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Pasekmės S.L.A. viršinin
kų rinkimų. i

Mums praneša, kad jau pa
sibaigė rinkimai S.L.A. vir
šininkų. Balsuota sekančiai: 
ant pirmininko :Živatkauskas 
gavo 594 balsus, Mikolainis 
—346, Žalnieraitis—290. Ant 
kasieriaus: Skritulskas—518, 
Gegužis — 353, Alenskas — 
367. Ant kasos globėjo: Pauk
štys—683, Raulinaitis—282, 
Varašius—228. Ant dakta
ro: Baltrušaitienė—537, Grai- 
čiūnas-410, Rutkauskas — , 
244. Tokiu badu viršininkais 
liekasi: pirmininkuŽivatkau- 
skas, kasierium Skritulskas, , 
kasos globėju Paukštys ir 
daktaru Baltrušaitienė.

Šalin Rooto billius!
Ko negalima buvo laukti 

net iš kapitalistų, jau perėjo 
per senatą ir kongreso komi
siją! Senatoriaus Rooto bil- 
lius skamba: kožnas svetim
tautis, apsigyvenęs Ameriko- j 

je, bet prisidėjęs prie ko
kių nors suokalbių prieš savo 
senąją valdžią—bus išveja
mas iš Amerikos. Vadinasi, ( 
męs, lietuviai, gyvendami 
Amerikoje, negalėtume šelp
ti revoliucijos judėjimą nei 

- Lietuvoj, nei Rusijoj. Užtek
tų, kad koksai nors šnipas 
pakištų liežuvį ir žmogų ga
lėtų deportuoti.

Todėl subruskim darbuotis. 
Massachusetts lietuviai jau 
turėjo So. Bostone 12 geg. 
savo mitingą, kur nutarė ko- 
uoliausia protestuoti prieš tą 
billių. Taip pat toji draugi
ja budės, kad nebūtų pada
ryti kokie nors nauji pasikė
sinimai ant ateivių teisių!

Visų miestų miestelių lie
tuviai turi rengti mitin
gus ir siųsti savo protestus 
prieš Rooto billių. Protestai 
geriausia siųsti savo distrik- 
to kongresmanui.

Taigi, neužmirškite išpil
dyti savo priedermę.

Billius gali praeiti.
Billius jau praėjo kongreso 

komisijoj. Aišku, kad pati 
komisija jį gins ir kongrese.

Socijalistų laikraštijos biu
ro iš Washingtono telegra
fuoja, kad republikonų ir de
mokratų didžiuma sutinka 
su billium. Jie nemato tos 
baisios gėdos, kuri gali su
tepti visos Amerikos šalį. 
Suv. Valstijos tuomet pasi
darys caro provincija.
Policija ir angliakasiai.
Pittsburg, 10 geg. — Ketu

ri vyrai ir viena moteris liko
si sužeisti laike užpuolimo 
policijos ant streikierių Mi
nersville, Pa. Menama, kad 
yra dar daugiau aukų.

Kuomet streikieriai krei- 
- pėsi prie Jurgio Keiserio, ku

ris yra superintendentu Pine 
Hill Coal Co., tai pastarasis 
pašaukė policiją. Policijos 
viršininkas be jokio perspėji
mo liepė šauti į streikierius. 
Tarp streikierių buvo vaikai 
ir moterįs.
Iš priežasties sumindžio- 
jimo Amerikinės vėliavos.

Kadangi užmetama, kad 
laike gegužinio apvaikščioji- 
mo New Yorke, žvaigždėtą

vėliavą sumindžiojo Indus
trial Workers of the World 
nariai—tai pastarosios orga
nizacijos Mew Yorko ir Chi- 
cagos skyriai išleido paaiški
nimus, kad taip galėję pada
ryti žmonės, norį pasitarnau
ti prieš kapitalistus.
Chicagos laikraštininkų 

streikas.
Chicago, 10 geg.— Padėji

mas nepersimaino ant geres
nio. Dienraščių trustas pa
pirko gaują studentų, kurie 
dabar skebau ja, pardavinėda
mi ant gatvių laikraščius.

Betgi susirado ir doresnių 
studentų, kurie per savo mi
tingą smarkiai pasibjaurėjo 
tais nenaudėliais.* Doresni 
studentai mano, kad jiems 
visųpirma reikia mokyties, 
bet ne skebauti.

Anglijos mainieriai.
Londonas, 12 geg.—Tarp 

Anglijos mainierių esąs di
delis neužsigariėdinimas “mi
nimum” alga. Mat, toji al
ga niekuriuose distriktuose 
siekia vos $3.25. Ma
noma, jog greitu laiku 
atsibus mainierių konferen
cija, kuri galutinai nutars tą 
dalyką.

Kuomet tasai billius apie 
minimališką algą buvo svar
stomas parlamente, tai dar
bininkų partija . reikalavo, 
kad mažiausia alga būtų 5 
šilingai per dieną. Bet to 
nepaklausyta ir dabar kįla 
agitacija už naują streiką.

Malecka nuteista.
Londonas, 11 geg.—Didelį 

įspūdį visoj Anglijoj padarė 
nuteisimas angliškos pilietės 
Malecka. Teismas atsibuvo 
Varšuvoj. Rusiškas teismas 
ją nuteisė už prigulėjimą 
prie Lenkų Socijalistų Parti
jos ant keturių metų kalėji
mo.

Anglijos valdžia dabar ge-

kojo laivo jūrininkai užsisto
jo už darbininkus ir pasiprie
šino valdžiai.

Betgi maištą tuoj pavyko 
nuraminti. Laivas išplaukė 
į jūres, kur kapitonas nubaus 
sukilėlius.

Žydai nevartoja žmonių

dianapoly.
Indianapolis, 11 geg.—Jau • 

prasidėjo socijalistų suvažia
vimas Indianapoly. Delega
tų suvažiavo 350 ir apie 1200 
svečių. Dalyvauja atstovas 
Vokietijos socijaldemokratų 
partijos K. Legien. Tarp de
legatų 75% grynų amerikie
čių. Daugelis delegatu išsi- 
reiškia, kad E. Debsas bus 
pastatytas kandidatu į prezi
dentus. Svarbiausias daly
kas, kuris reikės išrišti* kon
vencijai, būsiąs—nulėmimas 
santikių su unijomis. Taip- 
pat reikės nutarti, kaip žiū
rėti į chinų ir japonų immi- 
grantus.

Vėl kraujas.
Scranton, Pa., 11 geg. d.— 

Čia buvęs didelis susidūri
mas tarp 2000 angliakasių- 
streikierių ir policijos. Du 
darbininku yra sunkiai su
žeista, taip pat sužeista vie
na moteris. Vienas policis- 
tas gavo akmeniu į smilki
nį. Taip pat lengvai sužeis
ta keli policistai.
“Appeal to Reason” byla.

Fort Scott, 11 geg.—Byla 
savaitraščio “Appeal to Rea
son” redaktoriaus atidėta iki 
lapkričio mėnesio. Priežas
tis bylos atidėjimo, baimė 
rinkimų. Bijomasi, kad nu
teisimas galįs pritraukti dau- 
giaus šalininkų socijalistų 
partijai.
“Chicago Dayly Socialist”

Laike laikraštininkų strei
ko Chicagoje daugiausia pla
tinasi socijalistų dienraštis 
“Dayly Socialist”. Minios 
žmonių apstoję redakciją 
prašo dienraščio. Betgi laik
raščio tiražas taip smarkiai 
pakilo, kad jokiu būdu nesu- 
spėjama išleisti ganėtinai 
laikraščio numerių. “Daily 
Socialist” spausdinamas tri
jose unijinėse spaustuvėse.

New Yorko spaustuvinin
kai rengia didelius mitingus. 
Jau nusiųsta 5.500 dol. į Chi
cago ir pasižadėta siųsti kas 
savaitę po 5.500 dol. ligi tol, 
kol streikas nepasibaigs.

Šiomis dienomis bus išriš
tas klausimas,, ar ir Chicagos 
zeceriams reikia prisidėti prie 
streiko. Tuomet negalėtų 
išeiti joksai skebų dienraštis.

Sufragistės.
Amerikos sufragistės nu

tarė smarkiau pasidarbuoti 
ir, kur tik galėdamos, rengti 
demonstracijas.

Chicagos moterįs nutarė 
įrengti tokią jau didelę de
monstraciją, kokia jau atsi
buvo New Yorke.

Rusijoj perdėm kįla apkal
tinimai, kad žydai užmušinė
ja krikščionis ir paskui var
toja jų kraują. Tuosius kal
tinimus daro juodašimčiai ir 
kunigai.

Tokie kaltinimai iššaukia 
pasibjaurėjimą visame pasau
ly. Paryžiuje atsibuvo labai 
didelis protesto mitingas, 
kur dalyvavo žymiausi Pran
cūzijos visuomenės veikėjai. 
Taip pat daugybė Anglijos 
piliečių ir didžiūnų pasiuntė 
rusų valdžiai raštišką protes
tą prieš tuos nežmoniškus 
apkaltinimus, kurie meta še
šėlį ant visos mūsų civiliza
cijos. Po tuo raštu protes
tu yra net kelių vyskupų 
parašai.

Socijalistai laimėjo.
Laike rinkimų į Vienos 

miesto valdybą (Viena—Au- 
ruoju sugyvena su caro vai-Į strijos sostinė) laimėjo soci- 
džia ir todėl visai nesirūpina jalistai. Jie gavo išsykio 6 
Maleckos paliuosavimu, bet- atstovus ir dar, veikiausia, 
gi darbininkų partija dėl .ta gaus 4 atstovus laike perbal- 
labai smarkiai protestuoja, savimo. Kadangi popiežiniai 
tv . gavo tiktai 8 vietas, pirmei-Išsigelbejusiųjų ant “Ti- viai 3> tai didžiausia valdy. 

tameo ondas. boję partija bus socijalistiš- 
Londonas, 11 geg. — Jau 

surinkta $2.000.000 dėl tų . . .i • • v ... Laivas ližei o ant smilčių, nelaimingųjų žmonių, kurie • 1
išsigelbėjo ant Titanico. Londonas, 10 geg. Gar

laivis “Arcadian” užėjo ant 
Kova su parnografija. smiltyno ir negalįs plaukti. 
Apskelbta likosi konven- Jisai plaukė į Southampton 

cija, padaryta tarp 14 valsti- ir vežė daugelį keliauninkų, 
jų kaslink kovos su paleistu- Didžiuma jų važiuoja tiktai 
viškais raštais. Vyriausias HW pramogos. “Arcadian 
tosios konvencijos centras gįh pne Royal Mail Steam 

būsiąs Paryžiuje. Valdžios . Du garlaiviu “Metapan” ir 
nori eiti išvien kovoje su par- j “Workman”, kurie buvo pa- 
nografija ir suteikti viena siųsti “Arcadian” gelbėti, 
kitai platesnes žinias, kaip taip pat užkliuvo ant tų pies- 
kovojama su parnografija kynų ir negali pasijudinti, 
atskirose šalyse. Teismų nu- - _ ; .
tarimai, paliečią paleistuviš- ^mP^re
kų raštų dalykus, • bus per
siunčiami visoms šalims, ku- t 

rios tik prisidėjo prie kon-1 j 
vencijos.

Policija seime.
Berlynas, 11 geg. — Visi | apskelbė, kad neleis daryt 

laikraščiai karštai protestuo
ja prieš Prūsų seimo pirmi-

(ilbi, bin...... .. m.,

Pravoslaviškas klioštorius
Pskovo gub. yra Voronco- 

vo klioštorius. Neseniai ta
me klioštoriuje buvo padary
ta revizija. Pasisekė susek
ti kokią tai joanitų atskalą. 
Toji joanitų atskala vartojo 
vieton komunijos kokios tai 
i Gseliovos pūlius, kuriuos 
pildavo į vandenį, primai
šant nuo josios kapo pieskų. 
Toji Kiseliova buvus kaip ir 
tokia joanitų atskalos šven
toji. Tame klioštoriuje buvo 
gėdinamos dar jaunos mer
ginos, kurios beveik visos 
3uvo užkrėstos sifiliu.

Joanitų sekta prasidėjo 
nuo žinomo popo Joan o Kron- 
štatiečio, kuris buvo artimas 
patarėjas caro Mikės. Kuo
met tasai popas mirė—tai jį 
nekurie fanatikai apskelbė 
esant šventu.

Katorginiai.
Sibire yra didelis Baikalo 

ežeras. Aplink to ežero da
bar taisomas geležinkelis. 
Prie darbų pristatyta ir 500 
katorginių.

Plaukai šiaušiasi ant gal
vos, kuomet skaitai aprašy
mą JV gyvenimo. Valgis ko- 
Djauriausias, gyvenama tam 
tyčia sukaltuose namuose 
(barakuose). Už savo sun
kiausią d&rbą gauna nuo 2 
kap. iki 10 kapeikų į mėnesį. 
Tai tokia teisybė, į kurią ne
sinori stačiai tikėti.

Baisiausiame purve ant 
drėgnų grindų voliojasi šim
tai žmonių, kurie per dieną 
dirbo tą katorginį darbą. 
Kuomet sniegas tirpsta-van- 
duo perdėm varva.

Žmonės panašus į 
ir primena laukinių 
išvaizdą. Drabužiai
kę, virvagaliais suraišioti.

Tai, mat, kokia Rusijos ka
torga.
Rusų juodašimčiai ir šiau

rinis žemgalis.
Šviesesnės tautos skiria 

gana daug pinigų visokioms 
ekspedicijoms. Tuo tarpu, 
rusų valdžia jokių nuopelnų 
prieš mokslą neturi.

Rusai juodašimčiai ir užsi
manė pragarsėti. Pradėjo 
šaukti, kad nereikią atsilikti 
nuo kitų tautų, ir sumanė pa
siųst savo ekspediciją atras
tų šiaurės žemgalio. Juoda
šimčių laikraščiai pagarsino 
rinkliavą. Betgi aukos labai 
palengva plaukia. Dabar ke
tina pakurstyti Dūmą, kad 
ši paskirtų 50,000 rub.

Vadinasi, norima ne mok
slui užsitarnauti, bet pasi
garsinti dideliais tautinin
kais.
Dėlei darbininkų žudynės.

Dėlei 
žudynės 
klose iš 
testai.

Beveik 
fabrikose 
mitingai, 
kų streikuota visą dieną.

Ties fabrikomis buvo pa
daryta demonstracijos.

Charkove streikavo gar
vežių dirbtuvės darbininkai, 
Nikolajeve streikavo laivų 
statymo dirbtuvės, streika-

Dabar tų trijų garlaivių wnmi-infn w\
“Jacapa”.

Nuo “Arcadian” gauta te
legrama, kad visi keleiviai 
jaučiasi gerai.
Pirmosios gegužes diena.

Paryžiaus policija išanksto 
apskelbė, kad neleis daryti 
jokių manifestacijų. Todėl 
didelių apvaikščiojimų ant 

r*''" r...... i gatvių nebuvo. Betgi visos
ninką._ Mat, tasai ponas.pa- Paryžiaus dirbtuvės streika- 
sišauke policiją į atstovų na- vo ir žmonės laikė susirinki
mą, kad varu išmesti iš ten mus.
atstovą Borchardtą. Polici- Labai didelės demonstra- 
ja, įėjusi į seimą, elgėsi, kaip CU°S .buvo Ispanijoj.. Madri- 
kokioįe arklinyčioįe. Vienas (JG &’a^ve? ™aPites^aci“ 
isnnlicistu smarkiai įimvnF dal.YV*VO 1 30.000 zmo- s P°“C1SW s a lai u įgavo Nors policija visur sau- 
kumscia atstovą Seinertą, gojo, bet apsiėjo be jokių su
kutis esąs socijalistas. sirėmimų.

Socijalistiška partija pa- Puikiai šventė darbininkų 
rengė visą eilę mitingų, ku- šventę Vokietijos darbinin- 
riuose kosmarkiausia protes- Ligišiol nėra žinių vien 
tuota prieš tokį atstovų pa- iš Rusijos, 
niekinimą. Su socijalistais Tamošius Mann apkal- 
sykiu protestuoja ir laisva- tintas.
maniai ir šiaip pirmeiviškes- Žinomas sindikalistas ir 
ni žmones. I vienas iš uoliausių streiko

Tik juodašimčiai ir popieži-[vedėjų Tamošius Mann mi
niai' sutinka su policijos šešiems mėnesiams
“anieka” kalėjimo.

p * Prieš teismą per vieną mi-
Susibuntavojo jūreiviai, tingą Mann pasakė, kad grei- 
Hpkimrforq Suomiia 11 tu laiku gali kilti viso pasau- Heįsingtors, buo ja, 1 110 JūrevjŲ streikas. Subruz- 

geg. Uz dalyvavimą gegu- dimai tarp jūreivių esą dide- 
žinėsę apeigose likosi pava- ii įr neužsiganėdinimas taip- 
ryta 200 darbininkų. Kariš-1 pat auga.

vo beveik visos Kijevos fa- 
brikos. Streikai ir demon
stracijos buvo Maskvoje, Ry
goje ir Varšavoje.
Finliandijos obrusiteliai.
Valdžia būtinai nori suru

sinti finus. Išdirbtas tam 
tikras įstatymas, kad po 7 
metų būtų įvesta rusų kalba 
senate, gubernijų valdybose, 
geležinkeliuose ir pačtoje.

Prasideda toji gadynė,kaip 
ir prieš revoliuciją.

Čenstakavos karžygiai.
Sučiuptas zokoniko Star- 

čevskio laiškas, kurį tasai ra
šė ' Macochui. ’ Starčevskis 
prašo Macocho, kad šis jo ne
skandintų ir pagelbėtų išsi
teisinti. Tuomet, jisai, Star
čevskis, remsiąs jį pinigais. 
Patsai gi Starčevskis manąs 
pereiti į pravoslavų tikybą, 
apsivesti ir atvert restoraną.

Tai mat, kokis tai pauk
štukas. O dar per ištisas die
nas klūpojo prieš altorių ir 
šaukė, jog esąs nekaltas.

Mirties bausmės.
Nuo 1 sausio iki 1 balan

džio pasmerkta miriop 53 
žmonės, iš kurių nužudyta 
29.

Per tąjį laiką, tai yra per 
tris menesius, laikraščiai už
simokėjo pabaudų 25.600 rb. 
Naujas įstatymas maria- 

vitams.
Caras patvirtino įstatymą, 

sulyg kurio mariavitams lei
džiama įkurti bendroves ir 
savo tikybos apeigas pildyti. 
Mariavitams leidžiama pri
gulinčiose jiems bažnyčiose 
ir maldos namuose laikyti 
viešas pamaldas; leidžiama 
(gubernatoriams ir general- 
gubernatoriams leidžiant) 
statydintis bažnyčias, taisy
tis kapus sau skyrium. Ma- 
riavitų dvasiškiai gali pamal
das laikyti, pamokslus saky
ti, krikštyti, išpažintin prii
minėti, gimimo, šliūbų, mir
ties metrikas užrašinėti. Ma- 
riavitų kunigai gauna pas
portus iš vietinės policijos; 
jie yra paliuosuojami nuo 
kariumenės, kaip ir kitų ti
kybų dvasiškiai ir yra guber
natorių patvirtinami jųjų už
imamose vietose. Mariavi- 
tų vyskupus patvirtina pats 
caras.
Prie rinkimų IV Dūmon.
Kaip praneša “Rieč”, gu

bernatoriai, įsakius vidurinių 
dalykų ministeriui, išsiutinė- 
ja antstoliams tam tikrus už
klausimus apie tai, kaip jų 
apielinkės gyventojai rengia
si prie rinkimų IV Dū
mon. Į tuos užklausimus ant
stoliai privalo atsakyti: 1) 
kokios jų apielinkės partijos 
mano dalyvauti rinkimuose 
ir kokia tų partijų įtekmė į 
vietinius gyventojus, 2) ar 
nepastebiama, kad gali būti

• išrinkti kairieji atstovai; 3)
• ar jokių nėra kliūčių daly

vauti rinkimuose tiesiajam 
elementui, 4) ar galima pasi
tikėti rinkimuose dvasiškijos 
pagelba, 5) kokią įtekmę į 
vietinius gyventojus ir visuo
menės veikėjus padarė veiki
mas III Dūmos ir t. t.

Išaikvojimas.
Petrapilės Nikalojaus pa

skolos draugijoj revizija su
sekė vagystes. Išviso išaik- 
vota 3 mil. rubliu.

LIETUVOJ
I

Mirė Aleksandras Purickis
Panevėžyje balandžio 6 d. 

oasimirė Aleksandras Puric
kis nuo gerklės ir širdies li
gų, turėjęs apie 50 metų am
žiaus.

Nabašninkas karštai pri
jautė Lietuvos kilimui ir 
kiekvieną visuomenišką dar
bą energiškai rėmė ir sten
gėsi savo jiegomis prisidėti. 
Jis, kaip visuomenės veikė
jas, gerai buvo žinomas Pa
nevėžyje. Jį žinojo visi lie
tuvių laikraščiai, nes juos 
remdavo ne tik prenumeruo
damas, bet ir žineles į juos 
siųsdamas.

Panevėžio “Aido” draugi
ja neteko savo tvirto rėmėjo, 
kuri, jam numirus, uždėjo 
ant jo grabo vainiką su pa
rašu/‘Aleksandrui Purickiui, 
gerbiamam “Aido” draugi
jos nariui ir užsitarnavusiam 
Lietuvos veikėjui, aukoja 
“Aido” draugijos valdyba.”

“Ryg.Nauj”.
“Slapta mokykla.”

Praslinkusių metų gruo
džio mėn. policija iškrėtė Ku- 
zilių sodžiuje (Vilniaus pav.) 
Kuškerevičių butą, kur val
stietis Antanas Vaitkūnas 
sulig įdavimo buvo įkūręs 
slaptą mokyklą, kurioje mo
kytojavo 19 metų mergina 
Alena Janušytė. Policija ra
dusi įtaisytą mokyklą ir lie
tuviškus vadovėlius, bet vai
kų neužtikusi. Vaitkūnas 
tardytojui prisipažinęs, kad 
tai nėra buvusi “slapta mo
kykla”, nes jis mokytoją Al. 
J. buvo tik pasamdęs penke- 
riems vaikams, kuriuos jis 
pats globojęs. Gi Al. J. pri
sipažino, jog ji mokiusi 40 
vaikų, imdama užmokesnio 
po 20 kap. mėnesiui už kiek
vieną mokinį. Balandžio 6 
d. Vilniaus apskričio teismas 
be prisiekusiųjų teisėjų nu
teisė Vaitkūnui 5 rub. pa
baudos užmokėti, arba 2 die
nos arešto. Al. Jan. į teis
mą nepribuvo. . “L.Z.”

“Saulės” namai.
“Saulė” buvo gavusi iš 

miesto “Žaliajame Kalne” 
2,208 ketvirtainiškų sieksnių 
amžinon nuomon. Būtų pri
siėję tuomet mokėti metams 
21 rb. 83 k. Dabar “Saulės” 
valdyba ėmė rūpintis šį pie
čių nusipirkti ir paskutinia
me miesto valdybos posėdy
je nutarta tuos 2,208 ketv. 
sieksnius parduoti už 436 rb. 
60 kap.

Šiame plečiuje “Saulė” ke
tinanti statyti nuosavius na
mus. * “L.Z.”

Pasportai užsienin.
Kauno gubernatorius leido 

palengvinimą išgauti veltui 
pasportus 10-čiai mėnesių ei
nantiems uždarbiauti į Prū
sus darbininkams.

Skaitytojams.
Meldžiame visų tų “Lais

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

?L.” Administracija.
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Musų prakalbos.
Mūšy viešame gyvenime 

prakalbos pradeda lošti labai 
žymią rolę. Su prakalby pa- 
gelba pavyksta išjudint su
snūdusius žmones, pastiprint 
nuilsusius. Spausdintas žodis 
turi didelę galybę, bet gyvo 
žodžio galybė dar didesnė. 
Todėl juo didesnė atsakomy
bė puola ant mūšy kalbėtojy. 
Reikalinga geresnio prisiren
gimo, geresnės sistemos.

Viskas gyvenime auga, 
taigi auga ir žmoniy reika
lavimai, kuriuos jie išstato 
kalbėtojams. Tankiai atsi
tinka, kad kokį nors kal
bėtoją papeikia ne viena ku
ri bent partija, bet visos iš
vien. Nors tai ir nesmagu, 
bet reikia pripažint, kad esa
ma ir tokiy kalbėtojy, kurie 
neturi jokio supratimo apie 
aptariamąjį dalyką. Tokiems 
kalbėtojams pareis galas, 
kuomet žmonės bent kiek 
daugiau prasilavins. Tan
kiai reikia net stebėties, kad 
į kalbėtojus (net organizato
rius) peršasi tokie žmonės, 
kurie užvis mažiausia su
pranta tą amata, kurį nori 
atlikti. Lietuviy Socijalisty 
Sąjungos viršininkai jau at
metė du tokiu kandidatu. 
Be abejonės, tai gerai pada
ryta.

Kiekviena prakalba suke
lia daug šneky ir net pešty- 
niy laikraščiuose. Bet tai 
visiškai suprantamas daly
kas, nes ne visy vienodos pa
žiūros į gyvenimo reikalus. 
Tautininko prakalba vargiai 
bepatiks socijalistui ir atža
gariai. Betgi ir čionais ko
respondentai galėty parody
ti daugiaus bešališkumo. Nes 
tankiai, taip isguldoma ora
toriaus kalba, kad ji nie
ko bendro su tikrąja kalba 
neturi.

Oratoriams reikėty dau
giaus atsargumo, ypač soci- 
jalistiškiems oratoriams. Y- 
patingai didelį lermą kelia 
kuniginiai ir tautininkai, kuo
met nupeiki jy pakraipos 
laikraščius, tarytum jy laik
raščiai koks tai stabas, prie 
kurio ir ištolo negalima pri
eiti. Kritikuoti j y draugi
jas ir laikraščius męs būti
nai turime, nes jie yra išreiš- 
kėjais reikaly tyjy lietuviy, 
kurie pučia į vieną dūdą su 
kapitalistais. Betgi, kad ne- 
kilty tokio lermo apie boi
kotą etc., visados reikėty nu
rodyti, kad kritikuojame 
tik visuomenišką laikraščio 
pakraipą (ne jo medžiagiš
ką padėjimą, išsiplatini- 
mą ir tt.).

Paskutiniu laiku pradėjo 
daug kalbėti apie oratoriy 
trustus. Rodosi, kad jokiu 
formališky trusty nėra. Bet
gi taip stačiai ir griežtai ap
reikšti, kaip tai buvo pada
ryta “Keleivyje”—jog “kal
bėtojai, esą, pabrango”—ne
galima.

Teisybė, kožnas darbas rei
kalauja atlyginimo ir pra- 
kalby rengėjai patįs labai 
gerai supranta, kad kalbėto
jas ir sugaišta ir pavargsta. 
Todėl didelė didžiuma mūšy 
kuopy ir draugi j y nesilieka 
skolingais kalbėtojams, nes 
supranta, kad kuomet ki
tiems pramoga—tai kalbėto
jui rugiapjūtė.

Bet iš kitos pusės toksai 
griežtas pranešimas ir griež
tas pareikalavimas atlygini
mo tankiai gali pagimdyti 
labai blogas pasekmes. Tarp 
mūšy draugijy ir kuopy yra 
daug tokiy, kuriy kasa api- 
tuštė. To niekados nereikty 
užmiršti, taip lyginais, kaip 
nereikty užmiršti, jog be biz
nio yra dar idėjiškumas.

~ ' **1’ ' i, rei-
inimo 

žodis, kad kaip-kuriose vie- 
tose organizuojama lavini
mosi kuopelės, kurios lavina
si iškalbingume. Tarp mū
šy vadovy yra žmoniy, kurie 
kilo iš darbininky. Kas gali 
žinoti, ar ir męs, lietuviai, 
nesusilauksime puikiy kalbė- 
tojy, iš pačiy darbininky ki- 
lusiy. Tokiy kuopeliy reikė- 
ty kodaugiausia. Tiesa—tai 
atliekama ne vienu rankos 
užsimojimu. Visur reikia 
daug darbo ir daug pasi
šventimo.

Vėliava žvaigždėta ir 
vėliava raudona.

Laike gegužinio apvaikš- 
čiojimo New Yorke įvyko ne
malonus atsitikimas, kuris 
davė progą įvairioms šne
koms ir paskaloms. Keli įsi
karščiavę žmonės, priderą 
prie Industrial JVorkers of 
the World, nuplėšė tautišką 
Amerikos vėliavą ir mėgino 
ją sumindžioti.
Visa Amerikos socijalistiška 

laikraštija vienu balsu pasakė 
(The New York Call, Chica
go Daily Socialist, Dziennik 
Ludowy, Kova, Stradneeks 
ir tt.), jog tai nesąs socija- 
listy darbas, jog susipratę 
darbininkai tokiu būdu ne
mano kovoti su priespauda.

Betgi angliškai ir lietuviš
kai (Vien. Liet.) buržuazinei 
laikraštijai tasai atsitikimas 
davė progą pakelti baisy 
triukšmą dėl to tariamojo 
socijalisty betautiškumo.

Socijalistai niekados nenie
kino tautišky vėliavy ir ypa
tingai amerikoniškos. Soci
jalistai žino, kad po žvaig
ždėta vėliava kovojo Wash- 
ingtonas, Kosciuško, Linkol- 
nas. Žvaigždėta vėliava— 
tai ženklas Amerikos liuosy- 
bės. Visy krašty ištremti- 
niai, kurie buvo išvyti iš tė
vynės, visuomet čionais ras
davo ir prieglaudą ir pastogę.

Bet viena męs turime ne
užmiršti, kad šiuo laiku 
tą amerikonišką vėliavą pa
sisavino visi žmoniy lupikai, 
visi tie republikonai ir demo
kratai, kurie įtaisė audėjy 
skerdynes Lawrence’e, kurie 
nori nužudyti Ettor ir Gio- 
vanitti, kurie skriaudžia žmo
nes po visą Ameriką. Po 
Amerikos vėliava šiandien 
veikia senatorius Root’as, 
kuris nori visiškai panaikinti 
Amerikos liuosybę.

Žvaigždėtos vėliavos garbė 
praeityje. Tuo tarpu raudo
nos vėliavos nuopelnai da
bartyje ir ateityje.

Žvaigždėta vėliava tiktai 
tuomet galės atgauti savo 
senobinę garbę ir populiariš- 
kumą, kuomet laimės raudo
noji vėliava. Tiktai tuomet, 
kada laimės žmonės su rau
dona vėliava, galės atgimti 
Linkolno idealai, idealai tik
rosios žmoniy laisvės ir tik
rosios liaudies gerovės.

Amerikiečiy didžiuma my
li savo žvaigždėtą vėliavą. 
Męs taip pat mylime tos vė
liavos praeitį. Bet paversti 
tą vėliava į stabą negalima. 
Kosmarkiausia nupeikiant 
New Yorko karštuolius, ku
rie savo neišmanymu tik ka
pitalistams daro naudą,—ne
reikia betgi užmiršti ir viso 
to, kas viršuje pasakyta.

Šiandien po tautiškomis 
vėliavomis veikia ir rusiški 
kazokai ir prūsiški kareiviai 
ir itališki popiežai. Šiandien 
toji vėliava plesdena ten, 
kur liejasi žmoniy kraujas.

Tiktai tuomet, kuomet 
žmonės viršy paims, kuomet 
laimės raudonoji vėliava— 
tiktai tuomet mažu ir nuo 
tautišku vėliavy bus nuplau-, 
tas kraujas, nekaltu žmonių 
kraujas.

Kaip priimam savuosius 
ir kaip juos reiketu 

priimti.
Beveik kožnas iš mūs, pa

buvęs šioj šalyj metus, kitus, 
stengiaisi atsiimti iš Lietu
vos savo gentis bei pažįsta
mus, kad tuomi palengvint 
ir jiems skurdy ir vargingą 
gyvenimą.

Pasiuntę laivakortę broliui, 
giminaičiui ar savo geram 
draugui, laukiam jo diena iš 
dienos pribūnant ir stengia
mės kodaugiaus paimti alaus 
ir degtinės jo priėmimui. Su
silaukę mylimo svečio, arba 
kaip čia priimta vadint “gri- 
noriaus”,susiprašom čionaiti- 
nius savo draugus ir ūžiam 
kelias dienas, gerdami aly su 
degtine ir girdydami savo 
svečią.

Daugumas iš mūs mano, 
kad toks priėmimas su svai
ginančiais gėrymais grino- 
riaus yra neatbūtinai reika
lingas ir kad tokiu priėmimu 
išreiškiam savo meilę ir iš- 
pirmu dieny parodom jam 
linksmą ateities gyvenimą 
šioj šalyj.

Kas taip mano — baisiai 
klysta. Nes, taip priimdami 
grinoriy, męs iš pirmy dieny, 
vietoj kad parodyti jam švie- 
sy kelią prie laimingo gyve
nimo, užvedam jį ant tam
saus ir plataus kelio su dau
gybe takeliy, vedančiy prie 
viso blogo.

Taip tai priimtas ir ap
krikštytas su alum ir degti
ne mūšy mylimas grinorius, 
tankiai vaikinas vos 13—20 
mėty, mažu pamažu, pats 
pripranta prie gėrimo ir, ne
žinodamas geresnio gyveni
mo kelio, brenda tuom pačiu 
girtuoklystės keliu, nepaisy
damas apie savo ateitį.

Kaip tai liūdna ir griaudu 
darosi, kada matai tokius 
jaunus vaikinus jau pasilei
dusius! Kada matai leidžian
čius ant nuody, alaus ir deg
tinės kruvinu prakaitu už
dirbtus centus! Kada matai 
stovinčius karčemose ir lei
džiančius ant nieko taip 
brangy gyvenimo laiką! Ka
da matai einančius gatvėmis 
girtus ir baidančius praei
vius! Ant galo, kaip tai liūd
na ir griaudu darosi, kada ži
nai, kad toks vaikinas liko 
auka girtuoklystės dėkavo- 
jant tiems, kurie jį atsiėmė 
šion šalin. Juk jie galėjo už
vesti tą vaikiną ant teisingo 
kelio.

Tankiai tie patįs, kurie to
kį vaikiną atsiėmė šion šalin, 
apgailestauja. Bet toks jy 
apgailestavimas po laikui.

Toki vaikinai tikrai verti 
pasigailėjimo. Paklausk pas 
jį ko, jis tau nieko neatsa
kys. Jis nemoka nė skaityt, 
nė rašyt. Jis nežino, kas tai 
yra Lietuva, Rusija ir kaip 
jos valdosi. Jis taipgi neži
no, kas tai yra šioji šalis ir 
kokis čia valdymosi būdas. 
Žodžiu sakant, jis nieko ne
žino apart girtuoklystės ir 
tankiai nuskriaudžia tuos pa
čius, kurie jį atsiėmė iš Lie
tuvos, nes neatiduoda jiems 
už laivakortę. O užstojus be
darbei ar streikui jie greičiau 
neturr ką valgyt, negu žmo
nės, gyvendami su šeimynom. 
Ir, neturėdamas ką valgyt, 
pradeda vagiliaut, važinėt 
tavoriniais trūkiais ir tankiai 
galą sau gauna po ratais to
kio trūkio.

* Kas taip priima pribuvu
sius iš Lietuvos brolį, gimi
naitį ar draugą, lai* nemano, 
kad jis, girdidamas jį, paro- 
'dė jam meilę ir užvedė ant 
gero kelio. Bet lai tikrai ži
no, kad jis užvedė jį ant ke
lio prapulties ir kad girdyda
mas jį, užnuodins jo organiz
mą ir protą.

Ne taip reikėty priimdinėt 
mūšy brolius, gimines ir 
draugus. Vietoj gėrymy, 
kaip tai daroma pirmam at
sitikime: reikėty pribuvu
siam grinoriui paaiškint, kad 
jis pribuvo šion šalin ne gir
tuokliauti, nepaleistuviauti ir 
nevagiliauti. Bet rast sau 
lengvesnį gyvenimą, būt 
žmogum ir prisidėt prie civi
lizacijos, kurios šiandien gei
džia visos tautos. O jeigu 
jos geidžia visos tautos, tai 
mums,lietuvianis, ji dar la
biau yra reikalinga, kaipo at- 
silikusiems nuo kity tauty.

Toliau reikty pratint prie 
skaitymo knygy ir laikraš- 
čiy, jeigu moka skaityt. Jei
gu gi ne, tai atliekamam nuo 
darbo laike mokyt juos. Nes 
čia yra tam tikri rankvedžiai, 
iš kuri y kožnas, kas tik nori 
mokytis, pats gali išmokti 
skaityt ir rašyt be pagelbos 
mokytojo.

Toliau reikty paaiškint, 
kaip ši šalis valdosi, kokios 
yra partijos ir kaip renkami 
urėdninkai. Ir prikalbint, 
kad pats tapty greičiau šios 
šalies ūkėsu. O likęs ukėsu, 
kad prigulėty prie darbinin
kiškos partijos ir laike rinki- 
my urėdninky atiduoty bal
są už darbininky kandidatus.

Taip patiktas grinorius 
taps laimingu ir naudingu 
nariu visuomenei.

Senas Kareivis.

MARY-MADELEN.

SENMERGE
Verte P. Posmyla.

sužinoti, 
kariūme- 
ir keletą

Atviras laiškas Law re n -

“Vien. Liet.” N19 yra eilė 
korespondencijų apie mano 
prakalbas Gardnery, Atholy 
ir Lawrence’e. Aš visai ne
sistebiu, kad esu ten smar
kiai nupeiktas. Man dy- 
vai būty, kad to laikraščio 
šalininkai būty mane pagirę. 
Bet tarp ty žirny yra viena 
žinelė iš Lawrence’o, kurioje 
pasakyta, kad ketina mane 
pašaukti į I. W. W. susirin
kimą “pasikalbėti prieš vi
sus streikierius”. Ta žinelė 
mane labai nudžiugino. Man 
tik liekasi išreikšti norą, kad 
tasai susirinkimas būty grei
čiau sušauktas ir apie tai bū- 
ty duota išanksto žinia. Man 
rodosi, kad po šity mano žo
džiu tasai susirinkimas turi 
būti įvykdintas!

Ligšiol Lawrence’o darbi
ninkai girdėjo tik, ką kalbėjo 
p. Kirdiejus ir jam panašys. 
Reikalinga, kad ne atskiri iš 
jy, bet visa jy minia išgirstu 
mūšy nuomonę.

Prie progos jau galiu pa
sakyti “V. Liet.” ir kitiems 
kapitalistiškiems lietuviy 
laikraščiams, kad prie jokiy 
boikoty nekviečiau ir ne- 
kviesiu. Pagalinus Atholio 
korespondentas patsai rašo, 
jog aš neskelbiu viešai boi
koto. Ačiū jam ir už tą pri
pažinimą. Kritikuoti gi vi
suomeniškas pažvalgas, kaip 
partijų, taip laikraščiu—tai 
kiekvieno neužginama tiesa.

Dori žmonės (ne tik Kir- 
diejai etc.), kurie girdėjo ma
no prakalbą Lawrence, atsi
mins mano žodžius: “ir tarp 
lietuviškos visuomenės yra 
darb. priešu (V. L., Kat., 
Liet, ir jy veikėjai), bet ko
vokite su jais dorais įran
kiais. Ne boikotais, ne šmei
žimais, bet rengdami prakal
bas, taisydami prelekcijas. 
Būkite taktiški ir žiūrėkite, 
kad žmonės jus guodoty, o 
jūsy priešai patįs įlips į kapi
talizmo balą”.

Kaslink “D. Vilties”, tai 
atkartosiu jau ankščiau pa
sakytus “Laisvėje” žodžius: 
tas laikraštis nėra darbinin- 
ky priešas. O ką prasimano 
visokie p. Kirdiejai,- už tai 
man sunku atsakyti.

Pagaliau dėl charakteristi
kos ty korespondencijų gana 
dviejy žodžiy. Vienoj is jy 
pasakyta: “antgalo niekeno 
nebeliko, išimant keturiy 
bostoniečiy ir 2—3 vietiniu 
alaus rūgštim atsiduodan
čiu. ” O tuo tarpu naujoji 
kuopa susideda iš 11 
n ar į y! Jau to vieno užten
ka. L. Prūseika.

Tai buvo mažas provincialinis mieste
lis, kuris dabar visas judėjo, dažinojęs, 
kad arti jo yra paskirti dideli manevrai 
N-sko korpuso ir jegeriy pulkas bus išda
lintas nakvoti miestelyj.

Visu smulkmenų nepavyko 
bet nuo to dar žingeidžiaubuvo: 
nes laukė diena po dienos, o gal
savaičių—kaip karės. Ant galo biskį pa
aiškėjo, būk manevrai atsibus rugpjūčio 
pabaigoj. Bet štai vieną išblyškusią nuo 
karščio liepos dieną netikėtai-nemislytai 
pribuvo aficieras-kvartirmeisteris su dau
gybe aficieriy ii denščiku ir tuoj užsiėmė 
paskirstymu pulkui kambariu.

Ant rytojaus jau iš-pat ankstybo ry
to miestelis prisiruošė sutikti svečius, nors 
gerai žinojo, kad kariumenė atvyks tiktai 
pavakare. Vyrai, vietoj to, kad dirbti, 
sėdėjo smuklėse ir pasakojo vienas kitam 
senus anekdotus apie manevrus, o tuju ne
daugelis, kurie atminė 66-sius metus, ir 
apie dabartinę karę ir prie to dar pasako
jo su tokiu išdidumu, kaipir kiekvienas iš 
ju, rodos, ypatiškai būtu pralošęs mūšį 
prie Kenigrezo. Moterįs ir merginos vi
sos sukinosi apie langus, arba, svajojan
čiai besišypsodamos, knisosi po senu ka- 
modžiu" stalčius, kur šilkiniai palaikai, 
stūčkos, kaspinai ir mezginiai laukė šven
tės, ir rodės, kad šventė jau šiandien pra
sidėjo,—nes ėjo gandas, kad vakare vieš
butyje ‘ ‘Mėlyname Buliuje” aficieriai ke
lia balių, kur griežš pulko orkestrą.

Visuotinas sujudimas buvo jaučiamas 
net mokykloj. Vaikai buvo užimti visai 
kuo-tai pašaliniu ir netėmijo lekcijų. Mo
kyklos užžiūrėtojas užsivilko šventadieni
nį švarką, nors vakacijos dar tik nuo atei
nančios subatos prasidės, o didysis atsiti
kimas, rodos, neturėjo jojo lytėtis. Apy
senė, jau pražydėjusi, mokytoja, kurios 
šis atsitikimas ir visai negalėjo lytėtis, 
vėl užsivilko savo raudonąją šlebę—tikrą 
ženklą, kad nežinomu jausmu audra dar 
verda jos išdžiūvusioj krūtinėj.

Ta mokytoja jau penkiolika metu mo
kino jaunas miestelio mergaites ranku 
darbo ir gimnastikos, dėlei ko per tą lai
ką ir pati persimainė iš išblyškusios mer
ginos į senmergę su piktu temperamentu, 
panašią į seną medį, kuris, juo sausesnis, 
juo greičiau užsidega. Panašiai daugeliui 
bėdinu ir net pasiturinčiu merginu ir ji 
praėjo šalę gyvenimo ir dabar to viso kar
čiai gailėjosi. Išpradžiij, kada ji, dar vi
sai jaunutė, svajojo apie nekaltus atsiti
kimus, jai taikėsi proga: du—trįs jau se
nyvi pasiturinti jaunikiai kalbino ją apsi
vesti, bet jai pasirodė jie perdaug senais. 
Praslinkus keletai mėty, ji pati jau pra
dėjo svajoti apie ištekėjimą, bet tie pir
mieji jos jaunikiai buvo jau su šeimy
nomis. O kitus, biskį jaunesnius, kurie 
sukinėjosi apie ją be rimtu tikslu, ji pati 
paniekino. Ir taip praėjo dar keletas me
tu. Dabar jau ji būtu nesibijojusi ir bile 
kokiu atsitikimu, nes jaunikiu vistiek-pat 
nesimatė, o jos pirmieji garbintojai pa
stojo garsiais ir net pasekmingais jauni
kiais. Jaunieji gi vyrai vaikėsi paskui 
kitu, daug jaunesniu gražuoliu. Dar ir 
tą reikia pastebėti, kad kame-nors pro
vincijoj vargšiai mokytojai “pulti” yra 
daug sunkiau, negu rodosi. Rizikas būtu 
didelis ne tik dėl jos, bet ir dėl vyro, ku
ris tik būtu susiėjęs su ja. O kur šiame 
laike surasi vyrus, pasirengusius rizikuo
ti? Ir ji pasiliko dora mergina—kaip ir 
daugelis—išpradžiy iš puikumo, paskui 
dėlei progos neatsiradimo ir, antgalo, sta
čiai tik dėl to, kad jau niekas ja nesi
gėrėjo.

Bet viltis dar ne visai užgęso josios 
sieloj — bet ir kuri senmergė negaivina 
slaptai panašios vilties? Ir todėl, kada 
įvažiavo į miestą kvartirmeisteris, ji buvo 
sujudusi daugiau už kitus. Išsiėmė iš že
mutinio kamodės stalčiaus tą raudonąją 
šlebę ir apsitempė ją ant savęs. Ji jau bu
vo siūta jos jaunuose metuose, iš ko da
bar gardžiai kvatojosi mokinės ir kaimy
nai. Ir kodėl gi ne? Juk ji turi gražy, 
didoką kambarį, langais į rinkos pleciy, 
kuriame gali gražiai pernakvoti ir gerutis 
aficierėlis, o ji atsigultu nuošaliai, mažu
tėj virtuvėlėj. Jeigu tai būtu ir ne aficie- 
ris, o senyvas feldfebelis, arba kapralas, 
arba ir prastas kareivis—ir tai nieko. Jei
gu jis tik vieną naktį čia pasiliks ir dau
giau negrįžš ir užmirš ją—ir tai gerai. Ji 
daug nereikalavo....

Ir darvieną kartą ji likosi karčiai ap
gauta. Iš to atžvilgio, kad ji buvo visgi

mergina ir dar mokytoja, miesto valdžia 
neskyrė jos kambario dėl nakvynės.» Su
grįžus namo iš mokyklos, dažinojo, kad 
jai nėra ko bijoties. Ir stengėsi išrėdyti 
užganėdinta, nes, kaip ji pati kalbėjo vie
nai moteriškei, didelės daugybės vaiky t 
motinai, tas būtu buvę perdaug jai ne
smagu. O kad ji, nežiūrint jos nusivyli- ' 
mo, vistik užsivilko raudoną šlebę, tai pa
rodo tiktai nepataisomą senmergių opti
mizmą. .

Vienok raudonoji šlebė visgi patar- . 
navo jai. Pavakare pulkas, nuilsęs, visas 
dulkėtas, įžengė, antgalo, į miestą ir su
stojo, .kaip laike parodos, ant rinkos, kaip 
tik priešais tu namu, kur gyveno mokyto-z . 
ja. Slėpdamos už mirtų ir kitu ant lango 
pastatytu geliu, senmergė gėrėjosi tuomi 
prieš jos akis patiestu gyvu vyrišku gaivu 
ir kūny kauru. Bet štai atsitiko taip, kad 
jaunas juodbruvis kapralas po-pat jos 
langu perkūno balsu riktelėjo savo karei
viu skyriui: “Sustok!”, rodydamas prie to 
piktą gestą kairiąja ranka, sugniaužta į 
kumšcią. Rodėsi, kad kareivius prikalė 
kas-tai prie žemės. Po to vėl užkaman- 
davo: “Lyginimasi kairėn! Lyginkis!” 
Ir, pasikreipęs į tą šalį, kur radosi moky
tojos kambarys, užtėmijo tarp mirtų rau
donąją šlebę. Drąsus kapralas, visados 
pasiryžęs sukinėtis aplink jaunas mergi
nas, nors ir po aštuoniu valandų ėjimo, 
tuoj kilstelėjo kepurę linkui raudonos šle- 
bės, kurios paveldėja momentališkai pra
nyko. Bet tai buvo labai pasekmingas 
manevras, nes jaunas kapralas nespėjo 
pažvelgt į jos veidą ir, be abejonės, pa- 
mislijo, kad tai nusilenkė prieš labai jau
ną merginą.

Kapralas įsižiūrėjo gerai namą prie 
rinkos, nuėjo dar smuklėn, paskui sugrį
žo, užlipo sunkiais žingsniais aug- 
štyn ir be ceremonijų, tarytum pats šei
mininkas, pabaidė į mokytojos kambario 
duris.

Jinai atidarė ir, persigandus, atšoko 
atgal, netikėtai išvydus priešais save di
delį, tvirtą, saulės nudegintą kareivį, ku
rio juodos akįs žibėjo, tarytum laukinio 
žvėries. Bet ir kareivis . buvo nustebęs, 
vos tik neišsigandęs. “Ir dar raudoną šle
bę užtempė ant savęs!”—pamislijo jis, 
piktai žiūrėdamas į suvytusį senmergės 
veidą, kuris buvo nuraudęs iš sujudimo, 
ir paskui pats sau pridūrė: “Et, šitokia 
senmergė!” Vienok, jei jau jis atėjo čia... 
Prie to alus jau jį apsunkino ir dabar pa
juto, kad jisai labai nuilsęs. O čia gali
ma būti užtikrintu, kad išsimiegos ko- 
puikiausia.

Ir jis paaiškino savo atsilankymo 
tikslą.

Vis dar labai sujudusi, ji užkvietė nu- 
ilsusį svečią užeiti ir prisėsti, o pati nubė
go į viršy pas kaiminką dėl patarimo. 
Kaiminka—skaitlingos šeimynos motina— 
suramino senmergę: tai, girdi, ji esanti 
jau tokiuose metuose, kuomet be jokio 
paojaus ir neužsitraukiant jokiy nuožiūry 
galima perleisti naktį viename kambaryj 
su vyru. Kas-gi lytisi paojaus—tai ji su
vis nesibijojo. Jinai greitai sugrįžo at
gal ir pranešė kareiviui (kuris ir nelaukė 
kitokio atsakymo), kad ji paliekanti jį 
nakvot pas save. — “Jys galite gult į ma

rai”,—tarė jisai, sunkiai pasikeldamas 
nuo kėdės:—“vienok aš eisiu dar atsinešti 
savo daiktus.” Jis linktelėjo ir dar kar
tą pažvelgė į jos veidą. Bet ji per tas ke
lias minutas nepastojo gražesnė, ir jisai 
neužganėdintas lipo žemyn.

Senmergė pradėjo rūpestingai trus
ties, tarytum drugio nukrėsta. Pirmą kar
tą teko jai rūpinties vyru ir jos širdyje at
budo ta neišnaudota, neišsemta meilė, kuri 
snaudžia kiekvienos moteries krūtinėje. 
Ji išdulkino matracą, po dešimtį karty pu
rino pagalves, kad tik jos išrpdyty mink
ščiau ir puikiau, drebančiomis rankomis ’ 
užtiesė naują paklodę, išviršaus uždengė 
kaldrą, įstabiai atversdama baltą jos 
kampą. Bailiai šypsodamos, gėrėjosi ji
nai savo darbu. Paskui nubėgo pas šuli
nį vandens parsinešty ir jau, grįždama, 
niūniavo dainelę. Ir tik sugrįžus atsimi
nė, kad visgi ir jai reikia kur-nors mie
goti. Bet apie tai neilgai galvą suko. Jinai 
atsinešė seną šieniką, pametė vietoj pa
galvės ryšulį seny drapany—ir patalūs jau 
buvo prirengtas. Juk ji išanksto žinojo, 
kad šiąnakt ir akiy nesudės nuo suju
dimo. ...

Tuo tarpu patekėjo mėnulis ir apsu
po miegantį miestą ir gatves priliejo si
dabrine šviesa....

(Toliau bus).

A* ..
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A. Bružas,
E. Arlington, Vt.

Paveikslas perstato turčių ir varguolį. Vienas pertekęs gerybėse, taip kad jam 
niekas neskanu. Antras gi turi graužti plutgalį, nors turtus vien jo rankos sutveria.

Box 256,

Pa j ieškau savo draugy: Petro Ruplė
no, Petro ir Juozo Ausiejy, Mikolo Kar- 
važinsko ir draugės Marės Kučinskai
tės, visi paeina iš Kauno gub.» Panevė
žio pav., Biržy parap., Ruplėnas iš Skre- 
biškiy sodž., Petras ir Juozas Austėjai 
iš BraŠkiy sodž. Jie patys arba kas 
apie juos žino, meldžiu man pranešti.

'Jokūbas Galackas,
134 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Paj ieškau savo draugo Jokūbo Tileno, 
paeina iš Kauno gub., Telšiy pav., Gar- 
zdy vai. Girdėjau, kad 1910 m. atvažia
vo iš Lietuvos. Turiu labai svarby rei
kalą, todėl jis pats arba kas apie jj ži
no, meldžiu pranešti šiuo adresu:

Justinas Žutautas, 
9Congresot., Rumford Falls, Me.

Pajieškau savo draugy Martin Pet
rausko ir Stanislovo Zikos, paeina iš 
Kauno gub., Baisagalos vals. Jie patys 
arba kas apie juos žino, meldžiu praneš
ti šiuo adresu:

Motiejus Petrauskis,
35 McKinley avė., Springfield, Ohio.

Pajieškau Kazimiero Šidlausko, paei
na iš Kauno gub., 9 metai kaip Ameri
koj, pirmiau gyveno Chicagoj, Ii!/, o 
dabar nežinau kur išbėgo, palikęs mane 
nesmagiam padėjime, todėl labai nogė
čiau, kad jisai sugrjžty. Jisai yra ap- 
skritaus veido, neaugėto ūgio, tamsiy 
plauky, mėlyny akiy, be ūsų. Kalba 
lietuviškai, lenkiškai ir angliškai. Ge
ras muzikantas. Kas apie jj Žinot, mel
džiu man pranešti, o būsiu labai dėkin
ga. Miss. Nellie Stor
1202 So. Canal st., Chicago, Ill.

Pajieškau dviejy pusbroliy, Jono Si- 
mokaičio ir Juozo Išgano, o taipgi drau
ges Franusės Sakalauckytės, paeina iš 
Suvalky gub., Vladislavovo pav.,' Slpio- 
kaitis Sintauty vai., kaimo Šuopiy, Iš
ganąs—Silgaliy vai., kaimo Zaltiny, Sa-

Meldžiu a ta i“

Marcelė Barkauckytė,
P. O. Box 212. Lewiston, M«.

Paj ieškojimai
Pajieškau sesers Onos Bružaitės-Kra- 

sauckienes, pirmiau gyveno Brighton, 
Mass., dabar nežinau kur. Ji pati ar kas
kitas meldžiu man pranešti Šiuo adresu:

Box 165,

Pajieškau Juozapo Latvio, paeina iš 
Kauno gub., Raseiniy pav., Girkalnis 
par., Geldžiunv kaimo. Jis pats ar kas 
kitas malonėkite pranešti šiuo adresu:

Jonas Latvis,
85 Haven st., New Haven, Conn.

Pajieškau Kazimiero ir Juozo Povilai
čiu, paeina iš Kauno gub., Šiauliy pa
vieto, Kantaru dvaro. Jisai pirmiau gy
veno Westuose, o dabar nežinau kur. 
Jis pats ar kas apie j j žino meldžiu pra
nešti Šiuo adresu:

Juozas Pocius,
4819 Tacony st., Frankford,

Philadelphia, Pa.

Pajieškau savo brolio Andriaus Dir- 
sos, paeina iš Vilniaus gub., Traky pa
vieto, Alavės vai. ‘Jis pirmiau gyve
no Elizabeth, N. J., o dabar nežinau 
kur. Jau 20 mėty kaip jis gyvena Ameri
koj. Meldžiu atsišaukti Šiuo adresu:

William Dirsa,
8 Congres st., Beverly, Mass.

Pajieškau savo pusbrolio Konstantino 
Jakulauskio. Girdėjau, kad jisai gyve
na apielinkėse Pittsburgo ir dirba ma
nose. Turi 52 metu senumo ir moka 
grajyti ant klarneto. Jis pats ar kas 
apie jj žino, meldžiu pranešti šiuo adre
su: Jonas Skinderis,
R. F. D. No. 1, Box 35 a, Clinton, Ind.

Pajieškau Kazimiero Gasuno, Jono 
Adomaičio ir Mortos Kazikauskiukės, 
paeina iš Kauno gub., Panevėžio pav. 
Meldžiu atsišaukti šiuo adresu:

• John Mikalauski,
Bridge Hampton, L. I. N. Y.

LAISVE

Ligos nuo maz 
gotes.

Iš “BOSTON AMERICAN”-

—Pereitą vakarą, Rožyte, 
buvo atėjęs agentas su viso
kiomis knygomis ir brostvo- 
mis. Aš nusipirkau dvi po
ras škaplierių ir maldų kny
gą. Tai vieni škaplieriai bus 
dėl tavęs, o kiti dėl manęs. 
Tik aš nežinau, Rožyte,ar ši
tie škaplieriai šventinti?

—Man, mama, nereikia jo
kių škaplierių ir man visvie- 
na, ar jie bus šventinti, ar 
nebus.

—Et, Rožyte,tu vėl savo... 
suramink nors kartą mane. 
Pritarkie, kad škaplieriai 
šventinti, tai man bus ant 
širdies lengviau.

—Juk tau, mama, visviena, 
ar šventinti, ar nešventinti 
graužia kaklą. Geriau būtu- 

, mei padarius, kokią knygutę 
nusipirkus, arba laikraštį už
sisakius.

— Kad aš tau nutversiu 
kurčgalį ir kaip drošiu, tai 
turėsi nešioti man škaplie
rius. Matai, kokia puiki pa
sidarei! Jau sarmatijies va- 
dinties katalike.

—Ar tai pagal tuos škap
lierius gali pažinti kataliką? 
Man rodosi, mama, kad apie 
žmogų reikia spręsti ne pa
gal jo drabužių ir škaplierių, 
bet iš jo darbų. Pagaliaus, 
ar tau pačiai būtų gražu,kad 
aš apsikarstyčiau škaplie
riais, kaip kokiomis virvėmis. 
Matai, jau ir airišiai pajuo
kia tąsias airišes, kurios dau
giau nieko neišmano, kaip 
vien tik apie brostvas.

— Dukrele, tu mano, juk 
su tokioms šnekomis, tu gy
va į pragarą lendi. Oi, Vieš
patie, kodėl tu mane taip ko- 
roji!

— Jeigu jau, mama, nori 
man pasigerinti, tai nupirk 
knygų.

—Sakai, Rožyte, knygų 
nupirkt. Aš, Rožyte, apšvie- 
tai nesipriešinu. Štai aš nu
pirkau maldų knygą su di
džiausiais atlaidais, vis šven
to tėvo. apdovanotais. Ir, 
jeigu nori, Rožyte, «aš- tau 
dar nupirksiu gerą knygą. 
Tai ‘ ‘Garsas apie peklą ir jo
sios baisybes”. Ta knyga 
labai sena ir begalo išmintin
ga. Ten viskas, kaip ant del
no aišku. Nereikia nei gal
voti, nei mislyti. •
* —Man, mama, pasakų ne
reikia!

—Ne, ne, Rožyte, aš tau 
pasakų knygos ir neperku. 
Aš tau nupirksiu knygą apie 
“Amžiną ugnį”. Tai knygą, 
kuri gali išganyti žmogų. 
Matai, Rožyte, aš ir neesu 
priešininkė knygų ir apšvie
timo. Tokia knyga, kaip 
“Garsas apie peklą ir jos bai
sybes” ne vieną dūšelę gali 
išganyti.

—O kas tenais buvo, ma
ma, toj pekloj, kad taip mo
kėjo aprašyti. Rasit, tele
gramą iš ten atsiuntė? .

—Nebliuznyk, dukrele! 
Jau buvai pradėjusi gražiai 
kalbėti, pati paprašiai iš ma
nęs knygų, o dabar vėl, kaip 
ežy s, šiaušiesi.

—Knyga knygai nelygi. 
Jau tu ir taip mama į burtus 
įtiki, o jeigu dar ir burtinin- 
kiškas knygas pradėsi skai
tyti tai visai iš galvos išsi- 
kraustysi.

—Rožyte, aš užpirksiu už 
tavo dūšios išganymą trejas 
mišias. Mažu, tik tau Die
vas duos dvasią šventą.

A. Špokas.

ŽmoniŲ priimta yra maz- 
gotę pasidaryt iš bile kokio 
skuduro, tankiausiai iš nusi
dėvėjusio apatinio drabužio. 
Torielkos, stiklai, šaukštai, 
peiliai ir kiti daiktai sudeda
mi į vieną bliūdą ir mazgote 
juos trinama. Nuo indo ne- 
čystumas nusiima ir dalis jo 
pasileidžia į vandenį, o kita 
dalis pasilieka mazgotėj. Ji 
pakabinama arba padedama 
ir šlapia pasilieka, kol kitą 
sykį bus paimta į darbą. Re
tai kada indų mazgotoja ją 
gerai išplauja, nes reikėtų 
kelis vandenis per ją perleist, 
muilu ištrint ir iššutint. Var
giai bent viena mazgotoja taip 
daro, nes mazgotė skaitosi 
tokiu paprastu skuduru, apie 
kurį nemanyt nereikia.

Žmonės kodėl tai neatkrei
pia atidos; kad indų mazgo
jimas yra vienas iš žvarbiau
sių naminių darbų, nuo kurio 
ar tik nedaugiau priklauso 
žmogaus sveikata, negu nuo 
negerai sutaisyto maisto.

Paklauskite džiovininko, 
karštine, difterija ar kokia 
kita liga apsirgusio, iš kur 
jis tą ligą pagavo, ir išgirsi
te, kad jis nežino. Tai reiš
kia, kad tūkstančiai žmonių 
serga ir miršta per savo ne
atsargumą. Juk kada aš čia 
kalbu apie mazgotės pavojin
gumą, kitam rodos; kad tai 
menkniekis. Tie tai besiro- 
danti menkniekiai ir netikė
jimas minios į galėjimą už
sikrėst yra liūdniausias apsi
reiškimas mūsų gadynėj. •

Iš mokslo apie bakterijas 
męs žinome, kad jų yra vi
sur; ypač jų daug prisirenka 
senuose drabužiuose. 0 tuos 
męs drįstame padaryt maz
gotėmis.

Męs žinome ir tai, kad bak
terijos sparčiai veisiasi drėg
nose ir maistingose vietose, 
o mazgotę męs paliekame 
drėgną ir tankiausiai neiš
mazgoję, taip kad joje mais
to bakterijoms užtenka.

Žinome ir tai, kad ligomis 
mūsų kūnas užsikrečia tik 
tuomet, kada bakterijos pa
tenka į mūsų kraują. Su mai
stu joms lengviausiai ten pa
tekti. O kaip nebūti maiste 
bakterijų, jei męs mazgoja
me indus bakterijų prisivei- 
susia mazgote? Ant peilių, 
šaukštų, stiklų ir torielkų yra 
mažos duobelės, kurias gerai 
matyt galima tik per padidi
nantį stiklą. O bakterijos 
yra taip mažos, kad net po 
kelias'pasilieka tose duobe
lėse. Kada męs valgome, 
jos patenka su maistu į mū
sų vidurius ir męs neretai ap- 
sergame tokia ar kitokia liga.

Daleiskime, kad jūsų maz
gotė yra nauja ir čysta. Jū
sų šeimynoj gal yra ligonis, 
kuris valgo su jumis ir jo 
vartotus indus išmazgojate 
mazgote. Arba, daleiskime, 
atėjo pas jus svečias ir jį vai
šinate/ o apie jo turimą ligą 
nieko nežinote. Na ir indus 
bemazguojant patenka bak
terijos į mazgotę. Išpradžių 
jų mažai, bet ten jos sparčiai 
dauginasi ir kada kitą sykį 
paimsite ją, jau galite už
krėsti liga visą savo šeimyną.

Geriausiai nusipirkt tam 
tikro drabužio, kuris yra ga
na pigus, ir kiekvieną sykį 
pasidaryt naują mazgotę, o 
senąją, t. y. tą, kuria jau sy
kį buvo mazgota indai, sude
ginti.

Prieš mazgosiant indus vė
sesniu vandeniu, gerai yra 
juos perleidus per verdantį 
vandenį, kuris vienas bakte
rijas užmuša, kitas nuneša 
greičiau nuo indo.

M. Volungevičius.

O, kad aš turė
čiau to skurdžiaus 
apetitai

Et, kad man 
kliūty to tur
čiaus pietys, 
tai pavaiky
čiau! uumiuimui—

Kainas” ant Brooklyno 
scenos.

Geg. 4d. L.S.S. kuopa sta
tė ant scenos “Kainą”, By- 
rono misteriją.

Tai pirmu sykiu Brooklyne 
atsibuvo toksai sunkus ir už
imantis lošimas. Publikos 
buvo virš 600. Visi likosi 
užganėdinti, išimant poros,- 
kurie įsižeidė J. Perkūno ap
garsinimais.

Labai interesavo žmones 
tų senų laikų drapanos, mal
dos, altoriai, lėkimas Kaino 
su Liucipierium virš debesų 
ir nuskridimas į pragarą. 
Labiausia įspūdingas buvo 3 
aktas, kuomet Kainas pradė
jo bliūznyti ant Dievo už ne
teisų aukų priėmimą: iškįla 
audra su žaibais ir perkūnija 
ir nuverčia Kainą ir altorių 
su vaisiais. Tuomet Kainas 
dar labiaus užsirūstino ant 
Dievo ir Abeliaus. Tasai už- 
sirūstinimas, tolydžio besi
plėsdamas, pasibaigia trage
dija, Abeliaus užmušimu. 
Kuomet Čilė praneša apie tai 
Adomui ir Jievai—tai Jieva, 
pribuvus, prakeikia Kainą. 
Atskridęs iš augštybių an
gelas, uždeda ant Kaino kak
tos brolžudystės ženklą ir iš
nyksta.

Aktoriai daug pasidarbavo 
ir lošė gerai. Buvo kelios 
ydos, bet tai mažmožiai.

Geriausia lošė J. Šaltys, 
kurio balsas buvo garsus ir 
skambus. Už savo lošimą ji
sai susilaukė 2 gyvų gėlių 
bukietų. Jisai lošė Kaino ro
lę. Tokius jau bukietus ga
vo Abromaičiutė, Račiutė ir 
Karaliūtė. W. W. P.I ♦

Easton, Pa.
Geg. 5 d. atsibuvo prakal

bos, parengtos per_ draugys- 
It.p “Laisvę”. Kalhėio K. Ar-

STREIKAI IR DARBAI,
Easton, Pa. Po vadovys

te I. W. of the W. 3 gegužes 
d. prieš piet sustojo visos šil
kų audimo mašinos Symon’so 
dirbtuvėje ir suvirs 1000 dar
bininkų ramiai numaršayo į 
savo svetainę.

Tą pačią dieną darbdavys 
perdavė streiko komitetui pa
sirašymą, kuriame pakelia 
aksomo audėjams 5% ir 
tiems, kurie audžia plačius 
audimus, ant 7į%, o ribini-; 
niams ir raikštiniams 10%. 
Darbo savaitė tęsis tik 55 
valandas.

Streikieriai nutarė 6 d. ge
gužės grįžti į darbą ant mi
nėtų išlygų, o sustiprėjus 
unijai, reikalaus daugiau. 
Streikuota daugiausia lietu
vių. Širšinas.

Lisbon Falls, Me. Mies
telis daugiausia apgyventas 
vokiečiais ir slavokais. Ran
dasi dvi mažos audimų dirb
tuvės ir popieros. Pereitoj 
savaitėj keliolika darbininkų 
susitarė pareikalauti algų pa
kėlimo ant 15c. Kompaniją 
tuojaus išpildė reikalavimus, 
nes bijojo, kad visa fabriką 
nesustreikuotų.

Pastaruoju laiku darbai ei
na gerai. Iš kitur pribuvę 
darbą gali gauti, bet uždar
biai maži. FranasAlešunas.

Pirmosios gegužes švente.
Brooklyn, N. Y. Gegu

žės 1 dieną atsibuvo 13-kos 
draugijų triusu surengtos 
prakalbos be apvaikščiojimo 
(p. Augunas buvo priešingas 
apvaikščiojimui ir dar kelį 
trumparegiai).

Kalbėjo J. Šaltys, A. Pur
vis, anglas ir J. O. Sirvydas. I

Pirmieji trįs kalbėtojai aiš
kino dalyką atsakančiai. 
Liutkauskas ant prakalbų ne
pribuvo.

O. Sirvydas pribuvo ant 
prakalbų ir puikiai supažin
dino publiką su gegužine 
švente. Štai ką jis sakė:” 
“vientaučiai! Jūs neturite 
klausyti socijalistų, kurie sa
ko, kad tai jų esanti šventė. 
Tai netiesa. Ta šventė yra 
kiekvieno žmogaus ir kiek
vienas žmogus yra darbinin
kas, nes jeigu ne rankomis 
dirba, tai protu. Tai yra fab
rikantai, raštininkai, kunigai 
ir visi kiti yra darbininkais 
ir visiems priguli šita šventė. 
Taigi yra geistina, kad męs 
ją iškilmingai apvaikščiotu
me”.
Gegužės šventė ir mišios.

Toliaus p. Š. sakė: “iškil
mingai apvaikščiotume su 
šventomis mišiomis bažny
čiose. Aš nesu didelis kalbė
tojas ir daugiaus nekalbėsiu. 
Baigdamas, sveikinu su bran
giąja švente ir ant toliaus 
linkiu apvaikščioti su švento
mis mišiomis.”

Ant galo liko iššauktas per 
publiką J. Šukys, kuris, užli
pęs ant estrados,paklausė:‘ar 
jūs tikite, kad mišios išva
duos darbininkus iš vergijos”? 
Publika atsiliepė, kad ne ir 
patsai renegatas O. Sirvydas 
netiki tik aklina kitus. Fo
tam J. Šukys dar ilgai kalbė
jo apie šventę.

Jurbarkiškis.
Cleveland, Ohio.

Vietiniai visų tautų socija- 
listai demonstratyviškai ap-

vaikščiojo pirmąją geg. die
ną. Kalbėta angliškai, vo
kiškai, vengriškai, lietuviš
kai (V. Geibis) ir lenkiškai. 
Vokiečių kalbėtojas pasakė, 
kad nacijonalizmas pailgina 
kapitalizmo dienas Amerikoj.

Taip - pat buvo skaityta pa
sveikinimo telegrama nuo 
Ettor ir Giovanitti iš Law- 
rence’o kalėjimo.

Lewiston, Me.
4—5 geg. atsibuvo prakal

bos, parengtos L.S.S. 105 kp. 
Kalbėtojas buvo L. Prūsei- 
ka “L-vės” redaktorius. 4 
d. geg. kalbėjo apie 1-mą ge
gužės šventę, ragino publiką 
prisidėti prie liuosybės kariu- 
menės,taiyra rašytis į L. S. S. 
ir būti kareiviais dėl geres
nės ateities. Žmonėms pra
kalba labai patiko, nes neno
rėjo dar skirstytis po pra
kalbų .

5 d. kalbėjo apie Sibirą. 
Publikai, kaip matyti prakal
bos labai patiko, ką reiškia 
triukšmingas delnų plojimas. 
Taip-pat buvo deklamacijos, 
monologai ir dainos. Aukų 
surinkta $15.11, o išmokėta 
$26.70. Vardu kuopos išta
riu širdingą ačiū publikai už 
skaitlingą susirinkimą ir au
kas, o kalbėtojui už prakal
bas. Kazys Vilaniškis. 

Cicero, III.
Gegužio 4 d. buvo pareng

tas T. M. D. 118 kuopos ba
lius su trumpu programų.

Programą išpildė sekan
čiai:. L. S. S. 138 kp. choras 
pradedant ir užbaigiant su
dainavo dvi daineles. Choras 
dainavo neblogiausiai. To
liaus ėjo Uktverio atliktas 
monologas: “Ar vesti, ar pa
mesti?”. Paskui ėjo P. But
kaus kalba. Pirmiausia ji
sai stengėsi patraukti dau
giau jaunuomenės prie dai
lės, kviesdamas prisidėti prie 
choro. Ęet jau. toliaus, tai 
kalba buvo neaiški, netinkan
ti nei tautos labui, nei kam 
kitam. Išaųgštino T. M. D., 
bet nieko nepasakė apie Gab
rius ir kompaniją.
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Ant pabaigos buvo dėklą- mjnas jr Stasiulevičius iš Phi- 
macijos. Deklamavo Debei- įadelf)hia, Pa. gana puikiai, 
kis ir maža mergaitė Ažer- Daugiausia kalbėta apie in- 
skiutė. Tokioms labai tinka dustrijalinį unijizmą ir soci- 
deklamuoti, nes visa publikai jąlizmą. /Deklamuota keletą 
atkreipia atydą.

Cleveland, Ohio.
5 d. geg. atsibuvo “Mir

tos” balius ir teatras. Lošė: 
“Kaip kas išmano, taip save 
gano”. Suloštagerai. Iš dar
bininkų daugiaus ir belaukti 
negalima.. !

Vakaras buvo gana pa
margintas, deklamacijomis, 
duetais ir dainomis mišraus 
ir vyry chorų.

Publikos buvo pilna sve
tainė. Matyt, visi buvo už
ganėdinti, ypač iš duetų ir 
dainų.

Duetus dainavo P. Kvik- 
liutė ir S. Balčiūnas. Labai 
puikiai sudainavo, kad net 
antru sykiu iššaukė.

Linkėtina mirtiečiams ir 
ant toliaus taip pasekmingai 
darbuotis.

Po tam prasidėjo šokiai ir 
skrajojanti krasa. Kvikliu- 
tė aplaikė daugiausia atviru
čių ir gavo pirmą dovaną. 
Antrą dovaną gavo J. Pie- 
čaičiutė.

Halaburdos žentas.
Scranton, Pa.

Šv. Juozapo parapija per 
ilgą laiką neturėjo lietuviško 
kunigo. Po pribuvimui kun. 
Mickevičiaus jau dabar turi
me net du kunigu. Prieš 2 
savaiti atvažiavo iš Lietuvos 
kunigas Auginis. Dar jau
nas, aukštas, dailus vyras. 
Jo pirmas pamokslas žmo
nėms patiko. Scrantoniečiai 
yra užganėdinti iš kun. Mic
kevičiaus ir iš kun. Auginio.

Bet kaip tas kun. Kuras, 
tai Viešpatie apsaugok nuo 
tokių. Jisai visus kitus ku
nigus peikia, vien tik save 
išaukštindamas. Scrantonie
čiai kun. Kurą daugiausia 
vadina Smaliorium, nes jisai 
taipgi visokiais vardais lietu
vius šmeižia. Eržvilkietis.

eilučių. Prie “Laisves” dr- 
jos prisirašė 3 merginos ir 
pora vaikinų. Širšinas.

Detroit, Mich.
feeg. 5 d. atsibuvo ginčai 

apie Dievo buvimą. Rengė 
katalikai ir laisvamaniai. 
Rymo katalikus gynė V. Šu
kys, o laisvamanybę M. Moc
kus iš Detroit, Mich. Klau
sytojų buvo dikčiai, daugiau
sia katalikai, kurie tikėjo pa
matyti pabaigą laisvam tikė
jimui. Šukys pradėjo pasa
koti apie sapną, per kurį būk 
jį Dievas siuntęs į Detroitą. 
Mockus aiškiai darodė esybę 
Dievo pagal laisvą tikėjimą.

Ant galo laisvamaniui bu
vo pripažinta teisybė, kas ka
talikams labai nepatiko.

Išsigando koresponden
cijos.

Cleveland, Ohio. 5 d. geg. 
prigulėjo būti normališkam 
V. Kudirkos dr-stės susirin
kimui. Bet kadangi būta tą 
dieną baliaus, tai menkai na
rių tesusirinko. Susirinkimą 
atidėjo ant kitos dienos. Bet 
vienas p. Balevičiaus pasekė
jas tūlas p. Gritė šoko su vi
su juoduoju įniršimu,kad visi 
nesiskirstytų, nes jisai turįs 
įnešimą, kad visi nuspręstų 
apie “Laisvės” koresponden
ciją, kurioje paniekintas p. 
Balevičia. Tapo užklausta, 
kaip skamba ta koresponden
cija ir kokiam N-ry. Ant to 
ponelis atsakė, kad visi soci- 
jalistai žino ir reikia tik pa
sakyti “aš” ir bus pasmerk
ta. Bet iš to nieko neišėjo. 
Po Balevičiaus prakalbų tau
tininkai stengiasi sukelti in
trigas, labiausia užtai, kad 
p. Balevičia vengė diskusijų 
su socijalistais ir nešdinosi 
laukan. V. Jurkšietis.

Nuo Red. “Tėvynės” N19
kun. Alaburda didžiuojasi, J*5 Sintautv- . ta i .v . . .r ’ šaukti šiuo adresu:kad p. Balevičia teikėsi n ap
lankyti...



VIETINES ŽINIOS.
Neatidėtinas reikalas.
12 gegužio buvo daugelio 

Mass, valstijos lietuvišku 
draugijų atstovu susirinki
mas, kuris atsibuvo liet, so
či jalistu svetainėje, So. Bos
tone. Susirinkusieji sutvėrė 
Mass, lietuviu politišką drau
giją, kuri kovos prieš įvedi
mą šioj šalyj ir valstijoj 
kenksmingu ateiviams įsta
tymu, o taip- pat prieš išrin
kimą į valdžios įstaigas to
kiu žmonių, kurie savo vei
kimu gali ateiviams pakenk
ti. Plačiau apie tai parašy
sime kitame numeryje. Su
sitvėrusi draugija išrinko sa
vo pirmininku F. Bagočiu, 
sekretorium A. Antonovą ir 
kasierium A. Neviacką. Su
sinešti su draugija reikia per 
A. Antonovą (28 Broadway, 
So. Boston). Draugija ne
bus partyviškos pakraipos.

Draugija tuoj išnešė pro
testuojančią rezoliuciją prieš 
Rooto billiu, kurią nutarė 
pasiusti Suv. Valstijų prezi
dentui, kalbėtojui atstovu 
namo, Massachusetts valsti
jos kongresmanams, Bostono 
angliškai laikraštijai ir visai 
Amerikos lietuviu laikraš
tijai.

Reikėtų, kad visos draugi
jos, be pažvalgu skirtumo, 
pasiskubintu išrinkti savo 
delegatus, nes ateiviams iš
ties gręsia didelis paojus.

Todėl nesnauskime!

4 d. gegužės 2 vai. po pie
tų traukinys, einantis iš Bo
stono New Yorkan, suvaži
nėjo jauną vaikiną Domini
ką Roiką, vos 19 metu am
žiaus. Paėjo iš Kauno gub., 
Telšių pav., Rakiu par., Gie- 
dremu sodžiaus. Atvyko A- 
merikon laimės jieškoti, bet 
vietoj jos sutiko mirtį.

A. Lukačauskas.

Brightono šv. Jurgio drau
gijos komitetas reikalauja iš 
manęs paaiškinimo. Atsa
kau trumpai. Kas Ajauskui 
daugiau rūpi, ar velykinė, ar 
immigrantai? Tai aišku iš 
to,, kad immigrantu reikalai 
laukia išrišimo nuo pereitu 
metu, tuo tarpu velykinės 
dalykai buvo išrišti vienu sy
kiu. Gana buvo špitolninko 
iš Cambridge’iaus atvykimo 
ir nutarimas gatavas. Dabar, 
kada aš per laikraštį paba
riau, tai mažu tik pasirūpins 
immigrantais.

Kaslink velykinės, tai per
nai dėl jos daugelį išmetė, o 
šiemet irgi eita su karūnomis 
ir blizgučiais.

Aš draugystės nei nema
nau kaltinti. Bet p. Ajaus- 
kas nepildo draugijos nuta
rimu. Ar neatsimenat pe
reitu metu naktinius susirin
kimus. Arba vėl, kodėl ne
pildo draugijos nutarimu, 
kad pirkti, kas reikia, iš koo
peracijos. Vadinasi, pirmi
ninkas nesivaduoja nutari
mais ir, kaip girdėti, dauge
lis nariu už tai pyksta.

Rodosi, aišku.
Komendorius.

12 d. gegužės lietuviu so- 
cijalistŲ svetainėje atsibuvo 
prakalbos. Kalbėjo A. An
tonovas ir L. Prūseika. Abu
du kalbėtojai ragino žmones 
karščiau dalyvauti visuome
nės judėjime, nes priešai ne
snaudžia. Auky lęšy paden
gimui likosi surinkta $2.86.

Visiems žinomas lietuvis, 
aptiekorius K.Šidlauskas šio
mis dienomis nupirko di
džiausią ir gražiausią So. Bos* 
tone aptieką, kuri randasi po 
numenu 226 Broadway, kam
pas C st. Taigi lietuviams 
patogiausia su receptais 
kreiptis pas jį.

♦
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Atsilankykite nors sykį, o 
norėsite ateit visada, nes tik 
mūsų krautuvėje galit gauti 
teisingu daiktu vertės pinigu. 
Tamoszaitis ir Yurgeliunas 

233 Broadway, So. Boston.

Jurgis Urbšaitis, motery ir 
vyry kostumieriškas kriau- 
čius, siuva visokias drapanas, 
taipgi išvalo, prosina, sutaiso 
ir nudažo. 255 Broadway, 
So. Boston, Mass.

III.

III.

Dr-stė Liet. Taut. Brol. Pašelpos vardu
L,. K. (tedomino INo. 1

Ant Town of Lake, Chicago, III. 
ADMINISTRACIJA:

Prezidentas K. K. Strzyneckis,
4602 So. Ashland Ave., Chicago,

Vice-Prez. St. Ragauskis,
4612 S. Wood st., Chicago,

Protokolų Rašt. A. A. Poška,
4623 S. Marshfield Ave., Chicago,

Finansų Rašt. F. Yaugel,
4606 S. Paulina st., Chicago,

Iždininkas A. J. Beržynskis,
4600 S. Paulina st., Chicago,

Organo užžiurėtojas A. M. Barčius,
4649 So. Ashland Ave., room 5

Chicago, III.

III.

UI.

UI.

Susirinkimai.
So. Bostono Lietuvių Ukėsų Kliubo 

susirinkimas atsibus ketverge 16 d. ge
gužes, 7:30 vai. vakare, po numeriu 339 
Broadway, So. Boston. Visi sąnariai 
kviečiami atsilankyti.

Nuo šio susirinkimo visi kiti Kliubo 
mėnesiniai susirinkimai atsibus kas tre
čias ketvergas kiekvieno menesio.

Sek. J. Povilonis.

So. Bostono Lietuvių Jaunumenės Ra
telio susirinkimas atsibus 18 d. gegužės, 
1912 m., 339 W. Broadway, So. Boston. 
Visi draugai šios draugijos malonėkite 
būtinai atsilankyti, nes bus daug svar
biu reikalu. Taipgi užl^viečiam ir no
rinčius prisirašyti.

Sekr. J. Lekavičius.

9 metinis Balius.
Rengia Dr-tė šv. Petro ir Povylo. 

Atsibus 30 gegužes (May) 
nėj Odd Fellows Hall, 515 
Boston, Mass.

Prasidės 2 vai. po pietų.
vius ir lietuvaites meldžiame neužmiršti 
atsilankyti, nes bus linksmiausias balius 
iš visu šįmet atsibuvusiu. Komitetas.

1912, svetai- 
Tremont st,

Visus lietu-

PARSIDUODA.
Parsiduoda geras, naujas forničius 

su visais rakandais visai pigiai. Prie
žastis pardavimo—išvažiavimas į Lie
tuvą. Galite atsilankyte bile kada. 
Perkantiems prieš 19 d. geg. tai bus 
daug pigiau. Atsilankykite po . šiuo 
adresu:

J. VILIAMAS,
45—3rd St., Room 9, So. Boston, Mass.

CASTLE SQ. TEATRAS
Perstatymai prasideda 2 vai. po piet 

ir 8 vai. vakare.
Šią savaitę bus lošiama

Publika bus dideliai užganėdinta šiuo 
labai juokingo perstatymu.
Sėdynės geros ir nebrangios.

Tikietus galite gaut po num. 15 Winter 
St. arba teatre ant pleciaus Castle Sq., 
Boston, Mass.

GERA PROGA
Parsiduoda Agentūra ir Krautuvė Ci

garų, Tabako, Popierų, Knygų ir prieg- 
tam Grocernės daiktų. Biznis išdirbtas 
tarpe lietuvių._ Parsiduoda už pigią kai
ną. Kreipkitės šiuo adresu:

J. J. KALAKAUSKAS
121 Green st., Worcester, Mass.

Mokykis barberiaut.
Reikalaujam gerą jauną vyrą, kuris 

turi ukvatą mokytis barberiauti. Galit 
atvažiuot ypatiskai pakalbėt apie išly
gas arba užklaust per laišką, įdedant už 
2c. štampą dėl atsakymo. Ruimą dėl 
gulėjimo duosim dykai. Naudokitės pro
ga. D. GALINIS,
224 Broadway, So. Boston, Mass.

Vienatinis So. Bostone
LIETUVIS Š1AUČIUS

Užlaikau naujus čeverykus, taisau se
nus, uždedu robus ir šaininu čeverykus. 
Darbą atlieku gerai ir pigiai. Taipgi 
užlaikau cigarus ir cigaretus. Lietu
viai pas savąjį.

ANTANAS ABAZOR1US
207 C St., kam. Silver St., So. Boston

Slt Telephone So. Boston. 845 M

DR. F. MATULAITIS
495 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Valandos!

Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare.
Nedeliomis iki 3 vai. po piet.
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Mainantiems adresus.
Kurie norite permainyti “Laisves” 

siuntinėjimo adresą, malonėkite neat
būtinai prisiųsti savo senų adresų, t. y. 
kokiu buvo laikraštis lig šiol siunčiama 
ir naujų, t. y. tą, kuriuo norite, kad bu
tu Jums laikraštis dabar siunčiamas, 
kitaip adresą permainyt negalėsime.

Administracija.

Jieško tojams.
Šiuomi atkreipiame atydą gerbiamųjų 

“Laisves” skaitytojų, kad pajieškoji- 
mus giminių ir draugų talpinanti ant me
tų 1 sykį dovanai. Už bizniškųs paiieš- 
koiimus imam po 50c. už 1 vieną sykį ir 
i dol, už 4 sykius. Neskaitytojams pa- 
jieškojimus dykai netalpinam.

Administracija.
KATASTROFA.

Pilnas aprašymas apie nu
skendimą didžiausio pasaulyj 
laivo “Titanic”, su paveik
slais ir su visais atsitikimais, 
kas tik buvo laike nelaimės, 
atskiroje knygoje galima 
gauti už 20 c. pas

M. PALTANAV1ČIA
15 Millbury St.,

Worcester, Mass.
Kas užsirašys pas mane 

“Laisvę”, gaus dovanai.
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 
vertes turi kitų žemių pinigai, tai pri
siusi; 15c. stampom žemiau nurodytu 
adresu, o apturėsi minėtą knygelę.

J. VALUKON1S,
261 W. Broadway, So. Boston, Mass.

HARRISON GATVES

DISPENSARE
Jau 20 metų nuo įsteigimo.

229 Harrison Avenue
Arti Broadway, BOSTON, MASS.

Patarimai DYKAI!
šiokiomis dienomis atidaryta nuo 9 iki 8 
vai. vakare, šventadieniais nuo 10 ryte 

Iki 4 po piet.
Gydome visokias ligas Vyru, Mo
terų ir Vaikų ir taisomo DANTIS.

Ateidamas atsineik šį apgarsinimą.

JEI NORIT ŽINOT
Kas yra saule, planetos ir kometos, 

tai skaitykit knygą

“Pasaulių Ratas”
Su paveiksi. Ktiiim

JEI NORIT ŽINO T
Kas yra meile ir kaip žmones mylisi,— 

skaitykit kningą

“Meiles Karštlige”
Kniriti 2Oc.

Reikalavimus ir pinigus adresuokit taip:
3. STROPUS

30 W. Broadway, so. Boston, Mass

J. ROMASZKIEWICZ
Pakaiaus Teisėjas 

ir Publiškas Notarijušas
Išdirbame Daviernastis, Kontraktus, 
Pirkimo Pardavimo dokumentus ir kito
kius raštus. Kurie norite dasižinot apie 
laivakorčių kainas ir kaip siųsti pinigus, 
kreipkitės šiuo antrašu:

J. ROMASZKIEWICZ 
115 Salem st.,Boston,Mass.

LIETUV1ŠKAI-LENKIŠK AI-RUS1ŠK AS

DAKTARAS
Vienatinis mus tau
tos Medicinos Profe- 
sorius Massachusetts w 
steite. Jau arti 18 
metų, kaip aš pasek- Kp 
mingai gydau ir at- 
lieku operacijas. Te- W 
myk!!! Neik jieškot « 
manę į aptieką ant re________
kampo po mano ofisu, bet lipk vienais 
trepais augštyn iš num. 7 Parmenter St. 
Durys mano ofiso nuteptos baltai, o vir- 
gui ju 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. ZISELMAN
7 Parmenter St., Boston, Mass.

Telephone Richmond 1967-R.

GERIAUSIAS

DRAUGIJOS IR KUOPOS!
Jeigu norit vasaros šventadieniais 

praleist linksmai laiką ir nekęst di
deliu karščiy, tai imkit laivą pasiva- 
žinet ant jūrių. Pas mane galit pa- 
sisamdyt didžiausį laivą, kokis tik 
yra Bostone. Tas del draugijų atsi
eis visai pigiai. Prieš paėmimą lai
vo duokit man žinią bent dviem ne- 
dėliom išanksto. Ateikit po šiuo 
adresu:

Antanas Raulukaitis
344 Broadway, (Baldwins Cafe)

SO. BOSTON, MASS.
Taipgi galit gaut informacijas 

“LAISVES” REDAKCIJOJ.

Akušerka tO

e) F. STROPIENE
Pabaigusi kursą Womans Medi
cal College, Baltimore, Mil.

Pasekmingai atlieka savo dar
bą prie gimdymo, taipgi suteikia 
visokias rodąs ir pageriną įvairio
se moterų ligose.

6>
S

) OITISAS RANDASI:
į 30 W. Broadway
Į SO. BOSTON, MASS.

BOSTON
Išdirbama skaniausis

ALUS, PORTERIS ir 
LAGERIS.

Bravoras raminsi ant

2nd and D Sts
S0. BOSTON, 

MASS.

SVEIKI, GERI IR PIGUS

Rengiant vestuves, krikštynas, 
varduves ar šiaip kokius pokilius, vi
sada kreipkitės prie mūsų, o męs ju
mis aprūpinsim pigiausiais ir geriau
siais gėrimais. Mūsų sankrova yra 
sena ir visiems žinoma. Pas mus gau
site tikros rusiškos degtines ir šim
tus kitokių gėrimų,kaip tai malinow- 
ka, wiszniowka ir kitokių, ia dirba 
visiems žinomas ir teisingas lietuvis 
Stanislovas Matchis. Norėdami su
sirašyti, galite rašyt lietuviškai. Nuo 
South station tik 2 minutas ima eiti 
iki mūsų sąkrovai.

Revere Distilling Co.
579 to 589 Atlantic Ave.

BOSTON, - - MASS.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA
APTIHKA

Sutaisome Receptus su didžiausia 
atyda, nežiūrint ar iš Lietuvos atvež
ti ar Amerikoniški. Gyduolių galite 
gauti, kokias tik pasaulyj vartoja, 
taipgi visados randasi lietuvis aptie
korius P. A. JATULAVIČIUS.

EDVARDAS OAI^V 
Savininkas

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

męs prisiusime gyduoles per expresą.
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SENIAUSIAS RUSIŠKAS

B. U. BBRNARD
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 Šouth Boston arba 
524 Roxbury. Gyvenimo vieta 
19 Gaston St., šalę Warren St., 
Roxbury, Mass,

TEISINGIAUSIA ė XTyiT'W'p¥Z A 
IR GERIAUSIA A fr* B I l< K A

LIETUVIŠKA •*** «• AxLxAKATl 
Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai Lietu
vos ar Amerikos daktarų. Tai vie
natine lietuviška aptieka Bostone ir 
Massachusetts valstijoj. Gyduolių 
galit gaut,kokios tik pasaulyj varto
jamos. Taipgi parduodu daugmenoj 
“Ice Cream,” cigarus, kendes ant 
Vestuvių, bąli y, krikštynų ir pasilink
sminimų. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiusią per expresą.

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

GERA PROGA
GRAMATIKA angliškos kalbos 

mokytis be mokytojo (a^idar.) $1.00
VAIKŲ DRAUGAS arba kaip mo

kytis skaityti ir rašyti be mokyto
jo.................................................  15c

NAUJAS BODAS mokytis rašyti 
be mokytoje.................................. 10c

ARITMETIKA mokynimuisi ro- 
kundy, su paveikslais (apdaryta) 35c

Viso $1.60
Kas atsiųs iškirpęs šitą apgarsini

mą iš “Laisves” ir $1.00 per money 
order, tai gaus visas 4 knygas 60c. 
pigiau.

P. MIKOLAINIS,
Box 62, New York City.

3. P. TVIINIUA
Užlaikom didelę

Krautuvę
Deimantų, Laikrodžių Waltham ir 
Elgin, ir Šliūbinių Žiedų. Užlaikom 
keliaujančius agentus ir orderius pai
mam ir pristatėm į namus. Užlaikom 
taipgi Didelę Sankrovų DRAPANŲ:Vy- 
rams Siūtus, Overkotus ir Marškinius.

Duodam ant bargo ir ant išmokesčio.

8122 Washington Street
BOSTON, MASS.

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

F. S. Šimanskis.

Į TIKRA DEGTINE
Jeigu Jus kada reikalausite

TIKROS RUGINES arba BOURBON DEGTINES
Tai ateikite pas mus, nes mys OESOTIINfi yra išsistovėjus medy] ir 
užpečetyta Jungtinių Valstijų sandeliuose, taipgi užpečetyta bonkose po 
priežiūra Jungtinių Valstijų valdžios vientik dėl mus.

Taipgi pristatome veseilioms ir per laišką užsisakantiems už prieina
mą kainą.

BURKE, GALLAGHER & CO.
396 ATLANTIC AVE., ni!a^„i,a«p'!s BOSTON, MASS.

Parduodame gorčiais ui visai Žemas kainas.

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

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsių Lietuviškų—Lenkiškų Vaistų

(llHlMENT J

a Užsirašyki! ‘Lietuvių Žurnalą’ 
IIftiiVIuM.uPkai-Ay Išeina kartą *m£nesi ir 
ĮULzl prekiuoja tik 50c metams.

“Lietuvių Žurnalas”, yra 
tai savo rūšies laikraštis.

Jame nėra vietos polemikai ir korespondencijoms, telpa vien 
įvairių mokslo šakų ir beletristikos straipsneliai. Bet viena 
jo ypatybe — tai užklausimai ir atsakymai. Męs atsakysim 
į pasiųstus mums visus klausymus, nežiūrint kas ir apie ką bus 
klausiama. Tai yra ideališkas namų svečias. Adresuokite: 
“Lietuvių Žurnalas”, 1607 No. Ashland Ave., Chicago, III.

Perkant žiūrėk, kad butij ta markė, 
o kuuhI teisingai.

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

PUIKIAUSI DRABUŽIAI

25c. 
50c.

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

25c. 50c

75c.
$3.50 

50c.
10c.
10c.
25c. 
50c. 
25c. 
15c.

$1.25 
50c. 
10c. 
35c. 
25c. 
25c. 
25c. 
50c. 
85c.

$2.00 
$1.00

Egiutero No. 1. 
Egiutero No. 2. 
Žmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis - 
Trejanka 
Linimentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Baisumas 
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 Lapauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippo - - !
Plaukų Apsaugo toj as 
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

• (Kaštavote) -
Pamada Plaukams - - -
.Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 
Gyduolės nuo Riemens 
Vengriškas Taisytojas Osų 
Inkstų Vaistas (mažesnė) 
nkstų Vaistas (didesnė) - !
Akines Dulkeles - 
Gydymas nuo uždegimo Dantų arba

abelnai Skausmo ir Škorbuto $1.25 
Gyduolės ir Mostis nuo Parkų 

ir bJiežų -
Gyd. ir Mostis nuo Dedervinės 
Gyduolės nuo Paslaptingos Ligos

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip- 
Ei privalo užlaikyti visada musų puikias 

ietuviškas gyduoles savo Storuose ant 
pardavimo, kad mūsų tautiečiai reika
laudami, galėtų pas savo štorniką nusi
pirkti ir nereikalautų išduoti pinigus 
dovanai kokiems nors apgavikams tose 
apielinkėse. Štornikai, rašykite parei
kalaudami gyduolių, nes iš to geras už
darbis, ir parduokite musų tyras Lietu
viškas Gyduoles, kurias męs gvarantuo- 
jame. Rašykite šiuo antrašu:

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

$1.25
25c.
25c.
25c.
50c.
15c.
25c.

$1.00
25c.

$2.00
$2.00

$50

Gražiausi Siūtai, Skrybėles, Marškiniai, Naktai- 
zos ir kiti aprėdalai

Taipgi męs pasiuvame siūtus ant užsakymo. Tame 
mūšy specijališkumas.

Pas mus dirba jums gerai žinomas lietuvis JUOZAS LEKAVIČIA.

Kurie norite pigiai nusipirkti gerus ir drūtus siūtus, ateikite pas:

ARTRUR STERNBURG
76 Washington St., ar,'s"t7er Boston, Mass?

Męs neturime brenčių.

DID IAUSIA BOSTONE

SANKROVA OLSELIS
Vyno, Visokių Likierių, Degtinės, Rusiškos “Monopolkos”, 

Šampano, Alaus, Eliaus ir visokių importuotų gėrimų.
Jei nori sveikų gėrymų ant Velykų, kurie tavo sveikatai nekenktų, tai 
ateik pas mus. Sykį pas mus atsilankęs, ateisi visada ir savo draugus 
atsiveši. Kurie negalit atsilankyti pas mus, tai reikalaukit per laiškus, 
o męs prisiųsim orderius per expresą. Rašykite lietuviškai Šiuo adresu:

WILLIAM ZAKON & CO.
21-23 Cross St., Boston, Mass

lt doesn't pay to neglect 
your Health

Ar atėjai kada namo drebėdamas, su 
skaudančia galva, krūtinėje diegimais sope 

gale gerklės ir gulėjai kėlės savaites!

Dr. Richter’io 
PAIN-EXPELLERIS 
tas ištikimas senas naminis vaistas duos 
pagalbą ir prašalįs ilgą vargą jeigu 
urnai vartosi.

Visuomet namuose turėk bonkutę.- 
Platus nurodymai apvynioti apie 
bonkų. 25c. ir 50c. aptiekose.

Sergėkis pamėgdžiotų vaistų ir 
žiūrėk ant Inkaro ir mūsų vardo. ’

j F. AD. RICHTER & CO., 215 Pearl Ąt., New York.
j Richu-r’io Cojgo Pilies yia goros »u<> vidumi bukiuvėjimo. 25c. ir 50c

Dykai 
del 

Viru

50,000^ 
KNYGŲ

Vysai dykai
Kožnas vyras be atidėlioinia tur pareikalauti vieną, iš 
buklingu knygų. Vyrai, katrie žada apsivesti — i 
vyrai, katrie pasigėrė per mierą, katrie pareidava 
■katrie pervirš davė sau valię — vyrai silpni, nervoti 
sava sveikata j— vvrai, katrie negabi* pri darba

IU1

tu ate-

mo vielai ir
katrie prastoi

ne galč
TU R PA-

:eju»...............................................................
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,__  I nauduoti pylnai linksinuina gamtos — VYSI TIE VYRAI
REIKALAUTI VIENĄ IŠ TU DYKAI DUOTU KNYGŲ.

pasaikis kaip vyrai naikina sava sveikata, kaip jie užsikrėta ligoms ir kaip jie 
granžinti ęava sveikata, stipruma ir energiškuma i trumpa laika ir su mažais kašt

būti vyras tarp vyru, ta knyga pasaikis kaip gali ta pasekti. Knyga ta pasaka kokiu Hudu tokios ligas, kaip:

REUMATIZMAS, NEGRUOMULAVIMAS VYDURIU, f
Abcluas prastoimas spėkų, Užnuodijimai kraujo, arba Brantai. Triperis, Lytiškas iiusilpncirnas, žudymas £.v>as- 

tintos sekios. Naktinei nubiegymai sėklos, Nutrotimas vyriškumą, Sunykimas lytiška oryana, Užsiveržimas
Šlapinamoje kanalo, Organiškas ligas, Pasekme paleistuvinga gyvenimą, Pilvą, Kepenų ir Inkštu ligas 

gale būti greitai ir ant visados išgyditas slapta arba sava namie.
Tūkstančiais vyrams palikti sugranžinta TOBULA SVEIKATA, STIPRUMAS IR SPĖKAS sn 
pagolba tuos STEBUKLINGOS, DYKAI GAUTOS KNYGOS. Knyga ta yra kratuvė žinios ir 
talpina tam tykrus dalykus, kairus kožnas vyras jaunas ar senas, bagotas ar biednas, apsivo 

k dis ar nevodis, sergantis ar sveikas ture žinoti. Netrotlkiek sava sunkio! uždyrbtu piningu 
i ant paiku ir be vertės gydulu pakol ne porskaitistic tuos knygas. Knyga ta šiičedis Jiums I 
H no viena doleri ir posakis kokiu budu galote stotis STIPRU, RESNU, SVEIKU VYRU.
A Išpildik atsaklinais, iškirpk ir siusk šen 

dona ta dykini kuponą o męs prisiusiąs — ■■■■■■■■■■■■■■
jiums vieną iš tu brangiu knygų VYSAI
DYKAI IR UZ PACTA UZMOKIESMA. ■ minftMllC OVV1I rillTAC rNVAflC S

Daug nerūpestingu gyditojn prispirs ■ KUrURAd UTKAI UAUIUO ARlUUda 
gydimą ir gydulus siunta budu C. O. p J0S L|STER & c0 L 208 N. Fifth Ave., Chicago, M. ■

D. tas yra su apdėtu mokiesniu " . . , . , , ■
ir dara ta be ypatingai pa- JJ G(’LTLLLir ■

reikalavima sergančia. ll!0 k„yKll. ■
tą niekadoa ne darome, gg S

Relkulmiilami tų knyeą »’io iiiu»u m Vanlcs ii . . . B
Jiui nebusite niekados pa- H

Siusk aara 5 M
adreaa iendena. ® Adresas.......... ..................................   - - - ........ H




