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Prieš rinkimus kunigai sta-

Telefonas:
So. Boston 21013.

Telefonas: .
So. Boston 21013.

kun. Mficiejevičiu nurodyda
ma. Anot tos patarlės: vie
nas kitą pažino. Lauksime 
dabar, kada ant alaus pasi
vadins.

iV r

Rinkimai į Durną.
Pavietiniai rinkimai į Dū

mą jau pasibaigė. “Laisve” 
gavo visą pluoštą žinių apie 
rinkimus iš Lietuvos.*)
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P. Grigaitis vėl atvažiuos 
Amerikon.

Iš tikru šaltiniu sužinojo
me, kad žinomas lietuvis -so
či jalistas Pijus Grigaitis vėl 
žada atvykti Amerikon, kad 
darbuotis ant darbininkiškos 
dirvos. Manoma, kad Gri
gaitis atvažiuos dar prieš 
Kalėdas.

P. Grigaitis jau yra buvęs 
Amerikoj ir žinomas lietu
viams darbininkams.
Beckeris išklausė mirties 

nuosprendį.
New York, 30spalio.- Bu

vęs New Yorko policijos lei
tenantas Beckeris išklausė 
nuosprendį prieš teisėją Goff. 
Nuosprendį jisai išklausė ra
miai.

Vieta nužudymui paskirta 
kalėjime Sing Sing savaitė
je, pradėjus nuo 9 gruodžio. 
Beckerį apkaltino gemblerio 
Rosenthalio užmušime.

Žuvo 5 mielaširdystės

San Antonio, Tex.—Vaiku 
prieglaudos name kilo didelis 
gaisras. Seserims mielašir- 
dystės pavyko išgelbėti 87 
vaikus. Ugnyje žuvo tiktai 
du vaiku.

Užtad pačios gelbėtojos

mielaširdystės žuvo ugnyje.
Vėl siunčia karišką laivą.

Taftas vėl pasiuntęs ant 
Haiti salos, kur yra sukili
mas, karišką laivą “Balti
more”. Tasai garlaivis veža 
150 jūreiviu.

Tai jau antras laivas, kurį 
siunčia Taftas, kad ginti mū
siškiu kapitalistu reikalus.
Kruvinas streikieriu susi= 

rėmimas.
Little Falls, N. Y., 

Iių—-Laike riaušių, 
įvyko iš priežasties
audėju dirbtuvėse, likosi pa
šautas vienas policmanas ir 
nukertėjo tūlas detektyvas.

Streikieriai daugiausia 
ateiviai. Policija su jais bjau-

30 spa- 
kurios 

streiko

Grand Jury nariu. Dabar ji
sai jau pasveiko ir 30 d. spa
liu vėl prasidėjo teismo pro
cedūra. Per visą. dieną bu
vo klausinėjama vien liudi
ninkai.
Numirė vice-prezidentas.

New York. Numirė Su
vienytu Valstijų vice-prezi
dentas Sherman.

Mexikoje.
Vera Kruc, 24 spalio.—Fe

liks Diaz, vadovas naujo su
kilimo su visu savo štabu nu
veiktas. Tokiu būdu pavyko 
užgniaužti naujas sukilimas. 
Apie žmogų, kuris šovė į 

Rooseveltą.
Iš priežasties šovimo į Roo

seveltą, kapitalistai (ju tarpe] 
ir “Vienybė Lietuvninku”) 
paleido šlykščias paskalas, 
kad užkenkus socijalistu agi
tacijai.

Dabargi Milwaukee soci
jalistu dienrašty tilpo foto
grafija kortos, parodančios, 
kad Schrank buvo narys re- 
publikonu unijos iš New Yor
ko ir tai dar pilnai užsimokė
jęs narys.

Beto dar jisai žinomas, 
kaipo uolus katalikas.

Vienok šitos paskalos liko 
be pasekmės. Milwaukees 
socijalistai turi puiku pasise^ 
kimą. Jų kalbėtojai sutin
kami su entuziazmu. Tarp 
kitko kompanijoje veikliai 
dalyvauja moterįs ir net mer
ginos. Lapeliai tūkstančiais 
skleidžiami. >

Turkijos padėjimas opus.
Iš visu kraštu pranešama, 

jog iš priežasties pralaimėji
mo mūšio, Turkijos padėji
mas labai opus. Vienok jie 
dar nenori nusiminti. 30000 
turku kareiviu traukia ant 
bulgaru nuo juoduju jūrių 
pakraščio. j

Turkija būk tai norinti 
taikytis.

Rašoma, būk Turkija, jei
gu nelaimės mūšio ties Adri- 
anopoliu, tuojaus susitaikys. 
Jeigu turkai išties prakištu, 
tuomet jiems būtu višiškai 
bloga. Juk dabar bulgariška 
kariumenė randasi tiktai 50 
myliu atstu nuo pačios sosti
nės Konstantinopolio.

Netgi iš Paryžiaus rašoma, 
būk Turkija taikysis.

Graikai paėmė Verią.
Atėnai, 30 d. spalio. Grai

kams pasisekė paimti Verią. 
Paėmimas tojo miesto labai 
svarbus, kadangi jisai ran
dasi ant Solonika-Monasterio 
geležinkelio linijos.

Vėl skerdynės.
Graikijos konsulis Bostone

Žuvo 20,000 žmonių.
Belgrad, 30 d. spalio. Mū

šyje ties Kumonovo žuvo ke
turi tūkst. serbu ir 2000 li
kosi sužeista. Iš turku gi pu
sės užmušta 16,000 ir keli 
tūkstančiai sužeista.

Austrijos kariumenė.
Austrija irgi rengiasi prie 

kariško veikimo. Visi karei
viai, kurie atitarnavo tris 
metus kariumenėj ir kuriuos 
reikia paleisti šį rudenį iš ka- 
riumenės, yra užlaikyti ir ne
leidžiami namo.

Šiomis dienomis Austro - 
Vengrijos kariumenėn buvo 
pašaukta 144,000 kareiviu. 
[ Dalmaciją perdėm traukia
ma kariumenė.
Socijalistai nenori kraujo 

praliejimo.
Italijos socijalistai kreipėsi 

į tarptautišką socijalistu biu
rą Briussely (Belgijoj) ir nu
rodė, dad visu kraštu orga
nizuoti darbininkai rengtųsi 
kuosmarkiausia protestuoti 
prieš karę. Italijos socijali- 

] štai sako, kad gali kilti karė I gavo žinoti, kad turku basi-1 
visoj Europoj, nes visur da- buzukai pradėjo skerdynes 
bartės tik skamba ginklai. Janinos distrikte. Skerdy- 

Bijosi visuotino streiko) ^uvo ,daugelyje kaimu.
r, i .. i .. v . Išžudyta daug vaiku, mote- Belgijos kapitalistai smar- i- • I •kiai išsigandę generališko R’ senęhu w. sdauguw vy- 

streiko. Kitais metais Cen- rŲ’
te turės būti didžiausia pa- Karalius Manuelis Mas- 
šaulio paroda ir iš priežasties kvoje.
to streiko ji gali neįvykti. Šiomis dienomis vieši Mas- 

Belgijos darbininku vadai kvoje buvusis Portugalijos 
nesako, kada jie stos į strei- karalius Manuelis. Jis vieši 
ką; jie tik rengiasi prie jo. Maskvoje kunigaikščio Opor- 

Prasidėjo didžiausias to vardu. Buvusis karalius
mūšys. labai linksminasi, lankosi re-

30 spalio. Netoli Andria- storanuose3eatruose. Vy- 
nopolio prasidėjo didžiausias riausybė priskyrė prie jo pa- 
mūšis, kuriame • dalyvauja 1ydovu caro rūmV viršininką 
150,000 kareiviu. Nuo to Kedrinskį.
mūšio kloties priguli Turki- Lenkus persekioja.
jos likimas. . Poznaniuje Prūsu valdžia

Turku generolas Nazim papepe parduoti lenkams ke- 
Paša praneša savo vyriausy- turjs dvarus, kuriex liko išda- 
bei, buk jam pasisekė atrem- lyti vokiečiu atėjūnams. Prū- 
ti buIgariškas spėkas. Na- sai negalėdanii Poz_ 
zim Paša randa,_ kad turky naniaus lenku kitaip įveikti, 
kariumenės padėjimas esąs sumane naujus “įstatus”, 
geresnis, negu bulgaru. kurie leidžia valdžiai priver- 

Iš Londono irgi telegra- stinai išpirkti lenku žemę, 
rams jau vietos nepasilieka, fuoja, kad pradžia mūšio gUHnčią tarp vokiečiu savi- 

Pereitą savaitę valdžia no- turkams geriaus sekasi. Tur- njnkŲ Dabar pirmą sykį li- 
_____  _______ i “įstatai” 

zmoniŲ. pritaikinti, sukeldami netik
Nobelio premija. tarp vietiniu lenku, bet ir 

Nobelio premija 1912m. už visame civilizuotame pasau- 
pasidarbavimą medicinoj pa- pyie pasibjaurėjimą ir ap
skirta eksperimentalinės chi- maudą. 
rurgijos d-rui A. Kareliui, 
Rockefellcrio instituto New 
Yorke nariui. Premija sie
kia 195 tūkst. franku.

Paskutiniausios žinios 
apie karę.

Sofija, 31 d. spalio. Išpra-| 
džiu išsirodė, jog mūšyje ties 
Andrianopoliu turkai ims vir
šų, betgi dabar pranešama, 
kad turkai sumušti. Jų ka
riumenė bėga betvarkėje.

Mūšis tęsėsi dvi dienas ir 
bulgaru kariumenė turėjo di
delį laimėjimą.

Bulgarai paėmė miestą 
Lube Burgas, kuris yra 
stambus apsigynimo punk
tas.^ Turkai pasitraukė prie 

| Teoriu, kur jie, matomai,

mene. .
Pranešama, kad Peterbur

go universitete neramu. Stu
dentija esanti neužganėdinta 
paskirtaisiais profesoriais, 
kuriu ištisi keturi yra. Spa
lio 7 d. universitete buvo di
delė sueiga, kurioje nutarta

Chicagoje yra keturi lenku 
dienraščiai. Iš ju trįs jau 
parsidavė kapitalistams, vie
nas Taftui, kitas Wilsonui, 
trečias Rooseveltui. Tas pats 
ir su lietuviu laikraščiais: 
“Vienybe”, “Lietuva”, “Ka
taliku”.

Prieš rinkimus męs galime 
aiškiai pamatyti, kas tarnau
ja žmonėms, o kas 
maišams.

Vyrai nenori būti 
t kytojais.

New Yorke tiek
tiek moterįs mokytojos gau
na lygias algas. Iš tos prie
žasties veik visas mokytoju 
vietas užima moterįs. Vy-

aukso

mo-

vyrai,

Areštavo 20 I.W.W. vadų.
Little Falls. Čia areštuo

ta 20 streiko vadovu, kurie 
priguli prie I.W.W.

Mieste ir tarpe streikieriu 
viešpatauja didelis sumiši
mas.
Kiek žmonių rinks prezi= 

dentą?
Washington, 30 spalio.- 

Pagal apskaitliavimą cenzo 
biuro šiais metais balsuotoju 
bus 15 milijonu ir 815 tūk
stančiu vyru. Kaslink mote
rų, tai jų bus 630,000.

Palyginus su rinkėju skai
čiumi 1908 metais, rinkėju 
pasididino veik ant dvieju 
milijonu žmonių.
Vėl norėjo Rooseveltą. nu

šauti.
Bufallo, N. Y. Areštuo

tas tūlas Louis Castrio, ku
ris būk tai norėjęs vykti 
Oyster Bay, kad vėl kėsintis 
ant Roosevelto gyvybės.

Ettoro teismas.
Ettoro teismas buvo per-

Pereitą savaitę valdžia no-1 turkams genaus sekasi. Tur-1 - •’
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minavo 388 mokytojas ir tik-1 kai nustoję užmuštais tik 8001 ko šitie barbariški 
tai 22 mokytojus. Kandida
tais likosi dar 600 moterų ir 
anei vieno vyro.

Kuomet gi prieš 
tus vyrai gaudavę 
tuomet ir daugiau 
javo.

Laivas nuskendo. I
Corpus Christi, Tex., 23 

spalio —Garlaivis Nicaragua, 
kuris išplaukė iš Tampico, 
Mex., 2 spalio, buvo audrosi 
nuskandytas 60 myliu atstu
me nuo Corpus Christi. 6 
žmonės prigėrė, o 12 liko iš
gelbėta. sykiu ir kapitonas. 
Laivas lėšavo $20.000.

Keistas prižadas.
New Yorko sufragistės, 

prigulinčios prie taip vadina
mo politiško kliubo, davė sau 
žodį per tris metus nepirkti 
jokiu papuošalu. Taip-pat 
josios nori atsisakyti nuo pir
kimo kokiu nors dovanu. Vi- .

trauktas kelioms dienoms, sus pinigus nori apversti ant Į norės sustiprinti savo pozici 
kadangi susirgo vienas iš agitacijos už motery teises, ją.

kelis me- 
daugiau, 
mokyto-

1
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Bulota išrinktas.
Laisvei” rašo iš Vilkaviš- 

“Laisvei” rašo iš Vilniaus: Rįo:
Panevėžyje rinkimai išėjo:

M. Yčas, Latvėnas, M. Da- čiai ėjo pas žydus ir piršosi, 
nauskas ir Zinys. Pirmuoju kad juos rinktu. Vienok nors 

kovoti su paskirtaisiais pro-1 du — klerikalu, antruoju 
fesoriais. Be to, toje pačio- nenusistojusdu pažiūru, 
je sueigoje buvo paliesti Ku- Klerikalu pozicijai toli pa- 
tomariaus atsitikimai su ka- vydėti negalima. Kad Dū- 
torginiais. Sueigai baigian- ma — parlamentas, kad ji 
tis buvo įvestas didžiulis po- gali būti Lietuvai naudinga, 
licijos būrys. Keli studentai nė mažiausia susipratę įga- 
buvo suimti. biotiniai neįtikėjo. O lan-

Profesorių alga. džioti kancelerijas, būti 
Kasso padidino universite- . Lietuvos reikalu prašyto- 

to profesorių algas. Ekstra-Pu ne^en^ vienas Kuzma ge- 
ordinariniai profesoriai da- 1Tv, . . ....u ornn u Užtai orgamzavęsi klcn-bar gaus ne mažiau 3500 rb., , , . , r • • • rnnn u kalai buvo stipriai. Jie ap- o ordinariniai 5000 rub. • • .. :■važiavo beveik visus įgalioti- 

Emigracija. nius ir kur reikiant, net pri-
Nuo sausio 1 d. iki rugsėjo saikino balsuoti už M. Yčą. 

21d. į Sibirą iškeliavo 320 Padedant pirmininkui, jie 
tūkstančiu darbininku; grį- mokėjo ir opozicijos balsus su- 
žo gi 411 tūkstančio žmonių, skaityti ir visomis teisybėmis 

Į Žemes drebėjimas. ir neteisybėmis patraukti vie-1 
Spalio 12 d. Tifliso mieste n? įgaliotinį. Jų orga- 

buvo žemės drebėjimas, ku_ nizav]Ja ivei^e mus. Kad ir 
ris trukęs apie 10 sekundų. nePdna] Jie laimėjo, bet lai
žėme sudrebėjusi taip smar- meJ° dėlto, 
kiai, kad namai pradėję svir- Ukmergėj kairieji 
ti. Teatre pertraukė vaidi- rinkimus: M. Jonuškevičius, 
nimą. Nusigandę žmonės J. Pūkas, Purlys ir J.z Balai- 
išbėgo iš namu ant gatvių, šis. Tiesa, J. Balaišis toli 
Tokio stipraus žemės drėbė- ne kairiųjų žmogus, bet ei- 
jimo neatsimena nė seniausi siąs prieš kunigus ir ponus. 
Tifliso gyventojai.

Tą pat dieną buvo jaučia
mas žemės drebėjimas Jeli- 
zavetpoliuje, Aleksandropo- 

I lyje ir keliuose kituose pietų 
Rusijos miestuose.

8 valandų darbo diena.
Senatorius Manuchinas, 

kuris darė reviziją Lenos 
aukso kasyklų, ėmė rūpinties, 
kad tu kasyklų darbininkai 
tedirbtu tik 8 valandas per 
dieną.
Neleidžia daugiau laivų.

| Sevastopolio uosto virši
ninkai, admirolas Sarnov- 
skis, uždraudė graiku lai
vams susilaikyti uoste tuo 
pačiu žygiu daugiau, kaip 3 
laivams.
Šeršenevičiaus testamen=

Japonijos studentai.
Tokio, 30 d. spalio. Japo

nu studentai Vasados univer
sitete nutarė kovoti prieš pa
leistuvystę ir apskelbti boi
kotą paleistuvystės namams. 
Jų bandymas atnešė vaisius. 
Dabar tame universitete stu
dentai liovėsi paleistuviavę.

Kada gi taip pasielgs kitu 
šalių studentai?

Mirė prof. Pasek’as.
Maskvoje, klinokoje, mirė 

buvusis Dorpato universiteto 
rektorius profesorius Pasė
kas. Jisai buvo pirmeiviš
kas žmogus ir kuomet buvo 
1905 metais sukilimas, tai jis 
taip-gi prie to prisidėjo, per 
ką buvo prašalintas iš uni
versiteto.

j norai neišsipildė.
15 spalio Vilkaviškyje at

sibuvo rinkimai. Bulota iš
rinktas į Suvalkus. Iš Vir
balio išrinktas pirmeivis J. 
Stankūnas.

Kun. Narjauskas ir iš
rinktas.

“Laisvei” rašo, jog žino
mas kun. Narjauskas, vys
kupo sekretorius, irgi išrink
tas.

Taigi Suvalkuose bus baisi 
kova. Suvalkiečiai nekan
triai laukia, kuri pusė laimės.

Kauno Draugijos Ūkio 
kursai.

Kauno ūkio draugija taiso 
šį rudenį ūkio kursus. Tie 
kursai trauksis 5 dienas: nuo 
lapkričio 5 ligi 10 dienos. Li- 
gišiol pasižadėjo skaityti lek
cijas šie žmonės: Varšavos 
ūkio pramonės kursu direk
torius Mikulovskis- Pomors
kis apie pievas; prof. Mikla- 
ševskis apie Telšių, Raseinių, 
Šiaulių ir Ukmergės apskri
čiu žemę; inž. Chmielevskis 
apie pienininkavimą ir sūriu 
dirbimą; Z. Komierovskis a- 
pie ūkio tvarką; direktorius 

reikalus išmainė ant malūrto, I Hevell’is apie žieminius ja- 
kaip J. Požėla ant dvaro. !vus; direktorius Teopilius 
Vargšas, ko tiktai jis nepra-1 Staniškis iš Kauno apie pa- 
simanė! “Socijaldemokra- 
tai—bedieviai, eksproprija- 
toriai, šiokie tokie...” Ly
giai taip pat jis kalbėjo, kaip 
ir kunigai sako, kaip neturi 
ko užmesti savo priešininkui. 
Ne kritikuoti savo priešinin
ką rūpėjo P. Kuzmai, ne tiek 
ginti klerikalu pozicijos jis 
norėjo, kiek savo tulžį lieti 
ant socijaldemokratu. Juk 
jie, socijaldemokratai, išme
tė jį iš Dūmos frakcijos! Jie 
pašalino jį iš partijos ir ne
praleido iš Jūžintu valsčiaus! 
Ar galima po to ramiai be
žiūrėti į juos?

I Da kartą teko iškelti į aik- 
štę poną P. Kuzmą: įsižiūrė- 

Neseniai rašeme, kad Ma- jęs į savo malūną, 'jis betgi 
skvoj mirė profesorius Šer- apsimetė visuomenės reika- 
šenevičius. Dabar surastas ^8J šaukdamas ant socijal- 
jo testamentas. Autoriaus demokratu ir visų tu, kurie 
; . -i i •• X-J ne su klerikalais, jis savo tul-teises savo veikalu jis atida- teliejo 
ve Maskvos universitetui; 
beto 30 tūkstančiu rub. pa- Vilniuje, kaip tiktai pasi
skyrė Kazaniaus universite- rodė atsišaukimai,kurie kvie- 
tui, 10 tūkstančiu rub. Ma- ^ piliečius balsuoti už soci- 

, . -r Z- m 4.-1 jaldemokratu kandidatą B.skvos universitetui, 10 tuk- yeržbickj, ir prasidėjo kratos 
stanciu rub. Komercijos m- ir areštai. Ėmė stačiai nuo 
stitutui. Iš tu pinigu bus gatves, kuriu neberadę na- 
skiriamos neturtingiems stu- mie. 
dentams stipendijos. Šiaip suvaržyta renkamoji

Ministeriu tarne kompanija galutinai nutrū- iTiiui&ici iii t pc. ko: nei priešrenkamo susirin- 
] Peterburgo laikraščiai pra- kimo bepadaryti, nei atsišau- 
neša, kad ministeriu tarpe kimu beišplatinti, kad ir le- 
netrukus įvyksiančios kai- galiniu, nei kitaip bepasikal- 
kurios permainos. Būtent, bėti. Gyvas teroras.

Kad ir

laimėjo

Klerikalus “skynė” P.Kuz
ma. Tas pats P. Kuzma, 
kuris mažažemiu ir bežemiu

vidaus reikalu ministeris Ma
karovas būsiąs paskirtas tei
siu ministeriu, o teisiu mini
steris Ščeglovitovas atsista
tydinsiąs. Vidaus reikalu 
ministeriu būsiąs Križanov- 
skis, o grafas Vitte būsiąs 
paskirtas užsieniniu reikalu 
ministeriu.

Kitaip dėlto buržuaziniams 
kandidatams. Policija ju at
sišaukimu nekoniiskavo, pa
ti agituoti net padėjo, tokį

*) Kadangi “Keleivis” paleido pas
kalą, kad męs neturime korespondentę
Lietuvoje, męs pristatysime “Relei-' Rg^U 
viui” tas žinias. Pažiūrėsime, ar jisai į 
atšauks savo pranešimą.

dedamąsias trąšas; p nia 
Stasinevičienė apie naminiu 
paukščiu auginimą; docentas 
R. Kunickis ir Dluževskis a- 
pie veršiuku auginimą; J. 
Targovskis, ūkio draugijos 
valdybos sekretorius, apie ū- 
kio draugijas.

Ankstybas sniegas.
Skuodas, Telšių apskr. 3 

spalio pas mus pasidarė ne
paprastas gamtoje atsitiki
mas, kokio dar nė seniausi 
žmonės nepamena, mat, iš
krito sniego tiek, kad visur 
apdengė žemę apie 12 coliu 
gilumo ir truputį pašalo, 
sniegas užkritęs ant medžiu, 
dar visur su lapais tebesan
čiu, daugeliui nulaužė šakas 
nuo pat viršūnės, ypač vaisi
niu. Tokio sniego taip anks
ti, kaip seneliai pasakoja, 
mūsų krašte dar nėra buvę; 
ūkininkams kuone visur ap
snigo nekas tas bulves ir dar
žoves. Blėdės didumą kas 
begali apsakyti!

“Greitosios pagelbos 
diena.”

Spaliu 8 d. Vilniaus Grei
tosios Pagelbos draugija tai
so Vilniuje “Greitosios Pa
gelbos dieną.” Tą dieną vi
sur gatvėse bus pardavinėja
mos tam tikros įvairiomis 
kainomis markės, pelnas iš 
j U pardavimo eis draugijos 
naudai. Atsišaukimai pirkti 
markes išspausdinti keturio
mis kulkomis: rusu, lenku,

i U ir žydu.
(“Viltis”.



AMERIKOS MOTERįS

laikais moterįs 
valstijoj reika- 
susitiko su di-

saOKHMUMaaMMaMi

I m migrantų šelpi 
mo reikalai.

Ateivių reikalais pradėta 
gana rimtai interesuotis. Jau 
šiek-tiek padaryta, bet dar 
daugiaus turėsime atlikti. 
Lietuvių immigranty šelpimo 
draugystės viršininkai sutei
kė man visą pluoštą žinių a- 
pie atliktus ir sumanytus 
darbus. Prieš mane guli 
taip pat draugijos susirinki
mu protokolai ir piniginės 
atskaitos.

Immigranty šelpimas jau 
nuo seniau daug kam rūpė
jo. • Prieš 4 metus pradėta 
tuomi rūpinties, bet be stam
bių pasekmių. Keli gėry 
nory žmonės pakėlė tą klau
simą pereitais metais. Vėl 
prasidėjo agitacija. Svar
biausiu akstinu, pastūmėju
siu darbą pirmyn, buvo auka 
lietuviy iš Seattle, Wash., 
kurie pirmutiniai pritarė, at
siųsdami $41.00 auky.

Pereitais metais draugija 
betgi gyvavo neoficijališkai. 
Josios centru buvo New 
Yorkas ir apielinkes. Perei
tais metais atlikta priruošia
masis darbas. Išpradžiy įei- 
gos buvo visai mažos. Taip 
už liepos mėnesį jeigu yra tik 
$22.50. Už kitus mėnesius 
įeigos irgi svyruoja tarpe 20 
- 40 doleriy. Įeigų pereitais 
metais pažymėta $205.47. Iž
de buvę $19.00.

Šiais metais dalykai prade
da eiti geryn. Įeigos dides
nės. Prisirašo vis daugiau 
draugijų, kurios išmoka nuo 
nario po 20c. permetus. Pri
sideda draugijos įvairių pa
kraipų, kadangi įstatuose 
yra pasakyta, kad draugi
ja esanti bepartyviška. Nuo 
draugijos užsimezgimo iki 15 
rugsėjo 1912 metų įplaukė 
$543, išplaukė $125.51. Vi
dutiniai įėjimai per rugpjūtį 
ir rugsėjį yra nuo $45 iki $65.

Kaip matyti iš skaitlinių, 
drugijos įeigos eina didyn, 
bet tai dar toli gražu iki pa
tenkinimo ateivių šelpimo 
reikalų.

Oficiališkai, išpildžius vi
sus legališkus formališku
mus, draugija pradėjo gy
vuoti nuo birželio m. š. m. 
Viso labo L. I. Š. D-ja turi 
maž daug 1,600 narių. Dau
giausia priklauso draugijos 
iš New Yorko, New Jersey 
valstijy, bet yra daug ir iš 
Illinois, Connecticut ir tt. Iš 
Massachussets valstijos te- 
prisidėjo vos kelios draugi
jos. Dabartės kas mėnuo 
prie draugijos glaudžiasi irgi 
po 2—3 draugijas.

Draugysčių tiesos sekan
čios: “draugystės, užsimo
kančios nuo nario po 20c., 
turi pilną teisę rinkti direk
torius ir centralinį komitetą, 
taip gi slysti delegatus į vie
tinius seimus nuo 25 narių 
po vieną. Taip gi draugys
tės, mokančios mažiau, kaip 
po 20c. ant metų, turi pilnas 
tiesas rinkime centralinio ko
miteto, tiktai delegatą į sei
mą gali siysti nuo 50 nariy 
vieną.” Rodosi, jokių dide
lių sunkenybių ant draugijų 
neužkraunama. Reikia tik
tai suprasti ir atjausti immi- 
grantų vargus, jy negalėji
mą rasti patarimo ir prie
glaudos, reikia įsitėmyt, kiek 
daug darbuojasi dėl immi- 
grantų kitos tautos ir męs, 
tą supratę, turėtume dau
giau subrusti.

Kas-gi ligišiol atlikta? Li- 
gišiol savo pastogės šelpimo 
draugija neturi. Reikia pri
siglausti prie Slavonic Immi
grant Home. Mūsų draugi
ja ten pastatė lietuvį p. 
Staknevičiy, kuriam ir moka 
po $50 į mėn .Jisai dirba išvien 
su slavu Konkol, kuris dau- 

iausia darbuojasi ant Ellis

Island. Idealas LISD — įsi- 
kurti su laiku savo namą. 
Bet čia reikia tūkstančiu 
naujy narių.

Tuom kartu lietuvių drau
gijos viršininkai išsiderėjo 
nuo slavi) štai ką: 1) vietą 
dėl savo raštinyčios, 2) atski
rą statistiką dėl lietuviy, 3) 
lietuviai, prireikus, turi būti 
šelpiami slavų name, bet už- 
tad jiems atlygina mūsiškė 
immigranty šelpimo draugi
ja.

Visas vargas, kaip matote, 
tame, kad pinigy stoka truk
do praplatinimą veikimo. Y- 
ra dar ir kitos priežastįs, ku
rios gali pakenkti draugijos 
besiplėtojimui. Štai, padė- 
kim, “Vienybėje Liet.” jau 
norima pažeminti draugijos 
viršininkai ir organas, nors 
tie viršininkai darbuojasi la
bai daug. Tūlas Ambroze- 
vičius norėjęs sukiršyti sla
vus prieš L.LŠ.D. pirmininką 
Jankauską. Kuomet apie ne
švarią Ambroz. rolę S. Jan
kauskas pranešė paskutiniai 
konferencijai, tuomet tasai 
A. pakėlė didžiausį lermą. 
Jam buvo atsakančiai atsa
kyta. Mat, Amb. buvo no
rėta išstatyti Jankauską 
prieš slavus tokioje šviesoje, 
kad jis, Jankauskas, esąs ne
užganėdintas slavais, agituo
jąs prieš juos. Tokiu būdu 
buvo norėta supešdinti da
bartinius mūšy viršininkus 
su slavų viršininkais. Visgi 
tas nepasisekė ir, žinoma, 
nepasiseks.

Dabartiniai LIŠD vadovai 
energiški žmonės ir jeigu 
“Vienybė” užtaria ne juos, 
bet įvairius Ambrozevičius, 
tuomi ji pati dar^ viena pėda 
giliau kasa sau duobę.

Visy gi rimty žmonių prie
dermė — iš širdies rūpinties 
immigrantais. Kertinis ak
muo jau padėta. Dabar tik 
reikia, kad draugijos dėtųsi 
prie S. I. Š. Dr-jos.

L. Pruseika.

jo kūnas. Jis pardavė kapi
talistui ne tik save, bet ir sa
vo šeimyną, podraug ir tuos 
visus šios šalies gyventojus, 
kurie dar neturi teisiy bal
suoti.

Darbininke, kol eisi balsuo
ti, pirmiau išsipagiriok ir, 
pridėjęs ranką prie galvos, 
pamislyk! Pamislyk ir su
prask, kad tas kapitalistas, 
kuris tau sakėsi esąs tavo 
draugu, likęs valdininku, pa
kinkys tave rytoj į sunky 
jungą ir tu turėsi vilkt jį per 
keturis metus, kol bus nauji 
šalies rinkimai. Prieš pabrau
kimą kryžiuko už kapitalistą, 
atsimink, kad ant to paties 
balioto yra vardai atstovų 
darbininky partijos, tos par
tijos, kuri veda smarkią ko
vą su darbininky priešais, 
kuri gina darbininkus nuo iš
naudojimo. Tų atstovy var
dai Debs ir Seidel. Brauk už 
juos! Užtikrinu, kad jie, li
kę valdininkais, pagelbės tau 
numesti nuo sprando sunky 
kapitalizmo jungą.

J. Kelmutis.

Skruzdės - žemdirbiai ir 
bendrijos.

Neparsiduokim!
Šie metai dėl Amerikos pi

liečių yra nepaprastai svar
bus. Šiemet męs turime iš
rinkti šios šalies prezidentą 
ir kitus urėdnikus, nuo kurių 
nemažai priklauso darbinin
kų likimas. Šiandien tie vi
si kandidatai į viršininkus 
priklauso nuo mūs malonės, 
rytoj gi, po rinkimų, męs 
nuo jy priklausysim. Šian
dien jie visi yra darbininky 
draugais, bet rytoj, kad męs 
juos išrinksim, nenorės žiū
rėt į mumis ir spjaudys į mū
šy reikalavimus. Taigi,drau
gai darbininkai, nedarykim 
sau prapulties ir nerinkim 
savo priešų į valdininkus!

Demokratai ir repini iko
nai yra didžiausiais darbinin
kų išnaudotojais. Jie mažai 
turi savo draugų darbininky 
tarpe, todėl visomis pajiego- 
mis jie stengiasi ant rinkimų 
dienos prisimedžioti kuodau- 
giausia. Jie dar pilnai pasiti
ki ant minios tamsumo. Jie 
žino, kad prie tamsių darbi
ninkų dar galima prieiti su 
degtine, alum ir cigarais. 
Visur jie ragina rengti dar
bininkų susirinkimus, o ant 
susirinkimų prisiunčia bač
kas alaus, patįs prisiperša už 
kalbėtojus ir muilina apsvai- 
gusiems nuo alkoholiaus dar
bininkams akis. Darbinin
kai to muilinimo nesupranta 
ir ne vienas iš jų tokį kapi
talistą dar pagiria: “O tai, 
bracia, geras ponas! Prakal
bą už dyką pasakė ir alaus 
ikvaliai užfundino...” Ir bal
suoja už jį. Bet nesupranta 
vargšas darbininkas, kad tas 
alus, kuri jis nuo kapitalisto 
gėrė, yra jo kraujas, kad tie 
cigarai, kuriuos jis rūkė, yra

Espinas apie tūlą skruz
džių veislę taip rašė: “Aš 
nenorėjau pasakoti pirmame 
mūšy išleidime (knygoj “So- 
cijališkas gyvuliy gyveni
mas”) apie tas skruzdėles- 
agronomus (žemdirbius), ku
rios, kaip pasakojama, pa
čios sėja grūdus, kad paskui 
rinkti derby. Neperseniai 
Kukas jas prižiūrinėjo Te- 
chose. Jos nesėja tam tik
rai, bet gali to pasiekti. Iš
eidamos į apielinkes jieškoti 
grūdy, jos tankiai pameta 
juos pakeliui. Bet ve kas 
įdomiausia: kaip tik pasiro
do jauni pamesty grūdy die
geliai, jos išravi apie skruz
dėlyną visus kitus augalus ir 
palieka augti tą, nuo kurio 
jos renka grūdus.” Šiek-tiek 
žemiau Espinas priduria: 
“Tarp jy (skruzdėliy) jūs ra
sit viską, ko jums reikia: 
žemkasius, drožėjus, staty
tojus, maisto rinkėjus, me
džiotojus ir net žemdirbius.”

Panašys dalykai pas skruz
dėles galimi tik ačiū tam, 
jog skruzdėlės gyvena ben
drijomis, savotiškomis vi
suomenėmis. Ir pirmi žmo
nės atsirado ir protiškai pa
kilo ačiū tam, kad jy bočiai, 
dar žemesnių veisliy gyvū
nai, kadaise bendrijomis bu
vo apsigyvenę. Bendrijomis 
gyvenimas visuomet tobuli
na visus bendrijos narius. 
Ir priešingai, atsiskirimas ar
ba išskirimas iš visuomeniš
ko gyvenimo visuomet ne
geistinai turi atsiliepti ant 
atsiskyrėliy ir išskirtųjy.

Z. Aleksa.

kitokių galvos uždangalų, 
kurie taip išsiplatinę Europo
je ir Amerikoje, kadangi tie 
daiktai gali kenkti kraujo 
vaikščiojimui ir liuosam oro 
priėjimui.

Pirm pradedant pinti kasą, 
vaiko galvos plaukus išskir
sto į žiupsnius ir kiekvieną 
perriša, vilnoniu siūlu ;taip su- 
rašioti plaukai stovi statys, 
nelimpa prie galvos odos, 
duoda šešėlį ir saugoja odą 
nuo saulės spindulių. Oras 
gi liuosai tarp jų pereina. Ka
da plaukai ant tiek išauga, jo- 
gei juos galima pinti, tada 
pradeda auginti tikrąja kasą: 
galvą aplinkui nuskuta, tik 
viduryj palieka plaukų žiup
snį, kurį ir pina.

Kasa atstovi chiniečiui vi
sus kitus galvos aprėdalus. 
Sudėjus rinkutės pavidale, ji
nai apgina chiniečio galvą 
vasarą nuo saulės, o žiemą 
nuo šalčio. Kasa gali būt ne 
tik kepure, bet kaklaryšiu ir 
pagalviu. Nuskusta galva 
liuosai prileidžia orą, lengvai 
numazgojama; pats galvos 
skutimas yra malonus ir nau
dingas masažius. Minėto 
straipsnio autoriui daugelis 
civilizuotų chiniečiy skundė
si, iog nuo to laiko kaip jie 
nedėvėja kasų, jie kenčia 
galvos skaudėjimus. Kasa 
turi dar didesnę politišką 
reikšmę. Ją dėvėja kiekvie
nas chinų valstybės gyvento
jas—mongolas, nors jie pri
guli prie įvairių skirtingų 
tautelių; tokiu būdu jinai 
naikina skirtumą vienų nuo 
kitų ir vienija. Štai kodėl 
taip labai gerbia kasą seno
viniai chiniečiai.

Zinių=žinelės.
Kodėl chiniečiai deveja 

kasas?
Mums, europiečiams arba 

amerikiečiams, ilga chiniečiy 
kasa išrodo kuom tai juokin
gu ir nereikalingu. O vienok 
ta neišvengtina savastis kiek
vieno chiniečio, kuris dar nė
ra vakarų civilizacijos palies
tas, turi didelius gerumus iš 
hygijeniško atžvilgio. Vie
name vokiečių mediciniška
me laikraštyj (Deutsche Me- 
dizinische Wochenschrift) 
apie tai tilpo net tam tikras 
straipsnis. Dalykas tame, 
jog tas chiniečiy paprotys pa
eina nuo įsitikrinimo, kad 
galva yra centru visy kūniš- 
ky ir dvasišky judėjimy ir to
dėl turi būt sveikiausiai už
laikoma. Todėl Chinijoj vai
kams nededa ant galvos jo
kių kepuraičių, skepetaičių ir

Nosines skepetaites.
Nosinės skepetaitės pradė

ta vartot sulyginant nese
niai. Senovės graikai ir ry
miečiai jomis nesinaudojo. 
Įžymesni rymiečiai visokią 
nosies priežiūrą skaitė ženk
lu prasto apsiėjimo ir ant 
žmonių, kūrie nešiojo su sa
vim nosinę skepetaitę, žiūrė
jo, kaipo ant nenorinčių tai
kytis prie apsiėjimo tiesų. 
Leidžiama^buvo turėt skepe
taites tik nušluostymui pra
kaito nuo veido,—ir tai žy
mesnieji rymiečiai nelabai tą 
pagirdavo. Reikia manyti, 
kad tankus kūno plovimai, 
kurie buvo tarp rymiečių la
bai išsiplatinę, turėjo nema
žą įtekmę ant vidurinių no
sies dalių, kurios per tai 
beveik visai nešlapuodavo.

Tokiu būdu, kiekvienas 
vartodamas nosinę skepetai
tę tuomi pačiu parodydavo, 
jog jisai neužtektinai tankiai 
mazgojasi. Dėlto tai labiau
siai auštesnėj Rymo draugi
joj nosinių nekęsdavo.

Viduriniuose amžiuose gra
žus tankaus mazgojimosi pa
protys tapo atmestas ir įsi
viešpatavo baisus nešvaru
mas. Tuomet tai visi pradė
jo vartot nosines skepetaites. 
Iš vidurinių amžių tas jų var
tojimo paprotys perėjo prie 
mūsų.

Kalbant apie nosinę ske
petaitę, įdomu patėmyt, kad 
kitas mūsų vartojamas įran
kis — lietsargis — pradėtas 
vartot dar vėliaus: neseniai 
suėjo 200 metų nuo jo išradė
jo Čhenu’jo gimimo.

J. Stropus.
(Iš “Pr. i L.”)

Paklydus juoda avelė.
Katalikų apgyventam mie

ste Padau, kurį kunigija no
rėjo paversti į “stalyčią” do
rybės, ištiko štai koks nesma
gumas: kelios moters patė- 
mijo, kad kunigėlis nuėjo į 
pasilinksminimo namus (bur- 
delį). Jos tuoj pranešė apie 
tai kitiems žmonėms. Greitu 
laiku prisirinko prie namo 
daugybės žmosiy, kad net po
licija turėjo su kardais kovot. 
Nelaimingas apaštalas neži
nojo kur dėtis. Savininkas 
perėdė jį į paprastus drabu
žius, o policija su perkūnija 
išvežė iš namų. Publika bė- 
go paskui ir šaukė: “vežkit 
pas vyskupą!” Bet policija 
nuvežė į rotušę, kur buvo 
susirinkęs miesto parlamen
tas svarstyti klausimo apie 
jaunuomenės dorą auklėjimą. 
Vienok pasirodė, kokis doros 
auklėtojas, kad pats net dra
bužius paliko paleistuvystės 
namuose. P. S.

Amerikoje iki šiai dienai, nežiūrint į 
amerikiečių narsumą ir apsukrumą, tik 
šešiose valstijose joms pasisekė laimėti 
pilnas ir lygias su vyrais politiškas teises. 
Tik šiose valstijose amerikietės sulygintos 
teisėmis: Wyoming, Utah, Colorado, Ida
ho ir Washington nuo 1910 m. Beveik vi
sose šiose valstijose buvo išgautos tuo lai
ku teisės, kuomet tos valstijos buvo dar 
teritorijomis. Kansas valstijoje moterįs 
turi nuo 1887 m. lygias visuomenės teises, 
o Californijoj įgijo dar tik 1911 m. Visos 
tos valstijos guli Amerikos vakaruose, kur 
visi gyventojai dar neperseniai čia atsira
do, suplaukę iš įvairiausių šalių, ir todėl 
negalėjo remtis užsisenėjusais papročiais, 
niekinančiais moterį.

Tečiau ir ten vargu būtų moterįs lai
mėjusios sau teisių sulyginimą, jei nebūty 
tuo pasirūpinusios pirmiau, negu tos val
stijos tapo valstijomis. Dalykas tame, 
kad norint bent kokioj valstijoj bent ko
kius įstatymus pakeisti kitais, reikalinga 
kreiptis į visy 48 valstijų parlamentą (kon
gresą), arba, teisingiau pasakius, į visy 
Jungtiniy Valstijų atstovus ir laukti jy 
pritarimo. Paskutiniais 
yra pradėjusios Oregono 
lauti teisiy sulyginimo ir 
džiausiu pasipriešinimu.

Bet šiaip imant, Amerika yra viena 
iš ty šaliy, kur moterįs didžiausią laisvę 
turi. Visy mokyklų durįs joms pravertos, 
visur beveik yra renkamos į mokyklų ta
rybą ir į įvairias savy valdos įstaigas. Gali 
taip pat visokiose visuomenės įstaigose 
tarnautojų vietas užimti. Kaikurios krik
ščioniškos tikybos leidžia moterims dargi 
dvasiškiais būti. Viena vilnietė, dalyva
vusi 1907 m. Amsterdamo tarptautiniame 
motery teisiy sulyginimo kongrese, pasa
kojo apie tą ypatingą įspūdį, kuomet pir
mą to susirinkimo dieną miss Shaw, žila, 
visai baltplaukė senelė kunigo rūbuose lai
mino iš sakyklos kongresan susirinkusias 
moteris ir karštais žodžiais meldė Viešpa
ties visy čia susirinkusiy motery darbus, 
mintis, norus ir žodžius globoti.

Paskiau kongreso laiku ta pati miss 
Shaw buvo išrinkta sekretoriumi ir nenu
ilsdama per kelias dienas pildė tą taip 
sunkią ir tiek galvojimo reikalaujančią 
orįedermę. Kongresui gi pasibaigus, pa
kvietė dar ji pati visas moteris susirinkti 
viename miesto pleciuje. Susirinko didžiy 
didžiausia minia klausytojų. Tuomet tas 
anos dienos dvasiškis ir tas rimtas kon
greso sekretorius ėmė pasakoti visokius 
juokingus savo susidūrimus ir ginčus mo
tery klausime su vyrais ir visokius iš vy
ry lūpų išgirstus išsitarimus apie 
judėjimą. Ir miss Shaw visą tai 
taip gyvai ir linksmai papasakoti, 
keliy tūkstančių žmonių krūtinių
per kelias valandas nenustojęs linksmiau
sias, širdingiausias juokas.

Tiek apie tą nepaprastą moterį, daug, 
daug pasidarbavusią sukėlime Amerikos 
moteryse susipratimo ir pažvelgimo į 
ve, kaipo į žmogų -pilietį.

Negalima nepažvelgti dar į tai, 
laimėjo tos šešios Amerikos valstijos, 
teikę moterims teisiy sulyginimą,
biausia išgirsti mums, ką ty valstijų vy
rai apie tokį motery teisiy sulyginimą 
mano.

Laikraščiuose nuolat randame tvirti
nimus, jog nuo to laiko, kuomet moterįs 
ėmė dalyvauti rinkimuose, tie rinkimai 
atliekami ramiau ir rimčiau. Beto, visi 
vyrai iškalno žino, jog nė vienas iš jy ne
bus į atstovus renkamas, jei jis nesistengs 
tikrai doras žmogus būti.

Motery darbo apmokėjimas irgi visur 
pakįlo. Išdalies ačiū įstatymams, kurie 
tuom—moterims prisidėjus—pradėjo rū
pintis. Išdalies ir todėl, jog moterįs, po
litikoje išsilavinusios, išmoko geriau orga
nizuotis. Valstijos pinigais — moterims 
dalyvaujant—irgi atsargiau verčiamasi.

Kova su girtuoklybe ir paleistuviavi- 
mu vedama karštesnė, nekaip tais laikais, 
kuomet vieniems vyrams buvo šalies val
dymas pavestas.

Šiaip motery, užsiimančių vien tik po
litika, kol kas nedaug. Užvis daugiau 
motery gabių politikių turi Colorado vals.

Wyomingo valstijoj, kur moterįs jau 
nuo 1869 m. turi politikos teises įgijusios, 
kriminaliniai nusidėjimai (plėšimai, užmu- 
šinėjimai) nepasididino nuo any mėty iki 
šiai dienai nė kiek, nežiūrint to, jog gy
ventojų skaičius daugau kaip du sykiu pa
didėjo. Visosose Jungtinėse Valstijose, 
aplamai imant, gyventojai padidėjo tik 40 
nuošimčių. Kriminalinių nusidėjėlių Wy-

moterų 
mokėjo 
jog iš 
veržėsi

sa-

ką 
su- 

Svar-

ominge buvo 1880 metais tik 72 vy
rai ir 2 moteri; tiek-pat buvo 1869 m., o 
1890 metais randame tiek -pat vyrų nusi
dėjėlių ir nė vienos moters.

Neprošalį bus paminėjus dar čiaColo- 
rados gubernatoriaus Aivos Adamso pra
kalbos, laikytos Oklahomos kongrese:— 
“Niekur moterįs nėra taip guodojamos, 
kaip mūšy susirinkimuose. Nežinau nė 
vieno susirinkimo, kur moteris būtų bu
vusi užgauliojama. Ačiū bendram visuo
menės ir politikos veikimui, vyras pas mus 
pasidarė doresnis, o moteris nieko nenu
stojo. Išpradžiy mūšy moterįs, įgijusios 
piliečių teises, elgėsi labai nedrąsiai. Joms 
išrodė, kasžin kokia išmintis reikalinga 
balsavimui. Tečiau užteko metų ir mote
rįs visai apsiprato su savo naujomis prie
dermėmis. Ir faktas, niekeno neužginči
jamas, kad tais metais buvo mūsų moterų 
nupirkta tiek knygų apie politikos dorą 
(etiką) ir parlamento įstatymus, kiek 
visu mūšy valstijos gyvavimo laiku 
nebuvo. Aišku kaip mūšy moterįs no
rėjo ir mokėjo prie savo piliečio prieder- 
miy pildymo prisiruošti. Ir šiandien jos 
tas priedermes geriau žino, nekaip męs, 
vyrai. Moteris pačiu prigimimu doresnė 
už vyrą. Ji yra didesnė priešė viso to, 
kas gali į jos vaikus netikusią įtekmę tu
rėti. O kokios motinos, tokie bus papras
tai ir vaikai, o kokie vaikai, tokia ir vi
suomenė. Aš esu atvažiavęs iš šalies, kur 
visi žmonės turi lygias teises. Aš atva
žiavau jums pasakyti, jog męs nesigailime 
tokią laisvę įgiję.”

Šiaip 1848 metais įsikūrusios Ameri
koj motery teisiy sulyginimo draugijos ir 
šiandien tebeveikia. Išsiskaidė tik jos į 
daugybę mažesnių skyrių. Ty skyriy įsta
tymai kai kuriuose klausimuose skiriasi 
vieni nuo kitų, tik vienas svarbiausias 
punktas:—“politiškų teisiy sulyginimo 
reikalavimas” lieka visur tas pats. Vie
ną sykį į metus yra šaukiams visuotinas 
motery susirinkimas. Į tą susirinkimą 
vyksta paprastai visy skyriy atstovės ben
drai tartis, bendrai prie tolimesnės kovos 
už savo teisės ruoštis, bendrai sau valdy
bą iš narsiausių ir didžiau sugebančių 
dartbuotis narių rinktis.

Motery draugijos išskaido ten savo 
veikimą į tris dalis: 1) visupirm agitacija; 
2) paskui susiorganjzavimas; 3) stengimos 
pažinti savo šalį ir jos reikalavimas.

Agitacija didžiausiai yra varoma spauz- 
dintu žodžiu. Pati motery draugija lei
džianti savo laikraštį “Pažanga” (“Pro
gress”). Atsišaukimai į visuomenę beto 
nuolat spauzdinami ir platinami. Skel
biami ir konkursai, kur dalijamos dovanos 
už geriausius motery klausimą aiškinan
čius raštus.

Nors tiek Amerikos motery yra daro
ma teisiy lygybės laimėjimui, tečiau pa
sekmės kol kas nekokios.

Mums susipratusioms lietuvėms dar 
liūdniau darosi, pažvelgus į savo seseris, 
kurioms prietarai ir šviesos stoka nelei
džia prisikelti iš to miego, kuriuo yra am
žius miegojusios.

“Žibutė”.

RUDENS VEJ ALIS.
Žalios lapijos meilus pavėsis 
Jau nebekviečia mus pasilsėt,. 
Pasigrožėti gražiais vaizdeliais, 
Ir pasvajoti ir paliūdėt.

Lapai nuvyto, rudens vėjalis 
Gena svajonę lauk iš galvos.
Rimtai jis kužda liūdną žinelę, 
Kad juodos dienos kelią pastos.

Jau kibirkštėlę laimės saldžiosios 
Buvo užžiebus vilties aušra,.
Bet ją apnyko rūstus šešėliai, 
Piktai nuskynė rudens šalna.

Vėjalis kužda liūdną žinelę.
Įtempęs girdą, žinios klausaus: 
Beneišgirsiu vėjo akkorduos’ 
Nors vieno garso švelniai- ramaus.

Per tirštą tinklą nykaus miglyno 
Rytojaus saulė kelią nušvies.
Gausme vėjalio girdžiu aš gaidą 
Laimės ir vilties ir ateities.

Rūsčiai ji skamba, bet ji galinga 
Ir viešpatingai draiko ūkus.
Ji mano širdį liepsna apšviečia 
Ir liepia rinkties kovos ginklus.

Tik gausk, vėjali, kaip gaust papratęs, 
Jau tavo raudą aš suprantu.
Kančias žmonijos man išrokavęs, 
Tu apginkluosi mane kerštu. ’ .

Širdis teisinga, protas galingas 
Tegul nušviečia kovos takus. 
Vergu negimęs, vergu nemirsiu;
Tas man ne draugas, kas nuolankus.

Don Alberto.
19—X—12. Hoboken, N. J.
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LAISVE

Dvi teisybi.
Dabartnė žmonija yra su

siskaldžiusi j politiškas ša
kas, kovojančias tarp suvęs; 
padalinta į viešpatijas, iš
auklėta ant neapykantos tau
tu, slepianti savyje amžiną 
kovą tarp “augščiausio” Vieš
pačio vyro ir vergės moters. 

* Nuo žilos senovės męs ma
tom, kad vyras skaitosi pra
džia visko. Jisai yra “ga
lingiausiu” žmonijos tarpe. 
Moteris — jo vergė. Todėl 
nieko nėra stebėtino, kad 
tarp vyro ir moters eina ko
va ir kad pirmųjų įtekmė pa
mažu pradeda pulti, o antrų
jų kilti. Kad nelygybės 
kampai, ant kuriu statoma 
gyvenimo namai, vis smar
kiau ir smarkiau pradeda 
kilti ir lyginties. Kiekviena 
diena vis iškelia tarp tu dvie
ju ypatų naujus gyvenimo 
klausimus, kuomet seni dar 
nėra galutinai išrišti; žmoni
ja laužo sau galvas ant išri
šimo vieno dalyko, o jau gy
venimas stato antrą. Senoji 
“teisybė” dar nenumirė, o 
naujoji “užgimė” — ir dvi 
teisybi, viena šalę kitos, gy
vena ir suka žmonijai smege
nis, nuodija protavimą, nes 
dvi teisybi negali sykiu gy
venti, kurios viena kitai yra 
priešingos.

Vienok labai įdomu tas, 
kuomet žmonija pradeda ap- 
kainuoti du poliusu - vyrą ir 
moterį. Jeigu eina kalba a- 
pie kokią nors žymią moterį, 
kuri xyra atsižymėjus ar tai 
visuomeniškuose reikaluose, 
ar tai kitokiuose darbuose, 
tuomet apie ją kalbama tru
putį rimčiau, su nekuriuo su
silaikymu, nors ir ten būna 
pajuoky, paniekų ir t. p. Bet 
kuomet pradedama kalbėti 
ar rašyti apie paprastą mote
rį vergę — tuomet stačiai ne
žinai, ar išto visko juoktis, 
ar eiti į didžiausią neapykan
tą.

Jeigu męs rašom ar kal
bam apie dorą, pavyzdingą 
moterį, tai męs ją išgiriam, 
kad tyki, darbšti šeimyninin- 
kė, prisirišus prie savo na- 
my, myli ir gerbia savo vy
rą. Bet męs visai nekalbame 
apie tai, kad ta Ona ar Ma
rijona jau ne žmogus, bet 
tik savo vyro šešėlis; kad ji 
dėlei savo “augščiausio” Vie
špačio vyro, išsižadėjo savo 
esybės, išsižadėjo būti “aš” 
ir pasiliko tik jo šešėliu. Jau 
Onos ir Marijonos seniai nė
ra. O draugai “augščiau
sio” viešpaties, matydami, 
kad Onos ir Marijonos jau 
nėra, o tik matosi jy nebylis 
šešėlis, stebinsi, kad tas 
“augščiausis” viešpats yra 
laimingas, kad buvusios 0- 
nos ir Marijonos šešėlis puo
šia jo namus, kad sugrįžš- 
tant jam iš kur nors pasitin
ka tas šešėlis su mielais žo
deliais, linksma dainele. Ir 
taip, nebuvo daugiaus Onos 
ar Marijonos, o tik buvo 
“augščiausio” viešpaties ra
mus, tykius ir nuolankus še
šėlis... Garbė tau, moteriške, 
kad tu, mylėdama savo vyrą, 
mokėjai pavirsti į šešėlį!

Bet ką tas reiškia? Iškur 
tas viskas atsirado, kad vie
nas skaitytysi “augščiausiu” 
viešpačiu, o antras tapty jo 
šešėliu? Kas tuos įstatymus 
išleido? Kodėl daleidžiama 
vienam viešpatauti, o ant
ram būti jo šešėliu ir reika
lauti nuo to šešėlio visokiy 
patamavimy? Ar tik dėlto, 
kad tas šešėlis yra • persiIp- 
nas, tai jis ir turi pražūti? 
Ar tai dėlto, kad jis nuolan
kesnis, gailingesnis ir minkš
tesnės širdies, tai privalo po 
“augščiausio” viešpaties ko
jomis voliotis ir užganėdinti 
jo kūniškus pageidimus?

Ne, bereikalo męs karš- 
čiuojamės. Tik paklausyki
te ir gerai pamislykite, apie 
ką eina kalba. Ar tai apie 
žmogy? O ne, eina kalba tik 
apie moteriškę. O juk mo
teriškė, kaip žinoma, žmogu
mi neskaitoma. Tik prisi
minkime žodžius Meterlinko: 
“Kuomet męs kalbame apie 
garsy vyrą, męs jį persista- 
tom karžygiu, smarkiu kovo
toju; bet kuomet pradedam 
kalbėti apie moterį, męs ją 
persistatom už gražią stovy- 
lą, kuri pastatyta muzėjuje. 
Moteris — nespalvuotas pa
veikslas, suaustas iš snau- 
džiančiosL medegos, su už
gniaužtais jausmais ir akty- 
višku judėjimu. Ji maloni 
tedėl, kad neturi jausmy, ge 
ra — kad niekam negali už
kenkti, teisinga todėl, kad ji 
niekur neprileidžiama, kant
ri nuolaidi todėl, kad ji at
stumta nuo visokio veikimo. 
Visos šitos geradėjistės gali 
žydėti ir ant lavony...” Ir 
ištiesy, argi neteisybė pasa
kyta apie moterį? Argi ne 
taip skaitoma ta moteris, ku
ri atsidavus su visa savo sie
la “augščiausiam” viešpačiui 
vyrui? Kaip aiškiai priešta
rauja senoji “teisybė”, pagal 
kurią apkainuojama moters 
vertė, žmoniškumas...

Ikišiol męs kalbėjom apie 
moterį “augščiausio” viešpa
ties vyro. Dabar- gi męs per- 
sistatykime sau, kad vyras 
atsidūrė moteries rolėje, o 
moteris- vyro. Męs atimam 
visas nuo vyro buvusias pa
reigas ir pavedame jas pildy
ti moterei, o moters-vyrui. 
Tuomet, man rodosi, kad 
męs turėtume tik pasijuokti 
iš vyro ir pasakyti: štai ką 
daro meilė! Bet kalbos apie 
“vyrą-šešėlį” jokiu būdu ne- 
galėty būti. Ir jeigu tam 
vyrui prireikty stoti prieš tei
sybės teisėją — jis rūsčiai pa- 
sakyty: “Žmogau! Tu neiš- 
pildei savo užduoties.”

Bet ką-gi pasakyty tas 
pats teisėjas mylinčiai mote
riai savo vyrą?

— Kuom tu buvai, mote
riške?

Aš buvau ištikima jo 
pati,_ paklusni jo vieno tar
naitė. Dėlei jo aš išsižadė
jau nuo savo “aš”, nuo vis
ko, kas mane darė atskira, 
savystove ypata... Aš buvau 
“jo” šešėliu, teisingu jo at
spindžiu”...

Eik sau laimingai, mo
teriške. Tu sąžiniškai išpil- 
dei savo užduotį.

Nuolatos girdisi koks-tai 
silpnas, graudingas, tartum 
iš grabo, vaitojimas moters- 
vergo, šešėlio viešpaties. Bet 
ten vaitoja ne Ona su JMari- 
jona, bet milijonai ty mote
ry, kurios yra atsidavę tar
nauti savo vyrams— mote
ry, kurios dėl vyry išsižadėjo 
savo “aš”, kad,pasilikti am
žina tarnaite “vienotinio”...

Toks tai motery gyveni
mas buvo ir yra.

Bet ant atmainos senai tei
sybei, su jos veidmainingu 
veidu, ateina nauja teisybė, 

ta, kurią neša ant savo 
silpny pečiy milijonai mote
ry... Jos savystoviai ir drą
siai pradeda žiūrėti į akis 
žiauram gyvenimui, ir sun
kioj kovoj, kurioj nuolatos 
mirtinai sužeidžia, ios prade
da įgyti savo “aš’y ir prade
da atsikratyti vieną po kitam 
savo bereikalingą nuolanku
mą. Ir jau ne graudus vai
tojimas, bet drąsus šauks
mas pasklyta po visą pasau
lį: “Prie darbo, greičiau 
prie darbo! Daugiau švie
sos, liuosybės... Tyro liuoso 
oro, naujos teisybės, naujos 
ateities, prie kurios nereikės 
moterei pinti vainiką iš savo 
“aš”, kad apvainikuoti savo 
“vienatinį”. Tos ateities^ku- 
rioje ir moterįs sustiprės ir 
drąsiai iškils augštyn su sa
vo numylėtiniu, ne “augš
čiausiu” viešpačiu, bet lygiu 
draugu, kad sykiu kovoti ir 
tarnauti visuomenei.”

V. Paukštys.
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Girtybė žmogy pakirto. Mirdamas jisai įsivaizdina tuos, laikus, kada karčemose link
smai leido laiką su savo draugais, kada prieš kiekvienus rinkimus galėjo atsigerti nuo 
politikieriy už dyką. Bet ta politikieriy malonė atėmė nuo jo sveikatą ir dabar žūsta.

Moterų uždarbiavimas.

Daugelis motery užsidirba 
sau pragyvenimą nepadoriu 
būdu. Męs tankiai matom 
besivalkiojant gatvėmis jau
nas, o kartais net ir apyse
nes moteris. Jos jieško pirk
lio, kuriam galėty parduoti 
ant valandėlės savo kūną. Į 
tokią merginą bei moterį vi
si žiūri su pasibjaurėjimu, 
daugumas ją net už žmogy 
nelaiko. Bet ar ji verta to
kio pasibjaurėjimo? Kodėl 
męs neužduodam sau klausi
mo: ar visos jos veda nedorą 
gyvenimą iš savo liuoso no
ro? Ne. Visai maža dalelė 
randasi tokiy motery, kurios 
iš savo liuosos valios atsiduo
tu paleistuvystei. Daugu
mas motery paleistuviauja 
tik todėl, kad kitokios išeigos 
iš vargo nesiranda. Kartais 
net verkdamos ir besibjaurė- 
damos paleistuvyste, bado 
priverstos, jos pradeda par
davinėti savo kūną.

Ir ištikry jy, ar gali mote
ris pragyventi, uždirbdama į 
savaitę tik po 3 arba 4 dol.? 
Niekados. Jeigu ir prasčiau
siai maitintysi ir tai ty 3 dol. 
neužtenka vien tik ant mais
to. O kur kambarys, rūbai 
ir kitokios išlaidos? Taigi čia 
jau ir pasirodo, kad dėl ty 
visy reikalu jos priverstos 
yra užsiimti nelegališku už
darbiavimu. O mažai uždir
bančiu ir visai nedirbančiu 
motery šiandien yra tūkstan- v • •ciai.

Ir kas tame kaltas? Aiš
kiausiai matom, kad kapita
listiškas surėdymas. Vyrai 
yra išnaudojami, bet moterįs 
dusyk daugiau. Jeigu vyras 
ir moteris dirbty vieną dar
bą ir abudu lygiai padaryty, 
tai vyras gauty 12 dol., o 
moteris 7 dol. Pragyveni
mas gi moterims nei kiek ne 
pigesnis. Už maistą jos turi 
mokėt tiek, kiek ir vyrai. 
Traukiniu arba gatvekariu

motery taipgi pigiau neveža, užfundyti bačką alaus. Am- 
Motery drabužiai dar bran- brazevičia irgi liepė už jį 
gesni, negu vyry. Taigi iš balsuoti. Trečias kalbėjo V. 
ty mano nurodymu turi būt Leščinskas. Ką tas žmogus 
kiekvienam aišku, kad ne vi-. norėjo pasakyt, sunku buvo 
sos moters liuosnoriai paleis- suprasti. Pliauškė, kas tik 
tuviauja. Didesnę dalį to- jam ant seilės užėjo. Ant 
kiy motery kapitalizmas iš- pabaigos dar kalbėjo miesto 
stumia iš kelio doros. Kol igaspadorius ir kiti. Užsibai- 
viešpataus kapitalizmas, tol ; gus prakalboms, susipratę 
jaunos mergaitės bus priver-1 darbininkai išsiskirstė, o prie 
stos žengti paleistuvystės 
pragaran.

M. R. Lietuvaitė.

Korespondencijos
Newark, N. J.

Čia lietuviy priskaitoma 
apie keturis tūkstančius, ku
rie yra susiorganizavę į įvai
rias draugijas, kuopas, ir 
kliubus. Bet apšvietos ir po
litikos reikalais mažai kas 
rūpinasi, išskyrus 11 L. S. S. 
kuopą. Tik dabar, artinan- 
ties rinkimams, nekurios 
draugijos pradėjo rūpintis 
politika.

23 spalio L.S.S. 11 kuopa 
buvo parengus prakalbas. 
Kalbėjo “Laisvės” redakto
rius L. Prūseika apie politi
ką, puikiai perstatydamas so- 
cijalizmo programą ir nu
peikdamas kapitalisty parti
jas. Kalba susirinkusiems 
labai patiko.

24 spalio Lietuviy Demo
kratu Politiškas Kliubas taip
gi turėjo prakalbas. Susi
rinkimą atidarė V. Ambra- 
zevičia ir ragino, visus bal
suoti už demokraty partijos 
kandidatą ant prezidento, 
sakydamas, kad kada Wilso- 
nas bus prezidentu, tai lietu
viai užims geriausius darbus 
ir valdiškas vietas. Potam 
jisai perstatė kalbėti kokį-tai 
girtą airį, kandidatą ant ko- 
kio-tai urėdo. Tasai užsi
rangė ant pagrindu su kepu
re ir, įsikandęs cigarą dan
tyse, prašė lietuvius balsuoti 
už jį ir užtai jis ketino jiems

dainos jauny, mergaičiy cho
ro ir griežė muzika. Pasku
tinį vakarą kalbėjo “Kel.” 
red. Antonovas iš Bostono. 
Zmoniy kožną vakarą buvo 
daug. Kaip girdėtis bus dik- 
čiai pelno.

24 spalio buvo parengtos 
prakalbos Tėv. Myl. Dr -sies, 
salėj Visy Šventy parapijos. 
Žmoniy prisirinko apie 500. 
Prakalbu vedėjas buvo K. 
Stonkus. Kalbėjo Dr. Matu
laitis iš Bostono. Savo kal
boje nurodė mokslo ir drau
gysčių naudingumą. Prieg- 
tam griežė lietuviška orkes
trą. Žmonės praleido sma
giai laiką ir potam išsiskir
stė. Vikrus Vaikinas.

Scranton, Pa.
37 spalio čia atsibuvo pra

kalbos, surengtos per Prov. 
Kliubą ir S.L. A. kuopą. Kai-i 
bėtojais ant programos buvo I 
pažymėta šios ypatos: F. 7a- 
vatkauskas, M. Valentinavi-i 
čia ir Dr. Šliupas. F. Živat
kauskas gana plačiai kalbėjo 
apie darbininkus ir apie S.L. 
A. Daug pasakojo apie so- 
cijalizmą ir naudingumą dar
bininku klesai. Ant galo nei 
iš šio, nei iš to pagyrė pro- 
gresisty partiją, nes ji, gir
di, turi gerą platformą dėl 
darbininky. Gaila, kad p. 
Živatkauskas socijalistus pa
gyrė, bet neliepė už juos bal
suoti. Iš tokio socijalisto, 
kokiu Živatkauskas save pa
sistato, darbininkams maža 
vertė.

Antras kalbėjo M. Valen- 
tanavičia. Primalė visokiy 
nesąmonių, bet nieko gero 
nepasakė. Tik šaukė, kad 
visi balsuotu už Roosevelto 
partiją. Ir dar gyrėsi esąs 
geru socijalistu. Geriau jam 
tikty vardas persivertėlio,bet 
ne socijalisto. Jo kalbos ne
apsimoka atkartot, nes jo
kios svarbos neturi.

Trečias turėjo kalbėti Dr. 
Šliupas, bet matomai pirmie
ji du kalbėtojai išreiškė jo 
nuomonę, tai jis pasiskubino 
išeiti iš salės.

Toliaus kalbėjo senas žmo
gelis Paseckas. Jo kalba bu
vo tikrai darbininkiška. Su
drožė visokiems kunigams- 
nebuvėliams ir ant galo kar
štai ragino balsuoti už soci- 
jalistą ant prezidento V.Deb- 
są.

Ant galo pirmsėdis pašau
kė iš publikos J. B. Smelsto- 
riy, kuris savo mandagioj 
kalboj nurodė, kad vieninte
lis darbininky išsiliuosavimo 
būdas yra balsavimas už so- 
cijalisty partiją.

Proletaras.

Auka kapitalizmo ir kuni
gijos Lawrence’e, Mass.

20 spalio liko užpultas val
katų lietuvis Jonas Smolskis 
ir žvėriškai sumuštas. Keli 
žmonės matė, kaip užpuoli
kai pasitraukė j šalį, paskui 
pasišaukė policistą ir rodė, 
kad tie mušė tą žmogy, bet 
policistas neėmė razbaininky. 
Jį nuvežė į ligonbutį ir kada 
gydytojai apžiūrėjo,tai pasa
kė, kad jam pagelbos nėra. 
22 spalio, 7 vai. vakare mi
rė. Velionis buvo vedęs, tu
rėjo 27 m. amžiaus, paėjo iš 
Vilniaus gub., Traky pav., 
Butrimoniy vai., Kriaučioniy 
kaimo, Pivašiuny parap. Pa
liko dideliame nusiminime 
moterį ir 17 mėnesiy kūdikį. 
Velionis liko užpultas už uni
jos guzikutį, iš priežasties 
katalikišky kunigu pamok
slu, kurie liepia neapkęsti ty 
žmoniy, kurie priguli prie ši
tos unijos. Jo moteris paei
na iš Vii. gub., Traky pav., 
Varėnos vai., Marcinkoniy 
bažnytkiemio, 4 m. kaip že- 
nota, po tėvais Rožė Jazike- 
vičiutė, po vyrui Smolskienė.

Per pasidarbavimą lietuviy 
brenčiaus sekr. Z. Pekarskio, 
auky surinkta 17.25 nuo Ar- 
lingtono darbininky, kurie 
sudėjo vainikams nupirkti; 2

politiškų bačky pasiliko tik 
tamsunai.

Ir ką jūs manot, draugai 
skaitytojai, apie tokius mūšy 
tautininkus, kaip p. Ambra- 
zevičia? Juk jie parduoda sa
vo brolius kapitalistiškom 
partijom už aly ir degtinę.

Dagis.
Gardner, Mass.

27 spalio 89 L.S.S. kuopa 
parengė prakalbas. Kalbėjo 
F. J. Bagočius. Jo kalbos 
klausėsi apie 300 žmoniy. F. 
Bagočius savo užimančia kal
ba klausytojus labai užinte- 
resavo. Publika užsilaikė ra
miai ir atydžiai klausėsi.

Visiems žinomas
Worcester, Mass.

Spalio 23 d. buvo sušauk
tas specijališkas susirinkimas 
Lietuviu Ukėsy Kliubo ant 
Beaver Hall, kaslinkateinan- 
čiy rinkimy. Ant susirinki
mo kalbėjo republikony kan
didatas ant kongresmano S. 
Winslow. Nurodė savo par
tijos ir savo ypatos gerumą. 
Kalbėtojas apmokėjo kaštus 
už salę ir davė susirinkusiems 
cigary. Mat tikisi gauti nuo 
lietuviy balsus. Daug neap
šviestu žmoneliy buvo užga
nėdinta. Po prakalbu kilo 
kritikos. S. Bakanauskas nu
peikė republikonus ir jy veid- 
mainingumą. Tas tamsū- 
nams nepatiko. A. Liutke- 
vičia pašokęs ėmė ginčytis ir 
koliot S. Bakanauską. Kilo 
sumišimas ir taip išsiskirstė 
be apsvarstymo.

Spalio 23, 24, 25, 26 buvo 
fėrai Visy Šventy parapijos. 
Per tuos visus vakarus buvo 

vainikus nupirkus, liko $12 
su centais dėl sušelpimo ne
laimingos našlės.

'24 spalio vėl turėjome dide
les tarptautiškas prakalbas. 
Kalbėjo W. D. Haywood, C. 
Tresca ir J. Smitas. Visi kal
bėtojai nupeikė kunigy kur
stymą vieny prieš kitus ir val
džios brutališką elgimąsi su 
žmonėmis. Žmoniy buvo virš 
1000, visi klausėsi ramiai ir 
vienbalsiai nutarė, kad Smol- 
skį I.W.W. unija palaidoty. 
Visi su mielu noru nutarė 
mokėti ekstra po 10c. del su
šelpimo nelaimingos našlės ir 
jos kūdikio. Taipgi visi su 
karštu atjautimu pritarė nu
sipirkti po kvietką laike ve
lionio laidotuviy. 26 spalio, 
kada jau artinosi laikas lai
dojimo, tuoj po piety pradė
jo žmonės rinktis prie IWW.. 
svetainės ir pirkti kvietkas, 
o jau 15 min. iki 4 v. pribu
vo ir benas. Viskas buvo pri
rengta, žmoniy prisirinko į 
4000 - 5000. Greitai pribuvo 
ir aniuolai sargai su paikomis 
ir išvaikė muzikantus, pradė
jo stumdyti žmones. Vienas 
nespėjo greitai pasitraukti, 
tuojaus jį suareštavo. Bet 
žmonės v ištiek nenusigando 
ir,pasiskirstę į šalis,ėjo iki lie
tuviškos bažnyčios. Atlikus 
pamaldas vėl visi traukė lin
kui kapiniy. Ant kapiniy 
Haywoodas pasakė trumpą 
prakalbą. Paskui iš visy pu- 
siy pradėjo kvietkas berti 
ant velionio kapo. Kiek pra- 

Isiskirsčius žmonėms, pradėjo 
(nešti puikiy kvietky vaini- 
(kus: 1) Generališko Komite- 
i to, 2) 20 lokalo, 3 ir 4) Ar- 
ilingtono dirbtuvės darbinin- 
[ky Comming ruimio, 5) Lie
tuviy brenčiaus, 6) Lenky, 
7) Franko belgy, 8) Italijony 
ir *9) Sirijony. Viso vertės 
apie 100 dol. Senesni žmo
nės pasakoja, kad tokiy pui- 
kiy laidotuviy nesą matę.Tik 
labai buvo juokinga, kad nu
mirusį žmogy policija su pai
komis padėjo nulydėti. Žo
džiu sakant, laidotuvės atsi
buvo puikios. Lai būna jam 
lengva šios šalies žemelė. 
Manau, neprošalį bus pami
nėjus, kad vėl vienas mažo
sios buržuazijos, t. y. liet, 
biznierius įskundė policijai 
liet, skyriaus 6 brenč. sekre
torių Z. Pekarską už dalini? 
mą lapeliy, kviečiančiu daly
vauti velionio laidotuvėse. 
Tuojaus buvo teismas ir tu
rėjo užsimokėti 5 dol.

26 d. spalio vėl suareštavo 
|IWW. unijos centro sekreto
rių Adamsoną už dalinimą 
lapeliu. Liko paleistas po 
$100,00 kaucijos.

Dabar jau auky surinkta į 
50 dol. dėl sušelpimo nelai- 

(mingos našlės ir jos kūdikio. 
Už kvietkas surinkta $59,00, 
o nupirkimas lėšavo $25,00, 
likusieji paskirti velionio mo
terei. Taigi, kaip matote ši
ta unija rūpinasi visais, todėl 
aprūpino ir šitą nelaimingą 
našlę ir nušluostė ašaras nuo 
jos veido.

Dar turiu pranešti “L.” 
skaitytojams, kad jau tiems, 
kurie 12 spalio gatvėmis 
maršavo ir po dirbtuves šo
kius ir balius turėjo, nedaliai 
laiko praslinkus gavo žinią, 
jog po 10c. nuo dolerio gaus 
mažiau. Dabar ateina ir 
klausia unijos komiteto, ką 
reikia daryti. Bet komitetas 
duoda tokį atsakymą: pri
gulėki t prie unijos, tai tuo
syk męs rūpinsimės, o dabar 
darykit, kaip sau norit. To- 
dėl matydami, kad jau pati 
kompanija verčia prigulėti, 
tai daug ir prisirašo.

J. Lukšinis.
P. S. Pereitam “Laisvės” 

numery matomai per Redak
cijos neapsižiūrėjimą mano 
rašyto į korespondencijoj įsi
brovė klaida. Auky ant pra- 
kalby surinkta ne 8 dol., bet 
$4.63.. J. L.
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VIETINES ŽINIOS

kimulio, Severosnuo

bronchito, palengvina šniokulį,nuo

Bahamas pert™ki‘bronchil’nuo

mešlingumo krupo palengvina kvėpuoti,nuo

Plaučiamssunkaus kvapo, užbėga plaučiu ligoms,nuo

(SEVERA’S BALSAM FOR LUNGS)

Vaikai mėgstaSuaugeliai užsiūki juo.
25 ir 50 centu.

Ar gerai virškini?Ar turi norą valgyti?
Dr. Chas R. Vinal

KOVA

1815 E. Moyamensing Avė.KovaVARTOJIMUI IŠLAUKO

A

Didžiausias
Darbininkų 
Sąvaitinis 
Laikraštis

I .eidžiamas 
Lietuvių Soc. 
Sąjungos 
Amerikoje

kosulio,

sulaiko kosulį,

T" ................  — '■ ■■ I '■■■■■'

SS Severos vaistai visur yra žinomi savo gydymu gerumais.
Pereitam “Laisvės” nume

ry buvo rašyta, kad Petras 
Taukunas, kuris dirba Suf
folk Brewing Co., išnetyčiu 
sumušė 7 baksus alaus ir už
tai kompanija jį privertė už
simokėti 7 dol. Dabar mums 
praneša M. J. Hines, Bottler 
ir Drivers unijos sekretorius, 
kad Petras Taukunas už su
muštus alaus butelius kom
panijai nieko nemokėjo ir 
kompaija už tai nieko nuo jo 
nereikalauja.

Bostono 162 L.S.S. kuopa 
rengia koncertą ir baliŲ, ku
ris atsibus subatoj, ’ 2 lapkri
čio (November), 1912 m., 
svetainėj Knights of Honor, 
730 Washington st., Boston, 
Mass. Prasidės 7 vai .vakare. 
Bus dainos, deklamacijos, 
muzika, skambįs ant mando
linos, o ant galo bus šokiai 
su dovanomis. Žodžiu sakant, 
bus labai linksmas vakarėlis 
su daugybe įvairiausiu pa- 
marginimy.

Ta pati 162 kuopa turės 
nedelioj Bostone prakalbas. 
Kalbės geriausi kalbėtojai. 
Atsibus 3 lapkr.2 vai.po pie
ty Hancock svetainėj, 2 No. 
Russell st., kamp.Cambridge 
st., Boston, Mass. Kviečia
mi visi lietuviai kuoskaitlin- 
giausiai atsilankyti.

Ant 23 lapkričio L.S.S. 60 
kp. rengia teatrą Dahlgren 
svetainėj, So. Bostone. Šiuo 
kartu bus perstatytas “Eks- 
proprijatorius”, tai juokin
giausias veikalas, kokis tik 
lietuviškoj kalboj yra parašy
tas. Malonu būtu, kad ki
tos draugijos bei kuopos ant 
to vakaro nerengtu jokio pa
silinksminimo.

Ateinančioj nedelioj, 3 lap
kričio, socijalistu svetainėj 
atsibus linksmas koncertas. 
Prasidės 7 vai. vakare. Įžan
ga visiems dykai. Kalbės 
Juras Ridzikas.

“Laisvės” N84 tilpo mano 
laiškas, kaipo atsakymas 
Latvinskui. Kadangi buvau 

t pamiršęs, jog So. Bostone 
yra du Latvinskai Antanas 
ir Petras ir kadangi savo 
laiške vardo neminėjau, tai 
šiuomi pranešu, kad savo 
omenyje turėjau Antaną Lat- 
vinską. Prieš Petrą Latvin- 
ską aš nieko neturiu.

V. Klemka.

Draugysčių Reikalai

Lapkričio 3 d., 7 vai. vakare, po num.
7 Burleigh at., Cambridge, Mass, bus 
prakalbos L.S.S. 71 kuopos. Kalbės L. 
Pruseika ir Dr. F. Matulaitis.

Ateinančio] nedelioj atsibus mėnesi
nis susirinkimas draugystes D. L. K. 
Vytauto. Prasidės 2 vai. po piety. Vi
si sąnariai privalo būtinai atsilankyti.

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 kary 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.

Severos Skilvio Kartuoles
(SEVERA’S STOMACH BITTERS)

Sužadina norą valgyti -pagerina apskritą atsigaivinimą,—pagelbsti virškinti— 
sutaiso vidurius. Tapgi sustiprijančiai veikia į visą kūną. $1.00.

Severos Gothardinis Aliejus
(SEVERA’S GOTHARD OIL)

Ramatų skausmai, sprando sustirimas,
neuralgija pamaitinimas sąnarių,
skaudėjimas krutinėję kaina 50c. skausmas pečiuose, 
suputimas sąnarių, mėšlungis,
laužymas strėnų, sumišimai,

skausmai kokioj nebūk kūno dalyj nuo jo veikmės praeina

Visur aptiekuose. Insitikrink, ar vardas “Severą” yra ant pakelio. 
Jei aptiekininkas negalėtų parūpinti, rašyk mums. Jei reikalauji gy
dytojo patarimo, rašyk mums.

W
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 cigaretes. Pra
šo atsilankyti. Antanas Aba- 
zorius, 207 C st. kamp. Sil
ver st., So. Bostone.

JĖZAUS DRAUGIJA
ARBA JĖZUITAI

Kas jie per vieni ir kaip jie baž
nyčių gelbėjo?

Knygelėj suprantama kai-, 
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
giją.

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

CASTLE SQ. TEATRAS
Perstatymai prasideda 2 va), po piet 

ir 8 vai. vakare.

Šią sąyaitę bus lošiamai

Butterfly Baronet
Publika bus labai užganėdinta šiuo juo

kingu perstatymu.
Ateinančią savaitę bus lošiama

“THE COMMUTERS’"
Tikietus galite gauti po num. 15 Winter 
St. arba teatre ant pleciąus Cąstle Sq., 
Boston, Mass.

ANT. ASMIANSKAS

25c., 50c

Su The James Ellis Co-i 
Kampas B St. ir Broadway 

So. Boston, Mass.
(Męs neužlaikome kitų štorų brenčių) 

Pranešu gerbiamiems Bos
tono irapielinkės lietuviams, 
jog aš tarnauju pas seną ir 
teisingą rakandų kompa
niją The James Ellis Fur
niture Company, kampas B 
St. ir Broadway, So. Boston,. 
Mass. Visi atsilankanti yra. 
maloniai priimami. Męs duo
dame išrinkti geriausius ra
kandus už žemiausią kainą, 
ko kitur negausite. Kiekvie
ną daiktą užtikrinam, jog yr a. 
geras. Ateikite persitikrin
ti, jog męs pigiausia parduo
dame visame Bostone. Krau
tuvė atidaryta Panedėlio ir 
Subatos vakarais. Kitais va
karais pagal sutarimą. Męs 
duodame kurkiną (turkę) su. 
kiekvienu parduotu pečium 
nuo dabar iki Thanksgiving 
dienai. The James Ellis Co.,, 
kampas B ir Broadway, So.. 
Boston, Mass. Pas mus gali
te gaut ir ant išmokesčio.
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Lietuviškas Teatras
su paveikslais, dainoms ir monologais 
paręngia Lietuvių Ukėsų KDubas Cam
bridge, Mass., atsibus 2 d. lapkričio 
(Nov.) 1912 m., 826 Massachusetts avi?. 
Y. M. C. name. Bus sulošta vieno ak
to drama “Salemono Sapnas”, atsitiki
mas iš Rusijos revoliucijos. Dr Geo. 
Tupper skaitys iliustruotą paskaitą apie 
Lietuvą. Prasidės 7:30 vai. vakare., 
Įžanga dykai. Atsilankykite!
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.JCEDAR: RAPIDS 
r -IOWA .

Jau 20 metų 1,1,0 įsteigimo.

229 Hah'ison Avenue |
Arti Broadway, BOS J ON, MASS. i 

Patarimai O V KAI! | 
Šiokiomis dienomis Ht įdaryta nuo 9 iki 8 d.i 
vai. vakare. ••nlmliriilulH nuo 10 ryte 8' 

iki 4 po piet. jį,
Gydome visokias ligas Vyrų, Mo- fe 
tei-ų ir Vaiku ii- taisome DANTIS, j

Ateidamas atsinešk ši apgarsinimų.
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Telephone So. Boston. 845 M

DR. F. MATULAITIS
405 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Valandos:

Nuo 12-2 dieną ir nuo 7 -9 vakare.
Nedėliomis iki 3 vai. po piet.
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AAA naujy Lietuviškų Katalio- 
«/V»vvV gy. Siunčiam j visas dalis 
svieto. Atsiųskit už 3c. štampą, o ka- 
taliogą pasiųsim dykai. J. P. Tuinila, 
822 Washington st., Boston, Mass.

ir prirenka- 
me Akinius

Aki'l Spocijalintas
399 a Broadway

arti E Street

Lietuviška KRIAUČKA
Gerbiamos Lietuvaitės, pranešu jums, 

kad ikišiol gyvenau ant D st., o dabar 
persikėliau ant Broadway po No. 242į, 
ant antry luby. 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
242J Broadway, So, Boston, Mass.

J. P. TUIINIUA
Užlaikom didelę

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

Duodam ant bargo ir ant išmokesčio.

Washington Street
BOSTON, MASS.

Mūsų agentai: J. A. Peldžius, J. Pocius 
J. Pociūnas, J. Tuinila C. Karolius.

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:
UNIT ED STATES

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

Yra geriausis Gydytojas-specijalistas, 
kuris išgydo vyry, motery ir vaiky ligas 
pagal naujausį būdą. Nė jokis gydyto
jas taip pasekmingai neišgydo, kaip 
męs. Ypatingai greitai išgydomo krau
jo ir odos chroniškas ligas. Apie išgy
dytas Inkstų, Pūslės, Nusišlapinimo, 
laukan ėjimo organų, Plaučių, Reuma
tizmo, Kauly, Sąnarių, Ausy, Nosies ir 
Gerklės ligas gali jums paliiudyti tūks
tančiai ypatų. Patarimas DYKAI1

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

140 Boylston Street
BOS'FON. MASS.

1 Akušerka
o

s
s

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

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

o 
(a

e) 
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OPF1SAS 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 butą ta markė, 
o gausi teisingai.

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

25c. 
50c.

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

Egiutero No. 1. 
Egiutero No. 2. 
Žmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis - 
Trejanka 
Linimentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Baisumas 
Antylakson dėl Vaikų 
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. del nemalimo Pilvo - 
Milteliai apstabdymui'

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

Prakaitavimo Kojų
Geležinis Sudrūtintoias Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaikų 
Vaistas nuo Paliauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippo 
Plaukų Apsaugotojas 
Muilas Plauku Saugotojas 
Milteliai nuo Kepenų
Valytojas Plėmų Drabužiuose - 
Rožės Baisumas -
Kinder Baisumas -
Bobriaus Lašai 
Švelnintojas - 
Kraujo Valytojas 
Nervų Ramintojas - 
Egzema arba O 

pas Vaikus
Groblevskio Pleisteris

(K aš ta volo) ...
Pamada Plaukams ... 
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 
Gyduolės nuo Riemens 
Vengriškas Taisytojas Osų 
Inkstų Vaistas (mažesnė) 
nkstų Vaistas (didesnė) 
Akinės Dulkelės
Gydymąs nuo uždegimo Dantų arba 

abelnai Skausmo ir Škorbuto
Gyduoles ir Mostis nuo Parkų 

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

75c.

$3.50 
50c.

10c.
10c.

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

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

$2.00 
$1.00

$1.25
os Uždegimas

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

$1.(0
25c.

$1.25

$2.00 
$2.00

$50

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip
gi privalo užlaikyti visada mūsų puikias 
Lietuviškas gyduoles savo Storuose ant 
pardavimo, kad mūšy tautiečiai reika
laudami, galėtu 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 parduokite mūšy tyras Lietu
viškas Gyduoles, kurias męs gvarantuo- 
jame. Rašykite šiuo antrašu:

ALB. G. GROBLEWSKI
COR. BUM * MAIN ST*.. PLYMOUTH, PA.

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

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

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

P. BUZEWICK,
ilge St., Athol, Mass.

DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA jOLSELIS
Vyno, Visokių l.ikierių, Degtines, Rusiškos "Monopolkos”, 

Šampano, Alaus, Bliaus ir visokių importuotų gėrimų.

Jei nori sveikų gėrynių 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 ZAKOIN & CO.
21-23 Cross St., Boston, Mass.

Užsirašyki! ‘Lietuviu Žurnalą’ 
Išeina kartą į mėnesį ir 

prekiuoja tik 50c metams.
“Lietuvių Žurnalas”, yra 

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

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

“Lietuvių Žurnalas”, 1807 No. Ashland Ave., Chicago, III.

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

jau nedaugiausiai jų turime.

Pasaulių Ratas
Astronomiška knyga. Aprašo apie 
saulę, planetas ir kometas, ir apie 
astronomus, kurie jas surado. Su 
paveikslais. Kaina 25c.

(Pinigus galit siųst krasos ženkleliais)

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

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

V

TEISINGIAUSIA i rfc'T’ir’TZ A 
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LIETUVIŠKA * llulYZl

Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai 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.

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

LIETUVIŠK AI-LENKIŠK AI-RUSIŠK AS

Vienatinis mus tau
tos Medicinos Profe
sorius Massachusetts 
steite. Jau arti 18 
rnety, kaip aš pasek- į/ 
mingai gydau ir at
lieku operacijas. Te- •tAf’AT'.’vi* 
myki!! Neik jieškot " r

manę į aptieką ant 
kampo po mano ofisu, bet lipk vienais 
trepais augštyn iš num. 7 Parmenter St. 
Durys mano ofiso nuteptos baltai, o vir
bui jų ant lentos didelėm raidėm parašy
ta “Lenkiškas Daktaras”. Offiso 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 1O67«R.

Mhsm.

DIDELE SANKROVA

25

Meiles Karštlige
Mintįs ir prilyginimai apie meile. 
Kiekvienam žingeidi ir pamokinanti 
knygele. Kaina tik 
įskilę šiuo adresu:

F. Milošauskis
2nd st., So. Boston, Maės.

visokių lietuviškų, polsky ir rusiškų 
knygų. Reikalingi išpardavikai po vi
sus miestus. Reikalaujant kataliogo 
reikia prisiųsti už 2 c. pačto štampą.

F AO. RICHTER & CO., 216 Peurl St. New York.
Rlehter’Io Congo Pillis yra geros nuo 

viduriu «uklctėjitno. 2V. irNks. ■

No Work - No
TF 1 he Workingman’s 

Problem

Jis tik j senino baltį ir paskui 
turėjo gulėti per savaites

DR. RICHTERTO 

Pain-Expelleris 
prašalįs pavojingus susirgimus 
jeigu vartosi su laiku pagal nu
rodymų, ant dėžutės; 25c. ir 50c. 
už bonką. Žiūrėk ant Inkaro 
ir vardo ant dėžutes.




