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Nenori mokėti pagalvinės 
mokesties.

Wilmington, Del., 17 rugs. 
—Socijalistai ir unijistai nu
tarė nemokėti pagalvinės 
mokesties. Jie sako, kad mo
kesčius turi mbkėti tik namu 
ir gruntu savininkai. Kvitas, 
kurias jie gavo, daugelis su
grąžino atgal, pranešdami, 
kad vely atsisės kalėjiman, 
negu mokės “razbaininkišką 
mokestį”. Šia nedėlią jie ža
da sušaukti didelį mitingą.

. Katalikų vyskupai, mote- 
rjs ir žmonės.

St. Louis, 18 rugs.—Kar
dinolas Gibbons viešai pasa
kė, kad moterims nereikia 
duoti balsavimo teisiu, nes 
tuomet Suv. Valstijose bai
siai pasididins persiskyrimu 
skaičius ir smarkiai nupuls 
dora. Todėl, pagal kardino
lo mintį, moterims nereikia 
užsiimti politika.

Toledo, 18 rugs.—Čionais 
atsibūna suvažiavimas vo
kiečiu kataliku sąjungos. Ar- 
civyskupas Mesner jau spėjo 
atlaikyti smarkią prakalbą 
prieš socijalistus;

Banditai išplėšė pačtą.
Memphis, Tenn., 18 rugs. 

—Kuomet expresinis trauki
nys sustojo Stevens Gap, Ala 
pirmoj valandoj nakties, kad 
paimti anglių - keturi bandi
tai, atstatę revolverius, įsi
veržė į pačtos karą. Jie lie
pė klerkoms nesijudinti ir 
paėmė gana daug registruo-

• tos pačtos. Viskas apsiėjo be 
kraujo praliejimo. Kaip sa
ko pačtos viršininkai, tai pa
vogta už $30.000 vertės.

Sprogo katilas. Žuvo 5 
žmonės.

Elgin, III., 18 rugs.—We- 
nig Teaming Co. dirbtuvėje 
Colemane sprogo katilas. 
Sprogimas buvo taip didelis, 
kad trįs žmonės krito negy
vi, o kiti du tuoj pasimirė.
Ketvirtadalis milijono pa

leistuviu-
Washington, 18 rugsėjo.— 

Stanley Fish, special iškas 
federališkos valdžios komisi- 
jonierius, apvažinėjo visas 
valstijas su tikslu ištirti klau
simą, kaip išsiplatinus palei
stuvystė Suvienytose Valsti
jose. Jisai praneša, kad Su- 
vien. Valstijose yra ketvirta
dalis milijono paleistuviu ir 
keli desėtkai tūkstančiu žmo
nių, kurie daro sau biznį iš 
prekiavimo moterų kūnu. 
Stanley Fish sako, jog reikia 
išleisti smarkus įstatymai 
prieš paleistuvystę. Ligišiol 
betgi panašus įstatymai yra 
tik 10 valstijų-

Mažai tegelbės įstatymai, 
jeigu nebus išrauta viso pik
to šaknis, būtent kapitaliz
mas.

Unijų konvencijos.
Fitchburge atsibūna Mas- 

sachussets valstijos skyriaus 
American Fed. of Labor su
važiavimas. Fędereišiai nu
tarė kovoti su I. W* W. uni
ja. Taip pat atsirado gana 
daug kapitalistišku partijų 
agitatorių*
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penderiu unijos suvažiavi
mas. Nutarta užlaikyti sa
vo agitatorius.

Baltimorėj atsibūna (^garu 
išdirbęju konvencija. Yra 
34G delegatai. Atvyko ir 
patsai federeišiu vadas Gom- 
pers.

Socijalistas majoru.
Alabamos valstijoj, mieste 
Colonic', išrinktas socijalis
tas majoras Johnson.

Higieniškas kongresas.
Nuo 23 iki 28 rugs, atsi

bus Washingtone higieniškas 
kongresas. 32 šalįs prisius 
savo delegatus. Taip pat 
atsius savo delegatus visos 
Valstijos. Ant garlaivio ‘ ‘Cin
cinnati” jau pribuvo New 
Yorkan 200 vokiečiu dakta
ru.

Sekančią savaitę atsibus 
Philadelphijoj, Pa. airišku 
lygu konvencija. Jau dabar
tės Philadelphia rengiasi, 
kad pasitikti delegatus. Pri
bus taip pat Airijos tautinin
ku vadovas William Red
mond, kuris atvažiuoja New 
Yorkan šią pėtnyčią, ar su
katą. Jisai padarys platu 
pranešimą apie dabartinį da
lyku stovį Airijoj ir apie 
‘‘home rule” Airijos.
Rooseveltas pas i nd ij onus.

Roose vėl tas, besitrankyda
mas po vakarines valstijas, 
užkliuvo į svečius ir pas indi- 
jonus. Ant vienos iš stacijų 
New Mexiko valstijos pulki
ninką pasitiko keli šimtai in- 
dijonu su vadu.

Indijonai sveikino Roose- 
veltą, jisai gi pasakojo jiems, 
kad labai užjaučiąs ir labai 
mylįs indijonus.

Turbūt nėra žmogaus, ku
rio Rooseveltas nemylėtu., 
ypač dabar, artinantis rinki
mams.

Alexandria, Va. 17 rugs. 
Tūlas J. A. Chaloner tvirti
na, kad su pagelba spinduliu 
< < jisai gavo telegramą iš 
peklos nuo savo prietelio T. 
Millerio. Pagal tos telegra
mos žodžiu, pekloje visiškai 
nėra ugnies. Temperatūra 
ten vidutiniška. Peklos gy
ventojai jaučiasi visai gerai.

Sunaikino 5000 
kiaušinių.

Philadelphia, Pa. 
tos departmontas 
200

Sveika- 
išsiuntė 

policmony sunaikinti 
sandėlį kiaušiniu, kuris pri
guli Consolidated Egg Co. 
Kiaušiniai gulėjo ten kelis 
metus ir “kvepėjo” po visą 
apielinkę. Policija būtu nie
ko nedariusi, jeigu ne patįs 
žmonės, kurie padavė skun
dą. Sunaikinta daugiau, nei 
5000 paku.

Ženybų kontraktas.
Los Angeles, 1G rugs.—C. 

Washburne ir sužiedotinė pa
darė labai įdomu ženybinį 
kontraktą. Pagal ju sutari
mą abudu yra pilnai liuosi ir 
gali persiskirti kožnoj miliu
to j, kada tik pasibaigs meilė. 
Abudu turi lygią tiesą auk
lėti vaikus. Vyras tiktai 
tuomet mokės už vaiku užlai
kymą, jeigu moteris apsirgs 
ar bus nėščia. Namu užlai
kymo išlaidos bus lygiai pa
dalintos ant dvieju daliy.

Riaušės Vengrijos parla
mente.

Vienna, 17 rugs. — Laike 
atvėrimo Vengrijos parla
mento kilo atstovu rūme di
delės riaušės. Parlamento 
nariai pakėlė didžiausį ler- 
mą, mėtėsi vienas į kitą 
knygomis. Pagaliaus buvo 
pašaukta kariumenė. Kuo
met parlamento prezidentas 
grafas Tisza skaitė karaliaus 
pranešimą apie parlamento 
atvėrimą, tuomet vėl kilo 
ermas.

Priežastis suiručių Vengri
joj tame, kad valdžia ir at
stovu dauguma nenori duoti 
kožnam piliečiui lygaus bal
so renkant atstovus.

Vokietijos mainose vėl 
nelaimė.

Berlynas, 17 rugs.—Vest
falijoj atsitiko nelaimė mai
nose. Kasyklose Reckling- 
hausen iš priežasties eksplio- 
zijos žuvo 20 žmonių.

Mažojoj Azijoj sukilo kur
du tauta. Kurdai beveik 
ouslaukiniai žmones, kurie 
gyvena savo kalnuose ir už
siima plėšimais. Sukilusieji 
xurdai apsiginklavę rusiš
kais šautuvais. Matomai, 
rusu valdžia pasiuntė savo 
agentus, kad sėti Turkijoj 
neramumus, o paskui įsikiš
ti į Turkijos reikalus. Kur
dai jau užpuolė ant keliu ar
mėnišku sodžių ir išskerdė 
kelias dešimtis armėnu. Ar
mėnai taip pat ginkluojasi. 
Vietinė turkiška valdžia no
ri įvesti karišką stovį, bet 
tam priešinasi viršiausioji 
valdžia.

Vokietiją.
Jėzuitams (tūlai kunigu 

brolijai) Vokietijos valdžia 
neleidžia darbuotis Vokieti
joj. Betgi dabar už jėzuitus 
užtaria Italijos valdžia ir 
manoma, kad greitu laiku 
jiems pavelys atsikraustyti 
Vokietijon. Vokietijos ka
taliku partija ateinančioje 
parlamento sesijoje nori pa
kelti tą klausimą.
Chinuose laukiama nau

jos revoliucijos.
Hongkong.—-Kantono pro

vincijoj kilo dideli sujudimai. 
Nors pačiame Kantone stovi 
30,000 chinišku kareiviu, 
vienok valdžia nepasitiki ant 
ju. Mušta telegrama dak
tarui Sun Yat Senui, buvu
siam prezidentui, kad jisai 
greičiau grįžtu Kantonan, 
nesą jį žmonės labai myli ir 
tiktai jo gali paklausyti.
Policija apsaugojo karalie

nę nuo socijalistų.
Haga, Olandija, 18 rugs.— 

Policija išvaikė socijalistų 
susirinkimą, kuris buvo pa
darytas su tikslu reikalauti 
visuotino balsavimo.

Kuomet karalienė Vilhel
mina važiavo į atstovu na
mą, socijalistai norėjo įtai
syti demonstraciją, bet poli
cija neprileido. Kada kara
lienė sugrįžo, socijalistų mi
nia norėjo prieiti prie atsto
vu namo, bet policija ir ten

Maskvoj kabė požeminį ur
vą (tunelį) telefono vieloms 
tęsti. Darbininkai bekasda- 
mi vienoj vietoj rado žmonių 
kaulus. Subėgo policija, tar
dytojai, slaptieji policijos a- 
gentai, kaulus surinko ir nu
gabeno policijos nuovadon. 
Daktarai, apžiūrėję kaulus, 
pasakė, kad jie žemėje gulė- 
■ ę ne daugiau, kaip 20 me- 
;U- Ties tos vietos, kur da- 
jar tuos kaulus rado, buvo 
kada tai žandaru valdyba.

Ar tik nesavo ranku dar
bą tyrinėjo?

Gelžkelio nelaimė.
Maskvos Kazanio gelžkeliu 

ėjo prekių traukinys ir vežė 
kariškus prietaisus —paraką, 
šaudyklei, patronus ir t. t. 
Traukiniui beeinant atsika
bino keliolika vagonu. Ma
šinistas, norėdamas prika
binti nutrūkusius vagonus, 
sustabdė traukinį, bet nutru
kusieji vagonai taip smar
kiai užvažiavo ant traukinio, 
kad sudužo keli vagonai ir 
ištiko gaisras. Gaisrui išti
kus prasidėjo smarkus spro
gimas. Visą naktį sprogo 
parakas ir šaudė patronai. 
14 žmonių sunkiai sužeistu, 
sudegė
sprogo 3 tūkstąnčiai 
parako.

juos neprileido, nes, ratu ap
stojusi, saugojo parlamentą.

Karalienė bijosi socijalistų 
ir paskutinį metą ypatiškai 
neatverdavo parlamento po
sėdžiu-

* Karė.
Tarybos apie karės pabai

gimą gana smarkiai veda
mos. Turku ministeriu. ka
binetas jau oficiališkai pa
prašė Italijos, kad pasiūlytu 
savo sąlygas. Turkai sutin
ka pavesti Italijai Tripolio 
pakraščius iki tu vietų, iki 
<uriu daėjo Italijos kariume
nė.

Betgi kova ant karės lau- 
<o nesiliauja. Netoli Der- 
nos 17 rugsėjo vėl 
3ai karštas mūšis, 
mušta 61 ir 113 
Turku gi, ir arabu 
mūšio lauko 800. Italai taip - 
pat paėmę daug turku nelai
svėn.
Miestiečiai norėjo išgelbė

ti kalinius.
Lisbon, 18 rugs.—Mieste 

Evora kilo mūšis tarpe mies
tiečiu ir kareiviu, kurie sau
gojo kalinius. Miestiečiu mi
nia norėjo kalinius paliuo- 
suoti. Laike muštynių už
mušta 9 žmonės ir 40 sužeis
ta.
Nogi ir jo žmona jau pa- 

i laidoti.
Tokio, Japonija, 18 rugs. 

—Nogi ir jo žmona palaidoti 
su didžiausia iškilme. Dide
lės minios lydėjo generolo ir 
jo žmonos kūną. Toji saužu- 
dystė padarė ant viso japonu 
pasaulio labai didelį įspūdį.
Vokiečių socijalistų kon

vencija.
Chemnitz; 18 rugs. —Dele

gatu suvažiavo 500 žmonių- 
Kilo jau smarki kova tarpe 
dešiniųjų ir kairiųjų- Kaip 
matyti iš viso ko, tai kairie
ji paims viršų-
Popiežius taikosi prie re

pu blikos.
Popiežiaus sekretoriusMer- 

ry del Vai parašė laiškus ke
liems Franci jos vyskupams. 
Jisai pataria nesusidėti su 
tomis partijomis, kurios nori 
grąžinti Francijon karališką 
valdžią. Laiškuose pasaky
ta, kad karališka valdžia 
Francijoj galėtu daugiausia 
prasilaikyti kelis metus, to
dėl reikia taikytis prie re- 
publikos.

Airijoj labai neramu.
Belford, 17 d. rugsėjo. Ai

rijos savyvaldos priešai ren
giasi per 10 dienu protestuo
ti ir daryti visokias demons
tracijas. Rytoj atsibus mi
tingas, kuriame dalyvaus 
15.000 žmonių- Tie “home 
rule” priešai sako, kad jie 
nepripąžins Airijos parla
mento ir nemokės mokesčiu, 
kuriuos uždės tas parlamen
tas.

Valdžia sutraukė daugybę 
policijos ir kariumenės, kac 
neprileisti prie muštynių-

Manevrai. /
Cambridge’iuj (Anglijoj^ 

atsibūna dabar dideli kariški 
manevrai. Armija pasidali
nus į dvi dalis, viena ginasi, 
kita užpuola. Manevruose 
dalyvauja daug orlaiviu-

Francijoj taip-pat praside- 
, da manevrai. Juose daly

vauja prezidentas ir ministe
riu pirmininkas.

Vokietijoj atsibūna jūros 
manevrai, kuriuose dalyvau
ja 22 kariški skraiduoliai ir 

i 17 kreiseriu. '

Išviso 
pudu

uz su-

15 vagonu.

Nužudė 14 kareiviu 
kilimą Taškente^ Penkiolik
tajam nuteistųjų mirtin gy
vastį dovanojo. Jam vieto
je mirties paskyrė 6 metus 
kaliniu rotu.

Rinkiniai Dūmon.
Dvasiškoji pravoslavu vy

riausybė gavo iš visos valsty
bės popu kandidatu į atsto
vus sąrašą. Tame sąraše pa
minėta 98 popai, kandidatai 
į atstovus. Tarp j u yra ir 
pravoslavu vyskupu- Tečiaus 
kaikurie ministerial nesutin
ka, kad Dūmoje būtu tiek 
daug popu. Ypač tam prie
šinasi ministeriu pirminin
kas Kokovcevas. Apskritai 
gi, kaip rašo rusu laikraščiai, 
tarp ministeriu nėra vieny
bės, kiekvienas valdo savaip, 
kitu neklausydamas ir kiek
vienas ju turi savo draugus, 
kurie jį palaiko ir gina nuo 
priešu, kurie stengiasi jį nu
versti.

§ s
§

Vilniaus laikraščiai prane- ( 
ša, kad atstovas A. Bulota 
apskundė kunigu laikraštį 
“Šaltinį”, kuris eina iš Sei
nų- “Šaltinis” parašė straip
snį “Cicilikai skverbiasi į Dū
mą”, kuriame bjauriausiais 
žodžiais išvadino Bulotą, ap- 
krikštyjo jį žydu atstovu, 
pardavėju žmonių reikalu-

“Šaltinis” nesigėdino' įskų
sti valdžiai ūkišką draugiją, 
kuri turi savo skyrius visoj 
Suvalkų gubernijoj. “Šal
tinis” padarė donosą, kad to
ji draugija tik tam įkurta, 
kad agituotu už Bulotą. Męs 
žinome, kaip valdžia neap
kenčia A. Bulotos, ir gana 
to donoso, kad valdžia užda
rytu Mariampolės Ūkininku 
Draugiją. Kunigai tam ty
čia važiavo į Vilkaviškį, kad 
tik atkalbėjus miestiečius 
nebalsuoti už Bulotą. Mat, 
Bulota nusipirkęs Vilkaviš
kyje namus.

Taigi pasirodo, kad kuni
gai eina išvien su juodžiau
sia ir žvėriškiausią pasaulio 
valdžia. Juju rankos aplai
stytos žmonių krauju, ant ju 
sąžinės turi gulėti baisiausi 
persekiojimai, nes jie remia 
valdžią.

Bulota, matydamas, kad 
šunija nesiliauja bjauriau
siu būdu jį šmeižus, patrau
kė per savo advokatą “Šalti
nį” teisman.

“Šaltinis” beto dar pasa
kęs, kad Bulota privaišinęs 
Lietuvoj plėšiku ir razbai- 
ninku-
Šv. Kazimiero draugija.
Rugpiūčio 11 dieną Kaune 

atsibuvo šv. Kazimiero drau
gijos susirinkimas, kuris bu
vo mažesnis, negu pernai. 
Draugija auga. Tikrųjų na
riu prisidėjo 20 (išviso 310), 
amžinųjų naujai įsirašė 82 
(išviso 477). Metiniu nariu 
šiemet 8935 (pernai 8300). 
Garbės nariu 21. Išviso be 
57—10000. Pasak draugijos 
pirmininko — tai jau didelė 
Lietuvos parapija, bet už tai 
tik 1 trįs šimtai trisdešimts 
trečia dalis visu Lietuvos gy
ventoju ir dėlto dirva darbui 
dar labai plati. Pereitais 
metais draugija pirkosi na
mus už 23 suviršum tūkstan
čius rubliu, išleido 22 kny-i 
gas. Tarpe tu 12 dvasiško j 
turinio, 8 populiariškai mok-, 
sliškas ir 2 beletristikos.

Gryno pelno draugija tu
rėjo iš pereitu metu 730 rub. 
70 kap. “Viltis”.

Mariavitų tarpe.
Vilniaus mariavitai, kaip 

jau rašėme, prašo, kad mie
stas duotu jiems dykai žemės 
Žvėryne savo bažnyčiai sta
tyti. Savo prašyme jie nu
rodo, kad Vilniaus mariavi- 
tu parapija skaitanti 300 
žmonių, daugiausia darbi
ninku-

Naujos stakles.
Žemaičiuose dabar labai 

išsiplatinusios naujos staklės, 
’ kurias padaręs koks-tai pats
• savaimi išmokęs mechanikos 
■ žmogelis. Tos staklės dir-
• bancios daug pigiau, negu 
, senosios.

“S. Z. T.” rašo: Lietuviu 
ūkininku būrelis, gyvenančiu 
įvairiose Tomsko gub. (Sibi- 
rijoje) vietose, keliąsis dabar 
Semipalatinsko apygardon. 
Tenai, vadinamosiose “Al
kanose dykumose” jie gauną 
gana didelius žemes plotus,, 
priruoštus įvairiems šiltųjų 
kraštu augalams auginti.
Santykiai su Vatikanu.
Vienos laikraštis “Reichs- 

post” praneša, kad dėl kata
liku bažnyčios persekiojimu 
Rusijoje tarp Vatikano ir 
Rusijos labai pablogę santi- 
kiai. Labai esą galima, kad 
greitu laiku tarp Vatikano ir 
Rusijos būsią sutraukti di
plomatijos santikiai. For- 
mališkai santikius sutrauk
sianti, rodosi, pirma Rusija,.

100 numerių darbininkų 
dienraščio. /

Jau keli mėnesiai, kaip Pe
terburge eina darbininky 
dienraštis “Teisybė” (Prav
da). Jisai pirmas, kuriam 
teko susilaukti šimtinio nu
merio. Taigi valdžia, nors 
plyšty iš piktumo, bet turi 
kęsti darbininku dienraštį. 
Keli “Teisybės” redaktoriai 
sėdi kalėjime, beveik pusė 
numeriu konfiskuota ir nu
bausta. Bausmės labai di
delės. Kožna bausmė išne
ša 300—500 rubliu.

Tegyvuoja laisvoji spauda!
Kazyros paliuosavo.

Neperseniai Berdičovo po
licija norėjo sugauti kasžin 
kokį šnipą, turėjusį atvažiuo
ti iš Austrijos. Per apsiri
kimą policija suėmė viename 
traukiny kataliku kunigą 
Ščensnavičiu iš Lucko. Nie
ko negelbėjo nė pasportas ir 
kunigas turėjo išsėdėti kalė
jime tris dienas Berdičove, 
keturias dienas Žitomiriuje, 
kol pagaliaus Kijevo kalėji
me pažino jį žandaru pulki
ninkas, kitą-kart kaziriavęs 
su kunigu Š. kortomis. Ku
nigas iš tu visu vargu sun
kiai susirgęs.

Silpnas Kristaus “įpėdi
nis,” kuris 7 dienas “pake 
tėjo” ir sunkiai susirgo. T 
kiam “karžygiui” tik su žai 
darais kazyriuoti, nes nuo to 
nesusirgs.

Prakeikė ir nuo Dievo 
atskyrė.

Terioku(Finliandijoj) cerk
vėje pravoslavu vyskupas iš
kabino apskelbimą, kad jisai 
prakeikia du pravoslavu, per
ėjusiu į liuteronu tikybą. Vy
skupas sako, kad jisai už
draudžia jiems susinešti su 
Jėzum Kristum ir užkerta 
kelią išganymam

Tikrai pakvaišęs vysku
pas!
Pasodino tvirtovėn kata

likų kunigą.
Peterburgo kunigą Okolo- 

Kulak teismas nuteisė ant 6 
mėnesiu kalėjimo už parašy
mą straipsnio. Teismas pa
matė tame straipsnyje kurs
tymą prieš pravoslavus ir ra
ginimą pereiti į kataliku ti
kėjimą.

Kunigą išgabeno į tolimą 
klioštoriu, kur nėra nei vie
no zokoninko. Tenais jisai 
atsėdės savo šešis mėnesius.

Vaikų mirtingumas.
Peterburgo labdarybės 

draugijos nutarė sušaukti 
suvažiavimą draugijų, kurios 
rūpinasi sumažinti vaiky 
mirtingumą.

Suvažiavimas atsibus žie- 
mą. Bus taip pat įtaisyta 
paroda:
Rusijoje kasmetai gimsta 4 
milijonai vaiku, o miršta 2

“vaiku pasaulis”.

Geriausia su vaiku globa 
yra Vengrijoje. Tenais -iki 
14 metu vaikus laiko globoje 
valdžia, jeigu jie neturi tė
vu. . -
Studentų skaitlius maži

nusi.
Kasmet Rusijoj skaitlius 

studentu eina mažyn. Šiemet 
keturiuose universitetuose y- 
ra 3,863 Kuosos vietos*



nulei- 
petys 
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drau-

ŠIRDINGAI AČIŪ! Geri metai.Pamišėliai

ir

Nepaprasta žuvis

Tėvynės” protavimai.

b

ta žuvis labai

su tuo tre-

kimas. F. S.

......

Laike “Laisvės” bylos su 
p. Ramanausku iš Lawrence, 
Mass, męs gavome daug pri
jaučiančių laišku nuo mūšy 
skaitytoju. Dabar, kada by
lą pasekmingai laimėjome, 
tūli skaitytojai sveikina 
“Laisvę” su laimėjimu. Ne- 
kurie iš skaitytoju rašo laiš
kus į redakciją, kuriuos pra- 
šo išspausdinti “Laisvėje”. 
Tuose laiškuose jie prisižada 
remti “Laisvę”, nes ji drą
siai gina darbininku klesos 
reikalus. Mums būtu sun
ku išspausdinti visus tuos 
laiškus. Pasiliekame juos 
sau, kaipo užuojautos ženk
lą, ir tariame visiems tiems 
savo skaitytojams, kurie pa
sirodė esą mūsų širdingais 
draugais, -■nuoširdų ačiū iš 
“Laisvės” pusės. Eidami iš
vien, męs daug ką atliksime.

W. Haywoodo žodžiai.

—Ar jūs prisipažįstate kal
tu? — paklausė teisėjas W. 
Haywoodo, kuombt 16 d. 
rugsėjo IWW. organizatorius 
stojo prieš teisėjo akis Law
rence, Mass.

— Jokios kaltės aš neturiu. 
Aš stengiuosi, kad iškovoti 
dabininkams geresnį duonos 
kąsnį.

Išgirdęs tuos žodžius, tei
sėjas perpyko ir sušuko:—at
sakykite tiesiai, be jokių da- 
dėčkų! (komentarijų).

Kodėl ponas teisėjas taip 
perpyko, kuomet Haywoo- 
das pasakė kelis žodžius apie 
tą “duonos kąsnį”? Teisėjui 
pilnai būt užtekę: “I am not 
guilty”. Bet tasai dadėčkas 
apie duonos kąsnį teisėją 
baisiai sunervavo.

Aklai, fanatiškai nenori 
suprasti mūsų gadynės po
nai, ką tai reiškia tasai duo
nos kąsnis darbininkų gyve
nime. Po teisėjų nosimi gu
li pundai knygų, vadinami 
įstatymai. Ir jie nori, kad 
tie pasenę pundai knygų 
tvarkytų gyvenimą. Teisė
jas nemato nei ašarų, nei 
skurdo, nei rūpesnio apie 
švaresnį, laimingesnį gyve
nimą. Dėl teisėjo Haywoo
do žodžiai išsirodo baisybe, 
raudona revoliucija, kuri no
ri sudrumsti tvarką, sugriau
ti valstiją, sukiršinti vienus 
prieš kitus.

Steadas, anglų rašytojas, 
kuris nuskendo ant “Titani- 
co” pereitą pavasarį, parašė 
laikrašty straipsnį apie pra
garo galybę. Tąja pragaro 
galybe jisai pavadino mūsų 
dienų darbininkų judėjimą. 
Jisai matė, kaip' milžiniškai 
kįla tasai judėjimas ir jam 
pasidarė baisu už save ir už 
savo sėbrus. Steadas įtaisė 
pačtą su anuoju' svietu, ra
šydavo ten laiškus ir gauda
vo neva atsakymus. Pa
skendęs savo tuščiose svajo
nėse, jisai degė neapykanta 
prieš darbo galybę, kuri ne
nori svajonių, bet trokšta 
meilės ir lygybės, trokšta to 
duonos kąsnio, apie kurį mi
ni Ilaywoodas.

Kame gi kaltina Ettorą- 
Giovannitti irIIaywoodą?Ta- 
me, kad jie norėjo duoti 
žmonėms duonos kąsnį. To
dėl kapitalistiškas teisėjas- 
čebatlaižis taip bijo tų žo
džių.

Barbariški papročiai.
Kabelgrama praneša, kad 

Japonijos sostinėj Tokio nu
sižudė generolas Nogi ir jo 
žmona. Jie nusižudė save 
japonišku būdu, kuris vadi
nasi “hari-kiri”. (Nuo red. 
Ne abudu). Saužudystė 
buvo padaryta su labai 
svarbia intencija. Mat, vež
ta palaidoti mirusį Japonijos 
karalių. Vadinasi, gyvastį 
sau atėmė iš didelės dėl mi
rusiojo karaliaus meilės. Dar 
seniau telegramos pranešė, 
kad kuomet mikado sirgęs, 
vienas ar du japonu taip pat 
padarė sau “hari-kiri”,, kad 
tik dievai susimylėtų ant ka
raliaus ir paliktų jį gyvą.

Generolas Nogi, tai ne 
menkutis žmogus. Jisai va
dovavo tąja kariumene, kuri 
paėmė nuo maskolių Port- 
Arturą. Todėl pigu suprasti, 
kokias gilias šaknis įleidęs 
Japonijoj tasai keistasis pa
protys. Tai netik legališka 
saužudystė, bet ir labai pa- 
guodojama saužudystės for
mą.

Žudymasis su panašia in
tencija—tai barbariškumo 
liekanos. Azijoj dar ir dabar 
galima užeiti vietų, kur, nu
mirus vyrui, moteris turi eiti 
ant laužo. Negalima nei ma
nyti, kad tai būtų daroma iš 
meilės ar nepaprasto prisiri
šimo. Tatai yra akhausios 
rųšies fanatizmas ir baisus 
žmogaus pažeminimas.

Męs žinome, kad ir pas se
novės lietuvius, kai numir
davo kareivis, į jo kapus už
kasdavo mylimą žirgą, gink
lus ir šiaip jau visokias bran
genybes. Pas aziatus nesi
gailima gi net žmonių.

Visiškai kas kita pas civili
zuotas tautas. Jeigu numirš
ta mums brangi y pa ta, męs 
stengiamės varyti pirmyn tą 
darbą, kurį varė nabašnin- 
kas. Tuomi męs manome iš
reikšti savo didžiausią pagar
bą velionio šešėliui.

Žmogus niekados neturi bū
ti vergu. Jisai visuomet tu
ri būti savistovis ir eiti be 
svetimos paramos. Vienok 
ligi to išsiplėtojimo laipsnio 
nekurios tautos dar nepriėjo.

Generolas Nogi nors ir pa
sižymėjo, kaipo garsus kar- 
vedis, vienok nesuprato pa
prasčiausio dalyko, kad gy
vendamas būtų daug dau
giau galėjęs pasidarbuoti, 
negu užbaigęs reikalus su 
gyvastim.

Oi, daug dar burtų ir prie
tarų ant mūsų žemės skritu
lio. J. N.

“Saulė” jau užpuolė ant 
sumanyto įsteigti prie SLA. 
darbo biuro. “Saulė” sako, 
kad tuomet žmonės plaukte- 
plauks Amerikon, nes ma
nys, kad čia viskas jau pa
ruošta.

Žinoma, būnant nuosekliu 
priešu ateivystės, visiškai 
nereikia rūpinties ateiviais. 
Bet tuomet ir “Saulė” turė
tų persikelti Lietuvon.

Tėvynės” N37 telpa pra
džia straipsnio “Idėjų kova 
ir kovotojų santikiai”. Kaip 
ir visada, “Tėv.” mėgina bū
ti “viršpartyviška”, bet ta
tai jai labai nesiseka. Per
skaičius tą straipsnį, žmogus 
pasijunti apsiaustas didžiau
siomis miglomis.

Ne į dvi dalis dalinasi vi
suomenė, bet j tris, būtent 
reakcijonierius (kuniginiai, 
dvarponiai), liberalus (bur
žuazija ir dalis inteligentijos) 
ir darbininkų klesą. Juo la
byn auga socijalizmas, juo 
vadinami pirmeiviai darosi 
dešinesni ir glaudžiasi prie 
didžiosios reakcijinės masos.

“Tėv.” nei žodžiu nepri
mena apie ekonomišką papė
dę, nes tuomet viskas būtų 
daug aiškiau, o aiškumo “T.” 
nemėgsta; jai užvis labiau-* 
šia patinka miglynai.

Sykį ant visados “Tėv.” 
(ir p. Račkauskas) turi įsidė
ti sau į galvą, kad tarpe so- 
cijalizmo ir pirmeivių yra di
džiausias skirtumas ne tik 
pamatiniuose principuose, bet 
ir taktikoj. Nereikėtų vieną 
mislyt, o Kitą sakyt, nes tai 
status žmonių suvedžiojimas.

Kaslink kovos su tuo tre
čiuoju, tegul p. Račkauskas 
perskaito Vilniaus laikraš
čius ir pamato, kokia dabar 
“vieny 
čiuoju.

Ne gyvenimo faktais re
miasi “Tėv.”, darydama iš
vedžiojimus, nes gyvenimo 
faktai ką kitą sako. “Tėv.” 
vaduojasi skystomis p. Rack, 
fantazijomis, y

Dar sugrįžai me.

Mūsų gyvenimas darosi ne
paprastai nervišku. Dar nie
kuomet žmonės taip daug ne
sirgo įvairiomis nervų ligo
mis, kaip dabar. Visų galų 
suirimas, tai beveik kasdie
ninis apsireiškimas, su ku
riuom męs susiduriame. Ry
tojaus diena neaprūpinta, 
žmogus be paliovos trankosi 
iš krašto į kraštą, iš miesto į 
miestą. Jo smegeninė įgija 
dabar į savaitę tiek daug 
įspūdžiu, kiek seniau, rasit, 
neįgydavo ir j metus, kada 
žmpgus gyveno savo gimti
niame sodžiuj tarp girių ir 
kalnų. Didžiųjų miestų gy
venimas permaino žmogaus 
būdą, papročius. Didmies
čio gyvenimas turi didelę 
įtekmę į žmogaus kūno ir 
dvasios išsiplėtojimą.

Čionai ir reikia jieškoti šal
tinio mūsų gadynės ligų. Štai 
Londono žinomas daktaras 
Winslow apskaito, kad pami
šėlių skaičius kasinėtai eina 
didyn. Seniau^Londone vie
nas pamišėlis išpuolė ant 575 
žmonių, dabar gi jau ant 236. 
Jeigu, kaip sako daktaras, ir 
toliaus taip smarkiai augs 
pamišėlių skaičius, tuomet 
už kelių šimtų metų męs tu
rėsime jau ant kožno 100 
žmonių 1 pamišėlį, o už ke
lių tūkstančių metų pamišė
lių galės būti ir daugiaus, 
negu sveikų žmonių. Perei
tais metais Londone buvo 
135 tūkstančiai nesveikų pro
tiškai ligonių. Juk tai jau 
veik visas Vilniaus miestas. 
Nekurie laikraščiai manė iš 
daktaro Winslow gardžiai 
pasijuokti. Jie nurodė, kad 
tuomet pamišėliai užims val
džią ir rėdys savotiškai, o 
sveikus žmones, kurių bus 
mažiau, pasodins į kalėjimus 
ir ligonbučius.

Reikia, betgi tikėtis, kad 
tie juodi pranašavimai neiš
sipildys. Gyvenimas eina 
nerviškyn, jis vis smarkiau 
juda. Bet nuo nerviškumo 
dar labai toli šaukia iki pa
mišimui. Pamišimo gi prie- 
žastįs tūno mūsų dienų gy
venimo sąlygose. Jeigu ir 
nevisuomet, tai dažniausia. 
Žmogus šiandien neaprūpin
tas, šeimyna išardyta, dau
gelis nesveikų tėvų gimdo iš
sigimusius vaikus. Tie vai
kai, nesveikais gimę, auga 
nesveikose sąlygose. Įvai
rios nelaimės, karės, perse
kiojimai kitaip manančių 
žmonių taip pat pagimdo ne 
vieną pamišėlį.
. Bet, rodosi, viskas eina ge
ryn, ne blogyn. Auga kova 
prieš amžinąją skriaudą. 
Darbininkai verčia valdžias 
daugiaus išleisti pinigų žmo
nių sveikatos reikalams.Nors 
po truputį valdžios turi nusi
leisti prieš žmones. Žmonių 
galybė vis auga, valdžios gi 
galybė vis mažta.Čia yra tik
ra viltis, kad šių dienų su
tvarkymas persimainys. Tuo
met turės persimainyti ir gy
venimo sąlygos, o sykiu su 
jomis ir žmogaus būdas. Vi
sos žmonių pajiegos bus su
vartotos ne tam, kad žudyti 
savo brolius, bet atbulai, kad 
juos auginti dvasiškai ir plė
toti kūniškai. Tuomet iš
nyks gatvės vaizdai, kada 
pamišusį žmogų lydi būriai 
vaikų ir visokiais balsais 
spiegia ir šaukia.

Visa, kas čia pasakyta apie 
pamišėlius,galima pritaikinti 
ir prie saužudžių. Daugelis 
saužudžių, ypač iš darbininkų 
ir inteligentų, atsiranda to
dėl, kad sąlygos privaro juos 
prie liepto galo.Grįžti atgal— 
nėra kur, eiti pirmyn—nega
lima. Žmogus, desperacijos 
paimtas, paleidžia sau kulką 
l širdį...

Žinoma, nereikia manyti, 
kad jau tuomet išnyks ir pa
skutinis pamišėlis ar saužu- 
dys. Atskirų atsitikimų vi
suomet bus, bet išnyks pa- i 
mišimas ir saužudystė, kaipo ’ 
stambus; masinis apsireiš- j

Bostonietis

Geri metai!—šaukia laik
raščiai. Geri metai!—šaukia 
f armeriai. Puikus metai!—pa
tvirtina žemdirbystės depart- 
mento viršininkas Washing
tone.

Pagalvokite tik: 133 mili
jonai tonu visokeriopiausiy 
javu. Ant kiekvieno žmo
gaus, gyvenančio Suv. Val
stijose, išpuola po 3.000 sva
ru. Kožną dieną galėsime 
valgyti duonos po 8 —9 sva
rus.

Gyvuliai turės puikaus pa
šaro. Atpigs mėsa, tuomet 
ateis rojus ant žemės ir męs 
garbinsime tą prezidentą, 
kuris bus išrinktas.

Bet ar neišeis su mumis, 
kaip su tuo žmogum, kuris 
turėjo puodynę pieno ir sva
jojo apie paršiuką, veršiuką, 
karves ir didžiausius turtus. 
Tik mums patiems nereikės 
nei puodynės sumušti. Mūsų 
svajones kiti išblaškys.

Nesvajokite, varguoliai! 
Trustai dar gyvi. Jie pasi
rūpins į savo mašnas sutal- 
pint tuos grūdy vagonus. Jie 
užrakins tuos grūdus į savo 
sanpilas, jie išgabens, kiek 
jiems reikės,į svetimas šalis. 
Jie paliks žmonėms tik tiek, 
kad čienios nenupultų. Ir 
męs vėl trigubai mokėsime 
už duoną, už mėsą ir už kiau
šinius ir dar supuvusius kiau
šinius. Dar tik pereitą ne- 
dėlią į Chicagą atgabeno 50. 
000 užsikrėtusių kiaulių. 
Žmonės jas suvalgys ir dar 
džiaugsis, gavę pavalgyti.

Taip, šiemet metai būtų 
puikus, jeigu ant mūsų gal- 
vų, ties mūsų kišeniais, pa
galbaus visur nestovėtų gau
jos kapitalistų, kurie “nu- 
randavojo” visą pasaulį.

Streikai kaip buvo, taip ir 
bus; badas kaip buvo, taip ir 
bus, reikės trankytis iš mies
to į miestą, kaip ligišiol.

Susipraskite gi, žmonės, 
jūs, gaspadinės!

Brooklyno Dėdė.

Neseniai atvežta į vieną Vo
kietijos akvarijumą iš pieti
nės Amerikos nedidelė žuvy
tė, Mesonauta insignis, verta 
ypatingos atydos savo galėji
mu greit mainyti varsą. Ta 
žuvelė būna nuo 10 iki 15 
centimetrų ilgio. Numirus 
jinai būna geltonos varsos su 
plačia tamsia linija, einančia 
nuo akių prie pradžios nuga
rinio plausto, taip kad žuvis 
išrodo lyg ir pažebota. To
kia tankiausiai tos žuvies 
varsa ir gyvai esant, kada ji
nai plaukioja tyrame vande
nyj ant smiltinio dugno. Ka
da gi jinai randasi tarpe 
tamsių povandeninių augalų 
arba suerzinta, tai greit mai
no savo varsą. Ant jos at
siranda nuo penkių iki šešių 
plačių juosvų ruožų, kurie 
eina iš viršaus žemyn, susi
vienija ir maž daug susilieja 
viens su kitu, palikdami, 
vienok, tarp savęs keletą 
geltonų plėmų. Tada žuvis 
išrodo beveik visai juoda. 
Su tokia varsa
gerai slepiasi tarp tamsiai 
žalių povandeniių augalų ir 
jos geltonos plėmos išrodo 
lapų tarpais. Perėjusi į 
tyrą vandenį, jinai vėl pasi
daro geltona ir ta permaina 
įvyksta į mažiau, negu pusė 
minutos laiko. Pasidėkavo- 
jant tokiai greitai varsos 
permainai, žuvis lengvai iš
trūksta nuo priešų ir slepiasi 
tarp vandeninių augalų arba 
nepatėmijama medžioja tarp 
augalų sau maistą.

(Iš “Pr. i L.”)
J. Stropus.

SUVILIOTAS.
(MONOLOGAS)

TAUTIŠKAS CIGARAS.
(FELJETONĖLIS) J

(Jaunas, gražus vaikinas, bet labai 
susirūpinęs, jausmingai pasakoja).

Taip, dar neseniai aš tikėjau merginu 
meilei. Bet dabar jau netikiu ir netikė
siu...

Pažinau aš ją labai netikėtai. Jinai 
atvažiavo į mūsų apielinkę ant vakacijos. 
Graži jinai buvo, kaip nekaltybės aniolas: 
jaunutė, menkutė, bet tokia meili, tokia 
maloni. Taip patraukianti kiekvienu sa
vo judėjimu...

Susipažinau su ja ir... pamylėjau. Pa
mylėjau karštai, pirmutine tikra meile... 
Greit prisipažinau jai, jog myliu ir nega
liu be jos gyventi. Ir kokia buvo mano 
laimė, kada ir jinai pasisakė mane mylin
ti ir žadėjo tik mane vieną amžinai mylėt. 
Jos vakacija baigėsi. Mudu sutarėme, 
kad jinai, pasikalbėjus su tėvais, už sa
vaitės, kitos sugrįžš pas mane ir tada jau 
amžinai ifesiskirsime. Išvažiavo. Rašiau 
jai kas dieną. Į kelintą dieną gavau jos 
laišką. Kaip meiliai rašė!... Bet tai bu
vo jos pirmas ir paskutinis laiškas. Ne
sulaukdamas daugiau laišku, parašiau jai 
dar vieną, registruotą. Minėjau jame, 
gal tūkstantinį kartą, kaip aš ją myliu, 
kaip jos išsiilgau... Meldžiau, kad nekan
kintu manęs, kad greičiau atvažiuotu, nes 
man nuobodu be jos, ir pasaulis man ne
mielas.

Praėjo kelios dienos. Jokio atsaky
mo nėsulaukiu. Ne, nelauksiu ilgiau! Va
žiuosiu pas ją. Pamatysiu, kas ten atsi
tiko!... Nejaugi galėtu ją kitas pavilioti?! 
Ne, negalimas daiktas! Tos minties aš 
negalėjau daleisti. Jinai man kalbėjo, 
jog nori amžinai su manim būti. Negali
mas daiktas, kad ji meluotu... Ji tokia 
jaunutė, tokia nekalta,—ji nemoka vilio
ti. Kas-nors kitas su ja atsitiko.—Gal 
susirgo?!...

Nieko nelaukdamas, puoliau j trauki
nį ir po septynetos valandų atsidūriau ta
me mieste, kur jinai, mano brangiausia, 
gyveno. Einant į jos namą, koks-tai kei
stas, skaudus jausmas širdį man suspau- 
pė. Užlipęs trepais, atsiradau didelėj, su 
daug duriu, priemenėj. Apsidairęs, pa
mačiau vienas duris praviras ir, priėjęs 
prie jų, jau norėjau barškinti... Urnai iš
girdau viduj pažįstamą balsą. Girdėjos 
ir kitas balsas... vyriškas... Prisišliejau į 
kertę ir klausausi. Meiliai jiedu kalbėjo
si... Ijučkiai viens po kito skambėjo. Ji
nai sakėsi tik jį vieną mylinti... — 0, tu 
mano gražioji ir nekaltoji! Patamsyj gla
monėtis su kitu!—sužnibždėjau.—Eisiu ir 
užbaigsiu viską!... Bet kam? Argi verta? 
Velyk nepasirodysiu, nes tai sarmata, kad 
dėl jos važiavau...

Pasigirdo balsas:—Na, laikas man ei
ti. Aš turiu skubėti ant traukinio, — ry
toj į darbą, žinai, mano brangi. Neuž
miršk, atrašyk!

Vėl bučkiai ir prižadėjimas atrašyt, 
ir jiedu išėjo. Jinai palydėjo jį iki trepu 
ir, jam išėjus, įbėgo į kambarį, nekaltai 
niūniuodama. Ach! Tik nenoriu pasiro
dyt!... Eisiu sau, kad mano akįs daugiaus 
tos veidmainės nematytu... Bet tuo laiku 
išgirdau ją vėl išeinant. Gražiai apsirė
džiusi, nubėgo greitai žemyn ir išėjo. Aš, 
ilgai nelaukęs, paskui jos. Nagi žiūriu: 
jau ji eina skersai gatvės su kitu. Aš už
simaniau susek t, kur jiedu taip skubinasi. 
Mano-paprotys buvo visada turėt kišenių j 
ūsus; taigi greitai juos prisidėjau ir sku- 
binaus paskui juodvieju. Užpakalyj eida
mas, nugirdau, kad eina į balių. Mat, tą 
dieną buvo darbininku šventė ir buvo 
daug balių. Priėjome prie salės duriu be
veik sykiu... Eit, ar ne?! Na, pasiryžau 
eiti. Pamatysiu, kaip išrodo mano nekal
toji.

Nusipirkau tikietą ir įėjau į salę, ku
rioje šoko. Pamačiau ją. Žiūriu šiaip, 
žiūriu taip,—atrodo pati nekaltybė. Jinai 
įsmeigė akutes į mane ir labai žiūrėjo. 
Gal manė sau: “Iš akiu, iš nosies—kaip 
tik jis, ir augštis toks pat, bet tie ūsai...” 
Jai nei nesisapnavo, kad aš galėčiau at
važiuot. 0 gerai, kad atvažiavau:—da
bar pažinau, su kuom reikalą turėjau. Ba
liuje ji keistai elgėsi ir visus viliojo, prieš 
visus šaipėsi. Tą vaikiną, su kuriuom at
ėjo, greit paliko ir prapuolė. Žiūriu,— 
jau eina trepais žemyn, vyniodamas! apie 
kitą. Manau: -žiūrėsiu, kurgi jiedu dar 
eis. Paėjo kiek ir įėjo j kokį-tai didelį 
namą. Bet aš jau neėjau į vidų.- Nusi
spjoviau ir ėjau važiuot namon. Apmau
das mane ėmė ir juokas, kad taip nekal
tai tiek daug ant syk vilioja...

Bet mane jau nesuvilios

Po ilgų valandų darbo dienos vos-ne- 
vos šleiviojau gatve link savo buveinės. 
Besvyrinėdamas, atydžiai čiupinėjau savo 
kišenes —benerasiu kokį atlikusį penktuką 
savo kūnui padrūtinti, kad tik kokiuo nors 
būdu pargabenti savo esybę namo. Bet 
veltui, mano atydi krata pasiliko be pa
sekmės ir aš, kaip paprastai, galvą 
dęs, įriausi namo. Tik štai mano 
atsimušė į kokį tai minkštą daiktą, 
grįžtu... ogi žiūriu, tai mano senas 
gas, tik- ką pargrįžęs iš tautiško seimo.

—Aha, sveikas-gyvas! Kas gero? 
Kaip seimas nusisekė?—užklausiau.

.-Ei, broliuk, šiemet mūs’ viršus. Ci- 
cilikai superetyti. Te tau ir dovana- 
seimo.—Čia jisai įbruko man storoką Ci
garą.

Aš nustebau. Ant cigaro buvo ant
spaudas tautiško susivienyjimo. Na, pa
galvojau sau, mūsų tauta*ne mulkis. Žiū
rėk, kaip tautiška pramonė kįla. Visiems 
šiaudadūšiams nosį nušluostysim.

Mano gi draugas kad rėžė, tai rėžė.— 
Šiemet, sako, mūsų viršus. Cicilikai su
peretyti. Cigarai mūsų! Degtinė mūsų! 
Vytautas mūsų! Ir viskas bus mūsų.

Aš gi pagalvojau sau: palaiminti ti
kintieji, nes jų bus karalystė dangaus.

Jisai man dar daug ko būtų papasa
kojęs, bet šlitcas jo galvą tai augštyn kė
lė, tai vėl lenkė žemyn.

Jisai tik tepasakė: good bye, bro
liuk. Rytoj susieisim, tai visą istoriją iš
dėstysiu, o šiandien esu nuvargęs. Su
pranti... tautiška našta ir taip toliaus, tai 
ne žertas!

Aš likausi vienas. Dar kartą pažiū
rėjau į tautišką cigarą ir pastūmiau į tri
nyčio mažąjį kišeniuką. Jau buvo vėlus 
laikas, kada aš paržingsniavau. Akies 
mirksnyje gulėjau lovoje. Žinoma, gul
damas, užsirūkiau tautišką cigarą. Ka
muoliai dūmų, kaip tautiškų minčių spie
čius, skleidėsi po kambarį. Dūmai mai
šėsi su tautiškomis svajonėmis, o ant šir
dies buvo taip smagu, ramu. Lyginais, 
kaip velykų naktį. Jaučiausi nekalčiau
siu žmogumi, bet kartu tokiu galijotu, 
kad visiems cicilikams, rodosi, tuoj spran
dus nusukčiau. Ak, mieli broliai! Aš jau 
svajojau ne tik apie cigarus ir degtinę, 
bet ir apie tautišką ambasadorių ir tarp- 
tautišką biurą...

Bet dūmas už dūmo mano protas pra
dėjo temti ir aš užmerkiau savo žydras 
akeles.

Kiek ten laiko praėjo, kiek nepraėjo, 
plynia čia gali žinoti. Tik štai viename 
kampe mano kambario pradėjo augti ko
kia tai stovyla. Kas kart ji darėsi aiš
kesnė, gražesnė ir pagaliaus virto rojaus 
mergina-aniolu. Veidas jos buvo skais
čiai raudonas ir šviesus. Ant jos lūpų, 
sudėtų tarsi bučkiai, spindėjo koks-tai 
malonus, patraukiantis nusišypsojimas. 
Melsvos ir gilios, kaip jūra, jos akįs žvil
gėjo jaunyste tik- ką pražydusios gėlės. 
Plaukai palaidi, šviesiai geltoni spindėjo, 
kaip gintaras. Ji turėjo dievišką pečių 
statumą ir miklų, jauną liemenį. Po šia 
stovyla drąsiai galima buvo padėti žodį: 
pavasario gėlė!

Ji, meiliai besišypsodama, artinosi 
prie manęs. Aš paskendau Nirvanoje. 
Pasigrožėjimas atėmė man žadą.

Ji 'visiškai prie manęs prisiartino. 
Kraujas manyje užvirė, kaip pas Keistu
tį, kuomet jisai išvydo Birutę. Aš jau 
pratiesiau savo rambuotas rankas, kad 
apkabinti pavasario gražybę ir bučiuoti 
jos dailias, saldžias lūpukes, bučiuoti iki 
skausmo...

Aš visas drebėjau. Aš jaučiau josios 
smarkų širdies plakimą. Pagaliaus, o die
vai... mudu pasibučiavome.

Tasai rojiškas bučkis mane pritroški- 
no. Tai buvo glumulys pelenų nuo tau
tiško cigaro, kuris, lengvai apdeginęs lū
pas, įsiveržė į knarkiančią koserę. Ir aš, 
prunkšdamas ir kosėdamas, trenkiau j 
kampą tą cigarą. Už valandėlės aš vėl 
saldžiai knarkiau, bet jau sapnai manęs 
nekankino.

Dilgėliuks iš Waterburio.

■ Nors vieną...
Nors vieną gražią valandytę 
daleisk gi man pavogti tau... 
ir tuomi laimės žiežirbytę 
įgyti dėl savęs daugiau.
Nors vieną kvepiančią gėlelę— 
prašau—pavelyk man nuskink— 
Paskui... įpynęs į dainelę 
ir vėl galėsiu sugrąžint.

St Strazdas.
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dorą sugriovėte, o 
nedavėte”.

Viršuj ant paveikslėlio jūs matote keletą vyru, kurie linksmai praleidžia laiką prie 
degtinės. Apačioj vienas iš tu vyru jau miršta. Degtinė pakirto jo sveikatą. Vienok 
m mirdamas nenori persiskirti su savo “mylimąja”. Taigi pradžia girtuokliavimo yra 
inksma, bet užbaiga pasibaisėtina.
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Kurio norite permainyti “Laisvės” 

siuntinėjimo adresą, malonėkite neat* 
būtinai prisiųsti savo sena adreaa, t. y. 
kokiu buvo laikraštis lig šiol siunčiama 
ir naują, t. y. tą, kuriuo norite, lead bu
tu Jums laikraštis dabar siunčiamas,
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Moterys, neįsendinkite 
savo ligų!

Kiekviena kūno dalis gali 
susirgti, sugesti. Suserga ir 
tos moterų kūno dalįs, kurio
mis jos skiriasi nuo vyru, čia 
priklauso gumbas ir jo prie
dai, t. y. gimtinės dalįs. To
sios vietos gali patinti, gauti 
uždegimą, gali ten puliu at
sirasti, gali bereikalo krau
jai prasimušti, gali plautis 
pasidaryti, gali pagalios vė
žys arba kokia kitokia apau
ga užaugti ir dar daugelis ki
tokiu ligų prisimesti.

Žinome, kad liga pradžioj 
užimta dažniausiai daug 
lengviau gydosi, negu įsise
nėjusi, taip tariant jau įsigy
venusi kūne. Nors ir su ki
tomis ligomis mūsų žmonės 
ne labai pas gydytoją skubi
nasi, bet moterįs su savo li
gomis dar labiau apsileidžia.

Tai gėda esant joms pas 
vyriškį-gydytoją savo bėdo
mis skustis, tai draugiu pa
tariamos naminėmis rodomis 
buvę bemanančios apsieiti, 
tai neprisirengusios pas gy
dytoją pasirodyt, tai pagalios 
pinigu daktarui neturėjusios 
užsimokėti ir t. t. Taip gir
di besiteisinančias moteriš
kes iš to, kodėl jos ligą pa
sendino.

Bet iš tokio apsileidimo 
išeina ne kartą moteriškei 
tikra nelaimė, nes pasenėju- 
si liga reikalauja ilgesnio ir 
brangesnio gydymo, o kaika- 
da pasidaro ir visiškai neiš
gydoma. Štai keletas pavyz
džiu.

Gumbo vėžys.
Pradžioj jisai, kuomet dar 

nėra perėjęs į kitas šalimais 
esančias įtaisas, esti išgydo
mas, teisingiau sakant iš- 
pjaujamas; bet toliau prasi
platinęs tasai vėžys po ilgu 
kančių nuvaro moteriškę sta
čiai į kapus, nes tuomet ir 
operacija nieko negelbsti. 
Per tai, jei tik kuri moteriš
kė patėmijo, kad antdrapa- 
nės rodosi perdažnai, peril
gai, jei dar esti baltosios, te
gul kreipiasi prie išmanančio 
gydytojo, kad laiku sužino
tu, kame tu apsireiškimu 
priežastis, kad nebūtu pervė- 
lu.

užmiršti, kad žmonos liga, 
tai jam jei ne prapultis, tai 
didelė sugaištis.

Taigi, moterįs, atmetę sa
vo nerangumą kiek galėda
mos stengkitės būti sveikos. 
Susirgę kiek tuojau kreipki- 
ties prie gero gydytojo! At
siminkite, kad sveikata tai 
didžiausis jūsų turtas.

Pabaigoj negaliu • praeiti 
pro navatną mūsų moterų 
supratimą, jogei akušerė mo
terų ligose daugiau išmanan
ti už tikrą daktarą. Na, pa
sakykite, ar meisteris dau
giau išmano,- ar jo mokinys?

Taip pat apsisaugokite ir 
nuo “stebuklingu” daktaru, 
kurie apsiima jus per laiškus 
išgydyt. (“Sveikata”)

Triperis.
Tai užsikrečiama, daugiau

siai nuo vyru gaunama liga. 
Gerai gydoma pradžioj ta li
ga keliomis savaitėmis pra
eina, bet apleista nuslenka į 
gumbą ir jo priedu gilumas 
ir darosi beveik neišgydoma. 
Tada moteriškė pastoja tie
sink nelaiminga, nes dažnai 
kenčia viduriu apačioj dide
lius skaudėjimus ir metu me
tais turi šioj ašarų pakalnėj 
vargti.

Išsijudinimas gumbo iš 
vietos.

Pradžioj gumbas nesunku 
yra atstatyt į vietą ir įdėtu 
tam tikru žiedu aplaikyt kaip 
pridera. Toliau gi gal 
bas priaugti ir tada Js 
kės operacijos ir daug/ilges- 
nio gydymo.
Įsisenėjas gumbo kataras 

(slogos).
Įsisenėjęs gumbo kataras, 

paeinantis daugiausiai iš to, 
kad moteriške po gimdymo 
kaip priguli nepasigydė, ne
išpasakytai daug moterų me- 
tu’metais kankinasi.

Tai tik keletas pavyzdžiu, 
kad parodžius, kaip negera 
yra liga užleisti.

Pridėti reikia, kad mote
riškės gimtinės ligomis ser
gančios esti beveik visos ne 
kam tikusios—jos ne darbi
ninkės, ne šeimyninkės, vy
rams ne žmonos, bet paliegę- 
lės.

Tad ir vyrams vertėtu ne-

im- 
rei-
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Pas lietuvius, kaip ir pas 
visas kitas mažiau civilizuo
tas tautas, nuo senovės yra 
pasilikęs paprotys niekinti 
bevaikes moteris. Jeigu tik 
kuri nors moteris po apsive- 
dimui į metus laiko nesusi
laukia kūdikio, tai tuojaus 
susirinkę “kūmutės” pri
krauna ant jos krūvas viso
kiu pliovoniu. Yra daugelis 
ir vyru, kurie tokią moterį 
laiko už “nedorą”. O dva- 
siškija tai stačiai agituoja, 
kad nevaisingą “medį” rei
kia “iškirsti.” Vienok visi 
tie niekintojai nepažvelgia 
arba, teisingiau sakhnt, ne
nori pažvelgti į priežastis, 
dėlei kuriu ta ar kita mote
ris pasiliko nevaisinga. Net 
kartais dėlei vyru kaltės pri
sieina nukęsti moterims. 
Tarpe bevaikiu moterų dau
gelis yra tokiu, kurios yra 
vertos ne paniekos, bet pasi
gailėjimo.

Atėmimas moteriškei lais
vės, kaip kūniškos, taip ir 
dvasiškos, yra didžiausia 
priežastim jos nevaisingumo. 
Jeigu męs prisižiūrėsime į 
gyvulius, kuriems yra atim
ta laisvė ir kurie blogai mai
tinasi, tai patirsime, kad jie 
š tos priežasties tuojaus pa

silieka nevaisingais. Tas 
oats yra ir su žmonėmis. 
Taigi pirmiausia skurdas pa
daro žmones nevaisingais. 
Beabejonės, daugumas man 
užmes, kad pas skurdžius 
darbininkus yra didžiausios 
šeimynos. Tas tiesa. Bet 
šis užmetimas nesumuša ma
no prirodymu. Darbininkai 
jau net perdaug yra apsipra
tę su skurdu ir niekad nėra 
matę geresnio gyvenimo. A- 
pie tai, kad jiems bloga gy
venti, jie beveik nei nemisli- 
na. Bet kaip greit moteris, 
turėjusi gerą gyvenimą, pa
puola j skurdą, taip greit pa
lieka ji nevaisinga. Tokiu 
nelaimingų poru yra nema
žai ir pas lietuvius.

Antra nevaisingumo prie
žastim yra priverstinas išva
rymas merginos už nepatin
kamo jai vyro. Pas lietu
vius yra labai mažai laimin
gu merginų, kurios gali ap
sivesti su joms patinkamais 
vaikinais. Tankiausia yra 
priverstos apsivesti su tais 
vaikinais, kurie patinka ne 
merginai, bet jos tėvams. 
Po prievarta ištekėjusi mer
gina tankiausia savo vyro 
nemyli. O kad turėti vai
kus, tai gamtos įstatymas 
reikalauja, idant moteris bū
tu pilnai prisirišusi prie savo 
vyro, t. y. mylėtų jį. Tas 
pats būna ir su tais, kurie y- 
ra apsivedę dėlei pinigiško 
išrokavimo. Tokia pora my
li ne viens kitą, bet viens ki
to turtą.

Jaunos mergaitės, ištekė
jusios už vyro, taipgi tankiai 
keletą metu neturi vaiku. 
Bet tas yra todėl, kad jų ly; 
tiški organai dar nėra pilnai 
suaugę ir iš tos priežasties 
jps jaučia labai mažą lytišką 
pritraukimą prie savo vyro.

Taigi, neištyrę priežasties, 
• neniekinkim bevaikiu mote

ry. l , ■.

Dar apie mūsų kalbėtojus, i
N73 “Laisvės” Sen. Karei- • 

vis rašė apie mūsų kalbėto- 1 
jus. Tame rašinyje aš ma- ' 
tau daug apsirikimu. Beto 
tenais autorius rekomenduo- 1 
ja kalbėtojams visai negeis
tiną taktiką sulyg kunigijos. '

Bet, kad išvengus tuščiu 
ginču, išpradžiu aš pasaky
siu, kad nekuriuose dalykuo
se pilnai sutinku su gerb. Se
nu Kareiviu. Sutinku su 
tuomį, kad daugelis mūsų 
kalbėtoju visai neprisirengę 
prie savo amato. Pas dau
gelį kalbėjimas stačiai liga 
virto ir nuo tos ligos patįs 
kalbėtojai toleik neišsigydys, 
koleik juos publika nuo stei- 
čiaus nenuvys. Perdidelis 
žmonių paniekinimas, vadi
nimas žmonių galvijais ir 
beždžionėmis, yra labai ne
geistinas darbas, nes kas ki
tus nori nužeminti, tiktai 
patsai suve nužemina.

Bet aš visai nesutinku su 
g. Senu Kareiviu, kuomet ji
sai norėtu uždrausti kalbėto
jams liesti mūsų dvasiškius. 
Teisybė, S. Kareivis sutinka, 
kad religija, tai prietarai, o 
kunigai nieki žmonės, bet 
jam labai baugu prieš tuos 
prietarus ir prieš tuos niekus 
žmones. Taip baugu, kad ji
sai nešino nei iš kurio galo 
su kritika prieiti.

Kiek man žinoma, visi mū
sų kalbėtojai atskiria kuni
gus ir ju .darbelius nuo tikro
jo Kristaus mokslo. Visi kal
bėtojai nurodo, kaip toli nu
ėjo šiandien kunigai nuo e- 
vangelijos skelbiamojo mok
slo. Taigi mūsų kalbėtojai 
ne tiek kritikuoja pačią reli
giją, kiek tuos burtus, į ku
riuos virto šiandien religija. 
Visi mūšy susipratę žmonės 
pradėjo savo susipratimą 
nuo kritikos bjauru kunigu 
darbu. Visas mūsų pirmei- 

1 viskas judėjimas paremtas 
' ant drąsios kritikos kunigi

jos burtu. Griaujant žmonė- 
. se senus prietarus, vienu sy

kiu ir tuom pačiu laiku jau 
^skiepijama jiem naujos ga-

dynės dora. Šiaip męs kal
bėsime, ar taip mes kalbėsi
me, bet kataliku tikyba ir 
jos tarnai šiandien visame 
pasaulyje yra juodžiausios 
reakcijos apmokami ir neap
mokami tarnai.. Jie elgiasi sauliožvalgu.
su mumis be ceremonijos. Aš taip-pat nesakau, kad 
Męs ir-gi privalome tuom pa- socijalistai' turi skelbti be- 
čiu atsimokėti. Todėl mūsų dievybę.Todėl mūsų kalbėto- 
kalbėtojai ir turi naudoties jai ir naudojasi perdėm evan- 
tikrojo Kristaus mokslo pa- gelija ir, rodosi, neužgauna 
vyzdžiais, kad nurodyti, kaip religijos jausmu.Bet moksliš- 
baisiai iškraipė kunigai tą kas socijalizmas ir jo pama- 
mokslą. Doras žmogus, ku-1 tas istoriškas materializmas 
ris giliai tiki ir yra tikras sako, kad žmonijos gyveni-
1 • / J ,1 ■ \ | 1 — 1 . . . ,

greso ir klerikalu taip toli 
nusivarė, kad nereikia taip 
daug rūpintis, ką pagiedos 
toksai Kaupas ar Bukavec- 
kas, nes čia varoma ne ypa
tų kova, bet idėjų, kova pa-

krikščionis (ne davatkinas), 
tuojaus pereina į mūsų pusę. 
Senąją dorą tuoj pamaino 
naująja dora. Socijalizmo 
dora juk ir yra ta pati krikš
čioniška dora. Skirtumas 
tiktai tas, kad kunigai nepil
do tos doros, o socijalistai 
savo veikime, kiek galėdami, 
pildo.

Žmogus gi be doros, ar ji
sai bus katalikas, ar socija- 
listas—visviena netikęs žmo
gus. Vienok aš neapsiriksiu 
pasakęs, kad tarp vadinamu 
neva kataliku, kuriuos nepa
lietė socijalizmo agitacija, 
yra daug daugiau visokiu bo- 
mu ir girtuokliu. Mūsų laik
raščiu korespondencijos pra
neša apie tai daugybę nau
jienų.

Todėl mūsų kalbėtojai nuo
sekliai ir be jokio sušvelnini
mo turi stoti į kovą su kleri
kalais. Žinoma, jie turi tai 
atlikti su dideliu žinojimu ir 
gabumu, su pilnu dalyko su
pratimu. Tiktai per sugrio
vimą prietaru, prieisime prie 
šviesos ir laimės.

’ Bet tada gerb. Sen. Karei
vis paklaus: “gerai, jūs seną Maikio su tėvu, ir Seno Vin- 

naujos co dialogu “Kapitalistas ir
Kaipgi n ėda- Šmėkla.” Viskas atlikta pu- 

vėm! Sykiu su kritika, su sėtinai. Po tam traukėsi šo- 
jau statėm kiai ir buvo lekiojanti krasa.

Dovanas laimėjo S. Korkū- 
zas ir E. Dunackaitė. Žmo
nių ant vakaro buvo visai 
mažai, nes tą vakarą repu- 
blikonai ir demokratai suren
gė apvaikščiojimą, agituoda
mi už savo kandidatus ant 

t

gubernatoriaus ir kongres- 
mano. Mat, 9 d. rugsėjo at-

mas plėtojosi pagal tam tik
rus įstatymus, todėl stebuk
lams vietos nėra. Istoriškas 
materializmas aiškina dvasi
nį žmonių gyvenimą (religi
ją, dailę, įstatus) ekonomiš
komis būtenybės priežasti
mis. Tuomet turi dingti vi
si religijos blizgučiai, prana
šavimai, viršgamtiškumas. 
Taigi, ar męs kritikuosime 
religiją iš laisvamaniško at
žvilgio, ar iš atžvilgio istoriš
ko materializmo (t. y. socija- 
listiško punkto),visviena męs 
griausime jos pamatus.

Todėl apšviesti žmones ga
lima tik pet kritiką, ne ko- 
kiuo nors kitu būdu.

M. S—čia.
Nuo Red. —Diskusijoms 

skiltys dar atviros.

griovimu męs 
naujos • doros rūmą. Męs 
kvietėme mylėti artimą, dar
buotis, šviestis, kovoti, rištis 
į draugijas, lavinti savo dva
siškas ir protiškas pajiegas. 
Daugelis ir elgiasi panašiai. 
Už tuos gi, kurie ne taip el
giasi, kalbėtojai neatsako.

Dabar jau kovą tarpe pro-

/

Rumford, Me.
Rugsėjo 7 d. atsibuvo LSS 

136 kuopos parengtas vaka
ras su įvairiais pamargini- 
mais, būtent dainomis ir de
klamacijomis, pasikalbėjimu

sibuvo Maine valstijos rinki
mai, o mūšy žmonės dar pri
pratę žiūrėti su nusistebėji
mu ant visokiu žibučiu ir 
duodasi save suvedžioti, o 
nenori atsiminti, kad savo 
pūslėtomis rankomis jie pa
laiko visą pasaulį.

Vietinė kuopa žada šią žie
mą ir daugiaus panašiu va
karu surengti, todėl išanksto 
kviečia kuoskaitlingiausia at
silankyti ir męs stengsimės 
visus užganėdinti.

‘ S. J. Baublis.
Haverhill, Mass.

8 d. rugsėjo atsibuvo pra
kalbos su deklamacijomis, 
kurias parengė vietiniai lie
tuviai su tikslu sutverti koo- 
jeraciją valgomu daiktu. 
Pirmihusia kalbėjo vietinis 
P. Gardulis, nurodydamas, 
kaip yra svarbu sutverti pana
ši kooperacija. Antras kal
bėjo L. Pruseika. Jisai kai-11 
jėjo apie kooperacijos atsi- h 
radimą, išsiplėtojimą. Taip 
aiškiai nurodė kooperacijos 
naudą, kad ausimis girdėda- ; 
mas jo kalbą, akimis, rodosi, 
matai kooperacijos naudą. 
Bet ant nelaimės pas haver- 
hilliečius trūksta vienybės!

Keli mėnesiai atgal suma
nėme sutverti kooperaciją, 
kad pastačius svetainę. Iš
rinkome komitetą, kuris ir 
iškaščius pasidarė. Aš taip 
pat pripažįstu, kad męs pa
darėm klaidą, juk ir moky
čiausi žmonės padaro klaidu! 
Juk męs norėjome atlikti iš
pradžiu daug sunkesnį dar
bą. Vienok aš manau, kad 
reikėjo išpradžiu susišnekėti 
su senuoju komitetu. Tuo
met viskas būtu geriau išėję. 
Juk gi dabar dvi kooperaciji 
Haverhill’iuj negali gyvuoti, 
nes vienoj ir kitoj tie patįs 
žmonės. Negalima gi pa
likti komitetą vieną, kada ji
sai iškaščius pasidarė.

Aš anaiptol nesu priešin
gas valgomu daiktu koope
racijai, bet norėčiau, kad 
viskas būtu atliekama prak
tiškiau. Todėl aš ii* kviečiu 
visus prie vienybės.

J. Naujalis.
Prierašas prie koresp. 

Kaip ten buvo, kaip nebuvo, 
bet didžiuma haverhilliečiu 
supranta, kad valgomu daik
tu kooperacija šiandien daug! 
engviau sutverti, negu pa
statyti svetainė. Anaiptol 
niekas nepriešingas svetai
nei, čia kalbama tiktai apie 
spėkas, apie ištekliu. Visa 
bėda tik tame, kaip padarius 
su senojo komiteto išlaido
mis. Man rodosi, kad seną
jį komitetą rinko tie patįs 
žmonės ir senasis komitetas 
pildė žmonių valią, todėl ir 
išlaidos turi būti visuomeniš
kos. Naujasis komitetas pri
valytu apie tai susitarti su 
senuoju komitetu* Rodosi, 
apie tai buvo užsiminta per 
mitingą ir niekas nebuvo 
tam priešingas. Todėl pini- 
giškus dalykus reikėtų būti- 
nai orųžinniii iižhnio-fi Ant jos tikslas’ 8tatutas- nurodyta virtinin- nai graZlUOjU uzoaigtl, Alll L . .f įvairiv komisijų nariai. Yra pa
to Viskas ir pasibaigia. Kas- mokymas, kaip gaut pilietiškas popie- 
link vienybės, tai ji apsireiš- ra9_ir nurodytn>kokios pasaulyje buvo ir 

kia tame, kad didžiuma su- žemes giesme. Dalis n. Pora- 
pranta (ir pats J. Naujalis), ė K. Puida. Tai trečias tomas abelno 
kad reikalingesnė ir leng-|rinkini0 K-Puidos raštŲ- Islei8ta ‘‘v. 
viau prieinama kooperacija- PASKAITOb lS biologuos ir 
tai valgomu daiktu krautu- bakteriologijos u paveikslais, 
vė. Čia gal būti pilniausia Paraš® Dr. A. Garmus. 1912 m. Brook- 
vienybė. Kuomet gi spėkos ^Drau^’ lftle,doTevynS® 
pribręs -tuomet suvienyto- Tita^knyga patariama perskaityti 
mis jiegomis galima bus sta- kiekvienam, nes joje labai suprantamoj 

nTTnfninrt formoj apkalbama žmonių sveikatos
iy L1 Svetaine. reikalai. Tčv. Myl. Dr-ja, išleidusi šią

L. PrUSeika. knygą, atliko labai naudingą darbą. Vei
kalas iš techniškos puses išleistas labai 

Cleveland, Ohio. Apskritai, reikia paarti
’ kad lietuviai pradėjo daugiau žiūrėti į

8 d. rugsėjo atsibuvo ba- ^ai- kad kwa švari netik » *• ° J l daus, bet ir iš viršaus.

Po vadovyste A. Vaškia- 
vičiaus sudainupfa keliatas 
linksmu dainių/ Dainavo ir 
mišrusis ir vienu vyry cho
ras. Publika buvo pilnai už
ganėdinta. Sudainavo du
etą S. Balčiūnas ir P. Kvik
lį u tė. Pavyko pusėtinai. Po 
dainų p-lė Kvikliutė padek
lamavo. Nusisekė gerai. 
Ant galo buvo šokiai. Jauni
mas žaidė linksmai.

Užkenkdami mirtiečiams, 
kuniginiai kantonai surengė 
savo extra balių. Tai vis 
dievui ant garbės ju triūsas.

D. Vilkas.

JĖZAUS DRAUGIJA
ARBA JĖZUITAI 

Kas jie per vieni ir kaip jie baž
nyčią gelbėjo?

Knygelėj suprantama kal
ba išaiškinta jėzuitu brolijos 
įstatymai. Tie įstatymai pa-' 
rodo, kad jėzuitai buvo 
didžiausi veidmainiai ir nei 
kiek nepaisydavo tikru Die
vo prisakymu. Tuo tarpu, 
ant jėzuitu ilgai rėmėsi ka
taliku bažnyčios galybė. Kri
tikuodami jėzuitus, męs tuo- 
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, 
24£ W. Broadway, South 
Boston, Mass.

NAUJOS KNYGOS.
E. STEPONAIČIO RAŠTAI. Pilnas 

pomirtinis eilių ir prozos rinkinys. 
Tvarkė Liudas Gira. Išleista Kaune, 
1912 m. Sal. Banaičio spaustuvėj. Kai
na nepažymėta.

Edmundą# Steponaitis, jaunutis vos 
16 metų mūsų poetas, mirė 1908 metais.
Jo talentas nespėjo išsivystyti. Bet ir • 
iš eilių, kurias parašė, matyti nepapras
tas poetiškas gabumas. Iš jo butų išsi
dirbęs tikras poetas “iš Dievo molones” 
Apie E. Steponaitį ir jo raštus neužil- 
gio tilps “Laisvėj” platus feljetonas, 
todėl Čionais smulkmeniškai knygos ne
gvildensime. /

DRAMOS. Raštų rinkinys, tomas \ 
IV. Parašė K. Puida, išleista “Vien. 
Lietuvninkų” lėšomis.

Knyga išleista labai gražiai. Joje tel
pa tris teatrališki veikalai: 1) Rūtų 
Vainikas, 2) Mirga ir 3) Undinė. Visos 

j trjs dramos be leidimo vaidinti draudžia
ma. Amerikiečiams nurodoma kreiptis 
adresu J. J. Paukščio “Vien. Lietuv
ninkų” leidėjo.

PASLAPTIS. Parašė Senas Vincas. 
Išleido V. Jakštys. 1912 m. Kaina 15c.

Knygutėje telpa komedijėlė “Viduj 
Klebonijos”. Paskui eina monologas“Va- 
gis”, dialogas “Kapitalistas ir Šmėk
la”, monologas “Lietuviškas ponaitis 
Amerikoj”, dialogas “Gyvertįmas ir 
Viltis”, monologas “Prostitutte”, mo
nologas “Senmergė”. Knygelės pabai
goje eina eilių pluoštelis. Iš literatiš
kos pusės knygelė apdirbta. Senas 
Vincas, beabejonės, turi gabumą. Ei
lėse pastebiama Jovaro įtekmė. Jose 

Į dominuoja vadinamas “pilietiškas 
motyvas”. Kaina knygelės perbrangi, 
nes 15c.

DIEVO VAIKAI. Pagal James All- 
man sutaisė K. Rutkus. Kaina 25c. Iš
leista East St. Louis, Ill. Spauda “Tei
sybės”.

Knygelė susidarė iŠ atsikirų leidinių, 
kurie išėjo po firma “Teisybės”. Kny
gutėj populiariškoj formoj apkalbama 
šių dienų ekonomiški reikalai.

GHIGAGOS LIET. DRAUGIJŲ SĄ
JUNGA ĮKURTA lapkričio 18 d., 1911 
m. Smulkiai išdėstyta naujos draugi-

liūs lietuviu teatrališkai dai- 
noriškos draugijos “Mirta”. 
Sulošta du veikalai “Šala- 
putris” ir “Nesipriešink”. 
Aktoriai savo užduotį atliko 
neblogiausiai. Iš darbininku 
ir nereik geriau.
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Aptiekorius ir Savininkas

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.
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Meilės Karštlige
Mintįs ir prilyginimai apie meilę. 
Kiekvienam žingeidi ir pamokinanti 
knygelė. Kaina tik. 2Oc

Perstatymai prasideda 2 vai. po piet 
ir 8 vai. vakare.

Šią sąvaitę bus lošiama

OPF1SAS RANDASI:
30 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.
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A. G. Groblewski
COR. ELM A MAIN STS., PLYMOUTH, PA. 

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsių Lietuviškų — Lenkiškų Vaistų
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DR. F. MATULAITIS
405 Broadway

SO. BOSTON, MASS.I
[ Valandom
' Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare.
i Nedėliomis iki 3 vai. po piet.
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VIETINES ŽINIOS
Bostonas jau rengiasi prie 

apvaikščiojimo Columbus 
Day 12 d. spalio. Kaip me
nama, parodoje dalyvaus 45 
tautos. Daugelis pasižadėjo 
dalyvauti parodoje savo tau
tiškuose rūbuose.

Spenceris jau nužudytas ant 
elektriškos kėdės. Ateinan- 
čioj nedėlioj bus nužudytas 
Jordan. Jisai jau pergaben
tas į mirties kamerą ir jau
čiasi labai nesmagiai. Pa
duoti prašymą, kad ant jo
susimylėtŲ, jisai taip pat at
sisakė.

Kitą nedėlią Bostone pra
sidės tarptautiškas prekybos 
suvažiavimas, kuriame pasi- 

■ žadėjo dalyvauti 44 tautu at
stovai. Posėdžiai prasidės 
24 d. rugs.Jr tęsis per kelias 
dienas.

‘‘Laisvėje’'jau kelissyk bu
vo rašyta apie 4 mergaites, 
kurios sykiu buvo pagimdy
tos ir tai dar visiškai nelai
ko. “Mažos Dorchestorio 
mergaitės” visiškai sveiku
tės, betgi ligišiol dar visos 
randasi inkubatoriuj (tam 

« tikrame kubile). Joms eina 
jau septinta savaitė.

Hoteliy darbininku strei
kas tęsiasi. “Parker House” 
otelio manegeris visiškai 
pertraukė derybas su strei- 
kieriais. Todėl galima lauk
ti, kad kova ilgai nusitęs.

Spalinio 7 d. atsidaro Bos
tono vakarinės mokyklos ant 
24 savaičių. Išviso esama 8 
vakariniu High School ir 18 
elementarišku (pradiniu) va
kariniu mokyklų. Taip-pat 
dar yra 4 industriališkos mo
kyklos. Bus mokinama pa- 
nedėliais, utarninkais ir ket- 
vergais. Augštesniosios mo
kyklos bus atviros nuo 7:30 
iki 9:30, žemutinės gi pagal 
vietiniu sąlygų.

Taigi, lietuviai, neapleis
kite progos!

Šiąnedėl Bostonas švenčia 
282 metą nuo įsikūrimo.

Nedėldienį 22 rugs, soeija- 
listy svetainėj bus koncertė
lis, apie kurį mūs prašo pra
nešti. Pragramas bus pa
margintas ir todėl galės už
ganėdinti publiką. Pradžia, 
kaip paprastai, 7 vai. Juras 
Ridzikas laikys savo kalbą.

Brightono kooperacija ant 
nedėldienio,' 22 rugs., 4 vai., 
turės prakalbas. Kalbės apie 
kooperacijų reikalus ir isto
riją L. Prūseika ir J. Neviac
kas.

Chelsea Lietuvos Sūny dr - 
ja laikys prakalbas 22 rugsė
jo. Pradžia 2 vai. Kalbės 
L. Prūseika ir J. Neviackas. 
Visų meldžiame atsilankyti.

22 d. rugs. 7 vai. vakare 
Maynard svetainėje, ant 
kertės D ir Silver st., bus 
prakalbos, kurias parengia 
SLA. kuopos. Kalbės SLA. 
prezidentas p. Živatkauskas.

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

A. Ivaškevič (manager).

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 
iostone.

VISIEMS ATHOI.’YJ ŽINOMAS LIETUVIS

Kostumeriškas Kriaučius
Siuvu visokius Vyriškus ir Moteriškus rubus. 

Kiekvienam pritaikau pagal jo norą ir pasiuvu pa
gal naujausią madą. Senus sutanau, išplaunu, iš
valau, išprusinu ir padarau kaip naujus. Visą darbą 
gvarantuoju. Taipgi priimu iš tolimesnių miestelių, 
kurie prisiunčia audimą del siuto arba kitokio ap- 
vilkalo. Gauna nuo manęs pamokinimą, kaip nu
imt mierą ir madas del išsirinkimo. Todėl, lietuviai 
ir lietuvaitės, reikale kreipkitės pas savo tikrą tau
tietį, o būsit užganėdinti.

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

REIKALINGA
Arba šiaip prie įvairių darbų. Jeigu ap- 
siims dirbti visą sezoną, kompanija ap
moka ir kelionę. Norintieji platesnių 
žinių kreipkitės šiuo adresu:
UNITED STATI-S

EMPLOYMENT OFFICE
3 Tremont Row, - - Boston, Mass.

Pirkite Bekernę
Didžiausia ir seniausia bekernėa 

biznis parsiduoda visai pigiai už
tai, kad savihinkas serga ir nori 
išvažiuoti gydytis, o neturi kam 
palikti savo biznio. Įplaukų yra 
nuo 800 iki 900 dolerių per savaitę 
'(cash), 2 diegeli štorai 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.

Sevęros vaistai yra vaisiumi ilga- 
metinių vaistinių patyrimų tardymų.

3

Kaina 25 centai.

i

“LaisvesLASAIS

Spaustuvę

bet daugelio ligų 
su danty dygimu, 

pavartojus vaistą,

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

Maži kūdikiai papuola visokioms ligoms, 
savotu kūdikių amžiui, kaipo ir sujungty 
galima apsisaugoti arba jas palengvinti, 
vadinamą

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

Jie malšina skausmą, taiso ir pilvą ir žarnas, užtikrina 
sveikatą ir natūralinį miegą, o motinai ramumą ir pailsį.

Kaina 25 centai.

Tavo aptiekininkas pardavinėja visur Severos vaistus. Jei 
negali pas jį gauti, rašyk į mus. Knygelės ir nurody

mai lietuvių kalboje. Gydytojo patarimo rašyk į

SEVEROS VAIKAMS
(Severn’s Soothing Drops)

SEVEROS ANTISEPSOLIS
(Severn’s Antisepsol)

be baimės galima vartoti išlauko ir vidun žmogaus kūno, di
delėmis apstimis ir nuolat, šmirkštitnui, skalavimui, plovi
mui ir mazgojimui. Tau jis reikalingas juomi plauti burną 
ir grynyti kvapą, o taipgi kaipo vaistas nuo gerklės skau
dėjimo, nuo užkimimo, nuo sluogų, prašalinimui nykulio ir 
ligūstų stovių visų paprastų kūno užšaldymų.

Kaina 25 centai.

SEVEROS LAKSOTONAS
(Severn's Laxoton) 

z yra malonus imti,
prašalina vidurių surugimą, 

prašalina nerviškumą, 
sustiprina silpnus vidurius,

prašalina kietus vidurius, 
sutaiso visą organizmą.

Ypatingai tinka moterims 
ir vaikams, kurių grakštus 
organizmas nepakenčia stip
resnių vaistų pavidale pilių 
šr plokščių.

Kūdikis miega 
motina silsis

Vienatinis So. Bostone lie
tuvis šiaučius, kuris taiso če- 
verykus, uždeda robus ir šai- 
nina paprastomis dienomis ir 
nedėliomis. 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.

Neliks Blakių!
Petras Bartkevičia turi to

kiu proškŲ, kad kaip tik iš- 
barstysit, kur yra blakių, tuo- 
jaus neliks nė vienos. Blakės 
1 minutą prapuola.

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

P. BARTKEVIČIA
877 Cambridge St.,

F.. Cambridge, Mass.

Publika bus labai užganėdinta šiuo juo
kingu perstatymu.

Ateinančią savaitę bus lošiama 

“Is Matrimony a Failure” 
Tikietus galite gauti po num. 15 Winter 
St. arba teatre ant pleciaus Castle Sq., 
Boston, Mass.

PUIKIAUSIA MONTELLO’J

Lietuviška Restauracija
Pagaminame visokius amerikoniškus 

ir lietuviškus valgius kuogardžiausiai. 
Atsilankanti gerai prisisotins ir už pusę 
kainos. Visus užkviečiame atsilankyti.

J. K. GRIGAS,
115 Ames Street, Montello, Mass.

IŠPARDAVIMAS KNYGŲ
“Kaip apsivesti ir laimingai gyven

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

Muzikos Mokykla.
Kas nori mokytis muzikos, malonėki 

te atsilankyti šiais vakarais: Panedė- 
liais triubų orkestrą, Seredomis be- 
nas, Pėtnyčiomis skripkų orkestrą. 
Galit prigulėt iš Brightono, Cambrid-j 
ge’iaus, Bostono ir So. Bostono.

VYTAUTO BENAS, 
339 Broadway, So. Boston, Mass. /

Reikalingas Kriaučius.
Reikalaujame gero kriaučiaus, kuris 

moka gerai rankoves beistavot į vyriš- : 
kus žiponus ir rankom dėti kalnierius , 
ant visokių žiponų. Gera mokestis ir 
pastovinti vieta. Siųsk greitai laišką . 
arba telegramą.

Wm. B. Prank, 
Sixth and Mulbėry st., Watrous 

Des Moines, Iowa.

Reikalingas Barberis. ■
Reikalauju gero barberio, kuris mu1- j 

ketų atsakančiai atlikti visokį barbeu-' 
nes darbą. Atsišaukit greitai ant šii> Į 
adreso. Taipgi gali atsišaukti, kurie; j 
nori mokytis.

J. Jasonis, >
148 B st., So. Boston, Maw., i

Parsiduoda Vargonai.
Kas nori nusipirkti pigiai visai geru® j 

vargonus, lai kreipiasi šiuo adresu:
Ch. Roman, (^ i

250—4th st.. 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 persunki! yra varyti tokį biz
nį. Atsigaukit 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
A. IVAŠKEVIČ, Manager

1TJIINIL
Užlaikom didelę

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

Duodam ant bargo ir ant išmokesčio.

Washington Street 
BO«TON,

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

F. S. Šimanskis.

Męs savo sandėliuose užlaikom puikiausią

SENĄ KENTUCKES DEGTINĘ
Pamėginkite ypatingai žemiau nurodytas:

Taipgi užlaikome Vyną, Džinę ir Brandę.

MONOGRAM DEGTINE . . . kvorta—50c gorčius $2.00
B . . . >, 65c 9 9 2.50
LYME BEACH ,, 75c 9 9 2.50
EGG ROCK .................................. ' 1.00 > 9 3.50
ROWES WHARF ,, .........................................1.00 9 9 3.50'*
BOSTON LIGHT ,, ,, LOO 9 9 3.60
SHOEMAN’S FAVORITE LOO 9 9 3.50
KEITH’S PRIDE „ 1.25 9 9 4.50

Draugijos 
ir Biznieriai!

Konstitucijas, 
Knygas, plakatus ir 
Visokius Darbus.

Ypatingai atydą atkreipiam 
į draugijų darbus. Niekad 
nereikia duoti darbą j tokias 
spaustuvėlės, 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:

242 W. Broadway
So. BOSTON, MASS.

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

K. SIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

SO. BOSTON, MASS.

e)s
Ak u šerk ai g 

fėF. STROPI EN E
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.

?
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Perkant žiūrėk, kad bitty ta markė, 
o gausi teisingai.

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

25c. 
50c.

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

BURKE, GALLAGHER & CO
396 ATLANTIC AVE., NEW*°Rrns 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 socijalicmo 
idėja.

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

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

66" 1815 Moyamensing Avė.
V <dL Pltll.ADI-LPtilA, PFNN’A.

DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA OI.SI ii .IS
Vyno, Visokių Likierių, Degtinės, Rusiškos “Monopolkos 

Šanipano, Alaus, Aliaus ir visokių importuotų gėrimų.

Jei nori sveikų gerymų 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 ėxpresą. Rašykite lietuviškai šiuo adresu:

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

KMSQ

gaunamos “Laisves” spaustuvėj.

ČENSTAKAVO KL1OŠTORIAUS 
SLAPTYBES arba kruvini Do- 
mazo Macocho darbai. Su pav.. 15c

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

MOKSLAS RANKAŽINYSTES 
arba kaip pažinti 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?........................ 25e
GREIČIAUSIAS PAM0K1NT0-

JAS ANGLIŠKOS KALBOS... 25c
SOCIJALDEMOKRATŲ PAŽ V AL

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- 
resuokit taip:

“LAISVE”
242 Broadway, So. Boaton, Mass.

Lietuviška KRIAUCKA
Gerbiamos Lietuvaitės, 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 dėl jaunavedžių. Vis
ką atliekam kuonogeriausiai. Prašome 
visada kreiptis po šiuo adresu:

ONA CZEPULIONIS
242į Broadway, So. Boston, Mass.

HARRISON GATVI’S

DISPENSARE
Jau ŽO metų nun įntelgiino.

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.
zGydomg visokias ligas Vyru, Mo
terų ir Vaikų iy taisome I5ANT1S.

Ateidamas atsinešk šį apgarsinimą.

Egiutero No. 1. 
Egiutero No. 2. 
Žinijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mestis - 
Trejanka 
Linnnentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Bidsamas 
Antylakson del Vaikų 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių

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

ir Kruvinosios
“Uicure” arba gydymas

Reumatizmo ... 
Gyd. dėl nemalimo Pilvo - 
Milteliai apstabdvjTiui

Galvos Skaudėjimo - 
Lašai nuo Dantų Skaudėjimo - 
Mestis nuo Gedimo ir 

Prakaitavimo Kojų
Geležinis Sudrūtintoias Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaikų 
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 
Gyduoles nuo Grippo 
Plaukų Apsaugotojas 
Muilas Plauku Saugotojas 
Milteliai nuo Kepenų 
Valytojas Plcmų Drabužiuose - 
Rožės Baisumas - 
Kinder Baisumas ... 
Bobriaus Lašai - 
Švelnintojas .... 
Kraujo Valytojas ... 
Nervų Ramintojas 
Egzema arba Odos Uždegimas 

pas Vaikus -
Groblevskio Pleisteris 

(Kaštavolo) -
Pamada Plaukams -
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausjse 
Gyduolės nuo Riemens 
Vengriškas Taisytojas Ūsų 
Inkstų Vaistas (mažesnė) 
nkstų Vaistas (didesnė) 
Akinės Dulkelės - - - ,
Gydymas nuo uždegimo Dantų arba 

abelnai Skausmo ir Škorbuto $1.25
Gyduoles ir Mostis nuo Parkų 

ir Niežų . - - -
Gyd. ir Mestis nuo Dedervinės 
Gyduolės nuo Paslaptingos Ligos

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip
gi privalo užlaikyti visada mūsų puikias 
Lietuviškas 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 mūsų tyras Lietu
viškus Gyduoles, kurias męs gvarantuo- 
jame. Rašykite Šiuo antrašu:

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

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

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

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

$1.00
25c.

$2.00
$2.00

$50

Užsirašyki! ‘Lietuvių Žurnalą’
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 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 Ko. Ashland Ave., Chicago, III.

Labai žingeidžios knygos!
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. Kainu 25u.

Užsakymus ir pinigus siųskite Šiuo adresu:

J. STROPUS
adwiiy, So. 13o«tori, Mass.

(Pinigus galit siųst krasos ženkleliais)

'No Work-No Pa/ 
The Workingman’s 
Problem

Jieškotojams
Šiuomi atkreipiame atydą gerbiamųjų 

“Laisvės” skaitytojų, kad pajieškoji- 
mus giminių ir draugų talpinam ant me
tų 1 sykį dovanai. Už bifhiškus paiieš- 
kojimus imam po 50c. už 1 vieną sykį ir 
1 dol. už 4 sykius. Neskaitytojams pa- 
jieškojimuR dykai netalpinam.

Administracija.

Jis tik jsenino 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 bouką. Žiūrėk ant Inkaro 
ir vardo ant dėžutės.
F AD. RICHTER & CO., 216 Pearl 81.. New Yorjt.

Richter’io Congo Pillės yra geros nuo 
’iduriu sukietėjimo. 25o. irPOo. 1

IETUVI I , I I t k 'KAI-RUSIŠKAS

daktaras
Vienatinis mus tau
tos Medicinos Profe
sorius Massachusetts 
steite. Jau arti 18 
metų, kaip aš pasek
mingai gydau ir at
lieku operacijas. Tė- 
myk!l! Neik jieškot 
manę į aptieką ant 
kampo |>o mano ofisu, bet lipk vienais 
tropais augšt^n iš num. 7 Parmenter St. 
Durys mano ofiso nuteptos baltai, o vir
bui jų ant lentos didelėm raidėm parašy
ta “Lenkiškas Daktaras’*. Ofiiso va
landos: nuo 9 iki 11 ryto, nuo 1 iki 2 po 
piet ir nuo ti iki 9 vai. vakaro.

DR. M. ZISELMAN
7 Parmenter St., Boston, Maas

Telephone Rkhmond 1V67-R.




