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AMERIKA
Mexikos sukilėliai nuveikti.

El Paso, Tex., 8 spalio. Pa
lei miestą Santa Rosalia bu
vo didžiausias susirėmimas 
valdžios kareivių su sukilė
liais. Valdžios kariumenė 
susidėjo iš 4,700, o sukilė
lių — iš 4,000. Šis susirėmi
mas buvo kruviniausias iš 
visų ligišiol buvusiųjų. Iš 
abiejų pusių krito 700 karei
vių ir dusyk tiek sužeista. 
Sukilėliai buvo priversti 
bėgti. Pakeliuj jie naikino 
viską ugnim ir kardu.

Federal iška kariumenė 
atėmė nuo sukilėlių du mies
tu: Monclova ir Cuatro Cie- 
negos. Abelnai, sukilėliams 
pastaruoju laiku pradeda 
nesisekti.

Po 8 dienų atkastas.
Centralia, Pa., 8 spalio. — 

Čia liko atkastas angliaka- 
sis Tomaševskis, kuris bu
vo mainose užgriūtas ir ten 
išgulėjo per 8 dienas. Visi 
skaitė jį žuvusiu. Bet koks 
buvo didelis nusistebėjimas 
ir džiaugsmas, kada jį atra
do dar gyvą. Jo kūnas bu
vo prislėgtas žemėmis, vie
nok alsuoti jisai lengvai ga
lėjo, nes oras nuo viršaus 
pas jį įėjo per geležinę ryną. 
žemės drebėjimas užkenkė 

Panamos kanalui.
Colon, 8 spalio. — Pulkau

ninkas Goethals pranešė ka
pitonui Nilsonui, kad laivas 
“Fram” galės pervažiuoti 
Panamos kanalą tik už mė
nesio, nes manoma, kad že
mės drebėjimas kanalui už
kenkė. .

Ar tik ne provokacija?
Seattle, Wash., 5 spalio.— 

Čia sudegė spaustuvė vi
siems žinomo juodašimtiško 
laikraščio “Time”. Nuosto
liai išneša apie 100,000 dole
rių. Patrijotai sako, kad tą 
spaustuvę padegė sočijalis- 
tai. Mat, “Times” daug pri
sidėjo prie sukurstymo jū
reivių, kurie neseniai sunai
kino socijalistų ir IWW. uni
jos turtą. Ar tik ne provo
kacija?
Saužudys liepia sušert kūną 

šunims.
New York, 8 spalio. — Čia 

nusižudė tūlas Alexander 
Bock, kuris skaitė save ar
tistu ir poetu; bet tos profe
sijos jam laimės nesuteikė. 
Jo kambaryj atrasta šitoks 
raštelis:

“Aš netikiu į jokią religi
ją, nei į jokį dievą. Miesto 
valdžia gali sušert mano kū
ną benamiams šio miesto šu- 

. nims ir katėms.”
Baisus žmogžudys.

Chicago, Ill., 6 spalio. — 
Policija visą savaitę j ieško
jo žmogžudžio, kuris nužu
dė šokėją Mildred A Ibison 
Rexroat. Pagaliaus pasise
kė surasti. Juomi yra Hen
ry Spencer, kuris ilgai sė
dėjo Jolieto kalėjime. Kada 
policija jam užmetė Mildred 
Allison Rexroat užmušimą, 
jisai nuo to visai nesigynė, 
bet viską išpasakojo, kaip 
jis tą atliko. Pagal jo žo
džių, jisai išsivežė ją iš Chi- 

į cago į Wheaton, kur šuviu iš
revolverio nudėjo ją ir, paė
męs nuo jos pinigus ir žie- 

, dą, sugrįžo į Chicagą.
Betirinėjant toliaus, 

‘ Spenceris prisipažino, kadI jis savo gyvenime yra užmu-
* šęs net 14 žmonių. Visas už-
* mušėjistes jisai atliko dėlei 

pinigų. Daugiausia užmuši- 
nėjo merginąs ir moteris.

f • Taip, keturi mėnesiai atgal, 
~ ’ Tis.

jis užmušė dvi jaunas mer
gaites.

Apie tuos savo bjaurius 
darbus Spencer pasakojo vi
sai šaltai.

Pabėgo kaliniai.
Houston, Texas, 6 spalio. 

Iš Sugarland kalėjimo, ne
toli nuo Houston, pabėgo 21 
kalinys, o likusieji 60 atsi
sakė bėgti, bijodami, jog 
liks pagauti, bet užsilaikė 
ramiai ir nedavė žinios sar
gams apie anų pabėgimą.

Sunaikinta kaimas.
Iš Panamos praneša, jog 

nuo žemės drebėjimo liko 
sunaikintas kaimasTomosi; 
žmonių neužmušta.

Karės inžinieriai, apžiū
rėję Panamos kanalą, atra
do jį nesugadintu. Nors bu
vo smarkus žemės drebėji
mas, bet tas kanalui nieko 
neužkenkė. Iš to matyt, jog 
jis yra tvirtai padirbtas.

Už 8 valandų darbo dieną.
St. Louis, 7 spalio. — Tau

tiškas Vokiečių Susivienyji- 
mas savo suvažiavime išne
šė rezoliuciją, kurioje reika
laujama įvesti Suv. Valstijo
se 8 valandų darbo dieną, 
pensijas pasenusioms ir pa- 
gelbą susižeidusiems laike 
darbo. Už rezoliuciją bal
savo 27 valstijų delegatai, 
prieš — tik penkių valstijų.

Kiek pačto darbininkų?
Washington, 2 spalio. — 

Pagal paskutinį apskaitlia- 
vimą pasirodo, jog Suvieny
tų Valstijų pačtose dirba 
250,000 darbininkų, taip, 
kad ant 400 šios šalies gy
ventojų pripuola vienas 
pačtos darbininkas. Tas 
skaičius dalinasi taip: pačto 
užveizdų — 58,021, jų pagel- 
bininkų ir klerkų — 115,415, 
sargų ir kitų darbininkų 1,- 
454, laiškanešių — 30,920. 
Kiti visi yra gelžkelių kler
kai ir kitų pačtos įstaigų 
darbininkai.

Areštuotas McNamarų 
draugas.

New York, 8 spalio. Suv. 
Valstijų maršalas 2 d. spalio 
suareštavo Geo. E. Danisa, 
kuris yra McNamarų pagel- 
bininku ir žinomas, kaipo 
Geo O’Dannell. Jį kaltina už 
sudinamitavimą tilto ties 
Mt. Vernon, N. Y. Sako, kad 
jis prigulėjęs ir prie McNa
marų suokalbio.

Degtinė ir orlaiviai.
Visiems jau žinoma, kad 

Maine valstija yra “sausa”, 
t. y. be svaiginančių gėri
mų. Įvežti degtinę į Maine 
valstiją taipgi sunku, nes 
kiekvieną vežimą ir auto
mobilį detektyvai iškrečia. 
Vienok Maine’o girtuokliai 
nei kiek nenusiminę. Jie ke
tina pasamdyti orlaivį ir tas 

jiems gabens degtinę. Žino- 
, ma, orlaivį jau bus sunku 
Į detektymas iškrėsti.

Daug gudriau sugalvojo 
Maine’o girtuokliai, negu 
Anglijos sufragistės. Tos, 
mat, norėjo nusamdyti or
laivius bombom mėtyti, o 

• girtuokliai degtinei. gaben
ti.

L. Pruseika kalbos:
11 d. spalio New Ken

sington, Pa. (vakare.)
12 d. spalio Pittsburge, 

lenkų sakalų svetainėj (18 
gatvė ir Carey Alley S. S.) 
Rengia LSS. 6 kuopa. Pra
džia 2 vai. po pietų.

Tą pat dieną 7 vai. vakare 
prakalbas rengia Allegheny 
“Laisvės” draugija.

13 d. spalio prakalbas ren
gia LSS. 55 kuopa, 7 Vai. va
kare (N. S. Pittsburge.)

Apie kitas prakalbas bus 
pranešta vėliau?

UŽSIENIS
Serbai sumušė albaniečius.

Belgrad, Serbija, 8 spalio. 
Telegramos praneša, kad 
albaniečiai, kuriems ligšiol 
gana gerai sekėsi, dabar li
ko sumušti. Serbai atėmė 
nuo jų du miestu: Dibra ir 
Och rida. Albaniečiai pri
versti yra traukties atgal, 
nes serbų kariumenė kur 
kas didesnė.
Santikiai tarp Turkijos ir 

Graikijos.
Santikiai tarp Turkijos ir 

Graikijos labai įtempti. Abi
dvi yra prisirengusios stoti 
į karę. Graikija paliepė, 
kad visi rezervistai laike tri
jų dienų pribūtų į savo pul
kus.
Dublino streikieriai šaukia

si pagelbos.
Londonas, 8 spalio. — Du

blino streikierių vadas Ja
mes Larkin karštai atsišau
kė į visas unijas ir draugi
jas, kad kuogreičiausia pa
remtų streikierius. “Pagel- 
bėkite mums, nes kapitalis
tai mus sn.augia!” -h- užbai
gia savo atsišaukimą James 
Larkin.

Suims plėšikus.
Hankou, Chinija, 8 spalio. 

4,000 valdiškos kariumenės 
apsupo miestą Tsaoyang, 
kuris pateko plėšikų rankos- 
na. Tie plėšikai išžudė dau
gelį amerikoniškų ir euro- 
piškų misijonierių.

Plėšikai, pasijutę apsup
tais iš visų pusių, bandė 
prasimušti ir pabėgti, <bet 
tas jiems nepasisekė. Laike 
susirėmimo liko užmušta 
200 plėšikų ir 11 valdiškų 
kareiviu, c

Paliuosuos 300 kalinių.
Lisbona, Portugalija, 8 d. 

spalio. — Portugalijos pre
zidentas Manuel de Ariaga 
paskelbė, kad iš priežasties 
trijų metų sukaktuvių nuo 
gavimo republikos bus pa- 
liuosuota 300 kalinių, tarp 
kurių yra 100 politiškųjų.

Naujas caras.
Londonas, 8 spalio. — Čia 
gauta žinios iš Belgrado, 
kad Serbijos karalius Pet
ras nori apsiskelbti caru. Tą 
titulą jis nori priimti dėl di
desnės garbės.
Suėmė sufragistės padegė

jas.
Londonas, 8 spalio. —Dvi 

gana žymios sufragistės R. 
Peace ir M. Richardson pa
degė netoli nuo Londono 
vieną gražų namą. Prasidė
jus gaisrui, jos nespėjo pasi
slėpti ir liko suimtos.

Užsimušė oriaivininkas.
Marmande, Francija, 8 d. 

spalio. — Užsimušė gana žy
mus Francijos orlaivinin- 
ninkas Sivol. Jisai pasižy
mėjo dalyvaudamas Balka
nų karėj.
Socijalistas — parlamento 

vice-prezidentas.
Haaga, Olandija, 8 spa

lio. — Vadas socijalistų par
tijos Olandijoj drg. Troels- 
tra liko išrinktas parlamen
to vice - prezidentu. Iš 97 
balsuotojų Troelstra gavo 
52 balsu.

žemės drebėjimas.
Neapolis, 8 spalio. — Pro

vincijose Avellino ir Fogia 
du sykiu jautėsi gana smar
kus žemės drebėjimas. Žmo
nės apleido stubas ir apsi
gyveno -po tyru dangum. 
Keliatas namų apgriuvo.

Kapitalistų unija.
Londonas, 8 spalio — Pa

aiškėjo, jog Anglijos kapi
talistai pradėjo organizuo
tis j vieną uniją, kad pasek- 
mingiau kovoti su darbinin
kais. Toji unija vadinsis 
The United Kingdom Em
ployers Defence Union, j 
iždą tos naujos “unijos” ka
pitalistai sumetė net 250,- 
000,000 dolerių.

Naujas išradimas.
Berlynas, 3 spalio. — Dr. 

Hugel išrado, kad su radiju 
ir mezotoriju galima išgy
dyti kurčius ir pufckurčius. 
Jeigu tai bus tiesa, tai tas 
išradimas turės labai-didelę 
svarbą, nes vien tik Vokie
tijoj yra 500,000 kurčių ir 
puskurčių žmonių.

M. Gorkio Sveikata.
Skaitytojams jau žinoma, 

kad garsus rusų rašytojas 
M. Gorkis pavojingai serga. 
Dabar Pastero instituto asi
stentas Maniukin praneša, 
kad Gorkio sveikata biskutį 
pasigerino. Rasi ir būtų 
galima džiovą įrubežiuoti,— 
sako minėtas asistentas — 
jeigu ligonis nesėdėtų prie 
rašamojo stalo po 12wal. per 
diena.c

Susidaužė trukiai.
Londonas^ 6 spalio. Į čia 

praneša, jog Rusijoj, netoli 
miesto Dyinsko, susidaužė 
trukiai. Toje nelaimėje žu
vo 14 žmonių ir 28 liko su
žeisti. Tarp sužeistų mena
ma, jog yra ir J. Gučkovas, 
buvęs Dūmos prezidentas.
Klerikalai užpuola ant soci

jalistų.
Rymas, 7 spalio. — Kleri

kalai, matydami, jog skai
čius socijalistų labai žymiai 
auga ir kad šįmet liks iš
rinkta daug socijalistų at
stovų į parlamentą, labai 
nusigando ir pradėjo užpul
dinėti ant socijalistų kandi
datų.

Syrakuzuose klerikalas 
Roggio šovė į Lorenzo Co- 
czza, socijalistų kandidatą ir 
jį sužeidė į galvą. Šovikas 
areštuotas.

į Portice, priemiesty Nea
polio, nežinomas piktada- 
ris smeigė peiliu advokatui 
Costa ir pats pasislėpė.

Kituose miestuose ardo 
susirinkimus ir j ieško viso
kių priekabių prie kalbėto
jų, kad tik suareštavus.

Tokie tai darbai šv. tėvo 
bernu.*

Įdomus “orlaivininkas.”
Barcelona, Ispanija, šio

mis dienomis čia buvo dide
lė paroda orlaiviuinkęi. Vie
nas balionas p radėjo keltis į 
viršų, o žmonės dar prilaikė 
už virvių, pakol pasikels 
augščiau, tuom tarpu balio
no valdytojas paleido balio
ną per greit ir virvė, kuria 
balionas buvo pririštas pHe 
žemės, apsisuko aplink žmo
gų, kuris žiopsojosi į besike
lianti balioną ir pakėlė jį į 
augštį.. Balionininkas pa
matęs, kad žmogus pakeltas 
ir kad jam gręsia pavojus, 
pradėjo už virvęs traukti, 
norėdamas įsisodinti jį j sa
vo balioną, bet betraukda
mas ir pats iškrito iš baliono 
ir užsimušė. Orlaivis ir sy
kiu su juomi pakartas žmo
gus, iškilo augštyn ir pradė
jo nešiotis ore. Pagaliaus, 
balionas pradėjo palengva 
leistis žemyn ir žmogus su 
“savo” balionu nutupė lai
mingai.

Tai mat, kaip žmogus ga
vo palekioti ant baliono, o 
gal savo amžiuje ir ne būtų 
tekę. ; '

>

RUSIJA
Uždrausta redaktoriams 

rašyti apie streiką.
Rygos vice - gubernato

rius, pasišaukęs pas save 
Rygos laikraščių redakto
rius, uždraudė jiems ką 
nors rašyti apie vietinį dar
bininku streiką, v <,

K alė j i m a i d ž i o v i n i n k a m s.
Valdžia mano įsteigti ka

lėjimus kaliniams džiova 
sergantiems. Tuose kalėji
muose bus labiau žiūrima 
švaros, kad būtų geras oras, 
duotų geresnį valgį ir tt. To
kių kalėjimų visoj Rusijoj 
tuo tarpu bus dvejetas. Vie
nas jų Kaukaze, kitas gi 
Ukrajinoj. Kaip tik koks 
kalinys susirgs džiova, jį 
tuoj ir gabęs į tą kalėjimą. 
O džiova sergančių kalinių 
labai daug.

Pasmaugė tris sargus.
Tris Marijinsko kalėjimo 

sargai naktį nuvedė 4 kali
nius duonos kepti. Kaliniai 
užpuolė sargus, nuginklavo 
juos, pasmaugė ir pabėgo. 
Pabėgėlių dar nesurado.

S toly pinui paminklas.
Atsimenate, kad 1911 me

tais Kijeve užmušė minister} 
Stolypina. Dešinieji jį labai 
mylėjo ir gerbė, kairieji gi 
jo labai nekentė už tai, kad 
jis varžė laisvę ir daug ką 
sauvaliai darė. Dabar deši
nieji su valdžia Kijeve Stoly- 
pinui stato puikų paminklą. 
Tam paminklui atidengti su
važiavo Kijevan daug augš- 
tų valdininkų, dešiniųjų Dū
mos atstovų ir šiaip dešinių
jų veikėjų.
Suomijos seimo sukaktuves.

Šiomis dienomis sukako 
50 metų, kaip jau išleistas 
caro Aleksandro II manifes
tas apie Suomijos seimo į- 
steigimą ir rinkimus,

Mūšis rusų su turkais.
Persija dar nusilpnėjusį, 

nes žmonės ten tamsus, savo 
teisių nesupranta, šalį ligi
šiol sauvaliai valdė činau- 
ninkai ir jų šachas (caras). 
Į jos reikalus dažnai kišasi 
svetimos valstybės, ypač gi 
jos kaimynai turkai ir rusai. 
Atsitiko taip, kad persų že
mėje susitiko rusų ir turkų 
kariumenės. Turkai pradė
jo šaudyti į rusų kareivius. 
Rusai tuojaus atsiliepė. Iš
tiko mušis, kuris tęsėsi 4 
valandas. Rusai laimėjo, 
turkai gi pabėgo. Užmušta 
2 rusai ir 8 turkai; sužeista 
6 rusai ir 12 turkų. Be to, 4 
turkai rusams pateko nelai
svėn. Ant rytojaus turklį 
oficierius atėjo, atsiprašė 
rusus, ir tu o m i , visas reika
las užsibaigė.

Gydytojai apgavikai.
Žy mesn i ų j ų gy d y tojų

kuopa, kurios priešakyje 
stovi Bertensonas ir Bechte- 
revas, greitu laiku ketina 
išleisti atsišaukimą, perser
gėdami visuomenę nuo viso
kių žinovų, nukalbėtųjų ir 
kitų apgavikų, kurie turi 
savo klijentus ne tik tamsio
je žmonių minioje, bet ir ap
šviestuose v i su o i n e n ės
sluogsniuose.

Didelės žmonių reklamos 
patraukia lengvai tikinčius 
ligonius, ir ypatingai gydy
mo būdai visokiais “paten
tuotais” vaistais galutinai 
sunaikina sveikatą. Tuo 
reikalu atvažiuoja Peter
burgan Kazaniaus prof. N. 
F. Visockis, kuris gydytojų 
draugijose turės paskaitas 
apie . apgavingą gydymą ir 
būdus, kaip su tuo kovoti. 

LIETUVA
Kunigas — mušeika.

Mešk učiai, Šiaulių pa v. 
Meškučių parapijonjs per
gyveno atsitikimus, kurie, 
turbūt, ilgai pasiliks jų at
minty. Vietinis klebonas 
kun. Noreika rugsėjo 14 d. 
prieš mišią, akyvaizdoj be
simeldžiančių žmonių, su
mušė savo zakristijoną. Bu
vo tail). Kunigas prieš tai 
buvo atstatęs zakristijoną 
nuo vietos, bet tas nenorė
jęs atsitraukti, nepabaigęs 
savo tarnystės, ir minėto j 
dienoj išėjo, nieko nemany
damas blogo, žvakių degio- 
ti. Pamatęs tat klebonas, 
nusimetė bažnytinius rubus 
(buvo jau pasirengęs mi- 
šion), pribėgo prie zakristi
jono ir kelius kartus drožė 
jam per veidą, kad tas nu
griuvo prie grotų (paskui 
jam net veidas sutinęs bu
vo), sulaužė žibintuvą, su
draskė komžą. Negana to, 
pasišaukė į bažnyčią sargi- 
binius ir dar prie jų sušėrė 
zakristijoną. Žmonės gi, ku
rie subėgo, vieni žiūrėti, ki
ti užstotį mušamąjį, klebo
nas išvarė iš bažnyčios, o 
bažnyčią užrakino, nebelai
kęs jau mišių. Miestely po 
to viso, žinoma, kilo tikra 
suirutė: kas verkė, kas pik
tinosi, būriais spietėsi. Tuo
jau — pat keturi miestelio 
žmonės ir nuėjo pas 
kunigą į kleboniją dėl to da
lyko kalbėtis ir, sutikę jį kle
bonijos sodne, prie sargybi
nių išreiškė savo širdgėlą ir 
pasipiktinimą dėl bažnyčios 
išniekinimo. Tą pačią dieną 
tie vyrai su vargonininku 
nuvyko pas dekaną į Šiau
lius, kuris, išklausęs jų pri
rodymų, surašė vyskupui 
raportą.

Bet tuomi visa istorija ne
pasibaigė. Kun. Noreika, 
matyti, nesnaudė. Prasidė
jo suėmimai ir kratos. Suim
tas zakristijonas, ūk. Čepu
lis, kuris ėjo su kitais vyrais 
pas kunigą (kitų namie ne
rado) ir pagaliaus vargoni
ninkas, pas kurį padaryta 
krata ir atrasta revolveris. 
Tuos, kurie buvo per muši
mą bažnyčioje, policija pa
šaukė į Šiaulius tardyti. Ba
žnyčioje po to atsitikimo 3 
dienas nebuvo pamaldų — 
stovėjo užrakinta.

Skaudi rykštė.
Minelgių sodžiuje, Šiaulių 

pav., už keturių varstų nuo 
Lygunų, rugp. 21 d. ištiko 
didelis gaisras. Gaisras ki
lo iš ūkininko L. jaujos. Nu
degė beveik visas sodelis, su
sidedąs iš 5 ūkininkų ir kele- 
tos įnamių. Pas visus pen- 
kius ūkininkus tik dvi pirti 
beliko, o taip viskas ugnyje 
žuvo. Iš javų liko tik vasa
rojaus laukas, kuris nese
niai dar tebuvo pradėtas 
vežti. Bežemių ugnis ne
kliudė. Ugnies gesinti jokių 
prietaisų nebuvo.
Nemandagus aukų rinkikas.

Rugp. 23 d. Šylių kaiman, 
Naum, par., Ras. pav., atėjo 
koks tai “Saulės” namams 
aukų rinkėjas. Atsinešė ke- 
liatą paveikslų ir reikalavo 
užsirašyti paveikslus ir duo
ti dabar 1 rub., o 2 r. 50 kap. 
kada paveikslą atsiųs. Aš 
trumpai atsakiau, kad ne
reikia, tai jis pradėjo iš ma
no motinos vilioti*. Aš ir 
motinai neleidau duoti. Ta
da jis perpykęs pradėjo vi
saip keikti: bepročiu, kiaule, 
netikėliu ir visaip, kaip be- 

I sumanė. Turėjo rankoj di- 
| dėlę lazdą, tai gal būtų pra-

dėjęs ir mušties, bet, pama
lęs šeimyną grįžtant iš lau
ko, išsinešė.

Saugok dieve tokių rinki
kų! Ir kam klebonai išleido 
tokius nemandagius pik
čiurnas po svietą vaikščioti 
ir “Saulei” auku rinkti?!€

Atsargiai su pasiutusiais 
gyvuliais.

Didkiemis, Ras. pav. Tai 
mažas užkampėlis: medinė 
bažnytėlė, klebonija, špito
lė, dvaras ir to dvaro kumie- 
čiai — tai ir viskas. Čia pat 
Jūros upės krantas. Rugp. 
25 ir 26 d. atsitiko tokia ne
laimė. Vieno kumiečio J;, 
jau kai-kurį laiką, katė bu
vo apdraskyta iš kur tai at
bėgusio pasiutusio šuns. Da
bar augščiau minėtose die
nose ta katė, matyti jau pa
siutusi, apdraskė ir danti
mis ,kandžiojo to^ paties ku
miečio J. dviem mergelėm ir 
vienam berniukui į rankas ir 
kaimynės našlės, kokios 12 
metų amžiaus, mergytei į 
ranką ir blauzdas. Katė jau 
užmušta.

Bet liūdna yra, kad mū
sų žmonės, nors jiems ir sa
koma yra ir patariama, kad 
nėra tokiame atsitikime ki
tos pagelbos, kaip tiktai 
kuogreičiausia važiuoti į 
Vilnių, į tam tikrą įstaigą, 
kur skiepijama nuo pasiuti
mo, bet jie neklauso, o kiti 
net pas monelninkus krei
piasi.

Nepertoli nuo Didkiemio 
yra Voinutas, kame gyvena 
garsi Voinuto “ciocia”, gy
danti, tarp kitų įvairių-vai- 
riausių ligų, ir nuo pagedu
sių gyvulių pasiutimo ar ap
riejimo.

Taigi ir dabar kumetis J. 
ir našlė K. nusivežė po vieną 
vaiką, labiau sukandžiotą, 
pas tą garsiąją Voinuto 
“ciocia”, kuri ir atėmusi už 
vaistus nuo vaiko po 2 rub
liu. Norėjusi po tris rublius 
ir lygstantiems pasakiusi: 
“Dabar nenorite mokėti po 
3 rublius, o kaip pasius jū
sų vaikai, tai vėl atvažiuo
site pas mane ir tada užmo
kėsite man po 3 rublius.”

Vis tebenori mūsų žmo
nės glūdėti tamsumoje. Ne
greit jie dar tenubus.

Miesto dūmos rinkiniai.
“Vii. Gubern. Viedomosti” 

paskelbė galutinąjį miesto 
dūmos rinkėjų sąrašą, kurin 
Įtraukta išviso 1,360 žmo
nių. Tiek tik žmonių iš viso 
Vilniaus miesto teturi teisę 
rinkti miesto dūmos atsto
vus.

Vilniaus gubernijos atsto
vas.

Vilniaus gubernijos atsto
vu Vasty bes Tarybon išrink
tas dauguma balsų dvarinin
kas Stanislovas Lopacin- 
skis, buvusis Vitebsko gu
bernijos Valstybės Tarybos 
atstovas.

Ligos.
Prasidėjus rudens šal

čiams, Vilniuje vėl ėmė dau
giau sirgti užkrečiamomis 
ligomis. Taip antai, aną sa
vaitę mieste susirgę: skar
latina — 23 žmonės, dėmė
tosioms šiltinėms — 15 žmo
nių, difteriu — 18 ir dizen
terija — 39 žmonės, išviso 
95 žmonės.
Kandidatas žemaičių vys-- 

kupų.
“G. C.” praneša, kad su

žinojusi Peterburge iš tikrų 
šaltinių, jog vyraiusybė sta
tanti kandidatu Žemaičių 
vyskupu kun. Kareivičių, 
Peterburgo kunigų semina
rijos rektorių.

■Mt*
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Draugija ir asmuo.
Garsus graikų filozofas 

Aristotelis pasakė, kad žmo
gus yra draugijinis gyvū
nas. Tą jo išsireiškimą 
mums patvirtina daugelio 
mokslininkų tyrinėjimai, 
kurie parodo, jog žmogus, 
būdamas dar ant žemo savo 
išsivystimo laipsnio, buvo 
priverstas vienytis su kitais 
žmonėmis ir vesti draugiji
nį gyvenimą. Gyvybės in
stinktas žmogui diktavo, 
kasdieniniai patyrimai rodė, 
jog draugijinis gyvenimas 
Ž*am būtinai reikalingas, nes 
lendromis spėkomis daug 

lengviau apsisaugoti nuo pa
vojaus, geresnius galima į- 
gyti rezultatus, negu kiek
vienam atskirai gyvenant ir 
kovojant.

Ir tas instinktas, tie kas
dieniniai patyrimai jo neap
gavo. Draugija jam buvo 
apsauga nuo pavojaus ir 
svarbiausis įrankis kovoj už 
būvį. Draugijinio gyveni
mo būdas suteikė žmogui 
progą suprasti gamtą ir pa
kilti virš jos, panaudojant 
ją savo reikalams.

Taigi, seniau ne žmogus 
buvo dėl draugijos, bet 
draugija dėl žmogaus.

Laikui bėgant, draugija 
pradėjo vis labiau įrube- 
žiuoti asmens veikimo lais
vę, pastatė žmogui didesnius 
rubežius, slopino jo dvasią. 
Ji (draugija) nusitolino nuo 
savo užduoties —tarnauti 
žmogui.
Draugijos atsiradimo prie- 

žasčia buvo žmogaus silp
numas, taigi ji ir turėtų pri- 
gelbėti žmogui kovoj už bū
vį. Bet dabar jau taip nė
ra. Dabarties draugijai rū
pi ne asmens gerovė, jo rei
kalai, bet išnaudojimas! Ne
gana to. Draugija, vieton 
ginti visos draugijos narių 
reikalus, gina tiktai vienos 
klesos reikalus, kenkdama 
kitų žmonių reikalams.

Kiekvienam laikmetyj 
draugijos ideologija nėra 
niekas kitas, kaip tik to laik
mečio valdančiosios klesos i- 
deologija, kurios užduočia y- 
ra išteisinti tos klesos vieš
patavimą. Valdomąja! kle- 
sai įkala galvon tokią pažiū
rą, jog taip ir turi būti, kad 
ta ideologija yra ne vien val
dančiosios klesos, bet ir val
domosios. Ačiū tokiai pa
stangai, darbininkus išmo
kino nulenkti galvą prieš 
valdančiosios klesos išleistus 
įstatymus, tą pamatinį da
bartinės draugijos akmenį; 
įskiepė juose pagarbos jaus
mą link privatiškos nuosa
vybės— skurdo ir prasižen
gimų šaltinį

Jeigu gi kuris, suprasda
mas tai, bando nuo tų žmo
gaus dvasią varžančių rete
žių pasiliuosuoti, tai tą bau
džia už draugijinės harmo
nijos ardymą, 
kenksmingas 
klesos reikalams, nes gali ir 
kitus sujudinti, ir kitiems a- 
kis atidaryti, todėl būtinai 
reikia įkalbėti, kad tas ken
kia draugijai. Draugija to
kiu būdu esti pavartojama, 
kaipo įrankis asmens paver- 
gumui, kuris pačiai draugi
jai visai nėra reikalingas.

Imant tą atydon, mums iš
siaiškina tas, kodėl asmuo 
neužsiganėdina draugija ir 
prieš ją kovoja. Dabarties 
draugija asmenį varžo, ne
leidžia jam priderančiai gy
venti, augti ir plėtotis, ži
noma, nevišada asmens pro
testas esti taikomas prieš 
pačią draugiją, tankiausia 
tas būna už draugiją, už to
bulesnį ir laisvesnį žmonių 
sugyvenimo būdą.

Pats gyvenimas mums pa
rodo, kad dabarties draugi
ja ir asmuo—tai du skirtingi 
elementai, tarp kurių san
taika nėra įvykdoma prie 
dabartinio surėdymo. Tos 
santaikos įvykdinimui rei
kia pirma panaikinti drau
gijoj klesas ir jų kovą.

Kas prie tokios santaikos 
veda? —Socijalizmas. Jis 
pastatys draugiją ant tikro 
ir teisingo pamato. Jis pa- 
liuosuos ir asmenį iš draugi
jos vergystės.

Barabošius.
s

Mat, tas 
kapitalistų

Sudžia: — Į.
Kaltininkas 

du buvo girti

Amoriknc foicmni šuniuką, tai pamatysi, kaip nmci iiYVo LCidiuai* tave tas pats teisėjas nuteis,

Dar neišnyko iš darbiniai 
kų atminties ta baisi istori
ja, kuri atsitiko pora metų 
atgal New Yorke. Kuomet 
iškilo dirbtuvėj gaisras, tai 
bosas užrakino duris ir su
degė 150 darbininkų.

Ta baisi istorija neišnyks 
iš darbininkų atminties per 
amžius, nes ji tapo įrašyta į 
darbininkų kalendoriaus 
puslapius raudonomis raidė
mis.

Dar daugelis tėvų, nete
kusių savo dukterų ir sūnų, 
žmonos — vyrų, jaunikai
čiai ir jaunikaitės — savo 
mylimųjų, — apverkia ir 
šiandien tą baisiąją istoriją. 
Jų akyse persistato tie nuo
dėguliai, į kuriuos jie žiūrė
jo du metu atgal.

Kas gi buvo didžiausiu 
kaltininku tos baisiausios 
istorijos? Ant ko puolė ta 
visa atsakomybė? Kas tu
rėjo nušluostyti ašaras ver
kiančiųjų?

Niekas kitas, kaip tik bo
sas. Jis užrakino duris iški
lus gaisrui, jis sudegino 150 
gyvasčių, jis yra prasikal
tėlis pirmo laipsnio užmušė- 
jistėj ir jis, pagal Amerikos 
teises, turėjo atsisėsti ant 
apkaltinamųjų suolo, papil
džiusių žmogžudystę. Taip 
šaukė visi progresyviškesni 
žmonės, to jie reikalavo ir 
daugelis tam tikėjo, nes 
Amerikos teismai “teisin
gi-”

Kaip į tai žiūrėjo teisda- 
vystė ir ką ji atsakė ant tų 
visų šauksmų, ant tų visų 
reikalavimų?

Teisdavystė, kad nurami
nus tuos visus šauksmus, 
griebėsi už savo darbo. Ji 
sušuko: “Aš esmi teisinga, 
aš vienoj rankoj laikau kar
dą, o antroj svarstyklas, to
dėl ir turiu teisingai pasielg
ti, turiu atsverti kaltininko 
prasikaltimą ir, pagal jo 
svarumą, nubaust, ir nubau
sti ne kitaip, kaip kardu. Tu
ri būti bausmė aštri ir tei
singa.” Pasiremdama savo 
“teisingumu”, patraukė bo
są atsakomybėn.

Prasidėjo tardymai. Nors 
dalykas toks aiškus, taip 
nušviečiantis dalykų stovį, 
vienok tas tardymas tęsėsi 
iki šiai dienai. Mat, reikėjo 
ištirti, koks buvo raktas, ku- 
riuomi duris užrakino, į ku
rią pusę raktą suko, kokios 
sistemos spyna, sykį ar du 
sykiu užsuko raktą, kokiais 
šriubais prie durų buvo 
prišriubuota spyna, į kurią 
pusę užsidaro durįs ir tt. ir 
tt. Kaip matot, tyrinėjimas 
didelis, per tai nėra nieko 
nuostabaus, kad praslinko 
tiek daug laiko. Vienok ty
rinėjimas tapo užbaigtas.

Šiomis dienomis tampa 
bosas pašauktas teisman. 
Teismas pranešė jam, jog jis 
yra pripažintas kaltu. Pub
lika, išgirdus tokį teismo 
pranešimą, nekantriai lau
kia nuosprendžio. Ir kaip
gi nelaukti?! Stoja prieš 
teismą žmogžudys, kuris 
nužudė ne vieną, ne du, bet 
150 žmonių, o dabar tampa 
pripažintas kaltu, tai jau ir 
bausmė bus jam nemaža, o 
gal net ant elektriškos kėdės 
pasodins-!...

Nors publika sujudusi, 
nervuojasi, bet tu, skaityto
jau, būk ramus, nes nieko 
baisaus neatsitiks. Teismas 
išneša nuosprendį, kuriuo- 
mi nubaudžia bosą užsimo
kėti... $25!

Kas reikia ant to atsaky
ti? Už nužudymą 150 darbi
ninkų užsimoka bausmės 
25 dolerius! Ar tai reikia 
didesnio ciniškumo, prie ko
kio priėjo Amerikos teis
mai? Ar tai gali kas nors 
bjauriau pasielgti, kaip pa
sielgė Amerikos teisėjai? 
Aš jau ant to neatsakysiu,lai 
atsako kiekvienas skaityto
jas pats sau.
Tai matot, kaip Amerikos 

valdžia brangina darbinin
ko gyvastį. Už nužudymą 
150 darbininkų užsimokėjo 
25 dol., t. y. kiekvieno darbi
ninko gyvastis kaštavo ka
pitalistui apie 16J cento. 
Bet tu, darbininke, paban- 
dykie nužudyti kapitalisto 

kuris dabar darbininko gy
vastį apkainavo 16! cento.

Tai toks naujas tarifas, 
pagal kurį kapitalistai da
bar mokės po 16! cento už 
darbininko gyvastį. Aš jau 
negaliu surasti tokį gyvulį, 
už kurio gyvastį galima bū
tų atsakyti 16! cento, o ka
pitalistai atsako už darbi
ninko gyvastį.

Ir pakol patįs darbininkai 
snaus, pakol jie užmerkto
mis akimis vaikščios, patol 
jų gyvastis bus kainuojama 
16! cento. Niekas jiems pa
branginti negalės, jeigu jie 
patįs nesistengs branginti.

V. Paukštys.

Ką bažnyčia skaito 
ideališka valstybe?

Pagal Tarno akviniečio 
mokinimų, valstybė yra pri
gimtas dalykas, kadangi 
žmogus iš prigimties yra 
draugijinė esybė. Kaip A- 
ristotelis pavadino žmogų 
“politišku gyvuliu”, taip Ta
rnas akvinietis vadina jį 
“draugijiniu gyvuliu”; bet
gi, nors abu jiedu pripažįsta 
žmogų draugijiniu gyvuliu, 
bet jiedu tuo žodžiu supran
ta anaiptol ne tą patį dalyką. 
Aristotelis tuomi norėjo pa
sakyti, jog politiška draugi
ja yra taip lygiai prigimta, 
kaip ir šeimyna. Valstybę 
jisai skaitė tiesiu šeimynos 
išsiplėtojimu ir augščiausia 
draugijos gyvenimo forma. 
Tarnas akvinietis gi tiktai 
norėjo pasakyt, jog žmo
gaus prigimtyje (ta prigim
tis, žinoma skaitėsi Dievo 
duota) yra drūtas draugiji
nis instinktas, kuris verčia 
žmogų vienytis su savo vien
genčiais. Kuomet Aristo
telis skaitė valstybę 
išplėtota šeimyna, Tarnas 
akvinietis matė joje (jis ne
atskyrė valstybės nuo drau
gijos, bet kimšo jiedvi sy
kiu), draugiją arba minią, 
gyvenančią sykiu paran
kiausiam reikalų aprūpini
mui. Sulyg jo išsireiškimo, 
neprotingi gyvuliai gyveni
mui reikalingus daiktus ran
da jau gamtos prirengtus; 
žmogus gi pirma turi varto
ti protą ir rankų jiegą, kad 
parūpint sau maistą ir kitus 
reikmenis. Bet, kaip jisai 
sako, atskiras žmogus nepa- 
jiegia visų savo reikalų ap
rūpinti. Daugelio susitelki
mas yra reikalingas, idant 
kiekvienas būtų naudingas 
toje darbo šakoje, kuri vien 
tik jam paskirta. Iš to ji
sai ir išveda, jog bendras su
gyvenimas yra būtinai rei-

Arčiaus įsitėmiję, męs 
greitai pamatysime, jog Ta
rnas akvinietis savo išvedi
mus darė nusižiūrėjęs į ma
žą tuolaikinės Italijos vals
tybę. Aristotelis gi savo iš
vedimus remia senovine ver
gų darbu palaikoma namine 
ekonomija. Tarnas akvinie
tis, neturėdamas jokio isto
riško senso, skaito kuo tai 
prigimtu Italijos miestą, 
dvylikto ir trylikto šimtme
čio, su ką—tik prasidedančiu 
darbo paskirstymu, sausu 
apribavimu individuališko 
veiklumo; ir iš to jis išveda, 
kad tokis savitarpinis reika
lų užganėdinimas yra pri
gimtas tikslas visų draugiji
nių arba tikrai politiškų for
macijų.

Iš to išeina, jog valstybė 
yra prigimta ir reikalinga, 
bet jos tikslas yra parūpinti 
žmogaus gyvenimo reikme
nis. Ji turi būt laikoma tin
kamiausia forma visų žmo
nių bendrijų. Ir kadangi 
valstybė yra reikalinga, tai 
politiška valdžia yra taipgi 
reikalinga valstybės tvar
kymui. Tečiaus, kaip Ta
rnas akvinietis tikrina, ge
riausia valdžios forma yra 
monarchija.

Tokiu būdu, draugija (tai 
yra, valstybė, nes sulyg ka
talikų politiškų doktrinų 
valstybė ir draugija yra vie
nas ir tas pats) turi pradžią 
žmogaus prigimtyje, reiškia 
paeina nuo dievo. Iš to iš
vedama, jog visokia politiš

ka valdžia paeina nuo Dievo. 
Todėl, kiekvienas valstybės 
narys turi noriai pasiduoti 
valdžios autoritetui, nors 
pastarasis išvirstų ir į bjau
riausią tiraniją. To pa
tvirtinimui męs randame 
Leono XIII aplinkraštyje 
apie krikščioniškąją politiką 
(Išleistas lapkričio 1, 1885 
m.) sekančius žodžius:

“Tegul kiekvienas pasi
duoda viešų autoritetų galy
bei. Kaip mažai męs gali
me priešintis dieviškai va
liai, taip—pat mažai galima 
priešintis tiesuotai valdžiai, 
nežiūrint,kas ją atstovautų; 
nes tie, kurie priešinasi Die
vui, užtraukia prakeikimą 
ant savęs. Kas priešinasi 
tiesuotų autoritetų galybei, 
— priešinasi dievo prisaky
mams; ir tie kurie 
Dievo prisakymams prieši
nasi, užtraukia prakeikimą 
ant savęs. Tokiu būdu, ne
paklusnumas ir šauksmas 
minių prie sukilimo yra pra
sižengimu prieš dvasišką, 
kaip lygiai ir prieš žmogiš
ką galybę”.

Sulyg katalikiško mokslo, 
žmonės negali priešintis, nei 
neklausyti, nors valdžia 
bjauriausiems tikslams savo 
galybę vartotų. Jie turi 
kęsti visokią vergiją ir jiems 
palikta išeiga — vien melsti 
Dievo, idant permainytų 
blogas gyvenimo sąlygas ir 
tuos savo meldimus siųsti 
per dvasiškus viršininkus, 
kurie turi nuspręsti, ar tie 
meldimai verti išklausymo, 
ar ne.

Bet kitaip yra, jeigu poli
tiška valdžia nusprendžia 
arba įsako ką-nors priešin
go bažnyčios prisakymams 
arba jos galybei. Tokiuose 
atsitikimuose kiekvieno ka
taliko pereiga yra netik atsi
sakyti nuo tokio įstatymo 
pildymo, bet dargi atvirai 
jam priešintis. Apie tą kal
bama augščiau minėto po
piežiaus aplinkrašty j, išleis
tame 29,1887 m., kuris aiški
na “civiliškos galybės pra
džią”

(Toliau bus)

Protestas
Męs,

Z. ALEKSA.

Moterų padėjimas ir lytiškas 
klausimas Evangelijoj bei 

apaštalų raštuose.

So. Boston, Mass.
149 skyriaus U. G. W., laiky
tame savo susirinkime 2 d. 
spalių, visapusiškai apsvars
tėm Baltimorės rūbsiuvių 
streikierių atsišaukimą, į vi
suomenę ir į U. G. W. sky
rius, kad išnešti protestą 
prieš Baltimorės U. G. W. 
vadovus Gordeną ir Eibe 
Koną, — vienbalsiai nuta
rėm išnešti protestą prieš 
tokius vadovus, kurie kalbi
na žmones eiti skebauti ir 
reikalaujam, kad jie būtų 
prašalinti iš U. G. W. Męs 
pripažįstam, kad kiekviena 
unija yra gera, nežiūrint, ar 

įer tai ir vyresniais. Povilo laiško autorius 
šiek - tiek susipainioja ir betvirtindamas, 
jog ne vyras paeina nuo žmonos, bet žmona 
nuo vyro (P. — kor. XI. 8), tuoj tvirtina: 
“Pagaliaus negali būti nei vyro be žmo
nos, nei žmonos be vyro... nes kaip žmona 
paeina nuo vyro, taip vyras — per žmo

ną” (P. —kor. XI. 11—12.)
Šie visi dalykai, kaip jau žinom, prisidė

jo prie skapystės sriovės atsiradimo, ką gy
vavo ir tarp žydų ir tarp rymiečių ir ką ne
aplenkė net pirmų krikščionių. Net Kris
tus vietomis pasirodo, kaipo skapystės šali
ninkas. “Nes yra skapai, ką iš motinos iš- 
čiaus gimė, tokiais (pastarieji, tai šio Kris
taus žmogaus idealas, bet pastarieji, kaip 
dabartinis mokslas rodo, priklauso prie ne- 
normališkų žmonių), ir yra skapai, ką žmo
nių nuskapyti; ir yra skapai, ką save pada
rė skapais (išsiromijo), kad apturėti dan
gaus karalystę.” (Mat. XIX 12.) Skapai pas 
Kristų taip idealizuoti: “Jėzus pasakė jiems 
atsakinėdamas: šio amžiaus (t. y. dar ne
priėmusieji jo mokslo) veda žmonas ir 
išteka už vyrų; o pageidaujantieji pasiekti 
tą amžių (dangišką gyvenimą, pasilikus 
Kristaus pasekėjais) ir atsikėlimo iš numi
rusių nei veda žmonas, nei už vyrų neteka, 
ir mirt jau nebėgai, nes jie angelams ly
gus ir lieka dievo sūnais” (Luk. XX. 34— 
36.) Tokiu būdu, kas nori amžiną gyveni
mą susilaukti, telieka skapais, jei ne tik
rais, tai bent dvasiškais.

Skapystei prielankus ir apaštalų raštai. 
“O tas, apie ką jūs rašėt man, tai gerai 
žmogui moteries nesilytėti.” Tik paleistuvy
stės išvengimui reikia vesti žmoną. (Pov. — 
kor. VII. 1—2.) Vienok, kas gali be pačia- 
vimosi nepaleistuvauti, tas tegu nesipačiuo- 
ja. “Nes pageidauju, kad visi žmonės bū
tų, kaip aš... Nesusipačiavusiems gi ir naš
lėms sakau: gerai jiems taip likti, kaip 
aš...” (Pov. — kor. VII. 7—8.) “Kaslink 
mergystės aš neturiu paliepimo nuo viešpa
ties, o tik duodu patarimą, kaip gavusis 
nuo Viešpačio malonę būt tikinčiu. Pagal 
tikrą reikalavimą už geresnį pripažįstu, jog. 
gerai žmogui likti taip (t. y. nesipačiuoti). 
Jei surištas tu su žmpna, nejieškok atsisky
rimo! Jei pasilikai be žmonos, nejieškok 
jos! Pagaliaus, jei ir apsivesi, nenusidėsi; 
ir jei mergina ištekės už vyro, nenusidės. 
(Dar truputį ir susipačiavimai liktų nuodė
mingais dalykais!) Bet tokie turės kūniškus 
nuliūdimus; o man jūs gaila.” (Pov.—kor. 
VII. 25—28.) Ir taip, susipačiavimas nors 
dar ir nenusidėjimas, bet visgi apsi
reiškimas pasigailėjimo vertas. Pagaliaus, 
“Povilas” skapystės reikalauja net nuo susi- 
pačiavusiųjų. “Aš jums sakau, broliai: lai
kas jau trumpas (čia laiko autorius mislina 
apie svieto pabaigą, kuri pagal pirmųjų 
krikščionių mąstymą, turėjo būti už kelių 
arba ilgiausia už keliolikos metų), per 
tai žmonas turintieji turi būti, kaip netu
rintieji (kad tos žmonos, svieto pabaigai už
klupus, neliktų nėščiomis)” (Pov. — kor. 
VII. 29.) Kodėl gi geresni skapai, negu su- 
sipačiavę? “Neapsivedęs rūpinasi apie 
viešpatį, kaip įtikti viešpačiui; o apsivedęs 
rūpinasi apie svietišką, kaip įtikti žmogui. 
Yra skirtumas tarp ištekėjusios ir mergi
nos: neištekėjusi rūpinasi apie viešpatį, 
kaip įtikti viešpačiui, kad likti šventai kūnu 
ir dvasia; o ištekėjusi rūpinasi apie svietiš-

by tik darbininkai yra orga
nizuoti ir todėl męs negali
me užkenkti vieni kitiems, 
ypač eidami skebauti! Męs 
esame visi lygus darbinin
kai, mumis visur lygiai sle
gia kapitalas ir mūsų visų y- 
ra vienodi reikalavimai, to
dėl čia negali būti prieštara
vimų vieni kitiems. Jeigu 
gi atsiranda tokių vadovų, 
kurie veda žmones skebauti, 
kuomet kiti streikuoja, tai 
tokie vadovai negali būti u- 
nijos vadovais, — jiems ge
riau pritiktų būti skebų va
dovais !

Kad mūsų protesto žo
džiai nebūtų sausais ir kad 
pagelbėti mūsų broliams lie
tuviams streikieriams, kad 
priduoti daugiau energijos 
jų sunkioj kovoj, męs, 149 
skyrius U. G. W., nutarėme 
pasiųsti 25 dol. aukų.

Nepasiduokite draugai! 
Laikykitės vienybėj, o per
galė bus jūsų!

Protesto komitetas:
J. A. Bekampis.

J. Janiūnas.
V. Klemka.

Teisme.
Sūdžia: — Koks velnias 

vėl tave čia atnešė ?
Kaltininkas: — Ne vel

nias, bet du policistai. '
Gal girtas?
j;, — Taip, abu-

(Tąsa.)
Jūs, moters, norit likti geromis krikš

čionėmis, per tai paklausykite, ko reika
lauja nuo jūsų vyriškiai, beskelbdami žmo
nos paniekinantį tikėjimą. Aš čia pasaky
siu keliatą žodžių apie santikius tarp apsi
vedusių, kurie turbbūti pagal pirmų krikš
čionių mokslą. “Taipogi ir žmonos klausy
kit savo vyrų...” (Petro IV. 1.) “Taipogi ir 
vyrai išmintingai elgkitės su žmonomis” 
(Petro III. 7.) Ir taip, žmonų priedermė 
klausyti savo vyrų, o vyrų priedermė tik 
gražiai elgties su savo žmonomis! Aišku 
čia, jog šeimyniškame gyvenime vyras turi 
užimti gero pono vietą, o žmona ištikimo ir 
paklusnaus tarno. Tai krikščioniškos šei
mynos pamatas, ką ligišiol dar neatmainy
tas! Vyriškiui paskirta ponauti, o mote
riai — vergauti! “Noriu taipogi, kad jūs 
žinotut, jog kiekvienam vyriškiui perdėti- 
niu Kristus, žmonai perdėtiniu vyras” 
(Pov. — kor. XI. 3. “Žmonos, klausykit 
savo vyrų, kaip viešpačių, nes vyras, tai 
žmonos perdėtinis, kaip ir Kristus bažny
čios perdėtinis... bet kaip bažnyčia klauso 
Kristaus, taip žmonos turi visame savo vy
rų klausyti’7 (Pov. — efes. V. 22—27.) Ir 
taip, vyras, tai žmonos valdonas, ir žmona 
visame kame turi klausyti vyro, kaipo sa
vo dievo, — gal ir bloguose darbuose? “Vy
rai, mylėkit savo žmonas... kad pašventyt 
ją, nuvalius pirties vandeniu, su žodžio pa- 
gelba; kad pastatyti ją (žmoną) prieš sa
ve galinga bažnyčia, neturinčia dėmės... 
(Pov. — efes. V. 25 — 27.) Ir taip, tik vy
ro priedermė mylėti savo žmoną, o žmona 
turi su savo vyru gyventi, nors tas būtų jai 
ir neapkenčiamu. Meilė be abipusiškos su- 
sipačiavusių meilės — ne meilė, bet tik jos 
paradija. Ir panašių, moteris pažeminan
čių, vietų, pilni apaštalų laiškai. “Žmonos, 
klausykit savo vyrų, kaip pridera viešpa- 
tyj. Vyrai, mylėkite savo žmonas ir nebū
kite su jomis aštriais” (Pov — kol. III. 18— 
19.) Ištekėjusi moteris pririšta įstatymais 
prie gyvo vyro... Per tai, jei prie gyvo vyro 
ištekėtų už kito, vadinsis svetimpatyste...” 
(Pov. — rym. VII. 2—3.) Čia matom, jog 
moteris, atsiskyrusi nuo vyro, jei atsisky
rimo kaltininku buvo pats vyras arba jei tas 
vyras pametė savo žmoną, neturi tiesos 
antru kartu ištekėti, o per tai moteriai, ne
tikusiu! vyriškiui parduotai arba su prie
varta išleistai, prisieina gyventi su jai ne
mylimu ir net neapkenčiamu vyru, kad jo 
geidulius užganėdinti, arba likti priversti
na “dvasiška” skape. Tokia gi prievarta, 
kaip męs žinom, gimdo “nelegališkus” ly
tiškus susinešimus ir prie to moteris verčia 
“keista” pirmų krikščionių taktika.

Yra apaštalų laiškuose vietos, kur ma
tom kaip ir kompromisą su lyčių lygybe. — 
“Vyras, rodyk žmonai reikalaujantį gerą 
atsinešimą; panašiai ir žmona — vyrui. 
Žmona ne valdonė savo kūno, bet — vyras; 
lygiai ir vyras ne valdonas savo kūno, bet— 
žmona. Nešalinkitės (lytiškuos dalykuose) 
vienas nuo kito, išskyrus (laiko pašvęsto) 
pasninko ir maldos darbui, o toliaus ve 
būkite kartu, kad šėtonas negundytų jus 
nesusilaikymui jūsų.” (Pov. — kor. VI. 3— 
5.) Bet šita visa, neva lyčių lygybė, 
reikalauja lygybės tarp apsivedusių tik ly
tiškų geidulių užganėdinimui, kad vienas 
kitam neatsakytų lytiškuose susinešimuose. 
Tokia lytiška neva lygybė, tai šio įstatymo 
pasekmė: palestuvystės išvengimui pačiuo- 
kitės! (Pov. — kor. VI. 2.) Vyro pirmeny
bė atsispindi dar ir šiuose žodžiuose: “Ir 
kiekviena moteris, bepoteriaudama arba 
bepranašaudama su atidengta galva, teuž
dengia savo galvą, nes tai tas pats, jeigu ji 
būtų nuskusta; nes, jei moteris nenori už
sidengti, tai tegul ir tesikerpa; o jeigu mo
teriai kirptai ar skustai gėda būti, teužsi- 
dengia.” Ir taip, vyriškis neturi uždengti 
galvos, nes jis yra dievo paveikslas ir gar
bė; o moteris yra vyro garbė. Nes ne vy
ras nuo žmonos, bet žmona nuo vyro; ir 
ne vyras sutvertas dėl žmonos, bet žmona 
dėl vyro. Per tai, žmona ir turi laikyti 
ant savo galvos savo valdono raidžios 
ženklą...” (Pov. — kor. XI. 5—10.) Čia 
matom vyriškį prilygintą net prie dievo, o 
moterį — tik prie vyriškio ir tai ne visur. 
Vyriškis prilygintas prie dievo, nes tas die
vas, kaipo vyriškio tvarinys, į jį panašus. 
Pagaliaus, čia męs susiduriam su gana įdo
miu dalyku, stengimosi prirodyti ir tai, kad 
vyriškis net už tai vyresnis už moterį, kad 
jis anksčiau ant žemės atsirado. Vienok se
niausi žmonių padavimai atsimena vien 
p ramutes, kaipo gentų pranokėjas; jokių 
pratėvių jie dar nežinojo. Vyriškiams už
viešpatavus, pramotės liko pakeičiamos 
pratėviais. Čia susidurta su vienu nesma
gumu: ne vyriškiai gimdo vaikus, bet mo- 
terįs, ir, per tai, nuoseklumas reikalautų 
pirma moteries, kaipo galinčios kitus gim
dyti. Moters - gimdytojos ir buvo seniau
sių žmonių žinomais bočiais. Žmonės mai
nosi ir jų supratimai mainosi, ir vyriškiai 
vyriškius išmokino gimdytojais likti^ Grai
kų Zevsas pagimdė Atnoną, stačiai iš galvos 
savo. Žydų Jahoa sutveria Adomą, iš kurio 
šonkaulio lieka jau padaryta žmona, Jieva. 
Ir Vyriškiai lieka senesniais už moteris, o

34.) Ir tėvams patariama savo dukteris, jei 
tik galima, dvasiškais skapais palikti. 
“Jei kas skaito negražiu savo merginai, kad 
ji, subrendimo pasiekusi, liktų tokia pat, 
tas tegu daro, kaip nori, — nenusidės, tegu 
išteka už vyro. Bet kas neišsiūbuojamai 
tvirtas širdyj savo ir, aplinkybėmis nesu
spaustas, bet viešpataujantis ant savo va
lios, sutiko širdyj savo užlaikyti savo mer
gelę, — tas gerai elgėsi. Per tai, išleidžian
tis už vyro savo mergelę, elgėsi gerai, o ne- 
išleidžiantis elgėsi geriau.” (Pov. — kor. 
VII. 36—38.) Ir našlei geriau likti skape. 
“Žmona surišta įstatymais, kol gyvas jos 
vyras; jeigu gi jos vyras mirė, laisva ište
kėti, už ko nori, tik viešpatyje (tik už ti
kinčio.) Bet ji labiau palaimyta, jai liks 
taip, našle, pagal mano patarimo; o manau 
ir aš (kaipo skapas) naudojuosi dievo dva
sia.” (Pov. — kor. VII. 49—40.) Ir danguj 
bus vieta vien tik skapams. Padėkim, sulig 
Jono Dievgarbio apreiškimo, į dangų liko 
išrinkta tik 177 tūkstančiai žmonių, “kurie 
nesusitepė su žmonomis, nes jie ‘čystatą’ 
užlaikė” (XIV. 3—4.) Skapystė reikalinga 
visiems Kristaus pasekėjams, ir pas tik
ruosius krikščionis neturi būti “nei vy
riškos lyties, nei moteriškos.”

Stebuklai darosi! Vietomis apaštalų 
laiškuose pakeliamas balsas ir prieš nuosek
lesnius skapystės šalininkus. Taip, svieto 
pabaigai prisiartinus, kai kurie atkris nuo 
tikinčių ir tie veidmainiai draus pačiuotis 
(Pov. — Mateuš. IV. 1—3.)

Jau iš augščiau išdėstyto aišku, jog 
skapystė pas krikščionis buvo pageidauja
ma ne tik vyriškiems, bet ir moterims. Ska
pų idealas bevaisė moteris. “Jėzus gi atsi
kreipęs į jas tarė: Jeruzolimo dukters, ne- 
apverkit manęs, apverkit save ir vaikus sa
vo; nes artinasi dienos, kada sakys: /palai
mintos bevaisės ir iščiai negimdantieji, ir 
papai nepenėjusieji!” (Luk. XXIII. 28—29.) 
Skapės laimingenės, “nes parašyta: džiaug- 
kis, bevaisė, negimdančioji; susuk ir sunk 
nesikankinusioji gimdymu; nes pas jas pa
likta daug daugiau vaikų (dvasiškų), negu 
pas turinčią vyrą.” (Povilo — gal. IV. 27.)

(Toliau bus.)
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Amerikon ir apsistojo Nor-

111. 'Turiu svarbų reikalą, taigi 
s arba kas apie žino malonės

Kas ką mums duoda?

KORESPONDENCIJOS

Socijalizmas stengėsi ir 
stengsis atidaryti dailės na-

sudeginti 
torturose

“gimkit 
gyvenkit 
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pasaulis 
viešpatautų
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Nauja soc. kuopa iš 9 narių.

WORCESTERIO NAU
JIENOS.

Socijalistų koncertas 
pavyko.

LSS. 40 kuopos koncertas

Krikščionybe.
Krikščionybė, kaip žinom, 

jąu darbuojasi antras tūks
tantis metų. Ir ką ji nuvei
kė dėl labo žmonijos? ... At
sakymo nėra!

Krikščionybė pristatė pil
nus miestus bažnyčių, pa
skleidė gaujas juodų agita
torių, kurie, kaip mėsinin
kas, pardavinėja šventinybę
— mastais, pūrais, svarais 
ir tuzinais bei kapoms.

Krikščionybė, sudemora- 
lizavo žmonių minias, sukė
lė neapykantą ir stabdė pro
gresą, kultūros kilimą ir ci
vilizaciją.

Krikščionybė neaplenkė ir 
mus, lietuvius. Ji su kryžiu
mi ant peties ir kardu ran
koje krikštino lietuvius, de
gino jų turtus. Ir po neilgo 
darbavimosi — Lietuvą pa- 
plukdė kraujuose ir paskan
dino jos kaimus liepsnos jū
roje. Tokia tai “artimo 
meile”, tokiais tai įrankiais
— lietuviai tapo apkrikštyti, 
ir plieniniu kardu tapo per
verta lietuvio krūtinė ir įčie- 
pyta krikščionybės čiepu jo 
nekalta širdis... Ir iki šiai 
dienai męs krikščionybės 
kilpose įpinti, kaip musė 
vortinklyje, — tampomės, 
blaškomės ir mirštame di
džiausiose kankynėse.

Krikščionybė, jeigu ji bū
tų buvusi tokia pasekminga, 
kad būtų galėjus įpinti į sa
vo kilpas didžiumą pasaulio 
žmonių, tai šiandien męs gy
ventume, kaip žiloj senovėj: 
neturėtume jokių mašinų, 
anglies, elektros, geso, tele
fonų ir tt. Dailė mums bū
tų nežinoma, mokslo vyrai 
būtų sudeginti ant laužo. 
Męs nežinotume, kad žemė 
yra apvali ir nežinotume, 
kad yra kitos planetos. Męs 
būtume tamsus bažnyčios 
vergai ir žinotume tik dirbti 
ir melstis. Jeigu, tokiose 
sąlygose gyvendami, išdrįs- 
tume pasakyti, kad žemė 
yra apvali, kad perkūnas 
gali varyti mašiną, kad 
gilumoj žemės randasi ang
lis, kad per dratą galima 
susikalbėti, kad oru galima 
lekioti, — tai be jokio teis
mo būtume buvę 
ar baisiausiose 
nukankinti.

Žodžiu sakant, 
būtų tuščias, 
baisiausia disciplina, kūren
tųsi laužai su vaitojančiomis 
aukomis, gaustų varpai ir 
būbnai, būtų dar kryžiavo- 
jami prasikaltėliai.

Krikščionybė, mūsų širdis 
pripildė neapykanta, dva
sią paskandino tamsybėje ir 
pasakė mums: 
kuodaugiausia, 
kuovargingiausia, 
tės ir neregėkite saulės! 
Tai krikščionybės principas, 
tai jos darbo vaisiai, tai tik
slas, prie kurio veda juodie
ji agitatoriai.

Patrijotizmas.
Patrijotizmas, tai jure, 

kurioje maudosi visas pa
saulis, tai baisiausis didžu- 
vis, kuris be pasigailėjimo 
ryja mažesnes žuvis, tai li
ga, kurta užsikrečia milijo
nai žmonių.

Patrijotai, prisidengę tė
vynės meile, pristatė pilnus 
pasaulio kampus tvirtovių, 
pridirbo milijonus baisiau
sių kanuolių, aštriausių kar
dų ir durtuvų, pripildė san
delius sprogstančiomis me- 
degomis ir pasodino ant 
sostų karūnuotas galvas, 
kurios duoda įstatymus ir 
liepia žudyti nekaltus žmo
nes dėl savo gerovės.

Patrijotizmas išplėšia iš 
motinos rankų sūnų ir pas
tato jį į verpetą kulkų, pa
duoda į rankas ginklą, liepia 
šaudyti, badyti ir kapoti 
nekaltus, tokius pat motinos 

. sūnus.
Patrijotizmas prarijo 

mažesnes, broliškai gyve
nančias tauteles, pavergė 
minias žmonių, apkalė rete
žiais laisvę; į liaudies širdis 
įpylė neapykantos ir keršto 
nuodų.

Patrijotizmas pavergė 
minios protą; mokslaines 
pavertė į keršto ir neapy
kantos kūjį, kuriuomi kala

ir kala į jaunos liaudies pro
tą žvėriškus jausmus.

Patrijotizmo idealu yra 
kraujas; principu — kar
das; taisyklėmis — nagai- 
ka, kalėjimas ir kartuvės...

Patrijotizmas ir krikščio
nybė — tai tėvas ir motina, 
iš kurių gema fiziški, protiš
ki ir morališki ubagai. Tė
vas ir motina, kurie peni 
savo vaikus krauju ir prau
sia ašaromis. Tėvas ir mo
tina, kurie draudžia savo 
vaikams pažvelgti į saulės 
spindulius, apdengia juos 
vergo laibais ir girdo tigro 
srauju.

Patrijotizmo ir krikščio
nybės dailė — tai kardas, 
mokslas — tai kraujas, de
vizas — tai žmogaus makau
lė, muzika — tai liaudies de
javimai.

Patrijotizmas ir krikščio
nybė gėrisi, kada gaudžia 
varpai, baubia kanuolės, 
zvimbia kulkos, žvanga 
kardai ir čerška retežiai ant 
liaudies rankų ir kojų. Pa
triotizmo ir krikščionybės 
darbo vaisiai — tai balos 
kraujo, ašarų ir krūvos la
vonų...

Socijalizmas.
Socijalizmas — tai šaltinis 

gyvojo vandens, kuris teka 
į liaudies širdis ir apiplauna 
jų gilias žaizdas. Tai saulė 
teisybės ir bažnyčia išgany
mo. Tai gydytojas, kuris 
gydo bjaurią — limpančią 
ligą nuo liaudies kūno, ku
riai jau atviras grabas.

Socijalizmas mums davė 
ir duoda vis didesnius pa
lengvinimus. Ačiū socija- 
lizmui ir lietuviai turi savo 
tėvynėj šiokią tokią spaudą.

Socijalizmas šluostė ir 
šluosto ašaras nuo liaudies 
išblyškusio veido. Ačiū jam, 
jau veik pusė pasaulio dar
bininkų dirba tik aštuonias 
valandas į dieną.

Socijalizmas laužėsi ir 
laužiasi į mokyklas, atida
rydamas jų geležines duris 
dėl liaudies. Ačiū jam, mums 
atidarė uždangą nuo saulės 
spindulių ir parodė auksinę

šia, tai sekantis dr. Šliupo 
prisipažinimas: “kada sve- 
šiai važiavo į Chicagą, jie 
apsistojo pas mane ir aš pir
mas jiems patariau kreip
ties prie kunigų, nes jie pini- 
gingesni ir per juos geriau
sia prie tamsesnių žmonių 
prieisite. Taigi aš taip pasi
elgiau ir nesigailiu.”

Tai matot, kokios pažval- 
gos prisilaiko dr. Šliupas.

Šliupui taip griausmingai 
prakalbėjus, pasigirdo kelių 
žmonių delnų plojimas. Ma
nomai, jo išvedžiojimai pub- 
ikoj jokios įtekmės nepada

rė. Jisai ir pats tai suprato 
ir paskui buvo daug minkš
tesnis ir kitus klausimus už
davinėjo L. Prūseikai daug 
minkščiau.

L. Prūseikos argumentai 
;okie:

1) Aš pritariu tautos na
mams. Daugelis socijalistų 
aukauja.

2) Aukas, žinoma, galima 
priimti ir nuo kunigų, bet 
buvo didžiausia klaida —pa
daryt kleboniją centru. Rei
kėjo daugiausia remtis 
draugijomis. Kodėl nebuvo 
prakalbos Detroit, Collinsvi
lle, Spring Valley? Dėlto, 
kad delegatams nerūpėjo 
susinešt.su draugijoms, bet 
tik su kunigais. Kunigai 
daugely j vietų turi bjaurų 
vardą (Cambridge, nekurto
se Chicagos parapijose ir ki
tur).

3) Socijalistai šiame atsi
tikime apgina tautos garbę, 
kurią paniekina Yčas ir Lie
tuvos kunigija.

4) *; Ne socijalistai kalti, 
kad kritikavo Yčą, bet jisai 
pats, kuris, žinodamas iš 
anksto, kad turi gerą vardą 
tik tarpe kunigų, apsiėmė 
atstovauti bepartyvišką 
draugiją. Kritikuoti Yčą 
reikėjo, nes kultūros reika
lai, ypač Rusijoj, labai ankš
tai surišti su politika.

5) Nei vienas Lietuvos ats
tovas, nei vienoje Dūmoje 
neturėjo' apie ką šnekėt su 
caru. Tik Laukaitis su Yču 
veda naują taktiką. Jie vei
kia varde Lietuvos juodosios 
partijos.

Taip-pat plačiai kalbėjo 
apie rinkimus į Dūmą.

Lietuvos pirmeiviai ir so-

prakalbas, tai kodėl męs ne
galime ?

Tuoj M. Griškevičienė, pa
sikalbėjus su broliu, prane
ša kalbėtojui apie, moterų 
užmanymą. Bet kalbėtojas, 
nenorėdamas, kad draugys
tės nariai pasipiktintų, jog 
jis moterims, o ne draugys
tei kalba, taip dailiai nuglos
tė reikalą, kad‘niekas nega
lėjo suprasti, jog kalbėtojas 
kalba moterų organizavimo 
dėlei.

Ta prakalba taipgi patiko 
publikai. Naujų narių pri
sirašė prie draugystės 23, o 
kada pabaigė kalbėtojas kal
bą, toj suspito moterįs, besi
darbuojant Griškevičienei, 
ir susitvėrė draugystė.

Moterįs savo draugystę 
užvardijo “Birutė” — laisvų 
pažiūrų. Prisirašė net 17 
narių. Pirmininkė išrinkta 
M. Griškevičienė, iždininke 
J. Bernotavičienė, sekretorę 
M. Baužienė. Tik ne visos 
dar įstojimą užsimokėjo, bet 
tariasi tvirtai laikytis ir 
antrą susirinkimą nutarė 
laikyti už dviejų savaičių. 
Ne štukos ir ne juokai — pu
sė valandos ir draugystė.

Laisvos nares kalba, kad 
laisva draugystė daug ge
riau, nes kaip prieš kelis me
tus jos turėjo draugystę, ku
ri buvo kuniginė, tai kasie- 
rė, kada jau turėjo keliasde
šimtis dolerių — nunešė ir 
paaukavo kunigėliui, kad 
tas įtaisytų bažnyčioj kviet- 
kas...

Aš nuo savęs tariu vyram 
ir draugystei ačiū, kad nesi
priešino,kada moterįs jų pa
samdytoj svetainėj atliko 
savo taip svarbų reikalą.

Moterėlės, laikykitės, nes 
nuo jūsų irgi priklauso ge
resnė žmonių ateitis!

Visų Draugas. ,

kad ant minėto koncerto bu- 
vo atsilankęs ir policistas. 
Matomai, kas nors paskun
dė socijalistų kuopą.

Aukų uždengimui lėšų su
rinkta $8.37. Geistina, kad 
40 kuopa daugiau parengtų 
tokių koncertų.

* * *
40 kuopos nariai labai ma

loniai priėmė “Laisvės” pa
raginimą remti “Rankp.”, 
nes ikišiol jį užsiprenumera
vo per kuopos agentą net 8 
nariai.

Zanavykas.

Gilbertville, Mass.
26 d. rugsėjo viena iš mū

sų kaiminkų, Ona Brau- 
zauskienė liko atskirta nuo 
savo trijų klykiančių vaiku
čių ir išvežta Worcesterin j 
pamišėlių namą.

Sako, kad ji gavo proto 
pamišimą iš priežasties ne
sutikimo su savo vyru. Jie
du tankiai bardavusi. Net 
du sykiu ji buvo nuo jo pabė
gusi. Kada antru sykiu su
grįžo namo, tai pamišo. 
Liūdnas atsitikimas.

Našlaitė.

Socijalizmas kavoja lavo
nus nuo paviršiaus žemės ir 
blaško į visas šalis įnirtusius 
kareivius, idant duoti laiko, 
kad saulės spinduliai suger
tų nuo žemės šiltą liaudies 
kraują ir ašaras.

Socijalizmas plėšė ir plė
šia iš barbariškai pasisavi
nusių rankų gamtos dova
nas ir atiduoda jas liaudies 
rankosna. Ačiū jam, jau 
pavyko apmazgoti kelis mi
lijonus raupais sergančių 
širdžių su broliškos meilės 
vandeniu ir jau sulaužė prie
tarų retežius ant milijonų 
rankų.

Socijalizmo devizas yra — 
laisvė, lygybė ir brolybė!

Dabar lai pasirenka skai
tytojas sau vieną iš tų trijų 
kelių: krikščionybę, patrio
tizmą ar socijalizmą ir lai 
pasako sau ir kitiems, kas 
ką mums duoda.

Senas Vincas.

teisę kalbėt tautos vardu, 
negu kapuciniška partija.

Kalbėto jaus paaiškini
mams publika pritarė gar
siais delnų plojimais, kurie 
po kelis sykius atsikartojo.

Reikia pasakyti, kad L. 
Prūseika savo kalboj apie 
tuos dalykus neužsiminė. Jo 
paaiškinimai buvo atsaky
mu ant užklausimų.

Mitinge pirmininkavo S. 
L.A. prezidentas.

DAKTARO J. ŠLIUPO 
PRISIPAŽINIMAS.

Scranton, Pa. Laike L, 
Prūseikos prakalbų 5 d. spa
lių, kilo aikštėn labai įdomus 
faktas. Pabaigus kalbėto
jui savo prakalbą, buvo už
duodama klausimai. Visi 
tie klausimai šiokiu ar tokiu 
būdu rišosi su pp. Basanavi
čiaus ir Yčo kelionės tikslu. 
Kalbėtojas į klausimus nuo
dugniai ir aiškiai atsakė ir 
aiškiai buvo matyt iš gar
saus delnų plojimo, kad di
delė publikos dauguma pil
nai sutinka su L. Prūseikos 
nuomone.

Ant prakalbų buvo atsi
lankęs ir dr. J. Šliupas, kuris 
karštai stojo p. Yčo apgyni
mam Sutrenkęs lazda dr. 
Šliupas griausmingu balsu 
išreiškė panieką socijalis- 
tams, kurie būk tai begėdiš
kai Yčą šmeižia. Anot dr. 
Šliupo,' Yčą- žmonės išrinko 
Dūmon ir jokio medalio jisai 
negavo. Bet kas svarbiau-

NETIKĖTAI IŠDYGO MO
TERŲ DRAUGYSTĖ.

Providence, R. I. D.L.K. 
Gedimino draugystė laiky
tame 21 rugs, susirinkime 
nutarė parengti balių, ant 
kurio socijalistų kuopos na
riai apsiėmė sulošti ir šiokį 
tokį veikalą. Nutarta pa
statyti išnaujo “Bombą” ir 
S. Karpovičiaūs komediją 
“Nenorėjai duonos, graužšk 
plytą”.

įnešus A. Sutkaičiui, kad 
paaukauti K. S. Karpovi- 
čiui kelis centus ant mokslo, 
liko sumesta $2.49. Tai ge
ras pavyzdis ir už tai Gedi
mino nariai ir draugystė tu
ri gauti pagyrimą.

5 d. spalių atsibuvo drau
gystės DLK. Gedimino pra
kalbos. Kalbėtojas buvo J. 
B. Smelstorius. Pirma kal
bėjo apie Gedimino veikimą, 
paskui aiškino, kas darbi
ninką laukia, kada jis neor
ganizuotas. Kalba publikai 
patiko. Pertraukoj dekla
mavo Karpovičius “Kalėji
me” ir J. Bauža “Naujas tė
vynės mylėjimas”. Abi dek
lamacijos publikai patiko. 
Aukų surinkta $4.19. Ant
roj kalboj kalbėtojas aiški
no, kodėl maisto kainos kįla. 
Publikos buvo 250.

Kampuose pasigirdo mo
terų šnabždėjimas, na, ką 
jūs manote jos kulbė jo? Išlu
pi, sako, jei vyrai turi drau
gystės, gali parengti tokias

pas mus atsibuvo pirmos 
prakalbos, surengtos LSS. 
33 kuopos rūpesčiu. Dar 
niekad uticiečiai nebuvo gir
dėję socijalistų kalbant ir to
dėl jiems tai buvo didžiausia 
naujiena. Kunigas Remei- 
kis,sužinojęs apie socijalistų 
rengiamas prakalbas, tuoj 
telefonavo Jankevičiai, kad 
neduotų svetainės, bet tas, 
žmogus pasakė, kad svetai
nę parsamdo kiekvienam no
rinčiam.

Žmonių susirinko gana 
daug. Kalbėjo L. Prūseika 
“Laisvės” redaktorius. Pra
kalba buvo pilnai agitatyvis
ką ir net didžiuma kunigėlio 
tarnų negalėjo nei žodžio 
pasakyti. L. Prūseika pasa
kė: “męs, socijalistai, neno
rime griauti vienybės tarpe 
lietuvių Uticoj, bet norime 
skleisti savo agitaciją, kaip 
ją skleidžiame po visą pa
saulį. Bet jeigu kas pradės 
mus šmeižti, tai nors tai bus 
patsai Remeika, — męs ne- 
nusileisime”.

Po prakalbų prie naujos 
LSS. kuopos prisidėjo 9 na
riai. Buvo išpildytos apli
kacijos blankos, sumokėtos 
mokestis ir tt.

Taigi, draugai, į darbą! 
Darykit susirinkimus, pla
tinki! laikraščius, surengkit 
kokį teatrą. Uticoj yra 
daug gerų žmonių, tik reikia 
juos suagituoti.

Berželis.

SVEČIŲ PRAKALBOS.
New Britain, Conn. 1 d. 

spalio pas mus kalbėjo dr. 
Basanavičius ir M. Yčas. A- 
budu savo kalbas tęsė dau
giau, kaip po valandą laiko. 
Basanavičius kalbėjo apie 
Lietuvos istoriją ir ragino 
prie apšvietos. Yčas irgi tą 
patį atkartojo, tik pridūrė 
apie Dūmą, manifestą ir at
gavimą spaudos. Tik gaila, 
kad nepasakė, kas daugiau
sia prisidėjo prie atgavimo 
spaudos ; Jų prakalbos ant 
susirinkusių nekokį įspūdį 
padarė.

Kunigas Žebris irgi nepa
miršo savo trigrašį prikišti. 
Esą, tai trečia misija po A- 
merika lankosi. Pirma, tai 
socijalistų misija del pirki
mo anuotos, kad galėtų sa
vo priešus išaudyt. Antra 
— tai kunigo 'Tumo su Ol
šausku. O dabar, tai atva
žiavo šitie garbės verti vy
rai, nes daktaras Basanavi
čius pats karalių gydė, o M. 
Yčas su caru kalbėjosi, už 
tai jiems reikia aukauti dėl 
Mokslo Draugi jos Namo, o 
mūsų tauta iškils augščiau 
debesų. Nors kitus ragino 
prie aukų, bet pats kaip tik 
išstenėjo sieksnį žemės nusi
pirkti. Aukų surinkta 319 
doleriu. 4-

būvį. Pažymėta, kad tokių 
moksliškų prakalbų Racine 
dar niekados nebuvo. Mat, 
apart socijalistų, kitokių 
prakalbų čia nėra buvę. So
cijalistai dažnai čia paren
gia prakalbas ir yra kalbėję 
čia žymus socijalistų kalbė
tojai. Kad plakatai taip 
keistai skambėjo, tad ir 
žmonių prisirinko daug, nes 
kiekvienas norėjo išgirsti 
kokį kelią kalbėtojas nuro
dys išbėgimui darbininkų iš 
po kapitalistų jungo ir skur
daus gyvenimo.

Kalbėtojas, pradėdamas 
savo kalbą, paprašė publi
kos, kad ateitu arčiau, nes 
negalįs garsiai kalbėti. To
linus atsiprašė, kad to nega
lįs išaiškinti kas yra garsin
ta plakatuose. Tpliaus pa
siėmė didelį surašą, kaip 
pradės skaityti apie vištas, 
velnius ir negerą mėsą. Lie
pė važiuoti visiems atgal į 
Lietuvą, atsitarnauti kariu- 
menėj ir po tam galėsite, 
girdi, būti ponais. Aiškino, 
kad mokslas gerai sutinka 
su tikėjimu. Po to, per
skaitė pora numerių “Tėvy
nės” ir tai]) užsibaigė to gar
saus “filozofo” kalba.

Pastaruoju laiku pas mus 
pragyvenimas labai baisiai

jo P. Svotelis apie socijalistų 
partiją ir apie reikalingumą 
apšvietos. Ragino klausy
tojus rašytis prie socijalis
tų kuopos ir skaityti darbi
ninkiškus laikraščius. Jo 
kalba buvo nuodugni ir vi
siems suprantama. Po pra
kalbų buvo užduodami įvai
rus klausimai, ant kurių 
drg. P. Svotelis taipgi gerai 
atsakė. Pertraukoj buvo 
deklamacijos. Prie kuopos 
prisirašė 4 nauji nariai.

J. C. Lietuvis.
Nou red. Apie tas pačias 

prakalbas mums praneša ir 
Barzdukas. Jisai taipgi pa
giria kalbėtoją ir sako, .jog 
uždengimui lėšų publika su- 
aukavo $2.66.

Laiškas į Redakciją.
Gerbiama Redakcija!- 
“Laisvės” N79, skyriuje 

“Worcesterio Naujienos”, y- 
ra tūlo Levinsko parašyta, 
būk aš renku parašus po 
protestu prieš socijalistiš- 
kus laikraščius. Tai yra me
lagystė ir aš reikalauju, kad 
minėtas korespondentas tai 
prirodytų arba atšauktų. 
Jeigu jis to nepadarys, aš 
būsiu priverstas jieškoti tei
sybės kitokiu keliu.

Mikolas Ruseckas.

Racino Perkūnas.
Haverhill, Mass.

2 d. spalio atsibuvo mėne
sinis susirinkimas draugys
tės Šv. Kazimiero, ant kurio 
pribuvo ir vietinis klebonas. 
Jis suuodė, kad Šv. Kazimie
ro draugija turi pinigų, tai 
ir pareikalavo 300 dol. pa
skolinti. Vienas iš sąnariu 
paklausė, kas gražins tuos 
pinigus, tai kunigas pasakė, 
kad sarmata tokį klausimą 
ir užduoti. Didžiuma sana-

lino.
Apart to, kunigas vieną 

sąnarį susirinkime išvadino 
dviveidžiu, bet už tai negali
ma pykti, nes tas sąnarys to 
vertas.

Gaila,, kad Šv. Kazimiero 
draugystė, būdama šiek-tiek 
pažangi, duoda save taip 
lengvai apmauti.

A. Klimauskas.

Pajieškau Antano Bemato, Merbu- 
džio kaimo, Griškabūdžio parap. Taip 
gi pajieškau dviejų pačios pusbrolių: 
Tadeušo ir Konstantino Vencų, Olvito 
parap., Kalačiznos dvaro. Visi Suval- 
kiį gub.

Juozas Šidlauskas, 
lOO'i Wilstack st., Cincinnati, Ohio.-*

Pajieškau pusbrolių J. Juknevi
čiaus, F. Oukso, P. Kinšino, F. Kin- 
Šino ir P. Kateivos. Juškevičia Au- 
giškių kaimo, P. Ouksas iš Ramoniš- 
kių k., P. Kinšinas — Vaikšnių mies
telio, F. Kinšinas — Mažeikių mies
telio, P. Kateiva iš Žalienės kaimo. 
Visi Kauno gub., Šiaulių pav.

Si. Ouksus, 
Box 51, Clifford, III.

Pajieškau draugų J. CicileviČiaus—. 
Cicilionės ir J. Sienulio. Abudu iš 
šaduvos miesto, Šiaulių pav., Kauno 
gub. Turiu svarbų reikalą.

J. Petronis,
E. Arlington, Vt.

Buvo pasikalbėjimas Dėdės 
su Povylu ir M alkio su Tė
vu; Džian Bamba pasakė 
spyčių; jaunos mergaitės 
puikiai padainavo; taipgi 
gerai sulošta dialogas ‘‘Ka
pitalistas ir šmėkla.”

Publikos buvo apie 450. 
Po koncertui prie kuopos 
prisirašė 8 nauji nariai. Rei
kia tikėtis, kad neužilgo 40 
kuopa turės 100 narių. Jau 
dabar prie jos priklauso net 
11 moterų. Geistina, kad 
worcesterieciai kuodaugiau- 
sia prisidėtų prie taip pra
kilnios organizacijos.

Taipgi turiu pažymėti,

Ansonia, Conn.
5 d. spalio atsibuvo pra

kalbos su įvairiais pamargi- 
nimais, kurias surengė LSS. 
186 kuopa. Kviestas buvo 
kalbėtojas LSS. Centro sek
retorius drg. J. Stasiulevi
čius, iš Philadelphia, Pa., 
kurio kalba labai publikai 
patiko, nes viską teisingai 
išreiškė ir visi tuomi yra už
ganėdinti. Taipgi buvo 
kviestos B. C Viznienė ir M. 
G. Paukščiūtė iš Bridgeport, 
Conn., kurios pagrajino ant 
piano ir smuikos keliatą 
gražių dainelių. Prie to bu
vo keliatas gražių deklama
cijų. Publikos atsilankė pu
sėtinai ir visi yra dėkingi 
LSS. kuopai už pasidarbavi
mą. Labai būtų linkėtina, 
kad kuopa ir ant toliaus pa
sirodytų su tokiais viešais 
susirinkimais.* * *

6 d. spalio, apie 8 vai. ry
to, atsitiko didelė nelaimė 
Vincui Senkui, kurį taip la
bai sužeidė dirbtuvėje, nes 
sulaužė kaulą kairės rankos 
ir galvą labai sužeidė; taip
gi kairioj pusėj šonas ir ko
jos sudaužytos. Nelaimin
gą, kaip paėmė ratas, tai net 
kelis kartus apnešė apie sa
ve ir visas drapanas ant jo 
sudrąskė. Sužeidimas gana 
pavojingas.

J. Giraitukas.

Racine, Wis.
26 d. rugsėjo pasirodė pla

katai SLA., kurie skamba 
gana keistai. Plakatuose pa
minėta, kad 28 rugsėjo bus 
prakalbos ir kalbės garsus 
kalbėtojas dr. Rutkauskas 
iš Chicagos. Bus aiškinama 
apie darbininkų vąrgus ir 
nurodyta, kaip gerinti savo

Thomas, W. Va.
Pas mus lietuvi u yra dik- 

tokas būrelis, bet susipratu
sių labai mažai. Darbinin
kiškus laikraščius mažai kas 
skaito. Ypač didelis tamsu
mas tarp moterų ir merginų. 
Jos visą liuosą laiką pralei
džia tiktai ant apkalbėjimo 
kitu.

Praėjusioj savaitėj mai- 
nose labai sužeidė Adoma 
Kasiulį. Nelaimingas da
bar guli ligonbutyj.

Bobos liežuvis.

Butte, Mont.
30 d. rugs, baisiai apdegė 

vaikas Jokūbo Sernio, kuris 
po didelių kančių numirė 1 
spalio.

Nelaimės priežastis tokia: 
motina, palikus stuboj ma
žus vaikus, nuėjo į krautuvę 
parsinešti maisto. Vaikas 
pasiėmęs degtukus, išėjo 
laukan ir pradėjo juos de
ginti. Bedegindamas užde
gė savo drapaniukes ir kol 
apgesino, vaikas jau buvo 
visas apdegęs.

Tai kaltė motinos, kad lie
kavo j a nuo mažų vaikų to
kius pavojingus daiktus, 
kaip degtukai.

Buttęs Mainieris.

Box 40,

Pajieškau A. Jenkausko iš Panemu
nės, Pažaislo gminos. Taipgi pajieš
kau Iz. LuzaiČio. Mudu persiskyrėm 
Prūsuose, Morinburki. Girdėjau, kad 
gyvena Amerikoje. Aš esu iš Pane
munės.

S. Venckevičius, 
14 Warren st., E. Cambridge, Mass.

Pajieškau Jer. Žilinsko, Kauno gub., 
Telšių pav., Račių kaimo. Meldžiu 
atsišaukti arba kas žino pranešti. 

St. Bartkevicz, 
157 Silver st., So. Boston, Mą^s.

Pajieškau brolio Justino Prata- 
šiaus arba Sipailos, Suvalkų gub., 
Naumiesčio pav., Mureikių kaimo. 8 
metus gyveno Anglijoj, 1910 m. atva
žiavo . .
wood, Mass., 1911 m. išvažiavo į Cen
tralia, 
jis pai 
pranešt i.

Ant. Pratašius, f82)
P. O. Box 94, Norwood, Mass.

Pajieškau Petro Viksvos, Žilių kai
mo, ir Onos Viksvaičios, šlekiškių kai
mo. Ona, rodos, gyvena Athol, Mass. 
Abu Kauno gub., Salamiesčio fiiijos.

Jurgis Viksva,
1845 Baring Ave., E. Chicago, Ind.

Pajieškau apsivedimui merginos. 
Aš esu 27 metų amžiaus, pusėtinai Į 
pamokintas, kalbu kelias įkalbas. 
Merginos gali atsišaukti nuo 17 iki 27 
metų amžiaus.

K. Radvilus, (84)
P. O. Box 1055, Plymouth, Pa.

Pajieškau Domininko Navicko, ku
ris pirmiau gyveno Westville, III. Jis 
paeina iš Kauno gub., Raseinių pay., 
Karklėnų miestelio. Malonės atsi
šaukti ant šio adreso: 

V. P. Repšis, 
Norwood, Mass.

New Britaino Lietuvių 
Atydai!

Suvienytos draugijos rengia dide
lius forus. Ferai atsibus lapkričio 3, 
4. 5, 6, 7 ir 8, 1913 m.Kas vakaras bus 
dainos, prakalbos, deklamacijos, mu
zika ir šokiai; bus ir laimėjimai. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Įžanga ant vie
no vakaro tik 10c. Pelnas eis dėl nau
jos svetainės Lietuviškų draugysčių. 
Visi lietuviai ir lietuvaitės, vietiniai 
ir apielinkės, malonėkit atsilankyti 
ant tų gražių pasilinksminimų. Ferai 
atsibus naujoj Lietuvių svetainėj 354 
Park st., New Britain, Conn. (83)

Kviečia Komitetas.parengė prakalbas. Kalbė-

TAURINANT
PINIGUS ,

Musų Bankas yra po kontrole Illinois Valstijos
Kapitalas ir Aft Užtikrina
perviršis <p4v4.0vv.Vv Depositą

Priima depositus nuo $1.00 ir augščiau ir moka 3 proc. Knygutę Išduoda 
dykai ir procentai ant procentu mokami. Parduoda l.AIVAKORl'ES 

ir siunčia pinigus į visas šalis. KALBAMA LIETUVI KAI.

CENTRAL MANUFACT. DISTRICT BANKAS
1112 W. 35th Street (Bridgeport) Chicago, III.
Banku* atdaras: PanedSliais iki 8 vakare, Subatoje 9 iki 2 ir nuo 6 iki 8 vakare, šiaip nuo 9 iki 4.

susine%25c5%25a1t.su


LAISVE

SEVEROS
Taip, įsteigimui

Kviečia Komitetas.

Pasiklauskit pas savo aptieko- IS Jeigu negalėtų jų gauti savo 
rių Severos gyduolių. Jis turi H apielinkėj, parsitraukit tiesiog 

jas pardavimui. M nuo rmis.

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

October 14..............................................................Ryndam
October 21.......................................................... Rotterdam Expresas
October 28............................... Potsdam
November 4................................................................... New Amsterdam
November 11..........................................................Nordam
November 18........................................................Ryndam
November 25.....................................................Rotterdam Expresas
December 2............................................................Potsdam

VIETINESZINIOS.
Kunigas Žilinskas yra pa

pratęs kitus vadinti ardyto
jais tautiškų darbų, bet jam 
pačiam tas vardas, rodosi, 
geriausiai tiktų. Jis per sa
vo pamokslus nesiliauja 
siundęs savo parapijonus 
prieš kitokių pažiūrų žmo
nes. Kas tik daroma ne var
de parapijos, ne varde baž
nyčios, tai mūsų klebonas 
tokiems darbams stengiasi 
kliudyti.
tautiško namo So. Bostone, 
jisai ne tik kad nepritarė, 
bet kartais net aiškiai kliu
dė. Vienok dabar, kada jau 
namas nupirktas, jisai net 
per pamokslus pradėjo agi
tuoti katalikus, kad tie 
skaitlingiau rašytųsi prie 
Labdarystės draugijos ir iš
vytų socijalistus iš tautiške 
namo. Argi čia nepjudymas 
vienų prieš kitus? Argi tai 
ne ardymas tautiško darbo? 
Juk jeigu tarp Labdarystės 
dr-jos narių nebus sutikimo, 
tai namas gali netekti nei 
katalikams, nei socijalis- 
tams.

Tarp Bostono ir Liepoj aus 
liks atidaryta nauja laivų li
nija. Ji yra Rusiškai - Ame
rikoniška linija, kurios lai
vai plaukiojo jau nuo seniai
tarp New Yorko ir Liepo- 
jaus. Panedėly atplaukė iš 
Liepoj*aus į Bostoną pirmas 
laivas vardu “Birma.”

Šįmet Bostono mokyklas 
lanko 107,273 mokiniai, 3,- 
022 daugiau, kaip pereitą 
metą.

DIDELIS BALIUS
Rengia So. Bostono Lietuvių Labda

rystės Draugija. Atsibus subatoj 11 
spalio (October), 1913 m., Lietuvių 
Svetainėj — Dahlgren Hali, kampas 
E ir Silver sts., So. Boston, Mass. Pra
sidės 7:30 vai. vakare ir trauksis iki 
vėlai nakties.

Parsiduoda Forničiai
už prieinamą kainą. Pardavimo prie
žastis — važiuoju Lietuvon. Atsi- 
šaukit greit pas:

L. Aleksonis,
376 Second st., So. Boston, Mass.

Del Montello Lietuvių

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

BALSAMĄ GYVASTIES
(SE VERA’S BALSAM OF LIFE)

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

Kaina 75 centai.

Pereitam nedėldieny po 
bažnytinėj svetainėj atsibu
vo prakalbos draugystės 
Saldžiausios širdies V. Jė
zaus. Kalbėjo D-ras Matu
laitis ir A. Ivaškevičia. Rei
kia pažymėti, kad Ivaškevi- 
čia savo kalboje pradėję 
pūsti kokį tai burbulą, bet., 
pūtė, pūtė ir... trūko. Ma
tyt, prastas muilas buvo...

Pranešame visuomenei, kad męs uždėjome 
SANKROVĄ ANGLIŲ. VISOKIŲ GRt l)Ų IR 
ŠIENO. T'uigi pus mus galite gimti geriausiu 
anglių, grūdu, šieno, ir malku baksu.s. Męs savo 
la vorą g vai an tuojam. jei musu tavoras nebūto 
atsukantis, lai męs duosim kitą arba sugrąžinsiu 
pinigus. Bet męs užtikrinant, kad visi liksit už 
ganislinti motu tavoiais. Meldžiame atsilankyti 
po šiuo adresu: (X"6)

V. ŽML'IDINAVIČIA co.

56-53 Aines Street, Monte'lo, Mass.

Neužmirškite atsilanky
ti ant Labdarystės draugi
jos šokių, 11 spalio; taipgi 
ant Vytauto draugijos ba
liaus, kuris atsibus panedė
ly, 13 spalio, prasidės 2 vai. 
po pietų. Tiedu pasilinks
minimai atsibus Lietuvių sa
lėj, ant kampo E ir Silver 
sts., So. Bostone.

Naujas daktaras Montello
Pranešu, laip vietiniams, taip ii 

apielinkiarns, kad aš perkėliau savi 
ofisą į Montello, Mass. Aš gydau vy
rus ir moteris, o ypač esu specijalistas 
atitaisyti nusilpnėjusį kraują. Specija- 
liškai sutaisau gyduoles del pataikymo 
apetito ir tt.

Sergantieji kreipkitės pas:
Dr. P. H. WEST, 31 Vine st.

Montello, Mass.

Pigiai parsiduoda namas
Parduodu naują narną dėl 6 familijų vi
sai už pigius pinigus. Taipgi parsiduo
da forničiai ir daugybė vištų. Namas 
randasi netoli didelės dirbtuves ir mo
kyklos. Karai irgi arti. Priežastis par 
davimo noriu važiuoti į Lietuvą. Kreip
kitės pas:

Ateinančiam nedėldieny, 
12 spalio, Lietuvių svetainėj 
atsibus susirinkimas LSS. 
207 kuopos. Pradžia 10 vai. 
ryte. Kaip sąnarius, taip ir 
norinčius prie kuopos prisi
rašyti, meldžiame atsilanky
ti. Komitetas.

Nedėlioj, 12 spalio, 7:30 
vai. vakare, Socijalistų sve
tainėj, 376 Broadway bus 
viešos diskusijos.
skirta “Ginčiai tautininkų 
su socijalistais”.
džiame ateiti ir tautininkus 
apginti savo pusę, nes prie
šingam atsitikime jūsų pusė 
bus sumušta ir jūs pasirody
sit bailiais.

Raulinaitis ir Balčiūnas.

Tema pa-

Taigi mėl

Cambuidge’iaus LSS. 71 
kuopos susirinkimas atsi
bus Nedėlioję, 12 spalio, 10 
vai. iš ryto, svetainėje, N 789 
Main st., Cambridge, Mass. 
Meldžiame visus narius atsi
lankyti, nes bus svarstoma 
daug svarbių reikalų.

Prot. ras. Simonavičius.

1 spalio Brigthone atsibu
vo koncertas, parengtas L.S. 
S. 67 kuopos.

Tą koncertą reikia pava
dinti vienu iš geriausių, ko
kie kada yra buvę. Visi ar
tistai savo užduotis atliko 
gerai, ypatingai puikiai atli
ko S. Garelis, Bartkevičia, 
Zaperiackas, Grušas. Ne
blogai atliko ir Ramanaus
kas su Januška. Laisvės 
choras iš Cambridge’iaus 
padainavo keliatą dainelių.

Žmonių tiek daug prisi
rinko, kad daugelis negalėjo 
nei į svetainę įeiti. Aukų 
iškaščių padengimui surink
ta 6 dol. su centais.

Linkėtina draugams ir 
ant toliaus veikti, o tas dar
bas suteiks gražius vaisius.

Vincas iš Brightono.

LSS. 162 kuopa savo susi
rinkime, laikytame 5 spalio, 
išrinko draugus P. Kriugelį 
ir S. Reinotą užrašinėti dar
bininkiškus laikraščius. Ši
tiems draugams kuopa pil
nai užsitiki ir visuomet už 
jų pasielgimus atsako.

Varde LSS. 162 kuopos, 
Stupelis, Sekr

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

PUIKUS BALIUS
Rengia

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

13 Spalio—Oct., 1913
LIETUVIŲ SVETAINĖJ

(DAHLGREN HALL)

Kumpas E ir Siher Sts., So. Boston
Balius prasidės 2 vai. po piety ir 

trauksis iki vėlai nakčiai.
Šis 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.

Del Montello Sportų.
Pranešu visiems Montello sportams, 

kad aš uždėjau naują krautuvę, Pilkos 
bloke, kurioje galima gauti kalnierių, 
marškinių, kepuriy, svederiy ir 1.1. 
Taipgi galima užsisakyti ir siūtus ant 
orderio. Su pagarba X’93

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

DIDELE SĄKROVA
Visokių lietuviškų,polsky ir rūsy knygų, 
laiškams popiery, tikry trejanky,geriau
sių britvy, puikų biznieriams kalendo
rių, laikrodėlių, retežėlių, žiedų, špilkų 
ir kitų auksinių daiktų. Reikalingi agen
tai. Knj gu kataliogų siunčiam gavus 
už 2c. štampą. (X’9Z)

f*, milą Sausras
25 Second St., So. Boston, Mass.

Keliaujantiems į Lietuvą
Žemiau paduodame dienas laivu išplaukimo 

ir laivakorčių kainua.

lA BOSTONO STAČIAI Į HAMBURG
Išplaukia dušriubiniai laivai.

October 17..........................................................Cincinnati
October 28............................................................Cleveland
November 22.......................................  Cincinnati

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

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

Iš BOSTONO CUNARI) LINIJA
Per Angliją in Liepoju—$39.00.

October 14................................................................Laconia

....MMMMMMM

50.000 Kataliogų DYKAI!
Prisiysk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ, 
ŽIEDŲ ir visokių auksorišky daiktų. Siun
čiam į 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 apgavikų. 
* Reikalaukite tuojaus.

I D Tiiinilo 822 Washington St.
• 1 Ullllla, lioSTOIN. MASS:

a

•i

Didžiausias / / w ir w y k a a Leidžiamas 
Darbininkų • • 9^ ■ ■ %/ '
Sąvaitinis IXsVz V IK
Laikraštis

Sąjungos 
Amerikoje

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

October 8............................................ Liiplund Expresas
October 15................................................................Zeeland
October 22.......................................................... Kroonland
October 29..........................................................Vuderland

Iš NEW YORKO J BREMĄ
Expresai in 6 paras perplaukiadidmari—kaina$40 
October 14....................................Kaiser Wilhelm D. G
October 21.........................................Kaiser Willielin II
October 28....................s.............. Kronprlnz Wilhelm

IŠ NEW YORKO | LIEPOJU.
Be pi'isedinio Ruska Linija—-kuiną 3-čios kl. $33. 

^antros kliasos $50.
October 18................................................................ Kursk
Niiveinber 1...............................................................Russia

Geriausia lai\ akorles pirkti pas G. BA RTASZIU,

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

snius.
“KOVOJ” rašoma apie darbininky gyvenimą, vargus ir nurodoma, kaip 

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

“KOVA’
“KOVA” paduoda žinias iš viso svieto.
“KOVA” metams Amerikoj ir kitur.

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

tikriausias darbininkų laikraštis.

18I5 E. Moyaniensing Avė

laiškus arba y patiki, ai iii parankiausią jums agen-

261 \V. Broadway
SO. BOS I ON, MASS.

2 “Kova”
A5u

1 butelis Rusiškos Visniuvkos..........$l.uO
1 butelis Grandžių Vyno................... 50c

Viską atiduosime lik už $1 oo

1 butelis Aprikoiu Brendęs...............$1.00
1 butelis l’yčiu Vyno ............................ 5uc

Viską atiduosime tik ųž...........$i.u<l

VYNAS IR UIKERIAI.
Kad išgarsinti gerinusį vyną, štai kokius nuleidimus męs padalėme Rugpjūčio men.

“PIRMYN
SAVAITINIS LAIKRAŠTIS

553 Broome St.
NEW YORK, N.Y.

Montreal arba

Jei norite aiškiai suprasti darbininky klesos gyvenimo ir judėji
mo reikalus; jei norite sekti šios šalies politiką ir turėti žiniy iš 
viso pasaulio kraštų; jei norite apsipažinti su visuomenes ir gamtos 
mokslų klausimais, tai užsirašykite laikraštį “PIRMYN”.

Prenumerata metams: Suvienytose Valstijose $1.50
Užsieniuose $2.00

PIRMYN
748 W. Lexington st., Baltimore, Md

l .dmundo Steponaičio raš
tų knygą, kuri privalo ras
tis kiekviename lietuviška

me name. Steponaitis buvo vii nas iš pirt: ųių miiru jaunųjų rašytoj i, 
kurie duoda mums pradžią grynos lite’atūros sriovei, kurių visų pir
miausias tikslas jau nebevien žadinimas tautos, vistuuuei.is sąmonės, bet 
ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailiosios musu rast jos.

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

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

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

* Nesveikiems, silpniems ir sergantiems susipratusiems 
j žmonoms.

ti <
per lių negulėjo

Naujos Mados

GRAMAEONAi
$20 vertes mašiną atiduoda tik už $17

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

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

Kreipkitės šiuo adresu:

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

«e)iteiireueiie»se>eeieeiieiiQiiei»e)*
e) y

Telephone So. Boston. 845 M

DR. F. MATULA1TS
405 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Valandos:

Nuo 12- 2 dieną ir nuo 7 -9 vakare.
Nedeliomis iki 3 vai. po piet.
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|D gt-riiuHio Amerikoje PHH.ADELPHI JOS MEDICAL KIJNIKO mokslinčių daktarų. Imi ta
po išgydyti t rn m p:i m la i ke, nei rot i ja n I. d> a na i pinigų ir uždarbio; per kų apturėjo didtdj 
dubeltavų pe'nų, sveikatų, drūtumą ir pinigus suėčdijo.
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MAGIC
SILENT
W-W

Nuida Lietuviška

KRAUTUVE
Užlaikomo, parduo

dame ir pataisomo ge
riausia SIUVAMAS 
MAŠINAS, puikiau
sius Grainafonus ir ki
tokius rnuzikalikkuB 
instrumentus. Vai
kams keriėiukus, Bai- 
sikelius, visokius laik

rodžius ir tam panašius daiktus. Duodamę 
lekcijas ant visu muzikališku instrumentu.

A. RAULUKAITIS ir J. GIRDVAINIS 
Lietuviai savininkai

KO. liOSTOIN OVCUH O O.
310 Broadway, So. Boston, Mass.

l'RĮ-S OIIROW KINYOOSt

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

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

MEILES KARŠTLIGE
meilę..................................................................................................K;.

Imant visas tris sykiu, atiduodam už 60c
Pinigus siuskit pačtos Ženkleliais kino adresu.

J. STROPUS
6 L »ri ir St., So. Boston, Mass.

Gvarantuojame, jog mus vynas j ra t> riuusis ir geriantis.

Perkant gorčiais, nuleidžiame už žemiausias kainas

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

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

kitų pasilinksminimų nuleidžian.e labui pigiai.
Atsilankykite pas mus, o užtikriname, kad ii mus patarnavimo busite užganėdinti

“Storas su žemiausiomis kainomis’’

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

IMPORIUOTOJAl IR DAUGU- 
MOJĘ LIKIERIŲ PARDAVĖJAI

BOSTON, MASS.

Samdome darbininkus
del geležinkeliu, Canadon 

fabriku ir fanny.
United States

Employment Office
43Portlandst., Boston,Mass.

Muzikos Mokykla.
Duodame lekcijas ant Smuiko, Man

datines, Gitaros, Korneto, Kh-rnato, 
Fleitos ir Armonikų. Turime 15 mėty 
praktikas mokinime. Norintieji gerai 
išmokti muziką, kreipkitės šiuo adresu:

PROF. I UCA APICELLA
215 Hanover St., Boston, Mass.

WILLIAM F. J. HOWARD 
Lietuviška pavardė buvo 

Vincu* F. J. KtnuliuuBkas 

315 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Telephone So. Boston 605

LIETUVIŠKAS

Advokatas

h

TEISINGIAUSIA ft lA'T'Tr’IZ’ A 
IR GERIAUSIA Ąr| Ir K A 

lietuviška * llulin,

■

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

Aptiekorius ir Sav'ninkas

K. SIDLAUSKAS

. Boston 21014 ir 21018.

Nauji Laiškai
Tik ką atspausdinom dau- 

igybę puikiausių laiškų, įvai
riausio turinio, su gražiau
siomis dainomis ir kvietko- 
mis. Tais laiškais kiekvie-

“Laisves” Redakcijoj 
galima gauti šios 

knygos.
Čenstakavo .Klioštoriaus Slaptybes j 

arba kruvini Domazo Macocho dar-1 
bai. Su paveikslais.................... 15c. i

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

LIAUDIES DAINOS 15c.
MOKSLAS . RANKŽIN YSTĖS arba 

kaiji pažinti žmogaus praeitį ir at
eitį................................................... 15c.

LEKCIJOS apie atskirimą ženklų 15c. 
VADOVAS Keliaujantiems į Ameriką 

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

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

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

TEA Į KAS ŽMONIJOS GYVENIME. į 
Labai naudinga knyga........... 20c.

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

. 25c. 
50c.

. 50c.

“GIEDROS KALENDORIUS.” 15c. 
“SOi IJ A L DEM OK R A T Ų MOK S L() 
....PAMATAI” ............................. 20c.
“MEILĖS KARŠTLIGĖ”............... 20c.
GRIUVl-MUOSF., Jasiukničio apys. 15c 
E. Steponaičio Raštai .........................1.00
ŽtiNYBA ir ž ■uogaus gyvenimo siek 10c 
“(1R EIČIA U SI AS PAMOKINI M A S

ANGLIŠKOS KALBOS” ... 25c.
Taijigi galima gauti šie pinkus pa

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

Reikalaudami knygų arba paveiks
lų, rašykite sekančiu adresu:

lių apdovanot ų.

Y GERESNIŲ PAKTŲ nieks m-guli r.

Į KAD JAUTIESI NESVEIKAS,
f kreipsies, nes I ieku r J:is išsiunčia pu vi-:i Aim rilių ir l< i tas <1.ii is svieto, o busit, dėkingi ), 
? visi, kuriuos l’liila. M. Kliu.ikus apdovanojo irom iliilž.imsiii turiu, lai via sveikala.

A THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC
K todėl greičiau už k lūs d.iklarns išgydo ir lol.ias ligas, kurių kili neįstengė; kad čionai kiek-

DIKI.O APDARU. - 
Kf $2 50 

IUTKAI.AUJANT AlSb 
t II PIMO. VI5ADOS V«h
GLAUSTI U STCMPĄ

PINIGUS SIŲSII MO« 
NCIMRDI.'R ANT ADRESO.

PERSKAITYK!
Užsirašyk Socijalistų Partijos Latvių! 

Organizacijos Centralinį Organų

‘STRAHDNEEKS’
“Strahdnee.ks” yra darbo žmonių lai- Į
kraštis, išleidžiamas ir palaikomas tik- * 
tai darbininkų, Jūsų oarama jam būti
nai reikalinga. “Strandneeks” kainuo-Į 
ja 1 mėnesiui 25c, 4 mėnesiams $1.00, 8 : 
mėnesiams $2.00, metams $3.00. “Stra- Į 
hdneeko” redakcijoj randasi ir knygos, 
kuriame galima gauti visos geriausios 
latvių ir rusų knygos. Reikalaukit ka- 
taliogo; bus priausta dykai.
Pinigua galima siusti ir markėmis. Adresuok taip:

“STRAHDNEEKS”
Box 397 Fitchburg, Mass.

ĮS1TEMYK, kad slaptybės ligų saugiai užlaikoma, visada.
J K"AO M F Q V17 Ilk" A Bu r nori pastoti sveiku ir lai-f IvAU Lai lYtLoV MINDŲ. U.d auiluidiyU, O Jeigu toli gy.
f vcnl, Utdaprlyk savo Ilgy: bei uesveikumiK lietuviškoj kalboje kur, kenkia, <> t ikėk, kad apturėsi 

tikri^ pageliau sveika Iii I a i p I uksla nčui i. kurie jau džiaugiasi i r dėka veja. nes č.oiui i išgydo i r 
A tokias, kuri i| kiti neg Gojo išgydyti ka i p šviežias t ei p i r užsi senėj sius I i-pi s nuo skaudėjimo:
■ pačiuos, rankose, kojose, su mi riuose, k i ui i nėj, st re nose, ga'vos šoihį : išliėri inti I spuogą is nuo
■ blogo i r nečyslo kraujo, nuo s.aužagystės sėklos u u bėgimo, nusilpnėjimo, viduriu ned iri niuo, už- 
* kietėjimo slogos, greito pailsimo, nerviškumo, baimės, silpno ir iiiiinnžėjuslo I ra ujo, užkrečia-

miį slaptų lytiškų ligų. Šiidies, kepenų, inkstu, silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, 
J nu peršalimo slogų, blogų sapnų, n •mlgos, neliirejiino apetito, be peil o, be,pjaustymo be ope- 
9 racijos, bet.su 1 iekarstoms, kurios tūkstančius Išgydė. Teippat moteris nuo skausmingų nie- 

i L nešintų i r kitokių ligų, kurios užpuola, varginimui žmonių, V YRU Ir MOTERŲ. Reikalaujant

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

AUDĖJ Al.”
inis 100 laiškų (sykiu ir kon- 
vertus) — tas tegul prisiun
čia 70 c. Kas ims 1000 laiš
kų — tam apsieis tik $5.00.

Taigi pasiskubinkit su už
sakymais.

Viršminėti laiškai yra 
gaunami “Laisvės” krautu- •

Pirmos Khasos Valgykla
Šiuomi pranešu kaip vietiniam, taip ! * rod‘>9 nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po šiuo adresu: 

į THE PHILADELPHIA M. CLINIC, 
F 1117 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA.
S VALANDOS; nuo 10 iš ryto iki 4 po p. Švenfrtdiotduts uito 10 Iki 3. j)tinti, ir l’etnyčlomis nuo 
A 6iki 8 vale. Reikalaukit nuo Klinlko dovanai ir skaitykit knygų „Daktaras”.
■ Pasarga: kurio daktarai negali išgydyt, tui. gali kreiptis i^rio Phila. M. Cllnlco,
■ o apturės rodi). ■}

ir iš kitur pribuvusiems svečiams, jog 
atidariau pirmos klesos valgyklą, l’as 
mane galite gaut gardžiausius pietus už 
pigų užmokestj. Su pagarba

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

(Slitzo vietoj) 'X.-&Z

i Akušerkai
SPubalgiiHi kursų Womans Medical 

College, Baltimore, Md.
2 Pasekmingai atlieka savo darbą prie 

gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir 
j; pagelbą invaifioso moterų ligose.

| F. Stropiene,*,1,
g SO. KOSl'OIN. MASS. 
8eneene»Q*eiiG*ei»eiieiiQiieiieii

GERA PROGA LIETUVIUI 
BARBERIUI.

Parsiduoda lietuviška Rarbernė, 
lietuviais apgyvento j vietoj. Biznis 
geras ir įdirbtas, nes laikau 4 melus. 
Pardavimo priežastis — savininkas 
važiuos į Lietuvą. Norintieji pirkti, 
atsišaukite arba patįs atvaduokite po 
šiuo adresu:

Z. W. Pekarskis, (80) 
Lawrence, Mass.151 Elm st.242 Broadway,

LAISVĖ,”
, So. Boston. Mass

įįį^^.^
MM

bet.su



