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AMERIKOJ.
Nusišovė ant tėvų kapo.
Holyoke, Mass., 8 spal.— 

Alfonsas Westieser, 40 metų 
vaikinas, atėjo ant savo tė
vų kapo ant Calvary kapinių 
ir šovė į save. Paskui jis li
ko nuvežtas į ligonbūtį, kur 
greitai pasimirė. Jis dirbo 
iki pėtnyčios kaipo audėjas 
ir liko atleistas iš darbo. Tas 
tai ir buvo nusižudymo prie
žastim.

250 mergaičių išgelbėta.
Wheeling, W. Va. 8 spalio. 

—Prieglaudos name Home of 
the Good Shepherd, Edhing- 
ton Lake, iškilo gaisras. Na
me buvo 250 mergaičių, ku
rios visos iššoko per langą. 
Joms padėjo išsigelbėt namo 
darbininkės ir kunigas.

I
Sudegino gyvatę.

Vandalia, Mich., 8 spalio. 
—Kada 6 metų mergaitė 
Jennie Rodeski įkišo į pečių 
malką, tad iš jos išlindo gy
vatė apie 3 pėdų ilgio ir pra
dėjo raitytis pečiuj. Mer
gaite turėjo gana proto, kad 
uždaryt pečių ir gyvatė su
degė.

McNamarų byla prasideda 
"Los Angeles/9 spalio.— 

Seredoj didelėj naujojoj Re
kordų salėj pasikels uždanga 
ir atsivers pirmasis aktas 
antrosios didelės dramos, ku
ri liko parašyta darbo su ka
pitalu kovoj, kada John Mc
Namara ir jo brolis James 
McNamara liko apkaltinti 
sudinamitavime “Los Ange
les Times” laikraščio rašti
nės, kur būk likę užmušta 19 
žmonių.

Kaip kaltintojai, taip ir 
apginėjai pranešė, jog yra 
prie bylos prisiruošę. Val
džios prokuratūra liko ap
ginkluota įvairiausiomis in
formacijomis Williamo Burns 
šnipų agentūros. Valstija iš
leidžia milijoną suviršum do
lerių, kad tik parodyt, jog 
McNamaros yra kalti. Šau
kiama jos 400 liudytojų, ku
rie turės pasakyt, ar darbi
ninkų unijos vadai kalti. Or- 
tie McManigal pats prisipa
žino .dinamitavęs raštinę ir 
tokius pat darbus atlikęs ki
tuose miestuose, nes broliai 
McNamaros jam užmokėda
vę ir surengdavę viską rei
kalingą. McManigal bus 
liudytoju prieš McNamarą. 
Yra pilna viltis, kad kapita
listai papirko McManigalį ir 
jis suloš judošišką Harry Or
chard© rolę, kuris Haywoodo, 
Moyerio ir Pettibone byloj 
prisipažino užmušęs Idahos 
gubernatorių su minėtų trijų 
vyrų pakūrstymu ir būk jie 
užmokėję jam už tai. Pasi
rodė, kad Orchard yra vie
nas iš didžiausių melagių, ka
pitalistų papirktų. Dabar 
jau šiek-tiek paaiškėjo, kad 
McManigal yra Burnso šnipų 
agentūros nariu. Šita šnipų 
agentūra taip sutaisė dalyką, 
kad net 15-koj valstijų Mc 
Namaras kaltina už dinami- 
tavimus, skelbiama, būk jie 
piktadarystes papildę 100 
vietų.

McNamaras teis prisieku
sieji teisėjai. Tikima, kad į 
teisėjus bus išrinkti vien tik 
farmeriai.

Apginėjų skaitlių organi
zuoja garsus advokatas, filo
sofas, rašėjas ir darbininkų 
vadovas Clarence Darrow. 
Vedimui bylos yra leidžiami 
3 laikraščiai. Visas pelnas 
nuo jų skiriamas bylai. Be 
to iš visų miestų ateina gau
singos aukos nuo darbinin
kų. Abelnai ir apginėjai tu
rės apie milijoną dolerių. 
Darrow tikrina, kad jis ne
šauks liudytojų, o pats argu
mentais darodys, jog McNa
marų suėmimu ir pasiryži
mu juos nužudyti kapitalis
tai norėjo suardyti darbinin
kų organizaciją ir užkenkti 
visam jų judėjimui.

McNamarų byla svarbes
nė, negu visos kada-nors bu
vusios bylos tarp kapitalo ir 
darbo.

129,000,000 dol. laivynui.
Washington, 7 spal.—Ka

rės sekretorius George von 
L. Meyer apskaitliavo, kad 
ateinančių metų Jungtinių 
Valstijų laivyno užlaikymas 
atsieisiąs 129,0.00,000 dolerių.

Šiltinės atidarė karčemas.
Winsted, Conn., 4spalio.— 

Miestelio Torrington gyven
tojai, kurių tarpe skaitoma 
250 žmonių, sergančių šilti
nėmis, ir kur 9 žmonės pasi
mirė nuo šitos ligos, balsavo 
1000 balsų viršiau už karče
mų atidarymą, nes pripažin
ta liko, jog šiltinių prieža
stim buvęs vanduo. Šitame 
miestelyj seniai jau yra bu
vusios karčemos ir tik dabar 
gyventojai pasiryžo vietoj 
vandens gert alų.

Madera prezidentu.
Mexico City, 6 spalio.— 

Francisco Madera liko Mexi- 
kos prezidentu ir užims vietą 
15 lapkričio. Jo veikimas 
prasidėsiąs nuo to, kad išsiųs
ti kariumenę į tas vietas, kur 
kelia riaušes revoliucijonie- 
riai ir galutinai nuslopinti 
judėjimą.

Laisvoj šalyj.
New Orleans, 6 spalio— 

Ant Illinois, Kentucky, Mis
sissippi ir Louisianna valsti
jų geležinkelių liko apskelb
tas kariškas stovis ir pasta
tyta kariumenė, kuriai liepta 
šaudyt streikininkus, jei tik 
pastebėta liksią, jog jie nori 
geležinkeliams užkenkti bei 
streiklaužius sustabdyti dar
be. Jau nemažai streikinin
kų liko nušauta, sužeista ir 
areštuota.

Nužudė išnetyčių.
Scranton, Pa., 6 spalio.

Tūlas Juozas Dambrauskas 
iš Dickinson City susistumdė 
su savo įnamiu ir kokiu tai 
būdu kumštelėjo savo pačią 
taip, kad ta nukrito trepais 
ir mirė. Jiedu liko areštuoti.

PASISKUBINKIT!
“Laisve” neužilgo pradės eit du 

sykiu sąvaitėj. Bus tai pirmuti
nis pirmeiviškas lietuvių Amerikoj 
laikraštis, kuris paduos naujau
sias ir plačiausias žinias. Skubin
kitės užsirašyt. Kaina tiktai 1 dol. 
50c. metams.

UZSIENYJ.
Kare tarp Italijos 

ir Turkijos.
3 spalio d. gauta žinia,kad 

italai turėjo bombarduoti 
Tripolį, nes turkai drūčiai 
laikėsi savo tvirtovėj. Ita
lijos naujos kanuolės yra tiek 
geros, kad Turkijos kariume
nė savosiomis visai nepasie
kia italų. Iki šiol miestas ne
bombarduotas buvo, nes lei
sta gyventojams išsikrausty
ti į saugesnes vietas. Itali
jos laivyno šūviai buvo tiek 
smarkus, kad turkai apleido 
daugelį fortų.

Į Rymą pranešama, kad 
Italijos laivas “Marco Polo” 
pagavęs Turkijos transportą 
(laivą, kuris perveža karei
vius ir kitus daiktus) “Sa- 
vah”. Ant jo buvę daug ka
reivių ir amunicijos, kuriuos 
gabeno į Tripolį. Tripolio 
uoste likęs nuskandintas Tur
kijos transportas “Derna”.

Italija pasiuntusi apie 20 
orlaivių į Tripolį, kurie pir
mą sykį karių istorijoj imsią 
dalyvumą.

Turkija jau trečią sykį at
sišaukia į Europos valstybes, 
kad_ sustabdytų Italiją nuo 
karės.

4 spalio nuo 3 valandos iki 
saulės nusileidimo traukėsi 
bombardavimas Tripolio. Ad
mirolo Aubrey komanduoja
mas laivynas pavertė į pele
nus daugelį Turkijos fortų ir 
apsiautė miestą Tripolį. Bom
bardavimui nėra vartojamos 
didžiosios kanuolės. Šūviai 
taikomi į valdiškus namus ir 
įstaigas. Italijos laivynas 
neikiek nenukentėjo.

Kitas Italijos laivynas po 
vadovyste vice admirolo ku
nigaikščio d’Abruzzi bombar
duoja Turkijos miestą Preve- 
są, pačioj Turkijoj. Šitas Ita
lijos žingsnis galįs įmaišyt į 
karę Austriją. Prie Albani-

1 jos kranto italai nuskandinę
2 Turkijos kariškus laivus. 
Italai paėmę du Turkijos 
transportus prie Prevesos ir 
vieną garlaivį, priklausantį 
Anglija1!, kuris vežė 170 Tur
kijos kareivių, 60 arklių ir 6 
kanuolės. Esąs tai Anglijos 
laivas “Sheffield”. Karei
viai paimti nelaisvėn, o lai
vas nuvežtas į karišką laivų 
stotį. Šitas atsitikimas gali 
pagimdyti nesusipratimus 
tarp Italijos ir Anglijos.

Sakoma, kad. Italija reika
lauja nuo Turkijos Tripolį ir 
12 milijonų dolerių, jei Tur
kija nori, kad karė būtų už
baigta.

^Austrija ir Rusija simpati
zuojančios Turkijai ir pasi
darbuosiančios karės sustab
dymui.

Naujas ministerių kabinė
tas Turkijoj sutaisysiąs dar 
vieną atsišaukimą į Europos 
valstybes.

Italai, uždegti entuzijaz- 
mo karės pasisekimais, pasi
ryžę yra varyt darbą tolyn. 
Katalykų bažnyčia, pats po
piežius ir net tūli vienuoly
nai meldžiasi, kad Dievas 
duotų ir tolesnį pasisekimą 
ir darbuojasi, kad Italijos ka
riškos spėkos būtų drūtos ir 
skaitlingos.

Apie 10 tūkstančių arabų 
pasitraukė už 50 mylių nuo 
miesto Tripoli ir pasiryžo 
muštis su italais. -

5 spalio žinios skelbia, kad 
italai galutinai užėmę Tripo
lį ir dalis kariumenės nuo 
laivų likusi išleista padaryt 
tvarką. Kada kareiviai lipo 
iš laivų, tad visą laiką trau
kėsi smarkus šaudymas.

Šiandien prasidėjo bom
bardavimas mieštų Demos 
ir Bengazi. Laivyną koman
duoja vice admirolas Thaon 
di Revel. f

Kada italai išlipo Prevesoj, 
tad turkai juos sutiko smar
kiais šūviais. Italai turėjo 
pasitraukt, palikę 15 žmonių 
negyvais.

Ant jūrių ItalĘos laivynas 
visai įsiviešpat^w. Turkijos 
laivai turi tiesiog slapstytis.

Italai turi nelaisvėj tiek 
daug Turkijos kareivių, kad 
jau ketina dalį jų vežti į Ita
liją ir, prisiekdinus, kad jie 
neeis prieš Italiją, paleisti.

6 spalio atėjo žinia, kad -3 
Turkijos kariški' laivai prie 
Prevesos vėl likę nuskandin
ti. Nuskandino juos vice- 
admirolo d’Abruzzi laivynas. 
Jau trečias torpedų laivas 
žuvo į pietus nuo salos Sicili
jos. Kiek gyvasčių dingo, 
apie tai nėra žinios.

Mieste TripolbUko apskelb- 
I tas kariškas stovis. Apskel
bė Italija. Telegrama skelbia, 
kad laike Tripojio bombarda
vimo žuvę 16 žmonių. 6 jų 
Turkijos kareiviai, o 10 žydų 
ateivių. Apie 4000 europiečių 
apleidžia Tripolį. Manoma, 
kad jau nebus reikalo dau
giau bombarduot Tripolį.

Šiandien prasidėjo gana 
smarkus bombardavimas Tri
polio pakraščiuose miestų 
Demos ir Bengazi. Yra tai 
didžiausi iš eilės Tripolio 
miestai. Į juos Turkijos ka
riumenė siunčiama iš visų pa
kraščių.

7 spalio Italijos laivynas 
plaukioja po jūres ir j ieško 
Turkijos laivų, kurie kasžin 
kur slapstosi. Šiandien liko 
pranešta, kad Adriatiko jū
rėse žuvusis Turkijos laivas 
nunešęs su savim 300 gyvas
čių.

Italams pavykę paimt mies
tą St. Jean de Medna. Tur
kija jokiu būdu negali pa
siųst daugiau kariumenės ir 
reikmenų į Tripolį, nes jos 
transportai gaudomi.

Italija siunčia dar daugiau 
kariumenės į Tripolį. Kada 
82-tas regi men tas maršavo 
gatve, kad sėst į laivus ir da
ly vau t karėj, tad pats popie
žius išėjo jį palaiminti.

8 spalio traukėsi bombar
davimas tūlų miestukų Tri- 
polyj ir buvo jieškoma ant 
jūrių Turkijos laivų. Visuose 
susirėmimuose turkai pralai
mėjo.

Turkija pasiryžus esanti 
kviest Italiją prie santaikos, 
tik dar nėra žinios, ar trečių
jų teismo ji reikalaus, ar ki
tokiu būdu tai darys.

9 spalio Italija išleido pa- 
liuosavimo proklamaciją Tri- 
polyj. Mat, iki šiol ten gy- 
vuojo vergija. Visame mies
te plevėsuoja Italijos vėlia
vos. 10 tūkstančių išblaškytų 
turkų vėl susiorganizavo ir 

susivienyjo su 10 tūkstančių 
arabų. Pastarieji liko apgink
luoti mauzeriais ir šaudyklė
mis. Rengiama užpuolimas 
ant Tripolio.

Turkijos naujame cirkulia
re skamba, kad Tripolio pra
laimėjimas pagimdė naujas 
aplinkybes, kurios tuo labiau 
verčia taikytis su Italija.
Monarchistai areštuoti.
Londonas, 4 spal.—Iš Por

tugalijos praneša į čia, kad 
ten likę areštuoti vadai mo- 
narchistų, kurie savo koman
doj turėjo 40,000 žmonių ir 
buvo surengę suokalbį pra
dėt skerdynes ir betvarkę vi
soj šalyj, kad kaip-nors at
gaivinus monarchiją. Minis
terial Gomezui pranešama, 
kad valdžia esanti pasiryžus 
galutinai nuslopint atgalei- 
vių judėjimą.

Caro duktė ženijasi.
Peterburgas, 8 spalio. — 

Vyriausia Rusijos caro duktė 
Olga, 16 mėty, padarė sutar
tį su Bulgarijos princu apsi
vesi. Kada bus vestuvės, dar 
nežinia.

24 žuvo.
Londonas, 9 spalio.— Atė

jo žinia iš Batavijos, kad Hol
land! jos laivas “Ixyon” sude
gė ant jūrių ir žuvo 24 žmo
nės su visu laivo turtu.
Prancūzija turės 200 ka= 

riškų orlaivių.
Paryžius, 9 spalio. — Ma- 

niovrai su kariškais orlaiviais 
Francūzijoj tiek nusisekė, 
kad valdžia nusprendė pa
skirti 2,028,000 dolerių pada
rymui 200 naujų orlaivių 
ateinančiai vasarai.

Vienuolynai.
Vienna, 8 spalio.—Skaitli

nės parodė, kad Austrijoj y- 
rą 640 vyrų vienuolynų, ku
riuose randasi 11,116 vienuo
lių ir 2,316 moterų vienuoly
nų, kur randasi 27,379 vie
nuolės.

Nesusipratimas.
Adagir, Morocco, 9 spalio. 

—Čia francūzai iškabino ąa- 
vo vėliavą. Iš tos priežas
ties kilo nesusipratimai tarp 
Francūzijos ir Vokietijos,ku- 
riodvi ir taip jau šnairuojasi 
už Moroko. Įsakyta Moro- 
kos valdžiai nuimti vėliava, 
kad neišeitų didesni nesusi
pratimai.

Tunelis popiežiui.
Rymas, 8 spalio.—Iš Vati

kano daromas tunelis į po
piežiaus sodą. Mat, “šventa
sis tėvas” nenori eit per pub- 
liškas galerijas ir kambarius, 
kol pasiekia sodą; tuneliu jis 
galės tiesiai iš savo kamba
rio nueit į sodą.

Stoka dvasiškųjų.
Francūzijoje, anot žinių, 

neneri niekas eiti į dvasiškų
jų luomą. Taip, anot suroka- 
vimų, 1904 metais francūzų 
dvasiškųjų seminarijosna bu
vo 2077 jaunikaičiai, o perei
tais metais—tiktai 1011. Mat, 
atskyrus bažnyčią nuo valsti
jos, nesimato tik daug pelno 
tame amate.

Katalikystė nyksta.
Kada tai visa Švedija bu

vo katalikiška. Dabar gi jo
je tebepaliko tik 2538 kata
likai.

RUSIJOJ.
Nauji pinigai.

Finansų ministerija ketina 
įvesti naujus pinigus. Būsią 
įvesti 2 rub., 20, 10 ir 5 kap. 
Manoma kalti iš nikelio, o da
bartinius 2, 1 ir į kap. vari
nius pakeisti brondza. 3 kap. 
busią visai panaikintos.

Caro atsilankymas.
Caras su savo šeimyna at

vyko Sevastopoliu, iškilmin
gai sveikinami sevastopolie- 
čių. Jis kreipėsi į visus Pietų 
Rusijos gyventojus, kad nu
rimtų ir savo riaušėmis (mat, 
dešiniųjų ketinama buvo su
kelti žydų muštynės) nesu
teikti jam dar kito skausmo.

Laikinis premjeras.
Kokovcevas, pinigyno mi- 

nisteris, kuriam pavesta lai
kinai pildyti ministerių pir
mininko pareigas, jau sugrį
žo iš Kievo Peterburgan. Ko
kovcevas tikriausiai ir pasi
eksiąs Stolypino inpėdiniu. 
Kokovcevas esąs taip-pat 
konservatistas, t. y. senosios 
tvarkos šalininkas, bet, sako, 
jisai visuomet besiskaitąs su 
konstitucijinės Europos nuo
mone ir priešingas esąs griež
toms priemonėms. Tat gali
ma tikėtis vyriausybės poli
tikoje šiokių-tokių permainų. 
Taigi drauge su jo paskyrimu 
ministerių pirmininku laukia
ma ministerių tarpe gan žy
mių permainų. Taigi laukia
ma atsistatydinimo visų-pir- 
ma vidaus reikalų paministe- 
rio Križanovskio, kuris dabar 
laikinai užžiūri vidaus reika
lų ministeriją; toliau atsista
tydinsiąs, sako, švietimo mi
nisteris Kasso, su kurio su
manymais Kokovcevas griež
tai nesutinkąs; gali taip-pat 
atsistatydinti teisių ministe- 
ris Sčeglovitovas, prekybos ir 
pramonės ministeris Timašo- 
vas ir kelių ministeris Ruch- 
lovas. Į vidaus reikalų mi- 
nisterius statoma kandidatū
ra nacijonalisto Balašovo.

r Dešinieji rusų laikraščiai 
jau iš anksto prikiša Kokov- 
cevui ir stato jam domon, 
kad “kadetų ir žydų” laik
raščiai jo (Kokovcevo) pasky
rimą ministerių pirmininku 
skaitą kaip ir valstybės poli
tikos krypsnio permainą.

Tečiau, kitų nuomone, de
šiniesiems nesą ko bijoti. Val
stybės politika, ir Kokovce- 
vui pirmininkaujant, pasilik
sianti, sako, toji pati, ką Sto
lypino laikais. >

Apleisti laivai.
Iš Rygos praneša, kad pa

lei Domesnės užtikta du lai
vu:' “Suomi” ir “Pranas”, 
prikrautu medžio. Burės su
laužytos, jūrininkų nė vieno 
žmogaus. Kur jie dingo, pa
skendo, ar taip kur dingo — 
nežinia.

Lenkų adresas.
Valstybės Tarybos atstovai 

iš Ukrajinos, lenkai: gr. Or- 
lovski ir Horvatt mušė carui 
išrinkusių juos lenkų vardu u- 
žuojautą ir ištikimybės jaus
mų patikrinimą dėlei nelai
mės su Stolypinu. Kokovce
vas caro vardu taip-pat tele
grama padėkavojęs jiems ir 
juos įgaliojusiems lenkams 
už užuojautos jausmus.

LIETUVOJ.
VILNIUS.Nau j as laik

raštis. P. Mykolas Sleže
vičius, pris. advokato padė
jėjas, gavo leidimą leisti nau
ją mėnesinį laikraštį lietuvių 
kalba vardu “Bendrija”. Ta
sai laikraštis būsiąs pavestas 
kooperacijos ir smulkiojo kre
dito reikalams. Vesiąs jį Vil
niaus kooperacijai remti 
Draugijos pirmininkas, re
daktorius lenkų kalba einan
čio laikraštėlio “Žycie wspol- 
dzielcze” p. A. Šklennik. 
Laikraštis eisiąs pinigais 
“Laikraščiams ir knygoms 
leisti bendrovės: F. Bortke- 
vičienė, K. Grinius ir Ko”., 
tos pačios bendrovės, kuri lei
džia jau “Liet. Žinias” ir “L. 
Ūkininką”.

AGURKIŠKĖ (Naumiesčio 
pav.) Pas girios sargą Duobą 
apsigyveno prasta moteriškė
lė Miliušienė. Sakydavusi, 
kad esanti didelė pavargėlė. 
Bet... Rugpiūčio 24 d. jai pa
vogė 600 rublių. Tai tau ir 
didelė pavargėlė.
PAŠVINTYS (Šiaulių pav.). 

Šioj apylinkėj daug sodžių 
išsidalino į viensėdžius. Tik
tai kai-kurie, negalėdami su 
kaimynais susitaikinti, pali
ko po senovei. Su laiku, ti
kimasi, susipras-susitaikįs ir 
nebenorės ilgiau kaime skur
sti.

GARLEVA (Marijampolės 
pav.). Šįmet šioje parapį o- 
je siaučia nemaloni viešnia — 
kaklų liga žmones vargina.

Gyvulius kankina snukių 
liga.

VILNIUS. Oru lakstymo 
mylėtojų būrelis sumanė į- 
kurti Vilniuje oru lakstymo 
mokyklą, panašią kaip Var- 
šavoje kad yra “Awijata”. 
Į sumanytosios mokyklos ve
dėjus manorjia kviesti gyve
nantį Vilniuje lakūną p. Ka
zimierą Šarskį.

PUNSKAS (Suvalkų pav.). 
Anądien atėjęs pas mane vie
nas mano pažįstamas pasigy
rė, kad koksai-tai žmogus 
iškasęs daug auksinių pinigų 
ir, nežinodamas, ką su jais 
daryti, siūląs jam pirkti. Pi
nigų nematęs) tik vieną pi
nigą turįs. Patariau dalyką 
ištirti. Nuvažiavęs į Suval
kus pas jubilierių gavęs už 
tai 2 rub. Rotam žmogelis 
susigraibstė 50 rub. ir nusi
pirko 60 minėtų pinigų. Bet 
šitie pinigai buvo negeri. Nu- 
gramdžius sutirštėjusią košę, 
kuria jie buvo aptepti, pasi
rodė, jog tai yra visos vari
nės kapeikos. X.

Skaitytojų atydai!
Šiuomi pranešame visiems 

tiems, kurie užsirašėt “Lais
vę” ant pusės metų nuo 1-mo 
numerio, jog prenumerata 
jau pasibaigė su 26 numeriu. 
Todėl, gerbiamieji, kurie tik 
nenorit su “Laisve” persi
skirt ir ant toliau, malonė
kite prenumeratą atnaujinti. 
Geriausiai užmokestį siųsti 
Money Orderiais. Užsipre
numeruojant “Laisvę” arba 
užsimokant už ją, visada ad- 
resuokit taip:

“LAISVĖ”
242 W. Broadway

So. Boston, Mass.
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jį snpaaojd pqjipzn įįe3 jį 
SEpjp SEfop>ĮOUI ĮOĮ^Į -&Soą 
-SEd ėupnqsEd ūf onu Eiuip 
‘SIElZpjnqS Ū5ĮĮEA jį ūjapui 
‘ūjAa ĮįoŠrep ojEpnd lEiasaq 

-ouisi aiqojL "oiosapuisi ąuE 
ūuiEu ūpuiEd siuioqnE Epų 
ūįuouiz SnEp diEJĮ ‘ĮąuEpojEd 
‘feĮsyĮiaAEd fe^uipndsĮ iEqEĮ as 
-aidnu poduaAEQ snąspjy

*

'EqnE sof 
ĮS5ĮĮĮ0U ną pEq ‘SEpmĮpzn 
įsaau įo^į ‘ūisnjnpisąE fAqajS 
sof ‘ūąp si sipĮonf ^stipau 
‘spuiS sof onu įįeS jį spupną 
-ĮSEd įsa uaipuEis JEp iaf

•SE^ĮUEJ SEJĮSĮjąAZ OAES 
Į sqauSEd apAuipaq aAEą jį 
pE^Į ‘SĮP>ĮP ĮĮES ‘mĮZUIE UIES 
-ĮA EpiqSEd EJOU Efiaizod OA 
-Eą nSiaf ‘ouiįuoaAŠ ošia ąuE 

oaes s^uidnjdE iEjqp įsaau 
ną n.§iaf puiSisdE sof onu 
ouiifouiz jį sofiŠjaua ĮEppu 

>Įp dinq ‘pSllESĮSdE įejoS ĮEf 
-ądsau >Įp diE>Į ‘ūSouiz feuaiA 
-qaiq EiqaijS jį se^įuej seįui 
-zonų oaes jnsiA ąsaipjd įf

•apAuipaq inSouiz ūuaip 
ūsnui Eiqsiaj feą ‘sEfoąApnEŠ 

ūSjoa inuijnui oqsiaj
•fauiiEq foiSREizpip ūf 

onu o5aq sąuouiz ifaiponf o 
‘seįjįS jad aqnEJQ fopjgy ĮEf 
-oąApnES ūSjoa diEq Pįs^įoa 
-Ed EpE5Į OpąEUI SŪf ‘ĮEf)

•Įjajop ijną se>į ‘oą r^joa 
ŪSOUIZ OJEpEd SĮJR5Į ‘opjRJĮS 
‘spuidnj EĮ0J8A SĮJR5Į ‘opjR5ĮS 
‘euįjįue^į sijnq ‘opjnqs si 
SEUIIAESORĮĮlSEd gESuiĮEJĮĮOJ 
pq ‘n^uiuiiEĮ ąnq pnq ‘sEą 
-jną SESuiĮE>Įiaj Ejąu pf

•SEuiiqiaqEJd sną 
-EĮd jį siĮapip ejA apAuipaq 
‘SEpjmĮS pE)Į ‘sAįĮESp SUinf 
sif jį ‘sreSouiz ouas ouaiA 
paq apqsnEpEg ’ū^oraAS if 
taf ‘fefiSjaA saijd apumpA 
-oq sūf diE>Į ‘fepjmĮS saud Ef 
-OAoq sauouiz luas jį lunEf

*
❖ *

•apsa nSau ‘siusaS 
-UĮUIĮEĮ SE5Į—JR3Į ą^ĮĮĮ aąiĮEČ 
sūf 3ĮOU0ĮA ‘mĮURS ejA PĮĮ 
auiApąjns auiEis rSuįuiįeį 
ĮEUĮld pEq ‘auiouiz s&j\į miu 
-saŠuiuiiEĮ piĮ auiApąjns aui 

-eis REf pnq ‘opjnqs si ąiasi 
foną aąijou sūf pE>Į ‘auiouiz 
S^JĄĮ ’SOLUOUIZ ejA suirui sof 
-Lioaą ūijnq ‘snuiApąjns snf 
-REU SJOU-SRĮ5ĮOJĮ 8ĮŪE OUIISaq 
-ĮE>Į S^UI pEq ‘ąi>ĮAuEUiaįš[

•niusaŠupjną ąqiĮ 

diE>Į jį SESupjnąeu sqoą aąEsa 
sūf Įopop ‘ouiisApojEd ‘mus 
-diEjąs nisndĮią asoni?sEjqiEĮ 
OSOmĮSĮĮSuE ĮUIEpOpREUĮSEd 
‘S&UI EĮQ pASEJĮSZn ĮąSEJJĮIEĮ 
JĮ ŠIURĮ R5ĮURS Sof ‘SE^Up 
-jnąau p p aąEsa sū f ‘įe£>

■ fops foiqoąiq rSuįuiįeį 
feuiiuoAAS ūsnf ąAjnpnd įįeS 
sif iąnd-pp siaisąE suaui 
-nu SEąi}j -ūkiaĮop sniauEąs 
-qną sįįojį zn ąAjnpnd įįe! soa 

-ojaS o ‘snąuaa g sumf Etilais 
-ąE sijauinu oįosej>įįeį SEąig

•įuirSouiz nSuiuiiEĮ 
snf ąAjEpEd jį sauiinq jį ūį? 
-sadnj ‘opjnqs si snf ąqnEją 
-si ‘snuiiŽĮaiSEd ūsnf pAu 

-ĮEiujad įįeS siĮausdiEjąs seu 
-aiA sEąis pEq ‘aąiSEjdns įepį 
-sįe sūf -snuiiJEąEd aąpAp 
-Įid jį feuiipiaj of Į aąiquiĮi3 
-isĮ ‘ĮusdiEjąs Įs oąpĮAąiEpjod 
iEą ‘nSuiuiiEĮ snf ąAjnpnd įį 
-e3 siąsEjqiEĮ pE>Į ‘aąofapąau 
JEp sįa įoįsŠįį sūf nSiaf

jSBSuĮiujBj >jng ĮBjzpndsi shpnu>|g

„•SOpUEĮEA SOĮjną 
-a>Į se>į ląAjnu eąijną SEppą 
-įs iAp ogj, :feądaoaj Įpąis aą 
-ĮEjįsjed jį sajep t o’fajnįzEd 
sįf EDEq ‘siuoSįį oCajnEfqis 
-Ėd diE^Į ‘ąAąEąsįsjad nES aąiĮ 
-E^au’sūf ’inSnEjp ojEąpp 
asaunu saiid o ‘sająp ĮuoSn 
SEd 05ĮĮĮEUJĮ BSĮEUIĮSUS SpUS 
-ouįz ‘šauiiEĮau’ąuy -sajap 
seaAS seįsos inŠnEjp of jį 
saĮid imuoSiĮ psaunu ūSbuiž 
ąąunisĖd sEJEąpp SEuaiĄ

•ą§|Eiung

•ŪJESE ŪĮ?JEq JĮ ŪSJEA 
ūiquns oiĮaSnEp onu Ijaąoui 
ūąuiSdE aijnq ‘auiifauipiaĮ 
-si ūuiAąEąst ūsap ūįŠAį suiįj 

-aąoui ląsiaSau pE>Į ‘nunsuiEą 
jį nizpjisaq ąnq Eiqiag

•snEipiEqs ūi?ojdEU 
-dĮis jį ūiuoizpzaq aud pAą 
-lEqsiJd SEąjaA ejA ‘ūŠuiąjną 

-au ?EdA ‘ūjaąoui ątiE EąnEjq 
-zn ejA EąsEu ipns diEq ‘Eą 
-sizEdudau sijnq ‘snSouiz

•spSja diEą Liaąbui 
eį?J0a aunq ‘ū>įAįep aąiSEJ 
-ąE o ‘aąipAĮE^Ed sūf jįįj, 

•0ĮĮ8ĮEąS SąAnąjĮA oaes 
apd ‘euoįa if ipniĮ jį eį^įjoa 
— ‘lĮnEŠEd EUĮUISJĮUĮĮ JĮ IJą 
-ue>į sijaąoui sau ‘ūdįe OAEą 
apd ąuEJEp diEą įsAąEiua^ 
•EiqJ3A ĮEĮZpnEjS JI OĮEąS aijcl 
EpasisąE sof fąUIĮEĮ JĮ SiąĮlA 
EąnEJSi EpiĮ ūjaąoui si 
•fofi^nEjp fo.Šuiuisqniją ouiiu 
-isiaąiSEd ąsEjąE įįeŠou ūąuiS 

-dE 0AES įįeSou įf ‘Esnui JĮ fef 
lūhaf ‘iąsnui įįeSou sijaąoą\[ 
•^jAa n.Sau ‘nEiqEI įjaąoui 
EĮ^OĮS ĮESjEA OĮĮUESEd ĮSĮĄ

•EąĮĮAdE ejA 
Sof ‘Euijqpisjad if EpE}j 

•ĮąiaąE jį iąiaEjd fes 
-įa siąuEpuiaązn ‘sAsaqap SEp 
-onf siqo>Į odiEq ‘ouiįuoaAS 
sof ąuE oqE)Į ąqAąjiS EpE}j

‘ŪUIEU si tf EizpiaĮSi Eq 
-je ^jAa oaes ūjueįz ąuEąztiS 
-ns ą^ĮUEĮns įsipą if EpE^Į 
•of Įap ūuaip snEfoAEd jį olų 
-ifąąuajĮ sof od Eąsjiumu spĮ 
-ĮpĮPĮ SOf EpEiĮ ‘EĮ5ĮJ0A JĮ ŪJĮ 
-UEJ ąUE feAĮES if EĮZpiOĮRĮsĮ

•pSnEizpiSEd įįeSou if 
ūuisnEp jį oSjea ‘osniją oa 
-ES Ūąaui ūŠįĮ SI EpE^Į ’Eizp 

-ĮOĮĮSEd ‘lElSllEjq diEą ĮEf ofa 
-įsąE SEUiifąĮpESi oijnq ‘se^į 
-ĮEA sof EpE^Į ‘eĮ^ĮJOA JĮ uAlU 
-az feAĮES OAES if EĮzpiOĮnjsą

•feĮS 
-qiaAEd teąauiuisjĮA ąAąEąsjad 
ejA EąsjaAud sijaąoui lEąaj je 
‘aąpĮOAĮESEg jąAąEąsjed įįeS 
sumf sif ūfiJoąsiSnEp diE}j

•SpSOĮĮES JĮ ĮSEUI 
-luidnj ‘sEiuifępĮnE — EąsEU 
ouiiuaAAS EisuEipins Eąąp 
-zn ejA ūi?ad sopmą ąuE ‘sjaą 
-OUI soą SEĮSqi8AEd ĮEą EJX

•ĮSEUidnj ‘oąsfetu įeSuįuis 
-nEqs EqjE EipoA iEi?JEq-ĮEi? 
-JE5Į JI UI03ĮUEJ tepi9A OAES EI? 
-nEiĮpns ‘oĮEąs apd EpasisąE 
‘EuaiA įsmĮĮĮĮSEd ‘EąuipauES 
-zn jį EuispiĮ ejA asiqE ūsnf 
ĮjniĮ ‘sijaąoui Eą pEJĮ ‘aąaui 
-nąAąEuiEd sūf ‘EuiEąstzEd 
EqjE ‘EquAuiiEq EqjE ‘onsas 
EqjE ‘pEd EqjE ‘Eupoui ŪS 
-nf ejA ĮEą nzEui pE5Į ‘aąaumą 
-upqpisjad o ‘sEuais jad ąAą 
-eui aąiĮESau sūf pe^į‘eįįe£)

•ojep diEą if Įap 
-oq jį ejA suaąoiu Eą se^į ‘aą 
-isiiEĮpd sūf ‘sauofeqEeg

‘SOJESE 
soį?je>į sof ūąnizpnu ĮEuioą 
-Euiau pnq ‘fepiaA feąuiSjEAns 
siEi?sadnj oaes adąjsEd ‘ūjį 
-UEJ ąuE feAĮES tepĮUUS OAES of 
-apEd įf ‘SfoisauisdE jį sūS 
-id iEqnj sof ‘Ei?sną OAnąjĮA 
‘SEąSEjd SEĮEąg ’EIJĮJOA EqJE 
EfnEąsaĮĮESdE SJOU-te^Į įeįįįS 
-įeįįįS įf pEq ‘ąAąEiu aąiĮEf) 
•ūf djEą SEądęĮSEd SEpiaA jį oi 
-Eąs ąuE soąsiajĮns sojįuej sof 
•ĮEąsEjd snizpąjįsdE įf '"su 
-aąoui sępaq soąsEJd ąuE ip§s 
OĮEąs oijg — iteĮSiĮiaAEd tqoą 
-įs oąaumąsAASĮ ūuieu asonu 
-oCįįįui ĮEą ‘fenais jad ąAąEiu 
-jed aąaumąaĮES sūf nSiaf

•nuiiCaqIE^dE ąąpuiąE feuiifaq 
-įe^įcIe zn jį siąpd siuiąuoūiz 
siEąi^Į ns nŠau ‘diusaSuip 
-riEii sjou-feq ispaA ji EqiĖ5Į 
OAEą aidE piij fe^Į ‘įsAsiEdau 
IjįAs feąį^ ‘ĮĖį) -ĮEąĖJdris REf 

JEqEp ną jį pEq ‘ruoįeįąį—
•UOĮASĮ OUIĮ5Į 

-laA jį soqiEąuES sauouiz SEd 
ejou npnq mpą Ji — Efnną 
-sjaq inqsEd ifapaqIEplE ap 
o ‘inuiifaqIE^dE ūąndA ūąiią 
qp uaiA EuiEizpiaĮEJd ūiuaip 
-EąuaAS JĮ ŪJE5ĮEA ppĮ 5ĮRf 
•aąAzog ‘iqpq SqAsiajL—

•įsnSuaznu ūąnq 
JRq UIZSEJĮ REf EflOEZIĮlAIO 
ąauioną ‘inĮspui iaq inqjEp 
ūąs&ASEd o>įįeį pp 3if nŠ 

-iaf ‘iuiEpaqĮEpq snąpĮ aidE 
‘OJĮIEĮ EUĮSĮEŠnS pĮ}J ’S&AEą 

Į5Įi siaEp ‘EąAuiEiujad jį EąAd 
-įėjusį ‘EqIEq of ĮO5Į ‘ąApsEd 
sejną iEi?uiisap ‘įeS ‘sif i3 
-UEpE^Į ‘SEUIIUĮSĮeŠ 0>ĮlEĮ SE)Į 

-sipaSaq ejA ĮEą sau ‘suiapi^Į 
sopsEdau o ‘^uouionu oaes 
REą pspajsi feSojd feiĮiEp sej 
-ąE sif ‘sEpA OAEą iqaąsEd se>į 
iof •mpiunEiĮO^Į Epaui diEq 
‘siusajaS snqau SEŽREjp jį 
sif ‘snąpĮ aidE EqjEq SEq feq 
‘SiąAsREĮJĮ O^ĮĮEĮ ĮĮĮESįS8U Į)E)Į 
‘sEIiEAq pią ejA sif nŠiaf 

•EipREĮĮd SEq fe)Į ‘spASREĮ^Į 
ązpS ĮaA jį ądnEĮ?iszn reį? 
-deiĮEd inSotuz uiEipą sy— 

•aps feą jį feą 
‘ofaqIEq ĮEą diEą jį ĮEą diEą 
aAEą aidE Eą jį Eą EqjE SEą 
jį SEą ąoA pE>Į ‘ąopsEd Epap 
-EJd jį EuieąE SEq aAEą SEd Ep 
-E>Į ‘iL^EUISeU ĮEqEĮ 5Įią ‘3Į8J 
-pp‘diEą jį pe:į ‘ąnq ĮEf)— 

•esonfąAąE asonisEU 
-Ed ipąau jį siąAsnEĮjĮ įjouau 
pEpiu sąuouiz įSupojg *Ef 
-opsEd ūSouiz feąiq aidE ĮEą 
-dEĮS sif nSiaf ‘in^ouiz ąapą 
OĮE5ĮĮ8J EJ8U iSlEj; ‘felUĮZaA 
opĮEppd soąEpE si ūip zn o 
‘SEpA SEĮSREĮZpip of 8ldE inS 
-ouįz pApsnd ofiq aif astp 
pEJĮ ‘auiiEq Eipą EąuiiSt REf 
ejA ‘euieui ‘sauouiz sej— 

•ejou ūip apd ūijnq ‘šoną 
aidE EqĮE}Į sauouiz ąauions 
-įa pE}Į ‘Euiąąqaąs ĮEqEĮ įSjį 
ue]/\į-aąAzog‘ĮSĮEą‘įSįejl— ' 

•ejou auiipijĮsns 
neimą oną ūįjrįį ‘šoną aidE 
eįzr jį REf pE^Į 'įsjįSsį ;&ąjaA 
sni?uijną jį smĮApp srŠuįįe^į 

-18J aidE reįSįį piq saqjEpd 
‘feAnjq Į Sfans ‘aif i^jy ūį^į 
-oą auiijną ūjAa jį s&ui pEq 
‘sijaąoui SEuaiA pupIEq ei? 
REf uiEq ąag ’ouizau REiŠnEp 

OpĮU SOf įRUIĮfąqĮEpTE ŪĮU 
-ouįz ūąiy[ nSau ‘nqjEp niusaą 
-ĮPĮ ąuiiiszn ejA euiįįeŠ 3of 

‘feuipEjdns ijną sjaąoui soąis 
pE^Į ‘ĮEUEĮ/\Į *ppj REĮSJE JEp 
suiį if ąauioną pf piSaiAZ 
įf EpE5Į ‘&ĮREĮ5Į RĮUOpUEA 
nąsjE^Į ląaiĮdE ūąnq ESupojd 
i^jy -osodisns soqoq soįįea^ 
pEJĮ ‘ŪąApSEd SEUOĮApi^Į 
iūąiasi oą si seyį jį eį^—

jnistąnssĮ 
sip suiof muapuEA nąsjE^Į se 
‘sapniĮd soą auEui SEd siaąE 
EpE>Į dlEĮ^Į pAjEp diEą REU

-EUI0U sy -SEqĮEJĮ SEipSĮA 
saud pajAą jį psiaĮisdE ueui 
idaiĮ ną ‘mpEiu se diE)j—

•soSndEd 
soipyĮ diE^Į ‘sEqĮE>Į ūjAa Ef 
-oąjEpE puaiA ‘Eqjip įejAa 
jnq ‘ouizau ūįjįAse^ ūą jį įeis 
-REipEą pf -ofąpjiSau jį ou 
-ĮZ0U OpiU RElSnEp sof pEJĮ 
‘npiE oą si -ą -ą jį mupąp 
-jad ns isajEqoif diE^Į fppp 
-ąE S8ĮĮŽUE SnEp JĮ ĮĮRESSĮ 
OpAEd SUIEJAa Ūf dlEJĮ ‘ĮEą 
aidE ^Įią diE5Į ‘EqjEpu reįS 
-nEp opiu jIiaAoq ‘ąomaaASis 
-Ed ĮEą je ‘ąjaSissi je feAnj^Į Į 
soisnfąns ‘sjaąoui ūf -aqjEp 
sauiĮEĮau jį snuiipsisEd aidE 
EqĮEJĮ EU8ĮP SE>Į JĮ 8SOĮ5ĮAs 
-E5Į Eqjip įejAa JR5Į ‘feflUEA 
-jAsuuag t pnizEAnjq; ‘&Į9q 
-Ajp aidE JĮp—soąjĮAąajĮ‘snui 
-EąslzEd jį sn iAuiįejį aidE p 
—soi?ają ‘fejAA oaes aidE p 
—SOąi^Į ‘fepEA OAES aidE SEU 
-eip ūuaip jad EqĮE^Į sumf ūj 
-aąoui spSnEp pEq ‘ąAuiaąEd 
ĮĮEf) xEqĮEq jį p shąi^Į aidE 
jį soąonsajaąuizn įeįsūeįu 
-ei EpiĮ sof luioną ĮEą ‘sįejAa 
iaq siuiĮJoąoui siuioąiiĮ ns ąuiz 
-Edisns oqiEąiSEd suiof nSiaf 
•oąnq oaes ąjEdE ‘ouizau ojį 
-aiu-?iu soijnyĮ ‘ūjaąoui ūipą 
ŪipiEp tĮOpip ĮEqEĮ uną 
EąnEą EueiApiyĮ pEjĮ ‘euiouįz 
ejA REą Pf įEUIEUI ‘ĮSUIĮ5Į 
-zn feujnq suiof ną iSjy—

-įe>į auEiu aidE uną sof uiejį 
ąaq ‘aąAzog ‘diEą jį ‘įeį)—

•sonf 
aidE EqĮE^Į aif diE>Į‘snąpj aidE 
ouEuiau iE.8oĮq diEą pEpiu 
seuouiz pEq ‘Eąuijpzn ąnq įį . 
-Ef) 'istquEq qp aAES pEd įui 
-oną sau ‘Epuiisznau siuiau 
-ouįz ns sią^Ad o ’siuiof ns 
isqAdisns ĮEupnĮES jį stzjans 
nną siiAjau p ąauioną ‘įeSoįu 
OAEą OldE EqĮEJĮ sof iof sau 
‘euieui ‘pjbuau ^AjaĄ—

•auEiu aidE ops 
sof fe:q ‘ąouiz nijou sy— 
pą si nEą EpnEĮjjĮS į£-eįp3I 
•EfoniĮEJEą res įeį jį eį<į—

•SnąiįĮ snsiA JĮ 
"OAEą aidE ‘auEiu aidE ‘įejej 
-Eą ‘lEJEJEą foną ĮEą ‘souaiA 
ĮApof Euians diE^Į o ‘sApsau 
o3oĮq opiu oueui aidE ĮEą 
‘saqIEq uiįueui ns EpE^Į— 

^spAsnEpĮ siuiOĮAąEd JEp 
iSuiEq—‘ąąqĮE5ĮiSEd siuiof ns 
įįeS ną jį pf •uinąępjiŠ ną 

pE>Į ‘euieui ‘nijouau sy—
•EqĮE5Į 

ĮApof fe^Į ‘ąapjiS niĮE^au įes 
-įa sy jną Efpsoq ‘pįAj,—

•ąąqĮE5|ĮS 
-Ed uiiAEą ns nuou sy -ąoĮ 
-Aą oįe^įoj nEąEUiau sy— 
•įsEJdns ĮEą ‘feąp^Į t OAjnq nis 
-onp diEjĮ įiSĮAąnuou jy— 

•SĮOumąSĮO įuįįea^į diEą- ną 
pEq ‘euieui ‘nEfąpau sy—

•EJĮ 
-aus oueui aidE fe^Į ‘įeS ‘ue^ 
-Eg ’EqĮE3Į auaipnEpĮEg ns 
auaisimg fe>Į ‘pAsropisEd nu 
-ou sy -aąAzog ‘pįAj,— 

i EUIEUI ‘feJEpA feJOf)—
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LAISVE 3
A. MONTVIDAS.

KARE.
Vos*tik saulė nusileido, kaip tuoj liko 

kareiviai sukomanduoti pasiskyrstyti i pus- 
rotes ir pakrūmiais traukti linkui upės. 
Vyriausiam komanduotojui liko, pranešta, 
kad priešas nakčia pasiryžęs yra pereit 
upę ir užpult. Kokie šeši tūkstančiai ka
reiviu su šautuvais ant pečiu maršavo pa- 
kalniukėmis ir. pakrūmiais,, kad prisiartin
ti prie upės, persikelt per ją ir sutikt prie
šą dar tuomet, kada jis artįsis prie jos.

Už pusantros valandos jau buvo išar
dytas tiltas ir visa kariumenė darbavos 
antroj pusėj upės: vieni kasė žemes ir da
rė fortus, kiti statė kanuoles ant ju, treti 
nešė iš toliau akmenis ir medžius, ketvirti 
nuėjo ištiesti vielas, kad priešo raitoji ka
riumenė liktu sulaikyta. Žodžiu sakant, 
darbas virte virė, o kariumenės vyresnie
ji, susiėję į krūveles, šnekučiavosi, . drąsi
no vienas kitą. Tūli sėdėjo prie degančiu 
laužuku ir vedžiojo pirštais per žemlapį. 
Išsiuntinėti liko sargai į visas puses, o ke
li kareiviai pasiusti šnipinėti, kur randasi 
priešo lageris. Jiems įsakyta, kad tuoj iš
šautu, kaip tik patirs, jog priešas jau arti.

“Ar nepaliepti muzikai užgriežti?” pa
klausė vienas rotos kapitonas papulkinin- 
ko.

“Būtu neblogai”, atsakė tas, “nes ant 
visu kokis-tai liūdnumas viešpatauja. Aš 
sakyčiau, kad ir dainas galėtu kareiviai 
dainuot”.

“Atleiskite, jūsų viršenybe”, įsikiša 
rotos komanduoto jas. “Mūsų triukšmu 
gali pasinaudot priešas”.

Taip ir tylėta.
Liepta kareiviams biskį užsnūsti.
Tuoj apsimetė žemė apsirengusiais 

žmonėmis, kurie vakaro tamsoj buvo pa
našus į akmenis. Vargiai kas miegojo, 
nes matėsi, kaip vieni galvas rankom pa
rėmę kasžin ką galvojo, kiti nuolatos var
tės* nuo šono ant šono, treti stengėsi per
skaityti po kelintą sykį laiškus nuo tėvu, 
pačiu, broliu ir seserų, ketvirti šnibždėjosi 
tarp savęs.

Iš kur nebus buvęs atbėga vienas ka
reivis; veidas jo iškaitęs, mundierius kru
vinas, be kepurės.

“Kur vyriausis komanduotojas?” klau
sia jis.

“Tenai”, parodo jam ranka sykiu ke
li kareiviai.

Pribėga jis prie komanduotojo ir taria: 
“Jūsų viršenybe, priešas arti”.

“Kaip tu žinai?”
“Aš vieną jau nudūriau kinžalu. Jū

sų viršenybe, žinote, kad aš buvau pasiu
stas šnipinėti. Žiūriu aš: priešo sargas 
snaudžia prie medžio atsirėmęs. Atsigu
liau ant žemės ir šliaužiau prie jo, kol liko 
kokie 3 žingsniai. Paskui pašokau, nutvė
riau už gerklės ir šmakšt, kinžalu į kru
tinę”.

“Meluoji tu, parše”.
“Vardan Dievo, teisybė. Štai ir kin

žalas kruvinas”.
“O kur kepurę dėjai?”

' “Turbūt, bėgant nukrito, jūsų virše
nybe”.

“Kas tavo mundieriu sukruvino?”
“Nežinau, jūsų viršenybe. Mažu, nuo 

jo kraujas nubėgo, nes ilgai laikiau už 
gerklės. O gal, per krūmus bėgant pats 
susibraižiau...”

* **
Išbudinti visi kareiviai ir užgesintos 

ugnįs. Išsiuntinėta daugiau šnipu ir per
skirta kariumenė į dvi dalis; vienai daliai 
liepta pasilikt ant vietos, o kitai—eiti su
tikti priešą, bet netiesiai, o užsukt didelį 
vingį, kad apsupt jį iš dvieju pusiu.

Nežiūrint į nakties vėsumą, kareiviai 
sparčiai ėmė judėt ir tuoj pusės neliko.

Galėjo jie nueit už kokio versto, kaip 
pasigirdo spiečius nepertraukiamu šūviu. 
Šaudyklės spirginte spirgino ir tik retkar
čiais užkūrtino jas smarkus kanuoliu šū
viai, kurie baubte baubė.

Suprasta, kad priešas sutiko išsiųs
tuosius jį apsiausti.

Apleisti fortai ir pasijudinta į tą pu
sę, kur girdisi šūviai. Vos tik paėjėta pu
sę versto, kaip ir čia priešo būta.

Prasidėjo smarkus šaudymasi. Nak
ties tamsoj pradėjo švituriuoti prožekto
riai. Kulkos brūzge viena paskui kitą 
oru ir vietomis smego į žemę. Bombos 
krito ir sprogo, išnešdamos žemės gaba
lus augštai į orą. Vietomis jos krito į ka
reiviu būrius ir darė juos į dulkes. Nak
ties tamsoj negalima buvo atskirti, ar tik 
žemės gabalai krinta atgal ant žemės, ar 
jie yra susimaišę su žmonių mėsa. Atskirt 
galima buvo tik tuomet, jei pačiam kur

prisiėjo parpult ir sučiupt dar šiltus mė
sos gabalus. Netoli kiekvieno kareivio 
veidas, rankos ir rūbai liko pusiau purvi
ni, pusiau kruvini. Kulkos skinte skina 
eiles, ir vaitojimas su rėksmu karts nuo 
karto didinasi. Arkliai krinta sykiu su 
žmonėmis.

‘Durtuvais!” ‘ ‘Durtuvais!” girdisi tai 
iš vienur, tai iš kitur komanda.

_“Ura! urrra! uraaa!” rėkia kareiviai 
ir bėga prieš kulku lietu atkišę šaudykles 
su durtuvais.

Eilės ju retėja ir balsas silpsta.
“Durtuvais r atsikartoja tvirtas šauk

smas. '
Tartum žvėrįs puola į pryšakį likusie

ji gyvais ir artinasi prie priešo eilių.
Šūviai nenutyla.
Čiaukšt, čiaukšt, girdisi kardu tran

kymas ir durtuvu durtuvais atmušinėji
mas. . Viena eilė bėga prieš kitą ir smei
gia vieni į kitus durtuvus. ‘ ‘Erch”, gir
disi iš burnos nudurtojo ir jis puola ant 
žemės. Puola taip dešimtimis. Volioja
si, blaškosi, muša galva ir kojomis į žemę. 
Verkia, vaitoja ir pribaigti meldžia.

Naujos eilės lipa per kūnus ir vėl klo
ja naujas aukas.

Paskui iš kur bus nebuvę pasileido 
per kūnus raitieji kareiviai. Arkliai spar
dosi ir šoka nuo žmogaus ant žmogaus, 
veržiasi į gyvųjų eiles, mina kojomis dar 
gyvus žmones.

Muzika griežia. Griežia smarkai, su
judinančiai, uždegančiai.

Dangus raudonas nuo švituriu ir šūviu.
* **

Patekėjo saulutė ir lėtai, lėtai ritasi 
augštyn.

Vietoj vakarykščiu krumu matos pla
tus, platus purvynas, žmonių kūnais ap
klotas. Vieni guli be gaivu, kiti— be ran
kų, treti—be kojų,ketvirti—čieli. Tai šen, 
tai ten matai tik pusę žmogaus,, kitur tik 
gabalai supurvintos mėsos.

Varnai sukasi aplinkui ir godžiai 
krankia.

Matyt dar, kaip tūli kūnai pasikelia, 
pasijudina, pažvelgia į dangų ir krinta at
gal prie žemės. Dar girdisi retkarčiais 
gilus ir ilgas vaitojimas, bet jis silpnas ir 
tuoj vėl užgęsta.-

Matyt, kaip vienas, drebėdamas ir 
besilinguodamas, pasirėmė ant rankos, 
ištraukė iš kišeniaus popierelę, pabučiavo 
ir krito negyvas.

Ant jos buvo parašyta motinos ranka: 
“Neužmušk, sūneli!”

Tarptautiški žodžiai.
Atlasas, žemlapiu sąsiuva arba žem- 

lapiu knyga; Pytuose yra audžiamas labai 
dailus ir tankus drabužis, vadinamas at
lasu.

Atmosfera, visas žemę apgaubian
tis oras; žodis atmosfera vartojamas ir per
statyme visu aplinkybių, prie kokio-nors 
daikto atsinešančiu; pav., Rusijos politiš
koji atmosfera įtempta.

Atomas, mažiausia, nepadalijama 
dalelė visatos medegos, kurios matyt ne
galima ir kurią pripažįsta kaipo pradžią 
visu daiktu; smulkiausia dalele bile kokio 
kūno.

Atomiškas, neužmatomai smul
kus; smulkiausis; atomui priklausantis.

Pasakyk, mamute!
Pasakyk, o, mamute brangioji, 
Kiek nakčiu del manęs nemigai? 
Pasakyk, o, širdele jautrioji, 
Kaip sunkiai del manęs tu vargai,

Kuomet mane mažutį nešiojai 
Ir lopšelyj mažam lingavai, 
Kada patalėlį man klojai 
Ir ant ranku mane liūliavai?

Pasakyk-gi, galvele baltoji, 
Kaip atsargiai mane auginai? 
Pasakyk, o, mamyt mylimoji, 
Kokią ateitį lemt mėginai,

Kada mane už rankos vedžiojai
Ir skaityti knygas mokinai, 
Kuomet tu giesmeles man giedojai 
Ir lūpeles karštai bučiavai?

Pasakyk, kam liaudis pavergtoji 
Taip daug vargsta ir skursta čionai? 
Pasakyk, kam tur žūt galingoji, 
Taip skaitlinga ir tvirta jinai,

Kuomet ponai, skriaudikai didieji, 
Puotas kelia—gyvena linksmai;
Kada slėg’ mus sunkiai prakeiktieji 
Fabrikantu samdyti tarnai?

Pasakyk, kam liaudis galingoji 
Vis dar velka tą jungą ilgai? 
Pasakyk, kam luomą skriaudžiamoji 
Šauk’ pagelbos kažko iš augštai,

Kuomet pranašai mūsų juodieji 
Pirštais rodo, kur randas kapai, 
Kada mus pilni mūrai didieji 
Ir augštai, kur vis gaudžia varpai.

Pasakyk, kuomet laisvė brangioji 
Pasirodys tarp vargšu pilnai? 
Pasakyk, kada meilė šventoji 
Musu širdis suvienys čionai?

Kuomet mažučiai tie kūdikėliai 
Bus auklėti kaip tikri vaikai, 
Kada motinu žus rūpestėliai, 
Šiandieniniai užkrauti vargai?...

Senas Vincas.

MONOLOGAI.
KAIP AŠ ATVAŽIAVAU Į 

AMERIKĄ?
L

Vieną šaltą dieną dingt, į 
mano pakaušį mintis, kad 
reikia važiuot į Ameriką. 
Tuoj šurum-burum, surenku 
visą savo mantą, bimt, bimt, 
sumetu ryšulius ant rogių, 
strikt, pats ant viršaus ir ki- 
ku-kitu, į Raudėnus pas agen
tą.

Tvoros nuo šalčio brakšt, 
brakšt, o rogės čiku-riku, 
taip kad vos girdėt, kaip ku
melė pakabakšt, pakabakšt. 
Žvilgt, aš į pryšakį ir jau 
Raudėnai. Tyst, vadžias, 
stapt, arklį, strigt, pats iš ro
gių ir žirgt, žirgt, pas agen
tą. Šuo vampt, vampt, o aš 
jam kaukšt, per snukį ir jis 
keviau, keviau, ir strikt, per 
tvorą.

Aš agentui spūst, penkinę 
į delną, jis mirkt, vieną akį 
ir diri-diri su manim prie ru- 
bežiaus. Žvilgt, aš iš girios, 
kareivis stypt, iš budos ir pa
kilo. Trukt, aš atgal ir svy- 
ru-svyru. Kareivis krypt, į 
kitą pusę, o aš tuomet lapa- 
tai-lapatai ir kiukt, per gra- 
bę. Kišt, jis šaudyklę, bet 
jau pervėlu.

Ant stoties mane pasodino 
į vagoną ir tabalai, tabalai, į 
Berlyną.

Ten keli daktarai kapt, ma
nę už įvairiu kūno daliu, 
kišt, pirštus į akis, taip kad 
žibu-ribu pradėjo darytis.

Paskui vėl į vagoną paso
dino ir tabalai, tabalai, lin
kui jūrių vieną dieną, ta
balai, tabalai, antrą die
ną, tabalai, tabalai, trečią 
dieną. Alkanas pilvas gur- 
gur, ir šneka.

Kada atvažiavau į emigran
tu namą, tad cingu-lingu, to- 
rielkosir peiliai taip ir skam
ba.

Lept, aš prie stalo, kapt, 
peilį i ranką ir čiru-čiru, mė
są.

Ant rytojaus mus visus gu- 
ri-buri, į laivą, dan-dan-dan, 
varpas ir męs ūžt, ūžt, nuo 
kranto.

Iš pradžios visi emigrantai 
šunim burum, pliaušku-tau
šku, bet trečią dieną svyru- 
svyru, į šonus, knapt, knapt, 
nosim žemyn. Laivas kirku- 
virpu, čypu-krypu, o vilnįs 
ūžt, ūžt, į jo kraštus.

Girdžiu vienam kambaryj 
vee, kasžin kas. Tfiu, aš į ša
lį ir šliuri šliuri, toliau.

Laivas tik murkt, į vande
nį ir šast, vėl į viršų. Aš pur- 
tu-purtu, iš baimės ir kib ii du— 
bildu, į apačią. Laivas stukt, 
į uolą ir męs visi ruli-ruli, 
ant šonu. Tikintieji bimt, 
antkeliu ir ojaja, ojaja, šven
tas giesmes.

Už valandos apsi-knapsi, 
prie pietų, bet vos tik kąsnį 
gurkt, kaip tuoj žiaukt, 
žiaukt.

Kada aš pasiekiau Ameri
ką, tad mano kaulai brašku- 
rašku, odoj, kaip komisijo- 
nieriaus keli plaukai ant gal
vos. A. Baisus.

SENATVE.
Šešiosdešimts penki metai 

šiandien man sukako; kaip 
greitai lekia mūsų amžius! 
Mano kojos, kada-tai buvu
sios lengvos ir drūtos, liko 
sunkios ir silpnos. Jau aš ne 
tas veiklusis žmogus, kokis 
buvau apie 20 metu atgal. 
Bet jei butu proga, aš visgi 
galėčiau užsidirbt pragyveni
mui. Nuo ryto iki vakaro aš 
valkiojuos gatvėmis, ‘ apeinu 
visą miestą, bet niekas neno
ri manęs samdyti. Kiekvie
nas, pas katrą tik paprašau 
darbo, nusišypso ir sukasi ša
lin, kaip būtu mano prašy

mas yra juoku. Mat, aš tu
riu šešiasdešimts penkis me
tus amžiaus.

Kada tai aš galėjau valdyt 
mašiną savo greita ranka; 
galėjau sodinti vaisius ir sė
ti javus; galėjau lengvai kil
noti plūgą ant lauko. Kada 
statėme namą, aš lengvai at
likau savo darbą, ir siena aug
te augo. Ir jei aš norėjau 
darbą gaut, reikėjo tik pa
prašyt. Jei kada vaikai bė
giojo, jie greitai persitikrino, 
kad aš pralenkiu visus. Grei
tumas man buvo maloniu žai
dimu. Dabar-gi aš greitai 
žingsniuoju į grabą; aš turiu 
65 metus šiandien.

Męs tankiai girdim, kad 
šiame pasaulyj visi žmonės 
turi lygias tiesas. Bet kodėl 
taip daug žmonių turi stovė
ti prie vartų ir laukti, kad 
kas jiems suteiktu darbą? 
Kodėl vieni žmonės kovoja 
visą laiką vien tik už gyvas
ties palaikymą, kuomet kiti 
nežino, kur turtus dėt ir 
kokias linksmybes už juos be- 
nusipirkt? Kodėl gi bėdinas 
žmogus visuomet turi pasi
likt turtingųjų tikim vergu ir 
pasenus patekti į prieglaudą 
bei žengti į kapą? Jo tiesos 
baisios, kada jis pasęsta ir 
lieka žilas: jis negali pragy
vent ir negali mirti, kaip aš 
savo 65-tuos metuos.

Dėl kitu žmonių aš tankiai 
rizikavau savo gyvastį, aš iš- 
ardžiau savo sveikatą; savo 
triūsu aš puošiau juos ir di
dinau ju turtą. Iš mano triū
so jie gardžiai valgo ir geria, 
o man už tai atlygina duonos 
pluta ir tai nevisuomet. Pa- 
lociuose, kuriuos aš padėjau 
statyti, jie laimingai leidžia 
savo gyvenimo dienas, o aš 
rytoj paliksiu be pastogės, 
nes neturiu iš ko užmokėt 
randos. Man prasidėjo neuž
baigiama gavėnia ir aš turiu 
ją pripažint: nėra maunamo, 
maisto, draugu, nes aš 
jau turiu 65 metus amžiaus.

Argi ir po mirties taip rei
kės kentėt ir tik tokias tie
sas teturėsime? Argi teisybė 
yra tik melas didžiausis pa
saulyj? Argi žmonės yra su
tverti tik todėl, kad kentėti 
ir mirti patvoryj, kaip guvu- 
liai? J. Kuolas.

RED. ATSAKYMAI.

Dilgėliukui. — Kadan
gi kituose laikraščiuose tilpo 
ta pati korespondencija ank
sčiau, tai nenorime atkartot, 
nes tie patįs skaitytojai turi 
po kelis laikraščius.

Jonui Gal.—Neužtenka 
eilių galūnes sutaikyt, nes 
ritmas daug svarbesnis, apie 
kurį turėtumėte daugiau pa- 
studijoti iš Vinco Kudirkos 
raštu ir kitu šaltiniu. Šiaip 
gabumą turite. Eilės į laik
raštį netinka.

K. Žaliui.—Eilės į spau
dą netinka.

BIBLIJOGRAFIJA.

Sveikata arba tiesus ir 
trumpas kelias į sveikatą. 
Sutaisė D-ras A. L.Graičiū- 
nas, išleido “Katalikas”, 3244 
So. Morgan st., Chicago, Ill. 
Kaina su apdarais 2 dol. Yra 
tai didelė ir naudinga žmo
nėms knyga.
Kruvina Čenstakavo Isto= 

rija. Parašė kun. M. Sauno- 
ris, išleido A. Petkus Pane- 
vėžyj. Kaina 15 kap. Yra tai 
aprašymas bjauriu zokonin- 
ko Mococho darbu. Su pa
veikslais.

Bažnyčios Istorija. Pa
rašė kun. J. Staugaitis, spau
da “Šaltinio” Seinuose.

Mokslas Rankažinystės. 
Parašė ir išleido A. Dagis, 
P. O. Box 63, Winchendon, 
Mass. Spauda “Laisvės”.

Korespondencijos
Norwood, Mass.

Vietinė D. L. K. Keistučio 
draugystė sumanė pastatyti 
savo salę. Darbas puikus, vie
nok atsiranda tokiu, kad tam 
sumanymui yra priešingi. 
Girdi: “Mums reikia bažny
čios ir kunigo, o ne salės be
dievybės platinimui”. Už
mirštama, kad salė kaštuos, 
gal, 3 tūkstančius doleriu, o 
bažnyčios nepastatysime už 
tiek, o juk prie bažnyčios rei
kės dar ir kunigėlį užlaikyti, 
kuris gana brangiai atsieis.

Abelnai imant Norwoodo 
lietuviai nežemiausiai stovi 
politikoje, ką tuojaus supra
si iš kalbos. Laikraščiu ne
mažai pareina į čia. Taipgi 
daugelis turi išsiėmę pilietiš
kas popieras.

Meilės kankinys.
E. Cambridge, Mass.

1 d. spalio buvo prakalbos 
nežinia iš kur atsiradusios 
davatkiškos draugystės, po 
vardu Nekalto Prasidėjimo 
Panelės Švenčiausios. Pagar
sinta, jog bus garsus kalbė
tojai, todėl nuėjau pasiklau
syti. Pirmas kalbėjo J. De
gutis. Jis, atsistojęs ant pa
grindu, sako: “Aš neesu kal
bėtojas, todėl aš užėjau ne 
kalbėti, bet pastovėti”. Ir 
teisybė: valandą pastovėjęs 
nulipo. Antras kalbėjo Jaru- 
ševičia iš So. Bostono, kuris 
pasveikino susirinkusius šiais 
žodžiais: “Vardan nekalto 
prasidėjimo lietuvaičiu E. 
Cambridge’iuj esu užkviestas 
ką-nors jums pakalbėt... apie 
naudingumą šios moterėliu 
draugystės”. Trečias p. Nor
kūnas kalbėjo temoj: “Pra
kalbos, prakalbos, prakalbos 
ir vėl prakalbos, ir dar pra
kalbos”. Ketvirto kalbėtojo 
vardą nesuspėjau pagauti. 
Jis aiškino,, kas tai yra nu
puolimas dvasioj ir pasakė: 
“Jeigu neišrišiu tą klausimą, 
aš paliksiu kaltas”. Rišo tą 
klausimą visą valandą ir vis
gi neišrišo.

Pabaigus kalbėtojams kal
bėti, pirmsėdė sako: “Broliai 
ir sesutės, matot, kaip kal
bėtojai puikiai kalbėjo, todėl 
dabar turit gerą progą ateiti 
ir prisirašyti prie mūsų pra
kalbu”. Neprisirašė niekas.

Kertėj Betupįs.
Batavia, Ill.

Šitas miestelis randasi tarp 
medžiu ir namai gerokai at
skirti vienas nuo kito, todėl 
čia gyvena daugelis turčių.

Lietuviu čia 16 šeimynų 
ir pora sykiu daugiau pavie
niu. Ju tarpe yra keli, mėg
stanti apšvietą, o kiti gir
tuokliauja, paleistuviauja ir 
kortomis lošia iš pinigu.

Moters daugiausiai užim
tos kitu šeimynų gyvenimo 
apkalbėjimu; mat, jos vis dar 
kaimiškai elgiasi.

Sofija Malauskienė.
Gardner, Mass.

Mūsų mieste yra šiokios 
lietuviu organizacijos: 3 pa- 
šelpinės draugijos, L.S.S .A. 
kuopa, lietuviškas benas ir 
kooperacija, kuri užlaiko val
gomu daiktu krautuvę. Buvo 
ir S. L. A. kuopa, bet pasimi
rė ačiū pemykštiems tos or
ganizacijos vaidams. Koope
racija nusprendė pastatyti 
savo namą, kur apačioj. galė
tu būt krautuvė, o viršuj — 
salė. Žemės sklypas jau su
derėtas labai gražioj lietuviu 
apgyvento] vietoj. Nutarta 
pasikvies! “Laisvės” redak
torių, kad atsakančiai per
statytu žmonėms tokio namo 
reikalingumą ir paagituotu 
prie Šeru pirkimo.

Vietiniai lietuviai negali 
būt nupeikti, nes ju darbštu
mas yra matomas. Į čia pa

reina po kelias dešimtis visu 
pirmeivišku laikraščiu ir kiek
vienose prakalbose išperka
ma knygų už kelias dešimtis 
doleriu.

Vestuvių triukšmingu pas 
mus nėra progos kelt, nes 
miesto teisėjas nusprendė, 
kad tik 2 bačkutes alaus va
lia parsitraukti. Mat, lenkai 
mušėsi vestuvėse ir dalykas 
atsidūrė teisme.
Lietuviai dar pabirbina kaip 

kada armoniką, bet ir tas čia 
eina iš mados.

Kampinis.
Lewiston, Me.

Spalio 1 d., atsibuvo mitin
gas L.S.S. 105 kuopos ir L. 
L.S. 4 kp. L.S.S. 105 kp. nu
tarė parengt prakalbas. Su- 
aukauta Sibiran ištremtam 
iki gyvos galvos 1 dol. 70c. 
Abieju kuopu nariai atsi
minė, jog Vladas Petro
nis randasi blogam padė
jime; suaukauta jam 15 dol. 
20c. Vladui Petroniui nelai
minga buvo ši šalis: 1900m. 
liepos mėn. tapo nutraukta 
jo kairėj i ranka dirbtuvėj; 
išbuvo jis ligonbutyj 9 ar 10 
sąvaičiu. Šįmet apsirgo jis 
džiova ir dirbtuvėj jau nega
lės dirbti. Mano greitai ap
leist šią šalį ir keliaut į Lie
tuvą. Prigulėjo jis prie trijų 
organizacijų ir prie pašelpi- 
nės draugystės D. L. K. Ge- 
demino. Kitas mūsų mieste 
yra nelaimingas A. Norbutas; 
jis serga jau treti metai: ne
paeina be lazdų. Jį taipgi 
šelpia lewistonieciai. Prigu
lėjo jis prie Dr-stės šv. Bal
tramiejaus, kuri šelpia jį. 
Mitinguose susirinkę aukau
ja jam; jei balių jis pats pa
kelia, draugystė duoda jam 
svetainę už dyką. Visuome
nė atjaučia jam ir pragyve
nimą jam suteikia. Kaip ma
tote, lewistonieciai neuba
gauja po kitus miestus, kaip 
kitu miestu lietuviai.

K. Vilaniškis.

APIE DARBUS.
Waterbury, Conn.

Darbai Waterbury eina ne
pergeriausiai; berods, neku
rtos dirbtuvės dirba po 6 die
nas sąvaitėj, bet didesnė ju 
dalis dar tebedirba nuo pe
reitos žiemos po 5, 4 ir 3 die
nas sąvaitėj. Taigi atkelia
vusiam iš kitur darbas gaut 
nelengva.

Dilgėliuks.
Norwood, Mass.

Darbai čia šiuomi tarpu ei
na gerai ir atvažiavusieji iš 
kitur darbą lengvai gauna.

Meilės Rankinis.
Gardner, Mass.

Darbai čia eina neblogai. 
Daugiausiai dirbama medi
niu kėdžių dirbtuvėse. Į die
ną galima uždirbt nuo 1 dol. 
25c. iki 2 dol. 50c. už 10 vai.

Kampinis.
Glastonbury, Conn.

Šitoj apylinkėj darbai slen
ka nevisai lėtai, kadangi ran
dasi kelios dirbtuvės, dirban
čios pilną laiką, atėmus su- 
batos pusdienį. Yra čia The 
J. B. Williams & Co. dirbtuvė, 
kur daromi visokie muilai 
ir kvepalai. Darbininku dir
ba, kad nepameluočiau, ke
turi šimtai abieju lyčių. Nau
jas darbininkas gauna 1 dol. 
50c. į dieną. Padirbus toliau, 
galima gauti iki 2 dol., bet 
reikia padirbėti ilgą laiką, 
kol tiek galėsi gauti. Mergi
nom tai, galima sakyti, visai 
gerai gyventi. Kiek aš paty
riau, tai jos gana gerai už
dirba. Darbas pagal uždavi- 
mą; gabesnės darbininkės už
dirba po 1 dol. 50c. į dieną, o 
darbas nesunkus ir švarus. 
Yra taipgi kelios popieru iš- 
dirbystės ir apatiniu marški
niu audinyčios, kuriose dar
bininkams moka pigiai, bet 
dirba visada.

P. P. P.
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LAISVE

Turkai ar italai?
v

Vietines Žinios
Iškilo karė tarp dviejų tau

tu — turky ir italu. Pana
šiuose atvejuose kiekvienas 
žmogus paskiria sau poziciją, 
kaip atsinešti į tą ir kitą pu
sę. Kadangi męs žinome, jog 
karę rengia valdžios savo įr 
kapitalistu interesuose, tad 
džiaugtis iš kariu- gali tik 
brutalas. Ir kas ten nereng
tu skerdynes, žmonių žmo
nėmis naikinimą, tas turi būt 
priskaitytas prie žemu gyvū
nu veislės, prieš tą turi būt 
pastatytas pasipriešinimas.

Vienok jei įvyko karė tarp 
Turkijos ir Italijos, męs tuo 
tarpu jos negalime sustab
dyti. Jeigu taip,. jeigu prie
šingai mūsų supratimui ir 
norui eina karė, tai visgi tu
rime paklausti savęs: “Ar 
Turkijai, ar Italijai linkėtina 
yra pasisekimo?”

Taip neseniai Turkijoj vieš
patavo pusdievis Abdul Ha
mid ir laikė savo šalies gy
ventojus pilnoj tamsybėj, 
vergijoj ir engime. Turkija 
sukilo ir prašalino senąjį sul
toną. Užėmė vietą taip vadi
namieji Jaunieji Turkai. Vie
nok turkai turkais ir pasili
ko. Kaip prie senojo sultono 
buvo svetimtaučiai ir katali
kai persekiojama ir neretai 
rengiama ant j u medžiok
lė, taip yra ir dabar. Pa
starieji Jaunu j u Turky pa
sielgimai su albaniečiais aiš
kiai liudija, kad Turkijoj nė
ra nors kiek tobulesnės civi
lizacijos. Neduot žmonėms 
pagal ju supratimą tikėti, o 
versti likt kvailo Mahome- 
danizmo pasekėjais, uždraust 
išleidinėt savo kalboj raštus, 
steigt mokyklas ir kalbėti 
įstaigose savo prigimtoj kal
boj — ir už visko to nepildy
mą juos skersti, šaudyti, kan
kinti kalėjimuose — yra žvė
riškas pasielgimas.

Paimkite patį Tripolį, už 
kurį dabar eina karė. Juk 
ir ten gyvuoja pilna vergija, 
fanatizmas, tamsybė. Iš ži
nių, matote, ka I amžini ver
gai arabai ima ginklą ir ei
na apginti vergiją. Jie da
ro taip-pat, kaip darė Ame
rikos nigeriai, kada Lincoln 
apskelbė ju paliuosavimą. 
Juk ir čia apkaustyti rete
žiais žmonės ėmė ginklus ir 
mušėse už vergiją.

Nors Italijos negalime pa
vadint pilnai civilizuota ša
lim, vienok ji kur-kas augš- 
čiau stovi apšvietime už Tur
kiją. Argi gali susilyginti 
Turkijos mokyklos ir visos 
kultūriškos įstaigos su Itali
jos įstaigomis?

Reikia tikėtis, kad ir Tri
polis, patekęs į Italijos ran
kas, kur-kas sparčiau civili- 
zuosis, negu būdamas po 
Turkijos globa. Jau dabar 
girdėt, kad į ten ruošiama 
mokslo expedicija, jau pie
nuojamos mokyklos.

Taigi civilizacijos šalinin
kas visgi labiau lauks pasise
kimo karėj Italijai, negu ty
liai, bet žiauriai Turkijai.

K. Stulpinas.

5 spalio d. ryte iškilo gais
ras ant Athens gat. po No. 
36 ir 38, So. Bostone. Namai 
buvo apgyventi netoli vien 
tik lietuviais. Apatiniame 
bute gyveno Kalauskas su 
pačia ir 4 vaikais. Pati, šok
dama per langą, susilaužė 
kojas. Ant an try luby gy
veno Juozas Bastas. Kitame 
name gyveno Miknovičius. 
Ugnis kilo iš apačios, todėl 
kitaip išbėgt negalima buvo, 
kaip tik šokt per langą. At
važiavusieji ugnagesiai su
stabdė ugnį, bet ji po tūlo 
laiko vėl iškilo. Aplinkiniai 
gyventojai išbėgo į gatvę iš 
namy didelėj baimėj.

SUSIRINKIMAS.
Ateinančio) nedėlioj 2 vai. po piety 

atsibus Lietuvių Ūkėsų Kliubo susirin
kimas po No.339 Broadway, So. Bostone.

Farma ant pardavimo.
Parsiduoda labai pigiai žemės 60 akry 

su viršum; žemė lygi,pirmos klesos, tin
kanti dėl daržy, dalis girios su geroms 
ganykloms, sodas ir daug visokiy me- 
džiy. Stuba gera, ant 2-jų luby, su 8 rui
mais, bania didelė, vietos dėl 30 karvių 
ir 3-jy arkliy, vištinyčia dėl 200 višty ir 
kitos triobos, taipgi visoki ūkės įrankiai 
ir šieno pilna bania (daržinė). 10 kar- 
viy, 2 arkliai, kiauliy, višty, ančių ir žą
sy. Farma randasi arti Bostono, mies
te Bedford, Mass. Puikus plentas iki 
pat Bostono, ką yra smagus važiavimas; 
iki strytkariui ir trainui nueit 10 minu- 
ty. Parsiduoda iš priežasties turėjimo 
kito biznio. Parduosime su viskuom už 
$6.500.

A. ŽVENGI L AS, 
Springs Road, Bedford, Mass.

Pirkite Knygutę

Apie Atskirimo
Ženklus”!

Nusipirkite
NEPAJUDINAMĄ TURTĄ ir

APSIDRAUSKITE pas

VIENATINIS L1ETUVYS KOSTUMIERIŠKAS

SIUVĖJAS [KRIAUČIUS1 Bostone

Visur matai rašte šitokius 
, . : — ; ! ? () “ ” ženklus 
tarp žodžiu. Jei nori žinot, 
ką jie reiškia, ir kur juos rei
kia statyt, nusipirk minėtą 
knygutę, kuri gaunama tik
“LAISVES” REDAKCIJOJ

H. J. Bowen
| NEPAJUDINAMO TURTO IR 

APDRAUDIMO AGENTAS
is Broadway

SO. BOSTON, MASS.
J Visus reikalus atliekame teisingai

Siuvu Visokius SIUTUS, OVERKOTUS ir visokius rūbus.
Kiekvienam pritaikau pagal jo norą ir pasiuvu pagal naujausią madą. 

Išplaunu, išvalau, išprosinu ir sutaisau senus vyriškus ir moteriškus rūbus. 
Darbą gvarantuoju.

Kas užsisakys dabar pas mane siūtą arba overkotą, tam duosiu dovanų 
1 dol. vertės knygų. Abelnai visiems savo kostumeriams duosiu dovanas. 
Taigi, gerbiamieji lietuviai, be ką einat ten, kur negalit lietuviškai susikal
bėti ir išreikšti, kokią drapaną jus norit siūti, ateikit pas“inane, o aš atliksiu 
visokį darbą pagal jūsų tikrąjį norą ir daug pigiaus už kitus.

Visiems mano kostumeriams, kurie gyvena šalę Bostono, apmoku kelio
nės lėšas, jeigu jos nėra augščiau 1 dol.

Kaina 15c.

METINIS

A. G. Groblewski
COR. ELM & MAIN STS., PLYMOUTH, PA. 

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsių Lietuviškų — Lenkiškų Vaistų

Rengiamas U 
'2 

>‘n

JULIUS BUKANTIS
77 A Endicott Street Boston, Mass.

Cambridge’iuj kilo gaisras 
lietuviškoj bažnyčioj. Ug
nagesiai atrado, kad bažny
čia liko tyčia padegta. Blė- 
dies padaryta gana daug. 
Kunigas Krasnickas teisina
si nežinąs, kas bažnyčią pa
degė. Gal, numes bėdą ant 
bedieviy...

Auginimui vaikas.
Atiduodu ant auginimo 7 mėnesių sū- 

ny. Jo motina mirė 14 d. kovo šių mėty. 
Jeigu kas norėty užsiaugint sau gražy 
sūny, tai dabar yra gera proga. Paim
dami jį nuo manęs sumažinsite man var
gą ir sušelpsite siratuką. Jeigu kas bi- 
joty, kad vėliaus aš jo neatimčiau, tai 
aš sutinku padaryt raštiškus dokumen
tus.

A. KLEMARAUSKAS,
168 Bolton st., So. Boston, Mass.

D. L. K. VYTAUTO
DRAUGYSTĖS

-----Atsibus-----

II Spalio October
Prieš Columbus Day, 1911
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Feelinė Better Already 
Criank lipu!

Mielai aš pa
klausiau jūsų 
patarimo ir iš- 
titryniau su

NAUJOS 
labai žingeidžios KNYGOS

DAHLGREN SVETAINĖJ
Kampas E ir Silver Sts.

SOUTH BOSTON, MASS.
Prasidės 7 vai. vakare ir trauksis iki 

2=rai valandai nakties.

Perkant žiūrėk, kad hutų ta marke, 
o Kausi teisingi.!.

Geriausia gyduolė nuo Skaudėjimo 
Galvos, Kataro, Pečių, Krutinės, Šo
nuose, Reumatizmo, Šalčio, Neuralgijos 
ir įkandimo visokių vabaliukų.

Nesusipratimas.
“Ar jys turite apetitą?” 

klausia daktaras.
“Ne”, atsakė ligonis.
“Hum! Labai blogas simp

tomas”.
“O gal, ne. Matote, aš 

ką-tik pavalgiau pietus”.

Pesimistas.
Jis.—“Kada aš skolinu pi

nigus, aš visada lieku pesi
mistu”.

Ji.—“Kodėl?”
Jis.—“Kadangi pesimis

tas nemano jy grąžinti atgal.

Pereitoj nedėlioj Maynard 
salėj ant D st. atsibuvo pra
kalbos, surengtos So. Bosto
no Liet. Labdarystės Draugi
jos. Kalbėjo J. Neviackas, 
K. Jurgeliūnas, D-ras F. Ma
tulaitis ir F. J. Bagočius. Vi
si kalbėtojai savo užduotis 
atliko gerai. Auky dėl sta
tymo salės surinkta 59 dol. 
16c. Matyt, So. Bostono lie
tuviai jau pradeda truputį 
rūpintis savo reikalais.

Pereitos nedėlios vakarą 
St. Omer salėj atsibuvo kon
certas, surengtas 60 kp. L. 
S. S. Publikos susirinko pu
sėtinas būrelis, tik gaila, kad 
koncerto programas buvo 
truputį perskystas. Reikia 
tikėtis, kad socijalistai atei
tyj parengs geresnius pasibo- 
vijimus.

PASAULIŲ RATAS. Astronomiškas 
aprašymas mūšy saulines sistemos.... 25c

NAUJAUSIOS DAINOS IR EILĖS.
Čia telpa apie 80 įvairiy dainų............20c

KERŠTINGA MEILĖ. Tragedija 3-se 
aktuose. Labai žingeidi skaityt ir pa
ranki lošt............................................. 10c

MEILES KARŠTLIGE. Mintįs ir pri
lyginimai apie dabartinį supratimą mei
lės ...........................................................20c

Taipgi gaunamos visokios lietuviškoj 
kalboj kningos. Reikalavimus ir pini
gus siyskit šiuo adresu:
I QTDODI 1Q 30 West BroadwayJ. LO, SO. BOSTON, MASS.

KRAJAVI ŠKAPLERIAI.
Austiniai krajavi škapleriai, galioni- 

niai ir bieliniai, parsiduoda po 25c. tuzi
nas, šilkiniai po 40c. tuzinas. Agentams 
pasiunčiam prabeles dėl pažiūrėjimo. 
Trejos devynerios (trojankos) krajavos, 
Palangos aptiekos, prekiuoja bertainis 
svaro 25c., svaras 90c., 10 svary arba 
40 bakseliy $5.00. Popiera su konvertais 
gromoty rašymui, su visokiais apskaity
mais ir su kvietkomis, parsiduoda po 25 
centus už tuziną. 75c. už 100. 6 dol. už 
1000. 10 dol. už 2000. Užlaikom visokiy 
pavinčavoniy, altorėliy ir šilkiniy abro- 
zėliy su lietuviškomis maldelėmis par
duodam tuzinais ir šimtais; turim viso
kių knygų ir maldaknygių. Reikalau
jam agenty ir duodam gerą uždarbį.

K. J. INTAS,
P. O. Box 1724, New York, N. Y.

Bus tai Jinksmiausis balius, 
kokio bostoniečiai dar netu
rėjo. Bus visokiu gėrimu ir 
užkandžiu. Taipgi puikiau- 
šia orkestrą grąjįs visokius 
šokius.

Visus kviečia atsilankyti 
KOMITETAS.

So. Bostono Lietuvių Atydai.
Barzdaskutis Dominikas Galinis 3 d. 

spalio atidarė pirmos klesos skutinyčią 
(Barber Shop). Kadangi dabar jis turi 
jau net dvi skutinyČias, tai jam pritrū
ko darbininkų. Jeigu randasi iš lietuvių 
geras barzdaskutis, tai atsišaukit. Taip
gi visi So. Bostono lietuviai, kurių tik 
barzdos ir plaukai auga, atsilankykit 
pažiūrėt, o pamatysit, kad jo naujoji 
skutinyčia išrodo kaip bažnyčia. Domi
nikas Galinis yra visiems žinomas lietu- 
vys, nes priklauso net prie trijų So. Bo
stono draugysčių. Jo naujoji vieta ran
das po šiuo adresu:

DOMINIKAS GALINIS, 
224 Broadway, So. Boston, Mass.

Kadangi valstijos viršinin- 
ky rinkimai artinasi, tad de
mokratai veda smarkią agi
taciją prieš republikonus,kad 
nė vienas pastaryjy nelikty 
išrinktas. Pagal publikos ūpą 
taip ir galima spręsti, kad 
demokratai laimės.

Ištirta liko, kad Bostone 
ir visoj Mass, valstijoj mo
tel’s dirba geležies dirbtuvė
se ir atlieka darbus neikiek 
nelengvesnius, kaip vyrai. 
Pirma buvo manyta, kad tik 
gubernatoriaus Fosso dirbtu
vėj yra tokia motery vergi
ja, dabar-gi kas diena repor
teriai atranda jy ir daugelyj 
kity dirbtuviy. Vedama smar
ki agitacija prieš sunkius 
motery darbus ir ubagiškas 
algas. Geležinėse dirbtuvė
se daugiausiai dirba lietuvės, 
lenkės ir kitos ateivės.

PAGARSINIMAS.
Kiekvienam yra reikalingi kaklaryšiai 

(naktaizos), b aš turiu jy naujausios 
mados ir dailiausių išdirbimų vaikinams 
ir merginoms, padaryty iš geriausio šil
ko (Cheney Silk) ; išaustos įvairiy kole- 
riy ir mainomos išžiūros. Kaina už dvi 
naktaizas $1.00. Kas tik prisius Money 
Orderį, tas tuoj aus apturės 2 naktaizas, 
kokias tik norės išilgai ir skersai riša
mas. Kiekvienam vėlinu persitikrinti, 
o būsit užganėdinti.

Pasarga. Jeigu prisiystos naktai
zos nepatiktų, tai priimu atgal ir pinigus 
sugrąžinu. Adresnokit taip:

Kazimieras Weliczka
28 Bissell St., So. Manchester, Conn.>

BALIUS.
Gedemino Lietuvių Ukėsų Dr-ste, 

Boston, Mass., parengė gražy balių 
Ketverge, 12 ci. Spalio (Octo= 
b©r), 1911, (Columbus Day), Svetai
nėje Honor Hall, 730 Washington St., 
BOSTON, MASS. Prasidės 1 vai. po 
piety ir tęsis iki 12 nakties. Balius bus 
gražus ir iškilmingas su visokiais užbo- 
vinimais. Geriausi muzikantai grąjįs 
visokius lietuviškus ir angliškus šokius. 
Meldžiame kuoskaitlingiausiai atsilan
kyti. Visus kvietia

(82) KOMITETAS.

Kataliogas Visiems Dykai!
Kožnas žmogus mokantis skaityti 

privalo turėti muši] Kataliogą, kuriam 
atras daugel] visokių daiktų. Musų. 
JBanka priima pinigus užčedyjimui ii- 
moka ą-tą procentą. Siunčia pinigus 
ir parduoda laivakortes į visas dalis 
svieto, pigiaus kaip kiti. Spaudinam 
visokius drukoriškus darbus greitai, 
gerai ir pigiai. Reikalaudami kata- 
liogo prisiųskite 2c markę ant adreso:
Geo. A. Pupausky &

2342 SO. LEAVITT ST. CHICAGO, ILL.

Egiutero No. 1. 
Egiutero No. 2. 
Žmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis - 
Trejanka 
Linimentas Vaikams
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Balsamas 
Antylakson dėl Vaikų 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių

,, nuo Kirmėlių dėl suaugusių 
Vanduo nuo Akių Skaudėjimo - 
Ugniatraukis - 
Skilvio Lašai -
Gyduolės užlaikymui Viduriavimo 

ir Kruvinosios - - -
“Uicure” arba gydymas 

Reumatizmo - - - I
•Gyd. dėl nemalimo Pilvo - 
Milteliai apstabdymui

Galvos Skaudėjimo
Lašai nuo Dantų Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir

Prakaitavimo Kojų 
Geležinis Sudrūtintojas Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaikų 
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippo - - 1
Plaukų Apsaugotojas 
Muilas Plaukų Saugotojas 
Milteliai nuo Kepenų
Valytojas Plėmų Drabužiuose - 
Rožės Balsamas -
Kinder Balsamas -
Bobriaus Lašai - - -
Švelnintojas -
Kraujo Valytojas . - - :
Nervų Ramintojas -
Egzema arba Odos Uždegimas 

pas Vaikus
Groblevskio Pleisteris

(Kaštavolo)
Pamada Plaukams

, Uchotyna nuo Skaudėjimo . 
1 Gyduolės nuo Riemens _ - 
j Vengriškas Taisytojas Ūsų
Inkstų Vaistas (mažesne) 
Inkstų Vaistas (didesnė) 
Akinės Dulkeles

25c., 50c

25c. 
50c. 

ir $1.00 
35c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c.
25c. 
25c. 
35c. 
25c. 
25c. 
25c.

Ausjse

75c.

$3.50 
50c.

10c.
10c.

25c. 
50c. 
25c. 
15c.

$1.25 
50c. 
10c. 
35c. 
25c. 
25c. 
25c. 
50c. 
35c.

$2.00 
$1.00

$1.25

25c.
25c.
25c.
50c.
15c.
25c.

$1.00
25c.

Gydymas nuo uždegimo Dantų arba 
abelnai Skausmo ir Škorbuto $1.25

Gyduolės ir Mostis nuo Parkų
ir Niežų -

Gyd. ir Mostis nuo Dedervinės
Gyduolės nuo Paslaptingos Ligos

$2.00
$2.00

$50

VADOVAS KELIAUJAN= 
TIEMS Į AMERIKĄ IR 
IŠKELIAUJANTIEMS.

Jeigu nori žinot apie visas laivų kom
panijas, kokie yra laivai, iš kur jie iš
plaukia ir kur priplaukia, kiek kur yra 
mylių, kur randasi didieji kompanijų 
offisai, kokius žmones įleidžia į Suvie
nytas Valstijas ir kokių neįleidžia, kiek 
vertės turi kitų žemių pinigai, tai pri- 
siųsk 15c. stampom žemiau nurodytu 
adresu, o apturėsi minėtą knygelę.

J. VALUKONIS,
261 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip
gi privalo užlaikyti visada musų puikias 
Lietuviškas gyduoles savo Storuose ant 
pardavimo, kad mūsų tautiečiai reika
laudami, galėtų pas savo štorniką nusi- 
Sirkti ir nereikalautų išduoti pinigus 

ovanai kokiems nors apgavikams tose 
apielinkėse. Štornikai, rašykite parei
kalaudami gyduolių, nes iš to geras už
darbis, ir parduokite mūsų tyras Lietu
viškas Gyduoles, kurias męs gvarantuo- 
jame. Rašykite šiuo antrašu:

ALB. G. GROBLEWSKI
COR. ELM & MAIN STS., PLYMOUTH, PA.

Utarninko vakare, spalio 
17 dieną, 8 valandą L. S. S. 
60 kuopos svetainėj, po>No. 
376 Broadway, So. Bostone 
bus pirmas vakaras su muzi
ka, paveikslais ir prakalbo
mis, kurį rengia Y. M. C. A. 
Dalyvaus Bagočius ir Mi- 
chelsonas.

Minėtoji draugija nuo šio 
laiko atidarys socijalisty sa
lėj sistematišką vakarinę 
angliškos kalbos mokyklą.

ĮDEK LAIŠKAN VIENĄ DOLERĮ.
ir užrašyk adresą: “TARKA”, Box 895, 
New York, N. Y., tai per visus metus 
siuntinėsime naują paveiksluotą pašai
pos ir pajuokos mėnesinį laikraštį 
“Tarka”, iš kurio turėsi juokų visam 
amžiui.
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F. STROPIENE
Pabaigusi kursą Womans Aledi- 
cal College, Baltimore, Md.

Pasekmingai atlieka savo dar
bą prie gimdymo, taipgi suteikia 
visokias rodąs ir pagelbą įvairio
se moterų ligose. '
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Jeigu nori likt šios šalies 
ūkėsu (citizen), tai kreipkis 
pas P. Bartkevičią, o jis jums 
pagelbės šiame reikale, t. y. 
suras vardą laivo ir dieną, 
kada atvažiavot į Ameriką. 
Taipgi pas mane galit gauti 
knygelę “Kaip gauti ūkėsiš- 
kas popieras”. Kaina 25c. 
Rodą duoda dykai.

Petras Bartkevičia, 
877 Cambridge, St.

Cambridge, Mass.

“Laisvės” spaustuvėj gali
ma gauti puikiausiu laiškams 
popiery su geriausioms eilė
mis ir gražiausioms kvietko- 
mis už labai mažą kainą.

Dr-stė Saldžiausios Širdies Viešpaties 
Jėzaus, So. Boston, Mass, parengė di
delį baliy ant 12 Spalio (October), 1911, 
svetainėje Minot Hall, 68į W. Spring
field St., Kampas Washington St., 
Boston, Mass. Balius prasidės 2 vai. 
po piety ir trauksis iki vėlai nakties.

Norinti atsilankyt ant šio baliaus iš 
So. Bostono turi imt šiuos karus: Rox
bury Crossing arba Dudley St ir važiuot 
iki Springfield St., o ten rasite minėtą 
svetainę. Važiuojanti iš Brightono ar
ba Cambridge paims karą, kuris vežš iki 
elaveiterio, elaveiteriu važiuokit ant 
Dudley St. ir išlipkite ant Northampton 
Stoties; nuo čia, paėję du bloku, rasite 
svetainę.

Nuoširdžiai visus užkviečia atsilankyt
KOMITETAS.

TRANSFER Gyduolės sutai- 
APTIEKA somos atsakan- 
............. . čiai pagal viso
kius receptus per registruotą aptiekorių. 
Užlaikome Cigarų, Sodos ir Visokių 
Saldumynų (kendžių). Atsilankykite!

S. W. WILLIAMS, Reg. Phar.
Kam. Broadway Ir Dorchester Ave., So. Boston

SENIAUSIAS RUSIŠKAS

PARDAVIMAI.

B. L. BERNARD
Praneša, jog jo offisas prie 195 
Dorchester St., So.Boston,Mass., 
yra atdaras nuo 4 iki 5 vai. po 
piet, o prieš tą ar po to laiko tele- 
fonuokite 160 South Boston arba 
524 Roxbury. Gyvenimo vieta 
19 Gaston St., šalę Warren St., 
Roxbury, Mass,
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OFFISAS RANDASI:
30 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.

Užlaikom didelę

JT
S

Deimantų, Laikrodžių Waltham ir 
Elgin, .ir Šliūbinių Žiedų. Užlaikom 

f keliaujančius agentus ir orderius pai
mam ir pristatom į namus. Užlaikom 
taipgi Didelę Sankrovų DRAPANŲ:Vy- 
rams Siūtus, Overkotus ir Marškinius.

Duodam ant bargo ir ant išmokesčio.

S222 Washington Street
BOSTON, MASS.

Mūsų agentai: J. A. Peldžius, J. Pocius 
ir J. Pociūnas.

Grocernė (valgomų daigty krautuve) 
su arkliu, vežimu ir kitais reikalingais 
daiktais labai pigiai, tik už $500.

Atsišaukite pas
James Moylan

10 5th St. South Boston, Mass, 
arba 242 W. Broadway, So. Bsston.

Parsiduoda skutinyčia (barber shop), 
kriaučių šapa ir stubos rakandai (forni- 
čiai) lietuvių ir lenkų apgyvento) vietoj. 
Savininkas užsiims kita pramonija.

Antanas Atkočaitis,
13 Harrison st., Cambridgeport, Mass.

Telephone 4221-M Oxford.

DR. ST. ANDRZEJEWSKI 
Vienatinis Lietuviškas Ir Lenkiškas

DENTISTAS
Sugedusius dantis 

pataisome. Skaudan
čius ištraukiame be 
jokio skausmo.

Offiso Valandos:
Nuo 9 vai. ryte iki 8 vakare.

BOSTON, MASS.
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Dr. Riditer’io
Pain- 

Expelleriu
Dingo skaudėjimas kakle ir diegi

mas šone, jaučiuos visiškai gerai. Pri
valo būti kiekvienos šeimynos šepojė. 
Sergėkis nuo pamėgdžiotų. 25c. ir 50c.

F. A D. RICHTER & CO., 215 Pearl Street, New York.
Richter io Congo Pil)6s yra geros nuo viduriu sukietėjimo. 25c. ir 50c.

Telephone Fort Hill 504

ADVOKATAS
ATLIEKU VISOKIUS REIKALUS

Nelaimes, Skundus, Reikalavimus, 
Ukėsiškas Popieras, Persiskyri
mus ir visokius teismo dalykus.

Kalbu lietuviškai 
lenkiškai 
rusiškai 
latviškai

Morris Katzeff
294 Washington St.

Room 738 BOSTON, MASS

VIENINTELE SĄKROVA

Rtiskos Degtines.
Kurie tik rengsite Balius arba vestu

ves, atsišaukite pas mus, o męs prista
tysime Jums už olselio prekes visokių 
gardžiausių gėrymų vietinių arba kra- 
javų. Tai vienatinis didžiausis whole
sale Bostone, todėl persitikrinkit!

JOSEPH P. SPANG
579-589 Atlantic Avenue

BOSTON, MASS.
Tai vienatinė vieta, kur galite rast 

geriausį patarnavimą. Pas mus dirba 
lietuvis STANISLOVAS MATCHUS, 
kuris parduos pagal žemiausias prekes. 
Negalint atvažiuot, atrašyk laišką, pa
rašyk, kokių gėrimų ir už kiek nori, o 
męs prisiusime. Laiškus rašykite lie
tuviškai. Pinigus galit siųst kaip pa
rankiau.

Neužmirškit musų adresų Ir vardą!
Eit tik dvi minutos nuo South Station. 

Atsilankykit visi.
Su pagarba ST. MATCHUS.

SAMPALUS SIUNČIU UŽ 15c. 
$1.00 VERTES.

Kas prisius 15c. uždengimui persiun
timo lėšų, tas aplaikys 7 auksuotas mo
teriškas špilkas, 3 vyriškas, 12 atvirų 
laiškelių su paveikslais, perstatančiais 
miestus, upes, kalnus, girias ir t. t. ir ' 
paveikslėlį 1 colio didžio, perstatantį 
puikią merginą bei vaikiną, su auksuotu 
frėmuku. Minėti dalykai yra vertės 1 
dol. Gera proga štorninkams, agentams 
ir visokiems perkupčiams. Reikalauju 
agentų. Atsišaukit tuojaus.

L. J. GECHUS,
Box 382, - - Vancouver, Wash.
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Tel. 1990 Roxbury

DR. M. J. KONIKOW
548 Warren Street
Prieš Elm Hill Ave.

ROXBURY, MASS.
Valandos: 2-3 Ir 6-7 P. M.

Nedeliomls 2-4 P. M.
Kalba rusiškai, vokiškai ir 
liškai.
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Tai ateikite pas
FALK PHOTO CO.

767 Washington St., Boston, Mass.
Męs jums padarysime puikiausią pa

statomą fotografiją už žemiausią kainą 
be ekstra užmokesčio vaikams. Nui- 
mame fotografijas visokių grupų, susi
rinkimų, piknikų ir ką tik galim nuimt 
su mus didele kamera. Atsilankydami, 
atsineškite šį apgarsinimą, o nuleisime 
pigiau. Neužmirškite antrašo: 1

FALK PHOTO CO.
767 Washington St., Boston, Mass.

TEISINGIĄUSIA IR GERIAUSIA
APT1EKA

Sutaisome Receptus ^u didžiausia 
atyda, nežiūrint ar iš Lietuvos atvež
ti ar Amerikoniški. Gyduolių galite 
gauti, kokias tik pas'aulyj vartoja, 
taipgi visados randasi lietuvis aptie- 
korius K. ŠIDLAUSKAS..

EDVARDAS DALY 
Savininkas

18 Broadway, So. Boston, Mass.
Galit reikalauti ir per laiškus, o 

męs prisiusime gyduoles per expresą.

LIETUVIŠK AI-LENKIŠK AI-RUSIŠK AS

DAKTARAS
Vienatinis mus tau
tos Medicinos Profe
sorius Massachusetts 
steite. Jau arti 18 
metų, kaip aš pasek
mingai gydau ir at
lieku operacijas. Tė- 
myk!!! Neik jieškot 
manę į aptieką ant
kampo po mano ofisu^-Jbet lipk vienais 
trepais augštyn iš num. 7 Parmenter St. 
Durys mano ofiso nuteptos baltai, o vir
šui jų ant lentos didelėm raidėm parašy
ta “Lenkiškas Daktaras”. Ofiiso va
landos: nuo 9 iki 11 ryto, nuo 1 iki 2 po 
piet ir nuo 6 iki 9 vai. vakare.

DR. M. Z1SELMAN
7 Parmenter St., Boston, Mass. 

Telephone Richmond 1967-R.

LAIVAKORTES
Kam gi Laivakortes pirkt pas kokį ten žydelį, kad galima gaut pas lietu
vį agentą atvažiavimui ir išvažiavimui net 9-nių kompanijų 1-mos, 2-ros 
ir 3-čios klesos laivais?

Čia ir FHINIGUJS jums pasiunčia į visas pasaulio dalis greitai ir pi
giau negu kur kitur. Važiuojantiems Lietuvon parūpinu guberskus paš- 
portus, taipgi ir atvažiuojantiems jokios baimės nėra pereit rubežiy 
(gronyčią). Važiuojančius patinku ant stočių Bostone ir New Yorke, 
nes aš užlaikau 2 offisu. Norėdami Pinigų siųst ir pirkt Šifkorčių, pra
šykit aplikacijos, pridedami už 2 c. stempą iš jums artimiausio offiso.

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


