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Telefonas:
So. Boston 21013.

suplėšytų, o laikraščių, tai ir 
suplėšytų negauni matyti. 
Juk, rodos, jie ne dėlto yra 
siuntinėjami, kad mėtyti ar 
plėšyti. Taigi laikas būtų

ohuv, uy So. Boston, Mass.

Visuomenės, Kultūros, Politikos Laikraštis

Eina du sykiu savaitėj: Utarninke ir Petnyčlo] * 
Leidžiu "LAISVOS BENDROVĖ" 

PRENUMERATA METAMS:
Amerikoje................................. ................
Kanadoje ir užrubežiuose........................

PL'Slil METŲ:
Kanadoj.' ir u/.rubt žiunse ..................
Amerikoje.................. ...............................

K >KMn«lniniu kainos ant užkluualmo.

Schmidtas pripažintas 
žmogžudžiu.

N$w York.—Teismas pri
pažino kunigą Schmidtą kal
tu pirmo laipsnio žmogžu
dystėj.
11 žmonių prigėrė laike vie- 

sulos.
Nome, Alaska. — Laike 

baisios viesulos, kuri siautė 
Alaskoj pereitą savaitę, pri
gėrė 11 žmonių, kuriuos vie
sulą užklupo ant jūrių ma
žose valtelėse.
Susirėmimas streikierių su 

policija.
Calumet, Mich. 8 sp. įvyko 

kruvinas susirėmimas strei
kierių su policija. Prasidėjo 
šaudymas, laike kurio su
žeista keli streikieriai ir už
muštas šerifo pagelbininkas 
J. Pollock. Jį nušovė strei- 
kieris Manericha. Šaudyt į 
streikierius pradėjo šerifo 
pagelbininkas Pollock. Ji
sai sužeidė streikierį Mane
richa. Manerich, gavęs žai
zdą, tuojaus išsitraukėre- 
volverį ir padėjo Pollocką 
ant vietos.

Policija areštavo Maneri- 
chą ir dar keliatą streikie
rių. Taipgi suareštuotos 
penkios moterįs, kurios veik 
mirtinai primušė streiklau-

12 d. spalio taipgi nežino
mi žmonės iš automobiliaus 
pradėjo šaudyti į streikie
rius. Milicija neva norėjo 
sulaikyti tą automobilių, bet 
tas pabėgo.

2 užmušti ir 13 sužeistų.
Pittsburgh, Pa., 16 spalio. 

Netoli nuo Pittsburgho 
smarkiai einantis gatveka- 
ris iššoko iš relių. 13 žmo
nių sunkiai sužeista ir 2 liko 
užmušti ant vietos.
Nubaudė 603 gyvojo tavoro 

pirklius.
Suvienytos Valstijos laike 

pastarųjų trijų metų suare
štavo ir nubaudė 603 gyvojo 
tavoro pirklius.
Sako, atpigs valgomi pro

duktai.
Amerikos laikraščiai da

bar daug rašo apie panaiki
nimą muitų ant valgomų 
produktų. Jie tikrina, kad 
valgomieji produktai dabar 
turės atpigti, o ypač mėsa, 
kurios bus daug atvežta iš 
Argentinos.

Čia pat tie laikraščiai ap- 
skaitliuoja, kad nei vienoj 
šaly nebuvo tokio brangumo 
produktų, kaip Suv. Valsti
jose. Valgomieji produktai 
Suv. Valstijose 
rųjų trylikos 
net ant 53%.

Deportuoja
Neseniai 

valdžia susekė, 
visi chiniečiai,

sias malūnas “Southwestern 
Milling Co.” Jame buvo su
nitą 25,000 bušelių kviečių 
r 15,000 bušeliu miltu. Vis- 7 C i-
<as sudegė. Nuostolių pa
daryta ant 600,000 dolerių.
Beveik pusė Mexikos ran

dasi sukilėlių rankose.
Mexikos sukilėliams vis 

geriau sekasi. Jie užima 
miestą po miesto. Jų ran
gose dabar randasi jau veik 
nisė Mexikos. Iš EI Paso 
oraneša, kad sukilėliai lai
mėjo mūšį ties Chihuahua.

Mexikos žmonės prieš 
Huertą.

Mexikos žmonės labai pa
sipiktino prieš Huertą, ku
ris apsiskelbė diktatorium 
ir pasodino į kalėjimą 110 
oarlamento atstovu. Eina 
gandas, kad visi atstovai 
dus nužudyti tokiu pat ke- 
'iu, kaip nužudė Maderą. 
Mieste Mexiko žmonės la
bai nerimauja. Visas mies
tas apstatytas Huerto išti
kima kariumene.
Visgi socijalistai laimėjo.
Seattle, Wash., 9 d. spalio. 

Čia vietiniai socijalistai pri
vertė augščiausįjį teismą iš
tirti suimtųjų draugų daly
ką. Buvo paskirta komisija 
ištirti tam dalykui iš 8 teisė
jų, kurie visgi išnešė nuos- 
orendį, kuriuomi paliepė 
•šleisti iš kalėjimo 45 soči ja
ustus. Jie buvo suareštuoti 
už “peržengimą” įstatymų, 
kadangi jie pasakė, jog ne
paisys jokių ten “injunc
tion”, kurie uždraudžia pi
liečiams laikyti susirinki
mus ant gatvių. Didžiuma 
oaliuosuotų socijalistų buvo 
nubausti nuo 100 ik 400 dol. 
•r šešiais mėnesiais kalėji
mo. Jie visi jau paliuosuoti. 
Dabar gal toks kvailas už
draudimas bus panaikintas, 
nes jis varžo piliečių lasvės 
žodį, nes vistek socijalistai 
varys smarkią kovą už lais
vės žodį.
Mexikos revoliucijonieriai 

žudo ispanus.
Laikraščiai praneša, kad 

Mexikos sukilėliai, užėmę 
miestą Torreon, surengė 
baisią ispanų skerdynę. Iš
pjauta apie šimtas ispanų.
Apie Colorados kalnakasių 

streiką.
Boulder, Colo. — Colora

dos kalnakasiai, nepaisant 
didžiausių persekiojimų, 
laikosi stiprioj vienybėj. 
Pribuvus milicijai, streikie
rių padėjimas žymiai pablo
gėjo. Prasidėjo areštavi
mai žymesniųjų streikierių. 
Teismai uždraudė streikie- 
riams pikietauti. Neklau-

chniečius.
Suv. Valstijų 

kad beveik 
kurie tik at

važiuoja į Mexika, vėliaus 
slaptai persikrausto į Suv. 
Valstijas. Dabar toki chi
niečiai yra gaudomi ir de
portuojami atgal. Garlaivis 
“Mongolia” Jau išvežė 80 
chiniečių.

Taipgi rekordas.
New York. Yra apskait- 

liuota, jog nuo 1 sausio, 1913 
metų iki šiam laikui New 
Yorko mieste ekspliodavo 
jau net 148 bombos. Svar
biausia yra tas, kad per tą 
laiką policija nerado nei vie
no “bombisto.” Tas parodo, 
kad banditai veikia, susita
rę su policija.

Sudegė malūnas.
Kansas City, Mo., 16 spa

lio. — čia sudegė didžiau-

sančius areštuoja ir smar
kiai baudžia.

Užmušė 4 streikierius.
Trinidad, Colo. Susirėmi

me streikierių su milicija, 
liko užmušti 4 streikieriai. 
Milicija, kur tik pamato bū
relį susirinkusių streikierių, 
tuojaus pradeda į juos šau
dyti, kol tie neišsiskirsto.

Pasekmes naujo tarifo.
Joliet, Ill. — Iš priežasties 

įvedimo naujo tarifo čia liko 
uždarytos dvi plieno dirbtu
vės. Paleista apie 600 dar
bininkų.

Taip-pat pranešama iš 
Gary, Ind., kad ir ten iš plie
no dirbtuvių paleidžiama 
daug darbininkų.

Iš kitų miestų ir miestelių 
ateina tokios pat žinios.

Demonstracija prieš so- 
cijalistus.

Buenos Aires, Argentina. 
Argentinos katalikiški dar
bininkai, kunigų suagituoti, 
parengė priešsocijalistišką 
demonstraciją.
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žuvo 500 mainierių.
Cardiff, Anglija. Univer

sal mainose ištiko didelė 
ekspliozija, kurioje žuvo 
500 mainierių. Kada atsiti
ko ekspliozija, mainose dir
bo 931 darbininkas. Tokia 
smarki buvo ekspliozija, kad 
suardė šaftą ir mašineriją, 
kas baisiai apsunkino gelbė
jimą nelaimingųjų. Mainie
rių pačios su kūdikiais ant 
rankų visos susirinko 
apie degančią duobę ir vai
tojo, laukdamos savo vyrų.

1900 metais tose pačiose 
mainose nuo ekspliozijos žu
vo 120 žmonių.

Susidaužė trukiai.
Liverpool, 15 spalio. Eks

presinis trūkis susimušė su 
paprastu, nuo ko 12 žmonių 
liko užmušta, o 40 pavojin
gai sužeista. Priežastis ne
laimės buvo ta, jog vienas 
pasažierius patraukė šniū
rą, norėdamas sustabdyti 
trūkį dėlei kokios tai prie
žasties. Bestabdydamas pa
leido tiek garo, kad mašinis
tas negalėjo matyti nei sig
nalų ir užbėgo ant kito trū
kio.
Didžiausia gelžkelio stacija.

Geneva, Šveicarija. Ba
zely pradėta budavoti di
džiausia gelžkelio stacija. 
Darbas tęsis 3 metus. Sta
cijos pastatymas apsieis ko
kia 15 milijonų dolerių. Tai 
bus viena iš didžiausių gelž
kelio stacijų pasaulyje.

Austrija stabdo išeivystę.
Iš Londono praneša, jog 

išeivystė į Ameriką Austri
joj taip pasididino, jog val
džia stengiasi kiek galėda
ma sustabdyti.

Šįmet Austrijos kariume- 
nei trūksta 100,000 vyrų, o 
jie visi išėję į Canadą. Far- 
meriai taipgi skundžiasi, jog 
jiems trūksta darbininkų.

Italija irgi stengiasi sulai
kyti išeivystę.
Blaivininkų suvažiavimas
Italijos mieste Milane da

romas didelis tarptautiškas 
bl a i v i n i n k i i suvažiavimas. 
Suvažiavo iš visų šalių. 350 
blaivybės draugijos atsto
vų. Tariamasi, kaip kovoti 
prieš žmonių girtuoklystę.

Rusų laivynas.
Rusų laivynas iš Londono 

nuplaukė Prancūzijos mies- 
tuosna. Prancūzai irgi la
bai iškilmingai pasitiko Ru
sijos jūrininkus, iškėlė 
jiems pietus, užprašė teat
ram Vi§ tai daroma, kad 
parodyti, jog Rusijos, An
glijos ir Franci jos valdžių 
reikalai labai artimi. Rusų 
valdžia stengėsi pasiskolinti 
iš Francijos turtuolių apie 
100 milijonų rublių. Tie pi
nigai eisią naujiems gelžke- 
liams tiesti.

Nauja žeme.
St. Michael, Alaska. — Iš 

čia praneša, kad rusiška 
ekspedicija po vadovyste ty
rinėtojams Vilkickio, atrado 
šiaurėje naują žemę, kuri 
guli į vakarus nuo Azijos. 
Tą žemę Vilkickis pavadino 
‘‘Mikalojaus Il-ro žeme.” 
Toji žemė gana didelė ir vi
sa apdengta sniegu. Kadan
gi Vilkickis yra Rusijos pi
lietis, tai ir jo atrastoji že
mė priklausys Rusijai.

Augmenų naujai atrastoj 
žemėj mažai, bet šiaurės 
žvėrių ir paukščių yra gana 
daug.
Numirė Japonijos korikas.

Tokio, Japonija. — 10 d. 
spalio čia numirė didžiau-

sias darbininkų judėjimo 
priešas kunigaikštis Katsu
ra, kuris buvo ministerių 
pirmininku. Japonijos dar
bininkai jam davė koriko 
vardą, kadangi anais metais 
jis liepė pakarti 24 socijalis- 
tus. Vadinasi, vienu bude
liu mažiau.

Militariškas šėlimas.
Šiomis dienomis Austri

jos valdžia paskyrė 225 mili
jonus kronų (apie 45 milijo
nus dolerių) ant padidinittio 
laivyno. Įsakyta kuogrei- 
čiausiai pabudavoti keliatą 
kariškų laivų.

Rusija, išgirdusi, kad Au
strija didina savo kariškas 
spėkas, taipgi nutarė padi
dinti išlaidas kariškiems tik
slams. Sekančių metų Ru
sijos kariškoms ■ išlaidoms 
paskirta 250 milijonų rub- 
lių.

Albanijos gubernatorius.
Nuo salos Korfu praneša, 

kad Albanija jau pasiskyrė 
sau gubernatorių.,> Juomi 
bus Essad Paša.
Turkija nupirko didelį ka

rišką laivą.
Vienna. Iš čid ^praneša, 

kad Turkija nusipirko dide
lį karišką laivą, kuris buvo 
pabudavotas dėl Brazilijos. 
Tai yra vienas iš didžiausių 
laivų, kuris bus dideliu ap- 
ginimu Bosforo.
Ir vėl nesutikimai tarp Ja

ponijos ir Chinijos.
Japonija nori būtinai pa

sinaudoti Chinijos nusilpnė
jimu. Jinai nepraleidžia ma
žiausios progos, kad pri
kibti prie Chinijos. Pirmes- 
nieji nesusipratimai buvo 
šiaip - taip užglostyti, bet 
dabar atsirado nauja. Nan- 
kine, laike susirėmimų, liko 
užmušta keliatas japonų. 
Dabar Japonijos valdžia už 
savo pavaldinius reikalauja 
didelio atlyginimo. Negana 
to, ji reikalauja, kad būt 
atstatytas nuo vietos gene
rolas Chang - Hsu, kuris y- 
ra Japonijos priešu.
Pasikėsinimas ant Chinijos 

prezidento.
Pekin, 16 spalio. — Laike 

naujo Chinijos prezidento 
innauguracijos susekta suo
kalbis ant jo gyvasties. Pa- 
sikėsintojai yra pietų suki
lėliai. Suareštuotas suokal
bininkų vadas.

Cholera ant Balkanų.
Beveik visoj Ruminijoj 

žmonės pradėjo sirgti chole
ra. Dabar priskaitoma 1143 
sergančių. Keliatas šimtų 
jau mirė.

Serbijoj irgi tas pats. Čia 
cholera sergančių yra 1,035, 
iš kurių jau 200 mirė.

Kitose Balkanų viešpatys
tėse cholera taipgi siaučia. 
Žmonės labai nusiminę. Di
delis skurdas ir nešvarumas 
daug prisideda prie chole
ros išsiplatinimo.

Tai matot, koki vaisiai ka-’ 
rėš.
žydai ir krikščionių krau

jas.
Budapešte 100 žydiškų ra

binų prisiekė ir pasirašė po 
tam tikra deklaracija, kad 
nei viena žydų tikėjimiška 
sekta nevartoja krikščionių 
kraujo. Kopija tos deklara
cijos liko pasiųsta per Rusi
jos konsulį Kijevan, kur yra 
kaltinamas žydelis Beilis už 
naudojimą krikščioniško 
kraujo.

Sufragisčių darbai.
Liverpool, Anglija. 15 d. 

spalio sufragistės užpuolė 
ant pačtos baksų ir sunaiki
no daugybę laiškų.

Menki juokai su jomis iš
eina. Bekovodamos su val
džia, daro nuostolius vi
siems gyventojams.

Atsiminė 1905 metus.
Tomsko gub. 25 žmones 

buvo teisiami dar už 1905 m. 
riaušes. Kelis jų išteisino, 
kitus gi nuteisė kalėjimam

Kada atsiminė!
žemvaldžių suvažiavimas 

Kijeve.
Šiomis dienomis daromas 

didelis žemvaldžių suvažia
vimas Kijeve. Suvažiavę ta
riasi stambiejie žemvaldžiai, 
dvarininkai. Dvarininkams 
valdžia užsitiki, todėl jų su- 
važiaviman ir policijos nėra 
atsiuntusi. Tečiaus valdžia 
labai nusistebėjo, išgirdus, 
kaip tie žemvaldžiai nutarė: 
kad ūkio reikalai gerai plė
totųs Rusijoj, būtinai reikia 
pildyti spalio 17 d. 1905 m. 
manifestus — reikia, kad 
Rusijoj būtų spaudos (laik-

mų, sąžinės (tikėjimo), drau 
gijų laisvė. Būtent viso to, 
kas tame manifeste paties 
caro buvo pažadėta ir išpra- 
džios dargi pildyta, o tik pa
skui pamažėli viską suvar
žė. Žemvaldžiai ir šiaip ū- 
kininkai daug naudingų nu
tarimų padarė.

Cholera vis nenustoja 
siautus pietuose Rusijos ir 
užsienio. Rumunų sostapi- 
lyj'Bakarestc nuo pradžios 
susirgo cholera 2 tūkstan
čiai 716 žmonių, mirė gi 1136 
žmonės. Tikras skerdynes 
cholera daro turkų kariume- 
nėj. Kai-kurios turkų ka- 
riumenės dalįs grūmoja dar
gi sukilti, jeigu nebus geriau 
nuo choleros gydomi. Cho
lera siaučia visame Balkanų 
pusalyje ir kai-kur Austri
joj. Vis tai nelaimingosios 
karės darbai ir pasekmės.

labiausia pietuose. Bet aną 
dieną ji atvyko ir mūsų kai- 
mynybėn, Minskan. Atva
žiavęs iš Maskvos Minskan 
valstietis susirgo cholera. 
Maskvoj choleros nėra, tai
gi jis cholera užsikrėtė kur

Streikas.
Beveik visa pietų Rusijos 

duona išvežama per Nikola
jevo miestą, o paskui Juodo
mis jūrėmis. Ten yra pada
ryta didelės grūdų klėtįs, 
elevatoriais vadinami. Šio
mis dienomis sustreikavo 
elevatorių darbininkai, rei
kalaudami sau algos pakelti. 
Elevatorių šeimininkai ne
nusileidžia. Darbams dirb
ti pristatė kalinius, moteris 
net vaikus, bet iš to nieko 
gero neišeina. Jeigu strei
kas ilgai tęsis, javai ir pas 
mus gali žymiai atpigti.

Nuomonė apie naują dėl

Odesa. Apskričio teismo 
visų skyrių posėdyje buvo 
svarstoma naujas įstatas a- 
pie kovą su chuliganais. Tei
smas vienbalsiai atsisakė 
nuo plakimo rykštėmis ir 
nurodė, kad teismas leistų 
paskirti didesnę bausmę 
tiems, kuriems teismas pri
pažins reikalinga, o ne vi
siems pripažintiems . chuli
ganais.
Miestų gyventojų atstovų 

suvažiavimas.
Kijevas. Prasidėjo pir- 

masai visos Rusijos miestų 
gyventojų atstovų suvažia- 
mas.

Suvažiavimas svarstys, 
kokiu būdu pagerinus mies
tų finansus. Kijevan atvy
ko 110 delegatų.

III Metai

“Lietuvos Ūkininkas” ra
šo:

Atstovas kun. Laukaitis 
jau dabar pats “Šaltinio” 
N38 šaukia, kad nebučiavęs 
provoslavų vyskupui Anato
lijui rankos, sako, kad tai 
“L. U.” jį baisiai “šmeižiąs”, 
o kas norįs apie tai persitik
rinti, tai tegul kreipiasi į 
Anatolijų, kuris ir neslėp
siąs, kaip su juo sveikinęsis 
kun. Laukaitis.

Taip-pat ir dėlei tos 
provoslavų inkonos kun. 
Laukaitis ten-pat rašo: 
“Stačiatikišką ikoną pado
vanojau ne aš su p. Yču, bet 
Valstybės Dūma”. Dūmos 
prezidiumas išskaitęs, girdi, 
iš visų atstovų po 8 rub., iš
skyrus pačių kairiųjų.

Tačiaus, ką męs tame rei
kale anksčiau pasakėme, tą | daininkus, aptars neleisti- 
i r (tybar tvirtiname. O ar nus dainininkų pasielgimus, 
kunigas Laukaitis vysk. A- jei jų atsirastų ir tt. Tai la- 
natohjui bučiavo tiesiai j bai svarbu. Beto, nutarė 
nuogą ranką, ar [alkūnę, ar gaidas pirkti bendrai, nes 
j jo dvasiškus rūbus, den- vienam vargonininkui sun- 
giančius jo rankas, tas ir ku tai ištesėti. Tai ir- 
mums, ir visiems kitiems gj teisinga. Išties, jeigu 
be abejo vistiek. Na, o dėl jaunimas nori išsimokinti 
to paveikslo,. tai gerai daro naujų dainų, tai supranta- 
kun. Laukaitis, kad prisipa- ma> negali reikalauti, kad 
žįsta, kad iš jo su Yču išskai- vargonininkas pirktų gai- 
to po 8 rub. f]as. (“L. U.”)

Durna ir Durnos prezidiu
mas iš nieko per prievartą ir Negražus atsitikimas, 
be žinios jokių pinigų neiš- Alvitas,. Vilk. pav. Rug- 
skaito ir išskaityti negalį. sėjo 8 d. per Šilinę (Ašpaža) 
Tai gali padaryti tik per vi- viduryj mišių buvo labai ne- 
suotiną Durnos nutarimą, o gražus atsitikimas. Mer- 
tokio nutarimo nebuvo. gaitė kokių 12-13 metų dėjo 

iv j . - auku 10 kapeikų ir paėmė 5
Brolžudybe. kapeik. atgal. Bet sargas

Marijampolės pav. Sliena- tuojaus nusitvėrė mergaitę 
vos kaime, du girti broliai ir ėmė mušti čia-pat viduryj 
peiliais papjovė savo trečią bažnyčios, ir mušdamas nu- 
brolį. Nelaimingasai po 2 varė pas prabasčių; dar no- 
valandų kankinimosi mirė, rėjo paduoti policijai, bet 
Toji baisi nelaimė atsitiko ir Virbalio prabasčius, viską 
dėlei tėvų kaltės, kad jie sa- ištyręs, išvijo tokį geradėją 
vo vaikams nedavė apšvie- už jo žvėriškumą. Buvo 
tos, negynė jų nuo girtuok- koks tai Dambrauskas, 1905- 
lystės. Beabejonės negali- -6 metais sėdėjęs kalėjime 
ma ir iš tėvų daug reikalai!- tiž juodašimtiškus rtarbus. 
ti: patįs būdami tamsiais, Dabar bažnyčios tarnas, 
negalėjo ir suprasti, kaip Bažnyčios tarnai mandagiai 
reikia vaikus auginti. turi elgtis su žmonėmis, o y- 

. « . i v. „ pač su jaunuomene. PasKunigų įmelasirdingunias ;nug g. ba<llyčiose labai tan, 
Videniškis, Viln. pav. Ne- kiai tarnauja storžieviai ar 

toli žvinūnų kaimo gyvena nuobradai. ‘ 
desentininkai. štai rugpjū
čio 3 d. perkūnas uždegė na- Iškasenos,
šlės Meškienės grinčią ir ją Vis daugiau ir daugiau iš
pučia užmušęs tik jos duktė kasama senovės liekanų. Ne- 
19-20 metų išsigelbėjo kaip seniai rado senas akmenines 
ten per langą. Subėgo kai- girnas, dalį molinės, gražiai 
mynai, bet ir tie nieko neiš- išskaptuotos pypkės, ant ku- 
gelbėjo, nes jau stogas buvo rios padėtas parašas: “dla 
sugriuvęs į vidų. Mergaite przyja” (ciela); beto, randa- 
paliko be motinos ir pašto- dama daug senų koklių, pi
gos, tik apatinėse drapano- nigų. Neseniai, netoli Rud- 
se. Tad kaimynai, katalikai nikų vartų, 2į metro gilu- 
ir sentikiai, sumetė jai 7 moję rado mažų, gražiai pa- 
rublius. Tuojaus_ po gaiš- dabintų štyletų, o praėjusios 
ro surinko veliones kaulus, savaitės gale Zavalinėje gat- 
sudėjo j grabą ir nuvežė j vėje iškasė didelį kirvp Ar- 
Videniškį laidoti. Mergaite cheologai mano, kad tai Be
prašė klebono, kad jis jos novinis budelių kirvis, 
motinos kaulus palaidotu be 
užmokęsnio. Klebonas ant Pastogės ir šuliniai, 
to jokiu budu nesutiko, sa- Kauno, Virbalio ir Vilka- 
kydamas, kad be užmokės- viskio gelžkelio stotise keti
nio jis negali laidoti. rl ad narna paruošti pastogės ir 
mergaitė atidavė tuos 7 rub- šuliniai, kame galima būtų 
liūs, tai tuomet palaidos jos statyti ir girdyti per sieną 
motinos kaulus. gabenamus gyvulius.

Dėlei pačto betvarkės. Numirė grafienė Zubovienė.
Seniau, kaip atmenu, U te- Šiauliai. A. a. gr. A. V. 

nos, Ukm. pav., pačte buvo Zubovienė pasimirė Šiaul- 
geresnė tvarka, nes laiškus ‘ ....................... "
ir laikraščius gaudavome 
pačte. Dabar, dėl kokios 
tai priežasties, pačte laiškų 
ir laikraščių nebelaiko, o at
neša valsčiaus raštinėn; ten 
gi paliekami ant langų ir 
suolų be jokios priežiūros.Imokytoju paskirtas Bron. 
Dauguma laiškų matyti čia Untulis.

Žemaičių Kalvarijoj jau 
nuo šio pavasario pažanges
nis jaunimas nedalyvauja 
chore. Buvo taip: kokių 
ten priežasčių dėlei, vargo
nininkas pavarė iš choro dvi 
daininkes, išvadinęs jas “L. 
Ūkininko” “apaštalėmis”. 
Prisilaikydami vienybės, ir 
kiti atsisakė dalyvauti cho
re. Tokiu būdu, choras be
veik išįro. Vargonininkas, 
matydamas jaunimą nesi- 
lenkiantį prieš jį, patsai tu
rėjo jaunimą perprašyti. 
Dabar vėl jaunimas sutiko 
dalyvauti, bet padaryta su
tartis: renkama iš daininin
kų valdybą, kuri tvarkys 
ehoro reikalus: ji priiminės

iuose ir palaidota 8 d. rugs. 
Buvo tai šviesi ypata, tikra 
savo krašto pilietė.

Lietuvis mokytojas.
Telšių privatiškoj gimnazi

joj lotynų ir lietuvių kalbos
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įvyko

Numirusios marios

Ir “Viltis” neištikima.
“-Viltis” dienraščiu virsta. 

“Viltis” seniai žinoma, kai
po uoliausia klerikalų užta
rėja, bet... o stebuklai! Mū
sų kunigams ir “Viltis” neiš
tikima. Dėl mūsų klebonijų 
karžygių civilizuota Vil
niaus davatka perdaug jau 
pirmeiviška. “Lietuvos Ūki
ninkas” praneša įdomių ži
nių apie “V.” šėrininkų susi
rinkimą. Suvažiavo veik vi
si kunigai. Jie pažadėjo su
mesti 25 tūkstančius rublių, 
bet už tai atstatė nuo redak- 
torystės pp. Smetoną ir Ku
bilių. Smetona pirmiau bu
vo žinomas pirmeivių vadas, 
Kubilius gi savo laiku pa
garsėjo, kaipo pirmeivis Dū
mos atstovas. Bet tiedu vei
kėju pasigundė ra
gauti iš vieno puodo su ku
nigais... na ir susilaukė pa- 
varymo. Tai jiems atlygini
mas už reganatizmą, ypač 
p. Smetonai.

Jeigu ligišiol “Viltis” nors 
per pusę lūpų išsitardavo 
prieš vieną - kitą kunigų 
darbelį, tai “Viltis” - dien
raštis bus vedamas Seinų 
“Šaltinio” dvasioje.

Na ką... rasit, taip bus ir 
geriau. Juodoji Lietuvos 
gauja savo politiškame ci
nizme nežino rybos. Pa
sak “Ūkininko”, ji ir savo 
prietelius prašalina, jeigu 
šie bent žodelį prieš ją pasa
ko.

“Laisvė” jau nekartą nu
rodė, kad mūsų kunigai net 
už patį. popiežių katali- 
kiškesni.”

Laikraštijoj.
Mūsų laikraštijoj 

gana stambios naujienos. 
Tilžės “Birutė” praneša, kad 
josios išeidinėjimas apsistos 
bent trims mėnesiams. Pra
slinkus tam laikui, “Birutė” 
vėl žada pasirodyti. Mums 
teko girdėti, kad “Birutė” 
ketina Amerikon kelties. 
Rasit, tai ne visiškai teisin
gas girdas. Kiti laikraščiai 
praneša, kad p. Vanagaitis 
vėl žada ypatiškai Suv. Val
stijose apsilankyti. “Biru
tės” žuvimas skaudžiai atsi
lieptų ant Prūsų lietuvių 
progresyviško krutėjimo. 
Šiąip ar taip kalbėsime, 
bet ačiū “Birutei” ir jos pa
kraipos veikėjams, ten pri
dygo apsčiai draugijų. Sun
ku žinoti, kodėl ten amži
nos peštynės būna. Žuvus 
“Birutei” — F 
liktųsi pačios 
bjaurios ceitungos.

Bet, norint išlaikyti “Bi
rutę”, reikia ruošti funda
mentas pačioj Prūsų Lietu
voj, o ne Amerikoj ir ne 
Škotijoj.

Vilniuje liovėsi ėjęs “žem
dirbys.” Turbūt, subankru- 
tijo. Pakraipos buvo kleri- 
kališkos.

Šiauliuose žada pasirodyti 
pirmeiviškas savaitraštis 
“Šiaulių Žodis.”

Prie kauniškės “Vieny
bės” įsikūrė kokis tai “Vien
sėdis.”

Amerikoj tylu. Rodosi, 
“Dagis” bus numiręs. Apie 
naujus laikraščius nieko ne
girdėti. - ♦
Pravoslavai, katalikai, kal

vinai.
Argi Yčas klerikalas? Juk 

jisai yra kalvinas, vadinasi, 
negali būti katalikišku kleri
kalu. Taip galvoja“Tėvynė”.

“Dilgėlės^’ gi atsako:
“Katalikų kunigas Lau

kaitis gyrėsi, kad Lietu
vos kunigai yra 
parsidavę pravoslaviškai 
valdžiai... Jeigu taip, tai 
kodėl protestonas negali 
parsiduoti katalikų kuni
gams?”
Nabagas p. Račkauskas! 

Jam akyse raiba pasidarė. 
Net nežino, kad klerikaliz
mas nėra sinonimu katolici
zmo. —
Amerikos lietuviai darbinin

kai ir tautos namas.
Po tokiu antgalviu “Pir

myn” N 28 tilpo gana ilgas 
ir teisingas drg. P. Grigaičio 
straipsnis. Tą straipsnį re
komenduojame perskaityti 
visiems, kūne yra užintere- 
suoti tautos namų klausimu.

rusuose 
vienos

vėl 
tos

'Kuomet pasiklausai arba 
perbėgi akimis laikraštį,*tai 
nesurandi vietelės, kur dar
bininkai ramiai glūdėtų. Vi
sur eirja kova ir dar kruvi
na kova.

Bet su kuo darbininkai 
kovoja? Gal skaitytojas nu
sijuoks iš mano keisto klau
simo ir tuojaus atsakys: “Su 
kapitalistais!”

Aš gi sakau, kad darbi
ninkai kovoja ne su kapitali
stais, bet su tais pačiais dar
bininkais. Kapitalistai la
bai silpni, kad galėtų stoti į 
kovą su darbininkais.

Dabartinę proletarijatiš- 
ką visuomenę męs galime 
padalinti į dvi klesi: “raudo
nųjų” ir “geltonųjų”. “Rau
donoji” klesa — tai organi
zuoti darbininkai; “gelto
noji” — tai neorganizuoti, 
tamsus darbininkai. Kuo
met tik organizuota proleta
riate dalis apskelbia kovą 
darbdaviui bei kapitalistui, 
—neorganizuota dalis arba 
“geltonoji” išeina ] kovą su 
organizuotąja dalimi. Tuo
met ir prasideda kova ir, 
kartais, net kruvina kova.

Na, ir su kuo gi dabar 
darbininkai kovoja? Aš čia 
visai nematau, kad organi
zuotoji darbininkų dalis ko
votų su kapitalistais; jie ko
voja vien tik su neorgani
zuotais darbininkais — su 
“geltonaisiais”, kurie užė
mė jų. vietas arba, teisin
giau pasakius, atliko roles 
judošių — pardavė savo tik
ru broliu - darbininku reika- V V V
lūs, už kuriuos tie buvo pra
dėję kovoti.

kapitalistai gi visai nepri
sideda prie aktyviško daly- 
/avimo streike, jie tik rūpi
nasi suorganizuoti “gelto
nųjų” armiją, kuri stotų į 
kovą prieš “raudonuosius”.

Kuomet stoja dvi proleta
riate klesi į kovą, tuomet 
jau darbininkų laimėjimas 
priklauso nuo to, kokia pa- 
jiega būna “geltonųjų.” Jei
gu “geltonieji” būna persilp- 
ni — darbininkų pusėj lai
mėjimas, bet jeigu “gelto
nųjų” organizacija būna sti
pri — darbininkų pralaimė
jimas.

Kiekviena šalis savaip va
dina streiklaužius. Žodis 
“streiklaužys”, rodosi, savy
je nieko bjauraus neturi. 
Bet jeigu tie streiklaužiai 
atlieka judošišką -darbą, 
parduoda savo tikrų brolių- 
darbininkų reikalus, tai jau 
nereikia didesnės dėmės ant 
darbininko sąžinės; toks 
darbininkas - streiklaužys 
yra panašus į Kainą, kuris 
užmušė savo brolį, ir tą 
bjaurią dėmę gali suprasti 
tik pats darbininkas, o ne 
kas kitas.

Vienok ta dėmė, tas bjau
rus streiklaužio pasielgimas, 
dar neužganėdina organi
zuotų darbininkų. Jie sten
giasi juos visokiais būdais 
pajuokti, persekioti, pra
vardžiuoti, o kartais net ir 
apkumščiuoti pašones. Bet 

iš išsiplatinusiųjų 
kurį vartoja milijo- 

tai žodis 
Ne koks nors 

žmogaus vardas, kuris būtų 
bjauriai pasielgęs, duotas 
streiklaužiam, bet spalva, 
išrinkta žmonijos dėl panie
kos.

Atsiradimas to žodžio iš 
istoriško darbininkų judėji
mo, teisingai nesurastas, 
bet yra pasakojimai, pagal 
kuriuos galima ir spręsti.

Streiklaužius vadina “gel
tonais” todėl, — aiškina Co- 
chet’as, — kad laike streiko 
Montceau - les - Mines jie 
užsilipino restorano langus 
geltona popiera, kur buvo 
susirinkę, kuomet tapo su
mušti streikierių. Dėl pa
juokos ir davė jiems tą var
dą. Antras atsitikimas, — 
tai laike streiko Crezoj jie 
prisisegė geltonas kvietkas, 
kad atsiskirti nuo streikie
rių laike susirėmimų.

Ar šiaip, ar taip, bet da
bar tas žodis taip plačiai iš
siplatinęs tarp darbininkų, 
kad ne tik streiklaužius, bet 
jų visą spaudą, draugystes, 
darbus ir tt., vadina gelto-

nais ir ta spalva taip prilipo, 
kad ji nenusišers per amžius 
ir visuomet bus statoma ant 
pajuokos ir paniekos prole- 
tarijato akyse.

Apart šito vardo, kuris 
jau skaitomas tarptautišku, 
yra dar čiela eilė tautiškų 
vardų, kurių atsiradimas 
tankiai būna visai nesupran
tamas ir neišaiškinamas.

Laike streiko Crezoj 
streiklaužiai užėmė vietas 
streikierių ir dirbtuvėse pil
nai pradėjo dirbti. Tuom 
tarpu streikieriai apsupo 
dirbtuves ir neišleido nei 
vieno streiklaužio iš dirbtu
vės per kelias paras. Darb
daviai gi vežė į dirbtuvę 
duoną ir sosiskas (dešru- 
kes) ir maitino streiklau
žius.^ Ir užteko to, nes pas
kui visus streiklaužius pra- 
'dėjo vadinti “soacissons.” 
Taipgi labai išsiplatinęs 
tarp Franci jos darbininkų 
žodis “renards”, kuris reiš
kia lindimą, šlykštumą, žiau
rumą ir tt. Nekuriose daly
se vadina “sarrasin” — už
puolikai ir “maccabee” —pa- 
dliena, pastipėlis ir tt.

Belgijoje, nežinia kodėl, 
streiklaužius vadina “Jam- 
bes de bos” — medinės ko
jos. Anglijos darbininkai 
taipgi keistą vardą vartoja 
streiklaužiams — “black
legs” — juodkojai; italai — 
“crumiri” — razbaininkas; 
ispanai — “esquirols” — vo
verėlės ir tt. ir tt.

Užtenka mums to, kad su-, 
rinkus visus tuos paniekos 
žodžius, kuriuos darbinin
kai išreiškia kolektyviš
kiems judošiams, tuomet 
bus aišku, ką reiškia žodis 
“streiklaužys” tarpe darbi
ninkų ir kaip darbininkai 
žiūri į tuos kolektyviškus 
judošius. Bet už tai juos ka
pitalistai vadina mandagiais 
žodeliais “darbmyliai”. Vė
liaus apie tuos “darbmylius” 
pakalbėsime plačiau.

V. Paukštys.

LAISVA

Pagal padavimo, tai esanti 
Lioto žmona.

' Netoli tos vietos randasi 
karštas šaltinis Koliroe, kur 
dar Erodas gydėsi nuo reu
matizmo.
Pagal biblijos padavimo, tai 
Sodoma ir Gomora radosi 
numirusių marių pakrašty. 
Matyties, kad ten būta vul
kanų ir labai daug sieros ir 
asfolto. Tuomi, rasit, ir ga
lima išaiškinti dievo “nu
baudimą”.

Netoli tų vietų randasi ir 
taip vadinama Sadomos obe
lis. Keisti tie sodomiški o- 
buoliai. Vos tik prisilyps- 
čius, vaisius trūksta ir pa
virsta dulkėm.

Anglų keliauninkas sako, 
kad Turkijos valdžia įsilei
dusi į tas vietas Europos ka
pitalistus, kurie mėgins eks- 
plioatuoti pakraščių turtus. 
Tuomet, žinoma, nyks ir tie 
romantiški padavimai ir bi
blijos pasakos. B—tis.

Ką bažnyčia skaito 
ideališka valstybe?

vienas 
vardu, c. z _
nai darbininku 
“geltonieji.”1
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Kas nėra girdėjęs apie nu
mirusias marias, kurios 
randasi taip vadinamoj 
šventoj Palestinos žemėj? 
Biblijoj tankiai minimas tų 
marių vardas.

Kodėl gi jos numirusio
mis pramintos? Arabai jas 
vadina dar Lioto mariomis. 
Tai ypatingiausias vandens 
rezervuaras, ligišiol labai 
mažai ištirtas. Daug įvai
rių pasakų, siekiančių ži
liausios senovės, susidėjo 
apie tas marias.

Ponas Shepston, žinomas 
anglų keleivis, speciališkai 
užsiėmė tyrinėjimu tų visų 
vietų ir štai ką jisai pasako
ja: tosios marios povaliai 
vis didinasi. Dar prieš 20 
metų pietinėj dalyj radosi 
salelė; šiandien ji jau užlie
ta. Vando povaliai pakerta 
miško šaknis ir miškas pas
kęsta tirštose bangose. O 
bangos tos išties labai tirš
tos, sunkios ir labai - labai 
tingai pliūduriuoja. Žuvų 
vandeny nėra. Plaukėjui 
labai sunku irties per ban
gas, bet užtai rėkia tik 
aukštielninkam atsigulti ir 
vanduo veik išlaiko žmogų. 
Paprastai tonas jūros van
dens turi savyje 15 kilogra
mų druskos, o numirusiose 
mariose tonas vandens turi 
93 kilogramus druskos. 
Vanduo persisunkęs druska.

Pakrantės tu mariu labai 
turtingos ir ten yra apsčiai 
gydančių minerališkų tur
tų. Ten būtų puikiausios 
vietos įvairioms gydykloms 
ir maudykloms.

Numirusios marios ran
dasi 400 metrų žemiau pa
viršiaus Viduržeminių jūrų. 
Jos turi tik 80 verstų ilgu
mo ir 18 platumo, o dėl to 
visiškai dar neištirtos.

Apielinkės numirusių ma
rių labai turtingos. Ten au
ga medis “šitim”, iš kurio, 
pasak padavimo, Nojus pa
statė sau laivą. Netoli tų 
marių randasi Masodos gi
rios, kuriose žydų patriotai 
machobejiečiai kovėsi su ry- 
mionais.

Netoli upės Arnon, kuri 
įteka į marias, randasi dide
lė uola, panaši į moteriškę

(Tąsa)
Lapkričio 1 d., 1885 metų 

aplinkraštis apie krikščio
nišką politiką štai kaip tei
sina tą galybės troškimą:

“Nors religiška draugija 
taip pat, kaip ir politiška, 
susideda iš žmonių, vienok, 
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pagal tikslo, kokį ji sau sta
tosi ir pagal būdų; kuriais 
ji stengiasi tą tikslą pasiek
ti, yra viršgamtiška ir 
dvasiška draugija ir vien 
dėlto religiškoji draugija vi
sai skiriasi nuo civiliško
sios. Bet kadangi, iš Dievo 
malonės, jinai turi savyje 
viską reikalingą jos ištver
mei ir jiegai, todėl iš pri
gimties ir sulyg teisės — ir 
šitas yra svarbiausia — ji
nai yra tobuliausia draugi
ja. Kaipo tikslas, kurio ba
žnyčia jieško, yra garbin
giausiu už viską, taip ir jos 
paveldėtoji galybė toli pra
lenkia visas kitas jiegas. 
Bažnyčios galybė nėra ma
žesnė už civilišką ir jokiu 
būdu negali būti civiliškai 
galybei paklusna.”

Bažnyčia visuomet savi
nos! tą visuotiną ir pilnai 
neprigulmingą autoritetą ir 
kartais naudojosi tuo auto
ritetu viešame gyvenime. 
Net ir apaštalai jau tą auto
ritetą savinosi, kada jie 

žydų viršininku 
mokyti žmones, 

“Męs turime die- 
klausyti, negu 

Ir visi šventieji

ritėta 
priešinosi 
draudimui
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Z,. ALEKSA.
Moterų padėjimas ir lytiškus 

klausimas Evangelijoj bei 
apaštalų raštuose.

(Tąsa.)
Evangelijos Kristus nors vietomis ir 

perstatytas skapystės šalininku, bet jis la
bai mėgsta moterų ir net prostitučių drau
gystę. Tos moters net lydėdavo Kristų jo 
kelionėse po Palestinos žemę. — “Botam jis 
(Kristus) pereidavo miestus ir sodžius... ir 
su juo buvo dvylika apaštalų ir kažkurios 
moters, kurias jis išgydė nuo piktų dvasių 
ir ligų; tarp jų buvo: Marija, vadinama 
Magdalina, iš kurios išėjo septyni paleistu
vystės velniai, ir Joanna... ir Susanna, ir 
daug kitų, ką tarnavo jam savo turtu.” 
(Luk. VIII. 1—3.) Tarpininku tarp Kris
taus ir samariečių, x kaip jau žinom, buvo 
tūla samarietė, ką turėjo penkis vyrus- 
nevyrus (Jon. IV. 39.) Kristui patikdavo 
ne tik tokių moterų tarpininkystė ir jų pa
tarnavimas savo turtu, bet taipogi tas iš- 
augštinimas, apie kurį tokios moterįs rū
pindavosi. Kristus girdavo moteris, ku
rios jam galvą brangiais aliejais sutepdavo, 
kurios jam kojas savo ašaromis numazgo
davo, kurios jo kojas išbučiuodavo! Neste
bėtina už tai, kad prie nukryžiavote Kris
taus irgi moteris matom (Mat. XXVII. 55— 
56, Mark. XV. 40—41, Luk. 27—28.) Ma
ža to. Apie Kristaus atsikėlimą iš numiru
sių moters pirmos sužino, nes joms labiau
sia rūpėjo atlankyti jau palaidota Kristų 
(Mork. 'XVI. 9—10, Luk. XXIV? 1—11.) 
Kaikurie net mano, jog moters pavogė Kri
staus kūną ir paskui apskelbė jo atsikėlimą 
iš numirusių. Gana to, jog Kristus pirmu
čiausia pasirodė jau mums žinomai Marijai 
iš Magdalos. — “Atsikėlęs anksti pirmoj ne- 
dėlioj, Jėzus pasirodė pirmiausia Marijai iš 
Magdalos, iš kurios seniai išvyjo septynis 
velnius. Ji nuėjo ir pranešė buvusiems su 
juo (Kristum), bet jos žodžiams netikėjo” 
(Mork. XVI. 9—11.) Iš šitų žodžių aiškiai 
matyti, jog Kristaus mokiniai ir jo pasekė
jai netikėjo į galimą Kristaus atsikėlimą iš 
numirusių ir netikėjo net Marijai iš Magda
los, kuri, kaipo nenormališka, galėjo atsi
kėlus] Kristų matyti vien tik savo vaidintu- 
vėj.

Šios nenormališkos moters, o taipgi 
skapystės sriovės tarp pirmųjų krikščionių, 
kartu su kitomis priežastimis prisidėjo prie 
davatkų atsiradimo, kurias pas krikščionis 
matom jau tais tolimais laikais. Pas kitų 
tikėjimų žmones davatkos buvo daug se
niau atsiradę; krikščioniškos davatkos — 
tai tik anų pamėgdžiotojos. Jau tuoj po ma- 
nomui Kristaus užgimimui, tūla našlė 84 
metų pranašauja apie būsimą Jcruzolemo

būdavo taip nepageidaujamos, kad pir
miau jų daug nužudydavo, tik vėliau Bri
tanijos valdžia sustabdė tą barbarišką dar
bą.

Indiečių religija — tai svarbiausia prie
žastis paniekinimo moteriškos lyties. In
diečiai tikėdavo, kad mirusio tėvo dūšia 
nebus linksma, jeigu jis nepaliks sūnaus, 
kuris melstųsi už jį. Bet apart religišku
mo, buvo ir ekonomiški išrokavimai.

Sūnus pasilieka su tėvu, išmoksta tą 
amatą, kokį tėvas mokėjo, paima savo pa
čią į tėvo gaspadorystę, ir užlaiko tėvus, 
kada jie pradeda senti. Mergina apsiveda 
vienuolikos arba dvylikos metų amžiaus, 
pereina į vyro namus ir pertraukia visus 
ryšius su tėvais. Apart to, kraitis turi būti 
parūpintas dėl dukters, kada* ji turi vienuo- 
liką metų amžiaus. Ir dėl to yra pažemini
mas indiečių.merginos, jeigu neapsiveda 
iki keturiolikos metų. Kuri neapsiveda vie
nuolikos metų, tai ženklas, kad jos tėvai 
neįstengė parūpinti kraičio. Vaikinas yra 
dabojamas ir skaitomas vaiku tik iki septy
nių metų amžiaus. Po septynių metų, pa
gal indiečių tikėjimą, vaikas įgyja dūšią ir 
turi būti guodojamas, kaipo užaugęs. Vai-

kas apeigas ir nuo to laiko turi atydžiai tė- 
myti visus prisakymus. Mergaitės pradeda 
dirbti visus gaspadorystės darbus taip pat 
nuo septynių metų amžiaus ir tėvas prade
da j ieškoti dėl jos vyro. Mergaitės mokslas 
yra aštriai aprubežiuotas. Vien tik vaikai 
yra priverčiami mokyties ilgas valandas, 
pagal paliepimą žiaurių mokytojų.

Liūdniausias vaikų likimas Indijoj, tai 
jaunametiškas apsivedimas. Vaikas tryli
kos arba keturiolikos metų amžiaus veda 
vienuolikos metų amžiaus mergaitę arba ir 
jaunesnę. Pas juosius nėra pasirinkimo ar
ba klausimo linkui meilės.

Indiečių vestuvės paprastai pagarsėję 
iškilmėj. Ant vestuvių dienos aprengia jau
navedę kaip galima puikiausia. Tiktai ves
tuvių diena —yra jos gyvenimo diena. Iki 
vestuvių ji yra kūdikiu, o vėliaus tampa 
verge vyro. Ji niekad nėra guodojama, kai
po moteris.

Indiečių vaikų likimas yra apgailėtinas, 
bet jų našlių likimas dar vargingesnis. Bri
tanijos valdžia panaikino tą žiaurų indiečių 
prigimtą papratimą — deginimą našlių ant 
laužo sykiu su jų numirusiais vyrais. Bet 
našlaudamos jos turi dar didesnę panieką 
nukentėti. Daugumą jų vargingas gyveni
mas priverčia prie saužudystės. Našlė, bū
dama dar jaunamete mergaite, turi nešioti 
negražiausius rūbus, skusti galvą ir turi 
susilaikyti nuo draugiškų pasilinksminimų. 
Pagal jų tikėjimiškus prietarus, našlė yra 
kaltinama už jos vyro ankstybą mirtį ir jos 
paniekinimas yra kaipo pakuta už jos kaltę.

T. Klevelis.

Feljetonas eilesekuose net nurodyta, kokios turi būti krikš
čionių davatkos (senutėmis arba našlėmis 
vadinamos.) “Našlelės turi būti renkamos 
ne jaunesnės, kaip 60 meti] ir buvusios vie
no vyro žmonos” (Pov. — Mat. V. 9.) “Senu
tės taipogi turi rėdytis, kaip pridera šven
toms; jos tenebūna plepalingos, tenetar- 
nauja girtuoklystei, temokina gero, kad 
mokytų jaunas mylėti vyrus, mylėti vaikus, 
tebūna nesuteptos (iš lytiško atžvilgio), 
švarios”... (Pov. — Mat. II. 3—5.)

Ant kiek Kristaus santikiai buvo geri 
su visokių rūšių moterimis, ant tiek tie san
tikiai buvo įtempti su jo motina ir jo namiš
kiais. Kristus, beplatindamas savo mokslą, 
net vengdavo susitikti su savo motina, o jei 
jo motina norėdavo pasimatyti su juo, tai 
jis išsižadėdavo taip savo motinos, taip savo 
brolių. “Kada gi jis dar kalbėjo prieš liau
dį, motina ir broliai jo stovėjo už durų, no
rėdami su juo pasikalbėti. Ir vienas pasa
kė jam: ‘ve motina tavo ir broliai tavo sto
vi už durų, norėdami pasikalbėti su tavim.’ 
Jis, tarusiam atsakydamas, prabilo: ‘Kas 
motina mano, kas broliai mano?’ Ir, paro
dęs ranka ant mokinių, pasakė: ‘ve motina 
mano ir broliai mano! Nes kas pildys ma
no dangiško tėvo valią, tas brolis man ir se
suo ir motina’.” (Mat. XII. 46—50.) Kitoj 
vietoj(Mork. III. 31-^35) net pasakyta, jog 
Kristaus motina šaukė jį pas save, kad pa
sisveikinti su seniai nematytu, bet sulaukė 
to-pat atsakymo. Pas Luką gi taip randa
me: “Ir atėjo pas jį motina jo ir broliai jo 
ir negalėjo prisiartinti prie jo per žmones, 
(r davė žinoti jam: ‘Motina ir broliai tavo 
stovi už durų, norėdami pamatyti tave.’ Jis 
tarė jiems, atsakydamas: ‘Motina mano ir 
broliai mano — tai klausantieji dievo žodį 
ir pildantieji jį’.” (VIII. 19—21.) čia ma
tom ne tik tą, kad Kristaus motina, dabar 

(Toliau bus.)

Kapucino atsisveikinimas.
Laikraščiai pranešė, kad tėvas kapu

cinas išvažiavo iš Suvienyti,! Valstijy j 
savo klkštorip Lenkijoj, pasakęs laike 
savo antro atsilankymo Amerikoj su
virk 1000 pamokslŲ.

Oi eisiu, eisiu, aš čia nebūsiu, 
Į savo klioštorėlį.
Ten pasimelsiu aš prie šešėlio 
Domazo Macochėlio.

Indiečių moterįs

gąitė — šeimynoj nuliūdimas, 
I visi išreiškia apgailestavimą,

ymo popiežiai

vo labiau 
žmonių.” 
tėvai, prie, kiekvienos pro
gos, stengėsi sudrūtinti sa
vo pilnai neprigulmingą au
toritetą.
niekad nepraleisdavo pro
gos su didžiūusia puikybe tą 
autoritetą parodyti visiems 
savo priešams.

Tokiu būdu, popiežiaus, 
kaipo bažnyčios galvos, au
toritetas esąs augštesnis už 
visus valstybės autoritetus. 
Jis esąs Kristaus vietinin
kas ir dievo valios skelbė
jai ir aiškintojas,' gi civiliš
koji galybė turi vien tik 
žmogišką autoritetą. Ka
dangi žmogus privalo dievo 
labiaus negu žmonių klausy
ti, todėl jis visuomet priva
lo pildyti pop. įsakymus, bet 
valstybės įsakymus tik tuo
met, kuomet jie nesiprieši
na popiežiaus įsakymams. 
Jeigu popiežiui pasirodys, 
jog kokie nors civiliški įsta
tymai arba teisės yra jam 
priešingi, tai tikintieji ka
talikai turi tų teisių nepri
pažinti ir joms priešintis ne 
tik passiviškai, bet ir akty- 
viškai, jeigu tas pasirodytų 
reikalinga.

Dabar klausimas: kaip 
toli į tikinčiųjų gyvenimą 
tas popiežiaus autoritetas 
siekia? Ar jis apima vien 
tik religiškus ir dvasiškus 
dalykus, kaip tai tvirtina 
tūli melagingi politiški laik
raščiai, ar visas mintis, įsi- 
tikrinimus ir veikimus? Tei
sybė, sulyg katalikiškos dok
trinos, yra pasielgimų, ku
riais bažnyčia visai nesirū
pina. Tai tokie pasielgimai, 
kurie nesiriša su morališku 
arba etišku draugijos narių 
sugyvenimu. <

(Toliaus bus)

Bet širdžiai taip nemiela, 
Blaškos ir dūksta ir nerimauja 
Mano šventoji siela.

Kasdien mokinkie, barkies ir šaukie,

O tie bedieviai į akis drebia: 
“Esi tu dvasios suskis.”

Elektros spėkos, galybė garo 
Ir didmiesčių bildėsis 
Šventablivumą j ragą varo, 
Naikindami puvėsius.

Taip mano širdį traukia.
Ten aš karalius idijotėlių, 
Tenais davatkos laukia.

Tarp augštų mūrų ten viešpatauju,
Avelių galvos lenkias. 
Iš mano lūpų audringi žodžiai 
Tartum perkūnai trenkia.

Indija, viena iš seniausių civilizuotų 
šalių pasauly, bet taip jau yra toliausia at
silikusi progrese. Indiečiai prigimime yra 
atžagareiviškiausia rasa, biedni, sunkiai 
dirbanti, tankiausia paiki ir baisiai prieta
ringi. Apie jų vaikus jau yra sunku ir kal
bėti; pas indiečius tik sūnus yra skaitomas 
vaiku. Jeigu moteris pagimdo'7 mergaitę, 
tai liūdnas atsitikimas. Kada gimst^Tsū- 
nus, visa šeimyna džiaugiasi; kelia puo
tas ir visi linksminasi. Kada gimsta mer- 

ir motinai 
Mergaitės

Pelėdų nakties bylą.
Bile nemato tie ubagėliai 
Iš maišo lendant ylą.

O šitas “kontras”, “fri” pavadintas, 
Barzdos mano nevertas.
Čia paklusnusis kadai s’ lietuvis 
Trepnom mintim apšertas.

Ne tik tą barzdą, ne tik pantaplius 
elis drįsta kritikuoti, 
Bet mano lūpomis skelbiamą žodį 
Jis nori pažeboti.

Ačiū Kaupeliui, ačiū Milukui 
Ir gerbiamam Brandųkui, 
Kad liaurus bėrėt per laikraštiją 
Mano siauram p rotu ku i.

Ačiū Račkauskui, ačiū Balučiui 
Ir Brooklyno “Vienybei,” 
Kad paguodojot misijas mano 
Ir buvot paklusnybėj.

O raudonkakliams linkiu aš vieno, 
Kad amžinai kankintus’;
Kad Maccchėlis juosius pasmaugtų, 
O Šmidtas paskandintų.

čiru^-Viru.
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KORESPONDENCIJOS cią, kad tik kunigui daugiau 
garbės suteikus.

Baltimorės pirmeivis.TRIS NAUJOS SOCIJA- 
LISTŲ KUOPOS.

Mums praneša, kad perei
to) savaitėj New Yorko val
stijoj susitvėrė trįs naujos 
socijalistų kuopos tame ra
jone, kurį “Laisvė” būtinai 
kvietė išbudinti.

“Laisvės” žodžiai buvo iš
girsti ačiū draugams iš Ro- 
chesterio ir Binghamtono.

Naujos kuopos susitvėrė: 
Amsterdam (llnarių),Utica 
(9 nariai), Troy (14 narių).

Rochesteriečiai mano ir 
toliaus veikti. Manoma 
rengti prakalbas Buffalo, N. 
Y., Niagara, Fails, N.Y. Sy
racuse, N. Y. jau buvo pra
kalbos ir tenais bus dirva 
įkūrimui kuopos.

Puiku, draugai, kad rūpi
natės varyti darbą pirmyn. 
Kuopos reikia dar Albany ir 
Batavia, N. Y. O paskui 
neužmiršime ir Vermonto

Tik daugiau įsitikėjimo į 
savo spėkas ir pasišventimo.

WORCESTERIO NAU
JIENOS.

parengė prakalbas. Kai be
toj um buvo S. Michel son as, 
kuris aiškino apie Lietuvos 
skurdą, kuris lietuvius pri
vertė atkeliauti Amerikon. 
Toliaus kalbėjo apie Ameri
kos kapitalistus, kurie iš
naudoja ateivius be' jokio 
pasigailėjimo. Ant pabai
gos gerai sudrožė socijalistų 
priešams, ypač Romos agen
tams. Prakalbos žmonėms 
patiko. Aukų uždengimui 
lėšų surinkta $7.09. Ant 
klausimų kalbėtojas taipgi 
gerai atsakė.

Zanavykas.
* * *

pastatė ant scenos “Penktą 
prisakymą” ir “Bombą”. A- 
budu veikalai atlikta gerai.

graudino. “Bomboj” pas
kutinis aktas atlikta silpno
kai. E. Valiukiūtė už puikų 
lošimą liko apdovanota gėlių 
bukietu.

Bublikos buvo gana daug. 
Manoma, kad ir pelno liks. 
Vakaras užsibaigė šokiais.

Liaudies Vergė.

SVEČIAI BALTIMORE.!.
7 d. spalio Mokslo Draugi

jos delegatai aplankė Balti- 
morę. Nežiūrint ant to, 
kad Schlos Bros dirbtuvėse 
jau astuonios savaitės, kaip 
tęsiasi streikas, jie visgi čia 
surinko net arti 900 dol. Tas 
baltimorieČių dųosnumas 
tautos namams sykiu parodė 
didžiausį šykštumą darbi
ninkų reikalams. Baltimo
rės lietuviai.streikieriai ken
čia badą, daugelis šeimynų 
neturi už ką nusipirkti pras
čiausio maisto, o vienok Bal
timorės lietuviai piniguočiai 
jų nesušelpia. Prakalbų 
pirmininkas ’ Lazauskas lie
pė atiduoti tautos namams 
paskutinį dolerį. Pagal jį 
išeina, kad jeigu daugelis 
lietuviu darbininku ir nu
mirtų badu, by tik būtų pa
statyta tautos namai, tai 
Lietuva bus laiminga.

pp. Basanavičiaus ir Yčo 
kalbų neaprašinėsiu, nes 
kalbėjo tą patį, ką ir kituose 
miestuose.- Tik p. Yčas pri
dūrė: “Parvažiavę Lietuvon 
taipgi rinksime aukas. Kas 
neturės pinigų, nuo to paim
sime žąsį arba aviną; par
duosim ir bus pinigų”.

Aukų šiose prakalbose su
rinkta 300 dol. Streiklau
žys M. K. paaukavo 10 dol. 
ir užtai įgijo gerą vardą pas 
tautiečius.

8 d. spalio Basanavičius 
kalbėjo pobažnytinėj salėj. 
Jis čia tarp kitko pasakė, 
kad lietuvių vėliava buvus 
raudona, tokia, kaip socija
listų. Po jo kalbėjo vieti
niai patriotai ir klebonas. 
Aukų surinkta suvirs 500 
dol. Po 100 dol. aukavo ku
nigai Lietuvninkas ir Vasi
liauskas. Kaip p. Vasiliaus
kas, taip ir nekurie biznie
riai neaukavo pirmose pra
kalbose. bet nunešė į bažny-

KUNIGAI PLATINA 
BEDIEVYBĘ.

‘ New Britain, Conn. 21d. 
spalio Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų draugystė buvo pa
rengusi prakalbas. Ant tų 
prakalbų buvo užkviesti ku
nigai: iš Hartford Ambatas, 
iš Waterburio Siaurusaitis 
ir vargonininkas Kovas. Vi
si buvo prižadėję pribūti ant 
paskirtos dienos. Bet dasi- 
žinoję, kad “Laisvės” spaus
tuvėje spausdinti plakatai 
minėtos draugijos, labai įsi
žeidė ir sumanė draugiją nu
bausti, atsisakydami kalbė
ti. Ir atsisakė tik viena 
diena prieš prakalbas.

Paskirtoje dienoje prisi
rinko į salę apie 300 žmo
nių, o kalbėtojų nėra. Tada 
komitetas pakvietė vietinį 
kun. Žebrį, kuris kalbėjo a- 
pie valandą laiko, prakeik
damas socijalistus, sakyda
mas net, kad juos reikia su
deginti. Tokia jo prakalba 
publika nebuvo užganėdinta 
ir draugystės komitetas nu
tarė parengti antras prakal
bas ant 5 d. spalio ir už
kviesti kalbėti laisviečius.

Kun. Žebrys, išgirdęs, kad 
ant prakalbų užkviesti lais- 
viečiai, pradėjo per savo pa
mokslus minėtas prakalbas 
“garsinti”, uždrausdamas 
4avo parapijonams ant tų 
prakalbu eiti. Pasakė, kad 
neduos griekų išrišimo nei 
vienam, kuris eis ant “bedie
viškų” prakalbų.

Štai atėjo ir 5 spalio. Kal
bėti pribuvo iš So. Bostono 
“Laisvės” leidėjas J. Neviac- 
kas. Nepaisant prakeiki
mų, publikos prisirinko apie 
300. J. Neviackas pirmuti
nėj savo kalboj aiškiai išgul- 
dinėjo pašelpinių draugijų 
ir abelnai darbininkiškų or
ganizacijų reikalus. Už jo 
teisingą ir visiems supranta
mą kalbą publika tankiai dė- 
kavojo delnų plojimu.

Po jo kalbėjo vietinis J. 
Gerdauskas. Jisai gerai ap- 
kočiojęs kunigą Žebrį, ragi
no lietuvius gyventi santai
koj ir šviestis, lankant vaka
rines mokyklas.

Ant pabaigos antru kartu 
kalbėjo drg. J. Neviackas te
moje: kas sėja tarp lietuvių 
nesutikimus? Čia gerokai 
sudavė dvasiškiems tėve
liams, kurie po priedanga 
sventinybių, atlieka šlykš
čiausius darbus ir žmogžu-

Šitos prakalbos kunigui 
Žebriui, matyt, labai patiko, 
nes kas nedėlia savo pamok
sluose apie jas mini ir vis 
“blagaslovija” Lietuvos Sū
nų ir Dukterų draugystę, 
kuri pirmiau buvo šventa ir 
tik pasidėkavojant kunigų 
boikotui paliko bedieviška. 
Dabar minėtoji draugystė 
auga kaip ant mielių ir 
“Laisvės” skaitytojai taip 
smarkiai platinasi, kad a- 
gentas nespėja rinkt prenu
meratas. Tai vis ačiū kuni
gams !

Kaip tik išėjo ant gatvės, vie 
nas vaikinas K. paėmė ak- 
memenį 19 svarų sunkumo 
ir kirto kitam vaikinui į gal
vą. Tasai pargriuvo ant 

Tuoj aus pribuvožemės. Tuoj aus pribuvo 
policija ir visus pijbkėlius su 
areštavo. Taipgi kartu nu
sivežė ir tą akmenį, kuriuom- 
vienas antrą kirto.

Taip taip elgiasi tie mūsų 
dzūkeliai, kurie bijo paimti 
laikraštį į rankas.

Rožytė.

Rochester, N. Y.
11 d. spalio LSS.'7 kuopa 

parengė teatrą ir balių. Bu
vo perstatyta komedija 
“Brangusis pabučiavimas”. 
Visi aktoriai savo roles atli
ko gerai. Ypač gerai atsižy
mėjo lošime A. Balzaris.

Apart tos komedijos buvo 
perstatytas monologas“Pra- 
baštėlis” ir deklamacijos.

Po perstatymui buvo ba
lius ir skrajojanti k rasa. 
Dovanas laimėjo Kvikliutė, 
Pečaičiūtė ir Baltrūnienė. 
Žmonių buvo nedaug.

* t- *

pasiųstam kalbėtojui pasise
kė sutverti dvi naujas kuo
pas, vieną Troy, N. Y. iš 14 
narių, kita Amsterdam, N.

Rochesterio kuopai dar 
lieka Buffalo ir Niagra

Visur Esantis.

Craigneuk, Scotland.
Šis miestelis nedidelis, gy

ventojų bus apie 2į tūkstan
čio. x Lietuvių randasi 90 
šeimynų ir kita tiek pavie
nių. Lietuviškų draugijų 
yra įvairių, būtent: Liet. So-

ninku Pašelpinės draugijos 
kuopa, Liet. Rymo Katalikų 
Pašelpinės draugijos kuopa, 
Blaivybės skyrius ir Spindu
lio draugija.

Apšvieta tarp lietuvių sto
vi labai žemai. Geriausia 
darbuojasi Blaivybės sky
rius, o kitiems daugiau rūpi 
karčiamos, negu apšvieti
mas.

Kun. Kemėšis labai dar
buojasi išnaikinime nevedu
sių porų, kuris be šliūbo gy
vena. Jis išėmė nuo val
džios leidimą ir jieško po lie
tuviškas stubas tokių porų, 
atradęs tu o j aus praneša po-

lyką, atskiria tokias poras; 
ir kurių vyrų moterįs Lietu
voje,, tokius deportuoja i 
Lietuvą. Jau iš Glasgow’o 
4 vyrus išsiuntė už nelega- 
lišką gyvenimą su svetimo
mis moterimis.

Darbai šioj apielinkėj eina 
neblogai ir uždarbiai ne vi
sai menki. Darbas visur 
gana lengva gauti; bedarbių 
nesimato.

Nuo naujų metų kun. Ke
mėšis žada išleidinėti naują 
laikraštį. Tas laikraštis 
skiriamas blaivininkams už 
organą. Ežys.

Šventakupris.

*
Labai ma-

dirba dė
išsigerti alaus 
pradėjo bartis

Donora, Pa.
moteris G.

MONTELLO NAUJIENOS 
Balius ir prakalbos

11 d. spalio visų draugys
čių Santaikos Komitetas pa
rengė balių su prakalbomis. 
Kalbėjo drg. S. Michelsonas, 
kuris aiškino naudą tautiš
ko namo. Prakalba nusise
kė gerai. Pelnas nuo baliaus 
skiriamas naudai tautiško 
namo. Žmonių buvo daug.

* * *
11d. spalio L. M. draugys

tė rodė iliustruotus paveiks
lus apie vandens ir pieno 
bakterijas. Paveikslus aiš
kino miesto vandens inspek
torius. Jisai prašė lietuvius 
visada jam pranešti apie ne
švarų piepą ir pasakė, kad 
nešvaraus pieno pardavinė
tojai visada bus baudžiami. 
Ir ištikro, kartais mūsų mo
terėlės atranda butely per 
pirštą storumo brudo, bet 
niekam nesiskundžia.

* *
Kelios dienos atgal trįs vi- 

lenski vaikinai nuėjo pas tu
ją J----- šą
Begerdami

suodė, 
kad jos vyras paliko jai ne
ištikimu. Pradėjo vaktuoti 
ir susekė, kad jisai lankosi 
pas, ponią K. su bonkute 
degtinės. Vieną vakarą ji 
užvedė policiją ant ponios 
K. stubos. Policija užtiko 
“jaunavedžius” užsiraki
nusius. Daug vargo turėjo, 
pakol įėjo į kambarį. Pasi
rodė esanti tik viena “jauno
ji”, o “jaunojo” niekur ne
galėjo surasti. Pagaliaus, 
policistas užtiko jį drabu
žių spintoje. Koks didelis 
buvo nusistebėjimas, kada 
policistas atidarė spintos 
duris ir rado stovintį žilą 
senelį apatiniuose drabu
žiuose, basą ir drebantį iš 
baimės. Abudu “jaunave
džiai” likosi suareštuoti. Jie 
turi apie po 50 metų am-

LAiSVfi
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J-kas.

Darbai

PAJIEŠKOJIMAI

Bobos Vaikas.

t

verta užvest ginčių dėlei to 
menkniekio. Parašykit ką 
nors svarbesnio.

Ledford, III. Šio miestelio 
gyventojams užėjo blogos 
dienos, nes apielinkėse su-

šyk, kad gana protestų, duo
sit ŠLA. nariams ką geres
nio, tai brolau, gali laukti...

buvusiems darbas sunku

New Britain, Conn.
10 d. spalio LSS. £ kuopa su
rengė prakalbas. Kalbėjo 
drg. J. Stasiulevičius, LSS. 
centro sekretorius iš Phila-

Pajieškau apsivedimui merginos. 
Aš esu 27 motų amžiaus, pusėtinai 
pamokintas, 4 kalbu kelias kalbas. 
Merginos galt atsišaukti nuo 17 iki 27 
metu amžiaus.

K. Radvilis, (84)
P. O. Box 1081 , Plymouth, Pa.

gus, klausia konduktoriaus: i 
—Ar jūs leidžiate girtus į 

gatvekarį ?
—Taip. Eik šian — atsa

kė konduktorius.

raštelį įdėsime kitam “L.” 
numeri n.

10c. Pelnas ei.s dėl nau- 
LietuviŠkų draugysčių, 
ir lietuvaitės,' vietiniai 
malonėkit atsilankyti 

ant tų gražių pasilinksminimų. Kerai 
atsibus naujoj Lietuvių svetainėj 354 
Park st., New Britain, Conn. (83) 

Kviečia Komitetas.
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darbininkų gerovės. " Atsi
naujinimas tos kuopos die- 
vočiams labai nepatinka. 
Bet socijalistai mažai jų pai
so. , Tėvynainis.

ATSAKYMAS MYKOLUI 
RUSECKUI.

Worcester, Mass. “Lais
vės” N 81 tilpo p. M. Rusec- 
ko laiškas į mane, kuriame 
jisai reikalauja, kad aš at
šaukčiau savo koresponden
ciją iš “Laisvės” N 79, kurio
je pasakyta,, kad p. M. Ru- 
seckas rinko parašus prieš 
socijalistiškus laikraščius. 
Iš savo pusės aš atkartoju, 
kad p. Ruseckas parašus 
rinko, tik jam tas darbas ne
nusisekė. Atmink, ponas 
Ruseckai, kad tu mane patį 
kąlbinai užeiti į tamstos 
krautuvę ir pasirašyti po 
protestu. Atmink, kad sa
kei, jog turi jau 700 parašų 
surinkęs. Gal, ' sveikas ma
nai, kad'nėra liudininkų, ku
rie tamstos žodžius girdėjo? 
Ir ko tamsta taip įsižeidei, 
kada pamatei teisybę para
šyta? Jeigu tamsta nerin
kai protestų, tai kam pats 
pasirašiai, net kelis sykius 
padėdamas savo pavardę, 
kad tik padidint protestantų 
skaičius? Gal j tamsta ma
nai teismo keliu, “teisybės” 
jieškoti? Jei tamsta būtum 
galėjęs “Laisvę” apskųsti, 
tai jau būtumei apskundęs 
ir nuo manęs nereikalautum 
atšaukimo, nes panedėlį, va
žiuodamas į Bostoną, pasa
kei, kad jau važiuoji “Lais
vę” skųsti. Būk tamsta at
viru žmogum, prisilaikyk 
vienos aiškios pusės, o tada 
nereikės nei atšaukimų rei
kalaut.

Frank J. Levinskas.

ziaus.
Tai mat, koki “zbitkai” 

pas mums dedasi. Vis tai 
tarp gerųjų katalikų.

* * *
Turiu patėmyti, kad čia 

atsinaujino pirmiaus gyva
vusi LSS. kuopa.
lonu yra girdėti, kad ir mū
sų miestely bus būrelis tų 
žmonių, kurie dirba dėl

Montello, Mass.
Kiek laiko atgal vaikinai 

buvo sustreikavę prieš mer
ginas, kad šios vaikščiojo su 
žydais ir italais. Dabar 
streikas laimėtas, nes 9 mer
ginos davė prižadą draugau
ti su saviškiais ir kovoti su 
tais, kurie kelia peštynes ir 
girtuokliauja. Razbainin- 
kų dabar neįleidžiama nei į 
balių.

Pirmiausia atlošė monolo
gą p. M. Greivienė (apie žu
vusį sūnų karėj) — atliko 
neblogai. Po tam buvo ke
lintas deklamacijų, kurias 
atliko mažos mergaitės ir 
vaikutis. Garbė motinoms, 
kurios savo mažus kūdikius 
taip gražiai išlavina dekla
muoti.

Toliaus kalbėjo drg. Sta
siulevičius, pradedant nuo 
viešpatavimo rymionų ir iki 
šiam laikui darbininkų ver
giško padėjimo. Ragino vi
sus prisidėt prie LSS. Kal
ba buvo užimanti, tik gaila 
kad tie žodžiai tik dalelei 
darbininkų ausis pasiekė.

Moteris.

Wilkes Barre, Pa.
28 d. rugs, buvo parengtos 

prakalbos su tikslu sutverti 
viešą knygyną, kurį plaka
mose . užvar.dijo Lietuvių 
Liaudiės Knygyno draugija.

Kalbėjo du kalbėtojai, bet 
abudu savo užduotį atliko 
irastai. Po prakalbi? buvo 
diskusijos, laike kurių pa
aiškėjo, kad jau vienas kny
gynas yra po priežiūra LSS. 
9 kuopos ir kad prakalbų 
rengėjai nori tą knygyną su
griauti. -

Paaiškėjus dalykui, pra
kalbų rengėjai turėjo apleis
ti salę, nieko nepešę.

Redakcijos atsakymai.
Onai Balčiunytei ir Jad

vygai žalpiūtei (So. Omaha, 
Neb.). — Jūsų straipsnelis 
teisingas. Bet kadangi a- 
pie tuos “tautos didvyrius” 
jau daug “Laisvėj” buvo ra
šyta, tai netalpiname. Pasi
liekam archyve.

Mažas Antanukas (Balti- 
timorėj). — Talpinam anks
čiau gautą. Rašinėkit tan
kiau.

Peabody, Mass.
11 d. spalio atsibuvo balius 

Šv. Jurgio draugystes. Pub- 
ikos prisirinko nedaug. Mer 

ginų, tai tik kelios buvo. 
Mat, ant blaivų pasilinksmi
nimų jos nenori eiti. Bet už 
tai kur būna parengti šokiai 
subatoj prie bačkos alaus, 
tai ten jos visos susispiečia. 
Sarmata merginoms taip 
elgtis. J. Ramonas.

Fitchburg, Mass, darbai 
mūšų mietely eina neblogai. 
Bedarbių nematyti. Dirba
ma daugiausia popieros 
dirbtuvėse po 8 valandas j 
dieną. Vienok pribuvu
siems iš kitur darbas sunku 
gauti.

J. C. Lietuvis.
Kenosha, Wis. Darbai 

nekuriose dirbtuvėse eina 
gerai, bet nekuriose visai 
silpnai. Iš kitur pribuvu
siems darbas sunku gauti.

Varniškis.
Herrin, Ill. — Darbai ang

lių kasyklose pradeda pasi
gerinti. Jau tik viena kasy
kla nedirba, bet neužilgo ir 
ta ketina pradėti dirbti, ta-

Grand Rapids, Mich, čia 
darbai eina neblogiausiai. 
Nekurios rakandų dirbtuvės 
dirba 11 ir 12 valandų. Už
mokestis nedidelė.

Geležies liejinyčios taipgi 
neblogai dirba. Bet darbas 
gauti nėra lengva.

Juokų kąsneliai.
ORAKULO PATARIMAI.

Klausimas. Kokis skirtu
mas tarpe tautiečio ir tarpe 
patrioto?

Atsakymas, 
norite savo akimis matyt, 
koks skirtumas tarp jų yra, 
tai atvažiuokite į So. Bosto
ną ir eikite vakare pasi
vaikščioti, o kada tautiečiai 
airišiukai pradės ant jūs vi
saip pliaukšti—tai žinosite, 
kad tai tautiško kataliko 
vaikai, bet jeigu gausit kum
ščiu per skrybėlę — tai žino
kite, kad vaikai patriotiško 
kataliko.

Klausimas. Pasakyk man, 
tamsta, kas sutvėrė žvaigž
des, kaip tai Marsą, Satur
ną ir kitas? Juk kaip bibli
ja rodo, tai dievas sutvėrė 
tik žemę. Katalikas.

Atsakymas. Jūs žinote, 
kad nei vieną daiktą iš kar
to negalima padaryti geru. 
Tas buvo ir su dievu. Jis at
sinešė šimtą sykių didesnį 
gabalą molio, negu mūsų že
mė, ir savo milžiniškoms 
rankoms pradėjo lipinti že
mę. Žinoma, neturint mo
liui minkyt mašinos, buvo 
gana sunku nutaikyt molio 
minkštumas. Nors dievas, 
pasiraitojęs kelines, mynė 
molį gana ilgai, bet, pradė
jus lipint žemę, pasirodė, 
kad molis dar reikalauja 
minkymo, tai jis metė tą 
gniūštę molio šalin ir mynė 
daugiau, ir taip be aproka- 
vimo dirbdamas — išmėtė 
99 dalis molio, o iš paskuti
nės nulipino žemę. Tos 99 
gniūžtės molio, paleistos iš 
dievo rankos ir šiandien le
kioja, nerasdamos žemės, 
ant kurios galėtų nukristi.

Draugiškas patarimas.
Neseniai apsivedęs žmo

gus sutinka savo draugą su 
ištinusiu veidu ir sako:

—Kas tau yra, kad veidas 
taip sutinęs?

—Dantis skauda.
—Pabandyk taip daryt, 

kaip aš dariau, kada man 
dantis skaudėjo.

—O ką tu dariai ?
—Ogi vieną sykį, kada 

man dantis skaudėjo ir vei
das buvo labai sutinęs, aš 
parėjau namo ir pasiskun
džiau pačiai. Ji nuvedė ma
ne i lovą ir liepė atsigulti. 
Aš taip ir padariau. Ji pa
bučiavo mane keliatą sykių 
ir pradėjo kalbėti apie meilę. 
Aš net užmigau, o kada atsi
kėliau, jau buvau sveikas.

—Gerai. O ar tavo pati 
užklausė 
Lipčius.

dabar namie?
draugas.

Sarmatlyva.
Vieną kartą vaikinas už

klausė merginos:
—Ar tu labai sarmatlyva 

esi ?
—O, aš labai sarmatlyva.
—O tavo sesuo ir brolis

—Taip, sarmatlyvi.
—Motina irgi sarmatly- 

va?
— Ne, mano motina visiš

kai nesarmatlyva.
—Ogi tėvas?
— O, tėvas tai buvo sar- 

matlyviausias už visus.
—Dėlko?
—Jeigu mano tėvas būtų 

buvęs nesarmatlyvas, tai aš 
būčiau buvusi trimis metais 
senesnė, — atsakė mergina.

B. A. S.

New Britaino Lietuvių 
Atydai!

Suvienytos draugijos rengia dide
lius ferus. Perai atsibus lapkričio 3, 
4, 5, ti, 7 ir 8, 1913 m.Kas vakaras bus 
dainos, prakalbos, deklamacijos, mu
zika ir šokiai; bus ir laimėjimai. Pra
džia 7:30 vai. vakare. |žanga ant vie
no vakaro tik 
jos svetainės 
Visi lietuviai 
ir apielinkės,

S. L. A. KUOPA PROTES
TUOJA prieš “Tėvy
nės” REDAKTORIŲ.
Grand Rapids, Mich. S.L. 

A. 60 kuopa protestuoja 
prieš tuos protestus, kurie 
tilpo “Tėvynėj” prieš “Lais
vę”, “Kovą”, “Keleivį” ir ki
tus socijalistiškus laikraš
čius.

7d. spalio SLA. G0 kuopa 
savo susirinkime vienbalsiai 
nutarė, kad daugiaus nebū
tų talpinami jokie protestai 
į organą “Tėvynę”, kurie iki 
šiol tilpo ir kad daugiaus ne
būtų talpinama jokie pa
veikslai su dideliais aprašy
mais, kurie aukauja 100 dol. 
tautos namams.

Tam tikslui išrinkta komi
tetas, kuris parašys tą į “Tė
vynę”, o jeigu ponas redak
torius atsisakys talpinti 
“Tėvynėj”, tai prisieis kreip
tis į pašalinius lietuvių laik
raščius, nes ponas Račkaus
kas papratęs tą daryt.

Kada koks Jurgis parašo 
už jį, t. y: protestuoja, tai 

I tuoj talpina, o jeigu para-

lų, priklausančių O’Gara 
Coal Co. Bedarbių yra ga
na daug. Krautuvninkai 
bedarbiams ant kredito pro
duktu neduoda. Nežinia, C- 7

kaip bus.
Galiniu Dėdė, c

Youngstown, Ohio. — Pas 
mus žymiai bedarbių skai
čius dauginasi, nes daugu
mas pribuvo iš kitur. O ir 
vietinių randasi nemažas 
skaičius be darbo. Čia per
eitą mėnesį sustojo visai va
dinama “Smokle” (taip ją 
lietuviai vadino.) Ji prigu
lėjo prie Republican and 
Steel Co. Priežastis sustoji
mo — pardavimas jos gelža
ltelio kompanijai. Liko pa
leisti iš-darbo 400 darbinin
kų, tarpe jų ir lietuvių apie 
30. Kitose visose dirbtuvė
se dirba visą laiką, kaikurio- 
se viršaus, bet iš kitur pri
buvusiems sunku darbas

Taigi patartina čia neva
žiuoti darbo jieškoti, nes ir 
taip šimtai skaitoma pas 
duris dirbtuvių, laukiančių 
darbo. A. Ž.

Charleroi, Pa. Čia yra 3 
stiklų dirbtuvės ir 1 anglių 
kasykla, kurią baigia staty
ti. Nors kasykla dar nepra
dėjo pilnai dirbti, bet darbi- 
ninkų privažiavo iš kitur la
bai daug ir dabar vaikščioja 
darbo jieškodąmi, bet nie
kur nedali surasti. Dirbtu
vėse uždarbis irgi menkas. 
Taigi patarčiau čia neva
žiuoti darbo jieškoti.

išminkęs gerai molį, tai mū
sų žemė būtų 99 kartus di
desnė, negu dabar yra ir lo
tai bei margai būtų daug pi
gesni, lotas kaštuotų 1 dole
ris. 9999.

. ---------
Orakulo atsakymai.

Anne Palšis (Gardner). 
J. Grigas nėra jūsų brolis, 
nes jis paeina iš Suvalkų g., Į 
o tamsta, sakote, iš Kauno. 
Taipgi jis neturėjo nei bro
lių, nei seserų, nei tėvo, nei 
motinos — viečnas sirata.

Agentui (Philadelphia). 
Orakulas nesikiša į Marcelin 
reikalus. Todėl nežino, kur 
jos dingo nuo Vine street.

9999.

Keliaujantiems į Lietuvą
Žemiau paduodamo dienas laivu iiplaukitno 

ir laivakorčių kainas.
Ii BOSTONO STAČIAI Į HAMBURG 

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

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

October 21..........................................................Arabic
November 18.....................................................Arable
December 15..................................................... .Arabic

LAIVAI IŠ NEW YORKO | ROTTERDAM^.
October 21................................ Rotterdam Expresas
October 28...................................................... Potsdam
November 4.................................... New Amsterdam
November 11...................................................Nordam
November 18........................ Ryndam
November 25............................Rotterdam Express!
1 lecember 2..................................................... Potsdam

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

Octolter 16........................................................ Zeeland
October 22.................................................. Kroonland
October 29.................................................. Vader land

IŠ NEW YORKO | BREMĄ
Expresai in 6 parax perplaukia didmari— kaina$40
October 14................................Kaiser Wilhelm I). G
October 21.................................. Kaiser Wilhelm 1J
October 28................................. Kronprinx Wilhelm

IŠ NEW YORKO Į LIEPOJU.
Be persftdimo Ruska Linija—kaina 8-<tioe kt $33. 

antros kliasos $50.
October 18...................,.....................................Kupsk
November 1........................................................ Russia

Geriausia laivakortes pirkti pas G. BARTASZIU. 
taipgi siusti arba išmainyti pinigus kreipkitės per

Nesuprato.
Moteris pamačius, 

gatvekarį įlipo girtas žmo- ,ai&ku*ar,>ay”aliftkai’nparanWau8ia^u,n’a<ren'
<JL3O. I3ARTASZILJS

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

Norintieji plaukt iii Portland, Montreal arba 
PbiladelphijoK, klauskite kainu ir laivu išplauki
mo. o mes junta prisiuaim.

TALPINANT
PINIGUS

Musų Bankas yra po kontrole Illinois Valstijos
Kapitalas'ir Cftft ftft Užtikrina
perviršis vv Depositą

Priima depositus nuo $1.00 ir augščiau ir moka 3 proc. Knygutę išduoda 
dykai ir procentai ant procentu mokami. Parduoda LAIVAKORTES 

ir siunčia pinigus į visas šalis. KALBAMA LIETUVI KAI.

CENTRAL MANUFACT. DISTRICT BANKAS
(VAUSTYBIINIS BANKAS)

1112 W. 35th Street (Bridgeport) Chicago, 111.
Bankas atdaras: Raned&liaia iki 8 vakare, Subatoje 9 iki 2 ir nuo 6 Iki 8 vakare, Šiaip nuo $ iki 4.



LAISVE

VIETINĖS ŽINIOS.
Pereitoj seredoj buvo su

šauktas nepaprastas Labda
rystės draugijos susirinki
mas su tikslu užbaigti apkal
bėjimą apie nelegališkų J. 
Lekavičiaus pasirašymu po 
protestu varde visos draugi
jos. Šis susirinkimas irgi 
buvo gana triukšmingas, bet 
vis gi prieita prie šiokio-to- 
kiogalo. 140 balsų prieš 102 
J. Lekavičių išteisino. Pa
triotai ir katalikai taip stip
riai buvo susiorganizavę, 
kad nežiūrėjo jokios teisy
bės, vien tik rėkė, kad rei
kia balsuoti prieš socijalis- 
tus. Jie visai užmiršo, kad, 
išteisindami Lekavičių, 
tuom pat suteikė tiesą kiek
vienam iš komiteto bile ka
da ir bile po kuom pasirašy
ti varde visos draugijos. To
kiu būdu panašių nesusipra
timų bus dar daugiau.

Reikia pridurti, kad pirm
eiviška Labdarystės draugi
ja veikia atžagareiviškus 
darbus. Bandoma visą drau
giją šokinti pagal kun. Žilin
sko ir p. Jurgeliuno dūdą.

Reporteris.

Severos
Go1 Kardiškas

Aliejus
(Severn’s Gothard Oil)

dabar parduodamas aptiekose bu
teliuose dviejų didumų: po 25 ir 
50 centų. Jeigu turite skausmus 
bile kurioj dalyj kūno, jeigu jū
sų sunariai ir muskulai yra susti
rę ir aptinę, jeigu kenčiat nuo 
skausmų nugaroj, šonuose ar 
krūtinėj, jeigu jus vargina reu
matizmas arba lumbago pamė
ginkit šito puikaus linimento. Bū
site užganėdinti.

Severos
Gydantis Odinis

Muilas

Pranešame Lawrene’o
ir ap'elinkės lietuviams, kad G4 kp. L. 
S.S.A. parengė puikų balių subatoje 
18 bpallo(October), 1913m., pradžia 7 
vai. vakare. Ant Central Hali (Vokie
čių sale),23 Monmouth St. (Einant Park 
st., į ryty puse netoli Lexington sales). 
Įžanga 25c. Nedelioj 19 spalio (Oct.) 
atsibus konferencija VI Ma s. rajono L. 
S. S. Lexington salėje, 182 Lawrence st. 
Pradžia 9 vai. ryte.Nedelioj, vakare bus 
prakalbos P. Cibo saleje, pradžia 7 vai. 
vakare. Bus geriausios prakalbos, nes 
kalbės gabiausi kalbėtojai iš So.Bostono 
ir Worcesterio ir kitų miestų. Kviečia
me visus atsilankyti, o visi būsite užga
nėdinti. Kviečia64k. LSS. Komitetas.

Atydai kriaučių!
Tailors Improved Pressing Machine Co.
Pranešame, jog męs užlaikome geriau
sias kriaučių prosinimo mašinas ir par
duodame šį menesį tik už $24.00. Gva- 
rantuojanie, jog bus geros. Taipgi pa
taisome visokias prosinimo mašinas už 
žemiausias kainas. Kreipkitės šiuo ant
rašu :
RELIABLE MANUFACTURING CO.

623 Harrison Ave., Boston, Mass.
(««)

Pirmos Kliasos Valgykla
Siuomi jiranešu kaip vietiniam, taip 

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

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

(Slitzo vietoj) X"!>3

I Jau išėjo iš spaudos nau
jausia K. Jasiukaičio apysa
kėlė "50.000 Katąliogų DYKAI!

J Drūti muskulai neatneša, nhndos, 
< jei Jus Romatizmas kankina. Su 
0 PAIN EXPELERIU

jei drūčiai suberšt i atneš Jum Inoj 
\ palongvininui ir prašalins priežastį 
O skllU S in U. •čauiHinii up IvktKMt u£ l*/ft* ir aott 

į F. Ad. Richter & Co.
z aio pearl st., new voru.

Griuvėsiuose

Naujas daktaras Montello
Pranešu, kaip vietiniams, taip ir 

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

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

Montello, Muss.

12 d. spalio LSS. 60 kuo
pos buvo paskaita ir diskusi
jos. J. B. Smelstorius skai
tė Lietuvos Socijaldemokra- 
tų ir Lietuvos demokratų 
platformas. Paskui ėjo dis
kusijos, kuri platforma dar
bininkams yra naudinges
nė? Pripažinta veik vien
balsiai, kad Socijaldemokra- 
tų.

Reikia pastebėti tiems A- 
merikos rėksniams, Yčo 
“garbės” ginėjams, kad Lie
tuvos demokratų platformoj 
yra pasakyta, jog reikia ko
voti už laisvės žodį, už lais
vės spaudą, už laisvės orga
nizacijas ii* tt. Bet tie mū
sų Račkauskai, Balučiai ir 
toki, kaip mūsų vietinis Jur- 
geliunas, “protestus” rašo, 
kam, girdi jūs “cicilikai” sa
kote, kad Yčas nėra “garbės 
vyras”. Jurgeliune, pasi
skaityk Lietuvos demokratų 
platformą, o pamatysi, kad 
ir tenais reikalaujama dėl 
Lietuvos autonomijos.

V. A. Zaperiackas.

(Severn’s Medicated
Skin Soap)

yra antisepliškas muilas, kuris 
ne lik nuplauna ir nuvalo lygią 
odą, arba plaukuotą odą ir ran
kas, bet lyginai neleidžia užakti 
porams, kas jmjnastai buna jirie- 
žastitn įvairių spuogų, odos nely
gumo ir kitų odos subjaurinimų. 
Puikus skutimuisi nesulygina
mai geras kūdikių maudymui.

Kaina 25 c.

Aptiekose. Reikalaukit, kad 
jums duotų Severos. Neim
kit kitų. Jeigu neturi par- 
sitraukit tiesiog nuo mys.

W. F. Severą Co.
CEDAR ;RA PI DS, IOWA

Gera proga.
Reikalingi du jauni vaikinai, kurie 

nori išmokti dziegormeistro (laikrodi
ninko) ir auksoriaus darbą. Atsišau
kite nuo 17 iki 23 m. senumo.

MIN-EXPELLER
Žmogus jei kankinamas skausmais yra 
be pagalbos kaipo akrutas sudaužytas 
ant skalu. Ar kenčiate skausmus Roma* 
tizmo, Neuralgijos, UžslSaldyino ir t. t. 
tada painūginkilo pora .sykiu sutepti su

PAIN E X P E L E R I U, 
Pabovencziais naminiais vaistais.

Gaunama visose aplinkose už 25 ir 50 c.
F. Ad. RICHTER & CO., 215 Pearl st. New York.

Oemyklt ant unf ttfnkvrlu — J3cnk/o

Del Montello Sportų.
Pranešu visiems Montello sportams, 

kad aš uždėjau naują krautuvę, Filkos 
bloke, kurioje galima gauti kalnierių, 
marškinių, kepurių, svederių ir 1.1. 
Taipgi gal ma užplikyti ir 
orderio. Su pagarba

SAM LEBOFF
7(>3 N Main St., Montello, Mass.

Toje apysakėlėje vienas iš 
gabiausių mūsų beletristų K 
Jasiukaitis piešia liūdnų pa
veikslų mūsų sodžiaus mer
gaitės gyvenimo.

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

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

Ta apysakėle vertėtų 
skaityti kiekvienam.

Kaina — 15c.

Prisiysk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ, 
ŽIEDŲ ir visokių auksorišky daiktŲ. Siun
čiam j visas dalis svieto. Mūsų kataliogas 
perstato didžiausią Auksoriškų Daiktų Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti. 
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio 
šluboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų. 
I Reikalaukite tuojaua.

I P Tllinila 822 Washington St. 
U.l • 1 Ullllld, fiOSTOIN. MASS:

Didžiausias
Darbininkų 
Sąvaitinis 
Laikraštis

“KOVA
Leidžiamas
Lietuvių Soc.
Sąjungos
Amerikoje

"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 socijalirmo 
idėja.

"KOVA" tikriausias darbininky laikraštis.
"KOVA" paduoda žinias iš viso svieto.
"KOVA" metams Amerikoj ir kitur.

l’risiyskit savo adresą, o gausite vieną "Kovos" num. pažiūrėjimui 
DYKAI. Dabar "Kova" išeina tokia kaip "Keleivis".

1815 E. Moyaniensing Avė.
HA, RISININ’A.

£44«444444444»‘444444444>*4<4444444444444«44444444«4«tt

per-

siūtus imt
X-9Z

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

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

“LAISVE”,
242 Broadway,

So. Boston, Mass.

Naujos Mados

GRAMAI <()NA|
$20 vertes mašinų a'iihioda tik už $17

TRIM UHROS KNYGOHt

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

PASAI JI III PATAS Astronomiška kny- I KAIMO g a apie saule, žemę,
ir kitas planetas, Su paveikslėliais.............................

MEILES KARŠTLIGE
meilę................................................................................

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

J. STROPUS
6 L »riii< St., So. Boston, Mass.

Bostono uosto direktorių 
pirmininkas praneša iš Eu
ropos, jog trįs didelės laivų 
kompanijos: Hamburg - A- 
merican, White Star ir Cu- 
nard linijų sutiko remti pi- 
nigiškai pastatymą Bostone 
didžiausio laivų doko, kur 
bus galima patalpinti laivus. 
Pastatymas atsieis apie $3,- 
000,000. Tuom doku galės 
naudotis visos kompanijos, 
kurių tik laivai sugenda, bet 
turės užmokėti pataisymo 
lėšas.

Carl Nurkat, 1854 W. North avė. 
Chicago, III.

Išsiųsdink šiandien Liktai 
vieną dolerį, o apturėsi 
Edmundo Steponaičio raš
tų knygą, kuri privalo ras
tis kiekviename lietuviška

me name. Steponaitis buvo vienas iš pirmųjų niūry jaunųjų rašytoju, 
kurie, duoda mums pradžią grynos literatūros siiovei, kurių visų pir
miausias tikslas jau nebevien žadinimas tautos, visuomenės sąmones, bet 
ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailiosios mūsų raštijos.

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

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

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

Tik 1 doleris!
Afi užlaikau Columbios jrratnafonus su liefuvifi- 

komlH dainomis, kurias išgieda labai Kražiai ir 
aiškiai. Ant abieju pusiu yra kitokia dainelS. Re
kordai yra padaryti stipriai ir Kali laikyti kelis 
metus. Kiekvienas rekordas kainuoja tik 75c.

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

Kreipkitės šiuo adresu:

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

VYNAS IR UIKERIAI.
Kad Išgarsinti mąs geriau kJ vynų, štai kokiu* nuleidimu k męs padarėme Rugpjūčio mėn.

1 butelis Aprikotu Brendęs.............$1 <M» 1 butelis Rusiškos V'išniuvkos.. . . $l.ixi
1 butelis Pyčiu Vj no ............................ 5Uc 1 butelis Grandžių Vyno 5>ic

Viską atiduosime tik už....... $1.IMI Viską aiiduosimi- tik už $1 <«•

Gv.irantuojume, jog mąs vynus y ra t> rluusls ir geriausi*.

Perkant gorčiais, nuieidžiame už žemiausias kainas

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

Aly, Eliy, Porterį ir 'foniką galite gauti skryniomis, bačkomis, pusbač- 
kinis ir bertainiais. Perkantiems daug ant baliy, veseliju, krikštyny ir 

kity pas linksminimy nuieidžiame labai pigiai.
Atsilankykite pas mus, o užtikriname, kad iš mus patarnavimo busite užganėdinti

“Storas su žemiausiomis kainomis”

HI 11 p IMPORTUOTOJAI IR DAUGI-. L. LlOlGCIl & VU.} MOJĘ I.IKIERIŲ PARDAVĖJAI

352=354 Harrison Avenue, BOSTON, MASS.

Samdome darbininkus

LSS. 71 kuopa rengia labai 
puikų koncertą, kuris atsi
bus 18 spalio, salėj po nume
riu 7 Burleigh st., Cambrid
ge, Mass. Pelnas nuo kon
certo skiriamas LSS. VI 
Mass, rajono naudai. Kon
certas prasidės 7:30 vai. va
kare. Įžanga tik 10c.

Užkviečia visus
Komitetas.

Atydai Brooklyniečių
DIDŽIAUSI BALIŲ RUNGIA 

dvi didelės organizacijos 
•Liet. Kriaučių Neprigulmin- 
gas Kliubas ir 54 Unijos 
skyrius. Balius atsibus su- 
batos vakare, 18 d. spalio 
(October), 1913 m. 
ko Namo svetainėj 
103 Grand st., Brooklyn, 
N. Y. Kviečiame visus lie
tuvius ir lietuvaites atsilan
kyti, nes tai bus puikiau
sias pasilinksminimas.

Kviečia Komitetas.

Tautiš-
101 —

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

t Tie, kurio ilgę laikę sirgo landžiodami nuo vieno daktaro prie kito ir daug pinigą išmokė- j
* jo tiems, kurie nelik neišgydė, bet dar paaršino labiau užseud i na n t Ilgę; per kę negulėjo

J uždarbiu; lik I užsidėjo su iihui <>s \ei Irs d:«kl:i:ais, kuriu i.rtfali išgydyt.
9 BE I- KI I I, KURIE SUSIPRA I Ų, NORS SILPNI IR SERGANTI ŽMONES;
1 bet su v i šok i ..ins šv i ežio m s ir už.s.imly toms I i go m.s atsišaukė prie ga rsaus, visiems žinomo kal- 
* po geriau,io Amerikoje PHILADELPHIJOS MEDICAL KLINIKO mokslinsią daktarą. tarTla- 

A t>o išgydyti trumpam la ike, netrotijaįsi dmanai pinigų ir uždarbio; per kę apturėjo didelį 
g Jubeltavą pelnų, sveikatų, drūtumų ir pinigus sučedijo.
f iš TŪKSTANČIŲ IŠGYDY TŲ NUO VISOKIŲ LIGŲ ŠTAI KĄ PA TVS ŽMONES RAŠO
k PRIS1UNČIANT SAVO PAVEIKSLUS DEKAVODAMI:

GARBINGAS I’ll 1 LA. M. CLI N lt! I Siunčiu didžiausią padėkaioiiį: už greilę išgydymą 
A nuo skaudėjimo galvos, strėnų, vidurių ligos, negalėjimą valgyt ir miegot ir nuo siisilpnejusio
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Telephone So. Boston. 845 M

DR. F. MATULA1TS
405 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Valandos:

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

(D

CO

O
0

6)

(ė 
e)

del gelešinkelių, Canadon 
fabrikų ir farmų.
United States

Telephone So. Boston <>05

LIETUVIŠKAS

Advokatas
43Portland st., Boston,Mass

Ateinančioj nedėlioj, 19 
spalio, vakare socijalistų 
svetainėj atsibus viešos dis
kusijos, kurias rengia LSS. 
60 kuopa. Malonėkit atsi
lankyti.

19 spalio, 2 vai. po pietų, 
atsibus Lietuvių Ukėsų dr- 
jos susirinkimas, Lietuvių 
svetainėj. Visi nariai priva
lo būtinai atsilankyti.

Sekr. J. Pavilonis.

Chicagiečių atydai.
Linksmas vakaras, parengtas La s. 

Jau n.* ir Dramos Draugijos, atsibus Ne
dėlioj, 19 spalio (october) 1913 m. sve 
tai nė j Ereiheit Turner Hall, 3417 So. 
Halsted st., Chicago, III. Pirmų kartą 
statys scenoje J. Uktverio juokingą 
farsą: "Aktorius sudegusio teatro

Pradžia 5 vai. po piety. Įžanga 25, 
35 ir 50 centų.

Atsilankykite, nes tai bus juokin
giausias vakaras. Apart to, bus dai
nos. Po teatrui balius.

Komitetas.

Parsiduoda forničiai.
Labai pigiai. Kam reikalinga, mel

džiame tuojaua ateiti.
J. M. Sarapinas, 17 Way st., netoli 

Broadway Extation ir Albany st., 
Boaton, Mass.

Važiuokit j Lietuvą f
IŠ BOSTONO •

kur atplaukia geriausi lai- i 
vai ir pigiausios šifkartės. F 

Pigiausias mainymas ir * 
siuntimas pinigų į visas da- J 
lis pasaulio. Padarom viso- F 
kius dokumentus, k. t. do- * 
viernastis, atjieškojimus da- J 
lių ir tt. į F

Visiems važiuojantiems į * 
per mūsų ofisą, padarom! J

Priimame pinigus ant pa
laikymo. Skoliname pinigus 
pirkimui piDperčių. Už 
kiekvieną centą atsako mū
sų kaucija $35,000.00, sudė
ta ižde Mass, valstijos.

Vienintelis Lietuviškai- 
Lenkiškai - Rusiškas banki
nis namas Bostone, Polish 
Industrial Ass’n., Inc.

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

ne J. Bernut, 42 Franklin St.

Labai dėkingas užtikrę i.:u.v- 
dyni.ę ir už lickarstas, nuo ku
rią pasiejau kaip naujai aut.

I’ isiiinčiu savo paveiksi i, lik 
damas sveik.is Ir džiaugdama
sis, pilnas gu danės S. Kolom 
čiukas, 11 Avė, L , Salve..!.m 
Tox.

TEIPAT Mr Žukas. MeK, e-

kingas už išgydymu nuo sun
kios ir pavojingos ligos. Kiti 
negalėjo išgydyt.

ai i ir Jus 
Su gm.do- A

Mr Žukus.
So: Nesuskaitytus 

už išgelbčjlmę e aues išgydantnuo moterišką

rime
ir prirenk ti
me Akinius

AKIS

Aklą Specijalistas

399 a Broadway ggggį
s arti E Street

Muzikos Mokykla.
Duodame lekcijas ant Smuiko, Man- 

dalinos. Gitaros, Korneto, Klernato, 
Fleitos ir Armoniko. Turime 15 mėty 
jiraktikos mokinime. Norintieji gerai 
išmokti muziką, kr< i|»kites šiuo adresu:

PROF. LUCA APICIil.LA
215 Hanover St., Boston, Mass.

WILLIAM F. J. HOWARD
Lietuviška pavarde buvo 

Vincai I'. J. Kasuliauska#

315 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

TEISINGIAUSIA A TVT’II"’TZ A 
IR GERIAUSIA ĄPI Ik K A 

LIETUVIŠKA
N

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

“Laisves” Redakcijoj 
galima gauti šios

knygos. I
Čenstakavo .Klioštoriaus Slaptybės | 

arba kruvini Domazo Maeocho dar- , 
bai. Su jiaveikslais.................... 15c. i

JĖZAUS DRAUGIJA arba jezuji-i 
10c. , 
15c. ' 

arba 
kai j) pažinti žmogaus praeitį ir at-

Aptiekorius ir Snv’ninka*

K. SIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. C St.

Nauja Lietuviška

KRAUTUVE
Užlaikome, parduo

dame ir pataisome ge
riausia SIUVAMAS 
MAŠINAS, pTTfluau- 
fiiiiH Gramafonus ir ki
tokius muzikališkiiH 
instrumentus. Vai
kams keričiukus, Bai- 
sikelius, visokius laik

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

A. RAULUKAITIS ir J. GIRDVAINIS 
Lietuviai savininkai

mo. oostoin cyci.i: e o.
310 Broadway, So. Boston, Muss.

tai .........................
LIAUDIES DAINOS

'l'i-leplione S<». Boston 21(114 ir 21013.

LEKCIJOS apie atskilimą ženklų 15c.:
VADOVAS Keliaujantiems j Ameriką 

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

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

lūs ajisakimėlis iš revoliucijos lai 
kų..................................................... 15c

Mr S. Koloinėiukuj.
Mrs Zofija Bustrykene, C. M. and SI. Paul si. Sobieski, \Vis 

kartus labui gražia i dėka voju l’ldln. M 
nesveikumą ligos ku i p nusilpnėjimo, lei p i r skn odėj i m ą. Dubu r esu pilu u lėliai S velku ir <u»u- ■ 

į ginu gydyties nereikalauju. Ik
; GERESNIŲ P/KKT'Ų nieks negu)i. reikalaut; l<ę uzl v i į tina didelės daugybes išgydytą. 'J

' J KAD JAUTIESI NESVEIKAI ^vxX^PRirKLiNi^ /
i f kreipsies, nes 1 i eit a r-tas Išsiunčia po v isę A metikę ii' kilns did i.s svieto, o busi t dek i ugi kaip ir I 
’ 5 visi, kuriuos l’hila. M. Klinikas apdovanojo tuom didžiausiu turtu, lai yra sveikata.
į I THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC I 

t ■ todėl greičiau už kilus daktarus išgydo Ir tokias ligas, kurią kiti imįsūmgū; Imti Čion.'il Įtiek- V 
i f vienam atsišaukusiam užrašo ir suta iso speeiulišltni lieltnrstas iš geriausią gviirnntuotą mediku- T 
į £ mentą naujausią išradimą, kurie pasaulyje yr i žinomi kaipo perinusi IY (odei, kad prie l’hila.
| 1 M. K Ii nlko yra net keletas Profesionališku Daktarą, t ei p kuri ą yra net Aftierikus valdžios medų- 
I • lią updovanotą. « '
j t ŠITIE GARBINGI mokslinčiai. Pnofosonal. Daktarai, pirma rnidtk prie Kliiiilt<>:
į k Daktaras ALEX. BROW N AŠ, Siiperiiilemlenl, Dr. WINCAS YODER, Medical Director.
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A tokias, kuri ą k i ti neg dėjo Išgydyti kaip šviežias telp ir užsisenėj . sins ligas nuo skaudėjimo: 
■ peČluos, rankose, kojose, sumirktose, krūtinėj, strėnose, ga vus šoną : išbėrimai spuogais nuo 
f blogo ir ncčystokraujo, nuo saužagystės sėklos nubėgimo, nusllpnėj mo, vidurių ncdirbimo, už- 

kietėjimo slogos, greito pailsimo, nerviškumo, baimės, silpno ir niimnž,ėjusio kraujo, užkrečia- 
: ’j mą slaptą lytišką ligą. Širdies, kepenų, inkšti), silpną plnučlą, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, 
I A nu peršalimo slogi), blogą sapną, n inigos, neturėjimo apetito, be pel) o, be pjaustymo be ope- 
Į J racijos, bet su liekurstoms, kurios tuksUmčlus Išgydė. Tcippat moteris nuo skausmingą mė-

I neslnią Irkltokią ligą, kurios užpuola varginimui Žmonių, VYRŲ ir MOTERŲ. Reikalaujant 
nuo daktaro, visada adresuok arba atejk po šiuo adresu:

THE PHILADELPHIA M. CLINIC,
1117 WALNUT STREET, . PHILADELPHIA, PA.
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' _ _ .  i « .. t»ix... t u..„t., t.... .i;37 Cross St., Boston, Mass.

Meldžiame visų tų “Lais
vės” skaitytojų, kurių prenu- ■’ 
merata jau pasibaigė ir ku- i 
negavote nuo Administra-! ~ 
cijos paraginimą panaujinti 1 5r0d08 
ją, kad pasiskubintumėte at-► f 
naujint, nes męs būsim pri- j F 
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“L.” Administracija.
Pasarga: kurie daktarai negali išgydyt, ui gali kreiptis prie Phlla. M. Cllidco, 
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|| Akušerka;
Si jM Pabaigusi kursų Womans Medical 
A 2) College, Baltimore, Md. £
Į į Pasekmingai atlieka savo darbų prie S 
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F. Stropiene,^;x8.‘.’;
SO. BOSTON, MASS.

Nauji Laiškai
'Pik kų atspausdinom dau

gybę puikiausių laiškų, jvai- 
Iriausio turinio, su gražiau-

Labai naudinga knyga............... 20c-j Šiomis (lainoHUS IV kvietko-
iAsiKALTiMAi ir prasikajiė Į mjs. 'fais laiškais kickvie-

. 25c. 
50c 

. 50c.
15c.

liai. .
PASAULIŲ RATAS” .. 
AUDĖJAI.”. Puikus vei 
KAS IŠGANYS Ll \UI>|

. Puikus veikalas.

“GIEDROS KALENDORIUS.
“SOČI J A L D E M OK R AT Ų MOKSLO 
....PAMATAI” ............................. 20c.
“MEILĖS KARŠTLIGĖ”.................20c.
GRIUVĖSIUOSE, Jastukaičio ajtys. 15c 
E. Steponaičio Raštai .........................1.00 i
ZENYBA ir žmogaus gyvenimo siek. 10c ! 
“G R EI ČIA U SI A S PAMOKINI M A S

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:

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

Taigi pasiskubinkit su už
sakymais.

laiškai yra 
gaunami ’’Laisvės” krautu
vėje.

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

DIDELE sąkrova
Visokių lietuviškų,|>olskŲ ir rusų knygų, 
laiškams j>oj>ierŲ, tikrų tre j an k y, geriau
sių britvy, janky biznieriams kalendo
rių, laikrodeliy, retežėliu, žiedy, spilky 
ir kity auksin y daikty. Reikalingi agen
tai. Knj gu kataliogą siunčiam gavus 
už 2c. štampą. (X*9Z)

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




