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AMERIKA
Kiek valdžia pelnė iš parcel 

post?
Suv. Valstijų valdžia pui

kiai pasipelnė, įvesdama 
siuntinių gabenimą per pač- 
tą. Per vienus tik metus iž- 
dan įplaukė $30,000,000. 
Tokių didelių įeigų niekas 
nesitikėjo. Daugiausia bu
vo laukta kokios 15 milijonų, 
o čia įplaukė dvigubai tiek.

Tai didelis smūgis ekspre
sų kompanijoms.
Peranksti tvert darbininkų

Taip nutarė didžiuma de
legatų Amerikos Darbo Fe
deracijos konvencijoj. Jie, 
po įtekme atžagareivio 
Gomperso, mano, kad Ame- 

'rikos darbininkai dar neda- 
augo iki savo partijos ir to
dėl turi maldauti malonės 
kapitalistų partijų.
Bosai su mainieriais nesusi

taiko.
Kadangi Colorado bosai 

atsisakė nusileisti prieš su
streikavusius mainierius. 
tai tarybos užbaigtos be pa
sekmių.

Mainieriai drūčiai laikosi.
Naujos tiesos prieš vergiją.

Filipinų seimas perleido 
naujas tiesas prieš vergiją. 
Ligišiol ant Filipinų salų 
egzistavo vergija žiauriau
sioje formoje.
Kunigas Schmidt pripažin

tas sveiku.
Taip nusprendė teisėjas 

Foster teismo generališkose 
sesijose 21 d. lapkričio. Ga
lutinas teismas atsibus šią 
savaitę.

Ir kerosinas pabrango.
Finlay, Ohio, 22 lapk. Ohio 
Oil Co. pabrangino kerosiną 
po 5 c. ant bačkos. Kerosi
nas pabrango ne vienos ku
rios bent rūšies, bet visų.

Viskas brangsta, tik algos 
nekįla, o ir tų pačių nėra.
Schenactady gręsia streikas.

Trįs dešimtįs unijų laikė 
didžiausį mass-mitingą, kad 
aptarus klausimą, kaip pasi
elgti, kuomet nuo 2,000 iki 
3,000 darbininkų paleista iš 
darbo “General Electric 
Co.”

Unijos svarsto apie tai, 
kaip apskelbus genepališką 
streiką.

30 žmonių sužeista laike 
gaisro.

Laike gaisro Atlantic Ma
caroni Co., Long Island, N. 
Y. — sužeista 30 žmonių.
Muzika, kaipo išnaudojimo 

faktorius.
New Yorko profesorius 

Hugo Munsterberg tvirtina, 
kad reikia daugiau naudotis 
muzika, kad išsunkus dau
giau pelno iš darbininkų 
prakaito. Savo lekcijoj apie 
biznio psichologiją, minėtas 
profesorius rekomenduoja 
įsteigti muzikališkus instru- 

, mentus ant siuvamų mašinų, 
nes tuomet, girdi, merginos 
daug daugiau atliks darbo.

Iš visko dabar norima pa
daryti biznis, net iš muzikos.
5,082 maišai pačtos atgaben- 

Pribuvęs New Yorko uos- 
tan garlaivis “Majestic” at
gabeno rekordinę, pagal 
maišų daugumos, pačtą, bū
tent 5,082 maišu.
Rooseveltas pietij Amerikoj.

Rooseveltas aplankė visus 
žymesniuosius Argentinos 
miestus. Dabar jisai ruo-

šiasi keliauti per Andų kal
nus į Chili republiką.
Baywood pranašauja strei

kus.
IWW. vadovas Haywood 

pranašauja vėl didelius strei 
kus audinyčiose. Jisai sako, 
kad dabar esąs patogus lai
kas priversti kapitalistus 
nusileisti.

Lawrence’o audinyčių sa
vininkai atmetė valstijos ar
bitram jos tarybos propozici
ją duoti pečkuriams 8 vai. 
darbo dieną.
Amerikos Darbo Federacija 

ir Mexika.
Amerikos Darbo Federa

cijos konvencijos delegatų 
dauguma Seattle, Wash., 
pripažįsta, jog Suv. Valsti
joms reikia ginkluotu būdu 
įsikišti į Mexikos reikalus.

Angliakasių vargai.
W. Virginijos mainose 

kasdien žūsta vienas darbi
ninkas. Tą patvirtino pa
ties gubernatoriaus paskir
toji komisija.

W. Virginijos mainos da
bar padalintos į tris dalis: 
labai povo j ingos, tik pavo
jingos ir mažai pavojingos. 
Savininkai turės įvesti di
desnį apsaugojimą.
•Girtuoklių bėdos Texas’e.

Austin, Tex. Dvi naujos 
teisės priimtos Texas valsti
joj, kurios apsunkina gir
tuoklystės besiplėtojimą. 
Griežtai uždraudžiamas 
bačkučių gabenimas į taip 
vadinamas “sausas” vietas.

Bausmės už peržengimą 
to įstatymo padidintos. To
se vietose, kur saliunai dar 
užsiliko, jie turi būt uždaro
mi ant 9į vakare.
Socijalistų laimėjimai Pcnn- 

sylvanijoj.
Socijalistų laimėjimai 

Pennsylvanijoj laike pasku
tinių rinkimų pasirodė esą 
daug didesni, negu išsykio 
buvo manyta.

Shamokin išrinktas soci- 
listas miesto komisorium, 
Altonoj išrinktas socijalis- 
tas miesto valdybom Beava 
išrinkti visi socijalistai. Pit
cairn išrinkti du socijalistai 
miesto tarybon ir trįs mo
kyklų tarybom Miestuose 
Ashland, Yeagertown, Clen 
Campbel — taip-pat išrink
ta daug socijalistų urėdnin- 
kais.

Indijonai grąsina kare.
Farmington, N. M. — Indi- 
jonų teritorijoj Shiprock 
uoliai rengiamasi prie karės. 
Karę žada apskelbti tautelė 
Navuio. Suv. Valstijų virši
ninkai pasiuntė ten savo ka
riumenę iš Arizonos valsti
jos.

Daugiaus kunigų jūrinin
kams mokinti.

Suv. Valstijų laivyno jūri
ninkai labai išdykę. Jie ne
paiso jokio padorumo, kas 
ypač matyti iš jų pasielgimo

Laivyno ministeris p. Da
niels reikalausiąs iš kongre
so daugiau pinigų dėl užlai
kymo laivyne didesnio kuni
gų skaičiaus.
Kurioj pusėj lovos gulėti?
Kansas City, Mo. Prieš 

ri provojosi dėl labai “svar
baus” dalyko. Vyras su 

kuriam ka-zmona susipese 
tram šone lovos gulėti.

Teisėjas galvojo, galvojo, 
pagaliaus, pasakė: “Aš dar 
nevedęs, tai negaliu nieko 
pasakyti.”

Taip ir išėjo juodu iš teis
mo, lyg musę kandę.

Dainininkių unija.
New Yorko dainininkės 

nutarė sutverti savo uniją, 
kadangi, kaip jos apskaito, 
mažiau nei už $25 per mėne
sį negalima pragyventi.
Dar 37 milijonai ant Pana

mos kanalo.
Washington, *D.C. Kad už

baigus visus darbus prie Pa
namos kanalo, dar reikalin
ga 37 milijonų dolerių.

Tokiu būdu, iškasimas 
Panamos kanalo viso labo 
apsieis 375 milijonus dole
rių.

Gompers vėl Federacijos 
pirmininku.

Amerikos Darbo Federa
cijos pirmininku vėl išrink
tas atžagareivis ir kapitalo 
pataikūnas Samuel Gom
pers..

Sekantis suvažiavimas 
Darbo Federacijos atsibus 
Philadelphijoj.

žali pačto^ vagonai.
Pačtos vagonai nebus jau 

dažomi raudona spalva. Pa
gal paliepimą vyriausio pač- 
tų viršininko, juos dažys ža
liai. Sako, kad raudona

Ir mexikieciai pridera prie 
IWW.

San Antonio. Čia areštuo
ta keli nariai IWW. unijos.
Nors moka 17 kalbų, betgi 

sulaikė.
Ant Ellis Island sulaikyta 

ateivis ruminas Canala, mo
kantis 17 kalbų. Jis nenuro
do, kur važiuoja. O iš kal
bų tų gyvenimo negalima 
padaryti. Taip bent sako 
immigracijos viršininkai.
Išsprogdinti du traukiniai 

su kareiviais.
EI Paso, 23 lapkr. Netoli 

Juareco (Mexikoj) sukilė
liams pavyko išsprogdinti 
dinamitu du traukinius, ku
riuose vežta 1500 federališ- 
kų kareiviu. Tokiu būdu 
ne tik nustota daugybės ka
reivių, bet taip sugadintas 
ir kelias, jog juomi nebus 
galima gabenti kareivių.

—Iš Washington© prane
ša, kad kariškas depart- 
mentas jau siunčia Mexikon 
visą pulką infanterijos.

Prezidentas Wilsonas už
klausė gubernatorių, ar jie 
palaikys jį karėje su Mexi
ka? Didelė dauguma guber
natorių atsakė, kad palai
kys.

Kiaušinių boikotas..
. Chicago sveiko maisto 
draugija apskelbė kiaušinių 
boikotą. Manoma, kad to
kiu būdu atpigs kiaušiniai.

Įkurtuves Tautiško Na
mo Montello, Mass.

atsibus THANKSGIVING 
DIENOJE, 27 d. lapkričio 
(November), 1913. Prasi
dės 11 vai. Maršuoti pradės 
nuo šv. Roko bažnyčios ant 
Ames st. Po maršavimui 
Tautiško Namo svetainėje 
bus didžiausios prakalbos. 
Kalbės garsiausi kalbėtojai: 
Grigaitis, Bagočius, Prusei- 
ka ir miesto valdybos nariai.

Po prakalbų, 6 vai. vak., 

iki 12 vai. nakties.
Bus gardžiausių valgių ir 

skanių gėrimų.
Įžanga kiekvienai ypatai 

$1.00.
Pasarga: vietinės ir iš ki

tur pribuvę draugystės tu
ri susirinkti ne vėliau, kaip 
10 vai. ryte, arti šv. Roko ba
žnyčios..

UŽSIENIS
Amerikos jūrininkų “špo

sai” Italijoj.
Italijos uostuose dabar 

lankosi keli Suvienytų Vals
tijų kariški laivai. Amerikos 
jūrininkai, nors neilgai te- 
vieši Italijoj, bet jau vi
siems įkyrėjo. Šimtai skun
dų pasipylė dėl jų nepado
raus užsilaikymo.. Jie kelia 
ant gatvių riaušes, užkabi
nėja moteris, apsuka pirk
lius, žodžiu tariant, elgiasi, 
kaip didžiausi išdykimai.

Suvienytų Valstijų amba
sadorius Ryme turi vesti 
tardymą ir raminti tuos pa
triotizmo apgynėjus.

Vienas tik popiežius juos 
gražiai priėmė. Šv. Petro 
bažnyčioj buvo net speciališ- 
kos pamaldos už jų dūšias 
laikytos.
Socijalistams pavyko rinki

muose.
Miestų rinkimuose Angli

joj ir Wales šiemet labai pa
vyko socijalistams. Skai
čius balsų, paduotų už soci
jalistų partiją, paaugo, tuo 
tarpu, skaičius balsų, pa
duotų už atžagareivius ir 
pirmeivius nupuolė.
Už šokį negaus nuodėmių 

atleidimo.
* Taip nusprendė ponas po

piežius ir jo kardinolai. Pa
smerktasis šokis vadinasi 
“tango”, kuris dabar įeina 
madon. Pripažinta, jog tai 
labai nemorališkas ir papik
tinantis šokis.

Įsitėmykit, katalikai, to 
šokio vardą.

Unijos vadovų teismas.
Franci jo j laukiama dide

lio triukšmo, iš priežasties 
besiartinančio teismo dau
gelio unijos vadovų, kurie a- 
gitavo prieš naujai įvestą 
trijų metų kareiviavimo sis
tema.v
Durtuvai streikieriams mal

šinti.
Paryžius 22 d. lapk. In

fanterijos pulkas pilname 
apsiginklavime pasiųstas į 
Lens, kur streikuoja 45,000 
mainierių.

Visur tas pats kapitalis
tiškose valstijose.

Kodėl žmonės apleidžia 
bažnyčias?

Prūsuose pastebiamas vk 
siems krintantis į akis apsi
reiškimas, jog žmonės mi
niomis apleidžia bažnyčias. 
Socijalistai buvo sušaukę 
daug mitingų, kad specija- 
liškai apkalbėjus tą klausi
mą. Kalbėjo ne vien socija
listai, bet ir laisvamaniai. 
Visi nurodė, kad dorą my
lintis žmogus negali likties 
oficijališkoj bažnyčioj, kuri 
virto ne religijos įstaiga, bet 
paprastu ofisu kapitalistiš
kų partijų.

Per vieną iš tokių mitingų 
500 žmonių pranešė, kad jie 
taip-pat išstojo iš bažnyčios.

Kad sulaikius išstojimą iš 
bažnyčių Vokietijos pie
tuose valdžia uždėjo labai 
didelius mokesčius. Norin
tis apleisti parapiją, turi už
simokėti $25.oo.

Airiai galvoja apie savo 
kareivius.

Airijos nacionalistai nu
tarė sudaryti savo kariume- 
nę, kuri aktyviškai turės 
prisidėti prie iškovojimo sa- 
vyvaldps. ■

Taip vadinami ulsterie- 
čiai-protestantai, kurie prie
šingi savyvaldai, panašią 
kariumenę turi.

Jeigu dar sufragistės įsi 

taisys savo kariumenę, tuo
met kiekviena partija turės 
ir savo kareivius.
Badas Naujoj Zelandijoj.
Iš priežasties visuotino 

streiko Naujoj Zelandijoj 
prasidėjo tikras badas. Iš 
Wellingtono praneša, jog 
vietos žmones kreipėsi prie 
Australijos valdžios, prašy
dami pristatyti jiems mais
to.

Bavarija nusileido prieš 
moteris.

Munich 21 d. lapk. Že
mesnysis rūmas Bavarijos 
parlamento didele balsų 
dauguma pripažino mote
rims balsavimo teises rinki
me komercijos teisėjų, kurie 
sprendžia susikirtimus tar
pe darbdavių ir darbininkų.

Suokalbis prieš Chinijos

Pietuose Chinijos susekta 
naujas suokalbis prieš da
bartinę Chinijos valdžią. 
Suokalbininkams pritaria 
daugelis kariumenės pulkų, 
stovinčių Pietines Chinijos 
miestuose.

Šeši suokalbininkai areš
tuoti.
Užtikrina, kad karalius at

sisakys nuo sosto.
Londono “Daily Mail” už

tikrina gavęs žinią iš ištiki
mų šaltinių, jog dar šiomis 
dienomis Bulgarijos kara
lius Ferdinandas pasitrauks 
nuo Bulgarijos trono.
Puikiausias pasauly smui

kas sudaužytas.
IŠ Berlyno praneša, kad 

puikiausias pasauly smui
kas, vertas $10,000, sudužo, 
kuomet išpuolė iš rankų ži
nomo smuikiniko Pečnikovo.

Nori padidinimo kariu- 
menes.

Japonijoje eina smarkiau
sia agitacija, kad vyriausy
be padidintų savo kariume
nę, idant Japonija tvirčiau 
galėtų atsispirti Rusijos po
litikai Mandžurijoje, kurią 
japonai, kaip matyt, nori 
sau visiškai'pasivergti.

Japonijos merginos.
Japonijos f abrikose dirba 

500,000 merginų. Pusė iš jų 
jau niekados negrįžta namo. 
Iš fabrikos stačiai eina į pa
leistuvystės namus.

Iš 1,000 merginų, 8 serga 
džiova.
Moterims nebus balsavimo 

teisių.
Taip pasakė Anglijos 

kancleris Lloyd George su- 
fragisčių deputacijai.

Taigi, vėl galima laukti 
dar didesnio sufragisčių su
bruzdimo.
Pankhurstienė nori, kad ją 

areštuotų.
Pankhurstienė pasisakė 

norinti, kad ją areštuotų, 
kuomet ji sugrįžš Londo
nan.

Sufragistės taiso apsau
gos gvardiją dėl savo vado
vės.
Ragina Vokiečius prisidėti 

prie Panamos iškilmių.
Dresdene (Vokietijoj) re

daktorius Sutro, pribuvęs iš 
New Yorko, savo prakalboj 
karštai ragino vokiečius da
lyvauti Panamos parodoj.

Prakalbas jisai laikys ir 

kietijos miestuose.
žydams sekasi Palestinoj.
Vyriausias žydų rabinas 

Turkijoj aplankė žydų ko
lonijas jų senoje tėviškėje, 
Palestinoje, ir atrado jas 
žydinčiame stovy.

žydų vis daugiau apsigy
vena Palestinoje. .

RUSIJA
Didžiulis streikas.

St. Peterburgas, 21 lapkr. 
Šiaurinėj Rusijoj prasidėjo 
didžiulis streikas, kuriame 
dalyvauja 18,000 darbinin
kų. Kas tai per streikas, te
legramos nieko nesako.

1,000 kariškų orlaivių.
Iš Londono praneša, kad 

trijų metų tarpe Rusijos 
valdžia nutarė įsitaisyti 
1,000 kariškų orlaivių.

Caruką gabens į Egiptą.
Cairo, 22 d. lapkr. Ir vėl 

pasitvirtina žinia, kad grei
tame laike caruką gabens 
Egiptan, kur jį gydys sul- 
phurio Maudynėse.

Tai šnipams bus darbo 
saugoti caruką kelionėje!

Cerkvė ir katorga.
Kutamaro katorgoje vir

šininkas sumanė priversti 
visus politiškus kankinius 
eiti išpažintin. Jie atsisakė. 
Kalėjimo cerkvėn atvedė po
pą ir pasodino spaviedny- 
čioj. Kalinius varu spyrė 
eiti prie popo. Ant pirmo jo 
užklausimo — šie sakė, kad 
netiki į dievą.

Tuomet daugelį pradėjo 
rykštėmis plakti.

Matot, kaip platinama 
dievo karalystė ant žemės!

Laikraščių pabaudos.
Miliukovas, Dūmos atsto

vas, pasakoja: šiais metais 
tiek pabaudų laikraščiai su
silaukė, kaip niekad. Per 9 
mėnesius uždėta ant laikra
ščių 275 bausmės. Išviso lai
kraščiai sumokėjo 107,125 r. 
bausmės. Beto pažymėtina, 
kad spalių mėn., t. y. kuomet 
eina Beilio byla, nubausta 
daugiausia laikraščių, t. y. 
išviso 47. Seniau, kuomet 
Rusijoj nebuvo konstituci
jos, tokio persekiojimo ne
buvo...

Puriškevičius ir Marko
vas rėkia:

—Konstitucijos 
nėra! nėra!

Miliukovas (tęsia). Męs 
kasnakt, rengiant laikraštį 
spaudon, nežinome už ka
inus gali nubausti. Štai laik
raščio “Rosi. Novost” nume
rio spalių 19 d. išėjo vienas 
puslapis visai nespausdin
tas, nes red. bijojo ką nors 
rašyti apie Čeberiakienės 
darbus. Spauda tečiau, ne
žiūrint įvairių persekiojimų, 
savo darė ir darys, nes tai 
jos priedermė.
Nubaudė dėlei giedojimo.
Pirmos Dūmos pirminin

ku buvo žymus mokslo vy
ras, pirmeiviškų pažiūrų, 
Muromcevas. Jis visuome
nėj didelę paguodą buvo įgi
jęs, gerbia jo atmintį ir da
bar, jam mirus. Palaidotas 
jis Maskvoj. Šiomis dieno
mis buvo jo mirties sukak
tuvės. 30 studentų susirin
ko ant jo kapo pagiedoti, jo 
atminties pagerbti. Policija 
juos visus surašė, Maskvos 
gi miesto viršininkas nubau
dė juos po mėnesį į kalėjimą.

Laukiniai žmonės.
Kijevo gub., Malipo mieste
ly, trankėsi du girtu dvari
ninku Mukiajai. Jie buvo 
apsiginklavę šaudyklėmis ir *1 * • 1 

Rusijoj

žiuojant, jų vežimas apvir
to. Subėgo žmonės žiūrėti. 
Iš ko tai iškilo barniai. Tuo
met dvarininkai griebė šau
dykles ir šaudė į žmones. Du 
sžydus užmušė ir du sunkiai 
sužeidė. Abu dvarininku su
ėmė.

Bet ar nubaus juos smar
kiai?...

LIETUVA
Atėjus rudeniui.

“Laisvei” rašo iš Vil
niaus:

Jau antras rudens mėnuo 
baigiasi, kaip Vilnius ir vi
sa Lietuva gludo rūkuose ir 
purvynėje. Ilgu be saulės, 
be gyvos gamtos. Visas pa
sismaginimas, tai visuome
niškas gyvenimas, kuris 
prasideda visiems sugrįžus 
iš vasaros pailsio.

Kunigai jau daro pirmuti
nius bandymus paimti Vil
nių savo globom Jų spėkos 
organizuojamos. Prie My- 
kalojaus bažnyčios statomi 
namai, kuriuose bus salė 
liaudies susirinkimams. Ten 
pat įsikūrė draugija varg
dienių vaikų globojimui. 
Nuolatinis jos pirmininkas 
turi būti Mykalojaus bažny
čios klebonas.

Nerys.
žemaičių vyskupu bus len

kas atžagareivis.
Kauno kapitulos kanau

ninkai ir pralotai išrinko vy
skupijai valdyti kanauninką 
Borovskį. Apie tą jo išrinki
mą pasiųsta žinia popiežiui. 
Jei popiežius su tuo išrinki
mu sutiks, tai kanauninkas 
Borovskis bus pašventintas 
vyskupu.

Borovskis yra žinomas, 
kaipo uolus atžagareivis.
Redaktorius prisipažino do- 

nosus rašęs.
Ligišiol tik “Rygos Nau

jienos” buvo pagarsinusios, 
kad J. Bajoras, kuniginio 
“Rygos Garso” redaktorius, 
rašąs donosus. Dabar patsai 
Bajoras “Rygos Garse” pri
sipažįsta, jog taip daręs.

Kviečia eiti kareivijon.
“Jaunime” patalpinti keli 

lietuvių kareivių laiškai, ku
riuose šie ragina jaunus vy
rus vely stoti kariumenėn, 
bet nebėgti Amerikon. Vie
nas rašo iš Sibiro: “Man ir
gi buvo atėjus mintis va
žiuoti Amerikon, bet neda
viau savęs apgauti, ėjau ka
riumenėn ir dabar jaučiuo
si esąs laimingesnis, negu 
Amerikoj būčiau buvęs.”

Naujas gelžkelis.
Spalių 18 d. Peterburge 

buvo šaukiamas susirinki
mas ketinamojo Vilniaus- 
Mintaujos gelžkelio reika
lais. Svarbiausias to susi
rinkimo tikslas nustatyti, is 
kurios stoties turės prasidė
ti naujasai gelžkelis: Naujo
sios Vileikos, Naujųjų Šven
čionių ar Vilniaus. Gelžke
lio sumanytojų buvo kreip
tasi tuo klausimu į Vilniaus 
miesto valdybą ir Vilniaus 
ūkio draugiją. Ūkio 
draugija, apsvarsčiusi tą 
dalyką, išreiškė nuomonę, 
jog naujas gelžkelis reiktų 
tiesti iš Mintaujos Naujon 
Vileikon. Tai savo nuomonei 
ginti Peterburgo susirinki
me ūkio draugija įgaliavo 
Dūmos atstovą Sviencickį.

Tuščias namas?
Ylakiai, Telšių pav.’ 

kiečiai jau 1912 m. ; 
mūrinį namą, kam 
žadama įkurti 4- 
to mokyklą, bet jr ' • • n — "I 

S

buvo 
mies-

to mokyklą, bet nežinia kas 
tai pasidarė, kad nieko apie 
tai negirdėti. Taip, kai-ku- 
rie spėlioja, kad, girdi, be
būtų tik liaudies 2-klesė mo
kykla, nes4-klesės įsteigi-

čiau, kaip ten nebūtų, o y 
kiečiai, turbūt, mažai teg 
voja dėlei minėtos mokj 
los?



Atsakymas Vosilkai 

•e

“Laisvės” N 90 tilpo tūlos 
moteries,klausimas: kas da
ryti, kad vyras neleidžia 
skaityti gerų laikraščių ir 
knygų, neleidžia lavinties ir 
šviesties?

Tai yra gana svarbus lie
tuvių moterų gyvenime
klausimas. Abelnai, męs 
skaitome lietuves moteris 
daug labiau atsilikusiomis 
ir tamsiomis, negu vyrai, 
bet užmirštame tai, jog ne
paisant ilglaikinio užgujimo 
ir niekinimo, nepaisant to, 
kad vyrai (daugumoje) vi
sada stengiasi laikyti mote
ris tamsumoje ir nežinėje,— 
jos vienok yra daug palan
kesnės ir jautresnės prie ap- 
švietos ir mokslo, negu vy
rai. Tegul mergina bus ir 
tamsiausioj šeimynoj užau
gusi, bet duokime tik jai 
progą surasti dorą,apšviestą 
draugą arba draugę, kurie 
nesijuoktų iš jos, nežemintų 
jos, bet tikrai draugiškai į 
ją atsineštų ir rimtai, širdin
gai dalintųsi su ja savo žino
jimais, ir norėtų ir mokėtų 
ją suprati, tuomet pamaty
sime, kaip greit įvyks per
maina, kaip greit geras pa- 
vyzdis ir širdingumas išblaš
kys tą tamsą. O sykį gavus 
pradžią šviesties, mergina 
daug sparčiau lavinsis, jei
gu tik koks netikėtas atsiti
kimas neatims jai visas pro
gas tolesniam besilavinimui.

Tokiu netikėtu atsitikimu 
tankiausia būna nelaimin
gas ištekėjimas. Juk labai 
tankiai mūsų gyvenime atsi
tinka taip, kad vos pradėju
si lavinties ir pilna geriausių 
norų mergina, kuriai trūks
ta valios drūtumo, idant at
sispirti ar tai vaikino prikal
binėjimams, arba tėvų pirši
mams, išteka už kokio spor
to — tamsūnėlio. Kas gi to
kios merginos laukia? Jos 
vyras, kuris savo jaunystę 
praleido su panašiais gir
tuokliais ir ištvirkėliais, 
veik visuomet ir apsivedęs 
nori tokį pat gyvenimą ves
ti ir veda. — Kas gi jį sulai
kys?! Nejaugi jį sulaikys 
ir jo būdą permainys kokia 
ten pati, “boba”? Kaip tai 
duotis save, “šeimynos gal
vą”, bobai už nosies vedžio
ti? Ką tada jo draugai pa
sakytų? ! Juk jį ir vyru ne
laikytų. Sako, kad gera mo
teris ir blogą vyrą pataiso; 
tas atsitinka, bet labai retai. 
Geram, prasilavinusiam vy
rui daug lengviau pataisyti 
ir pralavinti blogą moterį, 
negu moteriai vyrą. Tas 
daugiausia paeina nuo to, 
jog tie tamsūnėliai vyrai 
nuo senų-senovės įsitikinę, 
būk moteris tik ant to ir yra. 
kad plepėti, o vyro dalykas 
jos plepėsio neklausyti. To
dėl tankiai būna, kad kuola- 
biau moteris tokį vyrą myli, 
kuo labiau stengiasi jį ati
traukti nuo senųjų draugijų 
ir papročių, o pripratinti 
prie ko geresnio, tūo labiau 
vyras jos neklauso ir prade
da neapkęsti ir visai nepai
syti. Kunigai, kurie galėtų 
turėt ant tokių vyrų šiokią- 
tokią įtekmę, dar sudrūtina 
ir pakursto tą panieką link 
moterų.

Taip nelaimingai ištekėju
sios moterįs tankiausia 
greit vėl pražudo tuos geres
nius palinkimus, kuriuos ką 
tik buvo įgijusios, nuklimps
ta sykiu su vyrais ir lieka jų 
vergėmis. Bet yra dalis 
stiprios valios moterų, ku
rios nepasiduoda tamsinan
čiai vyro įtekmei ir stengia
si vis daugiau prasišviesti. 
Tokių gyvenimas, taį nuo
latinė kančia, ką liudija ir 
minėtos moters klausimas.

Ant jos klausimo gali būti 
tik vienas atsakymas: — at
siskirti. Be atsiskyrimo, ki
to išėjimo nėra, bent aš jo 
nematau. Teisybė, čia mo
teriai daug sunkiau gauti 
įstatymišką persiskyrimą, 
negu vyrui ir, be to, gali ras- 

das įvairios kljūtįs, kaip vai
kai ir t. p., bet tai vienatinė 
išeiga. Jeigu kas žinote ki
tokią išeigą. — atsiliepkite.

J. Stropus.

Pasikalbėjimas su dak
tare Baltrušaitiene apie 

moterų reikalus.

Būdamas Pittsburge, aš 
gana daug kalbėjausi su 
daktare J. Baltrušaitiene a- 
pie mūsų moterų reikalus ir 
apie būdus, kaip pasekmin- 
giau galima būtų vesti tarp

Męs, socijalistai, daugiau
sia pastangų dedame, kad 
suteikus moterims kuodau- 
giausia politiško susiprati
mo. Męs savo straipsniuose 
ir prakalbose daugiausia 
domos atkreipiame ant nu
rodymo į tas ekonomišką
sias sąlygas, kuriose randasi 
moterįs kapitalistiško gyve
nimo sūkury. Vienok męs 
visi labai mažai tepaliečia- 
me kasdieninio gyvenimo 
vargus. Męs lyg ir bijomės 
pažvelgti į ydas ir baisų 
tamsumą mūsų šeimyniško 
gyvenimo.

Dr. Baltrušaitienė ir nu
rodo, kad darbas reikia pra
dėti iš apačios, o ne iš vir
šaus.

Aš pakartosiu čionais 
svarbesniąsias mintis,kuriąs 
daktarė Baltrušaitienė iš
reiškė apie dabartinį “stovį” 
“moterų klausimo” pas A- 
merikos lietuvius.

“Reikia išmokinti moteris 
šeimininkauti, reikia išmo
kinti jas švariai užlaikyti 
kambarius. Reikia povaliai 
atpratinti moteris nuo seno
viškų, taip įsišaknėjusių, pa
pročių ir pasilinksminimų. 
Tą viską galima atsiekti, su
organizavus jas į tam tikras 
gaspadinių draugijas, kur 
jos per susirinkimus galėtų 
svarstyti apie savo reikalus. 
Vaikų auklėjimo dalykai, 
burdingierių klausimas, 
sveikas maistas, ekonomiš
kas ir pavyzdingas namų 
užlaikymas, grąžus pasi
linksminimai .ir tt. — šitie 
visi dalykai turi užvis pir
miausia rūpėti mūsų mote
rims. Suorganizuotos ant 
to pamato moterįs greičiau 
perpras ir politiškus reika
lus. Tuomet tik, besitvar
kydamas iš apačios, mūsų 
šeimyniškas gyvenimas taps 
sąmoningu tarpu ir pastū
mės pirmyn visą mūsų kul
tūrišką bei politišką agita
cija”

Toliaus daktarė Baltru
šaitienė nurodė, kaip trįs 
Pittsburgo gaspadinės, jos 
Įkalbėtos, ėjo pasiklausyti 
referatų ir diskusijų į taip 
vadinamą katalikišką kong
resą, kuris šią vasarą atsi
buvo Pittsburge. Gaspadi
nės iš sykio nieko negalėjo 
perprasti. Jos neturėjo nei 
mažiausios nuovokos apie 
ką delegatai kalba. Reikėjo 
joms aiškinti patįs mažmo
žiai. Vėliaus betgi, kongre
sui besibaigiant, jų regratis 
žymiai prasiplėtė. Taigi, rei
kia stumte stumt moteris į 
draugijas, į susirinkimus. 
Lai klausosi, lai mėgina gal
vot, lai pačios svarsto ir dis- 
kusuoja.

Pažymėtinas faktas: tik 
tos trįs gaspadinės lankėsi 
katalikiškose sesijose, o ki
tos, nors raginamos, nėjo, 
nors, rodosi, tai buvo ne ere
tikų suvažiavimas. Argi 
neaišku, kiek daug dar su
dribimo ir nenorėjimo pasi
kelti iš savo naminio lizdo ir 
kiek baimės pasirodyt vie
šai !

Tas viskas, anot daktarės 
Baltrušaitienės, galima pra
šalinti tik tuomet, kada męs 
mokėsime vesti tokią agita
ciją, kuri gyvai moteris už- 
interesuotų.

Man rodosi, kad tame 
daug teisybės. Tai vienur, 
tai kitur sujunda jau ne at
skiros moterįs, bet visos jų 
minios. Reikia tik mokėji
mo iškelti aikštėn prieš jų a- 
kis mūsų naminio gyvenimo 
bėdas, o męs lengvai galėsi
me jas suorganizuoti. Vie
nok, tą darbą turėtų atlikti 
pačios moterįs, žinoma, dau
giau apsišvietusios. Betgi, 
.kur jos? Jų taip reikia, o 
jų nėra!

Dabartinis sutrūnėjus mū
sų šeimyniškas gyvenimas, 
pilnas nešvarumų ir prieta

rų, tinka tik kunigijai. Ji iš 
principo bus priešinga ko
kiam nebūk moterų subruz
dimui. Vienok klerikališki 
ledai jau tirpsta. Kaip greit 
jie sutirps 
mūsų pačių gabumo ir su
manumo vesti agitaciją.

„ L. Prūseika

Margos mintįs apie

* *

Visi kalba apie Račkausko 
ligą, o visai užmiršta pa
klausti, kur dirigo “Džian 
Bamba?” Ar jisai mirtinai 
susirgo, ar ant “vekeišeno” 
išvažiavo — niekas nežino?* * *

Atminkit, apie ką niekados 
nerašo “Lietuva” ir “Katali
kas” ? Apie bankų bankrū- 
tijimą.

Suprantat, kame daly
kas? * *

Vienas vyras rašo “Kelei
vy”, kad chicagiečiai nori 
padaryt savo mieste 5,000 
lietuvių socijalistų. Kame 
dalykas, nesuprantu. Ar 
jie magikai ar talismaną ko
kį turi?

Man rūpi, kad visoj Są
jungoj męs per žiemą dava- 
rytume į 5,000.*

Kada tik aš skaitau apie 
Vokietijos socijalistus blai
vininkus ir savo akimis ma
tau, kad mažinasi išgeria
mųjų bačkučių skaitlius, 
man vis ateina mintis gal
von: kada pas mus atsiras 
socijalistų blaivininkų kuo
pa? 'i

Nagi, blaivininkai!* * *
Nemanykit, kad socijalis

tai be klaidų. Kompanijoj 
prieš Basanavičių ir Yčą jie 
padarė dvi riebias klaidas— 
vieną “Laisvė”, kitą “Kova”.

“Laisvė” įvėlė žodį “žvė- 
rįs”, “Kova” gi žodį “prosti
tucija” (apie tautos namus).

Ką turi jausti daktaras 
Šliupas, numirus kunigui 
Dembskiui? Manau, tik są
žinės graužimą. Dembskis 
išsilaikė savo pažvalgose iki 
grabo lentos, o Šliupas? Et, 
vely tylėsiu. , Geriau pa
klauskit Yčo jr Tumo.* * *

Pernai apie šį laiką daug 
kas akėjo Bagočių ir užtarė 
Živatkauską, šįmet gi daug 
kas užtaria Bagočių, o akėja 
Živatkauską. “Mūčelninko” 
rolė Živatkauskui netiko. 
Kada jis užtriūbijo patrio
tišką maršą, tai verta jam 
priminti ir apie laidotuvių 
maršą. *

Kas šiandien stenėdamas 
ir prunkšdamas veržiasi j 
darbininkų vadovus? Ogi 
Grikštas. Man, rodosi, kad 
tasai nabagas įgys liaurų 
vainiką tik ant švento Frico, 
kada ožkas kirps. Ne anks
čiau. * * *

Jų didenybės V. Paukštys 
ir T. Dundulis jau parašė są- 
jungiečiams paliepimą pri
statyti prieš jų majestotą 
“popierius” visų nesąjungie- 
čių, norinčių kalbėti. Juo
du spręs, kam valia, o kam 
nevalia kalbėti.

Ar tik juodu du koštuvą 
laikys, ar Sąjungos suvažia
vimas? *

Ant pabaigos priminsiu: 
jeigu norit pirkt kalėdines 
dovanas, pirkit išanksto. 
Nelaukit paskutinės dienos, 
nes už viską dvigubai mokė
site. Tuomet pas jus lik$ 
“lyčnas” doleris. Atsimin
kit, kad už tą dolerį jums 
daug reikės padaryti: pri
sidėt prie įkūrimo Chicagos 
laikraščio, prisidėt prie '.pa
didinimo “Keleivio”, i prisi
dėt prie perkėlimo “Laisvės” 
į Brooklyną, prisidėt dešim
tuku prie Lietuvos Socijal- 
demokratų laikraščio, prisi
dėt prie įkūrimo IWW. or
gano. O kur dar kiti laik
raščiai, kur streikai, kur 
“tautos” namai! Dar tas ne
labasis Kapsukas užsiminė 
apie darbininkų palocių!

čiru—Viru.

Apie nuodus ir apsi Senas Vincas
nuodijimus

gai
Taip spaudinėt reikia il- 

kartais ir kokias 2 va
landas, iki ligonis patsai 
pradės, kaip reikiant, kvė
puoti.

Savo keliu kartas nuo kar
to reikia duoti apmirėliui, 
pąkišus po nosia, pauostyt 
amoni jaus lašų, etero (dro-

Apysakaįtč iš Scotlando lietuvių gyvenimo

(Tąsa.)
Ta meliodija labai atkreipė atydą sve

timtaučių, kurių prisirinko gana didelis bū 
rys apie to kambario duris ir pradėjo pa 
mėgdžioti giesmininkus visokiais balsais.

—Traukitės šalin nuo durų! — 
prabilo į susirinkusius šeimininkas

rūsčiai

dės. Kiekvienas stengėsi nuduoti ramiu. O 
dičkis, su perkirsta kakta, aptekusia krau
ju, pagriebė kantičkas ir užtraukė:

—•Nepažindama motina ir pana vyro, 
pagimdė be sopulių išgany...

—Nutilkit! — suriko įėjęs policistas.— 
Kas čia per triukšmas?... Sakiau, kad ne
valia dainuoti.

—Nieko... nieko... Męs čia... ge... ta., 
mikčiojo dičkis.
—Jūs vėl pešatės?
—Ale ne, ponuli! — atsakė dičkis.
—O kas tau kaktą pramušė? Kas la

voną išvertė? — klausinėjo policistas.

mi

tų plunksnų. Kai-kada nuo 
to vieno atsimaino kvėpavi
mas. ;

Vienu kartu reikia kojos 
ir rankos milu trainioti, še
pečiais ar rankomis, ypač jei 
apmirėlis šaltas. Jei apmi- 
rėlis ibe žado, be nuovokos, 
tai jam į burną nieko pepil- 
kite gert, nes gali paspring
ti, gali gėralas į plaučius nu
eiti. Iš to gal paskui plau
čių uždegimas atsirasti.

Ligoniui, galinčiam ryti, 
duokite gerti karštos arba
tos, kavos, remunėlių skysti
mo.

Paprastaijitsipeikėjus ne
išpasakytai galvą skauda. 
Nuo to gerai yra įsivynioti 
galvą į karštu vandeniu su
vilgytas palas.

Kad rečiau būtų apsinuo
dijimų smalkėmis, vertėtų 
nedaryti pečių su juškomis 
(su liuktais). Jei pečiaus 
durelės sandariai užsisuka, 
tai juškos nereikalingos. 
Prūsuose už juškas policija 
baudžia. Ten įstatymais jos 
uždraustos. Vertėtų jau ir 
pas mus nuo jų atsisakyti.
Skystieji ir tirštieji nuodai.

Jais žmonės apsinuodija 
išgėrę arba suvalgę. 1 To
kiuose atsitikimuose reikia 
skubinties nuodai iš kūno iš
varyti laukan arba nutrenk
ti juos kitais vaistais, t. y. 
padaryti juos neėdančiais. 
Geriausia ligonis pravemdi- 
nus, kad išvemtų nuodus iš 
skilvio laukan.

Žmogus ima vemti, jei pa
kutensite jam giliai gerklę. 
Tai geriausia padaryti įki
šus paukščiu pluksną giliai 
už liežuvėlio arba pirštą įlei
dus į gomurio gilumą.

Žinoma, reikia pasisergėt, 
kad neįkąstų ligonis piršto, 
įdedant tarp dantų butelio 
kamštį, ar peilio kriaunų ga
lą, arba kitą kokį daiktą.

Daugumas susivemia, jei 
išgeria kokią stiklinę šalto 
vandens su druska arba su 
muilu. Reikia į stiklinę šil
to vandens įpilt arbatinį 
šaukštuką sūdomos drus
kos ir duoti ligoniui išgert. 
Taip-pat galima primuilinti 
stiklinę šilto vandens muilu. 
Tik reikia imti prastojo 
muilo, bet ne kvepiančio.

Ne pro šalį bus davus ligo
niui po kelis kartus po stik
linę gero gėrimo — tegul vi
sus prarytus nuodus išve- 
mia.

Bet ne visados naudinga 
yra ligonį pravemdinus.

Kartais nuodai esti tokie 
aštrus, jogei ūmu laiku gali 

! — atkirto

nuo

su-

atvėrė—

da ligonis imtų vemti, tai iš 
to galėtų skilvis net trūkti.

Tokiuose atsitikimuose 
pirmučiausia reikia ligoniui 
duoti vaistų, kurie nutrenk
tų nuodus ir padarytų juos 
neėdančiais.

Pertai, pirm, negu gelbėt 
tokie apsinuodėliai, reikia 
visuomet apsipažint, kokiais 
nuodais apsinuodyta: ar 
kartais neturime reikalo su 
taip vadinamais /ėdriaisiais 
nuodais.

Taigi — vitrijolas (ši 1 va
saris), acto esencija, jodina, 
pragaro akmenėlis, sublima- 
tas, karbolius, amoni j aus 
skystimas, gailiojo kalio 
skystimas — įėję į vidurius 
gana giliai įsiėda. Kaip ka
da tokie praryti nuodai 
trumpu laiku persiėda per
dėm skilvio sieneles ir, gali 
sakyti, skylę pragraužia.

Jeigu matysite, kad lūpos, 
liežuvis ir burnos vidurys 
nuėsti; sutinę, paraudę, pa
juodę, parudę — tai bus 
ženklas, jog ėdriųjų nuodų 
būta. ,

Dažnai patsai ligonis pa
sako, ko atsigėrė.

f “Sveikata”.
7 ..." ' X

—Užsidaryk savo bu: 
vienas iš svetimtaučių tarpo.

—Aš tau, žalty, uždarysiu! Šalin 
durų!

—A-ū-ū-ū!... — sustaugė vienas.
—Še tau! — kirsdamas per veidą, 

stenėjo šeimininkas.
čeč! — žlektelėjo svetimtaučio kumš

čiu, pasiekus šeimininko nosį.
—Vyrai! — suriko įpuolęs vidun šeimi

ninkas, — ar duosime šidytis iš katalikų vie- 
ros tiems prakeiktiems škotams? !

—Duokime, ru—žėms! — suūžė keli 
balsai.

—Neapsileiskite, vyrai! —suklykė mo
terįs.

Krėslai sutraškėjo, buteliai sužvangė
jo, durįs užsikimšo ir katalikai buteliais 
pradėjo krikštyti protestonus ir tuos pačius 
airius-katalikus. Tie, žinoma, neapsileido 
ir ištiko karė. Po geros valandos mūšio, pri
buvo ir policija. Giesmininkai subėgo į vi
dų, susėdo ir stvėrėsi už knygų, suriko kiek 
kas gali:

—Šaukiam prie tavęs, Jėzau Kristau 
pone!

—Saugok nuo karės, per savo malonę! 
—atsako moterįs.

—Sustokit! — suriko įėjęs policistas.
—Sustokit, vyrai, kad liepia! — paant

rino šeimininkas.
—O ko tas bulius čia nori? — neva 

nieko nežinodama paklausė viena iš mo
terų.

—Katrie iš šitos stubos pešėtės? — pa
klausė policistas.

—Čia niekas nesipešė, — pasakė šeimi
ninkas.

—Gerai, aš areštuoju visus — paaiški
no policistas.

Šeimininkas pradėjo aiškinti dalyką, 
kad škotai juos užkabino ir netrukus išsida
vė, kurie daugiausia mušė. Tuoj buvo sua
reštuota šeši vyrai, tame skaitliuje šeimi
ninkas ir vyriausias giesmininkas Šmitas.

—Daugiau dainuoti jums nevalia ir 
garsiai kalbėti. Turite būti ramus — paaiš
kino policistas.

—Ana ve, neduos mums dievą garbinti, 
šitas prūsas? ! — karščiavosi Šmitienė.

—Žiūrėkit, kad man daugiau nereiktų 
ateiti — pasakė išeidamas policistas.

—Ne velnias čia tavęs reikalauja, pra
keiktas prūse — piktai prabilo viena iš mo
terų.

—Ir daryk, tu, žmogau, ką. Uždraudė 
garbinti dievą ir tiek — linguodama galva 
kalbėjo viena moteris.

• —Ką dabar darysi, reikia klausyti...— 
dejavo šeimininkė.

—Ko čia klausyt! Giedokim ir tiek. Ką 
jie padarys? — karščiavosi vienas vyras, 
patinusia nosia.

—Koks kvailas, po’velniais! Policija 
pasakė, tai kaip kirviu įkirto; giedosi, tuoj 
suareštuos ir galėsi giedot džėlėj — ginčijo 
vienas mažas, bet piktas vyras.

—Tu pats kvailas, krepšy! Ar tu neka- 
talikas?... Jėzus nebijojo kryžiaus už tavo 
griekus, o tu bijai džėlės dėl jo! — rėkė di
delis, raudona nosia, vyras.

—Ko tu čia dabar rėki, kaip jautis?! 
Jeigu jau taip nori, tai eik ant gatvės ir 
rėji, kiek nasrai leidžia — užstodamas ma
žiuką, kalbėjo kitas.

—Vyručiai, išsigerkit, tik nesivaidin- 
kit — įsikišo šeimininkė.

—Kokį gi perkūną nesivaidinsi, kad 
toks varlė, o į akis šoka! — gerdamas alų, 
keikė didysis.

—O ar tu jam duoną duodi? — perkirto 
mažiuko šalininkas.

—Tylėk! Ba kad trauksiu per snukį, 
tai užsičiaupsi! — sukriokė dičkis.

—Didelis ir kvailas, kaip asilas, — pri
dūrė mažiukas.

—Še tau, asilas! — kirsdamas į ausį 
mažiukui, sustenėjo dičkis.

—Ve tau, kuščia! — mušdamas su mū- 
ka (kryžium) į galvą dičkiui, suriko mažiu
ko šalininkas.

—Vyrai, ar pasiutot? ! — rėkė mote
rįs. v . i

Bonkos pradėjo žvangėti, stalai ir kė
dės vartytis, kumščios maišėsi ore ir žlek- 
sėjo smūgiai.

—Vajė, vaje! Jėzus Marija... išvertėt na- 
bašninką iš grabo! — spiegė šeimininkė.

—Galvijai, jaučiai, apsistokit! — muš
dama liktorium vyrus, šaukė viena, gerai 
girta, moteris.

—Jėzus Marija, ratavokit! — kriokė 
dičkis.

—Ar nesimuši Jaugiau, žalty?! — už
simojęs krėslu, klausė mažiukas.

—Tra-ta-ta-ta, tarrr — tarrr... — pa
barškino kas tai į duris.

—Policistas!... — prakošė per lūpas 
viena moteris.

Visi spruko į užstalę, state stalus ir kė-

—Šitas, (liekis, čia visą 
skundė mažiukas.

—Jūs visi eikite namo, o tu, viską su
tvarkius, ateik išpirkti savo vyrą iš džė- 
lės — paaiškino policistas.

—O kiek, ponuli, reikės mokėti? — pa
klausė šeimininkė.

—Vienas svaras, o kiti visi po du sva
ru — atsakė policistas.

—Ačiū, ponuli — bučiuodama ranką 
(lekavojo šeimininkė.

—Labanakt. Tuoj ateik parsivesti vyrą.
—Te, ponuli, svaras. Paleiskie, tai jis 

pats pareis; kaip aš dabar eisiu palikus na- 
bašninką?...

—Gerai, jis tuoj aus bus namie. Bet ne
dainuokite daugiau. Labanakt.

—Labanakt, labanakt, ponuli.
Šeimininkė pradėjo daryti tvarką: įdė

jo lavoną į grabelį, sutaisė kėdės ir pradėjo 
šluoti sudaužytus stiklus.

Prasivėrė palengvėlį duris ir pasirodė 
mažiuko galva. Jis apsidairė ir tyliai pra
bilo:

—Ar jau to ru—žės nėra?...
—Išėjo. Eik į vidų, nes aš bijau viena 

būti prie nabašninko.
—Tuojaus. Aš einu pasakyti Petrui, 

nes mudu tupėjova už tvoros ir laukėva, 
kol tas žaltys išeis. Tuoj.

—Ar jau išėjo? — įkišęs galvą per lan
gą, paklausė dičkis.

—Eik, susimildamas eik! Tu čia visą 
košę išvirei — varė šalin dičkį šeimininkė.

—Duok, kūma, nors stiklą alaus ir ei- 
siu gulti. Taip džiūsta burna.

—Eik, išgerk ir eik sau.
—Sveika, kūma. Gerk ir tu stikliuką, 

bus smagiau. O kada kūmas pareis iš džė- 
lės? Girdėjau, kad paleis?

—Tuoj bus namie. Padaviau svarą po- 
licistui, tai sakė paleis.

—Ar ir tu čia? — grįždamas su savo 
šalininku, paklausė mažiukas.

—O ar tu, skilandi, man uždrausi?
—Gavai, kaip velnias ir tiek — su pa

šaipa didžiavosi mažiukas.
—Tik jau nesiginčykite, vyručiai, išsi- 

gerkite ir eikite sau-su ponu dievu — prašė 
šeimininkė.

—Na, užmirškim, vyrai, viską. Iš
gerkim ir eisime gult. Ba kaip užtiks tas, 
išverstakis, tai visus nuves į džėlę — kal
bėjo mažiuko draugas.

—Kam, kam, bet tau, skilanduk, tai 
nedovanosiu! — grūmojo dičkis.

—Gerą vakarą, — tarė įėjęs šeiminin
kas. — Ar jau tik tiek jūs yra? O kur kiti?

—Išvaikė visus tas išverstakis — pa
aiškino mažiukas.

—Tai jūs ir vėl giedojot?
—Ale ne. Šitas užsispyrė giedot, o aš 

vis draudžiau. Tada jis man kirto per au
sį, aš jam atgal ir susimušėm. Tuom tarpu 
atėjo policistas ir išvaikė visus — paaiškino 
mažiukas.

—Neklausyk, kūmai, to krepšio. Jis 
pradėjo šokti, kaip varlė prieš dalgį, tai 
neiškenčiau ir tėkštelėjau per murzę. Ta
da visi kaip sušoko, tai vos atsilaikiau.

—Velnią tu atsilaikei! Kaip pradėjai 
rėkti, tai ir atbėgo policistas. Atsirado 
drūtuolis... “Atsilaikiau” — pamėgdžioda
mas kalbėjo mažiukas.

—Tu nutilk, ba, kaip dievą myliu, 
trauksiu tau per valgomąją! — karščiavosi 
dičkis.

—Na, vyrai, negražu peštis šermenyse. 
Išsigerkim, pasibučiuokim ir bus viskas ge
rai. Sveiki! — užgėrė šeimininkas.

—Į sveikatėlę, į sveikatėlę! — suūžė 
visi. ’ <

—Kiek užsimokėjai poliesteišėj? — pa
klausė mažiukas.

—Svarą, bet nesigailiu! Bracia, nors 
kailį škotams gerai iškaršėm. Kada, pradė
jau šveisti, tai net smagu. Juokai tik, atbė
ga tas Džimė dreiverūkas ir jau duos man, 
tai, brat, kad srėbiau buteliu j galvą ir iš
sitiesė, kaip vėžys — didžiavosi šeiminin
kas.

—O aš vienam kad traukiau peiliu per 
pečius, tai ir peilį nusinešė. Iškada, buvo 
geras peilis — gyrėsi dičkis.

—Traukiko būta. Aš, tai bent užvežiau 
pikiakočiu vienam per sprandą — didžiavo
si mažiukas.

—Tai ve, yra kam čia užvežti?... Gau
tum spriktą į panosę, tai ir pakratytum ko
jas, kaip kokrutis karštuose kopūstuose —r 
perkirto dičkis. » \

—Kaip sau norit, vyrai, bet toki supu
vę anglai, tai nieko nereiškia prieš pelekus 
(taip vadina save lietuviai). Brat, tai sma
kai, o ne vyrai! — vos ištardamas žodį gyrė
si mažiuko draugas.

—U! Kad aš traukčiau kam buteliu! — 
tarė dičkis ir, berodydamas, sudavė bute
liu mažiukui.

(Toliau bus.) - »
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KORESPONDENCIJOS.
TA BAISIOJE REZOLIU- 

' GIJA, KURI NETILPO 
“TĖVYNĖJ”.

Wilkes Barre, Pa. Pasi
rodžius “Tėv.” Literatiško 
Komiteto SLA. krivūlei kas- 
link 35‘kp. nutarimo, tur
būt, kiekvienam buvo žin- 
geidu žinoti, kas ten tokio 
bjauraus buvo nutarta, kad 
Lit. Kom. parodė visą savo 
“švelnią etiką” ir, kaip iš ra
go gausy bes,papylė žodžius: 
“grubijonai”, “lazdos krep
šių” ir tt.

Mane taip-pat apėmė žin
geidumas. Argi toji kuopa 
būtų taip smarkiai prasižen
gus prieš principus savo or
ganizacijos? Todėl apsilan
kiau ant sekančio susirinki
mo, lapk. 9 d. Buvo parei
kalauta nuo sekretoriaus M. 
Botyriūtės, kad perskaitytų 
originalą tos rezoliucijos, 
taip nugązdinusios visą cent 
rą. Taigi aš, gavęs paveliji
mą nuo SLA. 35 kuopos, 
meldžiu gerb. “Laisvės” pa
talpinti tą rezoliuciją. Te
gul sprendžia pati visuome
nė.

“Wilkes Barre, Pa. 35 kp. 
SLA. laikytame susirinkime 
rugs. 14 d. buvo nutarta, kad 
“Tėvynės” redaktorius ne
turi tiesą talpinti “Tėv.” jo
kių protestų, jeigu viena y- 
pata, be jokių fakth, protes
tus rašinėja.

“Nutarta patalpinti į “Tė
vynę” šį nutarimą, kad ir ki
tos SLA. kuopos galėtų tą 
apsvarstyti.

M. Botyriūtė.”
Dabar apsvarstykite, ko 

verti tarimai Lit. Kom. S.

vieni metai, kaip sutvertas) 
jau pralenkė narių skait- 
lium ir senąją Šv. Juozapo 
draugystę, kuri susitvėrė 
1904 metais. Taip ir reikia, 
nes Juozapo draugystė dar 
palaiko prietarus ir privers
tiną ausinę, o kliubas yra 
laisvas ir sykiu priima mote
ris ir vyrus. Kliubas jau tu
ri narių apie 60.

Metiniam susirinkime kliu
bas paskyrė iš savo iždo $5 
Baltimores streikuoja ^iems 
kriaučiams ir nariai dar su- 
aukavo $3.80, kurie ir pa
siųsta streikieriams per 
“Laisvę”.

LSS. kuopa rengia teatrą 
ant 29 d. lapk. Stątys ant 
scenos farsą “Eksproprija- 
torius”.

Ant 30 d. lapk. kuopa nu
tarė rengti prakalbas; kal
bėto jum kviesti A. Bara
nauską iš Brooklyno.

Toliaus jau kuopa nutarė 
mokintis dramą “Jono Šir
dis”. Taipgi išrinko komi
siją, kad paimtų monologų 
ir deklamacijų ir surastų lo
šėjus,'* o gal ir dainininkus, o 
vėliaus mano surengti kokį 
koncertėlį.

Savo nuomonę galiu pri
dėti, kad kuopai vertėtų šia
me sezone daugiaus ką nors 
rimtesnio nuveikti. Kaip 
tai: referatą kokį ar prelek- 
ciją, kur būtų kas nors nau
dingo išguldinėjama darbi
ninkams.

Viską girdėjęs.

gai, tai dėkit ant mano var
do.” Toliaus parapijos pir
mininkas J. Šimkevičia ? pa
aiškino, kad pinigus galima 
būtų atjieškoti per teismą, 
bet tada jisai kunigo nedūos. 
Po gerų apkalbėjimų, buvo 
eista balsuot slaptu balsavi

mu. Likosi nutarta 285 bal
sais, kad geriau kunigo išsi- 
žadėt, bet savo kruvinai už
dirbtus centus jieškoti nuo 
kardinolo.

Ta bažnyčia jau stovi už
daryta antri metai. Pirmi
ninko pagelbininkas paaiš
kino, jog kardinolas prisiun
tė laišką, kad jisai neduosiąs 
kunigo, pakol neaprašys 
jam bažnyčios, koleik nepa
naikins parapijos komiteto 
ir koleik nebus duodama ku
nigui kontroliuoti dešimtu
kai.

Dabar Urbonas nori tver
ti naują parapiją ir statyti 
naują bažnyčią. Kolektuo- 
t a jau ir pinigus, bet, girdė
tis, jog tankiai vietoj pinigų, 
gauna šluotų. Mat, nusibo
do jau ir jam po ta ang’ų 
svetainę su keliais desėtkais 
kaziuku bal ado ties.

Rožytė.

Chicagiečiai galvoja apie 
laikraštį.

Chicago, 111. Vietiniai so
cijalistai apkalba reikalin
gumą socijalistiško laikraš
čio. 15 d. lapk. 4 kuopa tu
rėjo ekstra susirinkimą ir a- 
pie dvi valandas tą klausimą 
debatavo. Nubalsuota, kad 
reikalingas. Kuomet gi pra
sidėjo kalbos apie įkūnijimą 
to sumanymo, tai pasirodė 
net kelios nuomonės: Vieni 
sakė, kad reikia parsikviesti 
kurį nors iš socijalistiškų 
laikraščių iš rytinių valsti
jų, kiti, kad sutverti bendro
vę, treti, kad pavedus daly
ką vietiniam rajonui LSS. 
Nieko galutinai nenutarta.

M. P—kas.

Stoughton, Mass.
Mūsų aniuolai sargai vis 

daugiau pradeda veikti ant 
lietuviškos dirvos.

8 d. lapk. ir vėl sučiupo 
vieną rojaus skystimo agen
tą, katalikėlį S. O., kuris bu
vo streiklaužių vadu Monte
llo, Mass.

Jį deportavo dangaus ka
ralystėn ir ten užsimokėjo 
25 dol. Jisai padavė petici
ją augščiausiam viešpačiui.

J. Fisenka.

Stoughton, Mass.
1 d. lapk. LSS. kuopa buvo 

parengusi balių su pamargi- 
nimais. Balius nusisekė, tik 
pamarginimai neįvyko, nes 
merginos sustreikavo.

Neišmanėlės, argi reikia 
taip pykti, jeigu vienas koks 
ten Varnukas pavadino ne
gražiomis. Reiktų atminti, 
kad pats sau kiekviens gra
žus. Toksai streikas labai 
neišmintingas.

Užtat, sustreikavus mer
ginoms, jų vieton stojo mo
te rįs. Pagirtinos už tai.

Dar tiek turiu pasakyti. 
<ad mūsų moterims reiktų 
susitvert kokia nors draugi- 

Duonos Neprietelius.ia.

Ačiū “Vienybei”.
Ačiū Brightono “Vieny

bei”,kuri paaukavo Lietuvių 
Tautiškam Namui Montello, 
Mass. $5. Pinigus prisiun
tė K. Vaškis kasieriui L.T.N. 
J. Petrauskui.

LTND. Sek. K. Navickas.

Vargai katalikiškos koope
racijos.

Norwood, Mass. 16 d. lap
kričio buvo prakalbos Nor
wood© kooperacijos. Kal
bėjo Ivaškevičia ir Mėšlys. 
Jiedu turėjo suagituoti Nor- 
woodo publiką prisidėt prie 
kooperacijos. Jau pusė me
tų, kaip ji gyvuoja, o krau
tuvės negali atidaryti. Kiti 
jau pardeda užsiminti apie 
šėrų atsiėmimą.

Apie Ivaškevičių pasaky
siu, kad, tam vaikinui ge
riau tiktų kur saliūne džian- 
bambišką spyčių laikyti, bet 
ne rimtą prakalbą sakyti. Iš
ėjo tikra košeliena.

Mėšlius kalbėjo rimčiau, 
kaipo tautininkas, visur kal
tindamas žydus.

Prisirašyt prie kooperaci
jos, turbūt, vienas teprisira
šė. Jeigu jau rengti pra
kalbąs, tai bent kalbėtojus 
parsikviesti atsakančius.

Meilės Kankinys.

Westville, Ill.
Pradėjus orui atšalti, tai 

ir jaunimas pradeda eiti į 
poras. Reikia pažymėti, kad 
daugumas vestuvių atsibū- 
na po šerifo prievarta, nes 
jau per jo pagelbą net pen
kios poros susiženijo. Kurie 
nenorėjo su šerifo pagelba 
imti šliūbą pas teisėją, tai 
gavo apleisti Westvillę ir pa
likti ne plonas merginas.

Gėda Westvilles jaunuo
menei taip elgties! Ar ne
geriau susiporuot iš liuosos 
valios? S. K—večia.

Meriden, Conn.
Mūsų lietuvių nedaug, o ir 

tie patįs išsidalinę į grupas. 
Vieni susispietę aplink D.L. 
K. Gedimino draugiją ir sy
kiu SLA. kuopą. Antri prie 
Šv. Kazimiero draugijos ir 
sykiu SLRKA. kuopos. Tre
ti prie L. Ukėsų Politiško 
kliubo, kur yra ir moterų 
skyrius. •

Ketvirti gi prie L. S. S. 16 
kuopos. Paskutinės dvi 
darbščiausios, nes surengė 
visą eilę prakalbų ir refera
tų. Nora Wallace.

Junction City, III.
Tas miestukas dar tik per

eitais metais tapo inkorpo
ruotas. Miestuko valdyba 
susideda iš italų, anglų ir 
vieno lietuvio. Čia yra tik 
viena anglių kasykla. Gy
ventojai daugiausia italai ir 
enkai. Lietuvių yra 7 šei

mynos ir dusyk tiek pavie
nių. Vedusio jie beveik vi
si turi savo nuosavus namus.

Biznieriai nelabai teuždir
ba, nes jų perdaug yra ant 
tiek mažai gyventojų.

Draugijos jokios nėra. 
Kelintas iš vietinių lietuvių 
priguli prie D-ro V. Kudir
kos draugijos Centralia, Ill.

Senas Grybas.

Stoughton, Mass.

rėjo prakalbas, o vėliaus ir 
debatus. Kalbėjo J. Žalukas. 
Nukalbėjo gerai apie orga
nizacijas ir naudingumą 
tautiškų namų.

Debatai buvo dėl klausi
mo, kodėl žmonės pasilieka

lei dabartinio surėdymo.
Diskusantai nors ir jau

nučiai, bet panašius klausi
mus sumalė į miltus. J. K.

Darbai

drau-

J. Am. ir Co.

Vieni nuo bačkučių 
kiti policijoj atsi-

geriau užsitiki

žiuose santikiuose. Trįs me
tai atgal buvo 2 draugijos; 
dabar jau net šešios..

Tik darbuokimės, 
gai!

tams, l^aip girdėjau, nepa
vyko, 
nukrito 
dūrė

. Na, Organizatoriai Conn, 
valstijos! Tverkite naują 
kuopą!

Paguonock, Conn. Čia 
lietuvių gyvena nemažas-bū-

Stoughton, Mass. Darbai 
šiuomi tarpu eina silpnai, 
ypač pas siuvėjus. Iš kitur I nrikiiviicinm dnrhna Gimini

LAISVU!

skaito socijalistiškus laik- ikiškos veselijos. Veselnin- 
raščius ir neprotestuos. v ‘ 1" ‘

P. Šunuolis sako, jog kiek
vienas aukauja pagal savo 
supratimą. Kodėlgi, tams
ta, nežiūrėjai to supratimo, 
šmeiždūmas visus “Tėvynė
je”?

Gal, tūlas žmbgus neturė
jo už ką duonos nusipirkti. 
O kuris turi didesnį pilvą ir 
per visą amžį nieko nedirba 
— to jūs nematot!

Tamsta klausi, kas tas J. 
Am. ir Co.? Męs nesam ko
kie garsus Veikėjai, bet tik 
ginam savo teises. Męs e- 
sam darbininkai, bet ne ko
kia ten išnaudotojų kompa
nija.

Pabaigoj p. Š. rašo, kad 
męs nei prie jokios partijos 
neprigulim. Prie tautiečių 
negalima prigulėti, nes tie 
perka carui abrozus, nuo 
kun. partijos atstūmė mūs 
Macochai ir Schmidtai, o 
prie LSS. neprigulim, ųes 
tamsta, K. Š., kliudei mums, 
kada męs norėjome LSS. 
kuopą sutverti, bet gal neuž
ilgo prigulėsime.

Sakote, kad kviečiate soci- 
jalistus kalbėtojus, bet vieni 
to nedarytumėte, todėl ir 
nepritariate socijalistų idė
jai. O atsiminkit, kaip jūs 
: šsitarėt apie “Kovą” ir sa
vo laiku Spring Valley apie 
“Keleivį”?

Centralia, Ill.
Mūsų miestelio lietuviai 

mažai ką veikia ant darbi
ninkiškos dirvos. Daugiau
sia laiko praleidžia smuklė
se, o kaip kada ir apsipeša.

Herrin. Ill.
LSS. 21 kuopa surengė 

prakalbas. Kalbėjo C. Ma
jauskas ir Klikūnas. Pra
kalbos publikai patiko. Bu
vo ir deklamacijų, kurios 
taip pat pavyko.

Liaudies Mylėtojas.

Bizunėlis.
Newark, N. J.

15 lapkr. atsibuvo balius 
L/.D.K. Vytauto draugijos. 
Publikos buvo nedaugiausia, 

bet pelno draugija turės 
apie $40. Viskas nusisekė 
gerai; buvo ir lekiojanti 
oačta su dovanomis. Pirmą 
dovaną laimėjo p-lė O. Juo- 
diškiute, antrą — p. Shūlz, 
trečią — pavardės nežinau. 
Ši draugija pašelpinė, dar 
jauna, tik treti metai, kaip 
gyvuoja; ją galima priskai- 
;yti prie pažangiųjų, nes ji, 
savo trumpu gyvavimu, yra 
oasižymėjus, kaipo kultūri
ška draugija. Ji priklauso 
prie L.I.Š. draugijos ir pre
numeruoja “Keleivį,” kaipo 
organą. Greitu laiku bus 
surengtos prakalbos; kalbė
jo jum manoma kviesti drg. 
A. Baranauską. Draugijon 
oriklauso socijalistų ir šiaip 
jau apsišvietusių žmonių. 
Pastaruoju laiku įeina į ma
dą pas newarkiecius pešty
nės ; kelios savaitės atgal, 
oer vestuves taip susipešė, 
<ad vienas gal jau nei nepa
gis. Du peštukai areštuoti 
r r padėti po kaucija, vienas 
jabėgo; dabar įieško detek
tyvai. Gėda newarkieciams 
tokiais darbais užsiiminėti, 
geriaus būtų laikraštį pasi
skaityti ar knygą, kurių 
mums taip reikalinga. Lai
kas jau ir labai laikas pame
sti tokius puslaukinius dar
bus, o prisidėti prie LSS. 
kuopos ir viršminėtos drau? 
gijos ir veikti dėl savo ii 
žmonijos labo.

G.-A. Kalnietis.

Cliffside, N. J. gyvena ga
na daug lietuvių. Veikimas 
ten labai mažas. Vienas 
“Laisvės” skaitytojas prašo 
prisiųsti referatą ir LSS. 
konstituciją.

New Jersey organizato
riams reiktų pagalvoti apie 
socijalistišką agitaciją Clif
fside, N. J.

MIRĖ.
Agota Vaitkūnienė iš 

Centralia, Ilk mirė baisiose 
kančiose. Spalių 31 d-, atsi
kėlus, kūrė pečių; kaip mo
terų yra paprasta pilti kero* 
sino ant ugnies, tai ir nabaš- 
ninkė tai padarė. Per neap
sižiūrėjimą pardavėjo, vie
toj kerosino, buvo gesolinas. 
Pilant ant ugnies, kenas ek- 
spliodavo, uždegdamas ant 
kūno visas drapanas. Tik 
septynias valandas beišgy
veno. Tas pats.

De Kalb lietuviai kįla ap- 
švietoj. Taip rašo mums 
Mažamokslis, smarkiai nu- 
girdamas savo miesto lietu
vius. Susitvėrė ir teatrališ
kas ratelis iš keliolikos ypa
tų. Visi gyvena labai gra-1 pribuvusiam darbas sunku

Wallingfordo Conn, soci- 
jalistai, kaip rašo Vietinis, 
)er diskusijas nutarė, jog 
nereikia vienytis su Socija- 
istų Partija. Jokios naudos 

iš to, esą, nebūtų, o vien 
tik smūgis.

gauti, nes daugumas važiuo
ja kitur darbų jieškoti.

D. Neprietelius.
Junction City, III. Darbai 

pas mus anglių kasyklose ei
na gerai. Dirba kiekvieną 
dieną. S. G.

Centralia, III. Darbai ang
lių kasyklose eina gerai.

Cleveland, Ohio. Šiame 
mieste darbai sumažėjo veik 
visose industrijos šakose, o 
labiausia automobilių išdir- 
bystėje, taip kaip krizio me
tais. Atleido šimtus darbi
ninkų. Visur girdima dar
bininkus guodžiantis dėlei 
stokos darbo. Kasdieną vis 
bedarbių armija didinasi

V. Jurkšietis.
Darbo biuras Detroite. 

Vietiniai socijalistai įkūrė 
čia darbo biurą, kur galima 
gauti informacijos apie dar
bų stovį tame mieste. Infor
macijos duodamos dykai. 
Kreipkitės prie S. Urbant, 
338 West End Ave., Detroit, 
Mich.

Taunton, Mass. Darbai 
eina neblogai ir darbus pri
buvusiems galima gauti.

Agurkis.

Susivicnyjimas netur gar
bes narių!

Pittsburg, Pa. Pereitą 
nedėldienį mėnesinis Susi- 
vienyjimo 40 kuopos susi
rinkimas nutarė šiaip:

“Tėvynės” N49 yra prane
šta, kad SLA. Pildomoji Ta
ryba pradeda priiminėti 
garbės narius į SLA.

“Kadangi mūs konstituci
ja neleidžia turėti garbės 
narių, nieko apie juos ne
kalba, tai męs matome, kad 
tas Pild. Tarybos pasielgi
mas yra nelegališkas, už
gauna mūsų konstituciją ir 
įneša betvarkės sėklą į 
SLA.”

Kuopa reikalauja, kad 
tas nutarimas, kaipo nele
gališkas, būtų panaikintas 
ir Basanavičius nebūtų gar- 
■bės nariu.

Apie tai praneša “Dilgė
lės.”

Beje, paaiškėjo,
ne visų Pild. Tarybos narių 
užklausta, ar jie sutinka pri
imti p, B as. garbės nariu. 
Kaip matyti, tai Račkausko 
ir Co. puomone, ir pačioj ta
pyboj yra “neblogonadež- 
nū.”

Ar tik neprilips ponas 
Račk. galą liepto?

Gardner, Mass.
LSS. 89 kp. lošia teatrus 

kas mėnesį. 15 d. lapkr. hš- 
ta “3envaikis”, “Čigone” ir 
“Adomas ir Jiėva.” Išėjo 
gerai. Tik Adomas ir J ieva 
lošė prasčiau. Uždarbio 
kuopa turės 20 dol.

89 kp. sparčiai darbuojasi 
ant natūralizacijos dirvos. 
Dabar irgi rengiama “parti
ja.” Bus apie 20 žmonių.

Lawrence, Mass.
9 d. lapk. prie LSS. kuopos 

prisirašė dar 4 nauji nariai. 
Nutarta daug darbo atlikti. 
Mokinsimos du scenišku vei
kalu ir ruošime koncertą. 
Nors Lawrence socijalistai 
visi gan jauni, vienok veikia,' 
kaip galėdami.

Užstojus rudeniui jau tu
rėjome du balių, vieną kon
certą ir vienas prakalbas.

9 d. lapk. buvo sudėtinis 
vakarėlis lietuvių socijalis
tų svetainėje. Svaiginan
čių gėrimų nebuvo. Daly
vavo daug ir merginų. Geis
tina, kad jos ir ant toliaus 
pasiliktų su socijalistais. 
Buvo gražiai padainuota ir 
padiskusuota.

Mažoji Liziukė.
J. ''Vanagaičio prakalbos.

Rochester, N. Y. 18 lapk. 
lietuviškos bažnyčios skie
pe kalbėjo J. Vanagaitis. 
Apgarsinimų jokių nebuvo. 
Garsinęs tik kunigas bažny
čioje. Žmonių buvo visai 
mažai. Prakalbos buvo su
maišytos su “bizniu”. Po 
prakalbti rinko aukas, už
rašinėjo “Birutę” ir “Sūku
rį”. Taipgi pardavinėjo Še
rus bendrovės “Birutė” (po 
10 dol.)

TMD. 52 kuopa praėju
siais metais' norėjo Vana
gaitį parsikviesti, bet nepa
vyko. Šiemet dasižinojęs 
kuopos sekretorius, kad Va
nagaitis atvažiuoja, tuo
jaus rašė laišką į paskirtą 
vietą. Bet, matyt, Lietuvos 
tautiečiai
Amerikos kunigėliais, ne
gu amerikoniškais tautie
čiais.

Bet šiuo kartu, matyt, 
nekaip sekėsi su kunigėlio 
pagelba.

Visur esantis.

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
kad net *r turiu labai svarbų reikalą. Jis pats 

i arba kas apie jį žino, malonės atsi
šaukti.

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

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 17 iki 27 metų. Aš esmi 25 metų, 
pusėtinai pamokintas, kalbu keliom 
kalbom. Taigi merginos, kurios my- 

i lite apsivedimą ir dorą gyvenimą, at- 
Į siliepkite ant sekančio adreso." Būtų 
geistina, kad sykiu ir savo paveikslą 
prisiųstumėt.

S. Matulis, (96)
P. O. Box 120, Wilkes Barre, Pa.

Pajieškau brolio Jono Kuro, Suval
kų gub., Vladislavovo pav., Naumies
čio parap., Urbantų kaimo. 13 metų, 
kaip Amerikoj. Metas atgal gyveno 
Pana, III. Dabar nežinau kur randa
si. Jis pats, arba kas apie jį žino, 
malonės pranešti Šiuo adresu;

Antanas Kuras, (96)
282 — 3rd st., So. Boston, Mass.

Lewiston, Me.
16 d. lapk. atsibuvo LSS. 

105 kuopos prakalbos. Kal
bėjo drg. J. Smelstorius a- 
pie kapitalizmo išsivystymą 
ir pavergimą žmonijos. 
Taipgi nurodė gan aiškiai, 
kokiu būdu pasiliuosuoti iš 
po kapitalizmo letenos.

Po pertraukos kalbėjo a- 
pie kooperacijas, nes čia to
kia prakalba buvo reikalin
ga.

Kooperacijos valgomų 
daiktų krautuvė gyvuoja 
jau nuo 6 d. spalių, kuriai ei
nasi gana gerai.

Prakalba žmonėms pati
ko. Monologą atliko P. Pem
pė “Garsaus klebono”; dek
lamavo Jakavonienė “Mūsų 
moteris”, S. Salemonienė 
“Per laukus ir miškus”, P. 
Pempė “Ilgėjimas”.

Aukų uždengimui lėšų su
rinkta $7.61.

Kazys Vilaniškis.

IŠTRAUKOS Iš KORES
PONDENCIJŲ.

Hoosįck Falls, N. Y. gy
vena gana daug lietuvių. 
Kaip mums rašo, ten sunku 
LSS. kuopa sutverti, nes lai
bai tamsus žmonės. Yra’tik 
šv. Jurgio draugija, bet ten 
ne kiekvienas gali prigulėti. 
Jeigu neisi išpažinties — tai 
būsi-išbrauktas.

Artimesniųjų miestų drau
gai, ar negalėtumėt Hoosick 
Falls lietuviams pagelbėti? 
Neužmirškite to!

Baltimores streikuojan
tiems rūbsiuviams.

Iš Binghamton, N. Y. lap
kričio 16 d. Lietuviu Kliubas 
iš savo iždo paskyrė $5.00. 
Paskui parinkta iš buvusių 
kliubo susirinkime ir su
rinkta dar $3.80. Taigi viso 
pasiunčiu per “Laisvę” $8.80

Aukavusiųjų vardai:
K. Bučinskienė, St. Jakše- 

vičius. J. Nevronis, J.J. Vai- 
cekauskas, K. Daeps, A. 
Braždžionis, J. A. Kamins
kas, B. Kaminskas, St. Ja- 
silionis ir P. Adomaitis po 
25c.; A. Palilionis 15c.; J. M. 
Kaminskas 11c.; A. Svirp- 
lis, Stubida, St. Šimoliunas, 
L. Čekanauskas, J. Kamins
kas, M. Barvainis, M. Mu
rauskas ir St. Ūsas po 10c.; 
J. Palionis 8c.; J.Charna 6c.; 
N. Venckųnas ir F. Maldai- 
kis po 5c.

Stasys Jasiulionis.
Nuo red. $8.80 gavom ir 

pasiuntėm streiko kasieriui

Chicagiečių Atydai.
Smagus Balius!

Rengia LSS. 81-ma kuopa 
subatoj, 29 lapkričio (Nov.), 
1913 m., ATLAS SVETAI
NĖJE, 1436 - 40 Emma st, 
arti kampo Noble ir Mil
waukee gatvių. Pradžia 7 
vai. vakare. Įžanga 25c. 
y patai.

Bus prakalbos, dainos, 
deklamacijos bei monologai; 
taipgi bus ir lėkio j anti kra- 
sa su dovanomis. Todėl 
kviečiame visus atsilankyti 
ant šio vakaro, nes retai ka
da būna tokie vakarai. Pui
ki orkestrą griežš visokius 
šokius. Komitetas.

Cedar Point, Ill.
Vietinis tautietis bando 

mane per “Laisvę” kritikuo
ti. Jisai sako, jog ne jie už
kvietė ant diskusijų, o tik 
tautiečiai sutikę, kad Šunuo- 
lis eitų ant diskusijų su J. 
Am.
Kame gi tie tautiečiai yra? 
Man yra žinomi tik du tau
tiečiai iš viso.

Toliaus prikišama, kad 
męs patįs parašėm lapukus 
“Ar lietuviams. reikalingi 
tautos namai?” , Tas netie
sa. Tema buvo “ar tautos 
namai nereikalingi ir dėlko 
męs juos neremiame?” O 
lapukus męs parašėm, tams
tos pasiklausę, bet kuomet 
atšakiai, vistiek kas juos pa
rašys, tai męs ir parašėme.

Netiesa, būk męs koją ki- 
šom rinkime aukų tautos na
mams. Tai kam “Tėv.” ra
šėt, jog prieš mitingą kiek-, 
vienas buvo prielankus su
manymui? Tai reiškia, kad 
pats pakišdąmas visiems ži
nomą protestą^ tą prijauti
mą suardei.
no j ai, kad visikad jaunas kliubas (nestik sų pinigus nenuneštų kuni-

Gi tamsta ži- 
nariai

Bentleyville, Pa.
Ir pas mus išrinko du soci- 

jalistu urėdninkais. Dėlei 
rinkimų kilo suirutė. Sako
ma, kad kapitalistiški politi
kieriai šuklastavo balsus. 
Visos kapitalistiškos parti
jos statė vienus kandidatus, 
betgi visiems nepasisekė 
galvos susukti.

Dėlei balsų suklastavimo 
bus dar ir teismas.

Binghamton, N. Y.
Lapkričio 16 d. Liet, kliu

bas turėjo metinį susirinki- 
• mą, kur buvo renkama val

dyba. Išrinko visus socija- 
listus. Smagu pasigirti,

KATALIKAI KOVOS SU 
KARDINOLU.

Montello, Mass. Lapk. 17 
d. atsibuvo ekstra susirinki
mas Šv. Roko parapijos. Su
sirinkimą atidarė pirminin
ko pagelbininkas ir kasie- 
rius paaiškino, jog visus pa
rapijos pinigus, kurių apie 
$l,000.oo buvo padėta į ban
ką ant kardinolo ir parapi
jos vardo, jau išėmė kardi
nolas be pasiklausimo para
pijos komiteto. Kad tie pi
nigai išimti iš bankos, suži
nota tik dabar, nors jie buvo 
išimti tuojaus po įdėjimo. 
Mat, kardinolas pernai aiš
kino : “jeigū norite, kad jū-

Norwood, Mass.
15 d. Lapkričio LSS. 133 

kuopos atsibuvo prakalbos 
ir balius. Kalbėjo L. Pru- 
seika. Prakalba publikai pa
tiko. Publikos buvo viduti
niškai. Po prakalbų prasi
dėjo šokiai ir visi gražiai 
linksminosi. Kaip girdė
jau, dar ir pelno atliks keli 
doleriai. Taipgi tą patį va
karą atsibuvo ir kelios kata-

pie^lOO pavienių. Gyvuoja 
čia' katalikiška šv. Kazimie
ro draugija. Laikraščių ma
žai kas,skaito. Daugiausia 
dar skaitomas juodasis 
“Draugas/

“Męs čia norim kuopą su
tverti” — rašo mums “Lais
vės” skaitytojas. — Norėjo
me gauti Stasiulevičių kal
bėti, bet buvo jau pervėlai ”

' ŠTAI KA AS TURIU PASAKYTI
Jeigu jums reikia banko, tai aš patariu atlikti savo reikalus per

CENTRAL MANUFACT. DISTRICT BANK
1112 W. 35th Street, netoli Morgan St., Chicago, 111.

Nes jis yra: 1. Po valdžios globa ir priežiūra.
2. Turi kapitalo $262,^00.00.
3. Atlieka dalykus sąžiniškai ir mandagiai.

r -- Kalba Lietuviškai =====
SIUNTIMAS PINIGŲ. LAIVAKORTES. VISOKĮ DOKUMENTAI.
’ Lietuvių Skyriaus Vedėjas A. PETRATIS.
Atdara: nuo nuo 9 r. Iki 8 vMk. gubotomis Ir panedHlals. šiaip nno9 r. iki 4 po plot.



valsti-

vaiku

DIDELIS BALIUS

Jau spaudoje kalbamokslis

A. K. ŠŪKIS,
67.3 N. Main st., Montello, Mass.

1 butelis Rusiškos Višniuvkos.........$1.00
1 butelis Orandžiu Vyno..................  50c

Viską atiduosime tik už...$1.00
1 butelis Apriko! u Brendęs..............$1.00
1 butelis Pyėiu Vyno ............................ 5Oc

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

LAISVE

VIETINESZINIOS.
29 d. lapk. Lietuvių Sve

tainėje bus sulošta juokin
giausi veikalėliai, kokių 
da lietuviai nematė savo gy
venime. Bus lošiama “Jau
navedžių naktis” ir “Meš
ka”. Ateikite, o pamatysi
te, kad tai teisybė sakoma. 
Prisijuokę, galėsite links
mai pasišokti.

Komitetas.

Massachusetts 
joj gyvuoja naujos teisės, 
aprubežiuojančios 
darbą pramonės ir industri
jos įstaigose.

Daugelis bosų labai tuomi 
neužsiganėdinę. Jie būtinai 
užsispyrę panaikinti tas tie
sas.. Sako, jeigu daktaras 
ar mokytojas paliudys, kad 
vaikas subrendęs dėl darbo, 
tai ir gerai.

F. Cleary už užpuolimą 
ant advokato Jolles, gavo 
30 dienų kalėjimo.

Kas tai, kad Bostone la
bai pasitankino įvairių ru
sių užpuolimai!

Naujai besitveriantis gas- 
padinių kliubas perkėlė savo 
mitingus į pobažnytinę sve
tainę.

Išanksto galima sakyti, 
kad šioks ar toks susiartini
mas su kunigu ant gero ne
išeis. Kunigai visuomet bu
vo priešingi moterų bruzdė
jimui. Jeigu gaspadinių 
kliubas turi savo tikslu la- 
vinties ir šviesties — tai ko 
gero jos laukia iš kleboni
jos?

30 d. lapkričio socijalistų 
svetainėj bus koncertas. Ak
toriai, kurie nori jame da
lyvauti, meldžiami jau iškal- 
no prisirengti. Kas norėtų 
platesnių žinių, tegul krei
piasi į koncertų rengimo ko
misiją, kuri susideda iš M. 
Balčiūno ir J. P. Raulinai- 
čio. Juos galima, matyti 
kiekvienam kuopos susirin
kime.

23 d. lapkr. socijalistų sve
tainėje atsibuvo LSS. 207 
kuopos prakalbos. , Kalbėjo 
J. Neviackas ir L. Pruseika, 
agituodami prigulėti prie 
L. S. Sąjungos. Prie kuopos 
prisirašė 2 nauji nariai.

Aukų surinkta smulkiom 
duoklėm $5.43; pridėjus An- 
driušio 25c. ir Svotelio 32c. 
—susidaro $6.00. Kadangi 
už svetainę mokėta $1.00 — 
tai kankiniams liekasi $5.00, 
kurie ir pasiųsta kankiniui 
šelpimo komitetui.

niam pamoksle vėl iškeikė 
Lietuvos Dukterų Draugiją, 
kuri yra pirmeiviška ir ne
nori būti po jo pantapliu. 
Ragino neiti ant LDD. ba
liaus, kuris atsibus 26 lapk. 
ant St. Omer salės. Ačiū tam 
iškeikimui, žinoma, daug 
daugiau publikos susirinks, 
nes Tamošius puikiai išgar
sina pirmeiviškus užmany
mus.

Policija uždarė poolroomį 
Stepono Guralskio, kuris 
randasi po N274 ant Broad
way, So. Bostone. Pasirodė, 
jog ten leidžiama žaisti ma
žiems vaikams, kurie neturi 
raštiško pavelyjimo nuo sa
vo tėvų.

Ferai Labdarystės Drau
gijos pasibaigė. Viskas 
gražiai nusisekė. Ypač buvo 
daug publikos subatoj.

Metinis Balius!
Rengia Dr-stė Lietuvos Sūnų, Cam

bridge, Mass. Atsibus 27 lapkričio, 
1913 m., svetainėj Cuprus Hali, 40 
Prospect st., Cambridge, Mass. Prasi
dės 1 vai. po pietų.

Važiuojant iš kitų miesčiukų, išlip- 
kit ant Central Sq. (94)

Pranešimas Montello 
lietuviams.

Pranešu, jog aš atidariau dirbtuvė
lę padarymui naujų ir pataisymui se
nų Čeverykų. Darbą atlieku greitai ir 
pigiai. Turinti suplyšusius čevery- 
kus, neškite pas mane, o aš pataisy
siu. (100)

Gražus Balius!
Lietuvos Dukterų draugystė rengia 

puikų balių, kuris atsibus seredoj 
prieš Thanksgiving Day, 26 d. lapkri
čio (November), 1913 m. svetainėje 
St. Omer Hall, 376 Broadway, So. Bo
ston, Mass. Pradžia 7 vai. vakare. 
Įžanga vyrams 35c., moterims 15c.

Lietuvos Dukterų draugyste padėjo 
visas pastangas, kad parengti pui
kiausi pasilinksminimą, kokio So. Bo
stone dar nėra buvę. Taigi nepraleis
kite tos progos, nes vėliaus labai gai- 
lesitės.

Širdingai kviečia Komitetas.

. —Rengia—
Lietuvių Ukėsų Draugija

Atsibus Thanksgiving 
Dienoje

27 LAPKRIČIO (NOV.) T3
Lietuvių Svetainėje

Kampas E-ir Silver Sts. 
So. Boston, Mass.

Prasidės 2 vai. po pietų
trauksis iki vėlai nakties

DAKTARAS IGNOTAS STANKUS
Vienatinis tikras lietuvys daktaras ir chirurgas cleloje 

Philadelphijoje. Kito lietuviško daktaro nėra mieste Phi
ladelphijos. Serganti netrotykit laiko ir pinigų,bet tiesiog 
kreipkitės ypatiškai arba laišku, prie daktarb Stankaus, 
o apturėsite tikrų ir teisingą gydymą. Atmink skaityto
jau, jog Dr. Stankus yra baigęs didesnį daktarišką mok
slą, kaip tai: po užbaigimui medicinos mokslo GARSIA
ME STEITAVIŠKAME 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 operacij as ir gydyti pavojingas ligas.Taip
gi buvo miestavu daktaru kur praktlkavojo pohošpitalių 
dispenseres dienomis ir naktimis. Dabar treti metai kaip 
Dr. Stankus jrengė savo locną gydyklą SANATORIJĄ
mieste Philadelphijos dėl gydymo visokių ligų. Atvažiuojanti iš toliaus gali pasilikti tiesiog jo 
SANATORIJOJE dėl gydymo.

J2T 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 abclną 
nusilpnėjimą. Visokias moterų ligas: nereguliariškas mėnesines,skaudėjimą strėnų ir paširdžių. 
Visokias vyriškas ligas, paslaptingas ir įgautas per išdykumą. Gydo ligas su lickarstomis 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 c*'®0 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 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.

KT PADĖKAVONE8 UŽ IŠGYDYMĄ „^3
Čionai sutalpinti visų yra negalima, bet kelios padėkavončs talpinąs! su pavelijimu pa

čių pacijentų. Kitos visos padėkavonės yra užlaikomos didžioj slaptybėje, Jurgis Bucikas, P.B 
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 skaudėjimų strėnų, nugaros, 
kojų, nereguliariškas mėnesines ir gėlimą paširdžių. Vietiniai daktarai nieko negelbėjo, tiktai 
ateidami į 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 padare 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 
Fabijonas Druteika, 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 li
gos, kaip tai: kosulio, skrepliavimo, skaudėjimo krutinėję ir paširdžiose.

Visuomet kreipkitės ypatiškai arba su laišku ant tikro adreso taip:

DAKTARAS IGNATIUS STANKUS
1210 S. BltOAI) STREET, - - PHILADEljPlIIA, l’A.

Ofiso valandos: Iš ryto nuo 9 iki 11. Po pietų nuo 2 iki 4, vakarais nuo 7 iki8 vai.
Nedčliomis nuo 9 iki 11 vai. ryto ir nuo 1 iki 4 valandai po pietų.

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 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

SKAITYKIT ir PLATINKIT

ŽIŪRĖK! ŽIŪRĖK!

tarptautiškos kalbos, nes jau viso pa
saulio žmonija lavinasi tos kalbos. Jei 
nori kalbamokslį ESPERANTO pama
tyti pirm išėjimo iš spaudos,tai prisiųsk 
įdėjęs sidabrinį dešimtuką, o męs pri
siusime sąsiuvoje pradžią spaudos ant 
pažiūros. Rašyk greitai ant šio ant
rašo:
“LITOVOJ ESPERANTO”
73 Porter Ave., Montello, Mass.

Važiuokit į Lietuvą
, IŠ BOSTONO

kur atplaukia geriausi laivai ir pi
giausios šifkartčs.

Pigiausias mainymas ir siuntimas 
pinigų i visas dalis pasaulio. Padarom 
visokius dokumentus, k. t. doviernas- 
tis, atjieškojimus dalių ir tt.

Visiems važiuojantiems per mūsų 
ofisų, padarom liuosą rubežių.

Priimame pinigus ant palaikymo. 
Skoliname pinigus pirkimui proper
šų. 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:

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

37 Cross St., Boston, Mass.

Naujos Mados
GRAMAFONAj

$20 vertės mašiną atiduoda tik už $17

Aš užlaikau Columbios gramafonus su lietuviš
komis! dainomis, kurias išgieila labai gražiai ir 
aiškiai. Ant abieju pusiu yra kitokia dainelė. Re
kordai yra padaryti stipriai ir nuli laikyti kelis 
metus. Kiekvienas rekordas kainuoja tik 75c:

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

Galit gauti Wictor mašinų ir rekordų, 
gražiai dainuoja lietuviškai, net malonu 
klausyti.

Kreipkitės šiuo adresu:

CHARLEY (1RANECKAS,
28 Essex st., Athol, Mass.

r. Richter’
54

J
g EXPEUER

Drūti muskulai neatneša naudos, 
jei Jus Romalizmas kankina. Su 

PAIN EXPELERIU
V • Y •o jei (Iručiai subers! i ai uos Jum tuoj 

•* n?» 1 n» a irv i»i i m n i r i t imi I i n « it r L»v !»<f ipalengvinimą ir prašalins priežast į 
sKaUSmtį. Rauimml aį> Ick'iKH* lis l*6c Ir 60s

F. Ad. Richter & Co.
T., NEW YORK.

Temikil ahtAnkoro 
ženklo apsaugohno

* Nesveikiems, silpniems ir sergantiems susipratusiems
J žmonėms.
■ Tie, kurio ilgį inikį sirgo landžiodami nuo vieno daktaro prie kito ir daug pinigų išmoka
mi jo tiems, kurie netik neišgydė, l>et dar paarsimi labiau užsemlinaiit ligįt per kę n<‘galejo
* gerai dirbti; tnd nplu ėjo dulieltnvį nuostolį, — ve l»o naudi s išmokėtus : inigus ir nustojlm^ 
J uždarbio; tik todėl, kad užsidėjo su menkos vertės daktarais, kurie negali išgydyt.
V BET KITI, KURIE SUSIPRA I Ę, NORS SILPNI IR SERGANTI ŽMONES;
I liet su vlsok loms šviežioms ir užsėti d yloms ligoms atsišaukė prie garsaus, visiems žinomo kal- 
5 po gerinusio Amerikoje PHILADELPHIJOS MEDICAL KLINIKO mokslinčių daktarų, tnd ta- 
i po išgydyti trumpam laike, nctrotijnntdovnnai pinigų ir uždarbio; per kiį apturėjo dldelj 
ji dubeltavą pelną, sveikatų, drūtumą ir pinigus sučėdijo.
f 1$ TŪKSTANČIŲ IŠGYDYTŲ NUO VISOKIŲ LIGŲ ŠTAI KĄ PATYS ŽMONES RAŠO
k PRISIUNČIANT SAVO PAVEIKSLUS DEKAVODAMI:
'f GARBINGAS P1HLA. M. CLIN1CI Siunčiu didžiausių padėkavong už greitų išgydymų 
m nuo skaudėjimo galvos, strėnų, vidurių ligos, negalėjimų valgyt ir miegot Ir nuo susilpnėjiMtio 
9 viso kimo. Pirmiau gydžiausi pas daugelį daktarų, liet anie t ik vietoj pageliais daug pinigų iš- 
f kaušg, o 1 igų laida .1 pan ršino. V ienok kaip prisiųstas .1 ii s iiekarstns s m artoju u, tad pasilikau 

pi Imi i Išgydytas, sveikas ir laimingas. Už tai dar kartų ištariu ik’Iu l’h iln. M. K linikui ir Jus
1 garbingų vardų ga siusiu terp savo tautie.ėių, kad išgyilot ir tada kaip k.ti neįsti ngc. Su gundo-

ne J. Bernot, 42 Franklin St., Springfield, Ma: 
GUODOTINAS DAKTAREI 

Labai dėkingas už tikrų išgy
dymų ir už liekarsbis, nuo ku
rių pastojau kaip naujai ant 
svieto užgimęs, išgelbstint nuo 
slaptos ligos. Taip gerai dabar 
jaučiuos, kad į t umpų laikų 
net 15 svarų daugiau sveriu. 
P. Islunčiu savo paveikslų, lik 
damas sveikas ir džiaugdama
sis, pilnas guudončs S. Kolom 
člukas, 41 Avė, L., Salve ton. 
Tex.

TEll’AT Mr Žukas. M--Kccs 
Rocks, I’il, prisiunkdiimas sa
vo pnv ilislų, nemažiau yru dė
kingas už išgydymų nuo sun
kios ir pa voj i ligos Ilgos. Kiti 
negalėjo išgydyt.

...............  Mr Žukas.
Mrs Zofija Bustrykcne, C. M. and St, Paul st. SoTileski, Wls. Štai kų rašo: Nesuskaitytu* 

kartus labai gražiai < lėliu voju Phila. M. Clinikui. už i šu«-l liejimų n a nes i-u yda n t nuo moteriškų 
nesveikumų ligos kaip nusilpnėjimo, teip ir skaudėjimų. Dabar esu pilnutėliai sveika ir dau- 
ginti gydyties nereikalauju.

* GERESNIŲ FAKTŲ nieks negali reikalaut; kų užtv irtin.i didelės daiigylsN Išgydytų.

J KAD JAUI1ESI NESVEIKA^, i^syktiesiok priekliniko
f kreipsies, nes 1 i elta r'ta s išsiunčia po visų A me rilių ir kitas dalis svieto, o busi t dėkingi kaip ir 
? visi, kuriuos i’hila. M. Klinikas apdovanojo tmmi didžiausiu turtu, tai yra sveikata.

A THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC
9 todėl greičiau už ii tus daktarus išgydo ir tokias ligas, kurių kiti neįstenge; kad čionai kiek- 
1 v lenam a Įsišaukusiam užrašo i r su ta i^o special išk.i i I ivlii rstns iš geria usių gvaniniuot ų mediką- 
S menių naujausių išradimų, kurie pasaulyje yr i Žinomi kaipo geriausi ir todėl, kad prio i’liila.

1 M. Kliidko yra netkeletas I’rofesioraiiškų Daktarų, terp kurių yra net Amerikos valdžios meda- 
a lių apdovanotų.
9 ŠITIE GARBINGI mokslinčiai, Profcsonal. Daktarai, pirma ranka prie Klinikų;
f* Daktaras ALEX. BROWNAS, Superintendent, Dr. \\ IM AS YODER, Medical Director.
't Į51TĖMYK, kad slaptybes ligų saugiai užlaikoma, visada.
į KAD ESI NESVEIKAS MINGIL ud a* nlnkji^'id.dgu’SH gy. 
F veni, tad npršyk savo ligų bei nesveikumus 1 lot n vi šitoj kalboje kas kenkia, o t ikek, kad apturėsi 
$ tikrų pagalbų sveika! ii kaip tūkstančiai, kurie jau džiaugiasi irdėkavojn, nes Čionai išgydo ir
4 tokia?,kuriųliitl neg dėjo išgydyti kaip šviežius teip ir ttžsi.scnoj sias ligas nuo skaudėjimo: 
> pečiuos, rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, galvos, šonų: išla’-rimai spuogais nuo 
t blogo ir nečystokraujo, nuo saužagy-tės sėklos nnl- j.iino, nusiipnėj m<>. vidurių uedirbiino.už-

kietėjimo slogos, greito pailsimo, nerviškumo, baimės, silpno ir numažėjusio I raujo, užkrečia- 
mų slaptų lytiškų ligų. Širdies, kepimų, inkstų, silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, 

fl nu peršalimo slogų, blogų sapnų, n tnigos, neturėjimo apetito, b? p< il o. b • pjaustymo lx-opc- 
9 racijos, betsu Nekarštoms, kurios tuksiančius išgydė. Tcippat moteris nuo skausmingų mė- 
’ nesinių irkitokiųligų, kurios užpuola v rginlmui žmonių, VYRŲ ir MOTERŲ. Reikalaujant
5 rodos nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po^šiuo adresu:

į THE PHILADELPHIA M. CLINIC,
f 11 17 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA.
ft VALANDOS; nu<> 10 iš ryto iki 1 po p. Šventadieniais nuo 10 iki 3. Ctarn i r Pėtnyčlomis nuo 

A 0 Iki 8 vali. Reikalaukit nuo Kliniko dovanai ir skaitykit knygą ,,Daktaras",
g Pasarga: kurie daktarai negali išgydyt, tai gali kreiptis prio Phila. M. Clinlco.
9 onpiiirės rodų.

Mr S. Kolomėiukas.

VY1NAS IR LIKERIAI
Kad išgarsinti mus gerinusį vyną, štai kokius nuleidimus męs padarėme Lapkričio mėn.

Gvarantuojame, jog mus vynas yra tyriausia Ir geriausia.
Perkant gorčiais, nūleidžiame už žemiausias kainas

Kentucky Straight Degtines pilnos mieros gorčius—$2.00 
Californijos Brendęs gorčius—2.(M)

Aly, Eliy, Porterį ir Toniką galite gauti skryniomis, bačkomis, pusbaČ- 
kiais ir bertainiais. Perkantiems daug ant baliy, veselijy, krikštyny ir 

kitę pasilinksminimy nūleidžiame 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,

“Laisves” Redakcijoj 
galima gauti šios 

knygos.
Čenstakavo .Klioštoriaus Slaptybės 

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

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

LIAUDIES DAINOS 15c.
MOKSLAS .RANKŽINYSTĖS 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 apsakimėlis iš revoliucijos lai
kų....... . ...................................  15c.

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

PRASIKALTIMAI ir 
liai. ..... .....................

“PASAULIŲ RATAS” .
“AUDĖJAI.”. Puikus veikalas 
“KAS IŠGANYS LIAUDĮ.” .. 
“GIEDROS KALENDORIUS.”
“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. M»ss.

ir

Muzika bus kuopuikiausia. BIZNIERIAI!
y

Aptiekorius ir Savininkas

i

Samdome darbininkus

S
a>■UI*

ku-

lUSKAS
So. Boston, Mass. Iius savo paskuti-

558 Broome St.
NEW YORK, N. Y.

K. SIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c St.

> SO. BOSTON, MASS. & 

Telephone So. Boston 21014 ir 21018.

Užsisakykite išanksto KALENDORIUS 
dovanom savo kostumeriams. Šįmet 
“LAISVES” spaustuvė turi gražiausių 
ir pigiausių kalendorių. I Akušerkai

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

WILLIAA1 P. J. HOWARD
Lietuviška pavardė buvo 

Vincas P. J. Kavaliauskas

315 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

e) w~ ~ • ■ p

rime 
ir prirenka- 
me Akinius

U.S. STONE 
Akių Specijalistas

399 a Broadway ggggį 
** arti E Street

Pabaigusi kursą Womans Medical w
College, Baltimore, Md. £2 Pasekmingai atlieka savo darbą prie S 

gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir !S 
pagelbą invair.osc moterų ligose. UŽ

« F. Stropiene,*,^!"?“.;. 1
* SO. KOSTOINi, MASS. »

IMPORTUOTOJAI IR DAUGU
MOJE LIKIERIŲ PARDAN Ėjai

BOSTON, MASS.

0'.' t ...

THE
MAGIC

Charlestowno daktarai ir
gi sutvėrė trustą. Jie nuta
rė daugiau imti už vizitus 
pas ligonius. Daktaro parei
kalavimas nakčia seniau ap
sieidavo $2.00, dabar jau 
$3.00.
—Viskas brangsta.

“Turkeys” gabena į Bos
toną iš visų pusių. 25 tūks
tančius kalakutų veža iš 
Tennesee valstijos. Šiemet 
Thanksgiving dienos pietus 
apsieis kelioms dešimtims 
centų mažiau, negu perei
tais metais.

Daugelis bostoniečių ren
giasi vykti 27 d. lapkričio į 
Montello, kad dalyvauti iš
kilmėse įžengimo į tautišku 
namą. Kadangi buvo pas
klidusios žinios, kad iškil
mių nebus, tai turime pra
nešti, kad viskas atsibus su- 
lyg išanksto išdirbto pro- 
gramo.

• Mus prašo pranešti, kad 
kitą , panedėlį, 1 d. gruo
džio, Lietuvių svetainėje at
sibus susirinkimas, kur bus 

* apkalbama reikalai įsteigi
mo kooperacijos.

Pradžia susirinkimo 7 
vai. vakare.

Aštuonius keleivius 
rie atvyko Bostono uostan 
ant laivo “Molthe”, depor
tuos atgal. Vienas iš de
portuotų yra bankieris.

Kviečia atsilankyti
Komitetas.

Keliauk į Lietuvą arba 
iš Lietuvos visada per 
Bartasziaus Agentūrą, 

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

Žėmiau paduodu laivy išplaukimo die
nas:
S.S. “New Amsterdam”, į Rotterdamą 

December 9, 1913. Kaina $37.00
5.5. “Kronprinzessn C.” į Bremen

Expresas, 6 paras, Decern. 2. $4.00
Norintiems keliaut stačiai iš Bosto

no laivai išplaukia.
5.5. “Hamourg” iš So. Boston į Hamb.

December 6, 1913. Kaina $33.00
5.5. “Arabic” iš Bostono į Liepojy

December 15, 1913. Kaina $37.00 
Laivakorčiy ir kity patarimų jūsy ke

lionei kreipkitės j jums artimiausį mūs 
ofisą.

dėl gelešinkeliy, Canadon 
fabriku ir farmy.

United States
Employment Office

43Portlandst., Boston, Mass.

DIDELĖ SĄKROVA
Visokių lietuviškų,polskų ir rusyknygy, 
laiškams popierų, tikry trejanky,geriau
sią britvų, puiky biznieriams kalendo
rių, laikrodeliy, retežėlių, žiedų, špilkų 
ir kitų auksiniu daiktų. Reikalingi agen
tai. Knj gu kataliogą siunčiam įdavus 
už 2c. štampą. (X‘9?0

F. MILAŠAUSKAS
25 Second St

■f

“SO.OOO Kataliogų DYKAI!
Prisiysk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ, 
ŽIEDŲ ir visokiy auksorišky daiktų. Siun
čiam į visas dalis svieto. Mūšy 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 P TinniL 822 Washington St. 
Joi . 2 Uimid, BOSTON, IV1ASS:

Išsiųsdink šiandien tiktai 
vieną dolerį, o apturėsi 
Edmondo Steponaičio raš
tų knygų, kuri privalo ras
tis kiekviename lietuviška-,

me name. Steponaitis buvo vien: s iš | irmųjy inū. y jaunųjų rašyboj';, 
kurie duoda mums pradžių grynes literatūros siiovii, k .n ip visų pir- 

kminusias tikslas jau nebevien žadinimas tautos, visuomenes sąmonės, bet 
ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailiosios muši] raštijos.

Tąjį daily poezijos ir prozos rinkinį galin a gauti tiktai už 1 del. pas

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

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

AKIS
-kJ?? apžiū-

prasikaltė- 
10c 
25c. 
50c. 
50c. 
15 c.

Telephone So. Boston 605

LIETUVIŠKAS

Advokatas

TAIN-EXPELLEK 
Žmogus jei kankinamas skausmais yra 
be pagelbės kaipo akru!as sudaužytas 
ant skalu. Ar kenčiate skausmus Roma* 
lizino, Neuralgijos, Užsišaldymo ir t. t. 
tada pamėginkite pora sykiu sutepti su

1‘ A I N E X P E L E II I U , 
PASOVSNCZIAie NAMINIAIS VAIBTAI8.

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

bcniykit ant ant d^/iker/o — aenkto apoanyo'init.

Telephone So. Boston. 845 M

DR. F. MATULAITS
495 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Valandos:

Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare.
Nedaliomis iki 8 vai. po piet.

Nauja Lietuviška
.KRAUTUVE

Užlaikome, parduo
dame ir pataisomo ge
riausia S1U V A M A S 
MASINAS, puikiau
sius Gramafonus ir ki
tokius muzikališkus 
instrumentus. Vai
kams keričiukus, Bai- 
sikelius, visokius laik

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

A. RAULUKAITIS Ir J. GIRDVAINIS 
Lietuviai savininkai

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

TEISINGIAUSIA < FlT’ir’IZ A 
IR GERIAUSIA AHI IRK A

LIETUVIŠKA 1 iLlkrt
Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai Lietu
vos ar Amerikos daktary. Tai vie
natinė lietuviška aptieka Bostonh ir 
Massachusetts valstijoj. Gyduolių 
galit gaut,kokios tik pasaulyj varto
jamos. Galit reikalaut per laifi- 
kus, o aš prisiysia per expresą.

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 jr 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 “Laisves” krautu* 
vėje




