistas, iškelia 
Vokietijos parlamente eikš- 
tėn armotų fabrikantų suo
kalbį didinti nuolat apsigin
klavimą. Socijalistų laimė
jimas Argentinoj. Nauji 
areštai Patersono streiko 
vadovų. W. Virginijos gu
bernatorius įtaiso pogromą 
•.ocijalistų laikraščių.

Gegužės mėn. Puiki gegu
žinė demonstracija visame 
oasauly. Socijalistai atlai
ko Naugatuck, Conn. Soci- 
ialistiškas laikraštis 
peal to Reason” laimi bylą 
•4U federališka valdžia, 
jalistai siunčia savo delega
tus į W. Virginiją. Didžiau
si areštai tarpe Patersono 
streikierių.

Birželio mėn. A. Scott, so
cijalistų laikraščio redakto
rius, paduotas teisman už 
teisybės pagarsinimą apie 
Patersono streiką ir nuteis
tas nuo 1 iki 15 metų kalėji
mam W. Wood, galva Woo
len Co., išteisintas Bostone 
dinamitierių suokalby (tai 
buvo atbalsis garsaus Law- 
rence’o streiko). Ispwicho 
streikas ir valdžios žiauru
mas.

Liepos mėn. P. Quinlan už 
Patersono streiką nuteistas 
iki 7 metų prie sunkių dar
bų. Mainierių streikai pie-

Afrikoj, kur valdžios 
.ainušauja 40 žmonių.

nia iš jūreivių užpuola 
ant socijalistų headquar
ters Seattle, Wash. Prie to 

; juos pakursto prakalba jū- 
1 ros ministerio. Šaukiamas* 
tieson Haledono socijalistiš- 
kp" majoras už rėmimą Pa- 
+■ ’ '"ikia-

Re-

Jo-

“Ap-

Soci-

Didžiausias pasauly 
prostitucijos rinkas.

“Laisvės” skaitytojai jau 
yra girdėję apie abelną mo
terų padėjimą Japonijoje iš 
“Laisvės” moterų numerio. 
Tame numery buvo taipgi 
nurodyta, kiek randasi di
desniuose miestuose prosti
tučių. Dabar gi, aš manau, 
kad bus mums neprošalį su
sipažinti su pačių prostitu
čių gyvenimu ir kokios ap
linkybės jas privertė prie to.

Kad daug apie tai 
nerašyti, aš čia paduosiu iš
traukas vienos rašė jos, Ma
rijos Goriačkovskos, kuri 
pati, besilankydama Japo
nijos miestuose, prisižiūrėjo 
ir prostitučių gyvenimui.

Gyvendama užsieny, aš 
daug girdėjau pasakojimų 
apie prostitucijos centrą 
loši varą, kad ten vienas iš 
didžiausių atvirų prostitu
cijos rinkų, todėl buvau iš- 
anksto prisirengus prie tos 
baisios regyklos. Vienok, 
kuomet aš pamačiau savo 
akimis, tai supratau, kad 
visiškai negalima surasti to
kių spalvų, kad nuplėšus tas 
baisenybes, prie kokių yra 
privestos Japonijos mote- 
rįs. .

Aš nuvažiavau .į lošivarą 
su viena angle, kuri taipgi 
žingeidavosi tuomi klausi
mu; mus lydėjo daktaras 
italas, gerai kalbantis japo
niškai. Prisiėjo važiuoti 
gana ilgai į patį Tokio cen
trą. Iš tamsių, mažai ap
šviestų gatvių, męs įvažia
vom šviesiau kvartalam At
dari restoranai ir arbatna- 
miai kimšte - prikimšti žmo
nių. Kita puse gatvės buvo 
čiela eilė nameliu, iš'kuriu 
girdėjosi linksmus juokavi
mai. “Tai namai pasimaty
mo, — paaiškino man dakta- 
ras-italas, — čia ateina slap
ta, apsigaubę juodomis ske
petomis, neištikimos japo- 
niečių pačios dėl pasimaty
mo su savo mylimaisiais.”

Čia pat, šalę restorano, 
didelis, puikus europiškas 
namas, — “europiškas na
mas dėl pasimatymų, ste
buklingas įrengimas ir per
teklius,” — naiviškai paaiš
kino mums daktaras. — Į čia 
daugiausia ateina ameriko- 
nės, taip lengvai pasiduo
dančius... ‘Poverette’!” — 
apgailestavo jąs daktaras.

Tai dar tik prieangis loši- 
vąro. Męs išėjome iš siauro, 
tamsaus tarpgatvio į puikią 
arką (gatvė, kurios viršus 
yra lankiškai uždengtas). 
Tuojaus mušėsi mums į akis 
nepaprasta šviesa. Aš apsi
stojau ir didžiai buvau suju
dinta tokia regykla, kurios 
dar savo amžyj nebuvau 
mačiusi. Ilga, plati gatvė, 
užstatyta suvienytais augš- 
tais namais. Žemieji gyve
nimai atdari ir apšviesti 
elektriška šviesa. Už tankių 
grotų, atskiriančių nuo ga
tvės, tarp puikiausių vazų 
su kvietkomis, sėdi, sutvar
kytos į lygią eilę, , moterįs, 

puikiai sušukuo- 
"i^kais,

Būriai vyrų įvairaus am
žiaus ir įvairių klesų slan
kioja aplink grotus, apsi
stoja, žiūrinėja prekes, bal
siai daro pastebėjimus apie 
kokybę arba nedateklių iš
statytoms jiems dėl panie
kos nelaimingoms moterims, 
ant galo išsirenka pagal sa
vo skonį pi ekę, moka kasie- 
riui pinigus nuo 2 iki 5 jenų 
(jena — japoniškas sidabri
nis pinigas, lygus 1 rubliui 
29 kap. —'V. Č.) už įėjimą į 
vidų, paskui pasiima išsi
rinktąją auką ir nueina laip
tais ant viršaus... Tuomet 
buvo pusė po dešimties va
kare. “Biznis” buvo pačia
me aitrume ir aš liuesai ga
lėjau žiūrėti į tą, baisiai su
judinančią, regyklą, kaip 
pardavinėja moteris.

Prie kitų namų už grotų 
nieko nebuvo; čia tik kabojo 
iškabintos fotografijos, su 
stebėtinais sušukavimais 
plaukų ir papuošalais. Ne- 
kurios buvo nutrauktos pus
nuogės.

—Tai namai prostitucijos 
augščiausios rųšies, —pa
aiškino mums daktaras. — 
Išstatyta tik fotografijos 
moterų; norintieji gi išsi
renka pagal fotografiją.

Męs įėjome į tuos grotus 
fotografijų pažiūrėti; po 
kiekviena fotografija buvo 
parašyta nelaimingosios 
vardas...

—Is it not terrible? — tik 
ir kartojo drebančiu balsu 
anglė.

Ir ištikrų jų, ši paroda da
rė baisų įspūdį; jų šypsą, 
viliojanti žvilgsniai, šauks
mai ir rankų mosavimai pri
pildo širdį skausmais už to
kį jų žiaurų paniekinimą, 
kurio gal ir pačios net nesu
pranta... šešiolikos — aštuo
niolikos metų mergaitė tapo 
parduota tėvų dėl jų žemo 
materiališko išrokavimo už 
500—800 jenų. Jinai, pa
gal padarytą kontraktą, pri
valo išbūti paleistuvystės 
namuose šešis metus; pini
gus už ją paėmė tėvai. Pati 
gi prostitutė nemato nei 
grašio. Pirklys, užmokėjęs 
už ją išanksto 500 jenų, ne
paprastai išnaudoja. Ji turi 
pildyti tą visą, ką tik jai pa
liepia ir niekumet neturi 
tiesos išeiti iš namu, nes, 
pagal Japonijos valdiškus 
įstatus, prostitutės neturi 
tiesų vaikščioti gatvėmis.

Kiekviena prostitutė at
neša savo gaspadoriui apie 
2,000 jenų pelno per metus. 
Tokių prostitučių lošivare 
randasi apie 3,000 ir apie 
300 randasi ligonbuty už
krėstų veneriškomis ligo
mis..'. Gaspadoriai elgiasi 
su savo vergėmis baisiai 
žiauriai ir kas vakaras iš
stato jąs už grotų dėl panie
kos miniai. Visi paleistuvy
sčių namai lošivare priklau
so vienai kompanijai, kuri 
turi susikrovus milijonus, 
beprekiaudama žmogiena...

“Čotto oide! čotto oide!”•— 
sušuko viena vergė, prisi
glaudus prie grotų ir bemo
suodama man ranka.

—Prieikite arčiau! — ta
rė ji man iškraipyta angliš
ka kalba. Čia kas vakaras 
atsilanko žingeidaujančios 
anglikės moterįs ir nelai
mingosios priprato pie jų.

—Eime pasikalbėti su jo
mis, — tariau aš.

Anglė tuojaus sutiko. Bet 
TrQrgė r ^ška4 mokėjo tik 

Aš papra- 
kad jis būtų 
j u, kadangi

kad dakta- 
bėti su “šio-

>us.)

(Tąsa.)
Vienas vėl rašo:
“Iš visų nuteistųjų mirtin aš nemačiau 

tokio, kaip N. Nors jis ir nieko nesako, 
vienok matyti, kad jam labai gaila persi
skirti su gyvenimu. Jis vis laukia susimylė- 
jimo. Prašymo, kad'ant jo susimylėtų, jis 
nepadavė, bet jo motirta padavė nuo savo 
vardo. Dabar jis nuolatos buria kortomis, 
ar susimylės ant jo, ar ne. Jis atsisakė pats 
nusižudyti. Jeigu aš norėčiau aprašyti jo 
paskutinių dienų gyvenimą, tai vargiai ką 
nors rasčiau. Gyvenimas jo visuomet vie
nodas: vakare jis eina gulti apie $eštą va
landą, o iš ryto kelia apie dvi-tris, o vėliau
sia—keturias valandas. Ir kuomet tik atsi
kelia, tai tuojaus pradeda kortomis burti. 
Kuomet aš užklausiu, apie ką jis buria, tai 
paprastai atsako, jog jis irp^š nežinąs. Ir 
taip jis visą laiką praleidžfa'su kortomis ir 
kokioj tai melancholiškoj svajonėj. Gal būt, 
kad jis svajoja apie ką nors brangų, vienok 
mums nenori sakyti. Aš nežinau.”

Antrame gi'laiške tas pats autorius, 
aprašo nuteistojo N išvaizdą. Apart to, jis 
rašo, jog paVykę jam sužinoti, kad N apsi
ėmęs valdžiai išduoti kelis draugus, jeigu 
būsianti jam dovanota gyvybė, ir kad val
džia prižadėjusi apie tai pasirūpinti.

Suprantama, ne visi pasiduoda to
kioms illiuzijoms ir daugelis pasako: “Nu
mirsiu tuomet, kuomet aš norėsiu, bet ne 
tuomet, kuomet jie norės pakarti.” Kad iš
pildyti- šie žodžiai, daugelis iš nuteistųjų 
mirtin stengiasi gauti nuodų arba peilį, kas 
labai sunku ir gauti.

Bet kas įdomiausia, tai kad kiekvienas 
iš pasmerktųjų jieškoja nuodų arba peilio, 
bet ne virvės, kuri daug lengviau gauti. 
Kodėl tokie apsireiškimai būna, sunku pa
sakyti. Gal jie nori pasipriešinti valdžiai ir 
parodo, jog jie gali ir kitokiu būdu sau ga
lą pasidaryti, neprašydami valdžios malo
nybių. /

Bet kas baisiausia, tai nusižudymas 
akyveizdoj visų draugų, su kuriais sėdi ka
meroj. Apie tokį atsitikimą štai ką rašo 
vienas iš nuteistųjų:

“Mirtis draugo J-no padarė ant manęs 
baisų įspūdį. Jo stiprumas ir karžygišku- 
mas neišpasakytas. Prieš pat nusižudymą, 
jis buvo linksmas, juokėsi, kalbėjo ir rūkė 
cigaretą. Jokio sujudimo, jokio nervišku
mo visai negalima buvo patėmyti. Surūkęs 
cigaretą, apčiupinėjo savo širdį, pridėjo 
prie jos viena ranka peilį, o antra du syk 
sudavė. Kuomet peilis sulindo, tai pasakė: 
‘Ot, tai gerai pataikiau! Dabar išimkite.’ 
Pradėjo knarkti ir mirė nei nesuvaitojęs.”

Prieš nusižudymą jis parašė raštelį se
kančio turinio:

“Užbaigiu gyvenimą saužudyste. Jūs 
pasmerkėte mane mirtin ir, gal būt, jūs 
manote, kad aš bijaū jūsų nuosprendžio? 
Neikiek! Jūsų nuosprendis man visai ne
baisus. Bet aš nenoriu, kad jūs taisytumėt 
iš manęs kokias nors komedijas su savo vi
sokiais formališkumais. Man gręsia mir
tis. Aš žinau ir sutinku su tuom. Aš neno
riu jos laukti, pakol jūs prisirengsite prie 
to. Aš nusprendžiau mirti anksčiau. Ne
manykite, jog aš toks baugštus, kaip jūs!”

Šis karžygis nepasidavė jokioms illiu
zijoms ir, negalėdamas su savo priešais ko
voti, užvedė raštišką polemiką.

Baskutinis pasimatymas.
Kalėjimuose su nuteistaisiais galima 

pasimatyti vieną sykį į savaitę Aš čia neap
kalbėsiu visų ceremonijų, kurios reikia at
likti prieš pasimatymą, bet pažymėsiu, kaip 
gaunamas pasimatymas.

Vienas iš nuteistųjų mirtin, Šurimovas, 
parašė tėviu laišką, kad jis atvažiuotų pasi
matyti su juomi. Laišką prokuroras išlei
do. Rodosi, jokių kliūčių daugiau negalėjo 
būti. Bet vis gi atsirado...

Šurimovo tėvas buvo neturtingas ir se
nas. Jis surinko paskutinius skatikus ant 
kelio ir nuvažiavo Saratovan. Atvažiavęs, 
tuojaus kreipėsi teisman, kad išgauti leidi
mą dėl pasimatymo su sūnumi. Čia jam pa
taria kreiptis pas augščiausią valdytoją 
apygardos kariumenes. Jis važiuoja iš Sara
tovo Kazaniun, bet ir čia jis nieko negauna. 
Tuomet vėl grįžta atgal Saratovan, kur čie- 
las keturias dienas vaikščioja per visas val
dybas, kad išgauti leidimą su sūnumi pasi
matyti, bet visur jam atsako, jog nežiną 
pas ką galima gauti tas leidimas. Paga- 
liaus, atsirado “geraširdis”, kuris “susimy
lėjo” ant senio ir pasakė, kad jo sūnus../jau 
pakartas • ••

Na, brangus skaitytojau, ar gali tu per- 
sistatyti sau, kas tuomet dėjosi to senio šir-

dyj ? Kokią baisią valandą jis turėjo pergy
venti, kada išgirdo, jog jo sūnus jau pa
kartas?...

Bet negeresnės būna valandos ir tų, ku
rie dar gauna pasimatymą. Kuomet leite
nantas Šmitas buvo nuteistas mirtin ir pas 
jį atėjo sūnus paskutinį sykį pasimatyti, 
tuomet jis pasakė: **

“Iki šiol męs persiskirdami vienas ki
tam sakydavome: iki pasimatymo. Bet ką 
gi męs dabar pasakysime? Juk daugiau męs 
pasimatyti negalėsime”...

Antras pavyzdys, tai dvi moteri, ku
rios atęjo pasimatyti — viena motina, o ant
ra giminė — su nuteistuoju mirtin. Jos sto
vi vienoj pusėj grotų, o pasmerktasis kitoj. 
Motina jau verkti nebegali, bet, išplėšusi 
akis, žiūri į savo sūnų; žiūri į tą, kuris bus 
per kelias valandas pakartas. Giminė gi 
verkia. Nuteistasis taipgi žiūri į jąs. Ty
lus, bet baisus reginys! Po ilgos pauzos, 
motina klausia:

—Na, kaip gi tu dabar gyveni? Kaip 
tavo sveikata?

—Ką čia apie sveikatą... Juk vis tiek 
tuojaus pakars — užkimusiu balsu atsakė 
sūnus ir norėjo prasijuokti. Bet juokas vi
sai neišėjo. Ir vėl tyla, ir vėl abiejų akįs de
ga neišpasakyta liepsna...

—Tur būt sapnuoji sunkius sapnus? — 
vėl klausia senelė.

—Būna visoki, — atsako sūnus. — Mano 
yra vilnoniai marškiniai, tai juos reikės 
parduoti — vėl pratarė sūnus.

Pasimatymo laikas pasibaigė. Senelė 
svyruodama išėjo iš kalėjimo, o sūnų nuve
dė ant kartuvių. Sūnus likosi pakartas, o 
motina, sugrįžusi namo, iš gailesčio iš proto 
išėjo...

Vienas iš nuteistųjų rašo apie pasima
tymą šitaip.

“Kuomet atvažiuoja tėvai ant pasima
tymo, tai manau, kad daug, daug aš jiems 
papasakosiu, bet tuomet niekas neišeina. 
Dabar, rodosi, kad daug pasakyčiau meilių 
žodelių, nuraminčiau juos, sustiprinčiau 
dvasioj, bet kuomet nueinu, tai liežuvis su
stingsta ir nieko negaliu pasakyti. Tuomet 
viską, ką pirmiau buvau manęs pasakyti, 
užmirštu ir tik žiūriu į juos, ką jie pasakys, 
bet pats nei žodžio negaliu pasakyti.”

Paskutinis atsisveikinimas draugų.
1889 m. Jakutske valdžia padarė provo

kaciją tarp politiškųjų. Pasekmės tos pro
vokacijos buvo tokios, kad kelioliką ant vie
tos užmušė, o likusius teisė. Iš jų buvo trįs 
pakarti, o kiti pasmerkti katorgom

Štai pakartųjų paskutinis atsisveikini
mas su draugais, kurie katorgą gavo.

“Visus jus spaudžiu prie širdies ir bu
čiuoju karštai, draugai ir broliai! Dabar
tinėj valandoj jūs visi man broliai! Aš no
rėjau rašyti jums dar vakar, aplinkybės ne
pavelijo tą padaryti. Štai jums, brangus 
draugai, paskutinis mano įsakymas ant 
pirmo laiko. Kaip galėdami stiprinkite sa
vo jiegas ir kuoplačiausiai stengkitės išpla
tinti atsitikimą šios baisios dramos, žvėriš
kumą valdžios ir tt. Kaip įmanydami steng
kitės pranešti viską teisingai spaudai, kaip 
Rusijoj, taip ir užsienyj. Ant šio atsitiki
mo reikia pasidarbuoti, nes tik tokiu darbu 
męs galėsime atkeršyti savo despotams! Aš 

^rašau jums jau ne blaivu protu, vienok jūs 
mane suprasite, nes kiekvienas iš jūsų ma
no taip-pat, kaip ir aš. Apie platesnį ir to
limesnį darbą — nekalbėsiu... Broliai, vi
sus, visus aš jus myliu! Atmintį apie jus 
nešuosi su savim ant kartuvių. Nors dabar 
mano galva labai kvaila ir silpna atmintis, 
vienok visus atsimenu, visus, mano mieli 
draugai, norėčiau prispausti prie šifdies ir 
karštai pabučiuoti. Na, dar sykį spaudžiu 
jus visus prie pačios širdies!... Jūsų ligi vir
vės Lvovičius.”

Štai antrasis jo draugas atsisveikina 
tuos pačius draugus.

“Mieli ir brangus mano draugai! Ne
žinau, ar galėsiu aš su jumis atsisveikinti. 
Vilties veik neturiu. Bet aš minčia, savo 
dvasia, jau atsisveikinau su visais. Aš ap- 
mislijau jūsų karštą meilę ir užuojautą prie 
manęs. Aš dar turiu keliatą valandų gyve
nimo.

“Atsisveikinkime, draugai, nemato
mai, ir lai paskutinis mūsų atsisveikinimas 
bus apšviestas veidrodžiu vilties geresnės 
ateities nelaimingai ir karštai mylimai mūs 
tėvynei! Nei viena dulkelė, nei vienas la
šas gamtoje nepražuna. Per tai negali pra
žūti ir žmogaus gyvastis nekaltai atimta! 
Niekados nereikia liūdėti arba aimanau 
apie gyvastį... Negyvus, palikite ne 
viems — pas jus pirmyj gyvenimas ir v 
ryšiai turi būti su gyvaisiais, o ne su mi| 
pakartaisiais. Nekalbėkite ir nemisl 
jog jūsų visas gyvenimas praslinks *1

(Toliau bus.) į
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Kapsas.

ne atsi-

“Laisvės” skaitytojas.

me ant progresyviškos dir
vos.Pijaus X dešimties metų korespondencijos 

popiežiavimo jubilejuš
(1903- 1Q13)

Prancūzų abbatas Luazo- čioniškas socijalizmas!” Į tą 
nas bandė katalikiškas dog
mas pritaikyti prie dabarti
nio mokslo ir už tai gavo 
tiek pipirų, kad čiaudėda
mas metė kunigiškus drabu
žius. Monsinioras Diušenis, 
istorikas francūziškos aka
demijos, parašė ir išleido 
mokslišką knygą po vardu 
“Bažnyčios istorija” ir už 
tai gavęs pipirų, turėjo atsi
žadėti tos knygos. O jo tą 
knygą Pijus X iškeikė.

Už ką jis iškeikė tą kny- 
g$?

Tik už tai, kad Diušenis 
padarė tokį išvedimą: Ryme 
krikščioniškos draugijos ir 
krikščioniškos bažnyčios 
jau gyvavo pirm apaštalo 
Petro ten atvykimo.

Vatikanas tame pamatė 
“hereziją ir tą knygą iškei
kė.

Bet, kas dedasi tarp dva
siškių, kaip jie paleistuvau
ja, kaip jie suvilioja mergai
tes ir žudo, tai Vatikanas 
būk visai nei negirdi, i 
puikiai viską mato. Vatika
nas puikiai žino, kodėl ir su 
kokiu tikslu kunigėliai laiko 
pas save po kelias gaspadi- 
nes, bet apie tai nei neprasi
žioja.

Ir kur gi prasižios? Už
drausi kunigėliams laikyti 
faspadines, tuomet jie pa

eis revoliuciją ir pareika
laus panaikinimo celibato 
(uždraudimo pačiuotis.) 
Panaikinimas - celibato jau 
nebūtų taip baisus, • bet ku
nigėlis, gavęs sau pačiukę, 
susilauks sau ir vaikučių ir 
pradės rūpinties gyvenimo 
reikalais, nes jam labiau rū
pės šeimyniški reikalai, ne
gu dvasiški. Besirūpinda
mas šeimyniškais reikalais, 
greičiau susiartins su visuo
mene ir paliks visuomenišku 
žmogumi.

Popiežijai gi reikalinga 
tok". kareivis, kuris visuo
met eitų į kovą prieš visuo
menę, nepaisydamas apie 
savo namus, pačią ir vai
kus.

Tai matot, kodėl popiežius 
Pijus yra toks nuolaidus ir 
mielaširdingas dėl savo 
agentų, kurie panašius dar
bus atlieka, kaip Macochas,

Jis į to-
žiūri vi-

visą judėjimą ir net į “krikš
čionišką socijalizmą” Leo
nas XIII labai maloniai at
sinešė ir pritarė.

Leono gi įpėdinis, Pijus 
X, visai kitaip pasielgė: kur 
tik patėmijo, kad dvasiškija 
dalyvauja visuomeniškuose 
reikaluose, kurie nėra jau 
taip griežtai atžagareiviški, 
tuojaus pasiskubino tai dva
siški jai užmauti apynasrį, 
pavesdamas viską kontrolei 
atžagareiviškiausių vysku
pų-

Toks popiežiaus pasielgi
mas labai nupuldė krikščio
niškas organizacijas ten, 
kur įvairus tikėjimai. Prie 
Leono dvasiškija organizavo 
darbininkus įvairių krikš
čioniškų tikėjimų, kaip tai 
katalikus, protestonus ir tt. 
Pijus gi pradėjo išskirti 
“kviečius” iš “kūkalių”. 1912 
metais jis išduoda savo de
kretą, kuriuomi reikalauja, 

____ kad visos darbininkiškos or- 
nors : ganizacijos būtų tik iš kata-

Schmidtas ir kiti, 
kius apsireiškimus 
sai paprastai:

—Griekas — yra 
metimas, ne išdavimas. Tai 
tik griekas.

—Tiesa, ir griekas gali už
kenkti interesams bažny
čios, bet, palyginant, labai 
mažai. Tuom tarpu, išda
vystė gali pražudyti visą 
organizaciją. Griešninkas 
tik griešija, bet nesikėsina 
ant dogmų.

Vienok, nežiūrint į popie- 
žijos mielaširdingumą, dėl 
“kūniškų silpnumų” — dau
guma kunigų pradėjo reika
lauti pavelyjimo pačiuotis. 
Ypač tame reikale atsižy
mėjo Vengrijos “liberališ
ka” dvasiškija. Bet už tai 
Vatikanas ir svaidė perkū
nus-ant Vengrijos dvasiški- 
jos.

Ta j a perkūnija Vatikanui 
pavyko nuslopinti pakilusį 
klausimą apie panaikinimą 
celibato, nors, suprantama, 
tik laikinai. Vatikanas ir 
tuomi džiaugiasi. Užteptas 
purvais plyšys, per kurį 
šviesa puolė į akis. Ar ilgai 
tie purvai laikysis — apie 
tai jam nerūpi, bile iš lauko 
išrodo viskas gerai.

Negana dar to. Pijus X 
ir ekonomiškuose klausi
muose atsižymėjo savo atža- 
gareiviškumu.

Dar prie Leono XIII pra
sidėjo platus katalikų veiki
mas ant ekonomiškos dir
vos. Jie pamatė, kad di
džiausias jų priešas, soci- 
jalįzmas, apima vis didesnę 
dirvą. Prasidėjo atsirasti 
visokios darbininkiškos or

ine vė- 
‘krikš-

likų susidedančios ir nesi- 
maišytų su “Įieretikais.”

Išduotasis dekretas gręsė 
sugriovimu didelių krikščio
niškų darbininkų organiza
cijų Vokietijoj, Austrijoj ir 
kitose šalyse. Valdžios la
bai nusiminė, nes tos orga
nizacijos — tai jų didžiausis 
ramstis. Prasidėjo net pro
testai prieš dekretą. Vokie
tijos pasiuntinys prie Vati
kano kuosmarkiausia už
protestavo prieš tai. Pijus, 
kaip vėžys, turėjo grįžti at
bulas ir atšaukė tą savo de
kretą.

Pijus X visuomet uoliai 
taikino darbininkus su fa-- 
brikantais, tarnautojus su 
pirkliais, kumečius su po
nais ir tt.

Jis net pradėjo rūpinties 
apdraudos reikalais. Itali
joj pradėjo po vėliava baž
nyčios apdraudinėti namus, 
gyvulius, javus nuo išmuši
mo ledų ir tt. Apdraudėjais 
buvo visokie valkatos - vie
nuoliai ir vienuolės, kuni
gai, vyskupai ir tt. Draudė 
ir gyvastį.

Bet šis darbas popiežiui 
irgi nepavyko. Neseniai ta
po išleistas Italijos ministe
rijos įstatymas apie valdiš
ką apdraudimą gyvasties. 
Tas labai daug atitraukė 
nuo popiežiško apdraudimo. 
Popiežiaus darbas nupuolė.

Ir kokio tik darbo stvėrėsi 
Pijus X —visur turėjo nepa
sisekimus.

Nors trumpai pažvelgsi
me, kaip Pijus X sugyvena 
su valdžia kitų viešpatysčių.

Visųpirmiausia pažvelg
sime, kaip jis gyvena su Ita
lijos valdžia.

Bepopiežiaujant Leonui 
XIII, Vatikanas ir Italijos 
ministerija gyveno drau
giškai ir vengė tarp savęs 
nesusipratimų. Kuomet at
sisėdo ant apaštališko sosto 
Pijus X, — jis visą politiką 
su Italijos ministerija pasu
ko į kitą pusę. Kur Leonas 
turėdavo nusileisti prieš val
džią, ten Pijus pradėjo 
griežtai priešinties; jis pra
dėjo reikalauti, kad minis
terija prieš jį nusileistų. Ge
riau pasakius, jis norėjo, 
kad pagal jo dūdelę visi šok
tų. Leonas XIII ir Italijos 
ministerija — ėjo išvien 
prieš savo vieną didžiausi 
priešą — prieš socijalizmą. 
Pijus gi X to visai neperma- 
tė ir nesuprato.

Pasekmės to viso buvo 
liūdnos.

Pijus nėra visai politikas, 
o tik kvailas fanatikas. 
Priegtam, jis baisus saumy- 
lys ir be jokio supratimo. Jis 
negali atskirti ir neturi ta
me visai skirtumo, kad “aš 
noriu” ir “aš galiu” — tai 
du, labai skirtingi dalykai. 
Pas jį — jeigu “aš noriu”, 
tai “aš ir galiu”.

(Toliau bus. L 
švenčioniškis.

Norwood, Mass.
27 d. grd. atsibuvo prakal

bos ir balius Liet. Labdarys
tės draugijos. Kalbėto jum 
buvo Z. Jankauskas iš So. 
Bostono, kuris užganėdino 
publiką. Po prakalbų buvo 
šokiai. Žmonių susirinko vi
dutiniškai ir visi mandagiai 
linksminosi, žodžiu sakant, 
balius pavyko. Dar ir pelno 
atliks keli doleriai.

LSS. 133 nutarė parengti 
debatus. Debatoriais bus 
visi vietiniai. Keturi užtars 
socijalizmą, o keturi prie
šinsis, nes jau Norwoodo so
či jalistams nubodo klausyti 
tų amžinų ambrijimų mūsų 
parapijonų. Kur eis, kur 
neeis — vis paspringsta so
či j alistais. Ant prakalbų 
savo rėkia, o jeigu socijalis- 
tas, kur jų susiėjime papra
šo balso, tai jie pradeda kel
ti triukšmą ir šaukia, kad 
reikia policisto. Laikas 
nuo laiko pazurza per 
“Draugą”.

Štai “D.” N 52 vėl tilpo 
melaginga korespondenci
ja. Ji parašyta žemiau kri
tikos, bet kad sugavus -šmei
žiką bemeluojant, tai aš už
klausiu korespondento s pri- 
rodykite, kada socijalistai 
iš piktumo kėdės laužė per 
prakalbas?! Prirodykite, o 
aš, Pratašius, duosiu $10. 
Taigi, lai draugietis pasi
naudoja proga.

A. Pratašius.

St. Louis, Mo.
Savo laiku pranešiau per 

“Laisvę” apie nušovimą lie
tuvio saliūninko Lukošiaus.

žmogžudys Moeller tuo- 
jaus likosi suimtas. Prisai- 
kintųjų teismas išnešė nuo
sprendį, pasmerkiantį Moe
ller ant viso amžiaus prie 
sunkių darbų.

Worcester, Mass.
31 d. grd. soe. kuopa pa

rengė pasilinksminimo va
karėlį praleisti senus metus 
ir pasitikti naujus.
Buvo žaislų, dainų ir griež

ta ant smuiko. Draugai sa
kė trumpas prakalbėles, ra
gindami darbuotis ir nau
juose metuose. Smagu pra
nešti, kad pereitais metais 
prie kuopos prisirašė 72 
nauji nariai. Dabar jau 
kuopa turi suvirš 100 narių.

Linkėsime, kad šių metų 
pabaigoj dasivarytuipe 200 
draugų ir draugių.

Zanavykas.

W. Lynn, Mass.
4 d. sausio LSS. 6 rajonas 

buvo parengęs prakalbas, 
idant atgaivinus 61 kuopą. 
Kalbėtojum buvo drg. P. 
Svotelis, kuris gerai kalbėjo 
apie darbininkų padėjimą. 
Ragino visus kovoti ir orga
nizuotis.

Po prakalbų buvo dekla
macijos' ir monologai. Pa
baigoj prisirašė 10 narių. 
Taigi, jau atgijo 61 kuopa. 
Ant galo, padaryta ir mitin
gas ir išrinkta visi kuopos 
viršininkai.

Laimingos kloties mūsų 
tuopai.

Naujas Vincas.

Brooklyn, N. Y.
27 d. grd. Liet. Kelionės 

draugija parengė teatrą ir 
balių. Sulošta drama “Liz
das Naminio Liūto”. Loši
mas pavyko pusėtinai.* Y- 
pač gerai lošė J. Sadauskie
nė ir Z. Cenkiutė.

Pertraukose buvo dekla
macijos. Dialogas aficierio 
su kareiviu pusėtinai publi
ką prijuokino. Publikai pa
tiko ir Džian Bamba.

Pasibaigus programui L. 
G. kliubo vyrų choras sudai
navo pora dainelių. Taip- 
pat dalyvavo plačiai pagar
sėjęs “Aido” choras.

Būtų gerai, jeigu aidiečiai 
mėgintų mokintis dainuot 
socijalistiškas dainas.

Publikos buvo virš 500.
J. Jakimavičius.

Rochester, N. Y.
“L.” N 102 pasirodė ko

respondencija, kurioje nu
piešiamas vargonininko ka
lėdojimas su plotkomis. 
Vargonininkas yra persta
tomas, kaipo didžiausias 
gobšas ir lupikas. Matyt, 
korespondentas nesupranta 
skirtumo tarpe pardavinėji
mo ir ėmimo dovanų už plot- 
kas namuose. Gal yra žmo
nių, kurie plotkeles tiesiog 
pardavinėja, vienok aš ne
pardavinėjau, tik kalėdojau 
pagal lietuvių priprastą pa
protį; daugelyje vietų pa
likau plotkelių, negaudamas 
nei cento ir nieko sau iš to 
nedariau. ■ “Tikras Katali
kas” turėtų už galvos stver
tis, jeigu jis žinotų, kad vie
noje vietoje už plotkeles ga
vau net $5.00.

Korespondentas sako, kad 
atsilankiau vienuose namuo
se, kur merginos paėmė tris 
)lotkas,o neturėdamos smul
kesnių, padavė dolerį ir pra
šė išduoti 75 c. Bet, kur 
tau! Aš, kaipo baisus lupi
kas, išdaviau tik 50 c. Pa
gal tą visą nupiešimą, tai 
žmonės tik stebėtis turi, kad 
dar nepasilikau visą dolerį. 
Geistina būtų, kad minėtos 
merginos, žinančios visą rei
kalą, teiktųsi nurodyti vi
suomenei tą neteisingą ma
no vardo šmeižimą. Prie
šingai, jeigu jos pritaria tos 
žinutės autoriui, tai gerai 
padarytų, kad man kada pri
mintų, o aš su mielu noru su
grąžinčiau joms tą pusę do- 
erio ir būtų šventa ramybė.

Vargonininkas.

buvo parengusi teatrą ir 
lių. Lošta “Adomas ir Jie- 
va”. Aktoriai buvo iš Wa- 
terburio.

Perstatymas nusidavė ne- 
blogai^nes aktoriai gerai ži
nojo savo roles. Tik scena 
nebuvo atsakanti.

Turiu pažymėti, jog pirm 
baliaus jo ekscelencija 
Grikis draudė parapijoms 
lankyties ant “bedieviško” 
vakaro. Sako: “Jėzus dar 
tik paspėjo užgimti, o jau 
bedieviai balius rengia”.

Publikos buvo daugiau, 
negu paprastai susirenka 
ant šventųjų draugijų balių. 
Daug jaunimo suvažiavo ir 
iš aplinkinių miestų.

Kuopai liks pelno kelioli
ka dolerių. Ačiū publikai 
už gražų užsilaikymą. J.S.

Atydai kuopų IV Rajo
no L. S. S.

Malonėkite prisiųsti dele
gatus į XXV konferenciją, 
kuri atsibus 11 d. sausio šių 
metų, 463 East Jersey St., 
Elizabethport, N. J. Pra
džia 9 vai. iš ryto.

Delegatai turi turėti man
datus iš kuopų su paminėji
mu, kiek kuopoj narių yra. 
Kuopų įnešimai raštiški, rei- 
kalinga*\surašyt ant atskirų 
popierų nuo mandatų.
£ IV rajono sek. B. Bočkiū- 
tė.

P. S. Buvo pasiųsta pa
garsinimas “Kovai”, bet ne
žinia kodėl užsitraukė ir 
prie tam, ten svetainės nu
meris negeras, nes ta svetai
nė mums atsakyta. Dabar, 
kada į “Kovą” pagarsint jau 
pervėlu, tai męs pasiun- 
tėm kiekvienai kuopai atvi
rutes ir prašome “Laisvės”, 
kad patalpintų šį apgarsini
mą.

Draugiškai:
IV rajono sek. B. Bočkiūtė. 
147 kp sek. Petrašiūnas.

ir erei*..
Taipgi kiuv..

tuos kailius dėsite:. , 
kiek man žinoma, tai nami
nių vilkų kailiai nekam tikę 
ir, žiūrint iš bizniškos puses 
—mažai pelnysite, o ablavas 
kaštuos pinigų.

Su pagarba Dievokratas.
Atsakymas. Ablavas at

sibus nedėlios vakare (11 d. 
sausio). Kas gyvas pribū
kite ir atsineškite zbrajus, o 
kad duosime, tai duosinie.

Kailius tų vilkų pasiųsime 
Vatikano prezidentui ir pa
rašysime sekančiai: “Tiesa, 
jūsų šventenybė, žmogaus 
majestotas ne iš beždžionės 
paeina, bet iš vilko, jei Tėvu
kas netiki — štai kailis, ku
ris faktiškai paliudija, kad 
vilkžmogių randasi dar dvi
dešimtam amžyje civilizaci
jos. 9999.

E. Chicago, Ind.
Grd. 29 d. atsibuvo TMD. 

balius, nuo kurio pelnas ski
riamas knygynui. Publikos 
atsilankė gana daug, nes 
buvo daili proga pasilinks
minti.

Įžengę į naujuosius me
tus, tikiuosi, pradėsime 
smarkiau darbuotis, ren
giant teatrus, paskaitas ir 
;t., o ne vien margint vaka
rus bačkutėms su svaiginan
čiais gėrimais.

Todėl, draugai, eikime vi
si išvieno. Vieni buvom 
saršti socijalistai, kiti tau
tiečiai, vieni sportai, kiti 
praščiokėliai.ir, kol męs eisi
me tokiu keliu — nebus vai
sių. (Dirbant ant kultūros 
dirvos, kartais ir nevienodų 
pažvalgų žmonės gali gra
žiai susitaikint, vienok poli
tikos dalykuose labai sunku 
įvykint vienybę. Red.).

Pradėkime naują darbą 
su naujais metais.

Meištų Tamošiukas.

Cleveland, Ohio.
LSS. 3 kuopa 1 d. sausio 

statė ant scenos du veikalė- 
iu “Paskutinė Banga” ir 

“Vagįs”. Pastarąjį veika- 
ą verčiau kad būtų nei ne- 
statę, nes aktoriai rolių ne
mokėjo — tai viena, — ant
ra, kalbėjo tik sau ir gaudė 
suflioriaus žodžius. Išėjo 
įei šis, nei tas. “Paskutinę 
Bangą” sulošė gerai, nors 
irgi buvo patėmytina kelios 
mažos ydos pas nekuriuos 
aktorius.

Lošėjai buvo sekanti 
draugai: F. Andriunas, A. 
Šmulkščiu te, A. Navickaitė, 
A. Šmigelskis, J. Stipeika, S. 
Dargis, J. Kairiūkštis, D. 
Petrauckas ir J. Burokas.

Tarpuose deklamavo J. 
Naujokas, M. Geibienė/ ir 
Brazauskas. Ant pabaigos, 
J. Naujokas sulošė monolo
gą “Gailiaširdis”. Dainavo 
du chorai “Mirtos” ir Latvių 
Socijalistų.

Publikos atsilankė apie 
560 ir pelno turėsim apie 100 
dol.

Reikia pastebėti, kad pen
ki metai atgal atsilankydavo 
tik 50 ypatų ant socijalistiš- 
kų vakarų. Cleveland© lie
tuviai darbininkai progre
suoja.

V. Jurkšietis.

Detroit, Mich.
28 d. grd. buvo surengtos 

prakalbos L. Literatiškos 
draugijos. Kalbėjo J. Kas- 
parka. Žmonių buvo pilna 
svetainė. Dabar jau pas 
mus prakalbas ne vien soci- 
jalistai rengia. Pereitą ru
denį jau net piliečių kliubas 
surengė prakalbas.

Gruodžio mėn. tai jau net 
perdaug Detroite buvo pra
kalbų, teatrų ir balių.

Hudson, N. Y.
Pirmeiviški skaitytojai 

turi daug nukentėti nuo sa
vo persekiotojų. Jie tur 
nešiotis savo rakandus iš 
vietos į vietą. Vis dar bu
vo geriau, kol dar nebuvo at- 
sibaladojęs tasai Albany a- 
vinas. Jam atsilankius įvy
ko didžiausi nesutikimai, 
nes anas prisakė nelaikyti 
ant burdo skaitytojus pirm
eiviškų laikraščių.

V~kus.

Bayonne, N. J.
1 d. sausio DLK. Vytauto 

draugija buvo surengusi ba
lių su teatru. Sulošta “Iš
gama” ir “Penktas Prisaky
mas”. Aktoriai, o ypač ak
toriuos, gerai atliko savo ro
les.

Taip-pat sulošta monolo
gas “Prostitutė”, dialogas 
“Blaivas ir girtuoklis” ir 
Džian Bambos spyčiai. Žmo
nių buvo į 300 ir visiems loši
mas patiko. Bet ir čia atsi
rado nedorų lietuvių, kurie 
trukdė kitiems klausyties ir 
save tik ant juoko pastatė.

DLK. Vytauto draugija 
darbuojasi ar, t apšvietos 
dirvos* Tai yra '

Laikraščių p: 
na ne mažai, 
užima “Kele? 
“Laisvė”. P; 
klerikališkų la 
kelis egz. par 
tojai socijalis 
čių jau gerai a

Easton, Pa.
Daug dar pas mus yra lie

tuvių, kurie'- tiki į nebūtus 
daiktus, į burtus; bet ir tos 
rūšies žmonės stengiasi pa
sirodyti su savo veiklumu. 
Tie žmonelės, trumpai ma
tydami, stengiasi tverti pa
rapiją, bet jau seniai tas jų 
noras neišsipildo ir jau lai
kas būtų suprast, kad šiame 
mieste to dasiekti saujalei 
fanatikų negalima. Kuo
met socijalistai parengia ba- 
ių ar prakalbas, tai fanati- 
kėliai stengiasi traukt iš ki
tur kunigą dėl išpažinties, 
kad su tuom parengimu už-, 
kenkti šitiems, norintiems 
išrodyti klaidžiojimą tam
suolių.

Pereitą rudenį numirė vi
siems eastoniečiams žino
mas turtuolis Simon ir su iš
kilme tapo palaidotas.

Dabar kas ten pranešė, 
kad Simon naktimis atsike
lia ir ateina į tą didžiausį 
fabriką riaušių daryti: su
gadina laikrodį, sumaišo 
darbininkų darbo laiko pa
ženklinimo atskaitą, išvar
to raštininkų knygas, o pas
kui, gailiai apsiverkęs, kad 
neateina jo moteris pasima
tyt — vėl neria į kapus.

Ar ne juokingas plepėji
mas, kurį greičiausia palei
do fabrikos naktiniai sar- 
gai?...

Mūs lietuviai tuo iš karto 
buvo labai užimti; nekurie 
net pradėjo girtis, kad patįs 
matę nabašninką bėgantį į 
kapus. Nežinia kodėl mūs 
toki tamsus fanatikai neap- 
mąsto nei tiek, kad jeigu su
kiltų tie visi, ką palaidoti 
ant tų didžiųjų kapų, tada 
eastoniečiams visiems rei
kėtų “mušties”...

Prėskys.

Juokų kąsneliai.
TELEGRAMOS.

(Pypkių-cibukų agentūros)
Chicago. Laukiame dar 

vieno numirėlio. Daktaras" 
Graičiunas kasdien po pen
kis sykius lankosi ant kun. 
Kaupo kapo ir su pagelba 
bevielinio telegrafo gauna 
iš anapus grabo nurodymus, 
kaip ruoštis į dangų.

Chicagiečiai sako: boba 
iš ratų, ratams lengviaus.

Lawrence. Čia atsibuvo 
susilėkimas visos Massachu
setts tautininkų. Kadangi 
tai buvo saviškiai — tai po
nia Dumblienė davė daugiau 
pavalgyt, negu per savo 
“imeninas”.

Atsilankė ir “Pirmyn” nu- 
marintojas, kuris dabar lai
ko prelekcijas ant temos, jog 
socijalistai streikų neremia.

Cambridge. . Vietiniai lie
tuviai pereitais metais užsi
ėmė palaidojimu visų suma
nymų. Su didelėm iškilmėm 
palaidojo tautiškos svetai
nės sumanymą.

Vilnius. Tautos namuose 
bus įtaisyti vargonai už 
$6,000. Aukauja tūlas A- 
merikes kunigas. Yčas jau 
mokinasi vargamistros a- 
mato.

PAJIEŠKOJIMAI.
Pajieškau ' apsivedimui merginos 

nuo 18 iki 27 m. senumo. Aš esu 27 
metų. . .

Geistina, kad atsišauktų tos, kurios 
myli dorą ir gražų šeimynišką gyve
nimą. Taipgi, kad prisiųstų ir. savo 
paveikslą.

K. Visgirdą, P. O. Box 150
Wilkes Barre, Pa. (5)

Pajieškau dėdės Juozo Prakapo, 
Kauno gub., Šiaulių pav., Pakapės 
miestelio. Jis gyvena, rodos, Chica
go, Ill. Kas žino, malonės pranešti:

K. BoguČansky, Box 271
Oglesby, Ill.

Pajieškau A. J. Našlaičio, kuris ra
šinėja eiles.

A. L. R., Box 74, Benld, Ill.

Pajieškau draugų J. Kavolio ir D. 
Ambrozaičio. Abu kauniškiai. Mel
džiu atsišaukti:

J. Bertulis, P. O. Box 57
Royalton, Ill.

Pajieškau draugo Juozo Deveikio. 
Seniau mudu gyvenome Charleroi, Pa. 
Vėliaus jis išvažiavo į Philadelphia, 
Pa. Kas žino, malonės pranešti:

F. C. Wenslow, 1429 E. 17th st. 
Cleveland, Ohio.

Pajieškau pusbrolio Juozo Survilos 
ir pusseserės Onos Surviliūtės, Kauno 
gub., Panevėžio pav., Pliukių kaimo. 
Taipgi pajieškau M. Kirkilo, Kauno 
gub., Pumpėnų parapijos, švilpiškių 
kaimo.

J. Sfashkis, 242 N. Park st.
Batavia, Ill.

Pajieškau tėvo Petro Viksvos, Žilių 
sodžiaus, Vabalninku par., Salamies
čio filijos, Kauno gub., Panevėžio pav. 
Čepėnų valsčiaus. 12 metai *• -ri- 
koj. - Seniau gyveno Chic« 
pats, ar kas apie jį žino, n 
nešti:

Alb. Viksva, 1607 N. Ashland
Chicago, Ill (5/

Pajieškau Prano Savicko (siuvėjo) 
Petro Juknevičiaus ir Vinco Pastamo- 
kaičio. Visi Suvalkų gub., Vilkaviš
kio pav., P. Savickas ir P. Juknevičius 
žaliosios gminos, Mierčų kaimo, o (V. 
Pastarnokaitis Alvito bažnytkiemio. 
lie patįs, ar kas apie juos žino, malo
nės pranešti šiuo adresu:

A. Bendoraitis, 8 Carfin Road 
Craigneuk By Wishaw, , Scotland.

Pajieškau savo vyro Simano Ra
dzevičiaus, paeina iš Suvalkų gub., 
Marijampolės tpav., Klibiškio gmino, 
Ingavangio kaimo. 9 metai Ameri
koj. 5 metai atgal gyveno Shenan
doah, Pa. Kas apie jį žino, ar jis 
pats — malonėkite pranešti:

Ona Radžiavičienė, 937 Davis Ave. 
Grand Rapids, Mich.

Reikalingas Barzdaskutys.
Reikalauju barzdaskučio arba pusi

ninko, kuris galėtų nuo manęs atpirk
ti pusę (Barber Shop). Darbininkui 
moku algos $15.00 į savaite. Darbo 
valandos trumpos. Atsišaukite:

P. Baltrčnas, 117 Ames st.
Montello, Mass.

$

Irau-

*

ORAKULO PATARIMAI.
Klausimas. Ponas Oraku

las. Pamačiau, kad jūs ren
giate vilkų ablavą, o aš tame 
dalyke esu specijalistas, tai 
norėčiau dalyvauti ablave.

PIRMUTINIS LIETUVIŠKAS

RAINKOTŲ FABRIKAS
Kuriame išdirba geriausius raincoa- 
tus vyrams ir moterims, panašius į 
overkotus. Kodėl gi jums pirkti iš 
krautuvės, kad gahma gauti mūsų 
fabrike daug geresnius ir už pusę kai
nos, kokią jūs mokate kokiose nors 
žydiškose krautuvėse.

Patariame visiems “Laisvės” skai
tytojams kreipties pas savuosius, pri- 
siunciant savo augstulną, storumą ir 
rankovių mierą šiuo adresu:

RUBBER CO.
K. W. žiurinskas ir K. Pi»x 

1100 WASHINGTON ST 
NO”’

Taipgi reikalai’-' 
šaukite pas:

1100

St. Louis, Mo.
“L.” N 103 koresp. iš St. 

Louis, Mo. padaryta klaidos. 
Turi būti kun. Gelgotas, o ne 
Gegotas. Turi būt Steckis, 
o ne Steckis. Turi būt Joku- 
bauskas.

Čia jau turiu pridurt, kad 
tų apgavikų teismas atsibu
vo. Visi trįs h*1™0”’ ' 
nubmnc,x’

Laivakortes atpig
Ant laivu



. yra 
.u, kad W.

„____ xjoč>. 61 kuopa buvo
visai iširus. Bet dabar, per 
pasidarbavimą rajono orga
nizatoriaus ir drg. St. Zales
kio, kuopa atgaivinta. Pri
sirašė 10 narių, kurie nuta
rė parengti koncertą ant 24 
sausio, kad sustiprėjus nors 
kiek finansiškai.

Todėl, draugai, visi padė
kime męs jiems tą koncertą 
surengti. Visi nuvažiuoki
me sulošti monologų ir kas 
ką galite. Žinokite, kad jų 
dar mažos spėkos ir jie vieni 
to negalės atlikti. Taigi, ne
pamirškite nuvažiuoti ant 
viršminėtos dienos, 7 vai. 
vakare, Lietuvių svetainėn.

V. A. Zaperiackas.

.idKSMI ŠOKIAI
So. Bostono Lietuvių Jau

nimo Ratelio rengia puikius 
šokius. Pirmi šokiai atsibus 
10 d. sausio ir bus laikomi 
kas subatvakaris iki Užga
vėnių Lietuvių svetainėje 
(Dahlgren Hall), kertė E ir 
Silver sts., So. Boston, Mass. 
Pradžia šokių 7:30 vai. va
karė, šokiai trauksis iki vė
lai nakties.

Įžanga vyrui tik 35c., mer
ginai 15c.

Malonėkite visi atsilanky
ti.

LSS. 71 kuopa rengia ba
lių, kuris atsibus subatoj, 10 
d. sausio, Malta Hali, 40 
Prospect St., Cambridge, 
Mass. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Patartina visiems at
silankyti.

So. Bostono kooperacijos 
prakalbos atsibus panedėlyj, 
12 d. sausio, 7:30 vai vakare, 
Lietuvių Svetainėje, kampas 
E ir Silver gatvių. Kalbės 
F. J. Bagočius.

Atsilankykite kuoskaitlin- 
giausia.

> Sek. M. A. Balčiūnas.

LSS. 71 kuopos (Cambrid
ge’ių j) atsibus metinis susi
rinkimas 11 d. sausio svetai
nėje 789 Main st., Cambrid
ge, Mass. Malonėsite visi 
draugai atsilankyti, nes bus 
renkami viršininkai kitiems 
metams.

A. B. Simonavičius.

Policija turi didelių dyvų, 
kad motinos, norinčios pa
mesti savo vaikus, apsiren- 
ka South Station, nors, ro
dosi, ten labai didelis judėji
mas.

Trumpame laike jau ketu
ri kūdikiai tapo pamesti te- 
nais.

me, kad 60 kuo- 
. engia puikų kon- 

t ęą 11 d. sausio Lietuvių 
svetainėje. Pradžia 7:30 
vai. vakare.

Girdėjome, kad sekančią 
subatą į Bostoną atvyks 
garsus rusų revoliucijonie- 
rius drg. L. Dejč ir kalbės 
Tremont Temple.

Apie jo prakalbą praneši
me vėliaus.

Cambridge’iaus Diskusi
jų Kliubas surengęs vienas 
diskusijas 4 d. sausio ant te
mos: ar reikalinga Cam- 
bridge’iuj saliūnai? Didžiu
ma balsų nutarė, jog nerei
kia. Švilpukas.

2 d. sausio Hyde Parko 
kooperacijai kalbėjo F. Ba
gočius, kuris gražiai išaiš
kino kooperacijos naudin
gumą. Išrinkta nauja val
dyba.

Kitos prakalbos bus 11 d. 
sausio.

J. Galminas.
11 d. sausio atsibus susi

rinkimas LSS. 207 kuopos 
Lietuvių svetainėje, 10 vai.

"ugai turite atsi- 
Arigulinčius at

rašytų prie
LOŠĖJAMS

Gaunama pas

Leidžiamas
Lietuvių Soc.
Sąjungos
Amerikoje

LAISVE

$44.59

$56.39

ir

Nauji Laiškai
c)

0

Tik 1 doleris!

Draugijos
Aptiekorius ir Sav’ninkas

ir Biznieriai! KOVA”
Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

Spaustuvę

Naujos Mados

ir

Telephone So.

L

Didžiausias 
Darbininkų 
Sąvaitinis 
Laikraštis

» 605

IŠKAS

$54.19 
laiva-

$37.10
$36.75
$37.10

Jeigu norit, kad jsų spaudės 
darbai būtų atlikti greitai, 
gražiai ir suprantamoj kalboj, 
tai duokit spausdint į

THE 
MAGIC 
SILENT w

tu h-

o
o

o oA Telephone So. Boston. 845 M W
§ 
(2 
V
(2 
W 
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O 
w
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Afi užlaikau Columbios gramafonus bu lietuviš
komis dainomis, kūriau išrieda labai gražiai ir 
aiškiai. Ant abieju pusiu yra kitokia dainele. Re
kordai yra padaryti stipriai ir {rali laikyti kelis 
motus. Kiekvienas rekordas kainuoja tik 75c.

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

Galit gauti Wictor mašinų ir rekordų, 
gražiai dainuoja lietuviškai, net malonu 
Klausyti.

Kreipkitės Šiuo adresu:

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

VICTOR MAŠINOS
Ncgauslt geresnės prog.is, kaip dabar atiduodu 

$15 vertės mašinų atiduoda tik už $13

Męs atliekam visokius spau
dos darbus daug gražiau,negu 
kitos spaustuves ir už pigesnę 
kainą. Spausdiname

a 
Q42)>» 4 c)

“ Laisves” Nauju Lietuviška 
KRAUTUVE

Užlaikomo, parduo
damo ir pataisome go- 
riaunia SIUVAMAS 
MASINAS, puikiau
sius Gramafonus iv ki
tokius niuzikališkvs 
instrumentus. Vai
kams keričlukuc, Dai- 
sikelius, visokius laik

rodžius ir tam panagius daiktus. l)u(xlamę 
lekcijas ant visu muzikališku instrumentu.

A. RAULUKAITIS ir J. GIRDVAINIS 
Lietuviai savininkai

Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai Lietu
vos ar Amerikos daktarų. Tai vie
natinė lietuviška aplieka Bostone ir 
Massachusetts valstijoj. Gyduolių 
galit gaut,kokios tik pasaulyj varto
jamos. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiųsiu per i xpresą.

PAIN-EXPELLER
Žmogus jei kankinamas skausmais yra 
be pagalbos kaipo akrulas sudaužytas 
ant skalu. Ar kenčiate skausmus Roma- 
tizmo, Neuralgijos, Užsišaldymo ir t. 1. 
tada pamėginkite porą sykiu sutepti su

PAIN E X 1» E L E R I U ,
Pasovencziais naminiais \Aistais. 

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

cfemykH (mt ant tfinkcrlo — xtenk/o

r. Richter’^ 
“P AI N-

. EXPELLER”
Drūti muskulai neatneša naudos, 
jei Jus Romatizmas kankina. Su

PAIN E X P E L E R I U 
į jei drūčiai suberšt i at neš Jum f no j 

palengvinimą i r prašaiins priežast į 
SknUSlDU. PauiHi'nl <i/> A-Lv.’ na x,.5<i Ir aria 

j F. Ad. Richter & Co.
A PEARL ST., NEW YORK.

HAMBURG-AMERICAN 
LINIJA

Didžiausia Garlaivių Kompanija 
Pasaulyje. Turi 480 didžiųjų Laivų, 

1,210,000 tonų įtalpos.
Vienatinė tiesi Linija tarp

HAMBURGO IR BOSTONO 
Niekados nereikia mainyti laivo. 

Į dešimts dieny H porto į portą.

Su Guodone
Komitetas.

Tik ką gavome iš “Lietu
vos Ūkininko”
“Vilniaus Kalendorių”

1914 metų “Vilniaus Ka
lendorius” yra geriausias ir 
turtingiausias iš visų lietu
viškų kalendorių. Be pa
prastų kalendorinių žinių, 
jame telpa: gražių apysa
kų, eilių, antiklerikališkų 
straipsnių, istoriškų bruoži- 
nių (apie baudžiavą), pui
kus daktaro A. Garmaus ra
šinys “Jūrų gilumoje”, įvai
rių žinių, reikalingų ūkinin
kams, apie orlaivystę ir tt.

Amerikiečiai ras kalendo
riuj gerą straipsnį apie B. 
Frankliną, apie jaunimo 
draugijas ir tt. •

Užtikriname, jog įgiję 
“Vilhiaus Kalendorių” —ne
sigailėsite 25 centų, kuriuos 
atsiusite šiuo adresu:

“LAISVĖ”,
242 Broadway,

So. Boston, Mass.

DIENRAŠTIS
“LIETUVOS ŽINIOS”

jau pradėjo eiti iš Vilniaus.
“L. Ž.” jau pasižadėjo 

bendradarbiauti daug Lie
tuvos visuomenės veikėjų. 
Todėl “L. Ž.” bus kritiškai, 
rimtai nušviečiamas kiek
vienas mūsų tautos gyveni
mo apsireiškimas.

“L. Ž.” bus spausdinami 
įvairus feljetonai, didesnės 
originalės bei verstos apysa
kos ir tt.

“Lrž.” — dienraščiui leis
ti organizuojami visoj Lie
tuvoj ir lietuvių apgyvento
se vietose geriausi kores
pondentai.

“L. Ž.” telegramos praneš 
žinių iš viso pasaulio.

“L. ž.”, virtusios dienraš
čiu, bus žymiai padidintos.

Prie “L. Ž.” dienraščio eis 
nemokamas priedas “Aušri
nė” ir “Mokykla.”

“L. Ž.” kaina užsieny: 
11 rublių metams, norint 
gauti kasdien ir 8 rubliai no
rint gauti 2kart į savaitę po 
tris numerius. Amerikoje 
metams $6.00, pusmečiui 
$3.00, o norint gauti 2 kart į 
savaitę —metams $4.30, pus
mečiui $2.15.

“L. Ž.” leidžia šėrininkų 
bendrovė. Šeras — 100 ru
blių. Šėrininkai “L. Ž.” 
gaus dovanai.

Nesivėlinkite užsisakyti ir 
kitiems patarti.

Adresas:
Vilnius, Semionovskaja 10, 

“LIETUVOS ŽINIŲ” 
REDAKCIJA.

Reikalingos Merginos.
Reikalaujame lietuvaitės, kuri sukal

ba gerai angliškai ir lietuviškai ir iš- 
vinusi dirbti ant ant Rb Top maši- 

Taipgi reikalaujame mergaičių 
ant mezgimo mašinų. Atsišauki-

Blackstone Knitting Co.
llkins St., 2nd fl., So. Boston,Mass.
5 Edisono šviesos fabriką ant L St.

I SKAITYTOJAMS

J

PIGIOS PREKES
Trečiųjų Kajutų ir Palubes.

Gera priežiūra keliaujantiems, 
sveikas ir atsakantis maistas 

užtikrintas patogumas.
Keliaudami arba norėdami parsi- 
traukt gimines, norint platesnių 

žinių, kreipkitės prie
HAMBURG-AMERICAN LINE
607 Boylston Street, Boston, 

arba 41 Broad way,-New York,

Geresnes progos jau 
nebus!

Geresnės progos niekuomet nebus 
dėl tų, kurie nori laivakortes siųsti 
Lietuvon, nes laivių kompanijos nupi
gino laivakorčių kainas net ant $15.00.

Taigi, kurie manot siųsti kam-nors 
laivakortę, pirkit ją dabar. Laiva
kortė yra gera per ištisą metą ir jūsų 
pasažieris galės važiuoti, kada tik jis 
norės.

čia paduodu laivakorčių kainas: 
Iš Tilžės per Roterdamą iki 

Bostonui .................
Iš Tilžės per Angliją iki Bos

tonui .........................
Iš Lihavos iki Bostonui .......
Iš Tilžės per Hamburg iki

Bostonui..........................
Iš Tilžės per Antverp iki

Bostonui ..........................
Iš Tilžės per Bremą 6 paros 

didmariu .................
Toliau gyvenanti klauskite 

korčių kainų per laiškus. Parankiau
sia laivakortes pirkti mūsų ofise, nes 
mūsij agentūra teisingiausia.

G. J. BARTAšIUS,
261 Broadway, So. Boston, Mass, 

arba
558 Broome St., New York.

Paslapčių Atidengimas
Ar žinai, kas tamstai yra užslėpta? 

Jei nori žinoti viską, nusipirk tuojaus 
šitą knygą, kurią dar dabar galima 
gauti pigiai šitam trumpam laike (tai 
dovanos ant Kalėdų), kuri parodo vi
sų monininkų gudrybes nuo pradžios 
svieto iki šiai dienai, taip aiškiai ir su
prantamai, kad kiekvienas, kuris tą 
knygą turi, gali parodyti visokias štu- 
kas be jokių prietaisų. Ir taipgi ati
dengia visas paslaptis visų kazirninkų 
ir žmonių akių monytojų, su 50 viso
kių paveikslų. Tai yra viena iš ge
riausių knygų dėl išsimokinimo pa
linksminti draugus ir linksmai pra
leisti vakarus. Drūtais ir gražiais 
apdarais. Kaina su prisiuntimu $1.50.

J. SINKUS
1841 S. Halsted St., Chicago, Ill.

Muzikos Mokykla
Panedėliais, seredomis ir pėtnyčio- 

mis, po No 339 W. Broadway, So. 
Boston, Mass. Mokina ant: Pikolo, 
Clernet, Cornet, Trombon, Sixapone, 
Droom ir Camposet musik.

Mokytojas A. M. Grubis, D. L. K.. 
Vytauto Band.

Komitetas. (4)

Tu Esi Geriausias Prietelis!
Tai žodžiai pačių žmonių išgydytų nno 

visokių ligų!
Kaip jokios liekarstos Ir visokį daktarai 
negalėjo pagelbėti, tat jus manę išgydet.

Garbingas Daktare! Jųsų būdas gy
dymo ir liekamos labai geros, kad ma
no moteris net per tris mėnesius sirgus 
ant vidurių skaudėjimo, po krutinę, gal
vos, didžio nusilpnėjimo ant sveikatos 
ir balt jų tekėjimo, kurios ikšiol niekas ’ 
nepataiko išgydyti, o kaip Jūsų prisiusi 
tas liekarstas suvartojo, tad tapo visai 
sveika ir daugiau liga neatsinaujina. 
Už tokį tikrų moksliškų ir pasekmingų 
gydymų visiems Tamistų vardų ap
skelbiu. Tu esi geriausias prietelis.

Pasiliekame dėkingi.
Klemensas ir Ona Stefonavičiaf, 
1418 Brynmower, Scranton, Pa.

Važiuokite į Lietuvą
WHITE STAR LINIJA

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

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

NAUJI IŠRADIMAI.
Kurių jokiam katalioge ligišiol 

nebuvo. Męs, matydami daug ko 
trūkstant kituose katalioguose, pasi
stengėm išleisti naują kataliogą dėl 
gero savo tautiečių ir apsaugot nuo 
išnaudojimo. Mūsų kataliogas turi 
visokius skyrius: keletas skyrių yra 
surinkta naujausių išradimų, tinkamų 
vyrams ir moterims, su paveikslais ir 
370 aprašytų naudingų dalykų, visokių 
patarimų, receptų ir knygų. Žmogus 
turintis mūsų kataliogą, jausis pilnai 
užganėdintu, nes jame atras netik ap
rašytus tavorus, bet ir reikalingus 
kiekvienuose namuose patarimus. Kas 
prisius dešimtuką arba dvicentinėms 
stamporųs 10 centų, gaus kataliogą 
dykai.

J. SINKUS
1841 S. Halsted St., Chicago, 111.

Naujos dovanos “Lai
sves” skaitytojams.
Draugai ir Draugės!

Męs norėtume, kad kož- 
nas mūsų skaitytojas iki 
naujų metų prikalbintų dėl 
“Laisvės” naują skaitytoją. 
Tas duos mums progą page
rint “Laisvę”.

Kožnam skaitytojui, pri
kalbinusiam naują metinį 
skaitytoją, męs duosime do
vanų dvi savo laidos knyge
les. Pasirinkit, kokios jums 
daugiausia patinka iš talpi
namo čia surašo:

1) Liaudies Dainos.
2) Ženyba ir ženybinis gy

venimas — Barabošius.
3) Griuvėsiuose — puiki 

K. Jasiukaičio apysaka.
4) Moterų padėjimas bei 

lytiškas klausimas Evange
lijoj ir apaštalų laiškuose — 
Z. Aleksa.

5) Macochas.
6) Lekcijos apie atskyri

mą ženklų.
Pasidarbuokit sau ir 

mums!
“Laisvės” Išleistuve.

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 “Laisves” krautu 
vėje.

M Telephone So. Boston. 845 M

DR. F. MATULAITS
4V5 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Valandos:

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

Konstitucijas, 
Knygas, Plakatus 
Visokius Darbus.

Ypatingai atydą atkreiptam 
į draugijų darbus. Niekad 
nereikia duoti darbą į takias 
spaustuvėles, kurių darbinin
kai nemoka lietuviškos kalbos 
ir nepažįsta savo amato, nes 
ten tik sudarko darbą. Jeigu 

'• ’-old snaudės darbą, tai 
.»ąu:

Kaip nieks neįsteBgė, tai Ph. M. Kliniko Mokslas išgydė trumpam laike! 
Malonus Tanilsta! Kad išgydėt kosėjimą, skrepliavima ir sunkumu ant 
krul inės pasekmingai, teip lygiai tik Jus įstengiate išgydyti, nuo ligos iš
bėrimo ant odos spuogais ir niežėjimo; kiti gydytojai per du metu nesura
do pagolbos. Ui jūsų teip gera gydymą ir teisingas liekarstas siunčiu šim
tą kari ų ačiū. Su guodono, A. Galmanas, Box 36, Beaae Terre, Mo.

Nemažiau dėkingi: L. KLIMAS, 55 Ellsworth St., Worcester, Mass.
Mr. M. KOLIAGA, Box 192, Boswell, Pa.; Mr. J. TYMCZUKAS, 306 Cente 
St., Freeland, Pa. Teipat išgydyti nno visokių paslaptingų ligų, kurių 
jokiu bndu negalima sutalpinti.

ĮSITĖMYK1T, kad slaptybės ligų saugiai užlaikoma, visada.
Phil. M. Klinikas, turi net kelis PROFESIONALIŠKUS DAKTARUS, kurie greitam 

laiko pataiko sergantiems pagelbėti todėl, kad gydo išsyk, o nedaro erperamentų ant sergan
čių. Vyriausias Klinikos Daktaras, per Amerikos valdžią, net medaliu apdovanotą*. To
kiam jau tik galima tikėti.

PrlvatlškoJ LABARATORIJOJ Ph. M. Kliniko, aUlšaukuiiems lutalto kiekvienam 
liekarstas iž šviežių gvarantuotų medikamentų, seniausių ir naujausių išradimų, kuriuos 
tik aukščiausias mokslas išrado pagelbai Žmonių.

KAB Fm NF^VFIKAA BET nori pastoti sveiku 1VE.O V ILlIVMa, IR LAIMINGU, tad aUilaukyk,
o jeigu toli gyveni, tadaprašykBavollgębcinesvelkumuslietuviškoje kalboje kas kenkia, 
o tikėk, kad apturėsi tikrę pageibę sveikatai kaip tūkstančiai, kurie jau džiaugiasi ir deka- 
v«ja. nes Čionai išgydo ir tokias, kurių kiti negalėjo išgydyti kaip šviežias teip Ir u žs i se nė
jusias ligas nuo skaudėjimo: p čiuose, rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, gal
vos, šonų; išbėrimai spuogais nuo blogo ir nečysto kraujo, nuo saužagystėg sekto* nubėgi- 
mo, nusilpnėjimo, vidurių nedirbimo, užkietėjimo, slogos, greito pailsimo, nerviškumo,bai
mės, silpno ir sumažėjusio kraujo, užsikrečiamų slaptų lytiškų ligų. Širdie*, kepenų, ink" 
stų, silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, nuo peršalimo slogu, blogų sapnų, nemi
gos, neturėjimo apetito, 1x5 peilio be pjaustymo be aparacijos, bet su llekarstoms, kurio* 
tūkstančius Išgydė. Telpat moteris nuo skausmingų mėnesinių ir kitokių visokių ligų, 
kurios užpuola v irginimnl žmonių, VYRI? ir MOTERIŲ. Reikalaujant rodos Ir pagelto* 
nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po šiuo adresu:

THE PHILADELPHIA M. CLINIC,
1117 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA.

VALANDOS: nuo 10 iš ryto iki 4 po p. Šventadieniais nuo 10 Iki 3. Utarn. ir Pėtny 
Šiomis nuo 6 iki b vak. Reikalpukit nuo Kliniko dovanai ir skaitykit knygą „Daktarą* \

Išsiųsdink šiandien tiktai 
vieną dolerį, o apturėsi 
Edmundo Steponaičio raš
tų knygą, kuri privalo ras
tis kiekviename lietuviška

me name. Steponaitis buvo vienas iš pirmųjų mūsų jaunųjų rašytojų, 
kurie duoda mums pradžią grynos literatūros griovei, kurių visų pir
miausias tikslas jau nebevien žadinimas tautos, visuomenės sąmonės, bet 
ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailiosios mūsų raštijos.

Tąjį dailų poezijos ir prozos rinkinį galima gauti tiktai už l dol. pas

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

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

(•mikiL ant Ankero
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Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St, Philadelphia, Pa.
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) Serganti netrotykit laiko ir pinigų,bei tiesiog 
i kreipkitės ypatiškai arba laišku prie daktaro 
( Stankaus, o apturėsite tikrą ir teisingą gydy- 
) mą. Atmink skaitytojau, jotį Dr. Stankus yra 
J baigęs didesnį daktariškų mokslą, kaip tai: po 
) užbaigimui medicinos mokslo GARSIAME 

I’ STEITAVIŠKAME UNIVERSITETE, važia
vo mokintis j POST GRADUATE MEDICI
NOS MOKYKLĄ, katra yra didžiausia ir jau 
paskutinė didžiųjų daktarų mokykla visame 
pasaulyj. Čionai spccijališkai mokinosi daryt- 
visokias operacijas ir gydyti pavojingas ligas.

Taipgi buvo miestavu daktaru kurpraktika- 
vojo pohošpitalių dispenseres dienomis ir na
ktimis, Dabar keli metai kaip Dr. Stankus 
įrengė savo locną gydyklą SANATORIJĄ 
mieste Philadelphijos dėl gydymo visokių li
gų. Atvažiuojanti iš tolinus gali pasilikti tie
siog jo SANATORIJOJE dėl gydymo.

GYDO IjIGAS
Nuo skaudėjimo strėnų, sąnarių rankų ir ko- 

. jų, skaudėjimo paširdžių, pečių ir kaulų, reu- 
t matizmo. Nuo visokių kraujo ligų, užkrečia. 
5 mų ir slaptų lytiškų ligų. Augimo spuogų ant 
į veido ir kūno, užkietėjimą ir nedirbimą vidu- 
I rių, niežėjimą skaros, dedervinių, slinkimą 

plaukų, skaudėjimo galvos. Visokias širdies, 
inkstų, plaučių ir kepenų ligas, neuralgijos, 
negalėjimo miegoti ir išgąsčio, nuo slogų, per
šalimo, kosulio sunkaus kvėpavimo, negalė
jimo valgyti ir abelną nusilpnėjimą. Visokias 
moterų ligas: nereguliariškas mėnesines,skau- ; 
dėjimą strėnų ir paširdžių. Visokias vyriškas . 
ligas, paslaptingas ir įgautas per išdykumą. 
Gydo ligas su Hekarstomis kokios tiktai yra i 
ant svieto. Ligas, kurias negalima išgydyti su i 
liekars mis ir po reikalavimui pučių pacijcn- i 
tų — daro visokias operacijas. Turi savo loc- ■ 
nas, naujausio budo elektriškas mašinas dėl • 
gydymo ir egzaminavimo, su pagelba kurių • 
gulima permatyti visą žmogaus kūną.Turi šimtus padėkavonių už išgydymą nuo ; 

Į visokių ligų. Gyduoles siunčia toliau įkilus , 
' miestus ii" miestelius Amerikoje, Kanadoje, I 
; Anglijoje ir j kitas šalis. Visuomet kreipki- ! 
[ tęs ypatiškai arbu laišku ant tikro adreso taip: < 

j Dr. Ignotas Stankus i 
į 1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa. ’

K. SIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

310 Broadway, So. Boston, Mass.

Puikiausis Kalendorius.
Būtinai patariame įgyti 

“Giedros” Kalendorių, kur 
randasi daug puikiausių ir 
naudingiausių darbininkam 
skaitymų. Patįs nusipirkit 
ir kitiems dar dovanų duo
kit.

Kreipkitės j “Laisvę”, pri- 
siunčiant už jį 20 centų.

TRIS OBROS KNYGOS!

Naujausios Dainos ir Eiles
Apie 80 visokių dainelių. Kaina 2Oc

PASAULIŲ RATAS
ir kitan planetas, Su paveikslėliai*..............  2SO
MEILES KARŠTLIGE f:“
meilę.............................................. . ........................... 3OG»

Imant visas tris sykiu, atiduodam už 60c
Pinigus siuskit pačios ženkleliais 4luo adresu.

J. STROPUS
6 Lorin? St., So. IJoston, Alass.

“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 4»2.(X) Amerikoj ir kitur.

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

k 99 1815 E. Moyamensing Ave
S V «sl PHILADELPHIA, PEINN’A. S
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Jau išėjo antra laida tragedijos

“KERŠTINGA MEILE”
Veikalas labai žingeidus 

ir lengvai perstatomas.
Kaina 10 c.

J. STROPUS
6 Loring st So. Boston, Mass

catas
l. HOWARD 
ardė buvo 
ivallauskas

roadway
i MASS.

Akušerkai
Pabaigusi kursą Woman* Medical 

College, Baltimore) Md.
Pasekmingai atlieka savo darbą prlo 

arimdymo. taipgi suteikia visokias rodąs ir 
pagalbą invairlose moterų ligose.

F. Stropiene/:,^"^;.
> SO. BOSTON, MASS.

eotenest

Čia pat gaunama
Visokios knygos lietuvBH 

koj ir angliškoj kalbose. Kas 
kokių norit — reikalaukit, d 
męs parūpinsime. Atsakyk 
mui visada įdėkit 2 c. štam
pą




