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dinamame “Žvėryne”. Te- 
nais jie nori savo bažnyčią 
statyti. Gubernatorius pa
davęs tą jų prašymą apsvar
styti miesto dūmai.

Suv. Valstijos siunčia į Haiti 
savo kariškus laivus.

Suv. Valstijų kariumenė 
randasi ir Nicaraguoj. Taip- 
pat nuolatos kišama nosis į 
Mexikos revoliucijos reika-

Telefonas:
So. Boston 21013,

Ant trijų frontų.
Washington, rugsėjo 13 d. 

—Ant Haiti salos, kur yra 
juodoji republika, eina smar
kus sukilimas. Sukilėliai už
ėmė muitines, kurios randa
si po priežiūra Suv. Valstijų.

Kad nuramint sukilėlius.

Kaip užaugo javai?
Kaip girdėti, šiemet der

lius Lietuvoje žada būti vi
dutinis, vietomis dargi aug- 
ščiau vidutinio. Rugiai vi
sur nusisekę, bet vasarojus 
daugiausia nenusisekė, nes 
neužlijo. Augštesnėse vie
tose dargi visai pražuvo.

“Laisvė” gavo kelis laiš
kus iš Suvalky gub. Visur 
giriamasi, kad Suvalkijoj 
metai labai geri. Tiktai su
vežti javai nuo lauky buvo 
labai sunku, kadangi perdėm

Nogi buvo anuomet paė
męs Port-Arturą.

Generolas Nogi laike ru- 
siškai-japoniškos karės va
dovavo kariumene, kuri pa
ėmė Port-Arturą. Du jo sū
nys žuvo karėje. Nogi bu
vo ištikimas draugas miru
siojo mikado. Po karei jisai 
ouvo vyriausias kariškas vir
šininkas Japonijos kariume- 
nės.
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Naujas gelžkelis.
Pradėjo tyrinėti vietas, kur 

patogiausia būty pratiesus 
gelžkelį iš Vilniaus per Pa
nevėžį j Bauską.

Visuomenes, Kultūros, Politikos Laikraštis W

irninke ir Petnyčioj 
inNDROve” 
ABTAMSi

Nusižudė generolas Nogi 
ir jo žmona.

Tokio. (Japonija, 13 rug
sėjo). Laidojant mirusį Ja
ponijos mikado (karalių), nu
sižudė generolas Nogi ir jo 
žmona. Pas japonus yra nuo 
senovės užsilikęs paprotys, 
kuris vadinasi “hari-kiri.” 
Tai saužudystės forma. Žu
dosi iš didelio gailesčio ir 
meilės, arba nenorėdami pa
siduoti priešams.

Išgirdęs pirmą šovimą, ku
ris pranešė, kad mikado jau 
laidojamas, generolas Nogi 
persipjovė sau gerklę kardu, 
o jo žmona atliko “hari-ki-

smegas.
Denver, rugs. 14 d.—Colo

rado ir Wyoming valstijose 
išpuolė keli coliai sniego. 
Termometras nupuolė iki 34 
gradusy.
Advokatų konvencija ir 

nigeriai.
Laike visos Amerikos ad

vokatu konvencijos kilo labai 
aštrys ginčai, ar galima pri
imti nigerius į advokatu kor
poracijos. Didžiuma advo
katu yra didžiausi nigeriy

Nutarta, kad pri- 
advokatą 

visados 
kad jisai

: 242 ’.V. Broadway So. Boston, Mass, w

Chicago, 15 rugs.—Vakar 
po piety ant Michigan ežero 
prigėrė 11 vaiky, mokiniu 
jūreiviškos mokyklos. Ant 
ežero siautė labai didelė aud
ra. Vaikai turėjo nuo 16 iki 
20 mėty ir visi paėjo iš vakari
niu valstijų.
Pačtos valdininkams dau= 

giau mokės.
Geležinkelio pačtos valdi

ninkams nuo 1 d. spaliu mė
nesio bus pakeltos algos. To
kiu valdininku yra daugiau, 
negu 16,000 žmonių. Tam 
tikslui skiriama $1,00,000.

Už supuvusį kiaušinį 
5,000 doleriu.

Albany, 13 rugs. John J. 
Moran apskundė vienos res
tauracijos savininką, kad ten 
jisai gavęs suvalgyti supuvu
sį kiaušinį. Iš tos priežas
ties sugedo jo viduriai ir kiti 
galai, taip jog daktarai ne
gali jo išgydyti.
Iš priežasties karščių no

rėjo nusižudyti.
Chicago, 12 rugs. Tūlas 

Volinskis šoko nuo tilto į u- 
pę, nes jam pasirodė, kad 
negalės išgyventi dėlei bai
siu karščiy. Vienok nabagą 
išgelbėjo.

Žmogžudystė.
Griškabūdyje (Naumiesčio 

pav.) 15 rugpjūčio buvo at
laidai. Žmonių prisirinko 
gana daug. Apie vakarą bu
vo matyti, kai ir visados, 
daugybė girtu. Po atlaidų 
vakare susirinkę pas ūkinin
ką S. iš visy apielinkiy vai
kinai ir merginos prisigėrė. 
Tarpe jų pasitaikė peštuku 
ir prasidėjo taip vadinamas 
“rabaksas”. Jaunimas, kiek 
pašokęs, pradėjo tarp savęs 
visokiy kliūčių jieškoti, pra
dėjo peiliai ir kitoki įrankiai 
dirbti ir tapo užmuštas vie
nas jaunas vaikinas J. D. 
Užmušę išvilko jį ant vidur- 
laukio. Kitą dieną vakare 
praeiviai žmonės davė žinią 
policijai, kad ant lauko guli 
negyvas žmogus. Pribuvo 
sargybiniai, ant vietos ap
žiūrėjo ir prasidėjo tardy
mas. Du žmogžudžiu suim
ta. “L. Z.”

Sodiečių vargai.
Iš Malėty (Viln. pav.) rašo 

“Liet. Uk.”: “Pirma šisai 
kampelis buvo labai tamsus, 
bet paskutiniu laiku pradėjo 
jau susiprasti, iš tautinio 
miego atsibusti. Vieny laik
raščiu pas mumis ateina apie 
150 ekz. Daugiausia skaito
me “Aušrą”, “Vien.”, “L. 
Uk”, “Viltį” ir “Šaltinį”. 
Bet susipratiman labiau lin
kęs jaunimas, seniai ramiai 
miega. Turime dvi draugiji. 
Viena—ūkio ratelis, kita— 
blaivybės skyrius. Abidvi 
draugiji kunigy rankose, vei
kia silpnai. Ūkio ratelis iš- 
pradžiy veikė, buvo valdyba, 
tam tikros knygos, o dabar 
viskas... atmintinai vedama. 
Sunku mums, malėtiečiams, 
kad neturime nei vieno lie
tuvio šviesuolio, susipratusio 
vyro, kuris šiek-tiek mums 
gaiety padėti susipratimo 
darbą dirbti. Tiesą pasa
kius, turime du lie
tu viu inteligentu, bet abudu 
sulenkėjusiu. Yra čionai gy
dytojas ir vaistininkas, bet 
juodu mums nieko nepataria, 
o jei nueini apie ką-nors pa
siklausti, tai liepia eiti pas 
kunigą—pasakys viską, gir
di. Nueini pas kunigą, tai 
pasako: “Melskis, būsi' ge
ras, Dievas duos... ir gana.”

Eina d u sykiu sgvait
LeMitaJįįLAIS 

PRENUMER

Taigi Suv. Valstijos lošia 
Amerikoje žandaro rolę ir 
lenda ne į savo reikalus?'"

Panamos kanalas.
Panamos kanalas bus už

baigtas kasti pabaigoj se
kančio mėty. Apie tai ofi- 
ciališkai praneša jūros de- 
partmentas.

YEARLY SUBSCR1BTION RATE: 
In the United States................................
To Foreign Countries...........................
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-Haywoodas buvo areš
tuotas.

Massachusetts valdžia jau 
seniai laukė W. Haywoodo. 
Jį kaltina dėlei Lawrence’o 
streiko reikaly irgi taip va
dinamoj konspiracijoj. Dar 
prieš atvažiuojant į Bostoną 
nekurie laikraščiai pranešė, 
kad W. Haywood bus areš
tuotas, nes varentas jau bu
vo išimtas. _ ,

Ant Common (Bostone) 
Haywoodą sveikino tūkstan- 
tintinės minios. Savo kalbo
je jisai agitavo už visuotiną 
streiką, jeigu vadai nebus 
paleisti. Po mitingui Hay- 
woodas per žmoniy minias 
priėjo iki Charles street. Ten 
jo laukė policijos automobi
lius, kuris nuvežė jį į Back 
Bay policijos staciją. Jisai 
paleistas po $1000 kaucijos 
ir jam liepta 16 rugsėjo būti 
Lawrence’o Superior Courte.

Haywoodas sakėsi žinojęs, 
kad Bostone jį turi areštuot, 
bet laike mitingo apie tai 
nieko nesakęs, kad nekilty 
didelis sujudimas.

15 rugsėjo naktį Haywoo
das nuvyko Lawrence’an sy
kiu su keliais tūkstančiais 
žmoniy, kurie buvo atvykę 
iš Lawrence’o į Bostono de
monstraciją. Lawrence Hay
woodas turėjęs platy pasi
kalbėjimą su I. W. W. lea- 
deriais ir advokatais.

Generališkas streikas- tai 
ginklas už paliuosavimą iš 
kalėjimo darbininky vadovy. 
Tuos žodžius 15 rugsėjo kar
tojo visi kalbėtojai.

Kaip užaugo javai.
Iš visy Suv. Valstijų kraš- 

ty ateina žinios apie puikiau
si derliy. Vieny tik kuku
rūzų bus į 3 milijardus buše
liu. Avižy bus pusė tik, kiek 
kukurūzy. Kviečiy galės bū
ti 300 milijony bušeliu, taigi 
beveik trečdaliu daugiau, ne
gu paprastai. Rugiy bus 
taip-pat daug daugiau, negu 
pereitais metais. Nors ne- 
taip daug, bet ir miežiu už
augo per du šimtu milijonu 
bušeliu.

Šieno, kaip maždaug gali
ma apskaityti, bus 72 milijo
nai tony, ko dar niekuomet 
nebuvo.

Šituos apskaitymus paduo
da žemdirbystės departmen- 
tas. Vienok, ar čienios ant 
produktu nupuls, tai dar la
bai didelis klausimas. Juk 
viskas priguli nuo trusty.

16 orlaivystės aukų.
Pereitą savaitę iš priežas

ties nelaimingy atsitikimy 
lekiojant oru žuvo 16 žmoniy. 
4 iš jy amerikiečiai, visi kiti 
svetimžemiai.

Kožna diena atneša .vis 
naujas žinias apie nelaimes 

iekiojant oru, taip jog ir pa- 
tėmyti kožną atsitikimą ne
galima.

Nušovė slaptos policijos 
viršininką.

Londonas. Gauta žinia iš 
Peterburgo, jog Piatigorsko 
mieste nušautas vienas iš rū
sy šnipy šulu pulkininkas 
Lupakovas.

Viena gyvate mažiau!
Seimas Vokietijos soci- 

jalistų.
Berlynas. 15 rugsėjo mies

te Chemnitz .atsivėrė metinis 
seimas Vokietijos socijalistu. 
Bus išrinkti partijos urėdnin- 
kai ir svarstoma daug bė
gančiu reikaly. Daug vietos 
užims svarstymai, kaip ko
voti su maisto pabrangimu. 
Prie partijos priguli 130,000 
motery.
Ettoro reikalai Europoje.

Iš Francijos, Austrijos, Is
panijos ir Italijos ateina ži
nios, kad Europos darbinin
kai labai susirūpinę reikalais 
Ettoro ir Giovannitti. Pran
cūzai ir anglai nori boikotuo
ti Amerikos tavbrus ir atsi
sakyti išlioduoti ir prikrauti 
Suv. Valstijy garlaivius.

Italijos darbo federacija 
išleido knygą, kurioje apra
šo, kaip kankinama tuodu 
darbininky vadovu kalėjime. 
Ta knyga nepaprastai smar
kiai platinasi ne vien mies
tuose, bet ir kaimuose.

Pasinaudojo proga.
Tripoli. Italy kariškas or- 

aivis papuolė į turky ran
tas, kadangi iš priežasties 
pagedimo, turėjo nusileisti į 
?urkų stovyklą. Dabar jau 
tuomi orlaiviu turkai lekioja 
ir mėto į italus iš augštumos 
bombas.
16 metų vaikas nuteistas 

mirtin.
Paryžius. Teismas nutei

sė ant mirties 16 mėty vai
ką, kuris užmušė savo tėvą. 
Tėvą jisai užmušė, kada su
žinojo, kad šis turi $6.

Žemės drebėjimas.
Madrid. Ispanija, 15 rūgs. 

Grando j e, Andalūzijos pro
vincijoje buvo jaučiamas ga
na smarkus žemės drebėji
mas. Daug narny išdrasky-

pnesai 
imant nigeri 
į korporaciją, 
būty pažymėta, 
nigeris. Tuomet Nigeriy prie
šai visados balsuoti
prieš priėmimą. Naujosios 
Anglijos advokaty asociacija 
ir pasirodė esanti tikrai jau 
atžagareiviška. z

Nori gerti.
Arkansas valstijoj buvo 

balsuota, gerti ar negerti. 
Didžiuma balsy nutarė, kad 
be saliuny negalima apsieiti.
Mexikos sukilimas eina 

prie pabaigos.
EI Paso, 14 rugs.—Gene

rolas Orosco, kuris yra Me
xikos sukilėlių vadu, nori 
taikytis su Mexikos valdžia. 
Tuo tikslu pas prezidentą 
Maderą išvažiavo tam tikras 
pasiuntinys pasitarti apie su
sitaikymo sąlygas.

Iš priežasties maišto tarpe 
jūreivių ant Juodyjy mariy, 
eina baisiausi areštai.

Sevastopolio kalėjime ran
dasi 400 jūrininkų, kuriuos 
xaltina suokalbyje. Kasdie
ną vis daugiau areštuojama.

Areštuojama aficieriai. i
•y 1

Žandarai ir policija krėtė 
ruimus visy aficieriy, kurie 
yra ant valdiškos tarnystės. 
Suareštuota daug aficieriy. 
Areštuotas taip-pat vieno lai
vo kapitonas Šubinas. Kuo
met atėjo jo areštuoti, jisai 
mėgino nusišauti, vienok tai 
jam nepavyko padaryti.

Tik per vieną mėnesį
“Rygos Nauj.” rašo: “tik 

per vieną liepos mėnesį Ry
goje nužudyta 3 paaugusieji 
ir vienas kūdikis. Per tą 
mėnesį buvo 15 saužudysčiy 
ir 21 saužudysčiy mėgini
mas. Užpuolant sužeista 37 
ypatos ir apiplėšta 11 ypatų; 
huvo 27 vagystės su įsilauži
mu. Pavogta išviso 7,131 r. 
3uvo 58 paprastos vagystės 
ir suktybės. Policija sura
do ir suareštavo 58 nusidėjė- 
ius; muštynėse sužeista 38 

ypatos. Atrasta aštuoni la
vonai. 4 kūdikius rado pa
mestus gatvėje.”

30 žmonių areštavo.
Rygos darbininkai padarė 

susirinkimą Uždauguvyje. 
Norėjo sau ramiai pasikalbė
ti apie būsiančius rinkimus į 
Dūmą. Suuodusi apie susi
rinkimą policija, tuojaus už
klupo ir suėmė 30 žmoniy. 
Visy jy namuose padarytos 
kratos.

Konfiskavo skepetas.
Maskvoje ir Peterburge 

policija padarė daug kratų 
krautuvėse ir konfiskavo ga
lybes skepetų. Mat, iš prie
žasties jubilėjaus 1812 mėty 
(sueina 100 mėty nuo išviji
mo francūzy iš Rusijos) ne
kurie fabrikai išdirbo daug 
skepety su paveikslais tuo
metinio caro Aleksandro I.

Valdžia apsibrozijo, nes, 
mat, neišpuola caro veidą 
dėti ant paprastų skepety.

Ar brangi žmogaus 
gyvastis? *

Kijevo kariškas teismas 
nuteisė pulkininką Liljė 4 
mėnesiams tvirtovės. Baus
mės jis gavo štai dėlei ko. 
Jis karta nuėjęs restoranan 
(karčemon) pareikalavo, kad 
orkestras pagriežtų vieno 
pulko maršą. Orkestro ve
dėjas mandagiai atsisakė. 
Tada pulkininkas kardu nu
dūrė tą vedėją. Teisme už
mušėjas aiškinosi, jog pada
ręs tai iš neatsargumo.

Sniegai ir šalčiai.
Perėjus didelėms kaitroms 

oras taip atvėso, kad vieto
mis pasidarė tikra žiema. 
Tomske (Sibire) per vieną 
dieną prisnigo pusė aršino ir 
buvo taip šalta, kad miške 
žmogus sušalo. Kaukaze 
vienoj vietoj irgi buvo 1 laip
snis šalčio.

Retas atsitikimas tokiems 
šalčiams pasirodyti.

Amerikoje....................
Kanadoje ir užrubežii

PUSE 
Kanadoje ir užrubefciu 

Amerikoje.....................
sinhnij kalr

Kankina sufrągistę.
Dublinas. Airija. 14 rugs. 

Mary Leigh, žinoma sufra- 
gistė, kuri pasodinta kalėji- 
man ant 5 metų už sužeidi
mą J. E. Redmondo, atsisa
ko valgyti. Jau nuo kiek 
laiko jąją valgydina prievar
ta. Iš tos priežasties jai 
gręsia mirtis ir ji yra labai 
opiame stovyje.

Portugalijos kolionijos.
Portugalijos valdžia turi 

gana daug kolionijy Afriko
je ir Azijoje. Ji labai žiau
riai elgiasi su savo kolionijy 
gyventojais. Ant salos To- 
mora, kada vietiniai gyven
tojai pakėlė maištą, portuga
lai pasiuntė savo kariumenę, 
kuri išskerdė 3000 žm., o ne
laisvėn paėmė 4000.

Karalienių pažibai.
Viena, 14 rugsėjo. Dau

giausia pinigų ant visokių 
tuščių pažiby išleidžia Olan
dijos karalienė Vilhelmina, 
būtent, $24,000 į metus. Pa
skui jos eina Italijos ir Vo
kietijos karalienes, kurios 
taip-pat nesigaili tūkstančių.
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Naujas Japonijos impe“ 
ratorius.

Tokio, 13 rugsėjo. Nau
jas imperatorius išleido am- 
nistijos manifestą, kuris pa
mosuoja daugelį nusidėjė
ly. Jisai paskyrė $500,000 ant 

i abdaringų reikalų. Penktą- 
ją ty pinigų dalį pavedė ko
rėjiečiams.

Geriau būty, kad jisai grą
žintų liuosybę pavergtai Ko
rėjai.
Turkai nori susitaikyti.

Londonas, 13 rugs. Tur
kai daro naują propoziciją I- 
talijai link susitaikymo. Jie 
nori, kad Tripoli ir Cyrenai- 
koj suvereniška valdžia pri
gulėtų Turkijai, bet gi visa 
administracija bus itališka. 
Taigi faktiškai viską valdys 
Italija. Kadangi ty dviejų 
kraštų gyventojai mahome
tonai, tai Turkija nori, kad 
būty paskirtas lyg ir dvasiš
kas vadovas Muslem.

Vyriausias Turkijos minis- 
teris pasakė, kad jisai svei
kintų kiekvieną valstiją, ku
ri padėty susitaikyti Turki
jai su Italija.

Šv. Sakramento gar
bintojų kongresas.

Viena. Austrija. 13 rugs.- 
Suvažiavo labai daug žmo- 
niy, kad dalyvauti kongrese 
sakramento garbintojų. Vi
są dieną lijo smarkus lietus.

D -ras p. Fleifer iš Vienos 
apgailestavo, kad Vokietijoj 
ir Austrijoj jaunuomenė ne
noriai eina į seminarijas.

Popiežius biznieriauja.
I Rymą suplaukia labai 

daug maldininkų. Iš to turi 
didelį pelną visokie Rymo 
verteiviai. Popiežius suma
nė paveržti iš jų pelną. Sa
vo rūmuose, Vatikane, popie
žius statys tris otelius, ku
riuose galės apsigyventi mal
dininkai. Vienas otelis ski
riamas turčiams, kitas vidu
tinės luomos žmonėms, tre
čias— varguoliams.

Taigi ir popiežius skirsto 
žmones į klesas.

Birštonas.
Birštonas (Traky pav.) tai 

puikių maudynių vieta. Ru- ■ 
sy laikr. “Nedielia” p. Mo
ra vskis rašo: “gausys šalti
niai pagal nusimanančiy dak
tarų ištirimą labai artimi 
pagal minerališką sąstatą 
Šveicarijos Badenui,o Biršto
no šaltinis “Viktorija” pana
šus į Kissingeno Rakoči”.

Birštone daugelis žmoniy 
pasveiksta. Tenais šią va
sarą buvo puikus koncertai, 
kuriuose dalyvavo lietuviai, 

i lenkai, rusai ir žydai.
Kokias kunigai užduoda 

pakūtas?
Vienas žmogus štai kokį 

laišką parašė į “Rygos Nau
jienas”:—“neištenku kantry
bės ilgiau tylėti ir slėpti apie 
naujos mados pakūtą, kuria 
mane kankina Kristaus įpė
diniai. Buvau tikru katali
ku ir pildžiau bažnyčios pa
reigas, bet šiemet, velykinės 
einant, štai kokią man meta- 
vonę uždavė: “už pakūtą iš
sirašyk “Šaltinį” metams, 
“Rygos Garsą” pusei mėty, 
“Vienybę” ir “Viltį” 3 mė
nesiams; kiekvieną kartą, 
paimdamas nors vieną ty 
laikraščių, muškis į krūtinę, 
kalbėdamas: Dieve susimy
lėk ant manęs didžiausio 
griešninko. O renkant at
stovą į Dūmą, paduoti balsą 
už tą žmogų, katrą šventa 
bažnytėlė pastatys. ”

Žmogus po panašios spa- 
viednės turėjo tik susiprasti. 
Kaip matote, Macochai išsi
juosę dirba ant naudos carui, 
sau ir savo gražioms Magde- 
lenoms.

Mariavitai dar gyvi.
1 Mariavitai padavė Vilniaus 
gubernatoriui prašymą, kad 

' jiems duotų žemės plotą va-

Paiangos maudynes.
Palangos maudynės kas

inėtai pradeda kilti. Vasa
ros laiku tenais susivažiuoja 
svečių iš visos Lietuvos, Len
kijos ir net Rusijos. “Kur- 
jer Warszawski” rašo, kad 
šiemet Palangoje lankėsi 
2,500 žmoniy, taigi žmonių, 
palyginamai, buvo labai 
daug. Tankiai svečiams pri
trukdavo net pieno, sviesto, 
kiaušinių.

Palangoje norima įkurti 
muzėjy. Tūli varšaviečiai 
jau surinkę gana daug įvai
rių rinkiniy. Lenkai turi įsi
kūrę “Palangos Mylėtojų 
Draugiją”. Ar priguli prie 
draugijos lietuvių; nėra ži
nios. Kaip rašo “Kurjeras”, 
manoma sutverti akcijonie- 
riy draugija, kuri pasirūpin
tų apie visokius patogumus 
svečiams, nes grafas Tiške
vičius patsai vienas to atlik
ti negalįs.

Baltarusiai.
Baltarusiai gana smarkiai 

bunda. Jie šalę savaitraščio 
“Naša Niva” įkūrė dar ant
rą laikraštį “Žagrė”. Balta
rusių kilimas iš amžino mie
go labai gązdina sulenkėju
sią Gudijos bajoriją. Nese
niai Peterburge išėjo iš spau
dos knygelė apie “Naujus 
Kelius”, kuri sukėlė lenkuo
se didelį triukšmą.

1
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Plaukiojančios salos

Vagia, vagia ir vagia

Amerikos mokyklos.

) Alėja—takas, abišaliais apsodintas medžiais.
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SPAUDOS BALSAI
Prakalbos ir biznierla- 

vimas.
Montello Mass, socijalistų 

kuopa užprotestavo “Kovo
je” prieš tuos kalbėtojus, 
kurie, laikydami prakalbas, 
sykiu biznieriauja knygomis. 
Kuopa sako, jog kalbėtojai 
dažnai parduoda netinkamų 
knygų ir jog knygų pardavi
mas turi rūpėti tam tikriems 
kuopų agentams.

Išgirdęs panašią nuomonę, 
“Keleivis” ant tų pėdų sten
giasi sukritikuoti Montello 
kuoposYlavadus. “Keleivis” 
(N37) sako, jog kalbėtojams 
pasiseka išplatinti daug dau
giau literatūros, negu agen
tams. “Kel.” priduria, jog 
reikia platinti ne vien socija- 
listiškas knygas, bet net bi- 
blijas ir sapnininkus. “Kiek
vienas raštas duoda daugiau 
žinojimo.”

Teisybė, “kiekvienas raš
tas duoda daugiau žinoji
mo”, bet tai dar toli gražu 
nereiškia, kad sąjungiečiai 
turi platinti gyvenimus šven
tųjų ir gadzinkas su sapni
ninkais. Sąjunga įsikūrė su 
tuo tikslu, kad platinti soci-
jalistišką mokslą. Todėl nie
ko, kas užkenkia tam moks
lui, po Sąjungos pastoge pla
tinti nevalia. Žinoma, 
platinti gera beletristika, 
knygos iš gamtos mokslų ir 
šiaip jau popuiiariškai nau
dingos knygutės visuomet 
galima, visviena, kokia fir
ma tas knygeles išleido. Tas, 
kas nori gauti sapnininkų, 
privalo jų išsirašyti iš knygy
nų. Kalbėtojas gi pirmių pir
miausia yra idėjiškas vadas, 
kuris gali skelbti ir platinti 
tik vienos pakraipos mokslą.

Montellos kuopa labai svei
kai protauja, sakydama, kad 
knygų pardavimas turi būti 
organizacijos reikalas. Pel
nas iš knygų pardavimo tu
ri eiti partijos naudai. Kį- 
lant sąjungai, turės įvykti ir 
panaši tvarka. Ant nelai
mės, dar męs nepasiekėme 
to laipsnio. Daugelis kuopų 
net prašo,„kad kalbėtojai at
sivežtų knygų. Dėlei tų tad 
priežasčių šiuom laiku kalbė
tojai gali pardavinėti kny
gas. Reikia tik pasirūpinti, 
kad kalbėtojai daugiau skai
tytus! su savo sąžinės balsu 
ir platintų pirmių-pirmiau- 

’ šia darbininkišką ’ literatūrą.
Montello kuopos atsiliepi

mas peraštrus. Bet dar aš
tresnis “Keleivio” tonas. Tai 
neprisideda prie dalyko iš
aiškinimo, bet supainioja jį.

Prie to viso “Kel.” pridu
ria:

“Vertėty speciališkai kviesti tokius 
kalbėtojus, kurie moka parodyti naudą 
iš skaitymo ir leist jiem skleist literatū
rą. Nedaug pas mus yra kalbėtojy, mo
kančiu atsakančiai išplatinti litera
tūrą. ”

Kaip matote, “Kel.” rašy
tojas moka labai gražiai pa
sipiršti į kalbėtojus, nors dėl 
visoko sakosi nesisiūląs...
“Nesakykite, kad tai at

stovo arkliai.“
Tuosius žodžius “Rygos 

Naujienos” įdeda lūposna 
Dūmos atstovo p. Požėlos, 
valstiečių atstovo iš Panevė
žio pav. “Viltis” dar anuo
met ^rašiusi, kad tasai pats 
p.Požela, “išdūmavęs” 5 me
tus, nusipirko dvarelį iš 200 
dešimtinių. Pirmosios Dū
mos atstovas p. Girnius, tik 
3 mėnesius “aūmininkauda- 
mas”, pasistatė klėtį. P-nas 
Kuzma žada pirkti ‘ ‘placow- 
ką” Vilniaus gub. Dūminin- 
kai gauna į dieną 13 r. Ne- 
kurięms iš jų tie pinigai tai 
tikrai, kaip aklai vištai grū
das. Tiek aar gerai, kad pp. 
Keinis ir Požėla nepataikavo 
valdžiai. Penkis metus sė
dėjo ant kairiųjų suolų ir ty
lėjo. Nors, tiesą pasakius, 
rinkimų įstatai tokie netikę,
kad atsakanti, šviesesnį žmo
gų sunku Dūmon ir išrinkti.

Uošvelių dvareliai.
Liaudies dainose męs gana 

tankiai susiduriam su uoš
velių dvareliais. Gal kas 
paklaus: kodėl tie dvareliai 
priklausė ne uošviams, bet 
uošvėms? Juk dabar kaime 
ne ūkininko žmona šeimynin- 
kauja, bet pats ūkininkas, 
kaipo tikras šeimynos ponas 
ir ūkės savininkas! Ir visgi 
liaudies dainos dvarelius pa
veda vien uošvelėms. Jei 
uošviai dainose kur ir pasi
taiko, tai vien, kaipo antra- 
eilinės ypatos. Kame to prie
žastis? Gal ir ištikro seniau 
dvareliai ne vyriškiams, bet 
moterims priklausydavo? 
Kad tai suprasti, prisieina 
persikelti į gilesnę senovę. 
Eime tenai..

Kadaise visuomeniškai-šei- 
myniškame gyvenime mote
ris naudodavosi pirmenybės 
teisėmis (prieš vyriškius). 
Tam priežastįs įvairios buvo. 
Pirmiausiai, gilesnėj senovėj 
viešpatavo ne individuališkos 
šeimynos, susidedančios tik 
iš vieno vyro ir vienos jo 
žmonos, bet kuopinės, prie 
kurių visa moterių eilė, pri
klausančių prie vienos kuo
pos- gento, — turėdavo savo 
bendrus vyrus, kurie, visuo- 
meniškai-šeimyniškam gyve
nimui susitvarkius, jau nebe
galėjo priklausyti prie tos 
pat kuopos, ką ir jų bendros 
žmonos. Prie tokios tvarkos 
kiekviena moteris, išvien su 
kitomis savo viengentininkė- 
mis (gentemis), turėdavo vi
są krūvą savo vyrų. Per tai, 
tokios moteries vaikai neži
nodavo, kas buvo tikru jų tė
vu. Prie tokios gi tvarkos 
vaikai negalėdavo pereiti į 
tėvų gentą; jie likdavo prie 
motinų gento, kaipo prie ar
timiausių savo giminių kuo
pos. Net motinos brolis, o 
vaikui dėdė, vaikui buvo ar
timesniu, kaip tikras tėvas. 
Ir taip naujai užgimę vaikai 
likdavo moterų gontuose. 
Tokiu būdu, moteris buvo 
gento branduoliu, jo pamatu. 
Moters buvo ir pirmomis 
gente ypatomis; moterų gi 
vyrai, kaipo priklausantieji 
prie svetimų gentų, žmo
nių gentuose neturėdavo ir 
balso. Toliau, gento turtas 
negalėdavo pereiti į svetimų 
gentų rankas. Tokiu būdu, 
įpėdiniais galėdavo būti vien 
gentų nariai, vien giminės 
pagal moterį. Beto, visi na
miniai rūpesčiai gulėdavo 
ant moterų sprandų.

Šitai moterų pirmenybė ir 
atsispindi mūsų liaudies dai
nose. Liaudies dainos atsi
mena dar tuos laikus, kada 
šeimynoj moteris buvo pirma 
ypata, kada net turtas perei
davo motinų vaikams, jei 
mirdavo moteris motina, ir 
seserų vaikams, jei mirdavo 
bevaikė arba vyriškis. Ačiū 
tam ir liaudies dainos į dva
relius, kur jaunikiai eidavo 
sau merginų jieškoti, irgi 
žiūri, kaipo į uošvelių šeimi
ninkavimo vietas.

Z. Aleksa.

Suvienytų Valstijų mokyk
lose mokinasi 19 milijonų 
vaikų. Tai yra penktoji da
lis visų šalies gyventojų. Iš 
to mokinių skaičiaus—10 mi
lijonų mokinasi žemutiųese 
mokyklose. Tose mokyklo
se vaikai nedaug teįgija 
mokslo. Jiė rengiami čia į- 
stoti į High School, • bet, ro
dosi, tik 7 procentas tepa
tenka. Dar mažesnis pro
centas mokinių patenka iš 
High School į universitetus.

Mokyklų užlaikymas šaliai 
kaštuoja apie 403 milijonus 
dolerių. Žemutines mokyk

los mažai tepralavina vai
kus. Jie išeina iš tų mokyk
lų visiškai neprisirengę prie 
gyvenimo. Ekonomiškas ša
lies padėjimas tokis, kad 93 
nuošimčiai vaikų priversti y- 
ra uždarbiauti. Didžiumos 
tų mažų vaikų darbas yra 
apmokamas kuoblogiausia.

Viena ' mokytoja, kuri il
gus metus mokė vaikus, po
nia Lyne, pasakė: “ameriko
niškos mokyklos taip paseno, 
kad negalima esą jų lyginti 
ir su viduramžio mokyklomis 
(Argi ?—Red J. 0 93 procen
tai vaikų turi apleisti mo
kyklas ir '"eiti į fabrikas, ar 
šiaip jau uždarbiauti. Aiš
ku tad, kad mokymosi siste
ma būtinai reikia permainy
ti. Męs privalome mokyklo
se prirengti vaikus prie gy
venimo, kaipo naudingus 
draugijų narius, o ne į High 
School, kaip yra dabar. Per 
aštuonis metus mes turime 
duoti jiems kuodaugiausia 
praktiško apšvietimo, moky
ti mergaites, kaip užlaikyti 
butą ir išauklenti tobulus 
draugijos narius. Berniukus 
gi reikia išmokinti naudingų 
darbų. Prie tam reikia su
teikti vaikams kuodaugiau
sia žinių apie žmonių gyve
nimą ir visuomenišką tvar
ką.”

Pagal paskutinį surašą 
Su v. Valstijose., randasi 25 
milijonai vaikų. Tuo tarpu 
mokyklas lanko ne pilnai 20 
milijonų.* Kur gi tie kiti mi
lijonai? Juk jie nemoka 
skaityti ir rašyti. Dar da
bartiniame kapitalizmo surė
dyme turime reikalauti kuo- 
demokratiškiausių mokyklų. 
Tobulos gi mokyklos męs su
silauksime tik tuomet, kada 
nerūpės išnaudoti fabrikose 
mažus vaikus. Tai įvyks so
či jalizmo gadynėj.

A. Jurevičia.

Vokiečiai ištyrė savo tėvy
nę skersai ir išilgai ir nė vie
nas žingeidus Vokietijos 
kampelis nėra nežinomas. 
Tarp ko kito, neseniai vienai 
me vokiškame laikraštyj bu
vo aprašyta nedidelė plau
kiojanti sala Hautsee ežere, 
Saxen-Weimar - Eisenach’o 
kunigaikštystėje. Ta salute, 
ištikro, labai žingeidi ir ją 
verta arčiau pažinti.

Minėtasis ežeras guli ra
mioj miško kurtumoj ir turi 
išviso tik 80 sieksnių ilgio ir 
60 sieksnių pločio. Plaukio
janti tame ežere salutė, žino
ma, dar mažesnė: 30x11 
sieksnių. Jinai susideda iš 
kieto sluogsnio numirusių 
kerpių ir nendrių, kurios, 
pūdamos, padaro gana vai
singą žemę. Ant tos salos 
auga ne tik žoliniai augalai— 
nendrės, bruknįs, spanguo
lės, bet ir krūmeliai (tik ka
dagiai) ir net medžiai. Apie 
30 plonų beržų nuo 3 iki 7 
sieksnių augščio ir apie šim
tą smulkių pušių nuo į iki 1 
sieksnio augščio, tai tos sa
los miškas. Tie medžiai la
bai minkšti, netinkanti jo
kiems išdarbiams, vien tik 
kūrui.

Ežeras, kuriame salutė 
plaukioja, negilus, — apie 2- 
-3 sieksnius gilumo. I jį ne
įbėga jokia upė ir jisai atsi
rado, turbūt, nuo sutvinki- 
mo lytinio ir tirpstančio snie
go vandenio. Vandenio ja
me kartais dąugiau, kartais 
mažiau, pagal to, kaip daug 
būna lietaus. Vandeniui nu
sekant, leidžias? žemyn ir sa
lutė, ir kartais net pasiekia 
dugną ir laikinai tampa pa
prasta neplaukiojančia sala. 
Vandeniui gi pasikėlus, pasi
kelia ir sala, ir vėl tampa 
plaukiojančia. J

Ta salutė plaukia tik pu
čiant smarkiam vėjui, kuris, 
atsimušdamas į medžių ša
kas, ją stumia. Jinai kruta 
labai išlėto ir reikia ilgai ir 
atydžiai žiūrėti, idant tą pa
tently ti. Kartais nua salos 
atsiskiria mažos dalelės — 
salutės.

Vokietijoj yra dar keletas 
plaukiojančių salų ežeruose, 
bet aprašytoji skiriasi nuo 
kitų tuomi, kad jinai gana 
kieta ir apaugusi tikrais me
džiais. Vokiečiąi taip bran
gina tą nepaprastą salą, kad 
apskelbė ją nepaliečiama: 
uždraudė važiuoti ant jos 
lankytojams ir tik dėl moks
liškų tyrinėjimų leidžiama 
ant jos su tam tikrais paliu
dijimais.

Kita panaši sala, tik dide
snė, buvo ant Sadawga eže
ro,-New-Hampshire (Angli
joj), kur važiuodavo jos žiū
rėt tūkstančiai žmonių. Bet 
dabar ta sala baigia nykti: 
neseniai buvusi audra su
skaldė ją į keturias dalis, ku
rių trįs jau susiliejo su kraš
tais, o ketvirtoji ir-gi, ma
tomai, greit susilies. Vieti
niai seniai gerai atsimena 
tos salos atsiradimą. Iš- 
pradžių ant ežero paviršiaus 
susirinko krūva vandeninių 
augalų. Paskui įsivaisė ker
pės, o vėjas atnešė smiltį ir 
sėklas. Pastarame laike sa
la buvo apaugusi smulkiais 
krūmais.

Čia galima priminti, kad 
1892 m. panaši plaukiojanti 
sala, tik daug didesnė (apie 
tris ketvirtainius kilometro) 
buvo atrasta ir apžiūrėta At- 
lantiškame okeane Golfstre- 
am’o sriovėje. Jinai buvo 
apaugusi gražiais augalais; 
medžiai siekė dešimtį metrų 
augščio. Pirmą kartą ją 
matė ties 39 laipsniu šiauri
nės platumos ir 65 laipsniu 
vakarinės ilgumos (skaitant 
nuo Greenwich’io), tai yra 
į šiaur-ryčius nuo Bermudo 
salų ir į vakarus nuo Dela- 
varo įlankos. Po trijų sa
vaičių, tą salą pasitiko ties 
41 laipsniu šiaurinės platu
mos ir 57 laipsniu vakarinės 
ilgumos. Paskutinį kartą ją 
matė ties 45 laips. šiaurinės 
platumos ir 42 — vakarinės 
ilgumos, į šiaur-vakarus, 
nuo Azoro salų.

(Iš “Pr. i L.”)
J. Stropus.

pačia-
Liepos

Nespėjo dar pasibaigti 
New Yorko policijos skanda
las, nespėjo dar svietas nu
sistebėti, kokią “slaunią” po
liciją turi Amerikos piliečiai, 
tuojaus kilo naujas skanda
las tame pačiame New Yor
ke. Tuomet kaltino jau al
der manus už graftą. Nespė
jo dar juos apkaltinti, kaip 
kilo naujas skandalas Detro
it, Mich., kur pusė miesto 
tarybos pasirodė parsidavusi 
vienai kompanijai.

Bet pasaka dar ne visa. 
Nespėjo pasibaigti Detroito 
aldermanų byla, kaip kilo 
naujas skandalas Denver, 
Colo. Tenais apkaltino kokį 
šimtą valdininkų ir visus už 
graftą (kyšių ėmimą). Po 
teismu yra majoras Arnoldas, 
trįs policijos komisoriai, visi 
nariai mokyklų komiteto ir 
daugiau dar visokių ponų. 
Apkaltinimą patvirtino ir 
Grand Jury.

Į tuos skandalus įmaišyta 
ne tik policija. Jai tai ne pir
miena. Ji maudosi skanda
luose, kaip inkstas taukuose. 
Bet mums, miestiečiams, rei
kia atkreipti akį, kad už graf
tą kaltinami ir renkami mie
stų valdininkai. Vadinasi, 
jie parduoda savo miesto rei
kalus tiems, kurie jiems bran
giau užmoka. Jiems nerūpi 
nei mokyklos, nei žmonių 
sveikatos ir patogumo reika
lai. Jie tik dairosi aplinkui 
ir laukia “kas daugiau duos”.

Todėl šalin su tokiais mū
sų reikalų pardavikais!

Bezjo kapinyno sargas gyveno 
me pakraštyj mažutėje būdelėj. 
17 d. 1883 m., pusėje trijų išryto, jis bu
vo prižadintas uždaryto virtuvėj šunio lo
jimu.

Jis tuoj pasikėlė ir nulipo žemyn. Čia 
jis pamatė, kaip šuo, smarkiai lodamas, 
uostinėjo slenkstį, tarytum jausdamas už 
durių valkatą, besitrinantį apie trobą. 
Sargas Vensen paėmė šautuvą ir tyliai iš
ėjo.

Šuo nubėgo generolo Bonne alėja*) ir 
ūmai sustojo ties ponios Tumazo paminklu.

Sargas, tyliai slinkdamas, patėmijo 
silpną šviesą Malanvero alėjoj. Jisai at
sargiai prirėpliojo tarp kapų ir pamatė 
baisų reginį.

Žmogus atkasė jaunos moteriškės la
voną, tik vakar dar palaidotą, ir ištraukė 
iš žemės.

Maža lemputė, pastatyta ant tik-ką 
iškastų žemių krūvos, apšvietė tą pasi
bjaurėtiną vaizdą.

Sargas Vensen staiga puolė ant nepa
žįstamojo, partrenkė jį ant žemės, surišo 
jam rankas ir nuvedė į policiją.

Tai buvo vietinis jaunas advokatas 
Kurbatail, pasiturintis žmogus su gera re
putacija.

Jį teisė. Prokuroras dar priminė apie 
stebėtinus darbus seržanto Bertrano ir 
tuomi sukėlė visos salės piktumą.

Didžiausia neapykanta užvaldė minią. 
Kuomet prokuroras atsisėdo, pakilo šauk
smai: “Nubausti jį! Nubausti!” Su di
deliu, vargu pirmininkui pavyko padaryti 
tvarką.

Pagaliaus jis išdidžiai tarė:
“Apkaltinamasai! Ką jūs turite pa

sakyti savo apginimui?”
Kurbatail, atsisakęs nuo teikiamo jam 

apginėjo, pasikėlė. Tai buvo gražus, jau
nas, augštas vyrukas, atviro veido ir drą
saus žvilgio.

Iš publikos pradėjo švilpti.
Bet jis nenusiminė ir pradėjo kalbėti 

išpradžių truputį kurčiu ir žemu balsu, 
bet toliau jau tęsė tvirtesniu balsu.

“Tamsta pirmininke!
i ‘Tamstos prisiekusieji!
“Man beveik nėra kas sakyti. Mote

riškė, kurios kapą aš išbjauriojau, buvo 
mano numylėtinė. Aš mylėjau ją.

“Mano meilė prie jos nebuvo vien 
jausmų patraukimu, paprastu sielos ir šir
dies malonumu; tai buvo begalinis troški
mas, išimtinas, beprotiškas.

“Išklausykite mane:
“Susitikęs ją pirmąsyk, aš pajutau sa

vyje stebėtiną jausmą. Tai buvo ne nu
sistebėjimas, ne džiaugsmas, ne žaibuo
jantis užsidegimas, tai buvo smagiausio 
pasigėrėjimo jausmas, tarytum mane įso
dino į šiltą maudynę. Jos judėjimas, jos 
balsas žavėjo mane, ir visa jos figūra tei
kė man begalinį malonumą. Man rodės, 
kad aš jau seniai ją pažįstu, jau pirmiau 
esu matęs. Joje buvo kas-tai giminingo 
mano sielai.

“Ji buvo kokiu-tai mano sielos šauk
smo atbalsiu, to neaiškaus ir amžino šauk- 
smo, ant kurio vilties męs visą savo gy
venimą atidedam.

“Kuomet aš arčiau susipažinau su ja, 
tai viena tik mintis suteikdavo mano šir
džiai gilų ir laimingą sujudimą; jos ran
kos dasilytėjimas apgaubdavo mane tokiu 
malonumu, kokio aš pirmiau nepažinojau; 
jos nusišypsojimas iššaukdavo manyje be
protišką džiaugsmą, norą bėgioti, šokti, 
ritinėtis ant grindų.

“Ir ji paliko mano numylėtine. Ji 
paliko mano gyvenimu. Aš nieko dau
giau ant svieto nelaukiau, nieko netroš
kau, niekam neužvydėjau.

“Vieną kartą vakare, kuomet męs, 
pasivaikštinėdami, toli nuėjom paupiu, 
mus užklupo lietus. Ji peršalo.

“Ant rytojaus jinai apsirgo plaučių 
uždegimu. Už savaitės'laiko jinai mirė.

“Laike agonijos baimė ir sujudimas 
man neleido suprasti ir apsvarstyti.

“Kuomet jinai numirė, kurčias nusi
minimas taip mane suglūšino, kad galvoj 
nebeliko nei vienos minties. Aš raudojau.

“Laike visų baisių laidojimo ceremo
nijų mano aštri, draskančioji nelaimė bu
vo bepročio kančia, labiausia jaučiamu fi
zišku skausmu.

“Bet paskui, kuomet ją išlydėjo, kuo
met ją užkasė į žemę, mano mintįs staiga 
praaiškėjo, ir aš perkenčiau tokias baisias 
kančias, kad net jos meilė blanko prieš jąs.

“Tuomet užvaldė mane įkiri mintis:
“Aš jau niekados daugiau jos nema

tysiu.

“Kuomet žmogus mislija apie tai iš
tisą dieną, jį apima beprotystė! Persi- 
statykite tiktai! Šalę jūs vienintelė ypa- 
ta, jūsų širdies dievaitė, kuriai panašios 
nėra visame pasaulyj. Ta ypata jums at
sidavus, ji drauge su jumis tveria tą mis
tišką ryšį, kuris vadinasi meile. Jos akįs 
dėl jūsų gilesnės už dangiškas erdves, ma
lonesnės už visus pasaulius ir tokios aiš
kios, iš kurių taip skaisčiai šypsosi malo
numas! Ir ta dievaitė jus myli. Kuo
met jinai kalba su jumis, jos balsas lieja į 
jūs širdį visą laimės šaltinį.

“Ir staiga ji žūsta! Pamislykit tik
tai! Ji mirė. Ar suprantamas jums ši
tas žodis? Niekuomet, niekuomet, nie
kuomet, niekur jau jos nesurasite. Nie
kuomet tos akįs jau nieko nepamatys, 
niekuomet tasai balsas, ne panašus iš v; 
žmonių balsų jos balsui, neištars nei vieno 
žodžio taip, kaip ištardavo jos balsas.

“Niekuomet neatgims veidas, pana
šus jos veidui. Niekuomet, niekuomet! 
Galima užlaikyti formą, kurioje bus nu
lieta stovyla; galima užlaikyti antspau
das, perstatančias daiktus su visomis jų iš
vaizdomis ir dažais, bet niekuomet tas kū
nas ir tas veidas neatsinaujins ant žemės. 
Užgims tūkstančiai, milijonai, miliardai 
tvarinių ir dar daug daugiau, bet tarp vi
sų būsiančiųjų moterų tos moteries nie
kuomet nebus. Nejaugi tas galima! Ga
lima iš proto išeiti, vien pamislius apie tai.

“Vos.dvidešimts metų jinai gyveno 
ir štai išnyko ant visodos, amžinai. Jinai 
mislijo, šypsojosi, mylėjo mane. Ir tiek. 
Musės, mirdamos rudenyj, užima vienodą 
vietą su mumis pasaulyj. Nieko nepasi
lieka! Ir aš mislijau apie tai, kad jos dai
lus, karštas, malonus, baltas, gražiausias 
kūnas pūsta grabe po žeme. Kurgi jos 
siela, jos mintis, jos meilė? Kur?

“Niekuomet jau daugiau jos nematy
ti! Niekuomet! Mane persekiojo mintis 
apie jos kūno puvimą; bet gal būt dar ga
liu jį pažinti? Ir man būtinai užsinorėjo 
dar kartą ant jos pažvelgti.

“Aš išėjau, pasiėmęs lopetą, lempu
tę ir plaktuką. Peršokau kapinyno tvo
rą; susiradau jos kapą; jis buvo tik-ką 
supiltas.

“Aš atkasiau grabą. Pakėliau lentą. 
Pasibjaurėtinas^ kvapas jau bepūvančio kū
no mušė man į veidą. Ach! jos patalas 
prikvėpintas irisu!

“Visgi aš atvožiau grabą ir apšvie
čiau jį savo lempute: aš pamačiau ją. Jos 
veidas buvo mėlynas, išsipūtęs, baisus! 
Juodas skystimas bėgo iš burnos.

“Jinai! Tai buvo jinai! Mane apėmė 
pasibjaurėjimas. Bet aš ištiesiau ranką 
ir pagriebiau už plaukų, kad patraukti 
prie savęs tą baisų veidą.

“Tuo laiku aš buvau sugautas!
“Visą naktį aš sau prisiminiau—kaip 

prisimena po meilingo glamonėjimosi kva
pas mylimos moteries—bjauriausią bepū- 
stančio kūno' kvapą, savo numylėtinės 
kvapą!

“Darykite su manim, ką norite.”
Keistas tylėjimas, rodės, kabojo ant 

visos salės. Visi dalyvaujantieji, tary
tum, dar ko laukė. Prisiekusieji išėjo 
pasitarti.

Kuomet jie sugrįžo, praleidus keletą 
minutų, kaltinamasis neparodė nei ma
žiausio sujudimo, ant jo veido nesimatė 
jokios minties.

Pirmininkas pranešė, kad teismas 
pripažino jį nekaltu.

Jis nepasijudino; publika plojo del
nais.

SKRISK, DAINUŽE...
Skrisk, dainužė mylimoji! 
lyg sparnuotis tu laisva; 
ten, kur žydra burviškoji... 
ten, kur jiegos—kur gaiva:

Skrisk jaunos minties ugdyta,
skrisk, tu sopuliuos gimdyta!...

Skrisk! lai lieka kasdienybė— 
tylus žemiški vargai... 
ten, kur kova, kur gyvybė!... 
ten, kur pastangos—darbai .—

Skrisk jaunos minties ugdyta, 
skrisk, tu sopuliuos gimdyta...

Skrisk, palikus elgėtynę 
proto, dvasios ir jausmų! 
Tamsią išmaldų lindynę... 
—Linkui priešstato namų!

Skrisk jaunos minties ugdyta, 
skrisk, tu sopuliuos gimdyta!..
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Pajieškau draugo Juozo Bočausko, 
kur su juom susipažinau, būdamas pas 
savo dėdę Joną Ambrozaitj Liepojuje. 
J.'BoČauskas yra lankęs Liepojaus gim
naziją ir paeina iš Kauno gub., Šiaulių 
pav., Radviliškio valsčiaus, Mičaičiy 
kaimo. Norėčiau su draugu susirašyti. 
Girdėjau, kad gyvena New Yorke.

PI. Motiečius,
775 Bank st., Waterbury, Conn.

Pajieškau merginos arba našlės apsi
vedimui nuo 25 iki 30 mėty amžiaus, 
laisvŲ pažiūry, mylintį dorą ir turi būtį 
lietuvaite, susipažinusi su angliška kal
ba ir rašliava. Aš esu 30 mėty amžiaus 
pagal amatą kriaučius. Meldžiu atsi
šaukti Šiuo adresu:

K. R. Gavėnas, 
Chicago Post Office General Delivery

78 Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui merginos, ne- 
senesnės, kaip 22 mėty, turi būti laisvy 
pažiury ir mylinti skaityti laikraščius. 
Aš esu 23 m. amžiaus. Meldžiu atsi
šaukti šiuo adresu:

John Saltinskis, • 
926Jennest., Kenosha, AVis.

Pajieškau brolio Povilo Samuolio, pa
eina iŠ Kauno gub., Vilkmergės pav., 
SkopiŠkio parap., IreniŠkiy kaimo. Jis 
pats arba kas apie jį žino, malonėkite 
duoti žinią šiuo adresb;

L. Samuolis,
26 Knox st., Lewiston. Me.

Pajieškojimai.
Pajieškau apsivedimui merginos, ne- 

jaunesnūs kaip 18 mėty ir nesenesnės 
kaip 23 m.; aš turiu 26 metus amžiaus, 
esu mylintis laisvę ir gražy gyve
nimą. Merginos, kurios nori padoriai 
gyventi, lai prisiunčia laišką ir savo pa
veikslą šiuo adresu:

Wm. Laskewitz, 
Washington Co., Daisy 'lown, Pa.

Pajieškau Juozapo Milkono, paeina iš 
Kauno gub., Šiauliy pav., Valaky kai
mo. Važiavome kartu į Ameriką, bet 
ant kelio persiskyrėm. Meldžlb atsi
šaukti Šiuo adresu:

Vincentas Sabaleuskas,
P. O. Box 408, Raymoad, Wash.

Pajieškau savo trijy pusbroliy, Jono 
Venckaus iŠ Tveriy parapijos, Pažeriy 
sodos, Stanislovo Miliausko iš Jureny 
parap., Bajory sodos ir Liudviko Ruta- 
lio iš Telšiy miesto, visi Kauno gub., 
Telšiy pav. Kas apie juos žino arba 
jie patįs malonėkite pranešti šiuo adre
su : **■

Benedikta Wanshate,
Box 144, w Nashua, N. H.

i

Gardner, Mass.
Apie vidurį rugsėjo kelias 

dienas buvo čia čiela kompa
nija “kirpikų”. Tai vis bu
vo lenkiški kunigėliai. Iš lie
tuvišku tebuvo kun. Jakaitis. 
Buvo ir vyskupas patvirtinti 
tikėjimo, t. y. birmavoti. 
Tvirtino graudžiais pamok
slais ir ceremonijomis. Len
kai, kurie savo kvailumu vir- 
šina visas tautas Gardner’yj, 
turėjo bažnyčioje savo 
armiją (kariuinenę). Pulkas 
kareiviškoj uniformoj darė 
bažnyčioje manevrus. Kuni
gėliams tie manevrai labai 
patiko, nes tie beždžioniški 
blizgai geriau privilioja tam
sesnius, kvailesnius žmones, 
negu pamokslai.

Kun. Jakaitis šiuom kartu 
tik atsargiai priminė savo 
avelėms, kad saugotusi nuo 
žmonių su naujoms idėjoms. 
Bėda ginti savo supuvusį kle- 
rikališką mokslą, su kuriuom 
sunku į šviesą išlysti.

Rugsėjo 8 d. lietuviai so
cijalistai laikė susirinkimą, 
ant kurio pribuvo lenku ir 
rusu delegatai. Buvo suma
nyta surengti tarptautiškas 
prakalbas ir užkviesti II Dū
mos atstovą Bielousovą. Pra
kalbos, turbūt, įvyks.

11 d. rugsėjo atsibuvo vie
šas socijalistu susirinkimas 
ant gatvės, kurį parengė fi
nai socijalistai. Žmonių bu
vo per 1000. Kalbėjo Wm. 
Bennet iš Cinncinnatti, Ohio. 
Puikiai nupiešė netikumą šio 
surėdymo. Gi republikonus 
ir demokratus tiek įkaitino, 
kad nei vienas nedrįso kelti 
rankos, kada kalbėtojas pa
klausė, kas kuriai partijai 
prijaučia. Už socijalistus 
gana daug ranku kelta.

Šventakupris.
Maynard, Mass.

Čia gyvenančiu lietuviu 
priskaičiau į 200 tik vienu 
pavieniu. Bet daugelis lie
tuviu užsigina savo kalbos, 
giriasi esą lenkais, nors len
kiškai kits vos liežuvį apver
čia. Jeigu susieini neva len
ką, tai jau beveik nesusišne
kėsi. Tuo tarpu, tai patįs 
tikrieji lietuviai nuo Marcin
konių ir Valkininku.

Jau keli metai atgalios tū
las lenkiškas kunigas pradė
jo rinkti aukas bažnyčios pa
statymui. Jau ne vienas ir 
iš lietuviu davė savo gausią 
auką. Bet dvasiškojo tėve
lio nuo pavasario jau nema
tyti. *

Patariu jums, vyručiai, ne
siduoti apgaudinėti viso
kiems praeiviams. Pinigus 
galima suvartoti daug svar
besniems dalykams.

Taip -pat maynardiečiai la
bai mėgsta rudį. Supranta
ma, kad iš to paskui kįla vi
sokie barniai.

Lenkės vyras.
Bridgeport, Conn.

8 d. rugs. D. L. K. Vytau
to dr ja parengė prakalbas. 
Kalbėjo J. Perkūnas, kurio 
kalba labai visiems patiko. 
Žmonių prisirinko pilna sve
tainė. Pradėjus kalbėti,šven- 
takupriai sujudo, pradėjo 
trankyti krėslus, bėgti per 
duris ir plūstis visokiais bū
dais. Keliatas drąsuoliu su
gniaužtomis kumščiomis lin
do prie kalbėtojaus, kad nu
varyti nuo steičiaus. Jie li
kosi visi išvyti iš svetainės. 
Pasiliko tik 50 žmonių, kurie 
ramiai užsilaikė iki prakalbos 
pabaigai. Kalbėjo apie4 vai.

Ten buvęs.
Lewiston, Me.

Rugs. 8 d. šv. Baltramie
jaus svetainėj buvo susirin
kimas su tikslu sutverti jau
nuomenės tautišką ratelį.

Wsio p. S. B., kuris ne-

tiek aiškino ratelio reikalin
gumą, kiek šmeižė jam nepa
tinkamas knygas, laikraš
čius, vadino pirmeivius Vil
kais, draskančiais avis.

Argi jau steigiant tautišką 
ratelį negalima būtu apsieiti 
be tų pašalinių dalykų?

F. Liepelis.
Edwardsville, Pa.

2 d. rugsėjo vienoje iš 
smuklių p. K. St. lošė ant 
bilijardo su kokiu tai vyru. 
Tuomet vienas iš jo geriau
sių draugų pavadino jį eiti 
namo. K. St. atsisakė. Žo
dis po žodžio T. Juškauskas 
jam užmetė, jog nemokąs 
lošti. Įsikarščiavęs p. St. 
davė Juškauskui su lazda į 
akį. Juškauskas puolė ant 
žemės, visas apsiliejęs krau
ju. Tuoj pakilo klyksmas, 
subėgo sargai. --- Po penkių 
minučių atėjo daktaras.

3 rugs. Juškauskas pasimi
rė dideliuose skausmuose. 
Paliko moterį su septyniais 
kūdikiais.

K. St. sėdi už grotų. Jisai 
labai nusiminęs ir sako visai 
nemislijęs, kad taip liūdnai 
viskas turės pasibaigti.

J. Danilevičia.
Philadelphia, Pa.

7 rugsėjo. A. Abromavi
čius gavo griežtą pareikala
vimą nuo lietuvių-juodran-. 
kių p.p. V. K. ir K. per tūlą 
Č. Tame ultimatume rei
kalaujama $25.00, būk už ne
teisingą apskelbimą, kad jie 
renka pinigus “lietuviškai 
bažnyčiai Siberijoj ir kitiems 
ten galams”. Laiškas skam
ba taip: “jeigu per 24 valan
das nepristatysi 25 dol., tai 
būsi šaltas”.

Keistas tų ponelių reika
lavimas. Argi jie nežino, 
kad už tai įstatymai smar
kiai baudžia. Visuomenė tu
ri apsisaugoti nuo panašių 
piktašašių. A. Dagis.

Chester, Pa.
Rugsėjo 8 d. pas mus atsi

buvo prakalbos L. S. S. 68 kp. 
Kalbėjo J. Gaigalas ir J. Sta
siulevičius. Paskui buvo de
klamacijos. Deklamavo ke
turios merginos, visos 1 kuo
pos narės. Merginoms atei
tyje dar labiau reikėtų pra
silavinti. Vienok iš to mer
gaičių pasirodymo reikia tik 
džiaugties, nes jau mūsų 
merginos pradeda aktyviškai 
dalyvauti veikime.

publikos buvo apie 200. Į 
kuopelę įsirašė8nauji nariai. 
Publikai patiko kalbos, ypač 
J. Stasiulevičiaus, kuris iš- 
tikro gerai kalbėjo. Jo kal
boje užteko ir tinkamų prily
ginimų ir kritiškos satyros.

Elenutė.
So. Manchester, Conn.
Jau antras dešimtmetis 

baigiasi, kaip čia gyvena lie
tuviai. Vienok jie neparodo 
didelio veiklumo, nes tarpe 
jų labai silpni vienybės ry
šiai.

8 rugsėjo čia buvo pirmos 
lietuviškos prakalbos ir de
klamacijos. Prakalbas, ro
dosi rengė T. M. D. kuopa. 
Pagal vietinių lietuvių skai
čių publikos prisirinko gana 
daug, nes, rodosi, į 200. Kal
bėjo Lawrence’o darbininkų 
atstovas J. Šmitas. Jisai sa
vo karštoje kalboje nupiešė 
ne vien Lawrence’o darbinin
kų vargus, bet sykiu vargus 
ir visų darbininkų.

J. Salaveičikienei deklama
cijos nusisekė gana puikiai, 
nes ji turi aiškiai skambantį 
garsą. Antroji deklamavo 
p. Kumpiutė.

Po prakalbų rinkta aukos 
Ettoro Giovannitti bylos ve
dimui. Surinkta $12.02, iš 
kurių atėmus kelionės ir su-

Ar nematote policisto rankos, atkištos užpakalin? Dolerėliai tik lekia ant jos. 
bereikia dar aiškinti už ką ir dėlko. Juk kožnam aišku.

labai išmintingų žmonių. Tik 
pamislykite, kad per dvi sa
vaites suspėjo .atskirti nuo 
pasaulio keturias jaunas mer
gaites. Jas išleido į vienuo
lių namą. Metuose gi yra 
52 savaitės. Kasžin kiek pri
sirinks per metus?

Tėvai, pamislykite, ką Jūs 
darote! Argi jūs manote,kad 
Amerikoje jau nėra Čensta- 
kavos? Davatkų gadynė jau 
seniai praslinko.

Moteris.
Montello, Mass.

Publika ramiai užsilaikė. 
Moterų buvo tiek, kiek ir vy
rų. Gaila tik, kad tėvai at
siveda ant prakalbų vaikus 
(taip daroma visur. Red.) ir 
paleidžia juos, kaip paukščius 
miške. Jeigu tėvai nori pa
rodyti publikai savo gražius 
vaikučius, tai tegul pirma iš
lavina juos kame nors, kad 
jie irgi galėtų pasirodyti su 
deklamacijomis. Onutė.

Nuo Red. —Kitas kores
pondentas J. Žvalgas, vėliau 
prisiuntęs savo žinią sako, 
jog šias prakalbas buvo su
rengę du darbininku: J. Žo- 
kas ir A. Zokaitis. Labai pa
girtinas tų dviejų vyrų dar
bas.

Grand Rapids, Mich.
Retai kur taip viešpatauja 

girtuoklystė ir peštynės, kaip 
pas mus. Ypatingai tarpe 
paklusniųjų avelių.Ne tik vy
rai ir moterįs pešasi, bet pra
deda peštis ir merginos.

Neseniai viena žmona su
davė kitai kūju. Tai čia dar 
mažmožis. Bet neseniai ves
tuvėse dzūkai su žemaičiais 
peiliais veidus susiraižė. Peš
tynės kilo dėlei nepasidalini
mo merginomis. Čia nėr ko 
dyvytis iš peštynių ir gir
tuokliavimo, nes kapucino 
pasėta sėkla užaugo. Net ir 
kun. Gervickas per pirštus 
žiūri į tuos darbelius. Mat, 
tai daro avelės.

Dabar vaikinai vieni ki
tiems stengiasi atkeršyti. 
Merginos gi dirbtuvėse pies- 
komis akis kapojasi. Ar tai 
gražu jums jaunoms, gra
žioms merginoms taip elgtis? 
Ir kokius jūs vyrus gausite, 
taip darydamos?

Rugsėjo 1 ir 2 d. buvo baž
nyčios naudai šokiai. Viskas 
nusisekė labai puikiai/ nes 
pelno liko virš $100. Bet pas
kui kokis lermas kilo, tai 
sunku apsakyt. Ir vis dėlei 
‘ ‘meiliškų” dalykų... Net
pats Saliamonas čia susipai- 

rengimo lėšas, liekas, regis, niotų.
Yra dar pas mus ir šiaip mieste labai sukruto agitud-

ti. Viešus susirinkimus lai
ko kas nedėldienį, o kalbėto
jai kas mėnesį pribūna nauji.

Aug. Arminas.
Pittston, Pa.

29 rugp. sustreikavo an- 
gliakasyklų NN 8 — 9 —10 
“Pennsylvania Coal Co.” apie 
1,600 darbininkų dėlei parsi
davimo kompanijai “dek- 
kingboso” (numušė jo mo
kesčių už nečystumą anglių) 
ir “veimano” (svėriko). Po 
3-jų dienų streiko mainieriai 
laimėjo: priėmė unijos iš-

$7,00 suvirs. A

8 d. rugs. LSS. 17 kuopa rinktus prižiūrėtojus; dabar 
surengė diskusijas lemoj, ar'išsveria kožnas karas po 
yra Dievas? Žmonių buvo 10,000 suviršum.
daug. Buvo kviesti ir kuni-. 
giniai, vienok jie neatėjo. 
Laimėjo tie, kurie išrodinėjo, 
kad Dievo nėra.

9 rugsėjo TMD. turėjo sa
vo prakalbas. Kalbėjo H. 
Vaičiūnas. Savo kalboj pasa
kė kad TMD. iškovojo lietu
viams spauda. Juškaitis pa
aiškino draugijos įstatus ir 
kvietė prisidėti prie minėtos 
draugijos. Dar pasakė, kad 
kuomet TMD. pradėjo išlei
dinėti socijalistiškas knygas, 
tai daugelis draugijos narių 
nuo jos atsisakė. Tūrių pa
aiškinti, kad TMD. neišleido 
nei vienos darbininkiškos 
knygutės. Jauna Mergaitė.

Nuo Red.—TMD. išleido 
gerų knygų, kurios tinka dar
bininkams skaitytu Tik dabar 
ji truputį krypsta į dešinę, 
bet dar nenukrypo į klerika
lizmą.

Plymouth, Pa.
2 d. rugsėjo įvyko pas mus 

tarptautiškos prakalbas ant 
gatvės. Angliškai kalbėjo 
Liuzernes pav. Soc. Part, or
ganizatorius E. Hasted* Lie
tuviškai kalbėjo K. Arminas 
ir Čepulis iš Pittston, Pa. 
Publikai taip patiko prakal
bos, kad dar klausėsi^ nors 
buvo užėjęs lietus. Tik ka
da visai stambiai pradėjo ly
ti, prakalbos baigęsi.

Anglai socijalistai šitaip

Juškauskas, Valparaiso uni
versiteto, atsiprašant, stu
dentas. Pirmiausiai pasigyrė, 
kad plačiai pažįsta pasaulį ir 
nesisarmatina pavadiht save 
mokytu žmogumi, na ir tuoj 
pradėjo rodyt savo “mokslą”, 
niekindamas socijalistus, už 
tai kad šie niekina tikėjimą 
ir “griauja” šeimynas. Gir
di, net laukiniai indijonai, 
kada juos Dievas sutvėrė 
Azijoj, ir jie tikėjimą turėjo; 
taipgi ir lietuviai, kada gy
veno ant Nemuno ir Baltųjų 
jūrių, nebuvo be tikėjimo. 
Čia tai ir apsireiškė studento 
“mokslas”. Ir, abelnai, visa 
jo kalba buvo pilna panašių 
nesąmonių. Mintįs nesuriš
tos, žodžiai buvo tariami ne
suprantami ir ne vietoj, abel
nai imant, išrodė, kaip seno
vės graikų Pifija.

Po prakalbų iš publikos 
buvo užduodami klausimai, 
ant kurių kalbėtojas neva at
sakė, bet kada keletas iš 
publikos norėjo jo kalbą kri- 
tikuot, tai pirmininkas neda
vė balso ir pasiskubino užda- 
ryt prakalbas, nors vienas 
kalbėtojas dar nebuvo kalbė
jęs.

Matomai Valparaiso stu
dentas, apart bulvių skuti
mo, nieko daugiau nemoka.

Reporteris.
Hyde Park, Mass.

8 d. rugsėjo atsibuvo pra
kalbos ant tyro oro. Surengė 
socijalistu kliubas. Kalbėjo W. 
F. Rils iš Toledo, Ohio. Pub
likos buvo labai daug. Pub
likai prakalbos labai patiko. 
Net ir darbininkų priešai pri
pažino, kad tokis kalbėtojas 
gali daug gero padaryti. Iš
parduota labai daug litera
tūros. Jisai parodė ant au
deklo reiškią statistiką, kiek 
darbininkai uždirba ir kiek 
jie gauna. Darbininkas už
dirba per metus $1.471, o 
gauna tik $437.

8 rugsėjo turėjo debatus 
su kunigu Fulton baptistų 
abžnyčioj. Kunigai pilnai 
sutiko su Rils’o nurodymais. 
Tasai kunigas dąug pasidar
bavo laike Lawrence’o strei
ko.

Na, o mūsų kunigėliai? 
L. Grikštas.

Padčkavonė.
Aš, V. Tamošaitis, esmi di

deliai dėkingas dr -stei Liet. 
Sūnų ir Dukterų, St. Louis, 
Mo. už draugišką patarnavi
mą laike mirimo ir palaidoji
mo mano mylimos sesutės 
Magdelenos Tamošaičiutės, 
taipgi už sušelpimą manęs pi- 
nigiškai ir už paaukuotą vai
niką ant grabo. Užtai 
riu širdingai ačiū.

Su pagarba
V. Tamošaitis,

L. S. ir D. dr-jos narys.

Mainose “Exeter”, “Le
high Valley Coal Co.” per 
neapsižiūrėjimą perdėtinių, 
leidžiant žemyn “indžinuką”, 
sutruko virvės, sulaužė ele- 
vaterius ir “šaftą”, per ką 
sluoksnis “morcy vain” visą 
savaitę nebuvo dirbama.

Pastaruoju laiku bevažiuo
jant nakčia su automobiliu 
Dr. L. D. Byron’ui pas tūlą 
ligonį, prieš jį įlūžo kelias į 
išdirbtas mainas. D-ras pa
suko į šalį ir užkliuvo už tvo
ros. Automobiliaus 
sugedo ir Byronas. 
dė keletą šonkaulių, 
tas d-ras apskundė 
Sylvania Coal Co.”,
damas $50,000 atlyginimo.

Širšinas.
Norwood, Mass.

8 d. rugsėjo čia atsibuvo 
prakalbos, parengtos per dr- 
stę Šv. Jurgio. Pirmininkas 
V. Kudirka, atidarydamas 
prakalbas, pasakė: “Iš šios 
draugystės nauda yra tokia: 
kiekvienas sąnarys turi mo
kėt ant mėnesio po 50c. ir 
būtinai atlikt išpažintį”. Pui
ki nauda!... Pirmiausia kal
bėjo Abračinskas iš Brockto- 
no. Jo kalba visai buvo pa
naši į lietuviško ubago pote- 
rius'jfrie šventoriaus vartų. 
Matyt, kad žmogelis nemo
ka nei a, b, c, todėl ir reika
laut nuo jo nieko daug nega
lima. Antras kalbėjo F.

Ne karvė.
Anglijoje, (, prieš valdžios 

būtą, tūlas generolas turėjo 
gyvenimą ir pievą, per kurią 
niekam nebuvo leidžiama 
pereiti, išskiriant generolo 
karvę. Norintįs eiti į val
džios butą, turėdavo* sukti 
aplink. Kartą viena augšto 
gimimo ponia', nepaisydama 
uždraudimo, gorėjo tiesiai 
pereiti, bet ją, stovintis sar
gyboj kareivis, taojaus grą
žino atgal.

“Kaip tu drįsti! — prieši
nosi ponia;—ar tu žinai, kas 
aš esmi?”

“Nežinau, — atsakė karei
vis, — kad ponia esi, bet ge
rai žinau, kad tamsta neesi 
generolo karvė.”

Ponia daugiau nesiprieši
no ir grįžo atgal. (Iš “T.J.”)

TELEGRAMOS.
(Prisiuntė pypkiy cibuky agentūra)
Grand Rapids, Micjl — 

Chicagos klioštoriaus sma
kas praryja kas savaitę po 
dvi Grand Rapids’o mergi
nas. Daugelis tėvu sako, kad 
tai dievo valia ir jog smako 
pilve merginoms bus gerai 
gyventi. Tenais jos bus ap
saugotos nuo negeru žmo
nių.

Lawrence, Mass.—Užsi
deda laikraštis po vardu 
‘ ‘Tautiškas Bubnas”. Jisai 
speciališkai suteiks patari
mus, kaip užvesti provas ir 
jas pralaimėti. Redaguos jj 
žmona, kuri laiko savo vyrą 
po pantapliu.

Šokėjų kliubo atsišau
kimas.

Męs, Haverhillio šokėju 
kliubas, vakar laikėm savo 
extra susirinkimą ant antru 
lubu chiniškos restauracijos. 
Visos vienbalsiai nutarėm 
sustreikuot prieš nežmoniš
ką mūs išnaudojimą.

Nutarėm pasiust vaikinams 
sekančius reikalavimus:

1) kad neatsikartotu ' šią 
žiemą, kaip ir praėjusią, vi
sokios ten prakalbos, disku
sijos, paskaitos ir kiti nesu
prantami mums dalykai.

2) kad vietoj viršminėtų 
dalyku būtu parengti šokiai 
su pasispardymais.

3) kad ant šokiu iš* kitu 
miestu merginu neprašytu, 
o jeigu atvažiuos neprašytos, 
tai kad mums pavelytu jąs 
su šluota išginti arba, sudė
jus maišan, ant ekspreso su
grąžinti atgal.

Pranešė sekretorius
V. Oistermen.

Pajieškau apsivedimui merginos, ne- 
jaunesnės kaip 16 metų ir nosenesnėa, 
kaip 27 metų. Turi but dora ir susipra
tusi. Aš esmių vaikinas 21 mėty am
žiaus, neturtingas, bet ir nebiednas. 
Malonėkite atsišaukti šiuo adresu:

S. K. Burzes,
P. O. Barnet, Brit Col., Canada.

Pajieškau sesers Uršulės Petrauskiu- 
tės, paeina iš Kauno gub., Šiaulių pav., 
Kuršėnų miestelio. Jau penki metaį 
kaip Amerikoj. Girdėjau, kad apsive
dusi. Kalba lietuviškai, angliškai, len
kiškai ir žydiškai. Pirmiau gyveno Bud- 
deford, Me., o paskui Portland, Me. 
Turiu labai svarbų reikalą, todėl kas 
apie ją žino arba jį patį, malonėsite pra
nešti Šiuo adresu:

Juozapas Petrauskas,
147 Sjlver st., So. Boston, Maaa.
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VIETINES ŽINIOS.
15 rugsėjo atsibuvo viena 

iš didžiausiu parodu, kokią 
kuomet nors Bostonas matė. 
Tai Bostono ir apielinkiu 
darbininkai parodė savo pri
jautimą Ettorui-Giovannitti, 
tiems Lawrence’o kanki
niams. Ant Common pleciaus 
susirinko virs 15.000 darbi
ninku, kurie prigulėjo prie 
įvairiu tautu. Buvo atvykę 
speciališkais traukiniais ir 
L&wxence’iečiai, kuriu vienu 
tik buvo keli tūkstančiai, o 
tarpe ju apie 400 lietuviu-

Lietuviai išėjo 1:30 vai. iš 
pažymėtos vietos ir perėjo 
per Broadway, maršuodami 
iki Castle sq. Tenais pasiti
ko kitu organizacijų žmones 
ir paskui visa procesija pa
traukė didžiausiomis gatvė
mis. Abiem pusėm gatvių 
stovėjo minios žmonių, ku
rios dažnai plojo demonstran
tams.

Ant Common lietuviškai 
kalbėjo F. Bagočius, L.Prū- 
seika ir A. Antonovas. Liko
si priimta rezoliucija, kuria 
pasižadama kovoti iki pasku
tiniosios už Ettoro Giovan- 
nitti išliuosavimą.

Tarpe kalbėtoju buvo W. 
Haywood. Daug žmonių 
klausėsi, kuomet kalbėjo at
stovai streikuojančiu hoteliu 
darbininku.
E : Lietuviu išviso galėjo būti 
apie trįs tūkstančiai. Be so- 
cijalistu dalyvavo D. L. K. 
Vytauto dr ja, L. U. Kliu- 
bas, Cambridge’iaus Lietuviu 
Sūnų dr ja, Kriaučių Unija 
ir Brightono Šv. Jurgio drau
gija.

Chelsea atsiveria naujas 
pačtos ofisas. Iš tos prieža
sties laukiama ir prezidento 
Tafto, kuris atsilankys ant 
bankieto ir laikys prakalbą.

Kurie pirksite ANGLIS, 
adresuokite iš mūsų Lithua
nian Agency, 233 Broadway, 
telef. So. Boston 1236 W.

A. Ivaškevič (manager).

Neliks Blakių]
Petras Bartkevičia'1turi to

kiu prošku, kad kaip tik iš- 
barstysit, kur yra blakių, tuo- 
jaus neliks nė vienos. Blakės 
į minu tą prapuola.

Parsiduoda po 35 centus. Su prisiunti- 
mu per’ pačtą 60c. Siųskit stampoms.

P. BARTKEVIČIA
877 Cambridge St.,

E. Cambridge, Mass.

TIK ŠIĄ SAVAITĘ.
Jeigu jum reikalinga kas 

nors nusipirkti, tai ateikit pas 
mus, o męs jums sučėdysim 
ant. kožno dolerio po 20c.

Tamošaitis ir Yurgeliunas 
233 Broadway, So. Bostone.

Vienatinis So. Bostone lie
tuvis šiaučius, kuris taiso če- 
verykus, uždeda robus ir šai- 
nina paprastomis dienomis ir 
nedėhomis. Darbą atlieka 
gerai ir pigiai. Taipgi užlai
ko cigarus ir cigaretus. Pra
šo atsilankyti. Antanas Aba- 
zorius, 207 C st. kamp. Sil
ver st., So. Bostone.

Reikalingas Barberis.
Reikalauju gero barberio, kuris mo

tetų atsakančiai atlikti visokį barber- 
nės darbą. Atsišaukit greitai ant šio 
adreso. Taipgi gali atsišaukti, kurie 
nori mokytis.

J. Jason is,
48 B st., So. Boston, Mass.

CASTLE SQ. TEATRAS
Perstatymai prasideda 2 vai. po piet 

ir 8 vai. vakare.
Šią sąvaitę bus lošiama

The Third Degree
Publika bus labai užganėdinta šiuo juo

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

JĖZAUS DRAUGIJA

Pirkite ‘Bekernę
Didžiausia ir seniausia bekernės 

biznis parsiduoda visai pigiai už
tai, kad savininkas serga ir nori 
išvažiuoti gydytis, o neturi kam 
palikti savo biznio. Įplaukų yra 
nuo 800 iki 900 dolerių per savaitę 
(cash), 2 dideli Storai su visais 
įtaisais ir bekernė su visomis ma
šinomis dėl kepimo, taipgi 2 ark
liai ir vežimai su visais pakinki- 
mais. Geriausia proga Lietu
viams įgyti vieną iš didžiausių biz
nių So. Bostone už $7000.

sii
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EIKALINGA
ba šiaip prie įvairių darbų. Jeijęu ap- 
ns dirbti visą sezoną, kompanija ap- 
ka ir kelionę. Norintieji platesnių 
ių kreipkitės šiuo adresu:
IITED STATES

EMPLOYMENT OFFICE
I remont Row, - - Boston, Mass.

J. P. TU1INILA
Užlaikom didelę

EI

Po prakalbai W. Haywoo- 
das buvo areštuotas. Jisai 
yra po $1.000 kaucijos. Kal
tinančias “konspiracijoj”.

Apie Haywoodo areštą 
plačiau yra “Am. Žiniose”.

Du nuteistieji ant mirties 
Spenceris ir Jordan bus nu
žudyti ant elektriškos kėdės. 
Spenceris bus nužudytas 17 
rugsėjo išryto. Jisai pasakė 
jau savo motinai paskutinį 
goodbay. Prašymą, kad su
simylėtu ir pamainytu mir
ties bausmę amžinu kalėji
mu, Spenceris atsisakė pa
duoti.

Parsiduoda Vargonai.
Kas nori nusipirkti pigiai visai gerus 

vargonus, lai kreipiasi šiuo adresu:
* Ch. Roman, (9£)

250- 4th st., So. Boston, Mass.

TEATRAS IR ŠOKIAI.
Brightono Teatrališka kuopa “Per- 

tūnas” rengia tetarą su šokiais irlekio- 
. afičia krasa, Pancdėlyj 23 Rugsėjo 
JSept.), 1912 m. Prasidės 7:30 vai. va
kare, svetainėj Temple Hali (finu soc. 
svetainėj), 521 Cambridge st., Allston 
(Brighton), Mass. Bus perstatyta 
“Prostitutė”, “Knarkia paliepus”, 
“Negryna sąžinė” ir “Girtuoklis grįž
ta iš baliaus”. Kviečiame visus aplin- 
cinių mistelių lietuvius atsilankyti, nes 
jus daug ko pasižiūrėti ir pasijuokti.

Važiuojant iš Bostono reikia imti 
Brighton Allston karą ir išlipti ant 
Jnion sq., kur netoli po dešinei yra sve
tainė. Su pagarba Komitetas.

Ant Whitmose gatvės atsi
darė nedėlinė mokykla, ku
rioj viskas bus išguldoma se
noviškoj airiu kalboj. Mat, 
airiai buvo jau beužmirštą 
visiškai savo senąją kalbą, 
todėl tosios mokyklos tikslas 
sužadinti meilę senosios Ai
rijos ir jos literatūros.

Reikalingas Kriaučius.
Reikalaujame gero kriaučiaus, kuris 

moka gerai rankoves beistavot į vyriš- 
<us žiponus ir rankom dėti kalnierius 
ant visokių žiponų. Gera mokestis ir 
jastovinti vieta. Siųsk greitai laišką 
arba telegramą.

- Wm. B. Prank,
Sixth and Mulbery st., Watrous Blk. 

Des Moines, Iowa.

Kaip tik Liet. Sūnų Dr-stė 
nutarė dalyvauti Bostono pa
rodoj, kad užsistoti už Etto- 
rą ir Giovannitti, tuoj L. 
Grikštas pasigyrė anglu su
sirinkime, kad tai jisai suor
ganizavęs lietuvius. Na, L. 
Sūnų Dr-stė juk turi ir savo 
galvą.

Girdėti, kad rugsėjo 22 d. 
atvažiuos Cambridge’iun S. 
L. A. prezidentas p.F.Živat- 
kauskas su prakalbomis, kac 
atnaujinus suirusią 104 kuo
pą. Pažiūrėsime, kaip nusi
seks.

28 d. rugsėjo atsivers Me
chanics Buildinge elektriška 
paroda. Ji tęsis visą mėne
sį. Vertėtu ir lietuviams ji 
aplankyti, kadangi, kaip ma
tyti, ji bus labai įdomi.

15 d. rugsėjo East Bosto
no policija užtiko ant Pat- 
nam st. 9 vyrus, kurie lošė 
kortomis. Aštuonis iš ju. su
areštavo ir apkaltino.

ARBA JĖZUITAI
Kas jie per vieni ir kaip jie baž

nyčią gelbėjo?

Knygelėj suprantama kal
ba išaiškinta jėzuitų brolijos 
įstatymai. Tie įstatymai pa
rodo, kad jėzuitai buvo 
didžiausi veidmainiai ir nei 
kiek nepaisydavo tikrų D^e- 
vo prisakymų. Tuo tafpu, 
ant jėzuitų ilgai rėmėsi ka
talikų bažnyčios galybė. Kri
tikuodami jėzuitus, męshtuo- 
mi pačiu judiname pačios 
bažnyčios pamatus.

Kiekvienas privalo nusi
pirkti šią knygelę netik sau, 
bet ir savo giminėms Lietu
voje. Cenzūra tą knygelę 
praleis. Lietuvoje gi ypa
tingai reikia kritikuoti kuni
gija

Kaina tik 10 c. Kreipki
tės į “Laisvės” Redakciją, 
242 W. Broadway, South 
Boston, Mass.

“Liaudies Dainos”
Dainų rinkinyje telpa ge

riausių mūsų dainių eilės, bū
tent V. Kudirkos, P. Vaičai
čio, Jovaro, Strazdo, Seno 
Vinco, Smūtkelio ir kitų. 
Dainų rinkinin įeina ir revo
liucijos bei kovos dainos.

“Liaudies Dainos” skiria
mos mūsų deklamatoriams ir 
deklamatorkoms. Kiekvie
nas vaikinas ir mergina pri
valo šiandien pasirodyti ant 
steičiaus, kaipo deklamato
riai.

“Liaudies Dainose”surink- 
tos eilės, kuriose apdainuo
jama žmonių vargai ir rūpes
čiai, o taip pat ir viltis ge
resnės ateities.

Todėl “Liaudies Dainas” 
privalo kiekvienas nusipirkti. 
Kaina 15c.

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

Skaitytojai, imkit 
dovanas!

Kuris iš “Laisvės” skaity
tojų prikalbins “Laisvei” du 
nauju skaitytoju ir prisius 
mums 4dol.,tas gaus dovanų 
sekančias knygas: “Čensta- 
Chavo Klioštoriaus Slapty- 

“Revoliucijos atbal- 
“Mokslas Rankažinys- 
Lekcijos apie atskirimo 

ženklus” ir “Vadovas keliau
jantiems į Ameriką ir iške
liaujantiems”. Pinigus siųs
kit Money Orderiais šiuomi 
adresu:

bės”, 
šiai”, 1 
tęs” “

242 Broadway, So. Boston, Mass.

Mainantiems adresus.
Kurie norite permainyti “Laisves” 

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

Administracija.

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.

IŠPARDAVIMAS KNYGŲ
“Kaip apsivesti ir laimingai gyven

ti”, “Kaip su kortomis daryti monus ii 
lošti, idant niekados nepraloštumei”, 
“Kaip išsirinkti mylimąją bei mylimą
jį?”, “Kaip atprasti beitą ypatą atpra 
tinti nuo gėrimo bei rūkymo?” su re
ceptais. Pakelis (J svaro) gryno ruski 
tabako ir iš Rusijos trejankos. Prisiusi 
vieno biznieriaus bei draugystės sekre 
toriaus adresą ir 50c. money orderį, < 
apturėsi virš minėtus daiktus.

T. A. EHOMOS
Saint Johns, - Oregon

gaunamos “Laisves” spaustuvėj.

ČENSTAKAVO KLIOŠTORIAUS 
SLAPTYBES arba kruvini Do- 
mazo Macocho darbai. Su pav.. 15c

LEKCIJOS APIE ATSKIRIMO
ŽENKLUS.................................... 15c

MOKSLAS RANKAŽINYSTES 
arba kaip pažini žmogaus ateitį 
ir praeitį pagal delno ruožus ir 
nago žydėjimą........................  15c

MEILES KARŠTLIGE................ 20c
VADOVAS keliaujantiems į Ame- 

ką ir iškeliaujantiems.......... 15c
REVOLIUCIJOS ATBALSIAI.. 15c
AR YRA DIEVAS?...................... 25c
GREIČIAUSIAS PA MOKINTO

JAS ANGLIŠKOS KALBOS... 25c
SOCIJ AI,DEMOKRATŲ PAŽVAL-

GOS IR REIKALAVIMAI...... 10c
NAUJAUSIOS DAINOS ir EI

LES ............................................... 20c
NAUJOS KANTIČKOS arba poli

tiškos giesmės...'..................... 30c
PASAULIŲ RATAS..................... 25c
POKAHONTAZA Indijonų Kara- 

ralaitė. Istoriška pasaka....15c
BALTAS RŪBAS........................... 15c
LIAUDIES DAINOS................. 15c

Taipgi galite gauti įvairiausiu laiš
kams popierų su gražiausiomis kviet- 
komis ir pasveikinimais. Tuzinas 
25c., šimtas—70c., tūkstantis—5 dol.

Ką-nors užsisakydami visada ad
resuoki! taip:

242 Broadway, So. Boston, Mass.

NORIU PUSININKO
Kuris yra mokintas ir vikrus 

vaikinas, norėčiau susidėjęs pirk
ti tą bekernę, todėl kad pripažįs
tu, jog yra tikrai gera, bet vie
nam persunku yra varyti tokį biz
nį. Atsišaukit kuogreičiausiai, o 
nupirksim susidėję. Todėl, kurie 
norėtumėt platesnių žinių apie 
tai, kreipkitės greičiaus pas:

Lithuanian Agency
233 Broadway, So.Boston,Mass.

Telefonas So. Boston 123G-W
Aa IVAŠKEVIČ, Manager

imantų, Laikrodžių Waltham ir 
ęin, ir Silabinių Žiedų. Užlaikom 
liaujančius agentus ir orderius pai
mi ir pristatom į namus. Užlaikom 
pgi Didelę Sankrovą I)RAPANŲ:Vy- 
ns Siūtus, Overkotus ir Marškinius. 
Juodam ant bargo ir ant išmokesčio.

Washington Street
BOSTON, MASS.

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

F. S. Šimanskis.

’EISINIHAUSIA < T>rT,ir,IZ A
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LIETUVIŠKA * IJUlVrl
įtaisau receptus su didžiausia aty- 
, nežiūrint, ar tie receptai Lietu- 
s ar Amerikos daktarų. Tai vie- 
itinė lietuviška aptieka Bostone ir 
assachusetts valstijoj. Gyduolių 
lit gaut,kokios tik pasaulyj varto
mos. Galit reikalaut per laiš- 
is, o aš prisiusią per expresą.

Draugijos 

ir Biznieriai!
Aptiekorius ir Savininkas

K. SIDLAUSKAS
6 Broadway, kamp. c st.

Jeigu norit, kad jūsų spaudos 
darbai būtų atlikti greitai, 
gražiai ir suprantamoj kalboj, 
tai duokit spausdint į

“ Laisves
Spaustuvę

Męs atliekam visokius spau
dos darbus daug gražiau, negu 
kitos spaustuves ir už pigesnę 
kainų. Spausdiname

Konstitucijas, 
Knygas, Plakatus ir 
Visokius Darbus.

Ypatingai atydą atkreipiam 
į draugijų darbus. Niekad 
nereikia duoti darbą į tokias 
spaustuvėles, kurių darbinin
kai nemoka lietuviškos kalbos 
ir nepažįsta savo amato, nes 
ten tik sudarko darbą. Jeigu 
turit kokį spaudos darbą, tai 
siųskit jį mums šiuo adresu:

LAISVE”
242 W. Broadway
So. BOSTON, MASS.

lt Telephone So. Boston. 845 M

DR. F. MATULAITIS
405 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
' Valandos:
' Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare.
! Nedėlioinis iki 3 vai. po piet.

<a

Lietuviška KRIAUCKA
Gerbiamos Lietuvaites, pranešu jums, 

kad ikišiol gyvenau ant D st., o- dabar 
persikėliau ant Broadway po No. 242į, 
ant antrų lubų. Siuvam visokius mote
riškus žieminius ir vasarinius drabužius 
'(rūbus), taipgi ir del jaunavedžių. Vis
ką atliekam kuonogeriausiai. Prašome 
visada kreiptis po šiuo adresu:

ONA CZEPULIONIS
242į Broadway, So. Boston, Mass.
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HARRISON GA‘I'VI3S

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 visokjAft-UgWVyru, Mo
terų ir Valkų ir taisome DANTIS. 

r_L_ Atelda)na» atsinešk šį apgarsinimą.
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«O. BOSTON, MASS.

ephone So. Boston 21014 ir 21013.

F. STROPIENE
Pabaigusi kursą Womans Medi
cal College, Baltimore, Md.

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

OFF1SAS RANDASI:
30 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.

tą

g

A.G. Groblewski
>«. El.M & MAIN STS., PLYMOUTH, PA. 

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
aršių Lietuviškų—Lenkiškų Vaistų

Perkant žiūrėk, kad butų ta marke, 
o Kausi teiningai.

Geriausia gyduolė nuo Skaudėjimo 
aivos, Kataro, Pečių, Krūtines, Šo- 
lose, Reumatizmo, Šalčio, Neuralgijos 
įkandimo visokių vabaliukų.

?ro No. 1.
aro No. 2.

Lašai 
Mostis

25c. 
50c. 

25c., 50c. ir $1.00 
85c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
35c. 
25c. 
25c. 
25c.

I

inimentas Vaikams 
yduolės nuo Kosulio 
.lepų Balsamas - 
mtylakson dėl Vaikų - _ - 
Biteliai Vaikams nuo Kirmėlių

,, nuo Kirmėlių dėl suaugusių 
randuo nuo Akių Skaudėjimo -
Jgniatraukis - - - .
kilvio Lašai - - . -
gyduolės užlaikymui Viduriavimo 

ir Kruvinosios ...
'Uicure” arba gydymas 

Reumatizmo -
lyd. dėl nemalimo Pilvo -
Tilteliai apstabdymui

Galvos Skaudėjimo
,ašai nuo Dantų Skaudėjimo - 
lostis nuo Gedimo ir

Prakaitavimo Kojų 
teležinis Sudrūtintojas Sveikatos 
kaistas Nutildymui Vaikų 
kaistas nuo Papauto (Corn Cure) 
gyduolės nuo Grippo 
’laukų Apsaugotojas 
luilas Plaukų Saugotojas 
Tilteliai nuo kepenų 
dalytojas Plėnių Drabužiuose - 
ložės Balsamas ...
Cinder Balsamas -
lobriaus Lašai -
Ivelnintojas - - - -
Craujo Valytojas -
4ervų Ramintojas -
Cgzema arba Odos Uždegimas 

pas Vaikus -
Iroblevskio Pleisteris

(Kaštavolo) . - -
’amada Plaukams - - -
Jchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 
gyduolės nuo Riemens

75c.

$3.50
50c.

10c.
10c.

99 1815 E. Moyamen.sing Avė 
V d PHILADLU.PHIA, PEININ’AJŪ V PHILADI’LPUIA, F»KIN1NJ’A. W
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21-23 Cross St., Boston, Mass.

SENĄ KENTUCKES DEGTINĘ

LEIDŽIAMAS 
LIET. SOC. 
SĄJUNGOS 
AMERIKOJE

DIDŽIAUSIAS 
DARBININKŲ 
SĄVAITINIS 
LAIKRAŠTIS

Labai žingeidžios knygos!

Meiles Karštlige
MintįR ir prilyginimai apie meilę. 
Kiekvienam žingeidi ir pamokinanti 
knygelė. Kajnct tik 2Oo.

Užsakymus ir pinigus siųskite šiuo adresu:

J. STROPUS
30 XV. Broadway, So. Boston, Mass.

(Pinigus galit siųst krasos ženkleliais)

VISIEMS ATHOL’YJ ŽINOMAS LIETUVIS

Kostumeriškas Kriaučius

Męs savo sandeliuose užlaikom puikiausią

Pamėginkite ypatingai žemiau nurodytas:

“KOVA

Siuvu visokius Vyriškus ir Moteriškus rubus. 
Kiekvienam pritaikau pagal jo norą ir pasiuvu pa
gal naujausią madą. Senus sutaisau, išplaunu, iš
valau, išprosiuu ir padarau kaip naujus. Visą darbą 
gvarantuoju. Taipgi priimu iš tolimesnių miestelių, 
kurie prisiunčia audimą dėl siūto arba kitokib ap-
vilkalo. Gauna nuo manęs pamokinimą, kaip nu
imt mierą ir madas dėl išsirinkimo. Todėl, lietuviai 
ir lietuvaites, reikale kreipkitės pas savo tikrą tau
tietį, o būsit užganėdinti.

P. BUZEWICK,
252 South St., Athol, Mass.

Taipgi užlaikome Vyną, Džinę ir Brandę.

MONOGRAM DEGTINE a • kvorta -50c gorčius- $2.00
B • • »f 65c 9 9 2.50
LYME BEACH ,, • • 9 9 75c 9 9 2.50
EGG ROCK 9 9 1.00 9 9 3.50<
ROWES WHARF ,, • • 9 » 1.00 9 9 3.50 v
BOSTON LIGHT ,, . • • 9 9 1.00 9 9 3.50
SHOEMAN’S FAVORITE . • • 9 9 1.00 9 9 3.50
KEITH’S PRIDE • • • 9 1.25 99 4.50

BURKE, GALLAGHER & CO.
396 ATLANTIC AVE., BOSTON, MASS

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

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

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

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

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

DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA OLSEL1S
Vyno, Visokių Likierių, Degtines, 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.

Išeina kartą į mėnesį ir 
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 ypatybė — tai užklausimai ir atsakymai. Męs atsakysim 
f pasiųstus mums visus klausymus, nežiūrint kas i r apie ką bus 
klausiama. Tai yra ideališkas namų svečias. Adresuokite:

1607 No. Ashland Ave., Chicago, III.

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

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

$2.00 
$1.00

$1.25

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

$1.00
25c.

riškas Taisytojas Oru 
ų Vaistas (mažesnė) 
i Vaistas (didesne) 
bs Dulkeles
mas nuo uždegimo Dantų arba z\_lj $1.25abelnai Skausmo ir Škorbuto 

uolės ir Mostis nuo Parkų 
ir Niežų -
. ir Mostis nuo Dedervinės 
uolės nuo Paslaptingos Ligos

$2.00
$2.00

$50

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip
gi privalo užlaikyti visada mūsų puikias 
lietuviškas gyduoles savo Storuose ant 
jardavimo, kad mūsų tautiečiai reika- 
audami,. galėtų pas savo štorniką nusi- 
rirkti ir nereikalautų išduoti pinigus 
lovanai kokiems nors apgavikams tose 
įpielinkėse. Stornikai, rašykite parei- 
calaudami gyduolių, nes iŠ to geras už- 
larbis, ir parduokite mūsų tyras Lietu
viškas Gyduoles, kurias męs gvarantuo- 
iame. Rašykite šiuo antrašu:

ALB. G, GROBLEWSKI
COR. ELM A MAIN 8T8., PLYMOUTH, PA.

Kurie mylite skaityt, o dar neturite šių knygų, pasiskubinkit išsirašyt, nes 
jau nedaugiausiai jų turime.

Pasaulių Ratas
Astronomiška knyga. Aprašo apie 
saulę, planetas ir kometas, ir apie 
astronomus, kurie jas surado. Su 
paveikslais. Kalnu

"No Work -No Pay’’ 
The Workingman’s 
Problem

Jis tik jsonino šaltį ir paskui 
turėjo gulėti per savaites

DR. RICHTERTO
Pain-Expelleris 
prašalįs pavojingus susirgimus 
jeigu vartosi su laiku pagal nu
rodymų, ant dėžutes; 25c. ir 50c. 
už bonką. Žiūrėk ant Inkaro 
ir vardo ant dėžutės,
F. AD. RICHTER A CO., Peart St, New Yerk.

Rlchtcr’io Congo Plllėg yra geros nuo 
viduriu sukietėjimo. 25c. ir 50c. *

Jieško tojams.
Šiuomi atkreipiame atydą gerbiamųjų 

“Laisvės” skaitytojų, kad pajieškoji- 
muH giminių ir draugų talpinam ant me
tų 1 sykį dovanai. Už bizniškus paiieš- 
kojimus imam jk> 50c. už 1 vieną sykį ir 
I dol. už 4 sykius. N ėsk ai ty tojams pa- 
jieškojimus dykai netalpinam.

Administracija.

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- 
įnyk!!I Neik jieškot 
manę į aptieką ant 
kampo po mano ofisu, bet 
trepais augštyn iš num. 7 
Durys mano ofiso nuteptos 
gui jų ant lentos didelėm 
ta “Lenkiškas Daktaras . 
landos: nuo 9 iki 11 ryto, nuo 
piet ir nuo 6 iki 9 vai. vakare.

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

Telephone RkhoMnd 1967-W




