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;ų vyrų, kurie turi 21 metą, 
siekia 6.646.817. Iš jų jų be
veik pusė yra naturalizuota, 
<aip praneša dabar Cenzus- 
Biuro. Beveik visi naujieji 
piliečiai paeina iš Europos.

Socijalistų agitacija.
Debsas ir Sei delis agituoja 

išsijuosę. Jie važinėja iš vie
no miesto į kitą beveik be jo
do poilsio. Patersone Deb- 
są sutiko su didžiausiu entu
ziazmu. Užimta didžiausia 
miesto svetainė, bet ir ten 
publika nesutilpo.

Seidelis dabar laiko pra
kalbas Wyoming valstijoj. 
Tenais jam puikiai klojasi.

Apiplėšė traukinį.
Forth Smith, Ark. Naktį 

iš pėtnyčios į subatą bandi
tai užpuolė ant pasažierinio 
traukinio netoli Poteam, 
Okla. Banditai paėmė $20. 
000 grynais pinigais iš pač- 
tos karo. Apiplėšime daly
vavo 5 razbaininkai.

Lawrence’e.
Lawrence’e verda kova. 

Ypač juda taip vadinami pi
liečiai ir jų komitetas. Tų pi
liečių tikslas skelbti kovą ant 
žūt-būt industriališkai pa
saulio unijai. Jie rengiasi 
įtaisyti Columbus Day tam 
tikrą demonstraciją, kuri tu
rės priminti kai-kuriuos atsi
tikimus Rymo ir Biblijos is
torijos. Visi tie, kurie pano
rės dalyvauti parodoje, turės 
praeiti pro tam tyčia sureng
tą bromą. Čia bus panašu
mas į tasias senovės Rymo 
procesijas, kada miesto gat
vėmis eidavo belaisviai.

Tuomi norima išaiškinti 
kiek lawrencieciu panorės sto
ti į kovą su industriališka 
unija.

Visame kaltas majoras. I. 
W. W. vadovai pranešė, kad 
jeigu Columbus Day atsitiks 
kokios nors riaušės arba kils 
unijos persekiojimai, tuomet 
visa kaltė turės kristi ant 
majoro. Jie sako, kad mo
kės už piktą piktu atsimokė
ti.

Ettoro reikalai.
Jau seniai buvo rūpinama

si, kad išgauti Ettorą ir Gio- 
vannitti ant parankos. Da
bartės Salem Superior Cour- 
te prieš teisėją Quinn prasi
dėjo argumentavimas už pa- 
liuosavimą tų darbininkų va
dovų ant parankos.
Graikai važiuoja j tėviškę.

Providence, R. I. 1200 
graikų važiuoja ant laivo 
“Madonna” į savo tėvynę. 
Jie sakosi norį pradėti kovo
ti su turkais. Kaip pasirodo, 
tai tokių graikų Suvienytose 
Valstijose yra labai daug. Ir 
iš kitų miestų, kaip iš New 
Yorko ir daugelio vietų Nau
josios Anglijos graikai trau
kia tėvynėn.
4 amerikiečiai užmušti 

Nicaraguoj.
Suvienytų Valstijų kariu- 

menė pasiųsta Nicaraguan, 
kad nuslopinus tenykščią re
voliuciją.

Pereitoj subatoj buvo labai 
smarkus mūšis sukilėlių ni- 
caraguiečių su atvykėliais 
amerikiečiais. Sukilėliai tu
rėję pasitraukti, vienok 
amerikiečiai nustojo keturių 
kareivių. Juos užmušė su
kilėliai.
Streikierius varo iš butų.

Charleston, W. Va.—An
glių kompanija apskrityje 
Cabin Greek varo streikuo
jančius angliakasius iš butų. 
Jie sako: “stokie darban ant 
tų sąlygų, kokių nori kompa
nija, arba pasitrauk ie iš bu
to.” Mat, visi namai prigu
li kompanijai.
50 žmonių kaltina dina- 

mitavime.
Indianapoly po vadovyste 

federališkojo teisėjo Ander
sono prasidėjo teismas 50 
unijinių darbininkų. Tie vi
si vyrai priguli į Tiltų Staty
mo uniją. Juos nori apkal
tinti dinamitavime.

Ateiviai piliečiai.
Pagal cenzą 1910 m. skai- tinkamo atsakymo, kolei bus „ 

čius užsieniuose gimusių bal- kapitalistiškas sutvarkymą^.'jalistai išleido pranešimą;

Kodėl nusižudė tūla mer
gina.

Detroit, Mich. Mildred 
McFarland, 18 metų mergi
na iš Delaware pabaigė savo 
gyvenimą saužudyste. Prie 
jos rasta laiškas sekančio tu
rinio: “niekuomet negerkite 
degtinės. Laikykitės nuoša
liai nuo n^dorę^’yrų. Jeigu 
neturite kur mane palaidoti, 
įmeskitę į upę”.

Tai ir visas testamentas.
Kova prieš laikraštinį 

trustą Chicagoje.
Chicagoje vis dar nepasi

baigia darbininkų kova su 
laikraščių trustu. Ta kova 
jau tęsiasi daugiau, kaip pen
kis mėnesius. Kapitalistų 
laikraščiai nustojo per tą lai
ką tūkstančių skaitytojų. 
Užtad socijalistiškas “The 
Daily WorlcT pakilo iki 267. 
000 egzempliorių.

Pavogė lokomotyvą.
Du Chicagos girtuokliai, 

gerai įkaušę, nuėjo ant gelž- 
kelio relių, pavogė lokomo
tyvą, įsisėdo į jį ir nutarė 
pasivažinėti. Vienok,pavažia
vę kelias dešimtis žingsnių, 
pamatė prisiartinant kitą lo
komotyvą. Pijokai norėjo 
sustabdyti savo lokomotyvą, 
bet jau nemokėjo. Ant lai
mės kito lokomotyvo maši
nistas tai pamatė ir sustabdė 
savo lokomotyvą. Buvo tik 
mažas susit’renkimas, vienok 
mašinistas nulaužė sau koją.

Juodkalnija pradėjo karę.
Juodkalnija viešai prane

šė, jog pradedanti karę su 
Turkija. Pirmasis mūšis 
Karpe Turkijos kariumenės ir 
juodkalniecių jau įvyko. Ko
va tęsėsi trisdešimts šešias 
valandas. Turkai sumušė 
įuodkalniečius. v

Kita dalis juodkalniecių 
spėkų traukia linkui miesto 
Skutari, kuris yra Albanijos 
sostinė.

Moterįs rengiasi į karę.
Solonika, 10 spalio. Kaip 

praneša Serbijos ir Bulga
rijos, tar tenykštės moterįs 
taip -pat yra pasirengusios 
stoti į kovotojų eiles.. Josios 
pačios ginkluojasi ir ragina 
savo vyrus.

Bulgarija ir Serbija.
Tųdviejų šalių pasiuntiniai 

Berlyne ir Paryžiuj pranešė 
apie karišką padėjimą, kuris 
vyko tarpe tųdviejų viešpa

tysčių ir Turkijos. Minuta 
iš minutos laukiama, jog 
tuoj bus apskelbta oficiališ- 
<a karė.

Iš Rusijos ateina žinios, 
jog rusiška valdžia taip-pat 
smarkiai ruošiasi į karę.

Mažosios krikščioniškos 
valstijos arit ‘Balkanų pussa- 
lio reikalauja pilnos savyval- 
dos Macedonijai, krikščioniš
kų gubernatorių tose vietose, 
kur daugiau gyventojų yra 
krikščionių. Taip-pat reika
laujama, kad turkiškoji ka- 
riumenė prasišalintų iš tų

Paleistuvių paroda.
Chicagos prostitutės ren

gia parodą, kurioje dalyvaus 
kokia 1000 paleistuvių. Pa
leistuvystės namų savininkai 
nusamdė net automobilius.

Mat prokuroras Wayman 
ir policija išvarė daugybę 
prostitučių iš gėdos namų. 
Todėl prostitutės nori pa
klausti: “Kas jomis turi rū
pintis? Kur jos turi pasidėt?”

“Ar reformatoriai, tai yra 
policija ir prokuroras priims 
prostitutes į savo namus?”

“Kur josios turi pasidėti?”
Taigi prostitutės greitai 

reikalauja atsakymo. Vie
nok vargiai josios susilauks

Gavo 30 metų kalėjimo.
Rymas, 10 spalių. Anar

chistas Dalba, kuris šią vasa
rą buvo kėsinęsis ant kara
liaus Viktoro-Emanueliaus, 
yra nuteistas ant 30 metų 
sunkiųjų darbų.

Teismas tęsėsi tik ‘ 10 mi- 
nutų. Italijoj yra atmainy
ta mirties bausmė ir todėl 
Dalba nebuvo nuteistas mi- 
riop.

Per dieną 750 mylių.
Aviatorius Daucourt, skris

damas oru, įstatė naują re
kordą. Jisai nuo saulės už
tekėjimo iki nusileidimo pa
darė 750 mylių.

— Laike aviacijos lenkty
nių Johannistaly užsimušė 
du vokiečiu-orlaivininku.

$5,000 už perlėkimą 
Atlantiko.

Tula Woodhull Martin
Londono skiria $5,000 tam, 
kuris perlėktų Atlantiko van
denyną.
Kaip sekasi naujoji karė?

Karė tarpe Turkijos ir 
Juodkalnijos verda. Juod- 
kalniečiai jau atakavo turkų 
kariumenę ties Podgorica. 
Pirmą šūvinį paleido princas 
Petras, . pirmasai karaliaus 
sūnus.

Po 21 minutės mūšio, tur
kų patrankos (armotos) nutilo 
ir turkai turėjo pasitraukti.

Vyriausia juodkalniecių 
stacija randasi Podgoricoj, 
kurlink traukia netik kariu- 
menė, bet ir žmonių minios.
Socijalistai nenori karės.

Serbijos ir Bulgarijos soči;

xad jie yra priešingi brolžu
diškai karei. Jie reikalauja, 
'kad Balkanų krašte būtų į- 
steigtos Suvienytos Valsti
jos, prie kurių galėtų prisi
dėti ant lygių sąlygų visos 
šalįs. Tuomet tiktai išnyktų 
Balkanuose visi neramumai.

Albanai sukilo.
Albanijoje (Turkija), kur 

juvo jau kiek aprimę, vėl 
prasidėjo karas. Šį kartą su
kilo prieš turkus tie albanai, 
kurie gyvena Juodkalnijos 
pasienyje, vadinamieji mali- 
soriai. Sukilėlių skaičius sie
kiąs išviso 12,000 žmonių; 
visi jie turi gerus ginklus, 
mauzerus ir kitus naujausių 
rūšių šautuvus. Iš Solonikų 
praneša, kad Skutario apie- 
inkėje prasidėjęs visuotinas 

sukilimas. Skutario guber- 
notorius pranešė telegrama, 
jog Skutario miestas turėsiąs 
oasiduoti sukilėliams, jei ne
ateisianti laiku pagelba iš ki
tų miestų.
Ispanijos geležkelininkai 

puikiai laimėjo.
Madrid, 8 spalio.—Catalo- 

nijos distrikto gelžkelio dar
bininkai turėjo puikų laimė
jimą. ' Jie iškovojo algų pa
kėlimą, trumpesnį darbo lai
ką, atlyginimą už nelaimes 
ir pagerinime^ darbo sąlygų. 
Kareiviai, \dri^uvo streik
laužiais, pasirodė esą neper- 
labai ištikimi.valdžiai ir to
dėl valdžios bauginimai nuė
jo ant vėjo.

Vynuogių savininkų 
nuostoliai.

Iš priežasties šalnų, kurios 
buvo pietinėj Vokietijoj, nu
kentėjo labai daug vynuogių 
savininkai. Nuostolių pada
ryta ant milijonų dolerių.

Marmuro darbininkai

Maras ir tamsūnai.
Astrachanio apielinkėse 

baisiai siaučia maras. Maro 
vietose jau veikia 11 gydyto
jų. Į Carevsko pavietą nu
siųsta taip-gi 5 gydytojai. 
Iš Saratavo praneša, kad ten, 
xur siaučia maras, iškilo tar
pe valstiečių maištas. Iš ten 

; Saratovą atbėgusioji so
džiaus feldšerio žmona pasa
koja, jog valstiečiai nerimau
ja todėl, kad uždengtas tur
gus. Tuomi neužganėdinti 
yra taip-gi ir pirkliai. Pas
tarieji paleido gandą, būk 
tąjį marą išplatino patįs gy
dytojai. Sujudintieji gyven
tojai grąsina užpulti su ma
ru kovojančio skyriaus na
rius, kad sumišti juos. Sykį 
žmonių minia apsupo feldše
rio namą ir pradėjo šaukti: 
“užmušti!”

Djakonas, kuris pirmasis 
pranešė apie maro susirgimo 
atsitikimus sodžiuje, bijoda
mas, kad valstiečiai jį neuž
muštų, pabėgo ir nežinia kur 
dingo. Dabar į tą vietą at
gabenti kazokai ir žemsar- 
giai, kurie valstiečius nura
mino.

Dega miškai.
Arti Nad&ždino fabriko 

(EkaterinburgoS gub.) jau 
trečia savaitė, kaip penkios- 
dešimtyje vietų dega miškai. 
Miškų valdyba išsiuntė ge
sinti gaisrą 600 vyrų. Gais
ro iškilimo priežastis — vals
tiečių atkeršyjimas miškų 
valdybai užtai, kad ėmusi 
kruvinus pinigus nuo valstie
čių už cedrinių pušų skujas. 
Dega geriausieji cedriniai 
medžiai.

Atbalsiai Lenos aukso

^inks medžiagą Lietuvos 
revoliucijos istorijai.
“Laisvei” rašo iš Krakovo 

(Austrijos): “Čionais įkur
tas užsieninis biuras Lietu
vos Socijaldemokratų Parti
jos. Tasai biuras tarpinin
kaus įvairiuose susinešimuo- 
se, kuriuos ant vietos negali
ma atlikti. Lietuvos revo- 
iucijonierių prašoma rašyti 

savo atsiminimus. Adresą 
tuo tarpu neskelbiame.

Susitvėrė ifesieninė LSDP, 
kuopelė.

“Šaltinį” vėl paduoda 
teisinau.

“Laisvei” rašo iš Mariam-

Po sunkios dvisavaitinės 
streiko kovos pagaliaus lai
mėjo marmuro darbininkai. 
Karraros apygardoje (Itali
joje). Miesto valdyba tu
ri gauti sutikimą valdžios 
pakelti muitą ant marmuro, 
kuris išvežamas iš Karraro. 
Tokiu būdu susidarys 350000 
lyrų. Tie pinigai eis aprū
pinimui darbininkų senatvės.
Didžiausio pasauly dien

raščio jubilejus.
Didžiausis anglų dienraš

tis “Times” išleidę šiomis 
dienomis 40-tūkstantinį sa
vo numerį 44 puslapių storu
mo, kuriame tilpo istoriškos 
žinios apie laikraštį ir abel- 
nai apie spaudos plėtojimąsį. 
Bendradarbių beturįs tasai 
dienraštis: 200 koresponden
tų įvairiose svieto dalyse, 
290 dirba nuolat redakcijoje, 
350 spaustuvėje. Dar 1827 
m. “Times” spausdinamas 
buvo 4 puslapių didumo, bet 
ant mašinos, kuri per valan
dą išleisdavo 4-5 tūkstan
čius ekzempliorių. Dabar 
“Times” išeina 16 puslapių 
didumo ir jo mašinos per va
landą išmetą atspausdintų ir 
sulankstytų 150 tūkstančių 
numerių. “Times” turi di
delę įtekmę į pasaulio politiš
kus sątikius.

Suprantama, turėti tok 
laikraštį anglų kąlboie, kuri 
taip išsiplėtojus, nieko nėra 
stebėtino.

Jai/ kelis sykius buvo rašy
ta apie sušaudymą Lenos 
aukso kasyklų darbininkų. 
Bet štai vėl ateina naujienos, 
kurių dar spaudoj nebuvo. 
Kelioms dienoms prieš šau
dymą kasyklų valdininkai 
buvo užklausę dviejuose li- 
gonbučiuose kiek ligonių ga
lėtų priimti sužeistų. Vieti
niam popui irgi buvo praneš
ta, jog neužilgo reikės dide
les laidotuves pakelti.

Kokį pelną turi tie Lenos 
kasyklų ponai? 1910 metais 
gryno pelno buvę 6 mil. 812 
tūkst. rub., tai yra kiekvie
nas kapitalistas turėjo pelno 
po 56 kap. nuo įnešto rublio. 
O kaip darbininkai pareika
lavo sau nors krislelio to jų 
iškasamo aukso, tai gavo ne 
aukso, bet švino!

Dabar tiktai susekta, jog 
užmuštų ir mirtinai sužeistų 
buvo 170, o išgijusių po su
žeidimo 202.

Ligišiol iš kasyklų išvažia
vo 9,000 darbininkų.
Kairiųjų laikraščių perse= 

klojimas.
Vienas gubernatorius Mu

ratovas uždraudė per vals
čius siuntinėti kairiuosius 
laikraščius. Dabar-gi Ria- 
zaniaus gubernatorius irgi tą 
patį padarė. Mat bijosi, kad 
ateinantieji per valsčius laik
raščiai kairesnės pažiūros, 
neišvestų iš kelio žmonių.

Suvalkų gubernijos kuni
gai išsijuosią platina “Šalti
nio” išleistus lapelius, kuriuo
se A. Bulota bjauriai šmeižia
mas. Kunigai dalina tuos 
atsišaukimus įgaliotiniams, 
kurie yra išrinkti į pavieti
nius rinkimus.

Bulota mušė telegramą į 
Seinų “Šaltinio” redakciją, 
jog patraukia teisman ne tik 
redaktorius, bet ir leidėjus. 
Taip-pat bus patraukti teis
man ir tų atsišaukimų dalin
tojai.
Liudvinave Bulotos neiš

rinko.
“Viltis” gavo telegramą iš 

Liudvinavo, Suvalkų gub., 
jog mažažemių susirinkimas 
neįvyko ir todėl A. Bulota 
negalėjęs būti išrinktas. Da
bar A. Bulotą gali išrinkti 
tiktai Vilkaviškio miestiečiai. 
Jeigu tenais A. Bulota ne
praeis, tuomet jisai nebepa- 
klius jau Dūmon.

Streikai.
“Laisvei” rašo iš Vilniaus: 

“Streikų vilnis ir mus pasie
kė. Andai aš rašiau apie ply- 
tininkų, kurpių ir spynininkų 
streiką. Kad ir laimėjo vie
tomis, bet ne visur. Spyni- 
ninkai sugrįžo prie darbo se
nomis beveik sąlygomis. 
Daug jiems buvo vargo: ad
ministracija smarkavo, poli
cija baidė, pinigais papirkto
jo, streiklaužiais gązdino. 
O užvis labiausia juos vargi
no badas. Rinkliavų neil
gam buvo ir nedaug jos te
padėjo, o apstesnio šaltinio 
nebuvo. Ii’ teko jiems pasi
duoti:

Nors sugrįžo darbininkai 
prie darbo tuščiomis ranko
mis, bet nenusiminę. Paaiš
kėjo, kad tik organizuotiems 
tegalima eiti į kovą: turint 
savo sąjungas, turint dau
giau pinigų ir susipratimo. 
Prieš organizuotą fabrikantų 
ir policijos galybę tegalima 
eiti su tokia pat organizuota 
galybe.

Šituo žvilgsniu įdomesni 
da neseniai tepasibaigę strei
kai. 8 rugpjūčio sugrįžo prie 
darbo pirštininkai. Laimėjo 
3% mokesčio. Ir viena ir 
antra pusė tvirtai laikėsi. 
Nesigailėjo savininkas jokių 
priemonių, bet atšoko: buvo 
iš ko darbininkams šelpties, 
buvo sutikimas tarp jų ir 
disciplina.

Taip-pat sutartinai praėjo 
Iserliso gramofonų dirbtuvės

streikas. Visi darbini 
žydai. Nė vieno stre au- 
žio, nė vieno nusileidimo. Ir 
laimėjo visus reikalavimus.

Vilenkino streikas kiek 
silpnesnis buvo. Senesnieji 
darbininkai trukdė. Vis žiū
rėjo jie šeimininko ūpo: kad 
neužpyktų jis, kad visa kas 
gražiuoju pasibaigtų. Gyve
nimas dėlto savo padarė: ge
ruoju nesusikalbėjo, kaip bu
vo taręsi senesnieji darbinin
kai, ir teko streiko pasišauk
ti. Telaimėjo 5% mokesčio, 
kita kas liko po senovės”. 
Vėl rūpinamasi Šiauliuose 

įkurti laikraštis.
P-lė Dabužinskaitė vėl pa

davusi prašymą, kad leistų 
įkurti . Šiauliuose laikraštį 
vardu “Šiaulių Žodis”.

Kiek pirmiau buvo many
ta leisti Šiauliuose “Šiaulių 
Balsą”, vienok valdžia neda
vus leidimo.
Bulotos “Šaltiniui” atsa

kymo konfiskavimas. 
Iš Alytaus (Suv. gub.) “L.

Žin.” rašo, kad ten tūlam 
žmogui buvo atsiųsta keletas 
ekzempliorių Bulotos “Šalti
niui” atsakymo. Vos spėjo 
adresatas siuntinį atsiimti iš 
pačtos. kaip atėjusi policija 
jį (siuntinį) atėmė. Policija 
pasisakė pildanti gubernato
riaus paliepimą. Kaip ma
tyt, jeigu kas žmogų ap- 
šmeižš, tai apšmeištamjam 
nei pasiteisinti nebegalima. 
Ir tai draudžiama.
Suėmė “gyvojo tavoro” 

pirkėją.
Panevėžyj suėmė šiomis 

dienomis moterų (“gyvojo 
tavoro”) pirkėją Sidorenko. 
Jis jau atsižymėjo savo niek
šiškais darbais. Merginas 
suviliodavo visaip, kaip tik 
galėdavo. Daugiausiai tai 
vis geras vietas bežadėda
mas. Neseniai tokiu būdu 
suviliojo ir pardavė paleistu
vystės namuosna vieną gim
nazistę.

Zmogus-žvėris.
“Liet. Uk.” rašo, kad Vi

lučių sodžiuj (Užpalių par., 
Ukm. pav.) 5 rugsėjo atras
ta papjauta moteriškė Vero
nika Mazurienė. Ji šeši mė
nesiai atgal pasiėmė užkurį 
Juozą Mazūrą. Juozas Ma
zūra (buvusis Amerikoj) are
štuotas. Mazurienė papjau
ta naktį ir taip supjaustytas 
veidas, kad baisu žiūrėti. 
Nors jis dar neprisipažino,bet 
Mazūros kaimynai baisiai 
įerzinti ir norėtųsi jiems, 
kad teismas smarkiai nubau
stų žmogų žvėrį. Pagal kai
mynų pasakojimo Mazūra 
neapkentęs savo žmonos.
Nelaimingas atsitikimas.

Iš Alavių (Trakų pav.) “L. 
Uk.” rašo, kad rugsėjo 5 d. 
čia 12 metų vaikinas nušovė 
savo 5 metų pusbrolį. Ke
lios dienos atgalios vaikinas 
kalbėjo, kad užmuš savo pus
brolį, tai jam liksią pusbro
lio dalis. Taip ir padarė. 
Būdami dviejuose grinčioj, 
vyresnysis paėmė užtaisytą 
šautuvą ir, taręs: “aš tave 
užmušiu”, šovė vaikui tiesiai 
kakton. Smegenis per visą 
grinčią ištiško. Užmušėjas 
'suimtas; bus byla.
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SPAUDOSBALSAI
Musų laikraščiai apie su= 

areštavimą p. Živat- 
kausko.

I ' - “Kova” (N40) sako:
“įskundėjas, kas jis nebūtŲ, atliko 

judodidką darbą. Turėjo tai būti koks 
Žemos rųšies tamsūnas. Doras, apšvie
stas žmogus nebūty padėjęs valdžiai 
varžyti laisvę žodžio tokiame dalyke, 
kaip platinimas SLA.

“Keleivyje” p. Gegužis ra- 
I šo:

“Kerštas yra ne koks įrankis... Todėl 
šis p. Živatkausko įskundimas, visviena 
kas jį neatliko, yra nepagirtinu pasiel- 

' girnų.”
Kitame N-ry tasai pats 

“Keleivis” tyčia nusiduoda 
net nežinąs, kas tą darbą at
liko ir pasakoja istorijas a- 
pie... pavydumą. 0, švento
ji dvasios nekaltybe!...

“Darbininky Vilčiai” pra
neša, jog

“Živatkauskas tapęs suareštuotas per 
pasidarbavimą Bagočiaus, Vasiliausko 
ir Adomavičiaus, (kurie buvo) pasilin- 
dę po draugysčių vardais, kaipo šerifas 
pasakė, ir jog priverstas buvo važiuoti į 
Taunton, Mass, klausyti prakalbų. Sy
kiu važiavo J. Adomavičius ir R. Vasi
liauskas...”

Tasai Adomavičius, tai bar
škanti galva So. Bosto
no atžagareiviu. Graži kom- 
panijėlė:du neva sočijalistai 
ir aklosios rūšies klerikalas.

“Tėvynė” rašo:
“Vasiliauskas, sykiu su tūlu Adoma

vičium, net teisme Jbuvo k’aipo liudinin
kas prirodymui, jog p. Živatkauskas iš- 
tikrųjų kalbina žmones rašytis prie Su
si vienyjimo... Teisman stojo tik pp. Va
siliauskas su tūlu Adomavičium. Vasi
liauskas liūdijo, kad jisai viešai priraši- 
nėjęs narius prie SLA. ir dalinęs publi
kai viešai aplikacijų blankas, o to visiš
kai nebuvo...”

Apie Vasiliauską galima 
pasakyti, jog tai nebylys in
strumentas tūlose rankose. 
60 LSS. kuopa šią žiemą bu
vo ji suspendavusi ant 6 
mėnesiu. Dabar tas subjek
tas viešai apkaltino vie
ną “Kovos” ir “Lais
vės” bendradarbi, jog tasai 
esąs Rusijos šnipas ir gaunąs 
kas mėnuo 30 rub. Tikimės, 
kad užtai kuopa jam parodys 
duris laukan.

“Katalikas” su “Draugu” 
tyli... “Lietuva” ir “Vieny
bė Lietuvninku” piktinasi' iš
davimu.

Prie to viso dar pridursi
me, jog “Keleivis” gana tei
singai nurodo į darbelius da
bartiniu SLA advokatu. Ra
si, čia ir teisybė. Bet visas 
klausimas tame: ar galima 
vartoti kovoje su priešu pa
našius žemus įrankius?

Juk SLA ir taip visiškai 
sumenkėjo; bet prie to ji 
privedė vieša kritika ir žmo
nių atšalimas, o ne kandi
mas iš pasalu.

Kasžin ar panorės nors 
vienas lietuviškas laikraštis 
viešai likties aniolu užtaryto
ju palaimintos traicės: F. Ba
gočiaus, R. Vasiliausko ir ry
miško agento Adomavičiaus?

Tai mat, ant ko šiandien 
eina mūsų energija. Žmo
nės trokšta iš mūsų mokslo, 
šviesos. Darbo yra begalybė. 
O čia dabar užėjo sekantis iš 
eilės skandalas ir vėl reikės 
būbnyti kelis mėnesius...

Prašo pagelbos švento 
tėvo.

“Viltis” rašo, kad Rodū
nios parapijos (Lydos pav.) 
lietuviai padavė prašymą po
piežiui, kad neduotu juos, 
ietuvius, skriausti visokiems 
enkininkams.

Rado pas ką prašyti užta
rymo! Ot, jeigu būtu sykiu 
su prašymu nusiuntę kelis 
maišus pinigu, tuomet, ma
žu, ir šneka būtu kitoniška.

Prūsų Lietuvos reikaluose 
“Birutė” praneša, kad jau 

I esą išdirbti įstatymai, ant
* kuriu remsis būsiamoji Prū-
' su lietuviu sąjunga.
\ Kuomet atsibus sąjungos 
> suvažiavimas, dar njeprane-
K žarna.
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Kiti kraštai, o ypač Vokie
tija su Austrija, matydamos, 
kad Rusija daugiausia pel
nys, jeigu Turkija bus už
kariauta, pradeda užstoti 
Turkiją. 1878 metais Bis- 
markis sušaukia Berlyne vi
sų kraštu diplomatus. Di
plomatai eina prieš Rusiją ir 
neprileidžia prie galutino su
mušimo Turkijos. Bulgari
ja, nors ir liekasi kunigaikš
tystė, bet iš vardo priguli 
Turkijai ir turi mokėti “do- 
nį.” Bosniją paveda globai 
Austrijos vokiško impera
toriaus.

Tuo tarpu Turkijai vis blo
giau klojasi. Pradeda judė
ti armėnai. Sultano kazo
kai rengia armėnu skerdy
nes. ' Egiptą pradeda apžio
ti Anglija. Arabai šiaušiasi 
prieš sultonus. Pačioje Tur
kijoje žmonės vargsta. So
diečiai ir darbininkai baisiai 
išnaudojami. Užrubežio ka
pitalistai spraudžiasi į Turki
ją ir eikvoja jos turtus.

Tarpe pačiu turku, o ypač 
jaunuomenės ir biznierių, au
ga bruzdėjimas. Jie nori pa
kelti Turkiją iš kareiviško ir 
tautiško atžvilgio. Jie ma
to, kad jeigu ir toliaus vieš
pataus tyronai-sultonai, tai 
Turkijai ateis paskutinioji.

Po nepavykusiai karei su 
Rusija, Turkijos apšviestes- 
ni aficieriai, diplomatai ir 
šiaip jau inteligentai išreika
lauja 1878 m. konstituciją. 
Bet konstitucijos laikai tęsė
si tik tris mėnesius. Josios 
šalininkai buvo nuvaryti iš- 
trėmiman arba slaptai nužu
dyti. Tuomet prasidėjo juo
džiausios reakcijos'laikai. 30 
mėty viešpatavo Abdul-Ha- 
midas ir jisai privedė Turki
ją pie mirties patalo. Vie
nok 1908 metais, kaip męs 
žinome, Turkijos kariumenė 
padaro revoliuciją. Išsiro
do, kad Turkija lyg-ir galės 
atgyti. 1909 metais nušluo
ja kruviną Abdul-Hamido 
valdžią ir viešai apskelbia 
konstituciją.

Tuomet valdžia pakliuvo į 
jauny j u turky rankas. Ar 
ta naujoji valdžia išgelbėjo 
Turkiją — pakalbėsime vė
liaus.

kooperatyviškos krautuvės. 
Čia galima pavalgyti, apsirė
dyti ir nusipirkti visa, kas 
tik yra reikalinga darbinin
kui. Viršui įvairus biurai, 
uniju ofisai, knygynai, salė 
teatrams, gimnastikai salė. 
Taip-pat yra ruimas žmonių 
universitetui, kur renkasi 
vargdieniai, kad įgijus dau
giau mokslo, žirny.

Liaudies Namy draugija 
turi 25,000 nariy. Metiniai 
įplaukimai išneša 6£ milijo
nu franky. Viskas įtaisyta 
švariai, higijeniškai, pagal 
paskutinius technikos reika
lavimus.

Taigi matote, kuomi gali 
pasidžiaugti Brusselio rank
pelniai. O juk jy darbo pra
džioje buvo mažutė saujalė.

Neužmirškime ir męs, lie
tuviai, savo svetainių reika
lu. B—tis.

Pamokslų skirtumas.
Dabar mūšy kunigai ypač 

mėgsta per pamokslus keikti 
“cicilikus”, pirmeivius “ne
geru” laikraščiu skaitytojus 
ir kitus “bedievius”. Apie 
negerus turčiy ir valdžios 
darbus kunigai tyli, ir aniems 
pragaro gelmių nesiūlo. Tuo 
tarpu seniau per pamokslus 
ir turčiai pipiry gaudavo. Dėl 
pavyzdžio imam K. Širvido 
pamokslus, išleistus 1644 me
tais. Tenais tarp kitko 
skaitom: “Didžiūnai vėl, 
del savo puoty, gierimy, ir 
pilvo apsunkinimo, kiti dėl 
brangiu ir prabangiu pasirė- 
dimy, kureis rėdosi, dažnai 
aplaidžia giarus darbus; ar
ba nepatogumis tumpa; net 
ataji bažnyčion, arba patis 
sav stiabisi, ir unt rubu dai
rosi, o aduot jy ne sulaužy
tu, arba ne pateptu rūpinasi; 
arba vėl pavakarikščiu puo
toj neisimiego j i žovau ja... 
Nieką čia ne kalbu ape ap- 
laidimu jalmužnu, apie abi- 
das (nuskriaudimus)...” Pa
našiems pamokslams prieš 
turčius dabartinėse katali
kiškose bažnyčiose jau ne be 
vieta, nes jy bažnyčia liko 
vien žmoniy varginimo įstai
ga. Z. A.

Prakeikimai ne nau
jiena!...

“Bedieviams” ir katalikys
tei negeistinu rašty platinto
jams kunigu keikimai ir pra
keikimai ne naujiena. Su 
katalikystės išsiplatinimu 
Lietuvoj kartu atsirado ir to
ji krikščioniškoji artimo mei
lė,' kuri reikalauja priešu kei
kimo. Popiežius Urbonas 
VIII išleido bullą prieš ere
tikus. Kaipo tikras krikščio
nystės atstovas, jis neužmir
šo iškeikti ty savo priešu, 
kurie keikė jo ir jo sėbry pel
no šaltinius. Toji bulla li
ko išversta į lietuviu kalbą 
(1689 m.). Joje tarp ko ki
to skaitom: “Bet nedera jy 
mokslo klausyti, jiems tikėt, 
jiems prieš bažnyčią šventą 
padėt, užjuosvienąmū- 
syužstot (tai artimo mei
lės reikalavimai!), jy kny
gas turinčias prieš vierą 
(prieš katalikišką tikėjimą) 
pamokslus be duotos nuog 
viresniy valdžios skaityt, 
jas laikyt ir jas rašit 
arba drukavot. Tie visi 
kurie nesisaugo tu nusidėji
mu jipuola (įpuola) į pra
keikimą...” Taip pradėjo 
kiršyti katalikiškoji dvasiš- 
kija.vienus lietuvius prieš ki
tus, nors tie tarp savęs ir ne
buvo priešai. O kas nenorės 
persiimti katalikiška neapy
kanta prieš artimą, tą laukia 
katalikiškai-popiežiškas pra
keikimas. , Koks tikėjimas, 
tokie ir'pasielgimai...

Z. A.
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Šalis amžinų sujudimų.
Laikraščiai pilni, žinių, ko- 

rios ateina iš Balkanų kraš
to. Visur tik skamba gink
lai, visur uoliai ruošiasi į ka
rę. Oras pakvipo krauju. 
Bulgarija, Serbija, Juodkal
nija, Graikija ruošia savo ka- 
riumenę. Turkija irgi neat
silieka. Austrija ir Rusija 
nesilieka nuošaliniais žiūro
vais, bet taip-pat kiša savo 
nosį ten, kur tikisi nukąsti 
riebu kąsnį.

Kad mūsų skaitytojai ge
riau suprastu tą nepaprastai 
susipainiojusią politiką—męs 
papasakosime to krašto isto
riją.

Ten, kur dabar randasi vi
sos minėtos valstijos, seniau 
buvo Bizantijos imperija. 
Penkioliktame ir šešiolikta
me šimtmety Bizantijos krik
ščionišką imperiją parbloškė 
ateiviai turkai, kurie atsibel
dė iš Azijos. Pėda po pėdos 
jie užėmė Konstantinopolio 
imperatorių žemę ir ant Kon
stantinopolio šv. Sofijos ka
tedros buvo nuimtas kryžius 
ir įstatytas mahometonu pus
mėnulis.

Nuo to laiko prasideda tur
ku viešpatavimas. Jie uži
ma taip pat slaviškas valsti
jas Bulgariją, Macedoniją ir 
ant Kossovo lauko sumuša 
Serbiją.

Toliaus turkai nori užimti 
visą Europą, bet juos sulaiko 
vengrai, vokiečiai ir lenkai. 
1688 metais lenku karalius 
Jonas Sobieskis (Jonas III) 
sumuša turkus ties Viena. 
Tuomet jiem buvo užduotas 
baisus smūgis. Nuo to laiko 
pradėjo po truputį pulti poli
tiška sultonu galybė.

Užėmus krikščioniškas ša
lis (Bulgariją, Graikiją, Bos
niją, Macedoniją), Turkija 
baisiai jas smaugė. Liaudis 
neturėjo tiesu. Krikščioniš
ka liaudis buvo vadinama 
“raja”, bjauriu paniekinimo 
vardu. Vien tik bažnyčioje 
krikščionįs turėjo šiokią-to- 
kią savyvaldą. Bet ir čia 
slaviški kraštai buvo pavesti 
Graiku patriarchu žinybai ir 
graikai galėjo varyti ištauti- 
nimo darbą tarpe slavu. Bul
garu, serbu ponija pradėjo 
pereiti į mahometonu tiky
bą. Liaudis kartas nuo kar
to sukildavo, bet sukilimai 
būdavo paskandinti kraujuo
se. Tiktai viena Juodkalni
ja dar laikėsi savo kalnuose 
ir sugelbėdavo atsikirsti tur
kams.

Taip tęsėsi iki pradžios pe
reito šimtmečio. Turkijos 
galybė pradėjo pulti. Kelios 
karės su Rusija jai visiškai 
nepavyko. Pačioje Turkijo
je buvo neramu, nes bruzdė
jimas tarpe pavergtųjų tau
tu pradėjo augti. 1824—25 
metais sukįla.Graikija. Vi
sa Europos apšviestunija pra
jaučia sukilusiai Graikijai. 
Anglijos valdžia • palaiko 
Graikiją ir 1825 metais Grai
kija nusikrato Turkijos jun
go. Tuomet prasideda smar
kesnis judėjimas Bosnijoj, 
Gercegovinoj, Serbijoj, Bul
garijoj. Kiti kraštai, o y- 
pač Rusija, palaiko slavu 
bruzdėjimą, ne dėlto, kad ge
ro jiems velytu, bet dėlto, 
kad pati nori užimti jąs po 
savo sparnu ir pabaigtinai 
užvaldyti Turkiją.

Juk viena, iš didžiausiu Ru
sijos caru svajonių buvo — 
karaliauti ant Konstantino
polio ir ant visu Juodmariu. 
Rusijos valdžia paremia ser
bus ir pagaliaus Bulgarus. 
1878 m. Rusija vėl sumuša 
Turkiją ir tuomet atsinauji
na senoviška Bulgarijos ku
nigaikštystė. Bosnija su 
Gercegovina pavedama Aus
trijos globai.

GUY DE MAUPASANT.

BAIMĖ.
Verta P. POSMYLA.

Kas išaugo iš gerai pa
sėtos sėklos?

Lyginais prieš 30 mėty ke
lios dešimtis žmonių sumanė 
įkurti Belgijos sostinėje, 
Brussely, liaudies namus. 
Darbą savo pradėjo įkurda
mi duonkepyklą. Pirmą ne- 
dėlią duonkepyklą suvartojo 
tik 4 maišus miltu. Tarpe 
darbininku buvo sutartis, 
kad laike ligos duoną dykai 
duotu •

Metas po mėty draugijos 
reikalai pradėjo kilti. Duon- 
kepyklos reikalai pradėjo žy
dėti. Už 4 mėty nuo įkūri
mo jau buvo pastatyti liau
dies namai (lietuviai pasaky
tu: “tautiška svetainė.”) 
Liaudies namuose buvo pa
daryti specijališki skyriai 
dėl įvairiu draugijų susirin
kimu, visokios salės lavini
muisi, dainoms, gimnasti
kai. Sykiu su tuomi kilo ir 
biznio reikalai. Buvo įtaisy
tos krautuvės kolonijaliniu 
tavory, mėsos pardavykla, 
angliy sandėlis ir 1.1. Vie
nos duonkepyklos jau neužte
ko ir turėjo antrą įkurti. 
1897 m. buvo įkurta aptieka.

Taip puikiai plėtojanties 
Liaudies Namu draugijos 
reikalams, pasirodė, kad ne
pakanka jau vietos. Suma
nyta pastatyti puikus palo- 
cius. 1899 m. palocius buvo 
pastatytas.

Puikiai išrodo naujas palo- 
cius. Apačioje įvairiausios

(Užbaiga).
Tai buvo pereitą žiemą šiaur-rytinės 

Francūzijos giriose. Tą dieną sutemo 
dviem valandom anksčiau, negu papras
tai; dangus buvo tamsiai apsiniaukęs. 
Mane lydėjo tūlas ūkininkas, kuris ėjo sy
kiu su manim siauru takeliu po augšty pu- 
šiy skliautu, kuriy viršūnėse kaukė įsiutęs 
vėjas. Prošvaistose matėsi skrendanti su
plėšyti skliūrais debesįs, tarytum skubė
dami pabėgti nuo baisaus pavojaus. Kar
tais prie labiau smarkiu vėjo pastangų vi
sa giria linko vienon pusėn, sopulingai de
juodama. Ir šaltis kiaurai lindo per mano 
kūną, nežiūrint to, kad aš buvau storai 
apsirėdęs- ir skubinai ėjome.

Mūšy laukė vakarienė ir nakvynė gi
rios sargo namelyj, kurs jau buvo netoli. 
Aš buvau išsirengęs į ten ant medžioklės.

Mano palydovas, laikas nuo laiko pa
keldamas galvą, murmėjo: “Biaurusoras!” 
Vėliau jis pradėjo man pasakoti apie žmo
nes, prie kuriy męs ėjome. Tėvas buvo už
mušęs medėją, drįsusi įžengti į jo prižiū
rėjimui pavestą girią, jau du metai tam 
atgal ir nuo to laiko buvo apsiniaukęs, rū
stus, tarytum kankinamas prisiminimo. 
Du jau vedę jo sūnys gyveno drauge 
su juomi.

Buvo giliausia tamsuma. Aš nieko 
nemačiau neišneš, nei aplink save, o me
džiu šakos, vėjo lankstomos, gailiai deja
vo. .Ant galo aš patėmyjau žiburėlį, o 
mano draugas apgraibomis surado duris. 
Viduje pasigirdo bailys motery balsai. 
Paskui kurčias vyriškas balsas užklausė: 
“Kasten?” Mano palydovas įvardijo sa
ve. Męs įėjome. Vaizdas,kuris stojo mums 
prieš akis, pasiliks ant visados mano at
minty j.

Nebejaunas vyriškis su žilais plaukais 
ir pamišėlio veidu stovėjo virtuvės vidury, 
laikydamas rankose užtaisytą šautuvą. 
Tuo tarpu du tvirtu vyru, apsiginklavusiu 
kirviais, saugojo duris. Tamsiame grin- 
čios kampe aš pastebėjau dvi moteri, be- 
klūpančias veidu prie sienos.

Mudu paaiškinome, kas esame. Senis 
pastatė šautuvą prie sienos ir liepė prirengt 
man kambarį. Paskui, kuomet molerįs 
nesijudino, jis šiurkščiu balsu man tarė:

—Matote, tamsta, šiąnakt išsipildo 
lygiai du metai nuo to laiko, kuomet aš 
užmušiau žmogy. Pereitą metą jis buvo 
atsilankęs ir šaukė mane. Aš laukiu jo ir 
šiąnakt.

Paskui jisai pridūrė tokiu tonu, kuris 
privertė mane nusišypsoti.

—Štai dėlei ko męs šiąnakt taip nera
mus. ..

Aš suraminau jį, ant kiek galėjau, 
kartu džiaugdamos, kad atsilankiau ypa
tingai tą vakarą ir kad buvau liudininku 
tos prietaringos baimės. Aš papasakojau 
keletą istorijų ir man pavyko beveik visus 
nuraminti.

Prie krosnies, pasidėjęs galvą ant ko
jy, miegojo pusiau spangas, kudlotas šune
lis. Tai buvo vienas iš ty šuny, kurie kar
tais mums primena, pažįstamus žmoniy 
veidus.

Išlauko audra pašėlusiai brazdino į 
namelio sienas. Per siaurą paslaptingojo 
langelio stiklą, kuris stovėjo šalimais du
riu, mačiau išsimėčiusius medelius, vė
jo lankstomus, kuomet smarkus žaibo 
blykstelėjimas tik nušviesdavo juos.

Nežiūrint visy mano pastangų, aš jau
čiau, kad paslaptingoji baimė sukaustė 
tuos žmones. Ir kiekvieną kartą, kuomet 
tik aš nutildavau, jie su atyda klausėsi 
kiekvienam neaiškiam garsui iš toliau. 
Nuvargintas tos tuščios baimės reginiu, 
aš jau rengiausi eiti miegot, kaip senis 
staiga pašoko nuo kėdės ir vėl pagriebė 
šautuvą, persigandusiai murmėdamas: 
“Štai jis! Štai jis! Aš jau girdžiu jo pri
siartinimą!” Abi moteri savo kampuose 
vėl puolė ant keliu, uždengdamos ranko
mis veidą; abu sūnys stvėrėsi už kirviy. 
Aš buvau bepradedąs juos raminti, kuo
met miegantis šuo staiga pabudo ir, pakė
lęs snukį ir ištiesęs kaklą, pradėjo tokiu 
bailiu balsu staugti, kokis ne vieną ke
liauninką priverčia naktį drebėti viduryj 
tyry, toli nuo žmoniy. Dabar visy akįs 
buvo nukreiptos į šunį, kuris stovėjo neju
dėdamas, tarytum užkerėtas kokio-tai 
baisaus reginio, ir staugė priešais ką-tokį 
nematomą, nežinomą, bet labai baisy, taip 
kad visi jo plaukai buvo pasišiaušę. Se
nis, visas pamėlynavęs iš baimęs, dreban
čiu balsu kartojo: “Jis jau jaučia jį!,. Jis 
užuodžia jį! Jis buvo čionai, kuomet aš

užmušiau!” O abi persigandusios moteris 
pradėjo visu balsu raudoti drauge su šu
nimi.

Nenoromis mano nugara slankiojo 
šaltis. Šunio išvaizda toj vietoj ir tokioj 
valandoj tarp ty beprotiškai persigandu
siu žmoniy buvo begalo baisi.

Ištisą valandą šuo staugė, nesijudin
damas iš vietos. Ir baimė, ledinė baime 
varstė mano sielą. Bet ko aš bijau? Ne
žinau. Stačiai bijojau, ir tiek, nors pavo
jus man negrėsė.

Nei vienas iš mūšy nesijudinome iš 
vietos ir visi, vos gyvi, stingome iš bai
mės, belaukdami baisiausio nuotikio. Mū
šy ausjs buvo įtemptos ir gaudėme kiek
vieną mažiausią sušlamėjimą. Širdis smar
kiai plakė ir męs drebėjome visu kūnu. 
O šuo tuo tarpu pradėjo vaikščioti po kam
barį, uostinėdamas sienas ir nepaliauda
mas staugti. Tas galutinai darė mus pa
mišusiais. Tuomet ūkininkas, mano paly
dovas, puolė ant šunio didžiausime įpyki
me ir baimėj ir, atidaręs duris, išeinan
čias į kiemelį, išmetė jį laukan.

Jis tuoj nutilo; o męs pasilikome dar 
didesnėj baimėje, kaip staiga visi sudre
bėjome: kas-tai tyliai slinko palei sieną 
nuo girios pusės. Paskui jis praėjo pro 
duris, apie kurias, rodos, grabojo, kaip ne 
savo ranka; praslinkus dviem minutom, 
nieko nebuvo girdėti. Bet vėl tuoj su
grįžo ir, kaipir pirma, slinko pasieniu, gra- 
bodamas nagais, lyginais kaip maži vai
kai. Po to staiga pasirodė paslaptingame 
langelyj galva, visiškai balta ir degančios 
akįs, kaip laukinio žvėries. Iš nasry pa
sigirdo neaiškus dejavimas.

Baisus trenksmas sudrebino visą vir
tuvę. Senis iššovė. Tuojau abudu sūnys 
puolėsi ir stalu užtvėrė langą.

Prisiekiu jums, kad kuomet pasigirdo 
šūvis, aš pajutau savo sieloj ir visame kū
ne tokį jausmą, kad vos neapalpau iš bai
mės.

Męs pasilikome taip ligi pat ryto, ne
galėdami pasikrutinti iš vietos nei ištarti 
nei vieno žodžio, sustingę kokiame-tai ne- 
saprantamame pakvaišime.

Barikada ties durimis buvo tik tada 
išardyta, kuomet pro langinyčiy plyšius 
prasimušė dienos šviesa.

Prie sienos už duriu gulėjo senas šuo 
su peršauta galva.

Mat, jis buvo išlindęs iš kiemelio per 
iškastą po tvora olą.

Žmogus su tamsiai rausvu veidu nu
tilo; paskui dar pridūrė:

—O juk ištikro tą naktį man negrėsė jo- 
kis pavojus; vienok aš daug maloniau su
tikčiau praleisti išnaujo tas valandas, kuo
met aš radausi paties mirtino pavojaus 
akyse, negu nors vieno tą minutą, kada 
pasigirdo šūvis į barzdotą veidą, pasiro
džiusi tuomet paslaptingam langelyj.

TIK...
Ant G. Baltakio kapo.

Tik smėlio kapas 
supiltas glūdi...
Aplinkui viskas 
lyg merdi—liūdi...
Ak, nėr čia gėlės, 
kas jam žydėtu; 
ak, nėr čia vėlės, 
kas jo gailėtu...
Žinau... to viso 
nereik šiandieną,— 
vienok pasėsim 
tau gėlę vieną:
“Už skausmo ryby, 
brolau viendali, 
skrajok sau liuosas 
pa dvasiu šalį...
Tenai, kur protas 
žmogaus nesiekia, 
kur savo tinklą 
slaptybė driekia...

Visiems juk lygiai 
kentėt čia teko, 
bet tavo raudy 
išgirst neteko.
Tu jąs mylėjai, 
brolau bedali... 
su jom’s nuėjai 
į dvasiu šalį...
Vienok... nekviesk gi 
tenai gyvuosius!... 
nesiūlyk jiemsiems 
takus savuosius...
Ak, mums gyventi!
ak, mums kentėti!
jieškot, svajoti... 
priekyn krutėti!...” 

6—IV—1912. SL Strazdas.
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Darbininkas irka= 
pitalistas.

Dabartinis darbininkas pri
verstas pasikakinti labai ma
žu daiktu skaitlium, paskir
tu jo ypatiškam suvartoji
mui, tuo tarpu pas kapitalis
tą stačiai ju perdaug. Jei bū
tu pas kapitalistus 50 gaivu 
ir 100 kojų, kaip pas mitolo
giškus milžinus, tai ir tu ne
pakaktu, kad sunešioti visus 
skriblius ir pantaplius, kurie 
voliojasi ju garderobuose. 
Turtuoliai gailestauja apie 
tai, jog negalima taip ištem
pti savo pilvus, kad į juos 
galimą būtu sukišti visus val
gius, kuriais apkrauti ju sta
lai. Jei proletarams kenkia 
permažas suvartojimas, tai 
kapitalistai lieka tikrais kan
kiniais arba “mučelninkais”, 
ką turi kankintis dėl savo 
pertekliaus. Seniau šventai
siais buvo fanatikai, ką kan
kindavo save pasninkais ir 
visokiais suvaržymais, ką gy
vi sudžiūdavo, dabar kapitalo 
didvyriais arba naujo tikėji
mo šventaisiais, kurio aug- 
ščiausiu dievu liko auksas, 
tampa tie, kuriu pilvai taip 
išsitempia, jog juos net sun
ku nešioti su savim, kuriu 
širdįs taukais apaugę. Toki 
kapitalistai—tai tikri šventi 
“mučelninkai”: nuobodumas 
pavergia juos, ligos kankina 
ir darko, visokeriopas per
teklius iš ju “rasos” gami
na išgamas... Visokį do
ros apaštalai vieton to, kad 
mokyti juos susilaikymo,vien 
darbininkams pataria sutau
pomu užsiimti. O taupyti pi
nigus darbininkams labai pa
ranku. Atėmei nuo turčiaus 
pilvo ir nešk į banką, kad ka
pitalistas galėtu plačiau savo 
biznį varyti. O jei tie pini
gai žūtų tenai ir pas darbi
ninką daugiau nebesugrįžtu, 
tai kas per bėda: juk tie pi
nigai pakliuvo į kapitalistu 
rankas! Popiežius gi neseniai 
nuosavybę pavadino šventa, 
popiežius ir visoki kunigai 
galvas lenkia prieš dievą-auk- 
są ir prieš jo vyriausią prana
šą, šventą kapitalą,—ir už tai 
tik truputį prisieis palaukti 
ir vieną gražią dieną visi ka
pitalistai liks šventais ap
skelbti. O šventiems nieko 
nereikia gailėtis. —Teūžia na
bagai. Z. A.

Zinių=žineles

*

Kanarkos kasyklose.
Daugumas katastrofų ka

syklose atsitinka nuo sprogi
mo anglinio gazo. Techni
kai seniai jau stengiasi išrast 
būdą, jeigu ir ne visai atsi
kratyti nuo to pavojaus, tai 
bent į laiką jį patėmyt. Bet 
pasirodo; kad tame dalyke 
paprasta kanarka taip-pat 
jautri, kaip jautriausi tech
niški aparatai. Jinai pajun
ta anglinio gazo priemaišą 
kasyklų ore daug pirmiau, 
negu jį pajunta žmogus. To
dėl kasyklų darbininkai (Eu
ropoje) tankiai ima su savim 
į požemius klėtkas su kanar- 
komis: nepaprastas, neramus 
musu geltonu draugiu užsi
laikymas parodo, jog jos jau
čia ore anglinį gazą. Ne vie
na nelaimė tapo perspėta pa- 
sidėkavojant tu tyro oro my
lėtoju jautrumui. Gelbėto
jai, leisdamiesi į išgriautą 
kasyklą, ima su savim apart 
visokiu įrankiu dar keletą 
klėtku su kanarkomis, idant 
patirti, ar nėra dar užsilikę 
kasykloje anglinio gazo.

Voratinklis ir žmogaus 
plaukas.

Plauko plonumas seniai jau 
tapo priežodžiu: męs sako
me—“nė perplauką”, “plau- 

nės dūdukės” ir t.p., nore- 
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darni tuomi išreikšti žymę 
mažiausio plonumo. Bet toks 
sulyginimas vargiai kam tin
ka, nes gamtą suteikia mums 
plonumo pavyzdžiu, kurie to
li perviršija plauko plonumą. 
Paprastai mūsų plauko sto
rumas lyginasi /0—į milli- 
metro, gi šiurkščiausis vilnos 
plaukelis ne storesnis milli- 
metro. Set ir vilnų plauke
lis labai storas ir šiurkštus, 
sulyginant su voratinklio sto
rumu. Kiekvienas voratin
klio siūlas susideda iš daugy
bės ploniausiu siūlyčiu. Ta 
voro kūno dalis, kuri daro 
tuos siūlelius, yra kaipir rė
tis su tūkstančiu mikrosko
pišku skylučių, per kurias te
ka sušąlantis ore skystimas. 
Tie atskiri siūleliai susivie
nija ir iš ju pasidaro jau vie
nas voratinklio siūlas. Kiek
vienas tu pradiniu siūleliu 
neišmieruojamai plonas ir 
visai negali būt lyginamas 
su žmogaus plauku, nes pa
starasis išrodytu, kaip kokis 
rąstas sulyginant su siūlu.

J. Stropus.
(Iš “Pr. i L.“)

Europos turtai.
Kaip dabar pasirodo, Eu

ropa negali susilygint su A- 
merika savo turtingumu. 
Viename tik New Yorke mi- 
liardieriu beveik tiek randa
si, kiek visoje Europoje, o 
kame dar Chicago, Philadel- 
pia, Washingtonas. Europos 
turtai, kilnojami ir nekilno
jami, apkainuoti 470 miliar- 
daisrub., iš kuriu 104 miliar- 
dai esą apyvartoje. Per pasku
tinius 40 metu Europoj apy
vartos kapitalas pasididino 
dvigubai. Iš Europos valstijų 
turtingiausia skaitosi Ang
lija, kurios turtas įkainuotas 
118miliardu rub.Francijos— 
99 miliar., Vokietijos — 80 
miliar., Rusijos—64 miliar., 
Austro-Vengrijos—40 milr., 
Italijos—32 milr., Belgijos— 
10 milr., Olandijos—9 milr. 
Apyvartoje randasi kapitalu: 
Anglijoje—42 miliardai rub., 
tai yra 40% visu jos turtu, 
Franci joje—26 milr. (26%), 
Vokietijoje 15 mlr. (arti 20%), 
Rusijoje—5£ miliardo (8%). 
Padalinus valstijų turtus ant 
gyventoju skaitliaus, pasiro
do, kad ant kiekvieno gyven
tojo vidutiniškai atsieina: 
Anglijoje—2,960 rub., Fran
ci joje—2,600 r., Olandijoje— 
1840 r., Belgijoje ir Vokieti
joje po 1560 r., Austrijoje— 
ir Italijoje—1000 r., Rusijo
je viso labo 600 rub. Gyvais 
gi pinigais išpuola ant kiek
vieno gyventojo: Anglijoje— 
1060 rub., Franci joje—680 r., 
Olandijoje —500, Belgijoje— 
428, Vokietijoje—240, Aus
trijoje ir Italijoje po 90 rub., 
Rusijoje gi 54 rub.

Iš tu skaitliniu matyt, kad 
tenai žmonės yra turtingesni, 
kur augštesnė apšvieta ir ge
resnė tvarka.

Korespondencijos
Chicagos chronika.

Pasklydęs gandas apie liet, 
laikraštininku susivažiavimo 
pairimą buvo ne be pamato. 
Chicagiečiai “susirūpino” pa
matę, kad bus mažai “sve
čiu” iš kitur. Kotelis atsa
kyta ir pasiusta telegrama į 
New Yorką, kad nevažiuotu 
iš ten. Vienok Sirvydo būta 
išvažiavusio. Tas pats ir su 
Dr. Šliupu. Taigi nieko ne
liko, kaip imti kitą hotelį ir 
ruoštis prie “didžiojo seimo”, 
kuris, žinoma, ir įvyko.

* **
Rugsėjo 26 d. š. m..“Frei

heit Turner” salėje kalbėjo 
scrantonietis Dr. J. Šliupas. 
Nors rengėjai padarė įžangą, 
tečiau žmonių buvo veik pil
nutėlė salė. Šliupo kalba,
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Pastaruoju laiku anglių kaina taip augštai pakilo, kad darbininkai jau neįstengia ju 
nusipirkti. Paveikslas parodo, kad jeigu angliai neatpigs, tai juos turės nuo minios 
saugoti policija, kaipo didžiausį brangumą.

reikia pasakyti, abelnai, tol 
gera, kol jis - nesikiša į poli
tiškus klausimus. ■ Politika 
Šliupui nesiseka. Ir ištikro, 
juk negalima sėdėti ant dvie
ju kėdžių: ankščiau ar vėliau 
jos prasiskės ir... žinoma. 
Vienu sykiu agituoti už Deb- 
są ir Afrikos Hutu šaulį—pul
kininką Rooseveltą reiškia 
nedaugiau, kai sėdėjimą ant 
dvieju kėdžių... Šliupas, ro
dos, turėtu žinoti, kad gar
susis pulkininkas yra ne kas 
kitas, kaip dolerio agentas... 
Jei jis to nežinojo, tai jam tą 
parodė jo kalbos beklausanti 
publika: kalbant apie soc. 
partiją Šliupo kalbą sekė 
trenksmingi aplodismentai, 
gi apie garsųjį liutu šaulį— 
tyla.

* **
Manoma sukviesti bendrą 

sueigą mūsų laikraštininku- 
rašytoju. Nors tokia sueiga, 
reikia manyti, nieko gero dar 
neduos, vienok bendrus drau
giškumo ryšius ji gali už- 
megsti tarpe mūsų pažangių
jų draugu-laikraštininku. 
Ateitis parodys.

* * *
Man praneša, kad Lietuviu 

Mokslaeiviu vakaras, 29 d. 
rugsėjo, buvęs gana link
smas. Linkėjimus išreiškę: 
nuo Spaudos Draugijos—Sir
vydas, nuo Chicagos Draugi
jų Susivienijimo—Hertmana- 
vičius. Ir patįs mokslaeiviai 
“bažijęsi” nešti šviesą “į su
rūkusias bakūžėles”. Lauk
sime, lauksime; senai jie tu
rėjo tai padaryti. Vakaras 
atsibuvo “Aušros” draugijos 
svetainėje. Stasys.

Lawrence, Mass.
Dabar pas mus yra labai 

didelis darbininku judėjimas. 
Protestai, prakalbos, mitin
gai,—žodžiu sakant, visi dar
bininkai yra perimti revoliu- 
cijoniškumu ir kiekvieną die
ną yra pasirengę į kovą už 
geresnį būvį prieš skriaudi
kus.-

3 d. spalio patrijotai turė

LAISVE
IS “BOSTON AMERICAN

jo savo mitingą ir nutarė 
protestuoti prieš L W. W. 
uniją. Tame susirinkime da
lyvavo ir vyriausias airiu ku
nigas Oraila, kuris atsižymė
jo keikimu I. W. W. unijos. 
Dabar visi patrijotai nešioja 
net po kelias amerikoniškas 
vėliavas, prisisegę prie krū
tiniu ir užsikišę už kepurių.

64 kp. L. S. S. darbuojasi 
dėl darbininku labo, kiek tik 
galėdama. 18 rugsėjo buvo 
prakalbos, o 21 rugs.—ba
lius. Ant 29 rugsėjo taipgi 
buvo surengtos prakalbos, 
bet ir priežasties streiko liko 
atidėtos ant 6 spalio. Nu
tarta partraukt 300 “Kovos” 
egz. ir dalint žmonėms dy
kai. Socijalistu kuopa jau 
turi 28 narius ir laikosi gerai.

23 rugsėjo S. L. A. kuopa 
parengė prakalbas; kalbėjo 
F. Živatkauskas. Jo kalba, 
galima sakyti, buvo gana 
gera, tik ant klausimu reika
le S.L.A. atsakinėjo nekaip.

6 spalio ir mūsų kunigas 
pašventė savo pamokslą kei
kimui I. W. W. unijos. Tai 
matot, darbininkai! Už iško
vojimą mums geresnio kąs
nio duonos darbininku vado
vai yra iškeikiami. Tik ge
rai pagalvokit, o. tuojaus su
prasit, kas mūsų priešai 
kas draugai.

J. Lukšinis.
Springfield, III.

Rugsėjo 29 d. L. S. S. 29 
kuopa parengė prakalbas. 
Kalbėjo J. Kačergius, D. 
Kasparka ir V. Brukevičius. 
Visi nurodė netikusio-surė
dymo šunybes ir kvietė dar
bininkus suprasti savo reika
lus, spiestis po raudonu ve- 
luku ir visiems išvien kovoti 
už pagerinimą būvio. Taip
gi ragino šviestis, skaityti 
laikraščius ir knygas. Tar
puose prakalbu buvo dekla
macijos. Auku padengimui 
lėšų surinkta 4 dol. 76c.

A. Čekanauskas.
So. Omaha, Neb.

Pas mus vasaros sezonas 
prabėgo be jokios naudos.

ir

29 rugs, socijalistu svetai
nėj atsibuvo diskusijos te
moj : už partyvišką ar bepar- 
tyvišką žmogų balsuoti? Lai
mėjo už partyvišką. Toliaus 
buvo monologai. Stankutis 
griežė ant smuiko, E. Stan- 
kaatė deklamavo eiles, M. 
•Ustupienė gražiai padainavo. 
John Bamba laikė spyčiu. 
Visi savo užduotis atliko ge
rai.

Spalio 6 d. L.S.S. 17 kuo
pą parengė diskusijas, temoj: 
už kokią partiją darbininkai 
privalo balsuoti? Laimėta— 
už socijalistu partiją.

Jauna Mergaitė.
Athol, Mass.

Nors Atholis yra neva 
“sausas”, bet pas lietuvius 
rudžio niekad nestoka. Jeigu 
nedėldienyj'pajunta, kad kur 
nors yra bačkutė, tai susi
spiečia, kaip musės prie me
daus. Moterįs vyrams neap- 
sileidžia. Jos daugiau rūpi
nasi apie stiklą alaus, negu 
apie savo kūdikius. .

Laikraščiu pas mus parei
na mažai. Jeigu kurį-nors 
pakalbini, kad užsirašytu, tai 
atsako, kad pinigu neturi ir 
bijosi, kad “iš kelio” neišves
tu. Mat pas juos girtuoklia
vimas, tai geriausias kelias.

Švogeris.
Central Brooklyn, N. Y.

Mažai kas kada matyti 
laikraščiuose iš šios apielin- 
kės, nes čionai apsigyvenę 
žmonės mažai susipratę ir 
mažai rūpinasi savo reika
lais. Daugiausia apsigyve
nę italai, lietuviai, taipgi yra 
ir lenku. Lietuviai daugiau- 

į šia dirba cukernėse ir kaver
nose, kurios priklauso Ar
buckle Bros, kompanijai. Li- 
kišiol darbininkai, dirbanti 
prie žalio cukraus ant doku, 
gaudavo mokėt už valandą 
20 centu. Kurie gi ima iš 
laivo—po 30c. (iš laivu dau
giausia imdavo italai). 27 d. 
rugsėjo darbininkai, kurie 
imdavo iš laivo, sustreikavo, 
reikalaudami 35c. į valandą 
už ju darbą. Kompanija pa
ėmė iš cukernės ir iš kaver
nos ištikimus (ju terpe ir lie
tuvius) savo darbininkus ir 
pastatė į streiklaužiu vietą, 
kurie ir dirba už 30c., tai yra 
už seną streikuojančiu mo
kestį. Bet šiaip ar taip kal
bant, o streikai galę turi, 
nes kur pirmiau mokėjo po 
20c. į vai., dabar mokama 
25c. už tą patį darbą. Žino
ma, tuos 5c. be prašymo pa
kėlė; tik superitendentas pra
šė darbininku, kad nesibun- 
tavotu ir kitu darbininku ne- 
buntavotu, o jis mokės po 25 
centus į vai. vietoje 20c. Pa
sirodo, kad nestreikuoti yra 
geriau, negu streikuoti, nes 
streikuojantieji dar nieko ne
laimėjo, o jau tie, kurie ne
streikavo, laimėjo 5c. į vai.

Kasžin, kad visi darbinin
kai kartu sustreikuotu, kam 
tada be prašymo pakeltu mo
kestį už darbą? J. A.

Thompsonville, Conn.
Gal jau daugeliui žinoma, 

kad čia randasi didelė divo- 
nu dirbtuvė, kurioj telpa 
5000 darbininku ir iki šiol vi
si dirbdavo už gana pigu mo
kestį. Nekurie vyrai gau
davo tik po $6.00 į savaitę.

Taigi pastaruoju laiku ir 
čionai žmonės pradėjo rištis 
į uniją, bet neatmenu tikrai, 
gal į I. W. W. Taigi jau 4 
savaitės atgal, kaip buvo su
sirašę prie unijos apie 300 
darbininku. Bet bosai paga
vę j u vardus, beveik visus 
prašalino iš darbo, o liku
siems pakėlė mokestį.

23 rugsėjo ir vėl pribuvo 
organizatoriai unijos ir pra
dėjo sakyt prakalbas ant 
kompanijos žemės, bet komp. 
iš ten pasisekė pravaryt; bet

Čia męs neturėjome progos 
išvažiuoti į laukus ir pasi
džiaugti žaliuojančiais mede
liais. Nors draugijos ir ren
gė balius, bet dvokiančiose 
svetainėse. Dabar, atvėsus 
orui, ir vėl griebiasi už balių. 
Rodosi, kad bus kas subata. 
Reiktu nors socijalistu kuo
pelei ką-nors geresnio pa
rengti, nes baliai juk žmo
nėms jokios naudos neatne
ša. Man išrodo, kad agita- 
tyviškos prakalbos prieš rin
kimus yra būtinai reikalin
gos. Lietuviškas gi benas 
su Birutės choru galėtu reng
ti koncertus ir tas visuome
nę labiau užganėdintu, negu 
baliai. Krivu-Krivaitis.

Montello, Mass.
Čia lietuviai turi savo baž

nyčią, neaprašytą vyskupui. 
Ją valdo išrinktas komitetas 
iš 12 vyru. Tad kunigai ne
gali nunešti parapijos pini
gu, kas jiems labai netinka. 
29 rugsėjo buvo atvažiavęs 
vyskupas ir davė savo “in
struction” aprašyti vyskupui. 
Spalio 4 d. komitetas sušau
kė extra susirinkimą. Pirmi
ninkas J. Sinkevičius ir F. 
Alaševičius nurodinėjo blė- 
dingumą aprašyti vyskupui 
ir pasakė, kad mūsų dvasiš- 
kija tik nori išvilioti iš dar
bininku sunkiai uždirbtus 
centus. Kun. Dragunevi- 
čius ragino aprašyti vysku
pui. Žmonės gi pradėjo 
šaukti: “sėskis, sėskis, kuni
ge!” Matydamas, kad nieko 
nepeš, susinervavęs išbėgo iš 
susirinkimo. Leido per slap
tą balsavimą. Kad neapra
šyti 282 balsai, o kad ap
rašyti—34 bal. Čia aiškiai 
pasirodė, kad maža dalelė 
yra karštu fanatiku, prita
riančiu vyskupams ir kuni
gams. Seniai jau buvo nu
tarta už šliub'ą nemokėti dau
giau per $10, o krikštas už- 
dyką ir t. t. Dabar ir vysku
pas parapijos nutarimus už
tvirtino. Mato ir vyskupas, 
kad kitaip iš montelliečiu 
nieko nepeš.

kada pradėjo mitingą ant 
miesto žemės, tai komp. pa
prašė policijos, kad pravary
tu, vienok iš ten jau agitato
riai nesitraukė ir pasekmin
gai toliaus vedė mitingą. 
Buvo kalbama angliškai ir 
lenkiškai. Taijada tik bo
sai tėmijo, kurie darbininkai 
klausosi prakalbu. Vienas 
bosas buvo net su karieta, 
tai tam darbininkai nesigai
lėjo tumeitėm nukvarbuoti 
arklį ir karietą.

Berželis.

Millinocket, Me.
30 rugs., 2 vai. išryto pra

žuvo liepsnoje A. Marauskas, 
jo moteris ir 2 vaikai, o vie
ną, 4 metu senumo, ištraukė, 
bet 2 vai. po pietų mirė bai
siose kančiose. Taipgi pra
žuvo dar vienas lietuvis, at
važiavęs iš Bostono (vardas 
nežinomas), paėjo iš Kauno 
gub., Telšių pav. Paliko pa
čią ir vaiką Lietuvoje. Rado 
14 dol. pinigu. Antanas Ma
rauskas prigulėjo prie šv. 
Roko dr-stės Rumford Falls, 
Me. Tai vis vaisiai girtuok
lystės.

— 2 d. spalio, tūlas fran
co zas šešiais šūviais nušovė 
M. Brawn’nienę ir norėjo sa
ve nusišauti, bet tuojaus ta
po suareštuotas ir nugaben
tas. D. Stirpeika.

Laiškas į Redakciją.
Gerbiamoji Redakcija! Ma

lonėkite duoti vietą mano 
keliems žodžiams Jūsų laik
raštyje.

Aš nespėjau atvažiuoti A- 
merikon ir jau tapau pava
dintas Rusijos šnipu. Pava- 
dintojas yra iš “Keleivio” 
personalo R. Vasiliauskas. 
Jisai tai pripažino 6 d. spalio 
š. m. ant viso LSS. 60 kuo
pos susirinkimo ir pasakė, 
kad aš gaunąs į 30 dol. į mė
nesį nuo rusu valdžios. Ker
štas kilo už tai, kad buvau 
vienas iš apkaltintoju F. Ba- 
gočiaus. Todėl meldžiu ger
biamosios visuomenės giliau 
į dalyką pažvelgti ir palauk
ti, kol tą dalyką išriš trečių
jų teismas. Taip-gi turiu 
pridurti, kad Vasiliauskas 
paminėjo tokias ypatas, su 
kurioms aš jokios pažinties 
neturiu ir manęs ypatiškai, 
išskiriant draugu, niekas ne
pažįsta ir su nieku jokios pa
žinties neturiu.

Pranas Svotelis.

Pajieškojimai.
Pajieškau Jono Kiedžio, paeina iš 

Kauno gub., Baisogalos parap., Sitoliy 
kaimo, apie 20 mėty kaip Amerikoje. 
Jis pats arba kas apie jį Žino, pranešk it 
greitai, nes jo sūnus Franciškus atva
žiavo ir neturi pas ką gyvent.

Frank Syrutis,
2320 Wakeling st., F. K. D.

Philadelphia, Pa.

Pajieškau pusbroliy Jono ir Povylo 
Gūžių. Pirmiaus gyveno Gilberton, Pa., 
o dabar nežinau kur. Malonėkite atsi
šaukti patjs arba kas žino, kur jie gyve
na, praneškit Šiuo adresu:

M. Vasiliauskas,
P. O. Box 35, Athol. Mass.

Pajieškau savo pusbrolio Kazimiero 
Paršuko, paeina iš Kauno gub., Vilk
mergės pavieto, Švedasy parapijos, Sa- 
dukiy kaimo. Taipgi pajieškau draugo 
Rapolo Grumbino ir drauges Karaliuos 
PernavaiČios, abudu Kauno gub., Vilk
mergės pav., Juzinty parap., Martincu- 
ny kaimo. Meldžiu atsišaukti šiuo ad
resu :

Antanas Bulkis,
2334 So. Oakley avė., Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui merginos nuo 
20 iki 28 mėty, tiktai nemažo ūgio, my
linčios apšvietą, dailę ir nebijanti civi
liško apsivedimo. Atsišaukit sekančiu 
adresu: »

M. Vixva,
P. O. Box 117, Athol, Mass.

-t

Pajieškau pusbrolio Adomo Naraus- 
ko, Paeina iš Kauno gub. ir pavieto, 
Kermelausko miestelio, 8 metai kaip 
Amerikoj, 28 m. senumo. Pirmiau gy
veno Scrantone, o dabar nežinau kur. 
Jis pats arba kas kitas meldžiu pranešti 
šiuo adresu:

Simon Narauskas,
2038 Price st.. Scranton, Pa.
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VIETINES ŽINIOS
Tūlas F. J. iš Brightono 

. pasiryžo kumščiais atkeršyti 
vienam žmogui, nes tasai 
jam kuom tai neįtiko. Susi
taręs su savo sėbru Z. B. už
puolė savo priešą ant gatvės. 
Vienok ir kitas turėjo savo 
draugu. Todėl kilo tikra 
kova, Vienam apdaužė akis, 
kitam perpjovė sprandą, taip 
kad net gydytojas turėjo jį 
susiūti.

Bet ant rytojaus užpuoli
kai išėmė dar ir varantą, ta
rytum čia būtu ne ju, bet ant 
ju užpulta. Bet ant teismo 
viskas kitaip išėjo. Čia už- 

- puolikas liko nubaustas teis
mo pasimokėti $20. Kuomet 
jam reikėjo pasimokėti baus
mė, tai pas visus jo sėbrus 
susirado tik keli doleriai ir 
ligi nepristačius pilnos su
mos, vargšas, buvo uždary
tas belangėm

Reikia pasakyti, kad tie 
užpuolikai yra karšti fanati
kai, žmonės nemylinti švie
sos.

h Tai, kuomi gali Pasitikėti
M Jai imti vaistus, imk tokius, kuriais gali pa-

sitikėti—tokius, kurie yra žinomi nuo seniai 
ir apie kuriuos žinoma, kad yra pagelbėję ki- 
tiems. Atsitikus kokiai nesveikatai plaučių, 
gerklinės kremzlės, ypatingai jai dar prie to 
esti koąulys, tai geresnio vaisto nerasi kaip

Severos Balsamas
Plaučiams

(Severa’s Balsam for Lungs)

. Jis sulaiko kosulį, atliuosuoja 
skreplius, gydo skaudamus 
plaučius, palengvina kvėpuoti

Kaina 25c. Didesne bonkele 50c.

Nieks nepatikėtu,
kokius baisius skausmus turėjau ir kiek pini
gų išleidau'pagelbos jieškodamas, bet jos ne
radau, kol man kažin kas nepatarė bandyti

Severos
Gothardišką Aliejų

(Severa’s Gothard Oil)

Persitikrinau, kad tai yra geriausias išlaiki- 
nis vaistas nuo reumatizmo, neuralgijos 
skausmų, sustirimo, suputimo, šlubumo ir 
skaudėjimo strėnose. Vienas žmogus čia 
taipgi turėjo skausmą kojose per keturis me
tus, mėgino visokių vaistų, bet jam niekas 
negelbėjo ir tik nuo jūsų vaistų jam paleng
vėjo”. Stanislav Gląb, -

Kaina 50 centų. New Bessemer, Pa.

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

EMPLOYMENT OPI ICE
3 Tremont Row, - - Boston, Mass.

Edmundo Steponaičio Raštai
Pilnas posmertinis eilių ir prozos rinkinys, jau atspaustas

Kaina tik $1.00
Tuos, mus jaunučio poetos, poezijos žiedus, galima gauti pas:

AL. STHF>O1NAIT1S,
745 Glenmore avė., Brooklyn, IN. V.

Brightonietis.

Mūsų “gerasis” majoras 
Fitzgerald atsisakė duoti I. 
W. W. vadovams pavelyjimą 
surengti Fannuel Hali pro
testo mitingą prieš laikymą 
kalėjime Ettoro-Giovannitti.

Čia dar kartą pasirodė ma
joro prijautimas kapitalis
tams.

Angliškas laikraštis “Cam
bridge Standard” rašo, jog 
dvi lietuvės M. Br-nė ir Ona 
Jas-nė tapo suareštuotos už 
vagystę ir teisme turėjo pa- 
simokėti kožna po $5.00. Dar 
Čionais yra toksai prastas 
įpratimas, kad pasiturinčios 
moterįs palieka namie ma
žus kūdikius ir eina ant gelž- 
kelio anglių rinkti. Tuomi 
nori sutaupyti daugiau pini
gu. Taip atsitiko ir su virš- 
minėtomis moterimis.

Reikia žinoti, jog nevalia 
imti anglies iš po vagono, 
bet tiktai, kur randasi ant 
gelžkelio. Dabar valdžia pra
deda aštriai persekioti už 
anglies rinkimą. A. Giritė.

“Laisvės” N79 vietinėse 
žiniose So. Bostono jaunimas 
buvo pavadintas bolininkais 
ir girtuokliais ir tik už tai, 
kad neatsilankė ant 60 LSS. 
kp. parengto teatro ir šokiu. 
Čia turiu pasakyti, kad tokis 
pavadinimas yra So. Bostono 
jaunimo įžeidimu. Jaunimas 
gerai supranta vertę tokiu 
pasilinksminimu ir nėra prie
šingas 60 kp., bet kadangi 
60 kuopoj atsirado išdaviku, 
kurie pradėjo užkenkti vie
šiems lietuviu susirinkimams 
ir areštuoti kalbėtojus, tai 
todėl męs ir nesilankėm į mi
nėtąjį 60 kp. pasilinksmini
mą. Juk nemalonu drau
gauti su išdavikais.

Antanas Latvinskas.
Nuo Red.—Panašus atšau

kimas gautas ir nuo J. Leka
vičiaus. Talpinam pirmiau 
gautą.

Severos vaistai yra pardavinėjami aptiekose. Nesiduok, kad tau kas 
įkalbėtų imti kokius kitus vaistus. Jei tavo aptiekininkas negali 

parūpinti, rašyk pas mus. Gydytojo patarimą suteiksim dykai.
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bus ketvergo vakare 16 spa
liu, ppbažnytinėj svetainėj.

Pati paroda atsibus 12 d. 
spaliu. Maršuojantieji turi 
būti 9:30 vai. ryte pobažny- 
tinėj svetainėj. Visus kvie
čia atsilankyti

Komitetas.

Pirkite barbernią.
Ant geriausio trakto So. 

Bostone parsiduoda barber- 
nia su visais įtaisais už $600. 
Mažiausia biznio įplauka nuo 
55 iki 60 doleriu per savaitę.

Geriausia proga pirkti iš
dirbtą biznį iš Lithuanian 
Agency, 233 Broadway, tel. 
So. Boston 1236 W.

Antanas Ivaškevič, Mgr.

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. Boston.

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.

Drauge, pasakyk man per 
kokį agentą geriau siusti pi
nigus ir pirkti šipkortes? Ge
riausia pirkti šipkortes ir siu
sti pinigus per agentą

P. BARTKEVIČIA
877 Cambridge St.,

E. Cambridge, Mass.

Skaitytojams.
Meldžiame visų tŲ “Lais

vės” skaitytoju, kuriu 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.

DIDŽIAUSIAS METINIS BALIUS
Rengia Draugyste D. L. K. Vytauto

atsibus Columbus Dienoje

Spalio 12 dieną | October|, 1912
SVETAINĖJ DAHLGREN HALL

Kampas E ir Silver Sts., So. Boston, Mass.
Prasidės 2 vai. po pietŲ ir trauksis iki 12 vai. nakties.

Bus tai linksmiausis balius, kokio southbostoniečiai 
dar neturėjo. Grąjis puikiausia orkestrą lietuviškus ir 
angliškus šokius. Bus visokiu gėrymu ir užkandžiu.

Visus kviečia atsilankyti KOMITETAS.

m

Nedėldienį 13 d. spaliu so
či jalistu svetainėje atsibus 
paprastas 60 socijalistu kuo
pos mitingas.

Tenais pat vakare atsibus 
prakalbos.

Columbus dienoje yra ren
giama didelė paroda visų 
tautu. Ir lietuviai gavo nuo 
miesto valdžios užkvietimą, 
kad prisidėtŲ prie parodos. 
VisosL^raugystės nutarė pri
sidėti nMųsos eis išvien po 
viena lietuviskasVėliava. Jei
gu kas nepriguli' prie jokios 
draugijos, visviena gali pri
sidėti.

Pirmas susirinkimas atsi-

CASTLE SQ. TEATRAS
Perstatymai prasideda 2 vai. po piet 

ir 8 vai. vakare.
Šią sąvaitę bus lošiama

“THE AVIATOR”
Publika bus labai užganėdinta šiuo juo

kingu perstatymu.

Kitą savaitė bus lošiama

“Such a Little Queen”
Tikietus galite gauti po num. 15 Winter 
St. arba teatre ant pleciaus Castle Sq., 
Boston, Mass.

M Telephone So. Boston. 845 M
| DR. F. MATULAITIS
@ 495 Broadway
g SO. BOSTON, MASS. ;
g Valandos: J
& Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare. j 
@ Nedeliomis iki 3 vai. po piet. <
Žc)O<cMcX3O3O<cX3OO<®!

J. R. TUIINILA
Užlaikom didelę

Krautuvę (3
Deimantų, Laikrodžių Waltham ir 
Elgin, ir Šlitibinių Žiedų. Užlaikom 
keliaujančius agentus ir orderius pai
mam ir pristatėm į namus. Užlaikom 
taipgi Didelę Sankrovų Drapanų :Vy- 
rams Siūtus, Overkotus ir Marškinius.

Duodam ant bargo ir ant išmokesčio.

Washington Street
BOSTON, MASS.

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

F. S. Šimanskis.

TEISINGIAUSIA < A
IR GERIAUSIA API I K K A

LIETUVIŠKA «**< * llulV/X
Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai Lietu
vos ar Amerikos daktarę. Tai vie
natine lietuviška aptieka Bostone ir 
Massachusetts valstijoj. Gyduolių 
galit gaut,kokios tik pasaulyj varto
jamos. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiusią per expresą.

Aptiekorius ir Savininkas

K. SIDLAUSKAS 
f 

226 Broadway, kamp. c st.
SO. BOSTON, MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.
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Didžiausias
Darbininkų 
Sąvaitinis 
Laikraštis

VISIEMS ATHOL’YJ ŽINOMAS LIETUVIS

Kostumeriškas Kriaučius
Siuvu visokius Vyriškus ir Moteriškus rubus. 

Kiekvienam pritaikau pagal jo norą ir pasiuvu pa
gal naujausią madą. Senus sutaisau, išplaunu, iš
valau, išprosinu ir padarau kaip naujus. Visą darbą 
gvarantuoju. Taipgi priimu iŠ tolimesnių miestelių, 
kurie prisiunčia audimą dėl siūto arba kitokio ap
vilksi lo. Gauna nuo manęs panaikinimą, kaip nu
imt mierą ir madas dėl išsirinkimo. Todėl, lietuviai 
ir lietuvaitės, reikale kreipkitės pas savo tikrą tau
tietį, o busit užganėdinti.

P. BUZEW1CK, ;
252 South St., Ath^l, Ala

KOVA” Leidžiamas
Lietuvių Soc.
Sąjungos
Amerikoje

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

“KOVOJ” rašoma apie darbininkų gyvenimą, vargus ir nurodoma, kaip ) 
prašalinti juos. 1

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

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

Prisiųskit savo adresą, o gausite vieną “Kovos” num. pažiūrėjimui 1 
DYKAI. Nuo naujų metų “Kova” išeina tokia kaip “Keleivis”. i

E. M°yamensing Avė.
6V<. PHILADELPHIA, F>HI\IX’A.i 'i i u^/ii w
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Draugijos 

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

“ Laisves” 
Spaustuvę

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

Konstitucijas, 
Knygas, Plakatus ir 
Visokius Darbus.

f

Ypatingai atydą atkreipiant 
j draugi j y darbus. Niekad 
nereikia duoti darbą j tokias 
spaustuvėlės, kurių darbinin
kai nemoka lietuviškoj kalbos 
ir nepažįsta savo amato, nes 
ten tik sudarko darbą. Jeigu 
turit kokį spaudos darbą, tai 
siyskit jį mums šiuo adresu:

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

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 tikrŲ Die
vo prisakymu. Tuo tarpu, 
ant jezuitŲ 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, 
242 W. Broadway, South 
Boston, Mass.

LIETUVIŠK AI-LENKIŠK AI-RUSIŠK AS

DAKTARAS
Vienatinis mus tau- 
tos Medicinos Profe- 
sorius Massachusetts 
steite. Jau arti 18 j 
metų, kaip aš pasek- 

'mingai gydau ir at- t 
lieku operacijas. Te- 
myk!!! Neik jieškot ® 
manę į aptieką ant ’____________
kampo po mano ofisu, bet lipk vienais 
trepais augštyn 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 6 iki 9 vai. vakare.

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

Telephone Richmond 1067-R.

<D
5

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

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

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

SAVININKAS IR FABRIKANTAS

Garsių Lietuviškų—Lenkiškų Vaistų

Perkant žiūrėk, kad butij ta niurkė, 
o gausi teisingai.

Geriausia gyduolė nuo Skaudėjimo 
Galvos, Kataro, Pečių, Krutinės, 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.

Vyno, Visokių Likierių, Degtinės, Rusiškos “Monopolkos”, 
Šampano, Alaus, Eliaus 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 expresą. Rašykite lietuviškai šiuo adresu:

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

a 'V

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 ii- beletristikos straipsneliai. Bet viena 

-tai užklausimai ir atsakymai. Męs atsakysim 
us klausymas, nežiūrint kas ir apie kubus 

svečias. Adresuokite:
1607 No. Ashland Ave., Chicago, III.

jo ypatybe 
į pasiųstus mums v 
klausiama. Tai yra ideališkas namų

Lietuviška KRIAUČKA
Gerbiamos Lietuvaitės, pranešu jums, 

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

ONA CZEPUL1ONIS
242į Broadway, So. Boston, Mass.

Dr. Chas R. Vinal
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Egiutero No. 1. 
Egiutero No. 2. 
Žmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis - 
Trejanka - 
Linimentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Balsamas 
Antylakson del Vaikų 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių

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

ir Kruvinosios - - -
“Uicure” arba gydymas 

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

Galvos Skaudėjimo _ -
Lašai nuo Dantų Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir 

Prakaitavimo Kojų
Geležinis Sudrūtintoias Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaikų 
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 
Gyduoles nuo Grippo - - I
Plaukų Apsaugo toj as 
Muilas Plaukų Saugotojas 
Milteliai nuo Kepenų 
Valytojas Plėmų Drabužiuose - 
Rožes Balsamas - 
Kinder Balsamas -
Bobriaus Lašai ...
Švelnintojas - 
Kraujo Valytojas -
Nervų Ramintoįas -
Egzema arba Odos Uždegimas

75c.

$3.50 
50c.

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. Ktiiiiii

Užsakymus ir pinigus siųskite šiuo adresu:

Meiles Karštligė
Mintjs ir prilyginimai apie meilę. 
Kiekvienam žingeidi ir pamokinanti 
knygelė. Kaina tik 2Oc.

30 VV. Broadway, So. Boston, Mass.
(Pinigus galit siųst krasos ženkleliais)

Yra geriausis Gydytojas-specijalistas, 
kuris išgydo vyrų, moterų ir vaikų ligas 
pagal naujausį būdą. Ne jokis gydyto
jas taip pasekmingai neišgydo, kaip 
męs. Ypatingai greitai išgydomo krau
jo ir odos chroniškas ligas. Apie išgy
dytas Inkstų, Pūslės, Nusišlapinimo, 
laukan ėjimo organų, Plaučių, Reuma
tizmo, Kaulų, Sąnarių, Ausų, Nosies ir 
Gerklės ligas gali jums paliludyti tūks
tančiai ypatų. Patarimas DYKAI!

OFFISO VALANDOS:

Nuo 10 ryto iki 8 vai. vakaro 
Nędėliomis nuo 10 iki 1 po piet.

Boylston Street
BOSTON, MASS.

HARRISON OATVES

DISPENSARE
Jau 20 mctij nuo įsteigimo.

229 Harrison Avenue
Arti Broadway, BOSTON, MASS.

Patarimai DVKA1!
šiokiomis dienomis atidaryta nuo 9 Iki 8 
vai. vakare, šventadieniais nuo 10 ryte 

iki 4 po piet.
Gydome visokias ligas Vyrų, Mo
terų ir Vaikų ir taisome DANTIS.

1 -■ - ■ I-.
Ąteldainas atsinešk šį apgarsinimų.

10c. 
10c.

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

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

$2.00 
$1.00

$1.25

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

$1.00
25c. 

arba
$1.25

$2.00 
$2.00

$50

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip
gi privalo užlaikyti visada mūsų puikias 
Lietuviškas gyduoles savo Storuose ant 
fiardavimo, kad mūsų tautiečiai reika- 
audami, galėtų pas sava štorniką nusi- 

Širkti ir nereikalautų išduoti pinigus 
ovanai kokiems nors apgavikams tose 

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

ALB. G, GROBLEWSKI
COR. BLM A MAIN STS., PLYMOUTH, PA.

DIDELE SANKROVA
visokių lietuviškų, polskų ir rusiškų 
knygų. Reikalingi išpardavikai jx> vi
sus miestus. Reikalaujant kataliogo 
reikia prisiųsti už 2 c. pačto štampą. 
Adresas:

F. Milošauskis
25 — 2nd st., So. Boston, Alass.

Mainantiems adresus.
Kurie norite permainyti “Laisves” 

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

Administracija.

pas Vaikus ...
Groblevskio Pleisteris

(Kaštavolo) -
Pamada Plaukams ... 
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 
Gyduolės nuo Riemens 
Vengriškas Taisytojas Ūsų 
Inkstų Vaistas (mažesne) 
nkstų Vaistas (didesnė) 
Akines Dulkelės 
Gydymas nuo uždegimo Dantų

abelnai Skausmo ir Škorbuto 
Gyduoles ir Mostis nuo Parkų

ir Niežų - 
Gyd. ir Mostis nuo Dedervines 
Gyduolės nuo Paslaptingos Ligos

It doesn't pay io neglect 
A a your Health

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

galo gerkles ir gulėjai kėlės savaites?

. Dr. RiGhter’io <
PAIMPELLSO
tas ištikimas senas naminis vaistas duos 
pagalbą ir prašalįs ilgą vargą jeigu 
urnai vartosi.

Visuomet namuose turėk bonkutę. į 
Platus nurodymai apvynioti apie A 
bonką. $5c. ir 50c. aptiekose. Į

Sergėkis pamėgdžiotų vaistų ir l 
žiūrėk ant Inkaro ir mūsų vardo. V

P. AD. RICHTER A CO., 215 Pearl St., New York. '
Kichtor’io Congo PiH6b yru gerte nuo viduriu eukieUjimo. 25o, ir 60c
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