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AMERIKOJ
Suareštavo socijalistų 

majorą.
Little Falls, N. Y., 10 spa

lio.—Čia sustreikavo audiny- 
čių darbininkai, reikalauda
mi sutrumpinimo darbo va
landų ir pakėlimo mokesties. 
Schenectady socijalistų majo
ras, matydamas, kad nėra 
kam organizuoti sustreikavu
sius darbininkus, pats su sa
vo 7 draugais nuvažiavo į 
Little Falls vesti streiką. 
Vienok jiems ten laisvė žo
džio buvo atimta ir jie visi 
liko suareštuoti. Juos palei
do tik tuomet, kada jie pri
žadėjo daugiau į tą miestelį 
nesilankyti ir nelaikyti pa
našiu prakalbu. Tai tau ir 
laisvė žodžio Amerikoj!
Karė tarp Turkijos ir Ita

lijos jau pasibaigė.
Washington, 20 spalio.— 

Čia gauta oficijališka žinia, 
jogei karė tarp Turkijos ir 
Italijos jau pasibaigė. Su
tartis padaryto mieste Lau
sanne IS spalio. Išlygos su
sitaikymo dar neapskelbtos.

Kaliniams mokykla.
Sacramento, 20 spalio.— 

Vietinio kalėjimo užžiūrėto- 
jas J. A. Johnston padarė su
manymą įsteigt kaliniams 
mokyklą. Jisai savo kalboje 
nurodo, kad 85% kaliniu 
bando gyvent dorai ir pagal 
jo nuomonę, tik reikia duot 
jiems mokslą, o daugiau jie 
į kalėjimą nesugrįžš. Tokį 
Johnstono sumanymą gali
ma pavadinti pilnai protin
gu. Juk tik stoka apšvietos 
ir gimdo prasikaltėlius tarp 
darbininku.

Roosevelto sveikata.
Chicago, Ill., 21 spalio.- 

Roosevelto sveikata eina ge
ryn. Šiandien daktarai ap
žiūrėjo žaizdą ir pripažino, 
kad jis gali apleist ligonbutį 
ir važiuot namo į Oyster 
Bay. Gulėdamas ligonbutyj 
Roose veltas neparodė ma
žiausio nusiminimo. Miegojo 
tik po 5 valandas, gerai val
gė ir davė informacijas Pro- 
gresyviškos partijos vado
vams. Rooseveltui operaci
jos nedarė. Daktarai pripa
žino, jogei nieko nekenks, 
jeigu kulka pasiliks jo kūne. 
Padarius egzameną su X-ray 
spinduliais, surasto, jog kul
ka guli ant šonkaulio iš vir
šaus.
Roosevelto šovikas nenu= 

si minęs.
Milwaukee, Wis., 20 spa

lio. — Roosevelto šovikas 
Schrank neikiek nenusiminęs. 
Kada jis pernakvojo pirmą 
naktį kalėjime ir buvo už
klaustas, kaip jis jaučiasi, 
tai atsakė, kad seniai tokią 
gerą nakvynę turėjo. Jisai 
yra atiduotas daktaru ištyri
mui, ar sveiko proto.

Schrank ant tyrinėjimo pa
sakė, jogei jis nėra socijalis- 
tas ir socijalizmo visai nepa
žįsta, bet balsuodavęs už de
mokratus ir republikonus.

New Yorko išlaidos.
Apskaitliuoto, jogei New 

Yorko miesto išlaidos 1913 
mėty sieks 200 milijonu dole

riu. Šįmet siekė 189 milijo
nus. Taigi kasmet išlaidos 
auga.
Ettoro-Giovannitti teis= 

smas.
Salem, Mass.—Ettoro Gio- 

vannitti teismas tęsiasi. Da
bar yra perklausinėjami liu
dininkai, kuriu didžiuma pri
pažįsta, jogei Ettoras ir Gio- 
vannitti yra nekalti. Hay- 
woodas gavo daleidimą pri
eiti prie Ettoro Giovannitti 
klėtkos ir perduoti dovaną 
nuo New Yorko darbininku.

Wilsonas nevažinės su 
prakalbomis.

Demokratu kandidatas į 
prezidentus W. Wilson pra
nešė, jogei nevažinės su pra
kalbomis, nes ir jb priešinin
kai nevažinėja. Mat, Taf
tos tingi, o Rooseveltos su
žeistos.

Wilsonas bijo.
Wilmington, Del., 18 spa

lio.—Čia pasklydo gandas, 
kad tūlas italas pasakęs, jo
gei jis taip padarysiąs Wilso- 
nui, kaip Schrank Roosevel
tui. Gauja detektyvu pra
dėjo smarkiai apie tą dalyką 
šnipinėti, o Wilsonas susilai
kė nu važinėjimo su prakal
bomis.

Moterų algos.
DanVilie, 11!., *18 spalio.— 

Federališkas darbo biuras 
nuo Illinois valstijos pradėjo 
tirinėti, kokią abelnai užmo
kestį gauna moterįs. Pasi
rodo, kad moterų išnaudoji
mas fabrikose yra pasibaisė
tinas. Biuras susekė, kad 
yra daug tokiu moterų, ku
rios turi užlaikyti šeimynas, 
gaudamos tik po 3 dol. algos 
ant nedėlios. Pasirodo, kad 
tokiose šeimynose viešpatau
ja didžiausias skurdas.

Darbo biuras išrado, kad 
pagerinimui moterų būvio 
reikalinga kovoti už minima- 
lišką mokestį ir organizuoti 
moteris į unijas.
Užmušė du streikieriu.
Ely, Nev., 18 spalio.— Čia 

iškilo darbininku streikas 
dirbtuvėje Steptol. Fabri
kantai suorganizavo būrį val
katų, kurie pradėjo užpuldi
nėti streikuojančius darbi
ninkus. Vakar liko užmušti 
2 graikai streikieriai.

Žydai gembleriai.
“Detroit News Tribune 

paduoda ištrauką iš žydiško 
laikraščio, kurioj nurodoma, 
jog Amerikoj tarpe gemble- 
rių yra didžiuma žydu. Ta
sai žydu laikraštis kviečia 
žydus kovoti su savo tautos 
gembleriais.

Sudegė arsenalas.
San Francisco, Cal., 20 d. 

spalio. -Čia sudegė armijos 
arsenalas. Nuostoliai siekia 
5 milijonus doleriu.

Kitą išgelbėjo, bet pats 
mirė.

Chicago, Ill. Jau buvom 
rašę, kad tūlas vaikinas 
Rugh davė nupjauti savo ko
ją, kurios skūrą daktarai ga
lėtu pavartoti išgydymui ap
degusios ' merginos. Mergi
na pasveiko, bet vaikinas 
mirė, Ant jo laidotuvių da
lyvavo 17,000 žmonių, kurie 
metė ant jo grabo pinigus ir 
kvietkas.

UZSIENYJ gi, išsižadėdamas kovot, su
manė dievui ant garbės už
baigti išpuošimus švento Pet
ro katedros.
Išradėjas bevięlinio tele

grafo neteko akies.
Spezzia, Italija, 20 spalio. 

Išradėjas bevielinio telegra
fo Giuglielmo Marconis, va- 
važiuodamas automobiliuje, 
labai susidaužė. Iš tos prie
žasties jam padarė operaciją 
ir išėmė vieną akį.

Balkanų karė.
Konstantinopol. - 17 spa

lio Turkija nieko nelaukda
ma, apskelbė Bulgarijai ir 
Serbijai karę. Tosgi to tik
tai ir laukė. Jos skubiai pri
siuntė savo kariumenę į Tur
kiją. Juodkalnijos kariume- 
nė, vadovaujama paties ka
raliaus Nikolo, jau kelis sy
kius sumušė turkus ir paėmė 
jų daugybę į nelaisvę. Iš 
Turkijos pusės matosi labai 
mažas pasipriešinimas. Vie
nas miestas pasiduoda po 
antram. Serbu ir bulgaru 
kariumenę taipgi vadovauja 
patįs karaliai. Bulgarija su 
Serbija ketina užpult ant Ad- 
rijanopolio. Graikija taipgi 
jau pradėjo atokuot turkus. 
Ji išsiuntė savo laivyną galu
tinai užbaigt su užsilikusiu 
nuo.italu Turki j»os f lotu. Tai
gi Turkija palieka iš visu pu
siu apsiausta priešu. Mato
mai jai tuo jaus ateis sudnoji 
diena.

Austrija nesikiš į karę.
Pirmiau Austrija buvo ke

tinusi stot pagelbon Turki
jai. Bet kadangi ant jos pa
ketino užpulti Rusija ir jau 
net pradėjo mobilizuoti ka
riumenę Lenkijoj, tai Aus
trija apskelbė, kad ji į karę 
nesikiš. Susitaikyme Rusi
jos su Austrija tarpininkavo 
Vokietija. Ji taipgi dabar 
pranešė savo aficieriams, ku
rie randasi turku kariume- 
nėje, kad neimtu dalyvavi
mo karėje.

Bulgarija, Juodkalnija, 
Serbija ir Graikija jau išsta
tė prieš turkus 400 tūkstan
čiu kariumenės. Tai milži
niška armija, prieš kurią 
Turkija vargiai atsilaikys.

Didelė viesulą.
Manila, 19 spalio. —Ant 

Filipinų salų 10 spalio siautė 
baisi viesulą. Pranešama, 
kad sunaikinta suvirš 2,000 
namu. Toji viesulą labai už
kenkė cukrinėms nendrėms ir 
kokosiniams riešutams. Blė- 
dies padaryta apie 25 milijo
nus doleriu. Daugelį laivu 
paskandino, o nekuriuos iš
nešė ant kranto. Laike vie
sulus žuvo apie 400 žmonių, 
o 600,000 liko be pastogės.

Amerika gina trustus.
Jau pereitam “Laisvės” 

numery rašemė, kad Vokie
tijos gyventojai smarkiai 
pradėjo kovoti su aliejaus 
trustu, kuris ir ten suspėjo į- 
lęisti giliai šaknis. Vienok 
už trustą užstojo Amerika. 
Ji pranešė Vokietijai, kad 
jeigu toji nesiliaus persekio
jus aliejaus trustą, tai Ame
rika pradėsianti ^boikotuoti 
Vokietijos ta vorus. Mat A- 
merikai daugiau niekas nerū
pi, kaip tik trusty/gerovė.

P r i verst i nas mok i n i m a s 
Indijoj.

Indija priklauso Anglijai. 
Anglija didelę naudą iš In
dijos traukė ir traukia, tie- 
sįok Indija vadindama Angli
jos karūnos deimantu. Te- 
čiaus Anglija mažai rūpinasi 
‘‘ndijos žmonių labu, apšvie
timu. Ypač Anglija bijo 
žmonių susipratimo, nes su
sipratę žmonės galėtu nuver
sti neprašytą Anglijos globą, 
juo labiau, kad Indijoj dažnai 
esti riaušės prieš Anglijos 
šeimininkavimą. Tečiaus ir 
mtįs anglai mato, kad Indi
jai reikia duoti šviesos, mok
slo, kad iš apšviestos Indijos 
daug daugiau naudos bus, 
negu iš tamsios. Todėl da
bar tariama Anglijoj, kaip į- 
vedus Indijoj nuolatinį ir pri
verstiną mokinimąsi. Indi
joj gi iš tos priežasties daro
mi susirinkimai, kur reika- 
aujama greitesnio visuotino 
mokinimo įvedimo.
Mongolija neprigulminga.

Peterburgas, 19 spalio.— 
Rusija pripažino šiaurinę 
Mongoliją neprigulminga. 
Rusijos ministeris J. J. Ko- 
rostovič turėjo pasimatymą 
su Mongolijos hanu Kutuktu 
ir pranešė jam apie caro ma
nifestą. Tasai manifestas 
Mongolijoj priimtas su dide
liu džiaugsmu. Tai visgi Ru
sija neprarijo Mongolijos, ko 
pirmiau galima buvo tikėtis. 
Vokiečiai surūko už $60. 
000.000 cigarėtų į metus.

Berlin, spalio 19.—Vokie
čiu rūkymo išlaidos per pa
staruosius keturis metus pa
didėjo ant 100%. Pernai su
rūkyta net už 60 milijonu do
leriu . Kiekvienas vokietys 
surūko 1200 cigarėtų į metą. 
Valdžia galvoja, kokiu būdu 
galima būtu įstatymais su
stabdyt tokį didelį vookiečiu 
rūkymą.

Orlaivininkų suvažia- 
vimas.

Paryžius, 19 spalio. —Lap
kričio 3 d. suvažiuos į Pary
žių iš viso pasaulio orlaivi- 
ninkai ir orlaiviu išradėjai. 
Sprendžiama, kad suvažiavi
me j u dalyvaus apie 3 tūks
tančiai. Reikia tikėtis, kad 
šiame suvažiavime bus išriš
to daug klausimu apie orlai- 
vininkystės patobulinimą.

Revoliucija Persijoj.
Teheran, 20 spalio. — Ša

cho dėdė Salar Ed Dewlen 
suorganizavo 800 raiteliu ir 
ketina užpulti ant Teherano. 
Tautiškoji Persijos taryba 
renka kariumenę ir kanuo- 
les, kad tą užpuolimą atrem
ti.

Iš tūlu šaltiniu pranešama, 
kad Rusija ir Anglija nutarė 
Persiją pasidalinti. Mato
mai tos dvi šalįs ir kelia su
irutes Persijoj, kad tik prive- 
dus ją prie galo.

Švento tėvo rūpesčiai.
Roma, 20 spalio.—Iki šiol 

šventos tėvas vis kovojo su 
bedieviais, manydamas juos 
visus nuvalyt nuo žemės skri
tulio. Bet dabar pamalė, 
kad jo darbas tuščias. Tai

RUSIJOJ
Gražiai vogė.

Šiomis dienomis Peterbur
go karės teisme užsibaigė 
nagrinėjimas generolo Ogo- 
rovičiaus bylos. už vagystę. 
Laike teismo paaiškėjo, kad 
generolas Ogorovičius visai 
“mažai” vogęs laike rusu su 
japonais karės. Nupirkimas 
ir nuvežimas 160 verstu dru
skos pūdas valdžiai kaštavo 
tik... 15 rubliu! Ar tai ne- 
sąžiniškas generolas? Juk jis 
galėjo paskaityti ir po 50 ru
bliu pūdą, bet “meilė tėvy
nės” nedaleido taip padary
ti. Bet dar geriau jis darė 
su duonos pirkimu. Pirklys 
Tifontajus teisme prisipaži
no, kad “geraširdis genero
las” jam užmokėjo už duoną, 
kuri buvo verta 10,000 rub., 
tik... 400,000 rubliu! Pats 
gi generolas per metus pel- 
nijo tik...-vieną milijonėlį 
rubliu. Argi tai daug? Pirk- 
liai-gi, kurie pardavinėjo ge
nerolui savo prekes, per tą 
trumpą laiką pelnijo tik po 
800,000 rubliu.

Todėl visi “tėvynės mylė
tojai” ir reikalauja, kad bū
tu keliamos karės.

“Geraširdį generolą” nu
baudė 3 į metu areštontų ro
tu, bet galima tikėtis, jog 
greitai bus jam bausmė do
vanota, nes jis “karštas pa
triotas”, kaip ir kiti visi.

“Apvogė.”
Chabarovskas. Čia atsiti

ko didelė “vagystė.” Iš vy
riausios Amūro geležinkelio 
valdybos pavogė visus doku
mentus, kuriais kaltino gele
žinkelio valdininkus vagystė
se ir kitokiose suktybėse.

Mat, dabar jau negalima 
bus kaltinti, nes nėra priro
dymu.
Pavaišino juodašimčius.
Kijevo juodašimčiai norėjo 

užpulti ant apgyventos da
lies miesto žydais ir padaryti 
pogromą, bet nepavyko. Žy
dai, apsiginklavę lazdomis ir 
kuolais, gerokai pavaišino 
juodašimčius.

Stebūklai.
Ekaterinburgas. Vienas 

popas bažnytkiemio Šarje 
sumanė padidinti savo pelną; 
padarė medinį, trijų sieksniu 
didumo, kryžių ir nakčia jį 
pastatė netoli kaimo. Ant 
rytojaus tuojaus apskelbė, 
kad tas kryžius atsirado nak
čia stebuklingai. Ta žinia 
pasklydo gana plačiai ir pra
dėjo žmonės plaukti iš visu 
kraštu į stebuklingą vietą ir 
vežti visokį turtą dėl “afie- 
ros”. Vienok policija surado 
stebuklingą atsiradimą to 
kryžiaus ir... panaikino.

Taip-tai dvasiškija daro 
stebuklus ir apgaudinėja sa
vo tamsunėlius.

Pavogė 9 pūdus aukso.
Iš Blagovieščensko prane

ša, kad Selendžos aukso ka
syklose nežinomi žmonės pa
vogę iš aukso jieškotoju de- 
vynius pūdus aukso. Be to, 
užpuolikai užmušę dar 2 žmo
gų ir vieną sužeidę.

Maras.
Uralsko apielinkėje, Bitna- 

kulio miestelyje, susirgo ir 
'mirė maru keturi žmonės.

bo organizaciją. Toji komi- i 
sija veiks po priežiūra Lietu- j 
vi u Mokslo Draugijos.

Reika patėmyti, kad į ko-' 
misiją įėjo visi mokyti, pa
žangus vyrai.

Rasit, dabar ir gali išeiti; 
kas gero iš Enciklopedijos,; 
nes žmonės, kurie ėmėsi to 
darbo neparsiduos kunigams.

Apie Martyną Yčą.
Apie kuniginių peršamąjį j 

Dūmą p. Yčą iš Biržų ateina 
abąi negražios žinios. Ta

sai vyras, kaip pasirodo, yra 
ne tik kunigu, bet ir policijos 
globoje.

Štai koksai buvęs atsitiki
mas: “Lietuvos Žinių” re
dakcija buvo parašius vie
nam žmogui iš Biržų laišką. 
Tame laiške buvo klausiama 
apie Yčą. Laiškas betgi pa
kliuvo... į policijos rankas.

Rinkimu dienoje p. Yčas 
sėdėjęs viename kambary su 
policija.

Tai kokius vyrus perša į 
Dūmą mūsų kunigėliai.
M. Sleževičių valdžia iš

braukė.
Savo kandidatūrą į Dūmą 

statęs ir p. M. Sleževičius iš 
Raseinių.

Valdžia gi, sužinojus, kad 
tai pirmeivis, tuoj pasirūpi
no jį išbraukti.

“Kiaulė eina kartis.”
Pivašiūnai,(Traku pavieto). 

Šiomis dienomis pasikorė ū- 
kininkas Ad. Lukša, 52 me
tu senis. Ant sienos rado 
sekantį parašą: “Kiaulė eina 
kartis.” Kaimynai spėja, 
kad nusižudimo priežastis 
tai bylos pralaimėjimas.

Sniegas.
Spaliu 3 d. Mažeikiu ir 

Šiaulių apielinkėse jau pasi
rodė pirmas sniegas. Snigo 
kaip tikrą žiemą, dideliais 
snieguoliais. Visa žemė, visi 
laukai buvo balti, kaip gerą 
rudenį, ar žiemą.

Nusišovė kunigaikštis.
Kruopių dvaras (Suv. g.) 

Kruopių dvaro savininkas 
kunigaikštis Puzina nušovęs 
savo žmoną, o paskui pats 
nusišovęs. Palikę našlaičiais 
trįs nepilnamečiai vaikai.

Trūksta darbininkų.
Plungė (Telšių pav.) Kaip 

praneša laikraščiai, tai kuni
gaikštienės dvaro laukuose 
dar tebestovi daug javu, nes 
nesą darbininku.

Nužudė už du rubliu.
Kuršėnai, Šiaulių pav. Iš 

čia praneša, kad du piktada
riu užmušė Kuršėnų mieste
lyje 20-ties metu vaikiną V. 
BaČkauskį, norėdami jį api
plėšti. Pasirodė, kad už
muštasis turėjęs su savim vos 
du rubliu.

LIETUVOJ Sunkus padėjimas.
Vilkaviškio (Suv. gub.) a 

- ------  pielinkės dvarininkai lauž* 
Enciklopediją tvarkys Lie- sau gajvas kaip ^ar labiai 

tuvoje. I apsunkinus jau ir taip sunki
Ponas Olševskis iš Chica- savo darbininku padėjimą 

gos kreipėsi į Lietuviu Mok- Dvarininkai jau kelinti me 
slo Draugiją Vilniuje, kad ši tai parsigabena darbininku 
apsiimtu tvarkyti Enciklope- vasaros darbams iš tolimi 
dijos reikalus. Rusijos ir Lenkijos gubemi

Lietuviu Mokslo Dr-jos Jų. Tiems darbininkams mc 
komitetas p. Olševskio su- ka daug didesnę algą ir kiek 
manymą priėmė ir išrinko vienam žmogui kelias į čia i 
komisiją, kuri prižiūrės dar- atgal apmokamas. Bet da

kaip pasirodo, su atėjūnai 
mūsų dvarininkai turi labt 
daug nuostolio, kur vietinio 
darbininkai dirba du, tai atč 
junu reikia trijų. Šią vast 
rą bedirbant su atėjūnais v: • 
si javai ant lauko supuvę 
Dabar dvarininkai šaukia št 
vo senuosius darbininkus,ki 
rie būva ant ordinarijos, ka 
pasirašytu po kontraktu, jo.: 
sutinką nelaikyti jokių gyvu 
lių, nesodinti bulvių ir nesėl 
linų ir daržovių. Už visk , 
siūlo pinigais 300 rublių s . 
antrininku (antrininkas tui 
būtinai būti) ir butus gyve • 
nimui. Darbininkai ant to • 
kių sąlygų nesutinka ir rei 
kalauja tokio mokesnio 
antrininko. Dvarinininka. 
tiek neduoda. Darbininke; 
nė vienas nelieka kitiems 
metams. “L.Uk.”

Žmogžudystė.

Vežionįs (Kupiškio par.. 
Ukmergės pav.). Nedėlioję 
rugsėjo 15 d. Vėžionių so* 
džiuje per vakaruškas atsiti 
ko žmogžudystė: to patie 
sodžiaus vaikinas J. Kriučiu 
kiokas nudūrė peiliu buvus 
svečiuose Šapalų sodžiau 
vaikiną kurpį Jonuškioką 
Pas kupiškėnus dar tebėn 
madoje per vakaruškas išsi 
gerti. Tas pats buvo tą die * 
ną ir Vėžionyse; kai-kuri<» 
vaikinai buvo gerokai įkau • 
šę. Tuomet atsirado berei • 
kalingų kalbų ir ginčų. Už • 
mušėjas Kriuč. susiginčij ♦ 
su to paties sodžiaus vaikini 
Viraliun., kuris Kr. tuojau» 
išstūmė už durių. Kada va • 
karuškos jau baigėsi, išme • 
tusis Virai, su kitais dvier i 
vaikinais ėjo per sodžių. Ki 
norėdamas atkeršyti už ii • 
metimą jo iš vakuruškų sv • 
sitikęs, dūrė vienam iŠ j t 
peiliu krūtinėn, sužeistas) j 
krito ant vietos negyva?. 
Kadangi naktis buvo labi i 
tamsi, o su apsvaigusia ga • 
va sunku pataikyt, tai klii • 
vo visai nekaltam.

“Ryg.Gars.”

Dar vienas lietuvis mo
kytojas.

Vilkaviškis (Suvalkų gub i 
Vietinės vyrų gimnazijos m< • 
kiniai gavo dar vieną molą • 
toją lietuvį p. Vaitkevičių, 
neseniai baigusį univeritet i 
ir ką-tik grįžusį iš kareiv • 
jos. Jis išguldinės matenu • 
tiką. Taigi dabar gimnaz • 
joj yra keturi mokytojai lit • 
tuviai: pp .Vaitkevičius^ d-rs i 
Kudirka, išguldinėja lietuvi t 
kalbą, gamtos mokslą ir h’ - 
gi jeną; p. Przemeckis, kuri i 
išguldinėja matematiką, i r 
kun. A. Astrauskas, prefek
tas <<Viltis,\

-■- • . v...-.
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Popiera.

-

Ura—patriotizmas.
‘Tikru tėvynės mylėtoju da

bar mažai, bet šūkaujančiu 
ura-patriotu pilni užkam
piai.

Kokia nebūtu tautiška 
šventė, ar Decaration day, ar 
Columbus day, ar kokia nors 
kita, gatvės prisipildo šūkau
jančiais patriotais, benai sa
vo trenksmingomis meliodi- 
jomis, rodosi, nabašninkus 
nori prikelti.

Tasai paviršutiniškas gat
vinis patriotizmas ir yra taip 
vadinamas ura-patriotizmas. 
Kaip rusai laike japonu ka
rės šaukė: “kepurėmis, gir
di, užmėtysime!”

• Kasžin, jeigu tiems gatvės 
patriotams liepti stoti su 
ginklu ir ginti tėvynę, ne 
vienam, rasit, kinkos sudre
bėtu. Kasžin, jeigu juos pa
sodinti ant to laivo, kuriuo 
Columbas į Ameriką plaukė. 
Juk tuomet jie būtu iš pir
mos dienos piktai dvasiai 
parsidavę.

Tiek Columbas, tiek Wa- 
shingtonas, tiek Lincolnas 
atliko savo laikais prakilnius 
darbus. Bet jeigu męs no
rime sekti ju pėdomis, męs 
privalome gyventi ne praei
timi, bet dabartimi. Męs 
turime suprasti dabartinės 
valandos reikalus.

Tuo tarpu visokie ura pa
triotai tosios dabarties netik 
nesupranta, bet stačiai ne
nori suprasti.

William Haywood pasakė: 
“tie geri piliečiai labai daug 
kalba apie vėliavą. Aš ir a- 
pie ją šį-tą galiu papasakoti. 
Mano bočiai užgimė lopšy, 
apglėbti sparnais tautiškos 
vėliavos ir daugelį ta pati 
vėliava nulydėjo į kapus. 
Kiekvienoj karėj, kurią vedė 
Amerikos republika, dalyva
vo ir mano bočiai. Bet mū
sų dienu netikri patriotai 
(pasakytume, ura patriotai) 
nori aptemdinti vėliava o- 
piausius dienos reikalus.”

Ar gi čia neteisybė? Jie 
iškelia savo vėliavą, šūkauja, 
rėkia ir išsijuosę agituoja 
prieš tikruosius žmonių prie- 
tęlius.

Gražu paveikslėlį panašaus 
patriotizmo męs matome 
Lawrence’e. Tai taip vadina
mi piliečiai rodo savo skystą 
patriotizmą, kuris paskęsta 
kunigu smilkaluose.

Tikri tėvynės mylėtojai ir 
yra tie, kurie nori duoti žmo
nėms duonos kąsnį.

Stambus amerikoniški laik
raščiai, vadinami “magazi- 
ne’ai”, vis labiau linksta prie 
rimtumo. Nekurie virto jau 
beveik socijalistiškais.

Todėl tie, kurie nenori su
prasti naujos gadynės dva
sios, gali atsidurti užpečky- 
je su savo senoviška, ameri
koniška dūdele.

Ir Amerikoj ateina laikai 
plataus darbo, kur reikia pa
sišventimo, idėjiškumo, gilu
mo. Paviršutiniško ameri- 
konizmo skelbėjai greitai iš
eis iš mados.

Ir Amerikoj bus idėjiškas 
socijalizmas, idėjiškas teat
ras, idėjiška literatūra. 
Ruoškime kelią tam idėjišku
mui ir neskelbkime tuščiu 
nieku, kad Amerikoj viskas 
kitaip.

Brooklyno Dėdė.

Amerikonizmas ir idė
jiškumas.

Kada atvažiuoja grinorius 
į šį kraštą, jam tuoj pa
sako,—“čia, brač, Amerika! 
Žiūrėk, nevėpsok, kaip var
na! Čia viskas remiasi ne ant 
širdies jausmo, bet ant biz- 
nio/'tik ant biznio!”

Amerikoj viskas turi išro
dyt! kitaip: ir teatras, ir dai
lė, ir pasilinksminimai, ir 
laikraščiai ir socijalizmas.

Ar gi jau išteisybės taip 
yra? Rasit seniau, bet 
ne dabar. Seniau išties bu
vo kitokios sąlygos, bet da
bar ir Amerikoj užeina nau
ja mada, bet ne amerikoniš
ka.

Lawrence’o darbininkai ko
voja dėl duonos kąsnio. Čia 
reikia tikro pasišventimo, 
tikro idėjiškumo. Vienu 
amerikonizmu čionais nieko 
nepeši. Prasideda angliaka
siu streikai. Ir vėl ameriko
nizmu nieko nepeši.

Juo tolyn, juo labyn kįla 
I.W.W. O toji unija jau ne
užsiima politikieriavimu, par
davimu darbininku reikalu. 
Cianais jau ir amerikonizmą

Keliones įspūdžiai.
*

Iš Bostono iki Valparaiso 
aš su savo draugu kelionėje 
išbuvom 28 valandas.

Prasčiausius įspūdžius, no- 
bodžiausią kelionę turėjome 
po Massachussets valstiją. 
Dirbamos^ žemės kaip ir nė
ra. Kaip akis gali apžvelg
ti, perdėm kalnai, rėvai, pra- 
rytįs, ir miškai, miškai. Tik 
retkarčiais pasipainioja mie
steliai Gardner, Athol, North 
Adams.

Pradedant Shelbune Falls, 
čia matosi baisiai dideli kal
nai. Žemė išsirodo, tarytum 
akmuo. Per vieną kalną .pra
vestas taip vadinamas Hoo- 
sas Tunel, kuriuomi trauki
nys bėga 10 minučių.

Privažiavus New Yorko 
valstiją, užėjo naktis. Buf
falo mieste mums reikėjo 
persėsti į kitą traukinį.

Išaušus dienai, išvydome 
dailias Ohio valstijos farmas 
ir dūmuose paskendusį Cle- 
velando miestą. Išvažiavus 
iš Clevelando, per 7 valandas 
važiuojant Ohios valstiją, 
nematėme nei vieno miesčiu
ko, didesnio už lietuvišką kai
melį, vien farmos ir farmos. 
Gamtos išžiūra neapsakomai 
daili, neapsakomai maloni. 
Laukai visoje valstijoje ly
gus, kaip stalas. Nėra nei 
kalnu, nei įdubimu.

Pravažiavus Ohio valstiją, 
prasidėjo Indiana, kuri nei- 
kiek nesiskiria nuo Ohio. 
Laukai lygus, medžiai links
mai tebežabliuoja, namu ar
chitektūra vienoda.

Štai męs ir Valparaiso. 
Mus sutinka keli moksleiviai 
ir suteikia informacijas apie 
mokyklas.

Valparaiso labai maloniai, 
labai švariai išžiūri. Mieste
lis guli ant lygaus kalno, o 
aplinkui lygumos žaliuojanti 
medžiai.

Gatvės plačios ir švarios. 
Šalygatviai platus, išlieti ce
mentu ir dviem rėdais tope
liu nusodinti.

Namu nesimato augštes- 
niu, kaip ant dvieju gyveni
mu. Iš kitu vietų atvažia
vusiems čia parankiausia vie
ta vasaros vakaci joms.

Valparaiso mokykla di
džiulė su *clau geliu įvairiu 
skyrių ir 5000 moksleiviu. 
Mokslas labai lengvai priei
namas, jeigu jo kas iš teisy- 

u bes geidžia. Bet kas, atva
žiavęs, laukia, kad kas spir
tu jį prie darbo, žinoma, iš 
tokio mokslo nieko neišeis.

Mokydamasis per kelis me
tus, gali pusėtinai pramokti, 
o žiopsodamas kelis metus, 
tokiu jau žiopliu ir sugrįžši.

Pr. Negramotnas.

Dabartinės išvaizdos popie
ra turi savo ilgiausią istori
ją. Seniau žmonės, norėda
mi ką parašyti, naudodavosi 
kuom kitu.

Štai senovės egiptiečiai, 
kaipo popiera, naudojosi pa
piruso lapais. Ant plačiu to 
augmens lapu jie surašydavo 
savo tautos istoriją, medici
nos patirimus ir šiaip jau vi
sokius dalykus.

Chiniečiai, kaip spėjam, iš- 
pradžiu irgi naudojosi papi
ruso lapais; vėliaus gi išmo
ko daryti popierą iš aksomos. 
Spėjama, kad tosios rūšies 
popiera atsirado maždaug 
Kristaus gimimo laiku.

Nekurie senovės tyrinėto
jai tvirtina, kad dar prieš ko
kius 600—700 metu prieš 
Kristaus gimimą chiniečiai 
darydavo popierą iš bovel- 
nos. Tai galimas daiktas,nes 
chiniečiai daug kame pasižy
mėjo ir sutvėrė gana žymią 
savotišką kultūrą.

Į Europą popierą atgabeno 
arabai, maždaug apie dešim
tą šimtmeti po Kristaus gi
mimo. Arabai buvo tarpi- 
ninlftus, perduodant vaisius 
rytu civilizacijos ir apšvietos 
į vakarus, tai yra į Europą. 
Tąją bovelnine popiera nau
dotasi maždaug iki keturio
likto-penkiolikto šimtmečio.

Vėliaus po truputį pradeda 
rastis naujos popieros rūšis, 
daroma iš lininiu, kanapiniu 
ir t. t. skuduru. Kas tą po
pierą išrado, negalima sta
čiai pasakyti. Vieni spėja, 
kad arabai, kiti, kad graikai, 
treti, kad tūlas miesčionis iš 
Pauos ir pagaliaus Strom iš 
Nurinbergo.

Šitą audiminę popierą bau
giausia iš'dirbinėjo Olandija. 
Nuo to laiko popieros išdir- 
bystė visur smarkiai pradėjo 
kilti. Augant apšvietai, au
gant knygų rinkai, augo ir 
popieros pramonė ir įvairios 
popieros rūšys.

Pirmoji mašina popierai 
dirbti išrasta 1779 metais D. 
R. Dessone. Mergina Man- 
son išrado būdą išdirbti labai 
baltą popierą. Geriausia pa
tobulino popierai dirbti ma
šinas Leitstenszneider.

Popiera, kuri nepraleidžia 
vandens, išrasta Manu 1892 
metais. Van Hauien iš Rot- 
terdamo išrado popierą iš 
vandeniniu augmenų, kuri 
taip pat nesibijo vandens.

Markgrafas Salisbury 1800 
metais padirbo popierą iš 
šiaudu. Popiera sienoms iš
mušti pasisavinta nuo japo- 
niečiu ir chiniečiu.

Kaipo įdomu faktelį nuro
dysiu kad kadaise vienoj 
Anglijos grafijoj padarytas 
popieris ilgio 800 pėdu. Ant 
to popierio buvo renkami pa
rašai po kokiu tai prašymu į 
parlamentą. J. N.

Pasikėsinimai ir nužu
dymai.

■
MfijiaiMi

Ne tie didvyriai, kurie ne
laimėje mirtį šaukia, bet tie, 
kurie su nelaimėmis į kovą 
stoja.

Žymiausios ypatos nužudy
tos arba kurias kėsintasi nu
žudyt nuo 1800 m. iki šiolei.

Napoleonas I, kėsintasi 
24 gruodžio, 1800 m.

Povilas, Rusijos caras, nu
žudytas 24 kovo, 1801 m.

Spencer Percival, Anglijos 
premjeras, nužudytas 11 ge
gužės, 1812.

Jurgis IV, Anglijos kara
lius, pasikėsinimas 23 sausio, 
1817. _

. Andrew Jackson, Suvien. 
Valst. prezidentas, pasikėsi
nimas 29 sausio, 1835.

Louis Philippe, Francijos 
karalius, daugel pasikėsini
mu nuo 1835 iki 1846.

Frederick William, Prūsi
jos karalius, pasikėsinimas 
22 geguž., 1850.

Francis Joseph, Austrijos 
imperatorius, 18 vas., 1853.

tasikesini-

Ferdinand Charles III,Par- C__. Pj-oMpielriic ic Aqqv715)11Q 
mos kunigaikštis, Užmuštas I °v- r idllUMUlb 1b 
27 kovo, 1854? -------------

Isabella II, Ispanijos kara- Kuomet pradedama kalbėti apie šven- 
lienė, trįs pasikėsinimai nuo tuosius, mūsų šviesesni žmonės tik nusi- 
1847 iki 1857. kvatoja ir pamoja ranka, tarytum nori pa-

Napoleon III, trįs pasikėsi- sakyti: “ką čia niekus kalbėti apie tuos 
nimai nuo 1855 iki 1858. dykaduonTus.”

Danielius, Juodkalnijos Betgi reikia žinoti, kad ir šventųjų 
kunigaikštis, užmuštas 13 esama visokiu. Vienu iš tu “visokiu” bu- 
rugpjūčio, 1860. vo ir šventas Pranciškus iš Assyžiaus. Tar-

Abraham Lincol, Suvien. pe krikščioniu visados buvo sriovės, linku- 
Valstiju prezidentas, užmuš- sios prie žmonių, prie liaudies. Pirmyk- 
14 balandžio, 1865. štiš krikščioniškumas visupirm rėmėsi ant

Mikolas, Serbijoskunigaik- varguoliu žmonių.
štiš, užmuštas 10 birž., 1868. Nekurie žmonės sako, kad pirmuti-

Prim, Ispanijos maršalas, niai krikščionįs buvo pirmutiniai, nors ir 
užmuštas 28 grudžio, 1870. savotiški, socijalistai. Tai neteisinga pa-

Richard, Mayo princas, In- žvalga. Pirmutiniai krikščionįs buvo ko- 
dijos general-gubernatorius, munistai, bet komunizmas dar toli gražu 
užmuštas 8 vasario, 1872. ne socijalizmas. Komunistai tiktai ben-

Abdul Aziz, Turkijos sul- drai suvartoja dievo dovanas, bet ju nega- 
tonas, užmuštas! birž., 1876. mina, neišdirba. Juju tikslas: nei sėti,

William I, Prūsijos kara- | nei akėti, bet gyventi sau ramiai ir ben- 
lius, trįs pasikėsinimai nuo 
1861 iki 1878.

Aleksandras II, Rusijos ca
ras, šeši pasikėsinimai ir ga
lop užmuštas bombos spro
gimu 13 kovo, 1881.

Mohammed Ali Pasha, Tur
kijoj, užmuštas 7 rugs., 1878.

Humbert I, Italijos kara
lius, pasikėsinimas 17 lap
kričio, 1878.

Lytton, lordas, Indijos vi
ce karalius, pasikėsinimas 
12 gruodžio, 1878.

Alfonso XII, Ispanijos ka
ralius, du pasikėsinimai 
1878-79.

Brattiano, Ruminijos 
mjeras, pasikėsinimas 
gruodžio, 1880.

James A. Garfield, 
Valst. prezidentas, užmuštas
2 liepos, 1881.

Carter H. Harrison, Chi- 
cagos majoras, užmuštas 28 
spalio, 1893."

Marie Francais Carnot, 
Francijos prezidentas, už
muštas 24 birželio, 1894.

Nasr ed”Din, Persijos ša
chas, užmuštas 1 geg., 1896.

Stanislavas Stambulov, 
Bulgarijos premjeras, užmuš
tas 25 liepos, 1895.

Canovas del Castillo, Ipa- 
nijos ministeriv pirmininkas, 
užmuštas 8rugpj., 1897.

Juan Iriarte Borda, Uru- 
guay’aus prezidentas, nužu
dytas 25 rugpjūčio, 1897.

Jose Maria Reyna Barrios,
Gualemala’os prezidentas, 
nužud. 18 vasario, 1898.

Elzbieta, Austrijos impe- 
ratorienė, užmuštas 10 rug
sėjo, 1898.

Edward VII, Anglijos ka
ralius, pasikėsinimas 4 bal., 
1900.

Humbert, Italijos karalius, 
užmuštas 29 liepos, 1900.

William McKinley, Suv.
Valst. prezidentas, užmuštas
6 rugsėjo, 1901.

Aleksandr’as, Serbijos ka
ralius, nužud. 11 birž., 1903.

Draga, Serbijos karalienė, 
nužud. 11 birž., 1903.

Bobrikov, Finliandijos ge
neral-gubernatorius, užmuš
tas 16 birželio, 1904.

Plėvė, Rusijos vidaus da
lyku ministens, užmuštas 28 
liepos, 1904.

Sergijus, Rusijos didis ku
nigaikštis, užmuštas bombos 
sprogimu 17 vasario, 1905.

Alfonso XIII, Ispanijos ka
ralius, pasikėsinimas 31 ge
gužės, 1906.

Victorija, Ispanijos kara
lienė, pasikėsinimas 31 gegu
žės, 1906.

Carlos, Portugalijos kara
lius, užmuštas Ivas., 1908.

Luis, Portugalijos sosto 
įpėdinis, užmuštas 1 vasario, 
1908.

Yi, Koreos ministerių pir
mininkas, užmuštas 22 gruo
džio, 1909.

Karpov, vyriausis Rusijos 
šnipu viršininkas, užmuštas 
22 gruodžio, 1900.

Stolypin, Rusijos ministe-
riu pirmininkas, užmuštas 14 
rugsėjo, 1911.

Theodore Roosevelt, buvęs
Suv. Valst. prezidentas, su
žeistas 14 spalio, 1912.

Surinko J. Stropas.

nuo

pre-
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drai valgyti, koleik yra kas valgyti.
Tokiais buvo pirmutiniai krikščionįs. 

Jie išsižadėdavo savo privatiškos nuosa
vybės ir pavesdavo viską bendrijai. Ben
drininkai viską suvalgydavo, bet nedirb
davo. Bet, kadangi nedirbant, turtai vis- 
vien turi išsibaigti, taip buvo ir su krik
ščioniu komunizmu. Nepraeina 100 metu, 
jau komunizmo nėra, jau įstojantieji į 
Kristaus bažnyčią neatsižada savo ypatiš- 
kos nuosavybės.

Komunizmo idealas nėra socijalizmo 
idealu. Męs nenorime bendrai valgyti, 
męs norime bendrai dirbti. Socijalizmas 
nesikiša į privatišką žmogaus gyvenimą, 
palikdamas liuosai jo valiai tvarkyti savo 
naminį, šeimynišką gyvenimą. Socijaliz
mas rūpinasi tiktai pavertimu į bendrą 
nuosavybę gamtos turtu ir išdirbimo įran
kiu bei visuomenišku įstaigų. Socijaliz
mas remiasi ant bendros nuosavybės ir 
bendro darbo, bet ne ant tinginiavimo, ne 
ant almužnu.

Tai yra mūsų dienu darbininku judė
jimas. Kaip tik pradėjo rasties dabarti
nio išdirbimo formos, tuojaus turėjo išdyg
ti ir socijalizmo idėja.

K. Kautskis savo veikalėly apie šv. 
Pranciškų iš Assyžiaus sako: “pirmutinius 
kapitalistiškai išnaudojamus darbininkus 
męs randame jau dvyliktame ir trylikta
me amžyje miestuose šiaurinės Italijos— 
tai audėjai. Bet sykiu su audėjais ten bu
vo ir daugybė badaujančiu, ubagaujančiu 
basakoju proletaru, kurie nedalyvavo iš- 
dirbime.”

Šv. Pranciškus savo veikime norėjo 
pasiremti ne ant driskiu proletaru, bet ant 
audėju, kurie dirbo, bet buvo baisiai iš
naudojami. Tie audėjai pagal savo padė
jimą buvo jau panašus į mūsų dienu dar
bininkus, kapitalistiškus darbininkus.

Šv. Pranciškus gimė Assyžiaus mie
stely, kuris randasi Umbrijoj. Jisąi gimė 
1182 metais neturtingoje šeimynoje ir to
kiu būdu jau iš mažens susidurdavo su 
audėjais.

1207 metais šventas Pranciškus atsi
sako nuo žemišku turtu, surenka aplink 
savęs mokinius, kurie turi varge gyventi. 
Bet jie turi ir dirbti, o ne ubagauti. 
Čia jau komunizmas daro žingsnį' linkui 
socijalizmo. Čia jau viskas norima pa
remti ant darbo pamato, bet ne ant uba
gavimo, išmaldų reikalavimo. Jisai lie
pęs savo mokiniams neapleisti žmonių ne
laimėje, dalinties su jais duona ir patalu. 
Pinigus jiems buvo uždrausta imti.

Tokiu būdu darbo faktorius pas pran
ciškonus lošė svarbią rolę. Apie vieną iš 
mokiniu švento Pranciškaus Egidijų yra 
pasakojama, jog jisai davęs sau įžadą vi
suomet pelnyties duoną savo rankomis ir 
išlaikęs tą žodį. Jisai dirbęs visus darbus.

Pranciškonu agitacija viduryje trylik
to amžiaus augo labai smarkiai ir ju įtek
mė dikčiai prasiplėtė. Jie buvo gerais 
darbininku draugais, nes eidavo išvien su 
žmonėmis.

Popiežija ir, apskritai, bažnyčia ne- 
gąlėjo per pirštus žiūrėti į tą paojingą ju
dėjimą. Mat, bažnyčia pati turėjo savo 
turtus ir josios reikalai buvo priešingi dar
bininku reikalams. Todėl augštieji baž
nyčios ponai pradeda agituoti prieš pran
ciškonus.

Popiežius Inocentas III 1210 metais 
šaukia šv. Pranciškų pas save, 
teisintu. .

Šv. Pranciškus, kaip sako 
prigulėjo prie tokiu lengvos ir
dies žmonių, kurię^ manė pertikrinti žo
džiais popiežių. Todėl prie aštrios kovos 
nepriėjo, Šv. Pranciškus nutarė vesti 
savo agitaciją ramiai.

Popiežija gi nesnaudė. Ji darė visa, 
ką galėjo, kad tik pas franciškonus paim
tu viršų tie, kurie nedirba, bet kurie nori 
tinginiauti, rinkti aukas ir tt. Todėl su 
laiku pranciškonu judėjime įsigalėjo prie
šingi darbui gaivalai. Ant darbininkiš
kos pakraipos žmonių paėmė viršų driskiai. 
To tik ir norėjo Inocentas III ir kardinolai.

Pranciškonu brolija pavirto iš komu
nistiškos brolijos į paprastą vienuoliu drau
giją, kurie nei sėja, nei akėja, o visoko 
pertekę. Dar prie savo gyvos galvos šv'i 
Pranciškus pamatė, kad jo brolija prade
da eiti visai kitais keliais, negu jo norėta. 
Darbštumo jau nebuvo, susidėjimo su 
vargdieniais taipgi jau nebuvo. Likosi 
tik puikus mūrai, baliai ir bankietai ir uba
gavimas. Pabaiga pranciškonu judėjimo 
neikiek nepriminė jo gražią pradžią.

Patsai šv. Pranciškus tatai pamatė. 
Savo testamente jisai sako: “aš dirbau 
savo rankomis ir toliaus noriu dirbti ir bū
tinai noriu, kad ir kiti broliai užsiimtu 
darbu. Tegul broliai atsisako priimti baž
nyčias, namus ir visa kita, kas dėl ju bu- 
davojama, jeigu būtu pastatytos išlygos, 
priešingos biednumui,kurio męs žadėjomės 
laikyties. Aš smarkiai liepiu savo broliams- 
niekados neprašyti nuo Rymo Kurijos 
(popiežijos) jokiu privelegiju.”

Tasai testamentas gana gražiai skam
ba. Iš jo męs matome, kuomi norėjo pa
daryti savo broliją jos įkūrėjas. Bet da
bar savo akimis męs matome, kad pranciš
konai neišpildė paliepimo.

Šv. Pranciškus būtu turėjęs drąsiai 
eiti priešvpopiežiją. Bet jisai to nepada
rė. Užtai, dviems metams praslinkus nuo 
mirimo, Pranciškus buvo apskelbtas šven
tuoju.

Dar ilgai popiežija^negalėjo išrauti 
visas komunizmo šaknis pranciškonu ju
dėjime. Vienok apie tikrą komunizmą 
nebuvo jau kalbos. Jisai nyko, nyko ir, 
pagaliaus, visiškai išnyko.

Prie pranciškonu buvo prisidėję dar 
svietiškiai, kurie vadinosi tetrtrijieciais. 
Tai buvo daugiausia audėjai, kurie norėjo 
eiti šv. Pranciškaus pėdomis. Bet naujie
ji brolijos viršininkai greitai juos išnaiki
no. Su jais elgėsi žiauriausiu būdu.

a#,

GYVENIMO VAIZDAI.
Tik ką už kalno saulė patekėjo, 
Jos spinduliai ant miesto nukrito; 
Kiekviens rasos lašelis sužibėjo. 
Malonu buvo išryto.

Puikiosios gėlės, kurios ilgėjos 
Per visą naktį,užmerkę akutes, 
Visos taip greitai mums pražydėjo, 
Lyg kad ant dangaus žvaigždutės.

TuorYi laiku mūsų žemės valdonai, 
Pertekę turtuos ilsėjos.
Purpuru, auksu žibėjo tronai, 
Mamonos skarbu gėrėjos.

Bet ten, kur dūmai kaminais ėjo, 
Teršdami skaisčią dangaus mėlynę, 
Ten saulės veido nieks neregėjo, 
Tiktai baisiausią kankynę.

Tenai, lyg pekloj, ugnis žėravo, 
Virdama plieną ir šviną, 
Prakaitu tenai žmogus garavo, 
Ugnis jo viltį marino.

1 žmonių skausmą aukso dievaičiai 
Išpūtę pilvus žiūrėjo.
Kas jiems, kad vargšas per amžį ken- 
Kitokios mintįs engėjo. [čia?

Klaikus likimas, verksmas ir badas 
Jam nesuprantami buvo;
Jo širdį dengė storiausias ledas;
Artimo meilė supuvo.

Kas jam, kiek vargo šeimynoj yra 
Dėl juodos duonos Kąsnelio!
Kas jam, kad karčios ašaros bįra 
Per skruostus vargšo žmogelio!

* *
*

Skaisti saulelė žemyn jau leidos7 
Toli už kalnų augštujų.
Skūpiai gaivino vargdienių veidus 
Be spindulėliu drungnųjų.

Nuo darbo juju kupros sulinkę, 
Veiduos nebuvo gyvybės.
Ęjo iš darbo baisiai sumirkę, 
Ėjo po našta sunkybės.

Namo parėję, nieko nerado, 
Tik juodos duonos kąsnelį, 
Su kuriuo gynės vargšai nuo bado, 
Gynės žmona ir vaikeliai.

Jo kambarėlį troškų, siaurutį 
Saulės šviesa nepaliečia;
Tą vieną langą, langą mažutį 
Saulė gaivi neapšviečia.

O ten per gatvę palocius stovi, 
Apsiaustas medžiu gojaiio.
Ten dingsta svieto visa gerovė, 
Prakaitas vargšo žmogelio.

Tenais

>

kad pasi-

Kautskis, 
geros šir- vena tos peklos ponas, 

ejuoja mūs žmonės, 
Jis pripažintas svieto valdonas, 
Jis ponas svieto gerovės.



Kodėl plaukai slenka?

u

Jaučio skūra.

Juokų kąsneliai

Z. Aleksa.

Korespondencijos
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Didžiuma žmonių savo gyvenimą praleidžia ant trijų kėdžių. Pirmutinė kėdė—tai 
motinos prieglobstis. Antra hotelio viltvilinga. kėdė, ant kurios galima sėdėt tik tol, 
kol išvilioja pinigus, o paskui išmeta laukan. Paskutinė—tai surūgusios karčemos kėdė, 
kur girtuokliai užbaigia gyvenimą.

vo*malonu ir pelno da liko. ’ “Titaniką” nuo 10 iki 20cen 
Taipgi paskiaus atsibuvo ba-jtų, o visi mulkiai žino, kai 

“Birutės” Kliu-'jisai kaštavo milijonus.
Rąžančių, škaplierių i

Krikštynos.
Pas mus, lietuvius, yra 

vienas negeras papratimas— 
tai kėlimas ilgų, triukšmin
gų, su svaiginančiais gėri
mais, krikštynų.

Jei dar gimsta kudikis- 
mergaitė, na, tai ir krikšty
nos atsibūna prastos, bet jei
gu sūnus, arba kaip daugu
mas sako “leiberys,” tuomet 
tėvas iš kailio neriasi, kad 
tik iškėlus triukšmingesnes 
krikštynas. Priveža pilną 
skiepą alaus su dektine, su
siprašo gimines ir pažįsta
mus ir ūžia 2-3 dienas, šū
kaudami puslaukiniais bal
sais. Nuo tokių puslaukinių 
šauksmų svetimtaučiai, gy
venantieji kaiminystėje, bė
ga iš stubų kur nors svečiuo- 
sna, arba ant krutančių pa
veikslų. Neretai tokios krik
štynos užsibaigia tuom, kad 
nekuriems lieka apdaužyti 
pakaušiai, o daužytojai tų 
pakaušių tampa nubaustais 
po keliolika dolerių. Kar
tais, tokios krikštynos tė
vams lėšuoja net šimtą dole
rių.' Na o šimtas dolerių 
darbininkui, uždirbančiam po 
8 arba 10 dolerių į savaitę, 
yra tai didelis pinigas, kurį 
vos nevos tegalima sutaupy
ti ne greičiau, kaip į metus 
laiko. Daugumas mano, kad 
kėlimas triukšmingų krikšty
nų yra būtinas reikalas ir 
kad keldami triukšmingas 
krikštytas jie atlieka pavyz
dingą darbą. Kas taip ma
no, baisiai klysta. Kur pro
tas tėvų leisti ant nuodų, a- 
laus su degtine, kruvinu pra
kaitu uždirbtus centus? Ką 
reiškia toks beprotiškas 
džiaugsmas? Ar džiaugtis 
tuomi, kad prageriam pas
kutinius centus ir tuomi ap- 
vagiam patįs save ir vos gi
musį kūdikį? Tokius tėvus 
negalima vadinti tėvais gi
musio kūdikio, bet nevido
nais, nes jie jį, vos gimusį, 
jau spėjo užnuodyti alkoho
liu ir praleido pinigus, kurie 
reikalingi jo auklėjimui. Pa
sitaiko, kad taip triukšmin
gai pakrikštytas kūdikis po 
kelių savaičių arba mėnesių, 
numiršta. Tėvai neturi pi
nigų jo palaidojimui, nes jie 
paskutinius pragėrė ant jo 
krikštynų, o palaidojimui 
priversti pas ką nors pasi
skolinti.

Tėvai! Meskite tą taip 
baisų paprotį! Sekite pavyz- 

- dį civilizuotų tautų, gyve- 
■ nančių kaiminystėje su ju- 
: mis, pas kurias irgi gimsta 
• kūdikiai, bet tokių triukš- 
. mingų krikštynų nesimato. 

Tuos pinigus, kuriuos dabar 
praleidžiate ant triukšmingų 
krikštynų, padėkite ant mok
slo gimusiam kūdikiui, kad, 
paaugęs, daugiaus galėtų 
lankyti moksleinę.

Kur jūs kūdikį nekriešty- 
tumėte ir kaip jūs jį nekrikš- 
tytumėt (tas man neapeina), 
bet pilnai galite apsieiti be 
svaiginančių gėrimų. Tuo
met nebus triukšmo, skaldy
mosi pakaušių ir mokėjimo 
bausmių. Tuomet pinigai, 
kuriuos dabar praleidžiate 
ant krikštynų, liks ant mok
slo jūsų paaugusiam kūdi
kiui, už ką jis bus jums dė
kingas. Taip kriKŠtydami 
kūdikius, t. y. be svaiginan
čių gėrimų, tėvai jausiš save 
laimingais, - o jų paaugęs kū
dikis taps naudingu nariu vi
suomenei.

Dar kartą šaukiu: lietu
viai! Meskime kėlimą triukš
mingų, su svaiginančiais gė
rimais^ vestuvių, krikštynų 
ir kitokių pokilių! Sekime 
pavizdį civilizuotų tautų, pas 
kurias tokių triukšmingų po- 
kilių nesimato. Skaitykime 
daugiausia knygas ir laikraš
čius, o aš užtikrinu jumis, 
kad tuomet būsite laiminge
sni. Senas Kareivis.

Plaukai, kaip augalai, turi 
savo šaknis, kurios odoje sė
dėdamos gauna iš kraujo 
maistą ir prilaiko plauko ūgį. 
Jei šaknis maisto kiek rei
kiant neturės, tuomet plau- 
kas* ne tarps ir gaK net visiš
kai iškrisi. Visi žinome, kad 
nuo sunkių ligų (šiltinės, si
filio ir kt.) plaukai nuslenka, 
Kodėl taip atsitinka, supran
tama: mat, ligos sudarkė 
kraują ir plaukų šaknįs, ne
galėdamos kaip reikiant juo- 
mi misti, pradėjo nykti, kar
tu su, tuom plaukai turėjo 
nuslinkti. Senatvėj dauge
lis žmonių plinka todėl, kad 
pagedę žmogaus kraujagys
lės—sienelės jų ėmė stembti, 
storėti, pasidarė ne tokios 
jau miklios. Per tai pasenė- 
jusios kraujagyslės negali 
jau užtektinai kraujo plau
kams atvaryti ir jų šaknims 
ima nepritekti maisto. Dėl 
to viso senatvėj plaukai nyk
sta.

Bet kodėl gana daug atsi
randa sveikų jaunų nupliku
sių žmonių?

Paprastai tame kaltina 
pleiskanas, kurios naikinda- 
mos odą, apimančios plaukų 
šakneles ir gadinančios jas.

Pleiskanas gi gauna žmo
nės iš nešvarnmo ir užsikrės- 
dami viens nuo kito daugiau
siai per kirpikus.

Tuomi bando išaiškinti, ko
dėl moterįs daug mažiau plin
ka negu vyrai. Jos, girdi, 
nesikerpa, per tai neužsikre- 
čia pleiskanomis.

Toksai plikimo aiškinimas 
yra galimas ir daleistinas.

Užmiršta čionai dar vienas 
visiems matomas, bet ne 
daugelio įžiūrėtas dalykas. 
Rodos, visi yra patėmiję, kad 
labiausia plinka viršugalvis, 
kakta, mažiau jau smilkiniai 
ir labai retai esti nuplikęs 
pakaušis. Taigi labiausiau- 
siai plinka tos galvos dalįs, 
kur vyrai kepurę nešioja.

Yra ir daktarų aiškinimai 
to apsireiškimo: esą kepurės 
neperleidžią kaip reikiant 
oro, trukdo galvos paviršiaus 
ventiliaciją, iš to pasidaro 
odos šutimas, rūgimas, toliau 
pleiskanos ir plaukų slinki
mas.

Ir toksai daleidimas šiek 
tiek dalyką paaiškina, bet ne 
viską.

Kepurės padaro da dau
giau bėdos. Ar nematėte, 
kokie grioviai nusistovi ant 
kaktos kiek ilgiau ankštoką 
^epurę padėvėjus? Juk tai 
Įsispaudžia lyg ravas aplink 
visos galvos. Kasgi iš to? 
Ugi toksai kepurės spaudi
mas suturi kraujo bėgimą į 
tas galvos dalis, kurios kaip 
tik dažniausiai ir plinka.

Moterįs nelabai plinka, nes 
nenešioja kepurių, kurios 
varžo kraujo tekėjimą.

Miestelėnai labiau plinka 
už kaimiečius, nes jie nešio
ja kietais graižais kepures: 
katilaičius, cilinderius, valdi
ninkų šlikus.

Suprantama, kad,užveržus 
galvą kepurės graižu, pasida
rys sunkesnis pribuvimas rau
donojo kraujo ir sunkesnis 
atitekėjimas mėlynojo krau
jo. Iš to, užveržtosios (t.y. 
galvos viršaus) odos dalįs 
pabrinks ir greičiau įgys plei
skanų (ekzemos) ligą. Taip- 
pat dažnai darosi ir su papur- 
tusiomis kojomis: ir čionai 
lengviau ekzemos liga atsi
randa.

Jeigu taip yra, tad apsi- 
šergėti nuo plikimo būtų ne 
taip sunku.

Reikėtų tik nenešioti kepu
rių kietais augštais graižais, 
kad niekuomet nebūtų nuo 
kepurės dėvėjimo nei mažiau
sios dėmės ant kaktos. Ge
riausia būtų, kur tik galima, 
visiškai kepurių nenešioti ar
ba turėti kepurė ne ant gal- 

os, bet rankoje.
“Sveikata.”

Pas lietuvius randasi prie
žodis: “Pripasakojai, kad nei 
jaučio skuroj netilptų”. Man 
nesvarbu, ar šitas priežodis 
lietuviškas, ar jis svetimas; 
man svarbus vien jo turinys, 
kuris daugumai dabar visai 
nesuprantamas. Mat, seniau 
žmonės popieros visai neži
nojo, ir jie rašydavo arba ant 
tam tikrų medžių lapų, arba 
rašydavo ant akmens, ant 
molinių lentelių ir t. t.. Vie
tomis vartodavo odą. Tan
kiausiai veršiukų ir suaugu
sių galvijų. Ir pirmos kny
gos buvo odinės. Jos nebu
vo panašios į dabartines kny
gas. Iš odos išrėžydavo il
gas dabartinių knygų pločio 
juostas ir ant jų rašydavo. 
Parašius susukdavo. Tai ir 
buvo seniausių laikų knygos. 
Dabar mums aiški ir augščiau 
paminėto priežodžio prasmė. 
Tą priežodį tuomet pritaiky
davo, jei kas taip daug pri
plepėdavo, kad jo plepalų su- 
rašimui net neištektų jaučio 
odos.

Tautiškas Namas Mon
tello.

Praėjo jau du metai, kaip 
Montello lietuviai pradėjo 
darbuotis dėl pastatymo sa
vo svetainės. Tam tikslui su
sitvėrė Lietuvių Tautiško 
Namo Draugystė. Sąnarių 
draugija turi 900, tik nevisi 
dar yra pilnai užsimokėję po 
penkis dolerius. Tikėtina, 
kad dabar visi pilnai užsimo
kės ir liks pilnais draugijos 
nariais. Malonu . pranešti, 
jog spalių 2 d. padarytas 
kontraktas su kontraktieriu 
Ch. Olsonu, kuris apsiėmė 
pastatyti namą iki 15 d. ge
gužės ateinančių metų. Ne- 
prošalį bus paminėti Jdek 
mums tas namas prekiuos.
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Už lotą pamokėta $1.800. 
000, skiepo įtaisymas $2.000. 
000, kontrakteriui sulygo 
$18.980.00. Namas kaštuos 
(be sėdynių) $22.780.00.

Savo pinigų męs turime 
$6.000.00. Dabar męs pra
šome visų vietinių lietuvių, 
kurie nesat atbaigę mokėti 
$5.00, meldžiame kuogrei- 
čiausia atsilyginkite. Tie, 
kurie sakė, jog duos, kuomet 
bus gatavas kontraktas, te
gul dabar išpildo savo žodį, 
nes kontraktas jau gatavas. 
Ačiū visoms draugijoms, ku
rios mus parėmė, išskiriant 
vieną Kazimierinę, kuri nei 
vieno cento nepridėjo, bet vis 
dar norėjo užkenkti. Taipo
gi ištariam ačiū ir aplinkinių 
miestelių lietuviams, kurie 
aukavo ant šio namo. Tiki- 
kimės, kad ir ant toliaus ne
atsisakys mus remti. Męs 
taip-pat neliksime skolingais.

L. T. N. Dr-stės Sekret. 
Kl. Novickas.

gija “Birute”.
Montelo, Mass. Prieš kiek 

laiko čionais susitvėrė pir
meiviška moterų draugija 
vardu “Birutė”. Prie josios 
buvo prisirašę 17 moterų.

13 d. spalių “Birutė” pa
rengė pirmas prakalbas. Kal
bėjo L. Prūseika. Žmonių 
prisirinko labai daug. L. P. 
prakalba labai žmonėms pa
tiko. Kalbėjo apie dvi ir pu
sę valandos. Prie draugijos 
prisirašė 37 naujos narės.

VVestsĘrankfort, III.
Mūsų miestelis nedidelis. 

Lietuvių čia nedaugiausia. 
Kitokių darbų nėra, kaip tik 
anglių kasyklose.

Lapkričio pradžioj patiko 
nelaimė Kazimierą Grabaus
ką. Jisai tapo užmuštas mai- 
nose.

Velionis paliko pačią Lie
tuvoj ir dvi dukteris ir brolį 
Amerikoje. Paėjo iš Kauno 
gub. Palaidotas ant lietu- 

su prakalbomis, dainomis, 
deklamacijomis, muzika, šo
kiais ir lenktynėmis. Buvo 
duodamos dovanos tiems, ku
rie geriau atsižymės. Buvo 
ir kitokių žaidimų. Lenkty
nėse dalyvavo ir William D. 
Haywoodas ir laimėjo pirmą 
dovaną.

Kalbėtojais buvo: ex-ma
joras T. Cahill, W. D.z Hay
wood, Carl Tresca, C. Web
bert, J. Smitas iFkiti.

Kalbėtojai visi karštai ir į- 
spūdingai kalbėjo. Kalbos 
neapsakomai patiko, ką liu- 
dyjo- garsus ir triukšmingi 
dejnų plojimai ir šauksmas, 
išreiškiantis simpatiją kalbė
tojams.

Žmonių dalyvavo nuo 5000 
iki 6000 ir visų veidai matėsi 
linksmus, akįs šviesios, visi 
jautėsi laimingais.

Visi tos dienos įspūdžiai 
giliai įsmigo žmonių sielose^

Tą pačią dieną buvo para^ 
pijos balius. Raugalo buvo 
50 bačkų, 40 išgėrė, o de
šimts liko. Žmonės jau apie 
10 valandą buvo girti ir uar 
vis gėrė, o katrie jau dau: 
giau gert negalėjo, tai tuos 
vedė namo. Kiti visai be ke
purių, kaip laukiniai ėjo na
mo. Gražus pavyzdžiai iš ka
talikų ir bažnyčios.

Čia neseniai atsibuvo ba
lius LSS. 64 kuopos be svai
ginančių gėrimų. Viskas bu- 

viškų kapinių. Mylėjo skai
tyti laikraščius.

Tebūna jam lengva šios ša
lies žemelė. M. Drangivis.

Waukegan, III.
10 d. spalių buvo baisus 

atsitikimas su Jankauskų fa- 
milija. Žmonės buvo nusi
pirkę lotą ir patįs sau statėsi 
namelį. Štai, kada vakare, 
nuo darbo parėjęs, baigė 
laiptus, o jo žmona švietė su 
lempa iš apačios—ant nelai
mės nepatėmyta, kad ant 
augšto buvo gezelino butelis. 
Išnetyčių susidaužė ir aplie
jo moteries visus drabužius. 
Žinoma, nuo lempos prasidė
jo ugnis ir Jankauskienė pa
virto į ugnies stulpą. Vyras, 
kolei nuplėšė nuo nelaimin
gos drabužius, pats labai ran
ką apdegė. Moteriai neliko 
odos ant kūno, dabar guli 
hospitaly.

Vilties išgyti beveik nėra. 
Liko trįs nelaimingi kūdikiai. 
Kūdikius aš manau paimti 
savo globon.

M. Jokubka.

liūs moterų 
bo irgi be svaiginančių gėri- 
rriŲ ir viskas buvo gražiai, maldaknygių nepardavinėja 
Ar ne gėda klerikalams gir
tuokliauti? J. Lukšinis.

Chicago, III.
Spalių 13 d. Chicagosanar

chistai, “Laisvosios Žmoni
jos” leidėjai, turėjo savo pra
kalbas. Kalbėjo B. Šidiškis. 
Jisai pasakojo: socijalizmas 
ir anarchizmas yra vienas ir 
tas pats daiktas, nes socija- 
listai ir anarchistai eina prie 
vieno tikslo: “Visokią val
džią, kokia ji nebūtų, reikia 
peklon pasiųsti.”

Argi taip jau yra? Socija- 
listai eina prie ramybės ir so- 
cijaldemokratiškos valdžios 
(valdžios ne su tokiomis 
funkcijomis, kaip dabar, bet 
tik organizuojančios išdirby- 
stę valdžios.—Red.), kuomet 
anarchistai eina prie suirutės 
ir individualizmo.

Chicago j e toks jau “plei- 
sas”, kad visi šiandien rėžia 
prakalbas, tai ir mūsų anar
chistai rėžia...

Margeris.

Lawrence, Mass.
13 d. spalio, t. y. Kristupo 

Columbo drenoje Lawrence’o 
patrijotai turėjo parodą sy
kiu ir protestą prieš I.W.W. 
uniją. Paroda daugiausiai 
susidėjo iš bažnyčių šulų ku
nigu ir vaikų nuo 6 iki 16 m. 
Visi buvo apsikaišę ameriko
niškais velukais ir ant pečių 
dar nešė po kelis. Visai bu
vo panašus į indijonus. La
biausiai buvo įdomu matyt, 
kada Romos agentai dėl pa
sipriešinimo darbininkams, 
patįs po dumblyną .klampojo 
su visokiais žydais, protesto- 
nais, indijonais, valkatomis, 
atskalūnais ir kitokiais ele
mentais. Visi buvo geri 
draugai, kurie tik nesiprieši
no kapitalistams.

Lietuvių parodoj viso da
lyvavo tik 12 ar 13 ypatų iš 
4 tūkstančių lietuvių. Taipgi 
tą pačią dieną I. W. W. uni
jos buvo parengtas piknikas

Įdomus streikas.
Rochester, N.Y. Kas tik

tai naujo apsireiškia ant šito 
žemės skritulio, tuoj būna 
pagarsinta per laikraščius. 
Bet apie mūsų merginų strei
ką nieko nebuvo girdėtis. 
Męs, Rochesterio merginos, 
išėjome ant streiko 1911 me
tais ir streikas tęsėsi iki šio- 
liai. Męs streikavome prieš 
vyrus. Buvome nutarę nie
ko bendro su vyrais neturėti. 
Net ir kalbėti buvome užsi-jčių SLA vadovų kaltė, 
draudusios. Bet per ilgą Jonas Adomavičius, 
streiką iš niekur jokios pa-, 
šelpos nesusilaukėme. Beto’ 
šiais metais iš kitur priva-i 
žiavo gana daug merginų, i 
kurios buvo streiklaužėmis. 
Josios pradėjo myluotis su 
vaikinais ir męs likomės be
darbės.

Kasgi dabar bus?
Streikierkų pirmininkė

P. E. Ružauskutė

Didelis šykštuolis.
Senis Kerplėša buvo bega

lo šykštus žmogus per visą 
savo gyvenimą iki pat mir
ties. Kada numirė jo pati,

jis užsakė paminklą, ant ku
rio vienoj pusėj buvo užrašy
tas jo pačios vardas, o ant 
kitos jo paties.

Prieš pat „ mirtį jis užėjo 
pas barzdaskutįJr tarė:

—Tamista imi dešimtfaką 
už nuskutimą gyvo žmogaus, 
ar ne taip?

—Taip, męs tiek imam.
— O kiek už nuskutimą. ne

gyvo?
—Doleris.
—Na, tai pasiskubink nu

skusti man barzdą, n'es dak
taras man sakė, kad už 15 
minutų aš mirsiu,—tarė vos 
pusgyvis senis.

Barzdaskutis skubino, kiek 
galėdams, ir vos spėjo už
baigt savo darbą, kaip šyk
štuolis paskutinį kartą atsi
dusdamas prastenėjo:

—Tai visgi atliko devy- 
niosdešimts centų.

Ir jis"tuoj mirė.

Kalbėtojų trustas.
Kalbėtojų trustas išleidc 

siomis dienomis sekantį ma
nifestą:

“Męs maloningai teikia- 
mės pranešti prakalbų ren
gėjams. Vardan žmonių ap
švietimo, labo ir gerovės męs 
niekur nevažiuosime, kur ne 
bus valia biznieriauti. Kas 
kam galvoj, kiek męs pelno
me, bile męs parduodan/ 

me, nes tam tikslui turimf 
tam tikrą ofisą. Didelis ba 
gažas vežti neparanku.

Kaslink čienių, tai jeigi 
gerai išgarsinsite per laik 
raščius, imsime pigiau. Pra 
kalbos yra sūdytos ir nesu 
dytos. Užsūdytos socijalis 
tiškais pipirais pigesnės, ne 
sūdytos, bepartyviškos bran 
gesnės, nes reikia mikliai 
liežuvį klibinti.

Laike prakalbų turi būt 
pavėlinta užrašinėti “Pipirą” 
“Savamokslį” ir “Pirmyn”.

Taip-pat męs reikalauja 
me, kad nebūtų kviečiam 
laisviečiaų nes tie skebaujt 
uždyką. Apie tai jau buvo 
rašyta “Keleivyj”, todėl ne- 
atkartojame.

Šiuomi pasirašome: 
Penkiadoleriniai

'kalbėtojai-tūzai, 
Tridoleriniai cnatlyvi 

barškalai
Dudoleriniai šlubuojanti 

ant liežuvio 
Viendoleriniai sąžinin

gai neapverčianl *. 
liežuvio.

LAIŠKAS Į REDAKCIJĄ.
Gerbiamasai Redaktoriau!
Šiuomi pranešu, kad a > 

prie suareštavimo p. Zivat- 
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VIETINES ŽINIOS CASTLE SQ. TEATRAS

I

t

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

Šią sąvaitę bus lošiama

“The Man of the Hour”

f.
I

Pranešimas.
Šiuomi pranešu, kad 27 d. 

spaliy, 7:30 vai. vakare atsi
bus tarptautiškas socijalisty 
mitingas svetainėje Frank
lin Union Hali, kampas Ber
keley ir Appleton Sts., Bos
tone, paminėjimui 17 d. spa
liu, 1905 m. Dalyvaus lie
tuviai, latviai, rusai, finai ir 
kiti. Lietuviškai kalbės drg. 
S. Michelsonas. Tarpe pra
kalbu padainuos k’tviy cho
ras keletą darbininkišky dai- 
ny. Sekret. Tarpt, konf.

V. Paukštys.

Pereitoj nedėlioj atsibuvo 
šventųjų blaivininku draugi
jos prakalbos. Kalbėjo M. 
Žoba, Norkūnas iš Lawrence 
ir A. Ivaškevičia. Pirmieji 
du daug sakė, bet nieko ne
pasakė. Pastarojo kalbėtojo 
kalba būtu buvus kiek ge
resnė, bet ant pabaigos irgi 
nutrūko...

Keista ta blaivininku drau
gija. Plakatuose pasigarsi
no, kad priima ir geriančius 
alų ir degtinę. Puiki blai
vybė! Girdėtis, kad už sve
timus pinigus nariams tos 
draugijos galima gerti, bet 
už savo fundyti kitiems yra 
uždrausta. X.X.

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

Publika bus labai užganėdinta šiuo juo
kingu perstatymu.

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

17 spalio socijalistu svetai
nėj atsibuvo IWW. unijos 
susirinkimas. Atidarius su
sirinkimą, buvo prašyta paša
liniu išeiti iš svetainės, kol bus 
perskaitytas protokolas ir iš
šaukta vardai. Buvusieji pa
šaliniai apleido svetainę, tik
tai du kun. Žilinsko avinėliai 
nėjo. Kuomet norėta susi
rinkimas vesti, tai tiedu avi
nėliu pradėjo koliotis ir va
gimis vadinti. Visi prašė, 
kad gražumu prasišalintu, 
bet jie neklausė. Tuomet 
salės gaspadorius priėjo iš
vesti laukan (taip buvo nu
balsuota), bet zakristijonas 
jam kirto į akį ir paskui su
sikibę pradėjo tąsytis. Kas 
tai iš užpakalio prišokęs iš
stūmė per duris. Tuomet abu
du, besitąsydamu, nusirakan- 
davo trepais žemyn ir zakri
stijonas smarkiai apsikūlė. 
Už tai zakristijonas dabar 
žada traukti teisman. Pa
žiūrėsime, kas bus toliau.

Tai matot, ką daro kuni
gėlio “šventi pamokslai”. 
Tas Kristaus pasekėjas kas 
nedėldienis lieja savo karčią 
tulžį ant IWW. unijos ir lie
pia prie jos nesirašyti, nes 
tai yra, girdi, anarchistai.

Ar ne gėda, vyručiai, su 
tokiais darbais?!

V. A. Zaperiackas.

Pereitoj nedėlioj Maynard 
salėj atsibuvo cukerninky 
unijos prakalbos. Kalbėta 
buvo lietuviškai ir angliškai. 
Žmonių buvo prisirinkus pil
na svetainė. Kada kalbėto
jai aiškiai išdėstė cukerninkŲ 
vargu sunkumą, tai neku- 
riems žmonėms net ašaros 
akyse pasirodė. Abelnai pra
kalbos publikai patiko.

Cambridge’iaus kunigas 
labai supyko ant lietuvišku 
biznierių, kad šie neaukauja 
jam pinigu ir ranku nebu
čiuoja. Todėl 13 spalio per 
pamokslą mokino savo para
pijomis nieko nepirkti nuo 
Cambridge’iaus biznierių — 
nei škaplierių, nei maldakny
gių, nei kitokiu daiktu, bet 
visiems liepė su reikalais va
žiuot j Bostoną. Bet pasiro
dė, kad kunigėlio paklausė 
tik trjs jam artimiausios ypa- 
tos. K—tis.

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

Skaitytojams.
Meldžiame visų tų “Lais

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

“L.” Administracija.

Pirkite Lotus.
Tik 5 centai nuo Bostono, 

sveikiausia ir gražiausia vie
ta Arlington, Mass. Dabar 
tik atsidarys išpardavojimas 
pigiu lotu, kurie norite pasi
žiūrėti vietos ir pirkti pigiai 
ir atsakančiai, tai pasisku
binkite, nes pirmieji kostu- 
meriai gaus pigiau ir arčiau 
prie karu linijos. Visus ve
ža už dyką, kurie tik susita
ria važiuoti sykiu su manim. 
Antanas Ivaškevič (manager) 
Lithuanian Agency, 233 W. 
Broadway, So. Boston, Mass. 
Telef. So. Boston 1236-W.

TEATRAS IR BALIUS!
Rengia L.S.S. 71 kuopa Pėtnyčios va

kare, 25 spalio (October) 1912 m. Te
atras prasidės lygiai 8 valandą vakare, 
svetainėj Haru Gari Hali, 67 Sixth st., 
Cambridge, Mass. Bus lošta “PENK
TAS PRISAKYMAS” ir “AMERIKO
NIŠKOS VESTUVES”. Po teatrui 
bus šokiai, lakiojanti krasa iki 2 
vai. ryto. Muzika griežš lietuviškus ir 
angliškus šokius. Priegtam bus užkan
džių ir išsigėrimų kuonoskaniausių. 
Įžanga visai nebrangi. Svetainės du
rys bus atidarytos nuo 7:30 vai. vakare. 
Taigi, lietuviai ir lietuvaitės, atsilanky- 
kiti kuoskaitlingiausiai.

Su pagarba KOMITETAS.

KONCERTAS.
Rengia I). L. K. Vytauto Benas, at

sibus 16 lapkričio (November) 1912 m., 
svetainėj Institute Hali, 277 Cambridge 
st., E. Cambridge, Mass. Meldžiame 
kitų draugijų ant tos dienos nieko ne
rengti. Komitetas.

Dideles Prakalbos.
L. S. S. 162 kp. prakalbos assibus 3 

d. lapkričio (Nov.), svetainėj Hancock 
Hali, 2 Russell st. kampas Cambridge 
st., Boston, Mass. Pradžia 2 vai. po 
pietų.

Dabar subruzdo veikti cu- 
kerninkai. Tiktai męs vieni 
vatinės ir bačkinės darbinin
kai tylime ir nesirūpiname 
pagerinti savo būvį. Argi 
męs ilgaitaip kęsime?

Atsiminkite, broliai, kad 
męs uždirbame į savaitę,— 
nedaugiau, kaip 8—9 dole
rius, nekurie gauna dar ma
žiau. Išeina, kad 2 valandas 
dirbdami neuždirbame ant 
svaro mėsos.

Vatinėje ir bačkinėje veik 
perdėm dirba lietuviai.

Todėl, broliai, subruskime 
rūpinties savo reikalais ir ei
kime visi išvien, kad tik nors 
kiek palengvinus savo var-

Skaitytojai, imkit 
dovanas!

Kuris iš “Laisvės” skaity
toj y prikalbins “Laisvei” du 
nauju skaitytoju ir prisiys 
mums 4dol.,tas gaus dovany 
sekančias knygas: “Čensta- 
chavo Klioštoriaus Slapty
bės”, “Revoliucijos atbal
siai”, “Mokslas Rankažinys- 
tės”,4 ‘Lekcijos apie atskirimo 
ženklus” ir “Vadovas keliau
jantiems į Ameriką ir iške
liaujantiems”. Pinigus siys- 
kit Money Orderiais šiuomi 
adresu:

“Liaudies Dainos”
Dainy rinkinyje telpa ge- 

riausiy mūšy dainiy eilės, bū
tent V. Kudirkos, P. Vaičai
čio, Jovaro, Strazdo, Seno 
Vinco, Smūtkelio ir kity. 
Dainy rinkinip įeina ir revo
liucijos bei kovos dainos.

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

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

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

“LAISVE“
242 Broadway, So. Boston, Mass.

JĖZAUS DRAUGIJA
ARBA JĖZUITAI

Kas Jie per vieni ir kaip jie baž
nyčių gelbėjo?

Knygelėj suprantama kal
ba išaiškinta jėzuitu brolijos 
įstatymai. Tie įstatymai pa
rodo, kad jėzuitai buvo 
didžiausi veidmainiai ir nei 
kiek nepaisydavo tikry Die
vo prisakymy. Tuo tarpu, 
ant jėzuitu ilgai rėmėsi ka
taliku bažnyčios galybė. Kri
tikuodami jėzuitus, męs tuo- 
mi pačiu judiname pačios 
bažnyčios pamatus.

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

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

gaunamos “Laisves” spaustuvėj.

LEKCIJOS APIE ATSKIRIMO
■ ŽENKLUS...................................15c
MOKSLAS RANKAŽINYSTES 

arba kaip pažinti žmogaus ateitį 
ir praeitį pagal delno ruožus ir 
nago žydėjimą........................  15c

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

ką ir iškeliaujantiems.......... 15c
REVOLIUCIJOS ATBALSIAI.. 15c
GREIČIAUSIAS PAMOKINTO-

JAS ANGLIŠKOS KALBOS... 25c
SOC1JALDEMOKRATŲ PAŽVAL-

GOS IR REIKALAVIMAI  10c
NAUJAUSIOS DAINOS ir EI

LES ............................................. 20c
NAUJOS KANTIŠKOS arba poli

tiškos giesmės.........................30c
PASAULIŲ RATAS....................25c
POKAHONTAZA Indijonų 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 popierų su gražiausiomis kviet- 
komis ir pasveikinimais. Tuzinas 
25c., šimtas—70c., tūkstantis—5 dol.

Ką-nors užsisakydami visada ad
resuok i t taip:

r
“LA I S VB”

242 Broad way, So. Boston, Mass.

Jieškotojams.
Šiuomi atkreipiame atydą gerbiamųjų 

“Laisvės” skaitytojų, lead pajieškoji- 
mus giminių ir draugu talpinam ant me
tų 1 sykį dovanai. Už bizniškus paiieš
kojimus imam po 50c. už 1 vieną sykį ir 
1 dol. už 4 sykius. Neskaitytojams pa- 
jieškojimus dykai nętalpinam.

Administracija.

Lietuviška KR1AUCKA
Gerbiamos Lietuvaitės, pranešu jums, 

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

ONA CZEPULIONIS
2421 Broadway, So. Boston, Mass.

Kur trumpa, ten trūksta
Barzdaskučiai reikia visada ir negali

ma gauti mokančių dirbti tą darbą. Tai 
prašome jaunų vaikinų mokintis barbe- 
rystės amato, o męs tai labai greitai iš 
mokinsime Prašome atsiųsti laišką ir 
prisiųsti už 2 centu štampą dėl atsuki
mo.

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

HARRIŠON GATVES

DISPENSARE
Jau 20 metę nuo pitelidmo.

229 Harrison Avenue
Arti Broadway, BOSTON, MASS.

Patarimai DYKAI!
šiokiomis dienomis atidaryta nuo O Iki 8 
vai. vakare, šventadieniais nuo 10 ryte 

iki 4 po piet.
Gydome visokias ligas Vyrų, Mo
terų ir Vaikų ir taisome DANTIS.
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DR. F. MATULAITIS
; 495 Broadway
; SO” BOSTON, MASS.
[ Valandos:
• Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare.
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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 spaustuvės ir už pigesnę 
kuiną. Spausdiname

- ii

Konstitucijas, 
Knygas, Plakatus ir 
Visokius Darbus.

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

LAISVE”
242 W. Broadway
So. BOSTON, MASS.
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DAKTARAS
Vienatinis mus tau
tos Medicinos Profe
sorius Massachusetts 
steite. Jau arti 18 
rnetų, kaip aš pasek- & 
mingai gydau ir;; at- 
lieku operacijas. Tė- K9 
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
šui jų ant lentos didelėm raidėm parašy
ta “Lenkiškas Daktaras”. Ofiiso va
landos : nuo 9 iki Ų. ryto, nuo 1 iki 2 po 
piet ir nuo 6 iki 9 vai. vakare.

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

Telepbona Richmond 1O67-R.

bet lipk vienais

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 Sankrovų Drapanų :Vy- 
rams Siūtus, Overkotus ir Marškinius.

Duodam ant bargo ir ant išmokesčio.
822 Washington Street

• BOSTTOIN, MASS.
Mūsų agentai: J. A. Peldžius, J. Pocius 

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

REIKALINGA
Arba šiaip prie įvairių darbų. Jeigu ap
siima dirbti visą sezoną, kompanija ap
moka ir kelionę. Norintieji platesnių 
žinių 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 tolimesnių miestelių, 
kurie prisiunčia audimą dėl siūto arba kitokio ap- 
yilkalo. Gauna nuo manęs pamokinimą, kaip nu
imt mierą ir madas dėl išsirinkimo. Todėl, lietuviai 
ir lietuvaitės, reikale kreipkitės pas savo tikrą tau
tietį, o busit užganėdinti,

P. BUZEWICK,
48 Exchange St., Athol, Mass.
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Dr. Chas R. Vinal
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Didžiausias
Darbininkų 
Savaitinis 
Laikraštis

Leidžiamas
Lietuvių Soc.
Sąjungos
Amerikoje
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I “Kovos” num. pažiūrėjimui 
išeina tokia kaip “Keleivis”.

OFP1SAS RANDASI:
30 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.

Meiles Karštligė
Mintįs ir prilyginimai apie meilę. 
Kiekvienam žingeidi ir pamokinanti 
knygelė. Kulną tik. 2Oc

civvriy, Boston, Mtiss.
(Pinigus galit siųst krasos ženkleliais)

Cl

Liniment

Qi

25c., 50c

75c.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

I

$3.50 
50c.

10c.
10c.

Yra geriausia 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, Pūsles, Nusišlapinimo, 
laukan ėjimo organų, Plaučių, Reuma
tizmo, Kaulų, Sąnarių, Ausų, Nosies ir 
Gerklės ligas gali jums paliiudyti tūks
tančiai ypatų. Patarimas DYKAI!

OFF1SO VALANDOS:
Nuo K) ryto iki 8 vai. vakaro 
Nedėliomis nuo 10 iki 1 po piet.

140 Boylston Street
BOSTON, MASS.
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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 moterų ligose.
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A. G. Groblewski
COR. ELM & MAIN STS., PLYMOUTH, PA.

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsių Lietuviškų—Lenkiškų Vaistų

Perkant žiūrėk, kad butą ta markė, 
o Kausi teisingai.

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

Egiutero No. 1. 
Egiutero No. 2. 
Žmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis - 
Trejanka - - -
Limmentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Baisumas 
Antylakson del Vaikų 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių 

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

ir Kruvinosios ...
“Uicure” arba gydymas 

Reumatizmo -
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) 
Gyduolės nuo Grippo 
Plaukų Apsaugoto]as 
Muilas Plauku Saugotojas 
Milteliai nuo Kepenų 
Valytojas Plėmų Drabužiuose - 
Rožes Baisumas -
Kinder Balsamas -
Bobriaus Lašai -
Švelnintojas - -
Kraujo Valytojas 
Nervų Ramintojas 
Egzema arba Odos Uždegimas 

pas Vaikus - 
Groblevskio Pleisteris 

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

abelnai Skausmo ir Škorbuto
Gyduolės ir Mostis nuo Parkų 

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

25c.
50c.

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

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

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

$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- 
Ži privalo užlaikyti visada mūsų puikias 

.ietuviškas gyduoles savo štoruosė ant 
pardavimo, kad mūsų tautiečiai reika
laudami, galėtų pas savo štorniką nusi- 
Sirkti 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 « MAIN STS., PLYMOUTH. PA.

“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.CK) Amerikoj ir kitur.

Prisiųskit savo adresą, o gausite vieną
DYKAI. Nuo naujų metų “Kova” išeina

£ E. Moyaniensing Avė.
t RHIUAOI3URHIA, PHNN’A.

DIDŽIAUSIA BOSTONE

OLSELIS
Vyno, Visokių Likicrjų, Degtinės, Rusiškos “Monopolkos 

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

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

Išeina kartą į menesį 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 
į pasiųstus mum 
klausiama.

“Lietuvių Žurnalas”,

— tai užklausimai ir atsakymai. Męs atsakysim 
s visus klausymus, nežiūrint kas ir apie ką bus 

Tai yra ideališkas namų svečias. Adresuokite:

1607 Ko. Ashland Ave., Chicago, III.

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

jau nedaugiaubiai jų turime.

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

Užsakymus ir pinigus siųskite šiuo adresu:

TEISINGIAUSIA 4 A
IR GERIAUSIA A H | I H K A

LIETUVIŠKA 1 H-41Y.F1
Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai Lietu
vos ar Amerikos daktarų. Tai vie
natinė lietuviška aptieks 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. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c St.

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

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

Mainantiems adresus.
Kurie noriu* permainyti “Laisvės1 

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

Administracija.

I

“Look Out! You’d better take care of Yourself
Galvos skaudėjimas, gerkles sope, 

skaudėjimai krūtinėje, šonuose, pabrinkę
muskulai ar kitokį slogų ženklai neineis 

i sunkų padėjimu jeigu vartosi

Dr. Richter’io 
PAIN-EXPELLERI
sulyg to, kaip yra nurodyta ant pake
lių; 25o. ir 50c. už bonką. Sergėkis 
pamėgdžiojimų ir klastavimų, žiūrėk 
tik kad butų Inkaras ir mūsų vardas.
P. AD. RICHTER & CO.,*215 Pearl St., N«w York.

Richlcr'lo Pillės yra geros nuo viduriu 
Muklelėjbuo. 25c. ir Wo. ‘ ,
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