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IV Metas

Dar du “Laisvės” N N iš
leisime So. Bostone. “Lais
vės” N 15 išeis jau iš Brook- 
lyno. Ant visos savaitės rei
kės sutrukti, nes tiek laiko, 
maždaug, užims perkrausty- 
mas mašimi ir jų sutvarky
mas naujoje vietoje. Betgi 
savo skaitytojams “Laisvė” 
nesiliks skolinga. Jau nu
tarta yra išleisti speciali 
“Laisvės” N, kuris išimtinai 
bus pašvęstas kankinių ir 
revoliucijonierių gyvenimui, 
kovai ir vargams aprašyti, 
nušviesti. Greitu laiku skai
tytojams bus suteikta pla
tesnių žinių apie “Laisvės 
Kankinių numerį”.

Visas persikraustymas 
taip nusistovėjusio biznio 
daro mūsų gyvenime didelę 
pervartą ir mums išpuola 
paaiškinti, kodėl męs ryžo
mės žengti tą svarbų, ir jau 
neatmainytiną, žingsnį.

Neužginčijamu faktu yra, 
jog tarpe lietuvių visuome
nės šioje šalyje smarkiai kį- 
la socijalistiškos simpatijos. 
Geriausiu patvirtinimu to 
pasakymo yra tolydinis kili
mas socijalistiškos spaudos. 
Ji užima vis naujas įtek
mės sferas ir sugeba prieiti 
prie tos publikos, kuri ligi
šiol, veik išimtinai, buvo 
dvasiškijos įtekmėje. Prieš 
sutartingą balsą socijalistiš
kos spaudos ir kritikos neat
silaiko nacionalistų ir kleri
kalų choras.

Labiausia džiuginančiu 
faktu yra solidariškumas 
socijalistiškos laikrašti jos 
visuose svarbesniuose mūsų 
gyvenimo klausimuose. Tar
pe soc. laikraščių egzistuoja 
ne vien formalė vienybė, bet 
ir idėjiškas draugiškumas.

Tačiaus, kasgi nežino, kad 
mūsų socijalistiškoj šeimy
noj laiks nuo laiko kildavo 
vaidai, tai mažesni, tai di
desni, nors principiališkai 
visi męs stovėdavom ant vie
nos idėjinės papėdės! Tiek 
Sąjungoje, tiek laikraštijo
je, tiek kitose veikimo sryty- 
se buvo ir tebėra dar šnaira
vimų, neužsitikėjimo.

Labiau svarstantiems mū
sų veikėjams jau seniai rū
pėjo, kad kokiu nors būdu 
prašalinus tuos šnairavi
mus, kurie vistik gana smar
kiai sutrukdo visą mūsų ju
dėjimą. Kada žmonės per
daug įsigilina į mažmožius, 
jie tankiai užmiršta apie di
delį darbą.

Kad išvedus darbininkų 
interesus ginančią laikrašti
ją į plataus veikimo vieškelį, 
sutverta ir “Sandora”, kuri, 
formališkai, nors mažai te
padarė, bet kurios morališ
ka įtekmė vistik labai žymi.

Tiktai turint omenyje vir
šui išreikštas mintis, galima 
suprasti, kodėl “Laisvė” ke
liasi. į Brooklyną. Pasida-

spėkų susispietimas Bosto
ne bus išsklaidytas daug 
normališkiau, kuomet ‘Lais
vė’ bus didžiam j am New 
Yorke, kurio apygardose 
randasi apie 50,000 lietusių.

“Laisvės” kėlimasis į 
Brooklyną sukėlė daug šne
kų tarpe mūsų priešų. Tie 
žmonės, kurių kritika jau 
seniai pavirto purškimu ir 
bedančių sutvėrimų zurzėji- 
mu, paskelbė apie socijalis
tiškų spėkų nusilpnėjimą 
Bostone ir apygardose. 
Mums linksma pranešti at
vira širdžia, jog socijalistų 
įtekmė Bostone nuolat kįla, 
nepaisant to, jog mums čia 
visuomet reikėjo kovoti su 
dviem sriovėm, kurios susi
vienijo į vieną. Ir, kovoda
mi net su dviem, išvien su- 
siliejusiom partijom, męs 
nuolat matėme • mūsų įtek
mę kįlant. So. Bostono ku
nigo nachališkumas ir kelių 
patriotų seni, nuvalkioti ar
gumentai prieš socijalistus 
perdaug menka morališka 
spėka, kad ji galėtų ką nors 
rimto, ką nors pozityvia nu
veikti So. Bostone ir apy
gardose. Jų darbas praside
da ir užsibaigia amžinu zur- 
zėjimu prieš mus. Žinoma, 
to “darbo” užtenka keliem^ 
politikieriams, bet plačiosios 
lietuvių minios šiandien vis 
labiau pradeda matyti išga
nymą kovoje už darbininkų 
klesos tiesas.

Męs drąsiai galime saky
ti: “Keleivis” su “Laisve” 
Bostone ir apygardose turi 
didžiausią įtekmę. Su mu
mis ne vien partijiniai soci
jalistai, bet visos minios sim- 
patikų. Mūsų prakalbos, 
nors tankiausia rengiamos, 
surenka minias publikos. 
Mūsų įtekmė draugijose kį
la. Nors toj pačioj Labda
rystės draugijoj — mums 
trūko tik 17 balsų, kad su
mušus išvien susidėjusius 
kuniginius ir nacionalistus. 
Teatro dirvoje męs žymiai 
pralenkėme mūsų zurzan- 
čius priešus. Apie politišką 
veikimą jau nėra nei kalbos. 
Čia perdėm mūsų viršus.

Taigi, “Laisvės” žmonės 
linlKsmi apleidžia So. Bosto
ną, nors jiems ir gaila persi
skirti su draugais, kurių 
tarpe tiek daug dirbta. Męs 
nebėgam iš kovos lauko, bet 
einam ten, kur mūs laukia 
dar didesnė kova, dar dides
nės žmonių minios. Jeigu 
Bostone mūsų priešams dar 
tik padaigos kybo, tai 
Brooklyno “didvyriams” jam 
ir plunksnos užaugo.

Męs dirbsime Brooklyne 
ir apygardose tą patį darbą, 
kokį dirbome ir čia. Męs bū
sime visur, kur progresyviš- 
kas sumanymas reikalaus 
veikėjų. Męs remsime ne 
vien socijalistiškas organi-

lietuviai, protesluokit!
Billius prieš ateivius jau 

praėjo.
Atstovų rūmas jau priėmė 

tą žiaurų billių prieš atei
vius. Už tą billių balsavo 
240 atstovų, prieš—440. Au
torium to billiaus yra žino
mas Burnett.

Apie tą billių “Laisvėje” 
(N 102 pereitų metų) buvo 
gana plačiai rašyta. Pagal 
;ą billių kiekvienas, kuris 
:)ū da m as r e v o 1 i u c i j o n i e -
ritini, norės nuversti caro 
valdžią fiziška spėka (o 
Kaipgi kitaip galima elgties 
Rusijoj?), bus išduodamas 
caro valdžiai. Taip bus el
giamasi ir su kovojančioms 
sufragistėms.

Kiekvienas nemalonus 
mūsų kapitalistams kovoto
jas, dalyvavęs streikuose ir 
socijalistiškame judėjime, 
gali būti išvarytas iš šios ša- 
ies, nes jį galima bus apkal
tinti agitacijoj prieš svetimą 
nuosavybę. Taipgi nebus 
leidžiami nemokanti rašyti 

:.r skaityti.

stybės sekretorius Bryanas 
yra sumanęs keliauti į Eu
ropą. Ten jisai mano apke
liauti visų šalių ministerius 
su alyvos šakele, skelbian
čia meilę ir taiką. Mat, ji
sai nori pasirodyti apaštalu 
taikos ir laimėti Nobelio do-

IWW. žmones nuteisti 
ant viso amžiaus 

kalėjimam
Marysville, Cal. Richar

de Ford ir H. Sahr nuteisti 
ant viso amžiaus kalėjimam 
Apie juos sakoma, jog pri
derėję prie IWW. ir užmu
šę distrikto prokurorą Man
vel! Yubos paviete. Tuo
met buvo dar užmuštas vie
nas šerifas ir du darbininku.

Panamos kanalo užlaiky
mo iškaščiai.

Civiliškas Panamos 
bemato rius apskaito, 
metų išlaidos ant užlaikymo 
Panamos kanalo išneš apie 
$3,500,000.

Atlyginimas už tą patį 
darbą Panamoj 25 procen
tais brangesnis, negu Suv.

Kruppas skolina Turkijai 
$10,000,000.

Paryžius, 6 d. vasario. — 
Dienraštis “Matin” skelbia 
žinią, kad Turkijos valdžia 
jau susitarusi su Kruppu, 
Vokietijos kanuolių kara
lium, delei paskolos $10,000,- 
000. Visiškai įklimps į sko-

ims ar atmes prezidentas.
Lietuviai — darbininkai, 

iro testuokite!
Kunigas Schmidtas pripa

žintas kaltu.
Katalikų kunigas Schmid

tas, užmušėjas merginos Ci
nos Aumuller, pripažintas 
Kaltu pirmo laipsnio užmuši
me. Jisai turės mirti elek-

Schmidtas gimęs Vokieti- 
. oj. Jisai turi 34 metus am
žiaus. Schmidtas išklausė 
mirties nuosprendžio gana 
abejutiškai. “Man vely nu
mirti šiandien, o ne rytoj”— 
įasakė nuteistasis. Jo ad-

Finai ant pirmos vietos.
Finų Federacija prie so

cijalistų partijos surinko 
$12,000 dėl sušelpimo Mi
chi gano streikierių.

Finai pasirodė stovį ant 
pirmos vietos, kuomet rei
kia šelpti saviškius.

Detroito bedarbių de
monstracija.

“Laisvei” praneša iš De
troito, Mich., jog 12 d. va
sario ten bus milžiniška de
monstracija, kurioj daly
vaus visų tautų bedarbiai.

Jie reikalaus darbo iš 
miesto. Demonstracija pra
sidės 9 vai. iš ryto priešais 
fabrikantų darbo biurą ant

Sufragistes pienuoja re
voliuciją.

Londonas, 8 d. vasario. — 
Sensacijine žinia perlėkė per 
visą Angliją, jog sufragisčių 
vadovė Sylvia Pankhurst 
apleidžia savo organizaciją, 
kad ])radėjus ruošti tikra re
voliuciją.

Taigi, pasaulis gali laukti 
moterų revoliucijos. Sako
ma, kad pastaruoju laiku 
sufragisčių tarpe kilo nesu
tikimai. Tula jųjų dalis no
ri prisilaikyti ramesnės tak
tikos.
Nuskendo graikų garlaivis.

Lisbonas, 7 d. vasario. — 
Bevieliniu telegrafu gauta 
žinia, jog nuskendo graikų 
laivas “Dimitri”. Žuvo pen
ki žmonės.

niu. Pereitoj savaitėj bent 
keliuose miestuose sprogo 
bombos. Laukiama antro 
gelžkelininkų streiko. Šiau
rinėj Portugalijos dalyj la
bai smarkią agitaciją varo 
senojo karaliaus šalininkai, 
rojalistai. Kunigija, savo 
daugumoje, taip-pat uoliai 
šelpia rojalistišką judėjimą.

Be to viso, Portugalijoj 
gana smarkiai išsiplėtojo be 
darbe, ačiū pramonės kri
zini. Taigi, dirva dėl įvai
rių sujudimų esanti pribren-

Reikalauja 50 milijonų 
del bedarbių.

New York, 7 d. vasario. 
Bedarbių delegacija aplan
kė New Yorko miesto majo
rų ir reikalavo, kad jisai pa
ragintų New Yorko valsti-

šaukti visų miestų majorų 
konferencija, kad aptarus 
klausima apie užvedimą 
kaujų darbų dėl bedarbių.

Jie reikalavo, kad būtu 
įkurtas centrališkas ant vi
sos valstijos darbo su j ieško
jimo biuras, kuris susineštų 
su visų miestų panašiais biu
rais.

Jie reikalavo, kad tuojaus 
būtų paskirta $50,000,000 
dėl suteikimo bedarbiams

dated Press”, kuri per savo 
rėtį persi joja visas žinias ir 
kuri, veik išimtinai, mono
polizavo žinių pristatymą.

Jau daug sykių pa te m y ta, 
kad “Associated Press” iš
kraipo žinias kapitalistų 
naudai. Ji turi 35,000 mylių 
savo telegrafo vielų ir užlai
ko daugybę operatorių.

New Yorko dienraštis 
“Sun” reikalauja, kad “Ass. 
Press” kaltintų, kaipo trus-

Nudaigojo keturius šim
tus taikstančių šunų.

Pagal paliepimo federališ- 
kos valdžios ligišiol nudai
gota Colorado ir Arizonos 
prerijose keturi šimtai tūk
stančių prerijų šunų (šaka-

Grafteriai Japonijoj.
Tokio, 5 d. sasario. — Čia 

buvo sušaukta mass-mitin
gus, su tikslu užprotestuoti 
prieš baisius papirkimus ir 
suktybes, ką tai]) įsigalėjo 
jūros ministerijoj. Virši
ninkai veik atvirai jau prii
ma kyšius.

B avarijos parlamentas 
paskyrė $150,000, kad nupir
kus radi jaus dėl gydymo vė
žiu sergančiu ligoniu. Tuo- 
mi parlamentas nori prisige
rinti prie bėdinųjų.

Socijalistai reikalauja 
republikos.

Sofia (Bulgarija). Soci
jalistai išleido viešą praneši
mą, jog jie reikalauja repub
likos įkūrimo ir pasitrauki
mo iš vietos caro Ferdinan
do. Socijalistai kandidatai 
j parlamentą, sakosi reika
lausią republikos įsteigimo.

už tuos pinigus pastatyti 
daugiaus naujų karės laivų 
ir įsteigti didesnę kariume- 
nę.

Visur žmonės kovoja su 
militarizmu, o Švedijos vals
tiečiai atbulai. Bet, veikiau
sia, tai darbas “kazionų” 
patriotų.
Neleidžia vykti į Suv. Valst.

Manila, 6 d. vasario. —300 
rytų indusų sušaukė pro
testo mitingą prieš Britani
jos valdžią. Ji neduoda 
jiems paliudijimų vykti A- 
merikon.

Gclžkelininkai reikalau
ja pekelti algas.

Italijos gclžkelininkai rei
kalauja pakelti jiems algas. 
Iš viso reikalaujama algų 
pakėlimo ant $10,000,000.

Socijalistai nesivienyja 
su radikalais.

Franci jos socijalistų suva
žiavimas Amienne atmetė 
propoziciją rinkimų laike 
vienyties su radikalais. So
cijalistai veiksią neprigul- 
m ingai.

Tiktai perbalsavime, kad 
nepraeitų atžagareiviai, pa
tartina balsuoti už radika
lus.

Vėžio liga ir radijus.
Daktarai Jeroks ir Rouf- 

fad pranešė Belgijos gine- 
kologiškai draugijai, jog 
jiems pavyko su radi jaus 
pagelba laike kelių mėnesių 
visiškai išgydyti du žmones, 
sergančius vėžio liga.^„ _ .

Dirbtuve sugriuvo. 50 
žmonių palaidota.

Milanas (Italija.) Penkios 
dešimtis darbininkų palai
dota dirbtuvės griuvėsiuose, 
kas buvo pasekme garinio 
katilo sprogimo. Keli lavo
nai jau ištraukti.

Sufragistes vėl padegė.
Aberden (Škotija) Sufra

gistes, kaip manoma, vėl 
padegė didžiulę vilią. Išmė
tyti plakatai su parašais 
“sekančią savaitę.”

O sekančią savaitę susi
rinks parlamentas.

Žinių agentūra Japonijoj.
Washingtone gauta žinia, 

kad Japonijoj susiorganiza
vo nacionališka žinių prista
tymo agentūra, ir jog pusę 
akcijų yra paėmusi pati

lindami įtekmės sferas, męs zacijas,, bet ir visas pirmei- 
geriau atliksime savo užduo
tį varyti socijalistišką pro
pagandą. Santikiams pata
pus dar draugiškesniais, 
męs galėsime užsibriežti dar 
platesnes veikimo srytis. Gi 
reikia dar žinoti, kad mūsų 
socijalistiški laikraščiai ne 
vįen agituoja savo spauzdin- 
tu žodžiu. Jie per savo at

stovus plačiausia darbuoja
si ant pagrindų, scenoje, pa- 
šelpinėse ir kultūrinėse 
draugijose. Augant mūsų 
tėkmei, auga ir atsakomybė 

visuomenę.
ei didelis intelektualių

viškas, bepartyviškas ir kul
tūriškas draugijas, nes galų 
gale visos upės į vienas ma
rias bėga.

Nors patsai persikėlimas, 
kuris apsieis mums apie $1,- 
000, didžiausia našta gula 
ant mūsų pečių, bet, jau ma
tę tiek vargo, męs nesibijo- 
me jo ir ateity.

Raudonoji darbininkų kle- 
sos evangelija —socijalizmo 
mokslas — visuomet paska
tina, visuomet padrąsina, vi
suomet priduoda naujos e- 
nergijos — žengti pirmyn ir 
kovoti. x L. P,

12 merginų suareštuota?
Chicagos restauracijų 

merginos nori organizuoties 
į uniją.

12 merginų areštuota, 
kuomet jos norėjo suorgani
zuoti Henric restauracijos 
tarnaites.

Kiek iiockefelleris turė
tų mokėti mokesčių?

Cleveland, Ohio. Pavieti
nis mokesčių rinkikas įteikė 
Rockefelleriui raštą, kuriuo 
reikalaujama iš jo 12 milijo
nų dol. mokesčių nuo $900,- 
000,000 turto.
Ęryanas nori gauti Nobe- 

/ lio dovaną.
/ Washingtonas. Mūsų val-

Ateiviams gręsia sudina- 
mitavimo pavojus.

Laivai, vežanti dinamitą, 
sustoja visai netoli nuo Ellis 
Island stacijos (New Yor
ke.) Tenais atsibūna bai
siai povo j ingos dinamito lio- 
davimo operacijos. Gyvybė 
daugybės ateivių ir 1,000 fe- 
derališkų tarnautojų yra 
nuolatos pavojuje. Nese
niai vienas municipališkas 
laivas vos, vos nesusidūrė su 
laivu dinamito prikrautu.

Reikalaujami apsaugoti 
ateivių gyvybę. Prasidėjo 
tardymas.

Peru repįiblikoj.
Lima (Pietį’ Amerika). 

Prezidentas n publikos Bil- 
linghurst rezig "°
vo urėdo, kuo] 
jonieriai paėmi

vo didelis gaisras, laike ku
rio žuvo 8 žmonės. Daug 
žmonių susižeidė, kuomet 
šoko ant gatvės iš langų.

Susitarė su Danija ir

valdžia.
Paryžiaus sufragistes.

Paryžiaus sufragistes į- 
taisė gana dideles demons
tracijas, kurios priėmė An
glijos sufragisčių taktiką.

Daugelis sufragisčių rei
kalauja, kad jas užregis
truotų, kaipo balsuotojas.

Generališkas gubernato
rius atsistatydino.

Pietų Afrikos generališ
kas gubernatorius, pasižy
mėjęs savo žiaurumu, jau 
atsistatydino nuo vietos.

Teherane ir Kopenhagene 
Suvienytų Valstijų ministe
rial padarė sutartį su Persi
jos ir Danijos valdžiomis, 
jog visus didesnius kivirčus 
išriš arbitrages būdu. t

Valstiečių deftionstracija 
Švedijoj.

Stockholm/'8 d. vasario.— 
Keista parpda.atsibuvo Šve
dijos sostapyly. 30,000 vals
tiečių njaršavo miesto gat
vėmis ir'susirinko prieš ka- 

~ oalocių. reikalauda- 
^ok esčių s, kad

“Laisvės” kankinių 
numeris.

“Laisvės” redakcija jau 
pradėjo rūpinties medžiagos 
gaminimu ir sutvarkymu 
Kankinių numerio. Tame 
leidiny dalyvaus daugybė 
įžymių socijalistiškų spėkų, 
ne vien iš lietuvių tarpo.

“Laisvės” Kankinių nu
meris pasirodys pavasary j. 
Įsakmiai įvardyti dienos tuo 
tarpu dar negalime.

Jeigu moterų numeris tu
rėjo didelį pasisekimą — tai 
kankinių numeris, tikimės, 
turės dar didesnį.

“L.” Redakcija.
V -

Nemunas ir Visla.
“Liet. Žinios” rašo:

‘Deutsche Parlaments-Ko- 
rrespondenz’ rašo, kad vo
kiečiai paskutiniais laikais 
diplomatų keli stengiasi 
Rusiją įtikinti imti Nemuno 
ir Vislos upių dugną gilinti 
ir taisyti, kad galėtų stam
besni garlaiviai jomis plau
kioti. Nemunas turėtų būti 
gilinamas nuo savo įplaukos 
į jūrą iki Kaunui, Visla — 
iki Varšavai. Labiausia ap
sunkina laivų plaukiojimą 
daugybė seklumų, pasitai
kančių dažnai tų abiejų u- 
pių vagose. Prie tų upių gi
linimo ir taisymo nori ir vo
kiečiai prisidėti lygiomis da
limis.

Teisybę sakant — pasak 
“D. Parį. Korr.” — tokia vo
kiečių akcija nebepirma. Nė
šy kį jau vokiečių valdžia pa
tarusi Rusijai tomis upėmis 
rūpinties. Daug metų at
gal buvusi dagi Dancige 
konferencija, kurioje abiejų 
valdžių atstovai tarėsi. To 
tarimo pasekmės ir buvo 
Vislos pagilinimas nuo sie
nos, t. y., nuo Aleksandrovo 
per 10 kilimetrų.

Bet tokio pagilinimo toli 
gražu neužtenka. Rusijos 
valdžia jau dabar įsi tikrino, 
kad ne pataisymas Nemuno 
ir Vislos vagų daugiausia 
kenkia Rusijos malkų^ p 
kybai. Dabar Rusijoi 
nisterių taryba pareikaia^ 
pusės milijono rublių iš val
džios, kad įtaisyti Vislos uo
tą prie Ciechocinko miesto. 
Nauji garlaiviai irgi daro
mi; jiems skiriama apie 400 
tūkstančių rublių.

Paukščių prekyba.
Vokiečių statistika rodo, 

kad kasmet iš Rusijos į vo
kiečių žemę gabenama per 
tą plotą, kuris tęsiasi nuo 
Palangos iki Grajavos, iki 
15 tūkstančių įvairių paukš
čiu, už kuriuos mokama a- V 7
pie 55 milijonai markių (a- 
pie 30 milijonų rublių). 
Kiaušinių per tas pačias 
muitines gabenama kasmet 
maž-daug už 150 milijonų 
markių (anie 80 milijonų 
rublių), o plunksnų už 30 
mil. markių. Ta pati vokie
čių statistika parodo, kad 
tas gabenimas nemažėja, bet 
kasmet didinasi. *
Peterburgo švietimo vei

kėjų suvažiavimas ir 
Lietuvos mokyklos.

Peturburgo švietimo vei
kėjų suvažiavimo kitataučių 
sesija, vienam iš paskutinių
jų savo posėdžių, apsvars
čiusi Lietuvos mokyklų ir 
švietimo reikalų padėjimą, 
tarė:

1) Etnografinėje Lietuvo
je mokykla neprivalo būti 
rusinimo ir tikėjiminės pro
pagandos įrankiu. Mokslas 
privalo būti vedamas lietu
vių kalba. Mokytojai priva
lo būti lietuviai, arba mo
kantieji lietuvių kalbos.

2) Būtinai reikalingas į- 
steigti Vilniuje universite 
tas su litvanologijos kated 
romis.

3) Lietuvos švietimo rei
kalus privalo užžiūrėti tam 
tikros mokyklų tarybos, 
renkamos pačių vietos gy
ventojų.

Zanavykų jaunimas myli 
“Laisvę”.

Mums praneša iš Naumies
čio pavieto, jog vietinis 
progresyviškas jaunimas la
bai myli skaityti “Laisvę”. 
Kiekvienas “Laisvės” num. 
pereiną per daugel} matyt



LAISVE

Socijalizmo kanki
niai Japonijoj.

Penktą dieną praėjusio 
lapkričio Tokio priemiesty
je traukinys užmušė jauną 
socijalistą Jchizo Yamamo
to.

Kaip matoma iš palikto 
laiško, jisai jau nematė kito
kios išeigos, kaip tik nusižu
dyti. Bet kas jį privertė tai 
padaryti? Tą suprasime 
trumpai peržvelgę jo gyve
nimą. Sykiu pamatysime ir 
kokiose sanlygose yra te
nykštis socijalizmo judėji
mas.

Jchizo Yamamoto mirtis 
parodo, kaip baisiai perse
kiojami tenai mūsų draugai 
ant kiekvieno žingsnio,, net 
ir mokyklose.

Pirmiausia jisai mokinosi 
grafo Okuma kolegijoj. Te
nai jis visados buvo pavyz
dingu mokiniu ir užbaigė 
mokslą su geriausiais paliu
dijimais. Jisai išmoko fran- 
cūziškai ir angliškai ir labai 
mylėjo studijuoti Karlo 
Marx’o veikalus. Dar tada 
jisai i 
laikraštį, bet tas laikraštis 
greit liko valdžios uždary
tas. Vėliaus jisai įstojo To
kio universitetan studijuoti 
literatūrą ir filosofiją. Ten 
būdamas jisai netik nuošir
džiai mokinosi, bet daug vei
kė socijalizmo reikalams.

Laike rusų-joponų karės 
jisai prisidėjo prie “prieška- 
riško” judėjimo ir artymai 
susidraugavo 
japonų -veikėjais 
Sakai ir kitais.

Po nužudymui 
Kotoku

narni Japonijoj socijalistai 
(žiūrėk “International So
cialist Review” N 2, straips
nį: “What it means to be a 
Socialist in Japan”).

Socijalistiškas judėjimas 
prasidėjo Japonijoj keliatą 
metų prieš karę su Rusija. 
Tada valdžia naujo judėji
mo nekliudė ir jis labai 
smarkiai platinosi. Socija
listai turėjo kelis šimtus 
kuopų, leido daugybę kny
gų, laikraščių ir net dien
raštį. Tas dienraštis viena
me tik Tokio turėjo 30,000 
skaitytojų. Po karei viskas 
persimainė. Socijalistai ta
po visur ir vasaip persekio
jami, nes, mat, karės laike 
jie agitavo prieš karę. Susi
rinkimai liko uždrausti, lai
kraščiai ir dienraštis su
stabdyti. Dienraščio redak
torius Ishikawa pateko ka- 
lėjiman, kaipo išdavėjas. 
Negalima buvo spausdinti, 
nei platinti socijalistiškų 
knygų. Kalbėtojai ir agita
toriai buvo kankinami ir nu
žudomi. Tūkstančiai socija- 
listų tapo sukimšti kalėji- 
muosna, iš kurių jau neišė
jo. Tik žmonės nepaprastai

Nervinį aparatą gadina 
įvairios priežastįs: perdide- 
lis protinis bei fiziškas dar
bas, alkoholius ir visokios 
rūšies dvasiniai suįrimai. 
Būtų labai ilgas darbas su- 
jieškoti ir išaiškinti, kokiu 
būdu ir dėlko visi tie dalykai 
mūsų sveikatą naikina. Čia 
noriu truputėlį apsistoti: 
kaip religiškas fanatizmas 
silpnina sveikatą.

Jau pasakyta, kad be ner
vinio aparato pagelbos męs 
negalėtume krutėti. Dar 
reikia pridėti, kad judėjimo 
procese ir smegenįs turi bū
tinai dalyvauti. Kitaip pa
sakius, be - smegenų netik 
kad manstymo nėra, bet ir 
judėjimas negali apsireikšti. 
Pirma, negu pajudinam, 
sakykim, koją, reikia sme
genų paliepimo, reikia, kad 
smegenįs per nervus pasiųs-

redagavo studentu i drūti ir sveiki Įstengė per- 
* " ” •*' nešti kalėjimų baisenybes.

Vienu tokiu buvo draugas 
Katayama, vienas geriau
sių soc. veikėjų. Ką tik su
grįžęs iš Rytų socijalistas 
rašytojas ir keliauninkas 
Gardiner L. Harding, tarp 
kitko, sako, jog Japonijoj 
dabar taip smarkiai slogina
mas socijalistiškas judėji-i 
mas, kad visoj šalyj beliko > 
tik devyniosdešimtįs ypatų, Į 

KotokuJ kurios drįsta atvirai prisi-| 
’ I pažinti socijalistaisr Vienok,, 

draugų! slapta agitacija ten virte | 
Sagano ir kitų, jį verda ir socijalistai įgyja 
visaip persekioti irkas-syk didesnį pritarimą > 

daboti, net ir mokyklon ei-I handles miniose. Revohuci-| 
nant. Nežiūrint visų vai-! joniškos idėjos ten vikriai j 
džios persekiojimu, jisai vie-1 Mėtojusi ir socijalistų viltis 
nok pabaigė mokslą, būda-1 tenai yra mimų sukilime 
mus vos 24 metu " Ne vien socijalistai taip

Universiteto " profesoriai; Pęraekiojąmi Japonijoj : - 
suteikė jam geriausius pa-; A0**! Illo^‘l s.a.°? 
liudijimus, bet šnipai dabar gyventojai. taip-pat baisiai 
iau nei ant valandos nenu- ’Pauclzmmi ir nuolat rengia

• ’ 'mm in akiu Tom sukilimus, laip, neseniai 
o siūloma daup geru vie-■ ant Formosa salos tapo šu

tų,'bet šnipai visada sugebė- ,s.ekta.s prie sukt-
davo tain {baidyti darbda-;,lmo suareštuota 300 zmo- . 1 i * i . * nni Rnr Irnrv labiau rzmnnnavius, ar tai mokslo, ar tai 
prekybos įstaigose, jog jam 
neteko gauti jokios atsakan
čios vietos. Taip, jam siuli- 
no profesoriaus vietą viena
me metodistų universitete, 
bet šnipai užkirto jam kelią, 
pranešdami, jogei Yamamo
to priėmus, 
nuolat

Dalį judėjimų, tai yra ner
vinio aparato bei smegenų 
veikimą, męs galime kontro
liuoti savo valia; dalį gi — 
negalime. Pavyzd., męs ga
lime rankos judėjimą pilnai 
kontroliuoti, bet širdies pla
kimą kontroliuoti negalime. 
(Širdies plakimą iš dalies 
tiktai nervinis aparatas val-

cija tūlų religiškų agitacijų. 
Ligos vardas paeina nuo to, 
kad serganti vaikai jautė 
nesulaikomą norą pamoks
lus sakyti; tame laike jie 
parodė skaudžius nervinio 
suįrimo symptomus (ženk
lus). Daugelis, turėdami 
galvos skaudėjimus ir kon
vulsijas, pasiekė tokį ligos 
stovį, kuriame jie parodė į- 
vairiausius religiškus klejo- 
jimus...”

Ar galima abejoti, kad pa
našus apsireiškimai kenkia 
nerviškam aparatui ir abel- 
nai sveikatai? Būtų gali
ma paduoti ir daugiau pana
šių apsireiškimų, bet skaity
tojas tai gali kasdieniniame 
gyvenime lengvai patėmyti. 
Pavz., kas nežino, kiek mū
sų kapucinas sveikų žmonių 
ligoniais padarė?...

Kitą vertus paimkim mū
sų bažnyčias. Visoki “šven
tų j ii kaulai” bei kryžių bu
čiavimai ir sveikiausią žmo
gų užkrečia džiovos, sifi
lio, gonorėjos ir kitų ligų 
bak te r i j omi s. Nebe re i k a 1 o 
žmonės šalinasi nuo bažny
čios ...

Jeigu viską krūvon su
traukus, ar mums pridera į 
religijos dalykus nesikišti? 
Aš norėčiau taip atsakyti. 
Jeigu mums rūpi sveikata 
(ji mums rūpi ir turi rūpėti) 
mūsų pačių ir mūsų jauno
sios kartos, tai “religija yra 
privatinis žmogaus dalykas”

O. Ameringer.

Socijalizmas—
kuomi jis yra ir kaip jį įkūnyti?

(Vertė J. Europietis)

su žinomais

•1 nių. Bet kuo labiau žmones 
persekioja, tuo greičiau jie 
susipranta. Taip bus ir Ja

ponijoj. J. S.

Religija ir sveikata
tini ve rsitetas 

bus apsuptas šni-

gale, matydamas 
rengiama bado mir-jog jam 

tis, jisai nusprendė pats už
baigti savo gyvenimą.

Jchizo Yamamoto gyveni
mas, tai typiškas paveikslas, 
kaip persekiojami ir naiki-

Nervinio aparato veiki
mas labai daug priklauso 
nuo įvairios rūšies dvasinių 
į gundymų, įkalbėjimų, tie
sioginio protavimo. Perdi- 
delis įkalbėjimas apie ko
kio nors nesuprantamo 
daikto baisumą, didelė bai-jlei blaškykime religijos priė
mė, nuliūdimas, nusimiir tarus!
mas, piktumas, sielvartas ir | Apie religiją reikia pasa- 
panašųs apsireiškimai tąjį | kyti teisybę, o nuo teisybės 
brangų aparatą smarkiai i religija tirpsta, kaip sniegas 
gadina. Taip sako žymus nuo šilumos, 
medicinos autoritetai.
-Bet kas pagamina pana- - 

našius apsireiškimus? Aš 
čia noriu pasakyti, kad reli
gija tame lošia labai didelę

kyti: — Vyrai, sveikatos de- 1 1 • 1 1 V 1 1* ■• • • • •

A. J. Karalius.

rolę. Gal nežinot, kokiu bu
du' Štai. Religija į žmo
nių protus prigrūda dau
gybę kvailos baimės, berei
kalingų nusiminimų, piktu
mo, neapykantos, sielvartų 
ir tt. Religija žmonėms 
draudžia sveikai protauti, 
liepdama tikėti į visokius 
nebūtus ir negalimus daik
tus, užgindama naudotis 
mokslo ir patyrimo vaisiais.
Religijos skelbėjai (pv. ku-į 
nigai, kapucinai) ypač jau- , .v . .
nūs protus taip suardo, kad 
iš sveikų žmonių pasidaro 
dvasiški bei kūniški ligoniai, 
nerviniai suirėliai, 
čiai ir, ant galo, lavonai.

Dr. A. Strauch (žiūi

Argi “Laisve” už men
ševikus?

Mūsų maloni sesuo “Ko
va” (N 6) sakosi labai nuliū
dusi, kad “Laisvė” stoja už 
rusų mažumiečius (menše-

Musų sesutė suklydo. Męs

socijaldemokratijos, už ką 
stoja ir viso pasaulio socija
listai, pripažindami abidvi 

įsriovi lygiomis esant.
Galima būti šalininku di- 

džiumiečiu ar mažumiečiu,C i, f

Šiandien aiškiai yra pa
tirta ir pripažinta, kad ner
vinis aparatas lošia labai 
svarbią rolę individualo gy
venime. Nervinis aparatas 
kontroliuoja visus mūsų ju
dėjimus — liuosnorius ir ne
jaučiamus. ] 
pagelbos męs negalėtume nė nė liga tarp vaikų, ypač 
piršto pajudinti. i

atsiliepti apie sau priešingą 
sriovę. P. Svotelis neparo- 

bpnro- hė jokio išmanymo, o mūsų
1 | sesuo “Kova” tiktai apgaili,
- -i bet ne argumentuoja. Tai- 

Medical Record” N 3, 1914 Mm«s P^keme 
n \ IrnlKn nnin i rri Sir n i _ x J

psichišką epidemiją. Štai 
jo žodžiai:

“Švedijoj 1842 m. pasiro-
Jau išėjo iš spaudos nauja 

knyga “Pasmerktųjų mirtin 
Be to aparato dė taip vadinama pamoksli- laiškai ir Šlisselburgo Basti- 

--------„1-t.-----i:~? vaikų, ypač Uja.” Patartina visiems tą 
mergaičių, kaipo manifesta-1 knygą Įgyti. Kaina tik 20c.

■st»Mi:

''s-; ’»’■•■;;
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P risi žiū rėkite į veidus tų mūsų draugų! Tai japonai socijalistai, kurie 24 d. sausio, 1911 metais, n ;bausti mirti
mi Sugamo kalėjime. Jie kovojo už liuosybę ir už socijalizmą. Vidury — drg. D''* miau — Sugo

(Tąsa.)
Konfiskacija.

Mums rūpi dabar klausimas: kaip soci
jalistai mano užimti trustus ir visą nuosa
vybę? Įvairiais būdais galima paimti nuosa
vybę savo artymo. Galima ją paimti konfis
kacijos būdu, nepasakius nei “ačiū tams
tai.” Apie mus, socijalistus, yra sakoma, 
kad męs esame pirmiausiais konfiskato- 
riais, kurie pasirodė ant šios žemės skritu
lio.

Ir jeigu nebūtų tos senos republikonų 
partijos, kuri stovi ant sargybos “tvarkos” 
ir, kaip uola atmeta konfiskacijos bangas, 
tie nelabieji socijalistai, veikiausia, jau se.- 
niai būtų patuštinę pono Rockefellerio ki- 
šenius.

Kas tau davė! Ar tai republikonų par
tija būtų kada nors konfiskavus svetimą 
nuosavybę! Ji taip toli nuo to sumanymo, 
kaip męs nuo dangaus!

Vienok netikėkime jai. Prisiminkime 
tik geriau veikimą mūsų republikoniškų 
prietelių. Daug maž, 1863 metais, kada to
ji partija buvusi dar visiškai jaunutė, ji su- 
konfiskavo 5 milijonus negrų-belaisvių, ku
rių vertė tais laikais buvo visas bilijonas do
lerių! Gi tos minios negrų buvo neliečiama 
nuosavybė pietų plantatorių, nuosavybė, 
kurią buvo užgyrusi kaip Suvienytų Vals
tijų konstitucija, taip ir augščiausias šios 
šalies teismas. Nepaisant to, mūsų repu- 
blikonai pasikėsino ant svetimos nuosavy
bės, neužmokėdami nabagams - plantato
riams nei sudilusio verdingio. Žmonės, ku
rie 1863 metais gynė savo privatišką nuosa
vybę, pavadinta “revoliucijonieriais” ir “iš
davikais” ir mūsų republikonai dainavo sau 
dainušką apie pakorimą ant sausos šakos 
Jeffo Davis, nors to žmogelio vienintelė 
nuodėmė buvo toji, kad jisai gynė savo pri
vatišką nuosavybę, kuria buvo negrai.

Na, tai ką ponai republikonai, ' ar jūs 
vis dar tvirtinsite, kad niekad nekonfiska
vote svetimos nuosavybės?

Dabar imsime nagan demokratus. Tie 
taip-pat sakosi nesikėsiną ant nuosavybės.

Pavelykite mums atsiminti dar visai 
artimus laikus, kuomet demokratų partija 
turėjo didžiumą Oklahoma valstijoj. Ge
rieji demokratai balsavo tuomet už blaivy
be. Demokratų partija sukonfiskavo visas 
karčiamas, visus bravorus toj valstijoj. Gi 
toksai Anheuser-Bush iš St. Louis išdėjo 
daugiau nei milijoną pastatymui bravoro 
Oklahoma City. Įdėjo visą milijoną (už
dirbtą prakaite veido savo! Kaipgi!) ir bi
znis buvo puikiai pateptas. O mūsų demo
kratai išardė jo visą nuosavybę vienu tik 
plunksnos pabraukimu, neatlygindami jam 
nei mediniu nikeliu. Negana to. Minėto 
bravorininko sandėliuose buvo sudėta 30 
tūkstančių butelių alaus, šalto, puikaus 
alaus!!!

Mano prieteliai! Jūs galite sau įsivaiz
dinti, koks piktumas turėjo apimti tą vokie
tį bravorininką, kuomet jo numylėtas bač
kas išliejo į kanalą. Pasekmė to viso buvo 
tatai, jog vėžiai ir žuvis bent dvi savaiti bu
vo pasigėrę.

Argi tai nebuvo konfiskacija? Argi tai 
nebuvo pasikėsinimas ant švenčiausių biz
nio teisiu? v

Jeigu kada nors išauš konfiskavimo 
diena, i c sccijalistams reikės pertvarkyti gy
venimas, paveskime tada konfiskacijos dar
bą mūsą demokratams ir republikonams. 
lie jau yra pakankamai išsimiklinę tame 
amate.

jos žemė perėjo į valstiečių rankas. Išsiro- 
dytų, kad tai pigiausias būdas įgyti žemės, 
vienok, neužginčyjamas faktas yra tas, kad 
visa Didžioji Francijos Revoliucija ir Napo- 
eono karės daugiau pinigų ir kraujo lėša- 

vo, negu šiandien yra verta Francijos že
mė.

Panašus žemės valdymo santikiai, kaip 
<ad buvo Franci jo j, egzistavo ir Prūsuose 
iki 1815 metų. Tais metais buvo išleista pa
rėdymas, kuriuo pavelyta baudžiaunin
kams įgyti žemės, išsimokant dalimis ant 
gerų sąlygų. Žemės išpirkimas tęsėsi kelis 
metus, bet tasai būdas pasirodė beesąs daug 
pigesnis, negu tas, kurį pavartojo fran- 
cūzai.

Męs, socijalistai, studijuojame istoriją 
ir neesame tokiais užsispyrėliais konfiska
cijos šalininkais. Būdami mandagiais, męs 
visuomet sutiksime atsilyginti gruntų savi
ninkams.

Kitas būdas.
Konfiskacija yra vienas iš būdų apimti 

svetimą nuosavybę, bet tai dar toli gražu 
ne geriausias būdas. Kada Anglijos, Ispa
nijos ir Portugalijos kolonijose buvo panai
kinta vergija, — tuomet vergų savininkams 
buvo atlyginta gyvais pinigais. Geriau, vi
sapusiškiau viską apsvarsčius, tai išėjo 
daug pigiau, negu pas mus, Amerikoj. 
Liuosybė kelių milijonų Amerikos negrų lė- 
šavo mūsų visuomenei 10 bilijonų dolerių, 
šimto tūkstančių jaunų gyvasčių, jūros 
kraujo ir upės ašarų. Ar tai neperbrangu?

Ligi 1789 metų Franci jos žemė priderė
jo dvasiški j ai ir bajorams. Tais metais liau
dis stojo į kovą. Suirutėje daugybė kunigų 
ir ponų nustojo galvų, ar bėgo į svetimas 
šalis savo gyvasties gelbėtų. Tuomet poni-

Įgijimas Standard Oil Company.
Tat kįla dabar klausimas, kaip socijali

stai įvykins savo pienus?
Pavyzdžiu paimkime Standard Oil Co. 

Minėta įstaiga su kapitalu $100,000,000, yra 
geriausiu pavyzdžiu kapitalistiškos mono
polijos. Gryno pelno į metus ji atneša 
$50,000,000. Leiskime dabar, kad socijalis
tai šioje šalyje turi jau didžiumą ir jog di
džiuma socijalistų randasi jau kongrese. 
Leiskime, jog kongresas yra nusprendęs 
įgyti Standard Oil Company dėdės Šamo 
nuosavybėn (visuomenės nuosavybėn.) Tai
gi, minėta įstaiga turėtų būti taip sutvar
kyta, kaip, paveikslan, pačto departmen- 
tas, tai yra, ne dėl naudos pavienių žmonių, 
bet dėlei visuomenės gerovės ir parankumo. 
Tuomet kongresas pasiųstų Dėdę Šamą pas 
Joną Rockefeller}. Dėdė Samas, atvykęs, 
ve kokia šneka turėtu užvesti: 1 V V 4.

—“Klausyk, poneli! Mano išminčiai 
kongrese nutarė nupirkti tavo riebųjį biznį. 
Mano vyrai sako, kad kadaise tu buvai ge
ras tvarkdarys, suorganizuodamas tą biznį 
ir prašalindamas negeistinas peštynes, nuo
stolius ir konkurenciją pramonijoj. Vienok 
dabar tu virtai prakeikta sunkenybe dėl šios 
šalies žmonių. Ažuot sėdėjęs savo bizny, 
pradėjai kišti nosį į valdžios biznį. Tavo 
dešinioji ranka, ponas Archbold, nuolat ra
šinėja laiškus senatoriams ir kongresmo- 
nams. Kai Ohio valstijos žmonės išrinko 
senatan didelį patriotą Fofakerą, žmogų, 
kuris liejo savo kraują už gerovę šios šalies, 
tu atėjai pas jį ir savo pagundomis įtraukei 
aną į balą. Ažuot liaudžiai tarnavęs, jisai 
pavirto tavo parsidavėliu. Žmonės Texaso 
valstijos išrinko gražiakalbį ir išmintingą 
jauną demokratą Bailey, kuris turėjęs ko
voti su trustu. Tu.prisiviliojai jį į savo pusę 
ir jisai atliko tiek juodų ir purvinų darbų, 
kad įsivaizdinti sunku. Todėl kongresmo- 
nai kaip kirste nukirto: gana jau to viso. 
Tu turi pasitraukti iš valdiško biznio. Vie
natinis būdas išmesti tave iš valdiško biznio 
yra prąšalinimas tavęs iš tavo riebaus trus- 
to, nes į valdžios reikalus tu kiši savo nosį 
tuo tikslu, kad apsaugoti savo biznį.”

“Well — atsakys Rockefelleris — visa* 
žinančioji apveizda pavedė mano rankosna 
globą to didžio ir švento trusto. Aš negaliu 
jo apleisti.”

Tuomet Dėde Samas suduos jam per 
pečius ir tars: “Klausyk, Washingtone pa
sakė, kad jeigu tu gražumu mums savo tru
sto neparduosi, tai bus išleistos teisės, ku
rios uždraus ir tau. ir tau panašiems išdirb
ti ir parduoti žibalą ir gesoliną. Prie to dar 
pridurs, jog jeigu tokios teisės bus, tuomet 
tavo riebųjį bizni nupirksime už menkiau
sius pinigus.”

J. Rockefelleris yra atkaklus, bet 
pi’aktiškas biznieris. Kuomet jisai pama
tys, kad viena ir kita puse vertus — vis iš
eina blogai, tuomet jisai nenorės pasilikti 
be cento ir, paraudęs, pasakys Dėdei Ša
mui:

—“Mat tave devyni! Imkie jau. Tik 
paruoškie man šimtą milijonų!

Iš kur paimsite pinigų? Aš jau išanks- 
to žinau, kad ateis koksai nors republiko- 
niškas ar demokratiškas žmogelis ir, kaip 
netikėlis Tamošius, paklaus:

Iš kurgi jūs pinigų imsite?
Tuomet jiems atsakysime. Dėdė Sa

mas (valdžia) užlaiko Washingtone didelę 
pinigų fabriką, kurioj išdirba kuoįvairiau- 
sių pinigų: žalius banknotus, geltonus, 
pilkus ir tt. Kaip ilgai ant tų banknotų ji
sai deda savo parašą, taip ilgai tie pinigai 
yra geri. Darbininkai toj “šapoj” dirba ant 
dienų, ne nuo “štukių”, vadinasi, jiems ne 
apeina kokie ženklai dedami ant bankrn*'

(Bus daugiaus)
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LAISVE

Moterims naujienos KORESPONDENCIJOS

Saliunai ir moterų teisės. 
“Woman’s Journal” N5 šių 
metų plačiai apkalba klausi
mą apie ryšius, kurie už- 
megsti tarpe saliuninkų ir 
tų moteni, kurios priešin
gos išgavimui teisių. Tos 
moterįs, kurios nenori turė
ti pilnų teisių, yra susiorga
nizavusios į draugiją, kuri 
vadinasi “The National As
sociation Opposed to Wo- 
mah - Suffrage.” Tosios 
draugijos keliaujanti orga
nizatorė Miss C. Markeson 
neseniai buvo Butte Mont., 
kur turėjo konferencijas su 
bravorininkų šulais. Jau se
niai yra žinoma, kad bravo- 
rininkai pinigiškai šelpia 
anti - sufragistes (moterų 
balsavimo priešes.)

Anti - sufragistes (vadin
kime jas vely “antimis”) vi
suomet skelbia, kad jos ne
nori teisių. Jos nori tik būti 
virtuvėje, bažnyčioje ir šei
mynoje. Dabar pridursime: 
ir su bravorininkaiš, kad 
nugirdyti žmones.

Mūsų birutininkės. Law
rence, Montello, New Bri
tain, Clevelande ir kitur yra 
moterų draugijos “Birutė.”

Ar jos nepakeltų per savo 
susirinkimus klausimą, kaip 
geriau suorganizavus lietu
vių moterų judėjimą?

Moterų teises ir kalėjimų 
gyventojai. Per paskutinius 
30 metii gyventojų skaičius 
Naujoj Zelandijoj pasidvi- 
gubino, o kalėjimų gyvento
jų skaičius pakilo tik nuo 
631 iki 853, taigi, palygi
nus su priaugimu žmonių, 
net nupuolė. O moterų skai
čius net nupuolė nuo 94 iki

venimas. Tie visi žaislai, 
tie visi saldainiai, iš kurių 
pirmiau mergaitė tupėjo už- 
siganėdinimą ir kuriuose 
matė meilę, pradeda nykti. 
Vyras pasidaro rimtas, jis 
mato savo žmonos visur 
vaikiškumą ir negali jo už
ganėdinti. Pačiai - kūdikiui 
išrodo, kad vyras perdaug 
rimtas ir net “žiaurus”. Jos 
galvoj vien tik tie laikai, ku
riuos ji turėjo prieš apsive- 
dimą, o apie išauklėjimą sa
vo kūdikių, kad jie būtų ger 
ri piliečiai, jai visai neapei
na. Pagaliaus, argi galima 
reikalauti nuo kūdikio, kad 
jis tokiais dalykais rūpintų
si? Niekados!

Jaunai moterei su senu 
vyru kasdien gyvenimas da
rosi nuobodesnis, kasdien 
įkyresnis. Tuom tarpu at
siranda iš šalies koks nors 
saldliežuvis, kuris vėl pra
deda jai nešioti saldainius 
ir, pagaliaus, tampą jinai 
suviliota arba visai savo vy-

Mišios ir poteriai už lie
tuviškus bedievius.
Elizabeth, N. J. Nedėlioj, 

25 d. sausio, mūsų kunigėlis 
uždavė poterius už paklydu
sius, kad atsiverstų ant tik
ro kelio ir užsakė, kad suba- 
toj, 31 d. sausio, bus mišios 
ant tos pačios intencijos, 
nes, girdi, kelios moterįs su
rinko pinigus ir užpirko mi
šias. Tai vis, mat, biznis 
netik už dūšias, esančias 
čyščiuj, bet ir už gyvus pa
klydėlius. Kasžin, ar pasi
seks su poteriais ir mišiomis 
atversti netikėlius? Tai ir 
pats kunigėlis, musėt, abejo
ja, išskynus bobeles, jkurios 
gal paskutinius savo centus 
tam atidavė.

Man rodos, kad geriau 
prabaštėlis padarytų, kad ne 
poterius uždavinėtų ir mi
šias laikytų, bet stengtųsi 
suprasti naujos gadynės 
dvasią, ragintų žmones į pra 
kalbas, į diskusijas ir tt. Da
bar gi vis-ta supuvusi seno
vė! F. Šiaudinis.

.. , - . - ... _ - - - ... . . rf
bet šiuo sykiu žmones nela-1 Ir- tu, kunige,
bai jam tetiki.

Mūsų krautuvėje už kelių 
dienų jau žadama pradėti 
kepti duoną. Tai tasai, žmo
gelis laksto po stubas ir,< iš
sižiojęs agituoja, kad tik 
žmonės ‘ prie visuomeniško 
biznio nesidėtų.

Manau, kad žmonės nesi
duos suvadžioti toms kvai
loms kalboms.

Kvietys.

, nori, kad 
tavo gyvenimas skęstų ište
kliuose. Tau reikia visko. 
Tad kodėl tu pavydi darbi
ninkams išsikasti iš vargų ir 
priespaudų?

Kristus išvijo iš bažnyčios 
pardavikus, o tu elgiesi ki
taip. Tu nieko nesakai ant 
turčių, bet plūsti socijalis- 
tus, lairie nori naujo gyve
nimo.

gai, nebėkite iš tokių tamsių 
kampelių. Likitės čia ir 
darbuokitės, o jūsų darbas 
atneš vaisių.

Pakirptsparnis.

Aurora, III.
blogai. Vietinis 
raštis praneša, 
pagerės už kokio
Šiuom sykiu 
nevažiuoti.

MM*

Darbai eina

kad darbai 
kio mėnesio.

J. Ches

Frankford Philadelphia, 
Pa. Vietiniai lietuviai tve
ria kooperaciją valgomų 
daiktų. Jau susirašė apie 
50 ypatų.

27 d. sausio buvo susirin- 
Pinigų jau sudėta 
Buvo ir tokiu, ku-

davė po 25 ir net po 50 
Jau išrinkta ir valdy- 

J. P. Frankfordietis.

k imas.
800 dol. 
rie 
dol.

Prakalbos.
Grand Rapids, Mich., 31 d. 

sausio LSS. 51 kuopa suren
gė prakalbas paminėjimui 
kruvino nedėldienio. žmo
nių., iš priežasties prasto o- 
ro, į prakalbas atėjo neper- 
daugiausia.

Chicago. III.
Nedėliojo, 1 d. vasario Č. 

S. P. S. svetainėje atsibuvo 
Dramatiško Ratelio vakaras 
su perstatymu. Lošta Levo 
Tolstojaus drama “Patam
sio Galybė”.

Garsinta buvo, kad už-

Kodėl taip yra? Todėl, 
kad moterįs turi savo teises.

Katalikiška šventoji ir ba
do streikas. Joanna d’Ark, 
(Orleano Mergelė); kurią 
prieš kelis metus popiežius 
pripažino šventąja, buvo 
pirmutinė iš moterų apskel
busi bado streiką, kuomet ji 
pakliuvo į anglų nelaisvę, 
bekovodama už Franci jos 
liuosybę. Būdama kalėji
me, ji atsisakė per daugelį 
dienų priimti valgį.

Trečdalis milijono! Suv. 
Valstijose yra daugiau nei 
trečdalis milijono moterų 
mokytojų ir profesorių.

X® E. Laisvietė.

Laisvoji sakykla

Tai svarbiausia priežas
tis netikusio apsivedimo, 
kurį aš matau.

Reikia dar pastebėti, jog 
daugelis atsiranda vyrų, ku
rie, saldainiais prisivilioję 
jauną mergaitę, didžiuojasi, 
kad gavo sau jauną pačią. 
Tai didžiausia vyrų klaida, 
nes jie ne tik savo gyvenimą 
suardo, bet ir jaunų mergai
čių (suprantama, ne visi, 
bet dauguma).

Jeigu vyrai vestų pagal 
savo amžį pačias, o jaunas 
mergaites paliktų- pas tėvus 
lavinties, tuomet iš jų išeitų 
daug geresnės šeimininkės 
ir auklėtojos būsiančios 
gentkartės.

Apie “bosavimą” ant vy
ro, kaip sako Neniuvienė, 
tokioms mergaitėms visai 
neapeina. Pagaliaus, męs 
matom iš lietuvių kasdieni
nio gyvenimo, kad daugiau
sia vyrai “bosauja” ant savo 
žmonų, negu žmonos ant vy- 
rų. Ypač tas tu I New Britain, Conn _1 <1
tarp tikrų katalikų, kurie l.j no).,- užnleati Mk vis iš ^sario Birutei kalbėjo K 
priverčia savo žmonas taip bediuvi' tik randasi dideli J. Bagocius, daugiausia apie 
elgties, kaip jiems patinka, ištvil.kčįiai ir būk tik bedie. moterų reikalus. Publikos 
o ne taip, kaip moterei. • • motoru nabėp’a Už- buvo dėčiai, nes prakalbas

M. R. Lietuvaitė, tat prie kiekvienos progos I Pasirūpino išgarsinti savo 
------------------------------- :----  jisai gyrė katalikėlius, jų vietinis kunigas. 
-r • • • ir i . šventuosius paveikslus ir tt. Kalbėtojas kviete moteris 
Vanagaitis ir Vydūnas. o štai dabar ponas zakris- draugijos ir

(Feljetonehs eilcse) tijonas emc i įskilto spo_są. ,., . prakalbos lab-ii nutikoBeto, musu kunigas turėtu L1Kai P1 aKai20S, _. 1 l)a;1R()- 
matyti, kaip tie jo parapijo- Zn?°Kn_c's ne^ snveJve.l°, kad ge
nai maukia degtinę ir alutį, 1Y1 Pan^8įa8 Prakalbas 
aplaistydami Jėzaus kojas ir p11^6^1 l<as ^deldienis.
paveikslus. Jeigu taip elg- Po. prakalbų lošta teatras, 
tusi susipratusieji darbiniu- pbidamuota poia dainų ir 
kai, tai mūsų kunigas už- aia^ vaikai ir mergaites pa- 
kimtų besikeikdamas. deklamavo porą eilių.

Jau ant tautiškos padangės! Oi kunige kunige! Apie sitas prakalbas pra-
Sužibėj žvaigždė Vydūno! K—iš p lae^a n\ums Moteris ir Šven-
“Mainos rūbai margo svie- ’ Moteris dar priduria:

A 0 ; L. Chicago, Ind. “‘Birutės’dr-ja nesnaudžia, 
\ ydunas kįla, Vanags zuna. 3] d. sausio atsibuvo ba- bet darbuojasi, kiek tik ga

ilius L. A. U. kliubo. Žmonių Ii. Tik apgailėtina, kad.
buvo neperdaug, nes tą die- mūsų drauges neprisilaiko 
na taip daug prisnigo, jog vienybės, bet dėlei savo ypa- 
gatvekariai apsistojo vaikš-1 tiškumų stengiasi ir drau- 
čioję. Vienok tikimės, jog

So. Omaha, Nebr.
Mūsų kunigo zakristijo

nas, J. Ž., sekant pavyzdį ge
rų katalikų, nuo kunigo ne
atsiliko. Ypač jisai boiko
tuodavo tokius laikraščius, 
kaip “Keleivis”, “Laisvė” ir 
“Kova”.

Tiesą pasakius, mūsų geri 
katalikai ir klauso savo va
dų, atiduodami jiems pasku
tinį centą ir bijodami pirm
eiviškų laikraščių, kaip žy
deliai kryžiaus. Zakristijo
nas, kaipo ištikimiausia a- 
vis, užsitarnavo didžiausios 
tarnystės ir rinkdavo nuo

\ | parapijom! pinigėlius.
Dabar tasai zakristijonas I taip-pat finų ir rusų chorai, 

dingo, kaip kamparas van- Publikai labai patiko kal- 
denyje. Kaip sako jo mote-1 bėtojų prakalbos.
ris, tai su kunigėlio reika
lais išėjo ir pražuvo. Jau 3 
savaitės, kaip jo nėra.

Mūsų kunigas tankiai tu- 
' I ri norą užmesti, būk vis iš

vykstant iš New York o Per
kūno, kuris turi čia kalbėti 
5 ir 6 d. vasario.

Vietinis.

Portland, Ore., — Sausio 
25 d. atsibuvo tarp tautiškos 
p rakai b o s p a m i n ė j i m u i kr u - 
vino nedėldienio. Kalbėjo 
septyni kalbėtojai. O kur 
buvo lietuviai? Turbūt, 
kazyravo kur nors, šiaip 
jau publikos buvo apie du 
tūkstančiai. Latvių choras 
padainavo internacionalą ir 
laidotuvių dainą. Dainavo

Vanags nulėkė į Tilžę 
Mažai pieno prisimilžęs. 
Kasgi kaltas, jeigu bukas 
Jojo tautiškas ginklukas!

Prie straipsnio “Kodėl 
merginos rūpinasi ap

sivesti?”
Perskaičiau “L.” N 8 

straipsnį Nieniuvienės “Ko
dėl merginos rūpinasi apsi
vesti”, neiškenčiu ir aš ne- 
pridu rus savo dvylekio. 
Nors Nieniuvienė ir daug 
teisybės pasakė, vienok, pa
gal mano nuomonę, ne vis- .............._
ką, kas reikėjo tame dalyke I p 
pasakyti. Todėl aš čia ir no- 1 dSlal>tmgą, 
riu nurodyti, kas labiausia 
mūsų jaunimą, o ypatingai 
jaunas merginas žudo.

Daugelis mūsų merginų 
apsiveda vos sulaukusios 
16—17 metų amžiaus su vy
rais, kurie turi su virš 30 
metų. Na, ar gali rastis to
kioj poroj meilė? Ar gali 
tas kūdikis, turintis 16 metų 
amžiaus, tikrai prisirišti 
prie seno savo vyro? Nie
kados! Tokiam kūdikiui ne 
meilė, ne prisirišimas, ne 
šeimyniškas gyvenimas ap
eina, bet tik žaislai, saldai
niai, baliai, įvairus pasi
linksminimai ir tt. Tokius 
kūdikius suaugę vyrai prisi
vilioja prie savęs ne meile, 
bet įvairiais žaislais, saldai
niais ir tam panašiais daik
tais, kuriuos jie nuolatos 
“fundija” joms. Prisivilio
ję tokius kūdikius, kurie 
mažiausio supratimo neturi

<Xpie šeimynišką gyvenimą .
V kūne ne tik nepamishjo, kad T g sklidinas pakelkim/ <yda/° jam zodelj, tuoj ima 

) jos bus( auklėtojais busian- , „ t, . . ir atkerta: “nenori, neimk!
’ cios gentkartės, bet ir sap- 1^?.sanna. Pamatęs, kad kooperacija

ne

Filozofija Vydūno
Mūs tautystės dvasioj tūno, 
•Ji berybės ūkuos narsto, 
Kelia milžinus iš karsto.

Ji dievybės dvasią skelbia, 
, tartum, špū-

Mūsų tautiškiems Motie
jams 

Tinka jos slaptingas “dū- 
[kas”.

gystei kenkti.
“Draugės, ar tai pridera 

mums mums streikuoti vie
nai prieš kitą?”

navo, — apsiveda.

karo tūli darbininkai elgėsi 
nemandagiai. Dauguma nu
sistebėjo iš tokio pasielgi
mo. Negana to. Vienas 
vyras nusirito laiptais že
myn ir p risi mušė. Dėlei tos 
priežasties iškilo sumišimas, 
net komitetninkai buvo pra-

r, _ . , ... i dėję kumščius vartoti.
Po pavesiu tos idėjos Draugai, pameskim tuos
1 artum, sodnuos Galilėjos įpročius, o mokinkimės gra- 
Gali sau ramiai sapnuoti... žaus apsiėjimo.
Kam po plyftrų čia kovoti! Serbentų Franas.

Mainos mados “marno”
[svieto, 

Šiandien Vanags, ryt Vydū-
Naujos kooperacijos.
Rumford, Me. Viename 

|is susirinkimų Šv. Roko 
O poryt nabašnink’s gyvas, draugijos tapo įnešta, kad 
Puspastarlakis Graičiunas. sušaukti visuotiną susirinki

mą su tikslu sutverti koope- 
Tiktai tieji... raudonieji !-a(W. Ir tuojaus prasidė-
Savo dogmos’ užkietėję, Y č prie to privertė ne- 
Priešais mūs didvyrius mur- mandagus ir šiurkštus elgi- 

Cna • masis vietinio duonos kepė- 
Bet juk tai seni pikčiurnos! | jo, kuris pradėjo jau visai 

nepaisyti, ką žmonės sako. 
Jeigu kokia gaspadinė pasa-Taigi, broliai, už Vydūną

Aplink jįjį susitelkim!

kirtoje valandoje pusėtinai 
prisirinko, nes matyt, Dra
matiško Ratelio apgarsini
mams daugumas tikėjo, kad 
ta uždanga ir pakils laiku, 
bet “kaip danguj, taip ir ant 
žemės”, t. y., kaip pas visas 
Chicagos teatrališkas drau
gijas, taip ir pas minėtą, ra-

apgai'sinimuose. Apie 6 vai. 
pasirodė ant pagrindų vie
nas iš vakaro rengėjų ir per
siprašė publikos už suvėlini- 
mą. Tas, girdi, atsitiko iš 
priežasties kai kurių artistų 
pasivėlirtimo. Vargšai tie 
artistai, visos kaltės ant jų 
suverčiamos, ir kodėl ne
versti, nes jie jau nu grim i e- 
ruoti: su ūsais, su barzdo-

Rochester, N. Y.
1 d. vasario D. L. K. Gede- 

mino draugystė parengė 
prakalbas dėl naudos tautiš
ko namo. Kalbėjo K.J. Vai- 
voda apie to namo naudą ir 
ragino publiką skolinti pini
gus dėl namo pastatymo.

Šiuomi kartu Rochesterio 
m e rgi n os b r avo! N o rs j ų 
mažai buvo, bet trįs mergi
nos prižadėjo paskolinti po 
50 dol. ir viena moteris 100 
dol. Iš vyrų vos tik vienas 
prižadėjo paskolinti 100 dol.

Taipgi 
uždangos 
pagrindų, 
tuos $560. 
26 dol. su centais.

“Kataliko” num. 3, sky
riuje ‘Medžiaga lietuvių sta
tistikai’, p. Antanas Zimnic- 
kas rašo Rochesterio lietu
vių ‘istoriją’, paminėdamas, 
kas pirmas pribuvo į šį mies
tą, taipgi pavardes visų 
kriaučių šapų savininkų, pa- 
skiaus surašytos visos drau
gijos ir kuopos, išskyrus tik 
LSS. 7 kuopą. Nors LSS. 7 
kuopa daugiausia yra pasi
darbavus ant visuomeniškos 
dirvos, negu visos kitos sy
kiu paėmus, bet “Kataliko” 
istorikam Šv; Cicilijos cho
rai, Nekalto prasidėjimo 
draugystės — svarbesnės, 
negu kuopa, ką apšvietą pla
tina. Tai jau tas.

rinkta aukos dėl
ir scene rijų ant
Scenerijos kaš-
Auku surinkta

IllinoiseDarbai pietų 
Darbai šiuomi laiku 
apielinkėje, kaip tai 
Louis, Mo., E. St. Louis, 
Granite City, III. ir 
miesteliuose eina 
ant tiek silpnai, kad 
bių minios sunku 
duoti teisingą skaitli: 
čiai baimė ima 
vietinius 
be Demokrat” pad 
nią nuo 3 d. vasario, 
per vieną savaitę 
pagelbos į “Providence 
Ass’n” 587 šeimynos, mels
damos šiokios tokios pagel
bos. O ar sušelps juos vi-

kituose 
silpnai, 

I bedar- 
yra pa-

pažiurėjus į

jog tik

sus?
Todėl jieškanti darbo, į 

čia važiuoti tegul apsimisli- 
na. Daugumas, kartais, va
žiuoja, kad ir toliausia,pra
leidžia paskutinį centą ke
lionei, o paskui gailiasi. Te
ko jau man matyti tokių at
sitikimų.

Lietuvos Sūnus.

Už minutos laiko, pakils 
uždanga, pasirodys artistai. 
Bet kam tas skundas, kam 
tie apkaltinimai ant jų prieš 
nerimauja n č i ą p u bl i k ą ?

Tolstojaus drama menką

n e s s i 1 Į) n a i j ą a tl ošė i r var
giai kas suprato. Ketvirta
me akte, kur žudomas Ale
nos vaikutis, šiurpuliai turė
tų perimti publiką, tai dides
nė jos dalis kvatojo.

Pertraukas tarp aktų da
rė kuoilgiausias — gal ir ta- 
me artistai kalti?...

Pranas.

Mergina protestuoja 
prieš ponią Rama- 

nauskienę.
Lawrence, Mass. Čia gy

vuoja moterų ‘Birutės’ kliu- 
bas, kuriaiiie pilnai vado
vauja ponia Ramanauskie
nė. Ką ji pasako, tą mūsų 
sesutes ir daro. Ji protes
tuoja, kad mūsų kliubas no-

kviesti socijalistiškus kalbė
tojus.

Ar ilgai dar mes duosimės 
tai poniutei už nosies vedžio-

nausime Paryžiaus Gab
riams ir Konkolauskui deba
tus siūsime?

Aš kviečiu birutininkes 
stoti į eilę ii* darbuotis dar
bininkiškoje socijalizmo dva 
šioje, 6 ne labui ir po koman
da p. Ramanauskienės.

Mažoji Varguolė.

Philadelphia, Pa.
Veik visa pažangioji dalis 

lietuvių gyvena šiaurinėje 
dalyje miesto, bet prie soci- 
jalistų pridera nedaug. Vie
no, kito užklausus, kodėl ne
prisideda prie Sąjungos, at
sako... e, lyg tamsta nežinai! 
Et, ka čia kalbėti! 
tęs pats savęs

Newark, N. J. Mūsų mies
to bedarbiai buvo įtaisę pa
rodą. (Kada? Red.) Apie 
500 bedarbių, kurie jau daug 
mėnesių, kaip yra be darbo, 
maršavo pas miesto majorą 
reikalaudami darbo. Su
prantama, jisai pasibijojo 
kaibėties su minia. Tuomet 
tapo išrinkta delegacija.

Jeigu bedarbiai visur su
siorganizuotų,. tai padedant 
unijistams ir socijalistams, 
jie galėtų daug ką nuveikti. 
Jie pasidarytų didele spėka 
ir miestas arba valstija būtų 
priversti duoti kokio nors 
visuomeniško darbo.

Beparty viskas.
Pamąs- 
klausi: 

po šimts pypkių, kodėl gi 
1 kuopa neauga? Juk, rodo- 

kad 
du,

si, nėra susirinkimo, 
neprisirašytų vienas, 
arba net keli nariai! Čia 
klausimas pakol kas neišri
šamas. Tūli reformatoriai 
sako, kad toliai tai kuopai 
nesiseks, pakoliai prie jos 

centrališki, arba 
personalo darbi- 

Nes, girdi, jie ir
“Kovos” 
ninkai.
tveria tas frakcijas, kuriom 
pabaigos nesimato. Vienas 
incidentas dar neužsibaigia, 
žiūrėk, jau kitas, tik dar ar
šesnis, iškįla. Ir ginčai tie 
ne dėl idėjos, bet dėl ypatų.

Kada bus galas? Čia rei
kia gero “daktaro”, kuris 
padarytų operaciją.

Vietinis.

Darbai
So. Manchester, Conn, čia 

darbai šilko ir aksomo dirb
tuvėse eina pusėtinai. Taip 
rašo “Laisvei” Proletaras.

Skaitytojų ir Agen
tų Atydai.

“Laisvė” keliasi Brookly 
nan, todėl nuo 25 d. vasario 
su visais reikalais kreipkitės 
šiuo adresu:

“LAISVe”
183 Roebling St.

Brooklyn, N. Y.

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

Męs norėtume, kad kož- 
nas mūsų skaitytojas iki 
Velykų prikalbintų dėl 
“Laisvės” naują skaitytoją. 

I 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-

Kunigas šukele betvar
kę Perkūno prakalbose.

V. V. Tamaquietis mums 
rašo iš Coal Dale, Pa:

21 d. sausio čia kalbėjo J. 
Perkūnas apie darbininkui 
reikalus. Taip-pat kritika
vo ir religiją.

Ant tų prakalbų atsibala- 
dojo ir ilgaskvernis, atsive
dęs savo parapijonų. Jie pa
sistengė sukelti didelį triuk
šmą ir ant pabaigos pasida
rė didelė betvarkė.

Tai mat, kaip mūsų gany
tojas viešai pasirodė. Ar tai 
gražu? Juk tai bjauriausias 
darbas stoti prieš darbinin
kų klesą. !

Kunigas tesirūbina tik sa
vo ypatiškais reikalais, 
žmonių darbinir kų z vargai 
jam nerūpi. |

ipkie savt dumtas 
darbininkų laikraš-

o

im nerūpi. | . - 
Atkreipkie save dumtas 

akis į darbininkų laikraš
čius, o greitai pamaty
si, kaip elgėsi ki nigai laike 
Dublino streiko. I Jie stengė- 

ne juokais tveriasi — ir jisai Į si, kaip galędan 
Čipi-Viru. Į pradėjo mandagiau elgties, Į sulaužyti.

ir atkerta: “nenori, neimk!”

\ -a-'« r ; . ' ' " ■■ ' '

'■ 25 d. sausio T. M. D. cho
ras lošė teatrą Genovaitė”. 
Nusisekė gana gerai. Cho
ristai džiaugiasi, jog liko 
gražaus pelno.

Mūsų miesto lietuviai su
bruzdo tarties apie kapinių 
pirkimą, bet nežinia, kuom 
tas pasibaigs, nes dauguma 
nori, kad kapinės būtų tų 
žmonių, kurie jas perka, o 
ne vyskupo.

Vietinis.

Glen Lyon, Pa.
18 d. sausio SLA. 24 kuo

pos atsibuvo mitingas. Na
riai, matomai norėtų ką 
nors naudingo veikti, bet 
trūksta apšviestenių vado
vų.

Jeigu į čionais atvažiuoja 
apšviestesnis žmogus, tai 
stebinsi iš čionykščio tamsu
mo. Dauguma mūsiškių tik 
smukles daboja. Nėra čia 
linksmu valandų ir rimtų 
pasikalbėjimų — tai tikras 
kalėjimas/

aš ir kreipiuosi prie 
anieji drau-

Chicago, III.

3) Griuvėsiuose — puiki
K. Jasiukaičio apysaka.

4) Moterų padėjimas bei 
Dar- lytiškas klausimas Evange- 
Dir- Ii jo j ir apaštalų laiškuose —

Grand Rapids, Mich. Bent
keli korespondentai prane- venimas — Barabošius. 
ša, kad darbai šiame mieste 
dar nepagerėjo.

•V’-ęų:

Castle Shannon, Pa. 
bai pas mus sumažėjo, 
ba tik po 2-3 dienas į savai- Z. Aleksa, 
tę. Žmonių labai daug pri-' 5) Macochas. 
sigrūdo ir daug senų darbi- 6) Lekcijos apie atskyri- 
ninkų neturi darbo. Iš kitur mą ženklų, 
pribuvusiam labai sunku Pasidarbuokit sau ir 
darbas gauti. mums!

A. Venslovas.! “Laisves” Išleistuvė.

1112 West 35th St.

VIENATINIS BANKAS 
PO VALDŽIOS PRIEŽIŪRA.

Kiekvienas apgarsinimas šaukia: “mano biznis geriausias!“ 
Kvaili tiki apgarsinimams be darodymy.

Štai kodėl mūsų bankas yra geras:
Yra po kontrole valdžios.
Turi Kapitalo 250.000,00 doleriu (bondsas saugumo).
Suvienytų Valstijų Redas Čia laiko pačto bankų pinigus.
Milijonieriai Stock Yardų yra atsakomingi už banką.
Mandagiai, tvarkiai, padoriai ir rūpestingai viskas atliekama.

Valstybinis bankas yra vien atsakanti vieta protaujantiems žmonėms 
laikymui savo pinigų.

* --------Lietuvižkai kalbama-------- v
Valandos: Subatomis ir pagedėliais iki 8 vakare’, Žiaip iki <, *•



Atpigo

LAIVAKORTES
Tik 22 dol. į Europą

Pirkit pas

GEORGE BARI ĄSZIŲ

arba F. A(i. Hichkr & Co.
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Gaunama pas

SENI VYNAI IR TYRI LIKIERIAIsavo

Specijališkas Rinkinys del šio mėnesio

RINKINYS No. 5.

Viskas už

$1.99
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“ Cagnac Brendęs
“ Višniuvkos
“ Oręndžių Vyno

4 pilnos kvortos vertes ant $3 50
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r-a Womans Medical
, Baltimore, MJ.
r’.li.’1 n savo darbą prio
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Šitie geimai yra, geri ir parsiduoda pigiai. Męs motto: Greitas parda- 
massunhažu uždarbiu. Užsakymą išsiunčiame tuojaus, kaip tik gaunam.
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WILLIAM F. J. HOWARD
LietuviSka pavarde buvo 

Vincu* F. J. Kavaliauskas

315 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

VIETINES ŽINIOS nas ir L. Pruseika. Jų kal
bos publikai patiko.

Reporteris.

LAISVE

Visi southbostoniečiai, ku
rie pirkdavot “Laisvę” pa
vieniais numeriais, šioj sa
vaitėj užsiprenumeruokit 
ją, nes kitoj savaitėj “Lais- 
vė”'persikels Brooklynan.

“L.” Adm.

Galima pranešti linksmą 
naujieną apie susitaikymą 
dviejų So. Bostono socijali- 
stų Kuopų. 8 d. vasario de
legatai 207 kuopos apsilan
kė 60 kuopos susirinkime su 
propozicija taikinties. Po 
gana ilgų apkalbėjimų prie
žasčių savytarpių nesutiki
mų, prieita prie to, jog su- 
sivienyjimas gali įvykti, ka
dangi principialių skirtumų 
tarpe abiejų kuopų nėra, o 
buvę vien įsikarščiavimai.

207 kuopos varde bus ap
skelbta atsakantis paaiški
nimas “Kovoje”. Turtas 
naujosios kuopos pereis į 60 
kuopos kasą. Tuomet 60 
kuopa liksis ne tik pati drū
čiausia kuopa Sąjungoje iš 
finansiško atžvilgio, bet ir 
narių skaičiumi. Dabar tik 
reikia linkėti, kad tarpe na
rių žydėtų solidariškumas ir 
jog atyda kuopos būtų at
kreipta į praplatinimą savo 
veikimo rybų.

Nariai abiejų kuopų yra 
visiškai užganėdinti įvyki
mu susitaikymo.

W. Lynne atgijusi socijali- 
stų kuopa smarkiai darbuo
jasi. Jai, kol kas, prigelb- 
sti So. Bostono, Cambrid- 
ge’iaus ir Brightono drau
gai. Ant 15 d. vasario W. 
Lynno kuopa vėl rengia pui
kų koncertą. Patariam W. 
Lynno lietuviams atsilankyt 
kuosk- ‘tingiausia.

Geresnės progos jau 
nebus!

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

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

čia jtaduodu laivakorčių kainas: 
Iš Tilžės per Roterdamą iki

Bostonui ............................. $44.59
Tilžės per Angliją iki Bos

tonui ...................................
Libavos iki Bostonui.........

Iš Tilžės per Hamburg iki
Bostonui...............................

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

Iš Tilžės per Bromą 6 paros 
didmariu ....................

Toliau gyvenanti klauskite
korčių kainų per laiškus. Parankiau
sia laivakortes pirkti mūsų ofise, nes 
mūsų agentūra teisingiausia.

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

arba
558 Broome St.,

“Laisves” Redakcijoj 
galima gauti šios 

knygos.

Lietuvių Tautiškam Name

SPAUSTUVE LAIVAKORČIŲ

Iš

Iš
$37.10
$36.75

LSS. kuopa, Cambrid- 
ge’iuj, ant 14 d. vasario 
Malta Hali (40 Prospect st.) 
rengia šokius ir balių. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Įžan
ga vyrui 35c., moterei 15c.

Kadangi visi parengimai 
Cambridge’iaus kuopos atsi
žymi savo svetingumu ir 
malonumu — tai geistina 
būtų, kad kuoskaitlingiau- 
sias publikos būrys ten atsi
lankytų.

Visi, kurie prisidėjo prie 
So. Bostono kooperacijos, 
yra įsitikrinę, jog koopera
cijai gerai klosis.

Kooperacijos prakalbos 
atsibus ketverge, 12 d. va
sario, 7:30 vai. vakare, Lie
tuvių svetainėje. Visus kvie
čiame atsilankyti. Kalbės F. 
J. Bagočius ir kiti.

Publikai bus naudinga iš
girsti sveikų minčių apie ko
operaciją.

So. Bostoniečiai ir apy
gardų lietuviai! Neužmirš
kit, kad So. Bostono socija- 
listai šią savaitę paskyrė 
kuoplačiausiai agitacijai 
tarpe žmonių. Tai raudono
sios agitacijos savaitė. Se- 
redoj, 11 d. vasario, 7:30 
vai. vakare, Lietuvių svetai
nėje atsibus paskaitos. 
Kiekvienas privalo ateiti ir 
išgirsti.

Pėtnyčioj, 13 d. vasario, 
bus prakalbos ir teatras. 
Bus sulošta “Saliamono 
Sapnas.”

Nedėlioj, 15 d. vasario, di
džiausios prakalbos ir chorų 
dainavimai. Dalyvaus “Bi
rutės” ir “Laisvės” chorai.

Įžanga veltui. Pradžia vi
suomet 7:30. Viskas atsibus 
Lietuvių svetainėje.

Draugai ir draugės, į- 
tempkite visas spėkas, kad 
sutraukus kuoskaitlingiau- 

agi- 
kad 

kuo-

šių publiką. Išsijuosę, 
tuokite tarpe žmonių, 
rašytųsi prie LSS. 6b 
pos.

Neužmirškite atlikti 
priedermes.

J. B. Smelstorius, kaip 
girdėjome, apleidžia So. Bo
stoną, ir vyksta į Baltimore, 
Md., užimti vietos, kaip 
“Pirmyn” redaktorius.

^■45-cL-vas., 2 vai. po pietų, 
Lietuvių svetainėje atsibus 
Liet. Ukėsų kliubo susirin
kimas.

8 d. sausio Lietuvių svetai
nėj atsibuvo prakalbos, pa
rengtos LSS. 207 kuopos. 
Žmonių atsilankė nedaug, 
nes kuopos komitetas savo 

bime nepasakė, ko- 
| UBtej tos prakalbos atsi- 

* Mlehelso

ANT PARDAVIMO.
Pajieškau kostumieriy barberiy ir no

riu phrduoti savo barzdaskutyklą. Kas 
norėtumėte pirkti, tai pasiskubinkite, 
nes labai gera proga. Biznis išdirbtas 
•r labai geroj vietoj. Pinigų ant nedė
lios padaro po 70 ir 80 dolerių. Yra 8 
skutami krėslai ir vienas bolinis stalas. 
Barberiai gali gerai išmokti bolesna 
grajyti. Taipgi yra maudyne su karš
tu vandeniu. Daug žmonių ateina mau- 
dyties. Vien tik iš maudynes galima 
padaryt po 3 ir 4 dol. ant dienos.

Pardavimo priežastis tame, kad man 
peršalta gyventi So. Bostone ir noriu iš
važiuoti ten, kur šilčiau. Antra prie
žastis- -tai ta, kad So. Bostone perdaug 
priviso bedievių. Atsišaukite greitai 
šiuo adresu:

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

$37.10

$56.39

$54.19 
laiva-

New York.

(8
5*

§

Nauja Lietuvišku 

KRAUTUVE
Užlaikomo, parduo

damo ir pataisomo ge
riausius I U V A MAS 
MAŠINAS, puikiau
sius Gratnafonus ir ki
tokius tnuzikališkus 
instrumentus. Vai
kams keričiultus, Bai- 
sikelius, visokius laik

rodžius ir tam panaSius daiktus. Duodamo 
lekcijas ant visu muz.ikališku instrumentu.

A. RAULUKA1TIS ir J. GIRDVAINIS 
Lietuviai savininkai

KO. BOSTOIN C VOLE CO.
310 Broadway, So. Boston, Moss.

MAGIC V*
S1LFN7

261 W. Broadway,
So. Boston, Mass

558 W. Broome St., 
New York, N. Y

Ant raudos.
Išsirandavoja 4 rūmai už $10.00 ant 

menesio, 3 rūmai už $9.00. Rūmai ant 
C st. Klauskite Janitoriaus ant 243 C 
st. 1-ino fl. Taipgi išsirandavoja 4 rū
mai ant 25—35 West Second st. už 
$10.50; 2 rūmai-$1.25. Klauskit pas 
janitor.

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

Taigi pasiskubinkit su už 
sakymais.

Viršminėti laiškai yra 
gaunami “Laisvės” krautu 
vėje.

Jau išėjo antra laida tragedijos

“KERŠTINGA MEILE
Veikalas labai žingeidus 

ir lengvai perstatomas.
Kaina 10 c.

J. STROPUS
6 Loring st. So. Boston, Mass

Čia pat gaunama
Visokios knygos lietuviš

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

Telephone So. Boston 605

LIETUVIŠKAS
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Telephone So. Boston. 845 M 

DR. F. MATULAITS
495 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Valandos:

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

Hamburg--American
J • •• Didžiausia kompanija 
Liililld.. visam pasaulyje!
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Ji turi 431 savo garlaivį, kuriy 
įtalpa siekia 1,30(5,819 tony.

Vienatine ir tiesiogine linija tarp

Bostono ir Hamburgo.
Laivai didžiausi ir kiekvienas su 

dubeltavais šriubais.

clkortČS pigiausios ir pa
tarnavimas geriausis. Pasažieriai 
gali važiuoti be baimes, nes jų gy
vastis geriau yra apsaugota, negu 
ant žemes.

Taipgi mus kompanijos laivai iš
plaukia iš New Yorko, Philadelphi- 
jos ir Baltimore's tiesiog j Hambur-

Artesnių žinių klauskite pas:

Hamburg-American 
Line

(507 Boylston Street, Boston, Mass.
45 Broadway, New York, N. Y.

Arba pas vietos agentą

0 v
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Važiuokite į Lietuvą
WHITE ST AR LINIJA

'Tiesiog iš Bostono už pigiaushj kalni) ir 
didžiausiais laivais, ant kurių yra ge
riausi-; patarnavimas. Laivai išplaukia 
reguliariškai iš Charlestown’o (dalis 
Bostono). Atsikvieskite savo gimines 
ir draugus iš senos tėvynės ir išpirkite 
laivakortes ant White Star Linijos. Del 
platesnių žiniy kreipkitės į šias agentū
ras :
Kompanijos Offisas, 84 State St..Boston 
G. Bartaszius, 2(51 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

DIDELE SĄKROVA
Visokių lietuviškų,polskų ir rusų knygų, 
laiškams popierų, tikrų trejankų,geriau
sių britvų, puikų biznieriams kalendo
rių, laikrodėlių, retežėlių, žiedų, špilkų 
ir kitų auksinių daiktų. Reikalingi agen
tai. Knj gu kątaliogą siunčiam gavus 
už 2c. štampą. (kl'OZ 3)

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

Muzikos Mokykla.
Panedeliais, šeredomis ir petnyŠio

mis po num. 339 W. Broadway, So. 
Boston, Mass., o ketvergais po num 
79 Moore St., Neighborhood House, 
Cambridge, Mass. Mokina ant Piko- 
lo, Clernet, Comet, Trąmbon, Sixapo- 
ne. Droom; ir Compose! musik.

Mokytojas A. M. Grub’- " 
Vytauto Beno.

Čenstakavo .Klioštoriaus Slaptybes 
arba kruvini Domazo Macocho dar

bai. Su paveikslais.................... 15c.

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

LIAUDIES DAINOS 15c.

MOKSLAS .RANKŽINYSTĖS arba 
kaip pažinti žmogaus praeitį ir at
eitį. *-..........................    15c.

LEKCIJOS apie atskirimą ženklų 15c.

VADOVAS Keliaujantiems į Ameriką 
ir iškeliaujantiems ................ 15c.

PASLAPTIS. Puikių dialogų ir mo
nologų rinkinys............................. 15c.

REVOLIUCIJOS ATBALSIAI. Dai
lus apsakimėlis iš revoliucijos lai
kų.....................................................  15c.

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

“PASAULIŲ RATAS” ................ 25c.

“AUDĖJAI.”. Puikus veikalas. 50c.

“KAS IŠGANYS LIAUDĮ.” .... 59c.

“GIEDROS KALENDORIUS.

“SOCIJALDEMOKRATŲ
....PAMATAI” ................

“MEILĖS KARŠTLIGĖ”

15c.

MOKSLO 
. . . . 20c.

.20c.

GRIUVĖSIUOSE, Jasiukaičio apys. 15c
E. Steponaičio Raštai ..........................1.00

ŽENYBA ir žmogaus gyvenimo siek. 10c

G REIČIA U SI A S PAMOKINIMAS 
ANGLIŠKOS KALBOS” ... 25c.

“DARBAS” puikiausis Zolo romanas.
Kaina ............................................. 75c.

NAUJOS kantičkos arba politiškos 
giesmes” ...................................... 30c.

‘‘PIGIAUSIAS ir geriausias darbinin
ko pragyvenimas” ......................... 10c.

‘‘GYVENIMO BANGA” .

Reikalaudami knygų, rašykite se
kančiu adresu:

“LAISVĖ,”

242 Broadway, So. Boston. Mass.

1210 S. Broad Si., Philadelphia, Pa
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Parduodu laivakortes ir siunčiu pinigus. 
Jeigu kas neturi užtektinai pinigų iš
pirkti laivakortę, tai aš duodu ant iš- 
mokesčio. Padarau antspaudas (pečė- 
tis) kuopoms L. S. S. ir S. L. A. ir vi
sokioms draugijoms. Taipgi kas pri- 
siys sidabrinį dešimtuką ir 3 markes po 
2c., tam prisiųsiu 4 knygeles įvairaus 
turinio.

664 No. Main St., .Montello, Mass.

Naujos Mados

ORAMAFOINAI
VICTOR MAŠINOS

NegtniHlt gercHites progos, kitip dnbnr atiduodu

$15 vertes mašiną atiduoda tik už $13
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Leidžiamas 
Lietuvių Soc. 
Sąjungos 
Amerikoje

Aš užlaikau Columblos gratnafonus su lietuviš
komis dainomis, kurias išgieda labai gražiai ir 
aiškiai. Ant abieju imsiu yra kitokia dainelė. Re
kordai yra padaryti stipriai ir gali laikyti kelis 
metus. Kiekvienas rekordas kainuoja tik 75c.

Jeigu norite turėti gerų gramafonu, tai tuojaus 
rašykit pas mane, o aš jums pristatysiu greitu 
laiku už pigiausia kainų. Jeigu nori mano katalio- 
go, lai atsiuskit štampų už 2c., aš nusiusiu jumis 
dideli puiku katalogą, kuriame rasit visokiu ma
šinų su trobomis ir be trubu.

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

Kreipkitės šiuo adresu:

CHARLEY GRANECKAS,
28 Essex st., Athol, Mass

TEISINGIAUSIA
IR GERIAUSIA

LIETUVIŠKA

ft ft £

Didžiausias 
Darbininkų 
Sąvokinis 
Laikraštis

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

snius.
“KOVOJ” rašomu 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”.

1815 Moyamensing Avė. 3 
iVOVo PHILADELPHIA, PEININ’A. g

TRIS GEROS KNYGOS:

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

PASAULIŲ RATAS
ir kitas planetas, Su paveikslėliais...............................

MEILES KARŠTLIGE U“
meilę....................................... . ................................................ 200.

Imant visas tris sykiu, atiduodam už 60c
I'inigus siuskit pastos ženkleliai* Šiuo adresu.

J. STROPUS
6 L trieiz St., So. Boston, Mass.

Dykai Del Vinį

[/ Ag

cbuklinga ir rhista yra tyk del vyru. į 
nuprastais žodžiais pasaka kaip gal U 
isigyd ti nuo uztiuodijtma krauja H 

ma siekius, patrotitu stypribe, pučkus S 
.mus, negromuiavima, patrotitu h 
apentL inkstu ir pūsles ligas, ri mą- | 
arba triperi, naujai Įgautas Ijgas, 

^yru lygas, gal būti išdidumas sava 
.ni, slapta, ir labai pygjai.
tūta knyga, pasakis jums kode! jus 
' t galuGnaj isigyditi. Knyga ta yra 
.tirus ture žinoti kernas vedes arba 
;i knyga yra parašita par Daktara, 
Ipo lajka tyrinejmu tu, specijalisku 
og ta knyga yra siustą Vysai dykai, 
>, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
tyk paraštk sava varda, ir adresa ant 

i paduotu kuponu, katrų siusk mums šendena. 
DYK A J C AUTOS KNYGAS KUPONAS.

DR. JOS. LISTER A CO., L SOG 22 F'flh Avenue, Cbicego:
Godotinas Tanilsta: Papai Tamtatos prlžadicjma, aS noriečjau 

jog Tatnista prisiubtuiiici mau vysaidykai včnajusu knyga del vyra.
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A d resns Stellas

Serganti netrotykit laiko ir pinigij.bet tiesiog 
kreipkitės ypatiškai arba laišku prie daktaro 
Stankaus, o apturėsite tikrą ir teisingą gydy
mą. Atmink skaitytojau, jog Dr. Stankus yra 
baigęs didesnj daktarišką mokslą, kaip tai: po 
užbaigimui medicinos mokslo GARSIAME 
STEITAV1ŠKAME UNIVERSITETE, važia
vo mokintis į POST GRADUATE MEDICI
NOS MOKYKLĄ, katra yra didžiausia ir jau 
paskutinė didžiųjų daktarų mokykla visame 
pasaulyj. Čionai specijališkai mokinosi daryt, 
visokias operacijas ir gydyti pavojingas ligas. 
Taipgi buvo miestavu daktaru kur praktika- 
vojo po hošpitalių dispcnscres dienomis ir na
ktimis. Dabar keli metai kaip Dr. Stankus 
įrengė savo locną gydyklą SANATORIJĄ 
mieste Philadclphijos dėl gydymo visokių li
gų. Atvažiuojanti iš lobaus gali pasilikti tie
siog jo SANATORIJOJE dėl gydymo.

GYDO LIGAS
Nuo skaudėjimo strėnų,sąnarių rankų ir ko

jų, skaudėjimo paširdžių, pečių ir kaulų, reu
matizmo. Nuo visokių kraujo ligų, užkrečia, 
mų ir slaptų lytiškų ligų. Augimo spuogų ant 
veido ir kūno, užkietėjimą ir nedirbimą vidų- I 
rių, niežėjimą skuros, 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 valgyli ir abelną nusilpnėjimą. Visokias, 
moterų ligas: neregtiliariškas mėnesines,skau- ' 
dėjimą strėnų ir paširdžių. Visokias vyriškas . 
ligas, paslaptingas ir įgautas per išdykumą. '. 
Gydo ligas su liekarstomis kokios tiktai yra 
ant svieto. Ligas, kurias negalima išgydyti su 
liekars. .uis ir po reikalavimui pačių pacien
tų —daro visokias operacijas. Turi savo loc- 
nas, naujausio budo elektriškas mašinas dėl 
gydymo ir egzaminavimo, su pagelba kurių 
galima permatyti visą žmogaus kūną.

Turi šimtus padėkavonių už išgydymą nuo 
visokių ligų. Gyduoles siunčia toliau įkilus 
miestus ir miestelius Amerikoje, Kanadoje, 
Anglijoje ir j kitas šalis. Visuomet kreipki
tės ypatiškai arba laišku ant tikro adrciotaip

Sutaisau receptus su uic 
da, nežiūrint, ar tie receptai Lietu
vos ar Amerikos daktarų. Tai vie- 
natinė liel u v..apti' ka Bostone ir 
Massachusetts \ aisti joj. Gyduolių 
galit gaut,kokius tik pasaulyj varto
jamos. Gaiit r ikaJaut per laiš
kus, o aš prisiusią p. r e ępresą.

Tai žodžiai pačių žmonių išgydytų nuo 
visokių ligų!

Kaip jokios liekarstos ir visokį daktarai 
negalėjo pagelbėti, tai jus manę išgydcL

Aptiekorii.:. i. SavininkasK. SIDLAUSKAS
5
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So. Boston 2!01 1 ir 21013.

F. Ad. RICHTER & C0., 215 Pearl st. New Y 
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Rinkinys No. 8
1. bon|«a Kentucky Degtinės 

Kalifornijos Brendšs 
Višniuvkos 
Seno Ispanų Vyno

linos kvortos vertes ant $3.00

Viskas už

$1.75

Hl Cnlflpn Rr Cn importuotojai ir daugu-• Ll)» t VUlUvll CL W« y moję IJKIERIŲ PARDAVĖJAI

4 Harrison Avenue,

Garbingas Daktare! Jtpij būdas gy
dymo ir liekarstos labai geros, kad ma
no moteris net per tris mėnesius sirgęs 
ant vidurių skaudėjimo, po krutinę, gal
vos, didžio nusilpnėjimo ant sveikatos 
ir balt jtį tekėjimo, kurios ikšiol rAckas 
nepataiko išgydyti, o kaip Justj prisiųs
tas lickarstas suvartojo, tad tapo visui 
sveika ir daugiau liga neatsinaujina. 
Už. tokį tikrą mokslišką ir pasekmingą 
gydymą visiems Tainistlį vardą ap 
skelbiu. Tu esi geriausias prietelis.

Pasiliekamo dėkingi.
Klemensas ir Ona StefonarlČial, 

1413 Brynmower, Scranton, Pa,

Kaip nieks neįstengė, tai Ph. M. Klinlko Mokslas išgydė trumpam laike! 
Malonus'i aniista! Kad i><jvdet kosėjimą, skrepliavimą ir sunkumą ant 
kriti ines pašei-niin'rai, teip Įvytai t ik .1 tjs įstengiate išgydyti, nuo ligos iš
bėrimo ant odos spuogais ir n i.‘/.ėjimo; kili gydytojai per du metu nesura
do pagelbos. Už justi toipgerą gydymą ir teisingas lickarstas siunčiu šim
tą katitį:iėiu. Su guodone, A. Galmanas, Box 36, B«nne Terre, Mo.

Nemažiau dėkingi: J,. KLIMAS, 55 Ellsworth St., Worcester, Mass. 
Mr. M. KOLIAGA, Box ID?, B .swell, Pa.; Mr. J. TYMCZUKAS, 306 Cente 
St ., I'reeland, Pa. Ti ipat išgydyti nuo visokiu paslaptingų ligų, kurių 
jokiu bodu negalima sutalpinti.

ĮSI I'Ė K Y K IT, kad slaptybės ligų saugiai užlaikoma, visada.
Phil. M. Klinikas, turi n t kelis PRol ESIONALIŠKUS DAKTARUS, kurie greitam 
pataiko s«t«; .t u t ietns pageli h t i tod< 1, kad gydo išsyk, o nedari, expcraiuentu ant sergan

čių. Vy riausias EUnlkos Daktaras, per Amerikos valdžią, net medaliu apdovanotas. To
kiam jau tik ualiiaa t ikč-ti.

Privatlškoj LABzVRATORIJOJ I’h. M. Kllniko, atsiSaukusicms sutaiso kiekvienam 
hekarstns iš šviežių i:v:iratitu<>tų tia'dlkann ntą,seniausių ir naujausių Išradimų, kuriuos
tik aukščiausias mokslas išrado padribai žmouiu.

KAD NFAVEIKAS BET nori pastoti sveikuV IR LAIMINGU, tad Htailaukyk.
o Jeigu toli gyveni, tol aprašyk s:ivoliga bei nesveikumus lietuviškoje kalboje kas kenkia, 
o tiki' ,11 a :< ll>£ svei: .u.ii kaip tuksiančiai,kurie jau džiaugiasi ir dėka- 

■ t< ki:is, iiurių k:ti negalėjo išgydyti kaip šviežias teip ir užsisenč- 
mo: p čiiti'.-o, rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, gal- 
■gaiš nuo blogo ir nečysto kraujo, nuo saužagystės sėklos nubėgi- 
ų ne ' irbitno, užkietėjitno, slogos, greito pailsinto, nerviskumo.bat- 
o kraujo, užsikrečiamų slaptų lytiškų ligų. Širdies, kepenų, ink' 

ėjimo, sunkaus kv ■ pat nito, nuo pcrRalimo slogu, blogų sapnų, nenti- 
>, be peilio be pjaustymo be aparacijos, bet su Nekarštoms, kurio)

Tclpat moteris nuo aka smingį mėnesinių ir kitokių visokių ligų, 
aitatti žmonių, \ Y Rl.’ ir MOTERIŲ. Reikalaujant rodos Ir pagelbos 

nuo daktaro, vis Ja adresuok arba ateik po Šiuo adresu:

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

VALANDOS: nuo 10 if ryto iki t po p. Šventadieninis nuo 10 iki 3. Ųtarn. ir Pėtny 
čionbs nuo (J iki 8 vak. Reikalaukit nuo Kliniko dovanai ir skaitykit knyga ,.Daktaras

Bt ų.
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Išsiųsdink Šiandien tiktai 
vieną dolerį, o apturėti 
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 sriovei, kurių visų pir
miausias tikslas jau nebevien žadinimas tautos, visuomenės sąmonės, bet 
ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailiosios musų raštijos. /

Tąjj dailų poezijos ir prozos rinkinį galima gauti tiktai už 1 dol, pas

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

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

v’Ir

u
•fe

inj.ru



