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AMERIKA
Naujas muitų tarifas įėjo į 

galę.
Washington, 3 spalio. — 

Šiandien prezidentas Wilso- 
nas pasirašė po naujojo ta
rifo billium. Sulig naujojo 
tarifo be jokių muitų bus 
įvežami beveik visi reikalin- 
giausieji daiktai dėl kasdie
ninio pragyvenimo. Pasira
šęs po naujuoju tarifu, Wil- 
sonas sušuko: “dabar Suv. 
Valstijos paliko pusiau Kuo
sos!” Demokratai naujuo
ju tarifu labai didžiuojasi. 
Jie jaučiasi suteikę žmoni
jai viską, ką tik žadėję. ‘

Pagal naująjį tarifą rei
kalingiausių daiktų muitai 
nuskirta šitaip:

Cukrus — be muito 
1916 m.)

Arbata — be muito.
Kava — be muito. * 
Druska — be muito. 
Pienas — be muito. 
Smetona — be muito. 
Kiaušiniai — be muito. 
Miltai — be muito.
Duona — 25% muito.
Mėsa — be muito.
Sūriai — 2įc. nuo svaro.
V i 1 n o n i a i (Irabu ži ai—35 

muito (buvo 79% ir 99į.)
Bovelniniai drabužiai 

nuošimčiu muito.
šluotos — 15' \ muito. 
Kviečiai — be muito. 
Bulvės — be muito. 
Kopūstai — be muito. 
Pupos — 25c nuo bušelio. 
Burokai — 5% muito. 
Vaisiai — 15% muito.
Konservuoti vaisiai — 25 

nuošimčiai muito.
Actas — 4c. nuo galiono.
Obeliai, kriaušės, slyvos, 

vyšnios — 10c. nuo bušelio.
Valgomos uogos 

kvortos.
Citrinos, apelsinus — įc. 

nuo svaro.
Galvijai — be muito (bu

vo $3.75 nuo galvos.)
Avis — be muito (buvo

(nuo

’,c. nuo

YEARLY SUBSCRIBTION RATE:
In the United States....................................
To Foreign Countries........ . .......................

Advertising rates <n application.
All communications should be addressed to

.8.00

242 W. Broadway, So. Boston, Mast.

Telefonas’
So. Boston 21013."

-------- -------
III Metai

kalbėtoją areštuoja, kitas 
eina kalbėti. Klausytojų 
kas sykis prisirenka apie 
10,000 ir atydžiai klauso kal
bėtojų, tik policija ardo 
tarp jų ramumą.
žydų socijalistų suvažiavi

mas.
New Haven, Conn. — Čia 

atsibuvo žydų socijalistų su
važiavimas, kuris tęsėsi per 
tris dienas. Delegatų pribu
vo iš visų kraštų Suvienytų 
Valstijų, kurie atstovavo 47 
šakas organizacijos.
Kunigas Schmidtas bus tei

siamas.
New York, 3 spalio. — 

Jury, susidedantis vien tik 
iš milijonierių, apkaltino 
kunigą Schmidtą užmušime 
tarnaitės Anna Aumuller. 
Kaip tik kunigas išgirdo ap
kaltinimą, staiga nusimovė 
nuo kaklo rąžančių ir kry
žių ir trenkė į publiką.

Dar vis mėgina pasirodyti 
bepročiu, bet jau nepasi
seks.

Philadelphia, Pa. — Šio
mis dienomis buvo teisiamas 
tūlas T. Mellolo už tai, kad 
jis laikė pas save 15 metų 
mergaitę, kurią privertė 
pardavinėti savo kūną. Ap
kaltintasis teisme apart kit
ko pasakė: “Aš visuomet 
rasiu užtarimą pas narį mie
sto tarybos A. Levi”, kuris 
dabar yra vienas iš uoliau
sių kaltintojų New Yorko 
gubernatoriaus Sulzerio ne
teisingoj priesaikoj.

Tai,"mat, kokie yra apgy
nėjai bjauriausių darbų...

Klinton, III. — čia darbi
ninkai, beardydami seną na
mą milijonieriaus Skello, ra
do įmūritą sienoje mažo kū
dikio skeletą.

Visuomet tokie radiniai 
pasitaiko pas milijonierius

UŽSIENIS
šmckla naujos karės Balka

nuose.
Kasdien vis ateina naujos 

žinios iš Balkanų apie ruoši
mąsi prie naujos karės. Tur
kija, Graikija ir Serbija 
smarkiai ginkluojasi. Tur
kija, šiek - tiek atsigavus po 
pirmosios karės, dabar ruo
šiasi atsiimti visas praloštas 
vietas. Pirmiausia ji pie
nuoja atsiimti nuo Graikijos 
svarbesnius pertus ant Ege- 
jiškų jūrių.

Graikija, dasižinojus apie 
Turkijos pieną, pradėjo 
mobilizuoti kariumenę ir 
pašaukė atgal prie ginklo 
visus paliuosuotus oficie- 
rius. Didžiosios Europos 
valstybės vėl pradėjo šnai
ruoti į Turkiją.

Turkijai -jau pasisekė su
kelti albaniečius prieš Ser
biją. Dabar ji stengiasi su- 
kurstyt macedoniečius prieš

ant šimtų tūkstančių fran
kų. Mieste Cerbere žuvo 
14 žmonių ir 30 sunkiai su
žeista.

—Madridas, Ispanija. Iš 
priežasties didelio lietaus 
upės Noya ir Llobregat išė
jo iš krantų ir; ąsėmė kai
mus ir mieštelfus. Vieto
mis vanduo pakilo net iki 25 
pėdų augščio.

Santaika Chinijoj.
Pekinas, 6 spalio. — Ame

rikos 'ambasadorius iš Peki
no praneša, kad abi kariau
jančios pusės, kaip valdiš
koji, taip ir revoliuci j orde
rių, nutarė susitaikyti ir iš
rinkti naują prezidentą. Ti
kimasi, kad tuov.i preziden
tu bus išrinktas''fan.- Schi- 
Kai.

RUSIJA LIETUVA

Miežiai — 15c. nuo buše
lio.

Makaronai — 1c. nuo sva
ro.

Paukštiena. —- 1c. nuo sv.
Vilnos neišdirbtos — be 

muito nuo gruodžio 1 d. 
1914 metų.

Kalnakasių streikas.
Denver, Colo. — (kolora

das kalnakasių streikas tę
siasi. Jau buvo keliatas su
sirėmimų streikierių su po
licija. Iš abiejų pusių yra 
užmuštų ir sužeistų.

Wallensbu rge 1,250 strei
kierių privertė skubus pasi
traukti nuo darbo. Kasyklų 
savininkai jau šaukiasi prie 
gubernatoriaus, kad prisių-

Išduoda viens kitą.
Washington. — Pirmsė- 

dis kongreso gavo skundą 
nuo majoro miesto Chals- 
tono, būk tai kongreso na
rys Weily esąs išrinktas ne- 
tiesotinai. Laikę rinkimų 
jis išleidęs agitacijai $60,- 
000, kuomet Suvienytų Val
stijų įstatymai daleidžia iš
leisti dėl agitacijos tik $5,- 
000. Apart to, jis yra kalti
namas ir už kreivą priesai
ką, nes prisiekė, jog ant 
agitacijos išleidęs tik 54,500.

Ar tik nepradės visi vie
nas kito tokius darbelius iš
davinėti? Tik tuomet klau
simas, kas juos kaltins ir

natorius atsisakė siųsti mili
ciją pirm, negu ištirs to rei
kalingumą. Streikieriai lai
kosi stipriausioj vienybėj. 
Jie tikisi, kad stre” 
jaus bus išlaimčtas.

Dėl muito.
Utica, N. Y., 4 spalio. — 

Dėlei to, kad liko panaikin
tas muitas ant vilnų, Uticos 
Woolen Co. uždarė vilnų 
dirbtuvę ant neaprubežiuo- 
to laiko. 900 darbininkų ne
teko darbo.

Kova už laisvę žodžio.
Buffalo, 3 spalio. — čia 

eina karšta kova už žodžio 
laisvę. Aną dieną areštuo
ja 11 žmonių socijalistų kal
bėtojų, tarp jų ir kandida
tas į Buffalo majorus už tai, 
kad jie kalba ant gatvių ir 

' v ar o > agitaciją. Socijalistai 
areštų nenusigąsta — vieną

uo-

Pirmas tarptautiškas darbi
ninkų suvažiavimas Su

vienytose Valstijose.
Sekantis tarptautiškas 

(viso pasaulio) delegatų 
darbininkų unijų suvažiavi\ 
mas biųs San Francisco 1915 
metais. Tai bus pii.uas tarp
tautiškas darbininkų suva
žiavimas šioje šalyje.

Antras Jocius.
St. Louis, Mo., 1 spalio. — 

Čia policija subruzdo jieško- 
ti tūlo Tamošiaus Smarto ir 
jo 11 agentų (visa dvylika 
apaštalų!), kurie N. J. vals
tijoj pardavinėjo ateiviams 
lotus. Jie yra jau išpardavę 
900 lotų. Pasirodė, kad tos 
vietos, kur yra parduoti lo
tai, baisios balos.

Dabar juos traukia atsa
komybėn pačta, už siunti
nėjimą apgavingų apgarsi
nimų.

Už lotus jie yra paėmę 
nuo ateivių kelias dešimtis 
tūkstančių dolerių.

50,000 albaniečių užpuolė 
ant Serbijos.

50,000 albaniečių, gerai 
apginkluotų, užpuolė Serbi
jos miestus Frilip, Prisrend, 
Kitseowir Letow. Serbija 
nestato didelio pasipriešini
mo. Albaniečiai jau paėmė 
miestus Ochrida, Jakowa, 
Prisrend ir kitus. Sejbija 
kuogreičiausia mobilizuoja 
kariumenę ir didina spėkas, 
kad atremti albaniečius.

Albanijos moters.
Iš Albanijos sostinės pra

neša, kad Albanijos moters 
neatsilieka nuo . savo vyrų. 
Jos yra gerai apginkluotos 
ir stoja į kruviną kovą su 
serbais. Ypač jos atsižymė
jo savo drąsumu susirėmime 
su serbais, 
Jibra. 
serbų.
nemažai paklota. I

Kruvini rinkimai Italijoj.
-Neapolis, 5 rugs. — čia 
nerenkant atstovą į parla
mentą, dvi partijos smar
kiai susivaidijo. Tūlas karš
tuolis Jodice, negalėdamas 
sumušti savo priešą žo
džiais, išsitraukė revolverį 
ir padėjo'jį ant vietos. Už
muštojo draugai pradėjo 
žmogžudį vytis. Prie besi
vejančių prisidėjo dar didelė 
krūva žmonių. Vienok už
mušėjo šalininkai taipgi ne
snaudė. Jie irgi sumobiliza
vo savo pulką. Prasidėjo 
peštynės. Policija jautėsi 
persilpna, kad muštynes su
stabdyti, todėl pareikalavo 
kariumenės. Tūlas senelis 
kunigas bandė besipešan
čius sutaikyti. Bet vos tik jis 
spėjo keletą žodžių ištarti,) 
kaip tuojaus likosi kulkos 
nuskintas. Pribuvus kariu- 
menė išskirstė įsikarščiavu
sius politikierius.

Apie tokias pat kruvinas 
riaušes praneša ir iš kitų 
Italijos miestų.

Dideli palviniai ir vėtros 
Europoj.

Konstantinopolis, 6 spalio. 
Iš priežasties smarkaus lie
taus pakilo jūrėse vanduo ir 
užplovė Konstantinopolį ir 
priemiesčius. Nuo patvinių 
žuvo 2G0 žmonių. Daugelis 
namų liko apsemta iki pat 
viršui. Ana Bosforo vėtros 
paskandino keliatą laivų. 
Apielinkėse gi Bosforo liko 
išvartyti telegrafų stulpai ir 
sutraukyti citatai.

—Cerbere, Francija. Tuo- 
mi pat laiku ir čia per pusę 
paros siautė didžiausia vie- 

i sula, vadinama orkanu. Ta
sai orkanas padarė blėdies

užimant miestą 
Dibroje žuvo 1,200 
Albaniečių taipgi

, • ----------
Rusijos gyventojų statistika

Pagal paskutiniųjų vy
riausybės surinktųjų žinių 
Rusijos valstybėje gyvento
jų esą išviso daugiau, kai]) 
171 milijonas.

Nuo paskutiniojo žmonių 
surašo Rusijos gyventojų 
padaugėjo 42 milijonais ir, 
jei ir toliau tokiu pat pro
centu daugėsią, tai 1923 me
tais būsią 200 milijonų.

Dabar Rusijos gyventojų 
esą 16 milijonų daugiau, ne
gu Vokietijos, Austrijos ir 
Francijos gyventojų drau
ge. Vyrų daugiau, Kai]) mo
terų 400 tūkstančių. Tečiau 
esą miestu, kur.moterų dau- 
giau, negu vyrų, tokie mies
tai esą: Varšavas ir visi 
Suomijos miestai.

Sulyginus su žemės plotu 
Rusijos gyventojų neper
dau giausi a, nes tik 8,9 gy
ventojų ant vieno kvadrati
nio varsto. Tik vienoje Nor
vegijoje dar mažesnis gy
ventojų skaičius ant kvadra
tinio varsto. Dvi guberni
jos: Varšavos ir Petrako- 
vo, taip tirštai apgyventos, 
kad visoje Europoje tirščiau 
žmoniiyyra tik vienoje Bel
gijoje. Archangelsko gi gu
bernijoje ant 1 kvadr. vars
to 0,6, Sibirijoje — 0,7, o 
Kamčatkoje — 0,03.

Pagal tautų: rusų — 63 
procentai; totorių — 10,6 
proc.; lenkų — 6,2 proc.; 
suomių — 4,6 proc.; žydų — 
3,9 pore.; lietuvių — 2,4 pro
centai; vokiečių — 1,6 proc. 
Visų kitų tautų — 5,3 proc. 

) Iš kiekvieno gyventojų 
tūkstančio esą: 171 valstie
tis, 107 miestiečiai ir 15 ba
jorų. Fabrikų darbininkų 
esą valstybėje išviso 2,068,- 
832 žmonės, mažai daugiau, 
kaip bajorų.

Iš 1,000 gyventojų, bend
rai imant, skaityti ir rašyti 

I moka 229 žmonės. Daugiau-

Numirė žemaičių vyskupas 
K. P. Čir t autas.

Berlyne rugsėjo 17 d. po 
sunkios operacijos numirė 
Žemaičių vyskupas K. P. 
Girtautas. (Žiūrėk “Spau
dos Balsus.”) ‘
Michalkevičius norėjo atsi-

4,000 už vieną!
Anglijoj 4,000 angliaka

sių kasyklų South Wellsy iš
ėjo į streiką, reikalaudami, 
kad būtų prašalintas nuo 
tarnystos viena. policma- 
nas, kuris, laike pirmo strei
ko, žodžiu įžeidė vieno ang- 
liakasiodsmoną.

Tai puikus pavyzdys vi
siems darbininką nš, kad už 
vieną stoja į kovą 4,000!

Miršta Maxin Gorki.
Iš Neapolio praneša, jog 

visiems žinomas rusų rašė- 
jas Maxim Gorki .visai arti 
mirties. Seniai, kaip jis ko
voja su nelaba i a-džiova, bet 
dabar, kaip g rdeti, tai ji 
ims viršų. Pastų mėse savo 
dienose, nesiliauja rašęs sa
vo pradėtą veikalą ir nori 
užbaigti pirm, negu užmigs 
amžinu miegu.
Katalikams daleis ta balsuot.

Rymas, 3 spalio. — Popie
žius daleido katalikams bal
suot rinkimuose.Po nupuoli
mui popiežių valdžios, kata
likams bažnyčia uždraudė 
balsuoti politikoje ir iki šio- 
lai tas buvo prilaikoma, bet ...... ...... ...... .........................
dabartinis popiežius tą už-|sįaį mokančių skaityti ir ra- 
draudimą numetė. šyti yra Pabaltijos guberni-

A v - . . , . jose: Estu (79,9 proc.), Ly-Ar žemes gyveniškai- Jvų (77>7)>'K\n.’o (7o.9), Liį-
ciusauga. tuvos (41,9) ir Lenkijos

Į Laikraštis “Science Pouz- (30,5.)
ton”, paduoda įdomių žinių. Išskirsčius visus valsty- 
Visuotinas žmonių skaičius bės mokesčius ant visų gy- 
siekia ligi 1,200,000,000. Vy- gyventojų skaičiaus, kiek
ini ir moterų skaičiai vieno- vienam gyventojui išpuola 
di. Žmones kalba 3,064 kai- mokėti kas metai apie 16 ru- 
bomis. Tikėjimų yra apie bliu: už svaigalus 5 r., gele- 
1,000. Kasmet miršta apie žinkeliui 4 r. 40 k., muitų 2 
35,214,000 žmonių. Kiek- rt) už cukrų 72 k., tabaką 40 
vienais metais žmonių skai- k., degtukus 10 k. ir tt. Tie 
čius priauga lį milijono. Vi- pinigai eina šitokiems tiks- 
dutinis amžius 36 metai. Be- Jams: valstybės apgynimui 
veik 25% miršta 17 mę/ų. Iš 4 r., geležinkeliams užlai- 
kiekvieno 100 žmonių Aiktai kyti 3 r. 25 k., iždo ministeri- 
vįenas išgyvena ligi 100 me- jai 2 r. 10 k., Vidaus reikalų 
tų. Vedę ir fiziško darbo ministerijai 78 k., švietimo 
žmonės gyvena ilgiau, negu reikalams 48 k., kitiems vi- 
nevedę ir bedarbiai. šokiems tikslams 5 rub.

.. . , ĮV. 1 1911 metais buvę nuteisti
I ii i • iii "už įvairius prasikaltimus 

maldos slavianų kalba. 82,837 žmonės, būtent už va- 
Laikraščiai praneša, kad gystę 24,140 žmonių, už su- 

Splieto katedroje uždraudė žeidimą 9,418, už užmušimą 
laikyt pamaldas slavianų 6,799, už prasikaltimus prieš 
kalba. Senos bažnytinės viešąją tvarką 10,208, už 
knygos paimtos iš katedros, prasikaltimus prieš valstybę 

Laikraščiai rašo, kad Va-14,283 ir už spaudos prasikal
ti kanas norįs pradėti naują 
karę prieš pamaldas slavia
nų kalba Dalmatijoje.

Neseniai pasirodęs lenkų 
savaitinis laikraštis “Wia- 
domosci Illustrowane” pra
neša, kad Vilniaus decezi- 
jos valdytojas, pralotas Mi
chalkevičius, būdamas Ry
me, prašėsi poliuosuoti nuo 
vietos, nes esą jam labai 
sunku valdyti dėlei lietuvių- 
enkų nesutikimų. Popiežius 

jo prašymo nepriėmė.
Vilku “ablava.”C-

Dusinenįs, Viln. gub., Tra
tų pavieto. Dusmenų mies
telį, nuo rytų šalies, turi ap- 
rietę gana dideli valdžios, 
dvarininko Daugėlos ir gra- 
?o OlsufjcvfMniškai, kuriuo
se dikčiai randasi įvairių 
žvėrių-žvėrėlių, kokių jau 
daugelis Lietuvos vietų vi
sai neturi. Pradedant nuo 
nelaimingo zuikelio ir bai
giant rečiau beprabėgančiu 
ariedžiu ir retkarčiais be- 
užklystančiu šernu, — visi 
čia dar slapstosi po tanku
mynus. O ką jau bepasaky
ti apie vilką, kuris maloniai 
net ir ūkininko kiemą aplan
ko. Pertai vilkai vietiniams 
gyventojams yra gana kenk
smingi: su naminiais gyvu
liais reikia saugoties, kad 
nepapultų į jo nasrus.

Taigi rugpjūčio 25 d. Dau-

kaip ir kasmet esti, taip va
dinama “ablava”, į kurią 
prisirinko apie 300 žmonių, 
buvo ir iš artimiausių para
pijų, nes dienos gražumas 
ir šventadienis, traukte 
traukė žmones Į mišką. Na, 
ir kas gi nenorėtų užmušti 
tokio kenksmingo priešo, 
kai]) vilkas. Apie trečią va
landą po pietų prasidėjo pa
ti “ablava.” Ir neužilgo, jau

kiek dar išspruko! ; Tokia 
pelninga medžiokle retai te-

Visi džiaugėsi, nes, gir
di, ramiau busią. Kiti gi, 
nors negyviems, atsimokėjo, 
šerdami lazda per šoną: “Tu 
man avinuką nunešei!”... 

kumeliu-
avinuka
“tu man 

ką papjovei !”...
Reikia tikėtis, 

žmonėmis rečiau

Lacashire, Anglija. —Vie
tiniai fabrikantai išnešė 
nuosprendį, jeigu audiny- 
čių Bechine streikieriai ne- 
grįž prie darbo, tai jie, pri- 
jausdami savo draugams, 
uždarys taipgi dirbtuves.

Tai matot, kokių įrankių 
griebiasi kapitalistai, kad 
privertus darbininkus grįžti 
prie darbo.- Bet kasžin, ar 
tas jiems pavyks?

timus 141 žmogus. Iš 1,000 
gyventojų — teisiamas vie
nas žmogus.

Irgi sumanymas.
Teisių ministerija įnešė 

Dūmon naują įstatų suma- 
nimą: žmonės, kurie neturi 
iš ko pragyventi ir jieško 
darbo, bus priskaitomi prie 
valkatų ir nuteisiami į pri
verstinus uždarbiavimo na
mus.

Ar ne puiki pagelba ba
daujantiems?... Neturi dar
bo, tai eik į valkatų namus

gos straipsnį, užvardytą 
“Ar yra blogų žmonių pa
saulyje?”

Naujas laikraštis.
“Vienybės” redaktorius 

kun. A. Alekna gavo leidimą 
leisti dvisavaitinį priedą 
laikraštį “Vienasėdis”, pa
vestą ūkio reikalams. “Vie- 
nasėdžio” prenumerata me
tams bus tik 1 rublis.

Kuniginiai laikraščiai, ly
ginai grybai po lietus, dygs
ta. Ir kodėl jiemą ne dygti, 
kad pati valdžia jų dygimui 
pritaria.
Vakaras beturčių mokinių 

naudai.
Ukmergė, K. g. Rugp. 25 

d. čia tapo surengtas betur
čių mokinių naudai lietuviš
kas vakaras. Vakarą suren
gė vietiniai inteligentai. Su
lošė dramą “Undinė” ir ko
mediją “Žilė galvon, velnias 
uodegon.” Lošimas, vietinių 
artistų rateliui dalyvaujant, 
išėjo neblogai. Po lošimui 
vietinis choras padainavo 
keliatą lietuviškų dainelių.‘ 
Po dainų, prasidėjo šokiai. 
Publikos buvo nėperdaug. 
Tik peiktina, kad lietuviš
kame vakare daugiausiai 
skambėjo lenkiška kalba. 
Mat, čia dar iš mados neišei
na — lietuviams poniškai 
kalbėti. (“R. N.”)

kad ir su 
bus nelai

mingų atsitikimų, iškarto 
tiek nusmaugus vilkų, nes 
žiemos metu jie gerokai pri- 
gązdina ir keliauninkus, ir 
artimesnius sodžius.

šiemet žada būti dar ir 
kita karta vilku medžioklė, v v v

Chicagos Olševskis mano 
važiuoti Lietuvon.

“Viltis rašo:
“S.-Z. T.” praneša girdė

jęs, kad žinomasai Ameri
kos “Lietuvos” leidėjas, Chi
cagos bankininkas Olševs
kis perkąs Kaune didelius 
mūro namus prie vienos iš 
svarbesniųjų miesto gatvių, 
kur žadąs apsigyventi su vi
sa šeimyna sugrįžęs iš Ame
rikos. Jo atvažiavimas esąs 
rišamas su ketinamąja į- 
steigti Kaune didelė preky
bos pajininkų įstaiga.

Kauno gubernatorius nu
baudė 500 rub. arba tris mėr 
nesiūs arešto kuniginio laik-

■ » . - - '*

Kinematografas Lietuvoj.
Skuodas, Telšių pav. Šie

met vietinis aptiekininkas 
vokietys Katerbeldas suma
nė įtaisyti Skuode kinemato
grafą. Tam dalykui pastatė 
gana puikią salę, kur galės 
sutilpti apie pusketvirto 
šimto žmonių, įtaisė dar ir 
automatinę muziką. Kitą sa
vaitę žada pradėti vaidinti. 
Skuode kinematografas, ro
dos, duos neblogą uždarbį.

Manevrai.
Utena. Kareivių apie Ute

ną tūkstančiai. Automobi
liai tik lekia ir lekia. Orlai
viai irgi skraido ir nemažai 
tuomi stebina jų nemačiu
sius sodiečius. Manevrai šie
met apie Uteną dideli. •

Sunku lietuviams. v
Laikui bėgant, lietuviškai 

kultūrai kįlat, daug lietuvių 
kasmet baigia visokius mok
slus. Bet kaip liūdna, kad 
tankiai karšti Lietuvos jau
nikaičiai negauna Lietuvoje 
vietų. Dvarininkai - lenkai 
savo dvaruose laiko agrono
mus lenkus,- kurie, nemokė
dami susikalbėti, verstinai 
lenkina aplinkui gyvenan
čius ir tarnaujančius lietu
vius.

“Viltis”-dienraštis.
Rugsėjo 16 d. š m. buvo 

“Vilties” pajininkų susirin
kimas. susirinkime dalyva
vo beveik vieni kunigai; bu
vo apie 50 kunigų. Tarėsi 
apie dienraštį. Nutarta:!) 
nuo spalių mėnesio leisti 
“Viltį” kasdieniniu; 2) “Vil
ties” - dienraščio formatas 
būsiąs kiek mažesnis už da
bartinį “Vilties” formatu, 
bet viena skilčia didesnis uz 
“Liet. Žinių” formatą; 3) 
“Vilties” dienraščio kaina-— 
6 rub. metams; 4) metinis 
“Vilties” biudžetas — 25,000 
rub.; 5) “Viltį” - dienraštį 
leidžianti tam tikra bendro
vė. Švento Kazimiero drau
gija pinigų dienraščiui “Vil
čiai” leisti neduodanti; 6) 
“Viltis dienraštis eis Vilniu
je; 7) dienraščio redakto
rium paskirtas esąs *stud. 
Dovydaitis; stud. Dovydai-

ir po prievarta eik streik- raščio “Garnio” redaktorė tis ir pasirašysiąs kaipo re- 
p-lę Jastržemskaitę už įžan- daktorius. (“L. Ž.”)laužiauti.
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SPAUDOS BALSAI
Minis vyskupui Cirtautyi.
Lietuvos laikraščiai pra

neša, kad 4 rugsėjo Berlyne 
mirė Žemaičių vyskupijos 
valdytojas p. Girtautas. Tai 
buvo vienas iš tų akliausių 
lietuvių klerikalizmo šulų, 
kurie kliudo mūsų žmonėms 
žengti pirmyn. Nors nabaš- 
ninkas ir paėjo iš bajorų ir 
pagal savo išauklėjimo pri
derėjo prie taip vadinamų 
sulenkėjusių, vienok, kaipo 
gudrus politikieris, pamatė, 
kad tautiški lietuviai - kleri
kalai yra mitresni kovoje su 
progresu ir todėl visuomet 
rėmė juodąsias lietuvių or
ganizacijas, kaip “Saulę”, 
šv. Kazimiero dr-ją ir tt. 
Girtautas taip-pat atsižy
mėjo pirmeiviškesnių kuni
gų persekiojimu. Kelis šva
resnius kunigus kilnojo kas 
metai iš parapijos į parapi
ją

Prie šito vyskupo Žemai
čių seminarijoj buvo įvesta 
lietuvių kalba. Bet pasiro
do, kad Lietuvai iš to jokios, 
o jokios naudos nebuvo.

Taigi, mirus tam vysku
pui, galima pasakyti: nuėjo 
graban apgynėjas kazionos 
katalikybėsr._Jkuri taip pui
kiai moka sugyventi su viso
mis šios gadynės šunybėmis.

Pildančiojo Komiteto nariai 
susitaikė.

“Kova” praneša, kad tarp 
Pild. Komiteto ' narių įvyko 
santaika. Jie, ypatiškai pa
sikalbėję, priėjo prie sekan
čios rezoliucijos:

“Aš atšaukiu savo skundą 
ant drg. M. Michelsonienės 
ir J. P. Raulinaičio ir sutin
ku ant toliaus pildyti parei
gas Pild. Komiteto su drau
gais, Michelsoniene ir Rau- 
linaičiu. V. Paukštys.

“Męs atšaukiame apeliaci
ją, paduotą į sąjungiečius 
ant Veik. Komiteto kalbėto
ju klausime ir sutinkame 
pildyti pareigas ir ant toliau 
Pild. Komiteto.

J. P. Raulinaitis.
M. Michelsoniene.”

“Kovos” redakcija pridu
ria, kad Pild. Kom. nariai, 
susitaikydami, pasielgė vy
riškai, draugiškai, socijalis- 
tiškai. Męs tą patvirtina
me, nes susitaikymas Pild. 
Komiteto narių paliuosavo 
sąjungiečius nuo bereikalin
gų ginčų ir balsavimų. Tiki
mės, kad Veikiantysis Ko
mitetas jų susitaikymui irgi 
nebus priešingas, nes jie sa
vo rezuliucijoj apsiima pil
dyti Pild. Kom. pareigas, o 
Veikiantysis Komitetas tik
tai to nuo jų ir reikalavo.

<ad jų kapitalas dar smar
kiau pradės augti iškasus 
Panamos kanalą.

Kokią gi naudą atneš Pa
namos kanalas darbinin
kams, kurie jį iškas? Kuom 
jie turės džiaugtis laike vi- 
sasvietinės parodos?. Kiek
vienas atsakys, jog nieko jis 
neatneš, apart išnaudojimo 
ir darbininkai neturės kuom 
džiaugtis laike visasvietinės 
parodos.

Bet to pasakymo dar ne
užtenka. Męs dar galėtume 
širdingą ačiū ištarti Jupite
riui, jeigu Panamos kanalas 
daugiau nieko nebūtų reika
lavęs, apart paprasto išnau
dojimo. Prie to jau yra 
kiekvienas darbininkas į- 
pratęs ir nesibijo to išnau
dojimo, bet stojo su juom į 
kovą. Bet Panamos kana
las reikalavo ir dar reika
lauja apart paprasto išnau
dojimo ir aukų — darbinin
kiškų gyvasčių.

Apie tai beveik niekas nei 
nepamini, o jeigu ir paYnini, 
tai labai neaiškiai.

Panamos kanalas jau se
niai rūpi kapitalistams, nes 
jie ten mato gerą pasipelny- 
jimą. Daug anksčiau buvo 
jį pradėjus kasti Francija ir 
nemažai vargo padėjo, bet 
užbaigti neištesėjo. Neskai
tant jau pinigiškų išlaidų, 
bekasant Panamos kanalą 
padarytų, ten išmirė apie 
30,000 darbininkų, bekasan- 
jių tą kanalą. Francija pa
liovė kasus.

1904 metais pradėjo kasti 
Panamos kanalą Suvienytos 
Valstijos. Štai skaitlinės ir 
Suvienytų Valstijų dirbusių 
darbininkų:
Metai. 1 Dirbo dai
1901 6,2*13
1905 16,512
1906 26,547
1907 39,343
1908 43,891
1909 47,167
1910 z 50,802
1911 48,876
1912 50,893

Mirė.

Panamos kanalas
Panamos kanalas bus už

baigtas 1915 metais. Suvie
nytų Valstijų valdžia ir ka
pitalistai iš džiaugsmo del
nais ploja. Kad labiau iš
garsinus tą “savo darbą”, 
tuos “nuopelnus”, rengia 
1915 metais visasvietinę pa
rodą. Surengimui tos paro
dos bus išeikvota milijonai 
dolerių. *

Kitos šalįs, arba, geriau

listai, matydami, kad Su
vienytų Valstijų kapitalistai 
turės gerą pelną iš Panamos 
kanalo, kadangi visi sveti
mų šalių laivai, einanti Pa
namos kanalu, turės mokėti 
Suvienytom Valstijom duo
kles, — protestuoja, 
na, kaip katės, sukimštos į 
skurinį maišą. Jie taipgi 
jaučiasi kapitalistais ir non 
pasipelnyti lygiai, kaip ir 
Suvienytų Valstijų kapitali
stai.

Už vis labiausia protes
tuoja Anglija ir Francija. 
Net nenori dalyvauti toje 
garsioje parodoje.

Laikraščių puslapiai, už
imti įvairiais aprašymais to 
kanalo; talpinami įvairus 
paveikslai, braižiniai. Iš- 
skaitliuojama, kokis bus 
palepgvinimas vandeniniu 
susinėsimu, kokią naudą at
neš vaizbai ir tt.

Ir kodėl gi nesidžiaugti, ir 
kodėl gi nesilinksminti ka
pitalistams, jeigu jie mato,

niur-

o ruoštis prie protesto paro
dos ir parodyti pasauliui, 
kad ten ne kapitalistų nuo
pelnai, bet darbininkų, pa
dėjusių desėtkus tūkstančių 
gyvasčių. V. Paukštys.

427 
1,105 
1,132 

571 
502 
558 
539 
467

Viso labo per devynius 
metus išmirė 5,383 darbinin
kai. O jeigu męs dar pridė
sime Franci jos darbininkų 
skaitlinę, tai viso labo gau
sime 35,383 mirusius darbi
ninkus bekasant Panamos 
kanalą.

Kame gi -priežastis, kad 
taip daug išmirė darbinin
kų? O gal skaitytojas pasa
kys, kad jie visai naturališ- 
ka mirčia mirė ir męs be rei
kalo apkaltiname kapitalis
tus?

Daug tam yra priežasčių, 
nuo kurių ten krinta darbi
ninkai, kaip musės rudens 
laike, bet už vis svarbiau
sios, tai dvi. Ten yra neatsa
kantis klimatas ir kiekvie
nas, kuris tik tenais nuvyk
sta, apserga drugiu ir kito
mis ligomis. Antra priežas
tis — tai nėra atsakančio 
mediciniško aprūpinimo su
sirgusių darbininkų. Tą aiš
kiai parodo mums statisti
ka. Išsyk dirbo daug ma
žiau darbininkų, bet jų mi
rė daug daugiau, negu pas
taruoju laiku. Tas apsireiš
kia tame, jog dabar pradė
ta labiau rūpintis mediciniš
ka darbininkų pagelba, per 
tai ir skaičius mirčių žymiai 
sumažėjo.

Kapitalistai rengia šven
tę atdengimo Panamos ka
nalo, o darbininkams reikia 
rengti šventę atminimui 
daugiau, kaip 35,000 žuvu
sių darbininkų, žuvusių tik 
dėl to, kad padidinti kapita
listams milijonus.

Kapitalistai džiaugsis ir 
didžiuosis Panamos kanalu 
beplaukiančiais laivais, o 
čia pat, šalę to kanalo, var
nai kranksės, užtūpę ant ka
pinių tų darbininkų, kurie 
iškasė tą kanalą-ir kuriuomi 
dabar taip didžiuojasi kapi
talistai, kaipo savo triūsu.

Kapitalistai, suvažiavę, 
linksminsis ir puotaus, o 
žuvusiųjų darbininkų šei
mynos badaus ir ašaras lies, 
negalėdamos nei kapinių ap
lankyti savo numylėtų ypa
tų, savo maitintojų.

Kapitalistai ruošiasi prie 
visasvietinės parodos, kad 
pasigirti pasauliui tuom, ką 
dėl jų padarė darbininkai, 
tuo tarpu darbininkai priva-

Ką bažnyčia skaito 
ideališka valstybe?

Neperseniai (rugpjūčio 21, 
1913 m.) atsibuvo rudeniniai 
Vokietijos centro portijos 
manevrai, kitaip vadinami 
“Katalikų kongresu“. Vis
kas tenai ėjo sulyg paprasto 
seniai išdirbto programo. 
Kaip paprastai, kongresas 
siuntė pavaldinystę išreiš
kiančias telegramas popie
žiui ir kaizeriui; reikalavo 
paliuosuoti popiežių iš ne
laisvės (kas reiškia atnauji
nimą popiežiškų valstijų); 
sulyginti neva taj prispaus
tą katalikų visuomenę su 
protestonų visuomene; pil
nai pavesti bažnyčiai mo
kyklas ir žmonių švietimą; 
panaikinti priešjezuitinius 
įstatymus. Tarėsi, kaip pa- 
sekmingiau kovoti su- maso
nais ir ateistais, su abelnu 
šių laikų netikėjimu, su ne
tikra liberališka filožofija ir 
su revoliucijos dvasia. Vis
kas ėjo paprasta vaga, tiktai 
šį sykį veik visi kalbėtojai 
jautė savo pereigą daug pik
čiau, negu iki šiol, keikti ir 
niekinti “tamsybės jiegas”, 
socijalistišką žmonių minčių 
nuodijimą ir taip vadinamą 
socijalistišką ateities valsty
bę, kuri, anot gudruolių pra
našavimo, būtų baisiausia 
vergijos įstaiga, kokios dar. 
pasaulis nematė.

Tame nėra nieko naujo. 
Klerikališki kalbėtojai pa
našiai kalbėdavo pirmes- 
niuose katalikų kongresuo
se, nors ir be tokio didelio 
įnirtimo ir užsipuldinėjimo. 
Šiometinio jų įnirtimo tiks
las — rekomenduoti centro 
partiją valdžiai ir taip vadi
namiems įtekmingiems ra
teliams, kaipo nepergalimą 
ramstį prieš raudonąjį tva
ną ir revoliuciją. Net ir 
centro partijos spauda, la
biausiai mažieji kunigų 
kontroliuojamieji laikraš
tukai, tankiai filozofuoja a- 
pie tai, kaip socijalistišką 
vergijos valstybė išnaikin
sianti visas gražiąsias žmo
nijos dorybes. Jie įvairių-į- 
vairiausiais varijantais at
kartoja visas seniai užmirš
tas pasakas, kurias garsus 
draugijinis teoretikas. Eu
gene Richter kadaise para
šė. Negana to, — parody
mui savo literatiško apsi
švietimo, tu laikraštėliu ra-/ C v

šytojai prideda ištraukas iš 
teoretiškai politiškų raštų 
jėzuitų Cathrein’o, Lehm- 
kuhl’io, Pesch’o ir kitų. Tie 
išimtinai gabus klerikališki 
draugijos istorikai niekad 
nepamiršta, patvirtinimui 
savo išvadžiojimų, priminti 
įvairiausius nenusisekusius 
bandymus įgyti socijalistiš
ką valstybę. Ir kada socija
listų laikraščiai nurodo, 
kaip Vatikanas trokšta val
džios ir kokis yra popiežiaus 

‘despotizmas, kuris ne tik re
guliuoja katalikų darbinin
kų organizavimąsi ir jų ko
vą už geresnę algą, bet ir pa
duoda jų unijas aštriai ku
nigijos priežiūrai, tuomet 
veik vienkart visuose kuni
gų vedamuose laikraščiuose, 
atsakymo vieton, pasirodo 
fantastiškos socijalistiškos 
vergijos valstybės paveiks
las. Prie to, sulyg jiems 
priprasto melagingumo, pri
deda, kad socijalistiškoje 
valstybėje žmonėms bus 
daug blogiau, negu Rymo 
hierarchijos laikuose.

Ištikrųjų gi veik negalima 
ir įsivaizdinti bjauresnės 
vergijos, niekinančios kiek
vieną laisvą intelektuališką 
judėjimą, kaip ideališkoji 
katalikiškos bažnyčios vals
tybė. Tą valstybę teoretiš
kai įkūrė tryliktame šimt
metyje “šventas” Tarnas ak- 
vinietis, paimdamas tulus 
dalykus iš Aristotelio poli- 
'itiškų teorijų ir principų, 
□ridėdamas Rymo ~ popie
riaus troškimą valdyti ir tų 
laikų idėjas apie žmonių 
raifgus ir klesas. Tos ran
gų ir klesų idėjos prasidėjo
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J Socijalistų Partija.

iš ekonomiško tuolaikinės I- 
talijos gyvenimo, kuri tuo
met buvo bažnyčios pavaldi
nė valstybė. Tokią Tarno su- 
pienuotą ideališką valstybę 
katalikų bažnyčia iki' šiol 
laiko šventa doktrina, nežiū
rint to, jog visa ji dvokia vi
duramžių puvėsių kvapu. 
Ta bevertė doktrina lošia 
svarbią rolę katalikų bažny
čios politiškose teorijose, 
kaip tas matyt skaitlingose 
popiežių enciklikose (ap
linkraščiuose), nors tūlos iš
tarmės ir išvadžiojimai, ku
rie jokiu būdu nebepritai- 
komi dabartiniame industri
jos amžyje, tapo paviršuti
niai pertaisyti.

(Toliaus bus)

Guvi revoliucijoniška so
cijalistų partija. Ji subu- 
davota ant politiškos ir eko
nomiškos vienybės. Pilna 
tikro mokslo draugijos klau
sime, žengia į ateitį. Kapi
talistų partijos yra stumia
mos pavojun, jos aptemo sa
vo politiškuose griuvėsiuose 
ir nyksta korrupcijų dumb
lyne. Socijalistų partija dil
gina tuos, ' kurie gaudo bal
su^ kad per kokią spragą 
įlysti į valdvietę.

Kuopinimąsis žmonijos į 
vieną didelę draugiją aiš
kiai parodo, kad žmonija su-, 
sideda iš dviejų elementų. 
Vieni yra turtuoliai, kurie 
per suktybes pasiliko to
kiais. Jie savo ilgose ran
kose laiko suspaudę taurę, 
kurioje randasi gyvenimo 
vynas. Jie gali persimainy
ti, turėti perdaug drabužių, 
perdaug progų linksmintis 
gyvenimo gerumuose. Ir iš
tikimųjų, kokis tik turtas ran
dasi pasaulyje, jie gali juo 
gėrėtis. Kuomet kitas dide
lis draugijos elementas, ku
ris susideda iš darbininkų 
luomos, jis pajautė ir pajau
čia skurdų gyvenimą. Jie 
gyvena lindynėse, gyvena 
paskutiniame pavargimo 
laipsnyje, kur neaplanko jo- 
kis laimės spindulėlis.

Kiekvienas žmogus gema 
su lygiomis teisėmis gyven
ti, nepaisant ar jis būtų mili
jonieriaus ar vargdienio sū
nus. Vienok netikęs drau
gijos sutvarkymas, vieną iš 
jų padaro laimingu, kitą nu
gramzdina į vargus.

Augimas socijalizmo ir 
platinimąsis jo mokslo reiš
kia, kad žmonija žengia ar
tyn į tuos laikus, kada josios 
materijališkas stovis bus ap
rūpintas ir kada žmogaus 
protas bus paliuosuotas nuo 
besirūpinimo apsiginti skur-

Z- ALEKSA.

Moterų padėjimas ir lytiškas 
klausimas Evangelijoj bei 

apaštalų raštuose.

Socijalistų partija — yra 
tai nauja darbininkų politiš
ka partija, kuri tvirtai stovi 
savo pamatuose. Ji traukia 
prie savęs darbininkų mi
nias savo gražumu ir teisin
gumu. Jos ideąlas — mei
lė ir lygybė tarp visų žmo
nių.

Socijalistų partija suor
ganizuota dėl palaikymo 
tarp darbininkų vienybės, 
nes išsiskirstymas reiškia 
pasidavimą, o vienybė per
galę. Kapitalistų partijos 
kovoja prieš darbininkus, 
nes jos gina jų reikalus. O 
kad darbininkams apsigy
nus nuo jų, reikalinga pri
gulėti prie savo partijos, nes 
tuomi nieko nepralaimėsite, 
vie retežius.

Kova visuomet tęsėsi tarp 
darbininkų ir kapitalistų. 
Tie žmonės nori palaikyti 
pasaulį senose pažvalgose, 
paremtose ant melo ir tam
sybės. Kuomet socijaliz- 
mas naikina žmonių išnau
dojimą ir platina mokslą 
tarp minios.

Ar tu, darbininke, gyveni 
dėl kapitalizmo ar dėl socija
lizmo? Dėl skurdo ar gero
vės., dėl vergijos ar laisvės? 
Apmąstyk gerai, kokiu keliu 
eini: į prapultį ar į išgany
mą? Jei tu esi kapitalistu— 
tu nori kapitalizmo, idant 
draugijoje palaikyti badą ir 
vargą. Ęet jeigu tu esi dar
bininku -X tu piTvalai norėti 
socijalizmo, idant draugijo
je būtų laiinė ir gerovė.

Anupras Karalius.

(Tąsa.)
pas Kristų paniekos vertas žmogus, ką pa
sakė sau: “Sulaužysiu kluonus savo ir pas
tatysiu didesnius ir surinksiu tenai visą 
dubną savo ir visą turtą savo”, nes toks 
žmogaus rūpinimosi ne dvasiškais, bet kū
niškais dalykais, kurių vaisių galėjo ir ne
sulaukti (Luk. XII. 18—21.) Neturi žmo
nėms rūpėti ir kūniški papuošimai. “Tebū
na jums paviršutiniu papuošimu ne plaukų 
pinimas, ne auksiniai parėdai arba gražu
mas drabužyj.” (Petro 1. III. 3), “bet geri 
darbai” (Povilo Tamošiui II. 10.) Pačiam gi 
Kristui patiko ir jis net pagyrė, kad tūla 
moteriškė brangiu kvepiančiu aliejum už
pylė jam ant galvos, ir patiko jam, kad prie 
;o dar tyčioms buvo sumuštas brangus in
das (Mork. XIV. 3.) Jei prie šitų atsitiky- 
mų nuo darbų ir papuošolų męs dar pridėsi
me šiuos žodžius: “kad kiekvienas iš jūsų 
galėtų užlaikyti savo indą (lytiškus orga
nus) šventume ir švarume (tai yra atsisa
kyme nuo susinešimų su moterimis), o ne 
geidulių geismuose, kaip stabmeldžiai, die
vo nežinantieji” (Povilo — fesaliečiams IV. 
4—5), tai aišku bus, kad pirmų krikščionių 
apaštalai buvo perimti dvasiška skapyste, 
bent teorijoj, apie ką toliau bus.

Ir taip, paleistuvystė, išsiplatinusi tarp 
rymiečių ir pirmų krikščionių, turėdama 
didelę įtekmę ant pirmųjų-krikščionių mok
slo, kartu iššaukė tarp tų krikščionių iš vie
nos pusės reakciją prieš paleistuvystę, iš ki
tos pusės atsisakymą nuo kūniškų dalykų. 
Šis dalykas buvo žingsniu prie dvasiškos jų 
skapystės, kuri turėjo nemažą reikšmę san- 
tikiuose tarp vyriškių ir moterų. Susipa- 
žinkim arčiau su tais santikiais.

IV.
s Jau iš augščiau išdėstyto matyti, jog 

neužvydėtinas buvo tų laikų moterų padėji
mas. Krikščionystė nepataisė moterų pa
dėjimo, bet dar smarkiau užspaudė ir taip 
sunkų ant jų pečių padėtą jungą, perimtą 
paniekinimu ir pažeminimu. Krikščionystė 
reikalavo nuo moterų antraeilinio jų padėji
mo. “Moters tesimokina tylint visapusiško 
nuolankumo; o mokyt moteriai neleidžiu, 
nei valdyti vyru, bet būti tylinčia. Nes pir
ma sutvertas Adomas, o paskui Jeva, ir ne 
Adomas liko sugundytas, bet moteris, į pa
gundą įpuoldsi, į prasikaltimą įpuolė; vie
nok išsigelbės vaikų gimdymu, jei užlaikys 
ištikimybę bei meilę ir. šventumą su čysta- 
ta.” (Povilo — Tamošiui II. 11—15.) Ir taip, 
moteriai uždrausta būti kitų mokytoja ir jai 
paliepta mokytis pas vyriškius, — gal ir 
tuomet, kada vyriškiai būna kvailesniais 
už vieną - kitą moterį? Ir taip, moteriai 
negalima būti šeimynos valdone, bet visuo
met paklusniai tylinčia, gal ir tuomet, kada 
išsididžiavusis vyriškis kvailiausius arba 
bjauriausius paliepimus išleidžia? Ir taip, 
moteris liko nusidėjimų motina, nes to rei
kalavo patriarchališkų laikų žydai. Ir taip, 
moteris išganymą apturi tik vaikus gim
dant— nes ji, kaipo moteris, dūšios netu
ri. Ir taip, moteris turi čystatą užlaikyti ir 
tuomet, kada jos vyras paskui kitas valkio
jasi arba paleistuvystės purvuose voliojasi. 
Tai taip išrodo krikščionystė, perimta vy
riškių viešpatavimo dvasia. Ir kam mote- 
rei reikalinga lygybe su vyriškiais, jeigu ji 
be dūšios, juk ji ne žmogus! “Ir valgančių 
buvo 4,000 žmonių, neskaitant moterų ir 
vaikų” (Mat. XV. 38.) Čia moterįs perstaty
tos, kaipo vaikams lygios. “Ir ėjo su juo 
didelė liaudies minia ir moters, ką ver
kė ir raudojo apie jį” (Luk. XXIII. 27.) Jei 
moters ne žmonės, tai joms ir paskutinė 
žmonių susirinkimuose vieta. “Moters jū
sų bažnyčiose te tyli, nes neleistina joms 
kalbėti, o paliepta būti paklusnybėje, kaip 
ir įstatymai sako. Jeigu gi jos nori ko iš
mokti, tekiausia namie pas vyrus savo; nes 
negražu moteriai bažnyčioje kalbėti.” (Po
vilo — korint. XIV. 34—35.) Tokiu būdu ir 
prieš dievą moterįs užima tik antraeilinį pa
dėjimą. Kodėl taip dėjosi, irgi išaiškinta. 
“Lyg nuo jūsų (moterų) išėjo dievo žodis? 
Arba lyg tik jus (moteris) vienas pasiekė?” 
(Pov. — korit. XIV. 36.) Atsiminkim dar, 
kad ir krikščionių dievas buvo vyriškos ly
ties, kaipo tikras vyriškių globėjas. Vieš
pataujantieji vyriškiai tvėrė ir oficijališkus 
dievus, sau prielankius ir skelbiančius vy
riškiam atsakantį mokslą.

Evangelijoj moters turėjo būti paže
mintos, nes tais laikais jos dar buvo perka
mos ir parduodamos. Pirkdavo ir parduo
davo ne tik moteris verges, bet ir laisvas. 
Vienos moterų buvo parduodamos už jų vy
rų skolas, — “paliepė parduoti jį (skolinin
ką), ir jo žmoną, ir jo vaikus”... (Mat. 
XVIII. 25) — vyras skolas daro, o žmonai 
reikia kentėti; kitas tėvai parduodavo, kad 
jauni vaikinai galėtų sau žmonas-tarnaites 
ir žmonas - geidulių užganėdinto jas nusi
pirkti. Tėvų dukters — tai buvo pardavi
mui paskirtu tavoru. Moters vardas liko 
paniekos vardu — “

tokia, ką našle likusi nenorėjo tekėti uz ki
to. Jaunų gi našlių reikia vengti, kad iš jų 
vyriškiam nebūtų pagundos. ”Jaunų gi na
šlių nepriimk, nes jos, persiėmę perteklių 
prieš Kristaus pageidavimus, nori ištekėti, 
jos turi būti nuteistos, nes atsisakė nuo per
eito tikėjimo, prieg to jos, bebūdamos be 
darbo, bet plepalingos, žingeidžios, ir kal
ba, kas nepridera. Ir taip, aš geidžiu, kad 
jaunos našlės ištekėtų (kitaip sakant, naš
lių priedermė, net prieš jų norą, tik ačiū 
“vadovų” pageidavimas, tekėti; tuo tarpu 
to pat “Povilo” pageidavimas, bet jau kitoj 
vietoj, kad vyriškiai vengtų apsivedimų. 
Kaip sutaikyti šiuo du dalyku, jei vyriškiai 
atsisakytų vesti, o našlės, kaip įmanyda
mos, rūpintųsi ištekėti?), kad gimdytų vai
kus, prižiūrėtų namus... nes kaikurios jau 
nuklydo, bežengdamos šėtono pėdomis (t. y. 
turėjo neteisotus susinešimus su vyriškiais, 
—ir taip dėjosi su našlėmis, ką pas pirmus 
krikščionis buvo išrinktos vedimui viešų 
reikalų.) (P.—T. V. 11—15.)

Moterų pažeminimas matosi ir tose 
vietose, kur nurodoma vyriškiams, kada 
reikia vesti. Nors gerai yra nelytėtis prie 
moterų, bet paleistuvystės išvengimui, 
kiekvienas turi laikyti savo žmoną, kad toji 
atliktų prostitutės priedermes. “Bet, pa
leistuvystės išvengimui, kiekvienas teturi 
savo žmoną ir kiekviena teturi savo vyrą”’ 
(Pov.—Kor. VI. 2.) “Nesusipačiavusiems 
gi ir našlėms sakau: gerai jiems tapti tuo, 
kuo ir aš, bet jei negali susilaikyti, tepa- 
čiuojasi, nes geriau susipačiuoti, negu pa- 
leistuvingai karščiuotis” (Pov—Kor’ VI. 
8—9.) Šiose vietose aiškiai pasakyta, kaip 
susipačiavimas turi užimti paleistuvystės 
vietą. Ir taip, ne dėl meilės reikia vesti, bet 
paleistuvystės išvengimui. Ir taip, žmona 
heka vien prostitutės įpėdine. Ir taip, susi
pačiavimas, tai neišvengiamas blogas, prie 
kurio moteris lieka vien įrankiu, reikalingu 
vien vyriškiui jo geidulius užganėdinti. Ci- 
niškesnius patarimus sunku surasti! To
kius patarimus galėjo duoti vien tik vyriš
kiai, kurie mano: mums, vyriškiams, vis
kas galima, o jūs, moters, elgkitės taip, 
kaip męs paliepsim! Ir aš jums sakau: 
moters, jei norit būti tikromis vyriškos 
krikščionybės pasekėjams, tai nusižemin- 
kit prieš vyriškius ir visuomet šokit, kaip 
jie dūduos, ir jūs būsit tuomet ne žmonė
mis, bet tik mašinomis, vyriškių dievo su
tvertomis, kad vyriškiams būtų linksmiau 
gyventi, — o priėmus “stoną moterystės”, 
nelaukit meilės, bet aklai užganėdinkit vi
sus savo vyrų geidulius, kad tie vyrai neitų 
jieškoti už pinigus perkamos meilės, bet 
būkite nuolatinėmis jų prostitutėmis. Taip 
besielgdamos, jūs pildysit sustatytus ir die
vo vardu patvirtintus įstatymus, kurių pil
dymas nors ir išbrauks jumis iš žmonių ei
lių, bet už tai jūs sulauksit vyriškių pagyri
mo.

(Toliau bus.)

Žvaigždes.
(Imitacija.)

Per melsvą tamsą sferoj žvaigždės 
Vis driekias, tarsi aukso pinės, 
Ir skurdžiai virpančios, sapningos 
Joms sek’ meliodijos naktinės...

ųdešimtų metų, buvusi 
(Pov. — Tam. V. 9), t y.

Tamsa tam—gelmė ežerinė 
Su paskandytu dienos skundu, 
Su bodžioms vėlių pasakaitėms 
Ir keriu—grasiu klaikos siundu...

Ir dieną, vėlę įrakintą 
Į triūso eigą geležinę, 
Lyg šaukia, moja koks tai balsas 
Į žvaigždžių šeimą purpurinę.

Kas kalbasi su vėlais vėjais, 
Kurį vidonakčiai masina— 
Su giesmių vyjoms svajų svietan 
Tą toli josios nuklaidina...

Kam naktįs neša smagą, baudą, 
Iširus gaiviai vėlės pinei, 
Ties jo kapu kas naktį žvaigždės 
Pritars melodijai naktinei...
IX—1913. Klajūnas.

Kaip...
Kaip žydinčios gėlės papuošia darželį,

mm

____  ___ nuo netikusių gi ir bo
biškų pasakų šalinkis”... (Povilo — Tam. 
IV. 7.) Moters — tik svieto gundytojos, ir 
už tai prie viešų darbų galima prileisti tik 
senas našles — “našlė turi būti išrinkta ne 
jaunesnė, kaip šešiųdešimtų metų, buvusi 
vieno vyro žmona” (OzA” m™ a

.... ...........................iii1

Taip žadina sielą balselis paukštelio, 
Kurio aidas skamba ant viso šilelio.

Kai ramu ir linksma tarp medžių žaliųjų, 
Tarp gamtos išpuoštų sodnelių gražiųjų- 
Kvėpuoti ir žaisti kartu su savaisiais 
Ir pilnai naudoties gausiais gamtos vai- 

[siais. 
Ar klausi, vargdieni, nors kartą bent savęs, 
Kodėl tu per amžių neliauji dūsavęs? 
Ir kodėl tą viską, ką gamta suteikia 
Tu ir tavo dvasios vadovai prakeikia?_

Jie gina tau džiaugties svieto malonu- 
[mais> 

Gyvenimą visą pripildo kartumais.
O mokslas jų nuolat mus veda prie bai

gmės, 
Kad tiktai dasiekti posmertinės laimės.

Bet geriaus męs jiemsiems aukaukim tą lai-

O imkimęs mokslo, prašalinkim baimę. 
Tuomet visi būsim męs sotus kasdieną, 
Nei alkis, nei skurdas nevargins nei vieną.

Sidaro Brolis.
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Celluloidas
Męs žinome celluloidą, 

kaipo medega išdirbimui į- 
vairių paprasčiausių daiktų 
—plaukiojančių lėlių, liet
sargiams rankenų, šukų ir 
t. p. Pats celluloidas, betgi, 
artimai susigiminiavęs su. 
labai pavojingomis medego- 
mis. Jisai daromas iš pavo
jingiausio sprogstančios bo- 
velnos parako, kuris jau ne 
vienam tūkstančiui žmonių 
gyvastis atėmė.

Štai kaip cellu]oidas tapo 
išrastas:

1838 m. Paryžiaus moks
linčius Peluse pranešė moks- 
lo akademijai, jog jisai paty
ręs, kad augalų celių sluog- 
snius (cellulozą) išmirkinus 
angliarūgščio skystime, ga
lima padaryti sprogstančią 

. medega. 13 metų vėliau 
garsus Bozelio chemikas 
Šenbein surado būdą pada
ryti tokią sprogstančią me
dega iš paprastos bovelnos 
(vatos). Vienok bovelninio 
parako ištobulinimui reikėjo 
daug triūso, o dar ir iki šiol 
jo išdirbimas yra gana pavo
jingas. Jieškodami, kaįp 
prašalint tą pavojingumą, 
chemikai Parker ir Špiller, 
1862 m., vienas po kitam su
rado, jog jeigu pasisektų to
kią angliarūkščio skystimu 
apdirbtą bovelną apsaugoti 
nuo sprogimo pavojaus, tai 
jinai būtų tinkamiausia me
dega išdirbimui įvairių daik
tų, kurie ikišiol buvo daromi 
iš gurno, rago, sloniaus kau
lo ir tam panašių brangių 
medegų. Po septynių metų 
chemikui Hyot pasisekė ap
saugoti 
nuo sprogimo, suvienijus jį 
su kamparu.

Dabar celluloidą daro 
mirkydami sprogstančiąją 
bovelną alkoholyje ištirpin
tame kampare. Paskiau tą 
produktą maišo su ricino a- 
l.yva ir su įvairiais dažais. 
Tas mišinys paskui kaitina
ma uždengtuose katiluose 
iki 90% karščio, nuo sko jis 
sutirštėja ir paskui, kolei 
dar šjltas, mišinys leidžiama 
per tam tikrus volus, iš ku
rių jis išeina pavidale dide
lių storų lentų. Taip apdirb
tas celluloidas dar nėra at
sakančiai valkus (lankus) ir 
jo storumoj yra daugybė o- 
ro pilnų plyšiukų, kas daro 
jį visiškai nepermatomu. 
Prašalinimui tų plyšiukų, 
celluloidą spaudžia labai 
drūtuose presuose, kas pa
daro jį ir lankiu ir permoto- 
mu. Paskui jį atšaldo, mir
kydami bėgančiame vande
nyje ir neša į pjaujamąją 
mašiną, kuri supjaustė ce
lluloidą į plonas lenteles, ku- 
bikus arba į paikutes.

Idant galutinai prašalint 
iš celluloido alkoholio pėdsa
kus, supjausčius jį deda į 
tam tikras džiovinimo šė
pas, apšildomas šiltu oru, 
kur ir palieka gana ant ilgo 
laiko. Taip, pavyzdžiui, ce- 
lluloido lentutė apie vieną 
colį storio turi gulėti džiovi
nimo šėpoj veik vieną metą 
laiko.

Nors celluloidas darosi 
minkštas jau prie 90%, bet 
jį parankiausia apdirbinėti 
biskj labiau įkaitinus — iki 
120%. Iki šiol, vienok, tiek 
kaitinti celluloidą yra gana 
pavojinga, nes jau prie 137 
% karščio jisai užsidega. 
Vėliausiu laiku celluloido 
dirbtuvėse kaitinimui pra
dėjo vartoti specijališkus e- 
lektriškus radijatorius, ku
riais galima atsakančiai nu- 
reguliuoti karščio laipsnius.

Norint padaryti iš gatavo 
celluloido kokį nors daiktelį, 
reikia jį vėl šildyt tol, kol jis 
pasidaro minkštas. Mote
riškas šukas, galvai spilku- 
tes ir tam panašius daiktus 
iškertama iš plonų celluloi
do lapų; įvairios paikutės ir 
dūdukės išspaudžiama per 
spaudžiamojo preso skylu
tes. Dažai, kaip minėjau, 
įdedami virinant, o norint 
padaryti panašų kriaušės 
lukštui, ragui ir t. p., į vie
nos spalvos sluogsnį įspau
džiama šmotukus kitos spal
vos celluloido.

Žaislų išdirbystėje pasku
tiniais metais celluloidas vi
sai išstūmė visą eilę kitų nie

bovelninį paraką

degų. Sviediniai, lėlės, vie
ton brangaus gurno, daroma 
iš celluloido.. Visokie bloki
niai žaislai dabar taipgi da
romi iš celluloido, kuris ir 
pigiau atsieina ir daug leng
viau apdirbamas.

Apgailėtina, vienok, kad 
ta daili medega turi vieną 
didelį trūkumą, — greit už-? 
sidega. Jinai nesprogsta, 
kaip bovelninis parakas, bet, 
užsidegus, smarkiai dega 
aiškiai rūgstančia liepsna. 
Iki šiol visi pasistengimai 
prašalinti greitą celluloido 
užsidegimą pasilieka be pa
sekmių. Labai tankiai iš 
menko, neatsargiai prie ug
nies padėto celluloidinio 
daiktelio, kįla dideli gaisrai.

Tarp ko kito, iš baltai nu
dažyto celluloido daroma 
“amžinos” apikaklės ir man- 
kietai. Plačiam jų vartoji
mui, vienok, kenkia nepra
šalinamas kamparo kvapas. 
Daug sykių bandyta pakeis
ti brangų ir smarkiai kve
piantį kamparą kuo nors ki
tu, bet, kol kas, tas dar ne
nusisekė. Celluloidas gana 
plačiai vartojamas elektro 
technikoje, kaipo geriausias 
izoliatorius, kuris neperlei- 
džia elektros ir nesibijo įvai
rių chemiškų rūgščių, ku
rie taip greit suėda ir ge
riausią gumą. Celluloidas 
taipgi užėmė vietą veik visų 
stiklinių dalių elektrostatiš- 
kose mašinose.

Išsiplėtojimas fotografiš- 
kos pramonės ir atsiradimas 
kratančiųjų paveikslų sutei
kė plačią dirvą celluloido 
vartojimui dėl fotografiškų 
filmų, užimant vietą sunkių 
stiklinių lapų, ir dėl krutan
čiųjų paveikslų kaspinų.

Iš neapdirbtos celluloido’ 
masos išspaudžia “begali
nius” kaspinus, aptepa juos 
Želatina su brominiu sidab
ru, džiovina ir galop kaspi
no pakraščiuose išbado eiles 
skylučių, kurios,fotografuo
jant ir rodant krutančius 
paveikslus, užsimauja ant 
kinemotografo volo dantu
kų. Panašiai, tik be skylu
čių, daroma trumpi ir platus 
kaspinai, kurie taip paran
kus fotografams-mylėto- 
tojams, ypač kelionėje.

Reikia pasakyti, kad tie 
celluloido kaspinai nuolat 
gręsia gaisru taip išsiplati
nusiuose dabar krutančių 
paveikslų teatruose. Ne
žiūrint visų atsargumų, vis 
laiks nuo laiko, tai šian, tai 
ten, kaspinai užsidega, bū
dami kartais priežasčia ka
tastrofų su daugeliu mirčių. 
Didelis bus žmonijai patar
navimas to mokslinčiaus, 
kuris išras tikrą būdą praša- 
linimui greito celluloido už
sidegimo.

( Iš “Pr, i L.”) J. Stropus.

Eikime prie žmonių!

pių ir nuo estrados-—pažan- tų užkabinti vįsas lietuves! DIDELeS MUŠTYNES, 
gon! Taip, taip. Bet, pali- merginas, bet as čia to veng- ~ ‘
<us nuošaliai spausdintą žo- siu, nes tai perdaug vietos 
dį, prieš kurį savaime nieko užimtų.
□riešingo negalima turėti; Detroite randasi nemažas 
pagrindus yra momento at- skaičius lietusių merginų, 
sitikimas. Prakalbose ar bet jas anglai, vokiečiai ir 
šiaip nekuriame publiškame kiti svetimtaučiai vadina ci- 
susirinkime ųiūsų šviesuo- vilizuotom beždžionėm. Vie- 
menė pasirodo retkarčiais, nok šis vardas joms nevisai 
Toliau ji ir vėl dingsta mūsų tinka. Jas geriau pritiktų 
akims. Mūsų gi visuome- vadinti naktinėms žiurkėms, 
niškas gyvenimas yra nuola- neą" naktimis ‘ trankosi po 
tinis — nepertraukiamas! tamsias gatves, saliūnus ir 
Liaudis reikalauja ne vasa- gužynes. Tai tikros vėja- 
rinių paukščių, kurie atėjus vaikės, daugiau nieko neži- 
žiedžydžiui pas mus tik at- no, kaip tik liežuviauti. Di- 
skrenda, bet rudenyj vėl nu- džiuma jų pasisavina visus 
vasnoja — ne! Ji reikalau- gatvinius papročius. Pra- 
ja nuolatinių sugyvenimo mokusios angliškai, prade- 
bendrų patarėjų, pasimo- da didžiuotis, neturėdamos 
kintojų ir mokintojų! Liau- mažiausio supratimo apie 
dis reikalauja tų, kurie ją apšvietą, dorą ir mandagų 
galėtų suprasti, patįs pasi- užsilaikymą. Jums rūpi tik 
mokinti ir paskui tarnauti parėdai. Bet, vargšes, nė
jai—reikale pamokinti ją.— moka apsirėdyti. Poniškos 
Ne krivu-krivaičių pamoks-1 drapanos joms taip pridera, 
lininkų, bet kariautojų tauta 
reikalauja!

Mūsų gi šviesuomenės di
džiuma ir yra tie vasariniai 
paukščiai, tie krivu-krivai- 
čiai, kurie tik retkarčiais pa
sirodo minįoje. Ag, kad ir 
pasirodo — dauguma iš jų— 
nesupranta ar nenori su
prasti liaudies dvasią, jos 
troškimus. Mūsų šviesuo
menė egoiste! 'Ji tik savo 
saiku temoka saikuoti. Jai 
nesvarbu: supras ją liaudis 
ar ne, bet “po svojemu” — 
kaip rusas sakytų. Mūsų 
šviesuomenė, o ypač jaunoji, 
perdaug “augšto tono”. Ji 
kad ir ant valandėlės atskri
dus, nieko pastovaus nepa
lieka. Ji temoka cituoti ir 
zomis. Ji nepaiso, jei liau- Mahanoy City, Pa. 
dis ją nesupranta; jai visur 25 rugs, teko lankytis 
ir visada vaidinasi... tik Kaiero teatre, kur tapo per- 
mokslininkų auditorija... statyta “Sietyno” draugijos

Dar blogiau esti pačiame iš Shenandoah, Pa., du vei- 
kasdieniniame sugyvenime. kalai, po vadovyste Miko 
Šičia ji visiškai ignoruoja Petrausko: “Birutė” ir “Ma- 
liaudį. Šičia į liaudį ji žiūri, lūnininkas ir Kaminkrėtis.” 
kaip į kokią “tamsią masą”. Abudu veikalu atlikta 
Klausytis, ką “tauškia” koks kuogeriausiai; rodosi, ma- 
ten “neišmanėlis”, ji nemato hanojiečiai pirmą kartą tu- 
“jokio reikalo”, Ot, prie rėjo progą pamatyti tokį 
šachmatų ir bonkos — tai puikų perstatymą “Sietyno” 
jau kitas dalykas. Čia jau draugijos. Bet gal bus šitas 
reikalas su “profesijona- ir paskutinis dėl Mahanoy 
lais”... City lietuvių, kadangi jie

Kokios iš to viso pasek- dalios nepažįsta ir dar, ro- 
mės? Liaudis pradeda ša- dos, negreit apie ją pradės 
lintis nuo šviesuomenės— svajoti. Tat tik triūso ir 
dar daugiau — neapkęsti ją! vargo aktorių gaila aukaut 
“Jūs ne mokintojai, bet kar-1 savo darb^ 
jieristai!
girsti ir suprasti mūšų bal-1 pranta apkainuoti. 
so, bet — išsigarsinti, 
rodyti prieš mumis!”

kaip, atsiprašant, žalmargei 
balnas. Ir dar nori, kad jas 
panaitėms vadintų. Taigi, 
taigi, geros panaitės, kurios 
nepasistengia išmokti ne tik 
rašyt, bet ir skaityt.

Tankiai tokios merginos, 
dėlei savo netikusio papro
čio, negauna nei prasčiausio 
vaikino, o palikę senmergė
mis, taip ir nusidėvėja.

Ar ne laikas būtų Detroito 
merginoms pažiūrėti atei- 
tin, apsvarstyti, kas Jas lau
kia senatvėje?

Paimkite, merginos, dar
bininkiškus laikraščius, o 
ten rasite, kame Jūsų laimė 
ir išganymas,

A, J, Našlaitis.

Į diaudį! — tai obalsis, 
skambantis iš laikmečio 
laikmetin, geresniųjų žmo
nijos draugų. Į liaudį, dėl 
liaudies — buvo ir yra di
džiausiu troškimu kiekvie
no pažangą ir gerbūvį my
linčio visuomenės darbinin
ko. Į liaudį... ar ir mums 
nereiktų prabilti? Ag, męs 
šaukėme ir šaukiame, bet— 
vis tas bet! Mūsų šauksmai 
dar esti tik šauksmu. Rea
lizavimui to šauksmo gyve- 
niman, męs nieko arba labai 
mažai darome. Vai, gal ne- 
kuriems iš mūsų tas ir nepa
tinka. Bet kasgi iš mūsų 
neklaidingas? Neklaidin
gas tik tas, kuris nieko ne
veikia. Veikiąs gi — ne vie
nu, tai antru atveju padaro 
klaidą. Apie tas tat klaidas 
ir reiktų mums truputį pa
sirūpinti. Tas kiekvieno 
žmonių draugo privalu
mas, dar ir daugiau—jį pats 
gyvenimas stato mums prieš 
akis! Ne šiandien, ne rytoj, 
tai poryt męs turėsime į tat 
atsižvelgti...

Kame gi tos ydos?' Mūsų 
šviesuomenė, aiškiau tariant 
—inteligentija visoje didžiu
moje perdaug nutolusi nuo 
liaudies! Ag.— palaukit! 
Tamstos norite pasakyti, 
kad ji ’ dirba mums netik 
plunksna, .bet ir gyvu žo
džiu; kad ji mus šaukia ir 
nuo spausdinto žodžio pusią-

tokiems žino
jus’ nenorit iš-lnėms, kurič jo vertės nesu-

Tat ge- 
pasi-Iriau dar juos palikti, kaipo 

buvo, tegul ir būna po ūž- 
Vai, pasakykite, kad tai danga tamsiosios skraistės 

neteisybė! Teisybė ir dau- fanatizmo.
gėl kartų teisybė!... Tuos Kiek man žinoma, kokie 
žodžius galima išgirsti kas- buvo perstatymai iš kitur 
dien ir visur. Visur skam- pribuvusių kuopų, tai piaha- 
ba, kad “jūs, inteligentai, nojiečiai, vien tik gardžiai 
nenorite su mumis užsiimti- nusijuokia, kad lošėjai tu- 
draugauti ir pasidalinti sa- rės dadėti iš savo kišeniaus 
vo žinojimais; jūs nesiklau- uždengimui lėšų. Tat dai- 
sote, jei męs pakeliame kokį lės mylėtojam reikia ir pa
klausimą, bet šypsotės”... likti mahanojiečius, nesu- 
Nesiklausote! Ar gal nepa- pratimo ūkuose rūkti, iki j 
sakyta aiškiai ? Ar šičia ne- susipras tai patįs.
simato opiausia žaizda žmo- Labai gčda> kad iš taip 
gaus, žmogaus trokštančio skaitlingai apgyvento lietu- 
P^zmojimo .. - viais miesto susirenka vos

Todėl, kuris trokšta dirbti keb ūesėtkai žmonių, ant to- 
sykiu prie didžiojo ateit) kio svarbaus perstatymo, 
tveriančio kultūros darbo, kaip šitas buvo. Todėi aš iš 
kuriam tas troškimas nėra savo pusbs ištariu papeiki- 
vien tik skambančiose fra- kįmą mahanojiečiams už ne- 
zose eikite į liaudį.. Tie, pažjbįmą v dailės. Ir veliju 
kurie nori pašilių osavimo is jįems dar dgai vesti kova su 
šių dienų skurdo ir paskui jį Urbonais, Pautieniais, Dar- 
sekančio draugijinio pra- giais ir kitaiš - Nes Maha. 
keiksmo jų vjeta liaudy- nojaLls lietuviai dar tik tiek 
je! . Jų užvis didziausis uz- toli nužengę. 
davinis. suprasti liaudies tf i- i i •dvasią, jos troškimus. Tie, « X" kad ak
kurie nori įskiepyti toje N0^. tunu pasaKyti kad ak- 
“tnmsioiP masoip” kn norJtomi roles V1S1 atllko S'erab tamsioje masoje Ką norfe Li4zixbinifl o.; Hkmi nrnfpąin augštesnį, prakilnesnį, negu (i ?a k < f .P1 ° c; °, 
pilvo dalykai, tiems reikia Tat velytina, kad
dirbti ir dar dirbti! Dar dau- to.hau sa.vo uzsiem.me 
KS S«ai'o= 

valo ne šalintis, bet.eiti prie
krateitiesVgek.-ui.- Eikime ™2ieno sietXnieži1 Persta- 
prie žmonių! . .< v . ,v

St. Strazdas. t 1“‘PM1 ,turia «z is;
__ ____  ___ _____tarti aciu ir p. Petrauskui u z 

KnRFCPnNDFNn RK ’° pasišventimą,IyUKEoi UIWE11L1JUD. muzikahskai papuošti per-
---------- statymus. Man taip, buvo 

ŽIUPSNELIS APIE DĖT- užimantis šitas perstaty-
C mas, kad, rodos, sieloj su-

Detroit, Mich. Aš čia no- kėlė jaunystės jausmus ir 
i;iu truputį pabriežti apie ant tiek sustiprino dvasiš- 
ųiūsų miestelio ’ merginų ei- kai, lyg jaučiuosi naujai at
gimusį. Nors tokią korės-1 gimęs, 
pondenciją; rašant — reikė-

Ęenton, III. 21 rugsėjo 
krikštynose pas austrijokus 
iškilo didelės muštynės, ku
riose liko užmuštas vienas 
aifstrijokas ir du anglai. Da
lykas dėjosi taip. Austrijo- 
kai pakvietė anglus muzi
kantus jiems pagrajiti. Ka
dangi krikštynose buvo 
daug alaus ir degtinės, tai 
visi, gerokai įkaušę, pradė
jo tarp savęs ginčyties, pas
kui mušties ir šaudyties. 
Vienas austrijokas liko nu
šautas, o du anglai ant vie
tos užmušti ir vienas mirti
nai primuštas. Policija, be- 
gaudydama peštukus, dar 
vieną nušovė.

Tomis muštynėmis anglų 
jaunuomenė liko labai suju
dinta. 22 rugs, anglų patri- 
otpalaikiai sušaukė savo mi
tingą, kuriame nutarė muš
ti svetimtaučius. Sau į talką 
jie pasikvietė ir kareivius. 
Tą pačią dieną pasipylė po 
gatves apsiginklavę valka
tos ir kareiviai ir pradėjo 
svetimtaučius mušti / ir 
stumdyti. Ant laimės, sve
timtaučiai jiems nesiprieši
no ir nėjo tą dieną nei ant 
gatvių. Beabejonės, jeigu 
svetimtaučiai būtų nors kiek 
pasipriešinę, tai būtų iškilę 
didžiausios skerdynės.

23 rugs, anglai patriotai 
pradėjo kalbėti, kad pada
rysią užpuolimą ant svetim
taučių nakčia. '-Tada miesto 
valdžia pareikalavo daugiau 
kariumenos, kuri pribuvo ir 
dabojo “tvarką.” Vistiek ke
lis svetimtaučius gerokai su
mušė.

Ant rytojaus policija 
vaikščiojo po svetimtaučių 
stubas, jieškodama ginklų. 
Pas kuriuos rado revolve
rius, tuos pasodino kalėji
mam Daugelį lietuvių taip
gi patupdė. Vienok po ang
lų patriotų stubas ginklų ne- 
jieškojo.

Austrijokai, lietuviai ir 
lenkai, matydami, kad pas 
anglų valdžią jie neranda 
užtarimo, sušaukė visuome
nišką susirinkimą ir nutarė 
kreipties su skundu prie 
konsulių. Delegatais išrink
ta vienas austrijokas ir vie
nas lietuvis. Miesto majo
ras, sužinojęs apie svetim
taučių nutarimą, prašė de
legatų, kad nevažiuotų skų
stis konsuliams, žadėdamas 
pats viską sutvarkyti. Vie
nok delegatai 26 rugsėjo iš
važiavo.

Konsulini žadėjo atkreipti 
į tai atydą.

Tai tokiais darbais pasi
žymi Amerikos patriotai.

Bentonietis.

pas jųfis nėra. ' Nors čia gy
vuoja LSS. 192 kuopa, bet ji 
susideda tik iš 5 narių ir ne
gali daug nuveikti. Vienok 
męs turim viltį, kad kada 
nors mūsų lietuviai supras 
ir skaitlingai rašysis prie 
mūšų kuopos.
. Šiuomi kartu męs kreipia
mės prie Mass, rajono drau
gų, kad paremtų mumis, pa
skirdami gerą kalbėtoją, ku
ris galėtų pamokinti mūsų 
tamsius darbininkus, paaiš
kindamas kiek plačiau apie 
darbininkų padėjimą ir so- 
cijalizmą. Neatsisakykit 
mus paremti, Mass, rajono 
draugai.

192 kp. org. S. Z.

Norwood, Mass.
Nekurie mūsų socijalistai 

smarkiai darbuojasi, kad 
pagelbėjus kaip nors grei
čiau pastatyti Labdarystės 
Draugijos namą. Tikimės, 
kad šį rudenį namas bus 
pradėtas statyt. Nors daug 
katalikų tam namui ir prie
šingi, bet jų kliudymai ma
žai mums užkenkia.

Čia taip gi primenu, kad 
12 spalio Dean svetainėj at
sibus viešos diskusijos.

Norwoodietis.

Ačiū.
Norwoodo LietuviųMęs

Labdarystės Draugijos ko
mitetas, ištariame širdingą 
ačiū šv. Antano draugystei 
iš Stoughtono, kuri paauka
vo mums 50 dol. ir D.L.K. 
Vytauto draugystei iš 
Bostono, 
do].

Prez.
Kas.

E. Chicago, Ind.
27 rugs, atsibuvo balius 

moterų šv. Onos draugystės. 
Nors toji draugystė iš vardo 
ir šventa išrodo, bet apšvie- 
tos supratime ji toli aplen
kia mūsų kliubiečius. Laike 
baliaus drg. J. Sergall pa
klausė draugystės komitetą, 
ar negalima ant baliaus už
rašinėti laikraščius. Moterų 
komitetas su tuomi maloniai 
sutiko ir dar pagyrė, kad 
platina apšvietą.

J. Kertukas.

So. 
kuri paaukavo 25

V P. Repsis. , 
M. Smolskis. 
W. Žilaitis.

Juokų kąsneliai.

Valkata, eidamas gatve, 
pamato cigarą ir'su džiaugs
mu prišokęs pasiima, nusi
juokia, įsideda į kišenių, iš
tempia .krutinę ir bando eiti 
toliau. Bet pamatęs pas du
ris batus, apsidairo, pristyp- 
čioja ant galų pirštų, paima, 
pažiūri į savo kojas, paskui 
į batus ir linksmai eina. Bet 
priešais susitinka policistą, 
numeta batus ir nubėga.

Policistas paima batus, 
apžvalgo ir, ’ pamatęs pini
gus, apsižvalgo, išima juos,. 
susideda i kišenius ir pasi- 
mojęs valkatą, numeta jam * 
batus, pats įsiremia ir su už- 
siganėdinimu eina toliau. 
Uždanga nusileidžia.

Senas Vincas.
ORAKULO PATARIMAI.

Klausimas. Aš atvažia
vau j Ameriką, bet nepame
nu, kokiuose metuose, nei 
kokiam mėnesyje, taipgi ne- ' 
žinau iš kokio miesto sėdau 
ant laivo, nes labai girtas 
buvau. Laivas turi du ka
minus, į abu galu smailas ir 
kapitonas turi rudą barzdą. 
Dabar noriu išsiimti pirmas 
popieras, bet kuomet neži
nau, kada ir ant kokio laivo 
atvažiavau į Ameriką, tai 
neišduoda. Ar tamstos 
negalėtumėt surasti tą laivą 
ir paklausti, kada jis mane 
dtvežė? ’s- ‘

J. Stiklelis, Pa,
Atsakymas. Mums iš ap

rašymo gana sunku tįjaivą 
pažinti, nes visi laivai j abu 
galu smailus. Patartume 
tamstai, nueiti į prieplauką, 
išsipirkti tikietą ir važiuoti 
atgal į Lietuvą, o iš ten grįž
ti į Ameriką, bet užsirašyti 
dieną mėnesio, metus, mies
tą, iš kurio sėsijD ant laivo ir 
laivo vardą. O užtikrinam, 
kad popieras gausite. v ,

BLAIVININKAS.
(Komedija be žodžių.)

(Viskas atliekama mimi
ka (be žodžių). Scena per
statė aristokratiško kamba
rio išveizdą, nuo gatvės pu
sės puikios durįs, šalimis 
kvietkos mažuose vazonuo
se).

Blaivininkas pareina apie 
12 vai. nakties. Jo išveizdą 
gana poniška, rūbai dailus, 
bruslotas baltas, ant galvos 
šilkinis cilinderis, bet girtas, 
kaip šiaučius ir kiek galėda
mas stengiasi nuduoti negir
tu. Prieina prie durų, pa
klabina ir, atsisukęs publi
kos link, t. y., užpakaliu j du
ris, pradeda jieškoti rakto 
po kišenius. Atradęs raktą, 
įsikanda, manydamas, kad 
tai cigaras ir, suradęs deg
tukus, bando užsirūkyti, bet 
neuždegus — sviedžia deg
tuką su įnirtimu ir briežia 
kitą ir taip darbuojasi, kol 
išmėto visus degtukus. Nu
meta visą kuburkaitę, j ieš
ko kišeniųose daugiau, atra
dęs cigarą, nusijuokia ir at
siklaupęs pradeda rakinti 
duris su cigaru; taip dar
buojasi, kol sulaužo cigarą. 
Atsistoja, numeta cigarą ir, 
braukdmas nuo kaktos pra
kaitą, užtinka burnoj raktą, 
kurį iškėlęs laiko ir išvertęs 
akis žiūri. Tada šiaip-taip 
atsirakina duris ir atsiminęs 
ką tokio — pradeda jieškoti 
po kišenius ir atradęs pini
gus, bando pakavoti į cilin- 
(lerį, bet pinigai išpuola. Ta
da atsisėda, nusiaunu batus 
ir pinigus sukiša į juos, o at
sistojęs eiti, vietoj batų, pa
ima už stuobrio kvietką ir 
įeina į vidų, batai gi lieka 
pas duris.

Klaidos atitaisymas.
“Laisvės” moterų numery 

įsiskverbė klaida
nio “Moterų judėjimas Ja
ponijoje” nepažymėtas au
torius. To straipsnio auto
rius yra: S. S. Katojama (iš

, Tokio.)

Straips?

Keliaujantiems j Lietuvą
Žemiau paduodame dienas laivu iiplaukimo 

ir laivakorčių kainas.
‘ IŠ BOSTONO STAČIAI Į HAMBURG

Išplaukia dužriubiniai laivai.
October 17.................................................. Cincinnati
October ‘4*.................. >...................•,........ Cleveland
November 22............................. Cincinnati

IŠ BOSTONO PER ANGLIJĄ.
White Star Linija in Liepoju kaina $87.

October 7..........................................................Cymric
October 21.......................................................... Arabic
November 18.....................................................Arabic
December 15............<..........................?............Arabic

IŠ BOSTONO (įJUNARl) LINUA 
Per Anglija in Liepoju---$39.00.

October 14................... ,................................. lAconią

i.AIVAI IŠ NEW YORKO ( ROTTERDAM^.
Be persėdimo—kaina $37.

October 14................................................... , .Ryndant
October 21................................................... Rotterdam Express*
October 28.............................................. .....Potadam
November 4........................................................ New Amsterdam
November 11................................................... Nordam
November 18............................. Ryndam
November 25...............................................Rotterdam Express*
December 2...................................................   PotsdAnj

LAIVAI IŠ NEW YORKO | ANTVERPĄ. 
Laivai eina tieaiog—-kaina $35. 

October 8.......................................1 upland Expreaaa
October 15........................................................ Zeeland
October 22................................................. Kruonland
Octol>er 29................................................... Vaderland

IŠ NEW YORkO Į BREMĄ
Expresai in 6 paras parplaukia did mari—kaina $40 
Octolier 14................................Kaiser Wilhelm D. G
Octola-r 21.....................................Kaiser Wilhetm II
October 28 ... .^........................ Kronprina Wilhelm

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

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

Geriausia laivakortes pirkti pas p. BARTASZ1U, 
taipgi siųsti arba išmainyti pinigus kreipkite* per 
laiškus arba ypatiškai in parankiausia jums agen
tūrų.

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

Norintieji plaukt iŠ Portland, Montreal arba 
Philadeiphijoa, klauskite kainu Ir laivu išplauki
mo, o mes jums prisiusim.

J. Ramanauskas.

TAURINANT
PINIGUS

Musų Bankas yra po kontrole Illinois Valstijos
Kapitalas ir tOfiO Ęftft ftfi Užtikrina 

perviršis <p4v4.3vv.Vv Depositą
Priimu depositus nuo $1.00 ir augščiau ir moka 3 proc. Knygutę išduoda 
dykai ir procentai ant procentu mokami. Parduoda LAI V AKORTĘ8 

ir siunčia pinigus Į visas šalis. KALBAMA LIETUVI KAI.

CENTRAL MANUFACT. DISTRICT BANKAS,
(VAL.STYHINIS BANKAS)

1|12 W. 35th Street (Bridgeport) Chicago, III.
Bankas atdaras! PanedCllais iki 8 vakare. Subatoje 9 iki 2 ir nuo 6 iti 8 vakare. Šiaip nuo 9 Iki 4.

11 r ateinu

Nashua, N. II.
28 rugs, čia atrado užmu

štą tūlą lenką. Mat, ta dieną 
buvo lenkų vestuvės, kur 
buvo daug privežta alaus. 
Kadangi vestuvėse visų bač
kų nepajiegė ištuštinti, tai 
takai lenkas sumanė vieną 
bačką parsinešti namo. Už
sidėjo bačką ant pečių ir išė
jo. Beeinant parpuolė ir 
bačka sutrynė jam galvą. 
Pribuvus policija ji rado 
jau negyvą. Iš tos priežas
ties suareštuota keliatas 
lenkų ir vienas lietuvis. Jie 
kaltinami užmušime minėto 
lenko.’ Nors suareštuotasis 
lietuvis buvo susipykęs su 
užmuštuoju lenku, bet, ant 
kiek man žinoma, jis yra ne
kaltas.

Ridziko draugas.

Nashua, N. H.
Liūdna man yra pranešti 

apie tokį silpną judėjimą šio 
miestelio lietuvių darbinin
kų. Lietuvių čia gyveną 
apie 1,500, bet pažangumo, 
darbininkiško susipratimo

LAIKYKIT JUOS
SAUGIAME BANKE



LAISVE

VIETINES ŽINIOS.
D. L. K. Vytauto draugys

tė savo susirinkime, laikyta
me pereitam nedėldier.Į, 
svarstė apie priėmimą mo
terų į savo tarpą ir didžiu 
ma balsų nutarė priimti. Da
bar So. Bostone bus draugi
ja, kur galės vyrai ir mote- 
rįs prigulėti.

Taipgi liko nutarta pasių
sti Labdarystės draugijai 
papeikiantį laišką už tai, 
kad ji leidžia savo viršinin
kams sauvališkai elgtis ir 
ardyti draugiją. Prie tokių 
sauvalių ir Labdarystės 
draugijos ardytojų priskai- 
tyti tie, kurie Labda
rystės draugijos neįgalioti 
pasirašė po protestu prieš 
socijalistiškus laikraščius il
tie, kurie, nesiklausę Lab
darystės draugijos, parengė 
varde tos draugystės baliui, 
kad užkenkti Vytauto drau
gijos rengiamam baliui.

Tame-pat draugystės, susi
rinkime buvo nominuoti vir
šininkai sekantiems me
tams.

GERA PROGA LIETUVIUI 
BARBERIU1.

Parsiduoda lietuviška Barbcrnė, 
lietuviais apgyventoj 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 męs uždėjome 

SANKROVĄ.ANGLIŲ, VISOKIŲ GRUDŲ IR 
ŠIENO. TaiRi pas mus iralitc (rauti (reriausiu 
anfrliu, Rrudu, šieno, ir malku baksua. Męs savo 
tavom Rvarantuo.iam, jei musu tavoras nebutu 
atsukantis, tai męs duosim kitą arba sugrųžinsim 
l>ini«us. Bet męa užtlkrinam, kati visi liksit už
ganėdinti minu tavorais. Meldžiame atsilankyti 
P<> šiuo adresu: (X'6)

V. ŽMUID1NAVIČIA CO.

56-58 Ames Street, Montello, Mass.
----------- ----------------------------------------------- j-----------------------

Naujas daktaras Montello
Pranešu, kaip vietiniams, taip ir 

apielinkiams, kad aš perkėliau savo 
ofisą j Montello, Mass. Aš gydau vy
rus ir moteris, o ypač esu specijalistas 
atitaisyti nusilpnėjusį kraują. Specija- 
liškai sutaisau gyduoles dėl pataisymo 
apetito ir tt.

Sergantieji kreipkitės pas:
I)r. P. H. WEST, 31 Vine st.

Montello, Mass.

M

Ji 
Ji 
Ji 
Ji 
Ji 
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Didžiausias
Darbininkų 
Sąvaitinis 
Laikraštis

TRIS OL2ROS KNYGOS:

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

pasaiJlių ratas
ir kitas planetas, Su paveikslėliais.............................

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

Imant visas tris sykiu, atiduodant už 60c
Pinigus siuskit pačios ženkleliais kino adresu.

J, STROPUS
6 Lori.iję St., So. Boston, Mass.

ir kitas planetas, Su paveikslėliais

KOVA” Leidžia mus
Lietuvių Soc.
Sąjungos
Amerikoje

i

Naujos Mados >
GRAMAFONAi

$20 vertes mašinų atiduoda tik už $17 Tautietes ir Tautiečiai!
Jau praslinko apie trejatq metų ir 

iki šio laiko galėjo persitikrinti, kad mie
ste Philadelphijos randasi tiktai vienas 
tikras lietuvys daktaras Ignotas Stankus, 
1210 So. Broad St., Philadelphia, Pa. Jis 
gydo pasekmingai visokias ligas, šviežias 
ir užsisenėjusias — vyrų, 
kų 
notą Stankų, likosi užganėdinti ir platina 
jo vardą tarpe savp pažįstamų ir giminių. 
Jeigu kas peiktų daktarą Stankų, tai ži
nok gerai, kad tas peikikas yra neišmin
tingas žmogus, arba koksai žydbernis-

moterų ir vai-
Visi, katrie gydėsi pas daktarą Ig-

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

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

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

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

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

Aš užlaikau Columbios gramofonus su lletuvifi- 
komls dainomis, kurias išgieda labai gražiai ir 
aiškiai. Ant abieju pusiu yra kitokia dainele. Re
kordai yra padaryti stipriai ir gali laikyti kelis 
metus. Kiekvienas rekordas kainuoja tik 75c.

Jeigu norite t urėti gerų grainafonii, tai tuojaus 
rašykit pas mane, o aš jums pristatysiu greitu 
laiku už pigiausių kainų. Jeigu nori mano katalio- 
go, tai atsiuskit štampų už 2c., aš nusiusiu jumis 
dideli pulku katalogų, kuriame raini visokiu ma
žinu su Imliomis ir.be trubu.

Kreipkitės šiuo adresu:

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

Kadangi Labdarystės 
draugija leidžia nekuriems 
savo komiteto nariams 
(kaip Jurgeliunas, Lekavi
čius ir kiti) žaisti visos 
draugystės garbe ir kadangi 
draugija nenori tokių savo 
sąnarių suvaldyti, tai aš 
reikalauju iš Labdarystės 
draugijos sugrąžinti man 25 
dolerius, kuriuos aš įmokė
jau. Franas Keizis.

Worcesterieciams 
Naujiena.

Na, kas do naujiena? Ogi LSS. 40 
kuopa pirmą sykį suloš du labai puikius 
veikalus: “Bomba” ir “Penktas Prisa
kymas”. Teatras atsibus pėtnyčioje, 10 
d. Spalio (October) 1913 m. Svetainėj 
Kiny Socijalisty po N 72 Millbury st., 
Worcester, Mass. Pradžia 8 vai. vaka
re. Nepraleiskite progos, nes vėliaus 
gailėsites. Tikietus galite gauti pas 
kuopos narius.

Komitetas.

* 
K K Kova” 1815 E. Moyainensing Avė

e)
K Telephone So. Boston. 845 M

DR. F. MATULAITS
• 405 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Valandos:

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

AQ2)<d4(2494Qę)4c)4c>4c)4P4c)44ll 4
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"50.000 Katalogų DYKAI!

Bostone 3 spalio atsibuvo 
balius, parengtas sibiriečių 
gelbėjimo draugijos. Žmo
nių buvo gana daug, iš kurių 
daugiausia žydai, simpati
zuojanti kenčiantiems Sibi
re draugams. Iš lietuvių 
buvo vos kelios ypatus, kas 
labai papeikti na. Taip išro
do, kad lietuvių atjauta 
link kenčiančių savo drau
gų, nyksta. Nors tą balių 
rengė ne lietuviai, bet ta 
draugija, kuri neskiria kan
kinių į tautas ir visus lygiai 
Šelpia. Ypatingai papeikti- 
ni mūsų draugai, kurių So. 
Bostone nemažai yra.

P. Svotelis.

Pigiai parsiduoda namas 
Parduodu naują namą del 6 familijy vi
sai už pigius pinigus. Taipgi parsiduo
da forničiai ir daugybe vištų. Namas 
randasi netoli dideles dirbtuves ir mo
kyklos. Karai irgi arti. Priežastis par
davimo noriu važiuoti į Lietuvą. Kreip
kitės pits:

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

PUIKUS BALIUS
Rengia

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

13 Spalio—-Oct., 1913
LIETUVIŲ SVET AINĖJ

(DAHLGREN HALL)

Prisiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIU, 
ŽIEDŲ ir visokių auksoriškų daiktų. Siun
čiam j visas dalis svieto. Mūsų kataliogas 
perstato didžiausią Auksoriškų Daiktų Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti. 
Tekis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio 
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų.

Keikalnukitc tuojaus.

F P Tmmln 822 Washington St. J. 1 • 1 Ullllid, UOSTON. MASS:

Išsiysdink šiandie;) tiktai 
vieną dolerį, o apturėsi 
Ldnumdo Steponaičio raš- 
ty knygą, kuri privalo r:;s-

me name. Steponaitis laivo vien;.s iš piri! yjy 
kurie duoda mums pradžią' gryno;; litei ataros 
minusias tikslas jau nebevien žadinimas tautos 
ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailiosios n.ūsų ra lijęs

Tąjį dailu poezijos ir prozos rinkinį galima gauti tiki

imame lietus i:-u;;t- 
jaunų.įų rašytoją,

įmones, lu t

‘Laisves’Administracijoj
galima užsiprenumeruoti šiuos lietuviš

kus darbininkiškus laikraščius:

“KOVA” 
Savaitinis 

Kaina metams
,, pusei

“PIRMYN”
Savaitinis

Kaina metams
,, pusei

“KELEIVIS”
Savaitinis

Kaina metams
,, pusei . . .

$2.00
1.00

$1.50
80c.

$1.50
90c.

“DILGELES”
i Eina kas dvi savaites

Kaina metams . . . $1.00
,, pusei . . . , GOc.

Norėdami užsirašyti vieną iš šiy lai
kraščių, adresuokit šitaip:

Nedėlioj, 4 d. spalio, atsi- 
bovo Brightono LSS. 67 kuo
pos pirmas šio sezono kon
certas, kuris, galima pasa
kyti, pilnai pavyko. Žmonių 
buvo pilna svetainė ir visi li
ko užganėdinti. Koncerte 
dalyvavo Cambridge’iaus 
“Laisvės” choras ir muzi
kantai, kurie atliko savo už
duotis gana gerai. Kiti arti
stai taipgi neatsiliko.

Aukų surinkta kuopos lė
šų padengimui $4.46.

Linkėtina Brightono kuo
pai ir ant toliaus pasekmin
gai darbuotis!

Ten buvęs.

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

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

Kviečia visus KOMITETAS.

Del Montello Sportų.
Pranešu visiems Montello sportams, 

kad aš uždėjau naują krautuvę, Pilkos 
bloke, kurioje galima gauti kalnierių, 
marškinių, kepurių, svederiy ir 1.1. 
Taipgi galima užsisakyti ir siutus ant 
orderio. Su pagarba X’9č

SAM LEBOFF
7<»3 N Main St., Montello, Mass.

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

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

* Nesveikiems, silpniems ir sergantiems susipratusiems *
1 žmonėms. i

Tie, kurio ii

Ų, NORS SI! PNT IR SERGANT I ŽMONES;
lim ens atsišaukė prie ramins, visiems žinomo kal

tos MEDICAL KLINIKO mokslingų daktarų, tad ta- 
I.lianai pini;ii| ir uždarbio; per kų apturėjo didelį 

diibeltavų pelną, sveikatą, drntumą ir pinigu:'. sitCcdilo.
iš T IHCSI ANČIU l RiYDYTŲ NUO VISOKIŲ LIGŲ ŠI AI KĄ PATYS ŽMONES RAŠO 

PRtSlUNČIANT' S\VO (’.’.VEIKSLUS DĖKAVODAMI:
GARBINGAS I ’ 11II . M. < T ■ I N l<'! Siunčiu didžmusi.i pml'lc.ii <.t:e užttrcita išgydymą

B

LAISVĖ”
242 Broadway, So. Boston, Mass.

AKIS 
a p ž i ti

ri me 
ir prirenka
mo Akinius

Akių Specijalistas

399 a Broadway KJJ,
'*» arti bl Street

Dr. Ignotas Stankus
humbugieris, kuris tarnauja apgavinganie New Yorko žydbermų gy
dykloje. Visi jau girdėjome, kad užvydėtojai, lietuvių — dykaduo- 
niai-valkatos su New Yorko žydberniais favailino vieną bėdną, ne
mokytą žmogelį, ir net daktarą Ignotą Stankų neteisingai į teismą 
patraukė, kad, buk to žmogelio moteriškė numirusi nuo jo 
jos. Už. tokį melagingą ir neteisingą- skundą, daktaras Ig. 
greitai juos suvaldė, o laikraščius, kurie tą garsino, tiesing 
i dydyjį teismą.

PadCkavones Daktarui Stankui.
Už išgydymą nuo visokių ligų. Čion sutalpinti visų yra negalima, bet kelios padekavo- 

nčs talpinasi su pavelijimu pačių pacijentų. Kitos visos padčkavončs yra užlaikomos didžioj 
slaptybėj. Aš Marijona Pelenė, 4443 Gratz st., Philadelphia, Pa., labai sirgau, turėjau skau
dėjimą nugaros, gėlimą galvos, didelę temperatūrą, skausmą einantį iš viršaus kojų j apačią, 
negalėjimą valgyti, džiuvimą burnoje, jautimą Šalčio su prakaitavimais ir abelną nusilpnėjimą. 
Šaukiuos prie daug daktanj, bet jie negalėjo mane išgydyti, o kuomet atsišaukiau prie dakta
ro,Ignoto Stankaus ir jis mane .išgydė už 2 kartų atvažiavimo į mano namus. Ištariu jam šir
dingą ačiu ir Dieve duok jam ilgesnį amžių, kad galėtų ir kilus sergančius gelbėti. Aš Juoza
pas Gudauskas, 418 Chesnut st., Newark, N. J., ištariu širdingą ačiu daktarui Ignotui Stankui 
už prisiuntimą gyduolių nuo sunkaus kvėpavimo, užkietėjimo vidinių, skaudėjimą kaulų ir 
abelno nusilpnėjimo, Nuo pirmos dienos pajutau, kadmio jųsų gyduolių teisingai sugrįžta 
mano sveikata ir daugiau gyduolių nebereikalauju. Vietoje padtk.ivončs aš nepatingėsiu at
verti savo burnos prieš savo draugus ir pažjstamus. Ona Masausktcnč, 2 Hutchinson St., 
Jobstown, N. J. likos išgydyta nuo nervų ligos, negalėjimą miegoti ir jautimu lakstantį kraują 
su niežėjimais ant kuao. Aš likaus išgydytas nuo išbėrimo spuogais ai.t 1-i.uo. AšJuoza- 
pas Vinkevičc, 40 Cross st., Boston, Mass., širdingai dėkavoju daktarui Stankų i už išgydymą 
manęs nuo skaudėjimo galvos, sunkaus kvėpavimo, kosulio, ir sugrąžinimo jaunų dienų. 
Tamstos vardą garsinsiu visur Bostone tarp lietuvių. Jonas Saurusaitis, 3206 Stanford st., 
Pittsburgh, Pa., mane išgydė daktoras Stankus nuo išbėrimo spuogais ant vciila. Aš Tingis 
Lukoševiče, 128 E. Superior st., Chicago, III., buvau labai silpnas i r turėjau k c štilį, n< t buvau 
pametęs viltį būti sveiku, bet kuomet atsišaukiau pasdaktarą Ignotą Stankų, jis už pirmo pri- 
siuntimo gyduolių mane išgydė. Dčkavoįu širdingai ir*siunčiu $2.00 gastinčiaus.

Visuomet kreipkitės ypatiškai arba su laišku ant tikro adreso taip:

Dr. Ignatius Stankus
1210 S. Broad Street, - Philadelphia, Pa.

Ofiso valandos Iš ryto nuo 9 iki 11. Po pietų nuo 2 iki 4 ir vakarais nuo 7 iki8 vai.
N edėliomis nuo 9 i ki 11 vai. ryto ir nuo 1 iki 4 valandai po pietų.

operaci- 
Stankus 

pat raukė

VVINAS IR LIKERIAI.
Kad išgarsinti mus gerinusį vyną, štai kokius nuleidimus męs padarėme Rugpjūčio men.

1 butelis Aprikot u Brendęs............$1.00
I butelis Pyčiu Vyno ....'..................  50c

Viską atiduosime tik už.........$1.00

1 butelis Rusiškos Višniuvkos........ J1.00
1 butelis Grandžių Vyno.................. 6<'c

Viską atiduosime tik už $1.90

G v ^rantuojame, jog mus vynas yra tyriausia ir geriausia.

Perkant gorčiais, nuleidžiamo už žemiausias kainas

Kentucky Straight Degtinės pilnos mieros gorčius—$2.00 
Californijos Brendęs gorčius—2.00

Alų, Eliy, Porterį ir Toniką galite gauti skryniomis, bačkomis, pusbač- 
kiais ir bertainiais. Perkantiems daug ant balių, veselijy, krikštynų ir 

kitų pasilinksminimų nuleidžiamo labai pigiai.
Atsilankykite pas mus, o užtikriname, kad iš mus patarnavimo busite užganėdinti

“Storas su žemiausiomis kainomis’’

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

Samdome darbininkus
del gelešinkeliv, Canadon 

fabriku ir farmy.
United States

Employment Office
43Portlandst., Boston,Mass.

IMPORTUOTOJAI IR DAUGU
MOJE LIKIERIŲ DARDA'ĖJAI

BOSTON, MASS

J TURTUS IR LAIMI-;?

6 spalio socijalistų svetai
nėj atsibuvo paskaita, pa
rengta LSS. 60 kuopos. 
Skaitė J. Bekampis temoj 
“Išrinktoji valdžia.” Prele
gentas su visu smarkumu 
kritikavo parlamentarizmą, 
tik toji kritika buvo persilp- 
na ir ant neteisingų faktų 
paremta, kas mažiau apsi- 
pažinusiems galėjo duoti 
klaidingą supratimą. Mat. 
prelegentas nenorėjo atskir
ti kapitalistiškos valdžios 
nuo liaudies valdimosi. Jam 
nesvarbu, ar liaudis pati 
valdosi, ar ją valdo kiti, nes, 
girdi, pasekmės vis tiek bus 
vienodos — išnaudojimas ir 
pavergimas.

Nors preleg. atstovavo 
an a rch i s tu s k o m u n i s tu s,
kaipo tą galima buvo supra
sti iš abelnos paskaitos įtal
pos, bet ant nelaimės nieko, 
o nieko nepasakė, kaip liau
dis galėtų liuosiau gyventi 
be renkamosios valdžios, žo
džiu — viską griovė, bet nie
ko naujo, geresnio nenuro
dė. Tai yra tiesiog neatleis
tina. Ardant, reikia ką nors 
ir tverti.

Žmonių buvo mažai.
■ Po paskaitai buvo keli už
klausimai, bet prelegentas 
veik ant visų atsakė: “Tas 
nesirjša su tema, nes aš to 
nesakiau, ir aš skaitau rtiž 
jperžemą atsakyti.”

DIDELĖ SĄKROVA
Visokiy lietuvišky.polsky ir rusyknygy, 
laiškamspopiery, tikry trejanky,geriau
sių britvy, puiky biznieriams kalendo
rių, laikrodėlių, retežėlių, žiedų, spilky 
ir kity auksinių daiktų. Reikalingi agen
tai. Knj gu kataliogą siunčiam gavus 
už 2c. štampą. (X‘93)

F. M1LAŠAUSKAS
25 Second St., So. Boston, Mass.

PERSKAITYK!
Užsirašyk Socijalistų Partijos Latvių 

Organizacijos Centralinį Organą

■STRAUDALEKS'
“Strahdneeks” yra darbo žmonių lai
kraštis, išleidžiamas ir palaikomas tik- 
taiydarbininkų, Jūsų parama jam būti
na/ reikalinga. “Strahdneeks” kainuo
ja 1 mėnesiui 25c, 4 mėnesiams $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- j 
taliogo; bus priausta dykai.
IMniRus žalimu niuati ir markomis. Adresuok taip:

“STRAHDNEEKS”
Box 397 Fitchburg, Mass.

• J Benr.it, J J l'Taiikiin 81.

I.et I., b

Ti:i PAT MrZnk-is. M<-K

įlėjo išgyti} t.
Mr S. KoloiiiciuLas.

Mrs Zofija Big.try keiic, C. M. mid SI. Pa: 1 si. Sobieski, VVi-

Aki- s.

g pllli-ų iŠ-

Mr Žukas.
rašo: Nesuskaitytus
ydiuit nuo moteriškų

M GERESNIU FAKTU nieks bedali reikalaut ; l;.i užli irtin.i didelės danc.vbčs išgydytų.

4 KAD JAUTIESI NESVEIKA'.’,
f kreipsies, nesi ieka r tas išsiunčia po vi ų A nu rikij ir k i tas dalis svieto, <> busi I deki uit i kaip ir

visi, kuriuos l’hil.i. M. Klinikas :ip<l<>vnm>.io tmnn diilž.lnusiu tunu, tai .vra > veikalą.
THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC

todėl KfeiČiati už k tus daktarus išgydo ir tol i: s liras, kurių kiti neįstengė; kad Čionai kiek-

Pirmos Kliasos Valgykla |
Šiuomi pranešu kaip vietiniam, taip ! *

ir iš kitur pribuvusiems svečiams, jog 
atidariau pirmos klesos valgyklų. ras 
mane galite gaut gardžiausius pietus už
pigų užmokestį. Šu pagarba

A. ATKOČAITIS
115 Ames St., Montello, Mass

(Slitzo vietoj) X‘9<5

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

<1. PETRAUSKAS
370 4th St., Kampas D St., So.poętop, 
Telefonas So. Boston 428 W * Mass.

M. Klinikų yra m-t.keletas Profesionališk ; Da 1:1 arų. terp kurių yni m-t Amerikos valdžios meda
lių apdovanotų.

Daktaras A LEX. BROWN AS, Superintendent, Dr. \\ I Nt 'AS YODER, Medical DireoUtr. 
įSITEMYK, kad slaptybės ligų saugiai užlaikoma, visada.

K AD-ESI NESVEIK AS
vcnl, tad apršylc savo ili'ų bei nesveikumus lietuviškoj kalbi Je kr,s kenkia, o t ikėk, kati uptiiresl 
tikra pulteliui svmkatil 1 aip tūkstančiai, kurie jau džluur'uiši Irdvjinvoja. nosčiomii Išgydo ir

1 tokius, kiirlųkil.l neg.dėjo išgydyti kaip s\ ie/.ui i tolp ir užsisenej sius linus nuo skaudėjimo: 
į peiliuos, rankose, kojose, su puriuose, kriitinėj, sirenose, navos šonų: Išbėrimui spuogais nuo
■ blogo i r nečyslo kraujo, nuo su užnuy;■ l«"a sėklos n įdiegimo, nusilpimj tuo, vidurių tied i i bi tuo, už- 
* kietėjimo slogos, greito pailsimo, nerviškumo, btiimės, silpno Ir iitnniiž.ėjuslo kraujo, užkrečia

mų slaptų lytiškų linų. Širdies, kepenų, inkstų, silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, 
nu peršalimo sienų, blogų sapnų, n minos, neturėjimo apetito, be peil o, be pjaustymo be ope
racijos, bet su liekarstoms, kurios tuksiančius išgydė. Tėippat moteris nuo skausmingų mė
nesinių irkit.okių ligų, kurios užpuola varginimui žmonių, VYRŲ Ir MOTERŲ. Reikalaujant

S rodos nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po šiuo adresu:

į THE PHILADELPHIA M. CLINIC,
f 1117 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA.
ft VALANDOS; nuo 10 iš ryto iki 1 po p. Šventadieninis nuo 10 Iki 8. Ūtarn. Ir l’otnyčlomis buo 
A 6 iki 8 vale. Reikalaukit nuo Kiiniko dovanai ir skaitykit knygų ,,Daktaras".
■ Pasarga: kurio daktarai negali išgydyt, tai gali kreiptis yrio Phlla. M. Clinico,
f o apturės rodo. -t. x .

«SsW

Nauja Lietuviška

KRAUTUVE
Užlaikome, parduo

dame ir pataisome go
riausia SIUVAMAS 
MAŠINAS, puikiau
sius Grainafonus ir ki
tokius muzikališkus 
instrumentus. Vai
kams keričiukus, Bni- 
sikclius, visokius laik

rodžius ir tam panašius daiktus. Duodamę 
lekcijas ant visu muz.iknlišku instrumentu.

A. RAULUKA1TIS ir J. GIRDVAINIS 
Lietuviai savininkai

Muzikos Mokykla.
Duodame lekcijas ant Smuiko, Man

dolinos, Gitaros, Korneto, Klernato, 
Fleitos ir Armonikų. Turime 15 mėty 
praktikos mokinime. Norintieji gerui 
išmokti muziką, kreipkitės šiuo adresu:

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

įa Tūkstančiai žinomų į>*iIjo 13 
J turtus, milijonai žmonių su- g 
k t ado V’’inę, pakilo iš var^o.R 
K skurdo ir nelaimių. I r tamsta n*ys>E 
t laimę ir gerevę, ja j.u nus'pIrl.siE 
įf musų ką-tik išleistas dvi k n-. R 
į “Zaipo žmogus >nan«ito’'ir'*ii šir L 
, dies. Turinys šilų knygelių per- f 
i keis tamstos gyvenimą, padarysi 
g gražesniu ir tobulesniu. Jo:, vertos H 
g šimtus,tūkstančius tiems, kt-rie uo ks 
R ii būti gyvenime pasekmingais ir U 
N Ilinnngais, Pasiskubini, parsitrau-S 
ES kti. Kaina kiekvienos 15c, abi 30c. K 
i J. I L G A U D A S g 
Bj 1041 S. Haisicd St. Chicago. R 
® (I ’ a m i > i <’k kok’.i n l.nkrast matei? H

J telefonas Richmond 22126
«. .. 2787-J

; Dr. David W. Rosen
• 321 Hanover Street

310 Broadway, So. Boston, Mass.

Telephone So. Boston 605

LIETUVIŠKAS

JI Advokatas
I ’ | WILLIAM P. J. HOWARD

Lietuviška pavardė buvo
Vincus F. J. KuvaliaiiBkas

315 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

• 'KNVOK KIRPIMUI W- 
RIJIKU DRABU/IU; 4l X 6. 
COL. 50 2i PA\i:iKS. 
I.\l. AUDI KLO APDARU.

PRI KC >2 MJ.
KNVOA KIRPIMUI MO

TERIŠKŲ DRABUŽIU; 
FORMATO 41X61 COI... 48 
pp. n pavpikalai. au
deklo APDARU.— PR1> 
KC 50

REIKALAUJANT ATSL 
LIEPIMO. VISADOS PRI. 
01.AUSTI X. STEMPĄ

PINIGUS SIŲSTI MO- 
NinMRDER ANT ADRESO:

J. M. TOP1LIS,
120 Grand st.,Brooklyn,N.Y

I Akušerkaf
3 .......... n. .. . 5ai Pabaigusi kursų Womans Medical 
o) College, Baltimore, Md.

S® Pasekmingai atlieka savo darbų prie 
gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir 
pagalba invalrioso motoru ligose,

f F. Stropiene,.6rį£Xu.
* SO. BOSTON, MASS.
Keneeiie*Gaieiteiiestette*QiKBSii

“Laisves” Redakcijoj 
galima gauti šios 

knygos.
Čenstakavo . Klioštoriaus

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- 'g 
eitį................................................... 15c. I}

LEKCIJOS apie atskirimą ženklų 15c. !x 
VADOVAS Keliaujantiems j Ameriką 

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

nologų rinkinys.......................... 15c. |
REVOLIUCIJOS ATBALSIAI. Dai-1 

lūs apsakimčlis iš revoliucijos lai- ' 
kų................................................. 15c. i

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

l’RASIKALTIM AI ir prasikaltė
liai................................................... 10c.

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

“GIEDROS KALENDORIUS.” 15c.
“SOCIJALDEMOKKATŲ 
....PAMATAI” ..............
“MEILĖS KARŠTLIGĖ”
(IRI U VESIUOS!;, JasiukaiČio apys. 15c
E. Steponaičio Raštai..........................1.00
ŽLZNYBA 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:

Mano ofise galite susikalbėti vi- H 
sese kalbose.

VALANDOS: Nuo 8 iki 10 vai. ryte t? 
Nuo 2 iki 8 ir nuo 7iki8 vak. įj

Slaptybės

MOKSLO 
.... 20c. 
..........20c.

TEISINGIAUSIA < A
IR GERIAUSIA A E" | IhK A

LIETUVIŠKA * HjIY/b.
Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai Lietu
vos ar Amerikos daktarų. Tai vie
natine lietuviška aptinka Bostone ir 
Massachusetts valstijoj, (lyduolių 
galit gaut,kokios tik pasaulyj varto
jamos. Galit reikalaut per laiS- 
kus, o aš prisiusią per ex|;resą.

Aptiekorius ir Savininkas

K. SIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c St.

SO. BOSTON, MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

Ar nori pirkt Šipkartę?

Prašom atsilankyti į mūšy 
ofisą. Parduodame šipkor- 
tes ant geriausiu laivv ir 
siunčiame pinigus j visas da
lis svieto.

K. Yurgeliunas 
233 Broadway, So. Boston.

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

Benr.it



