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Sušelpė nelaimingą Zokaitį.
Apie nelaimingą darbinin

ką Zokaitį jau kelis syk tilpo 
pranešimai “Laisvėj”.

Worcesterieciai jam su
metė kelis dolerius. LSS.40 
kuopos susirinkime sumesta 
$4,29, Spesker Wire dirbtu
vėje $3.70; L. Sūnų Dr-jos 
susirinkime — $1.11. Viso 
$9.10.

P. Dėdynas pasiuntė au
kas stačiai nelaimingo Zo- 
kaičio vardu, prisiųsdamas 
“L.” paliūdyjimą iš pačtos.

Ar bus kare?
Vis smarkiau dienraščiai 

pradeda rašinėti apie karę 
su Mexika. Huertos minis
terial remia tą tyroną ir 
gundo jį kariauti.

Suv. Valstijų jau 8 kariški 
laivai randasi Mexikos van
denyse.

3,000 studentų streikavo 
prieš skalbyklas.

Columbus, Ohio, sustrei
kavo 3,000 studentų prieš 
skalbyklas dėl pakėlimo ap
mokėjimo už kalnierius. Ne
laimėję streiko, studentai 
patįs įsikūrė savo koopera
tyvišką skalbyklą.
Bažnyčiose žmones užsikre

čia ligomis.
Taip pasakė ne socijalis- 

tai, bet Suv. Valstijų sveika
tos taryba savo paskutinėj 
atskaitoj. Bažnyčiosna su
eina pulkai žmonių, tankiai 
ligonių, kurie išplatina ligas 
po visą margą svietą.

“Sausi” miestai.
Rinkimuose Oregon vals

tijoj gana gerai pasisekė 
blaivininkams. Prie “sausų” 
miestų prisidėjo dar 11, o 
taip-pat ir 6 Portlando dis- 
triktai. Tarpe “sausųjų” 
miestų bus Oregon City ir 
Salem.

Blaivininkai sakosi sekan
čiais rinkimais užkariausią 
visą valstiją.
Indianos socijalistams pasi

sekė.
Iš Indianos ateina žinios 

kad ten visur. labai žymiai 
priaugo skaičius socijalistiš- 
kų balsų. Keliuose mieste
liuose socijalistai pravedė 
savo kandidatus.

103 metų senelė balsavo.
Eugene, Ore., šiemet bal

savime dalyvavo 103 metų 
senelė Sarah Todd.

Ji galėtų būti pavyzdžiu 
daugeliui ne senių.

Už kiaušinį 7 centai.
Šią savaitę geriausios rų- 

šies kiaušiniai New Yorke 
parsidavinės už 7c.

Ir čia, mat, pirmyneiga.
Gubernatorius prisidėjo 

prie valkatų unijos.
Suv. Valstijose egzistuoja 

valkatų (hoboes) unija, ku
ri turi savo viršininkus ir 
visą unijinį rėdą. Prie tos 
valkatų unijos prisidėjo ir 
Illinois’o valstijos guberna
torius - leitenantas O’Hara. 
Jisai sakosi prijaučiąs vi
siems pažemintiems.
Išgyveno su pačia 4 valan

das.
Reno. Herbert E. Noll iš 

New Yorko, apsivedęs su 
Katre Johstoniute, išgyve
no su ja tik 4 valandas .ir 
tuojaus pradėjo rūpinties 
apie persiskyrimą.
Peštynės tarpe tammanistų.

Tarpe New Yorko pusiau 
razbaininkų, susispietusių

Tammany Hall, kilo
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didžiausios peštynės. Jie 
taip nuliūdo, pralaimėję 
rinkimuose, kad nori išvyti 
iš pirmininkų savo karalių 
Murphy.

Gatvekarių konduktorių 
streikas bus visoj Indianoj.

Kadangi Indianapolio gat
vekarių darbininkams pa
vyko taip puikiai laimėti, 
tai dabar prasidėjo smarki 
agitacija, kad sustreikuotų 
darbininkai ant gatvekarių 
linijų.
K. Jurgelionis nebus “Drau

go” redaktorium.
Patsai K. Jurgelionis pra

neša į “Laisvę”, jog jisai ne
bus “Draugo” redaktorium.

Sekančiame “L.” numery 
tilps p. Jurgelionio ypatiš- 
kas tame reikale laiškas.
42 sužeista gelžkelio nelai

mėje.
Moosejaw (Canada). Ir 

vėl atsitiko nelaimė ant Ca
nadian Pacific. Vienas žmo
gus užmušta, o 42 sužeista.

80 streikierių areštuota.
Calumet, Mich.—80 strei

kierių areštuota už pikieta- 
vimą ir už kitus neva prasi
žengimus. Areštus atliko 
Detroito kavalerija.

Kiek lešavo Sulzerio teis
mas ?

Albany, N. Y. Buvusio 
gubernatoriaus Sulzerio tei
smas lėšavo valstijai $150,- 
000.

Mažu, jis ir pats tiek ne
vertas.

Keliaujanti knygynai.
New Yorko sūfragistės 

nutarė įsitaisyti taip vadi
namus keliaujančius knygy
nus, kuriuose rasis tik kny
gos, paliečiančios moterų 
klausimą.

Knygelės bus siuntinėja
mos pačta.

Beprotnamiuose.
Mass, valstijos beprotna

miuose dedasi labai negra
žus dalykai. Apie tai vis 
daugiau pradeda rašyti an
gliški laikraščiai. Nelaimin
guosius žmones, ten pakliu
vusius, visokiais būdais per
sekioja, neduoda veik val
gyti. Su jais neapsieinama, 
kaip su ligoniais, bet kaipo 
su didžiausiais nusidėjėliais.

Sheidemann New Yorke.
Vokietijos palramento at

stovas, buvęs zeceris, drg. 
Sheidemann .-jau pribuvo į 
New Yorką.x

Seredoj, 12 d. lapkričio, 8 
vai. vakare Sheidemann, sy
kiu su Hillquitu, kalbės Star 
Casino.

Patariam vietiniams drau
gams pasiklausyti Sheide- 
manno.

Garlaivių kompanijai se
kasi.

Hamburgo Amerikos gar
laivių linijai puikiai sekasi. 
Neseniai atsibuvo tos kom
panijos šėrininkų susirinki
mas.

Kapitalas kompanijos pa
siekė $45,000,000.

Sniegas ir vėtros.
Ohio, Pennsylvanijoj ir ki

tur iškrito jau labai daug 
sniego. Kaip Ohio, — tai 
siautė didelės vėtros, pri
dirbusios daug nuostolių.

Daugely vietų traukiniai 
negalęjo eiti.
Nuo geso žuvo penki žmo

nės.
Stamford, Conn. Penki 

ateiviai, kurie nežinojo kaip 
apsieiti su gesu, atrasti jau 
negyvais savo miegamam 
kambary.

Sūfragistės turės savo ka- 
riumenę.

Pankhurstienės duktė tai
sė Londone prakalbą, kurio
je agitavo sūfragistės įsitai
syti savo ginkluotą kariume- 
nę. Tai kariumenei aprinko 
r vadovą, tūlą Vane, buerų 

karės veteraną. Tokią savo 
xariumenę turi ir taip vadi
nama ulsteriečių partija, ku
ri priešinga airių savy val
dai.

Kariumenė sufragistėms 
esanti reikalinga, kad apsi
gynus nuo policijos.

Baisiausia gelžkelio ne
laimė.

Melun, Francija. Baisiau
sia čia atsitiko nelaimė, ka
da ekspresinis traukinys su
sikūlė su kitu traukiniu. Li- 
gišiol ištraukta 39 lavonai ir 
40 sunkiai sužeistų keleivių 
nugabenta ligbnbutin.

Nelaimės vieton pribuvo 
patsai Franci jos preziden
tas.
Iš Francijos į Egiptą orlai

viu.
Francūzų lakūnas Douko- 

urt ryžosi atlikti didžiausią 
velionę iš Francijos į Egip
tą. Pusę savo kelionės jau 
atliko.

90,000 medalių.
Serbijos valdžia užsakė 

Šveicarijoj 90,000 medalių, 
kuriuos įteiks tiems karei
viams, ką labiausia atsižy
mėjo savo kraugeriškumu.

Skandališkas teismas.
Breslavly, Vokietijoj, pra

sidėjo skandališkas teismas. 
Ant apkaltinamųjų suolo sė
di devyni stambus veikėjai. 
Publika ir laikraščių repor
teriai prašalinti iš teismo.

Tą šaunią kompaniją kal
tina nesuaugusių mergaičių 
tvirkinime. Pasirodo, jog 
užmiesty įtaisytas puikus 
paleistuvystės namas, kur 
ateidavo mergaitės, lankiu
sios Breslavlio mokyklas. 
Vyrai ten susirinkdavo ne- 
3et kokie, bet vis “būbnų 
tūzai.” Tuos ponelius ir nu
tvėrė.

Žinoma, kunigai jų nekei
kia, bet keikia socijalistus 
už paleistuvystės platinimą.
Slaptingai mirė caro palo- 

ciaųs viršininkas.
Peterburgas, 10 d. lapkr.
Jaltoje, Kryme, slaptin

gai mirė, generolas Dediuli- 
nas, vienas iš žymiausių ca
rizmo stulpų. Yra manoma, 
kad Dediulinas esąs nunuo
dytas. Pernai taip-pat slap
tingai mirė Čaginas, virši
ninkas to laivo, ant kurio 
carukas buvo^sužeistas.

Kruppo žmonės nuteisti.
Du Kruppo fabrikos (Vo

kietijoj) tarnai, kuriuos 
kaltino papirkime kariume- 
nės valdininkų, yra nuteisti. 
Vienas turės užsimokėti 
$300 pabaudos, o antras 
gaus atsėdėti keturius mė
nesius kalėjime.

Tą visą teismą surengė 
socijalistų atstovas parla
mente drg. Liebknecht. '

Išsigimimas tarpe Prūsų 
diduomenės.

Berlyne prasidėjo teismas 
vieno laikraštininko, kuris 
apkaltino direktorių kara
liškų teatrų nenormališkuo- 
se lytiškuose susinėsimuose 
su ypatomis tos pačios ly
ties.

Teismas atidėta. Tai jau 
antras panašus teismas, pa-
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III Metai
rodo, koks baisus ištvirki
mas viešpatauja tarpe Prū
sų diduomenės. Tie didžiū
nai trinasi aplink karaliaus 
troną ir užima puikiausius 
urėdus.
Jar nėra žinios apie Beilio 

likimą.
Spausdinant;' “Laisvę”, 

dar neatėjo galutinos žinios 
apie Beilio likimą.

Vienas Londono dienraš
tis praneša, būk prisaikin- 
tieji teisėjai atmetė verdik
tą “nekaltas”, vienok tikros 
žinios nėra.

Teismas rinksis dėl galu
tino aptarimo 10 d. lapkri
čio po piet.
Bulgarijos carą žada išvyti.

Bulgarijos caras Ferdi
nandas labai nesmagiai jau
čiasi ant savo sosto. Po ne
pavykusios karės jį žada vi
sai atstatyti. •

Ferdinandas daį)ar randa
si Viennoje ir bijosi važiuoti 
namo. Jisai nori įgyti malo
nę Austrijos valdžios, kad 
ši jį užtartų.

Bulgarijoj visi stiprėja re- 
publikoniškas judėjimas. |

* '

Septyni revoliucijonieriaį 
pakarti.

Allahabad (Indija). Čia 
gautos žinios, kad Afganis
tane vis smarkiau kįla revo- 
iucijoniškas judėjimas. Bu

vo net pasikėsinimas ant gy
vybės Afganistano emiro 
(valdono).

Septyni revoliucijonieriai, 
mėginusieji emirą nužudyti, 
yra pakarti.
Didžiausios išlaidos ant lai

vyno Japonijoj.
Jau priimta naujas laivy

no budavojimo programas. 
Bus pastatyta keturi dread- 
noughtai, 45 torpediniai lai
vai, keturi skraiduoliai.

Išviso ant budavojimo bus 
išleista 340 milijonų jenų.

Suirutė Galicijoj.
Galicijoj'vietininkas išlei

do smarkius įsakymus prieš 
išeivystę. Dabar, pasire
miant ant to, gana daug 
žmonių areštuojama.

Pasirodo, kad prireikus 
mobilizuoti kariumenę, Ga
licijoj trūktų 170,000 žmo
nių.

Sufragisčių himnas.
Londono sūfragistės įsi

veržė į šv. Povylo katedrą ir 
užgiedojo ten savo himną: 
“Lai dievas saugoja Sylvią 
Pankhurstienę.”

Na, tai jau gražiausia.
Vokiečiai mažiau beišgeria 

degtinės.
Nuo to laiko, c. kada soci- 

i’aldemokratų partija pradė- 
in čniilrH nrin nlknhnllnln I 11111 MV1 I LaiS mOKSlO įlietais LUJI urau-jo saukti pne alkoholinių dirbančių kelių mini- m-jėlė padarė 10 susirinki- 
gerimų boikoto, žymiai SU- | ^nvhnip nt.snknnti I i J* u.ll S!”? in
mažėjo degtinės suvartoji
mas. Prieš keturis metus 
ant žmogaus išpuolė keturi 
litrai degtinės. Tuo tarpu, 
dabar išpuola jau tik suvirs 
du litrai.

Ir vėl bulgarų raiteliai.
Solonikų apygardose (ant I mirtinai sužeistas. i

Balkanų) ir vėl pąsirodė žymios sukaktuvės. 
jrteZa1 ir p® S SPali« 20 d’ Maskv0^ iš' 
qodiečiu kaimus kilmingai apvaikščiojo laik-sodiečių kaimus. raščio “Russkije Viedomos-

Kaszin, kaip nlgai dar . rQ mpfu p-vvavimo snkak- prasitęs toji anarchija ant į metų gyvavimo sukak- 
B alkanų. tuves’

Lenkų mokytojų sąjungos 
Valstijos religija Chinijoj. rezoliucija.

Chinijoj dabar eina smar- Laike metinio lenkų mo
kios diskusijos apie valsti ji- ky to jų susirinkimo priimta 
nę religiją. Kiekviena sekta rezoliucija, kuri pasmerkia 
kiša savąją pripažinti valsti- stengimąsi neleisti žydų į 
jine, 1 i lenkų mokyklas,

Verbylai įsitaisė Sibire kal
vę.

“Laisvei” rašoma:
Ištremtieji ant viso am

žiaus į Sibirą Andrius ir 
Konstancija Verbylai nuta
rė įsitaisyti sau kalvę, kad 
kokiu nors būdu išsimaiti
nus. Reikėjo ir į skolą įlys- 
sti, visgi dabar galima užsi
dirbti bent ant juodos duo
nos. Juodu dabar gyvena 
Zalariuose, Irkurtsko gub.

O kiek tokių nelaimingų 
Sibiro tyruose? Daugelis iš 
jų nei žinios apie save ne
duoda.

Padėkime, laisviečiai, su 
daugeliu sibiriečių turi ypa- 
tiškus ryšius, vienok neku- 
rie iš jų jau kokie šeši mėne
siai nei mažiausios žinelės a- 
pie save neduoda.

Visi turi atjausti kanki
niams. Visokie išgamos Y- 
čai ir juodvarni ja nesirūpins 
kaliniais. Tik varguoliai 
darbininkai jais rūpinasi.
Ant viso pasaulio pagarsėju

si byla baigiasi.
Kijevas, 8 d. lapk. Ant vi

so pasaulio pagarsėjusi žy
delio Beilio byla jau baigia
si. Garsiausias Rusijoj ad
vokatas, Maskvos atstovas 
Dūmoje, jau pasakė savo 
puikiausią kalbą Beilio ap
gynime. “Nėra nei vieno 
fakto, aiškiai liūdyjančio 
prieš Beilį. Jo vietoje turi 
atsisėsti Čeberiakienė, kuri 
dabar daugiausia liūdyja 
prieš Beilį. Čeberiakienė y- 
rą vadovė razbaininkiškų 
gaujų”.

Nuosprendžio laukiama 
panedėlį, 10 d. lapkričio.

Visi su didžiausiu pasipik
tinimu žiūri į lietuviško tau
tiečio kunigo Pranaičio liū- 
dyjimus. Geriausias žinovas 
žydų kalbos, Peterburgo 
dvasiškos akademijos profe
sorius pasakė apie Pranaitį, 
kad tas esąs tikras bemoks
lis ir profanas žydų kalboje. 
Tasai kunigas labai tamsi y- 
pata.

Rusijos žydai daugely 
miestų 
džiasi, 
tu.

Popiežiaus padėkavonė Lie
tuvių Dailės Draugijai.
Lietuvos Dailės Draugija 

pasiuntė per rankas kardi
nolo Rampolos ponui popie
žiui “Lietuvos kryžių albu- 
mą”, o taip-pat ir lietuvišką 
juostą.

“Viltis” džiaugiasi, kad 
ponas popiežius padėkavojo 
ir net per tą patį kardinolą 
atsiuntė jai savo palaimini
mą.

Patartina Yčui, važiuo
jant į Lietuvą, užsukti į Ry- ' 
mą pakolektuoti tautos na
mams, nes jeigu popiežius 
už dyką gavo juostą, tai ga
li duoti kelis frankus ant 
tautos namo.

Iš kumečių gyvenimo.
Retai, retai męs gauname 

pranešti “Laisvės” skaityto
jams šį bei tą iš kumečių gy-' 
venimo Lietuvoje. Visiems 
išsirodo, kad ten viskas ap
mirę.

Dvarponiai dabar gana 
gerai susiorganizavo. Jie 
Vilkavięky turi savo drau
giją. Vienok ir darbininkai 
nėra taip jau susnūdę. Kaip 
rašo “Lietuvos Žinios”, šie
met Komaro dvaruose (apie 
Šakius) buvo tridieninis 
darbininkų streikas dėlei už
draudimo kiaules ganyti. 
Komaras telegrafu pašaukė 
policiją į Augustavos dvarą 
streikierius bausti už tvar
kos ardymą. Dvaro adminis
tracija tris darbininkus at
statė nuo darbo.

Pas tą patį Komarą, ką 
darbininkai buvo iškovoję 
1905 ir 1906 m. laike streikų 
—viskas veik atimta. .

Iš tos priežasties nuo 1909 
metų daugybė darbininkų 
pradėjo bėgti Amerikon. 
Bėgo visi, kas turėjo šiek 
tiek pinigo. Už tai dabar 
jau kas metai Komaras par
sigabena kokius 200 darbi
ninkų iš kitur.
Policija, žandarai ir parube- 

žio sargyba.
Vidaus dalykų mįnisteris 

išleido įsakymą policijai, 
žandarams ir parubežio sar
gybai veikti išvien, gaudant 
bėgančius į užsienį, suimant 
agentus ir jieškant revoliu- 
cijinių raštų gabentojų.

Tas viskas jau seniai 
mums žinoma. Šiuo kartu 

i naujo tik tiek yra, kad apie 
Naftos versmė. kiekvieną žmogų, sugautą 

Baku. Kaspijos draugijos slaptai pereinant per rube- 
kasyklose pradėjo veikti žiu, bus skyrium dar prane- 
nauja naftos versmė, duo- šama žandarų oficieriams. 
danti 40,000 pūdų naftos į Lietuvių studentų darbai, 
va an ą. Peterburgo studentai turi

Darbininkų reikalai. įsikūrę lietuvių studentų 
Senatas išaiškino, kad uz mokslo draugijėlę. Perei- 

mirtį bei sužeidimą darbi-| tais mokslo metais toji drau- 

sterijos žinyboje, atsakanti I mų’’ kur buvo skaityta 10 
ir atlyginanti visus nuosto- gana įdomių referatų, 
liūs valdžia. P „ . . ..... .„ v , X- Tris jubilejai.

žmogžudyste. Sekančiais metais sueina
^Varsavoj e nušautas kale- kg metų sukaktuvės nuo 
jimo dirbtuvių meisteris Spaujos atgavimo, 200 me- 
Machovskis. Darbininkas, nu0 r Duonelaičio gimi- 

I mo ir 100 metų nuo Daukan
to gimimo.

Nelaimė.
Šiaulių ap., spalių 3 d., ku- 

liant miestely garine maši
na, vienas 20 metų vaikinas 
A. Tau jauskis šoko ant ma
šinos su .miežiais glėby ir 
pataikė koja tiesiog į trume- 
lį. Ištrauktas gyvas išbuvo 
4 vai. ir mirė Gruzdžių li- 
gonbuty. Velionis mėgdavo 

i išsigerti, per ką ir galą ga
vo.

| Apskritai šioje apielinkė-

pasninkauja ir mel- 
kad tik Beilį išteisin-

Pabauda.
Varšava. Liubartovo ap- 

skrit. ūkininkas Sokolas nu
baustas 100 r. už slaptą vai
kų mokinimą.

je yra paprotys bekuliant 
smarkiai girtuokliauti. Vie
nam ūkininkui išeiną apie 
30 kvortų degtinės, o kai- 
kur dar ir alutis.

žmogžudystė susekta.
Jauna moterė, nužudyta 

netoli Žaslių, Trakų pav., 
pasirodė esanti Stanislava 
Čerkovaitė, Slonimo miesto 
gyventoja. Nužudęs ją leka- 
jus Blachačikas vardu, ku
ris pirma Slonime, paskui 
Kaune tarnavo.

St. Čerkovaitė, neseniai 
gavusi iš savo motinos savo 
dalį — 600 rub., iškeliavo 
drauge su Blacharčiku. Ke- 
yje Blacharčikas, išviliojęs 
iš jos visus pinigus, norėjęs • 
pasprukti, 
pasisekė.
nužudęs. Blacharčikas su
imtas Kaune su kita savo 
□ana, Vrublevskaite. čer- 
kovaitės pinigai rasti dar vi
si pas Blacharčiką.

Apgavikai.
Vilkaviškis, Suv. g. Ne

seniai kai-kuriuos “Žiburio” 
skyrius aplankė būk Centro 
siųstas revizorius - vaikinas, 
apdriskęs ponaitis, kokios 
18 m. Jo misija esanti per
žiūrėti, kaip vedamos drau
gijos knygos ir surankiot iš 
skyrių nuošimčius centrui. 
Reikalingo įgaliavimo, žino
ma, neturi. Kaip kas gali ir 
apsigauti. Apgavikų esama 
dviejų. Viens palaukia kur 
ant kelio. Ar nebus tik jie iš 
Virbalio ar Kybartų pabėgę, 
ar už ką išvyti tarnai, dabar 
valkatos - apgaudinėtojai.

Grafo Tiškevičiaus konce
sija Mongolijoje.

Sibirijos laikraštis “Žizn” 
praneša, kad Mongolijos 
vyriausybė davusi grafui 
Tiškevičiui ir bendrovei lei
dimą kasti auksui vakarų 
Mongolijoj, trijose Časak- 
Tuchano kunigaikštijose ir 
trijose Kobdo apygardose. 
Šitoji koncesija duota gr. 
Tiškevičiui 20-čiai metų. 
Tos aukso kasyklos priklau
sė pirmiau Chinijai.

Servitutai.
Kauno g. žemės tvarkom, 

komisija pradėjo jau ruoš- 
ties prie servitutų panaiki
nimo visoje gubernijoje. 
Tuo tikslu į tas vietas, kur 
yra dar užsilikusių servitu
tų, bus siunčiami valdžios 
agronomai ir kiti tos šakos 
specijalistai vietoje pasižin- 
ti su servitutų valdymo pa
pročiais ir gaminamais san- 
tikiais tarpe gyventojų.

Paprasta istorija.
Plutiškiai, Suv. g. Čia vie

no ūkininko žmopa pagrie
bus nuo savo vyro 800 rub. 
su bernu bėgo į Ameriką, bet 
tas bernas iš jos pinigus iš
viliojęs, paliko ją pasienyje. 
Lai šis atsitikimas bpna pa
mokinimas visoms mote
rims.

Lietuvis profesorius.
Šiomis dienomis pakvies

tas skaityti Bestuževo moce- 
rų kursuose lotynų kalbos 
lekcijų p. A. Voldemaras. 
Greitu laiku jis pradeda lek
cijas kursuose, o toliaus pra
dės lekcijas ir Peterburgo 
universitete.

Vilkai.
Dūkštas, Ežer. pav. Apie- 

linkės miškuose daug 
atsirado vilkų. Kelis kartus 
išgązdino gerokai žmone*. 
Dienos laiku išlenda vilkas 
iš miško ir bėga sau šonu ke
lio. Nebijo gązdinimų ir šū
kavimų.

Šiomis dienomis vilkas nu
nešė, ištraukęs ppr pamatus 
iš tvarto, miško sargo dvi 
avi.
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SPAUDOS BALSAI
Kaip kun. Milukas pagonais 

rūpinasi?
į Tiktai tie neišmanėliai so

cijalistai pasakoja, kad rei
kia aukauti streikieriams, 
kankiniams ir revoliucijo- 
nieriams.

Mūsų tautos šulai jau se
niai žino, kad svarbiausias 
šiandien reikalas, tai iškali
mas auksinėms raidėms ant 
nesančio tautos namo sienų 
pavardžių visų Amerikos 

. kunigų.
Antras svarbus reikalas— 

tai aukavimas reikalams 
propagandos katalikystės 
tarpe pagonų!

Jeigu netikit — pasiskai
tykit “Žvaigždę”. Kunigai 
Milukas ir Kaulakis jąu iš
dėjo po tūkstantinę, kad po
nas dievas atverstų ant ke
lio Filipinų maoTbs, Afrikos 
kafrus ir zulusus ir Austra
lijos žmogėdras.. Jo malo
nybė Filipinų arcivyskupas 
net teikėsi p. Miluką aplan
kyti ir, džiaugsmo pilnas ku
nigėlis, jau ketina tverti lie
tuvišką skyrių prie misijo- 
nierių draugijos.

Pilnai tikime, kad susiras 
dar keli kunigai, kurie dės 
po tūkstantinę ir tuomet į 
kelias dienas susidarys dėl 
pagonų atvertimo daugiau 
pinigų, negu Lietuvoj per 
kelis metus tautos namams 

^surinko.
Laimingi tie pagonai, nes 

už jų dūšią dar yra kam pa
sirūpinti !

Laiminga mūsų tauta, ku
ri sudeda per kunigų rankas 
ir ant pagonų dūšių išgany
mo!
Laikraščių, kaip grybų po 

lietaus.
Greit visi turėsime po 

laikraštį. Bostono Tamo
šiaus švogeriai svajoja apie 
laikraštį. Sirvydas su “Vie
nybe” galvoja apie dienraš
tį, Vilniaus Smetona įsiku
ria “Vairą”, Tilžės Vanagai
tis, apmarinęs “Birutę”, iš
leido “Sūkurį”, Škotijos Ke
mešys užžiebs savo “Žvakę”, 
demokratai atgaivino “Var
pą“, Montelliečiai ruošia 
“Esperanto”, Milwaukee 
jaunimas irgi žada neap
sileisti, Amerikos sąjun- 
giečiai visa burna šne
ka apie žurnalą, tik tie na
bagai Lietuvos Socijalde- 
mok ratai išbarstė savo 
“Partijos Žinias”, kaip apie 
tai rašė “Dilgėlės.”

Mums jau atsiuntė “Sūku
rį”. Nėra už ką taip daug 
girt, bet nėra už ką nei Dėdienė.

Laisvoji sakykla.

Bažnytinės jungtuvės.

Vieną tamsų rudens vakarą, kuomet 
vystanti medžių lapai lingavo, ve jalio judi
nami už langp šlamėjo, kuomet visi ramiai 
ilsėjosi po sunkaus dienos darbo, kad atsil-
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Šidaro Brolis.

Ant visados.
(Vaizdelis iš gyvenimo)

Norime žinoti apie ateivių 
šelpimo reikalus.

“Keleivio” N 44 p. Traki
mas, Liet. Imigrantų Šelpi
mo d r- jos atstovas, rašo a- 
pie savo rezignavimą. At
stovas bėdavoja negalįs su 
slavokais sugyventi, o lietu
viai neturi savo locno namo. 
“Laikas jau būtų lietuviams 
daugiau šelpti savo brolius 
ir seseris” — sako p. Traki
mas.

Daugelis draugijų savo pi- 
. nigais prisideda prie ateivių 
globojimo. Jeigu išties lie
tuvių ateivių reikalai pas 
slavokus neaprūpinami, tai 
kaip elgties?

Visuomenei reikia paaiš
kinti apie dalykų stovį. 
“Laisvė” nurodo į tai ir ma
no, kad L. I. š. D. viršinin
kai pasakys savo žodį.

Lietuvių skyrius lenkų 
dienrašty.

Lenkų socijalistų dienraš
tis “Dziennik Ludowy” už
vedė lietuvių skyrių (iš lie
tuvių emigracijos gyveni
mo). Tą skyrių veda L. 
Prūseika.

Lenkai labai pasigenda ži
nių iš mūsų gyvenimo.

“Ir tas mus apleido...”
“Kova” skelbia daktaro 

Šliupo žodžius, pasakytus a- 
• pie V. Kapsuką: “Broli Vidi- 

ke, pas lietuvius yra tiktai 
vienas socijalistas. Tai Kap
sukas.” Kiti tai cicilikai.

Na, o kaip dabar bus po to 
straipsnio apie tautos na
mus? Visi, visi apleidžia 
bėdiną mūsų daktarą!

Džiaugties ar 
nuliūsti?

Atsižiūrėję į paskutinius 
miestų viršininkų rinkimus 
ir į tų rinkimų pasekmes, 
męs, socijalistai, turime 
džiaugties ar nuliūsti?

Rooseveltas, kuris dabar 
vieši Argentinos sostainėj 
Boenos Aires, išgirdęs apie 
pasekmes New Yorko rinki- 
mų, sušuko: “puiku! pui
ku !”

Argi męs, socijalistai, pri
valėtume džiaugties sykiu 
su Rooseveltu? Vienok męs 
drąsiai sakome, kad rinkimų 
pasekmės rodo neabejotiną 
ūgį socijalistiškų simpatijų 
tarpe plačiųjų Amerikos mi
nių. Męs, socijalistai, dau
giausia atydos atkreipiame 
į balsų skaičių, kurį gavo 
mūsų kandidatai. Tuo tar
pu New Yorko, Pennsylva- 
nijos, New Jersey, Ohio 
valstijose skaičius balsų, pa
duotų už mūsų kandidatus, 
labai žymiai paaugo.

Paaugimas balsų žymus 
ir Massachusetts valstijoj, 
kurios atžagareiviški airiai 
ir jais vadovaujanti dvasiš-/ 
kija stato mūsų agitacijai 
sunkiai apgalimas kliūtis.

Palyginus su skaičiumi 
dalyvavusių New Yorko rin
kimuose, už Russelį paduo
ta daugiau balsų, negu per
eitą rudenį už Debsą. New 
Yorke mums pavyko įsilauž
ti į aldermanų tarybą. Ten 
turėsime savo žmogų, kuris 
bus ašaka gerklėje buržua
zinių politikierių. Daugely 
Brooklyno distriktų mūsų 
kandidatas gavo daugiau 
balsų už McCall arba Miche- 
lį. Buržuaziniai politikie
riai stvėrėsi už galvos ir tik 
žiūrėjo iš kur taip daug tų 
socijalistų randasi.

Smarkiausia kova buvo 
Patersone ir Schenectady. 
Ten buržuazija mobilizavo 
visas savo spėkas prieš rau
donąjį tvaną. Ir mūsų kan
didatams labai mažai tetrū
ko, kad laimėti, nors prieš 
juos ėjo susivienyjusios vi
sos kapitalistiškos partijos. 
Ir Patersone ir Schenectady 
mūsų balsuotojų pasidaugi
no.

Draugas Bergeris, išgir
dęs apie pasekmes Schenec
tady rinkimų, paaakė: “Pa
dėjimas toks pats, kaip 
Milwaukee kad buvo. Vie
nok buržuazinė didžiuma 
labai menka ir jeigu Lunn’as 
kovos — tai jo bus viršus.”

Tokia pati situacija buvo 
Pennsylvanijos miestuose 
New Castle, McKees Port ir 
tt., kur visi išvien ęjo prieš 
socijalistus. McKees Porte 
mūsų kandidatui į majorus 
trūko tik keliu šimtu balsu.v t C

Ohio valstijoj pavyko už
imti dar keturis miestus, 
pravedant savo žmones.

Taigi, pirmas išvedimas, 
kurį męs galim padaryti po 
rinkimų, esąs tas išvedimas, 
jog mūsų laukia kova ne su 
viena kuria nors buržuazinę 
partija, bet su jomis viso
mis, išvien susinėjusiomis.

Antras išvedimas, kurį 
męs galime padaryti — tai 
reikalas įtempti visas savo 
jiegas laike rinkimų. Kiek
vienas balsas yra neapsako
mai brangus. Todėl kuo- 
smarkiausia rūpinkimės a- 
gituoti žmonėse ir traukti 
juos prie balsavimo. Męs, 
lietuviai, kuosmarkiausia 
turime rūpinties pylietystės 
dalykais.

Rinkimų kova — yra ne 
žaislas. Jau tas faktas, kad 
buržuazija taip įgązdinta ir 
taip gina savo poziciją— pa
rodo, jog ji nujaučia, kokis 
smūgis yra jai socijalistų 
valdymas, kuris pirmų pir
miausia atsiliepia ant jos ki
šeniaus. Haywoodo ir Co. 
agitacija prieš balsavimą 
yra tai pūtimas į vieną dūdą 
su darbininkų nevydonais, 
nes to tik ir nori buržuazija.

Jeigu męs veiksime taip, 
kaip, pritinka veikti socijalL 
stams, sekančiais rinkimais 
męs dar daugiau laimėsime.

Ar tai socijalistai 
kalti?

(Skiriam mūsų katalikiš
kiems tautiečiams ir tautiš
kiems katalikams.)

Pereitais metais Suvieny
tose Valstijose subankrūty- 
jo penkiolika tūkstančių ir 
dar suvirš įvairių biznių su 
didžiausiais nuostoliais ant 
kelių . šimtų milijonų dole
rių.

Ar socijalistai tame kalti? 
Ar jie kalti, kad šiandien 
eina pragariška konkuren
cija ir menkesnis neišsilaiko 
prieš stambesnį?

Ar socijalistai kalti, kad 
besibankrūtyjanti bankai 
nuneša šimtus tūkstančių 
varguolių pinigų?

81 žmogus iš 100, Suv. 
Valstijose gyvena samdy
tuose rūmuose, ant kurių 
randos vis kįla ir kįla.

Ar socijalistai kalti tame?
Atsakykite, katalikai ir 

tautininkai!
Lincolnas paliuosavo ke

turis milijonus juodųjų ver
gų. O dabar yra Suv. Vals
tijose devyni milijonai bal
tųjų vergų. „

Ar socijalistai tame kalti?

Pusė darbininkų Suvieny
tose Valstijose negauna dar
bo, ar gauna jo neužtekti- 
nai, kad dirbti visus metus.

Ar socijalistai tame kal
ti?

Atsakykite, tautiški ir ka
talikiški darbininkai! Ar 
jums smagu, kad jūsų šei
mynoms nėra užtikrinto ry
tojaus? Atsakykite, kodėl 
jūs palaikote kapitaliz
mų, kuris jums pei duonos 
neduoda?

Paskutiniais mętais Suv. 
Valstijose buvo šimtas ir 
dvidešimts penki tūkstan
čiai saužudžių. Kaip pasi
rodo, tai iš 100 nusižudžiu
siųjų 90 tai padarė, nes ne
turėjo užsiėmimo. Taigi 
jie nusižudė iš vargo ir susi
rūpinimo.

Pasakykite, ar socijalistai 
tame kalti? Pasakykite, 
męs lauksime jūsų atsaky
mo.

Suvienytose Valstijose y- 
ra ketvirtadalis milijono 
prostitučių, kurių daugu
ma, kaip ant rinkos, par
duodama.

Pasakykite, ar socijalistų 
tai kaltė, kad milijonai mer
ginų ir moterų neužsidirba 
sau ant pragyvenimo?

Dešimts žmonių užmuša
ma ir 221 sužeidžiama kiek
vieną mielą dieną ant gelž- 
kelių Suv. Valstijose.

Pasakykite, katalikai ir 
tautininkai, ar socijalistai 
tame kalti?

“Appeal to Reason.”

Kasžin kodėl mūsų laikra
ščiai tankiai taip mažai ra
šo apie tuos, dalykus, apie 
kuriuos taip daug šnekama 
mūsų šeimynose? Vienu iš 
tokių dalykų yra bažnyti
nės jungtuvės.

Paprastai mėginama pa
juokti dievočius*< kad jie ima 
šliūbą pas kunigą, o paskui 
labai tankiai nesutikime gy
vena. Vienok, pajuokdami 
tuos dievočius, męs neturė
tume užmiršti ir apie tuos 
laisvuosius žmones, kurie 
negali apsieiti be bažnytinių 
ceremonijų.

Mano aprokavimu, nėra 
prakilnesnio ir svarbesnio 
atsitikimo žmogaus gyveni
me, kaip tas, kuomet jisai 
sueina poron su kitos lyties 
ypata ir nutaria ant ateities 
vesti bendrą gyvenimą. Tai 
svarbiausias persilauži
mas, kokis tik gali būti mū
sų gyvenime. Jame turi ap
sireikšti visas prakilnumas, 
kokis tik gali uždegti žmo
gų prie meilės ir doringo 
šeimyniško gyvenimo. Mū
sų neužmirštamas dainius
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Apie kraujo plūdimusV. Kudirka sako: “Siek prie 
idealo, nes paskui... tu jo:iš- 
sižadėsi dėl trupinio aukso, 
gardaus valgio šaukšto.” 
Tais žodžiais V. Kudirka 
kreipiasi prie jaunuolių, nu
rodydamas, kad jaunieji 
daugiau, negu seni, yra pa
linkę prie prakilnaus darbo.

Toji valanda; kada jau
nuolis susiriša su jaunuoliu 
kitos lyties, yra tai slenkstis 
tarpe jaunystės ir senystės. 
Begalinis svarbumas tos va
landos dėl žmogaus gyveni
mo suprantamas visiems, 
kurie pažįsta arba svarsto 
apie ženybinį gyvenimą.

Todėl aš ir sušuksiu: ar 
tai gražu, ar tai padoru tą 
prakilniausią valandą su
tepti senatvės abejonėmis, 
nuolankumu, nusižeminimu 
ir veidmainiavimu prieš al
torių?

Jeigu jaunieji netiki į tas 
visas ceremonijas, jeigu jie 
nemano, kad tas viskas pa
dės jiems laimingiau gyven
ti, tai kam dar tasai lanky
masis į bažnyčią, kam dar 
davimas kunigui ant maga
ryčių?

Gi tuomet tamsuoliai turi 
pilną tiesą sakyti: “Aha, 
taip tai plūsta kunigus, o 
ve, kada apsiveda — tai be 
jų negali apsieiti!” Argi ne
teisingas šitas pajuokimas?

Jeigu jaunieji nori gra
žiai, nesuteptu pavyzdžiu 
šviesti, jeigu jie ne tik lūpo
mis, bet ir širdžia garbina 
naujus idealus ir siekia, 
anot Kudirkos, prie idealo, 
tai jie tokioje svarbioje va
landoje neturi nusilenkti 
prieš prietarus.

Patarlė sako, kad tik pir
mas nuslydimas nuo tikro 
kelio sunkus, bet sykį jau 
nuslydus, antru ir trečiu sy
kiu.nuslysti jau daug leng
viau.

Jaunoji pora turi įkūnyti 
gyvenime tas gražias šnekas 
ir teorijas, apie kurias taip 
tankiai girdime. Jeigu jau
nuose metuose nepasiseks 
tatai įkūnyti, tai neįkūnysi
me gi to viso, kada jau plau
kai ims žilti.

Aš žinau, kad šis mano 
straipsnis bus nekuriu 'sesu
čių priskaitytas prie labai 
pavojingų ir revoliucijoniš
kų. Aš gi misliu, kad jisai 
yra tik teisingas ir nuosek
lus ištyrimas dalykų stovio. 
Nieko baisaus jame nėra.

Bažnytinės vestuvės turi 
išnykti iš mūsų gyvenimo, 
jeigu męs iš teisybės norime 
save laisvais žmonėm vadin
ti.

sėjus, iš ąnksto vėl stoti darban,juodu sė
dėjo prieš vienas kitą labai menkai apšvies
tame kambarėlyj taip, kad užslinkus debe
sėliui ir užstojus mėnulio spinduliams, at- 
simušantiems į jų langelį, negalėjo nei vie
nas kitą aiškiai matyti.

Uršulė laikė rankose keliatą įvairaus 
turinio knygelių, kurias ką tik jai Alfonas 
buvo atnešęs ir kas kartas, švysteliant mė
nulio šviesai, ji stengėsi bent jų antgalvius 
peržvelgti, o patėmijus antgalvį, tuoj su 
žingeidumu kiauše Alfono apie knygos tu
rinį bei jos vertę. O Alfonas, linksmai žiū
rėdamas į jos melsvas, kaip spalvuotos ra
sos lašus, žibančias ir pilnas žingeidumo a- 
kutes, stengėsi bent apičiupai jai paaiškirr- 
ti atskirai apie kiekvienos knygelės vertę. 
Peržiūrėjus visas knygeles, Uršulė, paėmus 
jas, tarė: \

— Ačiū, Alfonai, kad atnešiai, tai bent 
turėsiu ką skaityt. Tik meldžiu man pasa
kyti, kam jas vėliaus perduoti?

— Aš dabartiniu laiku esu, kaipo “sla
pukas”, tai turiu užtektinai laiko ir galėčiau 
tame patarnauti, tik man pasakyk, kuomet 
būsi perskaičiusi, o aš atėjęs paimsiu ir 
perduosiu kitoms draugėms.

— Nors negaliu tikrai laiką aprube- 
žiuoti, nes nežinau, kokią progą turėsiu 
skaitymui, bet ateik už poros savaičių, ti
kiuosi, kad būsiu perskaičiusi,', o kurias ne
būsiu perskaičius — pasiliksiu ant toliaus.

— Gerai, Uršule, aš ateisiu — atsakė 
Alfonas, imdamas laikrodėlį iš kišeniaus ir 
prisiartinęs prie lango tėmijo Į laikrodį ir 
laukė švysteliant šviesesniam mėnulio spin
duliui, kad būtų galima patėmyt, kuri va
landa.

Tuo pačiu laiku nuslinko nuo mėnulio 
rūstus, juodi debesįs ir švystelėjo šviesus 
spindulėlis, kuris suteikė progą Alfonui 
matyti, kas per laikas. Įdėjęs laikrodėlį į 
kišenių ir imdamas savo kepurę, pratarė:

— Laikas bus jau eiti namon. Gaila, 
kad aš tave, Uršule, taip ilgai sutrukdžiau 
nuo miego.

— Pareisi, man rodos, kad nėra dar taip 
labai vėlai.

— Taip, nevėlai, bet anksti, nes jau net 
po dvylikai.

Uršulė nusistebėjo, kad jau toks vėlus 
laikas ir norėjo ką tai sakyti, bet susilaikė. 
Alfonas, spausdamas jos ranką, pasakė:

— Labą nakt.
Buvo jau atsidaręs duris eiti, bet, atsi

minęs, tarė:
— Uršule! Didesnė dalis tų knygelių, 

kurias šį vakarą atnešiau yra valdžios drau
džiamos, patarčiau būti visuomet atsargiai 
su tokiomis knygomis.

— Labai gerai, kad persergėjai, tik 
meldžiu man jas atskirti, o aš jas... tuoj 
pakavosiu taip, kad jų niekas neras.

Alfonas uždarė duris, paėmęs visas 
knygeles priėjo prie lango ir pradėjo dėsti- 
nėti į dvi dalis; atskyręs, skubiai paėmė 
vieną pluoštelį vienon rankon, antrą kiton 
ir, duodamas Uršulei Į rankas, nei nejuto, 
kaip jo lūpos atsimušė j Uršulės švelnų, kaip 
aksomas veidą ir, pasakęs antru kartu “la
ba nakt” — išėjo.

’ (Toliau bus.)

Kas man bėdinai daryti?
Gerb. “L.” redakcija!
Kas man daryti mano ne

laimingame gyvenime? Aš 
skaitau “L.” jau antras me
tas, o mano vyras to laikraš
čio baisiai nekenčia ir man 
nėra davęs nei vieno cento 
dėl apmokėjimo. Dabar, su
stojus “L.” eiti — neturiu 
didžiausios linksmybes.

Vyras man pasakė: “Už
rašysiu tau “Saulę”, “Drau
gą”, ar “Kataliką”, — o ka
da aš atsisakiau, jisai atkir
to: “Tai ne mano esi vierno- 
ji.” — Visas mano gyveni
mas nelaimingas, o vis dau
giausia per tai, kad esu lais
vų pažiūrų, noriu skaityti 
ir lavintis. Aš negaliu sutik
ti ant jo valios, nes tai būtų 
nusižeminimas prieš tamsą.

Pasakykite, kas man da
ryti? Vyras man sako: “Tu 
turi elgties taip, kaip aš no
riu.” Jeigu jis dažino, kad 
man kas duodą knygelę pa
skaityti, tai tą gatavas pra
ryti. Jam daugiau patiktų, 
kad aš neprotaučiau ir elg
čiausi, kaip tos tamsūnėlės, 
kurios tik apšneka žmones 
ir mėgsta alutį. Panašus 
gyvenimas man būtų — tik
ras mirties patalas, o aš 
trokštu mokslo — šviesos.

Jeigu būčiau valią turė
jus, būčiau galėjus daugiau 
datirti. Kas daryti, pasaky
kite man.

' Vosilka.
Rockford, Ill.

Kraujo plūdimas iš venų.
Kraujo bėgimas (tamsiai-raudono) iš 

venų, nėra taip pavojingas, kaip iš arterijų.
Čionai paprastai užtenka užspausti pa

ti žaizda švariu7 aprišimu, pakelti koją ir 
ranką augštyn, kad geriau kraujas nubėgtų 
prie širdies, — ir viskas. Atsiminkite, kad 
venomis kraujas teka nuo kūno pakraščių 
i širdį.

Paminėtas kraujo plūdimas iš kojų 
mėlynųjų guzų, kurie nekartą atsiranda 
pas pusiauamžias moteriškes ir pas vyriš
kius, kurie turėdavo daug ant kojų stovinė
ti. Bet tai nebaisiausi atsitikimai. Reikia 
tik tuomet atsigulti, koją augščiau pagul
džius palaikyti, žaizdą švariai aprišti ir, ke
lioms dienoms praėjus, pratrukęs guzas už
gyja.

Kraujo plūdimas iš burnos.
1) Kartais, dantį ištraukus, gana daug 

kraujo bėga iš dančio vietos. Kai-kada 
žmogus net apalpsta — tiek daug kraujo iš
eina. Tokiuose atsitikimuose pradžioj ga
lima bandyti šalto vandens įsigėrus burnoj 
laikyti (tik nesiplauti juomi burnos). Jei 
tai negelbėtų, tad paimkite vatos ar pašukė- 
lių plekutį, suvilginkite jį kokiu lašu tarpu- 
tyno, arba alūno milteliais pabarstykite ir 
įdėkite į ištraukto dančio vietą. Neturint 
namie tarputyno, - alūno, gerai bus ir viena 
vata dančio skylę užkimšti. Toliau, reikia 
įkimštą vatą prispausti pirštu ir prispaudus 
ilgai laikyti. Galima vatą prispausti ii 
dantis sukandus, tik reikia sukandus laiky
ti, iki visai kraujas liaus bėgęs. Žinoma, 
vatos reikia įsidėti nepermažai, kad kitos 
pusės dantįs gerai ją prispaustų. •

2) Jeigu ligonis atsikosti šviesiai raudo
nu putotu krauju, tai tas kraujas iš plaučių. 
Čionai rėkia tuojau skubinties prie gydyto
jo. Iki gydytojas atvyks, ligonis išrėdyti ir 
lovoj pusiau sėdintį paguldyti, padėjus už 
pečių ir po galva paduškas.

Ligonis turi visai ramiai gulėti, nesiju
dinti, nekalbėti, nekosėti (kiek galėdamas), 
rankų nekilnoti.

Į vidų geriausia kartas nuo karto davi
nėti ryti po truputį ledo, kaip žirnis didu
mo ; dar duoti druskos vandens kas 10 mi
nu tų po arbatinį šaukštuką (dėti valgomą 
šaukštą druskos į stiklinę šalto vandens).

3) Kas turi širdies ligą, tai kartais iš
šokęs iš širdies sukepusio kraujo gabalėlis 
nueina gysla į plaučius ir užkemša plaučių 
dalį. Iš.to pasidaro kosulys su šviesiais 
raudonais kraujais.

Tokiame atsitikime reikia taip-pat elg- 
ties, kaip pasakyta apie kraujais spjaudy
mą iš plaučių.

4) Kai-kada ligonis pradeda vemti 
kraujais, kurie esti juodi, sukrekėję. Tai 
ženklai, kad kraujas eina iš skilvio. Dau
giausiai paeina toksai kruvinas vėmimas iš 
to, kad skilvyj žaizda atsiveria.

Čionai reikalinga tuojaus gydytojas pa
šaukti, nes liga gyvasčiai pavojinga. Iki 
daktaras atvyks, reikia taip-pat elgties, 
kaip pasakyta apie kraujo ėjimą iš plaučių.

Kraujo ėjimas iš mėšlines.
1) Nevienam kartas nuo karto mėšlą 

bevarant, pasirodo kraujo iš užpakalio 
vartų. Daugiausia tai nedidelė bėda. Krau
jas eina iš pratrūkusių venų arba emoroidų, 
guzų ir dažnai patsai savaimi užsilaiko. 
Kad tų guzų nepasidarytų, reikia žiūrėti, 
kad nebūtų vidurių užkietėjimo. Kiekvie
nas žmogus privalo laukan savo reikalui ei
ti bent 1 kartą kasdien ir nekietai. Jeigu 
emoroidų kraujo plūdimas būtų perdidelis, 
tai reikia šaukties gydytojo.

2) Kas kita, jeigu kraujas prasimuša 
kur nors žarnų gilumose, tolimesnėse vieto
se. Išpradžių čionai kraujo laukan neišei
nama, tik ligonis nei iš šio, nie iš teima silp
nėti, alpti, pasidaro yeidas baltas, kojos at
žala. Tai ženklai, jog daug kraujo į vidu
rius išėjo. Toliau, kraujas pajuodęs, kaip 
smala, išeina per mėšlinę.

Jeigu kam, taip atsitiktų, tai tuojaus 
reikia išsirėdžius atsigulti į lovą, nieko ne
valgyt, ramiai gulėt ir šaukties gydytojo.

Toksai vidurinis žarnose kraujo plūdi
mas kai-kada atsitinka šiltine besergant. 
Tai reikia atsiminti, kad toj ligoj greitai su
sigriebus kamev dalykas.

Kraujo ėjimas iš gimtines.
Neretai atsitinka, kad moteriškėms 

pradeda labai kraujas bėgti. Jeigu neapsi
stotų, tai greit gali beveik visas kraujas iš
eiti, ir moteriškė turi mirti. Tai paeina iš 
gumbo ligų ir iš pasigadinimo.

Čionai tuojau reikia daktaras pasi
kviesti. Kol jis atvyks — moteriškė turi 
ramiai lovoj gulėti, nesijudinti, karštų ir 
sunkių valgių nevalgyti; ant pilvo reikia dė
ti ledų pūslė arba šalti kompresai; prie ko
jų karštos plytos, arba bonkos karšto van
dens pripiltos, kad atšalusias kojas sušil
džius. (“Sveikata”.)

Mergelės daina.
(Iš “Aušrines”) 

Taip ir veržias dvasia
Iš krūtinės jaunos!

Nor gyventi kitaip,
Nor ji laisvės brangios!

Būt bepigu su juo
Prie upelio sėdėt,

Į žaliąsias lankas, 
Į gėleles žiūrėt.

Būt bepigu su juo
Šalta nakti žiemos v c

Stipriai glausti jį sau
Prie krūtinės karštos.

Paskui rytą, anksti
Bučiuot, palydėt, 

Vakarėlį vėl jo
Prie vartų palūkėt!

Vertė B r. L.

Perskaičius E. Steponaičio raštus.
(Ift *‘Aušrlneš”) 

Širdis krūtinėj sudrebėjo, 
Sukilo gailesčio jausmai, 
Per mano veidą nuriedėjo 
Gailiųjų ašarų lašai.

Svajonė nuplaukė į tolį — 
Į sielos regimus kapus, 
Kur užkasė mūs mielą brolį 
Ir jo gyvenimo sapnus!...

Matau: gamta jau ašaroja, 
Saulutė užteka bailiai, 
Liūdnai vėjalis suvaitoja, 
Medeliai sušlama gailiai.

Matau: žvaigždutės sužibėję,

Mėnulis šaltas užtekėjęs 
Bučiuoja kapą jo meiliai.

Girdėt lakštute numylėta 
Atlėkus gieda ten dažnai: 
“Kur dingo brangus mūs poetą, 
Kursai dainavo neseniai?...”

Ateik ir tu, duktė tėvynės, 
Dailiai jo kapą.apkaišyk, 
Ir tu, broleli, atsiminęs 
Dievulio meilės jam prašyk! 

Gyvenimo karžygis ilsisi — 
Jau jis niekados nebekovos... 
Bet tu, jo aidas, nenutilsi, -• 
Kol vardas Lietuvos gyvuus...

Žemės Dulkė.
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Aš stoviu drebančiomis

nei as, nei

Mūsų miesto lietuviai, ga 
Įima sakyt, dar visai tam 
sus. Laikraščius

LSS. 40 kuopa nutarė pa
rengti visą eilę prakalbų; 
kalbėti kvies: J. Smelstorių, 
P. Svotelį ir L. Prūseiką. 
Geistina, kad kuodaugiausia 
žmonių atsilankytų.

Zanavykas.

1112 W. 35 th Street (Bridgeport)

Lygios tiesos
(Monologas.)

Felix (Eastone). $10.00 
gruzinam. Teisėjais būti 
negalime, nes negalime to iš
tirti. Pagaliaus iš kitos pu
sės nebuvo pristatyta pini-

J. Simokat,
428 Vandalia st., Collinsville, Ill

kinkomis ir bijau judinties 
iš vietos. Nepraslinko ir mi- 
nuta laiko, kaip vėl kas toks 
trenkė man j galvą ir taip 
smarkiai, kad išsyk prašvi
to akyse, tartum dvasia 
šventa iš dangaus nužengė 
ant manęs.

Providence, R. I.
26 d. spalio atsibuvo LSS. 

197 kuopos susirinkimas, 
kur išrinkta nauja valdyba 
ir paimta susirinkimų vieta. 
Taipgi nutarta parengti te
atrą ir balių ant pirmos su- 
batos po Kalėdų.

2 d. lapk. atsibuvo “Biru-
Kalbėjo J.

Pirmoje savo 
prakalboje daug išaiškino a- 
pie moterų ir merginų padė
jimą. Kvietė visas rašytis 
prie draugijos, organizuotis, 
skaityti ir mokinti kitas. 
Publikai kalba laibai patiko.

Aukų surinkta $3.53. Dek
lamavo Baužienė ir Raižiū- už pranešimą. Ateity minė

viškas. Dramos turinys, 
matomai, turėjo būti rimtas 
bet kokiems galams įvelta 
juokdariška Tymotiejus ro- 

Jei bent pa- 
juokint amerikonišką publi-

Pajieškau sesers J. Simokitės, Su
valkų gub., Naumiesčio pav., Žilių 
kaimo.

V. Jurkens. Užteks apie 
Yčą. Naujų faktų 
vis apie tą patį perdaug ne 
reik rašyti.

Karbauskiui 
(Waterbury). 
“L.” num. atitaisyta. Ačiū

giai. •
H. Buslavičia, (90)

62 E. Merrimack st.,' Ix>well, Mass.

smarkiai aptįla vasaros lai
ku. Dėlei to, negalima kal
tinti nei jūsų, nei Felixo, nei 
kito kokio trečio. Tuomet p. 
Felix “L.” N 85 atsako jums. 
Dabar jūs vėl užvedate gin
čus ir prirašot apie tokius 
dalykus, kuriuos gali išrišti 
tik trečųjų teismas, bet ne 
“Laisvės” ir ne kokia kita

todėl, kad bažnytinės drau
gijos norėjo prisidėti prie 
Tautiško Namo. Tai yra 
Kazimierinė ir NPPŠv. Ka
da buvo pakeltas tas klausi
mas, tai buvo leista ir publi
kai diskusuot. Iš publikos 
pusės pasipylė nurodymai su 
aiškiais faktais, kad jos yra I tės” prakalbos 
kenkusios Montello Tautiš-1 Smelstorius. 
kam Namui ir jąs neverta 
priimti. Aiškiausiais fak
sais nurodė, kad Bostone, 
kol nebuvo namas nupirk
tas, tol burbanosis visokiais 
būdais keikė tuos žmones, 
bet kaip tik namą nupirko, 

I tai liepė visoms savo ave-

3 lap. kriaučių unija paren
gė priešrenkamąsias prakal
bas. J. Augūnas puikiai su
drožė republikonams, demo
kratams ir progresistams, 
vadindamas jų partijas 
grafterių partijomis ir gra
žiai paagituodamas už drg. 
Russell.

J. Žaltys gerai charakteri
zavo Tammany Hall bosą 
Murphy, kuris buvo veik u- 
bagas, o dabar vertas $15,0- 
00,000.

Publikos buvo apie 400. 
Augūnas gerai pasakė, kad 
didžiuma publikos myli ble- 
vyzgojančius kalbėtojus, bet 
nenori rūpintis apie rimtus 
dalykus.

Kriaučių unija, agituoda
ma už Russell, pasielgė taip, 
kaip ir pritinka pasielgti sa
vo pašaukimą žinančiai dar
bininkų organizacijai.

Keliauninkas.

Sakau, tai dar didelė lai
mė, kad gaspadinė, duoda
ma šluota man per galvą, su
daužė tą prakeiktą puodą ir 
atvėrė man tą dangišką švie
są! O jeigu mane gaspadinė 
būtų išmetus su puodu ant 
galvos laukan, kas tada bū
tų buvę? Jeigu taip mergi
nai, tai kiekvienas pamisly- 
tų, kad naujos mados skry
bėlė, bet kaip aš būčiau ga
lėjęs eiti su tokiu papuoša
lu? O juk gaspadinė buvo 
pasiutusi — tuojaus išmetė 

rakandus lauk

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

ir siunčia pinigus į visas šalis. KALBAMA LIETUVI KAI.

te. Abiėms deklamatorėms 
pasipylė gausus delnų ploji
mas. Užrašyta ir laikraš
čių su, pelnu dėl moterų 
draugijos.

Literatūros parduota už 
$7.00.

Antroj temoj kalbėjo apie 
bedieviškus raštus, aiškino 
bedievystės prasmę.

Publikos buvo į 250. Prie 
draugijos prisirašė 6 naujos

IAUPINANT 
PINIGUS

\ J. Zalanskis,
2» Gilbert avė., Haverhill, Mass

Jieva Blazafklutė,
321 Edward et., Rockford, Ill

nares.
Randasi jau ir tokių, ku

rios norėtų permainyt “Bi
rutės” vardą ant vardo Pa
nelės šv. Oi, neišmanėlės.No
rite būti panelėms, tai būkit. 
“Birutės” vardas kuomi gi 
gali kenkti ? Laisvesnes se
ses, nepasiduokite ir laikyki
tės tvirtai.

Ir ką gi aš tuomet pama 
čiau?! Kokis reginys prie 
šais mane buvo?

Pajieškau 3 brolių Morkaus, Petro 
Ir Antano Blaizaikių ir Antano Kati
liaus. Visi Suvalkų gub., Dumiškių 
kaimo. Malonės atsišaukti.

LAIKYKIT JUOS
SAUGIAME BANKE

gatai nieko nesakė. Taigi 
aišku, kad visi buvo užganė
dinti.

“Todėl p. Felixo pasaky
mas apie suklastavimus, yra 
išmislas.”

r kitiems
Pereitame

dį vidutinių veikalo. Užtat 
skaudos .darbo atlikimas ne
užsipelno jokio komplemen- 
tb. Kalba prasta. \

/ Chiėagietis.
Džian Bambos spyčiai, ku

rie sėniau ėjo per “Keleivį”, 
išleista atskira knygele, ku
rios kaina 25 c. Pridėta dar 
magaryčių įvairių juokų. 
Neabejotina, kad ant mūsų 
atsilikusios scenos kaip Bam 
ba, taip ir Ridzikas iš “Lais
vės” turi pasisekimą. Jau
nimas mėgstą tuos monolo
gus, kurie, tiesą pasakius, 
smagiai linksmina ir publi
ką. Juokas visądos turi sa
vo vietą žmonių gyvenime, 
taigi ir ant scenos. Džian 
Bambos spyčius sutvėrė ne 
kas kitas, kaip savotiškos y-

pūstais, mėsos, lemon pajų 
r daugiau tokių menknie-

ta ypata “L.” vietos negaus. 
Gaila, kad nenurodet adre
so, būtume laišku pranešę.

A. Neriui. (Phillipsbur- 
ge.) Iš viso jūsų pasiaiškini
mo, kuris betgi virsta už
puolimu, talpiname šiame 
N?ry tik tą dalį, kuris tiesio
giniai surištas su jūsų ypa- 
tos apgynimu. Kiek męs ži
nome, ant jūsų, kaipo žmo7. 
gaus dalyvaujančio koope
racijoj, buvo rašyta p. Feli
xo vieną kartą ir tuomet jūs 
jam atsakėte “L.” N74. Re
dakcija mielai davė tam vie
tos, norėdama tame ginče 
būti bešališka. Daugiaus ant 
jūsų “L.” nieko nebuvo rašy
ta. Jūs betgi pradėjot raši
nėti į “Kovą? koresp., kurio
se šiokiu ar tokiu būdu pa
liestas ir p. Felix. Užvedėt 
ginčą dėlei veikijr.o vasaros 
laiku. Rodosi, dėlei to gift- 
čų būti negali, nes paprastai 
visuomeniškas darbas ne

Pajieškau giminaičių Astako ir Vik
toro žblnerovskip ir Viktoro Zalans 
kio Merkinės paVap.; Vadavo Aidu 
kevičiaus Nedzingės par.

Kuniginiai nori užimti tau
tišką namą.

Montello, Mass. 4 d. lapk. 
L. T. N. draugija turėjo vie
ną iš triukšmingiausių susi
rinkimu. Triukšmas kilo

Pajieškau Jono Liko, Kauno gub., 
šimiškių kaimo. Gyvena, rodos, Mon
treal, Canada. Turiu syarbų reikalą.

K. Vilkas,1 '
174į Broadway st.,- • ’.Chelsea, Mass.

2 d. lapk 
kliubo diskusijos. Svarstė 
apie tai, kas pagerins darbi
ninkų padėjimą —unijos, ar 
socijalizmas. Nutarė, kad 
tik socijalizmas (ir unijos lo
šia labai svarbią rolę išvada
vime darbininkų klesos. 
Red.).

Nors LUP. kliubas ir nėra 
socijalistiškas, bet jame yra 
stiprios socijalistiškos sim
patijos.

tis, t. y., gavusnj po vieną 
balsą visai neklausėm. Tas 
tūliems nepatiko ir mane ap
šaukė melagium ir vagiu 
balsų.

Pajieškau tėvo Stanislovo Malokov- 
skio, Kauno gub., Šiaulių pav., Grūz
dų parap., Supilių kaimo.. Jis gyven- 
na Amerikoj apie 11 metų.

Aš jo sūnus, atvažiavau Amerikon 
r turiu labai svarbų reikalą. Jis pats 

arba kas apie jį žino, malonės atsi
šaukti.

Stanislovas Molokovskas, (94) 
26 K. 21-st st., f Bayonne, N. J.

Pajieškau pažįstamų, kurie sykiu 
važiavo iš Lietuvos 1909^n., 29 July.- 

J. Jurgelionis,
269 Millbury st., Worcester, Mass.

Parsiduoda Barzdaskutykla.
Kurie norit pirkti, nepraleiskite 

progos, nes barzdaskutykla geroj vie
toj, biznis išdirbtas, tu pirmos kliasos 
įtaisais, dienomis dirba du barberiai, 
o vakarais 4. Priežastis pardavimo— 
užsidedu kitokį biznį. Parduosiu pi

gu męs prigulėtume tik prie 
demokratų, tai tik jie mums 
ir “fundytų”, o kaip dabar 
mūsų kliubas “Indepen
dent”, tai šiandien demokra
tai užfundijo dvi bačkas a- 
laus, rytoj republikonai už- 
fundys gal būt tris”. Po 
prakalbų iš programo sekė 
tuštinimas bačkų alaus.

Visur Esantis.

Iš A. J. Nerio “L.” red. ga
vo ilgą paaiškinimą dėlei 
koresp., tūpusios “L.” N85. 
Skaitome reikalingu praneš
ti sekančią ištrauką iš A. N. 
paaiškinimo:

“Pradžioj 1911 m. nemis- 
lytai likau išrinktas į II ra
jono sekret. Tuo laiku dar 
nei Sąjunga neturėjo konsti
tucijos, o mūsų rajonas vi
sai neturėjo taisyklių, kurių 
viršininkai turėtų prisilai
kyti. Buvo tik keliatas kon
ferencijos protokolų. Perė
jus nominacijai, turėjome 
klausti taip, kaip 
pirmtakūnas F. Laurynai

su juo ginčyties.
Manome, kad naujos 

draugijos vadovai supras, 
jog dėl vieno žmogaus, koks 
jisai nebūtų, nėra reikalo 
šnairuoti į vieni kitus. To
dėl linkime “Vienybei” klo
ties.

Pajieškau Danieliaus Tamošiūno ir 
Povilo Markūno, abu Kauno gub., 
Ukmergės pav.? Subačiaus par. Mel
džiu atsišaukti arba jeigu kas žinote, 
pranešti šiuo adresu:

Jonas Budria,
827 Bank st

Pajieškau pusbrolių V. Norvaišio ir 
Edvarto, Kazimiero ir Ignato Beino- 
ravičių, pastarieji 8 yra broliai. Vi
si Steigirlio kaimo,, Panevėžio pav., 
Lauksodžio filįjos. Meldžiu ątsiŠaukt.

T. Lapinskaite - Žizienė,
9 Ames st., 5 Montello, Mass.

Ar šiaip,’ar taip, bet tokie 
pamokslai labai geri dėl 
pirmeivių, nes tamsiausios 
avelės pamato, kad tokie pie
mens prie tamsumo veda.

V. Burdingonas.

Nauja vyrų ir moterų 
draugija.

Montello, Mass. “Vieny
bės” dr-ja jau turėjo savo 
pirmas prakalbas. Gražiai 
kalbėjo J. Smelstorius. • Šiek 
tiek kalbėjo ir Grikštas.

H. Stankus, tos draugijos 
pirmininkas, pasakė, jog bu
vo tokių niekšų, kurie tai 
draugijai priešinosi. * Tai 
netiesa. Principe, niekas 
nesipriešino “Vienybei”, tik 
pajuokė kvailus Grikšto išsi
tarimus, kad tokios draugi
jos geresnės, negu patsai 
socijalizmas. Ir daugiau 
nesuomonių jisai pripliauš
kė. Todėl dauguma soči j a- 
listų pasakė, jog sykiu su 
Grikštu—rėčiu vėjo negau
dys. Dabartinė “Vienybė”, 
nesutverta ant Grikšto pra
kalbų pamatų. Rožytė.

Nuo red. Kaip visi soci- 
jalistai, taip ir “Laisvė” vi
suomet pritaria 
vyrų ir moterų draugijoms. 
Ne kas kitas, kaip tik jie ir 
pradėjo praktikoj panašioj 
dvasioj darbuotis. Many
dami, kad “Vienybė” stoja 
eilėn laisvų draugijų — veli
jame jai kuogeriausio pasi
sekimo. Tikimės, kad “Vie
nybės” pirmininkas, kuris 
mums gerai pažįstamas savo 
darbštumu ir savo geru var
du, dės visas pajiegas, kad 
naujoji draugija susirištų 
draugiškumo ryšiu su viso
mis pirmeiviškomis Monte
llo kuopomis ir draugijomis.

Męs tik apgailime, kad 
prie to darbo prisidėj 
vėju paremtu tarškėjimu tū
las Grikštas. Toji ypata 
sukėlė daug triukšmo tarpe 
montelliečių. Iš to žmogaus 
nieko reikalauti negalima ir 
Bostono apygardose apie jį 
žmonės turi numanymą. Ne
manome, kad būtu reikalas

gas jį stabdo: “Tylėk, kva! 
ly, jis mums dvi bačkas a. 
lauš “užfundino.”

Po prakalbų, naujai prisi 
rašęs narys klausia: ką reiš 
kia “Independent Club?’ 
Matai, — tas aiškina — jei

kas skaito. Turime bažny
čią ir kunigą, kuris vos savo 
pavardę moka pasjrašyti. 
Neseniai jisai per pamoks
lą pasakė, kad nereikia vai
kų leisti į publiškas mokyk
las, nes, girdi, iš to nieko ge
ro neišeina. Žmonės, išgir
dę tokią šneką, pradėjo eiti 
pro duris laukan. Tada ku
nigas sušuko: “kurie nenori
te klausyti dievo žodžių, tai 
galite visai neateiti į bažny-

—Sei, Jurgi, liaukis, nes 
bus blogai...

—Ar aš mažas vaikas, sa-

D r amo j viskas taip įsi
dėjo, kad dorybė buvo iškel
ta, o nedorybė pažeminta. 
Labai jau dirbtina. Arčiau 
prisižiūrėjus , Lukšiaus ty- 

prisiminė Gorkio 
Lukošius, kuris pamoksli- 
ninkauja “Ant dugno”.

Abel n ai drama daro įspū-

As paprašiau organiz., 
kad pavestų 42 kp. dalyką iš
tirti. Ištyrė ir jokių melagy
sčių ir vogimų nerado. Net 
prie ištyrimo komisija sakė, 
girdi, S-goj P. Puskunigio 
buvo tūlos neteisybės, 
nieko męs neradome 
pats tūlas klaidas ant savęs 
prisiėmiau. Pagaliaus, da
lykas atidėta iki konferenci
jos. Ten aiškiai pasirodė, 
kad jokių melagysčių ir suk
tybių nebuvo, o tik klaidų. 
Skundikas pasakė, kad buvo 
daug nominuota, o ant rin
kimo blankos pastatyta tik 
Neris, todėl jam pasirodė, 
kad aš melavau, sakydamas, 
jog kiti neapsiėmė. Tą gir
dėjo ir V. Jakštys, vienas iš 
“L.” leidėjų. Tokiu būdu 
įvyko santaika.

“Visa konferencija sutiko 
į ant tolesnio mano sekreto- 
riavimo, net Eastono dele-

mano visus 
ir mane išvijo.

Susirinkau visus savo ra
kandus ir vėl sugrįžau pas 
Juozą gyventi. Paskui man 
Juozas pasakė, kad ten būta 
sufragisčių.

Taigi, kuomet moters įgis 
lygias tiesas, tai visiems tas 
bus, ką aš jau pergyvenau.

Prof. Bevardis,

kau, kad man gali būti blo
gai. Apart to, kuomet aš 
einu užpakaly jos, tai kvapą 
labai malonų jaučiu, o tu sa
kai, kad man bus blogai.

Taip besekiodamas pas
kui ją, ėmiau ir įsimylėjau. 
Kaip tas galėjo atsitikti, tai 
aš jau ir pats nesuprantu, ir 
net mano draugas Juozas 
negali man teisingai 
kinti, kaip tas viskas galėjo 
atsitikti. Jis sako, kad tai 
esanti tokia liga. Bet kuo
met žmogus serga, tai jis 
guli, o aš dar smarkiau pra
dėjau paskui ją bėgioti. Jei
gu jau Juozas teisybę sakė, 
kad tai liga, tai aš norėčiau, 
kad dievas visus 
i’ų nuodėmes baustų tik to
gomis ligomis, kokią aš 

tuom tarpu turėjau. O, o, 
kaip man buvo smagu tuo
met, tai jūs nei vienas nega
lite suprasti. Kuomi būtų ta 
mano liga pasibaigusi, tai 

mano draugas 
Juozas, nei jūs negalite pa
sakyti. Bet štai, kaip ant 
nelaimės, pasipainiojo kita 
mergina ir aš apsirgau ant
ra liga 
sekioti

dėjau pasakoti savo 
jausmus. Ji į mane pradėjo 
žiūrėti gana rimtai; aš ma
niau, kad jos sielą taipgi su
judinau ir laukiau tos minu- 
;os, kuomet ji puls man į 
glėbį.' Bet... vieton pačiai 
oulti į glėbį, ji pagriebė duo
nos kepalą ir dzin-n stačiai 
man į nosį... Kaip matant ir 
dangus su žeme susimaišė: 
žvaigždės* pradėjo iš dan
gaus kristi ant žemės, aky
se man pradėjo rodytis viso
kios spalvos, galva apsisu
ko ir visai nebemačiau, kas 
žoliaus buvo, o tik išgirdau, 
<ad kas tai baisiai sugriau
dė, suterkšėjo ir trenkė man 

galvą, it devyni perkūnai.
Tuojaus pradėjo degti gal
va, žandai, sprandas ir, pa- 
skiaus, visas kūnas. Maniau, 
kad bekrisdama iš dangaus 
žvaigždė, užkrito man ant 
galvos ir pradėjo deginti, 
’radėjau šaukti pagelbos.

Tuom tarpu vėl kas tai su
šlamėjo, sušvilpė ir tėkšt 
man į kuprą ir prilipo. Na, 
pamislijau sau, jau ir debe- 
sįs pradėjo kristi nuo dan
gaus, tai tikrai bus pabaiga 
svieto...

Norėjau bėgti per duris, 
jet vieton durų, kaip duosiu 
ką tokį stiklinį; stiklai pra

dėjo žlegėti, pasidarė di
džiausias bildėsis, pasigirdo 
iš kitu kambariu šauksmai, 
;artum būti] šventas Mikn
as Arkaniolas su savo ilgąja 
triūba visus sujudinęs.

Hartford, Conn. Yra sa
koma, kad tik nauja šluota 
gerai šluoja. Taip yra ir su 
mūsų kunigu. Dabar jau iš
lindo yla iš maišo ir tasai 
ponpalaikis pasirodė, kuomi 
besąs.

Pagarsino, kad draugijos, 
kurios rengia balius ar pra
kalbas, nedalintų plakatų 
ties bažnyčia, bet praneštų 
jam, tai jisai apgarsins šven
toj vietoj.

Mūsų kliubas rengė pra
kalbas ir kvietė J. Gegužį 
kalbėti. Kliubiečiai nueina 
pas jį su minėtu reikalu. Ma
no, kad išgarsinus, tai ir a- 
vių daugiau ateis.

Jisai tik pasipurtė. O tie 
kliubiečiai nesusiprato pa
kalbėt apie “čienią”.

Tai ir nepagarsino. Kliu
biečiai nepaisė uždraudimo 
ir dalino plakatus ties baž
nyčia. Tūlas biznierėlis pa
kišo liežuvį ir tuoj pribuvo 
policmanas. Dalintojas pla
katų suareštuotas. Bet nei 
vienas iš jų nenusistebėjo, 
pamatę minėtą žmogų pirm- 
sėdžiaujant ir dar nenubau
dė nei vienu centu. Dabar 
dejuoja katalikai, kad bedie
vių negali įveikti.

O su ponu kunigu — blogi 
dalykai. Reik raudonuot 
už mūsų fanatikų darbelius. 
Čia Hartforde dar negirdė
ta, kad kunigas taip elgtųsi.

Neinteligentas.
Pajieškau draugo W. Serafino. Gir

dėjau, kad antrą sykį atvažiavo Ame
rikon su J. Norkiuku. . Abudu Kauno 
gub., Raseinų pav., Vonkių "kaimo.

J. Geriba, 
2701 — 8-th avė., . Robk Island, III.

lems rašyties prie tos drau
gijos.

Po gero apsvarstymo nu
tarta Kazimierinė^ nepriim
ti, o paneles priimti už $300

Kur dabar spruksit , ka- 
ziukai? Rožytė

Pajieškau brolio Frano česeko, pir
miau gyveno Herrin, III.

J. česekas, 
1728 Howthome st., Scranton, Pa.gamina musų scenai švie

žienos”., “Gadynes žaizdos” 
—tai nauja keturių veiksmų 
drama, kurią išleido p. M. 
Vaiaskas Chicagoje. Siuže
tas kokis tai visai ne lietu-

Visų pirmiausia, tai ma
no nosis buvo išsipūtus, it 
pastarnokas; aš visas aplie
tas kopūstais. Mat, ji pa
griebė puodą su karštais ko
pūstais ir trenkė man į gal
vą, o tas, prakeiktasis, vie
ton sudužti 
ant galvos ir karšti kopūstai 
pradėjo plikinti man galvą, 
o aš maniau, kad tai žvaigž
dė, krisdama iš dangaus, ap
vožė man galvą; prie kup
ros buvo prilipęs lemon pa
jus, tartum kokia antspau- 
da, liudijanti tų nelaimių 
atsitikimą. Stiklinė šėpa, 
kurioj buvo sukrauti gaspa- 
dinės indai, parversta ir su
daužyta, visi indai sudužę į 
šmotelius/ O gaspadinė sto
vi su šluota ir keikia mane. 
Mano gi mylimoji, it ragana, 
susirietusi juokiasi iš ma-

pradėjau paskui ją 
Bet jeigu ir jūs ją 

pamatytumėt, tai dar dides
ne liga apsirgtumėt už" ma
ne! Tikrą teisybę sakau! 
Tai vyrų lyga: veidelis ma
žas, nosytė riesta, žandeliai 
raudoni, plaukeliai geltoni, 
lūpelės... saldžios, o jau aky
tės, akytės... O, o, o!...

Daug vargo turėjau, pa
kol susekiau, kur ji gyvena. 
Kuomet tik sužinojau, ’ tai 
parbėgau namo, susirinkau 
savo visus rakandus ir aida 
tą*namą gyventi, kur ir ji. 
Viskas puikiai pavyko: ga
vau kambarį pas tą pačią 
gaspadinę,. kur ir ji gyveno. 
Dieną persikrausčiau, o va
kare susėdome vakarienę 
valgyti prie vieno stalo.

Kad pasirodyti turtingu, 
aš pasidėjau ant stalo čielą 
šolderį, kelis svarus balio- 
nės, kepalą duonos ir val
gau, kaip geras vyras.

Ji kitam gale stalo, pasi
statė puodą su karštais ko

rė d akcija.
Apie* kooperaciją rašė ir 

Felix ir jūs (N74) ir p. Bač- 
kys dėlei savo Šero atsiėmi
mo. Daugiaus “L.” redakci
ja neleis nei vienam ginčų 
varinėti. ' Męs nekalti, kad 
jūs ten tarpe savęs nesutin
kate. Jūsų paaiškinime pa
keltasis klausimas apie nu
mirėlius nieko bendro netu
ri su jūsų ypatos apgynimu. 
Klausimas apie tai ar linkte- 
lė galva p. Felix, niekam ne
gali rūpėti. Apie tuos 11 c. 
reikėjo kalbėti tada, kada 
patėmijot ir reikalaut ant 
vietos to dalyko ištyrimo. 
Jokia redakcija nėra teis
mas, kad tą ištirti, nes savo 
pasiuntinius į Eastoną siųsti 
negali: Taip ir su visais ki
tais dalykais; męs būtume 
jus supratę ir padėkotume 
jums, jeigu būtumėt dėl re
dakcijos žinios prisiuntę tą 
medžiagą, bet pasirodo, kad 
jūs tokiais ypatiškumais vi
są laikraštį norite Užversti. 
Todėl viskas grąžinama at
gal. Tilps tik ta dalelė, kur 
kalbama apie konferenciją, 
nes tai turi ryšį su jūsų as-

WORCESTERIO
NAUJIENOS 

buvo L. U. P

Pajieškau draugų J. Šinkūno ir A. 
Polonaro, abudu Kauno gub., Panevė
žio pav.

A. Balčiūnas, 
Box 1603 Sta. 2, Fitchburg, Mass.

menkoj. Rašytojas tįk nutė- 
mijo tas ypatybes ir perkė
lė ant popierps. Žinau, kad 
daugelis nemėgsta f'džian- 
bambizmo”/ Aš ir jo ne
mėgstu, kada “džiąnbambiš- 
kas Toniškumas” sprau
džiasi ten, kur reikia rimtu
mo ir galvojimo, bet nieko 
neturiu prieš pačius juokus. 
Savo vietoję jie pataiso mū
sų ūpą, kas yra gerai.

L. Laisvietis.

Beckemeyer, Ill.'
Pareina pas mus “Laisvė”, 

“KeL”, ir kiti laikraščiai, bet 
mažai kas juos skaito. Dau
gelis užsiiminėja sau skysti
mėlio mažinimu.

Kuomet pradeda kas-nors 
kalbėti, kad moterįs gaus ly
gias tiesas su vyrais, tai 
tuojaus per mano visą kūną 
pradeda šiurpuliai bėgioti, 
kinkos drebėti, apipila visą 
šaltas prakaitas, o jau liežu
vis taip sušlampa, kad gali
ma iš jo kelis stiklus van
dens privarvintį. Aš gi pats, 
kartais, net apalpstu iš tos 
baimės.

Kartais man ir pačiam at
eina galvon mintis ir prade
du mislyti apie ateitį, kuo
met moterįs gaus lygias tie
sas ir kaip tada turės gyven
ti vyrai. Bet kad neįsileisti 
į gilesnes mintis ir kad tuo
met neprisieitų man apalpti, 
aš pradedu kalbėti karunką 
prie panelės 
kad atitolintų nuo manęs tas 
mintis, o nuo moterų — rei
kalauti lygių tiesų.

Mano draugas Juozas sa
kė, kad reikia šaukties ne 
prie panelės, bet prie švento 
Jurgio. Jurgis esąs kareivis, 
turįs gerą kardą, tai, reika
lui iškilus, galėsiąs numal
šinti moteris. Tai dabar jau 
nė nebežinau, prie ko ir 
šaukties. Na, pabandysiu 
prie abiejų.

Beje, apie ką aš čia jums 
pasakojau? A!... Apie mo
terų tiesas...

Gerbiamieji! Tik paklau
sykite, kas man reikėjo per
gyventi nuo moterų, dar ne
turinčių lygių tiesų?! Net 
baisu ir pamislyti. Bet vis- 
tiek, jeigu su manim neatsi
tiks priepuolis, tai aš jums 
papasakosiu visą istoriją.

Nors aš visuomet neap
kenčiau merginų ir stengda
vausi su jomis nesusitikti, 
bet nuo to negalėjau išsigel
bėti. Vieną sykį užėjo kokia 
tai nelaboji, kad aš pradė
jau sekioti paskui vieną 
merginą. Patėmyjęs tą ma
no draugas Juozas ir sako:

Rochester, N. Y.
Čia gyvuoja Lietuvių Po

litiškas Neprigulmingas kliu 
bas. Kliubo salė labai pras
tai atrodo: pora “pultaibe- 
lių”, baras, krūva tuščių 
baksų nuo alaus, tai ir vis
kas, ką ten galima rasti.

Lapkričio 2 d. buvo poli
tiškos prakalbos: kalbėjo tū
las demokratas. Kliubo pre
zidentas, perstatydamas 
kalbėtoją, sako: “turime čia 
vieną poną, kuris mums pa
kalbės”. Iš publikos atsilie
pia: — koks jis mums po
nas? Triušmadario drau-

Pradėjom valgyti. Proga 
gera pradėti kalbėti. Aš su
galvojau atidaryti savo sie- 
os jausmus, kaip daržinės 

duris, o ji, maniau sau, puls 
vidų, mano sielos durįs už

sidarys ir... ji pasiliks mano. 
Na, ar negeri mano pienai? 
3et ar jūs žinote, kas atsiti
ko?... O, man... man... ant 
širdies darosi nebegerai... 
(Atsidūsta, apsitaiso ir vėl 
pradeda kalbėti.)

Nieko nelaukdamas, pra- 
sielos

Pajieškau savo draugės Miss Mary 
Redger (lietuviškai Raginskiutė). Pe
reitais metais gyveno Worcestery, 
Mass. Siunčiau laišką, bet sugrįžo. 
Turiu svarbų reikalą pranešti. Todėl 
ji pati ar kas apie ją žino, frialonėkit 
pranešti šiuo adresu;' ' /•

S. R. Shonas, 
963 Johler Ave., Scranton, Pa.
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Samdome darbininkus II

TEATRAS
»

nau-

Griuvėsiuose

242 Broadway, So. Boston, Mass.

ia

Stasė,

Tik 1 doleris!

VIETINES ŽINIOS.
Pereitoj subatoj, apie 12 

vai. nakties, kėsinosi išplėš
ti vagįs G. Bartašiaus krau
tuvę, kuri randasi 261 Bro
adway. Vagįs jau spėjo iš
laužti užpakalinio lango lan- 
genyčią, bet ant laimės iš
girdo tą laužimą vieno namo 
gyventojai ir tuom nepavy
ko jiems įsilaužti į vidurį.

Bostono turgaus žmonės 
plačiai šneka, kad mėsa dar 
labiau pabrangs. Taip-pat 
pabrangs ir kiaušiniai.

Sakoma, kad geriausios 
rųšies kiaušinių tuzinas ant 
Thanksgiving kaštuos jau 
apie dolerį. Šiomis dieno
mis geriausių kiaušinių tu
zinas jau kaštuoja 60 c. 
Taip yra ne vien Bostone, 
bet ir kituose didmiesčiuose, 
kaip New Yorke ir kitur.

Tas pats ir su mėsa. Daug 
labai kiaušinių transportuo
jama dabar iš Austrijos, vie
nok jie neatpinga.

Štai jums ir tas geriausis 
muitų panaikinimas!

Visokie lietuviški biznie- 
rėliai, Jurgiai-Spurgiai, ku
rie išsižioję agituoja už de
mokratus ir bliauja prieš so
či j alistus, tik klampina žmo
nes į vargą.

Ar socijalistai kalti, kad 
darbai eina mažyn, o 
maistas brangsta? Į “Lais
vę” vis daugiau ateina žmo
nių, kurie skundžiasi likę 
be darbo. Męs jiems nuro- 
dom, kas yra kaltininkais to 
viso.

Tarpe So. Bostono soči j a- 
listų santikiai lyg ir ima ge
rintis. Sveikai protaujanti 
nariai iš naujos ir senos kuo
pų, nors ir supranta, kad 
viena diena negalima prieiti 
prie galutinio susitaikymo, 
betgi mėgina daryti žings
nius, kurie privestų mus 
prie bendro veikimo.

LSS. 60 kuopos delegatas 
J. Smelstorius buvo atsilan
kęs į naujos kuopos susirin
kimą, reikale paėmimo ant 
pusės per abi kuopas soc. 
svetainės užlaikymui, 
ja kuopa sutiko su senos 
kuopos pasiūlymu.

Kaip girdėjom, 
galutinai tas klausimas bus 
užbaigtas sekantį nedėldie- 
nį.. Be abejonės socijalis- 
tiškas sveikas protas ims 
viršų.

Nau-

tai

y. - j;

* ..

pg ’

ros su smarkiausiomis aud
romis.

Taip pasakoja keleiviai.

Meldžiame visų tŲ “Lais
vės” skaitytoju, kuriu prenu
merata jau pasibaigė ir ku
rie gavote nuo Administra
cijos paraginimą panaujinti 
ją, kad pasiskubintumėte at- 
naujint, nes męs būsim pri
versti Jums “Laisvės” siun
tinėjimą sulaikyti.

“L.” Administracija.

NAUJIENA.
Kas užsirašys pas mane “Dilgėles” 

ir “Rankpelnį”, tas gaus dovanų gra
žią knygutę “Pragaro Gelmės.” (87)

J. Rimka, P. O. Box 157 
Stoughton, Mass.

Važiuokite į Lietuvą
WHITE STAR LINIJA

Tiesiog iš Bostono už pigiausią kainą ir 
didžiausiais laivais, ant kurių yra ge
riausia patarnavimas. Laivai išplaukia 
reguliariškai iš Charlestown’o (dalis 
Bostono). Atsikvieskite savo gimines 
ir draugus iš senos tėvynes ir išpirkite 
laivakortes ant White Star Linijos. Dėl 
platesnių žinių kreipkitės j šias agentū
ras:
Kompanijos Of fisas, 84 State St., Boston 
G.Bartaszius, 261 Broadway, So. Boston 
Polish Industrial Ass’n, 31 Cross St.
P. Bartkeyicz, 877 Cambridge St.,

'■ East Cambridge, Mass.
J. Rottenberg, 115 Salem St., Boston., 
arba pas kitus mūs užtvirtintus agentus 
Suvienytose Valstijose arba Kanadoje

Parsiduoda Forničiai.
Parsiduoda visai nauji forničiai už vi

sai pigią kaina. Priežastis pardavimo 
tame, kad savininkas išvažiuoja į Lie
tuvą. Gera proga jaunavedžiams ir 
šiaip gerai šeimynai. Atsišaukit grei
tai šiuo adresu:

Petras Vasiliauskas
389—2nd St., 2nd fl.■, So. Boston, Mass.

s.s.
s. s.

s.s.

IR ŠOKIAI
e

Rengia .LSS. 60 kuopa
Subatoje, 15 LAPKRIČIO

Lietuvių. Labdarystės Sve
tainėje, kampas E ir Silver 
strs, So. Boston, Mass.

Pradžia 7 vai. vakare.

Ant scenos bus statoma 
dvi juokingos komedijos: 
“Užkerėtas Jackus” ir “žy
das Statinėje”..

Po teatrui bus šokiai ir 
skrajojanti krasa. Ateiki
te visi, o męs užtikrinam, 
kad būsite užganėdinti.

Įžanga pigi.
. Su pagarba Rengėjai.

dėl gelešinkeliu, Canadon 
fabriku ir f army.
United States

Employment Office
43 Portland s t., Boston, Mass.

Skaitytojai, imkit 
dovanas!

Kuris iš “Laisvės” skaity
toju prikalbins “Laisvei” du 
nauju skaitytoju ir prisius 
mums 4dol.,tas gaus dovanu 
sekančias knygas: “Censta- 
chavo Klioštoriaus Sla 
bes”, 
šiai”, 1 
tęs”,“ 
ženklus”ir “Vadovas keliau
jantiems į Ameriką ir iške
liaujantiems”. Pinigus sius
kit Money Orderiais šiuomi

lioštonaus Slapty- 
“Revoliucijos atoal- 

“Mokslas Rankažinys- 
Lekcijos apie atskirimo 
is”ir “Vadovas keliau-

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

I D Tliiniln 822 Washington St.
• 1 UllUlOj BOSTON, MASS:

Išsiųsdir.k šiandien tiktai 
vieną dolerį, o apturėsi 
Edmundo Steponaičio raš
tų knygų, kuri privalo ras
tis kiekviename lietuviška

me name. Steponaitis buvo v’enas iš pirmųjų mūsų jaunųjų rašytojų, 
kurie dueda mums pradžią grynos literatūros s. iovei, kurių visų pir
miausias tikslas jau nebevien žadinimas tautos, visuomenės sąmones, bet 
ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailiosios musų raitijos.

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

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

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

r. Richter’ 
“PAI N- 
EXPELLER

Drūti muskulai neatneša naudos, 
jol Jus Romatizmas kankina. Su 

PAIN EXPELERIU
jei drūčiai suboršti atneš Jum tuoj 
palengvinimu ir prašalins priežastį 

; skausmij. gaunami a/> lekooe ua UKc Ir BO» 

g F. Ad. Richter & Co.
NIW YORK.

TCmlkit antAnkoro 
ženklo apsaugoimo

Jau išėjo iš spaudos 
jausia K. Jasiukaičio apysa
kėlė

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

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

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

Ta apysakėle vertėtų per
skaityti kiekvienam.

Kaina — 15c.

“LAISVĖ”,
242 Broadway,

So. Boston, Mass.

T < Yft Užsisakykite išanksto KALENDORIUS rv I # i\l I H Tv I A I I dovanom savo kostumeriams. šįrpet 1 VllBl c “LAISVES” spaustuvė turi gražiausių 
ir pigiausių kalendorių.

DAKTARAS IGNOTAS STANKŲ
Vienatinis tikras lietuvys daktaras ir chirurgas cieloje 

Philadelphijoje. Kito lietuviško daktaro nėra mieste Phi- 
ladelphijos. Serganti netrotykit laiko ir pinigų.bet tiesiog 
kreipkitės ypatiškai arba laišku prie daktaro Stankaus, 
o apturėsite tikrą ir teisingą gydymą. Atmink skaityto
jau, jog Dr, Stankus yra baigęs didesnį daktarišką mok
slą, kaip tai: po užbaigimui medicinos mokslo GARSIA
ME STEITAV1ŠKAME UNIVERSITETE, važiavo mo
kintis į POST GRADUATE MEDICINOS MOKYKLĄ, 
katra yra didžiausia ir jau paskutinė didžiųjų daktarų 
mokykla visame pasaulyj. Čionai specijališkai mokinosi 
daryti visokias operacijas ir gydyti pavojingas ligas.Taip- 
gi buvo miestavu daktaru kur praktikavojo pohošpitalių 
dispenseres dienomis ir naktimis. Dabar treti metai kaip 
Dr. Stankus įrengė savo locną gydyklą SANATORIJĄ
mieste Philadelphijos dėl gydymo visokių ligų. Atvažiuojanti iš toliaus gali pasilikti tiesiog j 
SANATORIJOJE dėl gydymo.

GYDO LIGAS
Nuo skaudėjimo strėnų, sąnarių rankų ir kojų, skaudėjimo paširdžių, pečių ir kaulų, reuma 

tizmo. Nuo visokių kraujo ligų, užkrečiamų ir slaptų lytiškų ligų. Augimo spuogų ant veido i
kūno, užkietėjimą ir nedirbimą vidurių, niežėjimą skuros, dedervinių, slinkimą plaukų, skau 
dėjimo galvos. Visokias širdies, inkstų, plaučių ir kepenų ligas, neuralgijos, negalėjimo miego 
ti ir išgąsčio, nuo slogų, peršalimo, kosulio sunkaus kvėpavimo, negalėjimo valgyti ir abeln 
nusilpnėjimą. Visokias moterų ligas: nereguliariškas mėnesines.skaudėjimą strėnų ir paširdžių. 
Visokias vyriškas ligas, paslaptingas ir įgautas per išdykumą. Gydo ligas su liekarstomis ko 
kios tiktai yra ant svieto. Ligas, kurias negalima išgydyti su liekarstomis ir po reikalavimui 
pačių pacijentų — daro visokias operacijas. Turi savo locnas, naujausio budo elektriškas ma 
šinas dėl gydymo ir egzaminavimo, su pagelba kurių galima permatyti visą žmogaus kūną.

PASARGA Aš siunčiu gyduoles ir toliaus į kitus miestus, bet siunčiu tiktai tiems, kat
rie aprašo simptomus savo ligos ir iš jų aprašymo yra galima suprasti ligą. Pas mane nėra nei 
raštininkų nei aptiekorių, nes jų darbas ir pagelba yra niekam netikusi prie daktariško gydy
mo. Kuomet ligonis atsišaukia per laišką, tai aš pats perskaitau, o jei reikalauja, tai savo ran 
komis sutaisau ir pasiunčiu jam gyduoles. Nemislyk skaitytojau, kad geriau supranta ligą kuo 
met nueini ypatiškai pas daktarą savo miestelyje ir jis tuojau įkiša termometrą j burną, pabar 
škina, pasiklauso krūtinėj ir nei žodžio nepaklausęs apie jųsų ligos simptomus, tuojaus parašo 
receptą dėl liekarstų. Buk tikras, kad toksai daktaras jųsų ligos nesupranta, tiktai jo tas bar 
Akinimas ir paklausimas krutinės yra niekas kitas, kaip tiktai trumpa komedija, kad paimti 
nuo jųsų kelis centus. }eigu ligonis parašys laišką arba apsakys simptomus savo ligos, tai yra: 
ką jaučia savyje, kas ir kokioje vietoje skauda ir kas kenkia, tai daktaras teisingai atspės jo Ii 
gą, o atspėjęs, pritaisys tikras gyduoles.

PADĖKAVONE8 UŽ lft(SYI)YMĄ
Čionai sutalpinti visų yra negalima, bet kelios padčkavones talpinąs: su pavelijimu pa 

čių pacijentų. Kitos visos padėkavonės yra užlaikomos didžioj slaptybėje. Jurgis Bucikas, P. 
O. Box 706, Tamaqua, Pa. sako taip: Labai blogai apsirgau. Vietiniai daktarai atsisakė nuo iš 
gydymo, o vienas iš jų sakė greičiausiai daryti operaciją^ Kuomet nuvažiavau pas daktar 
Stankų ir pasilikęs jo Sanatorijoje likausi išgydytas į trumpą laiką be peilio ir be operacijos. 
Kotrina Rutkienč, Minersville, Pa. Labai didžiai sirgau, turėjau skaudėjimą strėnų, nugaros, 
kojų, nereguliariškas mėnesines ir gėlimą paširdžių. Vieliniai daktarai nieko negelbėjo, tiktai 
ateidami} mano namus leido po skuros j paširdžius tą prakeiktą zrodlyvą morfiną, kad tiktai 
tam sykiui skausmus sustabdyti. Nuvažiavau pas Daktarą Ignotą Stankų ir pasilikau jo Sana 
torijoje dėl gydymo. Dr. Stankus pripažino visiškai kitokią ligą, tuojau padarė operaciją i 
davė tikras gyduoles nuo tos ligos. Už nedėlios laiko aš išgijau ir sugrįžau namo sveika. A 
Steponas Baranauskis, 846 So. Front st., Philadelphia, Pa. Per keliatą metų jaučiau negeram 
gerklėje, o prieš atmainą oro net ir skausmą. Ant galo iškarto pradėjo tinti kaklas, gelti galv 
ir pasikėlė didis karštis. Dr. Stankus po sustabdymo karščio, padarė man operaciją ant gerk 
lės ir dabar jokio negerumo gerklėje nejaučiu ir esu sveikas. Antanas Sailis, 1311 Monroe st., 
Philadelphia, Pa. Daktaras Stankus išgydė mane nuo kosulio, skaudėjimo kratinėje, sunkaus 
dūsavimo, skaudčjimo paširdžių,galvos ir abelno nusilpnėjimo. Už ką ištariu jam širdingą ačiū, 
Helena Kopp, 497 Edgewood st., New Haven, Conn. Likosi išgydyta nuo slinkimo plaukų. Aš 
Fabijonas Drateika, 701 W. River st., Waterbury, Conn. Siunčiu savo paveikslą ir ištariu šir
dingą ačiū Dr. Ignotui Stankui už prisiųstas man gyduolės ir išgydymą manęs nuo baisios liJ 
gos, kaip tai: kosulio, skrepliavimo, skaudėjimo krutinėję ir paširdžiose.

Visuomet kreipkitės ypatiškai arba su laišku ant tikro adreso taip:
DAKTARAS IGNATIUS STANKUS

1210 S. BKOA1) STREET, - - PHILADELPHIA, PA.
Ofiso valandos: Iš ryto nuo 9 iki 11. Po pietų nuo 2 iki 4, vakarais nuo 7 iki8 vai.

Nedėliomis nuo 9 iki 11 vai. ryto ir nuo 1 iki 4 valandai po pietų.

VVINAS IR LIKERIAI.
Kad išgarsinti nii|? gerinusį vyną, štai kokius nuleidimus męs padarėme Lapkričio men.

1 butelis Aprikot u BrendCs.............$1.00
1 butelis Ryčiu Vyno ............................ 60c

Viską atiduosime tik už....... $1.00

1 butelis Rusiškos Vifeniuvkos......... 11.00
1 butelis Grandžių Vyno................... 60c

Viską atiduosime tik už ...$1.00

Gv iranluojume. jog mys vynas yra t> riausls ir geriausis.

Perkant gorčiais, nuleidžian.e už žemiausias kainas
Kentucky Straight Degtinės pilnos mieros gorčius—$2.00 

Californijos Brendęs gorčius—2.(K)
Alų, Eliu. Port>rį ir Toniką galite gauti skryniomis, bačkomis, pusbaČ- 
kiais ir bertainiais. Perkantiems dau r ant balių, veselijų, krikštynų ir 

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

“Storas su žemiausiomis kainomis’’

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

TRIS GEROS KNYGOS: «'

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

PACAI H IIJ PATAS Astronomišku kny- I /AOrtULl^ Kaapio saulę, žemę,
ir kitas planetas. Su paveikslėliais............................2o

MEILES KARŠTLIGE
meilę.................................................................................2Oc.

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

J. STROPUS
S t., So. Boston, Mass.

PA1NEXPELLEK 
Žmogus jei kankinamas skausmais yra 
be pagelbos kaipo akrui as sudaužytas 
ant .skalu. Ar kenčiate skausmus Ronia- 
tiznio, Neuralgijos, Užsišaldyino ir 1.1, 
tada pamėginkite porą sykiu sutepti su 

PAIN E X P E KERIU, 
Pasovencziaio naminiai® \Aistaio.

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

Oemyklt ant ant rfMvr/o — acnk-lo apaaugo'liiit.

Keliauk į Lietuvą arba 
iš Lietuvos visada per 
Bartasziaus Agentūrą, 

nes ji visus gerai aprūpina, pinigus iš
maino ir parsiunčia.

Žemiau paduodu laivų išplaukimo die
nas:
5.5. “Czar” į Liepojų. November 15,’13 

Kaina $33.00
“Kursk” į Liepojų, November 29, 

Kaina $33.00
“Rotterdam” į Rotterdamą
November 25, 1913. Kaina $37.00

“New Amsterdam”, į Rotterdamą 
December 9, 1913. Kaina $37 00

S. S. Kaiserin Wilhelm II į Bromą, 
Expresas, 6 paras, November 18, $40.00

5.5. “Kronprinzessn C.” į Bremen
Expresas, 6 paras, Decem. 2. $4.00

Norintiems keliaut stačiai iš Bosto
no laivai išplaukia.
5.5. “Moltke” iš So. Boston į Hamburg

November 22. Kaina $33.00
5.5. “Hamburg” iš So. Boston į Hamb.

December 6, 1913. Kaina $33.00
S.S. “Arabic” iš Bostono į Liepojų

November 18, 1913. Kaina $37.00
S.S. “Arabic” iš Bostono į Liepojų

December 15, 1913. Kaina $37.00 
Laivakorčių ir kitų patarimų jūsų ke

lionei kreipkitės į jums, artimiauąį mūs 
ofisą.

GEO. BARTASZHJS
261 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

IMPORTUOTOJAI IR DAUGU
MOJE LIKIERIŲ PARDAVĖJAI

BOSTON, MASS.

Leidžiamas“KOVAK

o

224 Broadway,

Sąjungos 
Amerikoje

° 
o

* 
ft

o 
o

Didžiausias
Darbininkų 
Sąvaitlnis 
Laikraštis

558 Broome St.
NEW YORK, N.Y.

ft 
ft 
ft

ft 
ft 
I-
♦ 
ft 
t 
* 
ft

(prie pat policijos stoties), So. Boston. 
Savo krautuvėj užlaikau cigary, cigare
tę ir tabako. Taipti pataisau ir nučys- 
tinu čeverykus.

ANTANAS ABAZORIUS
196 Broadway, South Boston, Mass.

P. A. Genutis, 
(Užveizda Lietuviško skyriaus.)

37 Cross St., Boston, Mass.

D. QALINIS
So. Boston, Mass.

“PIRMYNO

O 

o

Nauja Lietuviška 

KRAUTUVE
Užlaikome, parduo

dame ir pataisome ge
riausia SIUVAMAS 
MAŠINAS, puikiau
sius Gr&mafonus ir ki
tokius musikališkus 
instrumentus. Vai
kams keričiukus, Bai- 
idkejius, visokius laik

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

A. RAULUKAITIS ir J. GIRDVAINIS 
Lietuviai savininkai

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

THE
SILENT

9 d. lapkričio Lietuvių L. 
svetainėje buvo Labdarys
tės Draugijos koncertas. 
Žmonių susirinko gana aps
čiai. Ant nelaimės susirin
kusioji publika nelabai tega
lėjo pasidžiaugti artistais, 
pasirodžiusiais ant pagrin
dų. Daugeliui iš jų trūko 
visko, išėmus drąsumo rody- 
ties ten, kur reikia mokėji
mo, gabumo ir darbštumo.

Gražiai pavyko tik Janu- 
levičiutei pagriežti ant 
smuiko, o Olšauskuitei pa
skambinti ant piano. Jąs 
reikia pagirti.

Vieno iš lyderių buvo mė
ginta šis tas ir pasakyti, bet, 
matomai, tai ne taip lengva, 
kaip protestus rašyti.

LSS 162 kuopos koncertė
lis, laikytas 9 d. lapkr., pa
vyko, tik ten žmonių buvo 
mažai. Gerai pasižymėjo 
Garelis, Rimkus, Ivanovskas 
ir kiti.

9 d. lapkričio LSS. 60 kuo
pa turėjo diskusijas. Tema: 
ar bičiuliuotis su demokra
tais ir republikonais politi
kieriais?

Prie galutino išvedimo ne
prieita.

Pereitame “L.” numery, 
minėdami apie aukas per 
drg. Simonavičiaus vestu
ves, užmiršome paminėti, 
jog ten drauge buvo ir var
duvės Romualdo Stašio vai
ko.

Taigi, ten bendrai aukau
ta kaliniams.

Laivai, kurie ateina Bos
tono uostan, pastarojoj sa
vaitėj. turėjo kautis ant jū-

AKIS

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 speciialistas 
atitaisyti nusilpnėjusį kraują. Specija- 
liškai sutaisau gyduoles dėl pataisymo 
apetito ir tt.

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

Montello, Mass.

Važiuokit į Lietuvą
IŠ BOSTONO

kur atplaukia geriausi laivai ir pi
giausios šifkartės.

Pigiausias mainymas ir siuntimas 
pinigų į visas dalis pasaulio. Padarom 
visokius dokumentus, k. t. doviernas- 
tis, ątjieškojimus daliij ir tt.

Visiems važiuojantiems per mūsų 
ofisą, padarom liuosą rubežių.

Priimame pinigus ant palaikymo. 
Skoliname pinigus pirkimui proper- 
čių. Už kiekvieną centą atsako mūsų 
kaucija $35,000.4)0, sudėta ižde Mass, 
valstijos.

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

Su visokiais reikalais kreipkitės 
šiuo adresu:

Reikalingas Barberis
Reikalingas geras barberis lietuvis, 

kuris moka gerai barzdą skusti ir plau
kus kirpti. Taipgi reikalingas del pa- 
muillnimo jaunas vaikinas, kuris norė
tų mokintis barberiauti. Atsišaukit tuo- 
jaus.

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

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

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

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

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

DIDELE SĄKROVA
Visokių lietuviškų,polskų ir rusų knygų, 
laiškams popierų, tikrų trejankų,geriau
sių britvų, puikų biznieriams kalendo
rių, laikrodėlių, retežėlių, žiedų, špilkų 
ir kitų auksinių daiktų. Reikalingi agen
tai. Knj gu kataliogą siunčiam gavus 
už 2c. štampą. (X‘9Z)

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

| Akušerka^
e)

S E. Moyamensing Avė. 5
§ V PHILADELPHIA, PBININ’A. |
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SAVAITINIS LAIKRAŠTIS.
Jei norite aiškiai suprasti darbininkų klesos gyvenimo ir judėji

mo reikalus; jei norite sekti šios šalies politiką ir turėti žinių iš 
viso pasaulio kraštų; jei norite apsipažinti su visuomenės ir gamtos 
mokslų klausimais,-tai užsirašykite laikraštį “PIRMYN”.

Prenumerata metams: Suvienytose Valstijose $1.50
Užsieniuose $2.00

“PIRMYN”
748 W. Lexington st., Baltimore, Md.

P v. BEKERIO.
rfanesimas. Reikalauju atsakančio

Pranešu visiems lietuviams, jogei aš darbininko, kuris gali kepti 
perkėliau savo krautuvėlę nuo 207C St., baltą duoną, abarankaS, pa- 
So. Boston, ant ię>6 Broadway, jus, keikus ir kitokius smul

kesnius kepimus. Geram be- 
keriui, geras, užmokestis.

Antanas Ivaškevič,
315 Broadway,

So. Boston, Mass. 
Telephone So. Boston 605.

“Laisves” Redakcijoj 
galima gauti šios 

knygos.
Čenstakavo .Klioštoriaus Slaptybės 

arba kruvini Domazo Macocho dar
bai. Su paveikslais.................... 15c.

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

LIAUDIES DAINOS 15c.
MOKSLAS . RANKŽIN YSTĖS arba 

kaip 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 apsakimelis iš revoliucijos lai
kų...................................................... 15c.

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

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

“PASAULIŲ RATAS” ................ 25c.
“AUDĖJAI.”. Puikus veikalas. 50c. 
“KAS IŠGANYS LIAUDĮ.” .... 50c. 
“GIEDROS KALENDORIUS.” 15c. 
“SOCIJALDEMOKRATŲ MOKSLO 
....PAMATAI” ...'..................... 20c.
“MEILĖS KARŠTLIGĖ”............... 20c.
GRIUVĖSIUOSE, Jasiukaičio apys. 15c 
E. Steponaičio Raštai ......................... 1.00
ŽENYBA ir žmogaus gyvenimo siek. 10c 
“GREIČIAUSIAS PAMOKINIMAS

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

veikslai :
“KAPITALIZMO SISTEMA.” 20c.

Reikalaudami knygų arba paveiks
lų, rašykite sekančiu adresu:

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

rime 
ir prirenk li
me Akinius

H. S. STONE
Aklą Spccijalistaa

399 a Broadway boston
nrtl E Street

Telephone So. Boston 605

LIETUVIŠKAS

Advokatas
WILLIAM F. J. HOWARD 

I Lietuviška ■■ avnrdfi buvo
Vincus P. J. Kavaliauskas

315 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

e)
S Telephone So. Boston. K45 M

DR. F. MATULAITS
495 Broadway

SO. BOSTON, MASS. ;
£ Valandos:
S Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare. ; 
g Nedėliomis iki 8 vai. po piet.

MAGIC

§
(O

o

(i

Pabaigusi kursą Womans Medical m 
j College, Baltimore, MJ. y
1 Pasekminxsl atlieka savo darbą prie £ 

gimdymo, taipgi suteikia visokia* rodąs ir sE 
' pagelbą invairioae moterų ligose.
! F. Stropiene,2'n!ms.'.’.’ |

SO. BOSTON, MASS. * 
sftww r <?>g

TEISINGIAUSIA 4 TiT’ir’IZ’ 1 
IR GERIAUSIA A T I IF K A

LIETUVIŠKA 1 lluiVrl
Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai Lietu
vos ar Amerikos daktarų. Tai vie
natinė lietuviška aptieka Bostone ir 
Massachusetts valstijoj. Gyduolių 
galit gaut,kokios tik pasaulyj varto
jamos. Galit reikalaut per laiš
kus, o afi prisiusią per ejųiresą.

.Ąptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. C St.

Telephone So-Bostor. 21014 ir 21018.

Nauji Laiškai
Tik ką atspausdinom dau

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

. Taigi pasiskubinkit su už
sakymais.

Viršminėti laiškai yn 
gaunami “Laisvės” krautu 
ve j e.

aptioko.se



