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Prezidentas pasirašys po 
muitų billium.

Šią savaitę prezidentas , 
Wilsonas mano pasirašyti 
po muitu billium. A •’ l

Atvažiuoja drg. Scheide- 
mann.

Į Suv. Valstijas atvažiuo- 
i’a vienas iš žymiausių Vo- 
ietijos socijalistų draugas 

Scheidemann. Jisai apvaži- 
nės vokiškus lokalus socija
listų partijos.

Nuteisė ant 150 metų.
Esthana, N. M. Užmušė

jas Moya nuteistas^ kalėji
mą nuo 150 iki 160 metų. 
Turbūt, tai didžiausias ter
minas bausmės, kada nors 
ir kur nors buvęs.
Milijonas prieš socijalizmą.

Tarpe angliakasių smar
kiai kįla socijalizmo idėja. 
Iš Charlestono, W. Va., pra
neša, kad mainų bosai suko- 
lektavo vieną milijoną dole
rių su tikslu slopinti socija
listų agitaciją.
Ir ant Havvai yra socijalistų.

Ant salyno Hawai (Di- 
džiaųijam vandenyne) yra 
socijaįstų partijos lokalas. 
susidedantį^ iš 50 narių. Ne
paisant to, lokalas traukia 
kalbėtoją iš San Francisco, 
kurio pribuvimas lėšuos ko
kia 600 dol.

Kalnakasių streikas.
Denver, Colo., 29 rugsėjo. 

Kelios dienos atgal čia su
streikavo 13,000 kalnakasių. 
Jie reikalauja 8 valandų 
darbo dienos ir pripažinimo 
unijos. Streiką veda United 
Mine Workers of America.

25 rugsėjo buvo susirėmi
mas streikierių su streiklau
žiais, laike kurio liko už
muštas kasyklų perdėtinis 
M. Lee.

Nekurie laikraščiai pra
neša, kad streikieriai gink
luojasi ir mano padaryti už
puolimą ant kasyklų.

Iš priežasties užmušimo 
Lee„ gubernatorius įsakė 
padaryti tyrinėjimą.

Streikierių ūpas pakilęs. 
Jie tikisi streikągreit laimė
ti, nes mažai randasi streik
laužių.
Schmidtas pripažintas kuni

gu.
New York, 28 rugs. Kaip 

tik liko atidengta kunigo 
Schmidto žmogžudystė, tuo- 
jaus katalikų dvasiškija per 
savo laikraščius pradėjo 
skelbti, kad Schmidtas nėra 
kunigu, kad jis suspenduo
tas ir tt. Dabar gi oficiališ- 
kai liko pripažinta, kac 
žmogžudys Schmidtas yra 
kunigu. Apie jį gana daug 
pasakoja jo draugas kuni
gas Markert iš Techney, III. 
Markert aplankė Schmidtą 
kalėjime, kur jiedu draugiš
kai kalbėjosi. Markert sako, 
kad jisai Schmidtą pažįsta 
nuo jaunų dienų, nes jiedu 
kartu mokinosi. Pagal jo 
žodžių, tai Schmidtas iki 20 
metų buvo labai dievobai
mingas ir dvasiškoj semina
rijoj jis buvo skaitomas ge
riausiu mokiniu. Įšvęstas 
kunigus jisai buvo 1906 me
tais. Nuo to laiko jiedu su
sirašinėjo ir Markert tvirti
na, kad Schmidtas niekad 
nebuvo suspenduotas.

Schmidto teismas prasi
dės spalio mėnesyje.

Miškai dega.\
Santa Cruz, Cal., 28 rugs. 

Didelis miškų gaisras siau
čia jau kelinta diena. Ugnis

apėmė didžiausius plotus. 
Santa Cruz iš visų pusių ap
suptas liepsna.
Garlaivis užėjo ant skalos.

Montreal, Canada, 28 rug
sėjo. Garlaivis “Mount Tem
ple” laike didelės ūkanos už
ėjo ant skalos ir liko labai 
sugadintas. Pasažieriai iš
gelbėti.
6 žmonės užmušta susirėmi

me baltveidžių su negrais.
Birmingham, Ala., 28 d. 

rugs. 2 negrai, prišokę prie 
gatvekario, peiliais nudūrė 
2 baltveidžių. Dėlei to kilo 
rasinė karė, laike kurios už
mušta 4 negrai.
Komisijos raportas apie ka

tastrofą ant N. Y., N. H.
& II. gelžkelio.

Washington, D. C., 28 d. 
rugsėjo. Komisija, kuri ti- 
rinėjo priežastis neseniai 
atsitikusios katastrofos ant 
New York, New Haven & 
Hartford gelžkelio, atrado 
kaltais tris darbininkus: 
mašinistą, konduktorių ir 
signalistą. Vienok toliaus 
savo raporte komisija paste
bi, kad toji katastrofa ne
būtų ištikusi, jeigu ant mi
nėto gelžkelio signalų siste
ma būtų buvus geriau su
tvarkyta ir jeigu darbinin
kai nebūtų verčiami dirbti 
taip ilgas valandas. Abel- 
nai, komisija pripažįsta, 
kad nelaimės ant minėto 
gelžkelio taip tankiai atsi
tinka todėl, kad kompanijai 
nerūpi žmonių gyvasties ap
saugojimas, bet tik pelnas.
Kunigą už apgavystes paso

dino kalėjimam 
jiman.

Mattoon, Ill. 29 rugs. Ku
nigas U. T. S. Rice liko nu
teistas kalė)iman neaprube- 
žiuotam laikui už įvairias 
apgavystes, prie kurių jisai 
laike teismo prisipažino.
Rusiškai - Amerikoniška su

tartis. -
Washington, D. C. Suvie

nytos Valstijos jau baigia 
su Rusija tartis. Jau vi
sos kliūtys užbaigimui su
tarties prašalinta. Wilso
nas laikosi tos pačios politi
kos, kaip ir Taftas. Sutar
tyje bus pasakyta, kad Suv. 
Valstijų piliečiai, nepaisant 
kokios tautos jie nebūtų, ne
turi būt Rusijoj persekioja
mi.
Sukilėliai veja amerikiečius 

iš Mexikos.
El Paso, Tex., 29 rubsėjo. 
Čia pribuvo Dr. E. Shackel
ford, Suv. Valstijų pilietis 
ir pasakoja, kad Mexikos 
sukilėlių vadas Pancho Vil
la prisakė visiems ameriko
nams išsinešdinti į 24 vai. iš 
Santa Rosalia ir Chihuahua 
ir kurie jo prisakymo nepa
klausys, tie bus nubausti 
mirtim.

Į miestą Mexiko iš Duran
go pribuvo apie 3,000 ameri
konų, kurie pabėgo nuo su
kilėlių persekiojimo.

Mieste San Luis Potosi 
sukilėliai sudinamitavo 
traukinį. Nuo expliozijos 
žuvo 35 žmonės, tarp kurių 
ir vienas amerikonas.

Dėlei to visko santikiai 
tarp Suv. Valstijij ir Mexi
kos vėl pablogėjo.

Apvogė traukinį.
New Orleans, 27 rugsėjo. 

John A. Wogan, pagelbinin- 
kas vietinio iždininko, ap
skelbė, jog nuo Queen and 
Crescent expreso, kuris ėjo 
į New Orleans, pavogta trįs 
maišai, kuriuose buvo $200,- 
000.

Susirpmimas albaniečių su 
serbais. 200 užmušta ir kt*

Ii šimtai sužeista.
Vienna, 29 rugs. Čia gau

ta žinios, kad ant Albanijos 
rubežiaus iškilo mūšis serbų 
su albaniečiais. Mūšyje žu
vo 200- albaniečių ir keli 
šimtai sužeista. Kiek krito 
iš pusės serbų — nėra jokios 
žinios. Priežastim susirė
mimo buvo tas, kad albanie- 
čiai norėjo užimti tulus 
punktus, kuriuos serbai įgi
jo laike karės su turkais. 
'Vienok tas jiems nepavyko.
’ Albaniečiai užėmė Serbijos 

miestą.
Berlynas, 29 rugs. Serbi

jos miestas Dibra liko pa
imtas per albaniečius, ku
rių armija susidėjo net iš 
20,000. Albaniečiais, kaip 
praneša, vadovauja Austri
jos ir Bulgarijos oficieriai.
Serbija mobilizuoja kariu- 

menę.
Belgradas, 29 rugs. Ser

bija smarkiai pradėjo ruoš
tis į karę. Beveik visi tavo-, 
riniai traukiniai sustabdyti, 
nes jais veža sumobilizuotus 
kareivius. Dabar Serbijoj 
viskas išrodo taip, kaip kad 
buvo prieš karę su turkais.
- Albaniją irgi nemano nu

sileisti. Austrija žada ją 
remti visa išgale.

Chinięčiai sumušti.
Peterburgas, 25 rugsėjo. 

Iš Urgos praneša, jog Mon
golijos sukilėliai sumušė chi- 
niečių kariumenę, kuri tu
rėjo trauktis su dideliais 
nuostoliais. Sukilėliams te
ko trįs kanuolės, daug šau
tuvų ir amunicijos.

$10,000,000 ant streikų.
Londonas, 25 rugs. Ofici- 

ališka statistika parodo, jog 
laike dviejų metų Anglijos 
unijos išleido ant streikų 
apie 10 milijonų dolerių. U- 
nijų narių skaičius pasidau
gino ant 1 milijono.

Italijos rinkimai.
Roma, 26 rugs. Italijos 

rinkimai į parlamentą atsi
bus 26 spalio, kuriuose pa
gal naujausias tiesas, turės 
balsą kiekvienas vyras pa
siekęs 21 metus amžiaus. 
Net ir nemokantiems rašyt 
bus daleista balsuot. Soci- 
jalistai turi pastatę kandi
datus kiekviename distrikte. 
Jie tikisi šįmet laimėt daug. 
Dabar yra 40 socijalistų at
stovų Italijos parlamente.'

Kova su alkoholiu.
Milanas, 25 rugs. — Čia 

atsibuvo tarptautiškas blai
vininkų kongresas. Jame 
nutarta vesti didžiausią ko
vą prieš alkoholį labiausia 
Amerikoj, Vokietijoj ir Ita-

riaus viršininkas kapitonas 
Metzingas. Orlaivis nupuo
lė staiga kilusios viesulos 
pagautas ir parblokštas.

Skraidymo pavojai.
Oru skraidymas pavojin

gas ne, tik patiems lakū
nams, kurie taip dažnai tai 
šian, tai ten užsimuša, bet 
kartais ir žiūrėtojams. Štai 
šiomis dienomis, Koblenco 
mieste, Vokietijoje, karo la
kūnas Šneideris, beskraidy- 
damas, nupuolė nuo 15 met
rų augštumo žiūrinčios jo 
skraidymų publikos vidurin. 
Lakūnas užmušė ant vietos 
3 žmonės, vienam propo- 
leriu visai nukirto galvą, 
kitu du tiesiog pusiau per
pjovė. Tarp publikos kilo 
dideliausias sumišimas; be
bėgančių kits pro kitą žiūrė
tojų sunkiai sumindžiota 
dar 16 žmonių.

Audra Šveicarijoj.
Baisus ciklonas padarė 

daug nuostoliu: miškuose
nuo na-

Karaliaus gvardija sukilo.
Algezirace (Ispanijoj) 

Sukilo karaliaus gvardija, 
kurią buvo norima siųsti į 
Moroką su maurais mušties. 
Gvardija atsisakė vykti. Už
mušta vėliavos nešikas.- 
Gvardija susideda iš vyrų, 
prigulinčių prie augštesnės 
klesos.

Orlaivis nuskendo.
Iš Gelgolando (Vokieti

jos) praneša, kad čia nupuo
lė jūron ir nuskendo vokie
čių dirižablis “L. L” Juo iš
kilę buvo paskraidyti 22 ka
reiviai ir aficieras. Iš jų iš
sigelbėjo tik 7, nuskendo 15, 
tame skaičiuje 4 aficierai, 
tarp jų karo lakstymo sky-

20 Finliandijos teisėjų sua
reštuota.

Rusijos caro valdžia ne 
juokais pradėjo smaugti 
Finliandiją. Caras visai ne
paiso konstitucijos, kurią y- 
ra prisiekęs pildyti.

Londono dienraštis 
ly News” 
singforso, 
areštuota 20 finų - teisėjų. 
Juos suareštavo Rusijos po
licija. Tie teisėjai bus nu-

išvartyti medžiai, 
mų nunešė stogus, užmušė 
žmonių.
Sufragistes sudegino gelž- 

kelio stotį.
Anglija. Šiaurės Kumber- 

lando apygardoje sudegė 
gelžkelio stotis Kenton. 
Ana jos degėsių rasta prili
pytų kortelių su šitokiais 
parašais: “Atsako už savo 
priešingąjį veikimą Askvi- 
tas ' (ministerių pirminin
kas), reikalaukite iš jo atly
ginimo.” Tatai rodo, jog sto
tis buvo sudeginta politikos 
tikslais. Spėjama, jog tai 
vėl sufragisčių darbas.

Paskendusios salos.
Ramiajam ' vandenyne, 

Tongo archipelago pietuose, 
staiga nugrimzdo gelmėsna 
salos: Falkon ir Gopė. Keli 
europiečiai ir keli šimtai te
nykščių gyventojų — visi 
žuvo.

Cholera Ruminijoje.
Nuo epidemijos pradžios 

ligi rugsėjo mėn. susirgo 
cholera 1,132 žmonės, iš jų 
mirė 33, pasveiko 39.
Persija ruošiasi prie rinki

mų.
Persai ruošiasi prie rinki

mų į naująjį parlamentą 
(medžilį.) Visos persų re- 
voliucijinės partijos atsiun
tė jau Tegeranan agitato
rius savo kandidatams rem
ti.
Už sveikatą ciesoriaus rei

kia gerti.
Berlynas, 29 rugsėjo. Iš 

Greifswald universiteto liko 
prašalinti du studentai, ku
rie atsisakė gerti už sveika
tą Vokietijos ciesoriaus Vil- 
liaus II, kada buvo švenčia
mas jo “Sidabrinis” jubilė- 
jus. Vadinasi, kas negir
tuokliauja vardan savo ša
lies despoto, tas j mokslą 
netinka.

Taigi, už sveikatą cieso
riaus reikia gerti.
Demonstracija prieš Austri

ją.
Rymas, 29 rugs. Ties Aus

trijos konsulio namais susi
rinko didelė minia žmonių 
ir norėjo įtaisyti manifesta
ciją prieš Austriją. Polici
ja neįstengė minią išvaiky
ti, turėjo šauktis kariume
nę. Suareštuota 120 žmo
nių.

Rems streikierius.
Londonas. Unijų parla

mentarinė komisija nutarė 
pasiųsti čielą garlaivį įvai
rių valgomų produktų Dub
lino streikieriams.

siųsti Peterburgo 
man 
samdiniai.
sulyg konstitucijos, bet 
prieš rusų militarišką val
džią.

Išeivystė iš Baltgudijos.
Baisiai padidėjo išeivystė 

Amerikon iš Baltgudijos, y- 
pač iš Minsko gub. Daugely 
vietų visi galinti dirbti žmo
nės išvažinėjo.

Už Bebelį nukentėjo.
Ekaterinoslavas. Gavo ke

lias dienas arešto pristavas 
Senkovskis, kuris leido dar
bininkų susirinkime pagerti 
Bebelio mirtį atsistojimu.

Streikai.
Odesoje sustreikavo uostų 

darbininkai. Dėl to negalė
jo ištuštinti 100 vagonų ja
vų. Gelžkeliams liepta ne
besiųsti javų Odeson.

Lodžius. Manufaktūros 
fabrike “Kruše - Ender” Pa- 
bijanicoje iš 4,000 darbinin
kų pradėjo dirbti 600 žmo
nių. -

Tiflisas. Jau trįs dienos, 
kaip streikuoja tramvajų, 
tarnaujantieji. Streikas tę
siasi ramiai. Visi darbinin
kai anglių kasyklos “Nach- 
šira” metė darbus ir parei
kalavo didesnio užmokesnio.

Ryga.. Gubernatorius nu
baudė 2—8 savaitėmis kalė
jimo aštuonius darbininkus 
ir devynias darbininkes už 
streiko agitaciją.

Uosto darbininkai gavo 
viršaus 40 kap. (išviso da
bar jie gaus 2 rub. į dieną) ir 
jie vėl pradėjo dirbti.

Cholera vėl darbuojasi.
Ekaterinoslavas. Mieste 3 

žmonės apsirgo cholera.
Chersonas. Čia apsirgo 

cholera trįs žmonės. Iš jų 2 
mirė.

Nikolajevas. Iš Chersono 
cholera persimetė Nikolaje- 
van. Jau susirgo 8.žmonės.

Užpuolimas.
Odesa. Ties “Vesely 

Kut” stočia keturi apsigink- 
užpuolė 

1 ’ i ir
lavę žmogžudžiai i 
dvarininką.. Šargorodskį 
atėmė 46,250 rub.

Du suvažiavimai.
Kijevas. Universiteto 

Įėję prasidėjo antrasis visos 
Rusijos arklių veisėjų suva
žiavimas. Taip pat Kijeve 
atsidarė suvažiavimas apsi
draudimo draugijų ir įstai
gų atstovų.

Delegatų 70 žmonių. Skai
tys 20 referatų.
žydams leido dalyvauti su

važiavime.
Kijevas^ Leista žydams 

atvažiuoti į Rusijos žemdir
bių suvažiavimą. Bet prezi
diumas kiekvieną kartą tu
rės atskirai leidimo prašyti.

Laikraščių vargai.
Konfiskuoti “Odes. Novo- 

sti” ir “Odesk. Listok”, pir
masis už perspausdinimą 
žydų sionistų kongreso, kal
bų ; antrasis už feljetoną.

sa-

Kiek lietuvių iškeliauja 
Amerikon?

Yra apskaityta, kad nuo 1 
liepos, 1912 m. iki 1 liepos, 
1913 m. Amerikon iškeliavo 
29,866 lietuviai. Taigi visos 
Lietuvos priąuglius bus iš
keliavęs Amerikon.

Lietuvių iš Amerikos su
grįžo-tuo pat laiku Lietuvon 
12,516.

Neįleido Amerikon dėlei 
visokiu priežasčių, ligų ir tt. 
263.

Amerikoje buvusių jau 
iki 3 metų, beCprasikaltu- 
sių, valdžia išvarė atgal 24.
Rinkimai į Vilniaus miesto 

Dūmą.
Priešrenkamoji agitacija 

žymiai auga. Veikia trįs ko
mitetai: taip vadinamas 
“bepartijinis”, “demokra
tų” ir “pakraščių” rinkikų. 
“Demokratų” komitetas vi
sai silpnas, taip kad rinki
mus laimės “bepartijinis.”

Girtuoklystė auga.
Panevėžys. Šiais metais 

per vieną birželio mėnesį 
monopolyje (prie prekyvie
tės) parduota degtinės 607,- 
624 kibirai, ko dar niekados 
neatsitikdavo.

Kiek Vilniuje gyventojų?
Paskutiniuoju Vilniaus g 

statistikos komiteto apskai
tymu" sausio 1 d., 1913 m. 
Vilniaus gyventojų buvo iš
viso 287,220 žmonių drauge 
su kareiviais, tame skaičiu
je 148,724 vyrai ir 138,491 
moterįs.

Nelaimingi atsitikimai. .
Kupiškis, Ukm. pav. Pas

kutiniu laiku čia nelaimes 
rodosi, kas sėte ėmė sėti 
Štai kelios atsitikusios nelai
mės: 1) liepos 12 d. vidudie
nyje užsidegė K. Šmito Ku
piškio miestely esąs vėjo ii 
kartu motoru varomas ma
lūnas. Motoras, kuris sto
vėdavo žemėje prie durų, 
nuo didelio ir be perstogės 
varymo, plyšo ir užsidegusi 
nafta užliejo liepsna išėji
mo duris. Žmonių malūne 
augštai buvo nemažai. Per
sigandę, nežinodami ką be
daryti, iš karštų dūmų turė
jo šokti iš trečio augšto že
mėti pro langus. Bet kaiku- 
rie jau tai apšuto garuos, 
tai apdegė liepsnoje, dar ki
ti susitrenkė šokdami. Iš 
apdegusių jau vienas mirė. 
Kiti gal visi pagis. 2) Pane- 
venės par. At. sodžiaus ber
nai besivalkiodami naktį su 
šautuvu pagal klėtis, ko ten 
pasibaidę bėgo, susitrenkęs 
šautuvas . netyčia iššovė ir 
pataikė vienai moteriškei 
petin. Moteris dabar mirti
nai serga, o bernus policija 
tampo. 3) Palėv. par., Ak- 
men. sodž., ūkininkas K., 
norėdamas už ką ten pamo
kyti kaimyno piemenį ir taip 
bemokydamas primušė, kad 
vaikas netrukus mirė. Tas 
žiaurusis ūkininkas dabar 
slapstosi nuo policijos. 4) 
Liepos 29 d. ūkininkas Al. 
važiavo per Kup. miestelį 
su sienojais, pakalnėn ark
lys ėmė bėgti, ūkininkas nu
krito po ratais, ratai perva
žiavo ir ūkininkas, parą pa
gyvenęs, mirė. Tai, rodos, 
pats likimas mus nelaimėms 
apsėjo. Bet vis tai žmonių 
neatsargumas.

Perkūnas.
Panemunėlis, Ežerėlių ap- 

skr. Rugsėjo 15 d. beeinan
čią bažnyčion griaustinis 
nutrenkė vieną mergaitę. 
Antra moteriškė ėjo greta 
tosios, bet ji sveika liko.

Laukžemė, Telš. p. Rugp. 
18 d. atsitiko nelaimė. Tūlas 
Kričauskis susiginčijo su 
matininku; pastarasis šovė - 
iš revolverio ir sužeidė. Ma
tininkas suimtas.

Gyvulių auginimo kursai.
Vilniaus Ūkio Draugija 

praneša, kad tos draugijos 
yra taisomi mėnesiniai Kur
sai gyvulių auginimo pay 
draugijos- narį Kalantajų 
Selčių dvare, Dysnos apskri
tyje. Kursai prasideda nuo 
šių metų rugsėjo 15 d. Už 
mokslą, butą'ir pragyveni
mą mėnesiui 17 r., kuriuos 
reikia įmokėti duodant pra
šymą.

] kursus priimami visi, 
kurie moka rusiškai skaityti 
ir rašyti. t

Pabaigus kursus ir išda
vus kvotimus, duodami pa-

Lietuvos mokyklų skaičius 
auga.

Palangos gimnazija. Jau 
senai svajoja palangiečiai 
apie gimnaziją. Dabar jų 
svajonės realizuotos —- nuo 
šių mokslo metų pradžios 
jau atidengiama penkta kle- 
sa, ir ilgai netrukus Palan
ga susilauks pilnos gimnazi
jos. Dabar daromas pro
gimnazijos remontas. Per
dirbamas į klesas visas kor
pusas, nuo buvusios varto
tojų krautuvės ligi Liepo- 
jaus viešbučio. Tokiu būdų 
trobesys gimnazijai bus la
bai didelis..

Į penktą klesą esą paduo
ta jau apie 50 prašymų. 
Mokslas prasideda 1 d. rug
sėjo.

Šiaulių paviete; šį rudenį 
atidengsią 6 pradines mo
kyklas.

Viename Biržų valsčiuje 
esama 20»mokyklų.

Iškasenos.
Viekšniai, Šiaulių pav. Ži

nomas mūsų archiologas V. 
Nagevičius liepos mėnesį 
kasinėjo Pavenčių sodžiuje 
laukuose (palei Viekšnius) 
pilekalnį, kuriame rado vi
sokių iškasenų, iš VII—IX 
amžiaus. Visi rasti daiktai, 
ištyrus juos Peterburgo ces. 
komisijai, kaip girdėt, būsią 
sudėti Vilniaus Liet. Mokslo 
Draugijos muziejuje.
Sveikatos reikalai Vilniaus 

gubernijoj.
Pereitais 1912 metais Vil

niaus gub. sirgo užkrečia
momis ligomis išyiso 406,• 
394 žmonės. Naujosios Vi
leikos pamišėlių ligonbutyje 
buvo 1,705 ligonįs, Valdiš
kų jų ir privatinių ligonbu- 
čių ir ambulatorijų buvo 
Vilniaus gub ir miestuose 
išviso 92.

Perkūnas spardosi.
Darbėnai, Telšių pavieto. 

Šiomis dienomis į einančią 
lauku mergaitę trenkė per
kūnas ir užmušė.

Smirdantis rūkas.
Perloja, Trakų apsk. 

mėnesio 19 d., 2 valanda po 
pietų, kaitinant saulei iki 
Reom. 30 laipsnių, be jokio, 
debesio, ūmai išlijo dide
liais lašais lietus; 5-tą gi va
landą tą pačią dieną po pie
tų ūmai pasirodė ore, taip 
pat šildant saulei iki Reo- 
miuro 30 laipsnių, tirštas 
rūkas, baisiai smirdantis 
kaž-kokiais žmonių ir gyvu
lių degėsiais, kuris aptrau
kė, kiek akimis galima buvo 
matyti, visą žemę ir, pabu
vęs penkias minutes, pradė
jo nykti nežymiai.



LAISVE

SPAUDOS BALSAI Cocoa

“Kū-

Dėlei protestų.
“Pirmyn“ nori nukreipti 

visuomenės domą nuo to 
triukšmo, kuris dabar kilo 
visuose liet, laikraščiuose ir 
draugijose. “Protestuoja 
klerikalai ir tautininkai 
prieš socijalistus. Socijalis- 
tai ima protestuoti prieš 
klerikalus ir tautininkus.“ 
“Pirmyn“ spėja, ir ne be pa
mato, kad tie protestai nie
ko naudingo mūsų visuome
nei neatneš. Kaip visuose 
visuomenės gyvenimo klau
simuose, taip ir klausime a- 
pie tautos namus gali būti 
jvairių nuomonių ir jokio 
privertimo, jokio dogmatiz
mo čia negali būti.

Bet, pasakysime, jeigu 
jau kunigai su patentuotais 
patriotais subruzdo protes
tuoti ir, kaip seniau nurodė 
“Pirmyn“, tie protestai pa
virto į kryžiaus karę prieš 
socijalistus, tai šių, pasta
rųjų, priedermė prabilti į 
plačias minias ir dar vieną 
kartą nurodyti, kur veda 
mus buržuaziniai vadovai. 
Tegul žmonės tik mokinasi 
suprasti gyvenimo lekcijas.

Neatidėtini mūsų gyveni
mo reikalai galės tik tuomet 
normališkai būti atliekami, 
kada klerikališkai - tautiškų 
bosų autoritetas visiškai nu
puls lietuvių - darbininkų a- 
kyse. Taigi kova turi būti 
vedama, tik, žinoma, ne pro
testais iš socijalistų pusės.

T. M. D. reikaluose.
“V. Liet.“ telpa z praneši

mas p. Kirdiejaus apie tą be
tvarkę, kuri įsiviešpatavo 
T. M. D. prezidento ofise.

Žmonės, .prigulinti į tą 
draugiją, klausia, teirauja
si apie naujus raštus, o po
nas prezidentas ramiausia 
sąžine talpina viską į gurbą.
Nemato rąsto savo akyje.
“Tėvynė“ teisingai pasi

piktino iš p. Gabrio, kuris ne 
tik varde savo biuro, bet ir 
varde lietuvių tautos prane
šė Londono ambasadoriams, 
kad lietuviai esą “blagona- 
dežni“, o tik lenkai yra mai
štininkais.

Apie Gabrį visi žino. 
Daug apie jį nereikia ir kal
bėti. Bet kodėl “Tėvynė“, 
ne tik pati tyli, bet ir ki
tiems liepia tylėti, kad du 
lietuvių atstovai V. Dūmoje 
eina apreikšti ištikimybės ir 
lojališkumo jausmus Rusi
jos carui?Tai daug bjauriau 
už dešimtį Gabrio praneši
mų, kurie, galų gale, ramiai 
ilsisi gurbe.

Kodėl geroji “Tėvyne“ ne
sigaili rimbų Gabriui, tų 
rimbų, kurie po teisybei, 
pridera Yčui ir Laukaičiui? 
Ar tik nenoii ponas Rack, 
parodyti savo “revoliucijo- 
niškumą“, taip įsiklampinęs 
su savo atžagareiviškais 
protestais.

Taip-pat: jeigu Gabriui 
nevalia buvo protestuo
ti varde visų lietuvių, tai kas 
įgaliojo ponus amerikiečius 
protestantus kalbėti varde 
sayo draugijų prieš socija
listų laikraštiją? Kalbant 
apie Gabrį nereikia užmirš
ti ir savo panosės.
Caro burdingieris užžiebs 

“Žvakę“.
“Viltis“ praneša, kad ži

nomas lietuvių klerikalas 
kun. P. Kemėšis įkuria Ško
tijoj naują laikraštį “Žva- 
kC-. - -

Žinoma, is tos naujienos 
galės apsilaižyti p. Račkaus
kas; męs gi atkreipiame dar 
sykį atydą Amerikos socija
listų: susimildami remkite 
“Rankpelnį“. Pakelkit klau
simą kuopose.

Tautiški “ligoniai”.
“Lietuva“ N39 apverkia 

p. Račkausko padėjimą. Ji 
sako, kad nuo socijalistiškų 
laikraščiu “bombardavimo“ 
ponui “Tėvynės“ redaktoriui 
gręsia visiškas nervu suiri
mas.

Turime pasakyti, kad “Lie
tuvos” redaktorius ponas Ba
lutis taipgi yra nerviškai pa
krikęs žmogus, todėl taip ir 
tjaučia savo kamarotui.
Vargšai tie tautiški “ligo

ta

Kristus—nėra 
dievas.

Iki šiol buvo aiškinama, 
kaip šventraščiuose, taip ir 
dvasiški jos, kad dievo esybė 
susideda iš trijų ypatų: die
vas tėvas, dievo sūnus Kris
tus ir dvasia šventa — pada
ro vieną dievo esybę. Arba, 
jeigu męs paimsime arifme- 
tiškai, tai bus sekančiai: tris 
syk po vieną — vienas. Vie
nok, kuomet mums prisieina 
turėti dalykas su viena iš tų 
trijų esybių ypata, tai męs 
privalome kiekvieną ypatą 
skaityti už lygti dievą. To
kiame atvėjuje męs jau tu
rime tris dievus. Ir jeigu 
kas pasakytų, kad Kristus 
arba dvasia šventa nėra die
vu, tas būtų ant amžių pra
keiktas.

Nors daugelį šis klausi
mas kankina, kas tik apie jį 
pradeda galvoti, kad čia vie
nas dievas, o čia jau trįs. 
Bet vis gi jis neprikankina 
tiek suaugusių, kaip prikan
kina mokinius. Kuomet mo
kinys nueina panedėly į mo
kyklą, tai ant pirmos lekci
jos apie religiją jį mokina: 
tris syk po vieną — vienas. 
Jis tą formulą kietai įkala 
sau į galvą ir per visą valan
dą savo minty jis tvirtina: 
tris syk po vieną — vienas, 
tris syk po vieną*— vienas... 
Bet štai, antra lekcija jam 
būna iš aritmetikos. Ir kuo
met jį užklausia: tris syk po 
vieną — kiek bus? Jis tuo- 
jaus atsako: — vienas! Žiū
rėk, už tokį atsakymą gau
na nuo mokytojo pipirų ir, 
pagalinus, turi vėl kalti sau 
galvon, jog tris syk po vie
ną — trįs.

Bet dvidešimtas amžius— 
“stebuklų“ amžius. Jame 
ziskas keičiasi, viskas mai
nosi. Iki šiol męs girdėjome 
tik nuo “bedieviu“, kad Kri- 
>tus nėra dievas, bet dabar 
jau išgirstame nuo augš- 
čiausių stulpų dvasiškijos, 
kad Kristus — nėra dievas. 
O jeigu kas pasipriešina 
tiems stulpams ir pasako,' 
kad Kristus yra dievas, tai 
net kareivišką durtuvą pa
mato priešais save. ‘

Ant Cholkidonijos pussa- 
lio, kuris iki Balkanų kai’ei 
buvo po turkų sultono val
džia, randasi daug vienuo
lių. Tas pussalis labai pui
kiai apdovanotas gamtos 
grožybėmis, todėl ir susi
spietę ant jo vien tik juodie
ji varnai, kurie gyvena iš 
darbo žmonių prakaito, juos 
bemulkindami. Ant to pus- 
salio randasi 20 vienuolynų, 
11 bažnyčių ir 400 atskirų 
kambarių dėl vienuolių.

Ant Cholkidonijo^ pussa- 
lio, kaipo ant švento, susi
spietę vienuoliai įvairių tau
tų ir gyvena išsiskirstę pa
gal tautas. Bet, rodosi, ru
sų vienuolių yra už vis dau
giausia, kurie skaitosi po 
globa patriarcho, gyvenan
čio Konstantinopoly. Rusi
jos gi valdžia negali aktyviš- 
kai jais valdyti, bet privalo 
viską atlikti per Konstanti
nopolio patriarchą. Ir taip 
viskas ėjo, kaip sviestu pa
tepta: pussalis skaitėsi 
šventa vieta, vienuoliai da
rydavo “stebuklus“, tam
suoliai veždavo ir siųsdavo 
jiems pinigus ir taip gyveni
mas bėgo, o jų turtas ant to 
pussalio vis augo.

Vienok, šėtono galybė vi
sur pribūna ir suardo visą 
tvarką. Taip atsitiko ir ant 
Cholkidonijos pussalio. Vie
nas iš vienuolių, senelis Ila- 
rionas, parašė knygą po 
vardu “Ant Kaukazo kal
nų“, kurioje išvadžiojo, jog 
Kristus, nors buvo ir žmo
gus, vienok jis yra dievas. 
Toje knygoje nieko ypatin
go nebuvo pasakyta apart 
to, kas jau seniai visiems 
yra žinoma. Ir, gal būt, į tą 
knygą niekas nebūtų atkrei
pęs atydos, jeigu joj nebūtų 
buvę vienoj vietoj užgautas 
vardas archimandrito Aga- 
fodoro. Perskaitęs tą kny
gą Agafodoras pasijuto už-, 
gautu ir tuojaus liepė vie
nuoliui Chrisanfui parašyti 
apie tą knygą kritiką.

Vienuolis Chrisanfas tuo- 
jaus “atliko“ savo darbą. Jis 
parašė, kad senelis Ilario- 
nas išklydo iš kelio, daryda
mas išvedimus, jog Kristaus 
esybė paeina iš žmogaus, o 
ne iš dievo ir tt. žodžiu, jis 
parašė tą, ko visai toj kny
goj nebuvo pasakyta.

Ta kritika buvo atspaus
dinta atskirais lapeliais ir 
išdalinta tarp vienuolių ga-

Pasekmės tos kritikos bu
vo nevisai malonios. Tarp 
vienuolių kilo didelis triukš
mas: vieni darodinėjo, jog 
Kristus yra žmogus ir rei
kia gerbti tik jo vardas, o ki
ti— jog Kristus yra dievas 
ir jog jame visai nėra žmo
niškos esybės. Iš tų ginčų 
priėjo net ir prie riaušių. 
Pradėjo vieni kitų boikotuo
ti pamaldas, mišias, vieni 
kitus vadinti netikėliais, at
sisakinėjo vieni nuo kitų 
priiminėti sakramentus ir 
tam panašiai.

Kad sutaikinti tą “bun- 
tą,“ vienuolyno administra
cija kreipėsi Peterburgan į 
švenčiausį sinodą. Patriar
chas patarė sinodui, kad tas 
atsiųstų arcivyskupą Niko- 
ną dėl nuraminimo sukilėlių. 
Arcivyskupas Nikonas, ga
vęs paliepimą iš sinodo, vi
sai užmiršo, kad jis yra Kri
staus įpėdinis, bet pasijuto 
oberpolicmeisteriu. 
jaus pareikalavo 
vių, pasiėmė su savim dva
siškos akademijos mokytoj ą 
Trockį ir atvažiavo ant mi
nėto pussalio nuraminti “su
kilėlių.“

Atvažiavęs į vienuolyną, 
kuriame buvo “buntas“, štai 
ką pasakė:

“Pakajus jums, tėvai... Aš 
atvežiau jums nuosprendį 
švenčiausio sinodo, ant ku
rio mums, dešimčiai vysku
pų, prisiėjo vargti penki 
mėnesiai. O jūs neklausote 
balso bažnyčios...

“šešios dienos atgal, kuo
met aš pribuvau čia ant 
švento Afono kalno ir pa
šaukiau jus, bet nei vienas 
vienuolys neatėjo pas mane 
ant garlaivio, kad gailėtis 
už savo prasikaltimus...

“Jūs, — tęsė jis toliaus 
grasindamas savo arcivys- 
kupiška lazda, — kiekvieną 
vardą skaitote už dievą. Bet 
aš jums pasakysiu, kad 
kiekvienas dieviškas vardas 
nėra dievas! Vardas Kris
taus nėra dievas! Sūnus yra 
mažesnis už dievą. Pats 
Kristus pasakė, jog “tėvas 
yra augštesnis už mane.“ 
Jūs pasakysite, kad pas jus 
ir Kristus — dievas?...“’

Tuom tarpu mokytojas 
dvasiškos akademijos Troc
kis sako pusbalsiai įsikarš
čiavusiam arcivyskupui Ni- 
konui:

— Augščiausis, Kristus — 
dievas!

Kuomet vienas iš vienuo
lių norėjo sukritikuoti arci
vyskupą, pasiremdamas 
šventraščiu, tuomet arcivy
skupas, kaldamas į grindis 
savo piemeniška lazda, sušu
ko: “Neišdrįskite niekas 
manęs kritikuoti! Aš pertai
sysiu visas šventraščio kny
gas !”

Tuom viskas ir užsibaigė. 
Tik nemanykite, kad tais žo
džiais ir “buntas“ numalšin
tas ! Anaiptol! “Buntą“ nu
malšino visai kitaip. Pasek
mės jo tokios: nuo švento 
Afono kalno 614 vienuolių 
išsiųsta Rusijon, apart to, 
40 vienuolių, kurie laike 
malšinimo “bunto“ buvo ka
reiviais sužeisti, negalėjo 
keliauti Rusijon ir pasiliko 
vienuolyno ligonbuty.

Dabar Konstantinopolio 
patriarchas Herman padavė 
skundą švenčiausiam sino
dui ant arcivyskupo Nikono 
už jo tokį pasielgimą. Prie 
patriarcho Hermano skun
do prisideda dar JeruzoJimo 
ir Aleksandrijos patriar
chai.

Kuom tas viskas užsi
baigs—nežinia, bet kol kas, 
Kristus — nėra dievas ir ga
na! O jeigu sakysi, kad die
vas, tai gausi švininę kulką 
arba plieninį durtuvą. ,

V. Paukštys.

Tuo- 
karei-

Cocoa (ištark kokoa) yra 
vienas iš naudingiausių 
maistui augalų. Tūli jį va
dina augališku kiaušiniu, 
nes jisai, kaip ir kiaušinis, 
turi savyje visą, kas reika
linga gyvo kūno užlaikymui. 
Analizuojant cocoa, randa
me jį esant geriausiu gam
tišku maistu. Jame yra ne
maža dalis maistingo balty
mo, labai daug riebumo, 
kiek mažiaus krakmolo, tiek 
pat minerališkų medegų ir 
dar jo ypatinga sotinanti 
dalis vadinama theobromi- 
neu.

Cocoa yra geriausiu pava
duotoju arbatos ir kavos, la
biausiai tiems, kurie per
daug minėtus gėralus varto
ja. Tyras cocoa yra labai 
lengvai ‘ vidurių suvirina
mas. Vienok ne visada jį 
galima gauti be priemaišų. 
Tankiai prie jos primaišoma 
apynių ir kitų panašių daly
kų. Patėmijus, jei viena co
coa rųšis negiliuoja (labiau
sia, jei persunku viduriams 
suvirinti), reikia bandyti ki
tą rųšį, kol atitiksi tokią, 
kuri geriausia tinka jūsų su
dėjimui.

Cocoa yra tikrai ameriko
niškas gėrimas, nes ispanai 
pirmą kartą atvažiavę Me- 
xicon atrado jau jį plačiai 
vartojamą. Linnaeus su
prato jo vertę, pavadinda
mas svarbiausią jo dalį the- 
obroma (dievų gėrimas), 
norėdamas tuo pasakyt, kad 
tasai gėripias tinka net die
vams geruly

Cocoa gimtinė — Pietinė 
Amerika ir Mexico užtakos 
pakraščiai. Tai gana dide
lis augalas. Jo žiedų kekės 
tilpsta daugiasiai prie lie- 
menio ir prie stambiųjų ša
kų. Kiekviena žiedų kekė 
atneša vieną vaisių, kuris y- 
ra pavidale didelės gilės ir 
turi nuo 7 iki 10 colių ilgio. 
Tos gilės viduj randasi nuo 
20 iki 50 sėklų, vadinamų co
coa pupoms. Tas pupas 
mexicieciai taip brangino, 
jog vartojo . kaipo pinigus. 
Kada vaisiai pribręsta, tai 
nuima nuo medžių ,perpjau- 
ja juos pusiau ir džiovina 
sykiu su pupomis. Jiems iš
džiūvus, išrenka pupas ir jas 
išvirinę vėl džiovina. Pas
kui pupas čielas siunčia į vi
sus kraštus darymui iš jų 
cokolado ir cocoa.

Toliaus pupas apdirbama 
šitaip: pirmiausiai jas kepa, 
paskui smulkiai sumala ir, 
jeigu daroma čokoladas, su
maišo su vandeniu, pakvė
pindami vanille, taip kad pa
sidaro tešla, kurią supilsto į 
tam tikras formas ir užšal
dė. Tada čokoladas jau ga
tavas pardavimui. Žodis čo
koladas yra padarytas iš 
^Iviejų mexikiškų žodžių, 
choco ir lath — cocoa ir van
duo, nes mexicieciai tokiu 
pat būdu jį darydavo. Bet 
mexicieciai nežinojo būdo 
ištraukimui iš cokolado rie
bumo. Dabar tą geriausiai 
atlieka gariniu spaudimu. 
Cocoa—tai tos pačios sumal
tos pupos, tiktai iš jų išima
mas riebumas; tuomi jis ir 
skiriasi nuo cokolado. Co- 
coa daug prieinamesnis silp
niems viduriams, negu čoko
ladas, kadangi riebumas, 
kaip žinoma, daug sunkiau 
suvirinamas.

Čokoladas pirmiausiai 
pradėtas vartoti Londone 
1657 metais ir jis visiems pa
tiko, kad kaip bematant 
įėjo į madą. Aštuoniuolik- 
tame šimtmetije jis jau buvo 
plačiai visur vartojamas ir 
nuo tol kas metas jo vartoji
mas didinosi, nes vis dau
giau žmonių patirdavo jo di
delę sotinumo vertę, labiau
siai be riebumo.

Suvienytos Valstijos su
vartoja daugiau, kaip 26 
nuošimčius viso išdirbamo 
cocoa,* arba suvirš 60 tonų 
kas metai. Vokietija su
vartoja beveik 50 tonų; 
Francija — suvirš 28 tonus; 
ir Anglija — suvirš 25 to
nus. Iš to jau galima su
prasti, kaip plačiai jisai var
tojamas ir kaip - platinasi jo 
auginįmas ir išdirbystė.

J. Stropus.

z. ALEKSA. •

Moterų padėjimas ir lytiškas 
klausimas Evangelijoj bei 

apaštalų raštuose.
(Tąsa.) 

šventiems reikalingi toki patarimai: 
nas gi ne paleistuvavimui, bet viešpačiui ir 
Viešpatis — kūnui... Gal nežinot jūs, kad 
kūnai jūsų, tai Kristaus nariai? Ir taip, 
lyg galima atimti kūnus nuo Kristaus, kad 
pavesti juos paleistuvėms!... Lyg nežinot, 
jog susijungusis su paleistuve lieka vieno 
kūno su ja?... Šalinkitės paleistuvystės; 
kiekviena nuodėmė, kokią žmogus padaro, 
lieka pašaly nuo kūno, o paleistuvik nuside
da prieš savo kūną“ (V. 13—16.) Pas šiuos 
Korinto šventuosius viešpatavo ne tik iš
tvirkimas, bet ir nuolatiniai vaidai ir šven- 
tiemsiems nuolat prisieidavo kreipties prie 
stabmeldžių, bejieškant pas juos nesusipra
timų išrišimo.. “Dėl jūs gėdos sakau: ar lyg 
nėra tarp jūsų nei vieno išmintingo, ką ga
lėtų išrišti nesusipratimus tarp brolių savo 
(t. y. tarp šventųjų)?“ (VI. 5.) Jono gi 
Dievgarbio apreiškimuose Rymas, jau 
krikščionišku likęs, taip perstatytas: “Aš 
parodysiu tau teismą, kur teis garsią pa
leistuvę (Rymą), sėdžiančią ant plačių jū
rių (turintį savo valdžioj beveik visą tuolai
kinį jiems žinomą žemės paviršių). Su ja 
paleistuvavo žemės valdonai ir jos paleistu
vystės vynu pasigerdavo gyvenantieji ant 
žemės (paleistuvystė ir ištvirkimas iš Rymo 
sklydo į visas žemės vietas.) Ir nuvedė ma
ne dvasioj į tirlaukius; ir pamačiau aš žmo
ną (Rymą), sėdinčią ant raudono žvėries, 
pilno dievo plūstančių vardų, žmoną su sep
tyniomis galvomis ir dešimčia ragų. Ir 
žmona buvo parėdyta parfiroj ir bagriani- 
coj, papuošta auksu, brangiais akmenimis 
bei žemčugais ir laikė ji savo rankoj auksi
nę taurę, pilną bjaurybių ir nešvarių jos pa
leistuvysčių; ir ant jos kaktos parašytas 
vardas: .paslaptis, Didysis Babįlionas, mo
tina paleistuvėms ir žemiškoms bjaury
bėms (čia krikščioniškas Rymas perstaty
tas, kaipo paleistuvystės ir ištvirkimo sos
tinė.) Ir mačiau aš, kad žmona pasigėrus 
šventų jų.krauju bei Jėzaus liudininkų krau
ju ir, matydamas ją, stebėjausi dideliu nu
sistebėjimu“ (XVII. 1—6.) Kad Babilionas 
—tai ištvirkęs Rymas, tų laikų svieto valdo
nas, rodo tolimesni to rašto žodžiai. “Žmo
na gi (o ji augščiau' buvo pavadinta Di
džiuoju Babilionu),, kurią tu matei, tai di
delis miestas, viešpataujantis ant žeminių 
valdonų.“ Kitas angelas suriko dideliu bal
su: “Griuvo, griuvo Babilionas, garsi pa
leistuvė liko velnių buvaine, lindyne viso
kiems nešvariems ir bjauriems paukščiams; 
nes kerštingu savo paleistuvystės vynu pri
pildė visas tautas ir žemiški karaliai paleis
tuvavo su ja ir žemiški prekėjai praturtėjo 
nuo didelio jos pertekliaus. Ir išgirdau aš 
kitą balsą iš dangaus sakantį: — išeik iš jos, 
mano liaudie, kad nelikti sau dalyvaujan
čiu jos nuodėmėse ir kad neužsikrėsti jos 
žaizdomis, nes jos nuodėmės pasiekė dangt 
ir dievas priminė jos neteisybes. Suteiki; 
jai tą, ką ir ji suteikė jums, ir dukart tiek 
suteikit jai už jos darbus; taurėj, kurio; 
ji prirengė jums vyną, pjrirengkit jai du
kart tiek. Kiek ji rinko garbės ir perteklių, 
tiek jai suteikit kankinimų ir gyvenimo kar
tumų. Nes ji, supykus, taip sako: sėdžiu 
valdonė, aš ne našlė ir nepamatysiu gyveni
mo vargų! Už tai tūloj dienoj ateis pas ją 
žadinimai, mirtis bei budelis ir badas, ir 
liks ji sudeginta ugnyje, nes tvirtas Viešpa
tis dievas, teisiantis ją. Ir lies ašaras ir 
graudysis apie ją žemiški karaliai, paleistu
vavusieji ir pertekliavusieji su ja, kada pa
matys dūmus nuo jos gaisro, — ir bestovė
dami ištolo nuo jos ir besikankindami sa
kys^ vargas, vargas tau, didysis mieste 
Babilione, nes vienoj valandoj pasirodė tei
smas“... (XVIII. 2—10.) Iš šitų žodžių aiš
kiai matyti, jog Rymo ištvirkimas taip toli 
pirmyn nužengė, kad jau nebebuvo vilties 
jį išgelbėti nuo amžinos pražūties, ir geres
niųjų likučiams patariama bėgti iš jo, kad 
ir patiems nepražuvus ištvirkimo purvuose.

Greta paprastos paleistuvystės turėjo 
būti gana smarkiai išsiplėtojus ir svetimo
terystė, kada vyriškiai savo geidulių užga- 
nėdinimui suviliodavo svetimas žmonas. Po
vilas savo laiške į Tamošių blogiausiais 
žmonėmis skaito tuos, “kurie įsiselina į sve
timus namus ir suvylioja tenais žmonas, 
puolusias nuodėmių ir įvairių geidulių veda
mas“... (III. 6.) Bekovojant su svetimotery
ste irgi liko persūdyta: “Jūs girdėjot, kas 
pasakyta senovės žmonėms: ‘nesvetimote
riauk.’ Aš gi sakau jums, kad kiekvienas, 
ką žiūri į moterį su pageidavimais, jau sve
timoteriavo su ja savo širdyje“ (Mat. V. 27 
—28.) Toks principas galėjo nesidėti tik 
tais laikais, kada vestuves taisė vien įvai
rus apsirokavimai ir kada lytiškai meilei 
dar nebuvo vietos.

Sulyg apaštalų laiškų, žmogus iš pri
gimties linkęs prie blogo. Povilas galatie- 
čiams rašė: “Kūno dalykai žinomi; jie yra: 
svetimpatystė, paleistuvystė, nečystata, 
nesusilaikymas lytiškuose dalykuose, stab
meldystė, burtininkystė, kerštai, vaidai, 
užvydėjimas, piktumas, peštynės, nesuti
kimas, pagunda, jeretiškumai, neapkenti- 
mas, užmušimas, girtuoklystė“... (V. 19— 
21.) Šiuos visus dalykus ne dievas sutvėrė:

gyvenimo įsididžiavimas nėr nuo tėvo dievo, 
bet nuo šio svieto.“ (Jono Dievgarbio 1. II. 
17.) Ir tie dievo netverti geismai — blogas 
dalykas: “Bet kiekvienas gundžiasi, persiė
męs ir besivesdamas į pagundą savo geidu- 
iais; užgimę gi geiduliai gimdo nuodėmes, 

o padaryta nuodėmė gimdo mirtį“ (Jokūbo 
. I. 14—15.) Prieš žmonių geidulius prisi

eina kovoti, kad jie ištvirkimo negimdytų.
(Toliau bus.)

Neužganėdintos svajones
z' (Sodiečio skundas.)

Sunki valandėlė 
Man jaunam atėjo! 
Man gėlių žiedeliai 
Seniai pražydėjo.

Aš jaučiu kartumą 
Likimėlio savo, 
Nes mane silpnutį 
Beširdžiai apgavo...

Ko taip trokšte — troškau — 
Tai mokslo — šviesybės, 
Bet mane gaišino 
Sunkios aplinkybės.

Pervėrė man širdį
Gyvą — stebuklingą, 
Vilties man nes’mato, 
Jaučiuos nelaimingas. 

Sunkius darbus dirbu 
Prie kaitrios saulelės, 
Nuo darbų sunkiųjų 
Išvargsta rankelės.

Oi2 kaip širdį skauda, 
Nėr kam suraminti, 
Nėr kur prisiglausti, 
Dvasia atgaivinti.

Bet širdyje viltis 
Auga ir pietoj as, 
Juk aš čia ne vienas — 
Ir kiti darbuojas.

O kad aš pažvelgsiu 
Į mūs lygų lauką, 
Ten darbininkėliai, 
Tartum, nardo, plauko. 

Čia ir lietuvaitės* 
Dirvoj linus rauja, 
Į sau j ales riša 
Ir eilėsna krauja.

Kaip yra malonu 
Į jas pažiūrėti
Ir jų jausmingąsias 
Daineles girdėti!

Oi, kad aš paukštelis , 
Giesmininkas būčiau — 
Skrisčiau prie rovėjų 
Ir drauge čiulbėčiau.

Aš savo likimą
Liūdną apsakyčiau
Ir savo širdelę
Paguosti prašyčiau.

Bet veltui svajonės! 
Man nėra ramybės, 
Nes iš visų pusių 
Prislėgę sunkybės.

Sunki vargų našta 
Pakirto man spėkas, 
Išblaškė man viltis, 
Sunaikino jiegas.

O tos mano mintįs, 
Tos saldžios svajonės, 
Ateina — praeina, 
O aš abejoju...

Skrenda jos į tolį 
Jautrios ir galingos.
Tai linksmos, tai meilios, 
Tai liūdnos, verksmingos. 

Sunku joms surasti 
Išsvajotą vietą— 
Nė padangių skliausmuos’, 
Nė tarp šalto svieto.

Kartais, josios skrenda 
Prie šviesios saulytės, 
Paguodos ir laimės 
Sau pasiprašyti.

Kartais, prie mėnulio, 
Kurs, tarytum, šaukia, 
Jautriosios svajonės 
Palengvėlio plaukia.

Bet... žiūrėk ir siūlas
Svajonių nutrūko.
Ir pradingo viltis
Tarp akliausio rūko.

Kartais, josios lekia, 
Kur mirga žvaigždelės, 
Bet sunkus prie jųjų 
Ir klaidingas kelias.

Kągi? Reikia likties 
Ant juodos žemelės 
Ir tarpu erškėčių 
Sau taisyties kelias. 

Mielos svajonėlės. 
Jūs čionais bujokit— 
Bus dar vilčiai vietos — 
Tik augkit — kerokit!

O tuomet užšviesit
Už aušrą šviesesniai
Ir sutversit dainą
Už audrą garsesnę. 

Tuomet sužibėsit 
Šviesiau už saulelę 
Ir išauš žmonijai 
Liuosybės dienelė.

Ir turės pranykti
Visos giesmės senos,
Kurios, kaip ir šmėklos, 
Šiandien mums vaidenas.

20—VIII—1912. 
Vadokliai.
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i dalykus ne dievas sutvėrė: 
“kūno geismai, akių geismai ir paprasto

A. J. Našlaitis.
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Jau pradeda mokintis 2 
aktų farsą “Eksproprijato-

Žymus vietinis pirmeiv 
P. Buzevičius atidarė “Dr

LSS. kuopą, nors tai ir sun 
<us darbas.

venot Lietuvoje, • tai žindte, 
kad vieni šunes

tas akmuo didesnis

Gaila, kad ne visi darbi

Hudson, Mass. 14 d. rugs, 
čia atsibuvo prakalbos nau
jai susitvėrusios Lietuvos

Montello, Mass

atsišaukite arba patjs atvažiuokite po 
šiuo adresu:

ORAKULO PATARIMAI

mandalinos St. Lietuvnin

Tarpe lietuvių yra ir ka
taliku ir laisvai manančiu

tik nurodo, kad Yčas

KORESPONDENTŲ MEš

Klausimas. Koks skirtu

vieną 
šventą, o kitą laisvą draugi
as TMD. Abi nieko naudin-

Vasarai praėjus, visuome
ninis judėjimas lyg pradeda 
atbusti. Jau laukiama visos

lievas užsimanė

gas. Teisėjui betyrinėjant, 
liudininkas išaiškino,' kad

parėmimo,nes žmogus pirm
eiviškos dvasios. J. K

naujos nares.
D. Q. Truokutis

Valiukiūtė, bekalbėdama, 
taip smarkiai prajuokino 
publiką, kad plojimas del
nais vos salės neišgriovė. 
Prie draugijos prisirašė 29

Goods” krautuvę. Vertas

Philadelphia, Pa.
21 d.rugs. suvienytų drau

gysčių susirinkime likosi su
tvarkytas maršrutas L. M. 
Dr-jos pasiuntinių sekan-

liukiūtė. Skambino ant

ninkai unijistai.
V.Januška

deda lot, o paskui taikosi 
<ąst, o antri pirma taikosi 
<ąst, o paskui loja. Tas pats 
:arp policisto ir detektyvo; 
Policistą matai, kas jis per- 
vienas, o detektyvas gali bū
ti tavo draugas, o kada jis 
išgaus nuo tavęs ką tokio — 
gali suareštuoti.

mano pirštinė
stojosi.

Jieva pamačius, kad jos 
vaiku dalis liko nepanašus į

nąjj laiko. Ant parapijos 
susirinkimo nutarta nemo-

Tokiam ore, žino

lis pnjaucia užmanymui. 
Kiti jau paskolino draugys
tei net po $100.00 ant lengvų 
išlygų. Taigi galime tikėtis, 
kad greitu laiku svetainė 
bus pastatyta, kur turės 
prieglaudą pirmeiviškos 
draugijos ir kuopos.

negu 
tam lange išmušta skylė. 
Taigi, teisėjas ir kunigą ir 
jo advokatą nubaudė 5 dol.

( Pusbačkis.

Yčui daugiau tokių burba 
nosių nesivežioti.

J. Zūbienė.

jeigu 
kaktą, tas daugiau tau ne
šoks į aki. O dabar, ta ką 
reiškia ta kulkutė? — per-

go neveikia. Taipgi yra su
sitvėrusi LSS. 170 kuopa, 
kuri tankiai rengia prakal
bas ir įvairius pasilinksmi-

kad merginos ir tos mėgsta
gurkšnoti alutį.

Manau, kad kokiu nors
būdu galima bus sutvarkyti j sirinkimai nutarta

Ant užklausimo pirminin
ko ar yra kas liudija prieš 
R., pasipylė visokių atsaky
mų, kad yra neteisingas per- 
kalbėtojas. Vienbalsiai nu
tarta paduoti ant R. skun
das miesto teisėjui ir melsti, 
kad anas būtų prašalintas. 
Žmonių ant susirinkimo bu
vo 500./ Rožytė.

kuopos nariai.
Gėda lietuviams taip apsi 

eisti.

Klausimas. Kokios geres
nės kulkos buvo karėje, ar 
seniau, kuomet buvo didelės, 
kaip galas nykščio, ar da
bar, kaip galas paišelio?

J. Grigas, W. Va.

pačiu laiku bedarbių nebu
vo. A. Našlaitis

Taigi puikus pavyzdis ii 
kitoms kuopoms, ypač pa 
skyrimas pelno kaliniams.

Kazys Vilaniškis.

apie 200. Grajino naujai 
susitveręs Lietuvių Benas, 
kuris

6-7 tavo kareivius, o tuomet 
jau mirs. Bet, kur tu pas 
kareivį tą širdį
Jiems padaro operaciją ir 
širdis palieka namie. Arba 
vėl, senovės laike, kad paim
davo smagų kuolą, tai, apsu
kęs apie galvą, kad paleisda
vo į neprietelių pulką — tai

ošta praeitais metais. Gal 
aptingo naujus mokytis, o 
gal veikalų jau trūksta, nes 
brooklyniečiai visus geriau
sius veikalus jau lošė.

LSS. 19 kuopa, kaip visuo
met, taip ir dabar jau pra
deda rūpintis apšvietos da
lykais. Jau yra išrinkta 
tam tikra komisija rengimui 
įvairių literatiškų vakarų: 
bus skaitoma visa eilė pre- 
lekcijų, referatų ir tt.

Abelnai 19 kuopos veiki
mo programas daug plates
nis, negu buvo kitais metais.

19 kuopa sparčiai auga. 
Kiekvieną susirinkimą pri
sirašo naujų narių, o pereitą 
susirinkimą net 9 prisirašė.

Nacijonalistai baisiai už- 
vydi mūsų kuopai.

Jupiteris.

rugs, apskelbė 
streiką, reikalaudami dau
giau atlyginimo. Davė tris 
dienas pasimislyt.

Darbininkai, nors ir neno
rėdami, turėjo susitaikyti, 
nes matė, kad bus sunki ko-

sas pelnas paskirta kali 
niams. Prie kuopos prisira 
še 5 nauji nariai.

ja perka lotą. Metai atgal 
buvo sumanymas sujungto
mis spėkomis pastatyti sve
tainę, bet draugijų ir kuopų 
delegatų konferencijoj pasi
rodė negalima susikalbėti, 
nes bažnytinių draugijų de
legatai nekalbėjo apie sve
tainę, bet apie uždėjimą ko
kio tai biznio. Nuotojaiko 
svetainės klausimas padėta 

šalį. Šią vasarą, ačiū DLK. 
Gedemino draugystei, klau
simas vėl pakelta. Nors mi
nėta draugija savo ižde turi 
apie $1,300, z. betgi nutarė 
pirkti lotą ir statyti svetai
nę. Iš sykio manyta, kad 
tai tik žodžiai, bet dabar, 
matydami ir darbą, dauge-

Holyoke, Mass. Čia gana 
daug visokių dirbtuvių: ge
ležinių, sukninių ir popieros 
fabriku. Uždirbama nuo

susirinkimo, paminėjus ku
nigo žodžius, vienas šalę ma
nęs atsiliepė: “man jo gas- 
padinės feisas netinka, tegul 
jfe ją išvaro”. Kiek paty
riau, kunigas labai žiaurus.

T. K.

ant svetainės, tai apie 10 
moterų nutarė prasišalint iš 
draugijos. Visi draugijos 
pinigai, kurie mokėta per 
tiek metų, nutarta atiduoti 
kapucinui.

Jauna Mergaitė.

21 d. rugs. į Lietuvos Sū
nų ir Dukterų draugijos 
mėnesinį susirinkimą atsi
lankė kokis tai SLA. įgalio
tinis, kuris pradėjo agituo
ti, kad draugija prisidėtų 
prie priėmimo L. M. Dr-jos 
delegatų. Kalbėjo apie pus
valandį, kol išpasakojo visą 
SLA. konstituciją 
pradėjo nerimauti. Draugi
ja įnešimą atmetė ir nutarė 
laikyties bešališkai.

-Žvirblekvietis.

bėti, nes esą užimti, rašą 
protestus prieš* “Kovą” ir 
“Laisvę.” Tuomet kunigas 
Žebris ėmė koliot “Kovą” ir 
“Laisvę” visokiais būdais. 
Vienas iš klausytojų papra
šė balso ir nurodė, kad ku-

žemės. Odabar nieko pana
šaus padaryti negalima.

velnią
ma, buvo labai nepatogu ant 
lauko dirbti, tai jis atėjo pas 
Adomą į s tūbą ir iš minkšto 
sniego nulipino velnią ir, po 
tam, iš ^kamino suodžiais 
pradėjo jį maliavoti juodai. 
Adomo vaikai, pamatę tokį 
keista sutvėrimą

vo nugarą. Dievas, 
keršyt Jievai, bėgdamas pro 
duris, uždrožė keliems Jie* 
vos vaikams su pirštine per 
lūpas, sakydamas: “Kad ta
vo vaikų lūpos būtų, kaip

talMr

paliko juodi. O nutepęs iš 
sniego padirbtą velnią, su
davė ranka per petį ir vel
nias žaibo greitumu, išdūmė 
į platų pasaulį, su visu lan
gu. Tuomet Jieva pagriebė 
šluotą ir pradėjo taisyti die-

ad at-

$1,50 iki $2.00.
Iš priežasties vandens /iuse- 
kimo, darbai sumažėjo. Da
bar dirbama po 3-4 dienas 
savaitę. Iš kitur pribuvu- 

darbas gana sunku 
Antanukas.
Darbai eina

Turime ir pašelpinę D.L.K. 
Algirdo draugiją. Ikišiol 
ten priguli 12 narių. Lietu
vių biznierių nėra, nes lietu
viai išsimėtę po visą miestą.

Sutikimas tarpe 
žmonių gana didelis.

N avuchodonosoras

nams 
vavo,

Atsakymas. Žinoma, kac 
didesnė, tai geresnė. Juk 
senovės sbrajai daug buvo 
parankesni, kuomet su kuo
lu duodavo tiesiog į galvą. 
Jau jeigu kuriam vožiai

maus 
nosis.

yra dar sumaišy
tas iš visokių tautų, bet atei
tyj, manoma, bus užtektinai 
vien lietuvių. Darbas pra
dėtas ir reikalauja parėmi-

Dukterų Draugijos. Žmo- 
fiių, kaip moterų, taip ir vy
rų susirinko į 250. Kalbėjo 
M. Dusevičia ir Elsbieta Va-

NAUJA LIETUVOS 
DUKTERŲ DRAU-

Rumford, Me 
rašyta, kad čia galima gauti 
visokių darbų, tai netiesa. 
Nors čia kasama nauja gat
vė, statomas naujas tiltas ir 
dirbtuvė, bet lietuviai nepri
imami, tik italai ir francū-

Priežastis” i 
Pabučiavimas

Lewiston, Me.
21 d. rugs, atsibuvo mėne

sinis susirinkimas LSS. 105 
kuopos, kur liko nutarta loš
ti 4 d. spalio “Žmonės” ir 
“Nuo ausies iki ausies”. Vi-

pradėjo 
lysti prie dievo ir periška- 
dinti jo darbui. Dievas suo
dinu delnu keliems vaikams 
užvežė per burnas, Tuom 
tarpu įėjo Jieva ir, pamačius 
vaikus suodinus, o persitik
rinus, kad tai dievo darbas 
— piktai sušuko:

Kliubo specijališkame su
sirinkime svarstė apie poną 
J. Ramanauską, kuris, būda
mas perkalbėtojum Brock- 
tono teisme, tankiai išaiški
na teisėjui reikalą visai ki
taip, kaip kad sako lietuvis. 
Taip—pat ant Ramanausko 
metama kaltė, kad per jo ne
teisingą liudijimą W. W. 
Crosso streikieriai likosi nu
teisti po 4. mėnesius kalėji-

2 į mėnesį. Kas antras ne- 
dėldienis mėnesio; po kuo
pos susirinkiiųo, toj pačioj 
svetainėj bus rengiama dis
kusijos, paskaitos ir tt.

11 d. spalio bus statoma 
“Audra Giedroje”. Po mi
tingui atsibuvo prakalbos 
rajono parengtos. Drg. J. 
Smelstoriaus kalba publikai 
labai patiko. Antram atvė- 
jyj kalbėjo J. S. rusiškai. 
Drg. P.Svotelis taip-pat ge- 

kalbėjo. Prie kuopos 
prisirašė trįs nauji nariai.

A. Pratašius.

Nuo red 
plakatai, 
teisybė.

J. Kavlaičia.
Mums prisiųsta 
Korespondento

dirbtuvės dirba gerai, bet 
naujų darbininkų neima.

Todėl niekas čia nevažiuo
kit darbo jieškot, nes yra ir 
vietinių bedarbių.

J. Kavlaičia.

Worcester, Mass.
21 d. rugs. 40 kuopai kal

bėjo J. Smelstorius. Aiški
no apie šios dienos darbinin
kų reikalus. Kalbėjo labai 
nuodugniai. Priminė ir M. 
Yčą, kaip tas tautos niek
šas gerbė kraujuotą carą. 
Prakalbos buvo labai geros. 
Prakalba publikai labai pa
tiko, nes po prakalbų 12 
naujų narių prie kuopos pri
sirašė. Linksma apie tai

lindo per vieną ranką, o tu 
gali šauti iš kitos, pataikė : 
akį, tu išsikrapštei su nosi
nės kampu ir vėl sveikas. 
Na, jau jeigu pataikei į šir
dį, tai dar nušaus kokiustai po vieną numerį pareina.

Draugijinio gyvenimo, 
kaip ir nėra. Didžiuma lie
tuvių laiką praleidžia prie 
rudžio, apie ką neužsimoka 
nei rašyti.

Tiktai labai nemalonu,

Binghamton, N. Y. Dar
bai mūsų dirbtuvėse eina ne
blogiausia, Tik Endicott 
Johnson čeverykų dirbtuvė, 
darbai smarkiai sumažėjo. 
Darbai yra sunkiai gauna-skaniausių gėrimėlių 

nabagėliai, nemokėjo para- 
rašyti plakatus, tai rado se
ną Lawrence‘o socijalistų 
plakatą ir žodis žodin viską 
perspausdino.

Argi ne gėda, vyručiai,' to
kiai šventai draugijai gar- 
sinties po socijalistų plaka
tais? Turbūt, kapucinas 
jiems nedaug teįkvėpė pro
to, kad net plakatų nemoka 
parašyt.

eilės vakarų. Stebėtina tas, 
kad šįmet bus atkartota net 
keli teatrai, kurie buvo su-

Ansonia Clock Co. darbi 
ninkai

keti naujam algos. Taigi, se
nasis dar neišvažiavo ir ima 
algą, nors j.am kunigas ir 
nepavelina grajyt.

Nežinia kas mokės algą 
naujam? Kontrakte pažy
mėta, kunigas gali laikyti 
prie savęs $200.00 dėl smul
kių išlaidų. Gal iš tų pinigų 
bus alga. Bet parapija nu
tarė, jeigu jis mokės naujam 
vargonininkui iš tų pinigų 
algą, tai kunigui mokant al
gą nurokuoti.

Kunigas ant senojo var
gonininko sako, kad jam jo 
feisas netinka. Ant antro

Tiesa, yra dvi milžiniškos 
popieros dirbtuvės, bet vie
na dirba tik po 3-4 dienas į 
savaitę. Todėl 
darbo sunku.

Eddyville, la 
čia visai naujas, 
metai, kaip žmonės pradeda 
gyventi. Darbai tik anglių 
kasyklose. Dar tiktai prasi
deda ir dirba daugiau, kaip 
pusę laiko į savaitę. Kasyk
lų nedaug yra, bet pribuvu
siam darbas galima gauti.

J. Makavilskis.

Rugs. 4 d. tūlas St-as par
ėjo girtas ir pradėjo su žmo
na bartis. Žmona jam išme
tinėjo, tuomet jisai pasakė: 
oalauk, aš tave pamokinsiu 
r, pasiėmęs peilį, nuėjo į ki

tą kambarį ir norėjo nusi
plaut lyties organą, kaip ku
nigas Richesonas. Bet, tru
putį įpjovęs pradėjo šaukti 
oagelbos. Žmona nešaukė 
daktaro, bet pašaukė polici
ją ir vyrą areštavo. Dakta
ras pripažino, kad jam iš 
girtumo protas susimaišė. 
Tai buvo didelis katalikiškas 
fanatikas.

Binghamton, N. Y.
Rugs. 13 d. čion atsibuvo 

teatras ir balius, surengtas 
Binghamtono Lietuvių kliu
bo. Buvo sulošta “Svarbi

So. St. Joseph, Mo. Dar
bų čia mažai yra. Yra tik 
gyvulių skerdyklos. Vienok 
darbas nepersunku gauti, 
nors uždarbiai ir menki. To
dėl lietuviai čia ir nemėgsta 

N-as.
Užstojus

Chicago, Ill. Aušros var
tų kunigas suareštavo Žič- 
kų, tvirtindamas, kad tas jo 
gaspadinės langą išdaužė. 
Ant rytojaus buvo teismas, 
tai atsinešė ir tą akmenį, ku- 
riuomi buvo išmuštas lan-

savo 
buvo 
Pats,

gyventi.
Racine, Wis 

rugsėjo mėnesiui, darbai la
bai sumažėjo. Iš kitur pri
buvusiam darbas negalima 
gauti, nes dąug senų darbi
ninkų vaikščioja be darbo. 
Kaip tik viena dirbtuvė pra
deda geriau eiti, tai kita su
stoja. S. Tpr.

Dabarti-

Atsakymas. Matomai, ta- 
mista priguli prie tų žmo
nių, kurie savo gerovės dė- 
ei, neatskiria vuodo nuo slo- 

nes abudu turi ilgas 
Jeigu jūs tuos du žo

džiu neatskiriate, tai tuoj 
męs paaiškinsime: kuomet 
jūs einat pro saliūną, tai e- 
sate idejalistas, bet jeigu įei
nate į vidų ir išgeriate 9 
stiklus degtinės, 9 alaus ir 9 

tuomet liekate idijo-31 d. rugp. buvo piknikas. 
Pelno liks apie $18.00, kurie 
ius pasiųsti politiškiems ka
imams. Tai pagirtinas dar

bas vietinių socijalistų. Soc. 
xuopa turi ir savo knygynė- 
į. Naudojasi veik vieni

Klausimas. Saglasųas po- 
Jau mano paausiai 

pradėjo bale ir dar negaliu 
daikto. Todėl

Rochcter, N. Y. Dėl LS^ 
7 kuopos šie metai yra nelaP 
mingi. Vienam triukšmui 
praėjus, ateina antras. Ne
seniai lietuviškose vestuvė
se keliatas kuopos narių gai
vinančio skystimėlio prisi
traukė, paskui už kokius ten 
niekus susipyko ir ant ryto
jaus užsimanė pamėgint, 
kurio viršgalvis kietesnis. 
Na, o parapi jonai kiekvieną 
socijalistų žingsnį saugoja.

16 d. rugs. 7 kuopos susi
rinkime dėl to tapo išrinkta 
trečiųjų teismas, kuris išne
šė sekantį nuosprendį: da
lyvavusius toje kruvinoje 
kovoje ir turėjusius pasikė
sinimą — suspenduota ant 1 
metų, o kitus ant pusės metų 
ir ant 3 mėnesių.

TMD. 52 kuopa savo na- 
, kurie toj kovoj daly- 
nei žodelio nepasakė.

Dar viena lekcija, kad 
kuopa atkreiptų atydą ant 
lavinimo narių,

Tai jau tas.

Spalio 5 d. South pusėj 
draugysčių surengtas kon
certas ir prakalbos. Spalio 6 
Richmond Lietuvių Muzika- 
liškoj svetainėj iškilmingas 
vakaras.

Philadelphijos Komiteto 
vardu—

Parsiduoda lietuviška BarberaS, 
lietuviais apgyventoj vietoj. Bianis 
geras ir įdirbtas, nes laikau 4 metus. 
Pardavimo priežastis —. savininkas

CONNECTICUT KUNI
GAI SUSTREIKAVO.
New Britain, Conn. Per 

neįvykusias prakalbas Liet. 
Sūnų ir Dukterų draugijos 
ir SLRKA. 109 kuopos — 
kun. Žebris pranešė, kad 
kunigai iš Waterburi o ir 
Hartford neatvažiuos kal-

NELAIMINGI METAI RO 
CHESTERIO SOCI- 

JALTSTAMS.

Atholio katalikiški pilniej 
blaivininkai parengė 
balių. Žinoma, ten

14 d. rugs, atsibuvo meti
nis mitingas LSS. 133 kuo- 

■pos. Nauja valdyba sekan
ti: organizatorium M. Ake
laitis, prot. raštininku P. 
Kručas, fin. rašt. P. Veta, 
kasierium F. Marke vičia, 
knygium Karalius.

Teatro komisija: Akelai
tis, Babilas ir Karalius. Su

laikyti

Cedar Rapids, la.
Lietuvių čia yra nemažas 

būrelis, bus į 60 šeimynų ir 
kiek mažiau pavienių. Laik
raščių pareina daugiausia 
“Kataliko” ir “Saulės”. O 
“L.”, “Kel.” ir “Kovos” tik-

vietinių lietuvių gyvenimo. 
Kaip tik ateina num. su pa
našia žinia, tuoj aus praside
da meškeriojimas. Vieni no
ri sugaut korespondentą ir 
traukt, kaip lydeką, kiti no
ri sugaut ir kankint.

Tokis žvejojimas gerai 
garsina laikraštį, bet kores
pondentui tankiai labai rei
kia nukentėt.

Nekuriems eastoniečiams 
labai bjauru pažiūrėt į savo 
darbelius, bet kamgi kaltint 
veidrodį, jeigu veidas krei- 

Felix.

žmones, su ta pačia šluota, 
išvijo juos į platų pasaulį ir 
jie apsigyveno girioj, kur il
gainiui prasiplatino negrų 
giminė.

Ar dabar aišku, kas sutvė
rė negrus? 9999.

tai lauk!
Tada dievas mostelėjo sa

vo suodina ranka ir vaikai

. SVETAINĖS REIKALE 
BINGHAMTONE.

Darbas rinkimo aukų jau 
pradėtas. Kas mėnesis ko- 
lektuojama. žmonės duoda 
kiek kas gali. Taip-pat ir 
draugijos aukai ‘ 
žiau, kaip po $50.66. Tik šv. 
Magdutė atsisakė dalyvauti.

Po nubalsavimui neduoti

So. St. Joseph, Mo.
Šiame miestely gyvena a 

pie 10 lietuvių šeimynų ir a 
pie 14 pavienių, merginų lie 
tuvaičių čia nėra ir sulenkė 
jusiu lietuvių yra 7 šeimy

Tai jis, prisikišęs prie 
žmogelio ausies pasakė: “aš 
žinau, kad ne, nes čia gyve
na keturkojai”. Aš tą girdė
dama, pasijutau labai įžeis
ta ir paklausiau, ko jis va
žiuoja pas keturkojus? Tai 
jis atsakė, kad ne visi, bet 
daug tokių.

Tai, matot, kokie jie žmo- 
Patarčiau Bas. ir

ATHOLIO BLAIVININ 
KAI PASISAVINO PLA 

KATU TEKSTĄ NUO 
LAWRENCE’O SO- 

CIJALISTŲ.

BROOKLYNO PA 
DANGĖS.

mas tarp policisto ir detek
tyvo? Petronė, Pa.

šiam 
gauti

Athol, Mass 
silpnai. Diamond Match Co. 
paleidžia kiekvieną dieną po 
kelis darbininkus. * Kitos

‘Brangusis 
sulošta vi

dutiniškai. Publikos buvo

Vietiniui kun. kasžin ko
dėl nesiseka . Nuo to laiko

So. Englewood, Ill.
Šioj Chicagos daly nema

žai lietuvių. Yra trįs lietu
viškos valgomų daiktų 
krautuvės, taipgi ir trįs 
smuklės. Apšvietoj lietu
viai labai mažai pakilę, nes 
daugiausia laiko praleidžia 
smuklėse. Turime

pas-W. W. Cross, parėjo na
mo smarkiai įkaušęs ir pra
dėjo savo žmoną už plaukų 
tąsyti; paskui išmetė iš 
kambario, pats užsirakino, 
atsisuko gesą, užsikabino 
rąžančių ir atsigulė į lovą. 
Pati pajuto, kad jau gesas 
pradėjo muštis per rakto 
skylę į virtuvę, tuoj sušaukė 
vyrus ir išlaužė duris. Ra
do vyrą vos pusgyvį.

Šį mėnesį jau antras kata- 
ikas išeina iš proto.

Norėjo padaryti, kaip

kaip jis čia yra, tai nei vie
nas vargonininkas nepabū- 
vo. Vis išvarydavo. Bet 
ant galo ir parapijonai sup
rato, kas teisinga, o kas ne.

Kunigas užsimanė išvary
ti vargpnininką, o parapijo
nai, matydami, kad šis atlie
ka pereigas, pasipriešino 
prabaštėlio užmanymui ir 
pakilo vaidai.

Kunigas parsikvietė kitą 
vargonininką, parapija se- 

laiko. Ant

Fitchburg, Mass.
21 d. rugs. Jaunuomenės 

draugija turėjo prakalbas 
Prisirašė trįs nauji 
Kalbėjo P. Svotelis ir Le- 
vinskas. Surinkta aukų $2,- 
95 ir parduota literatūros. 
Publikos buvo 100 ypatų.

Svoteliui publika padėka- 
vojo rankū plojimu. Jisai 
gerai atsakė ant klausimų.

Nors čia nėra rymiško a- 
gento, bet yra keli fanatikai, 
kurie priguli prie avių par
tijos. Jiems nerūpi paremti 
streikieriai, jiems nerūpi 
žmonijos kova.

J. Lietuvis.

su gavimu
A. D.

Miestelis
Tik vieni

nigas meluoja, nes tiedu 
laikraščiai remia tautos na-

dzidelės cekavascies apim
tas sumislinau kiauše pas 
“Laisvių” ponaicį, kas galė
jo sutvėrė n igerį? Jukdzie- 
vas sutvėrė dzvi baltas asa- 
bas: Adomų ir Jievų.

Dzūkelis nuo Krosnos.
Atsakymas. Buvo taip:— 

kada Adomas tapo išvytas iš 
rojaus, jis pasidarė šiokiu 
tokią stubą ir susilaukė 
daug vaikų. Vieną dieną 
buvo labai šalta ir snigo, o

MONTELLO NAUJIENOS.
Streiklaužis būtų nugaišęs.

Montello, Mass. Streik- 
aužis O. O-tas, dirbantis

DĖLEI TAUTIŠKOS SVE 
TAINĖS ROCHES-

nus .
Dėlei smarkesnio darbo ir 

geresnių pasekmių, Tautiš
kam namui nutarta sureng
ti prakalbos. Kalbėtojum 
bus kviesta dr. J. Šliupas.

Stumk-trauk.

Montello, Mass. 23 d. rug
sėjo kalbėjo J. Bas. ir M. Y- 
čas. Žmonių prisirinko pil
na svetainė. Pirmiausia, 
perstačius kun. Urbanavi
čiui, pagriežė liet, benas ga
na gražiai ir bažnytinis cho
ras padainavo keliatą daine
lių. Paskui kalbėjo Basana
vičius ir Yčas. Jiems kal
bant pradėta rinkti aukos ir 
viskas būtų gerai nusisekę, 
jeigu nebūtų atsibaladojęs 
kunigas Žilinskas— So. Bos
tono burbanosis, kuris išro
dė, tarytum būtų šampano 
maukęs. Jisai daug nesma
gumo publikai padarė savo 
nemandagiais žodžiais.

Jisai padėjo rinkti aukas 
dr-rui Bas. Po tai pusei, 
kur aš sėdėjau, pradėjo 
žmones ragint, kad daugiau 
aukautų. Priėjęs prie šalę 
manęs sėdinčio žmogaus, pa 
sakė: “tai tu jau davei (at- 
pratinkit tuos ponpalaikius 
vadinti žmogų “tu”. Lai ne- 
mislina, kad svetainė, tai ko
kia kiaulinyčia. Redakcija) 
penkis dolerius? Tas atsa
kė: “taip” ir pasakė, kad jie 
čia tiek nesurinks, kaip ki-

rakule, pasakykite man, 
<oks skirtumas tarp idijoto 
ir idejalisto?

Zanavykas, Mass.

Detroit, Mich
niu laiku pas mus labai dide
lis skaitlius bedarbių. Ang
liški laikraščiai rašo, kad 
bedarbių esama net 13,000.

Tai kapitalistai keršija 
žmonėms už pereito pavasa
rio streikus. Mat, jie misli- 
ja, kad kaip darbininkai 
praleis paskutinius centus, 
tai bus švelnesni.

Žmonės dabar stačiai ver
kia duonos. Pernai tuom

Easton, Pa. Tankiai “L 
pasirodo žinios

yra tautos išgama, nes pir
ko carui paveikslą. Primi
nė Žebreliui ir Macochą ir 
Schmidtą. Tada nulipęs Že- 
brelis nutilo
jęj jo neišmokino liogiško 
protavimo.

Nesiduokime visokiems 
žebriems sutvėrimams save 
už nosies vedžioti. Lietuvos 
ilgaskverniai, remdami ca
rą, daugiausia užkenkia 
tautos namams.

—Ar neisi lauk! Rojui 
męs tavo vaikams nieko blo
go nedarėme, o tu mus išva
rei.O mano vaikus nuvėlei ir 
man naujo darbo pridariai. 
Lauk su savo darbais!

—Duok nors pabaigti — 
liūdnai atsakė dievas. — Aš 
padarysiu taip, kad tau vai
kus, kuruos aš subjauriojau 
— niekad nereikės prausti. 
Moteriške, turėk širdį,.,

—Na, tai padaryk, 
atsakė Jieva,
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Mass.

10c.
25c.

tai. Knj gu kataliogą siunčiam 
už 2p. štampą.

F. M1LAŠAUSKAS
25 Second St., So. Boston

50c.
15c.

MOKSLO
. ... 20c. 
...........20c.
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VIETINES ŽINIOS
26 d. rugs, buvo pareng

tos Cambridge’iaus keliu 
draugysčių prakalbos dėl p. 
Yčo. Bet dabar Romos a- 
gento neįsiledo ir todėl vis
kas pavyko kuopuikiausia. 
Pirmas kalbėjo p. Yčas. Jo 
kalba, tai tikra maišalienė. 
Graibstosi, žmogelis, kaip 
aklas apie tvoras, bet nieko 
liogiškai negali pasakyti. Po 
Yčo dainavo “Laisvės” cho
ras. Čia reikia pastebėti Ro
mos agentui, kuris pereitą 
kartą darė didžiausį lermą, 
nenorėdamas leisti dainuoti 
“Laisvės” chorui. Dabar 
faktai už save kal^a, kad 
“Laisvės” chorą Cambrid
ge’iaus visuomenė neišpasa
kytai guodoja ir gėrisi jo 
melodijomis,nes dainuoja la
bai puikiai. Garbė “Lais
vės” chorui! Bet gėda Ro
mos agentui ir jo dvasios nu- 
skurėliams!...
, Auky surinkta $164.00. A- 
part Yčo, kalbėjo J. Gegu
žis, kuris pasakė Yčui kelis 
tesybės žodžius.

Buvo valdžiai pranešta, 
jog bus anarchistu susirinki
mas. Iš policijoj stoties bu
vo atsiusta 12 policistu, kad 
išvaikyti susirinkimą, bet ne
žinia kodėl nevaikė.

V. A. Zaperiackas.

28 d. rugsėjo buvo LSS. 
60 kuopos koncertas, kuris 
nusisekė vidutiniškai. Ge
riausia atsižymėjo dainomis 
duetais ir solo dvi seserįs 
Ulčinskiutės ir Januška su 
Ramanausku atliko 
gerai dialogą “F 
tas.
gana margas k< 
Žmonių buvo tiek,

Abelnai imant, būvu 
- koncertėlis 

, kiek tik 
tilpo svetainėn. Aukų su
rinkta 6 dol. su centais.

Pereitam nedekiieny ant 
Boston Common laikė karš
tą prakalbą tūlas Arthur S. 
Black iš Somerville. Jisai 
savo kalboj visaip stengėsi 
išniekinti socijalistus, saky
damas, kad jie griauja šei
myną ir t. t. Jam bekalbant 
prieina policistas, paima jj 
už rankos ir suareštuoja. Pa
sirodo, kad tas kapitalistiš
kas šunelis nedavė pragyve
nimo savo šeimynai ir už tai 
jį pati apskundė. Taigi pats 
griauja šeimyną, o ant kity 
bėdą verčia.

So. Bostono Lietuvių Lab
darystės Dr-jos susirinkimas 
atsibus ateinančioj seredoj, 
1 Spalio (October), 1913, nuo- 
savioj svetainėj ant kampo 
E ir Silver Sts. Draugai ir 
draugės, malonėkit visi atsi
lankyti, nes pasibaigus vasa
rai ir užstojus vėsesniam lai
kui, atsirado daug naujų 
svarbių reikalų,kuriuos reiks 
apsvarstyti ant šio susirinki
mo. Sekr. J. Lekavičius.

Sibiriečiu šelpimo draugija 
rengia ant 3 d. sp.(pėtnyčioj) 
puikiausi balių Berkeley Hali 
(cor. Berkeley and Tremont 
sts.) Lietuviai, nepamirškit 
ateit. Tikety gausit ir “Lai
svėj.”

Vyrams 35c, moterims 25c.

Pranešimas Birutes 
Kanklių Chorui.

Šiuomi pranešu, kad repe
ticija Birutės Kanklių Choro 
yra perkelta ant utarninko, 
30 rugsėjo, 8 vai. vakare. 
Taipgi visi dainoriai malonė
kit atsilaikyti tą vakarą. 
Taigi meldžiu ateiti ir norin
čius įstoti j mūsų chorą.

Pirmininkas N. Januška.

Cambridge’iaus LSS. 71 k. 
rengiasi sulošti “Švarkas ir

Milinė , 8 lapkričio, 1913. 
Todėl apielinkės draugystės 
ir kuopos malonėkite nieko 
nerengti ant viršminėto va
karo.

Su pagarba L.S.S. 71kp.
B. A. Simanavičius.

CHICAGIEČIŲ ATYDAI

RUDENS VAKARAS
Parengtas

U. S. S. A. VIII RAJONO 

Nedėlioję, 5 Spalio (Oct.) ’13 
FREIHEIT TURNER HALL

3417 So. Halsted St., Chicago, III.
Pradžia 4 vai. po piet. Įžanga 25c ypatai

Nuo 4 iki 5 vai. svečiams bus dalinama 
knygutė dovanu.

Siame vakare dalyvaus: vietiniai soci- 
jalistų chorai, geri kalbėtojai, žymesni 
monologistai, visiemi pažinstamas Ste
pukas ir kiti. Pasibaigus programui bus 
BALIUS, skrajojanti krasa ir rožinis 
šokis su puikių dovanų išlaimėiimais. 
Šitas vakaras rengiamas su tikslu, kad 
Chicagoje padaryti 10.000 lietuvių soci- 
jalistais. KOMITETAS.

galima užsiprenumeruoti šiuos lietuviš
kus darbininkiškus laikraščius:

“KOVA” 
Savaitinis 

metams 
pusei

“PIRMYN”
Savaitinis

Kaina metams
,, pusei

“KELEIVIS’ 
Savaitinis 

Kaina metams 
,, pusei • .

Jau išėjo iš spaudos nau
jausia K. Jasiukaičio apysa
kėlė

Naujos Mados

GRAMAPONAi
$20 vertės mašinų atiduoda tik už $17

Kaina $2.00
1.00

$1.50
80c.

$1.50 
90c.

“DILGELES”
Eina kas dvi savaites 

Kaina metams
,, pusei ....

Norėdami užsirašyti vieną iš 
kraščių, adresuokit šitaip:

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

$1.00 
60c.

šių lai-

Keliaujantiems {Lietuvą
Žemiau paduodame dienas laivu išplaukimo 

ir laivakorčių kainas.
IŠ BOSTONO STAČIAI 1 HAMBURG 

Išplaukia dušrlubiniai laivai. 
October 17...................................................... Cincinnati
October 28........................................................Cleveland
Noveml>er22 ................................................ Cincinnati

Iš BOSTONO PER ANGLIJĄ.
White Star Linija in Liepoj:: kaina $37.

October 7............................................................. Cymric
October ^1..............................................  Arabic
November 18.......................................................Arabic
December 15..........................................................Arabic

IŠ BOSTONO CUNARI) LINIJA 
Per Anglija in Liepoju—-$3!).(K).

September ^0................................................Franconia
OctolxT 14............................................................Laconia

LAIVAI IŠ NEW YORKO Į ROTTERDAM^. 
Be persedimo---kaina $:17. 

September 30.........................................N Amsterdam
October 7  Ntxirdam
October 14.......................................................  Ryndatn
October 21  Rotterdam Expresas
October 28 ......................................................Potsdam
November 4...............................................................New Amsterdam
November II..............................   Nordam
November 18......................................... Ryndatn
November 25................................................. Rotterdam Expresas
Decenilier 2........................................................ Potsdam

LAIVAI IŠ NEW YORKO | ANTVERPĄ. 
Laivai einu tiesiog-—kaina $35. 

October 1.......
Octob«'r 8.......
October 15 . . . 
October 22.... 
October 29....

...........................Finland 

.... Lapland Expresas 

....,................. Zeeland
..................    Krooniand 
..................... Vaderland

IŠ NEW YORKO Į BREMĄ
E»presai in 6 paras perplaukiadidinari—kaina$40 
September :W..........................  Kaiser Wilhelm II
October 7.............................. Kronpiinzessin Cecilia
Octolwr 14..................................Kaiser Wilhelm I). G
October 21........................................Kaiser Wilhelm 11
October 28...................................Kronprinz Wilhelm

IŠ NEW YORKO | LIEPOJU. 
Be persėdimo Ruska Linija—kaina 3-čios kl. $33. 

antros kliasos $50.
October 1.............................  Czar
October 18..............................................................Kursk
November 1............................................................Russia

Geriausia laivakortes pirkti pas G. BARTASZIŲ, 
taipgi siusti arba išmainyti pinigus kreipkitės per 
laiškus arba ypatiškai in parankiausių jums agen
tūrų.

261 W. Broadway 558 Broome St.
SO. BOSTON. MASS. NEW YORK, N.Y.

Norintieji plaukt iš Portland, Montreal arba 
PhiladelphijoB, klauskite kainu ir laivu išplauki 
mo. o męs jums prisiusim.

Temykit!
Pranešu visiems savo kostumeriams, 

kad persikėliau nuo 122 Broadway po 
num. -4<>1 -4tli St., So. Boston,
Mads.

Moteriškų Drabužių Siuvėja
A. IN IN A. SIKORA .

461 4th St., So. Boston, Mass.

Pirmos Kliasos Valgykla
Šiuomi pranešu kaip vietiniam, taip 

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

A. ATKOČA1TIS
115 Ames St., Montello, Mass.

(Slitzo vietoj) X'9?.

Reikalingas Bučeris.
Reikalingas atsakantis bučeris, kuris 

moka angliškai ir lietuviškai susikalbė
ti. ' Taipgi reikalingas geras ir atsa
kantis kukorius (virėjas), kuris viską 
gaiety gerai atlikti.

307 4th St., kampas D St., So.Boston, 
Telefonas So. Boston 428 W Mass.

Del Montello Sportų.
Pranešu visiems Montello sportams, 

kad aš uždėjau naują krautuvę, Filkos 
bloke, kurioje galima gautį kalnieriŲ, 
marškiniy, kepuriy, svederių ir 1.1. 
Taipgi galima užsisakyti ir siūtus ant 
orderio. Su pagarba X'92

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

Nauji Laiškai
Tik ką atspausdinom dau

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

Taigi pasiskubinkit su už
sakymais.

Viršminėti laiškai yra 
gaunami “Laisvės” krautu 
veje

Svarbu Agentams.
Pajieškau agentų visuose miestuo

se. Geras pelnas be iškaščių. Reika
laukit kataliogo su informacijomis, 
prisiųsdami 2c. štampoms.-

A. Strupas, 
Photo Jewelry Co.

123 Ferry st., Newark, N. J.

(80)

• st
“Laisves” Redakcijoj 

galima gauti šios 
knygos. 

Čenstakavo . Klio.štoriaus Slaptybės
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 atskilimą ženklų 15c. 
VADOVAS Keliaujantiems į Ameriką 

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

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

lus apsakimčlis iš revoliucijos lai
kų..................................................... 15c.

TEATRAS ŽMONIJOS GYVENIME. 
Labai naudinga knyga............20c.

PRASIKALTIMAI ir prasikaltė
liai.................................................

“PAŠA UI JU RATAS7 ............
“AUDĖJAI.”. Puikus veikalas 
“KAS IŠGANYS LIAUDĮ.’’ . . 
“G I E DROŠ K A LENI )O R11J S.” 
“SOCIJALDEMOKRATŲ 
....PAMATAI” ..............
“MEILĖS KARŠTLIGĖ”
GRIU VESIUOS!:, Jasiukaičio apys. 15c 
E. Steponaičio Raštai ..........................1.00
ŽENYBA ir žmogaus gyvenimo siek. 10c 
“GREIČIAUSIAS PAMOKINI M A S

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

veikslai:
“PASKUTINIS STREIKAS. 
“BLAIVININKŲ PUOTA.” 
“KAPITALIZMO SISTEMA 
“MEDIS NEDORYBĖS.” .. 

Reikalaudami knygų arba paveiks
lų, rašykite sekančiu adresu:

“LAISVĖ,” 
242 Broadway

Griuvėsiuose
Toje apysakėlėje vienas iš 

gabiausių mūsų beletristų K 
Jasiukaitis piešia liūdną pa
veikslą mūsų sodžiaus mer
gaitės gyvenimo.

Stasė — tos merginos var
das — patogi, darbšti, gabi, 
širdinga. Atsakančiose są
lygose jinai galėtų puikiai 
pakilti savo išsilavinime. 
Bet ant nelaimės tą žiedą, 
kuris vos bepradėjo sprogti, 
nuskynė žiauri ranka dar 
žiauresnio žmogaus. Stasė, 
kurį pamylėjo tą žiaurų 
žmogų, visa savo širdies 
liepsna — nesusilaukė iš jo 
pusės jokios meilės. Jisai 
pasinaudojo Stase užganėdi- 
nimui savo gyvuliškų ins
tinktų ir užmiršo apie ją.

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

Ta apysakėlė vertėtų per
skaityti kiekvienam.

Kaina — 15c.
“LAISVE”, 

242 Broadway,
So. Boston, Mass

Del Montello Lietuvių.
Pranešame visuomenei, kad mos uždėjome 

SANKROVĄ ANGLIŲ, VISOKIŲ GRUDŲ IR 
ŠIENO. Taigi pas mus galite gauti geriausiu 
anglių, grudu, šieno, ir malku baksus. Mes savo 
tavorų gvarantuojam, jei musu lavoras nebutu 
atsakantis, tai męs duosim kita arba sugrąžinsim 
pinigus. Bet mes užtikrinam, kad visi liksit už
ganėdinti musu tavoruis. Meldžiame atsilankyti 
no šiuo adresu: _  ______  _ (X”6)

V. ŽMUIDINAVIČIA co.i^x.

"1

56-582Ames Street, Montello, Mass.

Parsiduoda GROCERNE
Lietuvių ir lenkų apgyventoj vietoj, 
biznio būna nuo $550 iki $600 kas savai
te, bet darbštus vyras galėtų 2 sykiu 
padidinti biznį, nes kitų grocernių arti 
nėra. Kurie norite dažinoti apie tai, 
kreipkitės į ofisą, nes ta vieta bus par
duota greitai. Skubinkite!

LITHUANIAN AGENCY
315 Broadway, So. Boston, Mass.

A. IVAŠKEVIČ, Manager
Tel. So. Boston 605.

širdies

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

Jeigu norite turėti gerą gramafoną. tai tuojaus 
rašykit pas mane, o aš jums pristatysiu greitu 
laiku už pigiausiu kainų. Jeigu nori mano katalio- 
go, tai atsiuskit štampų už 2c., aš nusiusiu jumis 
didelį puiku katalogų, kuriame rasit visokiu ma- 
šinu su trubomis ir be trubu.

Kreipkitės šiuo adresu:
CHARLEY (IRANECKAS,

28 Essex st., Athol, Mass.

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

& Reikalaukite tuojaus.

I P Tninila 822 SVashington St.J.I . 1 Ullllldy lJOsTOINt MASS:

X Telephone So. Boston. 845 M
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DR. F. MATULA1TS
4V5 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Valandos:

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

Mc)2)O4a)4c)«9c)O4c)4c)4c)40M4«4

O

O 
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20c.
. 20c.

20c.
. 20c.

PERSKAITYK!
Užsirašyk Socijalistij Partijos Latvių 

Organizacijos Centai iii j Organą

‘STRAHD^EEKS5
“Strahdneeks” yra darbo žmonių lai
kraštis, išl eidžiatnas ir palaikomas tik
tai darbininkų, Jūsų parama jam būti
nai reikalinga. “Strahdneeks” kainuo
ja 1 mėnesiui 25c, 4 mėnesiams $1.00, 8 
menesiams $2.00, metams $3.00. “Stra- 
hdneeko” redakcijoj randasi ir knygos, 
kuriame galima gauti visos geriausios 
latvių ir rusų knygos. Reikalaukit ka
taliogo; bus prisųsta dykai.
Pinigus galima siusti Ir markėmis. Adresuok taip:

“STRAHDNEEKS“
Box 397 Fitchburg, Mass.

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- 

gavus 
(X-97t)

Muzikos Mokykla.
Duodame lekcijas ant Smuiko, Man- 

dalinos, Gitaros, Korneto, Klernato, 
Fleitos ir Armoniko. Turime 15 metų 
praktikos mokinime. Norintieji gerai 
išmokti muziką, kreipkitės šiuo adresu:

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

«»»»»»>»»>*»•»»>»»»>»»>»»>»»»>»>»»> 
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Didžiausias
Darbininkų 
Savaitinis 
Laikraštis

KOVA”
Leidžia nias
Lietuvių Soc.
Sąjungos
Amerikoje

K

“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 
i idėja.

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

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

PAVEIKSLAI
“Piramida Kapitalizmo Sistemos” 

ir “Medis Nedorybės”
Gaunami “Laisves” Spaustuvėje.

TRIS GEROS KNYGOS:

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

pasaulių ratas
ir kitas planetas, Su pavcikslčliaiu.............................

meiles karštlige
meilę............................................................................................2(>c.

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

J. STROPUS
6 Lorin? St., So. Boston, Mass.

L'AIVAKORCIU ir pinigu siuntimo agentūra'.

................ ...........Uni,. MJMN

Jei nori, keliaut į 
seną Tėvynę arba 

jei nori siusti

Laivakortes
tai visada pirk pas
G. BARTASZIŲ 

Toliaus 
Adrc-

Dabartiniam laike iš Hamburgo į Bostoną galima atvažiuoti tik už $40.00. 
gyvenanti rašykite į jums artimiausį ofisą, o visas žinias mielai suteiksime, 
suokit šiaip:

261 W. Broadway,
SO. BOSTON,, mass:

GEORGE BARTASZ1US
558 Broome Street u

NEW YORK CITY, N.Y.

rime 
ir prirenka
mo Akinius

I I. S. STONE
Akių Specijalislas

399 a Broadway Sį, 
'* arti E Street ■ *

AKIS
Samdome darbininkus

del gelešinkeliy, Canadon 
fabrikų ir farmy.
United States

Employment Office
43Portlandst., Boston,Mass.

ĮGYTI TURTUS IR LAIMĘ?
Tūkstančiai žmonių įgijo 

turtus, milijonai žmonių su
rado laimę, pakilo iš vargo, 
..kurdo ir nelaimių. Ir tamsta /gyv 
laimę ir gerovę, jaigii nusipirks, 
musų ką-tik išleistas dvi knygeles: 
“Kaipo žmogus manėt o” ir “16 iir 
dies". Turinys šitų knygelių per
keis tamstos gyvenimą, padarys 
gražesniu ir tobulesniu. Jos vertos 
šimtus,tūkstančius tiems, kurie no
ri būti gyvenime pasekmingais ir 
laimingais, Pasiskubink parsitrau
kti. Kaina kiekvienos J6c, abi 30c.

J. I L G A U D A S
1841 G. Raisto^ St. Chicago. 
(Paminėk kokdrn laikra.lt matei.)

DOVANAI-DOVANAI!
KNYGA SVEIKATOS bei nau
jausio mokslo ir ką reikia daryti 
apsirgus. Teip-pat kame ir kur 
greit išsigydyti, lygiai ta knyga

DAKTARAS"

X 
X 
X

M
parodo, kaip nuo ligų apsisaugotiIT-.1T

Telefonas Richmond 22126
.. 2787-J

Dr. David W. Rosen
321 Hanover Street

IZVyitci” 1815 E. Moyaniensing Avė 
lX.OVcl PHI1.A,DHLPHIA, F* LININ’A.

* i w
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THE
MAGIC
SILENT

Nauja Lietuviška

krautuve
Užlaikome, parduo

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

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

A. RAULUKA1TIS ir J. GIRDVAINIS 
Lietuviai savininkai

Mano ofise galite susikalbėti vi 
sose kalbose.

VALANDOS: Nuo 8 iki 10 vai. ryte v
Nuo 2 iki 8 Ir nuo 7 iki 8 vak.

310 Broadway, So. Boston, Mass.

VVINAS IR.LIKERIAI«*•*
Kad išgarsinti męs geriau s j vynų, štai kokius nuleidimus męs padarėme Rugpjūčio men.

TEISINGIAUSIA * rt’T’ir’IZ A
IR GERIAUSIA A H I I H K A

LIETUVIŠKA * IIAYM

1 butelis Aprikotu Brendės..............$1.00
1 butelis Pyčiu Vyno ....-,................... 50e

Viskn atiduosime tik už..........$1.00

1 butelis Rusiškos Višniuvkos......... $l.(X)
1 butelis Ornndžiu Vyno................... 60c

Viskų atiduosime tik už...$1.00

Telephone So. Boston 605

LIETUVIŠKAS

Advokatas
Gvarantuojame, jog niųs vynas yra tyriausiu ir geriau sis. .

Perkant gorčiais, nuleidžiame už žemiausias kainas

Kentucky Straight Degtines pilnos mieros gorčius-^—$2.00 
Californijos Brendęs gorčius—2.00

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

kitų pasilinksminimų nuleidžiame labai pigiai.
Atsilankykite pas mus, o užtiki Įname, kad iž mus patarnavimo busite užgančdintl

“Štoras su žemiausiomis kainomis’’

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

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

me name. Steponaitis buvo vienas iš pirn ųjų mūsų jaunųjų rašytoj i, 
kurie duoda mums pradžią grynos literatūros s.iovei, kurių visų pir
miausias tikslas jau nebevien žadinimas tautos, visuomenes sąmonės, bet 
ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailiosios įtaisų raštijos.

Tąjį dailų poezijos ir prozos rinkinį galima gauti tiktai už 1 doi. pas

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

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

Tik 1 doleris!

WILLIAM F. J. HOWARD
Lietuviška pavarde buvo

•*» Vincus P. J. Kavaliauskas

315 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

IMPORTUOTOJAI IR DAUGU
MOJE LIKIERIŲ PARDAVĖJAI

BOSTON, MASS.

kSSGA KIRPIMl I i V- 
Riškų D«aiu žii ; «; \ o: 
LOL. SO l’P.. 21 I’AXflkS- 
LAl. AUDI kl O APDARU. 
- PRI .kT H 50.

KNYGA KIRPIMUI MO
TERIŠKU DRABUŽIU. 
formato exo; coi... 
PP. 2.1 PAVt IK5I.AI. AU
DEKLO APDARU. -PRE
KE >2 50

REIKALAUJANT A1SI. 
LIEPIMO. XI5ADOS PRI
GLAUSI I X SU MPĄ

PINIGUS SIŲSI I MO- 
N|VORDI R ANT ADRESO:

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

i Akuserkaf
Pabaigusi kursų Womans Medical 

College, Baltimore, Md.
Pasekmingai atlieka savo darbų prie 

gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir 
pagelbų invairiose moterų ligose.

F. Stropiene/:,
SO. MOSTOIN, MASS.
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ŠITOJ KNYGOJ „DAKTARAS” netik 
pamokina kaip Ir kur nuo visokių ligų Kerai 
išsigydyti, bet telp-pat.labui gražiai, kaip tik
ras tėvas pamokina ir kaip nuo visokių ligę 
apsisaugoti.

KNYGOJ „DAKTARAS“ labai daug ap- 
rašo apie vyrų ir moterų lytiškų gyveniniu Ir 
aiškiai, atvirai ti’ip išdč.tinėje, jog kitose 
knygose apie tokias paslaptybes negalite at
rasti. Šita knyga kiekvienam vyrui ir motoro! 
labai reikalinga turėti, kad žinoti kaip ir kų 
daryli, seniems ir jauniems ir kaip laimingai 
gyventi. Čion viskų negalima aprašyti, bet tik 
perskaičius knygų atrasite.

Aitą KNYGA (Iliustruota puiklalsmoks- 
sliškais paveikslais ir apie žmogaus kūno su- 
budavojimųsu visokiomis paslaptybSmis.

Apie MEILŪS DALYKUS „Daktaras“ 
nemažai rašo.

YPATINGAI serganti, nusllpnėjg, sukliu
rę, pasigadinu per JaunysU's klaidas ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežiomis 
teip užsisenėjusiomis Ir užsikrėtusiomis ligo
mis, šitoje knygoje atrasite tikrų rodų.

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pir
miau no kaip kreipsies prie kokio nors gydy
tojaus, arba vartosi liekurštns, nokia perskai
tyt knygų „Daktaras“, nes didelės daugybės 
žmonių, kurie tik perskaitė Šitų knygų, išsi
gydė.

TODĖL, kad ta knyga del lalio visuome
nės Išduota, tai kiekvienas jų apturės visai 
dovanai,kuris tik atsiųs keletu štampų už pri- 
siuntimų.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitų apgarsinimų ir adresuok teip-

The PHILADELPHIA M. CLINIC, 
1117 Walnut si., Philadelphia, Pa.

TfiMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 
sergi, jautiesi kokį nors nesveikumų ir reika
lauji geros, teisingos pagalbos, kad trumpam 
laiko galėtum išslgydyt, tai atsišaukiu prie 
Profesionališko Daktaro, Ph. M. Klinikos 
lietuviškoj kalboj. Rašyk, Ateik.

Ofiso valandos kasdien 10 iš ryto iki 4 po 
pietų. Nedėl. liti 8, o Utar. ir Piltu. vakare nuo 
t) iki H.

Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
dft, nežiūrint, ar tie receptai Lietu
vos ar Amerikos daktarų. Tai vie
natine lietuviška aptiek.fi Bostone ir 
Massachusetts valstijoj. Gyduolių 
galit gaut,kokios tik pasaulyj varto
jamos. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiųsiu per expresą.

Aptiekorius ir Savininkas

K. SIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c St.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

Ar nori pirkt Šipkartę?

Prašom atsilankyti į mūšy 
ofisą. Parduodame šipkor- 
tes ant geriausių laivy ir 
siunčiame pinigus į visas da 
lis svieto.

K. Yurgeliunas 
233 Broadway, So. Boston

laikra.lt
aptiek.fi



