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AMERIKA
MIRĖ KUN. DEMBSKIS.

Lapkričio 14 d., 11:30 ry
te mirė kunigas Dembskis 
Scranton, Pa. Priežastis li
gos — plaučių uždegimas.

Palaidotas Brooklyno 
krematorijoj.

Sirgo apie dvi savaites, 
bet nesunkiai. Tiktai prieš 
mirtį apie keturias dienas 
buvo sunkiai susirgęs.

Apie tai “Laisvei” extra 
praneša M. Š. iš Scranton, 
Pa.

Žuvo 300 žmonių.
Laike paskutinės baisiau

sios audros ant didžiųjų eže
rų žuvo 300 žmonių, kiek 
ligišiol galima apskaityti. 
Apie nuskendusius laivus ir 
žmones praneša, kaip iš 
Clevelando, taip iš Chicagos, 
taip ir nuo Canados pakraš
čių. Žuvo ir apie 100 jūrei
vių, kurie rado sau paskuti
nį atilsį ežerų dugne.

Nuostoliai turtu siekia 
daugelio milijonų.
Katalikai atakavo babtistų 

bažnyčią.
Carbondale, Pa. Du tūk

stančiai įniršusių katalikų 
atakavo vietinę babtistų ba
žnyčią, kur turėjo laikyti 
prakalbą vienas katalikų 
priešas. Įniršusi minia iš
mušė visus babtistų bažny
čios langus. Kada prakal- 
bininkas ėjo namo — tai mi
nia šaukė: “nulinčiuoti jį, 
užmušt!”

Tai, mat, ir Kristaus pa
sekėjai !

20 užmušta, 250 sužeista 
gelžkelio nelaimėje.

Montgomery, Ala. 20 y- 
patų užmušta ir 250 sužeis
ta, kuomet sausa-kimšai 
prigrūstas ekskursijos trau
kinys įgriuvo per tiltą neto
li Claytono.
Bankrūtyjo didelė kompa

nija.
New Yorke bankrūtyjo 

didelė Hollinso komp., kuri 
turi savo skyrių ir Bostone. 
Ji turėjo vos 50 tūkstančių 
dol., o trūko šešių milijonų.

$10,000 už žiedą.
Jaunas New Yorko mili

jonierius Vincas Astor pa
dovanojo savo sužiedotinei 
žiedą, kuriš vertas $10,000.

O kiek žmonių New Yor
ke badauja?
Dėlei maldos likosi supara

lyžiuota.
Tula Moran iš New Yor

ko 14 valandų klūpojo ant 
kelių ir karštai meldėsi, pra
šydama dievo loskų. Už tai 
ji susilaukė gražios dovanė
lės: ją suparalyžiavo.
Tik badas privers pasiduoti.

Taip pasakė Calumet, 
Mich., vario kasyklų strei- 
kieriai. Jiems dabar uoliai 
aukos renkamos. Net fede- 
rališka valdžia žada užsi
stoti.

IWW. vadai paliuosuoti.
Trenton, N. J. Patersono 

•streikierių vadai Haywood, 
Tresca ir Lessig likosi pa
liuosuoti nutarimu augš- 
čiausio teismo New Jersey 
valstijoj.

Jie buvo nuteisti Passaico 
pavieto teismu ant šešių mė
nesių kalėjimo.
žydų farmerių konvencija.

New Yorke prasidėjo žy
dų farmerių konvencija, ku
rioj dalyvauja keli šimtai 
delegatų. Tarp kitko svars
tyta ir apie kooperatyvišką 
banką.

Farmeriai skundžiasi, kad 
jiems nelabai kaip sekasi.

Kiaušinių “klausimas“.
Prieš 14 metų Suv. Valsti

jų vištos padėdavo dėl kiek
vieno žmogaus 17 tuzinų 
kiaušinių (per metus) . Da
bar jau padeda veik po 18 tu
zinų dėl kiekvieno. Taigi, 
kiaušiniai žymiai dauginasi.

O kaina jų nepuola, bet kį- 
la. Prieš 14 metų kiaušinių 
tuzinas kaštavo daugiausia 
35 centai. O dabar? Męs 
patįs labai gerai apie tai ži
nome. Nereikia nei sakyti.

Prasikaltėlis reikalauja 
operacijos.

Benton, Mich., teisėjas 
Bridgeman gavo laišką nuo 
vieno kalinio, kuriame tas 
reikalauja padaryti jam o- 
peraciją ir išgydyti jį nuo 
blogų palinkimų. Teisėjas 
pasiuntė kalinį į Chicagą, 
kur jam bus padaryta ope
racija.

Bėdinas' Taftas.
Buvęs prezidentas Taftas, 

apsilankęs Washingtone, 
nutarė apsilankyti ir pas 
prezidentą Wilsona. Tas jį 
gražiai priėmė. Visa bėda 
tik tame, kad Taftas ant vi
so šimto svarų mažiau sve
ria.

Paleistuvystės namai 
Chicagoje.

Naujas policijos viršinin
kas Chicagoje davė žodį ap
valyt Chicagą nuo paleistu
vystės namų ir davė atsa
kantį įsakymą policijai.

Bet... kas tau davė! Rau
doni žiburiai kaip buvo, taip 
ir yra. Merginos per lan
gus kaip kvietė, taip tebe- 
kviečia vyrus - praeivius.

“čėrauninkai.”
Chicagoj yra “čėraunin- 

kų” trustas. Daugelį, iš tos 
sukčių gaujos suareštavo.

Vienas iš vadų to t rusto 
pasakė: “kiekvieną minutą 
pasauly gimsta kvailas žmo
gus, taigi reikia naudotis 
proga. Tik su pagelba suk
tybių galima sau duoną už
sidirbti !”

Trustai ir Y. M. C. A.
Trustai remia Y. M C. A. 

(jaunų vyrų krikščionišką 
draugiją).

Rockfeller davė $350,000. 
George Perkins — taip-pat 
napsileido.

Įžymus faktas.
Ir vėl užsidegė laivas vidu

ryj okeano.
NewYorkas 16 d. lapk. 

Nelaimės su laivais vis daž
niau atsikartoja.
okeano užsidegė ispaniškas 
laivas “Blames”. Tuojaus 
buvo duota žinia bevieliniu 
telegrafu.

Garlaivis “Panonia” pir
mas atplaukė pagelbon. Iš
gelbėta 103 žmonės.

Nauja audra Mexikoj.
Wilsono valdžia nusiuntė 

Huertai ultimatum prasiša
linti nuo prezidentystės. 
Huerta sakosi geruoju ne
prasišalins. 16 d. lapk. su
sirenka Mexikos kongresas.

Mexikoj prasidėjo naujas 
sukilimas. Sukilėliai paėmė 
Juaren. Mūšyj užmušta ke
li amerikiečiai. Dėlei to ki
lo didžiausias triukšmas.
“Wall Street” nori karės.
New Yorko piniguočių 

gatvė (Wall Street) nori ka
rės ir, kaip galėdama, siun
do Wilsoną pradėti ginkluo
tą akciją Mexikos reikaluos.
Oklahomoj bus parduodama 

žemė.
8 gruodžio mieste Law

ton prasidės publiškas že
mės pardavinėjimas. .Išvi
so bus parduota 36,700 akrų.

Viduryj

Garsiausias pasauly poetas.
Stokholm (Švedija). No

belio • dovana už literatūrą 
šiemet suteikta garsiam In
dijos poetui Tagore. Jisai 
jau yra plačiai pagarsėjęs 
po visą pasaulį.

Vyskupai prieš teatrą.
Londonas. — Du vysku

pai, londoniškis Ingran ir 
kensingtoniškas Mand, pra
dėjo jau kryžkarę prieš nau
jos gadynės teatrą. Jie no
rėtų, kad teatras būtų pa
prastas žaislas ir neturėtų 
prakilnesnių uždavinių. Y- 
pač jie pradėjo užpuldinėti 
ant garsiausio dramaturgo 
Bernardo Shaw.

Vyskupai išrodinėja, kad 
dabartinis teatras einąs 
prieš krikščionišką dorą.

Ar neaišku, kad kunigija 
viskam priešinga?

Sudegė automobilių fa
brikas.

Stokholme, Švedijoj, su
degė didžiausias automobi
lių fabrikas. Viskas sunai
kinta. Nuostolių padaryta 
ant milijonų.

Kas valdys Chiniją?
Yuan - Shi - Kai’jui išvai

kius dabartinį parlamentą, 
Chinijoj grįžta senoji gady
nė.

Vieton parlamento, bus 
įkurta administratyviška 
taryba, kurion įeis aštuoni 
paties prezidento paskirtį 
delegatai, po vieną nuo 
kiekvienos ministerijos, ke
turi nuo Mongolijos, keturi 
nuo Tibeto. Išviso tokiu ad
ministratorių susirinks 71.

Visi jie bus nominuoti, 
bet nerenkami. Taigi Chi- 
nijos republikai jau gieda
ma “amžina atilsis.”
Kraujuotos rinkimų pasek

mės.
Madrid (Ispanija). Kaip 

praneša iš Vianos miestelio, 
tai tenais laike miestavų 
rinkimų kilo tikra karė tar
pe pirmeivių ir karlistų. Į 
darbą buvo paimti ir revol
veriai.

Du žmonės užmušta 
penki sužeista.

Panašus susirėmimai 
panijoj nebe naujiena.
Larkinas paleistas iš kalėji

mo.
Pagarsėjęs airių darbi

ninkų vadovas James Lar
kin, kuris buvo nuteistas 
ant 7 mėnesių kalėjimo, pa
gal paliepimo pirmeiviškos 
Anglijos valdžios paleistas 
iš kalėjimo.

Gimimų skaičius Italijoj.
Rymas. Kaip jau parodė 

pereitais metais surinktos 
skaitlinės, tai Vokietijoj ir 
Francijoj gimimų skaičius 
anaiptol nedidesnis, negu 
mirimų. Taigi tuose kraš
tuose priaugliaus žmonių 
nėra. Visai kas kita Italijoj. 
Tenais, kaip parodo 1911 
metų statistika, gimusių 
buvo ant visos pusės milijo
no daugiau, negu mirusių.

Telegrafiškas persiunti
mas krutančių paveikslų. 
Laike mokslininkų suva

žiavimo Viennoje (Austri
joj), buvo mėginta persiųs
ti per telegrafiškas vielas 
krutančius paveikslus.

Bandymas pavyko, tik 
paveikslai nebuvo taip aiš
kus.
Gabena moteris į haremus.

Austrijos valdžia susekė, 
kad pastaruoju laiku labai 
daug moterų išvažiuoja į 

ir

Is-

Turkiją ir Egyptą. Jas iš
veža įvairus agentai, būk 
tai užimti vietas kontorose, 
mokyklose ir tt. Pasirodė, 
kad moterįs pakliūdavo į 
paleistuvių rankas ir būda
vo parduodamos į legališkus 
šeimyniškus burdelius, ku
riuos vadina haremais.

Mat, iš to puikus biznis!
Bulgarija su Graikija dar 

ėdasi.
Sofija, 13 lapkr. Bulgari

ja nusiuntė Graikijai sekan
tį ultimatumą:—

1) Visi bulgarai turi būti 
paleisti iš graikų kalėjimų.

2) Bulgariškoms bažny
čioms ir mokykloms Make
donijoj turi būti suteiktos 
autonomiškos teisės.

3) Turi liauties bulgarų 
persekiojimas.

Ant to visko Graikija nie
ko neatsako.

Su turkais gi graikai ga
lutinai jau susitaikė.
Ministerija atsakys už pra

laimėtą karę.
Bulgarijos ministerial 

traukiami teisman, kaipo tė
vynės pardavėjai. Juos kal
tina dėlei pralaimėtos ka
rės.

Nabagėliai! Jie nei ne
sapnavo apie tai.
Redaktorius gavo metus ka

lėjimo.
Prūsiškas teismas nuteisė 

redaktorių “Montags Zei- 
tung” ant metų kalėjiman 
būk tai už apšnjeižimą nepa
doriuose lytiškuose susineši- 
muose direktoriaus karališ
kų teatrų.
Apsisaugojimas nuo nelai

mių ant jūrių.
Londone jau susirinko 

konferencija, kuri tarsis, 
kaip apsaugoti garlaivius 
ant jūrių. Delegatai pribu
vo nuo 12 valstijų.

Bus svarstoma apie gelbė
jamos laivus, apie aparatus 
gaisrui gesint, apie bevieli- 
nį telegrafą ir apie tai, kaip 
turi elgties kiti garlaiviai, 
gaunanti žinią, kad su kokiu 
nors laivu nelaimė ,atsitiko.
žydai neužsiganedinę Kije

vo teismu.
Londono žydai ir patsai 

vyriausias rabinas neužsi
ganėdinę rezultatu Kijevo 
teismo, nes, nors Beilis ir iš
teisintas, tai betgi teisėjai 
pripažino, kad galimas daik
tas, jog žydai vartoja krikš
čionių kraują.
Dainavo, būdama kletkoj su 

levu.
Berlynas 16 d. lapk. Em

my Destinn, žinoma artistė, 
nepasibijojo dainuoti, būda
ma kletkoj su levu. Ji figū
ravo dėl nutraukimo ant 
krutančių paveikslų.

Už tai ji gavo $12,500 ir 
buvo apdrausta ant $125,000

Dublino streikas.
Dublino dokų darbininkų 

streikas dar nepasibaigė. 
Larkinas, kurį paleido iš ka
lėjimo, vėl ėmėsi vadovystės.

Anglijos unijos išnaujo 
paskyrė streikieriams 10,- 
000 dol.

Katalikai nori panaikinti 
svietiškas mokyklas.

Belgijos socijalistai veda 
kuosmarkiausią kovą prieš 
katalikų partijos sumanymą 
panaikinti svietiškas mokyk 
las. Katalikai nori paimti 
dėl bažnytinių mokyklų pu
sę abelno mokyklų fondo. 
Aiškus dalykas, kad tuomet 
visa šalies apšvieta būtų po 
kunigų kontrole.

RUSIJA
Carukas gyvens tik 6 men.

Vienna 14 d. lapk. Pagal 
garsiausių visoj Europoj 
daktarų nuomonę, tai 
caro Mikalojaus sūnui likosi 
gyventi ne daugiau, kaip še
ši mėnesiai. Viskas jau yra 
išbandyta, kad išgelbėjus jį 
nuo džiovos, bet niekas ne
gelbsti. Liga progresyviš- 
kai plėtojasi. Buvo šaukia
mi garsiausi pasaulio speci- 
jalistai daktarai, buvo išmė
ginta visokios maudynės — 
nieko negelbsti.

Caras su cariene žino, kad 
jų sūnus jau neišliks gyvas. 
Iš Egypto praneša, kad ca- 
ruką ketina tenais vežti, kur 
yrū pagarsėję karšto sul- 
phurio šaltiniai.

Nekurie Londono laikraš
čiai skelbia, kad jeigu caru
kas numirs, o cariene nepa
gimdys kito sūnaus — tai ją 
atiduos į klioštorių.

šnipai caro familijoj.
Stokholm 15 d. lapk. Ca

ro dėdės duktė Marija buvo 
ištekėjusi už Švedijos kara
laičio Williamo. Švedija ša
lis gana laisva ir karališka 
familija ten prastokai gyve
na. Caro puseseriai tas ne
patiko. Ji pradėjo išdykau
ti. Pagaliaus, tokia jau Ro
manovų familija, kad ji iš 
prigimties palinkus jau prie 
šnipinėjimo. Ji tuoj susiuo- 
dė su rusų < pasiuntiniu prie 
Švedijos karaliaus ir pradė
jo išdavinėti kariškus sekre
tus, kuriuos tik ji žinojo. 
Taigi ji buvo uoli šnipė. Ta
tai buvo susekta. Pasiun
tinys turėjo važiuot namo, o 
caro puseserė pabėgo pas tė
vą į Paryžių.
Vergija XX-jam amžiuje.

Ryga 14 d. spal. Peter
burgo teismo rūmų išva
žiuojamoji sesiją turėjo 
svarstyti, kaip rašo “N. 
Vr.”, nepaprastą bylą.

Pereitų metų, spalių mė
nesyj Rygos uostan atplau
kęs iš Jamaikos su omų lai
vas “Vanaa”. Atėjus pa
žiūrėti bene esą ligonių uos
to gydytojas netyčia užtikęs 
vienam laivo užkaboryj gu
lintį ant grynų grindų visai 
nuogą negrą, kuris buvo su
pančiotas geležiniais rete
žiais; jo rankos buvo užpa
kalyj stipriai suveržtos re
težiais ir taip visas buvo su
raišiotas, kad negalėjo nei 
pasijudinti. Langas ties 
juo buvo išlaužtas, per kurį 
lijo ir snigo ant negro. 
Jisai taip kankinamas per 5 
paras ir maitinamas tik van
deniu ir trupučiu duonos, 
kad badu nenumirtų. Gy
dytojui liepiant, kalinys nu
vežta ligonbutin. Pasirodė, 
kad jis su keliais kitais neg
rais buvo pasamdyti, kaipo 
laivo darbininkai ir kapito
nas laikė juos, kaip vergus. 
Vienas negalėdamas tos ver
gijos išlaikyti — įšoko į jū
res. Minėtas negras irgi šo
ko į jūres, bet jį išgriebė ir 
surakino. Laivo valdyba 
buvo pašaukta teisman. Jų 
byla buvo jau vieną sykį 
svarstoma Rygos apygardos 
teismo. Kapitonas gavo 1 
metus ir 8 mėn. arestantų

Socialdemokratij suėmimas
Liepojuj žandarai susekė 

ir suėmė 6 žmones, priklau
sančius prie S.-d. organiza
cijos. Rasta daug prokla
macijų ir uždraustų raštų.

Ar Rusijos valdžia tuom 
sustabdys socijalizmo augi
mą? Nei kuomet!

LIETUVA
Kokia policija yra Lietuvoj?

Lietuvos policija tokia 
bjauri ir taip nesąžininga, 
kad tą turėjo pripažinti net 
patsai Vilniaus gubernato
rius. Jisai padarė tardymą 
ir pasirodė, kad daugelį Vil
niaus miesto policistų reikia 
visai nuo vietos atstatyti. 
Policistai tankiai areštuoja 
žmones be jokios kaltės, kad 
tik išgavus iš jų pinigus.

Mūsų girios.
“L. Ž.” rašo:
Rugsėjo mėnesyj per Jur

barką Nemunu išgabenta į 
užsienį įvairių medžių ii’ 
malkų už 1 milijoną 360,000 
rub. Tokią kainą gabena
miems medžiams skiria pa
tįs pirkliai. Daugiausia šį 
kart išgabenta stambiųjų 
rastu.

Vilniaus gi Žemes Ūkio D. 
girių komitetas išleido biule- 
teną apie medžių gabenimą 
Nemunu ir Dauguva. Šia
me biuletene Nemunas nėra 
skaitomas geriausiu keliu, 
nes vokiečiai kas kart ma
žiau reikalauja mūsų me
džių, kurie dabar pradėjo ei
ti labiau į Angliją. Per pir
mus 1913 m. 6 mėnesius Ang 
Ii j on Dauguva buvo išga
benta medžių iš mūsų kraš
to už 11 milijonų 387,000 
svarų sterlingų (1 sv. ster
lingų lyginasi maž daug 10 
rub.). Beto, šis biuletenas 
skelbia, kad Francūzija ir 
Olandija irgi kaskart dau
giau reikalaujančios iš mū
sų medžių.

Kaip matome iš šitos apy
skaitos, šimtai milijonų rub
lių turėtų plaukti nuolat už- 
mūsų girias į mūsų delmo- 
nus. Įdomus klausimas, 
kurgi tie milijonai dingsta, 
kad jų nei to, nei kito krašto 
pramonijoj, nei ūkiuose, nei 
šiaip kituose visuomenės 
reikaluose ne juntam? O 
tos girios juk pasmus gimė, 
augo, žaliavo, savo grože ne
vieną žavėjo.

Dėlei piemens degtuko.
Spalių 14 d. Abrasų kaime 

(Naum. ap.) pas ūkininką 
Balčiūnaitį iškilo gaisras. 
Ką tik sutemus pamatė 
tvartus degant. Tvartai bu
vo visi liepsnoj, tad negalėjo 
gyvulius išleisti. Žuvo visi 
raguotieji, arkliai, avįs ir 
kiaulės. Paskiau sudegė ir 
kluonas su visomis gėrybė
mis. Likosi tik grinčia ir 
.klėtis. Uždegė piemuo, ku
ris rengėsi į vestuves, ir į 
tvartą braukė degtuką, o 
paskui numetė į šieną, iš to 
ir prasidėjo gaisras.

Labiau piemenis prižiūrė
kite.

žvėriškas darbas.
Žemaičių Kalvarijos J. 

Motuzo arklys abiem kojom 
apšlubo taip, kad nebegalė
jo paeiti. Motuzas, apžiū
rėjęs arklio kojas, rado pus
nagose net tris vinis įkaltas. 
Tą žvėrišką darbą, matyti, 
kas tai iš keršto darė.

Kratos Panevėžy.
Panevėžys, Kauno g. Pra

džioje rugsėjo mėn. buvo pa
daryta kelios kratos pas 
siuvėjus K. Baroną, K. Pa- 
karnį ir A. Pridotką. Kon
fiskuota po keliatą knyge
lių, laiškų ir laikraščių. Bet 
knygų niekam negrąžino. 
Pasirodė, kad tuos amat- 
ninkus kaltina už tai, kad 
jie Panevėžy norėjo sutver
ti “Amatninkų draugiją” ir 
keli susiėję užrąšė įstatų 

projektą ir su savo parašais 
pernai išleido “Amatninkų 
atsišaukimą”, kuriame kvie
tė savo draugus susiprasti 
ir pažinti geriau savo ama
tą. Abelnai, amatninkai no
rėjo dailėj geriau prasila
vinti ir pažinti savo darbo 
techniką, nesitikėdami, kad 
tas stengimasis darbe prasi
lavinti, būtų kam kenks
mingas. Dabar jiems žan
darai neduoda ramumo: ra
šinėja, klausinėja — kur bu
vo, kur gyveno, kur pirko 
knygas ir tt.

Kunigo Katelos paminklo 
pašventinimas.

Panemunėlis, Ežer. pav. 
Rugsėjo 15 d. čia buvo iškil
mingas kunigo Katelos pa
minklo pašventinimas. Ku
nigas Katela yra lietuviams 
žinomas, kad, klebonauda
mas 30 metų Panemunėly, 
visą savo parapiją išmokino 
skaityti, rašyti, skaitliuoti 
ir tai tais laikais, kuomet 
lietuviams buvo uždrausta 
spauda, o tuo labiau slap
tas mokymas. Kiek teko 
girdėti nuo tų, kurie žinojo 
kun. Katelos darbus — tai 
visa parapija buvusi paver
sta į didelę mokyklą, kurio
je seni ir jauni užsidegę 
mokydavosi gana sistemati- 
škai visokių pradinių mo
kslų. Visokios kliūtįs neį
stengė žmonių užsidegimo 
tuomet užgesinti, kadangi 
tą ' užsidegimą mokėdavo 
gyvu laikyti klebonas, nuo
lat lankydamas savo para
pijoms, nuolat juos raginda
mas šviestis, nuolat 
jiems dar gi siūlydavo savo 
sustatytus mokslo vadovė
lius. Dabar pati parapija 
sumetė 400 rub. ir pastatė 
jam paminklą.

Darbštus komitetas.
Malėtai, Viln. g. Kaip ki

tose apšviestesnėse' parapi
jose, taip ir Malėtų, prie 
bažnyčios yra neva tai ko
mitetas, kuris buvo renka
mas pradedant naują baž
nyčią statyti. Mat, reikia 
su kunigu pasikalbėti, pini
gai surinkt), žmones prie 
darbo varinėti, bet kągi 
daugiau mūsų komitetinin- 
kai dabar veikia? Ugi prieš 
kiekvieną šventę važinėja 
po parapiją rinkdami: viš
čiukus, kiaušinius, sviestą, 
sūrį ir ką kas duoda. Mat, 
girdi, tada ir tada bus daug 
kunigų, reikės užvalgyti. 
Mūsų komitetininkai: “šal- 
tininkai” ir “vienybininkai” 
nekvailiai, jie su kunigu 
nesiginčija, kaip aluntiškiai. 
Kiek kainavo bažnyčia, var
gonai, kiek dar skolos turi 
parapi jonai, jie nežino; 
mat, jie viską atidavė 
“šventai” klebono valiai.

Nelaime dėlei gėrimo.
Asmonišky, Naum. pav., 

J. Pakalkai kuliama mašina 
nutraukė rankų ligi alkū
nės. Jis buvo atėjęs iš mies
telio gerokai girtas, barė 
darbininkus, kad mažai iš
kilia; nuėjo pats mašinon 
kišti ir, pasiėmęs Šiaudų 
glėbį, kišo mašinon ir ran
ką įkišo.

Vilniaus gub. užderėjirtias.
Pagal valdiškus praneši

mus, surinktus pavietų vir
šininkų — Vilniaus guberni
joj derlius skaitosi gana ge
ru. Rugius rudeny irgi pa
sisekę gerai pasėti. Bulvių 
šiemet surinkta visoj guber
nijoj apie 20 milijonų pūdų, 
kas skaitoma irgi geru der
lium.

VM
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Margos mintįs apie

Barabošius.

su-

Iškeliavus Alfonui, praslinko metai ir
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Anglai jau subruzdo rem
ti “Call”. Angliškai skaitan
tieji lietuviai privalo taip-
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Socijalistai visados buvo 
neliogiški. Aš tai jau labai 
seniai žinau. Ar gali būti 
kvailesnis prasimanymas, 
kaip paskalas apie Račkaus-

New Yorke išeina socija- 
listų dienraštis. Kaip ir 
kiekvieno socijalistiško laik
raščio, jo padėjimas labai 
sunkus.

Gelbėkit “New York 
Call”.

“Rankpelnio” 
reikaluose.
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šidaro Brolis. _

Ant visados?
(Vaizdelis iš gyvenimo)

Karaliai bedarbiai
Žmonės sako: genys mar

gas, bet’svietas dar marges- 
nis. Ir tiesa. Kas dabar 
pasaulyj neatsitinka? Apie 
ką žmogus nei ne sapnavo, 
dabar turi pergyventi, pa
tirti ir, kartais, tokius daly
kus, kad baugu net ir pamis- 
lyti. Štai, kad ir šis faktas. 
Ikišiolei tiktai darbininkai 
žinojo, kas tai yra bedarbė, 
tik jie vieni tankiai atsidur
davo tokiam padėjime. Da
bar gi jau biskutį kitaip. At
sirado darbininkams nauji 
“bendrai - bedarbiai” — ka
raliai! Netikit? Na, tai 
žiūrėkit, o pamatysite, kad 
tų naujų bedarbių skaičius 
pastaruoju laiku vis didina
si. Štai jie: Portugalijos 
buvęs karalius Manuelius, 
Turkijos exsultonas Abdul 
Hamidas, Morokos exsulto
nas Abd-el-Asis, po Franci- 
jos kontrole stovintis sulto
nas Mulei Hafidas, Chinijos 
exkaralius, Persijos exsha- 
has, Korėjos exkaralius — 
visi jie dabar vaikštinėja be 
darbo... Pastaromis dieno
mis prie tos bedarbių armi
jos prisidėjo Bavarijos ka
ralius Otonas, o už kelių die
nų, kaip rodosi, prisidės ir 
Bulgarijos karalius Ferdi
nandas. *

Kaip matot, naujų bedar
bių armija gana didelė. Tū
li iš jų dar galvoja, kaip čia 
dasigavus prie darbo, bet ki
ti pagavo tokį kinkii drebė
jimą, kad mąsto tik, kur pa
togiau būtų pasislėpti nuo 
pasaulio akių. Matomai, 
jiems ta bedarbė daug sun
kiau panešama, negu darbi
ninkams, nors jie, žinoma, 
ir be darbo būdami turi pui
kų gyvenimą, jie nebadau- 
ja!

Kada kalbama apie kara
lius bedarbius, tai ne bus 
pro šalį pažiūrėti ir į jų al
gas, kuomet jie dirba. Pa
gal tūlo paryžiečio apskait- 
liavimo, tai karaliai, dirb
dami 8 vai. per dieną, gau
na sekančiai: Rusijos caras 
gauna $60.00 per minutą, 
Italijos karalius gauna $16.- 
80 per minutą, Vokietijos 
Vilius —$13.20, Anglijos ka
ralius —- $10.56, Ispanijos — 
$9.84, Norvegijos — $6.96, 
Holandijos karalienė — $3.- 
60, Belgijos — $3.36, Dani
jos — $2.16, Francijos pre
zidentas gaunąs 90c., Balka
nų valstijelių valdonai gau
ną po 84č., o Suvienytų Vals
tijų prezidentui Wilsonui iš
puola tik 18c. per minutą. 
Vargšas Wilsonas! .Net la
biau atsilikę šalįs moka dau
giau savo valdonams.

Gaunant tokią algą, be
darbiu vis tiek būti nesino
ri. Todėl nebūtų nieko ste
bėtino, jeigu tie visi kara
liai bedarbiai pakeltų kada 
nors revoliuciją... Savotiš
ka dabar gadynė, tat visaip 
gali atsitikti.

Taigi, darbininke, jeigu 
tau sunku gyventi, jei esi 
be darbo, nenuliūski, nes ir 
karaliai stovi bedarbių eilė
se. Tu jau esi pripratęs 
būti be darbo, taigi kinkų 
drebėjimą nepagausi. Taip 
atsitinka tiktai su karaliais. 
Gyvenk ir rūpinkis, kad at
sirastų vis daugiau’ bedar
bių, žinoma, ne iš proletari- 
jato, bet iš tų, ką proletari- 
jatas laiko ant savo pečių — 
iš karalių, kunigų ir kitų pa
razitų !

nevartoja krikščionių krau
jo dėlRituališkų tikslų.

Tą pat atkartoja popiežiai 
Grigalius, Martynas, Myka- 
lojus V ir Povylas II. Visi 
tie popiežiai tvirtina, kad 
paskalos apie krikščionių 
kraujo vartojimą yra bjau
riausias šmeižimas.

1759 metais netoli Jampo- 
lio, rubežiuose tuolaikinės 
Lenkų karalystės, buvo už
muštas vaikas. Nuožiūra 
puolė ant žydų. Tuomet 
popiežius Benediktas XIV 
paliepė kardinolui Gangane- 
lli važiuoti tą viską ištirti. 
Kardinolas, kuris pats vė
liau buvo popiežium, po var
du Klemento XIV, pripaži
no, kad tai esąs bjaurus pra
simanymas.

Nei vienas popiežius ne
patvirtino to bjauraus spėji
mo. Atbulai, nekurie net 
grasino atskyrimu nuo baž
nyčios tų katalikų, kurie pa
našias paskalas platina.

1714 metais karalius Au
gustas II kreipėsi į garsų 
tuomet Leipzigo Universite
tą, kad tasai atsakytų jam— 
vartoja žydai krikščionių 
kraują ant macų ar nevarto
ja? Universitetas atsakė, 
kad nevartoja.

Atsiminkime, kad tai bu
vo seniai, tai yra, dar tada, 
kada žmonės buvo daug 
daugiau prietaruose pa
skendę, negu dabar.

Universitetai Kopenhage- 
ne (Danijoj), Amsterdame 
(Olandijoj), Upsalėj (Švedi
joj), Čhristianijoj (Norve
gijoj) — visi vienbalsiai pri
pažįsta, kad žydai nevartoja 
krikščionių kraujo.

Reikia žinoti, kad prie vi
sų tų universitetų yra baž
nytiniai skyriai, kur susitel
kę bažnytinių dalykų žino
vai.

Tai, matot, ką sako patįs 
popiežiai ir mokyti teologai. 
Na, o pasiskaitykite mūsų 
“Draugus”, “žvaigždes”, 
'‘Šaltinius”. Tose redakci
jose tupi katalikai, katali- 
kiškesni už patį popiežių.

Laikraščiai paskelbė, kad 
Chicagos inteligentai vienas 
po kitam drožia į Bostoną. 
Bet... karštligė praeina!

Klausiu St. Strazdo: “ko
dėl, broli, apleidai Bostoną, 
ar nepatinka?”

Poetas tik pamojo ranka 
ir sako: “et po balų su jūsų 
garsiuoju Bostonu! Ir svei
kiausiam žmogui gali nervų 
ligą įvaryti. Pjaujatės jūs 
ant tos savo “brodvukės” ir 
daugiau nieko. Chicaga! 
Tai kas kita”.

Ar tik nebus tas Bostono 
obuolys tik iš viršaus raudo
nas?...

Susiėjau su mergina, kuri 
valgė sykiu su pašauktai
siais ir išrinktaisiais tą gar
siąją vakarienę, ką buvo 
Brooklyne.

Aš pamėlynavau iš išgąs
čio, išgirdęs, kad viskas bu
vo pas žydus. Lekajai bu
vo žydai ir vyriausia “ku- 
karka” žydė!

Buržuaziniai duobkasiai 
jau laidojo socijalistų parti
ją! Sako, tai numiręs kū
nas. zSakė todėl, kad vienu 
sykiu partija buvo nupuolu
si narių skaičium. Dabar ji 
kįla. Pervarė per 100,000.

Kur tie duobkasiai su tais 
aštriais špatais?

New Yorko sandėliuose y- 
ra 65 milijonai kiaušinių. 
Vidutiniškai už kiaušinį rei
kia mokėt 5 centai. Farme- 
riai gauna po du centu.

Kur dar trįs centai?

Ką daro Tilžės “Birutė”?
Silsisi, nes jos darbą atlie

ka “Sūkurys”. Kada jisai 
pails, tai jau “Birutė” bus 
pasilsėjus.

Beje, kur p. Vanagaitis? 
Ar jau jis prakalbų nesako?

“Dilgėlės” renka aukas 
ant nelegališko laikraščio 
Lietuvos Socijaldemokratų 
Partijos. Daugiaus neva
lia duot — tik po 10 c.

Ar bus į metus ant nume
rio? Bet... kas bus, jei
gu ir tą išbarstys?

Čiru—Viru.

Kokių dar esama 
unijų?

Šitame straipsny aš noriu 
pabriežti apie veikimą ir pa
kraipą “Internacional Bro
therhood of Maintenance of 
Way Employes” unijos, 
kuri gyvuoja tarpe visų Ca- 
nados ir Suv. Valstijų gelž- 
kelių darbininkų. Man pa
žįstamas tos unijos veiki
mas, ypač tarp Canadian 
Pacific gelžkelio darbinin-

Iš mano straipsnio galima 
bus pamatyti, kokių atža- 
gareiviškų unijų dar esama 
Amerikoj ir kaip turi būti 
sunku esant tokioms netiku
sioms unijoms, kovoti su ka-

kimą, vienas iš komiteto na
rių eina per susirinkusius ir 
kiekvienas jam į ausį turi 
pasakyti “pass word” (sla
pyvardį), kuris tuom laiku 
vartojamas. Esant naujų 
narių; tuoj juos išveda į kitą 
kambarį, užriša akis ir įve
da vėl į susirinkimo kamba
rį, atveda pas pirmininką, 
kuris perskaito dalį įstaty
mų ir pasako “pass word”. 
Paskui veda pas pirm, pa- 
gelbininką, pas trecią ir ket
virtą komiteto narį ir tokiu 
būdu tampa perskaityti visi 
įstatymai. Paskui atveda 
pas stalą, ant kurio būna pa-? 
dėta biblija, atriša akis, su
sirenka visi apie stalą ir 
naujus narius prisaikina.

Nauji nariai turi uždėti 
vieną ranką ant biblijos, 
antrą ant krūtinės. Pirmi
ninkas vėl skaito tam tikrus 
punktus, ant kurių nauji na
riai turi atsakyti, ir prižada 
užlaikyti viską didžiausioje 
slaptybėje. Būtent: pašali
niams nepranešti, kas buvo 
kalbama per susirinkimą, 
niekam neišduoti komiteto 
narių, niekam nesakyti var
tojamo “pass word” ir tt.

Skaitant tuos punktus, 
vietomis liepia užsiimt akis, 
o vietomis užsikimšt ausis, 
kas reiškia, ką matai — ne
matyk! Ką girdi — negir
dėk!

'Pažvelgus į tokią uniją, 
stačiai galima pasakyt, jog 
ji... darbininkams būvio 
nepagerins.

Laikas būtų canadie- 
čiams rūpintis apie geres
nes unijas, kolei dar gyveni
mo sąlygos panešamos; bet, 
paprastai pas darbininkus 
yra perdaug kantrumo, o 
permažai apšvietos, nes jie 
visur ir visuomet tolei 
kenčia, kol jau prilipa liepto 
galą, kol jau gyvenimo naš
ta nepanešama. O dasilei- 
dus iki tolei... tai ir kova 
kur kas sunkesnė. z

J. Žebrauskas.

Ar žydai vartoja krik
ščionių kraują?

Beilio teismas Kijeve 
kėlė didžiausį triukšmą,
pie tai jau “Laisvėje” savo 
laiku buvo gana daug rašy
ta. Vienok dar kartą fak
tiškai perkratysime tą klau
simą, vyriausia pasiremda
mi ant Rymo popiežiaus 
nuosprendžių.

Popiežius Inocentas IV 
griežtai tvirtina, kad žydai 
nevartoja krikščionių krau
jo. Tas popiežius pasiremia 
astuoniais savo pirmtakū-
nais, taip-pat popiežiais, ku- 
riįa irgi nurodė, kad žydai

Tas žmogus negali mirti. 
Miršta tik vienstypiai, kurie 
nemoka gerti iš gausybes ir 
linksmybės taurės! Miršta 
tik Vaičaičiai, Kudirkos, Vi- 
šinskiai, nes jie nemokėjo 
prisigretinti prie klebonijų 
gardumėlių.

Na, o Račkauskas? Juo
kingas klausimas! Ar tai 
Varnagirių sklepukai būtų 
tušti ? Tokius draugus tu
rint — nepražūsi!

Mirė tūlas anglas soči j a- 
listas New Orleane ir užra
šė partijai $50,000. Bebelis 
visą savo turtą paliko parti
jai- .. . .O lietuviai? Socijalistai, 
kada būsit ant mirties pata
lo, neužmirškit apie Sąjun- 
g%!

Nekurie tos unijos nariai 
jaučiasi pilnai užganėdinti. 
Jie nematė dar geresnių uni
jų, kurių, tiesą pasakius, 
Canadoj kaip ir nėra.

1911 metais ant gelžkelio 
buvo rengiamas streikas, 
bet kompanija be streiko 
mokestį pakėlė iki 2 dol. 
Tuomet daugelis darbininkų 
garbino minėtą uniją, kad 
tai ji esanti “iškovojusi”. 
Dalis gi darbininkų buvo 
taip nesusipratus, jog manė, 
kad tai kompanija iš geros 
širdies jiems algas pakėlė.

Išteisybės gi mokestis bu
vo pakelta todėl, kad tuomet 
visur trūko darbininkų ir 
todėl, kad fabrikose ir prie 
miesto darbų mokestis buvo 
pakelta iki 2 dol.

Šiais metais ir buvo reika
lauta pakelti mokestį, bet 
kadangi bedarbių daugybės, 
tai ir kompanija savo “gero
sios” širdies neparodė.

Prie minėtos unijos prigu
li visi darbininkai, išėmus 
tuos, kurie ant žiemos pa-< 
liuosuojami. Mokestį moka 
po 9 dol. į metus. Pašelpa 
duodama laike streiko ir. il
gos ligos.

Pagal narių skaičių ir f i-, 
nansišką stovį, gana stipri 
būtų unija, bet veikimas la
bai menkas. Ji nesirūpina 
nei politika, nei apšvieta. 
Komitetai kiekvieno sky
riaus susideda iš bosų, ar 
tam panašių ypatų, kurių 
sąlygos nesulyginamos su 
prasto darbininko sąlygo
mis.

Prasti dabbinifikai čia 
veik perdėm susideda iš Au
strijos galicijonų, kurie tik 
tiek apie uniją žino, kad už- 
simokėt mokestį. Tokiu bū
du veikiama ne pagal di
džiumos norą, bet pagal ko
mitetų. O tiems komite
tams mažiausia rūpi kaip 
tik tie darbininkai, kurie y- 
ra daugiausia išnaudojami.

Kas įdomiausia ir iš ko 
skaitytojai patįs galės 
spręsti apie abelną unijos 
veikimą, tai ceremonijos, 
kurios atliekamos, priimant 
naujus narius.

Susirinkimai visuomet at- 
sibūna prie uždarytų durų. 
Pašaliniai neįleidžiama. Pir
mininkui atidarius susirin- pat pasielgti.

“Rankpelnis” (N 20) 
džiaugiasi, kad Amerikos 
lietuviai darbininkai su
bruzdo juomi rūpinties. 
“Rankpelnis” nurodo visą 
eilę draugų, kurie ypatingai 
rūpinasi sumažinti “Rank
pelnio” deficitą.

Be abejonės, tai džiugi
nantis apsireiškimas.- Ma
no atsiliepimas per “Kovą”, 

■ nors ir nedideliausias, betgi 
turėjo pasekmes. Maždaug 
bus išplatinta dar 40 egz. 
“Rankp.” daugiau, nei ligi- 
šiol. Plačiau apie tai aš pra
nešiu per “Kovą”.

“Rankpelnis” sakosi turįs 
Amerikoj. daugiau prenume
ratorių, negu Škotijoj.

Man rodosi, tai gaspado- 
riavimo kaltė. Ją būtinai 
reikia prašalint.

Kas daugiau prisideda 
prie “Rankpelnio” parėmi
mo? L. P.

Paprastai, kapitalistiški 
dienraščiai verčiasi iš ap
garsinimų. Didelės firmos 
ir dideli biznieriai neduoda 
“New York Call” apgarsini
mų.

“New York Call” yra ne- 
nepavaduojamas draugas 
darbininkų. Ypač tasai 
dienraštis pasidarbavo laike 
miesto viršininkų rinkimų 
New Yorke.

Mūsų Brooklyno kriau- 
čiai ir atsimena, kaip daug 
“Call” padėjo jiems kovoti.

Remkite “Call”! Užsira
šykite jį! Prenumerata mė
nesiui — 50c. (dienraštis ir 
puikus nedėlinis priedas.) 
Adresas: “New York Call”, 
444 Pearl st., New Yokr

(Pabaiga.)
sį meilės laipsnį — apsivedimą. Tas klausi
mas, kaip ašaka gerklėje, nedavė juodviem 
ramumo ir jautėsi kokis tai nesmagus ne
susipratimas.

Alfonas buvo vienas iš stambesniųjų 
ūkininkaičių ir jam tėvas skyrė ūkį, dėl ku
rio palaikymo reikalinga buvo didelė suma 
pinigų, taip kad Alfonui reikėjo jieškoti net 
su keliais tūkstančiais merginos, ko pas*Ur
šulę nebuvo. Jis gerai žinojo, jog jam tė
vas nesutiks ūkį pavesti, jeigu jis ims mer
giną ne pagal tėvo noro, o ypatingai, jeigu 
dar ne pagal tėvo turto. Čia Alfonui beliko 
vienas iš dviejų: ar išsižadėti ūkio, ar Ur
šulės. Bet ant laimes, Alfonas buvo jau ant 
tiek susipažinęs su gyvenimu, jog pajiegė 
suprasti, ką reiškia suardyta meilė, todėl 
jokiu būdu negalėjo išsižadėti savo taip my
limos Uršulės ir tuom suardyti savo ir jos 
laimę ant visados.

Uršulę juo toliau, juo labiau pradėjo 
kankinti mintįs apie jų apsivedimą; ji nie
kaip negalėjo sau persistatyti savo ateitį. Ir 
tas nežinojimas ją taip kankino, kad ji ga
lutinai nusprendė ant pirmo pasimatymo 
statyti jam klausimą: ką jis mano apie apsi
vedimą? Bet Alfoną tas klausimas irgi ne
mažiau kankino ir jis jau net visus pienus 
buvo padaręs jųdviejų apsivedimui ir gyve
nimui, tik laukė progos jai apie tuos pienus 
pranešti. Ir štai, neilgai trukus, Alfonas 
atsilanko pas savo mylimą Uršulę ir, radęs 
ją vieną kambary, bevartančią knygelės 
lapus ir be j ieškančią ko tai svarbesnio pa
skaityti, ilgai nelaukęs, pratarė:

—Brangi Uršuliuke! Seniai jau mudu 
kalbėjome apie mudviejų ateitį bei apsive
dimą, seniai mudu galvojame, kaip atsiek
ti tą savo tikslą. Bet tas klausimas dar iki 
šiai dienai neišrištas. Aš turiu pasidaręs 
vieną ploną, apie kurį ir atėjau su tavim pa
kalbėti, o jeigu tau pasirodys tas viskas ga
lima ir tu sutiksi tą viską padaryti, tai mu
dviejų tikslas bus kaip ir atsiektas. Man 
rodos, mudviem geriausia apsivesti sekan
čiu būdu: kuomet man šį rudenį ateis lai
kas stoti kariumenėn, aš manau visai pra
sišalinti ir keliauti Amerikon, nors ir mano 
tėvas pasirengęs paliuosuoti mane nuo ka- 
riumenės, kad ir keli šimtai rubliu kaštuos. 
Bet geriau aš jam patarsiu visai nedaryti 
išlaidų, o tikiuosi, kad jis nebus labai prie
šingas mano iškeliavimui. Kuomet gi nu
vyksiu Amerikon, tai prie pirmos progos 
atsiimsiu tave. Ar sutiksi, Uršuliuke, pa
likus tėvynę, keliauti pas mane?

Išgirdus tokius malonius Alfono pie
nus, Uršulė jautėsi laiminga, pilnoj to žo
džio prasmėj. Ji matė, kad Alfonas. ją tik
rai myli — neveidmauniauja. Ji matė, kad 
Alfonas dėl jos meilės išsižada net savo tė
vynės ir, žodžiu sakant, išsižada visko, kas 
tik yra priežasčia ardymo jųdviejų gyveni
mo; todėl Uršulė prižadėjo padaryti viską, 
kas tik bus reikalinga jų gyvenime.

antri, o Alfonas vis negalėjo išpildyti savo 
prižadėjimų. Jis kovojo visą laiką su bėdo
mis ir vargais, negalėdamas niekur surasti 
savo laimės. O Uršulė pradėjo net abe
joti apie Alfono meilę ir kartais jausdavosi 
apvilta.

Baigiantis tretiems metams po Alfono 
iškeliavimui, Uršulė visai pradėjo abejoti 
apie pasimatymą su jos taip mylimu Alfo- 
nu, o išgirdus dar keliatą suklastuotų ži
nių apie Alfoną, būtent jis kitą myli ir pa
našius laiškus rašinėja ir tt., sumanė visai 
už vyro netekėti, o pasimokinus bent kokio 
amato, savo rankomis pelnyti 'sau duoną.

Bet Uršulė negalėjo savo nuosprendį 
užlaikyti nuo Alfono paslėpus ir rašydama 
jam laišką, šalę visų jam išmetinėjimų už 
jo prasikaltimus, paminėjo ir savo nuos
prendį. Alfonas, sulaukęs tokį negeistiną 
laišką, jautėsi baisiai įžeistu, o ypatingai 
tuom, jog tų kalčių, kurias jinai jam už
meta, niekados nebuvo papildęs, todėl, il
gai nelaukęs, parašė sekančio turinio laiš-

“Brangi Uršule! Aš, kaipo socijalis- 
tas, pripažystu kiekvienam žmogui laisvę, 
taipgi ir tavęs nenoriu varžyti, ir lai tavo 
sąžinė krypsta ton pusėn, kurioj šypsosi 
tau laimingesnė ateitis, bet aš tavęs niekuo
met neišsižadėsiu, nors ir paliksiu apviltas 
ant visados.”

Uršulė, perskaičius Alfono laišką, jau
tėsi didžiai prieš jį nusidėjusi, jog ji taip 
nekaltai ant jo užsipuolė ir dėl tokių menkų 
priežasčių buvo net jo išsižadėjusi. Nuo 
šio laiko Uršulės išnyko visos abejonės šmė
klos ir ji pasiryžo atsiekti savo tikslą, ką ir

Baigiantis ketvirtiems metams po Al- 
fono iškeliavimui, išsipildė juodviejų taip 
gilus širdies troškimai ir padavę vienas ki
tam savo dešinę, drąsiai ir linksmai leidosi 
per šeimyniško gyvenimo bangas, tankiai 
atsimindami praeities laimingas valandas, 
o taipgi ir kilusias tarp jų audras. Bet tą 
viską juodu kantriai perkentę, šiandien 
gyvena taip, kaip laiminga vedusių pora 
gali gyventi ir jaučiasi laimingi ant visa
dos.

Atėjus laikui stoti kariumenėn, Alfo
nas išpildė viską, ką tik buvo pirmiau pri
žadėjęs. Kariumenėn nestojo, o iškeliauti 
dėlei nekuriu priežasčių dar negalėjo, to
dėl prisiėjo vėl nekurį laiką slapstytis, bet 
šį kartą Alfonas bemaž visą laiką praleido 
Uršulės tėviškoj. Kokiu tikslu Alfonas ten 
lankėsi' tai vien tik jam ir Uršulei buvo ži
noma.

Vieną šaltą žiemos dieną, kuomet žiau
rus vėjas už lango draskėsi ir nešė sniegą, 
sukdamas į sūkurius, jupdu sėdėjo kamba
ry ir rimtai kalbėjo apie savo ateitį, nes 
jau Alfonas buvo pasirengęs diena už die
nos iškeliauti. Ir štai, jiems taip ramiai 
bekalbant, atbėga piemenukas, pasiųstas 
AlfonO' tėvų ir praneša, jog Alfono drau
gas, su kuriuo sykiu buvo pasiruošęs keliau
ti, jau užsieny ir liepiąs Alfonui ūmai ruoš
tis kelionėn.

Piertienukas išėjo, o kambary užvieš
patavo grabinė tyla. Juodu abu paskendo 
giliose mintyse, nes matė, jog jau tuojaus 
reikės skirtis, jog taip brangios ir laimin
gos jų valandos yra suskaitytos, o ateities 
laimė, kurios juodu taip geidė, matėsi tik 
taip, kaip per miglas, nes juodviejų pasi
matymas turėjo būti atidėtas ant neapribo
to laiko, ir tai dar paremtas vien tik ant 
Alfono laimės.

Alfonas apsivilko švarką, pasiėmė ke
purę ir, apkabinęs Uršulę, pabučiavo jos 
abu veidu ir rankas ir, pasakęs keliatą at
sisveikinimo žodžių, t apsišluostė ašaras... 
kurios suvilgė jos blakstienas ir lengvais 
žingsniais artinosi prie durų. Uršulė norė
jo jį išleisti, bet gailestis jos jautrią širdį 
taip suspaudė, kad ji nė žingsnio negalėjo 
žengti ir, užsikniaubus ant lovos, pradėjo 
graudžiai verkti.

Alfonas tik spėjo uždaryti duris ir įsi
maišęs į didelius'sniego sūkurius skubiai 
žengė namų link. Parėjęs namo, parašė ir 
pasiuntė Uršulei dar kelis atsisveikinimo 
žodžius su sekančiomis eilėmis:

Kas mylinčią širdį paguos, suramys, 
Jei meilė pavirs į kankynę?
Kas mano liūdnumą dabar išblaškys, 
Kad reikia apleisti tėvynę ?

Nauji Aidai.
Vėl liūdnumo debesėlis
Mano širdį palytėjo, 
Ji, išgirdus gailią raudą, 
Lyg kad styga sudrebėjo.

Ir iškilo jautrus balsas, 
Pasiliejo aidais miško 
Ir, bekildama, besiūbuodams, 
Lyg padangėse išblyško.

Bet vėl pinas nauji aidai, 
Įkvėpimų pagimdyti, 
Jiegi gaudžia, jie nenyksta, 
Kaip pirmieji išsklaidyti.

Jie jau nuolat, lyg ta jūra, 
Vien tik šaukia, vien vaitoja. 
Kįla augštyn, nusileidžia, 
Bet jau siausti nenustoja.

Jųjų gausmai, taip malonus, 
Lyg akordai dangiškieji, 
Lyg kad triūbos, lyg karnietos 
Visad, visad šaukia jieji!

Kiti aidai kerštus neM, 
Šaukia, ošia ir masina 
Ir į milžinišką kovą 
Prislėgtuosius jie vadina.

Saulės Brolis

Rudens laikas

mum

Girios-nusiminę, 
Liūdnai bėga dienos; 
Šakos apdraskytos 
Be lapelių vienos... -

Medeliai, nuplikę, 
Šakelės juoduoja...
Vėjas šiaurės taršos,

Viesulai ir audros 
Tik raudą gamina— 
Ir atbalsius neša 
Kančių begalinių!...

Visi augmenėliai, 
Krūmeliai, medeliai...
Be vilties nuliūdę,
Kad juos spaudž’ vargeliai.

II.
Medelių viršūnės 
Užgautos, vaitoja...
Ežeras supykęs—
Kilnojas, banguoja!...

Visos jau žolaitės 
Grožybės nustojo.
Nes nąrsus jų priešas 
Atsibaladojo.

Išnyko šlamėjim’s 
Ir girių ošimas!
Kur paukščiai čiulbėjo— 
Ten vien nuliūdimas.

Viskas atsimainė, 
Pranyko gyvumai...
Visos tos linksmybės
Ir tie įvairumai...

Tik čia pro medelių 
Šakutes — be lapų— 
Matau aš ten... niūksant 
Baltų smilčių kapą...

Detroit, Mich. A. J. Našlaitis.
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Protestuokim!
(Monologas)

Dar apie buvusį 
Montello streiką.

-*-------
Jeigu jau Grikštas buvo 

Šlreikierių vadu, tai pirmu
tinė ir švenčiausia prieder
mė jo buvo kelti streikierių 
sąmąnę, aiškinti jiems uni
jos principus ir tt. Kiekvie
nas sumanus vadas stengia
si taip-pat įgyti kuoplačiau- 
sią visuomenes užuojautą. 
Kaip męs žinome, pirmeiviš
kos montelliečių draugijos 
ir kuopa rėmė streikierius iš 
pat pirmosios dienos. Aiš
ku, kad su tomis draugijo
mis reikėjo kuogražiausia 
sugyventi. '

Na, o kas išėjo? Išėjo vi
sai atbulai! Prasidėjo lan
džiojimas į draugijas, kėli
mas visokių protestų, kvaili 
užgauliojimai socijalistų, 
būk šie nepritaria moterų 
teisėms ir tt. Taigi prasi
dėjo vieton streikierių dva
sios kėlimo, kas yra prieder
me vado —pešdinimas drau
gijų, pavienių žmonių ir tt. 
Viskas pradėjo sukties ne 
apie streiką, bet apie Grikš
tą ir jo asmenį! Ir kas įsta
biausia, tai tas, kad Grikš
tas savo neišmintingais 
pliauškimais užgaudinėjo tą 
dalį visuomenės, kuri visuo
met ir visados daugiausia 
remia streikierius.

Laike streiko “Laisvė” a- 
pie tai tylėjo. Dabar męs 
privalome tai pasakyti vi
suomenei. Taip-pat labai 
negražų įspūdį darė tie be
galiniai pasigyrimai presos 
komiteto pranešimuose. Jei
gu jau vadovas ir gerai vei
kė — tai juk jis pildė savo 
priedermę. Žmonės atlieka 
šimtą sykių karžygiškesnius 
darbus — vienok tuščių pa
sigyrimų vengia. Tuo tar
pu, tie savęs išsigyrimai net 
buvo riebiai pabraukiami. 
Kur jau ir gėda?! Vienas 
žmogus niekados negali sto
vėt augščiau visos visuome
nės, kuri šiuo žygiu visu 
smarkumu rėmė streiką.

Taip-pat turime pažymėti, 
kad minėtas Grikštas pakė
lė protestus prieš tuos soci- 
jalistiškus laikraščius, ku
rie kuosmarkiausia rėmė 
streiką. Žinoma, tie protes
tai tilpo gurbuose “Kovos”, 
“Keleivio”, “Pirmyn” ir 
“Laisvės”.

Taip-pat turime pastebė
ti: kada buvo Lawrence’o 
streikas, tai Grikštas ir ten 
nusibaladojo, nors niekeno 
nebuvo kviestas. Taip, 
kaip ir Montello, baisiai 
žmones suerzino. Paga- 
liaus jisai turėjo iš ten išva
žiuot, nes žmonės pamatė, 
kad streikas, tai ne sorkės. 
Laike Bostono kriaučių 
streiko — streikieriai nuta
rė neužleisti Grikšto ant pa
grindų, kad košės neišvirtų. 
Mat, vieną kartą buvo dide
lės streikierių prakalbos, 
kur kalbėjo Bagočius ir 
Pruseika. Juodu kvietė 
žmones vienybėn. Paskui 
pasipainiojo Grikštas ir vie
ton, taip svarbioje valando
je, stiprinti streikierių dva
sią — pradėjo plūsti, “fon
es” krėsti, ypač taikindamas 
į Bagočių. Kitą rytmetį 
streikieriai nutarė neduot 
jam žodžio. Ir nuo to 
laiko viskas buvo gražiai.

Pernai pavasarį Grikštas 
važinėjo po Mass, valstiją 
su kokiais ten paveikslais, 
plėsdamas “Keleivio” perso
nalą. Bet socijalistų plūdi
mas naudos neatnešė, todėl 
vėliaus liovės važinėjęs.

L. Soc. Sąjungos Mass, ra
jono pavasarinė šių metų 
konferencija (Montello, M.) 
vienbalsiai nutarė neužleisti 
Grikštą ant pagrindų, nes 
jisai sėja betvarkę ir neturi 
nei mažiausio takto.

LSS. 60 kuopoj (So. Bos
tone) jisai bjauriai apšmei
žė “Keleivio” red. S. Michel- 
soną dėlei kokio tai 
tūpusio “Keleivyje” apskel
bimo. Kadangi to šmeiži
mo negalėjo prirodyti, tai 
nuo to laiko 60 kuopoj jisai 
liko bebalsis ir neužleidžia
mas ant pagrindų.

Didžiausioj So. Bostono 
pašelpinėj draugijoj p. L. K. 
Vytauto buvo suspenduotas

Priima depositus nuo $1.00 ir augščiau ir moka 3 proc. Knygutę išduoda 
dykai ir procentai ant procentu mokami. Parduoda LA1VAKORTĘS 

ir siunčia pinigus Į visas šalis. KALBAMA LIETUVI KAI.

CENTRAL MANUFACT. DISTRICT BANKAS
(VALSTYBINIS BANKAS)

1112 W. 35th Street (Bridgeport) Chicago, III.
Banka* atdaras: PanodQliais iki 8 vakare, Subatoje 9 iki 2 ir nuo 6 iki 8 vakare, šiaip nuo 9 Iki 4.

ant 6 mėnesių už nepraust- 
burniavimą.

“Laisvė” privalo apie tai 
pranešti, nes tą padaryti 
mus verčia mūsų pasižadėji
mas tarnaut visuomenei. So- 
cijalistiškas laikraštis ne
privalo bijotis tiesą kalbėt.
Jokių ypatiškumų neturim. 

Tiesa, pernai, kada jisai 
bjauriausiais*, žodžiais plūdo 
Bagočių, Michelsoną ir abel- 
nai visą “Kel.” personalą — 
jisai užeidavo į “Laisvę”, ra
šydavo begalinius straips
nius. Bet tas jo prielanku
mas nebuvo mums reikalin
gas, nes su tokiais “politiš
kais draugais” geriau nesu
sidėk. Jo straipsniai, žino
ma, tilpdavo gurbe.

Nebūtų mažiausios svar
bos žiūrėti į ypatiškus 
pliauškimus. Į tai męs vi
sai nežiūrime. Bet kas iš
ties yra svarbu — tai apsi
saugojimas nuo šūkavimo 
ir nepraustburniavimo poli
tikoje ir draugijų gyvenime, 
laike streiko ir laike mūsų 
agitacijos.

A. 155 kuopa. Pereitą mė
nesį prisirašė 14 naujų na- 
narius. Pašelpos skyriuje y- 
narių. Pašelpos skyriuje y- 
ra 18. Žada atgyti ir LSS. 
kuopa, kas būtų labai nau
dinga.

, Laikraščių daugiausia pa
reina “Kel.”, “Laisvės” ir 
“Tėvynės”.

Pas mus nėra vadovo j 
dangų, per tai ir lietuviai 
dar neprasivardžiuoja.

. Daug lietuvių pas mus 
priklauso prie angliškų pa
šelpimų draugijų, kaip “Odd 
Felow”, “Eagels” ir kitų.’

Keli vyrai ir kelios moters 
priklauso prie slaviškos 
draugijos.

J. J. Guzevičia.

IŠTRAUKOS Iš KORES
PONDENCIJŲ.

Rochester, N. Y. 9 d. lap
kričio TMD. 52 kuopa pa
rengė prakalbai, paminėji
mui 20 metų sukaktuvių nuo 
Kražių skerdynės. Nekurie 
iš deklamatorių ir solistų at
liko savo užduotį prastai. 
Kalbėjo S. Klimaitis ir K. 
Vaivoda.

Kodėl Vaivoda vis kviečia 
lietuvius vienybėn, nors ži
no, kad visokių esama ir lie
tuvių? Tai jau tas.

Išsinešdino su 500 dolerių. 
Taip pasielgė tūlas K. B-as, 
kaip rašo Felix iš Easton, 
Pa. Jisai apkraustė visų 
burdingierių skrynukes. Pa
liko moterį su kūdikiu.

Kam laikyt pinigus už ab- 
rozų ar skrynukėse? Ar 
tam, kad juos kas nušvilp
tų?

Ohio šeši socijalistai majo
rai.

Paskutinėse žiniose pra
nešama, kad Ohio valstijoje 
per šiuos rinkimus likosi iš
rinkti šeši socijalistai mies
tų majorais sekančiose vie
tose: Canal Dover, Coshoc
ton, Conneant, Martin Fer
ry, Shelby, Hamilton. Pas- 
taramjam veik visa socijali- 
stiška valdyba likosi išrink
ta, nes Hamiltone antru sy
kiu likosi išrinktas soc. ma
joras, nors kapitalistiškos 
partijos buvo susivienyju- 
sios prieš socijalistus.

V. Jurkšietis.

NAUJOS POROS.
Easton, Pa. Lapk, 8 d. at

sibuvo dvejos vestuvės: A. 
Bigos su M. Kalnieraituke ir 
J. Garnio su Voveriu te. Tos 
abejos vestuvės apsiėjo be 
pagelbos kunigo.

Eastone jau daug yr£ taip 
susiženijusių ir visos tos po
ros pavyzdingai gyvena.

Mažas Vyturėlis.
i . ■

Neseniai pasirodė Vidūno 
“Mūsų Laimėjimas” — vei
kalėliu trijuose veiksmuose, 
Forma — tai įprastas Vydū
no slaptingumas, nedasaky- 
mas apvilktas poezijos rū
bais. Tema — paminėjimas 
Griunwaldo (Žalgirio) mū
šio. Veikale yra daug poe
tiškų vietų. Pastatyt ant 
scenos sunku.

L—tis.

“Svetimas Dievas”, dra
ma trijose veikmėse. Para
šė Br. Vargšas. Išleido M. 
G.Valaskas, 349 E. Kensing
ton avė., ; Chicago, Ill. 1913 
metais.

'"KS;ir $262.500.00 Užtikrina 
’ Dėpositą

Stevens Point, Wis.
Čia buvo pašventinimas 

naujos bažnyčios. Senoji 
buvo sudegus. Kol nebuvo 
ji gatava, tol pamaldas at
likdavo mokykloj. Paskui 
iš ten išgabeno visas bažny
tines tulšis, o vieton to pri
vežė rudžio..-.

Oi, tai xbuvo gėrymėlio! 
Visi sakė: “gerkim ant die
vo garbės!”.

Kunigas, žinoma, prisirin
ko dolerių. Ir kaipgi nepri
sirinks iš tokių žmonelių! 
Tie bliauja* begerdami ir 
duoda.

Kaip visados tokiuose ba
liuose, pat pabaigoj, pagal 
programą ėjo galvų skaldy
mas. Priėjo dalykas ir prie 
teismo. Keli gavo pasimo- 
kėti po $15.00.

Taigi, bažnytėlė buvo 
šventinta alum, degtine, 
peštynėms, tik išminties ne
buvo. 1

K. Shaikus.

Benld, Ill.
Ant 2200 gyventojų yra 

24 saliūnai. Tarp kurių yra 
ir 4 lietuviški.
. Lietuviai dirba anglių ka
syklose. Pradėjo atgyt SL

Veikalėlis puikiai atvaiz
dina perkrikšto likimą tarpe 
katalikų, kuris, kaipo kata
likystės auka, lieka atstum
tas nuo tėvo ir paniekintas 
bei kankintas tų pačių kata
likų, kurie jį prikalbino prie 
persikrištinimo. Štai per
krikšto Samueliaus žodžiai:

“Perkrikštas... per
krikštas !... Žydas pra
keiktas! Ir vėl jis nege
ras ir vėl jis kiukso, it ša
šas, ant sveiko kūno, it 
kokia prisimetus svetima 
liga. Negelbėjo nei tas 
jų šventas vanduo, nei tie 
šventi žodžiai, vistiek jie 
spjauna ant to visko ir aš, 
vistiek lieku žydu-per- 
krikštu”.

Geistina, kad tas veika
lėlis būtų suloštas visuose 
lietuviais apgyventuose 
miestuose ir miesteliuose. 
Lai pamato kunigai, patriot pinci buteliai gėralo, 
tai ir karšti katalikai savo 
sėklos vaisius. Taipgi kiek
vienam žmogui vertėtų jį 
perskaityti.

Kaip knygelė, taip ir vei
kalas techniškai apdirbti ne
blogai. Galima užmesti au
toriui tiktai tą, kad kalba 
nevali ir, kaip antram, taip 
ir trečiam veiksme — pradė
ta sakyti, bet greitai paslėp
ta, jog žydų skerdynės daro
ma su tikslu, kad paglemžti 
jų pinigus ir tik dėlto žydai 
yra tautos neprieteliais.

Šiaip veikalėlis gana ori
ginališkas ir aiškus.

Senas Vincas.

Musų Bankas yra po kontrole Illinois Valstijos

TAURINANT 
PINIGUS

LAIKYKIT JUOS 
SAUGIAME BANKE

Tik jau apsaugok, viešpa
tie, nuo tų cicilikų! Su jais 
nėra rodos; turbūt, dievo ir 
policmanų nėra, kad jiems 
leidžia viešai kokias tai nau
jas teorijas, katalikams aiš
kinti! Argi mums, katali
kams, neužtenka kunigėlių 
ir davatkėlių pamokslų? Ir 
kam, po paibelių, mums to 
reikia?! Argi męs, katali
kai, negalime apsieiti ir be 
to? Juk šventas raštas mus 
mokina: “nekrauk turtų, 
nes anuos kandys suės”, ar 
ne tiesa? Cicilikai rengia 
prakalbas, koncertus, teat
rus — leidžia pinigus, kaip 
ant vėjo, o mums sako vi
siems: “vienykimės, kovoki
me už geresnę ateitį!” Tad 
klausimas kįla, kur męs pi
nigus dėsime, iškovoję ge
resnę ateitį?! Męs nevaikš
čiosime taip pasipuošę, kaip 
cicilikai ir bedieviai vaikš
čioja, nes tai yra “smertel- 
nas” prasižengimas prieš 
dievą ir bažnyčią, o pragerti 
pinigų jokiu būdu nespėsi
me. Ir dar bus keisčiausia, 
kad socijalizmui įvykus, iš
naikinsią alų ir degtinę, taip 
cicilikai kalba. Na, ir pasa
kykite, mieli katalikai, kur 
męs gautume savo nuvargu
sį kūną patiešyti, ant ryto
jaus išsipagirioti ? Arba vėl 
navatnas pasakymas, būk 
tai mūsų šventa žemė,. ant 
kurios męs dar galime indi- 
joniškai patrypti — sukasi! 
Čia gali ir kvailiausias su
tvėrimas suprasti, kad cicili
kai meluoja, nes jeigu žemė 
suktųsi, tai mums nereiktų 
taip brangiai mokėti už “šif- 
kortes”. Žemė prisisuktų 
prie Amerikos krantų ir męs 
galėtume išlipti be jokio rū
pesčio ir vargo. Tai vis ci
cilikų melagingi pasakoji
mai ! Aš dar jums turiu pa
sakyti, kad šalintumėte? 
nuo tų bjaurybių ir jų raš
tų, nes geras žmogus, per
skaitęs jų raštus, bematant 
palieki cicilikų, ir pertai, 
kad jų “gazietų” didelės rai
dės, kaip “Kovos”, “Lais
vės”, “Keleivio” ir kitų, kad 
mažai mokytam žmogui bū
tų lengva perskaityti, ar tai 
ne kytrumas? Ir kaipgi jie 
nebus kytri, kad beveik visi 
mokinti?

Prastas žmogus negali su 
jais susilyginti. Jie prama
no visokius išmislus ant mū
sų, būk męs girtuokliauja
me,o labiausia ant kunigėlių. 
Sako, kunigai apiplėšė Čens
takavo klioštoriaus motinos 
dievo paveikslą ir praleido 
pinigus su kokia ten Elena, 
arba kunigas H. Schmit’as, 
sučvertavojęs merginą A. 
Amuller, nešė skandyti į u- 
pę Hudson, ir dar daug kitų 
išmislų pripasakoja, kad ge
ras katalikas iš piktumo ga
li numirti.

Jie mūsų nepaiso, kad męs 
ką pasakojam, visada mus 
išjuokia ir tiek. Bet, męs 
neturime paisy t, kad būna
me nuo jų išjuokti. Užtai 
jie nuo mūsų kunigėlių būna 
labiau paniekinti ir net iš
keikti iš šventų sakyklų. Tik 
jūs pamislykite, iš sakyklų 
ir pats dievas padeda juos 
keikti. Ir jeigu ne kunigė
liai ir užtarėjai, tai jie seniai 
mus būtų privertę “gazie- 
tas” skaityt ir degtinę su a- 
lum boikotuot; užtai turime 
padėkavot kunigėliams ir 
mūsų geram užtarėjui, ku
ris per “Labor day” dvi die
nas ir dvi naktis be pailsio 
lakstė gatvėmis ir po stubas, 
rinkdamas parašus nuo mū
sų katalikų, kad užprotes- 
tuot prieš cicilikiškas “ga- 
zietas” už... hm... na sa
kysim už “pijokystę” mūsų 
gerbiamų užtarėjų pp. Basa
navičiaus ir Yčo, būk p. Y- 
čas pirkęs gerbiamam carui 
dovanų ruską paveikslą, už 
ką gavęs medalį ‘na pamiat’.

Dabar jūs matote aiškiai 
iš mano pamokinimų, kad 
nuo bedievių reikia šaliptis 
ir neskaityti jų raštų, ir da
bar jus šaukiu, kurių katali
kiškas kraujas neištriško, 
tad protestuokime prieš 

' juos! M>B. V.

Oglesby, Ill.
2 d. lapk. LSS. 12 kuopa 

parengė prakalbas. Kalbė
jo Krajauskas apie anglia
kasių šiandieninį padėjimą. 
Kalba buvo aiški ir supran
tama. Antras kalbėjo Gvaz- 
dinskas dviejose temose.

Buvo sudainuotos kelios 
dainos. Rimkus deklama
vo. Klausytojai iš visko bu
vo užganėdinti.

Passaic, N. J.
8 d. lapk .buvo lošta 

“žmogžudžiai”. Statė ant 
scenos Dramatiškas ratelis. 
Tik gaila, kad taip dailų ir 
suprantamą veikalą taip su
darkė. Jeigu pats autorius 
būtų lošimą matęs, vargiai 
būtų pažinęs. Kritikuot lo
šimo negalima, nes niekas 
nebuvo atlikta gerai. Vis
kas atlikta žemiau kritikos. 
Daugelis aktorių netiko sa
vo rolėse; tarpe savęs buvo 
visai nesusimokinę. Na, ir 
gremiravimas buvo visai 
netikęs. Nudavimo jokio 
nebuvo. Žiūrėta vien į suf- 
lioriu.

Sudarkyta veikalas per 
Norkaus kaltę. Tasai vyras 
pamatė, kad 19 kuopa LSS. 
(Brooklyno) gerai tą veika
lą sulošė, tai jisai ir norėjo 
parodyt, “ką gali”. Surin
ko žmones — by tik žmonės, 
nesuprasdamas scenos rei
kalo. Na, ir išėjo ne “žmog
žudžiai”’, bet karikatūra.

Publikoj nebuvo jokios 
tvarkos. Kiekvienas sėdo, 
kur jam patiko. Per persta
tymą alų pardavinėjo sve
tainėje, o girti šukavo. Lai
ke permainymo scenerijos 
buvo šokiai.

Geriau būtu, kad visai ne- v 7 

perstatytų veikalų, negu 
taip perstato.

Jakimavičių Juozas.

Norwood, Mass.
9 d. lapk. LSS. 133 kuopa 

turėjo savo koncertą. Buvo 
dainų, monologų, deklama
cijų ir tt.

Labiausia atsižymėjo P. 
Čepas, F. Morkevičia, Juš- 
kytė, Narbutukė ir kiti.

Publikos buvo pilna sve
tainė. Aukų surinkta $2.36.

A. Pratašius.

Park City, Utah.
Lietuvių čia yra 25. Visi 

dirbam sidabro kasyklose. 
Mokestis ne vienoda: nuo 
$3.00 iki $3.50. .Nors visi 
gerai uždirba, bet jų uždar
bis daugiausia lieka saliutų 
naudai. Nors čia nedėliom 
saliunai uždaryti, bet ištroš
kusius ir tie patįs smuklinin
kai pagirdo.Nedėlioj, 26 
spalio, mūsų keli sportukai, 
susitarę, nuėjo pas anglikes 
merginas, bet nabagai liko 
išjuokti/

Mūsų sportam nepatiko, 
kad juos išjuokė. Vienas 
sportas norėjo merginom 
atkeršyti už išjuokimą. Pa
ėmė vienos merginos laikro
dėlį, įsidėjo kišeniun ir išė
jo lauk. Merginai šio sporto 
štukos nepatiko. Ji tuo- 
jaus felefonavo į Police Sta
tion. Dėdė tuojaus mūsų 
sportuką paėmė į šaltąją. 
Ant rytojaus buvo teismas, 
už ką mūsų sportukas užsi
mokėjo $15.00 bausmės. *

Š. Žentas.

Chicagos lietuvės rūpinasi 
politika.

Chicago, Ill. Pagirtinas 
Chicagos lietuvių moterų 
sumanymas rūpinties plate
sniais politikos reikalais — 
būtent vesti platesnę agita
ciją politiško veikimo link
mėje.

8 d. lapkr. Meldažio sve
tainėje surengtas vakaras. 
Dalyvavo visokių pakraipų 
žmonės. Dainavo socijalis- 
tu chorai, deklamavo ir ant 
piano skambino.

Kalbėjo visiems gerai ži
nomas drg. A. Petratis. Ji
sai nurodė draugijos tikslą, 
pilietystės svarbumą ir tt. 
Nurodė, kad valdžia paeina 
ne nuo dievo, bet nuo žmo
nių.

Paskui buvo šokiai. Link
smintasi gražiai. Svaigi
nančių gėrimų nebuvo, kas 
Chicagoj taip retai esti.

M. Petrauskas.

Nesiseka lietuviškiems sa- 
liūnams! Taip rašo mums 
A. Ž. iš Youngstowno, Ohio. 
Ligi 3 d. lapk. čia buvo 5 lie
tuviški saliūnai, o dabar vos 
vienas beliko. Korespon
dentas mena, kad tai gerai, 
/nes ir taip jau nekurie saliū- 
ninkai į skolas įklimpo. To
kių žinių retai tenka girdėti. 
Gi veik visur mūsų saliunam 
gerai klojasi.

Pittsburgo mokslo vyrai. 
Jie susispietė aplink Moks
lo draugiją. Jie uorėjo su- 
tvert chorą ir net mokytoją 
pasisamdė. Bet, kaip “Lais
vei” rašo Tinginys, tą moky
toją tuojaus pavarė. O kito 
mokytojaus nesuranda. Vie
tinis laikraštis sako, kad 
mokslo vyrams nuo gėrimo 
taip gerklės išsidirbo, kad 
negali gauti mokytojaus, 
kuris galėtų- juos sutvarkyt.

Spring Valley kunigas ne
myli svieto “raškažių”, rašo 
mums Jurbarko Jonas, ir 
todėl automobilius taisosi. 
Jis, kaip Elijošius, galės lėkt 
į dangų, nes turi dvi melžia
mų karvių- kaimines Spring 
Valley ir Kewanee.

Gudrus kunigužis! Tei
sybę patarlė sako: “tyli 
kiaulė giliai šaknį knisa.”

Beširdžio straipsnis prieš 
Norwood© publiką. Kaip 
mums rašo Pratašius, tai 
laike socijalistų koncerto, 
kuriame buvo daug žmonių, 
Pakarklis “perskaitė publi
kai Beširdžio straipsnį apie 
tautos namus iš ‘‘Laisvės” 
N88. Publika pripažino, 
kad straipsnis teisingas ir 
-faktiškai parašytas.

Knygų apžvalga.
Lietuvių darbininkų kny- 

įgynėlis dar neturtingas, o 
ir tas pats susideda iš'mažos 
vertės knygelių. Geresnių
jų rašytojų stambesnių vei
kalų, kurie galėtų suteikti 
darbininkui aiškų suprati
mą, stoka seniai atjaučiama. 
Dabar darbininkų knygynė
lį padidins vienas gana 
brangintinas P. Lafargue 
veikalas “Nuosavybės išsi
vystymas nuo nuožmybės iki 
civilizacijos”, vertė A. J. 
Karalius, išleido J. Ilgau- 
das, Chicago, Ill. Veikalas 
turi 170 pusk, kaina 50 c. 
Vertimas vidutiniškas,spau
da švari. Todėl linkėtina, 
kad kiekvienas darbininkas 
pasistengtų tą veikalą įgyti, 
nes tuomi jis galės pra
skleisti savo žinojimą.

B—šius. 

su 'manim nori pasišnekėc. 
Mani net baimė predėjo imc. 
Jau norėjau runyc iš tos šė
pos. Ogi cik klausau ir vėl 
tas pac: “Alau, Ridzikai!” 
—“Kur gi tu, kunigėli, kad 
aš tavy negaliu macyc?” — 
klausiu aš. O jis man sako: 
“Kaip gi tu mani macysi, 
kad aš klebonijoj sėdžiu, o 
tu drugštory stovi.” Toliaus 
jis man sako: “Ridzikai, at
eik šį vakarų pas mani, tai 
pasišnekučiuosim, kaip cici- 
listus iškaranyc.”

Aš tuojčias supratau, kad 
tai čia dzievo stebuklas, kad 
kunigėlio alasaM-iš kleboni
jos flet aptiekoj girdėc. Aš, 
bracia, nieko nelaukis, ai- 
dyš in klebonijų.

Nueinu. Ogi, bracia, ap
link stalų susėdy visi susai
dzių komitetai ir geria. An 
stalo stovi trys dratais api- 
_' ‘ ’ " * _ ‘ Na,
misliu, jau čia neprastas 
štofas. Tuoj pac kunigas 
pripylė man čerkuty iš vie
no butelio. Aš make... U-u, 
brolučiai, kokis gardumėlis! 
Jis man tuoj iš kito butelio, 
iš trecio... A, kad ji kur ba
la, net dartės man seilės 
varva.

Kaip cik ištuščinom bute
lius ir užsirūkėm po cigarų, 
kunigas išsiėmė iš kišeniaus 
ilgų popierį ir sako: “Vyrai, 
jūs čia visi susaidzių komi
tetai, tai galit pasirašyc 
vardi susaidzių po šitų pro
testu prieš cicilistų gazie- 
tas.” Paskui jis tų protestų 
mumiems pereitojo. Na ir 
kur gi čia nepasirašysi, kad 
praudų rašo. Tuoj Jonas 
Avinas pasiėmė plunksnų ir 
pasirašė vardi švento Jac
kaus susaidės, Jurgis Spur- 
gis — vardi Asilų susaidės, 
o aš, bracia, pasičerkninau 
vardi Milaširdzystės susai
dės. Sakau, tegu žino cici
listai, kad ir Ridzikas dar 
gyvas.

Na ir kų jūs mislinat. 
Kaip cik atėj susaidės mi
tingas, kad pradės cicilistai 
mani tarkuoc, kad pradės 
tarkųoc, tai kap cik iš gal
vos neišvarė. Sako: “Kokių 
ciesų tu turėjai pasirašyc 
vardi visos susaidės?” — “O 
jūs, durniai, — sakau aš 
jiems, — jūs būtut visi pasi- 
rašy, jeigu jumiem būt ku
nigas davis nors pavuos- 
cyc iš tų buteliukų, iš 
katrų aš gėriau.” Bet 
kur tu su jais susišnekė
si. Jie rėkia savo ir gana. 
Aš, bracia, inširdis, pribė
gau prie prezidento, išsi
traukiau cicilisUj gazietų iš 
kišeniaus ir sakau: “Klau
sykit, brolučiai, kų ciej ci
cilistai rašo prieš mūs tautų 
ir šventų vierų”... ir prade- 

Juokų kąsneliai.
Juras Ridzikas apie protes

tus.
Skradzei žemy kur nuvel

tų ciei visi cicilistai. Užplo- 
vė jie katalikus, nelyginanc 
kokis amaras. Gerai žmo
nės sako, kad velnio sėkla 
pladzinasi graitai. Jei po
nas dzievas neatsiųs ant jų 
jų maro, tai graitai jie ne 
cik kunigų gaspadines iško- 
savos, bet ir pačius kunigus 
in ožio ragų suvaris. Dze
važi tep bus, ne inačei. Ale 
kų jiems kunigai znočina. 
Jie sako, kad ir be dzievo 
gali gyvenc.

Anųdzien atbėga pas ma
ni iš drugštorio vienas airi- 
šukas ir sako: “Ariop mister 
Ridzikas, tavi kunigas mūs 
drugštorin prie telefono 
šaukia.” — “Orait — sakau, 
—pasakyk jam, kad aš ža
ras būsiu.” Tuojčias apsi
rengiau ir zovadu nukulda- 
šinau drugštorin. Dairausi, 
dairausi, o kunigo nema- 
cyc. — “Kur jis?” — klau
siu aš. — “Nugi čia”, — sa
ko jis man, rodzydamas pir
štu in šėpų. — “Tu durniau jau glasniai čytoc. Iš zlas- 
—sakau aš jam, — kur tu cies man an širdzies pasida- 
matei, kad dukaųna asaba rė šlėkta ir cik raptum 
lystų in šėpų?” O jis man vi- burbc - burbc, pradėjo hlus 
rozina: “ne dukauna asaba, 
cik telefonas šėpoj, : 
graiciau šnekėc, ba jam pi
nigas kaštuoja.” Aš vis dar 
nesuprasdamas, klausiu: 
“Kas tas per žmogus Telefo
nas? Gal gi aš su juom nei 
znaimascies neturiu?” Jis 
an to man nieko neatsakė, 
cik paėmė mani už rankos, 
invedė in šėpų, pridėjo man 
rankenuky prieg ausies ir 
sako: “klausyk!” Ogi išeie- 
sų, klausau ir girdžiu kuni
go žodžius: “Alau Ridzi
kai !” Mani net strokas paė
mė. Mislinu savam dūki: 
kibą čia ledokas apšėdo, kad 
kunigo žodžiai girdėc, o ku
nigo nemacyc. Man cik 
tope in galvų, ar cik nebus 
kunigas numiris, o jo dūšia

večiarijų išgėriau. Kaip 
pradės cicilistai staugė: 
“Meskit Ridzikų laukan, jis 
girtas, girtas”... Ir ar duo
sit vierų, pasijutau, kacL 
jau už durų.

Aš jiem už tai nevibočy- 
siu, dzevaži, nevybočysiu!

Jūsų viernas
Juras Ridzikas.

PAJIEŠKOJIMAI.
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 
ir turiu labai svarbų reikalą. Jis pats 
arba kas apie jį žino, malones atsi
šaukti.

Stanislovas Molokovskas, (94)
26 E. 21-st st., Bayonne, N. J.
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14 d. lapk. Lietuvių Sve
tainėj atsibuvęs mitingas lie 
tuviškų gaspadinių sutrau
kė apie 700 mūsų moterų. 
Vyrų visai neįsileido. Kal-

. Petnyčios vakare Lietu
vių Labdarystės Draugijos 
Svetainėje buvo net 7 mitin-

Laisves” Redakcijoj 
galima gauti šios

dėl geležinkelių, Canadon 
fabrikų ir farmų.

Mūsų moterįs įširdusios 
ant bučierių ir ant burdin- 
gierių.

Žiūrėsime, kas iš to išeis.

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS

kevičius. Prie galutinų nu 
sprendimų šiuo kart nepriė

16 d. lapk. So. Bostono so
či jalistų svetainėje d-ras F 
Matulaitis skaitė paskaita 
“apie maistą”. Po paskai
tai buvo duodami klausimai 
žmonių buvo neperdaugiau- 
šia.

IMPORTUOTOJAI IR DAUGU
MOJE LIKIERIŲ PARDAVĖJAI

Telephone So. Boston 605

LIETUVIŠKAS

Parsiduoda Forničiai.
Parsiduoda visai nauji forničiai už vi

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

LIAUDIES DAINOS - 15c.
MOKSLAS . RANKŽINYSTĖS arba 

kaip pažinti žmogaus praeitį ir at-

. Jau spaudoje kalbamokslis

ESPERANTO 
tarptautiškos kalbos, nes jau viso pa
saulio žmonija lavinasi tos kalbos. Jei 
nori kalbamokslį ESPERANTO pama
tyti pirm išėjimo iš spaudos,tai prisivsk 
įdėjęs sidabrinį dešimtuką, o męs pri
siusime sąsiuvoje pradžią spaudos ant 
pažiūros. Rašyk greitai ant šio ant
rašo:

“L1TOVOJ-ESPERANTO”
73 Porter Ave., Montello, Mass.

Ypaš gerai atliko Kalvelis 
žydo rolėje. Publikos buvo 
beveik pilna salė.

United States
Employment Office 

43Portlandst., Boston,Mass.

Petras Vasiliauskas
389--2nd St., 2ndfl., Boston, Mass

Pabaigusi kurną Woman, Medical
College, Baltimore, MJ. £

Pasekming-at atlieka savo darbą prie 12 
gimdymo, taipgi suteikia visokia, rodąs ir X 
pagclbą invairiose moterų ligose.

F. Stropienc,^^’. |
SO. I3OSTOIN. MASS. >

Jau ir maži vaikai prade
da užsiimti užmušėjystėms. 
So. Bostone užmušta-12 me
tų mergaitė Mary Joyce ant 
Athens st.

Jos užmušime kaltinama 
du vaikai, kurių nepaleidžia 
po kaucija. Mažus žmog
žudžius sugavo Providence, 
kuomet jie drožė tavoriniu 
traukiniu į New Yorką.

Tai prie ko priveda ištvir
kimas?

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

E. Pankhurstienės pra
kalba Tremont Temple pui
kiai pavyko. Vyrų ir mote
rų, susirinkusių jos prakal
bos klausyt, buvo apie 2,000. 
Daugelis negalėjo gauti ti- 
kietų.

Moterų teisių priešės (iš 
pačių moterų) mėgino įskųs
ti Pankhurstienę policijai. 
Mat, buvo pardavinėjama 
knygelė apie lytiškus daly
kus ir policiją. Vienok po
licija neuždraudė tos knyge
lės pardavinėt.

Panhurstienė kvietė mo
teris kovoti. Ji sakėsi ne
norinti kraujo praliejimo.

Pažymėsime, jog Provi
dence vienas lakūnas siūlė 
jai orlaivį atlėkti į Bostoną, 
bet ji atsisakė.

Važiuokite į Lietuvą
WHITE STAR LINIJA

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

37 Cross St., Boston, Mass

Skaitytojai, imkit 
dovanas!

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

LEKCIJOS apie atskirimą ženklų 15c. 
VADOVAS Keliaujantiems į Ameriką 

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

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

lus apsakimėlis iš revoliucijos lai-

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

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 tėvynės ir išpirkite 
laivakortes ant White Star Linijos. Dėl 
platesnių žinių kreipkitės į šias agentū
ras:
Kompanijos Offisas, 84 State St., Boston 
G.Bartaszius, 261 Broadway, So. Boston 
Polish Industrial Ass’n, 31 Cross St.
P. Bartkevicz, 877 Cambridge St., 

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

E. Bostono politikierius 
p. Giblin už sumušimą re
daktoriaus “Free Press” 
nuteistas ant 2 mėn. kalėji
mam Tasai politikierius 
įdūko ant redaktoriaus, kam 
ne taip rašo, kaip jis dūduo-

Pereitoj subatoj L. Lab
darystės Svetainėj atsibuvo 
teatras ir šokiai LSS. 60 
kuopos.. Buvo sulošta dvi 
komedijos: “Žydas statinė
je” ir “Užkerėtas Jackus”. 
Lošimas išėjo vidutiniškai.

Važiuokit į Lietuvą
IŠ BOSTONO

Anglijos sufragisčių va
dovė Pankhurstienė, pribu
vus į Bostoną, pasakė, jog ji 
mananti sukolektuoti Suv. 
Valstijose $500,000. Tie pi
nigai, kaip ji sako, bus rei
kalinga kovai už įgijimą mo
terims teisių Anglijoj.

Bostone yra tokia draugi
ja, kurioj susispietę “seni 
mokyklų vaikai”. Tenais 
daugiausia pridera mokyto
jai. 15 d. lapk. jie turėjo sa
vo bankietą. Paskutiniais 
žodžiais išplūdo raudoną vė
liavą, kaipo anarchijos ženk
lą, išplūdo ateivius ir, ap
skritai kalbant, pasirodė di
džiausiais atžagareiviais.

Jr tie ponai mokina vaiku
čius doros ir teisybės! Jiems 
dar patiems reiktų daug ko 
pasimokinti.

Senelės Jones prakalba 
Franklin Union puikiai pa
vyko. Gražu buvo klausy
tes, kaip ta žilagalvė anglia
kasių vadovė guldė savo 
galvą už angliakasiij reika
lus. Ji taip-pat daug kalbė
jo apie razbaininkus iš augš- 
tesnios klesos.

Žmonių buvo labai daug.

Kitame “Laisvės” N 
platus straipsnis apie 
bruzdimą tarpe lietuvių mo 
terų So. Bostone ir apie susi 
tvėrimą gaspadinių kliubo.

Pinigus siuskit pačtos ženkleliais šiuo adresu.

J, STROPUS
6 Loring St., So. Boston, Mass

Fėrai Lietuvių Labdarys
tės Draugijos prasidės 17 d 
lapk. Tikimės, kad atsilan
kys daug žmonių. Prime- 
nam, kad fėrai tęsis iki su- 
batos, 22 d. lapkričio — ik: 
12 vai. nakties. J. Klimas

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 yra 
gaunami “Laisvės” krautu
vėje.

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. Knį gu kataliogą siunčiam gavus 
už 2c. štampą. (X’9č)

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

226 Broadway, kamp. C St.
1 SO. BOSTON, MASS. •

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

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

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

“PASAULIŲ RATAS” ................ 25c.
“A UDeJAL”. 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
ŽRNYBA ir žmogaus gyvenimo siek. 10c 
“GREIČIAUSIAS PA M OK INIM A S

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. Ma-ss.

Prisiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ, 
ŽIEDŲ ir visokių auksoriškų daiktų. Siun
čiam į visas dalis svieto. Mūsų kataliogas 
perstato didžiausią AuksorlSkq Daiktų Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti. 
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio 
etuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų, 
p į Reikalaukite tuojaus.

I P Tllinila 822 Washington St.
. iUilllld, bostoin. MASS:

Čenstakavo .Klioštoriaus Slaptybės 
arba kruvini Domazo Macocho dar
bai. Su paveikslais. .... ......... 15c.

JĖZAUS DRAUGIJA arba jezuji-

kur atplaukia geriausi laivai ir pi
giausios šifkartes.

Pigiausias mainymas ir siuntimas 
pinigų į visas dalis pasaulio. Padarom 
visokius dokumentus, k. t. doviernas- 
tis, atjieškojimus dalių 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 $35,000.00, sudėta ižde Mass, 
valstijos.

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

Su visokiais reikalais kreipkitės 
šiuo adresu:

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

November 22. Kaina $33.00
S.S. “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 artimiausį mūs 
ofisą.

TRIS GEROS KNYGOS: *

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

PA^AI II II I PATAS Astronomiško kny- " ty/v 1 MO Ka apie saulę, žeme,
ir kitas planetas. Su paveikslėliais.............................. 25c

MEILES KARŠTLIGĖ knygelis apio
meilę......................................................................................2Oc.

Imant visas tris sykiu, atiduodam už 60c

Kuris iš ‘‘Laisvės” skaity
toju prikalbins 4‘Laisvei” du 
nauju skaitytoju ir prisius 
mums 4dol.,tas gaus dovanu 
sekančias knygas: “Censta- 
chavo Klioštoriaus Slapty- 

“Revoliucijos atbal- 
‘‘Mokslas Rankažinys- 
Lekcijos apie atskirimo 

ženklus”ir “Vadovas keliau
jantiems į Ameriką ir iške
liaujantiems’J. Pinigus sius
kit Money Orderiais šiuomi

apžiū
rime

ir prirenka- 
me Akinius

EI. S. STOINE
Akią Specijalistas

399 a Broadway Hį 
arti E Street

VYINAS IR LIKERIAI.
Kad išgarsinti mus geriausį vyną, štai kokius nuleidimus męs padarėme Lapkričio mėn

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:
S.S. “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 Bremą, 
Expresas, 6 paras, November 18, $40.00

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

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

Viską atiduosime tik ul...$1.00

Mr Žukas.
rašo: Nesuskaitytus 

liejimų n.uties Išlydant nuo moterišką 
Dabar esu pilnutėliai sveika irčiau-

Nauja Lietuviška 

KRAUTUVE
Užlaikomo, parduo

damo ir pataisomo ge
riausia SIUVAMAS 
MASINAS, puikiau
sius Gramafonus Ir ki
tokius muzikališkus 
instrumentus. Vai
kams keričiukus, Bal- 
sikelius, visokius laik

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

A. RAULUKA1T1S ir J. GIRDVAINIS 
Lietuviai savininkai

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

TEISINGIAUSIA a OT'TT’IT’ 1
Ar 1 ILKA

eg KI ® $ Išsiųsdink šiandie i Irtai

■ Ir p nhtolw vion*°HaTL H CftVSO Edmundo Steponaičiu ra:š-
.. -...............  . ---------------- ------------- tų knygą, kur; privalo ras

tis kiekviename lietuviška
me name. Steponaitis buvo vieni s iš pirmųjų mū.'.ų jaunųjų rašytoji, 
kurie duoda mums pradžią grynos literatūros sriovei, kurių visų pir
miausias tikslas jau nebevien žadinimas tautos, visuomenės sąmonės, bet 
ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailiosios mūstj raštijos.

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

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

Viską atiduosime tik už..........$1.00

° o / '
Serganti netrotykit laiko ir pinigų,bet tiesiog 
kreipkitės ypatiškai arba laišku prie daktaro 
Stankaus, o apturėsite tikrą ir teisingą gydy
mą. Atmink skaitytojau, jog Dr. Stankus yra 
baigęs didesnį daktarišką mokslą, kaip tai: po 
užbaigimui medicinos mokslo GARSIAME 
STEITAV1ŠKAME UNIVERSITETE, važia
vo mokintis į POST GRADUATE MEDICI
NOS MOKYKLĄ, katra yra didžiausia ir jau 
paskutinė didžiųjų daktarų mokykla visame 
pasaulyj. Čionai spccijališkai mokinosi daryt* 
visokias operacijas ir gydyti pavojingas ligas. 
Taipgi buvo miestavu daktaru kur praktika- 
vojo pohošpitalių dispenscres dienomis ir na
ktimis. Dabar keli metai kaip Dr. Stankus 
įrengė savo locną gydyklą SANATORIJĄ 
mieste Philadelphijos dėl gydymo visokių li
gų. Atvažiuojanti iš tolinus gali pasilikti tie
siog jo SANATORIJOJE dėl gydymo,

GYDO LIGAS
Nuo skaudėjimo strėnų,sąnarių rankų ir ko

jų, skaudėjimo paširdžių, pečių ir kaulų, reu
matizmo. Nuo visokių kraujo ligų, užkrečia
mų ir slaptų lytiškų ligų. Auginio spuogų ant ' 
veido ir kūno, užkietėjimą ir nedirbimą vidų- ■ 
rių, niežėjimą skuros, dedervinių, slinkimą i 
plaukų, skaudėjimo galvos. Visokias širdies, < 
inkstų, plaučių ir kepenų ligas, neuralgijos, ; 
negalėjimo miegoti ir išgąsčio, nuo slogų, per- 1 
šalimo, kosulio sunkaus kvėpavimo, negalė- , 
jinio valgyti ir abelną nusilpnėjimą. Visokias ; 
moterų ligas: nereguliariškas mėnesines,skau- ', 
dėjimą strėnų ir paširdžių. Visokias vyriškas ! 
ligas, paslaptingas ir įgautas per išdykumą. ' 
Gydo ligas su liekarstomis kokios tiktai yra J 
ant svieto. Ligas, kurias negalima išgydyti su ! 
liekars -mis ir po reikalavimui pačių pacijen- < 
tų — daro visokias operacijas. Turi savo loc- j 
nas, naujausio budo elektriškas mašinas dėl • 
gydymo ir egzaminavimo, su pagelba kurių ; 
galima permatyti visą žmogaus kūną.

Turi šimtus padėkavonių už išgydymą nuo ; 
visokių ligų. Gyduoles siunčia toliau į kitus , 
miestus ir miestelius Amerikoje, Kanadoje, ! 
Anglijoje ir į kitas šalis, Visuomet kreipki- 1 
tęs ypatiškai arba laišku ant tikro adreso taip; i 

Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. Broad St., Philadelphia, PaJi

DAKTARAS IGNOTAS STANKUS
Vienatinis tikras lietuvys daktaras ir chirurgas cieloje

Philadelpbijoje. Kito lietuviško daktaro nėra mieste Phi- /F1 į
ladelphijos. Serganti netrotykit laiko ir pinigų,bet tiesiog I J I
kreipkitės ypatiškai arba laišku prie daktaro Stankaus, I
o apturėsite tikrą ir teisingą gydymą. Atmink skaityto- V/ir?
jau, jog Dr. Stankus yra baigęs didesnį daktarišką mok- A I
slą, kaip tai: po užbaigimui medicinos mokslo GARSIA- !
ME STEITAVIŠKAME UNIVERSITETE, važiavo mo-
kintisį POST GRADUATE MEDICINOS MOKYKLĄ, 
katra yra didžiausia ir jau paskutinė didžiųjų daktarų lĮiįj 
mokykla visame pasaulyj. Čionai specijališkai mokinosi / I
daryti visokias operacijas ir gydyti pavojingas ligas.Taip- A r i
gi buvo miestavu daktaru kur praktikavojo pohošpitalių | Į '//jr I I
dispenseres dienomis ir naktimis. Dabar treti metai kaip //
Dr, Stankus įrengė savo locną gydyklą SANATORIJĄ f 
mieste Philadelphijos dėl gydymo visokių ligų, Atvažiuojanti iš toliaus gali pasilikti tiesiog joj 
SANATORIJOJE dėl gydymo.

iSF" 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 ir 
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 abelną] 
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. I

PASARGA Aš siunčiu gyduoles ir toliaus į kitus miestus, bet siunčiu tiktai tiems, kat-Į 
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-j 
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 į 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
škinimas ir paklausimas krutinės yra niekas kitas, kaip tiktai trumpa komedija, kad paimti 
nuo jųsų kelis centus. Jeigu 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 li
gą, o atspėjęs, pritaisys tikras gyduoles.

25?" I’ADEKAVONISS UŽ IŠGYDYMĄ
Čionai sutalpinti visų yra negalima, bet kelios padčkavonės talpinasi su pavelijimu pa-l 

čių pacijentų. Kitos visos padčkavonės 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 daktarą 
Stankų ir pasilikęs jo Sanatorijoje likausi išgydytas į trumpą laiką be peilio ir be operacijos. 
Kotrina Rutkienė, Minersville, Pa. Labai didžiai sirgau, turėjau skaudėjimą strėnų, nugaros, 
kojų, nereguliariškas mėnesines ir gėlimą paširdžių. Vietiniai daktarai nieko negelbėjo, tiktai 
ateidami į mano namus leido po skuros į 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 ir 
davė tikras gyduoles nuo tos ligos. Už nedėlios laiko aš išgijau ir sugrįžau namo sveika. Aš 
Steponas Baranauskis, 846 So. Front st., Philadelphia, Pa. Per keliatą metų jaučiau negerumą 
gerklėje, o prieš atmainą oro net ir skausmą. Ant galo iškarto pradėjo tinti kaklas, gelti galva 
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'krutinėję, sunkaus 
dūsavimo, skaudėjimo 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 
Pabijonas Druteika, 701 W. River st., Waterbury, Conn. Siunčiu savo paveikslą ir ištariu šir-' 
dingą ačiū Dr. Ignotui Stankui už prisiųstas man gyduoles ir išgydymą manęs nuo baisios li
gos, kaip tai: kosulio, skrepliavimo, skaudėjimo krutinėję ir paširdžiose.

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

1210 S. BltOAD STREET, - - PHILAJIEEPIIIA, PA.
Ofiso valandos: Iš ryto nuo 9 iki 11. Po pietų nuo 2 iki 4, vakarais nuo 7 iki 8 vai. 

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

WILLIAM F. J. HOWARD
Lietuviška pavarde buvo 

Vincus F. J. Kaiuliuuskas

315 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

w iryTSk T W W < VQ Užsisakykite išanksto KALENDORIUS1^ I K Iw i I fB I I dovanom savo kostumeriams. ŠįmetDJLZjI 1 aAjsIVI/TLa® “LAISVES” spaustuve turi gražiausiai 
ir pigiausiai kalendony.

Gvarantuojaine, joi£ męs vynus yra tyrlaukis Irgerlausls.
Perkant gorčiais, nuleidžiamo už žemiausias kainas

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

Aly, EIių, Porterį ir Toniką galite gauti skryniomis, bačkomis, pusbač
iais ir bertainiais. Perkantiems daug ant baliy, veselijy, krikštyny ir 

kity pasilinksminimy 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,

IYr.Richter’C
UPAIN-C

EXPELLER”
Drūti muskulai noatnofia naudos, 
joi Ju.s Romalizmas kankina. Su

PAIN EXPELERIU
jei drūčiai subersl i at neš Jum tuoj 
palengvini m t| i r prašalins priežastį 
SkaUSinU. <i/> Ickooc na l'Sc Ir 60»

F. Ad. Richter & Co.
210 PEARL ST., NEW YORK.m Tėmikit i u 11 Ajakoro a

ženkloapsaugoimoFA

* Nesveikiems, silpniems ir sergantiems susipratusioms
A žmonėms.

■ Tie, kurie Ilgę b>lkį sirgo landžiodami nuo vieno daktaro prio kito ir daug pinigų IBmokB- 
į jo tiems, kurio netik neišgydė, bet dar panršino labiau užscndlnant ligų; perku negalėjo
* gerai dirbti; tad nplu’čjo dubcltavų nuostolį, — vo be naud< s išmokėtus pinigus ir uustojimų 
i uždarbio; tik todėl, l.ad užsidėjo su menkos vertės daktarais, kurie negali išgydyt.
V BET KITI, KURIE SUSIPRATĘ, NORS SILPNI IR SERGANTI ŽMONES; 
f bot su visokioms šviežioms ir užsendytoins ligoms atsišaukė prie garsaus, visiems žinomo kai- 
ft po geriausio Amerikoje PHILADELPHIJOS MEDICAL KLINIKO mokslinčių daktarų, tad ta-

A po išgydyti trumpam laike, nctrotijniitdovnnal pinigų ir uždarbio; per kj apturėjo didelį 
ji dubeltavii pelną, sveikatą, drūtumą Ir pinigus suččdijo.
f IŠ TŪKSTANČIŲ IŠGYDYTŲ NUO VISOKIŲ LIGŲ ŠTAI KĄ PATYS ŽMONES RAŠO 
0 PRISIUNČIANT savo PAVEIKSLUS DEKAVODAMI:

GARBINGAS I’IIILA. M. CI.IN1C1 .Siunčiu didžiausių padėkavong už greitų išgydymų 
J nuo skaudėjimo galvos, strėnų, vidurių ligos, negalėjimų valgyt ir miegot ir nuo susilpnėjusio 
t viso kūno. Pirmiau gydžiausi pas daugvIĮ daktarų, bet anie lik vietoj pageliais flaug pinigų iš- 
’ kaušg, o ligų labilia pnaršlno. Vienok kaip prisiųstas Jąs lii karstas suvartojau, tad pasilikau 
$ pilnai išgydytas, sveikas irlnimingas. Už tai dar kartų ištariu ačiū l’hlla. M. Klinikul ir Jus 
1 garbingų vardų ga siusiu terp savo tautiečių, kad išgydot ir tada kaipk ti neįstenge. Su guodo- 4 ne J. Bernot, 42 Franklin St., Springfield, Mass.
f GUODOTINAS DAKTAREI
ft Labai dėkingas už tikrų išgy-
A dymų ir už liekarstas, nuo ku-
B » * E fk rių pastojau kaip naujai antF ■ svieto užginiĮ s, išgelb.stint nuo

!oMl , V1 slaptos ligos. Taip gerai dabar
* X jaučiuos, kad Į t umpų laikų
i *' 'VV svarų daugiau sveriu.
V 1’ isiunčiu savo paveikslų, lik-
» damas sveikas ir džiaugdama-
J sis, pilnas giiodonėg S. Kolom
A člukas, 41 Avė, L., Salveston,
i Tox- wF T'El PAT Mr Žukas. Mi-Kecs \

Itoeks, Pa., prisiuiisdainas sa 1
V vo paveikslų, nemažiau yra <!ė-
A 'kingas už išgydymų nuo sun- 
0 1/ ' kios ir pavojingos ligos. Kitif • negalėjo išgydyt.
* Mr S. Kolomčlukas.
ft Mrs Zofija Bustrykcne, C. M. and St. Paul st. Sobieski, Wis
B kartus labai gražiai dekavoju Pliila. M. Clinikui, už isge F nesveikumų ligos kaip nusilpnėjimo, teip ir skaudėjimų 
L glau gydyties nereikalauju.
* GERESNIŲ FAKTŲ nieks negali reikalaut; kų užtvirtina didelės daugybes Išgydytų. W
A i/sn i AI’-rirci VCC\/Clt/Av' TAS GERIAU PADARYSI, KAD jJ KAD JAU TIESI NESVEIKA^, išsyktiesiokpriekuniko 1
t kreipsies, nes liekarstas išsiunčia po visų Ameriką ir kitas dalis svieto, o busit dėkingi kaip Ir f 
ft visi, kuriuos Phila. M. Klinikas apdovanojo tuoin didžiausiu turtu, tai yra sveikata.

A THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC j 
0 todėl greičiau už kitus daktarus išgydo ir tokias ligas, kurių kiti neįstengė; kad čionai klek- 0 f vienam atsišaukusiam užrašo ir sula iso special iškili iiekarstas iš geriausių gva rantuotų mediką- T 
Jį menių naujausių išradimų,Jturie pasaulyje yra žinomi kaipo geriausi ir todėl, kad prie l’hlla. m 
| M. Kliniko yra net keletas Profesionališkų Daktarų, terpkurių yra net Amerikos valdžios meda- 1 
B lių apdovanotų. 0
F ŠITIE GARBINGI mokslinčiai, Profesonal. Daktarai, pirma ranka prie Kliniko; F

Daktaras ALEX. BROWNAS, Superintendent, Dr. WJNCAS YODER, Medical Director. • 
ft įSITEMYK, kad slaptybės ligų saugiai užlaikoma, visada.
Į KAD ESI NESVEIKAS MlNtRLtadauTtahky^X^Mgu^lU^ 0 
F veni, tadapršyk savo ligų bei nesveikumus lietuviškoj bailioje kas kenkia, o tikėk, kadapturėsi L 
ft tikrų pagelbų sveikatai l aii> tūkstančiai, kurie jau džiaugiasi irdėkavoj.s. nes čionai išgydo ir ta 
A tokias, kuriųkitl neg dėjo išgydyti kaip šviežias teip ir užsisenėj sius ligas nuo skaudėjimo: 1 
0 pečiuos, rankos<>, kojose, hiinariuose, krutinėj, strėnose, galvos -šonų ; išls'ritnal spuogais nuo B 
f blogo i r neČysto kraujo, nuo saužiigystės sėklos nul egiino, nusilpnėj mo, vidurių nedirbimo, už- J 
k kietėjimo slogos, greito pailsimo, nerviškumo, baimės, silpno ir ninmižėjusio kraujo, užkrečia- j 
ft mų slaptų lytiškų lig (• Širdies, kepenų, inkstų, silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, • J nil peršalimo slogų, blogų silpnų, n migos, neturėjimo apetito, be poli o, b> pjaustymo be ope- J F racijos, bet su 1 iekarstoms, kurios tuksiančius išgydė. Teippat moteris nuo skausmingų mė- 0
* nesinių irkitokių ligų, kurios užpuola varginimui žmonių, VYRU ir MOTERŲ. Reikalaujant
ft rodos nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po šiuo adresu: ta

į THE PHILADELPHIA M. CLINIC, į 
f 1117 WALNlir STREET, PHILADELPHIA, PA. f
ft VALANDOS; nuo 10 iš ryto iki 4 po p. Šventadieninis nuo 10 iki 3. Ctarn. ir Pėtnyčiomis nuo w 
16ild8vak. Reikalaukit nuo Kliniko dovanai ir skaitykit knygą „Daktaras”. 1
J Pasarga: kurie daktarai negali išgydyt, tai gali kreiptis prie Phila M. Cllnico, 1 
W o apturės rodą. F

e> vg Telephone So. Boston. 845 M O
§ DR. F. MATULAITS |
jp 495 Broadway
g SO. BOSTON, MASS, g
g Valandos: g
3 Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare, g g Nedėliomis iki 3 vai. po piet. @
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MN-EXPELLER'
Žmogus jei kankinamus skausmais yra 
bo pagalbos kaipo akrui as sudaužytas 
ant skalu. Ar kenčiate skausmus Roina- 
tizmo, Neuralgijos, Užsišnldyino ir 1.1, 
tada pamėginkite pora sykiu sutepti su

PAIN EX P K L E R I U ,
PASOVENCZIAIS NAMINIAIS VAISTAIS. 

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

Ocmy/Jf- tint anf tflnkcrlo — ocMo apoaugo,hiii.




