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Suvienytos Valstijos perka 
41 automobilių.

Washington, 25 rugs. Ant 
tiek padidėjo parcel post 
biznis, kad valdžia nutarė 
nupirkti 41 automobilių, kad 
galėtų greičiau išvežioti 
siuntinius. Expresu kom
panijos daug jau trotijo ir 
jų Šerai labai nupuolė, bet 
dabar dar labiau nupuls, 
kadangi per parcel post jau 
galima siųsti net 20 svarų.
Schmidtą teis milijonieriai.

New York, 29 rugsėjo. — 
Laikraščiai praneša, kad 
teisėjai (Jury), kurie teis 
Schmidtą, susidės vien iš 
milijonierių. Štai jų vardai: 
John D. Rockefeller, Vin- • 
cent Astor, C. Vanderbilt, 
G. Gould, A. Belmont, G. W. 
Fairchild, Henry Siegel, G. 
F. Baker, Robert L. Gerry, 
Harry Payne Whilney ir Le
wis Cass Ledyard.
Chinai perka mažiau bovel- 

nos.
Washington, 25 rugs. — 

Kadangi chinai pradėjo pas 
save auginti bovelną, tai jos 
išsiuntimas iš Amerikos su
mažėjo ant $24,304,000. Ka
pitalistai rūpinasi atrasti 
naujas rinkas, kad ją par- . 
duoti.
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500 užmušta laike trijų die-, 
nų mūšio.

Eagle, Pass, Tex., 29 rug
sėjo. — Daugiau, kaip 500 
mexikieciudiko užmušta lai- ; 
ke trijų dienų mūšio tarp re- 
voliucijonierių ir valdžios 
kariumenės. Revoliucijo- 
nieriai liko sumušti ir turė
jo bėgti sumišime. Bėgda
mi degina kaimus, mieste
lius ir anglių kasyklas. La
biausia nukentėjo Mexican 
Coal and Coke Co. kasyklos.

Iš El Passo, Texas, prane
ša, jog revoliucijonierių va
dai turėjo konferenciją, ku
rioje nutarė apskelbti nauja 
respubliką. Ta respublika 
susidės iš šių valstijų: Coa
huila, Chihuahua, Sonora, 
Sinalva, Zacatecas ir Du
rango.“

Mexikoj buvo apšaukta 
prezidento rinkimai, kurie 
turėjo atsibūti lapkričio mė
nesyj, bet kad revoliucija 
neperstoja siautus, tai liko 
atidėta, iki šalis nenusira
mins.

Apvogė banką.
Dardanelle, Ark., 1 spa

lio. — Aštuoni apsimaskavę 
banditai atjojo į miestelį 
Dardanelle ir išplėšė banką, 
paimdami kėletų tūkstančių 
dolerių.
Nubaudė socijalistus kalbė

tojus.
Guttenberg, N. Y., 1 spalio. 
Teisėjas Walsheid nubaudė 
du socijalistu po 10 dol. pini- 
giškos bausmės arba po 30 
dienų kalėjimo už laikymą 
prakalbų po atviru dangum. 
Jų prakalbų klausėsi apie 
500 žmonių. Tiedu kalbėto- 

’ jai laike teismo pasakė atvi
rai, kad jiedu liko suareš
tuoti tik su tuo tikslu, kad 
sutrukdyti socijalistiškų a- 
gitaciją prieš rinkimus.

Kalnakasių streikas.
Trinidad, Colo., 1 spalio. 

Kalnakasių streikas Colora
do valstijoj tęsiasi. . Užmu
šėjai kasyklų perdėtinio Lee 
dar nesusekti, nors už jų 
suėmimą paskirta $1,000.

Daugiau jokių kruvinų 
susirėmimų nebuvo. Streiko 
vadovai kviečia streikierius 
kovoti ramiu būdu.

Streikierių padėjimas Mi- 
chigane.

Calumet, Michk 1 spalio. 
Mainierių unijos preziden
tas Moyer kreipėsi su prašy
mu prie senatorių Borah ir 
Schafroth, kad jie pareika
lautų federališkos valdžios 
ištirti streiko priežastis, nes 
vietinis teismas baudžia 
streikierius visai nekaltai.
“Darbininkai perdaug su

valgo mėsos”.
Taip praneša tūlas kapi

talistiškas profesorius W. J. 
Kennedy iš Ames Iowa. Ji
sai nurodinėja, kad Suvieny
tose Valstijose todėl mėsa 
taip pabrango, kad darbi
ninkai perdaug jos valgo ir 
kad Su v. Valstijos negali iš
auginti tiek daug gyvulių. 
Tai paprastas akių muilini- 

‘mas. šiandien net ir tam
siausi darbininkai jau žino, 
kad Suv. Valstijos savo mė
sa maitina netik savo šalies 
gyventojus, bet nemažai jos 
išveža į Anglija, Vokietijų ir 
kitas šalis. Vadinasi, Suv. 
Valstijos gyvulių išaugina 
ne permažai, bet net per
daug.
Seattle socijaiistai jieško 
atlyginimo iš Washing- 

tono.
Seattle, Wash., 2 Spalio.— 

Visi atsimena, kad neseniai 
jūreiviai po vadovyste Da- 
niels’o sunaikino Seattle so- 
cijalistų visų turtų. Kadan
gi Daniels atsisakė socijalis- 
tams atlygint,tai socijaiistai 
kreipėsi į Washingtona. Se
natorius Poindexter padavė 
įnešimų, kad senatas apie tai 
apsvarstytų ir kad socijalis- 
tams būtų atlyginta.
Išeivystė Canadon didinasi.

Montreal, 2 spalio. — Išei- 
vystė Canadon smarkiai au
ga. Per paskutinę savaitę 
iškeliavo 1,300 žmonių, o iš 
Canados tuom pat laiku at
vyko tik 108 žmonės. Iške
liavusieji pagal užsiėmimų 
skirstosi taip: 463 f armė
nai, 296 darbininkai, 95 me
chanikai, 192 tarnai, 19 msfi- 
nierių ir 190 žmonių be užsi
ėmimo.

Sukilėliai nuveikti.
San Domingo, 2 spalio. — 

Mūšis tarp Dominiconų re- 
voliucijonierių ir federališ
kos kariumenės traukėsi ke
turias dienas. Revoliucijo- 
nieriai likosi nuveikti.

Šiandien ten pribuvo Suv. 
Valstijų kariškas 
Des Moines, kuris turės 
padaryti “tvarkų.”

Girtuoklių skaičius aUga.
Minicipališko teismo kler

kas savo metiniam raporte 
pranešė, kad 1913 metais 
Suvienytose Valstijose sua
reštuota 
daugiau, negu 1912 metais. 
Vadinasi, 
čius Suvienytose Valstijose 
smarkiai auga.

Didelis lietus.
New York, 1 d. spalio. — 

šiandien čia taip daug prili
jo, kad vanduo užplovė gat
ves ir pripildė tunelius, taip, 
kad požeminiai traukiniai 
sustojo važinėję.

žemės drebėjimas.
Panamos kanalų aplankė 

toks smarkus žemės drebėji
mas, kad nuo krėtimo baž
nyčiose varpai pradėjo 
skambinti, sustojo laikro
džiai, išmetė miegančius iš 
lovų ir tt. Žemė drebėjo'vi
so vieną minutą. Valdžia 
pradėjo tirinėti, ar tas ne
užkenkė Panamos kanalui.

Tai pirmas toks smarkus 
žemės drebėjimas nuo užė
mimo amerikonais Panamos 
kanalo.

Ginklais privertė pasirašyti 
po darbininkų reikala

vimais.
Transvalis (P. Afrika.) 

Transvalio geležinkelių dar
bininkai paskutiniu laiku 
buvo pakelę streikų, staty
dami kai-kuriuos ekonomi
nius reikalavimus. Šiomis 
dienomis praneša iš Trans
valio sostinės Kapitalo, gele
žinkeliečiai laimėjo streikų, 
revolveriais privertę vy
riausybės atstovus sutikti 
ant visų jų reikalavimų. Mi
nisterial Bota ir Smits buvo 
išėję ministerijos rūmų bal- 
konan, kuomet ties rūmais 
pasirodo didelė minia, rei
kalaujanti išpildyti streikie
rių reikalavimus. Demons
trantam ėmus smarkiau ūž
ti, ministerial įsakė' karei
viams išvaikyti minių. Stai
ga, ant balkono, už ministe- 
rių pečių, pasirodė du dar
bininku, kurie, pridėję re
volverius prie Botos irSmit- 
so kaktų, privertė juodu čia 
pat, minios akivaizdoje, at
šaukti kareivius ir pasirašy
ti po visais darbininkų rei
kalavimais.

Įgriuvo žeme.

netoli Timbarko nuėsto, į- 
griuvo miškelis su pastaty
tais jame namais. Jo vieto
je pasidarė ežeras. Prasme
gusiųjų žemėn namų gyven
tojai .išaižei, iė io. kadangi žeme jgriuvo ne staiga, bet 
išlengvo.

Sudegė Turkijos portas.
' Konstantinopolis, 1 spa-
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karėse 140,586 kareiviai, 
dingo be žinios 7,824.

Didelis Londone streikas.
Londonas, 26 rugs. — Čia 

prasidėjo didelis namų sta* 
tėjų streikas, dėl kurio yra 
paskirta 5,000 piketų. Pike
tai pradeda daboti streik
laužius nuo 6 ryto iki vėlam 
vakarui.

Padėjimas ant Balkanų.
Nors Turkija oficiališkai 

susitaikė su Bulgarija, vie
nok ji nenuleidžia rankų ir 
varo savo darbą toliaus. Iš 
Konstantinopolio telegra
mos praneša, kad Turkija 
traukia kariumėnę iš Mažo
sios Azijos. O'icieriai, ku
rie dalyvavo karėje su ita
lais, daba1' užima valdymą 
sumobilizm ’is' kareiviais. 
Turkija visfe. iori atgauti iš 
Balkanų tų visų žemę, kurių 
ji pralaimėjo pirmoj karėj.

Gyvosios prekės pirklių 
suvažiavimas.

i
Miestuose, kaip žinoma, 

yra ištvirkimo namai — to
kios lindynės, urvai, kur kai 
kurie žmonės nedoros links
mybės jieško. Yra tam tik
ri slaptus pirkliai ir agentai, 
kurie į tuos urvus pristato 
n o te rito- ‘ ‘ gy v ų j a p re kę ”.

.Visuomet jie jieško jaunų, 
gražių mergaičių, visokiais 
būdais jie jas vilioja ir meta 
į tuos urvus, kur merginos 
žūsta ir kūnu ir dvasia. Dau
giausia tų žmonių — vilkų 
aukų atsitinka iš sodžiaus ir 
iš tamsiausių ir neturtin
giausių sluogsnių. Reikia 
žinoti, kad į tų pirklių — a- 
gentų tinklus labai tankiai į- 
puola ir visai doros mergai
tės, jieškančios vietų mies
tuose, kur neturi pažįstamų 
ir giminių. Tarp tų vilioto
jų ypač daug moterų būna. 
Jų nemaža būna ir mūsų 
miesteliuose. Suvilioję to
kias mergaites agentai par
tijomis gabena jas į tolimas 
šalis — Ameriką, Afriką, A- 
zijų ii’ tt. Tas niekšiškas 
darbas tiems pirkliams duo
da didelį pelnų, nors jis ir y- 
ra valdžių persekiojamas. 
Ypač toji pirklystė žydi Vil
niuje ir Varšavoje, nes apie 
Vilnių žmonės labai .tamsus 
ir neturtingi, 
skaitosi
Šiomis dienomis pasklido 
vosios 
pirkliai

daug įsitraukė ir parvežė 
arklys negyvų namo. Kle
bonas nepriėmė laidoti pa
rapijos kapuose, tai palaido
jo sodžiaus kapuose, kurių 
maža žymė bepalikus.

Sodžiaus kaimynai nepa
kakinti ant klebono už nepa- 
velijimų laidoti kapuose, sa
ko, nors ir gerai išgerdavęs, 
bet buvo teisingas ir prisi
šaukiamas prie visokių bėdų 
žmogus.

Saužudystė del gėrimo.
Bazelių kaime (Skaudvilės 

valse., Ras. pav.) vienas 
žmogus labai mėgdavo išsi
gerti. Gal iš to jis gavo ir 
proto ligų. Giminės jo sau
gojo, kad nenusižudytų, bet 
nenusaugojo ir nusižudė, 
palikdamas pačią su vaike
liu. Taipogi naktyj iš rugp. 
15 Į16 d. rado lovoje moterį 
negyvą iš didelio anodijąus 
ir degtinės gėrimo. Palai
dota be apeigų.

žinys suklydo.
Rietuva (Ras. pav.) Lie

jies 31 d. atvyko iš anapus 
Kelmės “žinys ir daktaras”. 
Led apsireiškus jam aludėj, 
kas per vienas, žmonelės iš 
turgaus bėgo pas jį.

šis viską atspėjo, “kas 
kam buvo” ir “kas bus”. Tik 
užsiėmęs “daktarystės” 
praktika, nesužinojo, kad 
jau ateina policija areštuoti, 
kuri jį ir nugabeno, kur pri-

Griaustinio aukos.
Nuo rugpjūčio 12 ik 17 d. 

apie Darbėnus (Telšių pav.), 
siautė didelis griaustinis,’ 
palikdamas apverktinas pė
das.

Senoje Spiltyj nutrenku 
jauną moteriškę, grįžtančią 
iš pievos. Plaukai ant gal
vos visai nudegė. Sodoj Laz
dininkuose nutrenkė arklį, 
o Banaičiuose karvę.

Tabakinėse nutrenkė kar
vę ir kiaulę ir sudegino ūki
ninko triobas.

Pačiam Darbėnų mieste
lyj žaibo kamuolys, įlėkęs į 
žydo grįčią, išlėkė laukan, 
bet nieko blogo nepadarė.

Panašaus griaustinio vie
tos gyventojai neatsimena.

Nušovė merginą.
Liudvinavas (Kalv. pav.) 

Rugp. 28 d. čia nušovė apie 
26 metų merginą, Marytę 
Kalėdaitę iš Pasudonės kai
mo. Tą rytą buvo čia didelė 
medžioklė, kai—kurie me
džiotojai užėjofpas ūkininką 
Kalėdą pasilsėti. Pabuvę 
truputį vėl ėjo medžiot. Vie
nas vaikinas J. G. neatsar
giai laikydamas šautuvą, iš
šovė ir pataikė M. K. į šoną. 
Ji stovėjo netoliau 5 žings
nių nuo jo. Greitu laiku 
parvežta daktaras, bet yel- 
tui: nelaimingoji mergelė 
po trijų valandų atsisveiki
no su šiuomi pasauliu.

no> j°g jis ją nušovė tik per 
neatsargumą, o ne iš noro. 
Vaikinas mokinasi gimnazi
joj ’toliaus.

Iš klerikališkų laikraščių 
naudos nėra.

Malėtai (Viln. pav.) Ant 
Malėtų padangės — slankio
ja tamsybės debesįs, ir nors 
Malėtų pačtan ateina 249 
klerik&liški laikraščiai, bet 
naudos iš jų dar nematyt. 
Valsčiaus ponų rinkimai, su
eigos, bylos ir kiti dalykai 
atliekami karčiamose. Ant 
piktžolėms apaugusių malė- 
tiškų dirvų nėra kam dar
buotis, nes inteligentijos ir 
šiaip susipratusių žmonių 
nėra. Šviesesnioji jaunuo
menė išsiblaškius į visas pa
saulio šalis, o likusieji neturi 
laiko. Todėl turi viskuom 
■rūpintis tie patįs valstiečiai. 
Jeigu ir yra šiek—tiek inteli
gentų, tai ir tie lenkai arba 
puslenkiai.

Džiaugėsi Malėtai susi
laukę kun. Jezukevičiaus, 
kuris įkūrė blaivybes drau
gijos skyrių, bet jam išva
žiavus, senas klebonas ir vi
sa valdyba saldžiai užmigo. 
Jau visi metai nieko negir
dėti. Tai taip šiandien yra 
Maletuose.

Nelaimingi atsitikimai.
Pušalotas (Pan. pav.) Pas 

mus šįmet netrūksta nelai
mingų atsitikimų. ^ip^suiaiko'. 
mėnuo atgal ant kelio rado 
negyvą Valaikutį (samdi
ninką). . Mat arklys išvertė 
į griovę visą įkaušusių kom
paniją. Kurie buvo stipres
ni, tie susitaisę nuvažiavo, o 
vienas paliko. Rado tik ant 
rytojaus. Tuo pačiu laiku 
prigėrė nebejauna Vildunų 
kaimo mergina, beskalbda
ma drapanas markoj. Vėl 
neseniai griaustinis nutren
kė Iciunų kaimo J. Garšvą, 
bestovintį po medžiu.

Dabar 30 rugp. nuo pasi
gėrimo atsisveikino su šiuo 
pasauliu Mikolas Palionis ninkai dažniausia gauna ir 
Medikonių sodžiaus. Mat, pavalgyti ir dirba sveikam 
nuvažiavęs ant turgaus per- ore.

Policijos vedamas, žinys 
ramino žmoneles, kad jis ąt- 
vvksias vėl. Laukia žmone- -- - - ----- ”’.’,*7” ’ vykti pas jį. Vienas vaiki
nas, patarus žiniui vykti A- 
merikon, tuojaus išdūmė, pa 
likęs ūkyje tik vieną motiną, 
kita laukia atvykstant jau
nikio, nes žinys skelbė tur
tingą, kita bobelė noriai lau
kia vyro iš Amerikos, nes ži
nys sakė, jog tuoj parva
žiuos. Tik vieni ligoniai ai
manuoja, kad nespėjo prie 
“daktaro”. Būtų apgavi
kas pasipelnęs, bet nepavy
ko.

Davatkos bruzda.
Laukuva (Telš, p.) Krau-^ 

tuvės arbatnamyj yra viso
kių laikraščių pasiskaityti. 
Pastebėjusios davatkos, kad 
ir “L. Ūkininkas” yra,pra- 
dėjo jį nešti slaptai. Suču- 
pus benešant, pasakė: “męs 
reikalausime, kad “L. Ūki
ninko” čia nebus”. Mat tam
siai davatkai ir kručauti nė
ra “grieko”, nors ir kalba 
“nevog”.

Išeivystė Amerikon.
Dabar Amerikon keliauja 

labai daug. Ypač jauni vy
rai, kuriems šįmet reikės į 
kariumėnę.' Bet apskritai
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prekės” (moterų) 
suvažiavo aptarti 

savo niekšiškos pirklybos 
reikalus. Ilgai policija nega
lėjo to suvažiavimo užtikti. 
Pagalios pasisekė: užklupo 
susirinkusius ir visus juos 
suėmė. Prie jų rado 3 tūks
tančius rublių.

Ties viešbučiu, kur jie bu
vo susirinkę, stovėjo auto
mobilius. Matyt, jie kur tai 
rengėsi važiuoti savo aukų 
žvejoti.
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girtuoklių 4,147
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gė svarbiausias Turkijos 
pertas. Išviso ugnis sunai
kino 1,000 namų. Gyvento
jai liko be pastogės ir mais
to.

Cholera ant Balkanų.
Balkanuose cholera smar

kiai platinasi. Jau seniai ji 
ir Austrijon perėjo. Nuo 
choleros daugybė žmonių 
miršta Konstantinopoly, 
Budapešte ir abelnai visame 
Balkanų pussaly. Matomai, 
iš ten ji perėjo ir į Rusija.

Sprogo kanuolė.
Revelis. Ant minininko 

“Pritki” sprogo kanuolė. Du 
užmuštu, trįs sunkiai sužei
sti.
Yuan - ši - Kai liks apšauk

tas imperatorium.
Tokio, Japonija, 1 spalio. 

Iš Shanghai praneša, jog 
Chinijoj susitvėrė slapta or
ganizacija, kurios tikslu 
bus apšaukti Yuan - ši - Kai 
imperatorium ir panaikiųti 
republikoniškų valdžių, o vėl 
atgaivinti monarchijų. Tai 
organizacijai pritaria ir sti
pri kariumenės lyga. Todėl, 
reikia tikėtis, jog Chinų re- 
publikos gyvavimo dienos 
yra suskaitytos.

Bulgarija ir Turkija.
Konstantinopolis, 29 rūgs. 

Bulgarai ir turkai galutinai 
susitaikė ir padarė naujų 
sutartį. Pagal tų sutartį 
bulgarai nustoja Adriano- 
polį ir didelį plota jų užka
riautos žemės, kurių apgy
venę krikščionįs.

Kiek žuvo bulgarų?
Sofija, 29 rugsėjo. — Iš 

valdžios apskaitymų matosi, 
kad abiejose karėse liko už
mušta 44,892 bulgarai. Ta; 
me skaitliuj 30,024 bulgarai 
krito karėje su turkais, o 
14,868 — su Graikija ir Ser
bija. Sužeista gi abiejose

lingesnė, kuomet gavo ge
roką paskolą iš Francijos, 
kurią dabar išleidžia vėl dėl 
ginklavimosi.

Atidengtas suokalbis.
Lisbona, Portugalija. 25 

rugs. Iš čia praneša, kad 
policijai pavyko susekti suo
kalbį ant Portugalijos mini- 
sterių pirminiiiKO d-ro Al
fonso Costo ir int jo visos 
šeimynos. Tapo suareštuo
ta penki jauni vyrai, kurie 
taikėsi padėti bombas po 
Costo namais, kur jis gyve
no su visa savo šeimyna.

. j- *.■_-------------- , i.’i_

tik balsuot gaus.
Paryžius, 29 rugs. — Tu

la mergina, Francoise Pru
dent, per klaidą buvo užra
šyta laike krikšto vaiku. 
Kaip ji per tą visą laiką gy
veno, nėra žinios, bet kuo
met ją pareikalavo stoti ka
riame nė n, tai ji pribuvo ap
sitaisiusi vaikinu. Kuomet 
apsižiūrėjo, kad tai mergi
na, tuomet ji pasakė: “Aš 
sutinku tarnauti ir kariu- 
mėnėj, jeigu jūs man suteik
site balsavimo teises.”

Irgi “lygybė.”
Kad sufragistės kovoja, 

reikalaudamos sau tiesų, tai 
nieko tame nėra nuostabaus, 
bet kad jos pradeda jau iš 
proto kraustytis, tai reikia 
ne tik stebėtis, bet jau ap
gailestauti.

Neseniai Paryžiuj buvo 
didelis sufragiščių mitingas, 
kuriame išnešė protestą 
Francijos prezidentui, kad 
tas pradėjo susimylėti ant 
nuteistų mirtin moterų, pa
keisdamas joms mirties bau
smę kalėjimu. Šiame prezi
dento pasielgime sufragis
tės mato panieką moterims 
ir reikalauja, kad nuteistos 
moterįs mirtin, būtų žudo
mos lygiai su vyrais, be jo
kių ten susimylėjimų.

Mat, ir čia nėra lygybės!... 
Vargšės tos sufragystės!...

žymi vagystė.
Brussel is, Belgija, 25 rug

sėjo. Iš Paryžiaus tūlas pir
klys siuntė Brusselio Tarp- 
tautiškon bankon $50,000 
vertės brangenybių, kurias 
pakeliuj iš traukinio ir pa
vogė. Vagįs nesusekti.

Rusija Chinijoj.
Londonas, 25 rugs. — Iš 

čia praneša, kad Rusija, pa
siremdama tuom, jog Chi- 
nija neduoda jokios gvaran- 
tijos už nepaliečiamybę ru
siškų karavanų, traukian
čių vakarinėn Mongolijon, 
nusiuntė savo kazokus, ku
rie ir užėmė Mongolijos mie
stus: Kobbo ir Tschongon- 
tschak

Streikai.
Milakoje sustreikavo uos

to darbininkai ir prekių ne
šiotojai, reikalaudami pail- 
sio sekmadieniais ir darbo 
atlyginimo pagal taksos. 
Uosto vyriausybė, kaip gir
dėt, žada išpildyti tik jų rei
kalavimų dėl atlyginimo.

Tifliso mieste vis dar te
besitęsia tramvajų darbi
ninkų streikas.

Rygos uoste jau dirba 3,- 
400 žmonių, tarp kurių, 400 
kalinių ir jūrininkų. Strei
kuoja dar 600 uosto darbi
ninku.

Taip-pat streikuoja Miko- 
lajevo uosto darbininkai. Jų' 
darbus dirba kaliniai.

Naujoji gubernija.
Rugsėjo 1 dienų Cholino 
mieste buvo didelė iškilme: 
tų dienų vyriausybės vardu 
paskelbtas buvo naujosios 
Cholino gubernijos atidary
mas.

Per mišias muse kunigą.
Iš Liublino praneša, kad 

čia kunigui belaikant mi
šias, prisigrūdo prie jo 
jauna moteriškė ir taip 
primušė kunigų, kad tas net 
“švenčiausių” paleido iš ran
kų. Įnirtusios davatkos ir 
ir kiti besimeldžiantieji šo
ko prie merginos, norėdami 
jų išvilkti į šventorių ir te- 
nais savo teismu nubausti, 
bet atsitaisiusiam kunigui 
pasisekė ištraukti “kaltinin
kę” iš bepročių žmonių.

Atsargiau, tėveliai, su gra
žiąja lyčiai...

liauja daugiau, negu vyrų.- 
Gailus tai apsireiškimas! 
Kasdiena išveža iš Eitkūnų 
po 2, 3 ar 4 vagonus keleivių, 
po 30-40 žmonių vagone. 
Daugelį blokuoja akimis, ki
tus krutinę. Pajūryj irgi 
______ Koki vargą mato 
tte žmonės, baisu žiūrėti. 
Ašaros ir vargas!

(“Liet. Ukinin.”)
Darbininkai uždirba, kaip 

Amerikoj.
Vaškini (Panevėžio aps

kričio). Darbininkai pas 
mus tiek uždirba, kaip ir A- 
merikoj: rugius pjaudami 
vyrai ėmė po 1 rub. 20 kp. ir 
po 1 rub. 50 kp., o moters po 
80 kp. ir po 1 rub. Už linų ' 
rovimų dar daugiau gauna: 
moterįs ligi 3 rub., o vyrai 
viršaus 3 rub. Be to, darbi-
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SPAUDOS BALSĄIAr męs gyvenam
Ir Brooklyno močiute 

džiaugiasi.
Brooklyno močiutė “Vie

nybe” džiaugiasi, kad pro
testas prieš socijalistišką 
laikraštiją atnešęs vaisių. 
Nekurie subjektai sudėję 
kelis dolerius daugiau. Jei
gu “Kova”, “Laisvė”, “Ke
leivis” ir “Pirmyn” būtų nie
ko nerašę (arba gyrę) pp. 
Basanavičių ir Yčą — tai 
Waterburio saliunieris Po- 
vilaika būtų davęs tik 10 do
lerių, o dabar davė net šim-

Čia ir pasirodo, kad viso
kiems Waterburio saliunie- 
riams ne tautos namas rūpi, 
bet Yčas ir B as. Ne idėjos 
parėmimas jiems rūpi, bet 
savotiškos politikos parėmi
mas ir apsidraudimas nuo 
kritikos. Tikrojo patriotiz
mo pas tuos ponus ir yra tik 
už kelis centus, bet kada jie 
mato protestuojant prieš so- 
cijalistus — o, tada jų saliu- 
ninis patriotizmas pakįla.

O Brooklyno močiutė iš to 
džiaugiasi! Nabagėlė! Savo 
senatvėje ji mato, kad tik 
svaigalas, triukšmas ir lai
kinas nervų įtempimas pa
laiko jos amželį.

Rimto darbo, r 
vinių ji neturi, šiandien ji 
po Yčo pantapliu, o rytoj 
po Povilaikos.

švarus. Žodžiu sakant, 
Mass, piliečiai turės pasta
tyti savo išrinktuosius, kai
po vadovus, tvarkdarius ir 
prižiūrėtojus valstijos gyve
nimo bėgio.

Didžiuma lietuvių darbi
ninkų į valstijinius bei mies
tų rinkimus neatkreipia ma
žiausios atydos. Daug yra 
tokių, kurie turi pilietiškas 
popieras, gali balsuoti, vie
nok mano, kad jo balsas ma
žai ką reiškia ir todėl visiš
kai susilaiko nuo balsavimo. 
Toks manymas yra klaidin
gas. Kiekvieno piliečio bal
sas yra tai didžiausia galybė 
šioj šalyj. Vienas balsas ga
li pakreipti miesto arba ir 
visos valstijos valdymo vė
žes blogon arba geron pu
sėn. Nesusipratę darbinin
kai nepermato savo galybės. 
Jie mano, kad jeigu prie 
darbo jie yra vergais, tai ir 
balsavime turi būti tokiais 
pat. Na, ne! Balsas tur
čiaus ir balsas darbininko 
turi vienodą galę šioj šalyj. 
Valdančioji klesa tą gerai 
supranta. Todėl visokie 
sukčiai politikieriai ir sten
giasi kuodaugiausia prisi- 
žvejoti darbininkų balsų. 
Prieš rinkinius, tartum bi
tės, subirzgia demokratų ir 
republikonų automobiliai į 
darbininkų . apgyventas vie
tas. Tik tu išeik, nuvargęs 
darbininke, vakarais ant sa
vo miesto gatvių, o pamaty
si papuoštus vežimus, apli- 
pintus politiškais apgarsini
mais, aplink kuriuos šūkau
ja pasamdyti valkatos, gar
bindami kokio nors demok
rato ar republikono vardą. 
Pamatysi, kad ant kiekvieno 
kampo šūkauja iš automobi
lių nutukę politikieriai; jie 
kalbėdami, prižada aukso 
kalnus darbo žmonėms, kad 
tik išviliojus nuo jų paskuti
nį ginklą-balsą ir kad su to 
balso pagelba gavus šiltą 
vietelę, kurioj betupėdamas, 
galėtų skusti tuos pačius ap
gautus darbininkus., Da
bar, prieš rinkimus, jie pra
kaituoja, bet po rinkimų jūs, 
d O V’bi ni nV p.i tn v"wifn rlžil iii prakaituoti!

Daug dar yra nesusipra
tusių darbininkų, kuriuos 
demokratai ir republikonai 
pritraukia prie savęs su pa
gelba skambučių, barškučių, 
gražių žiburėlių ir stiklo a- 
laus. Jie lengvai, be ma
žiausio apsvarstymo, nume
ta savo balsą, o iš to buna 
labai blogos pasekmės. Už 
tuos lengvai numestus bal
sus kapitalistai labai tankiai 
atsilygina jiems policisto 
buožėmis ir kalėjimais.

Argi ne taip buvo laike 
kriaučių streiko Bostone, 
laike Foss’o darbininkų 
streiko Hyde Parke ir laike 
sunkios kovos Ipswicho, 
Milfordo ir Montellos darbi
ninkų. Juk visur buvo pa
leista į darbą policistų buo
žės ir revolveriai, visur be 
pasigailėjimo darbininkai 
buvo baudžiami ir sodinami 
į kalėjimus. Už nežmonišką 
darbininkų persekiojimą 
kalti netik demokratiški val
dininkai, bet ir tie darbinin
kai, kurie savo balsus atida
vė jiems už alų ar cigarą.

Jeigu darbininkas, maty
damas demokratų ar repub
likonų tokius žvėriškus dar
bus, atiduoda jiems savo 
balsą, tai jisai, parduoda 
pats save ir savo šeimyną į 
besočio kapitalo rankas ir 
lieka savo klesos išgama.

Lai atmena kiekvienas 
darbininkas, kad jis laike 
rinkimų savo balsu gali už
protestuoti už bjaurius dar
bus republikonų ir demo
kratų; kiekvienas darbinin
kas balsuotojas laike rinki
mų tampa teisėju savo iš
rinktojo. Savo balsu jis ga
li pasmerkti arba išteisinti 
kiekvieną valdininką.

Taigi, eidamas prie bal
savimo būdelės, gerai pagal
vok, darbininke, kas tavo 
draugas, o kas pardavėjas. 
Tavo draugu negali būti nei 
vienas kapitalistiškų partijų 
kandidatas, nes jų reikalai 
iš pat pamato priešingi dar^ 
bininkų reikalams. Tavo 
draugu gali būti tiktai dar
bininku partijos kandidatas

partija yra darbo žmonių, 
varguolių partija. Ji visuo
met stovi ant apginimo dar
bo žmonių reikalų. Todėl 
kiekvieno darbininko prie
dermė yra balsuoti už soci- 
jalistų partijos kandidatus.

P. Svotelis.

Z. ALEKSA.

Moterų padėjimas ir lytiškas 
klausimas Evangelijoj bei 

apaštalų raštuose.
/ ___________________

da atsiminti, jog monogamiška šeimyna 
reikalavo monogamijos vien moterims, kad 
os gimdytų legališkus vyriškių įpėdinius. 
<iti vyriškių vaikai ne nuo tiesotos žmonos, 
xaipo ne įpėdiniai, vien paniekos verti. 
Krikščionystė su tokiu apsireiškimu visai 
nekovojo ir nelegališkus vaikus statydavo į 
paniekos pavyzdžius. “Jei liekat be dievo 
jausmės, kuri visiems bendra, tai jūs — 
nelegališki vaikai, ne sūnus”. (Povylo laiš
ke į žydus XII. 8.)

Nereikia kovoti su skriauda, nereikia 
iriešytis net žiauriausiai valdžiai, nereikia 
teiti balso prieš vergystę (vergai toliau te
vergauja), nereikia kovoti prieš moterų nu
žeminimą, pakanka vien vidutinio tobulini
mosi, kas reikalauja atsisakymo nuo visko 
kūniško. Povylas rymiečiams rašė: “Kū
niški pajautimai — mirtis, o pajautimai 
dvasiški — gyvenimas ir ramumas, nes kū
niški pajautimai — pasipriešinimas prieš 
dievą”. (VIII. 6—7.) Kolosiečiams gi pri
dūrė: “Numarinkite žemiškus savo (kūno) 
narius, kad nebūtų palinkimo prie paleistu
vystės, nečystatos, geidulių, blogų geismų 
ir kekšystės, kuri yra stabmeldystė.” (III. 
5.) “Nejieškokit žmoniškos garbės nei nuo 
savęs, nei nuo kitų.” (Fesaliečiams II. 6.) ' 
“Viso blogo šaknis — tai meilė prie aukso, 
meilė, kuriai atsidavę kaikurie iš jūs atpuo
lė nuo tikėjimo ir patįs savę pastūmė prie 
didelių nuliūdymų”. (Tani. VI. 10.) “Nuo 
berniokiškų geidulių bėgk; o laikykis teisy
bės, meilės, sutikimo su visais viešpatį pri- 
pažinstančiais savo širdyj”. (Tam. II. 22.) 
Krikščionys, bekovodami su kūniškais da
lykais ir žydams pipirų duodavo: “Pagei
daujantieji girtis iš kūniško atžvilgio ver
čia jus apsipjaustyti tik dėl to, kad nebūti 
persekiojamais už Kristaus kryžių. (Galo- 
sams VI. 12.) - Krikščionims jau nereikia 
apsipjaustymo, nes jie ne kūniški, bet dva
siški dievo sūnus.” (Rymiečiams IX. 7—9.)

Ir kovoj su kūniškais dalykais pirmi 
krikščionįs nesąmonių pasiekė. Net garbin
gi darbai iš krikščioniško atžvilgio paniekos 
verti ir jų reikia vengti. Padėkim, Marija 
ne dėl to sulaukia Kristaus pagirimo, kad 
užsiimtų ji namų darbais, bet-dėl to, kad 
tuos visus darbus palikdama savo sese- 
rei Mortai, pati tik klauso Kristaus pamo
kinimų (Luk. X. 39—42.) Iš kitos pusės,

(Toliau bus.)

Juokingas klausimas! — 
atsakys skaitytojas. Na, bet 
mane visai neima juokas. Aš 
jaučiu ir matau, kad nei aš, 
nei tu, skaitytojau, negyve
ni... Netiki? Tai klausyk.

Ir aš ir tu kas rytas eina
me į darbą. Visur, kur tik 
važiuojame ar einame, mus 
patinka visokis . likimas: 
darbas, darbas ir darbas! 
Nors męs visada dirbame, 
bet labiausia skurstame. 
Mums stoka oro, apšvielbs, 
maisto — męs badaujame...

Nei tu, nei aš nedirbam iš 
patikimo, liuosos valios, bet 
dėl to, kad priversti esame 
dirbti — dirbti, kad kiti gy
ventų ! Mums gi patiems nė
ra laiko gyventi...

Nors yra sakoma, kad 
darbas, tai gyvenimas, bet 
aš tam netikiu. Gyvenimas 
reikalauja ir daugiau ko 
apart darbo. Tik tas gyve
na, kas auga, tobulinasi. 
Kas gyvena, tas mažai dir
ba, o męs negyvename dėl to, 
kad perdaug dirbame.

Aš suprantu, jei tie žmo
nės sudaro įstatymus, ką 
apgina privatišką nuosa
vybę ir palaiko vergiją, ku
riems tas suteikia gražų 

, bet man nesu
prantama, kaip gali priimti 
ir apginti tuos įstatymus, 
tokį kvailą surėdymą tie, 
kuriuos su pagelba tų įsta
tymų pavergia ir išnaudoja, 
kurie patįs galutinai po jais 
suklumpa. Ir kada vieni su
klumpa, tai tūkstančiai at
eina kitų ir dirba, kad kiti 
gyventų... Begalinis darbas, 
vergiškas padėjimas atima 
neužsiganėdinimą, užslopi
na protestuojančią spėką. O 
tie žmonės, kurie jau nusto
ja protestuojančios spėkos, 
legali tverti tikro gyveni
ne, nes jie savo padėjimo 
hlnai neatjaučia, nesupran
ta. Reikia, kad tai kiti pa
sakytų, sujudintų. Tą pa
daro agitatoriai. Tat ir ne
stebėtina, kad valdančioji 
klesa įų niekados neapkentė 
yra neramus, pilni neužsi- 
ganėdinimo žmonės, J jie eina 
į ramią žmonių minią ir sėja 
neramumo sėklą. O tas yra 
būtinai reikalinga. Be jų 
mūsų draugija negalėtų 
žengti linkui kultūros. Ka
da Amerikoj tapo panaikin
ta vergija, tai tas atsitiko 
ne iš priežasties energiško 
vergų sukilimo, nei gi dėl 
to, kad jie būtų išreiškę no
rą likti laisvi. Bostone ir ki
tose vietose pirmą vietą už
ėmė kaslink panaikinimo 
vergijos smarkus agitato
riai, kurie sukėlė tą audrą.

Dabarties agitatoriai - so
či j alistai irgi tą patį daro. 
Jie eina į vergų minią ir sa
ko : kelkitės! gana vergau
ti. Iki šiol jūs dirbote, kad 
kiti gyventų, bet jūs irgi 
privalote gyventi. Jūsų 
skurdo priežastis yra tame, 
kad jūs visus išdirbystės 
įrankius atidavėt saujalei 
kapitalistų, kurie nieko ne
gamina, kurie jumis paver
gia ir išnaudoja. Kapitalis
tai sudaro įstatymus, o jūs 
juos priimat ir net dar apgi- 
nat. Jūs turit sudaryti sau 
įstatymus patįs kokie jums 
yra, naudingi, kurie leistų 
jums gyventi.

Tačiaus ir dabarties agi
tatorių - socijalistų balsas 
išpradžios rado silpną prita
rimą pas vergus. Skurdas, 
ubagavimas sudarkė žmo
gaus esybę. Žmogus net ne
supranta ir to, kad jis yra 
vien kapitalisto įrankiu ga
minimui turto.

Socijalizmas jį paliuosuos. 
Ir ne tik paliuosuos, bet su
teiks progą gyventi, augti 
ir tobulintis. Barabošius.

Skaitlinių šviesoj

<£±*

Kas padėjo fundamentą tau- ■
tos namams?

“Laisvėj” kadaise buvo 
rašyta, kad “Kova”, “Lais
vė” ir kiti soc. laikraščiai 
daug daugiau prisideda prie 
tautos namo pastatymo, ne
gu ilgaskverni ja ir jos uode
gos. /

“Tėvynė” ir “Lietuva” 
, tiktai pasityčiojo iš tų “Lai

svės” žodžių. Renegatas 
Račkauskas net prašneko 
apie gėdą (kurios jam pa
čiam niekad nereiktų už
miršti.)

Atsakymu minėtiems su- 
dayatkėjusiems laikraš- 
mas: 1904 metais, kada 
valdžia turėjo mums grąžin
ti spaudą, daugelis kleboni
jų jegamasčių sakė: “tai 
mūsų rubliai grąžino spau
dą, o ne kokie ten Kudirkos 
ir cicilikai.” Taip protauja 
ir “Tėvynė” .su “Lietuva.” 
Kas jiems galvoj, kad soci- 
jalistai ir radikalai revoliu
cijos metais sukėlė audrą 
kuri davė progą mūsų tau
tai nors šiek-tiek atsikvėpti. 
Ant tūkstančių kankinių, 
ant tūkstančių ištremtųjų 
ponai Balučiai ir Račkaus
kai nepaiso. Pagal jų apro- 
kavimą, tai koksai nors prie- 
laidinis kunigas ar jo pas
tumdėlis Yčas yra “garbės 
verti vyrai”, o revoliucijo- 
nieriai, socijalistai, ištrem- 
tiniai... et — tai vis išgamos 
ir tautos nevydonai.

Ypač p. Račkauskas netu
rėtų didžiuotis, nes 1905 
metais, kada geriausi Lie
tuvos sūnus organizavo 
žmones, tasai ponas redaga
vo “Lietuvių Laikraštį”, ku
ris prisilaikė šlykščiai atža- 
gareiviškos pakraipos ir bu
vo vedamas tosios partijos, 
kurios šulu buvo žinomas 
Seinų judesius Antanavi
čius, liepęs išdavinėti val
džiai revoliucijonierius.

“Dilgėlės” apie protestą.
“Dilgėlės” (N20) puikiai 

sukritikuoja juodosios gau
jos ir patentuotų patriotų 
protestą. Jos teisingai sa
ko, kad to nešvaraus protes
to tikslu yra: “paniekinti, 
apšmeižti, varyt krucijatą 
(kryžeivišką karę) priešais 
lietuvių socijalistų judėji
mą Amerikoje.”

Suprantama, kad kitokio 
tikslo pas juos ir negalėjo 
būti. Na, bet, vargšai, be- 
kasdami kitiems duobę, ma
tomai, patįs į ją įgrius.

Apie “Laisvės” moterų num.
* “Pirmyn” ir “Dilgėlės” at

siliepė gana prielankiai apie 
moterų numerį. 

” žada sekančioj sa-
vaitej padaryti platesnę to 
moterų numerio apžvalgą.

Prieš rinkimus
Jau artinasi rinkimai Ma

ssachusetts valstijoj. Už 
kelių savaičių šios valstijos 
piliečiai turės išrinkti valdi
ninkus, kurie prižiūrės vals
tijos tvarką, rūpinsis žmo
nių reikalais, pridabos, kad 
niekur nebūtų betvarkės, 
kad miestai ir miesteliai, 
kaimai ir kaimeliai būtų

Rusijos biurokratinė val
džia, įvesdama kokias nors 
reformas valstybės surėdy
me, visuomet tvirtina, būk 
tai daro liaudies labo dėlei.

Kritiko akimis nepažvel
gus į tas reformas - refor- 
mėles, nepasiknisus, ištik- 
krųjų, kartais, atrodo, kad 
koks nors menkniekis ir da
roma tikrai nuo širdies, kad 
liaudžiai palengvinus būvį— 
padėjimą. Vienok menkių 
menkiausiose valdžios su
teiktose “lengvenybėse — 
laisvėse” nerasi mažiausio 
noro liaudžiai patarnauti 
Viskas, kas valdžios nebūtų 
daroma, kokios atmainos 
valstybės surėdyme nebūtų 
vykdomos — viskas daroma, 
kad liaudį dar labiau su
kvailinus, dar labiau pa
vergus, kad joje užmušus 
prakilnesnius pajautimus, 
geresnius norus — troški
mus, kad paskui ramiau 
biurokratija bei aristokrati
ja galėtų viešpatauti.

Tūlas skaitytojas įtars 
mane tuščių žodžių 
svaidyme, sakys, kad kal
bu be tam tikrų faktų — nu
rodymų. Skubiu faktais kal
bėti. Lai už mane kalba 
skaitlinės. Gal kiekvienas 
iš Amerikos lietuvių atsime
na, kuomet Rusijos valdžia 
panaikinus karčemas, stei
gė monopolius. Tuomet pla
čiai buvo pasklydęs gandas 
kad monopolius steigia dė 
to, kad girtuoklystę suma
žinus, kad karčemose įvai
rios šunybės pildomos, kac 
ten žmones apgaudinėja ir 
tt. Valdžia irgi tai tvirtino, 
net sakė, kad vaikams be) 
girtiems degtinės pardavė- ini v-> nin v. "a.
tinės. Rasit ne vienas, mėg
stąs degtinėj savus nervus 
nuolatos mirkyti, nuliūdo, 
išgirdęs panašias naujienas.

Žvilgtelkim į skaitlines, 
ką rodo jos, kuomet buvo 
daugiaus degtinės išgerta? 
Prieš monop.

įvedima.
1884 — 0,66.
1885 — 0,61.
1886 — 0,53.
1887 — 0,58.
1888 — 0,58.
1889 — 0,57.
1890 — 0,53.
1891 — 0,49.
1892 — 0,49.
1893 — 0,49.

Regis, bus 
monopolius įvedus, girtuok
liavimas nesumažėjo, bet 
dar padidėjo.

Nesu aš karčemų šalinin
ku ir nei jų buvimą noriu 
pagirti, čia ne tas man rū
pėjo, o tik noriu nurodyti 
skirtumą valdžios žodžiuose 
ir darbuose.

1910 metais Rusijoj degti
nės išgerta 89,542,467 vied- 
rai, 1911 m. — 91,650,236 
viedrai. Praeitais metais, 
būtent 1912, iš degtinės val
džia gryno pelno turėjo 626 
milijonus rublių! Žinoma, ne 
monopolius tokią girtuoklys 
tę pagimdė. Vargas, skur
das, tamsybė ir darbo sun
kios aplinkybės — tai gir
tuoklystės motina. Neiš
brendama tamsa, bei bega
linis skurdas, žmogų trau
kia smuklėn. Tiek tai mili
jonų rublių alkani žmonės 
suneša valdžiai.

Tik tuomet Rusijoj gir
tuoklystė sumažės, kuomet 
liaudis giliai atjaus savo pa
dėjimą, kuomet jinai pati 
pagerins savo būvio padėji
mą, pakeis dabartines dar
bo sąlygas geresnėmis.

Šis kovos būdas su svaigi
namųjų gėrimų vartojimu 
yra vienas iš tiesiausiųjų ir 
geriausiųjų. Šio kovos būdo 
r Rusijos socijalistai prisi- 
aiko. Jie visuomet tvirti^ 

na, kad girtuoklystė tuomet 
sumažės, kuomet liaudies 

bininkų partijos kandidatas padėjimas pagerės, o ne ant- 
-socijalistas. ' Socijalistų raip. J, Beširdis.

| Monopoliu? 
įvedus.

1902 — 0,49.
1903 — 0,52.
1904 — 0,51.
1905 — 0,53.
1906 — 0,60.
1907 — 0,59.
1908 — 0,57.
1909 — 0,55.
1910 — 0,56.
1911 _ o,61.
aišku, kad

(Tąsa.)
Jokūbo laiške skaitom: “Geidulingi, nusi
žeminki! prieš dievą; prieštaraukit velniui 
ir jis pabėgs nuo jūs; nuvalykit rankas, nu
sidėjėliai, pataisyki! širdis, dvidušiai! 
(IV. 2—8.) Petras rašė: “Kaip paklusnus 
vaikai, neprisitaikykit prie senų geidulių 
dėl jūs nežinojimo” (I. 14.) “Mieliausieji! 
meldžiu, kaip ateivius ir praeivius, šalintis 
nuo kūniškų geidulių, sukilusių prieš dū
šią” (II. 12.) Kitame laiške Petras nurodo, 
jog smarkiausia liks nubausti tie, “ką eina 
paskui bjaurių kūniškų geidulių, ką panie
kina vyriausybę”... (II. 10.) Ir Juda geidu
lių šalininkams pranašauja dideles baus
mes: “Kaip Sodoma, bei Gomora ir aplinki- 
nieji miestai, lygiai ir jiems paleistuvau
jantieji bei besivalkiojantieji paskui kitą 
kūną,, pakliūva amžinos ugnies bausmei, 
taip bus ir su tais, kurie bjaurina kūną, 
atmeta vyriausybę ir išmetinėja augštajai 
valdžiai.” Tokiu būdu paleistuvystę ir tar
navimas geiduliams priskaitytas prie lygių 
nusidėjimų su valdžios priešais. Tokius pa
lyginimus gali daryti tik dvasiški ubagai 
arba akli aplinkybių vergai!

Krikščionystės apaštalai, bekovodami 
šu žmonių ištvirkimu, manė, jog neužilgo 
pasirodys kiti apaštalai, tamsos apaštalai, 
ką žmones nugrųs į dar didesnes ištvirkimo 
gelmes. Ir neapsiriko! Keliems šimt
mečiams praslinkus, popiežiai ir jų 
agentai liko naujais žmonijos ištvirkimo 
mokytojais. Popiežių rūmuose ir Ryme su
vijo sau lizdą šlykščiausios paleistuvystės 
sulai; o dvasiškiai, beskelbdami Kristaus 
noksią, Rymo paleistuvystę išnešiojo visur, 
kur tik užviešpatavo kardo ir ugnies krikš
čionystė. Ir neapsirikta pirmų krikščionių, 
skelbiant, jog neužilgo pasirodys nauji 
zeidmainingi pranašai, ką liks Antikristo 
oirmtakūnais. Petro laiškuos skaitom: “Ii 
buvo apgavingi pranašai tarp liaudies, ly
giai ir pas jus bus apgavingi mokytojai, ką 
ves blėdingas atskalas... Ir daugybė seks 
oaskui jų ištvirkimą... Ir iš geidulingume 
gaudys jus lapių žodžiais”... (II. 1—3.) Jie 
(netikri pranašai, kaip dabar juos vadina tų 
pranašų įpėdiniai, mūsų kunigų ypatose; 
gaus atlyginimą už beteisėtumą, nes jie 
stato užsiganėdinimus kasdieniniame per
tekliuj, begėdžiai ir apibjaurytojai, jie ga- 
nėdinas savo apgavimais, besivaržydami su 
inmis: ju akys pilnos geidulių ir nuolatinės 
nuodėmės; jie gundo nesustiprėjusias dū- 

: šias; širdis jų pritaikyta prie paleistuvys- 
, tės; — tai prakeikimo sūnus; tiesų kelią 

palikę, jie paklydo”... (II. 13—15.) ' “Nes 
beskelbdami išpūstą tuštžodystę, jie gaudo 

i kūniškus geidulius ir tų ištvirkimą, kurie 
dar tik atsitraukė nuo esančių paklydime” 
(II. 18.) Tai žodžiai, kuriuos galima pilnai 
pritaikyti prie krikščionystės šulų iš popie
žių garemų laikų. Tiesa, šie žodžiai buvo 
metami į kitą pusę, bet pataikyta į metėjų 
Įpėdinius, ką išėjo iš vėžių.

' Nepaisant į tą viską, krikščionystė uo
liausiai platinosi tarp žmonių, ištvirkime 
paskendusių. Tiesa, krikščionių vadai, 
kaip įmanydami, rūpinosi tuos puolusius 
žmones pakelti ir juos ant geresnio kelio 
nuvesti. Bet visgi Kristui nekartą buvo 
daromi išmetinėjimai, kam jis apsisupa nu
sidėjėliais. Pagaliaus, tarp Kristaus šali
ninkų męs randam nemažai prostitučių. 
Ryšiu tarp Jėzaus ir samariečių lieka tūla 
moteris, ką nors ir turėjo penkis vyrus, bet 
tie “vyrai” jai nebuvo tikrais vyrais. (IV. 
7—42). Arba — tūlame mieste Jėzus užėjo 
pas tūlą f arize jų į svečius. Tenai ateina 
prostitutė ir numazgoja jo kojas, ištepa jas 
kvepiančiais aliejais. Farizejus pradėjo 
galvoti: “jei jis būtų pranašas, tai žinotų, 
kas bei kokia moteris lyte josi jo, nes tai nu
sidėjėlė.” Jėzus, supratęs šias farizejaus 
mintis, papasakojo jam patarlę apie dides
nės skolos apleidimą ir pagyrė prostitutę, 
ką išbučiavo jo kojas, nes už tai jos tikėji
mas išgelbėjo ją (Luk. VII. 36—50). Iš ki
tos vietos męs sužinom, jog toji nusidėjėlė 
vadinosi Marija (Jon. XI. 1) iš Magdalos 
Luk. VIII. 2), iš kurios buvo išvyti septyni 
velniai. Marija ir jos sesuo Morta buvoįtr- 
timomis Kristaus draugėmis. To drauga
vimo Kristui nenorėjo dovanoti veidmainin
gi žydai - farizejai, ką save skaitė čystatos 
paveikslais. Ir pats Kristus apie save saky
davo : “ve žmogus, ką mėgsta valgyti ir vy
ną gerti, mytarių ir nusidėjėlių draugas.” 
(Mat. XI. 19.) Ir draugavo Kristus su jais, 
nes “ištikro sakau jums, jog mytariai ir pa
leistuvės pirma jūs eina į dievo karalystę; 
nes atėjo pas jus Jonas (Krikštytojas) tei
singumo keliu ir jūs nepriėmėt jo, o myta
riai ir paleistuvės įtikėjo jam; jūs gi, ir pa
matę tą, paskui nesigailėjot, kad įtikėti 
jam”. (Mat. XXI. 31—32.) j

Jei paleistuvės galėjo pasitaisyti ir net 
ikti artimesnėmis prie dangaus vartų, tai 

stačiai nesuprantama būtų ta panieka, su 
<uria krikščionystės apaštalai atsinešdavo 
prie taip vadinamų nelegališkų vaikų. Po
vilui (laiške į galus) patinka ta seno įstaty
mo vieta, kuri taip skamba: “Išvyk vergę 
ir sūnų jos (jis kartu ir tūlo žydų patriar
cho sūnus), nes vergės sūnus nebus įpėdiniui 
su laisvos žmonos sunumi”. (IV. 30.

' Mano Ligos.
(Pagal Ed. Weidenbaum’a

Tankiai sau galvoju vienas: 
Kam mane likimas slėg’? . 
Laimės jieškau aš per dienas, 
Dct... ji nuolat man pabėg’...

Kitas nieko nors neveikia, 
Tu r gana sau pinigų!
Aš nors dirbu — skursti reikia,— 
Neatsiginu vargų...

Nėr prie vėlės nė skatiko, 
Ko prašyti? — kas tau duos?
Vien mirtis tik man beliko —
Nieks iš jos neišvaduos!

Daug man teko skurst ikšioliai... 
Ežers laukia... ten geriau...
Ei! sudiev jums, vargo broliai, 
Neregėsiu jūs daugiau!...

Kelias smuklei ein pro šalį, 
Girdžiu alasą žmonių.
Kas praeit pro ją lai gali?
Et, užsuksiu — po velnių...

Argi eisiu aš taip sausas?
Reik kišeniun ranką nert...
E, matau, ir man teks kaušas— 
Nors prieš mirtį reik išgert!

Štai — tarp jų jau girtuokliauju, 
Ranka stiklą, antrą siek...
Ir — kiekvienu gurkšniu nauju 
Man gyvybės gaila liek...

. Et, ir kojos jau pavargo, 
Vėlu eit šiandien tenai... 
Ei! gerasis, duok ant bargo! 
—“Duosiu.” — Tuziną čionai!...* * * .

Kitą sykį man užėjo
Vėl liga... tik jau ne ta!
Mylima mat prižadėjo
Meilėj būti vis tvirta...

Tuokart man jije prisiekė 
Meilės pajiegoms visoms, 
Ir ne vieną bučkį siekė — 
Kvailas, kurs dar tiki joms!

Švyts iš miesto atbildėjo, , 
Sušukuotas, gan dailus;— 
Meilintis prie jos pradėjo:
Perka žiedus ir žaislus.

Aš maniau: kvaily, landyki, 
Širdį ji vistiek neduos...
Bet čia staigu — paklausyki— 
Ilgaskvernis riša juos!

Kraujas kerštu verda — plaukia, 
Skausmo audros draskos, gaudž’... 
“Keršyt” — slaptas balsas šaukia, 
Ranka peilio kotą spaudž’.

Mirsi tu, — o niekadėjau! — 
Rengiaus eit ir tą išvest, 
Bet čia draugas: — geradėjau, 
Eiva keliatą išmest...

Metėm’, metėm’... ryts jau aušo, 
Rūpesčiai nuslinko sau...
Kojos vos galvos beklauso,r
Ir piktumas dingo jau.* ♦ * .

Na ir dartės savo dalį 
Skausme išmetu ašai;
Et, nors kojos krypst į šalį — 
Čia juk blogo nėr visai!

. Klajūnas.

abut..
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Susivienyjimo Lietuvių 
Amerikoj reikaluose.

žodelis “Tėvynei”.
Jau nuo seniai SLA. orga

nas “Tėvynė” turi paprotį 
kišties į politiką ir iš adatos 
priskaldyti vežimą, kaip tai: 
apie visokius Kutras, Kon- 
kolauskus ir Smilgas — ir 
tai vis daro neva reikale ap- 
ginimo lietuviškos tautos. 
Bet pastaruoju laiku “Tėvy
nė” taip įsivyravo politikoj, 
kad šaukias net visokių ilga
skvernių pagelbos apgynime 
p. Yčo garbės.

Vos tiktai suspėjo iš laivo 
išlipti L.M.D. delegatai pp. 
Basanavičius ir Yčas, SLA. 
organas “Tėvynė” tuoj visų 
pirmiausia pasirūpino pa
statyti juos Amerikos lietu
viams, kaipo didžiausios 
garbės užsitarnavusius vy
rus, kaipo didžiausiai pasi
darbavusius lietuvių tautos 
labui praeityje, kaipo di
džiausius kovotojus už iš- 
liuosavimą Lietuvos iš po 
žiauraus rusų caro jungo, o 
ypatingai į podanges iškėlė 
p. Yčą, kaipo dabartinį lie
tuvių atstovą Valstybės Dū
moje. Apie to pono nešva
rią politiką ir apie gautą 
nuo kruvinojo rusų caro 
(Lietuvos geriausių sūnų 
kankytojaus) medalį “Tėvy
nė” nepratarė nei žodelio 
nors ir aiškiai apie tai žino
jo. Tą pačią giesmę atkar
tojo ir kiti lietuviški tautiš
ki ir klerikališki laikraščiai 

tuvių socijalistiški laikraš
čiai “Kova”, “Laisvė” ir kiti 
negalėjo užtylėti prieš tok j 
svietiškų ir klerikališkų 
laikraščių veidmainiavimą 
Visi Amerikos lietuviški so
cijalistiški laikraščiai pagy
rė L.M.D. sumanymą ir nu
rodė svarbą Tautiško Name 
Vilniuje. Taiposgi prielan
kiai atsiliepė kaslink Basa
navičiaus pirmutinių darbu 
Lietuvos labui, o tiktai tru
putį papeikė nekuriuos jc 
pastaruosius pasielgimus 
Lietuviški socijalistiški laik
raščiai nebuvo ir negali bū
ti užganėdinti p. Yčo nešva
ria politika, nes tai žmoge
lis, apart palaižymo rusų ca
rui čebatų ir dovanojimo ko
kio ten abrozo, niekuo dau- 
giaus nėra atsižymėjęs Lie
tuvos labo dėlei; už taigi so
cijalistiški laikraščiai, o y- 
patingaL“Kova” ir “Laisvė” 
pasirūpino iškelti aikštėn 
prieš Amerikos lietuvišku 
visuomenę to pono nešva
rius darbelius.

Kaip matyt, tas mūsų tau
tiečiams, klerikalams ir p. 
Yčo apginėjams labai nepa
tiko, nes tuoj SLA. organo 
“Tėvynės” vadovas su pa- 
gelba ilgaskvernio Varnagi- 
rio ir Co., per tą patį SLA. 
organą “Tėvynę” užprotes
tavo prieš LSS. organo “Ko
vos” ir “Laisvės” pasielgi
mą ir kviečia kuodaugiausia 
Amerikos lietuvių po tuo jų 
sufabrikuotu protestu padė
ti savo parašus.

Žiūrint į tokį SLA. orga
no “Tėvynės” vedėjo pasiel
gimą, nebegalima išmanyti, 
ką ir pasakyti. Man rodos, 
kad tokis protestas jokiu 
būdu negali rasti sau vietos 
SLA. organe “Tėvynėj”, nes 
jis yra netiktai kad nerei
kalingas, bet užgauna jaus
mus daugelio SLA. narių.

Mūsų organo “Tėvynės” 
vedėjas gali pasakyti, kad 
ne vien tik “Tėvyne” patal
pino tą protestą, bet ir kiti 
lietuviški ir klerikališki 
laikraščiai. (Jisai sumanė tą 
protestą. Red.) Kad kiti 
svietiški ir klerikališki laik
raščiai patalpino tą protes
tą, tad beveik galima sakyt, 
kad tasai buvo jų priedermė, 
nes jie, dar neatkeliavus 
L.M.D. delegatams, pasisa
vino juos, kaipo savo žmo
nes, užtaigi ir buvo jų prie
dermė ginti juos.

SLA. nariai moka savo 
kruvinai'uždirbtus centus ir 
palaiko savo organą “Tėvy
nę” ne apgynimui visokių, 
Smilgų, Yčų, bet dėl savo or
ganizacijos reikalų. Tą tu
rėjo žinoti ir patsai “Tėvy
nės” vedėjas; užtaigi ir to
kis protestas neprivalo būti

SLA. organe “Tėvynėj” pa
talpintas, nes p. Yčas su S.L. 
A. nieko bendro neturi. O 
jeigu “Tėvynės” vadovas no
ri ginti pono Yčo garbę, tai 
tegul gina per kitus tautiš
kus arba klerikališkus laik
raščius, arba tegul išleidžia 
tam tikslui savo specijališką 
laikraštį, o ne per SLA. or
ganą “Tėvynę”.

Kad kokie nors pašaliniai 
laikraščiai arba jų rašėjai 
daro visokius neteisingus 
užmetinėjimus, arba šiaip 
visokias kliūtis SLA., tad 
mūsų organo “Tėvynės” ve
dėjas tyli ausis suglaudęs, 
tartum ne “Tėvynės” yra 
reikalas ginti SLA. nuo viso
kių užpuldinėjimų; bet, kaip 
tiktai kokis nors laikraštis 
arba jo rašėjas, nors kiek 
prisimena apie kokį tautos 
šulą, tad tuoj mūsų organo 
vedėjas pirmutinis su savo 
argumentais ir išlenda, kaip 
yla iš maišo, jį apginti.

Brangus SLA. nariai! Ar 
ilgai męs dar taip tylėsime? 
Ar ilgai męs dar duosime sa
ve už nosies vedžioti? Juk 
męs esamč žmonės nors kiek 
progresuojanti ir mūsų or
ganizacija yra pirmeiviška. 
Ar ilgai dar bus mūsų orga
ne “Tėvynėj” talpinami pa
našus protestai visokių 
Smilgų, Yčų ir kitų tokių 
apgynimui? Ar ilgai bus 
talpinami visokių ilgaskver
nių paveikslai, kurių jungą 
męs taip dar neseniai per 
didelį vargą nuo savo spran
do nusikratėm? O dabar 
jau beveik ir vėl galima yra 
sakyti, kad jie mums yra re
komenduojami už globėjus. 
Pagalvokim męs tiktai ge
rai, argi jau ne laikas mums 
būtų pasakyti :šalin panašus 
protestai Yčų, Smilgų apgy
nimui iš “Tėvynės” skilčių! 
šalin Kutros, Konkolauskai 
ir visokie ilgaskvernių pa
veikslai, nes mūsų organas 
ne tam tikslui yra leidžia
mas. Mūsų organas yra pa
švęstas tos organizacijos 
reikalams ir kitokiems nau
dingiems tikslams, o ne ko
kiems politiškiems daly
kams, arba varinėjimams 
ginču su kokiais nors kitais 
laikraščiais ir jų rašėjais, 
kas nepaliečia reikalų SLA.

Man rodos, kad mūsų or
gane “Tėvynėj” turėtų būti 
kuoplačiausiai rašoma apie 
reikalus SLA. ir aiškinama 
tos organizacijos naudingu
mas ir taip sau raštai iš ko
kių nors moksliškų šakų. «

Nors tas mano straips
nis turėjo būti patalpintas 
“Tėvynėj”, bet aš manau 
vargiai jis ten būtų suradęs 
sau vietą, užtaigi aš jį ir pa
siunčiau “Laisvei”!

SLA. narys D. J. A.
E. Arlington, Vt.

KORESPONDENCIJOS
WORCESTERIO NAU

JIENOS.
Rugsėjo 28 d. atsilankė 

pas mus daktaras Basanavi
čius. Jam prakalbos buvo 
parengtos Plaza Teatre. 
Tvarkos vedėju buvo kuni
gas Jakaitis. Pirmiausia 
bažnytinis choras padaina
vo “Lietuva tėvyne mūsų”, 
po tam Jakaitis pasigyrė, 
kad tai jam garbė išpuola, 
kad tiek daug publikos susi
rinko ir perstatė kalbėti Ba
sanavičių. Tasai senelis 
gražiai papasakojo apie 
Tautos Namų reikalingumą. 
Tik gaila, kad viduryj savo 
kalbos gerbiamas daktaras 
apsimelavo. Jisai pasakė: 
“vienas iš So. Bostono laik
raščių buvo rašęs, kad atva
žiuoja iš Lietuvos kokie tai 
atstovai rinkti aukų ko
kiems tai tautiškiems na
mams. Neduokite pinigų, 
nes tenais užlaikys šunų ir 
varnų kaulus”... Šitą mela
gystė suteršė visą jo rimtą 
kalbą. Męs worcestrieciai, 
skaitom So. Bostono laik
raščius ir niekad neužtikom 
taip parašyta. Kam tad 
meluoti? Juk didžiuma pub
likos iš to pasibjaurėjo, 
.(matomai gerbiamas dr. Ba
sanavičius pats neskaito so- 
cijalistiškų laikraščių, bet 
tiki į tai, ką apie tuos laik
raščius jam klebonijose pa
sako. Red.). *

Aukų surinkta 500 dol. 
Manoma, kad Worcestery iš 
viso surinks apie 1000 dol.

Zanavykas.
Nuo red. Apie tas pačias 

prakalbas mums praneša ir 
Liaudies Vergė. Prie to vis
ko, kas viršuj pasakyta, ji 
priduria, kad įžanga ant 
prakalbų suaugusiems buvo 
10 c., o vaikams 5 c. ir kad 
susirinkimas buvo tvirtai 
apsaugotas policija ir špitol- 
ninkais. * * * *
Vyrų ir moterų draugija
28 d. rugs. Worcesteryje 

buvo parengtos diskusijos 
Visų Šventų draugijos. Dis- 
kusuota, ar verta prigulėti 
prie vienos draugijos vy
rams ir moterims. Vienbal
siai pripažinta, kad tas yra 
labai naudinga. Tai bus pir
ma vyrų ir moterų draugys
tė Worcesteryj1 Geros klo
ties! Zanavykas,

* H<*

Worcesterio humbugieriai.
Labai liūdna matyti, kad 

ir mūsų mieste atsirado to
kių humbugierių, kurie ren
ka parašus po protestais 
prieš darbininkų laikraš
čius. Pirmą vietą tarp pro
testantų užima Romos agen
tas kun. Jakaitis. Po jo se
ka M. Ruseckas (buvęs I.W. 
W. barškalas - organizato
rius. Red.). Jisai bėgioja 
lyg katė su pūsle, po Millbu
ry gatvę ir giriasi, kad jau 
turi 700 protestanto. Tuš
čias tai pasigyrimas, nes Į 3 
savaites surinko tik kelioli
ka parašų ir tai nuo tokių 
žmonių, kurie nei rašyti ne
moka ir visai nežino, kas per 
vieni tie atstovai ir su ko
kiais tikslais jie keliauja.

Po protestu pasirašė net 
ir tie, kurie ožių balsais rė
kė, kad nereikia rengt pra
kalbų atstovams ir nereikia 
aukauti LMD. namams. To
kie žmonės pasirodo esą tik
ri veidmainiai.

Frank J. Levinskas.

Detroit, Mich.
Rugsėjo 27 d. LSS, 116 kp. 

sulošė vienveiksmę dramą 
“Penktas prisakymas“.

Lošimas nusisekė viduti
niškai. Nors ir galima būtų 
surasti klaidų, bet tas lai bus 
jiems atleista, nes iš Detroit 
žmonių negalima daug ko 
norėti.

Paskui buvo deklamaci
jos, monologai, kalbėjo 
Džian Bamba — kas irgi pa
vyko labai gerai.

Pasibaigus lošimui, prasi
dėjo balius su svaiginančiais 
gėrimais ir šokiais, kurie 
traukėsi iki 12:30 vai. nak
ties..

Buvo ir skrajojanti krasa 
su trimis dovanomis. Trįs 
merginos, gavusios daugiau
sia atviručių, gavo dovanas. 
Pirmoji V. Kudirkos raštus, 
antroji darbininkišką laik
raštį ant metų, trečia liet
sargį.

Žmonių buvo nemažai. Ti
kimės, kad ir pelno kiek liks.

Turiu priminti, kad šiuo 
kartu publikos užsilaiky
mas nevertas pagyrimo. 
Laike lošimo keli net balsiai 
kalbėjosi, juokavo, krykštė 
ir nevietoje plojo delnais.

Priminsiu, kad paskutiniu 
laiku Detroit’o lietuvių jau
nimas, tartum lyg iš miego 
pradeda atbusti-keltis. Vis 
kas kart daugiau ir daugiau 
lankosi ant teatrų, prakalbų 
ir susirinkimų. Šį mėnesį, 
prisirašė naujų narių prie 
LSS. 116 kuopos šeši, iš ko 
matyt, kad ir pas mus, nors 
silpnai, vienok žengiama vis 
pirmyn, progresan!...

A. J. Našlaitis.

Norwood, Mass.
25 d. rugs, atsilankė su 

prakalbomis M. Yčas. Pa
aiškinęs, su kokiu tikslu at
važiavo, pradėjo pasakot, 
kokia tai buvo galinga lietu
vių tauta, kokia jos kalba 
graži, girdi, mūsų kalbą pa
saulio mokslinčiai pripažįs
ta, kad yra gražiausia už vi
sas kitas kalbas, o lenkų kal
ba, tai visai prasta. Toliaus 
pasakojo, kad lietuviai buvo 
be apšvietos per daugelį me
tų, knygos ir laikraščiai bu
vo užginta, kacj svetimtau
čiai darė visokias kliūtis

Pas-tautiškame judėjime, 
kui aiškino tautiško namo 
naudingumą, ragino visus 
prisidėti be skirtumo tikėji
mo ir pažvalgų. Aukų su
rinkta 136 dol. su centais. 
Surinkęs aukas padėkavojo 
sakydamas: “nors ne visi 
davė, mat, vieniems mano ū- 
sai nepatinka, kitiems barz
da nepatinka”. Ne ūsai, ne 
barzda, p. Yče, bet visa ta- 
mistos ypatą. Ta ypata, ku
ri atstovauja lietuvių tautą 
'ir kuri ėjo pasveikinti varde 
lietuvių tautos budeiį-carą, 
kuris gėrė ir geria, kaip 
koks siurbėlė, mažesnių tau
tų kraują, o ypatingai lietu
vių. Ir dar p. Yčas, sveikin
damas jį, linkėjo, kad tas bu
delis dar siurbtų kraują ki
tus 300 metų. Į tokią p. Yčo 
politiką daugumas norwoo- 
diečių žiūri su pasipiktini
mu, per tai daugumas neau
kavo ir daugumas neatsilan
kė (pagal Norwoodo lietu
vius gyventojus, tai mažai 
atsilankė ant prakalbų).

Tarpais dainavo Šv. Cici- 
lijos choras, atliko pusėti
nai. Medžviedžiūtė, jauna 
mergaitė apie 9 metų, daina
vo “Sveiki broliai daininin
kai”, — žmonėms labai pati
ko, nes balsą turi grąžų, bus 
kada gera dainorka. Girdė
jau, kad draugystė D. L. K. 
Keistučio nutarė parengti 
prakalbas be atstovų, ant 
naudos L. Mokslo ir Dailės 
Dr-jos.

Nuo red. Apie tas pačias 
prakalbas praneša ii’ Bizū- 
nėlis. Jis priduria, kad Y- 
čas žodis žodin kalbėjo tą 
patį, ką ir So, Bostone.

Norwood, Mass.
Užstojus vėsesniams sezo

nui, LSS. 133 kuopa pradė
jo uoliau darbuotis. Nutarė 
laikyti du susirinkimu j mė
nesį, o po susirinkimų bus 
viešos diskusijos, koncertai, 
prakalbos ir kitokį dalykai. 
Visi, kurie tik nori prisidėti 
prie viršminėto programa, 
yra pageidaujami, kaip so- 
cijalistai, taip ir pašaliniai 
žmonės. Parengimai atsi
bus kas antrą ir paskutinį 
nedėldienį kiekvieno mėne
sio. Malonu būtų, kad apart 
norvvoodiečių lankytųsi ir 
apielinkės lietuviai.*

25 rugs, kalbėjo čia Yčas. 
Ant plakatų buvo pagarsin
ta, kad kalbės d r. Basanavi
čius ir yoas. Žmonių prisi
rinko gana daug, turbūt 
manė, kad vieton Yčo kal
bės kokis nors svečias iš 
dangaus, nes ant žemės to
kią pravardę vargu kur ras
tum. Apsipyko žmoneliai. 
Basanavičiaus visai nebuvo, 
o vieton yoas, perstatė Yčą. 
Jo kalbos neužsimoka atkar
toti, nes “Laisvėj” jau daug 
kartų buvo minėta ir visur, 
turbūt, mala tą pačią melio- 
diją, yt ubagas poterius.

Ne visų draugas.

BLAIVININKAI PASI- 
TREPNIJO.

Athol, Mass. Rugsėjo 20 
d. čia buvo blaivininkų ba
lius. Plakatuose buvo pa
žymėta, kad bus ir dekla
macijos, bet jų nebuvo. Ta
da vienas iš svečių perstato 
deklamuoti ex - socijalistą 
Tas ir užrėkė:, “Gerkim, 
broliukai, pakol turėsma,. 
kad yra grašis — ko gi žiū- 
rėsma.” Blaivininkai tuomi 
labai pasitrepnijo, tik 
šmukšt, šmukšt visi per du
ris ir deklamatorius paliko 
vienas. Dabar tūli iš katali
kų jieško kunigo, kad nusi
valyt trepnumą ir vėl palik
ti “košer.”

J. Kavlaičia.
Detroit, Mich.

Čia randasi keliatas pore
lių, kurių gyveniman įsi
maišė antrininkai — burdin- 
gieriai.

Jau nuo geroko laiko jie 
gyvena su “miselems”, o tų
jų “miselių” vyrai ir stuboje 
vietos neturi. Tie nelaimin
gi vargšai yra paniekinti 
nuo moterų ir nuo antrinin
kų, sėdi suglaudę auseles, 
lyg kalakutai, nosis nuleidę 
arba kaip avinėliai nekalti, 
sako, kad nuo pono dievo 
taip jiems buvo lemta ir tok-

' ...i;: \ : :?• . 

sai likimas buvo paskyrtas...
Tai mat, kas dedasi vis 

tarpe mūsų krikščionių — 
Romos katalikų!...

Su laiku būsim priversti 
apgarsinti jų vardus ir pra
vardes. Kaimynai ketina 
pranešti burmystrui.

A. J. Putinėlis.

Hyde Park, Mass.
25 rugs, nakčia nekurie 

sporteliai parvažiavo girti 
iš Bostono ir tarp savęs su- 
siginčyjo. Vienas iš jų šovė 
iš revolverio, bet nepatai
kė, kitas jį nučiupęs atida
vė policistui. Šovikas dar ir 
dabar tupi belangėj. Ar tai 
gražu ?

J on ūks.
Nashua, N. H.

Ir pas mus 26 rugs.
lankė daktaras Basanavi
čius. Savo kalboj jis nieko 
svarbaus nepasakė, tik ragi
no važiuoti Lietuvon. Aukų 
prakalbose surinkta 67 dol. 
ir šv. Kazimiero draugystė 
padovanojo 100 dol. Tai iš
viso 167 dol. t

Ridziko DrMigas.

apsi-

Meriden, Conn.
Nors čia lietuvių gyvena 

gražus būrelis, bet veikimu 
nepasižymi. Žmonės įbau
ginti Romos agentų, todėl 
ir neprogresuoja. Kad išju
dint žmones iš miego, suma
niau parengti prakalbas, ku
rios atsibus 11 spalio. Taigi 
meldžiu lietuvius atsilakyti.

. J. S. Valevičius.
Worcester, Mass.

d0 LSS. kuopa tikrai su
kruto veikti. Kas nedėldie- 
nis daromi įvairus susirinki
mai dėl visuomenės naudos. 
Kaip aš girdėjau iš kuopos 
narių, tai manoma sutverti 
Labdarystės draugija, ku
rios tikslu bus pastatyti sve
tainę. Tam tikslui bus su
šauktas susirinkimas. Ne- 
dėlioj, 5 spalio, bus koncer
tas. Įžanga visiems dykai. 
Gi 10 spalio bus teatras. Gei
stina, kad kuodaugiausia 
atsilankytų. (Žiūrėk apgar
sinimą.)

Zanavykas.
Gardner, Mass.

Lietuviai socijalistai ren
giasi prie energiško veiki
mo. Pasisamdė salę ne tam, 
kad mokėti už ją, bet kad 
lavintis. Maž daug ir pro
gramą apdirbo sekančiai: 
panedėlio ir utarninko vaka
rais — skaityti, sere domi s— 
jaunimui šokti mokintis, pė- 
tnyčiomis — teatrus mokin
tis, o ketvergais ir subato- 
mis — draugiški pasikalbė
jimai. Nedėliomis po piet 
teatrų repeticijos,, vakarais 
—prakalbos, diskusijos ir 
koncertai.

D r g. Klinga rezignavo iš 
pildymo režisieriaus parei
gų, tai į jo vietą išrinktas 
drg. B. Černiauskas.

Drg. A. Bekešius pažadė
jo kuopai dovaną — kartiną 
steičiui.

Korespondentas.
J. J. PAUKŠTIS “VIENY

BES LIETUVNINKŲ” 
LEIDĖJAS.

Brooklyn, N. Y. Tarpe 
brooklyniečių labai plačiai 
kalbama apie J. Paukštį, 
“Vien. Lietuvninkų” leidėją, 
kuris šiuo laiku randasi be
protnamy ant Long Island. 
Ilgą laiką visuomenė apie jį 
neturėjo jokių žinių; tiktai 
per vieną moteriškę, kuri 
lankosi tenais, patirta gana 
įdomus dalykai. J. Paukštis 
sako, kad jisai visai ne be
protis. Taip-pat jisai rašęs 
laišką į Lietuvių Ūkėsų kliu- 
bą, melsdamas jį gelbėti. L. 
U. K. išrinko komitetą, ku
ris tariasi su advokatu ir se
kančiame draugijos susirin
kime užduos atskaitą.

Beprotnamy J. Paukštis 
dirba sunkų darbą. Jo ran
kos sutinusios. Nora, kad 
kas už jį pamokėtų kelis do
lerius, kad jam būtų leng
viau. Žmogus baisiai skun
džiasi.

Brooklyniečiai gerai su
pranta, kame čia šuniukas 
'pakastas, vienok L. Ukėsų 
Kliubas, turbūt, rimtai rū
pinsis J. Paukštį gelbėti, nes 
kas kitas jo negelbės.

Kliubietis.

Darbai.
Dorrisville, III. Mūsų žmo

nės labai nuliūdę. Kitokių 
darbų visai nėra, kaip tik 
anglių kasyklose. Jau dau
gelis šaftų sustojo dėlei ne- 
išmokėjimo kompanijos dar
bininkams algų už dvi šašai
ti. šaltai N9, 1 ir 15 beveik 
visą mėnesį nemoka algų. 
Čionais, aplink Harrisbur- 
gą, dauguma šaftų priklau
so O’Gara Coal Co. Minėta 
kompanija susibankrutijo. 
Tai nežinia, mažu kita kom
panija paims (biznį. Todėl 
mūsų žmonės\taip nuliūdę. 
Pranešu visiems, kad tuo 
tarpu apsisaugotų nuo va
žiavimo į mūsų miestą.

Prisiplėšia iš mūsų kru- 
vyno pelno, o paskui ban
kroll ja. Net mūsų biznie
riai nusigando. Kompanijai 
gi geras pelnas, nes jeigu 
žmogus uždirba per mėnesį 
į 60 dol. — tai nuo daugelio 
žmonių tuos pinigus atėmus 
—kompanijai didžiausi pini
gai.

Šventakupris.
North Adams, Mass. Kaip 

girdėt? čia darbai eina gerai 
ir uždarbiai nemenkiausi. 
Šlubos nebrangios. Čia 
daug pavienių, o maželi že- 
notų — tai pavieniai gyvena 
pas svetimtaučius. Čia dar
bai prie audimo vilnonės ir 
medvilnės. ( K. P. š.

Ogleshy, III. Yra čia tris 
angį iii kasyklos ir dvi ci- 
mento dirbtuvės. Mainose 
dirba beveik pilną laiką. Ce
mento dirbtuvėse dirba 
dviems atmainoms. Dieną 
dirbama 11 valandų, o nakti
mis 13 vai.

Užmokesnis nuo 2.00 iki 
2,50. Apžiūrėjimas prastas. 
Tankiai būna sužeidimų, net 
užmušimų netrūksta. Dar
bininkai neorganizuoti, tai 
vieton su kapitalu kovoti, 
patįs tarp savęs ėdasi. F.R.

Harrisburg, III. Šioj apie- 
linkėj darbai vien anglių ka
syklose, bet ir tie nuo 1 die
nos rugsėjo sustojo. O’Ga
ra Coal Co. iškabino notas, 
kad kompanija bankrūtijo. 
Darbininkams stovi neišmo
kėta už visą mėnesį darbo 
algos. Vieni važiuoja kitur 
jieškoti darbo, bet dauguma, 
negavę užmokesčio, o su di
delėms šeimynoms, neturi 
už ką nei išvažiuoti. Žmo
nės nusiminę, kad prapuolė 
uždirbti centai. Tas darbi
ninkams turėtų atidaryti a- 
kis. K. Vaičiūnas.

Redakcijos atsakymai.

J. Kalviui (Philad., Pa.) 
Kad tą mergą vyras apgau
dinėja, tai męs nieko negali
me padaryti.

Korespondentui iš E. Ar
lington. Kam patvirtint tą 
patį antru sykiu? Pakaks 
vieno sykio.

Sauciu. — Neverta tiek 
daug rašinėti apie tuos ba- 
gomazus. Jie baladojasi vi
sur ir žmonės pradeda į juos 
neatkreipti atydą. Prašy
tume rašyti plunksna ir ant 
vienos lapo pusės.

Beržas (Worcestery). Ne
tilps.

Rumfordiečiui. Redakci
jos pseudonimų neišduoda. 
Kas negerai, galite atšaukti, 
mielai patalpinsime.
O. Bukšniui (Montello). 

Jūsų mieste turime nuolati
nį korespondentą. Kitų ko
respondentų talpinam tik la
bai svarbius • pranešimus. 
Kad kaziukai pijokauja — 
seniai žinoma.

J. Kuncai (Rumforde). 
Rašykit plunksna aiškiai, 
nerašykit apie privatiškus 
(asabiškus) reikalus.

Našlės Vaikui. Nežinia 
koks tas pasmerkimas? Į vai 
rus žmonės, įvairiai tai su
pranta. Kitą syk po Lietu
vos Sūnų draugijos vardu 
gali slėptis atžagareiviai, o 
kitą syk ir po šventos dr-jos 
vardu užeinam pirmeivių.

R. Ružauckaitei. Talpi
nam pirmiau gautą.

Minyškos Seserei. Apie 
krikštynas ir kirtuokliavi- 
mą fanatikų namuose—nėra 
reikalo rašinėti. Paprasta 
naujiena.

Fisenka. Nepatogu mums 
kišties į “Keleivio” agentų 
reikalus.

Nekaltam (Norwood). Bi- 
zūnėlio, vadinas, teisybė,kad 
buvo peštynės. O kas pra
dėjo pešties, tai teismo, o ne 
laikraščio dalykas.

Grikšto Komitetui (Mon
tello). — Savo protestą siųs
kite į tuos laikraščius, ku
riems Grikšto taktika nėra 
žinoma. “Laisvei” gi tas 
žmogus jau perdaug žino
mas.

Korespondentui .iš India
na Harbor.—Rašykite trum
piau. Po korespondencija 
visada padėkite savo pavar
dę ir adresą. Be to negalim 
talpint.

Juokų kąsneliai.
Irgi streikas.

Montello, Mass. — Mūsų 
sporteliai pasigyrė per 
“Laisvę”, kad jie sutvėrė sa
vo uniją ir... sustreikavę 
prieš merginas. Jos, girdi 
vaikščioja su svetimtau
čiais, nesilanko ant Susirin
kimų, draugauja su valkato
mis, todėl jie kovosią prieš 
tas merginas.

Nebūtų stebėtina, jeigu 
taip darytų tie vaikinai, ku
rie šį—tą veikia. Dabar gi 
kaip tik atbulai Matyt, 
sportelius ima pavydas, kad 
tos merginos vaikščioja su 
kitais, o ne su jais. Bet man 
rodosi, kad tos merginos, 
prieš kurias streikuojat, 
vaikščiotų ir su jumis, jegu 
tik jūs joms gerai užfundy- 
tumėt. Dabar gi jūs norit 
turėti “gerą laiką” ir dar 
uždyką. Nebe ta gadynė...

Nors “streikas” neseniai 
prasidėjo, bet greit turbūt ir 
užsibaigs, nes mūsų streikie- 
riams tuščios kišenės. Žino
ma, galėtų dar kokį laiką 
laikytis, bet dabar tas rudis 
ir bolės viską pagadina...
Dabar plačiai kalbama, kad 

greitu laiku atsišauks į vi
suomenę, prašydami aukų.

Lietuvaitė.

Keliaujantiems į Lietuvą
Žemiau paduodame dienas laivu išplaukimo 

ir laivakorčių kainas.
Iš BOSTONO STAČIAI | HAMBURG

Išplaukia dukriubiniai laivai.
October 17................................................... Cincinnati
October 28.....................................................Cleveland
November 22............................................... Cincinnati

IŠ BOSTONO PER ANGLIJĄ.
White Star Linija in Liepoju kaina $37.

October 7.......................................................... Cymric
October 21............ Arabic
November IK....................................................Arabic
December 15.......................................................Arabic

lA BOSTONO CUNARl) LINIJA 
Per Angliju in Liepoju-—$89.00.

September 80.............................................. Franconia
October 14...................................................... I .aeonla

LAIVAI IŠ NEW YORKO Į ROTTERDAMĄ.
Be persėdimo—kaina $37.

October 14..................................................... Ryndam
(Ictober 21.................................Rotterdam Expreaaa
October 28......................................................Potsdam
November 4.................................... New Amsterdam
Noveml>er 11................................................... Nordam
November 18..................................................Ryndam
November 25............................Rotterdam Exp retas
I lecember 2..................................................... Potsdam

LAIVAI IŠ NEW YORKO Į ANTVERPĄ.
Laivai eina tiesiog—kaina $35.

October 8..................................... 1 upland Expresas
October 15......................................................  Zeeland
October 22............  Kroonland
Octolier 29... ............................................ Vaderland

lA NEW YORKO Į BREMĄ
Expresai in 6 paras perplaukia didmari—-kaina $40 
Octolier 14 ..............................Kaiser Wilhelm D. G
Octola r 21.................................... Kaiser Wllhalm II
October 28...............................  .Kronprinz Wilhelm

IŠ NEW YORKO Į LIEPOJU.
Be persddimo Ruska Linija—kaina 3-čios kl. $38. 

antros kliasos $50.
Octol>er 18......................................................... Kursk
November 1...................................................... Russia

Geriausia laivakortes pirkti pas G. BARTASZIU, 
taipgi siqsti arba ikinainyti pinigus kreipkitės per 
laiškus arba ypatikkai in parankiausią jums agen
tūrų.

UtiO. BARTASZIUS
261 W. Broadway 555 Broome St.
SO. BOSTON, MASS. NEW YORK. N.Y.

Norintieji plaukt ik Portland, Montreal arba 
Philudelphijos, klauskite kainu ir laivu ikplauki- 
mo, o mes jums prisiusim.
--------- s?-----------------------------------------

GERA PROGA LIETUVIUI
BARBE RIUŲ

Parsiduoda lietuviška Barbernė, 
lietuviais apgyvento) vietoj. Biznis 
geras ir įdirbtas, nes laikau 4 metus. 
Pardavimo priežastis — savininkas 
važiuos į Lietuvą. Norintieji pirkti, 
atsišaukite arba patįs atvažiuokite po 
šiuo adresu:

Z. W. Pekarskis, (80)
151 Elm st., Lawrence, Mass.

Del Montello Lietuvių.
Pranešame visuomenei, kad mts uŽdėjome 

sankrovą anglių, visokių grudų ir 
ilENO. Taigi pas mus galite gauti geriausiu 
anglių, grudu, kieno, ir malku baksus. Męs savo 
tavorą gvarantuojam, jei musu tavoras nebūtu 
atsakantis, tai mes duosim kitą arba sugrąžinsim 
pinigus. Bet mes užtikrinam, kad visi liksit už
ganėdinti musu ta vorais. Meldžiame atsilankyti 
po šiuo adresu: (X*C)

V. ŽMUIDINAVIČIA CO

56-58 Ames Street, Montello, Maw



■m
m

m
k

LAISVE

VIE r HES ŽINIOS.
Pereitoj seredoj atsibuvo 

triukšmingas Labdarystės 
Draugijos susirinkimas. Vi
sas triukšmas kilo ■ iš tos 
priežasties, kad minėtos 
draugijos sekretorius J. Le
kavičius, draugijos neįgalio
tas, pasirašė varde draugi
jos po visiems žinomu pro
testu prieš socijalistiškus 
laikraščius. Žilinsko ir Jur- 
geliuno gizeliai buvo išanks- 
to susiorganizavę kelti 
triukšmą. Susirinkiman at
vyko net tokie žmonės, ku
rie niekuomet nesilankyda
vo, kaip tai zakristijonas, 
bažnyčios policistas, visi ba
žnytiniai pinigų rinkikai ir 
tam panašus. Kada drg. V. 
Klemka padavė ant J. Leka
vičiaus skundą, tuojaus visi 
priešingi -socijalistams ele
mentai vienu balsu užbliovė: 
“Atmest, atmest! Šalin so- 
cijalistai!” Vienok pasisekė 
juos nuraminti ir perleista 
per balsus. Didžiuma balsi] 
skundas buvo priimtas. Pra
sidėjus svarstymui, suorga
nizuoti patriotpalaikiai kliu
dė kalbėti visiems laisves
niems žmonėms, ir ypač so
či jabstains. Nesmagu buvo 
žiūrėti iš šalies, kad negalė
jo gauti balso net tie nariai, 
kurie daugiausia dirbo dėl 
Labdarystės Draugijos. Pir
mininkas P. Stanis aiškiai 
palaikė pusę “protestantų.” 
Nepaisant į tai, Žilinsko ir 
Jurgeliuno pasekėjai iš visų 
pusių kritikoj buvo sumušti 
ir jau aiškiai matėsi, kad 
jie pralaimės ir J. Lekavi
čius bus nubaustas. Tada jie 
sukėlė didžiausį triukšmą ir 
pirmininkas suriko: “Susi
rinkimas uždarytas!” Po su
sirinkimui vos nekilo pešty
nės. Salės prižiūrėtojas su 
pagelba dviejų policistų vos 
išvarinėjo įsikarščiavusius 
žmones.

Tai tokios suklastuoto 
protesto pasekmės. Tai toki 
vaisiai nešvarios kun. Žilin
sko ir K. Jurgeliuno politi
kos. Daugiau pasidarbavę 
žmonės dėl Labdarystės dr- 
jos net apsiverkė, sakyda
mi: “Štai, kur mūsų triūsas 
eina. Štai į ką pavirto pirm
eiviška Labdarystės Drau
gija”... Dabar visai nesiste- 
bim, kodėl eina paskalos, 
kad Labdarystės Draugijos 
namą norima aprašyti vys
kupui.

Labdarystės Draugijos 
nariai1 Lankykitės ant su
sirinkimų ir prašalinkite iš 
draugijos juodą politiką ku
nigo Žilinsko ir K. Jurgeliu
no. Atminkite, kad kun. Ži
linskas buvo ir yra mūsų 
draugijos priešu. Jis nie
kuomet jai nepritarė.

Reporteris.

baudžia visokių Macochų su! į 
Schmidtais, 
žudo ?!

kurie žmones

D. Galinis.

Ateinančiaj nedėlioj, 2 va
landą po pietų, atsibus D. L. 
K. Vytauto draugystės susi
rinkimas Lietuvių Svetai
nėj. Visi būtinai privalote 
atsilankyti, nes atsibus no
minacija viršininkų.

Ateinančioj nedėlioj, 7:30 
vai. vakare, ant socijalistų 
svet. bus paskaįta “Išrinkta 
Valdžia”, skaitys drg. Be
kampis. Raulinaitis.
Statement of the ownership, 

management etc. of
“Laisve”, published semi weekly at 

242 W. Broadway, So. Boston, Mass., 
as required by the Act of August 24, 
1912.

Editor Leonas Pruseika.
Managing Editor Joseph Neviackas.
Business Managers: Joseph Wnlutke- 

wicz and John Naudžius.
Publishers: Joseph Neviackas, Joseph 

Wahitkewicz, John Naudžius, Vaclavas 
A. Zaperiackas,Vincent Paukshtys,Vin
cent Jakshtys and Leon Pruseika.

Signed by Joseph Walutkewicz, 
Business Manager.

Sworn to and subscribed before me 
this 1th day of October, 1913.

Signed Anthony Ivaszkevicz,
Notary Public.

My commission expires Nov. 13, 1919.

Pigiai parsiduoda namas 
Parduodu naują namą del 6 familijy vi
sai už pigius pinigu’s. Taipgi parsiduo
da forničiai ir daugybe višty. Namas 
randasi netoli didelės dirbtuvės ir mo
kyklos. Karai irgi arti. Priežastis par
davimo noriu važiuoti į Lietuvą. Kreip
kitės pas:

ST. TEŠKU,
109 Arthur St., Montello, Mass.

1* geras tekstinisReikalingas
tikra vieta ilgam laikui. Atsišaukite 
tuojaus pas:

Universal Printing Co.
227 Linden St., Scranton, Pa.

PUIKUS BALIUS
Rengia

D.L.K. VYTAUTO DE-STE
Atsibus Columbus Dienoje

13 Spalio-—Oct., 1913
LIETUVIŲ SVETAINĖJ

(DAHLGREN HALL.)

Kampas E ir Silver Sts., So. Boston
Balius prasidės 2 vai. po piety ir 

trauksis iki vėlai nakčiai.
Sis balius yra rengiamas su tuo tikslu, 
kad duoti publikai tokį užsiganėdinimą, 
kokio dar nėra gavus nei ant vieno ba
liaus. Taigi nepraleiskit progos, nes 
vėliau išties gailėsitės.

Kviečia visus KOMITETAS.

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)

Ar esate nusidėvėję?
Ar jaučiate pailsimą? Neturite noro prie 
nieko? Stoka jums apetito? Siekkite 
tuojaus prie šių kančiŲ šaltinio. Sustip- 
rinkit visą organizmą, imdami

SEVEROS
BALSAMĄ GYVASTIES

(SEVERA’S BALSAM OF LIFE)

patartiną ir vartojamą prie chroniško 
užkietėjimo, prie geltonligės, tulžies ir 
įvairių kitų jakninių nesveikumų.

Kaina 75 centai.

Pasiklauskit pas savo aptieko- 
riy Severos gyduoliy. Jis turi 

jas pardavimui.

Jeigu negalety jy gauti savo 
apielinkej, parsitraukit tiesidg 

nuo mūs.

j žmonėms. Į
w Tie, kurio ilgų laikų sirgo landžiodami nuo vieno daktaro prio kito ir daug pinigų išmokti- ■ 
* jo tiems, kurie netik neišgydė, bet dar panršino labiau už.sendimint ligų: per l<ų negalėjo

gerai dirbti; tad aplti ėjo dubeltiivų nuostolį, — ve be naudos išmokėinsYiinigus ir nustojimų » 
A uždarbio; t ik todėl, kad užsidėjo su menkos vertės daktarais, kurie negali išgydyt.. M
B BET KITI, KURIE SUSIPRATĘ, NORS SILPNI IR SERGANTI ŽMONES; S
» bot su visokioms šviežioms ir užsendytoms ligoms atsišaukė prie garsaus, visiems žinomo kai- t 
$ po geriausio Amerikoje PHILADĖI.PH1JOS MEDICAL KLINIKO mokslinčių daktarų, tad ta- S 
i po išgydyti trumpam la ike, netrot iju nt dovana i pinigų ir uždarbio; per kų apturėjo didelį k 

B dubeltiivų pelną, sveikatų, drūtumų ir pinigus stičėdijo. B
f IŠ TŪKSTANČIŲ IŠGYDYTŲ NUO VISOKIŲ LIGŲ ŠTAI K^ PATYS ŽMONES RAŠO f 
0 PRISIUNČIANT SAVO PAVEIKSLUS DEKAVODAMI: *

GARBINGAS PU I LA. M. CU N IUI Siunčiu didžiausių padekiivotig už.greitų išgydymų

viso kūno. Pirmiau gydžiausi pus daugelį daktarų, liet anie t ik \ ietoj papellios daug pinigų iš- 
ktiušg, o ligų labin.i pnaršino. \'ienok kaip prisiųstas Jus liekai .tas suvin'lojiui, tad pasilikau

i. M.
garbingų vardų ga siusiu terp savo tautiečių, kad išgyilot. ir liula 1 

ne J. Bernot, -12 Krankliu St., Springfield,
GCODOTINAS DAKTARE!

dymiį i r už. liolcarstas, nuo ku
rių pastojau kaip naujai ant 
svieto užginus, išgelbslinlnuo 
slaptos ligos. Taip gerai dabar 
jaučiuos, kad j t umpų 1 ūkų

i’, isiunčiu savo paveiksių, lik
damas sveikas ir džiaugdama
sis, pilnas gimdomis S. Kolom 
činkas, 41 Avė, L., Salveston. 
Tox.

TEIPAT Mr Žukas, MeKoe; 
Roelts, Pa., prisiunsdamas sa
vo pitv ikslų, nemažiau yra tie- 
kingas už, išgydymų nuo sun
kios ir pavojingos ligos. Kiti 
negulėjo išgydyt.

Mr Žukas.

Naujos Mados

(jRA.MAFONAi
$20 vertes mašinų atiduoda tik už $17 50,000

AR užlaikau Columbios gramafonua bu lietuviš
komis dninonda, kūriau išgieda labai Kražiai ir 
aiRkiai. Ant abieju pusiu yra kitokia dnineld. Re
kordai yra padaryti stipriai ir Kali laikyti kelis 
metUH. Kiekvienas rekordas kainuoja tik 75c.

Jeigu norite turėti geni gramafonii. tai tuojaus 
rašykit pas mano, o aš jums pristatysiu greitu 
laiku už pigiausia kaina. Jeigu nori mano katalo
go, tai atsiuskit štampą už 2c., aš nusiusiu jumis 
dideli pulku katalogą, kuriamo rasit visokiu ma
šinų su trultomis ir be trubu.

Kreipkitės šiuo adresu:

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

W Telephone So. Boston. 845 M g 
g &
c)
K

DR. F. MATULAITS
495 Broadway

> SO. BOSTON, MASS.
Valandos:

Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare.
Nedelioinis iki 3 vai. po piet.
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PAVEIKSLAI
“Piramida Kapitalizmo Sistemos” 

ir‘‘Medis Nedorybes”
Gaunami “Laisvės” Spaustuvėje.

Kadangi Labdarystės D-ja 
paliko įrankiu tiktai tūlų 
juodų politikierių, tai aš 
meldžiu sugrąžinti man 25 
dol.,kuriuos aš pirmas į Lab- 
'darystės Draugiją įmokė
jau. Aš nepritariu juodai 
p. Yčo politikai ir neisiu 
kartu su juom carui dovanas 
pirkti ir rankas bučiuoti.

Domininkas Galinis.
Nuo red. Nereikia nuliūs

ti. Męs tikim, kad Labda
rystės Draugija nuo nešva
rių politikierių apsivalys.

DIDELE SĄKROVA
Visokiy lietuvišky.polsky ir rūsy knygų, 
laiškams popiery, tikrų trejankų,geriau
sių britvų, puikų biznieriams kalendo
rių, laikrodėlių, retežėliui žiedų, špilkų 
ir kitų auksinių daiktų. Reikalingi agen
tai. Knj gu kataliogą siunčiam gavus 
už 2c. štampą. (X‘93)

F. MILAZAUSKAS
25 Second St., 1 So. Boston, Mass.

2 Mr S. Koloinčiukas. ,
i Mrs Zofija Bustrykene, C. M. and St. Paul st. Sobieski. Wls. Šiai kų rašo: Nesuskaitytus 

B kartus labui gražiai dėluivoju Pliila. M. Clinikui, už išgelbėjimų n įmes išgydant nuo moteriškų
8 nesveikumų ligos kaip nusilpnėjimo, teip ir skaudėjimų. Dabar esu pilnutėliai sveiku ir dali
ji giau gydyties nereikalauju.
* GERESNIŲ PAKTŲ nieks negali reikalaut; kų užtvirtina didelės daugybės išgydytų.
j KAD JAUTIESI NESVEiKAL,
f kreipsies, nes nekarštas išsiunčia po visų Amerikų ir kitas dalis svieto, o busit dėkingi kaip ir 
5 visi, kuriuos Pliila. M. Klinikas apdovanojo tuom didžiausiu turtu, tai yni sveikata.
1 THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC
O todėl greičiau už, kitus daktarus išgydo ir tokias ligas, kurių kili neįstengė; kad čionai kiek- 
t vienam atsišaukusiam užrašo ir sutaiso spee.iališkni liekarstas išgeriauslų gvarantuotų mediką- 
S mentų naujausių išradimų, kurie pasaulyje yra Žinomi kaipo geriausi ir todėl, kad prio Pliila.
i M. Kliniko yra net keletas Profesionališkų Daktarų, terp kurių yra net Amerikos valdžios meda- 

B lių apdovanotų.
■ ŠITIE GARBINGI mokslinčiai, Profesoriai. Daktarai, pirma ranku prie Kliniko;
k Daktaras ALEX. BROWNAS, Superintendent, Dr. WINCAS YODER, Medical Director.
’f ĮSITEMYK, kad slaptybes ligų saugiai užlaikoma, visada.
i If A n MFQVFIICAQ bet nori pastoti sveiku ir lai-
v *3.0* L11-10 V lulEVZAO MINGU, tad atsilankyk, o jeigu toli gy.
i venl, tadapršyk savo ligų bei nesveikumus lietuviškoj kalboje kas kenkia, o tikėk, kiidapturėsi
* tikrų pagalbų sveikatai kaip tūkstančiai, kurie Jau džiaugiasi irdėkavojti, nesčionai išgydo ir 
A tokias, kurių kiti negulėjo išgydyti kaip šviežias teip i r užsisenejusias ligas nuo skaudėjimo: 
B pečiuos, rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, galvos, šonų; išbėrimai spuogais nuo 
F blogo ir uečystokraujo, nuo sauž.agystūs sėklos nubygimo, nusilpnėj m<>, vidurių nedirbimo, už-

kietėjimo slogos, greito pailsimo, nerviškumo, baimės, silpno ir nninaž.ėjusio kraujo, už.krečia- 
l mų slaptų lytiškų 1 igų. Širdies, kepenų, inkstų, silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, 
J nu peršalimo slogų, blogų sapnų, nemigos, neturėjimo apetito, be peilio, be pjaustymo be ope-
9 racijos, bet su liekarstoms, kurios tuksiančius išgydo. Teippat moteris nuo skausmingų mč- 

nosinių irkitokiųligų, kurios užpuola varginimui žmonių, VYRŲ ir MOTERŲ. Reikalaujant
* rodos nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po šiuo adresu:

j THE PHILADELPHIA M. CLINIC,
? 1 1 17 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA.

VALANDOS : nuo 10 iš ryto iki t po p. Šventadieniais nuo 10 iki 3. Ctnrn. ir Pėtnyčlomis nuo
i 0 iki 8 vnk. Reikalaukit nuo Kliniko dovanai ir skaitykit knygų ,,Daktaras".
B Pasarga: kurio daktarai negali išgydyt, tai gali kreiptis prie Pliila. M. Clinlco,
W o apturės rodų. 11

Cambridge’iaus socijalis- 
tų kuopa per savo mėnesinį 
susirinkimą išrinko J. Plok
štį, A. Sevicką ir B. Simana
vičių, kaipo agentus socija- 
listiškų laikraščių.

Cambridge’iečiai drąsiai 
galite užsirašyti pas tuos 
vyrus ir “Laisvę.” Kuopa 
apsiima atsakyti už tuos 
draugus.

J. B. Pasvalietis.

PERSKAITYK!
Užsirašyk Socijalistų Partijos Latvių 

Organizacijos Centralinj Organų

‘STRAHDINeHKS9
“Strahdneeks” yra darbo žmoniy lai
kraštis, išleidžiamas ir palaikomas tik
tai darbininky, Jusy parama jam būti
nai reikalinga. “Strahdneeks” kainuo
ja 1 menesiui 25c, 4 menesiams $1.00, 8 
mėnesiams $2.00, metams $3.00. “Stra- 
hdneeko” redakcijoj randasi ir knygos, 
kuriame galima gauti visos geriausios 
latvių ir rusų knygos. Reikalaukit ka
taliogo; bus prisysta dykai.
Pinigus galima siusti ir markėmis. Adresuok taip:

“STRAHDNEEKS”
Box 397 Fitchburg, Mass.

VYNAS IR L1KER1AL
Kad išgarsinti mus gerinusį vynų, štai kokius nuleidimus męs padarėme Rugpjūčio men.

1 butelis Aprikotu Brendęs..............$1.00
1 butelis I’yčiu Vyno ............................ 60c

Viski; atiduosime tik už......... $1.00

1 bulelis Rusiškos Višniuvkos......... $1.00
1 butelis Grandžių Vyno................... 60c

Viskų atiduosime tik už...$1.00

Gvarimtuojume, jog mus vynas yra tyriausia ir geriausis.
Perkant gorčiais, nuleidžiamo už žemiausias kainas

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

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

kity pasilinksminimy nuleidžiame labai pigiai.
Atsilankykite pas mus, o užtikriname, kad iš mus patarnavimo busite užganSdiriti

“Storas su žemiausiomis kainomis”

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

IMPORTUOTOJAI IR DAUGU
MOJE I.IKIERIŲ PARDAVĖJAI

BOSTON, MASS.

i, ----------------------

Nelaimingas mano drau
gas Jurgis Komičius, parė
jęs užpereitam panedėly iš 
darbo, jautėsi labai nuvar
gęs ir anksti atgulė į lovą. 
Nakčia jo pati atrado jį gu
lintį ant grindų be žado ir 
nevaldantį dešinės rankos. 
Dabar jisai guli ligonbuty. 
Gaila gero ir teisingo žmo
gaus. '

Girdėjau, nekurie žmo
nės kalba, kad jį dievas nu
baudė. Bet kodėl dievas ne-

Pirmos Kliasos Valgykla
Šiuomi pranešu kaip vietiniam, taip 

ir iš kitur pribuyusiems 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"9Z

Reikalingas Bučeris.
Reikalingas atsakantis bučeris, kuris 

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

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

Išsiysdink šiandien tiktai 
vieną dolerį, o apturėti 
Edmundo Steponaičio raš- 
ty knygą, kuri privalo ras
tis kiekviename lietuviška

me name. Steponaitis buvo vienas iš pirmyjy mūšy jaunyjy rašytojy, 
kurie duoda mums pradžią grynos literatūros sriovei, kuriy visy pir
miausias tikslas jau nebevien žadinimas tautos, visuomenės sąmonės, bet 
ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailiosios mūsų raštijos.

Tąjį daily poezijos ir prozos rinkinį galima gauti tiktai už 1 dol. pas

Tik 1 doleris!

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

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

W KNYGŲ
Vysai Dykai Del Vinį

Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk del vyru. 
Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriSkunia, isigyditi nuo uznuodijima kraują 
arbasypili,nubiegimasieklos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus ištnietinius, negromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas, 
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidomas sava 
naniuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.

Ta, dykai igauta knyga, pasakis jums kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutinajjsigyditi. Knyga ta yra 
krautuvč žinios, katrus ture žinoti kožnaa vedes arba 
nevedės vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku 
lygu. Temykit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
užmokant už pačto, ing uz.pečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir'adreaa ant 
žemiaus paduotu kuponn, katrų siusk mums šendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & CO.. L 806 22 Frftk Aveans, Chicaio:

Godotinas Tamlsta: Papai Tamiatos prižadiejma, aš oorlečjan 
jogTauiistaprisiustumci man vysai dykai v6na jutu knygadel vyra.

Vardai

A drenas; Steltis

50.000 Kataliogų DYKAI!
Prisiysk už 3c štampą, o apturėsi didžiausi lie
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ, 
ŽIEDŲ ir visokiy auksorišky daikty. Siun
čiam i visas dalis svieto. Mūsų kataliogas 
perstata didžiausią Auksoriškų Daiktų Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti. 
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio 
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgaviky.

Reikalaukite tuojaus.

I P Tllinila 822 Washington St. *!•! • 1 Uliniu; BOSTON. MASS:

l'aivakorčiu ir pinigu siuntimo agentūra:
Jei nori keliaut į 
seną Tėvynę arba 

jei nori siųsti *
Laivakortes
tai visada pirk pas
G. BARTASZIŲ 

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

GEORGE BARTASZ1US •
261 W. Broadway, 558 Broome Street e

.SO. BOSTON, MASS. NEW YORK CITY, N.Y.

AKIS 
apžiū

rime 
ir prirenka- 
me Akinius

I I. S. STONE
Aklą Specijalistas

399 a Broadway ggggį 
arti E Street

Nauja Lietuviška

KRAUTUVĖ
Užlaikome, parduo

dame ir pataiaome ge
riausia S I U V A M A S 
MAŠINAS, puikiau
sius Gramafonus ir ki
tokius muzikališkus 
instrumentus. Vai
kams keričiukus, Hai- 
sikelius, visokius laik

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

A. RAULUKAITIS ir J. GIRDVAINIS 
Lietuviai savininkai

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

Telephone So. Boston 605

LIETUVIŠKAS

Advokatas
WILLIAM F. J. HOWARD 

Lietuviška pavardė buvo 
Vincai: F. J. Kavaliauskas

315 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

r • 'KNYGA KIRPIMO! H'. 
RiAKU DRaBUMU; <1 X 61

LAI. audvki.o APDARU. 
~pri;ko i j so.

KNYGA KIRPIMUI MO
TERIŠKU DRABUŽIU; 
FORMATO 4JX6! COL-. 4® 
PP . 2J PAVEIKSLAI. AU
DEKLO APDARU.-PRE
KE S2 50

REIKALAUJANT ATSI
LIEPIMO. VISADOS PRI
GLAUSTI X STLMPĄ.

PINIGUS SIŲSTI MO. 
NEIMRDER ANT ADRESO.

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

įAkušerkaį
5 Pabaigusi kursą Woman* Medical

College, Baltimore, Md. £
x Pasekmingai atlieka savo darbą prio Q 

gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir C? 
y pagelbą invairioso moterų ligose. K

I F. Stropiene,'’,,1,",1"^1.;-1 
g 80. BOSTON, MASS. ’

Samdome darbininkus
dėl gelešinkelių, Canadon 

fabrikų ir faunų.
United States

Employment Office 
43Portlandst., Boston,Mass.

Muzikos Mokykla.
Duodame lekcijas ant Smuiko, Man- 

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

PROP. LUCA AP1CELLA
215 Hanover St., Boston, Mass.

“Laisves” Redakcijoj 
galima gauti šios 

knygos.
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^! Ameriką 

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

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

lus apsakimėlis iš revoliucijos lai
kų...............................................L. 15c.

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

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

“PASAULIŲ RATAS” ................ 25c.
“AUDĖJAI.”. Puikus veikalas. 50c. 
“KAS IŠGANYS LIAUDĮ.” .... 50c.

“GIEDROS KALENDORIUS.” 15c. 
“SOČI J A LDEMOK RATŲ M OK SLO 
....PAMATAI” ............................. 20c.
“MEILĖS KARŠTLIGĖ”............... 20c.
GRIUVĖSIUOSE, Jasiukaičio apys. 15c 
E. Steponaičio Raštai ......................... 1.00
ŽENYBA ir žmogaus gyvenimo siek. 10c 
“GREIČIAUSIAS PAMOKINIMAS

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

veikslai:
“PASKUTINIS STREIKAS.” 20c. 
“BLAIVININKŲ PUOTA.” .... 20c. 
“KAPITALIZMO SISTEMA.” 20c. 
“MEDIS NEDORYBĖS.”........... 20c.

Reikalaudami knygų arba paveiks
lų, rašykite sekančiu adresu:

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

AR NORI
ĮGYTI TURTUS IR LAIMĘ?

Tūkstančiai Žmonių įgijo 
turtus, milijonai žmonių su
rado laimę, pakibo iš vargo, 
skurdo ir nelaimių. Ir tamsta įgysi 
laimę ir gerovę, jaigu nusipirksi 
musų ką-tik išleistas dvi knygeles: 
“Kaipo Žmogus manato”ir “Ii šlr 
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 15c, abi 30c.

J. I L G A U D A S
1841 S. Halstad St. Chicago. 
(Paminėk kokiam laikrašt matei.)

& Telefonas Richmond 22126 C)
2787-J J

| Dr. David W. Rosen $
į 3Z1 Hanover Street
S BOSTON. MASS. S
S Mano ofise galite susikalbėti vi- U 

, sose kalbose.
5 VALANDOS: Nuo 8 iki 10 vai. ryte
^8 Nuo 2 iki 8 ir nuo 7 iki 8 vak. Q

40
TEISINGIAUSIA < TW’T’II"’!/’ A 

IR GERIAUSIA A r I I F K A
LIETUVIŠKA * llulVTl

A
Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai .Lietu
vos ar Amerikos daktary. Tai vie
natinė lietuviška aptieka Bostone ir 
Massachusetts valstijoj. Gyduolių 
galit gaut,kokios tik pasaulyj varto
jamos. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiysia per expresą.

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

> 80. BOSTON. MASS. •

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

Ar nori pirkt Sipkartę?

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

K. Yurgeliunas 
233 Broadway, So. Boston.




