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Ettoro-Giovannitti teis
inas.

Salem, Mass., 24 spalio.— 
Kaip sako Ettoro ir Giovan- 
nitti apginėjas, tai teismas 
dar prasitęs apie tris savai
tes. Šiomis dienomis tardo
mi tiktai valdžios liudinin
kai, tarp kuriu yra dirbtuvių 
inžinierius, policijos viršinin
kai, policistai, kary darbinin
kai ir kitokie, kuriu didžiu
ma laiko valdžios pusę. Et
toro ir Giovannitti liudinin
ku tardymas prasidės už 
dvieju savaičių.

Socijalistų majorą baus.
Little Falls, N. Y., 23 spa

lio. — Pavieto prokuratorius 
Frank Schmidt būtinai užsi-j 
geidė nubausti Schenectady 
majorą Lunn ir jo draugus. 
Jie yra kaltinami už kalbėji
mą streikieriams miestely 
Little B'alls be policijos leidi
mo. Prokuratorius sako, kad 
tik municipalitetas galįs pa
skirti vietą, kur galima kal
bėti į publiką.

Majoras Lunn sako, kad 
Little Falls valdžia yra žiau
resnė už Rusijos valdžią. Jis 
ir jo draugai buvo nuvažiavę 
organizuoti darbininky. Bet 
juos visus policija areštavo. 
Net ir pastorių, kuris tik bib
liją aiškino darbininkams, 
teismas nuteisė 50 dienu ka
lėjimo arba $50. Pastorius 
sutiko atsėdėti savo bausmę.

Majoro teismas atsibus 30 
spalio dieną.
Sustreikavo darbininkai.

Little Falls, 24 spalio.— 
Mezgimo dirbtuvėse sustrei
kavo visi svetimtaučiai 'dar
bininkai, bet amerikonai at
sisakė nuo streiko. Sustrei
kavusieji darė demonstraciją 
ir nešė italu vėliavą. Ties 
policijos nuovada jie buvo 
sulaikyti užtai, kad ėjo ne su 
amerikoniška vėliava. De
monstrantai kvietė visus dar
bininkus eiti išvien su jais.

Mexikoje.
Numestojo Mexikos prezi

dento anūkas Felix Diaz pe
reitą savaitę užpuolė ant 
miesto Vera Cruz ir užėmė 
jį. Prie jo prisidėjo vienas 
batalijonas valdžios kariume
nės. Bet Maderos išsiųstoji 
kariumenė paėmė į nelaisvę 
Felix Diazą ir jo kariumenę.

Valdininkai vagjs.
Columbus, Ohio, 23 spalio. 

Po ištyrimui išėjo į eikštę, 
kad Darke pavieto valdinin
kai bėgyje 5 mėty suspėjo 
pavogt net 291.000 doleriu. 
Jie tą vogimą atliko be jokio

galvosukčio: ėmė pinigus ne
va už darbus, kuriu niekas 
nedirbo, už kontraktus mo
kėjo dubeltavus pinigus ir t. 
t. Teismuose stengdavosi 
žmones nubausti kuodau- 
giausiai pinigiškai ir tuos pi
nigus valdininkai su teisėjais 
prašvilpdavo.

Dabar tie visi valdininkai 
yra patraukti į teismą. Bet 
juk teisėjai taipgi myli pini
gus ir vargiai savo draugus 
sunkiai nubaus.
Nori sunaikint javų trustą

New York, 23 spalio.— 
Tarptautiška javy kompani
ja išleido $120,000.000, kad 
paimti į savo rankas visą ja
vu monopolizaciją. Tas da
lykas paaiškėjo, kuomet pra
dėjo valdžios tardytojas Ro
bert S. Taylor tyrinėti minė
tą trustą. Valdžia būk tai 
norinti sunaikinti javy trus
tą, panašiai kaip anais 
tais rengėsi panaikinti 
jaus ir mėsos trustus.

Vargšė valdžia jau
dešimts mėty tyrinėjo, tyri
nėjo ir vis atranda nekalty-

Didelė expliozija.
North Bay, Ont., 23 spa

lio.-Čia atsitiko didelė eks- 
pliozija Energetic Explosive 
Co. dirbtuvėj, miestely Hai
ley burg. Dirbtuvė visiškai 
sunaikinta. Keli žmonės su
žeista ir daugelis užmušta. 
Nuostoliai milžiniški.

Amerika ir Rusija.
Washington, 23 spalio.— 

Nauja sutartis tarp Ameri
kos ir Rusijos sunkiai klijuo
jąs!. Mat, Amerika reika
lauja, kad amerikoniški pas- 
portai būty pripažinti Rusi
joj lygiai visy tauty Ameri
kos piliečiy, neišskiriant ir 
žydy. Rusija gi žydams iš
duotus pasportus atsisako 
pripažinti. Apart to Ameri
ka dar reikalauja, kad visi 
tie, kurie pribūna į Ameriką 
ir pastoja jos piliečiais, nebū
ty imami į Rusijos kariume
nę, jeigu jie ten sugrįžta. 
Sutarties reikalai turi būt 
užbaigti iki 31 gruodžio, 1912 
m. Rusija prašo, kad ant 
apkalbėjimo sutarties dar 
būtij duota vieni metai laiko. 
Vargiai Amerikos senatas 
ant to sutiks.

Nupuolė šėrai.
New York, 24 spalio.—Į 

New Yorką atplaukė laivas 
“Kaiser Wilhelm der Gros
se”, kuris atvežė 400.000 še
ry nuo $15.000.000 iki $20. 
000.000 vertes. Tokis nu
puolimas šery apsireiškė iš 
tos priežasties, kad dabar 
ant Balkany pakilo karė, o 1 V * <■• 1 t 1 •
drūtinti savo pir 
Tie Šerai bus i 
Yorko bankoms.

tenykštės valstybės nori su- 
_L ZLL.U __. j pinigišką stovį.

Karė ant Balkanų tęsiasi.
Iš Londono praneša, kad 

bulgarai visur ima viršų, Iš 
Sofijos telegrafuoja, jog tur
kai neišlaiko nei vieno mūšio i 
ir greitai traukiasi atgal, pa
likdami ginklus ir proviziją. ■ 
Bulgaru kariumenė užėmė 
vakarinius Adrianopolio for
tus. Nuvijimui turku var
tojo bagnietus. i
Iš Vienos pranešama 21 spa

lio, kad bulgaru kariumenė 
apgulė Adrianopolį, didžiausi 
ir svarbiausi Turkijos mies
tą Europoje.Trįs skyriai bul
garu kariumenės užpuolė mie
tą iš vakaru pusės ir veja tur
kus laukan iš aplinkiniu for
tu.

Apgulimo armija susideda 
iš 250,000 kareiviu. Ta ar
mija vadovauja pats bulgaru 
karalius Ferdinandas.

Turkija dabar užpulta be
veik iš visu pusiu: iš žiemiu 
—-bulgarai ir serbai, iš vaka
ru—juodkalniečiai, o iš pie
ty— Graikija.

Serbams taipgi sekasi. Iš 
Bielgrado gauta žinia, kad 
serbai užima miestą po mies
to. Ju gyventojai pasitinka 
serbu kariumenę su ištiesto
mis rankomis ir atiduoda vis
ką, ką tiktai jie turi.-

Kaip bulgarai yra pasiry
žę užimti miestą Adrianopo
lį, taip serbai stengiasi užka
riauti Uskupą, o juodkalnie
čiai—Skutari.

Graiku kariški laivai ren
giasi užpulti ant Dardaneliu 
ir jau turi užėmę Madrod 
įlanką, kaipo svarbiausi 
punktą dėl operacijų. Jeigu 
Graikijai pavyktu užimti Dar- 
danelius, tai būtu didžiausias 
smūgis Turkijai. Graikija 
taipgi turi užėmus salą Lem
nos.
, Didžiuma turky kariume
nės randasi Mažojoj Azijoj ir 
Turkijai sunku ūmu laiku ją 
pergabenti į Europą. O ant
ra, ji vėl bijosi, kad Rusija 
ant jos neužpultu ir neper
vestu savo kariumenės per 
sieną į Mažąją Aziją.

Jeigu bulgarams pavyktu 
paimti Adrianopolį, tai tur
kams sunku būty atsilaikyti.

Turky laivynas skubinasi 
į Konstantinopolį, kur jį pa
taisys ir siys muštis su Grai
kijos laivynu. Mažesnius lai
vus žada palikti, kad užda
ryti jais Bulgarijos uostus, 
į kuriuos nieks negalėtu įvež
ti reikalingu daiktu.
Rusijos keblus padėjimas.

Rusija dabar randasi labai 
kebliam padėjime. Visiems 
žinoma, jogei ji sukurstė Bal
kanų viešpatystes sukilti 
prieš Turkiją ir prižadėjo 
joms duoti pagelbą. Žino
ma, gelbėdama Balkany tau
telėms, Rusija būty daug pa- 
sipelnijus iš Turkijos. Da- 
bargi Rusija nuo prižadėtos 

, pagelbos turi būtinai atsisa
kyti, nes tam yra griežtai 
priešinga Austrija. O peštis 
su Austrija Rusija bijo. Ca
ras, besvarstydamas tą rei- 

' kalą, visiškai pakvaišo ir to- 
( dėl pasikvietė į pagelbą gar

sųjį Vitte, kurį turbūt pa
skirs užsieniniu reikalu mini- 
steriu ir jam paves karės 
reikalus išrišti.
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Valdžia panaikino moky
tojų draugiją.

Paryžius, 23 spalio. — 25 
mokytoją draugijos nariai li
gosi nubausti po 10 doleriu 
kiekvienas už tai, kad jie ne
norėjo atsisakyti nuo drau
gijos, kurią valdžia panaiki
no. Rugpjūčio mėnesyj š. m. 
mieste Chambėry buvo mo
kytoju draugijų kongresas, 
kuriame pasmerkė militariz- 
mą. Nuo to laiko valdžia 
smarkiai pradėjo persekioti 
mokytoju draugijas ir griež
tai uždraudė prigulėti prie 
i;y draugijų, kurios atkalbi
nėja nuo kariumenės. Jeigu 
kuris narys iki 12 rugsėjo 
neatsisakė iš draugijos, tai 
kiekvienas liko patrauktas 
teisman. Visokiu amatu u- 
nijos išnešė protesto rezoliu
cijas prieš valdžią ir simpati
zuoja mokytoju draugijai. 
Bijoma, kap neiškiltu dideli 
sumišimai.
. Užsimušė orlaivininkas.

Bordeaux, Francija, 21 d. 
spalio. — Prancūzu orlaivi
ninkas Amedee Lacour va
kar nukrito iš augštumosūOO 
pėdu ir užsimušė ant vietos. 
Didelis vėjas sugadino jo or-

Ekspliodavo balionas.
Berlynas, 237spalio. — Ne

toli nuo Berlyno atsitiko eks- 
pliozija. Likosi užmušti du 
žmonės, kurie tuomet radosi 
ant baliono.

$1,000,000 už 600 pa
veikslų.

Londonas, 24 spalio. — Li
kosi parduota Colnag ir 0- 
bach firmai Londone už $1,- 
000,000 rinkinys paveikslu 
Jono Postle Hesel tine. Jis 
juos rinko per 50 mėty ir su
rinko viso labo 600 paveiks
lu. Rinkinyj randasi gar
siausiu piešėju paveikslai.
Italijos karalius nori būti 

imperatoriumi.
Rymas, 23 spalio. -- Itali

jos karalius Viktoras Ema- 
nuelius šiandien apskelbė, 
kad norįs greitu laiku priim
ti titulą imperatoriaus.

Kur daugiau išžudo?
Chinija atsižymi didžiau

siu nužudymu rekordu. Kas
inėtai Chinijoj nužudo apie 
12 tūkstančiu žmoniy.

Kasžin, kiek mažiau nužu
do Rusijoj?

Moterįs kelia riaušes.
Berlynas, 23 spalio. Šim

tai motery ant Berlyno tur
gaviečių pakėlė dideles riau
šes prieš mėsininkus, kad jie 
atsisakė pardavinėti impor
tuotą mėsą. Mat, importuo
tą mėsą partraukia pati val
džia ir ji daug pigesnė už 
vietinę, per tai mėsinyčios 
atsisakė ją pardavinėti.

Smulkmenos pakorimo 
saperų-kareivių.

Iš Taškento kalėjimo rašo 
sekančius dalykus.

“Nuteistyjy mirtimi buvo 
15 žmoniy, bet vienam iš ju 
mirties bausmė buvo pakeis
ta 6 metais katorgos. Išpil
dymas mirties bausmės buvo 
26 rugpjūčio naktyj. Kartu
vės buvo prirengtos kalėjimo 
kieme, po priežiūra pagelbi- 
ninko viršininko Koppenkos, 
atsižymėjusio savo žiauru
mu. Korė į dvi įmainąs po 
7 kareivius. Budeliu buvo 
keturi ir visi aprėdyti vieno
dais rūbais. Vieną sužeistą 
išnešė gulintį lovoje ir užka
bino už kaklo kilpą.
gi užnėrė kilpą už pat pa
smakrio ir per tai jis ilgai 
kankinosi. Kad greičiau jį 
užbaigti, budeliai pradėjo už 
kojy tampyti. Vienas iš nu
teistųjų sušuko: ‘Mūsų mir
tis turės pasilikti juoda dėme 
ant visos Rusijos armijos!’ 
Kitas gi sušuko: ‘Likit svei
ki, draugai!’ Abelnai visi 
nuteistieji, išskiriant vieną, 
buvo linksmi, drąsiai ėjo prie 
kartuvių ir mirė taip, kaip 
privalo mirti kovotojas. Vie
nas gi visą laiką verkė ir šau
kė: ‘Užką? Kam?’ ”

Kiti gi visi nuteistieji (109 
katorginiu ir 79 rotiniu) ran
dasi kalėjime. Jie laikosi 
tvirtai, ramys ir linksmi ir 
savo darby neskaito pralai
mėtais.

Reformos prisiektiem

temis politiškus kalinius Vo
logdos kalėjime.
sulaukus
žiaus.
Žuvo du politišku ištrem

tu oj u.
Kaime Uibat, Kansko pa

vieto, Jenisėjaus gub., 5 po
litiški ištremtieji kasė šulinį 
dėl vietiniu gyventojų. Jie 
jau anksčiau buvo pranešę 
vietiniam činauninkui, kuris 
valdė tuomi darbu, kad ta
me šulinyje randasi gazy, 
vienok činauninkas liepė ka
sti ir toliaus. Jie kasė i ki
tol, pakol iš jy du visai ne
užduso šulinyje. Vieno 
jy liko pati ir 4 kūdikiai.

Užpuolimai.
Netoli Tifliso miesto neži- 

į nomi piktadariai užpuolė pač- 
tą, kurią vežė iš Tifliso. Už
puolikai metė dvi bombas. 
Užmušti trįs sargybiniai; su
žeisti pačtalijonas ir vienas 
sargybinis. Tečiaus pasigrob
ti pačto užpuolikams nepasi
sekė. Užpuolikai pasislėpė.

Netoli Taganrogo, Ščetovo 
geležinkelio stotyje 15 apsi
ginklavusiu vyry šaudė į va
goną, kuriuo vežė algas ge
ležinkelio tarnams. Pikta
dariai metė dvi bombas. Su- 
žeidę du žandaru ir pasigro- 

I bę 4000 rub. ir atėmę gink
lus iš lydinčiu *pinigus karei
viu, piktadariai pasislėpė ap
linkiniuose miškuose.

Per jūres.
Šiomis dienomis atvyko 

Peterburgan iš Amerikos 4 
drąsuoliai. Jie mažu motoro 
laiveliu pervažiavo jūres, tik 
vieną kartą sustoję, kad pa
imti benzino. Drąsuoliai iš
viso keliavo 30 dienu.
Atsitikimas su ministeriu

Rūsy ministeris Sazonovas 
išvažiavo su reikalais Angli- 
jon. Dabar praneša į Peter
burgą, kad išeinant Londone 
iš traukinio prie ministerio 
pribėgo koks tai žmogus, 
šaukdamas: “Šalin Rusiją! 
Paliuosuokite Persiją!” An
gly policiją tą žmogų suėmė. 
Sako, kad tai esąs pamišėlis, 
o kiti tvirtina, kad tai jis no
rėjo atkreipti žmoniy domą į 
tai, kas.dabar dedasi Persi
joj, kuomet ten svetimieji 
šeimininkauja.

Caru kas serga.
Peterburgas, 24 spalio.

Carukas Aleksiejus 8 mėty 
pavojingai serga. Jis buvo 
ant medžioklės Lenkijoj ir a- 
pie savaitė laiko tam atgal 
bemedžiojant susižeidė. Dak
tarai smarkiai rūpinasi juo- 
mi. Karštis pakilo ligi 103 
laipsniu.

Vis nelaimės tam carui.

Teisiu ministerija išdirbi- 
nėja naujas reformas dėl pri
siektųjų teisėju, kurios bū
siančios įneštos IV Dūmon. 
Mat, dabar, pagal ministeri
jos nuomonės, daug esą pri
siektųjų teisėju iš neturtin
gu, per tai būna ir daug iš
teisinimu. Jie mano įvesti 
įstatymą, kad prisiektieji bū
tu skiriami vien tik iš kapi
talistu klesos.

Mat, vargšas teisėjas gali 
būti truputį sąžiniškesnis, 
pertai nenori jy rinkti.

“Juodasis kabinetas.’’
Laikraščiai praneša, kad 

“juodasis kabinetas” pačtos 
skyriuose labai smarkiai pra
dėjo darbuotis, Yra išleis
tas slaptas įsakymas kuoaš- 
triausiai kontroliuoti pačtose 
laiškus visy nužiūrimu ypa
tų, o ypač buvusiyjy III Dū
mos s. d. frakcijos atstovu. 
Ir taip jau nachališkai elgia
si su laiškais, kad net tuos 
atplėšia, kurie būna užlipin
ti surgučio antspauda.

Apvogė carų.
Laike kelionės iš Maskvos 

nuo pokiliy, nežinomi vagįs 
pavogė iš vagono 3 pudus ca
ro sidabriniu peiliu, šakučių 
ir kitokiu įrankiu.

Mirė Lidija Rudneva.
Šiomis dienomis mirė Pa

ryžiuje Lidija Rudneva, na
rys skrajojančio ginkluoto 
būrio socijalisty revoliucijo- 
nieriy partijos. Ji 28 balan
džio 1911 metu šovė į kaleji-

Dar apie M. Yčą.
Dabar Lietuvoje eina rin

kimai j IV Dūmą. Kunigai 
dirba išsijuosę. Jau pereita
me “Laisvės” N ry minėjo
me, kas per vienas M. Yčas. 
Vienok “Viltyj” klerikalai 
nežino nei kaip plūstis ant 
pirmeiviu, kam jie išrodo M. 
Yčo negražius darbus. Kle
rikalai, kaip įmanydami, 
stengiasi įkalbėti M. Yčo ge
rumą. Jis, girdi, esąs dar 
kairesnis ir už pirmeivius, 
jis esąs mokyčiausias vyras, 
tai ne tokis, kaip pirmeiviu 
peršami advokatėliai, ir jis 
tik vienas galįs daug gero 
Lietuvai padaryti. O ką pir
meiviai jam užmetą, kad jis 
esąs klerikalas, tai bjaurus 
melas, nes jis protestonas, o 
teikią jį Dūmon todėl, kad 
jis bepartijinis. Mato kleri
kalai, kas pagal jy dūdą 
šoks, tai stveriasi visko, kad 
tiktai nusiuntus Dūmon savo 
reikalu apginė ją. Męs ma
tome, kokiy bjaurybių kuni
gai stveriasi, kad tik A. Bu
lota nepatektu į Dūmą, Yčas 
yra jy draugas, su jais bi- 
čiuliuojasi, todėl visokiais 
būdais už jį ir agituoja.

Ne žmoniy gerovė, ne ju 
vargu palengvinimas rūpi 
mūšy ilgaskverniams, o tik 
jy pačiy reikalai ir palaiky
mas žmoniy tamsumo, kad 
tik ilgiau galėjus jy vilną

Nori duoti moterims 
tiesas.

Kopenhagenas, 23 spalio. 
Danijos ministeriy pirminin
kas Berntsen įnešė parla- 
mentan sumanymą, kad su
teikti moterims balsavimo 
tiesas. Galima pilnai tikėtis, 
kad parlamentas šį įnešimą 
priims ir Danijos moterįs į- 
gis sau tiesas.

Laikas jau ir moteris pra- m y įspektoriy Jefimovą, ku- 
dėti skaityti žmonėmis.

13,000 “zuikių.’’
Kaip praneša pati rūsy 

valdžia, tai praėjusiais me
tais ant pietiniy geležinkeliu 
buvo pagauta 13,000 “zui
kiu” (be bilietu važiuojančiu 
pasažieriy).

Nebloga medžiokle...
Rengėsi pabėgti.

Tifliso dviejuose kalėji
muose sargyba užtiko iškas
tus urvus ligi pat laukui ir 
pertai kaliniams pabėgti ne
pavyko.

Bitininkų suvažiavimas.
Spaliu 27 d. j Mariampolę 

yra kviečiamas Lietuvos bi
tininku suvažiavimas. Pa
kvietimu rūpinasi Mariam- 
polėsšv. Izidoriaus ūkio drau
gija. Šiame susirinkime bus 
svarstomi naujai sutaisyti 
“Bitininky Draugijos” įsta
tai.

Dailės mokykla.
Vilniaus dailininku drau

gija žada netrukus įkurti 
Vilniuje dailės paišymo mo
kyklą, kuri bus Cies. Dailės 
Akademijos globoje.

Bulgarų aficieriai.
Šiomis dienomis pro Vilnįu 

pravažiavo iš Peterburgo Bul
garijon 75 bulgaru aficieriai, 
kurie jau buvo prie rusu ka
riumenės ir lavinosi augšto- 
joj Peterburgo kariu menėj. 
Visus juos pašaukė bulgaru 
vyriausybė.

Prūsų Lietuvoje.
“Birutė” rašo, kad spaliu 

6 d. Tilžėje atsibuvo “San
taros” suvažiavimas. Šiame 
suvažiavime dalyvavo 13 
draugijų, kurios buvo atsiun- 
tusios 21 savo įgaliotiniu. 
Posėdį atvėrė p. Vydūnas, 
kuris trumpoje savo kalboje 
nupiešė “Santaros” svarbu
mą ir skatino visas draugi
jas, kurios tik prisidėjo prie 
“Santaros” ir dalyvauja šia
me suvažiavime, kad steng
tųsi darbu apreikšti, jog su
pranta “Santaros” tikslą.

Susivažiavimo posėdžio ve
dėju buvo išrinktas p. Pala- 
viko. Šiame suvažiavime li
ko svarstyti ir priimti įsta
tai ir išrinkta nauja valdyba 
sekantiems metams.ris buvo įsakęs išplakti rykš-
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SPAUDOS BALSAI Persiją dalinasi.

Žinių=žineles

Laikraštininkų rugepjūtė.
Ir taip, su pono dievo pa- 

gelba mūšy laikraštininkai 
jau po rugiapjūtei. Ponas 
Tananevičius su ponu Olšau
sku gali būti ramys. Leidė- 
jy reikalai pilnai aprūpinti, 
bosystės garbė išlaikyta, pa
sakyta kelios barškančios 
frazos apie rimtumą ir apie 
dorą ir dabar jau su ramia 
sąžine vėl bus galima varyti 
plunksnos prostituciją per 
apmokamus politiškus ap
garsinimus. Ant pirmo smui
ko tame suvažiavime griežė 
plikiausio kapitalistiško ba- 
rabano (“Kataliko”) atsto
vai. Taip, jog net p. Jurge
lionis buvo per kairus.

Ponas Sirvydas jau spėjo 
Brooklyno tetos lūpomis pra
nešti, kad, girdi, pereitais 
metais mūšy rimtieji laikraš
čiai elgėsi korimčiausia ir ėję 
pilniausioje vienybėje.

Kas teisybė, tai ne melas. 
Išties, “Vienybė,” “Lietu
va,” “Katalikas,” “Tėvynė” 
ėjo išvien. Jy “nuopelnai” 
sekanti: davė progą Olšaus
kui ir Tumui pasipinigauti 
Amerikoje ir tokiu būdu pri
sidėjo prie sustiprinimo juo
dosios gaujos policijos Lietu
voje. Jeigu šiandien juod- 
vamija taip pakėlė snapą 
Lietuvoje, tai prie to žymiai 
prisidėjo pp. Olšauskai, Ta- 
nanevičiai ir Comp. Antras 
jy “nuopelnas”—šlykščios jy 
pasakos apie žydus. Ir tre
čias “nuopelnas” — tai vadi
nami politiški apgarsinimai 
“Vienybėj/’ “Liet.” “Ka
talike/’ kur parsiduodama 
už dolerį ir agituojama už tą, 
kas geriau apmoka, arba už 
kelis paeiliuj. Tai vadinasi, 
matote, “bepartyviškumas.”

Dabar galime laukti sekan
čio suvažiavimo.

Lietuvos Socijaldemokra*; 
tų Partija.

“Kovoj” pranešama:
“Darbas (Lietuvoje) auga. Kaskart 

vis dažniau randasi reikalo kreipties j ją 
ir susižinoti tiek atskiriems draugams, 
tiek ir visoms grupoms, kuriy yrp užsie
niu Europoj, o ypač Amerikoj. Lietu
vos gyvenimo sąlygos neleidžia to atvi
rai daryti. Todėl Lietuvos Soc. Dem. 
Partijos Centro Komitetas pasirūpino j- 
kurti užsinyje L.S.D.P. Informuojamą
jį Biurą, j kurį ir kviečia draugus kreip
ties visokiais partijos reikalais. LSDP. 
Informuojamojo (pasiteiravimo) biuro 
adresas: Dr. Marek dla L. Krakau. 
Wisina 8. Oesterreich.’’

Šiomis dienomis atsibuvo 
Londone konferencija Rusi
jos užsieniniu dalyku minis- 
terio Sozonovo ir Sir Edward 
Grey. Kalbėjosi apie Persi
jos padalinimą. Norima pie
tinę Persijos dalį pavesti po 
globa Anglijos, o žieminę ati
duoti Rusijai.

Sutartis Anglijos su Rusi
ja nuo 1907 metu tapo sulau
žyta. Toj sutarty skambėjo, 
kad abidvi viešpatystės turi 
palaikyti Persiją nepaliečia- 
mybėje. Ir vėl apsiniaukė 
dangus ant Persijos kruvinai 
auštančio ryto. Negana, kad 
Rusijos kazoko nagaika švil
pia ant suvarginto perso nu
garos, bet dar nusprendė ga
lutinai suardyti ju iš vargo 
kylančią tėvynę. Dar tik 
metai su viršum, kaip Persi
jos nuskriaustuju luomą ve
da smarkią kovą už išsiliuo- 
savimą. Atsikratė nuo savo 
kraugerio šacho. Pradėjo 
švisti akįs Persijos žmonėms, 
bet ne ant ilgo. Ant laisvės 
reikalaujančios šalies negalė
jo ramiai žiūrėti kartuvių 
valdonas caras su išnaudoto
jais Anglijos lordais, nes ma
tė, kad Persijai išsiliuosa- 
vus iš po despoto nagu, ne
galės jos taip lengvai lupti. 
Persijos liuosybė labiausia 
kenkė Rusijos barbarišku
mui, nes kiekviena laisva ša
lis yra baisiausia šmėkla Ru
sijai. Persijos darbo žmonės 
liejo kraują už liuosybę ir 
šaukė pagelbos kitu. Bet 
niekas ju šauksmo neišgirdo, 
nes visos kitos viešpatystės 
taipgi užimtos grobimu ir pa
vergimu svetimu kraštu.

Šiandien silpnesnės tautos 
negali gyvuoti, jeigu jos no
ri nusimesti despotizmo jun
gą. Jos gali šaukti pagel
bos, bet nieks ju negirdės. 
Tik išgirs ju vaitojimą viso 
pasaulio socijalistai ir vien 
tik tie pagelbės ju išsiliuo- 
savimui. Tik vienintelė so- 
cijalistu partija paduoda ran
ką visiems nuskriaustiem- 
siems ir išnaudotiemsiems. 
O tik išsiliuosavus viso pa
saulio darbininkams, išsiliuo- 
suos ir pavergtiejie kraštai.

’ P. Svotelis.

laikais ir amerikietiški civili- 
zatoriai savo kraugeriškumu 
perviršijo visas barbariškas 
kiltis. \ Ir nestebėtina. Juk 
baltaveidžius plėšikus ir krau
gerius prie ju darbeliu spyrė 
lobis ir tarp ju viešpataujan
ti ypatiška nuosavybė. Tie
sa, ir augštesnės rūšies bar
barai smarkiai puldavosi prie 
svetimo turto, bet pas juos 
ypatiškos nuosavybės blėd- 
nešystė dar nebuvo tiek nu
veikusi, kiek pas civilizuotus. 
Ypatiška nuosavybė pagadi- 
rioužmones, ir ji minkštašir
džius laukinius perdirbo į 
kietaširdžius civilizuotus. Ci
vilizuotu žiaurumas neišnyks, 
kol viešpataus ypatiška nuo
savybė ant išdirbimo įrankiu.

Z. Aleksa.

įtalpa- -12,000 kubišku me
tru. Jisai gali pakelt 12 žmo
nių ir keletą šimtu kilogra
mu sunkenybės. Jo vardui 
paimtos raidės “M. L.” Tą 
oro milžiną italai ketino per- 
vežt ant vienos Egėjišku sa
lų, o iš ten bombarduot iš jo 
Konstantinopolį, bet dabar, 
pasibaigus karei su turkais, 
to orlaivio vartojimas liko 
atidėtas. J. Str.

Barbarai ir europiečiai.
Korespondencijos.

“Keleivis” neperseniai nu
rodė, kad mūšy korespon
dencijos tolydžio vis eina ge
ryn. “Keleivis” sako, kad 
korespondencijos tiesiok vir
to įdomiomis žiniomis. “Ko
va” prie to daro sekančius 
pastebėjimus:

“Pripažįstame korespondencijy ver
tę, bet mūšy laikraščiai ne dėl jy vertės 
prideda po 8 9 Apaltas korespondenci
ją Tai daro daugiausia pritraukimui 
skaitytojy iš ly miesty, kurie aprašinė
jami korespondencijose. “

Antra priežastis tame, kad 
mūšy laikraščiams beveik vi
sados trūksta gėry raštu ir 
tokiu būdu korespondencijo
mis užkemšama... vieta. 
“Kova” dar priduria, kad 
daugiaus prasilavinę žmonės 
korespondencijy neskaito. Iš 
savo pusės pridursime, kad, 
netalpinant korespondencijy, 
mūšy mažamiesčiy reikalai 
nebūty aprūpinti. Tokie did
miesčiai, kaip New Yorkas, 
Chicago, Bostonas, Philadel
phia, kur yra laikraščiai, tu
ri savo “vietiniy žirny” sky- 
riy ir žmonės labai tomis ži
niomis rūpinasi. Tosios ži
nios yra talpinamos kiekvie
name numeryj. Kas gi bū- 
ty su mažamiesčiais, kur nė
ra laikraščiy. Jie būty visai 
nuskriausti. Todėl męs sto
jame už korespondencijy sky
rių, bet pabriežiame, jog rei
kia tasai skyrius taip sutvar
kyti, kaip, padėkime jau pa
daryta ‘^Laisvėje” su Chica
go. Bet tą męs atliksime 
ūktai tuomet, kuomet galė
sime atlyginti koresponden-
vns. O ligi to laikraščiams

*
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Europiečiai paprastai mėg
sta Afrikos arba Amerikos 
barbarams išmėtinėti jy žvė
riškumą. Bet tie žmonės, ką 
arčiau susipažino su barbary 
papročiais ir ką nebuvo per
siėmę tikslais plėšti tuos bar
barus, paprastai kitoniškos 
nuomonės apie barbary žvė
riškumą. Nes, priešingai, 
sulig jy europiečiai ir papras
tai baltavedžiai atsižymi to
kiu žiaurumu, kokio nepatė- 
mysi net pas aršiausius bar
barus. Padėki m ve kaip ra
šė William Howitt, “krikš
čioni šky tauty barbariš
kumas ir bepavyzdingas žiau
rumas, apsireiškusieji visuo
se žemės kampuose, ir kas- 
link visy tauty, kurias jie rū
pinosi užkariauti, neranda 
sau atsakančios paralelės (pa
lyginimo) per visą istoriškąjį 
besiplėtojimą nei pas vieną 
tautą, nepaisant į jos laukiš- 
kumą, neapšvietimą, žiauru
mą ir begėdiškumą.” Ir iš- 
tikro, nei vienas tikėjimas 
nepraliejo tiek kraujo, kaip 
krikščionystė, išbujojusi tarp 
europiečiy. Šviesios ryšies 
europietiški plėšikai, prisi
dengdami ir apsiginklavę 
krikščionyste, ką beveik per 
visą savo gyvenimą buvo plė
šimo ir engimo tikėjimu, ei
davo pas barbariškas kiltis ir 
tautas, kad kraujuose išsi- 
maudžius krauti savo lobius. 
Europietiški, o paskutiniais

Didžiausi knygynai pa= 
šaulyje.

Didžiosios Britanijos mu- 
zėjaus knyginas turi nuo tri- 
jy ir pusės iki keturiy milijo
nu knygy. Paryžiaus tau
tos knygynas — 3į milijono. 
Peterburgo karališka biblio
teka — 1,881,623 knygas. 
Berlyno karališka biblioteka 
—1,110,000 knygy. Toliaus 
eina Vienos knygynas su 1 
milijonu; Bodleino, Oxford, 
Briuselio, Edinburgo ir Ro
mos Vatikano knygynai turi 
po 400,000. Į Britanijos 
knygyną įeina kasmetai nuo 
100,000 iki 120,000 nauju 
knygy. Per 20 mėty Brita
nijos knyvyne priaugo vienas 
milijonas knygy. Jeigu Bri
tanijos knygyno knygas nu
dėjus paeiliuj, tai užimty 75 
kilometrus ilgio (kilometras 
truputį trumpesnis* už vers
tą). Kasdien vidutiniškai 
lanko knygyną 744 žmonės.

Su tokiais milžiniškais kny
gynais nemažai prigelbsti 
mokslui. Bet plačiai visuo
menei menka nauda, nes ji 
negali naudotis kultūros 
brangumynais.

Kunigo pavydumas.
Tore de Greko, netoli nuo 

Neapolio, buvo senas kliošto- 
rius. Jį valdė vienas senas 
kunigas, kuris kiek galėda
mas traukė žmones prie savo 
klioštoriaus, o klioštorninkės 
stengėsi kodaugiausia auky 
surinkti. Parapijos kunigas 
negalėjo į tai ilgai žiūrėti, 
nes jo kišenini labai kenkė. 
Jisai pradėjo žmones kurstyt 
prieš klioštoriy. Vieną šven
tadienį susirinko apie 2 šim
tu tikinčiyjy ir patraukė prie 
klioštoriaus. Ten jie manė 
išvaikyti iš klioštoriaus visas 
klioštorninkės, bet tas jiems 
nepavyko. Tuojaus pribuvo 
policija ir išvaikė “šventuo
sius karžygius.”

Nelaimingi tie mūšy ilga
skverniai!

joj) duobkasys pareikalavo 
nuo savo parapijos daugiau 
algos, bet parapijos kunigas 
jo reikalavimą atmetė. Ka
da duobkasiui nepridėjo al
gos, tada jis nutarė numirė- 
1 Tęf nekasti į žemę, bet padėti 
į užpakalinius ruimus kapi- 
niy koplyčios. Po nekuriam 
laikui pasidarė ant kapiniu 
labai nesmagus kvapsny s, 
kuris visą miestą pasmardi
no. Peržiūrėjus koplyčias— 
vienoj rasta 2, o kitoje 18 la- 
vony nepalaiduoty. Duob
kasys tapo suareštuotas.

Didžiausias pasaulyj or
laivis.

Vinja-di-Valle’je, netoli 
Rymo, neseniai užbaigtas 
didžiausias pasaulyj orlaivis 
-—dirižablis (lekiantis su pa- 
gelba gazu prileisto baliono). 
Jo ilgis—84 metrai; gazo

Pirmeivis.
(Monologas.)

Aš pirmeivis! Niekas ne
gali užginčyti, kad aš būčiau 
ne pirmeivis. Jeigu kas ne
tiki, čia tuoj gali persitikrin
ti... (geria iš butelio). Et, 
jūs nevierni Tamošiai, o dar 
netikėjote, kad aš pirmeivis, 
(po valandėlei) Plynia čia ži
no, gal jau aš perilgai mie
gojau! . Dievuli gink, kad aš 
nepasivėličiau į vestuves. 
Juk aš pirmeivis ir visados 
turiu būti pirmas. Visi žvir
bliai ant stogy žino, kad aš 
visados pirmutinis. Saliune 
— pirmutinis, boles badyti — 
pirmutinis, reikia kam pa
kaušį perskelti — pirmutinis, 
prie merginy — aš ir pirmu
tinis. Sako, yra dar kitas 
pirmeiviy gatunkas.Tie pirm
eiviai skaito ir unarą varinė
ja. Et, kad nutverčia tokį 
falšyvą pirmeivį, akies mirk
sny nutrenkčiau pas Abrao
mą blėky šinkuoti.

Na, bet cit, klausykite. 
Kada susirenka kompanija— 
man vožniausia vieta. Ant 
krikštyny — aš pirmutinis, 
ant laidotuviy — pirmas, o 
jau apie veselijas... po 
plyniy, net seilės varva, ka
da užsimenu. Tosios alaus 
bačkutės, kaip lelijėlės.

Nevierijat, tai paklauskite 
Pąikiy Mainės, arba Cibuliy 
Igno, tai mano frentai. Ar
ba, jei dar to negana, para
šykite žydelkai Sorei į Resei- 
nius. Ji jums papasakos, ko
kias istorijas aš pridirbau se
name kontre. Tokio kava
lieriaus su žiburiu dieną ne- 
surastumėte.

Knygy ir laikraščiy neskai
tau, nes esu pirmeivis. Pats 
savo protu gyvenu. Mokslus 
irgi išėjau. Kada Lietuvoje į 
škalą ėjau — tai du metu ru
giuose snaudžiau, arba ant 
ledo čiuožinėjau. O kada, bū
davo, nueinu į pačią škalą, 
tuoj išmokau visy viršininky 
cinus: caras — jevo veličes- 
tvo, generolas— jevo prevos- 
choditelstvo, pavietavas vir
šininkas — jevo vašeprevos- 
choditelstvo. Ar kad mane 
neims girti: ot, sako, molo- 
dec. Myli, sąko carą batiuš- 
ką ir pavožoja načalstvą.

Ir kas dar drįs pasakyti, 
kad aš ne pirmeivis!

Sykį, žinotumėt, sutinku 
tokį mulkį. Sako į peiperius 
rašąs. Klausia jisai manęs, 
ką aš velkiu namo nuo darbo 
parėjęs. Aš, brač, nedurnas, 
stačiai jam atrėžiau. Sakau, 
rašau rudu rašalu. Penkio- 
liką buteliy per vakarą išra
šau. Na, o tu kiek išrašai? 
Susigėdo, besarmatis ir nu
dūlino pas savo beibę.

Bet aš ir kalbėtojas. Kam 
iš jūs nepatiko mano spyčius 

-atsiliepkite! Na... (po va
landėlei) Matote, patiko. 
Aš jiems sakau, kad dar dau
giaus patikty, jeigu aš jums 
užfundyčiau. Et, broliai, ka
da susirenka kompanija, o 
skystimėlis liejasi, kaip to 
švento Jordano vanduo, — 
tuomet rėžk, ką tik liežuvis 
žino, tarytum patsai arka- 
niolas suf lioriauja.

Yra tokiy mulkiy, ką ma
ne vadina atžagareiviu. Ne
klausykite t y pypkiy cibuky, 
skilabambiy, o parodykite 
mah. Kad aš jiems kailį iš- 
velsiu, tada jie žinos paska
las leisti.

Nęapsileiskite vyrai! Visi 
turime būti pirmeiviai. Skelk 
į žandą patsai pirmas, nes... 
aš tau liepiu. O aš pirmei
vis. ... man viskas valia.r

Paparčio Žiedas.

MEILES LAIŠKAS.
(Ištrauka iš Hamaono “Vienos Meiles Istorija“)

Senas mokytojas buvo užsivilkęs ilgą 
šiltą švarką, baltai išprausęs veidą ir išro
dė visiškai užganėdintu. Jisai vaikščiojo, 
sunėręs rankas ant krūtinės, šen ir ten pa
lei buto duris, kada Jonas sugrįžo namo.

Jonas linktelėjo jam galva.
—Jūs matote prieš save savo draugą 

ir prieteliy,—tarė mokytojas.—Duokit šen 
savo ranką, jaunas žmogau. Dievui bu
vo lemta paskutiniu laiku pakreipti mane 
kitu keliu, aš apsivedžiau, aš turiu savo 
namelį, sodnelį ir pačią. Atsitinka ir gy
venime stebuklai. Ką jūs galite pasakyti 
kaslink mano paskutinio patėmijimo?

Jonas nuostabiai žiūrėjo į jį.
—Suprantama, tai jau užgirta. Ma

tote, aš mokinau jos sūny skaityti. Jinai 
susilaukė jį nuo savo pirmo vyro; žinoma, 
ji buvo ištekėjus, bet paskui liko našlė. 
Taigi, aš apsivedžiau su našle. Jūs gali
te užginčyti, kad apie tai negiedojo ties 
mano lopšiu, bet kaip ten kas buvo—o aš 
apsivedžiau su našle. Reiškia, aš vaik
ščioju pas juos ir žiūriu į sodnelį, į našlę 
ir įvairiai manau apie tuos daiktus. Stai
ga tartum kas mane apšvietė ir pats sau 
sakau: žinoma, ties tavo lopšiu apie tai 
negiedojo ir taip toliau; bet visgi aš pa
darysiu savotiškai, aš apsivesiu, nes taip, 
turbūt, parašyta ant Žvaigždžiu. Taip tai 
viskas ir atsitiko.

— Sveikinu tamstą!—sako Jonas.
—Tylėkite! nė žodį daugiau! Aš ži

nau, ką jūs norite sakyti. O ta, pirmoji, 
sakysite jūs, tamsta užmiršote apie amži
ną jūsy jaunystės meilę? Jūs būtinai taip 
sakysite. Tokiu būdu pavelykite man iš 
savo pusės jūsy užklausti, gerbiamasai, 
kas atsitiko su mano pirma, vienintele ir 
amžina meile? Argi ji neištekėjo už arti
lerijos kapitono? Dar to negana, aš jums 
užduosiu mažą klausimėlį: argi jūs kada- 
nors, kada-nors matėte, kad vyriškis 
įgyty tą, kurios jis taip troško? Yra pa
davimas apie vieną žmogy, kurio maldą 
Dievas išklausė ir atidavė jam jo pirmą ir 
vienintelę meilę. Vienok jis neturėjo iš 
to jokio džiaugsmo. Dėlko?--klausite jūs 
ir aš jums atsakau: paprasta priežastis-- 
ji numirė tuojaus po to—tuojaus po to, 
girdite, cha, cha, cha, tą pačią sekundą. 
Niekados męs neapturime tos moteries, 
kurią stengiamės įgyti, o jeigu tai ir atsi
tinka vienintelį kartą pasidėkavojant ko
kiam tai keistam aplinkybių susipynimui, 
tai ji tuojaus po to ir miršta. Supranta
ma, kad tokiam atsitikime žmogui prisi
eina jieškoti sau kitos meilės pagal savo 
pajiegy ir išgalės, bet mirti xdėlei to ne
verta. Aš jus užtikrinu, kad tai jau pa
čios gamtos taip sutaisyta', jog žmogus 
perkenčia tokius nusiminimus. Pažvelg- 
kite nors ir į mane.

Jonas sako:
—Aš matau, jums gerai.
—Puikiai, labai gerai! Klausykite, 

jauskite ir žiūrėkite! Argi ant manęs ne
išsilieja visos jūrės maloniausio rūpestin
gumo? Aš aprėdytas, apautas, turiy na
mą, pačią, vaikus - aš suprantu vaikėzą. 
Ką aš dar norėjau pasakyti? Aha, kas
link mano eiliy, aš tuojaus jums ir ant to 
klausimo atsakysiu. O, mano jaunas prie- 
teliau, aš vyresnis už tamstą ir gal būt 
geriau už jus gamtos apdovanotas. Ma
no visos eilės skrynutėje. Jos bus išleis
tos tik po mano mirties. Bet juk jums iš 
to nėra jokio džiaugsmo, jūs sakysite. Jūs 
vėl klystate; dalykas tame, kad aš jomis 
dabar linksminu savo šeimyną. Vakarais, 
kuomet užžiebiam žiburį, aš atidarau skry
nutę, išsiimu savo eiles ir skaitau jas bal
su savo žmonai ir vaikui. Jai keturias- 
dešimts mėty, o vaikui dvylika, abudu di
deliai džiaugiasi. Jeigu jūs kuomet nors 
atsilankysite pas mus, męs jums iškelsime 
gerus pietus. Dabar jūs esate užkviesti. 
Tesaugoja jus Dievas nuo pirm laiko mir
ties.—ir jis ištiesė Jonui ranką. Bet stai
ga užklausė:—Ar girdėjot apie Viktoriją?

— Apie Viktoriją? Ne. O, taip, aš 
girdėjau keletas minuty tam atgal...

—Ar nepastebėjote, kaip ji vis silp
nėjo, kaip mėlynės paakiuose vis didinosi?

—Aš jos nemačiau jau nuo pavasario, 
nuo to laiko, kuomet aš buvau namie. Ar 
ji vis dar serga?

—Taip.
—Aš tik tai girdėjau... Ne, aš visiš

kai nepatėmijau, kad ji nesveika, aš ne
susitikau su ja. Ji... ji, turbūt, labai serga?

—Labai. Galbūt, kad ji jau mirė:
Jonas, kaip perkūno trenktas, pažiū

rėjo į mokytoją, į savo buto duris, paskui, 
nebežinodamas, ar jau eiti ar dar pasilikti, 
vėl metė žvilgį į mokytoją, į jo aprėdalą, 
į jo kepurę; jis lygir šypso josi, kaip elgeta.

Mokytojas toliau tęsė pertikrinančiu 
tonu:

—Štai dar vienas pavyzdis; argi tam 
sta galite užginčyti? Ir ji neištekėjo u 
to, kurį mylėjo nuo kūdikystės metų, už 
jauno, gražaus leitenanto. Vieną kartą 
vakare jisai išsirengė medžioti, šūvis pa
taikė į kaktą ir į gabalėlius sudraskė jo 
galvą. Ir dabar jau jis guli grabe, auka 
nelaimingo atsitikimo. Viktorija, jo nuo
taka, pradėjo vysti, kirminas graužė jos 
širdį, graužė ir graužė. Męs, jos drau
gai, tai matėme. Keletą dienu* tam at
gal ji lankėsi pas vienus kaimynus sve
čiuose: ji man tarp kitko sakė, kad ir jūs 
turėjote ten būti, bet neatėjot^. Žodžiu 
sakant, tą vakarą ji perdaug švaistėsi, at
siminimai apie numylėtinį užplaukė ant 
jos ir sukėlė joje tokį drugio krečiamą gy
vumą, ji šoko, šoko ištisą naktį, šoko, 
kaip pamišusi. Paskui ji staiga puolė ant 
žemės, aplinkui grindįs nusidažė jos krau
ju. Ją pakėlė, išnešė ir nuvežė namo, 
r o to ji jau neilgai gyveno.

Mokytojas visiškai prisiartino prie Jo
no ir aštriu balsu tarė:

—Viktorija numirė.
Jonas, kaip neregys, ištiesė į priešakį 

rankas, tarytum gindamasis nuo ko -tai.
,—Numirė? Kada ji numirė? Taip, 

reiškia, Viktorija numirė?
Jinai numirė, sako mokytojas.— 

Jinai numirė šiandien rytą.—Jisai įkišo 
ranką į kišenių ir ištraukė iš ten storoką 
laišką.- O šitą laišką jinai liepė perduoti^ 
tamstai. Štai jis. Po mano mirties,— 
sakė ji. Jinai numirė. Aš perduodu tam
stai laišką. Mano misija jau užbaigta.

Ir neatsisveikinęs, netaręs daugiau 
nei žodžio, mokytojas apsigrįžo, nuėjo lė
tais žingsniais ir dingo.

(Toliau bus).

DU VAIZDELIU.
Pašvenčiu p-lei Mariutei J-tei

Prie upelio sodužėlyj
Iškerojus, išlapojus
Augo jauna liepužėlė;
0 aplinkui medžiu gojus.

Liepa buvo kuo gėrėtis:- 
Gražulytė, šakos plačios, 
Tartum tirštalapis skėtis, 
Ir į dangų žiūri stačios.

Vasarėlės karštą dieną

Ir pavėsin ji ne vieną
Sau svetelį priviliojo.

Kad gegužės naktužėlę 
Jos lapus zefir’s bučiavo, 
Tuomet ramią, tylutėlę 
Ji svajonę besapnavo.

Ir jai rodės, jog žvaigždelės, 
Ten, padangėj, susagstytos, 
Šaipos, mirksi jy akelės, 
Milijonais apskaitytos.

Ir mėnulis iš už miško
Kad raudonas išsirito, 
Tuojaus veidas jo išblyško, 
Lyg sidabras jau nušvito.

Beria vieną spindulėlį,
Antrą, trečią ir... kelintą...
Vieni nardo upelėlyj,
Tai ant liepos kiti krinta...

Čia jie žaidžia tarp lapeliy, 
šiuos zefirui belinguojant...
Snaudžia liepa tarp medeliy, 
Aukso sapną besapnuojant...

* **
Anoj pusėj miško beržas,
Ant smiltyno, ant kalnelio, 
(Čia jau liūdnas matės šaržas.) 
Augo vienas šalę kelio. .

Draikės šaikos jo kasotos, 
Audry vėjy apdraskytos;
Smiltims šaknjs tik užklotos, 
Reta žole apdraikytos.

Nesišaipė jam mėnulis, 
Žvaigždės danguj nemirgėjo; 
Visy užmirštas vienuolis 
Vidury tyry stovėjo.

' . |®S'
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Ir nusvėręs galvužėlę, 
Aukso sapną besapnavo. 

Ir jam rodės, jog už miško, 
Tarp žaliu medeliu gojaus, 
Kur šaltinis laimės triško,— 
Tenai auga liepa rojaus.

Spindulėliais žaidžia, narsto, 
Lyg sidabro koks miglynas, 
Meilės šypsoms liepą varsto.

O po liepa ant žolytės, 
Ant rasužės sidabrinės, 
Žaidžia fėjos mažulytės 
Žiedais meilės pirmutinės...

* *
Dėjai... Sapnas tuoj pranyko, 
Vos užgavo sparnai vėlo. 
Liepai meilės šypsos liko, 
Tik berželis viens liūdėjo...
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Marija Magdaliete
Ant Brooklyno scenos.

“Kelkime augštyn mūšy 
teatrališką dailę!” — šaukia 
šiandien mūšy prasilavinusie
ji draugai ir draugės. Brook
lyno socijalistai teatralai pa
rodė, kad jie supranta, kaip 
svarbią rolę lošia teatras 
abelname liaudies lavinime. 
Teatras turi būti šventykla, 
kuriame žmonės mokosi, to
bulina savo pajautimus. Mū
sų priedermė subankrūtyti 
doriškai žmonių akyse mūšy 
teatrališkus bogomazus ir 
škaplerninkus, kurie iš teat
ro nori padaryti apkvailinimo 
vietą. Darbininku judėjimas 
šiandien tiek išsiplėtojo, kad 
męs rūpinamės ne vien poli
tikos reikalais. Mums jau 
rūpi abelnos, plačiosios kul
tūros reikalai. Męs kuriame 
liaudies universitetus, turi
me savo dailę ir turėsime sa
vo teatrą. Ypatingai plėto
jime teatrališko meno lietu
viai žengia labai, labai išlėto. 
Daug priežasčių tam susidė
jo, bet man rodosi, kad męs 
nuveiksime tas neprielankias 
aplinkybes.

Reikia pasakyti, kad mūsų 
publika labai klaidingai žiū
ri į sceną. Mūsų publika dar 
neišlavinta. Balabaikos dar 
jai daug daugiau patinka. 
Musu publikos širdis dar kie
ta dėl žmoniškesnių jausmu.

širdies ledą męs būtinai 
turime sutarpinti, kitaip mū
sų teatras nepakils.

Marija Magdaliete —rimtas 
veikalas. Daug opiu klausi
mu jame paliesta ir nors 
veiksmas atsibūna prieš de- 
vynioliką amžių, vienok Ma
rija Magdaliete -gyvas mū
sų dienu paveikslas. Marija 
Magdaliete viena iš tu mote
rų,. kuriu yra daugybė ir ku
riu šeimynišką gyvenimą iš
ardė pinigo galybė. Vienok 
ir dvasiškai nupuolusi ji trok
šta širdies ir meilės. Iš dau
gelio numylėtiniu ji myli tik
rąja širdies liepsna tik vieną 
Judą iš Karioto. Josios šir
dyje neužgęso tą kibirkštėlė, 
kuri nušviečia takus ir vysiš- 
kai doriškai sumenkusio žmo
gaus. Kunigija ir tamsioji 
minia žiūri j ją, kaipo į pa
leistuvę. Jie negali ir nemo
ka įsigilinti į josios sielos 
pragarą, negali suprasti mo
teriškės skausmu.

Juda iš Karioto buvo ne
paprastas dėl jos žmogus. Ji 
matė, kad tai nepaprastas 
smagūriu j ieškotojas, bet 
augščiau už kitus pakilęs 
žmogus. Vienok Juda ne vi
są savo širdį atvėrė dėl Ma
rijos. Jisai paslėpė nuo jos 
apie Išganytoją. Jisai nebu
vo su ja pilnai atviras. Tur
būt, jisai nujautė, kad Mari
ja, pamačiusi Jėzų, liks už
žavėta jo išvaizda ir pamok
slais. Jisai nujautė, kad silp
nos, bet prakilnios moteriš
kės Jėzus bus švyturiu, kuris 
nušvies gyvenimo tamsumus. 
Juda gi buvosavymeilis. Bu
vo dar ir antroji priežastis, 
dėlei kurios Juda slėpė nuo 
Marijos apie išganytoją.

Juda buvo žmogus, pas 
kurį krutinėję dvi sielos pla
kė. Iš vienos pusės jį žavė
jo Jėzaus pamokslai, iš kitos 
Jėzus neužganėdino jo revo- 
liucijonišky maištišky palin
kimu. Jisai buvo persiėmęs 

" žydiškumo dvasia ir troško 
stačios kovos su antplūdė- 
liaisrrymiečiais. Jėzus gi to 
nežadėjo. Ir štai pas Judą 
vėl abejojimai, vėl blašky
masis į dvi pusi, vėl nepasi- 
Rakinimas. Rasit, jisai ly
gino Mariją prie savęs ir ma
nė, ka^l ir Mariją neužganė- 
4»ns Jėzaus taktika. Vely

tuomet nieko nežinoti, 

negu žinoti, o būti neužga
nėdintu.

Judos y pa ta ir jo darbas 
dėl tūkstančio rašytoju buvo 
metmenys, ant kuriu išauš
davo istorijas ir apysakas. 
Juda—tai sinonimas tvirto, 
nepaprasto žmogaus, kurio 
krūtinėje, kaip sako Goethes 
Faustas, dvi širdis plaka, 
kurio krutinę tos širdįs plė
šia į dvi dalis. Amžinai abe
joti, niekam netikėti, mylėti 
vien save, atlikti judošišką 
darbą ir amžinai klausyti iš
metinėjimu—tai Judos liki
mas.

Ar revoliucijonierius Juda? 
Jeigu ir revoliucijonierius,tai 
ne mūsų dvasios. Męs žino
me, ko męs norime. Juda 
gi blaškėsi abejojimuose. 
Kada penktame akte perkū
nai trankosi ir piktai apsi
niaukė dangus—tai ne gam
tos apsireiškimai, bet perkū
nai ir audra pačioje Judos 
širdyje. Jisai bėga ne nuo 
audros, bet nuo savęs. Jo 
sąžinė smarkiau kelia audrą, 
negu perkūnija.

Abidvi centrališkos ypatoš 
Magdaliete ir Juda (M. Her- 
manienė ir A. Bekampis) su
prato savo roles. Jie įdėjo į 
rolių atlikimą daug jausmo. 
Truputį silpnutis balsas vie
nos, perdaug jau nerviškumo 
antro—tai tik mažmožiai, 
kuriuos nustelbia pilnas jau- 
timasis savo vietoje ir sąži
ningumas rolės atlikime.

Aulus Flavijus, truputį 
melancholiškas, bet išdidus 
rymietis, J. Kačergis,—mo
kėjo nuduoti rymietį. Jo ges
tai ir mimika buvo geri, jo 
balsas atsakantis. Jisai mo
kėjo būti išdidžiu, kada buvo 
reikalas, lipšnus, kada norė
jo pelnyti Marijos meilę.

Pažymėsiu dar kunigą (J. 
Andriukaitį), jo sūny Joabą, 
jo draugus Jotamą, Ananiją. 
Marijos tarnaitė Recha gerai 
lošė. Kitos rolės buvo ant
raeilės, bet matomai, ir čia 
viskas buvo tvarkoje. Kas 
pažymėtina, tai puikus mo
kėjimas roliy. Aš atmenu 
mūšy garsyjį Bostoną ir man 
gėda už bostoniečius.

Darbo daug padėta, bet 
darbo vaisingo. McCaddin 
Hali pilnutėliai prisikimšusi, 
daugybė stovi, daugybė nu
ėjo namo. Taigi galima pil
nai tikėtis ir piniginės nau
dos, kas priduos drąsą ir to- 
liaus statyti dar geresnius 
veikalus. Brooklyne dar ne
matė taip pavykusio teatro. 
Ir tai atliko socijalistai, ku
rie, anot tūly žmoniy, tik 
griauja, bet ne stato. Soci
jalistai pasirodė čionais, kai
po kultūros darbininkai.

Dar mažmožis. Jeigu jau 
viskas turi išrodyti natura- 
liškai, tai reikėtų ir scenos 
apstatymą sutvarkyti taip, 
kad būtu viskas išrodę, kaip 
anoj žiloj gadynėj. Scenos 
natural iškurnąs būtu perkė
lęs žiūrėtojus visiškai į anos 
gadynės sąlygas. Dar keli 
doleriai ir viskas būtu tvar
koje. X

Dabar apie publiką. Buvo 
keli rėkianti vaikai, kuriuos 
reikėjo palikti pas tetas ar 
močiutes; buvo keli pasijuo
kimai, kada visai nereikia 
juoktis. Bet tas išnyks tik 
su laiku. Jeigu pusė bent 
publikos pilnai suprato,ką tai 
reiškia naujas teatras, ir 
tai jau labai didelė nauda.

L. Prūseika.

Apsisaugokite tu pranašu, 
kurie vaikščioja apsivilkę il
gais drabužiais, eina į susi-, 
rinkimus ir iškilmes, aplupa 
našles Cv dėl žmonijos akiu 
ilgai meldžiasi.
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Kas eina prieš policiją, kas nori su ja kovoti, tas visada žus nuo šūvio iš nežinomos 
rankos. Taip žuvo New Yorke Zelig, kuris norėjo išduoti bjaurius policijos darbus.

Laisvoji Sakykla.
Da apie mūsų kalbėtojus.

Tilpus “Laisvės” N73 ma
no straipsniui “Mūsų kalbė
tojai”, pasipylė ir kritika ant 
jo galvos. Ldbai malonu,kad 
mūsų kalbėtojais interesuo
jasi ne tik vyrai, bet ir mūsų 
moterįs.

Štai viena iš tokiu moterų 
gerb. M. R. Lietuvaitė N80 
“Laisvės” pašventė straip
snelį kritikai viršminėto ma
no straipsnio. Tarpe kitko 
M. R. L. sako: “Jeigu kalbė
tojas vien tik save persistato 
bedieviu, o nieko nepaaiški
na apie tikėjimą ir bedievy
bę, tai toks kalbėtojas jokios 
naudos žmonijai neatneša, 
bet anaiptol ir tikėjimo neiš- 
rauja.” Pagal Liet, išvadžio
jimą toks kalbėtojas jokios 
dvasiškos naudos žmonijai 
neatneša. Tad su kokiu tik
slu rengiamos tokios prakal- 
bos? Kam kviest tokį kalbė
toją, kuris jokios dvasiškos 
naudos neatneša? Kam eik- 
vot veltui pinigus rengimui 
prakalbu? Ant galo kam gi 
leist taip brangu gyvenimo 
laiką veltui, kuomet jį gali
ma pašvęst naudingesniam 
darbui, negu klausymas tuš
čiu kalbėtojo pasakų. Maža 
to, kad toks kalbėtojas nieko 
nepasako, bet dargi demora
lizuoja publiką, nes, kaip mi
nėjau, po tokio netaktiško 
kalbėtojo kalbai publika ne
silanko ir ant geru kalbėtoju 
prakalbu, kadangi gi mano, 
kad išgirs tą patį, ką jau gir
dėjo.

Kaslink tu kalbėtoju, ku
rie gvildena tikėjimą iš visu 
pusiu, t. y. iš blogos ir ge
ros, tai aš pilnai sutinku su 
M. R. L. išvadžiojimais, nes 
toki kalbėtojai vietoj pasenu
sio ir netikusio tikėjimo duo
da žmogui naują tobulesnį, 
geresnį. Ir žinoma, tuomet 
žmogus dar doresnių pastos.

Niekados aš nemaniau, 
kad kalbėtojas gali išraut ti
kėjimą su keletą žodžiu. Per
sitikrinimui lai Liet, dar kar
tą perskaito mano straipsnį 
“Mūsų kalbėtojai”, o ten at
ras šiuos žodžius-, lai kalbė
tojai nemano, kad taip leng
va yra išraut tikėjimas iš 
žmogaus, kaip kad ropė iš 
žemės. Iš tu žodžiu M. R. L. 
galėjo suprasti, kad aš taip 
nemanau.

Toliau Liet, prašo manęs,
kad aš paaiškinčiau,kodėl ne- i

šulaikė tikėjimas popiežių 
Benediktą IX ir Macochą 
nuo paleistuvystės, vagystės, 
žmogžudystės. Kad popie
žius Benediktas IX ir Maco- 
chas paleistuviavo, žmogžu- 
džiavo ir vogė, tai ne tikėji
mo kaltė. Tas viskas dog
mose krikščioniško tikėjimo 
uždrausta. Štai 10 Dievo pri
sakymu (arba, teisingiau sa
kant, Maižiaus) pasakyta: 
“neužmušk, nesvetimote
riauk ir nevogk”. O jeigu 
minėti gaivalai elgiasi pana
šiai, tai reiškia, jie tam vis
kam netikėjo. Taip sakant, 
jie buvo tik prisidengę skrais
te krikščioniško tikėjimo, o 
tuom tarpu, tikėjimą pavertė 
savo ypatiškai naudai ir vedė 
rojišką gyvenimą ant žemės. 
Bet to anaiptol negalima už
mesti milijonams krikščio
niu. Aš sakiau, kad tikėji
mas tikučiame žmogu- 
j e (mano pabraukta) palaiko 
dorą, meilę artimo ir sulaiko 
nuo piktadėjysčiu, o ne to
kiuose gaivaluose, kurie tik 
prisidengę tikėjimo skraiste.

Dvasiškija, panaudojus ti
kėjimą savo ypatiškai nau
dai, inkvizicijos laikuose de
gino žmones ant laužo, džiau
gėsi, kada žuvo mokslo vyrai 
ir šventino ginklus. Bet lai 
M. R. L. neužmiršta, kad 
negeriau elgėsi ir su krik
ščionimis pirmuose amžiuose 
krikščionybės. Kritikuojant 
tikėjimą, nereikia būt vien
pusiškam, bet reikia perma
tyt lygiai kaip blogas, taip 
ir geras jo puses. Tuomet 
tik turėsime aišky supratimą 
apie tikėjimą.

Senas Kareivis.

Korespondencijos
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Chicagos chronika.
Labai įėjo madon rengti 

teatrus. Nėra tokio nedėl- 
dienio, kad nebūty dviejy- 
trijy perstatymy. Ir gerai. 
Tiktai labiau reikėty atkreip
ti domą į tai, kad gerai su
lošti. Teatras neprivalėty 
būt pavergtas į balaganą... 
Linkimas link to jau paste
bimas. Tūlos draugijos pra
deda rengti perstatymus be 
jokio prisirengimo, be lavi
nimosi. Tai tiesiog apgailė
tini apsireiškimai y Chicagos 
lietuviy viesuomeniškam gy
venime/^

■' * ♦ x *
Motery draugija “Apšvie- 

merei” R Schumano. Reikia 
pasakyti, kad M. Dunduliutė 
yra daug geresnė pianistė, 
negu smuikorka; smuiką ne
pergeriausia jos klauso... 
Apart to buvo da kvartetas, 
deklamacijos ir J. Prušinsko 
monologas.

Žmoniy prisirinko apsčiai. 
B—šius.

New York, N. Y.
New Yorko didmiestis su

bruzdo. Įvairiy partijų kal
bėtojai šūkauja ant visy 
kampy. Kiekvienas iš jy agi
tuoja balsuoti už savo parti
ją. Visy partijų žmonės su 
nekantrumu laukia 5 d. lap
kričio, kurioj bus rinkimas 
šios šalies valdininkų.

Lietuviy Politiškas Kliu- 
bas, matydamas kapitalisty 
skleidžiamas melagystes ir 
norėdamas išaiškint New 
Yorko lietuviams tikrą poli
tikos stovį, nutarė parengti 
prakalbas ant 20 spalio. Kal
bėjo J. Šaltis iš Brooklyno, 
L. Prūseika iš Bostono ir J. 
Stasiulevičius iš Philadelphi- 
jos. Visi trįs puikiai nuro- 
rodė kapitalisty šunybes ir 
Tafto, Roosevelto ir Wilsono 
gudrumus. Kalbos publikai 
labai patiko. Tik gaila, kad 
publikos buvo mažai. Mat, 
newyorkieciams daugiau 
apeina kazyros ir alus, negu 
jy pači y būvio pagerinimas. ’

L. U. P. Kliubas atidarė 
vakarinę mokslainę, bet ją 
irgi lanko mažas skaičius lie
tuviu. Broliai ir sesutės, at
minkit, kad ta mokykla ati
daryta dėl jūsy gerovės. Ko
dėl snaudžiate?

Kito mėnesio pabaigoj ta
sai pats Kliubas rengs visą 
eilę paskaity. Iliustruotus 
paveikslus rodys visiems ži
nomas p. Račiūnas.

M. Billa.
Lisbon Falls, Me.

18 spalio čia sustreikavo 
dvieju dirbtuviy darbininkai, 
reikalaudami pakėlimo algy 
ir sutrumpinimo darbo va- 
landy. Pirmiausia sustrei
kavo audiniy darbininkai ir 
jy reikalavimai tuoįaus buvo 
išpildyti, t. y. padidinta alga 
ant 10%. Taipgi išlaimėjo 
ir popierinės dirbtuvės dar
bininkai, kuriems pakėlė al
gą ant 8%. Mat čia darbda
viai bijo, kad neatsilankyty 
I.W.W. organizatoriai ir ne
padarytu taip, kaip Lawren- 
ce’e. F. Alešunas.

Des Moines, Iowa.
12 spalio LSS. 160 kuopa 

surengė pasilinksminimo va
karą. Buvo šokiai, dainos, 
monologai ir lekiojauti krasa 
su dovanomis. Pirmą dovaną 
laimėjo A. Višniauskiutė, o 
antrą—M. Kazeliutė. Publi
kos buvo pusėtinai. Pelno li
ko 12 dol. 87c. Mūšy kuope
lė gyvuoja gerai ir vis po 
truputį darbojasi.

J. P. Šepetis.

ta”, kaip girdėt, uoliai ren
giasi prie įvykdinimo valgiy 
parodos. Toje parodoje bu
sią įvairiy įvairiausi valgiai, 
kokius tik lietuvės moka pa
gaminti. Daugeliui visgi bus 
proga ne tik pamatyt, bet ir 
gerai pavalgyti... Lauksime.

* **
Pradžioj sekančio mėnesio 

prasidės “Aušros” prelekci- 
jos. Taip jau žada rengti 
prelekcijas ir L. S. S. 22-ra 
kuopa, tiktai kitoje miesto 
dalyje. Chicagiečiams reikė- 
ty tąja proga pasinaudoti, 
nes prelekcijos ne tik paska
tina žmogy prie mintijimo, 
prie daly k y apsvarstymo, bet 
ir praskleidžia jo pažinojimo 
ribas. O tai yra labai svar
bu. Žmogus privalo ne tik 
gyventi, bet ir tobulintis!

“Aušros” prelekcijos atsi
bus kiekvieną nedėldienį, 3 
vai. po piety, “Aušros” sve
tainėj.

* **
Bagočiaus įskundimas val

džiai S. L. A. padarė subruz
dimą ir tarpe Chicagos soci- 
jalisty. Štai L.S.S. 37 kuopa 
vienbalsiai nutarė įnešti Pil. 
Kom. reikalavimą, kad Ba- 
gočius būty prašalintas iš 
Sąjungos. Manoma, kad tą 
patį darys ir kitos kuopos.

Literatūros Kom. nariai, 
IIgandas su Strazdu pranešė 
Pil. Kom., kad jie atsisako 
spręsti kokiam-nors reikale, 
kolei nebus paskirta j Bago
čiaus vietą kita ypata.

* * 'k
Nedėlioję, 20 spalio atsi

buvo L.S.S. VIII rajono va
karas Freitheit Turner sve
tainėj. Kaip jau visada chi- 
cagiečiy rengiamų vakarų 
programai būna įvairus, taip 
buvo ir dabar. L.S.S. 81 kp. 
vyry ir maišytas chorai pa
dainavo keletą dainelių. Vy
ry choras sudainavo neper
geriausiai, bet užtai maišy
tas choras sudainavo labai 
puikiai. A. Kvedaras kalbė
jo apie rinkimus ir darbinin
kų padėjimą. Jo kalba buvo 
gana gera. “Rūtos” choras 
irgi padainavo kete tą daine- 
liy. J. Uktveris lošė mono
logą “Reporteris--Mr. All.” 
Bet tai jau ne monologas; 
nei jame minties, nei jokio 
sąryšio, o tiktai nešvarys 
plepalai. Tokie dalykėliai 
tiktų rodyti tiktai smuklėj, č 
ne ant sdcijalisty parengto 
vakaro. -M. Dunduliu te pa
griežk ant smuikos “Traeu-

Pasiaiškinimas.
Atvažiavęs į New Jersey ir 

New Yorko valstiją su pra
kalbom su nusistebėjimu pa
tyriau, jog esu išgarsintas, 
kaipo 11 Dūmos atstovas. 
Taip pranešta ir ant plakatu.

Kaip man paaiškino, tatai 
įvyko per vieno draugo apsi
rikimą, o manęs užklausti 
jau nebuvo laiko, nes plaka
tai jau reikėjo spausdinti.

Šiuomi pranešu, kad jokiu 
atstovu nebuvau ir nuo tos 
garbės turiu griežtai atsisa
kyti.

Mane ypatiškai šita rekla
ma gali pastatyti į kebly pa
dėjimą. L. Prūseika.

L. Prūseika kalbės —
27 spalio Jersey City, N. 

J., svetainėj po num. 146 
Morris st. Pradžia 2 vai. po 
piety.

28 spalio Central Brooklyn, 
po num. 27 Hudson avė. 
Pradžia 7:30 vakare.

29 spalio Brooklyn, N. Y., 
po num. 101—103 Grand st. 
Pradžia 7:3b vai. vakare.

Juokų kąsneliai.
Negeria degtinės.

Vienas kalbėtojas aiškino 
žmonėms blėdingumą svaigi- 
nančiy gėrymy ir pasakė: 
“Aš esu laisvas nuo tų bjau
riu gėrymy, nes nuo kūdiky
stės iki šiai dienai negaliu 
nei į burną paimti alaus ir 
degtinės.”

O iškur tamsta žinai 
degtinės blėdingumą ir kaip 
gali atspėti visus nesmagu
mus pagirioto žmogaus?” — 
paklausė vienas iš publikos.

Aš tą viską praktiškai 
esu patyręs pats ant savęs” 

atsakė kalbėtojas.
9999.

Gerai apsirokavo.
Pilietis: - Ei, žmogau, pa

skolink man nosinę skepe
taitę nusišluostyti kraujus 
nuo nosies ir parvesk namon, 
nes nematau kur eiti.

Praeivis: Kas tamstai
atsitiko?

Pilietis: Valkatos užpuo
lė, kad aš jiems atiduočiau 
pinigus; aš nedaviau, tai ga
vau į nosį, o kada apkraustė 
kišenius ir rado tik 1 dol. tai 
užmušė ir akis.

Praeivis: Reikėjo šaukti 
policistą pagelbon.

Pilietis: Plėšikai atėmė 
tik vieną dolerį, o policistas 
būty mane suareštavęs ir bū
čiau turėjęs užsimokėti 10 
doleri y.

Praeivis: Kaip tai?
Pilietis: Mat, tuodu plė

šiku yra šito skyriaus policis- 
to broliai. 9999.

Stebuklingas kūdikis.
Baltruvienė: Vaje, kū

mute! Ar tai jau jūsy vai
kutis vaikščioja?!

Jonienė: - Ne, širdele, 
vaikščioti tai dar nevaikščio
ja, bet kojas tai jau turi.

B. B.

Buvo laimingas.
Jurgis: — Ištikro buvo lai

mingas Adomas rojuj, nes 
Jevai tada nereikėjo kas mė- 
nesis pirkti naujos mados 
siutą.

Megė: — O tu manai, kad 
.Ieva vis tik tą vieną figos la
pą nešiojo?

Gera rodą.
Viena senmergė pasitikus 

daktarą klausia:
Gerbiamas daktare, 

duok man rodą, ką turiu da
ryti? Esu taip pailsus, taip 
nukankinta, kad ir kojy po 
savim nejaučiu.

Daktaras pakasė pakaušį 
ir sako:

Tai sėsk tamsta kuo- 
greičiausia j karą ir važiuok 
nam6. B. B.

Merginos ir kvietkos.
Alenytė: Žinai, Jonuk, 

merginos ir kvietkos, tai yra 
lygys ir geriausi gamtos su
tvėrimai. Ar netaip?

Jonukas: - Gal ir taip. 
Tik skirtumas tame, kad 
kvietkos kvepia.

Alenytė: — Nagi mergi
nos ar nekvepia?

Jonukas: — Mat, ne visa
da... tik tada, kai išsipdrfu- 
muoja. B. B.

✓

Paj ieškojimai.
Pajieškau apsivedirnui merginos, ne- 

jaunesnės, kaip 18 mėty ir nesenesnės, 
kaip 23 m. Ak turiu 22 metu amžiaus, 
myliu laisvą ir gražy gyvenimą. Mer
ginos, kurios nori padoriai gyventi, lai 
prisiunčia laišką ir savo paveikslą,

N. Grabauskas,
Box 25, Leechburg, Pa.

Pajieškau savo pusbrolio Jono Alikna- 
vičiaus, paeina iš Kauno gub., l’aneve- 
žio pav., Rozalino parapijos, Vaitkuny 
sodžiaus, p metai kaip Amerikoj. Jis 
pats, jeigu dar gyvas, arba kas apie ji 
žino, malonėkite pranešti šiuo adresu:.

lulips Stuknie, Jbggf 
1411 N Grand Rapids,

..
i
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Visai tinka

Dr. Chas R. Vinal
Leidžiamas
Lietuvių Soc.
Sąjungos
Amerikoje

Severos
Gothardišką Aliejų 

(Severa’s Gothard Oil)

50 centų bon kėlė.

“Liaudies Dainos”

CASTLE SQ. TEATRAS
Perstatymai prasideda 2 vai. po piet 

ir 8 vai. vakare.

Šią sąvaitę bus lošiama

“The Man of the Hour”

Didžiausias / / w r- w y k 

Darbininkų * K I ! U A 
Sąvaitinis IXk V-/ ▼ / W
Laikraštis

VIETINES ŽINIOS
Pereitoj nedėlioj atsibuvo 

trečiųjų teismas Svotelio su 
Vasiliausku ir išnešė sekan
čią rezoliuciją.

*‘Rezoliucija Trečiųjų Tei
smo apkaltinime drg. P. Svo
telio, kuris jam buvo užme
tamas per drg. R. Vasiliaus
ką neištikimybėje.

“Vasiliauskas kaltino drg. 
Svotelį, būk jis pasakojęs K. 
Urbonui, kad gaunąs iš Eu
ropos po 30 rubliu i mėnesį, 
kas drg. Vasiliauskui pasiro
dė, ar tik nebus Svotelis šni-

tikėti, kad vaistas, kuris su 
pasekme buvo vartojamu vi
sos daugybės sergančių žmo
nių su noru gauti pagelbą nuo 
išlaukinių skausmų mums 
taipgi pagelbės. Taigi pasi
rūpink jį gauti ŠIANDIEN ir 
vartok PATVARIAI

TIK ŠIĄ SAVAITĘ.
Jeigu jum reikalinga kas 

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

Tamošaitis ir Yurgeliunas 
233 Broadway, So. Boston.

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

Publika bus labai užganėdinta šiuo juo
kingu perstatymu.

Ateinančią savaitę bus lošiama

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

Užlaikom didelę

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

Duodam ant bargo ir ant išmokesčio.

822 Washington Street 
boston, MASS.

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

F. S. Šimanskis.

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

Kulno tik $1.00
Tuos, mus jaunučio poetos, poezijos žiedus, galima gauti pus:

AL. «TUI>O1NAITI«

20 spaliu buvo pakviestas 
K. Urbonas ir jam buvo pa
rodytas drg. Svotelis. Ur
bonas pasakė, jog ta ypata, 
kurią męs pavadinom Svote
liu, jam visai nepažįstama ir 
jis nei sykį su juomi nekal
bėjo. Jis kalbėjęs su kokia 
tai kita ypata.

“Kadangi R. Vasiliauskas 
kaltino Pr. Svotelį vien tik 
pasiremdamas ant Urbono 
žodžiu, todėl Trečiųjų Teis
mas surado drg. Svotelį vi
sai nekaltu ir Vasiliauskas 
visai bereikalo jį kaltino ne
ištikimybėje.”

V. Paukštys, 
Teisėjai: J. P. Raulinaltis,

N. Januška.

Jei užeina galvos skausmas 
Jei gręsia Neuralgija

Imk

Severos Plotkeles 
nuo Gaivos Skausmo 
ir Neuralgijos.
(Severa’s Wafers for Headache 

and Neuralgia)

25 centai dėžutė 
dvylika plotkelių

SU

Burnos prausimu!,
kūdikių prausimu),
apskritam naminiam vartojimui,
rankų mazgojimui,
plaukų trinkimui,
galvos odos prausimui.
Nei sveikatoj, nei ligoj niekas 
neperdėta.

Cambridge’iuje tapo atida
rytas “Diskusijų Kliubas” 
po N79 Moore st. (kampas 
Moore ir Harvard sts.) 20 d. 
spalio buvo tema: “Už kokią 
partiją darbininkai privalo 
balsuoti”? Publikos buvo 
vidutiniškai, nes dar mažai 
kam buvo žinoma. Visi, prieš 
3, pripažino, jog už socijalis- 
tu partiją privalo kožnas 
darbininkas balsuoti. Sekan
tį nedėldienį bus tema: Ar 
gali vyrai ir moterįs priklau
syti į vieną pašelpinę drau
gystę? Mat, čionai kaskart 
vis daugiau atsiranda vyru, 
kurie pradeda manyti, ar ne
būtu galima priimti moteris 
prie “Lietuvos Sūnų” 
draugijos lygiomis draugė
mis. Aš tikiu, kad “Lietu
vos Sūnų” draugija, būdama 
viena iš pažangiausiu, šį da
lyką kada nors paims ant 
apsvarstymo.

Aldona Giritė.

Severos Gydantis
Odinis Muilas
(Severn’s Medicated Skin Soap)

Kaina 25 centai.

Pardavinėjama aptiekose. Žiū
rėk, ar ant kiekvieno pakelio yra 
Severos vardas. Jei tavo aptie- 
kininkas negali tau parūpinti, ra
šyk į mus. Norėdamas gauti ne
mokamą gydytojo patarimą ad
resuok i t laišką į

W. F. Severą Co.
CEDAR RAPIDS. IOWA

16 d. spalio vienas darbi
ninkas, beskubėdamas ir be- 
pataikaudamas bosui, smar
kiai susižeidė ranką. Dabar 
geraširdis bosas leidžia kal
bas, būk tas žmogus buvęs 
girtas. Mat kokia pas kapi
talistus teisybė.

K. Bronis.

Cukerninku unijos susirin
kimas atsibus nedėlioj, 27 
spalio, 2 vai. po pietų, po 
num. 376 Broadway, So.Bos
tone. Todėl visi nariai 130 
skyriaus I. W. W. unijos ne
užmirškite atsilankyti. Taip
gi atsiveskite ir savo drau
gus prisirašyti prie unijos. 
Kurie jau prisirašėte, atsi
neškite su savim ir aplikaci
jas, o gausite knygutes ir 
jau turėsime čarterį. Dabar 
galėsime laikyti legališkus 
susirinkimus.

Darbuokimės, draugai, 
kiek galėdami, nes nuo to 
priguli mūsų laimė ir geres
nis gyvenimas.

L. Grikštas.

Dainy rinkinyje telpa ge
riausių mūšy dainių eilės, bū
tent V. Kudirkos, P. Vaičai
čio, Jovaro, Strazdo, Seno 
Vinco, Smūtkelio ir kitų. 
Dainų rinkiniu įeina ir revo
liucijos bei kovos dainos.

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

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

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

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

Kur trumpa, ten trūksta
Barzdaskučių 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.

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 OITICE
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 siuto arba kitokio ap- 
vilkalo. Gauna nuo manęs pamokinimą, kaip nu
imt mierą ir madas dėl išsirinkimo. Todėl, lietuviai 
ir lietuvaites, reikale kreipkitės pas savo tikrą tau
tietį, o busit užganėdinti.

P. BUZEW1CK,
48 Exchange St., Athol, Mass.

DISPENSARE 
Ji>u ?.O melų ihio įsteigimo.

220 Harrison Avenue
Arti Br<»iilwuy, BOSTON, MASS.

Patarimai DA KAI!
šiokiomis dienomis atidaryto nno 9 Iki K 
vai. vakare. Šventadieniais nuo 10 ryte 

Iki 4 po piet.
Gydome visokias ligas Vyru, Mo
terį! ir Vaikų ir taisome DANTIS.

Ateidamas atsinešk šį apgarsinimų.

Yra geriausia (iydytojas-specijalistas, 
kuris išgydo vyrų, moterų ir vaikų 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 Inkstų, Pūslės, Nusišlapinimo, 
laukan ėjimo organų, Plaučių, Reuma
tizmo, Kaulų, Sąnarių, Ausų, Nosies ir 
Gerklės ligas gali jums paliiudyti tūks
tančiai ypatų. Paturimus DYKAIl

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

140 Boylston Street
BOSTON, MASS.

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

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

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

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

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

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 tikru Die
vo prisakymu. Tuo tarpu, 
ant jėzuitu ilgai rėmėsi ka
taliku bažnyčios galybė. Kri
tikuodami jėzuitus, męs tuo- 
mi pačiu judiname pačios 
bažnyčios pamatus.

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

Kaina tik 10 c. Kreipki
tės į “Laisvės” Redakciją, 
242 W. Broadway, South 
Boston, Mass.
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; SO. BOSTON, MASS.
[ Valandos:

1 Nuo 12—2 dieną ir nuo 7-9 vakare.
! Nedėliomis iki'3 vai. po piet.
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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

gaunamos “Laisves” spaustuvėj.

k L. Moyaniensing Avė. j
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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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OPPISAS RANDASI:
30 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.

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

SAVININKAS IR FABRIKANTAS

Garsių Lietuviškų — Lenkiškų Vaistų
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Perkant žiūrėk, kad butų ta markė, 
o Kausi teisingai.

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

DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA 'OLSELIS
Vyno, Visokių Likierių, Degtines, Rusiškos “Monopolkos”, 

Šampano, Alaus, Bliaus ir visokių importuotų gėrimų.

Jei nori sveikų gerymų ant Velykų, kurie tavo sveikatai nekenktų, tai 
ateik pas mus. Sykį pas mus atsilankęs, ateisi visada ir savo draugus 
atsiveši. Kurie negalit atsilankyti pas mus, tai reikalaukit per laiškus, 
o męs prisiųsim orderius per expresą. Rašykit** lietuviškai šiuo adresu:

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

.ra T

Užsirašyki! ‘Lietuvių Žurnalą’
Išeina kartą į menesį ir 

prekiuoja tik 50c metams.

&

_  tai savo rūšies laikraštis.
Jame nčra vietos polemikai ir korespondencijoms, telpa vien 

įvairių mokslo šakų ir beletristikos straipsneliai. Bet viena 
jo ypatybe — tai užklausimai ir atsakymai. Męs atsakysim 
į pasiųstus mums visus klausymus, nežiūrint kas ir apie ką bus 
klausiama. Tai yra ideališkas namų svečias. Adresuokite: 

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

Aš girdėjau, kad pereitą 
žiemą per pasidarbavimą ke
lių vaikinų, buvo vakarinė 
mokyklėlė, kurioj buvo mo
kinama lietuviškos kalbos, 
gramatikos ir aritmetikos. 
Šią žiemą ir labai būtų reika- 
kalinga ir naudinga tokia 
mokykla. Tik, žinoma, rei
kia, kad susitartume kelioli
ka žmonių, kurie nori išmok
ti gerai lietuviškai rašyti. 
Kad mūs būtų skaitlingesnis 
būrelis, tai mums būt geriau. 
Kurie nori plačiau žinot apie 
šį sumanymą ir gera proga 
pasinaudot, meldžiu ateit po 
num. 376 Broadway, So.Bos
ton. Daug tarp mus randa
si tokių, kurie ukvatija šį tą 
parašyt ir nusiųst kokiai re
dakcijai. Žinoma, ir para- 
šom ir nusiunčiam, bet kaip 
męs apsunkinam jas su pras
tu rašymu, tai kožnas ga
lim suprast. Žinoma, jiems 
tas perrašymas nesunkus, 
bet laikas brangus. Męs pa
tįs ir vargstam, kol parašom 
korespondenciją ar kokį 
straipsnelį, ir vistiek mūsų 
raštą redakcijai reikia per- 

išyt. M. Pu* 5nas.

Nedėlioj, 27 d.spalio, 7:30 
vai. vakare atsibus tarptau- 
tiškas socijalisty mitingas 
svetainėje Franklin Union 
Hali, kampas Berkeley ir 
Appleton sts., 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.

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.

LEKCIJOS APIE ATSK1R1MO
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
SOC1J ALDEMOKRATŲ PAŽVAL

GOS IR REIKALAVIMAI  10c
NAUJAUSIOS DAINOS ir EI

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

tiškos giesmės........................... 30c
PASAULIŲ RATAS ......................25c
POKA IIONTAZA Indijonų Kara- 

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

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

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

Ką nors užsisakydami visada ad- 
resuokit taip:

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

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

Konstitucijas, 
Knygas, Plakatus 
Visokius Darbus.

ir

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

LAISVE”
242 W. Broadway

So. BOSTON, MASS.
-——a

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

25c., 50c

Labai žingeidžios knygos!
Kurie mylit** skaityt, 6 dar neturit** šių knygų, 

jau nedaugiausiai jų turime.

Pasaulių Ratas
Astronomiška knyga. Aprašo ap 
saulę, planetas ir kometas, ir ap 
astronomus, kurie jas surado, 
paveikslais. Kuinu

Užsakymus ir pinigus siųskite šiuo adresu:

J. STROPUS
30 W. Broadway, 5><>. E3o«

(Pinigus galit siųst krasos ženkleliais)

pasiskubinkit išsirašyt, nes25c. 
50c. 

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

u

Aleiles Karštligė
Mintįs ir prilyginimai apie meilę. 
Kiekvienam žingeidi ir pamokinanti 
knygele. Ketina tik 2Og.

Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių 
,, nuo Kirmėlių dėl suaugusių 

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

ir Kruvinosios -
“Uicure” arba gydymas 

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

Galvos Skaudėjimo
Lašai nuo Dantų Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir 

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

pas Vaikus -
Groblevskio Pleisteris

(Kaštavolo) ...
Pamada Plaukams - - -
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 
Gyduoles nuo Riemens 
Vengriškas Taisytojas Ūsų 
Inkstų Vaistas (mažesnė) 
nkstų Vaistas (didesnė) 
Akines Dulkeles - 
Gydymas nuo uždegimo Dantų arba 

abelnai Skausmo ir Škorbuto 
Gyduoles ir Mostis nuo Parkų 

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

75c.

$3.50 
50c.

10c.
10c.

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

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

$2.00 
$1.(X)

$1.25

TRISINGIAUSIA 4 A
IR GURIAUSIA A H I I H K A

LIETUVIŠKA 1 ilulYrl.
Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, arti** receptaf Lietu
vos ar Amerikos daktarų. Tai vie
natinė lietuviška aptieka Bostone ir 
Massachusetts valstijoj. Gyduolių 
galit gaut,kokios tik pasaulyj varto
jamos. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiusią per expresą.

DIDELE SANKROVA
visokių lietuviškų, p-lskų ir rusiškų 
knygų. Reikalingi išpardavikai po vi
sus miestus. Reikalaujant kataliogo. 
reikia prisiųsti už 2 c. paČto štampą. 
Adresas:

E. MiloŠauskis
25 — 2nd st., So. Boston, Mass.

Mainantiems adresus.
Kurie norite permainyti “Laisvės’* 

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.

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c St.

SO. BOSTON. MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.
25c. 
25c. 
25c. 
50c.
15c.
25c, 

$1.00 
25c.

tčort Vut i You’d bettei
take care oi 'Yburself"

Galvos skaudėjimas, gerkles sope, 
skaudėjimai krūtinėje, šonuose, pabrinkę 
muskulai ar kiloki slogų ženklai neineis 
_; sunkų padėjimu jeigu vartosi

Dr. Richter’io
PAIN-EXPELLERI
sulyg to, kaip yra nurodyta ant pake- |’ 
lių; 25c. ir 50c. už bonką. Sergėkis |;

LIF.TUVJŠKAI-LENKIŠK AI-RUSIŠK AS

DAKTARAS
Vienatinis mus tau
tos Medicinos Profe
sorius Massachusetts 
steite. Jau arti 18 
metų, kaip aš pasek
mingai gydau ir at
lieku operacijas. Tė- 
myk!!! Neik jieškot 
manę į aptieką ant 
kampo po mano ofisu, bet lipk vienais 
tropais augštyn iš num. 7 Parmenter St. 
Durys mano ofiso nuteptos baltai, o vir- 
gui jų ant lentos didelėm raidėm parašy
ta “Lenkiškas Daktaras”. Ofnso va
landos: nuo 9 iki 11 ryto, nuo 1 iki 2 po 
piet ir nuo 6 iki 9 vai. vakare.

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

Telephone Richmond 1067-R.

$1.25

$2.00 
$2.00

$50

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip
gi privalo užlaikyti visada mūsų puikias 
Lietuviškas gyduoles savo Storuose ant 
pardavimo, kad mūsų tautiečiai reika
laudami, galėtų pas savo štorniką nusi- 
Sirkti ir nereikalautų išduoti pinigus 
oyanai kokiems nors apgavikams tose 

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

ALB, G. GROBLEWSKI
COR. BLM R MAIN STM., PLYMOUTH, PA.

bet lipk vienais .L

pamėgdžiojimų ir klastavimų, žiūrėk 
tik kad butų Inkaras ir mūsų vardas.
P. A D. RICHTBR & CO., 218 Pearl St., N»W York.

Richter'io PlUėe yra geros nuo viduriu 
sukletAjliuo. 2i<o. ir 5uo-

■■ -f ■ ■■■■J

Lietuviška KRIAUČKA
Gerbiamos Lietuvaites, pranešu jums, 

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

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




