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AMERIKOJ
Roosevelto sveikata.

Roosevelto sveikata eina 
geryn. Išpradžių buvo saky
ta, kad žaizda yra labai pa
vojinga, betgi dabar visi 
daktarai pripažįsta, kad vis
kas yra gerame stovyje.

Kulka dar neišimta. Lau
kiama, kol Rooseveltas visiš
kai sudrūtės ir viskas norima 
pavesti normaiiškam bėgiui.

Rooseveltas gavo nuo dau
gybės žmonių užuojautos te
legramas. Jų tarpe ir nuo 
Tafto su Wilsonu.
Ettoro-Giovannitti teis

mas.
Grand Jury jau išrinkta. 

Tarpe išrinktųjų yra keturi 
dailydės, 1 namų statėjas, 1 
barberys,. 1 palų darytojas, 
1 skurų pardavėjas ir 1.1. 16 
d. spalio prasidėjo patsai tei
smas. Apskelbtas apkaltini
mo aktas.

Ettorą-Giovannitti kaltina 
tame, kad jų veikimas ir pra
kalbos turėjo tokią sukur- 
stančią įtekmę, kad buvo nu
žudyta Ona La Pizza.

Giovannitti jaučiasi silp
nai. Būdamas kalėjime, jisai 
nupuolė ant 20 svarų.

Katalikai.
Suvienytose Valstijose yra 

17,491 katalikų kunigas, 
13,939 katalikų bažnyčios, jų 
tarpe yra 4,083 vadinamų 
misijonierių bažnyčių, kurio
se nėra kunigų. Per pasku
tinius 10 metų katalikų Su
vienytose Valstijose pasidau
gino ant 3 suvirš milijonų.
Iškilo trįs naujos salos.
Valparaiso, Chili (Pietinė 

Amerika). Iš priežasties per
vartų jūroje, iškilo trįs nau
jos, ligišiol nematytos, salos. 
Josios randasi 60 mylių į 
į pietvakarius nuo Juan Fer- 
nandeco.
Mūsų sufragistės ban- 

/ krutija.
Mūsų sufragisčių komite

tas turi $10.000 skolos. Jo
sios, vargšės, nežino, kaip iš
bristi iš tų skolų. Pačios su
fragistės nenori apsikrauti 
mokesčiais. Todėl pasitiki
ma, kad jas parems moterįs- 
kapitalistės.

Mokytojai sustreikavo.
Alpina, Mich., 15 spalio.— 

Paviete Alpina sustreikavo 
mokytojai. Ligišiol jie gau
davo mėnesinės algos 35 dol. 
Tokios sumos visiškai neuž
tenka pragyvenimui. Todėl 
jie ir išėjo ant streiko.
Geležinkelininkai turi būti 

apsiginklavę.
Kansas valstijoj gelžkelių 

kompanijų viršininkai išleido 
įsakymą, kad visi tarnaujan
tieji ant gelžkelių, o ypač 
konduktoriai, būtų gerai ap
siginklavę, kadangi užpuoli
mai visokių banditų vis dau
ginasi.

Milijonieriaus sūnus.
P. Howar, milijonieriaus 

sūnus iš Chicago,yra kaltina
mas, kad užpuolęs ant mer-

Medžio darbininkai ren= 
giasi į streiką.

Lake Charles, La. I.W.W. 
unija rengia streiką 50,000 
darbininkų, užimtų medžio 
pramonijoj. Tai būtų prote
stas prieš barbarišką teismų 
elgimąsi.

Mat, keli streikieriai yra 
areštuoti ir kaltinami suokal
byje. Jiems gręsia mirties 
bausmė. Apkaltititieji pri
guli prie I.W.W. unijos. Ka
lėjime sėdi 52 darbininku. 
Kalėjime streikieriai sutvė
rė socijalistų partijos skyrių. 
Moterjs reikalauja teisių.

New Yorke atsibuvo kon
ferencija vokiečių moterų so- 
cijalisčių. Nutarė reikalauti 
lygaus dėl vyrų ir moterų 
balsavimo ir apgynimo mo
terystės.
Skeletas 3 milijonų metų 

senumo.
Ottawa, 14 spalio.—Vaka

rinėje Kanadoje atrasta ne
paprasto gyvūno skeletas 
(grobias). Skeletas nugaben
tas Viktorijos muzėjun Mon- 
trealin. Senovės žinovai tvir
tina, kad tasai grobias turįs 
senumo tris milijonus metų.

Artimo meilė.
Chicago, 16 spalio.—Jau

nas vaikinas Willie Rugh iš 
Gary, Ind. davė amputuoti

UZSIENYJ del proto pamišimo ir ma
žiausia iš meilės. Nusižu
dančių skaitlius kasmet vis 
auga. Taip 1878 m. tokių 
atsitikimų čia buvo tik 4689, 
bet 1907 m. jau 7643 ir 1910 
m. 8179.
Ar nekils tik visoj Europoj 

kare.
Londone bijomasi, kad ga

linti kilti karė visoj Europoj. 
Ypatingai bijomasi karės tar
pe Rusijos ir Austrijos. Vi
sos žinios, kurios ateina iš 
tųdviejų šalių rodo, kad tiek 
Austrija tiek Rusija smar
kiai ruošiasi į karę.

Maži prasikaltėliai.
Paryžius 14 spalių.—Pran

cūzijoj labai pradėjo augti 
skaičius mažų prasikaltėlių. 
Pasirodo, kad ant kožno šim
to prasikaltėlių yra 36 nepil
namečiai.

Daugiausia nusidėjėlių ran
dasi iš vidutiniškai pamokin
tų žmonių. Iš bemokslių la
bai mažas procentas nusidė-

RUSIJOJ LIETUVOJvogtas traukinys, kuriame 
vežta caro stalo sidabras ir 
auksas. Tasai traukinys bu
vo išsiųstas iš Maskvos Var- 
šavon. Jį saugojo nuovada 
kariumenės ir pulkininkas 
Bude.

Saugojo, tai saugojo, bet 
iš po panosės pavogė skry
nią su drabužiais ir orderiais 
ir kiek auksinių indų.

Laikraščiams buvo uždrau
sta apie tai rašyti.
Norėjo užmušti Čitos gu

bernatorių.
Pasikėsinimai ant visokių 

valdininkų vis didinasi.
Iš Čitos praneša, kad Ner- 

činske rusė-mergina Smolia- 
ninova bandžiusi užmušti 
gubernatorių Kiaško. Ji už
ėjusi iš užpakalio ir dūrusi 
gubernatorių tris kartus pei
liu. Pasikėsintoją suėmė.
Caro valdžia vėl skolinasi 

pinigų.
Caro valdžia vėl skolinąs 

1500 milijonų rublių. Pa
skolinti žada francūzų kapi
talistai.

Išgamos.
Piatigorske viena linksma 

kompanija, grojant ant ar
monikos, atliko baisiausi dar
bą. 30 vyrų išžagino senu- 
tę-męterį ir paskui ją už- 

J. 1

anT’^iponėlio'nebuvo 
gana knypkių.

Kostromos reališkos gim
nazijos direktorius išvarė 30 
mokinių, kadangi ant jų ži- 
ponėlių nebuvo užtektinai 
knypkių.

Ar tik jau nepradės vyti iš 
mokyklų už nemokėjimą no
sies nusišluostyti.

Darbininkus siunčia iš 
Peterburgo.

Jeigu valdžia tik nužiūri 
kokį daugiau apsišvietusį 
darbininką ir jeigu pamato, 
kad jisai dalyvauja Dūmos 
rinkimuose, tuojaus jį išsiun
čia iš Peterburgo.

Oi ta laisvė, ta cariškoji 
laisvė!

Zokoninkas išeikvojo 
40.000 rublių.

Maskvos teismas perkrati
nėjo bylą vienuolio Konstan
tino. Jį kaltino tame, kad, 
būdamas kasierium Pokrov- 
sko klioštoriaus, išeikvojo 
40.000 rublių.

Macochų pilna netik pas 
mus. Jų dar daugiau tarpe 
popų.
Generolas nusukęs 160000

Svarbi valanda dėl Lie
tuvos.

Lietuvoje eina smarkiausi;. 
rinkimų kova. Suvalkų i/ 
Kauno gub. jau atsibuvo rin • 
kimai valsčiuose ir gminose 
įgaliotiniai, kurie išrinkt 
valsčiuose, turės suvažiuoti 
pavietinius miestus ir tenai; 
iš savo tarpo paskirti įgalioti • 
nius į gubernijų miestus. Tik
tai iš gubernijos miestų jau 
stačiai renkami atstovai į 
Dūmą.

Todėl rinkimų tvarka Lie
tuvoje ir visoje Rusijoje yra 
labai paini ir netikusi.
Kas ima viršų? Kunigai, 

ar pirmeiviai?
Suvalkų gubernijoj pirm

eiviai išrinkti nuo Pilviškių 
ir Kybartų. Kuniginiai— iš 
Liudvinavo ir Simno. Iškitu • 
neaiškus, nežinomi žmonės.
Basanavičius — kandida * 

tas į Dūmą.
Kunigai stato Basanavi

čių. Jiems tinka Basanavi 
čius. Aišku, kad žmonėms 
jisai netinka.

Kun. Švedas iš Keturvala
kių gavo telegramą iš Seinų, 
kad agituotų už Basanavičių.

Budeliaižvėrįs.
Katamarskox katorgos 

Įėjime vėl atsitiko tokios bai
sybės, apie kurias skaitant, 
plaukai šiaušiasi ant galvos. 
Iš priežasties bjauraus elgi
mosi viršininko, kaliniai 7 
dienas badavo. Tuomet at
vyko kalėjimų inspektorius 
ir, vieton viską nuraminti, 
pradėjo niekinti kalinius.

Vienas kalinys Brilian bu
vo išplaktas rykštėmis. Iš 
tos priežasties po visą kalė
jimą prasidėjo baisiausias 
triukšmas. Du kaliniai pri
ėmė nuodų. Vienas sudur- 
navojo. Keli kaliniai pra
pjovė sau rankų gįslas.

Tai kokia tvarka Rusijos 
kalėjimuose! Ir taip elgia
masi ne su kokiais žmogžu
džiais, bet su žmonėmis, ku
rie liuosybę mylėjo.
Socijalrevoliucijonieriai ir 

Azefas.
Iš Paryžiaus praneša, kad 

socijalrevoliucijonierių komi
tetas nenorėjo visiškai vesti 
tarybas su Azefu.

Socijalrevoliucijonieriai vi
siškai nemano atleisti Azefui 
griekų. Jisai Jkaip buvo taip

ka-

Per vienus mėtys Prancū
zijoj buvo apkabinta pusė 
milijono žmonių, ft
Kiek lanko vakarines mo

kyklas Anglijoj?
Daugiaus nęLi70.000 stu

dentų grįžo lankyti vakari-'

kacijos. Anglai, kaip pasi
rodo, moka branginti mokslą.

Standard Oil Comp. Vo= 
kietijoje.

Standard Oil Comp., kaip 
pasirodo, jau įsigalėjo ir Vo
kietijoje. Ji nori koncen
truoti visą žibalo pramoniją į 
savo rankas. Jai jau pasise
kė apžioti daug stambių fir
mų.

Prieš trustą daugelis vo
kiečių jau pradėjo agitaciją, 
jų tarpe ir Vilius II, vokiečių 
keizeris. Bus įneštas į reich
stagą tam tikras bilius, ku
riuo bus norima užbėgti už 
akių įsivyravusiam trustui. 
72 povandeniniai laiveliai.

Vokietija baisiai stiprina 
savo laivyną. Dabar ji at
kreipė akį į povandeninius 
laivelius. Tokių laivelių Vo
kietija greitu laiku turės 72.

Anglijos darbininkai.
Londonas, 13 spalių. Su

sirinko nacionališka konfe
rencija, kurioje dalyvauja 
NeprigulmingaDarbo Partija 
ir Fabian Society. Konfe
rencija pareikalaus, kad at- 
teinančiose parlamento sesi
jose būtų pakelta opiausi 
darbininkų reikalai, bėtent 
klausimas apie minimališką 
algą, sutrumpinimą darbo 
dienos, apdraudimas nuo li
gos ir bedarbės, sveikų kam
barių dėl darbininkų ir tt.

Didžturtis, kaipo šuleris.
Paryžiuje suimtas baronas 

Klemensas Radovic, gimi
naitis vokiečių pasiuntinio 
Madride. Jį suėmė už viso
kias šulerystes.

$20,000 žuvo pačtoje.
Registruotas laiškas, kuris 

buvo siųstas iš New Yorko į 
Milano (Italijoj) komercijos 
banka ir kuriame buvo $20-

ties.-
Pabėgo j Turkiją.

Du Dūmos atstovai socija- 
listai iš Kaukazo nuo valdžios 
persekiojimų pabėgo į Turki
ją.

Yra viltis, kad juodu bus 
išrinkti ir į ketvirtą Dūmą.

Pasirodo, kad jau Turkijoj 
daug didesnė laisvė,negu Ru
sijoj.

Kratos pas laikraščių 
skaitytojus.

Nors ir kiekvieną numerį 
konfiskuoja, nors keli redak
toriai sėdi kalėjimuose, nors 
jau bausmių reikėjo kelis 
tūkstančius rublių užmokėti, 
vienok valdžia jokiu būdu ne
gali užgesinti žiburio socija- 
listiško laikraščio “Teisybės” 
(Pravda).

Dabar išrado naują būdą 
kovoti su tuo darbininkų 
dienraščiu, būtent daryti 
kratas pas skaitytojus. Ry
goje pas visus “Pravdos” 
skaitytojus padarė kratas.
Kaip policijos viršininkas 

maudėsi?
Nižni-Novgorodo policijos 

viršininkas maudėsi vanoję. 
Staigiai jį pašaukė guberna
torius. Viršininkas iš to 
strioko užmiršo užsukti kra
ną, todėl vanduo bėgo ir bė- 
go... Pasidarė tvanas. Van
duo užliejo gretimus kamba
rius ir štorą perfumerijos 
prekių. Tą viską matė žem- 
sargis, bet bijojo kraną už
sukti. Kuomet jo paklausė, 
kodėl jisai krano neužsuko, 
tasai žemskutis atsakė:
jo blagorodiia neliepė man 
tai padaryti!”

Turbūt, jeigu ir jisai 
būtų prigėręs, ir tai nebūtų 
užsukęs.

Tai kokia gyvuliška pa
klusnybė!

sanavičių.
Basanavičius ant visados 

suteršė savo vardą, susideda
mas su kunigais, kurie yra 
juodžiausios valdžios talki
ninkais. Basanavičių išrin
ko įgaliotiniu nuo Bartinin
kų (Vilkav. pav.)

Ar išrinks A. Bulotą nuo 
Vilkaviškio, nėra žinios. So
či jalis tai norėjo statyti Ma- 
riampolėje savo žmogų, bet 
tokio neatsirado.
Martynas Yčas—kandida* 

tas į Dūmą.
Nuo Biržų valsčiaus (Pane

vėžio pav.) įgaliotiniu į pa
vietinį susirinkimą išrinktas 
p. M. Yčas. Jisai yra kal
vinas, bet uolus kuniginis. 
Moka pataikyti į skonį mūsų 
kunigams.

Kunigai jį vadina auksiniu 
jaunikaičiu. Ligišiol jisai 
niekuom neatsižymėjo.
Rabinas, kunigas ir kal

vinas.
Jsitėmykite gerai!
Sedos rabinas uždraudė 

žydams eiti į teatrą, kur tu
rėjo būti vaidinama netinka
ma kunigams komedijelė.

Katalikai kunigai agi tuoj i 
už kalviną, nors tie patįs ku
nigai vadina kalvinus ereti
kais, o seniau ant laužų spir
gindavo.

Todėl pasirodo, kad ar ra
binas, ar kalvinas, ar mūsų 
kunigėlis gali pūsti į vieną 
dūdą ir būti žmonių priešais.

Kun. Šoparos byla.
Spalių 10 d. Vilniaus teis

mo rūmai, luomų atstovams 
dalyvaujant, svarstys kunigo 
Šoparos bylą. Kunigas Šc- 
para yra kaltinamas baudž. 
įstatų 129 tuoju ir 130-tuo- 
ju paragrafu. *

Sprendžiant pagal kaltini
mo paragrafų, tai prasikal
timas grynai pol itiškas, be c 
tankiai po šiais parag. pa
puola ir su juoda politika.

Karė.
Cetinje, Juodkalnija, 16 d. 

spalio.—Turkų generolas Sa- 
dredin Bey, komandieras tur
kiškos kariumenės Seirokoj, 
užmuštas laike susidūrimo su 
juodkalniečiais. Juodkalnie- 
čių generolas Martinovič 
bombardavo turkų kariume- 
nę Tarkubbčiuj.

10.000 turkų paimta 
nelaisvėn.

Juodkalnijos pasiuntinys 
Londone gavo sekančią tele
gramą iš savo krašto sosta- 
pilio: “šiandien buvo puikus 
laimėjimas ant turkų. De
šimts tūkstančių turkų be
laisvių paimta nevalion su 
daugybe artilerijos.”

Ant kiek ta žinia teisinga, 
negalima žinoti, nes laike 
karės kiekviena valstija save, 
kaip galėdama, giria.

Turkija ir Graikija.
Tarpe Turkijos ir Graikijos 

jau sutraukyti dipliomatijos 
ryšiai. Daugelis graikų afi- 
cierių ir šiaip jau žmonių pri- 
būna iš svetimų šalių Graiki- 
jon, kad stoti į karę su tur
kais.

Ultimatumas Turkijai.
~ Vienna;; Austrija;* 16;spar-

kiu būdu davus prc^^pagytr'tibV—’Serbija, Bulgarija ir 
Graikija įteikė Turkijai ulti
matumą. Jeigu Turkija ne- 
išpildys ultimatumo reikala
vimų, tuomet bus apskelbta 
oficiališka karė.

Svarbiausi reikalavimai, 
kad būtų įvestos reformos 
Europos Turkijoj, kur didžiu
ma gyventojų krikščionįs.

Turkija irgi pučiasi.
Iš savo pusės Turkija irgi 

įteikė minėtom trims valsti
joms ultimatumą ir reikala
vo atsakymo į 24 valandas. 
Kitaip grąsina pradėsianti 
karę.

Turkų kunigai agituoja, 
kad apšaukus šventąją karę, 
tarytum čia reikia apginti 
musulmanų tikybą. Betgi 
ta agitacija didelės vertės ne
turi.

Kaip rašo bulgarų laikraš
čiai, daugelis turkų kareivių 
bėga iš kariumenės. Tary
tum, visi nujaučia, kad jau 
neilgai Turkijai tesilieka 
viešpataut.
Graikija jau prisiruošusi.

Atėnai, 16 d. spalių. Vis
kas jau priruošta karei su 
turkais. Graikijos armijoj 
yra 130.000 kareivių. Grai
kijos armija susideda iš dvie
jų korpusų. Trečiasis kor
pusas susidarys iš emigran
tų, kurie sugrįžta iš svetimų 
kraštų ir ypatingai iš Suvie
nytų Valstijų.

Japonijoje.
Cholera liko užnešta ir Šan- 

chajo. Sergančių 500. Vie
nas trečdalis iš jų pasimirė. 
Tokio susirgę žmonių.

Saužudysčių skaitlius 
Prūsijoje.

1910 m. Prūsijoje nusižudę 
8179 žmonės, iš jų 6164 vy-

tūlai merginai, kurios koja 
buvo taip apdegusi, jog oda 
negalėjo atsirasti. Merginai 
tą odą pritaikino ir jos koja 
pasveiko, bet toj valandoj 
susirgo vaikinas.

Mexikoje.
Sukilėliams Mexikoje juo 

tolyn, juo labyn nesiseka. 
Vis daugiaus sukilėlių aplei
džia sukilimo vietą ir virsta 
ramiais gyventojais. Dau
gelis sukilėlių pereina ant 
Suvienytų Valstijų teritori
jos.

Mexico City susirinko kon
gresas. Įvairios partijos taip 
tarp savęs susipešė, kad nei 
viena neturi viršaus ir nei 
viena neįjiegia gauti didžiu
mos.
Kiek amerikiečiai gyvena?

Nacionališkame suvažiavi
me Indianapoly, kur tartasi 
apie apsaugojimą Amerikos 
turtų, vienas daktaras pasa
kė sekančią kalbą: “pirmą 
vietą tarpe Amerikos turtų 
užima ne gamtos gerybės, 
ne upės, ne girios, ne kasyk
los, bet žmonės. Todėl drau
gija turi rūpintis apsaugoji
mu žmonių gyvybės”.

Vidutiniškas amerikiečio 
amžis 44 metai. Tuo tarpu 
kituose kraštuose tasai vidu
tiniškas amžis daug ilgesnis. 
Kad to nebūtų, reikia praša
linti skurdas ir socijališka ne
teisybė.

Vienas prieš du šimtu

ginos Jievos Olsen. Mergina 
atrasta veik be žado ant vie
nos Chicagos gatves.

Yra liudininku kurie tą 
;ą mate.

Colorados valstijos pilie
čiai nubalsavo, kad įvedus 
inicijatyvą ir referendumą, 
tai yra kad patįs piliečiai ga
lėtų sumanyti ir nubalsuoti 
svarbesnius įstatymus. Tuo
met teisėjas tam pasiprieši
no ir apšaukė nubalsavimą • Vi J • 1. • •

nas savo balsu gaii paniekiu 
ti nutarimą tūkstančių žmo

rai ir 2015 moterų. Pagal 
tikybų: liuterų 6368 ir kata
likų 1533; kiti gi kitų tikybų.
Užvis daugiausia nusižudę lygina tiktai

000 — žuvo tarpe Turino n 
Milano.

Amerikos pačta už tai at

“Jo-

pats

Rugsėjo 23 d. Peterburge 
prasidėjo generolo Agaravi- 
čiaus teismas. Tas genero
las prižiūrėdavo japonų-rusų 
karę, kad būtų kareiviams 
reikalingi daiktai pristatyti. 
Taigi jį kaltina tame, kad jis 
nuo tų daiktų pristatytojų 
imdavęs kyšius ir tokiu būdu 
gavęs kyšiais net 160 tūks
tančių rublių.

Rusijos studentai.
Maskvos studentai, nega

lėdami išmisti, užsiima viso
kiais amatais. Vieni dirba 
barbernėse, kiti taiso suge
dusius laikrodžius. Yra net 
studentų šiaučių ir net tokių,

Apiplėšė caro traukinį.
I Lenku užrubežiniai laikraš

kurie tarnauja restoranuose 
Merginos-studentės dirba, 

kaipo kriaučkos.
dirba,
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Šalin pasikėsinimai! Vienybes ir teisingumo. Žinių-žinelės. Vieno vaikino svajones.LAISVOJI SAKYKLA

1 
/i

i

Milwaukee, Wis. tūlas pa
kvaišėlis John Schrenk šovė į 
Rooseveltą. Savo pasikėsi
nimą jisai stengėsi išaiškint 
tuomi, jog Rooseveltas norė
jęs būti trečiuoju kartu pre
zidentu. Paskiaus dar pasa
kojo kokius tai idiotiškus da
lykus apie prisisapnavusį sap
ną:. būk jam prisisapnavęs 
McKinley ir pasakęs, jog 
Rooseveltas yra jo užmušė
jas.

Kaip ten nebūtu, ar 
Schrenk tai padarė savo no
ru, ar keno nors sukurstytas 
— susipratę darbininkai pa
smerkia tą idiotišką pasikėsi
nimą.

Jeigu tasai pakvaišėlis no
rėjo nubausti Rooseveltą, tai 
jisai tiktai iškėlė jo garbę.

Dabar Rooseveltas tūlose 
akyse pakilo į didvyrius, nes 
visgi parodė šiek tiek drąsos. 
Jisai laikė dėlto prakalbą, 
nors ir buvo sužeistas.

Iš visu politišku pakraipų 
tiktai anarchistai pripažįsta 
užmušinėjimus, bet ir tai ne 
visi. Darbininku gi socija- 
listiškoji partija veda kovą 
ne su atskirais žmonėmis,bet 
su visa sistema.

Todėl męs esame didžiau
siais tokiu pasikėsinimu prie
šais.

Du šių dienų pa 
veikslai.

vardas, nors jie savo darbais 
žudo Susi v.— vienok tasai į- 
skundimas gali atnešti jiems 
naudą.

Argi jau F. Bagočius to 
nemato? Mūsų Sąjungos vir
šininkai, kuomet aptars šitą 
prasikaltimu neturi karš
čiuotis. Jie turi pasirūpinti, 
kad Sąjungos vienybė būti
nai būtu užlaikyta, bet jie 
turi daboti, kad mūsų prin
cipu grynumas nebūtu su
terštas, kad mūsų kovos gin
klai būtu dori.

L. Prūseika.
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Šuny 
išma- 
labai 
juos

Šis laiškas yra tilpęs vie
name krikščioniu laikraštyje. 
Rašytas prasto darbininko, 
ir štai kaip jis skamba: “Aš 
esu darbininkas, turiu mote
rį ir penketą vaikučiu. Męs 
per visą metą niekad neinam 
į viešbučius ir nieko nege- 
riam. Męs maitinamės dau
giausia tik juoda duona, ku
rią patepam koše. Ta košė 
padaryta neva iš vaisiu, bet 
aš netikiu, kad amerikietis 
ją galėtu valgyti, tuotarpu 
Vokietijoj tąja koše minta 
didžiuma varguoliu, o ypač 
kūdikiai. Kavą geriame juo
dą, nesaldytą.

Prie šitokio maitinimosi be 
tauku ir mėsos kavalkėlio, 
kuri šiandien yra perbrangi, 
kūdikiai yra labai silpni ir 
męs patįs jaučiamės labai su- 
silpnėję. Kartą mano drau
gas man sakė, kad šunu 
kleckai yra labai maistingi 
ir, kad juos sutaisius su bul
viena, galima valgyti, 
kleckai daromi iš visu 
tu mėsos. Ir rodosi 
maistingi, nes šunys,
ėsdami, yra labai stiprus.

Aš būsiu labai dėkingas, 
kad redakcija man atsakytu, 
ar tie kleckai nėra pavojingi. 
Aš norėčia nors kartą pa
bandyti.”

Tuom pačiu laiku pasiro
dė spaudoje žinutė kito varg
dienio. Štai ji: “Mandagiau
sias ir puikiausias vyras pa
saulyje yra kunigaikštis 
Albert iš Thurn. Jisai dė
vėjo kas diena nauju siūtu, 
prie kurio dirbo 12 geriausiu 
kriaučių mod istu. Visi iš- 
kaščiai ant siūtu kas met ap
sieidavo 15.000 doleriu. Ku
nigaikštis laistydavo savo 
siūtus rožių perfumerija, ku
ri kaštuodavo 25 dol. vienam 
siūtui išlaistyti. Tas man
dagusis vyras nunešiojo kas 
metas po 1000 kalnieriuku. 
Jisai sunešiodavo po 200 po
ru kurpiu į metus”.

Pamislyk, mielas skaityto
jau, koks tarp tu dvieju ly
gumas! Pirmas valgo išma
tas, o antras išleidžia $15.0- 
00 dol. vien tik siutams. Ar 
dar ilgai tu taip žiūrėsi ir ty- 
lėai? Oi laikas tau apsižvelg
ti ir į kovą žengti!

P. Svotelis.
U “Vorwarta”.
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Lietuviu Socijalistu Sąjun
ga turi nusverti kiekvieną žo
dį, kuris bus tartas Bago- 
čiaus-Vasiliausko rėikale.Tai 
principiališkas, didžiausios 
svarbos dalykas. Jeigu mū
sų Sąjunga pripažintu, kad 
tokie darbai ne peiktini, kad 
ir toliaus taip galima elgties— 
kasgi tuomet būtu? I ką pa
virstu mūsų gyvenimas? Tai 
būtu ne gyvenimas,bet šmėk
lų karalystė, kur kiekvienas 
tykotų įkasti, kur tik gali.

Darbo męs turime daugy
bę. Męs norime užkovoti pa
saulį. Žmonės skęsta tam
sybėje. Čia plačiausia mū
sų veikimo dirva. Kas gi 
bus, jeigu męs nedirbsime tą 
darbą, bet kelsime skanda
lus? Nepartyviškus žmones 
męs turime prie savęs pri
traukti, bet tokie skandalai 
tiktai atstumia juos. Žmo
nės sako: “jūs tik pešatės 
tarpe savęs. Gydytojai, iš- 
sigydykite patįs!”

Bagočius savo pasiteisini
me 60 kuopoj pasakė, jog ji
sai keršys Susivienijimui. Va
dinasi, jisai neskaito savo 
darbą užbaigtu. Iš to gali 
pasidžiaugti tik valstijos de
tektyvai, visokie Adomavi
čiai ir Insurance kompanijos. 
Garbė čia bus neapginta, 
bet prarasta. Bagočius dabar 
pats tą supranta.

Atiduodame Bagočiui gar
bę už jo gerus darbus,
sados juos giriame, kaip ir 
šiame N-ry korespondencijoj 
iš Rochester, N. Y. Bet kas 
peiktina, sąžinė liepia nupeik
ti. Jeigu męs jo nenupeiksi
me, tuomet ir toliaus tokie 
darbai bus. Bagočius turi 
suprasti, kad čia principo da
lykas. Kalbos apie pavydu
mą, intriga^,—kvailos kal
bos, nes tuomet pavyduoliais 
pusę socijalistu turėtume ap
šaukti.

Todėl žiūrėkime į dalyką 
tik iš principiališko atžvilgio. 
Užmirškime Bagočiy ir kitus. 
Klauskime tik, ar soči jalistas 
gali skysti valdžiai kultūriš
ką draugiją, kuri nepilnai le- 
gališka?

Žmonės trokšta vienybės. 
Męs visi jos trokštame, nes 
tas, kas iš širdies darbuojasi 
Sąjungai, myli ją, kaip moti
ną. Tie draugai, kurie iš
teisino Bagočiy, myli vieny
bę ir brangina Bagočiy, kai
po agitatorių, nors didžiuma 
ju negiria to darbo. 
Veik nieks to darbo negiria. 
Męs irgi norime vienybės ir 
branginame Bagočiy, kaipo 
agitatorių. Bet męs turime 
žiūrėti, kad mūšy raudonoji 
vėliava nebūty sutepta, kad 
į mus negalėtu pirštais bady
ti. Taigi reikia vienybės, 
bet reikia ir teisingumo.

F. Bagočius neturi pykti 
už kritiką. Socijalistu va
dovai, nors tai būty patsai 
Bebelis, Žores, Keir Hardie, 
Hilquith—visados buvo kri
tikuojami ir visados klausy
davo kritikos balso. Kritiką 
reikia branginti.

Taip-pat F. Bagočius turi 
įsitėmyti,kad “Kova”, “Lais
vė”, dalis keleiviečiy (padė
kime, gerb. J. Gegužis) tą 
smarkiai nupeikė. Spaudos 
balsas nėra atskiru žmoniy 
balsas, nes spauda išreiškia 
daugelio žmoniy nuomones.

Naudos iš to darbo mums 
jokios nėra. Rasit, tiktai 
kuniginiai tuo pasinaudos. 
Štai Bostono atgaleiviy va
dovas p. Adomavičius gali 
trinti iš džiaugsmo rankas. 
O Susivienijimas pelnys ne
užpelnytą kankiniu vardą? 
Nors dabartiniams Susivie
nijimo vadovams ir advoka
tams visai netinka kankiniu

Kooperacijos Belgijoj.

Belgija /— šalis kooperaci
jų- Beveik kožname Belgi
jos mieste randasi kelios var
totoju draugijos ir prie ju iš- 
dirbystės skyriai. Tirštai ap
gyventuose pramonijos cen
truose pirmu pirmiausia me
tasi į akis “Liaudies namai,” 
— darbininkiškas kooperaty
vas. "Briussely, Gente, Ant
verpene ir kituose miestuose,' 
tie liaudies namai, tai darbo 
žmonių palociai. Tas viskas, 
tai ilgas ir sunkus Belgijos 
darbininku darbo vaisius.

Belgija maža, 700 sykiu 
mažesnė už Rusiją, bet koo
peracijų turi beveik dusyk 
daugiau, negu Rusijoj.

Iš miestu kooperatyviškas 
judėjimas persikėlė ir i į kai
mus ir čion tarpe kaimiečiu, 
pastaruoju laiku turi gana 
gerą pasisekimą. Dabar Bel
gijoj randasi 2,500 koopera
tyvišku draugijų, kurioms 
priklauso apie 1 milijoną 
žmonių (skaitant su šeimy
nomis.) Ir nors Belgijoj tas 
skaitlius mažesnis, negu An
glijoj, kur kooperatyvas su
organizavo daugiau 2 milijo
nu, vienok Belgijos koopera

tyvai lošia daug didesnę ro
lę gyvenime proletariato, ne
gu Anglijoj.

Belgija - šalis kooperacijų. 
Vienok tas pasisekimas Bel
gijos darbininkams nesidavė 
išsykio. Jie tą dasigavo per 
ilgą, sunku darbą. Šimtai to
kiu draugijų tvėrėsi ir žuvo. 
Žmonėms, kurie tvėrė tokias 
draugijas, daug prisiėjo nu
kentėti iš priežasties nepasi
sekimu. Apie 70 metu iš- 
aikvota ant to darbo. Ir tik 
paskutiniais 20—30 metu, 
kuomet sustiprėjo socijalistu 
darbininku partija, atsistojo 
ant kojų ir kooperatyvai. 
Nuo to laiko ju darbas eina 
tiesiu ir pasekmingu keliu.

Vienok yra ir Belgijos ko
operacijos tamsi pusė. Te- 
nais kooperacijose susikon
centravo beveik visos darbi
ninku spėkos, todėl mažai li
ko spėkų ant uniju ir tai at
siliepė ant to, kad algos Bel
gijos darbininku mažesnės, 
negu kitur. x

Vanderveldas prieina prie 
tokio išvedimo, kad iš visu 
pramonijos šalių (išskiriant 3 
ar 4), Belgija užima pirmą 
vietą ilgumu darbo dienos ir 
menkumu algų. Jeigu męs 
sudėsime visas šalis į vieną 
eilę, tai pamatysime, jog ku
rioj tik šalyj tvirtesnės uni
jos, ten augštesnes darbinin
ku algos ir trumpesnė darbo 
diena. Iš to išvedimo gali
ma padaryti tokį, kad žemos 
algos ir ilgos darbo dienos 
Belgijoj yra pasekmė uniju 
silpnumo. Belgijos pavyzdis 
mums aiškiai parodo, kad 
kooperacijos, kaip tvirtai jos 
nebūtu susiorganizavę, vis- 
tiek neturi ganėtinai spėkų, 
kad galėtu pasekmingai ko
voti prieš kapitalą.

A. Jurevičia.
Nuo red. Belgijos koope

racijos smarkiai remia poli
tišką partiją, Unijų silpnu
mas dar ir tame yra, kad jos 
susiskaldę į katalikiškas ir 
socijalistiškas.

Kur daugiausia atviručių 
sunaudojama?

Krasos unija Berne apskel
bė gana žingeidžias žinias 
apie tai, kiek kurioj Europos 
valstybėj suvartojama atvi
ručiu. Iš apskelbtųjų žinių 
matoma, kad daugiausiai at
viručiu suvartojama Vokieti
joj: pusantro milijardo kas 
metą. (Milijardas —tūkstan
tis milijonu). Antrą vietą 
užima Azijos valstybė Japo
nija, kur suvartojama 894. 
000.000. Po jos Anglija, kur 
su vartoj ama 845.000.000. 
Kitose valstybėse jau daug 
mažiau atviručiu suvartoja
ma; taip va: Austrijoj—432. 
000.000; Rusijoj — 290.000. 
000; Italijoj — 137.000.000; 
Vengrijoj — 113.000.000. 
Francija užsiganėdina 30. 
000.000, turbūt dėlto, kad 
ten labai brangiai apsieina ju 
siuntimas—po dešimtį centi- 
my.
Australijoj stoka tarnaičių

Australijoj dabar didelė 
stoka namu darbininkiy-tar- 
naičiu. Neseniai nuvažiavęs 
tenai laivas atvežė šimtą tu 
brangenybių i Melburną ir 
tenai jas prisiėjo su policijos 
pagelba ginti nuo subėgusiu 
šeimininkių, kurios stengėsi 
su spėka nuo viena kitos tar
naites paveržti.

Povandeniniai laiveliai.
Daugiausiai povandeniniu 

karišku laiveliu turi Anglija 
—65, Francija—58, Suvieny
tos* Valstijos—20 ir Japonija 
—12. Apie kitas valstybes 
nėra žinoma, kiek kuri j u turi.

Tai išdykumas!
Viena garsi aktrisa, pa

gražinimui savo odos, kas
dieną maudosi skystime iš jū
ros vaMŽnio, pieno ir rožių 
šoko. Garsi amerikoniška 
milijonierė išleidžia kas metą 
su virš $25.000 maudymuisi 
Parmos fijalky kvepaluose, 
kuriu ji vartoja po vieną ga
lioną prie kiekvieno maudy
mosi.

Pastarame laike tokios 
kvepalu maudynės taip įėjo į 
paprotį, kad New Yorke tapo 
įsteigta publiška maudyklė, 
kurioje bile kas gali maudy
tis virintu rožių, lelijų, arba 
pušu skuju ir fijalku skysti
me, arba kokioje kitokioje 
kvepenčioje buizoje. Žinant, 
jog viena uncija geru kvepa
lu kainuoja apie vieną dole
rį ir daugiau, galima suprast 
kiek apsieina vieną tik kartą 
juose išsimaudyt.

Tai kur eina darbininku 
uždirbami turtai!

Stebėtina mašina.
Vienas Chicagos hotelio 

darbininkas išrado torielkoms 
mazgot mašiną. Sako būk 
ta mašina į vieną valandą iš
mazgos ir iššluostys 18.000 
torielky.

Vienrankių orkestrą.
Berton Arnaud, francūziš- 

kas muzikantas, iš St. Louis, 
kuris neseniai nustojo vienos 
rankos, suorganizavo orkies- 
trą iš vienrankiu muzikantu. 
Dabar ta įdomi orkiestra la
bai pasekmingai žaidžia nak
timis muzikos salėse ir teat
ruose.

Surinko J. Stropus.

Kuomet Sokratą paklausė, 
kur jo yra tėvynė, tai jis at
sakė, kad esąs pilietis viso pa
saulio ir kad skaitąs save gy
ventoju viso pasaulio, nepri- 
pažindamas nei tautos, nei 
tėvynės.

. Stebėtinas dalykas! 
visą laiką visi niė 
pinosi pridengti tikėjimo 
maska visus savo bjauriau)-, 
sius darbus ir atsidavimu do
rai ir patrijotizmui.

Per 
ariai rū-

Ar nereikia prieš religijų kovoti?
Tasai klausimas nebesykį buvo apkal

bamas ir daugelis pažangiųjų žmonių nu
rodė, kad kovoje prieš kapitalistiškąjį de
spotizmą galima religijos visai nekliudyti. 
Būtu gerai, jeigu tai tik būtu galima. Jei
gu religijos tikruoju pamatu būtu tiktai 
fantastiški aiškinimai atsiradimo žmonių 
ir gyveninio, tuomet būtu galima ją ne
kliudyti. Biblijos pasakos pasakomis ir 

^tepasiliktu. Žinoma, būtu naiviška tikėti 
į tą žilą senelį, kuris iš nieko viską sutvė
rė—gyviją ir visą pasaulį. Būtu riųiviška 
tikėti, jog tiktai ačiū to senelio norui žmo
nės pradėjo vaisyties ant žemės skritulio.

Taip manyti ir tam tikėti būtu net 
juokinga, nes materializmo įsigalėjimas 
greitai išblaškytu (ir jau išdalies išblaškė. 
Red.) tuosius ūkus.

Vienok religija yra stambiu politišku 
veiksniu, kuri išskečia savo leteną ant vi
so politiškai-ekonomiško gyvenimo.

Stambiausias ryšis tarpe tu pasakų ir 
politiško veikimo yra nurodymas, kad kur 
tai augštai, erdvėse randasi patvaldiškai- 
monarchiška valdžia, kuri suorganizavo 
gyvybę ant žemės ir pastatė savo atsto
vus ant žemės, apaštalus, popiežius, kuni
gus. Toji valdžia padarė iš žmonių elge
tas ir turčius (ne vien tik toji valdžia.ę— 
Red.). Nuo tos valdžios priguli žmonių 
badavimas ir perteklius, skerdynės ir ra
mumas, žodžiu, viskas priguli nuo tos dan
giškos valdžios (?! Red.). Dangaus gi at
stovai, monarchai, kunigai ir kiti pildo 
dangaus valią. Vieni aiškina peklos bai
sumus po mirties, antri išranda žudymo 
įrankius, tręti lupa devynis kailius ir tt. 
Vieni skelbia nusižeminimą, kiti grąsina 
pragaru, jeigu žmonės pradeda kelti gal
vą viršun.

Beturčiai turi tik kentėti. Jie turi 
mokėti visokius mokesčius, tarnauti ka- 
riumenėj. Jeigu guzikuotas išgama su
duos vargšui per žandą, reikia atgręžt dar 
antrą žandą. Dar pasakyta yra: mylėk 
neprietelius, kaipo savo artimus, nors tie 
neprieteliai tave karia, kankina.

Laukite, sukandę dantis, mirties, sta
tykite nieku šios žemės'gyvenimą;'' kuo 
daugiaus kentėšite ant žemės, tuo bdįs ge
riau danguje.

Toksai tai yra, trumpai suglaudus, 
krikščioniško mokslo turinys (O kita pusė? 
Red.). Tikslas religijos—stiprinti būtybę 
turtingųjų ir daryti iš vargšu gaujas avi
nu, kurie neturėtu meilės prie gyvenimo.

Kiekviena religija yra įrankis buda- 
voti ir palaikyti vergijai. Visai kitaip re
ligiją siipranta darbininkas žmogus ir vi
sai kitaip kapitalistas, generolas, kara
lius. Nors, rodosi, jie vienus poterius kal
ba, vienodai meldžiasi, betgi turčiai tik 
vieną religiją teturi, būtent mamoną. Be
turčiams toji religija tarnauja dėl paver
gimo žmoniškumo, dėl pavertimo žmo
gaus į kokį tai stuobrį, neturintį tiesos nei 
manyti, nei ko nors geisti, nei reikalauti.

Turčiams religija tarnauja dėl mora
liško patvirtinimo ju viršžmogiškumo. Re
ligija suteikia turčiams pilną teisę būti 
turtingais. Ji pavelyja jiems be jokio są
žinės graužimo išnaudoti darbininkus ir 
naudoties kitu užpelnytais vaisiais. Dėl 
turčių dievas yra geriausias užtarėjas ir 
draugas.

Pasinaudodami religija, gudrus išnau
dotojai turi progą pasiaugštinti save žmo
nių akyse. Religija naikina turčių blogus 
darbus ir suteikia jiems pilną teisę vieš
patauti.

Vienas laisvame kiškas filosofas Vol
teris sakė: “jeigu šita dabartinė religija 
išnyktu, tuomet reiktu nauja pastatyti.” 
Jisai taip sakė todėl, kad buvo buržujus, 
išnaudotojas.

Todėl aiškiai matome, kad religija yra 
išnaudotoju draugė.

Valdonai-išnaudotojai negali gyventi 
be žandarmerijos, be teismu, tai yra be 
fiziškos priespaudos. Tąją gi priespaudą 
palaiko tie paties vergai, kuriuos užaugi
na kunigija. Kunigai, paimdami vergus 
savo globon nuo lopšio ir vesdami juos iki 
paties grabo, stengiasi iščiulpti iš smege
nų paskutinius sveiko proto lašus.

Aš manau, kad dabar aišku, jog vie
natinis rėligijps tikslas daryti ir žmonių 
vergus. Taigi visiems kovotojams už liuo- 
sybę, pasišventusiems eiti progreso keliu į 
šviesą ir laimę, negalima peržengti per re- 
ligijinį užtvarą.

Wilius Belaisvis.
Nuo Red.—Sutrumpinę W. B. ,straip

snį, dedame jį “Laisvėm, nors nemanome, 
kad autorius bešališkai išrišo tikybos pro 
blemą.

Jonas Šaulys buvo tai jaunas vaikinas, 
vidutinio ūgio, mėlynomis akimis, kuriu 
žvilgis buvo aštriai perveriantis. Plaukai 
buvo sušiurę, kaip pas rusiškąMudentą.

Tarpais Jonas buvo labai giliai užsi
mąstęs. Matomai, kas tai slėgė jo kruti
nę. Jeigu, būdavo, užeina kalba apie Jo
no nuliūdimą, jisai stengdavosi nukreipti 
į kitą pusę ir paslėpti susirūpinimą. Tuo
met jo veidas lygir nušvisdavo.

Jonas Šaulys patsai buvo geras drau
gas ir turėjo daug ištikimu draugu. Vie
nok tai nebuvo jo širdies draugai. Jisai ne
galėdavo jiems nusiskusti, pasišnekėti 
nuoširdžiai, saldžiai.

Susiėjęs su savo draugais, niekados, 
būdavo, nesišneka apie rimtesnius politi
kos ir visuomenės dalykus. Ot sau pabai- 
kaudavo, pajuokaudavo ir tiek. Gražiai 
pasišnekėdavo apie merginas, pasipasako
davo romanėlius:

Jonas buvo paprastas darbininkas. t 
Per dienu-dienas jisai vargo prakaitavo 
ir, vakarui atėjus, kaip akmuo krisdavo 
lovon.

Kuomet Jonas atsikvėpdavo, tuomet 
jisai paimdavo į rankas knygą ir ilgus va- ’ 
karus praleisdavo su ja tarpe keturiu sieny.

Susilenkęs prie staliuko menkai^ ap
šviestam kambary, Jonas skaitydavo ir 
galvodavo ir vėl skaitydavo ir galvodavo.

Skaitydamas kitu raštus, Jonas pra
dėdavo jiems pavydėti.

Kodėl tai jie tokie gabus ir turi plunk
snos dovaną, o jisai neturi... \y

Vienok vilties jisai nenustodavo. Ji
sai mokėsi, jisai lavinosi, jisai norėjo eiti 
stačiu keliu prie šviesos idealo.

Jonui nedavė ramybės mintis, kaip 
čia pastojus į augštesnę mokyklą. Jam 
nerūpėjo mokslas, kad paskui juomi di
džiuotis. Anaiptol, jisai davė sau Aniba- 
lo priežadą niekados nesiskirti su skriau
džiamais broliais.

Bet tosios puikiosios svajonės, tie 
auksiniai sapnai sunku buvo įkūnyti. Gy
venimo našta jį slėgė prie žemės.

Tasai baisus persitikrinimas, kad mok
slą jam negalima esą pasiekti, labai jį 
kankino. Kartais, jam užeidavo į galvą 
baisi mintis: kodėl nepadarius galo savo 
kankinimams. Juk taip lengva nušokti 
nuo tilto, taip lengva užeiti ant gelžkelio

Bet tąjį įgeidį paralyžiuodavo kita 
mintis: juk tai bėgimas nuo priešu, juk 
tai baukštumas gyvenimo. Juk tokiu bū
du nepasigerins žmonių padėjimas. Ar 
skurdžiu triūso tranai paraus iš gėdos? 
Ne, niekados. \

Rasit, dar tie žmogžudžiai bus džiaug
smingi.

Ne, nepasiduoti, jokiu būdu nepasi
duoti tiems siurbėlėms.

Gyventi ir kovoti.
Jisai pažiūrėjo į žmonijos praeitį ir 

pamatė prieš savo akis genijų šešėlius, ku
rie žuvo vardan teisybės, vardan lygybės, 
vardan mokslo. Juk tie didvyriai tiek 
pakėlė, tiek nukentėjo!

Kodėlgi jam nekentėti? Juk kiek
vienas, kurį gerbia dabar, buvo persekio
jamas seniau. Juk žmogus gyvena netik 
dėl savęs, bet ir dėl kitu.

Pr. Zuravlis.

LIG BANGA.
Jau suūžė audra, 
Lig banga sujudo— 
Tai vargdieniu minios 
Iš miego atbudo.

Pamatė, kas skriaudė 
Juos ilgus metus 
Ir pragaru juodu 
Baugino visus.

Tai siusti per Kristų 
Teisybės skelbėjai, 
Jie mulkino žmones, 
Nei tie parizėjai.

Jie mus tik avelėms 
Nuo amžių vadina; 
Prikirpęvilneliy, 
Sau skarbą gamina.

Ant monu ganyklos 
Avis tąsias gano; 
Kuri apšviestesnė, 
l pragarą varo.

Bet šiandien atbudo 
Tos minios žmonelių 
Jos nekenčia vardo 
Klausiųjų aveliu.
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NAUJOS KNYGOS.
KUNIGAS McGRADY. Darbo žmo

gaus reikalai. Sulietuvino A. J. Karš
ius. 1912 m. Spauda “Lietuvos Žur
nalo", Chicago, III.

Knygelė naudinga kiekvienam pasi
skaityti. Darbininkų klausimas gvildė 
narna aiškiai, suprantamai. Spauda ge
ra. Kaina nepažymėta.

LEW WALLACE. BEN HUR isto 
riška apysaka iš Jėzaus Kristaus laikų 
Sulietuvino Jonas Montvila. Chicago 
III. Spauda ir turtas “Kataliko".

Turinys knygos užimantis. Beakai 
tant, laikas greitai prabėga. Vieno’ 
knygų negalima priskaityti prie pamo
kinančiųjų, rimtųjų apysakų.

“TEISYBE" N10.
Šiame N ry telpa keli smulkus rašte

liai, kaip “Į darbininką ant gatvės" it 
Paulio Lafargo raštas “Kapitalo religi 
ja". Labai keistai skamba įžanga, ku
rių daro “Teisybės" išleidėjas. Tei. 
sakoma: “Teisybės” mieriu išleist tik
rai teisingus raštus, nepaisant nei ant 
jokių partijėiių (nusivalkiojęs Šauk
smas), kuopų, ar kokių ten literatiškų 
skurdžių. Paskui ko tai reikalaujama iš 
“Kovos". Matomai, ambicijų užgavo.

Tokie prierašai neprisideda prie “Tei
sybės" pakelinio, skamba nešvariai •ir 
net vaikiškai.

PARANKIAUSIOJI HOMEOPATI
JOS knyga gydymui žmonių ir gyvulių 
be gydytojo pagelbos. Kaina 75 c.

Jau seniai pripažinta, kad gydytis be 
gydytojaus pagelbos, reiškia dar dau
ginus sirgti, negu buvo sirgta prieš gy
dymusi.

LAIŠKAS Į REDAKCIJĄ

Gerbiamas Redaktoriau!
Malonėkite suteikti vietos 

man atsakyti p. Latvinskui.
' “Laisvės” N82 vietinėse 

žiniose p. Latvinskas rašo, 
kad viename iš praėjusiu 
“L.” NN tilpus nemandagi 
žinutė, nes įžeidžianti garbę 
So. Bostono lietuviu jauni
mo, kuris neatsilankė į 60 
LSS. kuopos surengtą vaka
rą. p. Latvinskas sako, būk 
jaunimas nėra priešingas 60 
kuopai, vienok nesilankęs, 
nes ten radosi išdaviku.

Tiesa, atsirado pora vyru
ku, kurie už savo ypatiškus 
reikalus pavartojo rusišką 
nagaiką, bet tai dar nereiš
kia, kad ir visa kuopa tokia 
yra. Jeigu vienas ar kitas 
narys padaro ką nors blogo, 
tai turės būti nubaustas pa
gal prasikaltimo. Ir užtai, 
man rodosi, nėra reikalo boi
kotuoti visos kuopos.

Greičiau ar tik neturėjo p. 
Latvinskas kitos priežasties 
nesilankyti į socijalistu pa
rengtą pasilinksminimą. Juk 
kuopa jau keli metai, kaip 
rengia pasilinksminimus, bet 
ar ateina į juos mūsų tauti
ninkai? Visai ne. Juk tuo
met prie kuopos F. Bagočius 
dar neprigulėjo. Bet štai da
bar, atsiradus priekabei, jau 
turi ką atsakyti. Juk p. L. 
ir kiti mūsų tautiečiai tai 
dar nėra buvę ant socijalistŲ 
teatro ir šokiu,išskirus 2 tik
tai (kas “du”, teatru, ar tau
tiečiu?—Red.). Dar patįs ne
silankydami, ir kitus atkal
binėja. O kur dar draugys
čių pasikėsinimai ant socija
listu. Dar męs visi atsime
name, kaip anais metais lie
tuviu ūkėsu kliubas prašali
no iš svetainės.

Kas tai padarė? Juk tai 
vis tie patįs vadinami tautie
čiai. Juk ir p. Latvinskas 
rėkė, susirietęs, kad tik so- 
cijalistus prašalinti, kadangi 
jie daro gėdą visai mūsų tau
tai ir net dar norėjo nutart 
nepriimt socijalistu į kliubą. 
Ar tai ne parazitai? O da
bar dar sako; būk yra ne- 
prieįįingi 60 kuopai. O kur 
dar šių metu pasikėsinimas 
ant Roko Pernicko, kada ji
sai su kliubo reikalais atsi
lankė į kliubo svetainę, tai 
mūsų jaunimas išmetė jį lau
kan. (Ir pats p. Latvinskas 
prisidėjo).

Jeigu to neužteks, tai 
galima bus ir daugiaus 
parašyti.

60 kuopos narys
V. Klemka.

dar 
kas

Dėlei Svotelio reikalo.
13 d. spaliu atsibuvo tre

čiųjų teismas ant Svotelio. 
Formaiiškai jisai neužsibai
gė, nes reikia paklausti dar 
tūlo Urbono žodžiu. Pasiro
do, kad jokiu apkaltinimu 
nebuvo. Kas tai, kur tai gir
dėjo ar sakė, būk P. S. gau
nąs nuo “socijaldemokratu 
partijos” po 30 dol. (ar rub
liu) į mėnesį. Tai būtu be
galo juokinga ir stačiai idio
tiška, jeigu nebūty taip bjau
ru ir šlykštu. Tasai gaiva
las Vasiliauskas drįsta ap
kaltinti žmogų šnipu esant 
stačiai be mažiausiu prirody
mu. Dar paskui per teismą 
sau kvatoja, tarytum būtu 
nepilno proto. Jam, mat, 
juokai. z Dabar jau tasai Va
siliauskas nesako, kad Svo
telis šnipas, bet tik, ( girdi, 
neištikimas, nes drįsęs stoti 
prieš Bagočiu ir ardąs vieny-

Tasai pats V. pasakęs, kad 
galįs vieną draugą deportuo
ti per 24 valandas. Dėl šven
tos teisybės apie tai dar ty
lu.

Buvau per tą teismą ir pats 
liudijau, nes pažįstu Svotelį 
nuo mažens. Jisai buvo vie
nas iš veikliausiu Suvalkų 
org. LSD. nariu. 1908 me
tais papuolė į Kalvarijos ka
lėjimą už platinimą partijos 
gegužiniu proklamacijų. Iš
sėdėjo virš metu. Paskui bu
vo Vokietijoj net tris metus 
ir uoliai darbavosi vokiečiu 
socijaldemokratu organizaci
joje, gelbėdamas susineši- 
muose su Lietuva. Tuomet 
pradėjo rašinėti į “Rankpel
nį”, “Dilgėles”, “Kovą” ir 
dabar į “Laisvę.”

Patsai prasilavino, nors ir 
mokslo neįgijo. Sakau tai 
dėlto, kad nurodyti, jog jei
gu toksai Vasiliauskas, būtu 
apkaltinęs žmogų, kuris ne
turėtu ryšiu nei nuopelnu — 
juk tuomet, rasit, jam ir bū
tu pavykę jeigu ir neapkal
tinti, tai mesti nuožiūrą ant 
žmogaus. Bet šiuom kartu 
taip išėjo, kad V. patsai sau 
duobę išsikasė.

Kitiems žmonėms nėra rei
kalo aiškinti, o bostonie
čiams yra žinoma, kas per 
sutvėrimas - Vasiliauskas. 
Vargiai atsiras žmogus, ku
ris norės jį pateisinti.

Surašyti jo biografiją už
imtu daug vietos ir jisai to 
nevertas.

Apie Vasiliauską turėtu 
pagalvoti ne tik kuopa, bet 
ir tie mūsų draugai, prie ku
riu jisai prisiplakė. Jisai tik 
vardą jiems gadina.

Dar pridursiu, kad ligišiol 
tik “Vienybė Liet.” leisdavo 
paskalas apie šnipus, kurie 
ardo vienybę. O dabar jau 
tą amatą monopolizavo ir 
subjektai panašys į Vas.

L. Pruseika.

Korespondencijos
------------ ?

L. Prūseikos maršrutas po 
Connecticut valstiją).
Wallingford; Conn. Lie

tuviu pas mus labai mažai. 
Rengiant prakalbas ir plaka
tu nereikia, nes ir taip vis
kas išsigarsina. Žmonių bu
vo ant prakalbu (4 d. spalio) 
bemažko ne visi lietuviai, gy
venanti Wallingforde. L. 
Pruseika kalbėjo apie darbi
ninku reikalus ir rinkimus 
prezidento. Bemokslis.

New Britain, Conn. Pas 
mus ant L. P. prakalbu ne
daug žmonių tesusirinko, nes 
subatomis žmonės nepratę 
rinktis. Prakalba tęsėsi ke
lias valandas. Po prakalbu 
buvo duodami užklausimai, 
kurie išrišti. Kalbėta dau
giausia apie prezidento rin
kimus. Žalias Lapelis.

Meriden, Conn. Apie pra
kalbas Meridene jokios ko
respondencijos negauta. Pra
kalbos atsibuvo 6 d. spalio.

Bristol, Conn. Pas mus 
labai mažai lietuviu. Ant tos 
nelaimės tą vakarą, kada L. 
Pruseika kalbėjo, buvo dar 
paroda Bule Moose partijos 
ir rinkimai gretimame mies
tely. Taigi žmonių susirinko 
nedaug. L. P. kalbėjo dve
jais atvejais, apie socijaliz- 
mą ir rinkimus. Vidury pra
kalbu atsilankė kandidatas- 
socijalistas į majorus ir ragi
no prisidėti prie laimėjimo 
partijos. Jau Bristolyje vi
sai netoli nuo pilno socijalis
tu laimėjo. Pereitais rinki
mais trūko tik 8 balsu. Lai
ke prakalbu deklamavo p -lė 
Veiveriu te. Deklamavo labai 
gražiai. Publika likosi-užga
nėdinta iš prakalbu.

Mažutis.
Hartford, Conn. Ant pra

kalbu buvo daug žmonių. 
Buvo gražios deklamacijos ir 
nusisekusi prakalba. Žmo
nės buvo visai užganėdinti ir

Turčiaus ranka tik barsto auksą. Turčiaus ranka balta, graži, minkšta. Ji nedir
ba sunkaus darbo, bet pinigus barstyti ji gali.—Darbininko ranka juoda, susiraukšlėjusį, 
sutinusi. Ji sutveria pasaulio turtus. Bet ji nebarsto pinigu. Ji neturi net tu keliu 
skatiku, kurie reikalingi pragyvenimui.—Brolau, darbininke, pasirūpink, kad nebūtu tu- 
ju baltųjų dykaduoniu ranku- Visi turime lygiai dirbti ir visi turime gauti kiek uždir
bame.

karštai plojo delnais. L. P. 
kalbėjo apie rinkimus ir soci- 
jalizmą.

Kuopa laikosi gana tvirtai, 
net nusisamdę savo svetainę.

Klausytojas. 
(Galas).

Binghamton, N. Y.
Spaliu 12 d. buvo sureng

tas balius lietuviu, anglu ir 
vokiečiu socijalistu dėl nau
dos agitacijos. Atidarius va
karą trumpai pakalbėjo vie
nas anglas; paskui buvo ke
letas deklamacijų — lietuviš
kai ir viena lenkiškai. Vė
liaus buvo šokiai. Vakaras 
pavyko puikiai ir matyt bus 
šiek-tiek pelno. Per balių iš
parduota nemažai ’ socijalis- 
tišku ženkleliu su Dėbso ir 
Seidelio paveikslais; taip gi 
buvo dalinama “Kovos” agi- 
tacijinis numeris.

Socijalistai tankiai rengia 
prakalbas. Spaliu 20 d. kal
bės Ch. E. Russell, kandida
tas ant New Yorko vast, gu
bernatoriaus. Ant 3 d. lap
kričio žada ir lietuviai su
rengti prakalbas. Kalbėto- 
jum, rodosi, žadėjo kviesti 
drg. J. Šukį iš Brooklyno.

LSS. kuopa taipgi žada su
rengti teatrą. Jau pradėjo 
mokintis komediją “Gudri 
Našlė.” Laimingos kloties!

Viską girdėjęs.
Manchester, Conn.

Dirbtuvėse pas mus darbai 
eina nepergeriausia. Yra 
viena muilinė ir keturios po
pierinės. Popierinėse nevi- 
sada dirba. Vienur dirba 
tris dienas, kitur visą savai - 
vaitę.

Daugiausia darbininku dir
ba ant f army, 
Manchesterio. 
tabako farmu.
ten dirba lenkai ir kiek lietu
viu.

Žmonės tamsus, labai my
li rudį. Tarpe savęs nesu
tinka. Vieni į kitus šnairuo
ja, liežuvius vadžioja.

Tikra teisybė.
Brooklyn, N. Y.

Spaliu 12 d. .atsibuvo pra
kalbos ant kampo Roebleng

netoli nuo 
Yra dideli v 
Daugiausia

LAISVE

Delei

st., surengtos 19 LSS. kuo
pos. Kalbėtojais buvo kvie
sti J. Perkūnas, Kinder is ir ^palio, nedėlioj, antrą vai. 
vienas angląs. Pirmas kal
bėjo anglas, nurodinėdamas 
darbininku skurdą, o nevy- 
donu kapitalistu ištvirkimą. 
Antras kalbėjo Kinderis aiš
kiai ir suprantamai. Tik ką 
toliaus stovintiems nesigir
dėjo jo kalbos. Ant galo 
kalbėjo J. Perkūnas. Jo žo
džiu neminėsiu, tik tiek tu
riu pasakoti, kad tai tikrai 
oratoriškai kalbėjo. Nevie
nam anglui ir lietuviui ver
žėsi ašaros iš akiu. Ant ga
lo buvo uždavinėjami klausi
mai, kurie tęsėsi iki 12 vai. 
nakties.

Tarptautiškos prakalbos 
atsibus 17* d. spaliu Palace 
Hall, 91—93 Grand st' Kal
bės lietuviškai, lenkiškai ir 
labai žymus anglu kalbėto
jai. Prasidės 8 vai. vakare.

Spaliu 19 d. bus sulošta 
“Marija Magdalietė” McCad- 
din salėj. Tai milžiniškas 
teatras. Turbūt brooklynie- 
čiai tokio perstatymo nėra 
matę.

Spaliu 29 d. atsibus pra
kalbos. Kalbės “Laisvės” 
redaktorius L. Pruseika.

Lewiston, Me,
13 d. spalio atsibuvo D. L. 

K. Gedimino dr-stės bertai- 
ninis mitingas. Buvo už
kviestas ant šio mitingo F. 
X. Bellean, Clerk Supreme 
Judical Court iš Auburn, Me. 
dėlei pilietišku popierių išsi- 
ėmimo. Atsilankė F.X. Bel- 
leap su savo pagelbininku. 
Išsiėmė pirmas pilietiškas 
popieras 29, kas labai pagir
tina.

L.S.S. kuopa nutarė pra
dėt veikti dėl apšvietos žmo
nių. Drg. Jonas Liaudanskas 
pranešė turįs parengęs pa
skaitą iš astronomijos. Ži
noma yra, kad mokslas su ti
kėjimu tiek sutinka, kiek ug
nis su vandeniu. Tai bus re- 
lijos kritika. Prelegentas 
apsiima, jeigu rastųsi opo
nentas, stot ant kritikos.

Paskaita atsibus D.L. K. Ge
dimino dr-stės svetainėj, 20

po pietų. įžanga visiems dy
kai . Meldžiu atsilankyti kuo- 
daugiausiai.

Sykiu atsibuvo mitingas 
L. S. S. 105 kp. Teatrališko 
Ratelio, kuris jau baigia mo
kytis “Nutruko” ir “Neat- 
mezgamas Mazgas”. Galuti
nai dar nenutarta kada lošti, 
nes likosi tam reikalui išrink-

A-

tas komitetas iš šių ypatų P* 
Čereška, K. Vilaniškis, J. 
Dailyda, F. Statkus ir A. 
Bagdonas. Komitetui paves
ta atlikt, kaip bus galima 
greičiau surengt teatrališkas 
vakarėlis su visokiais pamar- 
ginimais.

Vakare 13 d. spalio atsi
buvo L. S. S. 105 kuopos mi
tingas. Tapo įnešta kasi ink 
prašalinimo F. Bagočiaus. 
Vienbalsiai (25 balsai) liko 
nutarta prašalint iš Sąjun
gos už jo patarnavimą val
džiai suareštavime S. L. A. 
prezidento F. Živatkausko.

Kazys Vilaniškis.
p. Kl. Jurgęlionio 
prakalbos.

Iš priežasties koresp., ku
ri tilpo “Laisvėje” iš Rock
ford o, III. apie p. Jurgelio- 
nio prakalbas, J. W. R. rašo, 
jog prakalba daugeliui nepa
tikusi. Korespondentas ra
žo, jog p. J. kalbėjo: “prie 
T. M. D. gali prigulėti katali
kai, socijalistai, tikintieji ir 
bedieviai ir visokiu partijų 
žmonės”.

Išties, jeigu taip buvo sa
koma, tai ta pažiūra klaidin-

Korespondentas iš tos prie
žasties sako, kad vieno žmo
gaus išradimas dar neatneš 
išgelbėjimo visai tautai, nes 
turtai klius į atskiro žmo
gaus rankas ir tiek. Red.

Baltimore, Md. /
Vietinė kriaučių ir prese- 

riy neprigulmingos unijos su
rengė prakalbas apie politiką 
ir apie Ettor ir GioVannitti. 
Nors visose kalbose buvo 
plačiai kalbėta, bet lietuviš
kai, tai pirmu kartu. Taigi 
spalio 8 d. tapo parkviestas 
kalbėtojas iš Lawrence, Mass. 
I. W. W. organizatorius J. 
Šmitas, kuris kalbėjo dve
jais atvejais. Pirmiausia 
kalbėjo apie uždarbį kituose 
mieštose ir apie Lawrence’o 
audėjus. Toliaus nurodė,dėl- 
ko turėjo išeit ant streiko 
neorganizuoti darbininkai ir 
kalbėjo apie šiandieninį su
rėdymą, nurodė dėl kokios 
priežasties papuolė, į kalėji
mą Ettor ir Giovanniti. To
liau nurodinėjo, jog reikalin
ga finansiška pagelba, no
rint, idant liktu laisvi, taigi 
įtapo padaryta kolekta ir su
brinkta auku $26.47. Kriau
čių unija dar dadėjo ir pada
rė viso $35.00. Toliaus kal- 

! bėjo J. Skorko politiškoj te
moj. Tas prašė visu, kurie 
tik balsuoja, kad balsuotu už 
savo darbininkišką partiją.

Antru kartu kalbėjo J.Smi
tas apie I.W.W. uniją ir jos 
pamatus, nurodė, kur tik ji 
vedė streikus, tai ten ir lai
mėjo. Paskiausia kalbėjo 
advokatas anglas. Mat, tas 
buvo republikonas, tai nuro
dė, kad darbininkai negali 
būti be kapitalo, o kapitalas 
be darbininku, tai sakė, kad 
reikia paduot vienas kitam 
ranką ir tada tik bus gerai. 
Netikusi buvo kalba.

Prakalbos nusisekė gerai. 
Žmonių buvo pilna svetainė 
ir publika buvo užganėdinta.

Jonas P. Kablis.
Rochester, N. Y.

9 d. spalio buvo “Aido” 
choro privatiškas vakarėlis, 
nes svetimi įeiti negalėjo. 
Pasišokome biskį ir turėjome 
bačkutę geltonojo skystimė
lio. Tas mums labai gerai, 
bet pašaliniai žmonės ant 
mūs šnairom žiūri ir ateityje 
vargiai iš ju galima tikėtis 
parėmimo. “Aido” choro 
nariai moka mėnesinės mo- 
kesties 10c. (merginos nemo
ka), repeticijas darome kas 
savaitę salėse prie smukliu, 
kurias gauname už dyką. 
Bet užtai visi, neskiriant ir 
merginu, išgeriam po “drink- 
są”, tokiu būdu mėnesiniu 
mokesčiu mums neužtenka, 
ir kad nesubankrutyt, męs 
rengiame koncertus ir per
statymus, o kaip pusėtinai 
uždirbam, tai išgeriame ne 
“drinksais”, ale iš visos bač
kutės. Iš šalies žiūrint išro
do, kad “Aido” choras tik 
tam ir suorganizuotas, kad 
užsidirbti pinigu ir paskui 
vėl po biskį juos pragerdinėt.

“Aido” choro tenoras. 
* * 

aje

12 ir 13 spalio L.S.S. 7 kp. 
parengė politiškas prakalbas. 
Kalbėjo F. J. Bagočius. Pub
likos buvo daug ir pusėtinai 
užsilaikė. Po Bagočiaus kal
bėjo angliškai, profesorius 
Shedy, 20 metu išbuvęs Uni
versiteto profesorium, 1911m. 
prašalintas nuo vietos už so- 
čijalistiškumą. Auku surink
ta apdengimui lėšų 18 dol. 
40c. Prie kuopos prisirašė 9 
nariai. Kalbėtojui ir publi
kai, varde kuopos ištariu šir
dingą ačiū.

Fin. sekr. J. Stančikas.
Ansonia, Conn, ,

Atsilankius “Laisvės” re
daktoriui L. Prūseikai, susi
tvėrė LSS. kuopa. Pirmas

Toliaus p. Jurg. būk tai 
sakęs:“męs, lietuviai, neturi
me savo valdžios, kite's ka
ralystės, kad ir neapšviestos, 
vienok turi savo kariumepę 
ir yra didelės spėkos. Todėl 
męs, lietuviai, kelkime savo 
tautą, švieskimės, mokyki
mės”. Kalbėtojas nurodė į 
norvegu tautą, iš kurios kilo 
norvegė, išradusi radiumą, 
kurio vienas lašas prekiuojąs 
milijonądolerių. \

susirinkimas buvo sušauktai 
13 d. spalio ir išrinkta valdy
ba. Draugu prisirašė apie 
15, tai galima laukti ir tarp 
ansonieciu laisvės saulutes 
patekant, kad tik męs visi iš 
vien imsime dirbti ant dar
bininkiškos dirvos.

Lietuvos Sūnus.

RED. ATSAKYMAI.
KELIEMS CHICAGOS skaityto* 

jams. Męs jums negalime išduoti sla
pyvardi to žmogaus, kuris rašė komedi- 
jėlę “Chicagos merginos po prakalbų". 
Vienok tai rašė ne F. Bagočius.

F. BAGOČIUI. Pervėlai, Netilps.
J. ADOMAVIČIUI. Netilps. Tie 

dalykai mums nerūpi.
MUSEGAUDŽIUI. Tilps.
K. RUGIENI UI. Tokie straipsniai, 

kaip V. Paukščio, telpa vokiečių, rusų, 
lenkų žmonėms skiriamuose laikraš
čiuose. Žmonėms jie pilnai supranta- 
mi. Jūsų pastebėjimai tilps tiktai var
dan bešališkumo ‘‘Laisvoj Sakykloj",

P. ZURAVLIUI. Nekurie tilps.
VISU DRAUGUI (Norwoode).Gerai.
L. GRIKŠTUI. Neturime faktų, 

kad Bagočiaus, Vasiliausko ir Adomi - 
viČiaus darbų pavadinti ‘‘Keleivio" dar
bu, todėl “Keleivio" nekliudome.

P. BU1ZUI. Apie “Šviesos" disku
sijas jau pas mus buvo’, todėl apleidžia
me.

MAŽAI LIETUVAITEI. Dėl visuc- 
menės nėra svarbu.

TRAKŲ DZOKUI. Viso labo. Koks 
jūsų naujas adresas?

Pa j ieškojimai
I’a j ieškau savo dėdės Juozo Snize vi

Čiaus, 30 metų kaip Amerikoj, paeina iŠ 
Suvalkų gub., Kalvarijos pav., Rudami
nos* gmino, Karužų kaimo, pirmiau gy
veno Springfield, III. Taipgi pajieškau 
savo draugų Andriaus Ragelio ir Vinco 
Masionio. Malonėkite atsišaukti šiuo 
adresu:

Jonas SnizeviČius, 
Box 12, Renerton, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos nuo 
18 iki 25 metų senumo. Turi būt dor;., 
mylinti apšvietą, apsipažinusi su angli - 
ka kalba, mokanti skaityt ir rašyt. N< - 
rinČios plačiau su manim susipažinti, n - 
Syki t laiškų ir prisiųski t savo paveikslų 
šiuo adresu:

F. Aukštakalnis,
P. O. Box 55, Williamstown, Pa.

Pajieškau kaimyno FranciŠkaus G; - 
balio, paeina iš Kauno gub., Šiaulių pa
vieto, Viekšnių par., Čekų kaimo. 3 
metai atgal gyveno Montreal, Canada, 
o dabar nežinau, kur randasi. Jis pa ji 
arba kas kitas, Žinantis jj, malonesne 
suteikti žinių šiuo adresu:

Ignas Rakauskas,
6070 So. Dearborn st., Chicago, III.

Kur trumpa, ten trūksta
Barzdaskučių reikia visada ir negali

ma gauti mokančių dirbti tą darbą. T:d 
prašome jaunų vaikinų mokintis barba
rystes amato, o męs tai labai greitai iš
mokinsime Prašome atsiųsti laišką ir 
prisiųsti už 2 centu štampą dėl atsaki- 
mo.

GALINIS WIDUR1NIS,
224 Broadway, So. Boston, Mass.

BOLINE (POOL ROOM) IR 
MAUDYNES.

Tai yra parankiausia vieta praleisti 
linksmai laiką. Tik pamislykit, kaip 
yra smagu išsimaudžius pažaisti bulė
mis. Taigi visi, turinti liuoso laiku, at
silankykite pas mane.

JOHN ARMALAV1CZ
52 Spwtell Ave., Montello, Mass.
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Didžiausias
Darbininkų 
Savaitinis 
Laikraštis

Leidžiamas
Lietuvių Soc.
Sąjungos
Amerikoje

. o

OFPISAS RANDASI:
30 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

SO. BOSTON, MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

Meiles Karštlige
Mintįs ir prilyginimai apie meilę. 
Kiekvienam žingeidi ir pamokinanti 
knygelė. K įtinti tik. 2Oc.

e)

21-23 Cross St\ Boston, Mass.

Dr. Chas R. VinalVIETINES ŽINIOS

t

<u

pi

“ Laisves Egiutero No. 1.

Spaustuvę 25c., 50c.

75c.

gaunamos “Laisves” spaustuvėj.
DIDELE SANKROVA

Ihl

.f

242 Broadway,

i;

10c.
10c.

Gumbo Lašai 
Meškos Mostis

P

$3.50 
50c.

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

so. Boston, Mass. 
»■>' 1

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

visokiy lietuviškų, poisky ir rusiškę 
knygy. Reikalingi išpardavikai po vi
sus miestus. Reikalaujant kataliogo 
reikia prisiųsti už 2 c. pačto štampą. 
Adresas:

1-. Milošauskis
25 — 2nd st., So. Boston, Mass.

W. F. Severą Co. “Jds

Linimentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Balsamas 
Antylakson dėl Vaiky

I Neatidėk!!

Jei reikalauji vaistų, imk Sevetinius. Pardavinėjama ap- 
tiekose visur. Nepriimk kitokių. Gydytojo patarimą grei- K 

tai suteikiame laišku alei vienam, kas jo prašo pas

Bostone ir priemiesčiuose 
užsiregistravo ligi 16 dienos 
spaliy išviso 112.764 balsuo
tojai, kurie nori dalyvaut 
kaip abelnuose, taip ir valsti
jos rinkimuose.

Rinkiky skaičius, sulygi
nus su pereitais metais, padi
dėjo ant 4,378 žmoniy.

Ant tokio didmiesčio, kaip 
Bostonas, rinkiky visiškai 
nedaug.

Socijalisty 60 kuopos atsi
bus šokiai ateinančioj suba- 
toj, 19 d. spaliy, 7:30 vai. 
vakare, po N376 Broadway.

Kaip girdėjom, tai toj pa
čioj svetainėj 20 d. spaliy, 
nedėlios vakare, bus paskai
ta. Pradžia paskaitos 7:30 
vai. vakare.

Jeigu dėlei tūly priežasčiy 
paskaita neįvykty, tuomet 
bus viešos diskusijos.

Pereitą nedėldienį socijali- 
sty svetainėje buvo gražios 
prakalbos. Kalbėjo S. Mi- 
chelsonas ir A. Antonovas. 
Temos prakalby buvo darbi
ninkiškos. Antonovas kalbė
jo apie kapitalistišky laik
raščiu blogas puses.

L. Pruseika pasakė kelis 
žodžius, kviesdamas sutverti 
laisvu moterų draugiją.

Išties So. Bostone jau se
niai atjaučiama reikalas pa
našios draugijos. Visur ki
tur moterįs bruzda, tiktai to 
nesimato So. Bostone. Ka
dangi So. Bostonas yra lais
vu žmonių centras, tai netu
rėtu atsilikti ir moterįs.

Nekurios moterįs jau iš
reiškė norą prisidėti prie to
kios draugijos. Geistina bū
tu, kad įvyktu priruošiama
sis įsteigėju susirinkimas.

Viena iš moterų.

20 d. spalio bus kvartali
nis Lietuviy Ukėsy Kliubo 
susirinkimas. Bus nominuo
jami kandidatai į viršininkus 
ir skaitoma projektas naujos 
konstitucijos. Pradžia ant
roj valandoj. Kliubo nariai 
turėtu ant šio susirinkimo 
atsilankyti.

Kaip girdėjome, 27 d. šio 
mėnesio bus tarptautiškas 
apvaikščiojimas paminėjimui 
17 d. spaliy 1905 m. Kaip 
žinome, tą dieną caro valdžia 
priversta buvo nusileist prieš 
žmones. Pasižadėjo daly
vauti lietuviai, rusai, latviai, 
žydai ir lenkai.

Šiais metais Bostone pub- 
liškose mokyklose mokinasi 
4052 mokiniai daugiaus, ne
gu pereitais metais.

Brightono jaunimas vis la
biau pradeda pagarsėti savo 
visokiomis peštynėmis, ku
rios yra girtuokliavimo pa
sekmės. Taip neseniai buvo 
labai smarkios peštynės. Po 
peštyniy vienas vaikinas ga
vo pasimokėti $20.

Tokiy peštyniy reta savai
tė neatsitinka.

Brightone žada streikuoti 
skerdyklv darbininkai. Tik
ros žinios dar nėra. Gerai 
būty, kad rastysi gėry kal
bėtoju ir pasirūpinty unijos 
įsteigimu.

Jau buvom rašę, kad 60 
LSS. kuopa nuo savo teatro, 
kuris atsibuvo 28 rugsėjo, 
turi pelno $10. Dabar gi pa
sirodė, kad yra pelno 28 do
leriai su centais.

Koncertas ir balius, kurį 
rengia 162 kp., atsibus 2 d. 
lapkričio (November), 1912 
m., svetainėj Knights of Bo

Jei sergi inksty liga, ar turi kokias kepeny kliūtis, 
ką lengvai gali pažinti, tėmydamas į 

šiuos apsireiškimus:
Skausmas sąnariuose arba strėnose Labai spalvuotas 
Paakių suputimas, šlapumas,
Pėdos ir čiurnies suputimas, Nuosėdos šlapime,
Šlapuminės kliutįs Neskanumas burnoj.

Neatidėk, nedėk niekais to, kovok su liga 
iš pat pradžiy su pagelba

SEVEROS
Gyduolių nuo Inkstu ir Kepenų

(Severa’s Kidney and Liver Remedy)
Vartojimas jy tikrai suteiks nemažas pasekmes 

Tinka žmonėms visokios lyties ir amžiaus
Kaina 50c. Didesnė bonkelė $1.00.

g
Kur reikia virškinimo kliūtis prašalinti, skilvio ffį 
raumenis sustiprinti, sutaisyti tikslumą ir saikumą 
viduriy,—ten niekas gydomąja veikme nesusily- Si 
gins su

Severos Gyvasties Balsamu
(Severa’s Balsam of Life)

Kaina 75c.

Kadangi viso organizmo sveikumas dideliame laips- 
nyj priklauso nuo žarnij stovio ir kepeny veikimo, 
tatai primename žmonėms, turintiems viduriu 
užkietėjimą, arba ju netikslumą, kad jie imty

Severos Pigulkos nuo Kepenų
(Severa’s Livers Pill)

Sj Kaina 25 centai.

nor Hali, 730 Washington 
st., Boston, M|iss. Prasidės 
7 vai. vakare; Meldžame 
kity draugijy ant to vakaro 
nieko nerengti, už ką busim 
labai dėkingi. • Komitetas.

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. AntąnasAba- 
zorius, 207 C st. kamp. Sil
ver st., So. Bostone.

Pranešam, jog Antanas 
Ivaškevič, Lithuanian Agen
cy manageris, bus nuolatos 
savo ofise ir todėl, norėdami 
jį matyti, su lietuviškais ir 
angliškais reikalais galite 
ateiti dienoms ar vakarais po 
N233 Broadway, So. Boston. 
Telef. — So. Boston 1236-W.

CASTLE SQ. TEATRAS 
Perstatymai prasideda 2 vai. po piet 

ir 8 vai. vakare.
Šią sąvaitę bus lošiama 

“Such a Little Queen” 
Publika bus labai užganėdinta šiuo juo

kingu perstatymu.
Kitą savaitė bus lošiama 

**'riTe man of the Hour” 
Tikietus galite gauti po num. 15 Winter 
St. arba teatre ant pleciaus Castle Sq., 
Boston, Mass.

Skaitytojams.
Meldžiame visy ty ^Lais

vės” skaitytojy, kuriy 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.

Yra geriausia Gydytojas-specijalistas, 
kuris išgydo vyry, motery ir vaikę ligas 
pagal naujausį būdą. Nė jokia gydyto
jas taip pasekmingai neišgydo, kaip 
męs. Ypatingai greitai išgydomo krau
jo ir odos chroniškas ligas. Apie išgy
dytas Inkstę, Pūslės, Nusišlapinimo, 
laukan ėjimo organy, Plaučių, Reuma
tizmo, Kauly, Sąnarių, Ausy, Nosies ir 
Gerkles ligas gali jums paliiudyti tūks
tančiai ypaty. Patarimas DYKAI!

OFFISO VALANDOS:
Nuo 10 ryto iki 8 vai. vakaro 
Nedėliomis nuo 10 iki 1 po piet.

140 Boylston Street
BOSTON, MASS.

Užlaikom didelę

Krautuvę
Deimantų, Laikrodžių Waltham ir 
Elgin, ir ŠliUbinių Žiedų. Užlaikom 
keliaujančius agentus ir orderius pai
mam ir pristatom į namus. Užlaikom
taipgi Didelę Sankrovą Drapanų :Vy- 
rams Siūtus, Overkotus ir Marškinius.

Duodam ant bargo ir ant išmokesčio.
8222 Washington Street

BOSTON, MASS.
Mūšy agentai: J. A. Peldžius, J. Pocius 

J. Pociūnas, Liudvikas Davalga ir
F. S. Šimanskis.

I xlmundo Steponaičio Raštai
Pilnas posmertinis eilių ir prozos rinkinys, jau atspaustas

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

AL. STTi PO IN A r ris
7-4^5 Olenmor© ove,

HARRISON GATVES 

DISPENSARE 
Jun 20 metij nuo įtitciglmo.

229 Harrison Avenue 
Arti Broadway, BOSTON, MASS.

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

iki 4 po piet.
Gydomo visokias ligas Vyrų, Mo
tery ir Vaiky ir taisome DANTIS.

Ateidamas atsinešk šį apgarsinimą.

REIKALINGA 400 VYRŲ I "11 1\ |
Arba šiaip prie įvairiy darby. Jeigu ap
siima dirbti visą sezoną, kompanija ap
moka ir kelionę. Norintieji platesnių 
žiniy kreipkitės šiuo adresu:
UNITED STATES

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

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 tolimesniy miestelių, 
kurie prisiunčia audimą dėl siūto arba kitokio ap- 
vilkalo. Gauna nuo manęs pamokinimą, kaip nu
imt mierą ir madas dėl išsirinkimo. Todėl, lietuviai 
ir lietuvaitės, reikale kreipkitės pas savo tikrą tau
tietį, o būsit užganėdinti.

P. BUZEW1CK,
Athol, Mass.

Lietuviška KRIAUČKA
Gerbiamos Lietuvaites, pranešu jums, 

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

ONA CZEPULIONIS
242į Broadway, So. Boston, Mass.
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LIETUVIŠKA Tl* llluiYM
Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai Lietu
vos ar Amerikos daktarų. Tai vie
natine lietuviška aptieka Bostone ir 
Massachusetts valstijoj. Gyduolių 
galit gaut,kokios tik pasaulyj varto
jamos. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiysia per expresą.

F. STROP1ENE
Pabaigusi kursą Womans Medi
cal College, Baltimore, Md.

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

------- ūn—- • ---------
“KOVA“ talpina moksliškus, politiškus, bet visiems suprantamus straip

snius.
“KOVOJ“ rašoma apie darbininkų gyvenimą, vargus ir nurodoma, kaip 

prašalinti juos.
“KOVOJ“ rašoma apie viską teisybę ir drąsiai skelbiama socijalizmo 

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

Prisiyskit savo adresą, o gausite vieną “Kovos“ num. pažiūrėjimui 
DYKAI. Nuo naujų mėty “Kova“ išeina tokia kaip “Keleivis“.

E’ Moyainensing Avė.

DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA OLSELISJ

JĖZAUS DRAUGIJA
ARBA JĖZUITAI 

Kas jie per vieni ir kaip jie baž
nyčią gelbėjo?

Knygelėj suprantama kal
ba išaiškinta jezuity brolijos 
įstatymai. Tie įstatymai pa
rodo, kad jėzuitai buvo 
didžiausi veidmainiai ir nei 
kiek nepaisydavo tikry Die
vo prisakymy. Tuo tarpu, 
ant jezuity ilgai rėmėsi ka- 
taliky 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.

M Telephone So. Boston. 846 M
DR. F. MATULAITIS i

495 Broadway i

SO. BOSTON, MASS. ;
Valandos:

Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare.
Nedėliomis iki S vai. po piet.
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Draugijos 

ir Biznieriai!

Konstitucijas, 
Knygas, Plakatus ir 
Visokius Darbus.

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

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsių Lietuviškų—Lenkiškų Vaistų
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Perkant žiūrėk, kad butą ta niurkė, 
o sausi teisingai.

Geriausia gyduole nuo Skaudėjimo 
Galvos, Kataro, Pečiy, Krūtines, Šo
nuose, Reumatizmo, Šalčio, Neuralgijos 
ir įkandimo visokiy vabaliuky.

Vyno, Visokių Likierių, Degtines, Rusiškos “Monopolkos”, 
Šampano, Alaus, Bliaus ir visokių importuotų gėrimų.

Jei nori sveikų gėryiny ant Velyky, 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 prisiysim orderius per expresu. Rašykite lietuviškai šiuo adresu:

WILLIAM ZAKON & CO.

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: • 

“Lietuviu Žurnalas”, 1607 No. Ashland Ave., Chicago, III.

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

MOKSLAS RANKAŽ1NYSTES 
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
GREIČIAUSIAS PAMOKINTO-

JAS ANGLIŠKOS KALBOS... 25c
SOCIJALDEMOKRATŲ PAŽVAL-

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

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

tiškos giesmės.......................30c
PASAULIŲ RATAS................... 25c
POKAHONTAZA Indijony Kara- 

ralaitė. Istoriška pasaka..... 15c
BALTAS RŪBAS.........................15c
LIAUDIES DAINOS................ 15c
BEŽDŽIONIŲ PREZIDENTAS 10c
JĖZAUS DRAUGIJA arba Jėzu

itai...........................................10c

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

Ką-nors užsisakydami visada ad- 
resuokit taip;

Ypatingai 'atydą atkreipiam 
j draugijų darbus. Niekad 
nereikia duoti darbą j tokias 
spaustuvėles, kuriy darbinin
kai nemoka lietuviškos kalbos 
ir nepažįstą 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.

A *s | r

" ....... 1 '.i ....

LIBTUVIŠKAI-LBNKIŠK AI-RUSIŠK AS

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

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

Telephone Richmend 1067-R.

bet lipk vienais

Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių 
,, nuo Kirmėlių dėl suaugusiy

Vanduo nuo Akių Skaudėjimo - 
Ugniatraukis ... -
Skilvio Lašai -
Gyduolės užlaikymui Viduriavimo 

ir Kruvinosios -
“Uicure” arba gydymas 

Reumatizmo - -
Gyd. dėl nemalimo Pilvo - 
Milteliai apstabdymui

Galvos Skaudėjimo - 
Lašai nuo Danty Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir

Prakaitavimo Kojy
Geležinis Sudrutintojas Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaiky 
Vaistas nuo P apauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippo 
Plaukų Apsaugotojas 
Muilas Plaukų Saugotojas 
Milteliai nuo Kepeny
Valytojas Plenty Drabužiuose - 
Rožės Balsamas -
Kinder Balsamas ...
Bobriaus Lašai
Švelnintojas -
Kraujo Valytojas ...
Nervy Ramintojas - 
Egzema arba Odos Uždegimas 

pas Vaikus -
Groblevskio Pleisteris

(Kaštavolo)
Pamada Plaukams -
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 
Gyduoles nuo Riemens 
Vengriškas Taisytojas Osy 
Inksty Vaistas (mažesnė) 
nkstų Vaistas (didesnė) 
Akines Dulkelės -
Gydymas nuo uždegimo Danty arba 

abelnai Skausmo ir Škorbuto
Gyduolės ir Mostis nuo Parky 

ir Niežy ....
Gyd. ir Mostis nuo Dedervinės 
Gyduoles nuo Paslaptingos Ligos

25c. 
50c.

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

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.

$1.25 
$2.00 
$2.00 

$50
Kiekvienas lietuviškas štornikas taip

gi privalo užlaikyti visada musy puikias 
Lietuviškas gyduoles savo Storuose ant 
fiardavimo, kad mūšy tautiečiai reika- 
audami, galėtų pas savo štorniką nusi- 

Sirkti ir nereikalautų išduoti pinigus 
ovanai kokiems nors apgavikams tose 

apielinkėse. Stornikai, 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 R MAIN ST... PLYMOUTH. PA

Labai žingeidžios knygos!
Kurie mylite skaityt, o dar neturite šių knygy. pasiskubinkit išsirašyt, nes 

jau nedaugiausiai jy turime.

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

Užsakymus ir pinigus siųskite šiuo adresu:
J. STROPUS

30 XV. Broadvvtiy, iSo. I3oa
(Pinigus galit siųst krasos ženkleliais)

Mainantiems adresus.
Kurie norite permainyti “Laisvėe 

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

Administracija.

> Et doesavt p^y to ne^iect 
your Health
Ar atėjai kada namo drebėdamas, su 

skaudančia galva, krūtinėje diegimais sope / 
galo gerkles ir gulėjai kėlės savaites?

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

Visuomet namuose turėk boukutę.
Platus nurodymai apvynioti apie 
bouką. 25c. ir 50c. aptiekose.

Sergėkis pamėgdžiotų vaistų ir 
žiūrėk ant Inkaro ir mūsų vardo.

P. AD. RICHTBR & CO., 215 Pearl St., New York. 
k«il,iur'to Cougo PtUėa yia gerte duo viduriu eukieUjhuo.




