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1 Kokių esama tautų Suv. 
v. Valstijose?

Suvienytose Valstijose yra 
6 su puse milijono ateiviu - 
vyru, kurie turi suvirs 21 me
tą. Amerikiečiu gi to paties 
amžiaus yra 17 su puse mili
jono. Tarpe ateiviu pirmą 
vietą užima vokiečiai. Di
desnė pusė Amerikos vokie
čiu įgijo pilietiškas popieras. 
Toliaus eina išeiviai iš Rusi
jos. Tarpe jy betgi piliečiu 
tiktai 26%. Po rusišku atei
viu seka italai.

Pastebėtina, kad atvykė
liai iš Europos piety (italai, 
graikai, ispanai) daug mažiau 
palinkę prie pilietystės, negu 
ateiviai iš Europos žiemiy.
Ettoro-Giovannitti teis

mas.
Ettoro ir Giovannitti teis

mas tęsiasi. Kaltinamyjy 
apginėjai sako, jog valdžios 
liudininkai neprirodė jokios 
kaltės. Pasiremiant tais pa- 
liudyjimais ne tik kad žmo
gų, bet ir katę negalima nu
žudyti.

Vienok, nežiūrint, kad jo
kiu kaltės prirodymy nėra, 
Ettorą ir Giovannitti atsisa
ko paleisti ant parankos.

Amerikos raudonasis 
kryžius.

Amerikos raudonasis kry
žius jau pasirengęs prie gel
bėjimo sužeistųjų Balka
nų karėje. Trįs tūkstančiai 
mielaširdystės sesery jau pa
siruošė prie atlikimo savo 
priedermių.

Amerikos raudonasis kry
žius yra stambiausias skyrius 
tarptautiškojo raudonojo kry
žiaus.

16 žmonių nuskendo.
Montreal, 3 lapkr.—Pasa- 

žierinis garlaivis “Cecilia” 
nuskendo tarpe Montrealio ir 
Valley Field, šešiolika vy
ry, motery ir vaiky nusken
do.

Ėspliozija ant kariško 
laivo.

Norfolk, 3 d. lapkr. Vie
nas žmogus užmuštas ir pen
ki sunkiai sužeisti laike eks- 
pliozijos ant kariško laivo 
“Vermont”.

Streikas ir aukos.
Kaip tik streikas, taip ir 

aukos. Jocksonville Floridoj 
prasidėjo kary streikas. 
Kompanija norėjo pristatyti 
prie darbo kareivius. Iš tos 
priežasties kilo riaušės. Pen
ki karai atakuoti streikie 
riais. Areštuoti keli strei- 
kieriai.

Mieste yra 900 kareiviu.
Kareiviai tarnaus 7 metus.

Pagal kongreso nutarimą 
kareiviška tarnystė Suv. Val
stijose tęsis nebe tris, bet 
septynius metus. Armijoje 
reikės tarnauti keturis me
tus, o tris rezerve.

Veikiausia, norinčiyjy pa
stoti į kareivius skaičius da
bar žymiai sumažės.
Ant Filipinų nėra moterų.

5000 amerikiečiu, kurie už
ima ant Filipinų valdiškas 
vietas, negali apsives
ti, kadangi trūksta, merginy.

Keli filipiniečiai kreipėsi prie 
tūlo daktaro, melsdami, kad 
tas prikalbinty jaunas mer
gaites važiuoti ant Filipiny.

Kaip vargas, taip vargas F
Kiek šampano išgeriame?

Ne męs išgeriame tą šam
paną, bet milijonieriai. Per 
devynis mėnesius šių mėty 
išsiysta į Suvienytas Valsti
jas iš Francūzijos už $2,429,- 
242 šampano. Sulyginus su 
tuo pačiu laiku pereity mėty, 
šiemet išgerta daugiaus už 
trečdalį milijono.

Iškur karštligė.
Tarpais pradeda siausti ko

kia nors liga. Žmonės gal
voja -galvoja ir pagaliaus pa
sako, jog taip dievo duota.

Betgi išteisybės yra visai 
kitaip. Štai nekuriuose mie
stuose Mississippi pakraščiuo
se žmonės pradėjo sirgti 
karštlige. Pasirodė, kad tą 
ligą išnešiojo tūlas garlaivis. 
Ant to vieno garlaivio per 
liepos -mėnesį apsirgo 800 pa- 
sažieriy.

Kiek prisivagia telefonų 
kompanijos.

Telefonu kompanijos vie
name tik Chicagos mieste 
prisivagia kasmet apie $1,00- 
0,000. Kompanijos lupa nuo 
žmoniy didelius pinigus ir la
bai menkai apmoka telefo
nistes.

Telefonu operatoriai gau
na nuo 6 iki 12 doleriy kas 
savaitę.
Motelių darbininkų strei

kas.
Buffalo, N. Y. Penkiuose 

didžiausiuose Buffalo kote
liuose prasidėjo darbininky 
streikas. Streikas prasidėjo 
toje valandoje, kada svečiu 
koteliuose buvo labai daug.

Papuolė į kalėjimą už 
madą.

Sydney, N. S. 1 d. lapkr. 
šešesdešimt motery pakliuvo 
į kalėjimą už nešiojimą ilgy 
spilky prie skrybėlių.

Moterįs tos nutarė vely a- 
titupėti kalėjime, negu užsi
mokėti piniginę bausmę.
Ubagas paliko didelį turtą.

Philadelphijoj mirė uba
gas M. Merlino. Kada į jo 
gyvenimą įėjo policija, tai 
rado pilną skrynią sidabrinių 
pinigy ir $100,000 banko po- 
pieromis.

Kada Rockefellers 
streikavo?

Buvo laikas, kada ir Roc
kefellers streikavo. Savo 
jaunystėje jisai dirbo offise 
Izaoko Ewingo i£ Cleveland© 
ir uždirbdavo $15 į savaitę.

Ta alga Rockeffeleriui pa
sirodė permaža ir jisai su
streikavo.

Dabar -gi Rockefellers vi
sai kitą giesmę gieda.

Schrank laukia mažos 
bausmes.

Šovikas Roosevelto pasiti
ki, jog jam bus duota maža 
bausmė, kadangi Roosevel- 
tas pasveiko.

Majoras ir saliunai.
Chicagos majoras propo- 

nuoja, kad saliunai būtu ati- 
dari per visą naktį.

Ištikryjy gerą širdį turi po
nas majoras ant vargšy-gir- 
tuokliy,

UZSIENYJ
Turkai visiškai sumušti.

Mūšis ties Lule Bargas 
(Adrianopolio apygardose) 
puikiai pasisekė bulgarams. 
Turkai likosi galutinai su
mušti ir bėgo didžiausioje 
betvarkėje. Tame mūšyje 
žuvo 60.000 turky ir 30.000 
bulgary. Mūšis buvo vienas 
iš didžiausiy, kokie žinomi 
naujoje istorijoje. Ypatin
gai pasižymėjo bulgary va
dovas, kuris turėjo tik pu
sę tik kariumenės, kiek tu
rėjo turkai.

Tame mūšyje, kaip prane
ša iš Pragos, sužeista turky 
vyriausias komanduotojas 
Nazim-Paša. Nekurie laik
raščiai praneša, kad Nazim 
Paša paimtas nelaisvėn. Vie
nok toji žinia dar nepasitvir
tino.
Bulgarai jau visai netoli 

Konstantinopolio.
Bulgary kariumenė mar- 

šuoja toliau linkui Konstan
tinopolio. Turkijos sosta- 
miestį gina jau tik viena eilė 
forty. Jeigu tuos fortus pa
siseks paimti bulgarams, tuo
met bus atviras kelias į Kon
stantinopolį. Dabar eina bai
si kova Tracijos laukuose. 
Turkams vėl nesiseka. Jie 
negali atsilaikyti. Bulgarai 
užima poziciją po pozicijos.

Adrianopolis paimtas.
Macedonijos sostamies- 

tis Adrianopolis jau paimtas 
bulgarais. Apie tai praneša 
telegramos iš Vienos, Pragos 
ir Peterburgo. Iš Pragos 
praneša, jog visas Adriano
polio garnizonas, susidedan
tis iš 40,000 turkišku karei
viu, pasidavė bulgarams.

Tokiu būdu bulgarams pa
sisekė paimti Macedonijos 
širdį -Adrianopolį, prie ku
rio jie taip ilgai veržėsi.

Macedonijoj daugiausia gy
veno bulgarai ir kiti slavai 
ir jie buvo per amžius baisiai 
slegiami.

Baimė apėmė sultaną.
Turkijos sostamiesty Kon

stantinopoly viešpatauja di
džiausia suirutė. Patsai sul
tanas pasirengęs bėgti iš sa
vo sostinės. Į patį Konstan
tinopolį suplūdo daugybė pa
bėgėliu kareiviy. Mat, kaip 
bulgarai juos muša, tai šie, 
besigelbėdami, bėga slapsty- 
ties į Konstantinopolį. Visos 
turkiškos bažnyčios (meče
tės) pilnos tokiy pabėgėliu. 
Turky kunigai skelbia pa
mokslus, jog reikia apskelbti 
šventoji karė prieš krikščio
nis, vienok niekas jy pamok
slu nebeklauso.

Pačiame mieste viešpatau
ja didžiausia panika, žmonės 
didžiausiame persigandime. 
Ypatingai bijosi krikščionįs, 
kadangi musulmanai gali 
įrengti skerdynes. Gatvėmis 
valkiojasi musulmany kuni
gai, kurie šaukia perkūnus 
ant krikščioniy galvy.
Senąjį sultaną išvežė iš 

Salonikų.
Senąjį Turkijos sultaną, 

kuris buvo 1909 metais nu
mestas nuo sosto, išvežė iš 
Salonikų. Tenais jisai buvo 
laikomas nelaisvėje. Bet

cadangi Salonikus gali užim
ti Turkijos priešai, tai ir pa
siskubinta išgabenti senąjį 
sultaną į Mažąją Aziją.
Visur muša ir visi muša.

Ne tik bulgarai muša tur
tus. Serbai juos sumušė ties 
Kumanovo. Graikai paėmė 
Prevessą. Juodkalniečiai ap
gulę Skutari, vienok paimti 
to miesto neturi spėky.

Serbai paėmė Uskiubą, įve
dė ten savo valdžią ir davė 
miestui seilą serbišką vardą.
Turkija šaukiasi pagelbos.

Pati Turkijos valdžia išlei
do pranešimą, kad jai prisi
eina riestai. Ji šaukiasi di
džiųjų valstijų pagelbos ir 
prašo, kad šios sustabdytu 
karę ir pasirūpintu įvykinti 
susitaikymą.

Turkija prašė, kad Angli
jos kariškas laivynas plauk
tu ginti Konstantinopolio.
Paskutiniausios žinios.
Telegramos 4 lapkričio d. 

skelbia, jog bulgarai tėra tik 
25 mailių atstume nuo Kon
stantinopolio.

Didžiosios valstijos, kaip 
Francija, Austrija ir Rusija, 
sako, jog jos sutiksiančios, 
kad kožna iš kovojančiu val
stijų pasiimtu po tokį žemės 
sklypą, kokį jos užims laike 
karės.

Kodėl nesiseka?
Londono laikraščiu kores

pondentai sako, jog turkams 
abiausia dėlto nesiseka, kad 

yra labai blogai apsiginkla
vę. Visas ju apsiginklavimas 
senos mados. Mūšyje ties 
Kumanovo turkams neužte
ko kulku. Pagaliaus turkai 
nustojo vilties laimėti. Mū
šyje ties Kirk Kilisseh patsai 
vadovas princas Aziz ir visa 
kavalerija bėgo be jokio rei
kalo. Dabar patsai princas 
ir daugybė aficieriu ir karei
viu atiduoti kariškam teis
mui.
Kova su brangenybe Vo

kietijoj.
Berlynas, 2 d. lapkr. Val

džia įtaisė kelias mėsinyčias, 
kur pardavinėja rusišką mė
są papigintomis kainomis. 
Žmonės stačiai šturmavo ja 
tas mėsinyčias ir kelia di
džiausias riaušes, jeigu ne
gauna mėsos. Y patingai pa
sižymi savo revoliucijonišku- 
mu moterįs.

Kožną veik dieną Berlyne 
būna didelės riaušės ir polici
ja turi daug darbo.

Caras nori matytis su 
Austrijos karalium.

Caras Mikė nori matytis 
su Austrijos karalium Pran
ciškų - Juozapu. Priežastis 
tokia, jog reikia apkalbėti 
daug opiy reikąly, surištu su 
kare ant Balkany.
Pasekmės pirmos meilės.

Bern, Šveicarija, 28 spalio. 
—Prieš teismą stojo Bavari
jos kunigaikštis Ferdinan
das, kuris yra švogeris Ispa
nijos karaliaus.

Jisai, nabagas, turėjęs se
niau meiliškus ryšius su tūla 
moteriške. Pasekme tosios 
meilės buvo mažas kūdikis. 
Kada kunigaikštis susigimi
niavo su Ispanijos karalium, 
jisai davė ant kūdikio užlai
kymo $5400.

Dabar nuo jo vėl pareika
lauta tokios pat sumos. Ku
nigaikštis pasakė, kad jisai 
ir taip jau gana “atpakuta- 
vojo” už pirmą meilę ir pini
gy jam nereikėję užsimokėt.

RUSIJOJ
Kokia bus Dūma?

Visoj Rusijoj rinkimai ne
kaip nusiduoda. Didelė dau
guma įgaliotiniy į guberni
jos rinkikus beveik perdėm 
atžagareiviai. Socijalisty la
bai maža. Todėl galima veik 
pranašauti, kad ketvirtoji 
Dūma bus pony ir popu, bet 
ne žmoniy Dūma.

Pasportų reforma.
Dabar policijos departa

mente rūpinamasi pasporty 
įstatai reformuoti. Vidaus 
dalyky ministeriui Makaro- 
vui paliepus, departamentas 
skubinasi užbaigti projektą 
iki IV Dūmai sušaukiant, 
kad paskui jį paduoti Dūmai 
vienoje iš pirmyjy sesijy ap
svarstyti. Pasporty įstatai 
norima esą padaryti pana
šiai į tokius pat įstatus Va
karu Europoje.
Skirtinos žemės palikimas

Vidaus dalyky ministerija 
išsiuntinėjo gubernatoriams 
paklausimus apie skirtinės 
žemės palikimą. Reikia iš
rišti šie klausimai: 1) Ar lei
stinas palikimas sulig papro
čiu arba bendru įstatymu, ar 
geistina nauji įstatymai, 2) 
ar leistinas palikimas skirti
nės žemės sulig testamento 
ir 3) kokiu būdu reikia kovo
ti su valstiečiy ūkiy skaldy
mu.

Blogi metai.
Trijuose Permio gub. pa

vietuose ir šiemet reikalinga 
būsianti žmonėms pašelpa 
sėklai ir maistui.

Sėmenų pabrangimas.
Rusų laikraščiai rašo, kad 

sėmeny kaina paskutiniuoju 
laiku pakilusi nuo 10 iki 20 
nuošimčiu ir kad daugiau rei
kalaujama esą pirkti, negu 
yra parduoti.
Kas sujudino dvasininkus 

dalyvauti rinkimuose?
“Rieč” rašo, sužinojusi iš 

tikro šaltinio, jog šįkart su
judino dvasininkus viduriniu 
reikaly ministeris Makaro
vas, norėdamas įgyti Dūmai 
daugiau dešiniųjų ir tuo tik
slu kreipėsi į sinodo oberpro- 
kurorį Sablerį laišku, išreikš
damas jam savo linkėjimus. 
Tokiu būdu pasirodo, Sable- 
ris esąs vien viduriniu reika
lu ministerio Makarovo įsa
kymu pildytojas.

Garlaiviui nelaimė.
Praneša laikraščiai, kad 

ties Jalta užsuko ant akmens 
graiku laivas “Dampasis” su 
grūdais. Garlaivio kapito
nas padarė su pagelbos drau
gija sutartį, sulyg kurios ši 
prižadėjo nuimti garlaivį už 
60,000 rubliu.

Ir vėl Pariškevičius eina 
Dūmon!

Rūsy Dūma be Puriškevi- 
čiaus negali apsieiti. Buvo 
tikėtasi, kad jis pasiliks ne
išrinktu, nes Besarabijoj ne
buvo gavęs rinkiku cenzo. 
Vienok jisai tuomi nenusimi
nė. Nuvažiavo į Kursko gu
berniją ir ten išgavo rinkiku 
cenzą. Dabar gi iš Fatežsko 
pavieto nuo bajorijos tapo iš
rinktas delegatu į guberniją.

Puriškevičius važiuoja...

LIETUVOJ Lapkričio 24 dieną Vil
niaus apygardos rūmai svar
stys inžinieriaus Mažeikos 
3ylą. Mažeika užmušė gat
vėje beeinantį drauge su jo 
žmona žydą studentą Lifši- 
cą. Gįs Mažeiką advokatas 
Karabčevskis.
Rengiasi prie jubilejaus.
“Lietuv. Žin.” rašo: “Už 

dvieju metu sukanka 50 me
tu nuo Mariampolės gimna
zijos įsteigimo. Iš jos išėjo 
nemaža naudingu visuome
nei vyru. Ar nevertėtu tos 
gimnazijos buvusiems auklė
tiniams tas sukaktuves ko
kiais gerais darbais pažymė
ti. Sakysime, ar ne gera 
būtu 1) L. M. Draugijos kny
gyne surinkti buvusiyjy tos 
gimnazijos auklėtiniu litera
tiškus darbus, 2) įtaisyti prie 
Mariampolės gimnazijos nors 
vienam mokiniui stipendiją, 
3) suvesti krūvon gimnazijos 
auklėtiniu darbus, parašius 
ir išleidus tam tinkamą bro
šiūrą.

Jei tas sumanymas rastu 
buvusiyju Mariampolės gim
nazijos auklėtiniu prie
lankumą, tad vertėtu susior
ganizuoti komitetui ty su
kak tuviu rengimui. Lauksi
me, ką kiti į tai pasakys.”

Mokyklos.
Žagarė. Mokykly čia ne

daug. Yra prekybos, liau
dies dviklesė, latviu privati
nė dviklesė ir žydy mokykla.

Iš moksleiviu daugiau su
sipratę prekybos mokiniai. 
Vienu tarpu pernai metais 
jie smarkiai subruzdo lavin- 
ties, mokinties lietuviu kal
bos, istorijos bei literatūros. 
Pas juos (kaime) bendromis 
jiegomis buvo suruoštas va
karėlis. Publikai labai pati
ko. Norėta ir toliaus dar
buotes, bet uolesnieji moki
niai iškriko: kas išstojo, kas 
į kitas mokyklas perėjo— ir 
visas, gerai užsimezgęs dar
bas nepavyko.

Gal siu nauju mokslo me
tu pradžia draugams žaga- 
riečiams priduos daugiau e- 
nergijos.

— Ukmergė. Čia yra 4- 
klesė miesto mokykla ir dvi 
gimnaziji: vyru ir merginy. 
Abi privatini: vyry gimnazi
joj yra tik 7 klesos, duoda 
baigusiems teises; merginy 
gimnazija turi 6 klesas ir tei
siu neduoda. Abi gimnaziji 
įkurtos tik 1907 metais;užlai- 
ko jas komitetas, susidedąs 
iš lenku, rusu ir žydy.

Vyry gimnazijoje yra apie 
160 mokiniu. Jy tarpe apie 
45 lietuviai, be to dar nema
ža sulenkėjusiu. Mergaičių 
gimnazijoj iš 70 mokiniu tik 
dvi ten yra lietuvaiti, bet ir 
tai viena tikybos mokinasi 
lenku kalba. O tuo tarpu 
Ukmergė—vienas iš lietuviš
kiausių miestu.

Ketvirta klesa.
Vilnius. Šiaur-vakarinio 

gelžkelio viršininkas paskel
bė, jog gelžkelio ketvirtos 
klesos keliauninkai turi teisę 
vežtis su savimi dykai mažus 
vaikus iki 5-kiy metu; vyres
nieji vaikai naudojasi tokiais 
pat palengvinimais, kaip ir 
kitose klesose.

Areštai laike rinkimų.
Valdžia įtempė visas savo 

spėkas, kad tiktai nepralei- 
dus pirmeiviu ir socijalisty. 
Su kunigais valdžia ėjo iš
vien. Pereitame “Laisvės” 
N-ry mūšy Vilniaus kores
pondentas rašė, kad Vilniuje 
žmones stačiai ant gatvės 
areštavo.

“Liet. Žin.” praneša, jog 
Vilniuje areštuotas laikraš
čiu reporteris Pranas Eidu
kevičius.

Vilkaviškyje, įskundus il
gaskverniams, areštuotas “L. 
Ziniy” korespondentas B. Ži
linskas. Jį paėmę žandarai.

Šiauliuose areštuotas žino
mas advokatas socijalisty 
kandidatas Venslauskis.

Tai matote, kokia buvo 
“liuosybė” rinkimy. Vienok, 
nežiūrint to, Kauno guberni
joj didžiuma įgaliotiniy pir
meiviai. Kokius atstovus į 
Dūmą išrinks Kaune, pažiū
rėsime.

Suvalky gub., kaip maty
ti, didžiuma įgaliotiniu kuni
giniai. Tik iš Naumiesčio ir 
iš Vilkaviškio.esą pirmeiviai. 
Suvalkijos miestai irgi davė 
pirmeivius.

Ką išrinks į Dūmą?
Už nedėlios-kitos bus tik

ros žinios, kas liks išrinktas 
Dūmon. Suvalkų gub. renka
mas tik vienas atstovas, tuo 
tarpu kandidatais yra pp. 
Bulota, Basanavičius, kun. 
Narjauskas.

Kaip bus su Vilniaus gub., 
nėra jokios žinios. Vilniaus 
paviete išrinkti netikę žmo
nės, ir sulenkėję ir atžaga
reiviai .
Kiek lietuvių baigė aug» 

štesnius mokslus?
Pagal apskaitliavimą “Au

šrinės” augštesnius mokslus 
šiemet baigė:

Peterburge: dvi lietuvaitės 
(dantų gydytojos) ir 6 vyrai 
(V. Pauliukonis, K. Būga, 
M. Bliudžius, Čerkeliunas, 
Bielskus ir Z. Tolušis).

Maskvoje universitetą bai
gė keturi.

Dorpate — pabaigė moks
lus trįs gydytojai.

Tomske — viena mergina, 
vienas vyras.

Kijeve mokslus baigė Un
tulis, Odesoje—Ruokis.

Užrubežyje mokslus baigė 
J. Šaulys, P. Česniutė ir 
Kontautytė.

Kratos.
Šiauliai. Naktį, iš 10 į 11 

spalio, kaip “L. Ž.” prane
ša, Šiauliuose buvusios kelios 
kratos: pas advokatą Venc- 
lauskį, daktarą Sarcevičiu, 
A. Mikševičiu ir advokatą T. 
Valiuką. Tą pačią dieną ad
vokatą Venclauskį suėmę.

Bylos.
Lapkričio 10 d. paskirta 

svarstyti Vilniaus apygardos 
teisme Elenos Norbutaitės 
byla. Norbutaitė, kaip ži
nome, Vilniaus šv. Jurgio 
viešbutyje kėsinosi nušauti 
grafą Voldemarą Tiškevičiy. 
Gįs Norbutaitę Varsa vos ad
vokatas Papieskis. Iš pa j ieš
kotoju pusės bus Vilniaus 
advokatas Koverskis.
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Gamta

Žinių=žineles

Nauja epidemija.
Nauja epidemija — tai tei

smu epidemija. Nespėjo už
sibaigti dar “Laisvės” teis
mas, dar .tebesitęsia “Kelei
vio” byla, kaip F. Bagočius 
ir kiti areštavo p. Živatkau- 
ską.

“Rankpelnis” neseniai pra
nešė, kad ir jisai traukiamas 
teisman. Paskutiniame N- 
ry “Tėvynė” grąsina pa
trauksianti teisman “Kovą”, 
kam, girdi, ši vadina viso
kiais vardais SLA viršinin
kus. Pagal 'dvynės” nuo
monę SLA viršininkai jau se
niai gali taip padaryti su 
“Kova”.

Lietuvoje ir tas pats. p. A. 
Bulota traukia teisman “Šal
tinį”, kam šis užgavo jį, kai
po kataliką, p. Yčas trau
kia teisman “Liet. Žinias”, 
kam šios rašiusios būk tai 
neteisingas žinias. Kun. 
Olšauskas irg^rodosi, užve
dęs provą su ^“Lietuvos Ūki
ninku.” “Dilgėles” taipgi, ro
dosi, grąsinta paduoti teis
man, bet viskas užsibaigė 
boikotu.

J. Baltrušaitis sako “Dil
gėlėse”, jog “bus juoku, ka
da sueis į sūdą pusė Lietu
vos...” Juoku čia visai nė
ra. Prieš šitą naują apsireiš
kimą mūsų gyvenime reikia 
kovoti. Charakteristiška dar 
tiek, kad provas užveda įvai
riausiu pakraipų žmonės: 
tiek kunigai, tiek socijalis
tai, tiek tautininkai, tiek 
pirmeiviai.

Paskui vadovus pradės ei
ti ir smulkučiai žmonės. Pa
dėkime, “Laisvei” tie smul
kučiai žmonės jau apie tris 
sykius grąsino teismu. Bet, 
turbūt, nesaldžios p. Ra
manausko vaišės.

eiyiu priešas. Stambiu re
formų jisai nežada.- Paga
lbaus visi atsimename Cleve
land© laikus.

Todėl mums liekasi balsuo
ti už socijalistu partijos kan
didatus. Ta partija dar nie
kad žmonių nesuvedžiojo. 
Atbulai, kur socijalistai ima 
viršų, męs matome, kad jie 
iš širdies rūpinasi žmonių rei
kalais. Mažoji Onytė 

iš Athol, Mass.

1

J. Šliupas ir J. Basana
vičius.

Neseniai “Kova” patalpi
no korespondenciją, kad ar. 
J. Šliupas agitavo už Roose- 
velto partiją. Žiūrėsime, ar 
J. Šliupas atšauks tą kores
pondenciją. Ligišiol dar ji 
neatšaukta, nors laiko jau 
daug praėjo. Pasiremiant 
ta korespondencija, “Kova” 
padarė teisingus išvedimus 
apie J. Šliupą. “Lietuva” 

riš to baisiai pasipiktino. Pa
gal “Lietuvos” nuomonę,

“Yra tikra gėda socijalisty syjungai, 
kad savo politikos išreištejais turi to
kias burnas J. Šliupas per kelias de
šimtis mėty, kaip stulpas stovėjo už lie- 
tuviy reikalus. “

Kad “Lietuva” negali su
sišnekėti su “Kova”, tai aiš
ku. Čia eina kalba ne apie 
Šliupo nuopelnus. Tuos nuo
pelnus pripažįsta ir “Kova” 
ir tiktai todėl pataria d-rui 
Šliupui liautis agitavus už 
Rooseveltą.

Ir męs pridursime, kad jei
gu faktas, jog d ras J. šliu
pas virto Rooseveltiniu poli
tikieriam, pasitvirtins—męs 
jį visi pavadinsime darbinin
ku priešu.

J. Šliupas padarė daug ge
ro. Ir vardan to gero męs 
geistume, kad jisai nelystu į 
tą dumblyną,iš kurio “Lietu
va”, “Katalikas” ir “Vieny
bė” semia pinigus už politiš
kus apskelbimus.

Apie p. Živatkauską dar 
pereitame “Laisvės” N-ry 
pranešta iš Scranton. Jeigu 
tai teisybė, ką gi mano Scran- 
tono sąjungiečiai?

Su p. J. Basanavičium ir 
ta pati istorija. Jisai turi 
didelius nuopelnus, bet nuo 
keliu metu pradeda kištis į 
nešvarią politiką. Štai ir da
bar jį perša į Dūmą kunigai.

Apskritai,turime pasakyti, 
kad socijalistai neturi jokiu 
stabu ir niekam aklai netiki. 
Todėl Šliupo - Basanavičiaus 
kritika nėra jokiu prasižen
gimu. Tame prasižengimą 
gali matyti vien “Lietuva.” 
Bet juk “Lietuva” taip šoka, 
kaip Taftas dūduoja. Savo 
ourvina politiką dar stengia-

apvilkti patriotizmo toga!

Lapkričio 5 diena.
Mielas brolau ir sesuo! Ar 

tu žinai kokią svarbą turi 
mūsų gyvenime 5 d. lapkri
čio? Iš tos dienos tu, darbi
ninke, gali pasinaudoti, tik 
atiduodamas balsą už savo 
partiją, nes tik ji viena ne
nori tu ašarų, kurios dabar 
plauja šią ašarų pakalnę. Ta
vo partijos vadovai liepia 
tau apsidairyti aplinkui.

Argi jau iš teisybės darbo 
žmonės negali būti valdonais 
visu pasaulio turtu 1
lygiai rūpinasi visais žmonė
mis, ji nedaro tarpe ju skir
tumo. Skirtumą ir nelygy^ 
bę padarė tik žmonės. Jie 
patįs tą viską gali ir panai
kinti. Ar tau neatėjo į gal
vą mintis, kad žmonės yra 
visi lygus ir gali turėti lygią 
dalį ir lygu balsą šalies valdy
me?

To tatai trokšta ir darbi
ninkiškoji partija, kuri yra 
ne kas kitas, kaip socijalis- 
tiškoji partija. Ji stato sa
vo kandidatais * E. V. Debsą 
ir E. Seidelį. Jie daug pasi
darbavo dėl nuvertimo algi- 
nės vergijos. Mūsų tautiški 
ir klerikališki laikraščiai yra 
parsidavę Rooseveltui, Taf- 
tui, ar Wilsonui arba visiems 
sykiu. Jie užsiima politiška 
paleistuvyste, kadangi par
duoda savo sąžinę. Tai daug 
bjauriau, negu parduoti savo 
kūną. Ypatingai giriamas 
p. Rooseveltas.

Kas-gi tasai Rooseveltas? 
Būdamas New Yorko valsti
jos urėdninku, sušaukęs po- 
licistus, šaudė Croton’o strei- 
kierius, kurie reikalavo aš- 
tuoniu valandų darbo die
nos. Kaip-gi pasielgė Roose
veltas su Colorado darbinin
kais? Generolas Bell, geras 
Roosevelto draugas, puikiai 
žinojo, kad nieko nebus už 
nekaltu žmonių sušaudymą? 
Ar Rooseveltas nebuvo prie
šingas didžiausiam angliaka
siu streikui? Rooseveltas sy
kiu su p. P. Marton stengėsi 
išardyti Quebec’o geležinke
lio darbininku sąjungą. Ne
užmirškite darbus Sherman’o 
Bell, tautiškosios gvardijos 
pulkininko Colorado. Tasai 
parsidavėlis, užmiršęs apie 
žmoniškumą, gavo pavelyji- 
mą nuo Roosevelto pareika
lauti iš valstijos gubernato
riaus atsiusti tautišką kariu- 
menę. Gavęs 200 tu ameri
konišku kazoku, šaudė be pa
sigailėjimo darbininkus. 200 
kareiviu varė 65 angliaka
sius geležinkeliu pėsčius. 13 
ant kelio užmušė, aštuonius 
mirtinai užkankino. Prie to 
pat Roosevelto 1902 m. teis- 
dariai vakaru Virginijoj pa
darė tiesas kišti į kalėjimą 
streikierius ir tuos, kurie su
šelps juos maistu... New 
Orleano majoras su milicija 
išardė tame mieste darbinin
ku sąjungą.

Pensylvanijos kasyklų vie
špats Baer, iškilus streikui, 
pasiskundė Rooseveltui ir ta
sai tuoj atsiuntė tautiškąją 
kariumenę. Ta kariumenė 
apgynė milijonieriaus reika
lus, bet Rooseveltas pasiro
dė kuom besąs. Jisai pasiro
dė didžiausiu darbininku ne- 
prietelium.

Vietos neužtektu, kad su- 
rokavus, kiek šunybių jisai 
padarė savo žiauriais pasiel
gimais su darbininku klesa.

Kada žmogų įgilia gyvatė, 
jisai visą savo amžių to ne
užmiršta. Taip ir su Roose- 
veltu. Dabar gi savo plat
formoj jisai irgi tik nori su
vilioti žmones. Kas-pažadė
ta, tas dar nereiškia, kad 
bus .ištesėta.

Apie Taftą męs visi žino
me. kas buvo šiais metais. 
Wilsonas yra didžiausias at-

Pasveikinimas
“Rankpelniui“

Lietuviu darbininku laik
raštis “Rankpelnis” neseniai 
šventė penkių metu darbavi
mosi sukaktuves. Didelį dar
bą atliko “Rankpelnis.” To
se sąlygose, kuriose reikia 
darbuotis “Rankpelniui”, iš
ties labai sunku žengti pir
myn. Didžiuma apšviestes- 
niuju darbininku, kiek pagy
venę Škotijoj, tuoj bėga A- 
merikon. Tokiu būdu, bent 
išdalies, “Rankpelnis” pri- 
ruošia mums gana daug su
sipratusiu vyru.

Visą gyvavimo laiką “R- 
niui” prisiėjo daug skursti. 
Vienok jisai išliko gyvas a- 
čiū saujalei atsidavusiu žmo
nių. Tie žmonės turi didelį 
nuopelną prieš lietuviu dar
bininku judėjimą.

Su “Rankpelnio” pakraipa 
pilnai sutinkame. Drąsiai ir 
aiškiai jisai gina darbininku 
reikalus. Jisai rūpinasi ne 
vien politika, bet ir šelpimo
si reikalais. Pašelpinė drau
gija ypač dabar pradėjo aug
ti.

Mūsų, amerikiečiu, prie
dermė smarkiausia remti 
“Rankpelnį” prenumerata. 
Neperseniai p. Vanagaičio 
“Birutė” apsigarsino Didžio
sios Britanijos organu. Tai 
mūsų kuniginiu ir tautininku 
pienas užkovoti dirvą. Argi 
męs leisime, kad priešdarbi- 
ninkiškoj dvasioj vedama 
“Birutė” užimtu “Rank
pelnio” vietą! Niekados.

Kiekvienas amerikietis, 
perskaitęs šį straipsnelį, te
gul sušunka su mumis:

Sveikiname “Rankpelnį” ir 
žadame jį remti! Pakelkime 
klausimą savo kuopose.

savo reikalu pardavė j ams. 
O su kokių paniekinimu šian
dien žiūrima į Sirvydą, Jur- 
gelionį, Viskošką?...

Taip jau buvo, taip ir bus, 
kad žmonių reikalu pardavė
jams liksis amžina gėda ir 
paniekinimas visu doru žmo
nių.

Kuzma, išbalęs, prašė ko
respondento, kad tas bent 
nieko apie jį nerašytu.Oi ne, 
ponuliai, jūs viešai pardavėte 
žmonių reikalus, męs jus vie
šai ir kritikuosime.

Bostonietis.

Bombos jūroms raminti.
Vienas belgietis neseniai 

išrado bombą, kuri skiriama 
vien taikos reikalams: nura
minimui banguojančios jū
ros. Yra žinoma, jog išpil
tas ant paviršio jūros aliejus 
labai gerai nuramina banga
vimą. Ta aliejaus ypatybe 
jūreiviai seniai naudojasi, iš
pildami aplink laivą bačką, 
kitą aliejaus laike audros. 
Bet ikišiol nebuvo galima iš
dilti aliejų kur norint ir kur jis 
abiausia reikalingas, paveiz- 

dan, kad pagelbėti kitam su 
bangomis,kovojančiam laivui. 
Kaip tankiai stovinti pakraš
tyje žmonės priversti būna 
tik žiūrėti į žūstantį pakraš
tinėse bangose laivą, negalė
dami niekuom jam pagelbė
ti.

Išradimas nuraminančios 
bombos, tai tikra laimė jū
reiviams. Tą bombą, pripil
džius aliejum, galima, su pa- 
gelba mažos armotos, nume
sti į paskirtą vietą, kur la- 
biaus reikalinga pagelba. 
Krisdama vandenin, jinai at
sidaro ir aliejus liuosai išsi
lieja ant jūros paviršio. Su 
tokiu bombų pagelba galima 
nuo krašto raminti bangas 
aplink prisiartinančio laivo; 
tuomi, iš vienos pusės, susi
mažina pavojus užpuolimo 
ant akmenų, o iš kitos pusės 
būna lengviau nusiusti pa- 
gelbinius laivelius.

J. Stropus.
(Iš “Pr. i L.”)

Mūsiškiai pirmeiviai.

Ateis keršto diena..
Daugelis iš mūsų inteli

gentijos tarpo parsidavė auk
so dievaičiui. Per vargą į- 
giję mokslą, jie paskui su 
paniekinimu žiūrėjo į prastus 
žmones. Jie užmiršo amži
ną skurdą, užmiršo panieki
nimą, kurį kenčia darbo žmo
gus ant kiekvieno žingsnio.

Ateis kada nors keršto die
na tiems persivertėliams.

Su linksmumu galima skai
tyti “Kovoje”, jog buvęs so- 
.cijalistąs, o dabar juodašim
tis Kuzma susilaukė visuoti
no žmonių paniekinimo. Jū
žintu valsčiuje (Zarasu pav.) 
valstiečiai suboikotavo Kuz
mą. Jie pavadino jį caro 
bernu, kuris parsidavė kuni
gams ir ponams. Mat, jisai 
mane, jog amžinai atstovaus 
Dūmoje ir dėsis kasdieną į 
kišenių po 13 rubliu.

Taip-tai atsimokėjo žmo
nės p. Kuzmai už pardavimą 
j U reikalu.

Lyginais taip-pat atsimo
kėjo lenku valstiėčiai Dubli
no gubernijos atstovui Nako- 
nečny. Per penkis metus 
tasai valstietis buvo ponu 
klapčiukas. Kaip Kuzma už 
užpelnytus Dūmoje pinigus 
nusipirko malūną, taip Na- 
konečny nusipirko dvarą. 
Bet dabar lenku valstiečiai 
jo jau nebeišrinko. Gana, 
sako, judošiavai.

Tai taip atsimoka žmonės 1 lybė.

Mūsiškiai pirmeiviai yra tik 
pasivadinę pirmeiviais. Visi 
ju darbai rodo, kad jie daug 
artimesni prie kunigu, negu 
prie darbininku.

Viskas, kas ligišiol dar bu
vo gera, dora pas tautininkus, 
seniai juos apleido ir perėjo 
prie socijalistu. Dešinieji gi 
tautininkai linko ir visiškai 
nulinko prie kunigu ir virto 
aiškiais klerikalais. Todėl 
pas tautininkus likosi patįs 
skystieji elementai.

Ypatingai pereitais ir šiais 
metais parodė mūsų tauti
ninkai savo veidą laike vizito 
svečiu nebuvėliu. Dabar lai
ke rinkimo prezidento mūsų 
pirmeiviu laikraščiai virto 
aiškiausiais plunksnos prosti- 
tutais, bjauriausiais parsida
vėliais'. Jie nesigėdi agituo
ti už kapitalistiškus lupikus.

Savo prakalbose jie daž
niausia šunis karia ant soci
jalistu ir visiškai nekovoja 
prieš kunigiją. Visas ju pir- 
meiviškumas tame, kad jie 
dieną plūsta socijalizmą, o 
naktį sapnuoja apie tą pat 
socijalizmą baisius sapnus.

AEodėl męs ir matome bai
su nupuolimą įtekmės tauti
ninku. “Vienybės Liet.” ša
lininkus greitai ant pirštu su
skaitysime. “Lietuvos” įtek
me, kuri seniau buvo didelė, 
dabar visiškai nupuolė.

Nei savo raštuose, nei sa
vo prakalbose jie neužtaria 
žmonių. x ‘

Puolant tautininkams, au- 
ga'socijalistai ir, reikia pri
pažinti, auga dvasiški jos ga- 
Krka R, žmogelis.

Sapnas — ne išradimas, ne išmislas, 
dar iki šiam laikui neužpatentuotas per 
amerikonišką kapitalistą. Visiems jis ly
giai priklauso: karaliams, valkatoms, ku
nigams, vaikams, o net ir bepročiui bedū- 
šiui-keturkojui. Prisižiūrėkime miegan
čiam mažam kūdikiui: lūpelės kruta, ran
kelės kilnojasi,---jis sapnuoja.

Prisižiūrėk ir mažam šunyčiui, kur- 
nors priešais saulę gulinčiam,—jis užsi
merkęs, tykiu, lyg užkimusiu, balsu loja 
ar urzgia,—taip- pat sapnuoja.

Gamta, sapną su svajone dalydama 
gyviams, neaplenkė ir Alli Seiko, ypač 
svajonės nepasigailėjo.

Keliaudamas plačiais smiltiniais tyr
laukiais, svajojo apie Allaho*) galybę, gera- 
dėjystę bei sumanumą. Sutvėręs “šven
tus žmones ant šios ašarų pakalnės, jis 
neapleido ju, bet apdovanojo “mažesniais” 
—vergais. Jam rodėsi, kad iš visu Alla
ho stebuklingu ir brangiausiu dovanu, ko
kias galėjo sutvert ir padovanot “šven
tiems”, yra kupranugaris. Jeigu išnyktu 
kupranugariai, tai išnyktu kartu žigūnės 
į tolimas, svetimoms tautoms “neteisin
gai” apgyventas šalis; nebūt kuom par
gabenti išplėštu turtu, vergų, moterų pa
puošimui savo haremu. Ant didesnės gar
bės Allahui Alli nunešė mulai brangias au
kas, patsai prisižadėjo devynias pėtnyčias 
basomis kojomis praleisti mečetėj ant mal
dų ir atlankyti Mahometo**) kapą.

Vieną pėtnyčią mula iš korano sakė 
pamokslą, kokia yra linksmybė danguose 
ir koki ten randasi stebuklai. Alli, per
traukęs pamokslą, su žingeidumu paklau
sė:—Ar tik danguose stebuklai?

Mula, paglostęs savo žilą barzdą, die
vobaimingai atsakė:

—Ne tik pilnas dangus Allaho stebu
klu, bet ir žemė, tik ne kiekvienas savo 
nuodėmingomis akimis gali tai matyti.

Išgirdęs tokį atsakymą, nuliūdo; jam 
darėsi gaila ir pavydu, kad Mahometas 
matė daug visokiu stebuklu, ypač angelą 
su tūkstančiais gaivu. Jis daugiau neno
rėtu nieko, kad tik galėtu matyti angelą 
nors su viena galva. Juk angelas vistiek 
galingesnis už prastą, kuom jis nebūtu, 
žmogų; jis gali žinoti, kokie buvo ir yra 
stebuklai ne tik danguje, bet ir ant žemės.

Besvajojant apmarino miegas; užmi
gęs, pradėjo sapnuoti; jam rodėsi, kad 
prie jo priėjo angelas, tik ne tas, kurį ma
tė Mahometas. Jis buvo su viena galva, 
kurią puošė vainikas, prie šono kabojo sai
dokas ir pundas vylyčiu.

—Alli, ko tu nuliūdęs, apie ką taip 
svajoji?

—Aš maniau, kad didesniu stebuklu 
niekur nėra, vien tik tie, kokius aš ma
čiau; bet dabar girdėjau nuo mulos, kad 
yra daugiau, negu aš maniau.

Angelas nusišypsojo, nusiėmė saido
ką, užsitaisė ir liepė žiūrėti į tą šalį, į kur 
skris vylyčia.

Vos tik vylyčia nukrito, Alli prieš sa
ve pamatė baisu reginį.

—Matai šiuos keturis angelus,—tarė 
angelas. — Šis kruvinasis, vaitojantis — 
praeities. Anas šviesusis, linksmai besi
šypsantis—ateities; tas, kuris guli surai
šiotas, sumindžiotas—teisybės, o anas, ką 
su dalgiu aplinkuj savęs suka,—neteisy
bės.

Alli žengė kelis žingsnius, manyda
mas paliuosuoti suraišiotą teisybės ange
lą, bet pargriuvo, parblokštas neteisybės 
angelo dalgiu.

— Žiūrėk! dar viena vylyčia skris.
Nukritus antrai vylyčiai, matė dide

lius garvežius, laivus, įvairias mašinas. 
Jam buvo tai nepaprasta, nes to viso ty
ruose, kur jis išaugęs, nebuvo, nematė. 
Čia vietoj kupranugariu prekes, keleivius 
vežė trūkiai; vietoj malku degino anglis. 
Bet kas geriausia, dideli miestai su dar 
didesniais namais, sodais, teatrais, krau
tuvėmis, sandėliais, užkrautais valgiais ir 
kitokiomis išdirbystėmis. Vietoj žvakių, 
balanų visur elektra švietė.

—Prisižiūrėk, leidžiu trečią vylyčią.
Nukritus trečiai, pasirodė nedidelė 

dalis žmonių, paskendusiu turtuose, per
tekliuje. Kita gi dalis, susidedanti iš 
daugelio žmonių, skendo varguose, nelai
mėse, patįs save užmušinėjo arba parsida- 
vinėjo nelaisvėn. Tėvai pardavinėjo vai
kus, vyrai moteris.

Kada nukrito ketvirta vylyčia, Alli 
nusistebėjo; jis manė, kad čia jau dangus, 
rojus. Pradėjo dairytis, kad kaip grei
čiau pamačius Allahą ir su> tūkstančiais 
gaivu angelą.

v Ar čia dangus?—klausė Alli angelo
*) Allahas—mahometony dievas.
**) Mula—mahometonu kunigas.

—Taip,--atsakė angelas,—tiktąi ne 
tas, kokį jums mulos žadėjo; čia dangus, 
rojus ant žemės, o Allahas įsikūnijęs šir
dyse.

Alli, žiūrėdamas, negalėjo atsigėrėti, 
visi žmonės švariai, tinkančiai apsirėdę; 
alkanu, apiplyšusiu nesimatė. Barniu, 
keikimu nesigirdėjo. Visur skambėjo link
smi koncertai, dainos; teatrai atdari. Bet 
kas keisčiausia, kad kiekvienas su patrau
kimu, su noru skubinosi prie darbo; dar
bas skaitėsi, lyg koks malonus žaislas.

—Angelai, aš nesuprantu,—klausė Alli: 
kodėl čia niekur nematyt dūmu, anei ap
rūkusiu žmonių? Gal jie tik švarius dar
bus dirba?

—Dirba lygiai visokius, tik čia geriau 
viskas įtaisyta, pagerinta ir sutvarkyta. 
Žmogus valdo mašiną, o ta atlieka darbą.

Čia matėsi visos gamtos pajiegos 
ir priverstos atlikti naudingą darbą. 
Čia ir oras buvo užkariautas, kuriame 
skraidė pulkais orlaiviai, lyg dideli pauk
ščiai. Saulė ne tik šildė, bet ir gelbėjo
darbe. Vulkanai tarnavo vietoje milži
nišku “boileriu”, o anglis degino stačiai 
kasyklose, iš kur ėjo pagaminta elektra ir 
šiluma į visus apielinkės namus. Alli no
rėjo skirties ir eiti į tą žemišką rojų, bet 
angelas jį sulaikė.

—Dabar prisižiūrėk, leidžiu iš eilės 
penktą ir paskutinę vylyčią.

Angelas išnyko, o vietoje “rojaus”, 
kur stovėjo puikus miestai, teatrai, sodai 
ir kitokios viešos vietos, rioksojo milžiniš
ki ledu kalnai. Vietoje linksmu koncertu 
vėjas staugė nešiodamas sniegą.

Alli išbudo iš miego, atsigėrė kumiso 
ir svajojo apie matytą sapną.

Nuo to laiko jo ūpas mainėsi: jis bu
vo užsimąstęs, nuliūdęs, linksmas ir pik
tas. Stebuklu nejieškojo, gyvenimo tik
slą rišo.

J. Reda.

PRIE UPELIO
Kur ąžuols auga prie upelio, 
Rami vietelė vaikštinėt.
Akmuo ten stūkso prie krantelio— 
Keleiviui miela pasilsėt.

Išrodo dailiai tas upelis, 
Ten stiebias nendrės iš vandens.
Susidūmojęs jaun’s bernelis 
Liūdnai besėdi ant akmens.

Bemirgą lapai ąžuolėlio, 
Paukšteliai pradeda čiulbėt, 
Ir mintįs jauno bernužėlio 
Nenor nuvargusios liūdėt.

Jo mintįs tveria laimės šalį,
- Jos nor’ mirgėt, kaip ta banga, 
Svajonė mus pakelt dar gali, 
Ji taip viliojančiai marga.

Gonis.

DAR MYLIU...
(Aukoju p-lei Stefanijai).

Ar dar atmeni, meilioji širdele, 
Kad apie meilę aš tau kalbėjau? 
Kuomet aš spaudžiau tau baltą rankelę, 
Ir j akeles meiliai žiūrėjau^

Ar atmeni .linksmas praeities dienas, 
Ką bėgo greitai, it upės vanduo. 
Ir tuos jaunystės sapnus bei svajones, 
Kuriuos jau užklupo, tamsusis ruduo?

Ar atmeni meilumą dar tu dienu, 
Kada, kaip gulbės, laively j męs plaukėm 
Ir klausėmės balsu gamtos įvairiu 
Ir patylomis žvaigždeles męs skaitėm?

Ištiesk bent kartą dar savo rankelę, 
O aš jąją suspausiu meiliai, karštai, 
Nes aš tave myliu, dar mano širdelėj 
Nevisai nuvyto pirmosios meilės žiedai.

Julijus.

SUKILIMAS.
Vienur sukilimai, 
Kitur tik vaidai;
Kur tik nepažvelgsi, 
Vis blizga kardai...

Visur kūnai krinta 
Vargdieniu žmonių, 
Visur kraujas teka 
Žmonių nekaltu.

Nubodę klausyti

Ir ėmė sau liaudis 
Jieškoti tiesu.

Išauš ta dienelė, 
Kad žmonės pabus, 
Stos kovon kiekvienas, 
Ir skriaudos pražus.
Išnykus vergijai,
Vargšai praregės, 
Ir laisvė—lygybė 
Tarp mūs pražydės.

Paparčio Žied
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tai ne-
Jis sa- 

kad ra-

Dėl BagoČiaus skandalo.
Iš visų laikraščių tiktai 

“Laisvė”, parvažiavus Prū- 
seikaiiš Conn, valstijos, pra
dėjo sveikai tą dalyką svar
styt. Pagal mano supratimą 
BagoČiaus bėdos ir santikiai 
su SLA. turėtų būti jo priva- 
tiškureikalu ir aš nesuprantu, 
kodėl laikraščiai iš BagoČiaus 
erzelių nori padaryti “tautiš
ką pragaištį”? Bet kadangi 
tas liko tokiu ir kadangi p. 
Prūseika gana nuosekliai da
ro išvedimus, ar nebūtų ge
rai, kad męs į tą dalyką iš 
antros pusės pažiūrėtume, ir 
aš mylėčiau, idant skaityto
jų labui p. Prūseika išreikš
tų savo nuomonę šiuose da
lykuose:

1) SLA. šmeižė Bagočių 
savo organe per 4 suvirš me
tus. Ar Bagočius neturi tie
sos už jo šmeižimą ant Sus., 
kaipo žmogus, pykt? Jis dir- 
4)0 -Sus. labui nemažiau už 
kitus, jį išmetė Worcesterio 
seime tam tyčia suvažiavę ir 
iškalno susiorganizavę jo 
priešai. Ar už tą pažemini
mą jis negal keršyt, netur 
morališkos tiesos?

2) Jis, jei skundė, 
skundė SLA. slapta, 
kės LSS. 60 kuopoj,
šęs kelis laiškus ir paskuti
niame kategoriškai pasakęs, 
jog jei jam neatitaisys skriau
dos, jis apskųs. Kodėl tad 
jo darbas ‘ ‘šnipiškas”? (‘ ‘Lais
vėje” nėra tokio žodžio. Red.)

3) Ar gali Bagočius skųst 
Susivien. už šmeižimą arba 
gaut nuo organizacijos, kuri 
renka pinigus posmertinėms, 
atlyginimą už skriaudą?

4) p. Prūseika paminėjo, 
iog jis turėjęs skųst panašiai, 
kaip Ramanauskas “Laisvę”. 
Bet “laisviečių” tik 5 žmonės 
ar kiek, na, ar Bagočius ga
lėjo visus 5000 Sus.narių nu
vest į policijos nuovadą už jo 
apšmeižimą? Juk kaip “lais- 
viečiai”bendrai leidžia “Lais
vę”, taip Sus. nariai leidžia 
“Tėvynę”.

5) Ar galima SLA., kurs 
gali likt legališku kasdien, 
jei kas pasistengtų išimti 
čarterį, prilyginti prie nele- 
gališkų draugysčių Rusijoj, 
kurios negali būti legališko- 
mis?

6) Ar yra socijalistų prin
cipuose pasakyta kur, kad 
socijalistas netur tiesos su- 
areštuot ar išardyt tokios 
šmeižikų draugystės?

7) Ar socijalistams patiko, 
kad Bagočių, jų organizato
rių, oratorių, viešai vagino, 
jei ne, tad kodėl neleist Ba-

J. Šeštokui. Dėlei Juozytėi ir 
Marytės bus laiškas. Tarpais jau per- 
riebu.

S. Vincui. “Poetas iš viršaus ir 
vidurio”—perdaug aišku. Kodėl gi jūs 
taip užsipuolate?

Lašišai (Worcestery) Grįžta su 
laišku. %

J. Radžiūnui. Pas mus plačiai 
buvo atsakyta “Keleiviui”. Patalpinus 
gi jūsŲ rašteli, vėl gali kilti barniai. Už 
prijautimą ačiū.
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nurodydamas jo karžygišku- 
mą. GiMi, net pašautas pra
kalbą laikė. J. Perkūnas at
sistojęs sukritikavo Lukošių 
ir pasakė, kad tas žmogus 
kalba tik per pundą pinigų. 
Po to prasidėjo visas triuk
šmas. Bet publika roosevel- 
tiečius sustabdė kojų tripi- 
mu, nes tie šaukė be jokio 
senso. Juozo Sūnus.

Elizabeth, N. J.
Dar niekuomet šičia nebu

vo taip smarkios priešrenka- 
mosios agitacijos, kaip šie
met. Ypač lengvai seniaus 
galėdavo apgauti darbiniu- ! 
kus mūsų kapitalistiškos par
tijos. Dabar ne. Čia yra di
delis Singerio fabrikas. Pie- . 
tų laiku laikomos prakalbos. ' 
Atvažiuoja automobiliais pro- ; 
gresistai, republikonai, de
mokratai. Mat, reikia tru- h 
kumus pripildyti. Vieni ka
pitalistai nesumeta reikalin
go skaičiaus balsų, tai plaka
si prie darbininkų.

Apšvietą platina daugiau
sia 147 LSS kuopa. Turi sa
vo knygynėlį, kuris knygas 
duoda visiems skaityti uždy- 
ką, kaip saviems nariams, 
taip ir svetimiems.

Ta pati kuopa mokinasi te
atrą “Pirmi Žingsniai.”

F. Petrašiunas.
Williamstown, Pa.

Uždarbiai anglių kasyklose 
neperblogiausi. Lietuvių tė
ra mažas būrelis. LSS. 143 
kuopa pasidarbavus 28 spalio 
tapo surengtos prakalbos. | 
Kalbėjo J.Stasiulevičius apie 
dabartinį surėdymą ir socija- 
lizmą. Kalbėjo suvirš 3 vai.

Žmonių buvo 27 ir visi iki j 
pabaigos klausėsi. Jiems la-! 
bai patiko socijalisto prakal
ba. Jie ją pirmą sykį girdė
jo. Prie kuopos prisirašė 3 
nariai.

Negerai tik, kad mūsų 
pypkunai dumia, kada kalbė
tojas kalba.

< Buvęs ant prakalbų.
Peabody, Mass.

Lietuvių pas mus netoli 
pusantro šimto. Tarpe jų 
viešpatauja didžiausia tam
sa. Sulaukus nedėlios, arba 
subatvakario — visur tik ar
monikos, šūkavimai ir alutis. 
Nekurie labai įpratę kazy- 
riuoti. Gali kazyriuoti nuo 
tamsos iki tamsai. Nesigai
li nei sveikatos, nei pinigų, 
nei laiko. Dieve gink, kad 
kas užsirašytų laikraštį. Sa
ko, į amžiną pragarą papul- 
siąs.

Peabody tik viena tėra lie
tuviška draugija. Prie jos 
priguli tiktai trečdalis. O 
kur gi kiti? Laikraščių parei
na suvirš 20 ekzempliorių.

Nekurie lietuviai turi nusi- 
' pirkę namus, yra viena lietu

viška krautuvė.
Liaukitės, lietuviai, pešty

nes kėlę ir girtuokliavę.
J. K. “L-vės” skaitytojas.

Hartfordo jaunimas.
Hartford, Conn. 26 spalio 

LSS. 49 kp. parengė prakal
bas. Kalbėjo J. Šūkis iš 
Brooklyno. Pertraukoj de
klamavo vienas iš draugų. 
Drg. A. Kiškiunas padaina
vo “Ant barikadų”. Žmonės 
buvo užganėdinti. Tik gaila, 
kad mažai žmonių pas mus 
ant prakalbų susirenka. Gal 
dėlto, kad buvo 10c. įžanga. 
Mat, Hartfordo jaunimas ne
gali nuo smuklių atsikratyti 
nei ant vienos valandėlės, 
kad paklausyti prakilnesnių 
žmonių nuomonės. Smuklė
se nesigaili paklot ant baro 
visą savo uždarbį, o ant pra
kalbų tai labiaus gailisi 10c., 
negu kelių dolerių saliune.

Baisu ir liūdna darosi, žiū
rint į tokį gyvenimą.

J. Zokas.
Port Washington, Wis.
Mūsų miestelis guli prie 

ežero Michigan. Gyventoj v 
apie 4000. Daugiausia čia 
gyvena vokiečių. Miestas 
randasi kalnuotoj vietoj ir 
medžiais apaugęs. Vasaros 
laike nepaprastai smagu gy
venti. Čia yra 2 kėdžių dirb
tuvės ir 2 liejyklos. Papras
ti darbininkai gauna $1.35 
iki $1.45. Amatninkai gau
na daugiaus.

Lietuvių vedusių yra 45 fa- 
milijos, o nevedusių 150. Dr- 
jų yra trįs:pašelpinė šv.Lau- 
ryno, LSS. 165 kuopa ir ne
seniai susitvėrusi muzikališ- 
ka draugija. Šv. Lauryno 
dr-stė turi 20 narių ir nieko 
neveikia, net užgina savo na
riams skaityti pirmeiviškas 
knygas ir laikraščius. Rei
kėtų užsiimti šviesos pakėli
mu, tuomet nebūtų tos bai
sios girtuoklystės.

LSS. 165 kp. veikia kuoge- 
riausia, tarpais parengdama 
prakalbas ir kviesdama žmo
nes prie šviesos.

Muzikališka dr-ja lavinasi 
kuogeriausia. Apšvietimas 
pas mus stovi pusėtinai. Iš 
aikraščių daugiausia parei

na “Laisvės”, “Kovos” ir 
“Keleivio”.

Alkoholis pas mus sparčiai 
plėtojasi. Netgi kunigai nuo 
jo nedraudžia. Jeigu šventa 
draugija parengia balių su 
svaiginančiais gėrimais, tuo
met visus kviečia lankytis.

Per veselijas irgi priveža 
bačkutes alaus ir šūkauja per 
dienas. Tropijas, kad stik- 

. Sve
timtaučiai iš to turi gražių

gočiui priverst juos darodyt Įajs galvas susidaužo.
Bagociaus kalcių teisme? :x

_8) Ar Bagočius neužsipel- 
ne padėkavonės nuo SLA. 
sąnarių, kad jis, suareštuoda
mas Živatkauską, jei jis are-

Kaip visur kitur, taip ir čia 
kunigėlis daugiaus nieko ne- 

štavo, parodė jiems, jog per giria, kaip tik popiežių, vys- 
4 metus Sus. advokatėliai 
paėmę už čarterius, konsti
tucijas, teismus į 1500 dol., 
o neikokio, absoliutiškai nei- 
kokio čarterio neišėmė?

9) Kaip kitaip galėjo Ba
gočius pranešt SLA. nariams, 
kad tie ponai išnaudoja juos, 
nes kada jis rašė “Keleivyj”, 
jog Sus. čarterio neturi, Ži- 
vatkauskas atkirto “Tėvy
nėj: “Bogočius meluoja”?

10) Kaip p. Prūseika būty 
darodęs Amerikos lietuviams, 
jei jis būty buvęs Bagočium, 
jog jis nėra vagis, jei p. Prū
seika žinotų, jog 5000 nariy 
negalima iš visos Amerikos 
atsivest į teismą, o kitaip ne 
įkorporuotos bendrijos nega
lima apskųsti, kaip tik visus 
narius sykiu?

Skaitytojas.
Nuo Red. — “Laisvoji 

Sakykla” tuo tikslu užvesta, 
kad davus progą prabilti 
žmonėms įvairiomis nuomo
nėmis. Kadangi ‘ ‘Laisvėje” 
tilpusi F. Bagociaus darbo 
kritika, todėl skaitome rei
kalingu duoti išsireikšti ir jo 
šalininkui, kokiu yra p. Skai
tytojas. Iš priežasties dide
lės vietos stokos atsakymas 
tilps vėliau.

Zmogutis degina anglis ir mąsto apie jų nepaprastą brangumą. Jisai mano, kad 
jeigu anglių kaina ir toliau taip kils, tai biedni žmonės neįstengs jų nusipirkti ir turės 
kęsti šaltį. Galbūt neužilgo vienas kavalkutis anglies kaštuos 1 dol.

kupus ir pats save. Jisai gi
riasi, jog parapija prigulinti 
ne žmonėms, bet vyskupui. 
Laikas jau būtų žmonėms su
siprasti ir nebeužrašinėti vys
kupams bažnyčiy.

Pas mus buvo Roosevelto 
ir Wilsono prakalbos. Vienas 
kitą vadino sukčium, o abu
du tokie. Beprotis.

Waterloo, Iowa.
Mūšy miestelis puikiai iš

taisytas. Visos gatvės ce
mentu išlietos. Čia yra ne
mažai dirbtuvių ir šiaip jau 
visokiy darby. Ligišiol dar
bai eina gerai. Lietuviy tėra 
2 šeimyno's ir pavieniy apie 
tuzinas. Visi jauni vaikinai, 
o merginos ir su žiburio ne
rasi. Vienas, vaikinas kaneč 
sumanė apsivesti, bet mergi
nos negavo, tai apsivedė su 
vokietaite našle. Svotas.

Paterson, N.J.
LSS.' 65 kp. turėjo koncer

tą su balium. Programa susi
dėjo iš dainų, deklamacijy ir 
muzikos. Visy pirm nudai
navo choras iš Harrison, N.

J. po vadovyste žinomo daž
ny mylėtojo p. L. Eremino. 
p. Mikulienė iš Newarko de
klamavo “Kur yr mūšy prie
šai”, p. Jakubavičiutė dekla
mavo “Nenusiminkime”, ma
žas vaikas Serevičia pagrie- 
žė ant smuiko, akompanuo
jant vargonininkui. Publika 
vėl iššaukė dainorius delny 
plojimu. Patersoniečius cho
ras lygir prikėlė iš letargiško 
miego.

“Laisvės” chorui LSS. 65 
kuopa ištaria širdingą ačiū.

T. Sarapas.
Elizabeth, N. J.

• Pas mus atsilankė “Lais
vės” redaktorius su prakal- 
Domis. Kalbėtojas apibrėžė 
šventos traicės begėdiškus 
darbus, būtent Tafto, Roose
velto, Wilsono. Faktiškai 
prirodė j y šunybes. Tas ne
suprato, kas nenorėjo supras
ti. Publikos buvo prisirinkę 
nemažai. Gaila tik, kad vie
toj paaukauti po kelis centus 
lėšy padengimui, publika 
pradeda bėgti, kada užmena
ma apie mokesčius.

Jeigu męs ir toliaus turė
sime tokius jausmus, tai dar 
toli šaukia iki socijalizmui.

Turime suviršum 30 karče
mų. Ir kur čia žmogus su
prasi kapitalo šunybes!

Mūšy merginos, ypatingai 
čia gimusios, visiškai nepa- 
linkusios prie apšvietos.Joms 
išrodo, kad čiutabakis moka 
geriau viską, nes jisai, mat, 
drąsesnis. Svetimas.
Pono Liutkausko 

pakojis.
Hartford, Conn.

klum=

melagiais. Niekino ir soci- 
jalistus. Pliauškė, kas tik 
jam užėjo ant liežuvio. Visa 
kalba žemiau kritikos. Ne
užmiršo pašiept ir Hartfordo 
“cicilikų”. Pertraukoje ren
gėjas meldė publikos aukau
ti, vienok nors svetainė buvo 
beveik pilna, bet žmonės ne
norėjo duoti pinigų dėl L. ir 
sumetė tik $3 su centais.

Paskui rengėjas sudarky
toj angliškoj kalboj norėjo 
perstatyti angliškus kalbėto
jus. Užsiputojęs bliovė ne
suprantamus žodžius ir būtų 
nepabaigęs, jeigu ne kalbė
tojas, kuris, neiškentęs, pra
dėjo kalbėti.

Anglai, pabaigę kalbėti, 
tuojaus smuko laukan, taip 
kad nebuvo progos užduot 
klausimų. Paskui p. L. vėl 
pradėjo savo giesmę. Iš pub
likos pasigirdo protestai. Ne- 
kurie reikalavo balso. Paga- 
liaus per didelį vargą Kiškiu- 
nui pavyko paklaust: “kodėl 
šmeižiama socijalizmas už 
vieną ypatą?” Čia vėl kilo 
termas tarpe rengėjo ir kal- 
bėtojaus. Pagaliaus L. pasa
kęs, jog neniekino socijaliz- 
mo. Vienok paskui vėl pra
de jozsavo.

Hartfordo socijalistai labai 
pasipiktinę tokiu p. L. pasi
elgimu. Hartfordo socijalis
tai negina BagoČiaus. Tai jo 
ypatiškas dalykas. (? Red.) 
Męs tik norėtume, kad kal
bėtojas nors šiek-tiek doriau 
užsilaikytų. Męs norime, kad 
kiekvienas kalbėtojas duotų 
progą užduot sau klausimus.

J. Zokas.
Tąsias 

tautiečio prakalbas net kuni
gėlis išgarsino. Sakęs, būk 
tai rengęs politiškas kliubas. 
Kalbėjo širvydietis J. Liut- 
kauskas ir trįs angliški vy
rai iš Bool Moose partijos. 
(Šauni kompanija! Tai vis, 
mat, “bepartyviškas” kultū
ros kėlimas pagal receptų iš 
p. Sirvydo editorialų. Red.)

P-as L. kalbėjo apie SLA. 
Nieko gero ir naudingo nenu
kalbėjo. Vien tik šmeižė Ba
gočių, “Keleivį”, jo redakto
rius vadino žydberniais, lei- 
bomis, išgamomis, šnipais,

svetainės 
pasakyta, 
kunigėlis

Pittston, Pa.
Simano Daukanto dr-stė 

turėjo prakalbas. Kalbėjo J. 
Smelstorius ir Valinčius. J. 
Smelstorius savo kalboje la
bai dailiai nurodė šios dienos 
padėjimą. Kuomet gi pra
dėjo kalbėti apie kunigus, tai 
pirmininkas pradėjo rėkti, 
kad stabdo balsą. Tada J. 
S. nukreipė kalbą kiton te
mom Valinčiąus kalba taip
gi žmonėms tiko. Jisai nuro
dė reikalingumą sutverti 
Pittstone knygyną.

x Paskui puikiai deklamavo

Karsokas. Po prakalbų pir
mininkas pasakė, jog stab- 
dęs Smelstorių ne iš savo no
ro, bet todėl, kad 
savininko buvo 
Mat, bijosi, kad 
neatimtų laisnį.

Pitts tonietis.
Minersville, Pa.

Prakalbos ant prakalbų ir 
vėl prakalbos. Demokratai, 
republikonai, socijalistai—tik 
viskas mirga. Patįs kandi
datai neištenka tiek spėkų 
kalbėti, tai yra tam tyčia 
įtaisytos mašinukės su kalbė
tojų balsu.

Kapitalistų kandidatus pa
sitinka muzika. Kaip triuk
šmingai juos patinka, taip 
triukšmingai jie save giria. 
Demokratai rėžia ant repub- 
likonų, kad šie yra sukčiai ir 
vagįs ir tingi seime dirbti. 
Republikonai sako, kad de
mokratai badu marina žmo
nes.

Ir taip išdėsto vieni kitų 
šunybes. 28 d. spalio net ke
turi progresistai deklamavo 
apie savo ypatas. Norėdami 
padaryti didesnį įspūdį, palei
do per fonografą kalbėti patį 
Rooseveltą. Jo balsas uždu
sęs. Matyt, kad žmogelis 
per taukų kalnus negali nei 
prasižioti atsakančiai. Pub
lika išbėgiojo.

Socijalistų taipgi buvo tan
kiai rengiamos prakalbos. 23 
spalio kalbėjo J. Stasiulevi
čius iš Philadelphia, Pa. Kal
bėjo gerai. Pirm to kalbė
jęs IWW. organizatorius J. 
Smitas. Labai puikiai nupie
šė Lawrenco streiko paveik
slą.

3 d. lapkr. kalbės J. Per
kūnas iš New Yorko.

A. Banučauskas.
Waterbury, Conn.

27 spalio atsibuvo gana 
triukšmingos prakalbos. Kal
bėjo J. Perkūnas apie būsian
čius rinkimus, sukritikuoda
mas’ republikonų, demokratų 
ir progresistų partijas. Po 
prakalbų buvo užduodami 
klausimai. Pirmiausia pašo
ko progresistų partijos apgi
ntas K. Lukošius, kuris iš
sijuosęs rėkė už Rooseveltą,

RED. ATSAKYMAI.
J. S m e 1 s t o r i u i. Draugo raštą 

mums labai nepatogu suvartoti, juo la
biau, kad visiškai nesutinkame su 
straipsnio pakraipa, nors principiališkai 
peikiame BagoČiaus pasielgimą. Straip
snis labai alarmiškas. Pas mus Sąjun
goje visai nėra jau taip baisu, kaip gali 
rodytis. Perdaug juodai žiūrite į Są
jungą. Platesni išaiškinimai bus laiš
ke. Mums rodosi, kad parankiausia 
vieta “Kovoje”, nes mums labai nepa
ranku kištis j vidurinius Sąjungos rei
kalus.

St. D e b u r (Chicagoje). Paaiškin
sime.

J. Černiauskui (Chicagoje). Peš
tynės su liūdnom pasekmėm paprastas 
atsitikimas tokiame mieste, kaip Chi
cagoje.

Bepročiui. Trumpiau rašykite; 
vietos stoka.

O. Bailiui (Chicagoje). Koresp. 
netilps.

Visiems koresp. Rašydami ko
respondencijas, nedėkite visokių pamok
slų. Visviena išbrauksime.

Lietuviui (Brocktone). Po žinio
mis apie areštus prašome pavardės, ki
taip netalpinsime. Ar sutinkate?

J. M i ck e v i či u i (Chicagoje). Pa
talpinimas draugo charaktiristikos Chi- 
cagos kalbėtojų sukeltų djdelį triukšmą. 
Parankiausia vieta būtų “Kovoje”, ka
dangi ten jau pradėta juos mėsinėti.

J. Anandrikoniui. Bus atsa
kyta.

Paj ieškojimai.
Pajieškau savo brolio Juozo Trunco, 

Vilniaus gub., Trakų pavieto, Nedzin- 
gių volosties, Dvarčinų kaimo, 2 metai 
kaip Amerikoje. Pirmiau gyveno Brook
lyn, N. Y. Meldžiu atsišaukti greitai, 
nes turiu svarbų reikalą.

Vilimas Trunca,
91 Silver st., So. Boston, Mass.

Pajieškau savo pusbrolių: Mykolo, 
Motiejaus ir Jurgio Josnukių. Paeina 
iš Suvalkų gub. Meldžiu jų pačių atsi
šaukti arba kas apie juos žino, pranešti 
šuo adresu:

Antanas Venskunas,
318 E. Union st., Tamaqua, Pa.

Pajieškau savo švogerio Andriaus Gi- 
bo. Pirmiaus gyveno Springfild’e. 
Meldžiu jo paties atsišaukti, arba kas 
apie jį žino, pranešti Šiuo adresu.

P. W. Kazakevičia,
423 So. 2-nd st., Rockford, III.

Pajieškau savo krikšto tėvo Antano 
Kiverio; gyvena Amerikoje jau 20 me
tų. Paeina iš Suvalkų gub. Meldžiu 
atsišaukti šiuo adresu:

Mikolas Valentą,
15713 French avė., Harvey, Ill.

Pajieškau pusbrolio Turavoir draugų: 
Jono Aneider, Augustės Meinerytės, 
Onos Lipkytės ir Jono Kartenkos. Mel
džiu jų pačių atsišaukti arba kas apie 
juos žino, pranešti šiuo adresu:

John A. Turaff,
303 North Main st. Brockton, Mass.

Pajieškau brolio Juozo Mumkaus, 
Kauno gub., Šiaulių pav., Raudonių pa- 
rap. Meldžiu jo paties atsišaukti arba 
kas apie jį žino, pranešti šiuo adresu:

. F. Mankus,
P. O. Box 465, Melrose Park, III.

Pajieškau tūlo Martyno Rudžio (gal 
Rudaitis), kuris paeina nuo Liudvinavo^ 
Mariampolūs pavieto, Suv. gub. Iš 
amato kriaučius. Ūgio vidutinio, lai- 

| has, 33 metų, plaukai tamsiai-gelsvi, 
veido pailgo ir j apačią smailesnio, akjs

I nedidelės nosis ir lupos storokos, nešio
ja tamsiai rusvus nedidelius usus ir po 
apatine barzdžiukę. Pirmeiviškų pa
žiūrų. gerai dainuoja revoliucijines dai
nas. ypač prie alaus stiklo, iškalbus, 
kalba storu balsu. Buvo pas mane 2 
menesiu ant burdo ir neužmokėjęs išdū
mė kitur, padarydamas man blėdies • 
arti 40 dol. Kas apie jj sužinos ir pra
neš man žemiau nurodytu adresu, gaus 
gerą dovaną.

Laur. Serbentas,
123 155-th st., W. Hammond, Ind.

Pajieškau Juozo Bardatk:ko, Paliepių 
kaimo, Betigalos valst., Kauno gub., 
būk tai gyvenančio 519 Monroe st., 
Springfield. Pas jį važiavo iš Lietuvos 
jo draugas Petras Urbonas, bet nesura
do ir priverstas buvo apsigyventi sve
tur Meldžiu jo paties atsišaukti arba 
kas apie j j žino, pranešti šiuo adresu:

P. Urbonas (c|o A. Johnson)
248 Quincy st., Springfield, Mass.

Pajieškau švogerio Povylo Alvinsko, 
paeina iš Telšių pav., Žarėnų valst., La
paičių kaimo ir Julijono Žeimio ir Juozo

i Mikolainio Vilkmergės pav., Anykščių 
vai., Piktogalio kaimo. Turiu svarbų 
reikalą. Meldžiu jų pačių atsišaukti 
arba kas apie juos žino, pranešti šiuo

. adresu:
M. Jakubka,

2301 S. Oakley avė., Chicago, III.
Pajieškau merginos apsivedimui nuo

17 iki 20 metų amžiaus. Turi būti lais- 
' vų pažiūrų, mylinti apšvietą, apsipaži-
II nusi su angliška kalba, mokanti skaityti 
• ir rašyti. Norinčios arčiau susipažinti,

meldžiu kreiptis šiuo adresu ir atsiųsti 
savo paveikslą.

A. UlČickas,
129 Merrimack st., Manchester, N.H.

Pajieškau merginos apsivedimui nuo 
I 17 iki 22 metų amžiaus. Turi būti lais
vų pažiūrų, apsipažinusi su angliška 
kalba, mokanti rašyti ir skaityti. No- 

, rinči >s plačiau susipažinti, kreipkitės 
Į šiuo adresu ir atsiųskite savo paveikslą: 

William Tilton,
18 Laure) st., Manchester, N. H.

Pajieškau merginos apsivedimui nuo 
17 iki 23 metų amžiaus, laisvų pažiūrų. 
Norinčios susižinoti, meldžiu kreiptis 
šiuo adresu:

K. Makauskas,
808 Gearldine Court, Scranton, Pa.

Pajieškau draugo Igno Paciensko, pa
eina iš Suvalkų gub., Simno par., Žu
vinto kaimo, apie 6 metai kaip Ameri
koje. Seniau gyveno Illinois valstijoj. 
Jis pats arba kas apie jj žino, meldžiu 
pranešti sekančiu adresu:

Juozas Čižauskas,
751 Cyrus st., Valparaiso, Ind.

Atsišaukimas į draugus.
Už kelių savaičių lankysiuos po lietu

vių apgyventus miestus ir miestelius, 
sakydamas prakalbas ir platindamas 
socijalistiškąją bei darbininkiškąją lite
ratūrą. Draugai, jeigu norite sutverti 
savo mieste L. S. S. kuopelę, ar mirusią 
atgaivinti, ar daugiaus narių prie esan
čios gauti; ir jeigu norite praplatinti sa
vo mieste darbininkišką literatūrą, žo
džiu sakant, jeigu norite kalbėtojo, tad 
meldžiu kreiptis į mane šiuo adresu:

K. ŠEŠTOKAS,
1607 N. Ashland avė., Chicago, III.

Keliaujantis “Laisvės” agentas K. 
ŠEŠTOKAS važinės po lietuvių kolioni- 
jas ir užrašinės “Laisvę”. Visi jam 
galit pasitikėt.

L.” Administracija.
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VIETINES ŽINIOS.

Nedėlioję LSS. 162 kuopa 
Bostone parengė prakalbas 
svetainėje ant kampo Cam
bridge ir Russell gatviy. Pu
blikos buvo labai mažai. Kal
bėjo L. Prūseika daugiaus, 
kaip 2 valandas apie rinki
mus. Karštai kvietė bosto
niečius subrusti ir žadėjo 
varde southbostoniečiv remti 
visokiais būdais. Padengi
mui lėŠŲ sumesta virš 2 dol.

Subatoj toji pati kuopa bu
vo parengusi koncertėlį. Irgi 
prakišo, kadangi publikos 
buvo mažai. Sunku darbuo- 
ties bostoniečiams, bet jie 
vilties nenustojo.

Pažymėtina, kad patsai 
pirmininkas prakalbu nebu
vo svetainėje. Kuopa turė
tu į tai atsižvelgti, nes tai 
neatleistina kaltė jo, kaipo 
socijalisto.

Dalyvavęs.

Cambridge’iuje 2 d. lap
kričio Lietuviu Ukesu Kliu- 
bas buvo parengęs linksmą 
vakarėlį su perstatymu. Bu
vo sulošta vieno akto drama 
B. Vargšo “Saliamono sap
nas”. Lošimas pavyko pusė
tinai. Po perstatymui K. 
Morkiutė skambino ant piano 
ir deklamavo eiles. J. Tau- 
rinskis sulošė iš “Laisvės” 
monologą “Aš pirmeivis.” 
G. Kvetkauskas deklamavo 
.“Pirmyn.” Dr. G. Tupper 
rodė Vilniaus apielinkiu pa
veikslus. Publikos buvo apie 
200. Padengimui lėšų auku 
surinkta $8.11.

Armonas.

Cambridge. 3 d. lapkričio 
atsibuvo diskusijos ant temos 
“Ar pasibaigs klesinė kova.” 
Pripažinta, kad gal tik tuo
met pasibaigs, kuomet įvyks 
sdcijalizmo tvarka. lOlapkr. 
atsibus diskusijos po N79 
Moore str., ant temos: “Kiek 
turi mokėti nevedę gaspadi- 
nėms už pragyvenimo vietą?”

Armonas.

Pereitoj nedėlioj atsibuvo 
L.S.S. 60 kuopos koncertas. 
Žmonių buvo pilna salė ir vi
si likosi pilnai užganėdinti.

Ypač užganėdino publiką 
Juras Ri čižikas papasakoda
mas apie savo kelionės nuo- 
tikius, Jan Bamba su savo 
spičium ir skambinimas ant 
piano.

Cambridge’iuj 25 spalio L. 
S. S. S. 71 kp. sulošė “Penk
tas prisakymas” ir Ameriko
niškos vestuvės”. Nors va
karas buvo lietingas, bet 
publikos buvo pilna svetainė 
ir pelno liko$2.00. Lošimas 
kaip ir visada atliktas pui
kiai ir publika likosi užganė
dinta.

Susirinkimas.
So. Bostono Lietuvių Labdarystes 

Draugijos susirinkimas atsibus Seredoj, 
6 lapkričio (Nov.) 1912 m., 7:30 vai. va
kare, po num. 339 Broadway, So. Bos
ton, Mass. Meldžiame visus atsilanky
ti, nes yra daug svarbiy reikalų, o ypa
tingai bus nominacija kandidatų ant vir
šininkų. Sekr. J. Lekavičia.

Mainantiems adresus.
Kurie norite permainyti “Laimės” 

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

Administracija.

10 d. lapkričio 60 LSS kuo
pa savo svetainėje rengia 
prakalbas. Pradžia 7.-30 vai. 
vakare.

Kurie pirksite anglis, tai 
orderiuokite iš mūsŲ Lithua
nian Agency, 233 Broadway, 
So. Bostone. Telefonas So. 
Boston, 1236 -W.

A. Ivaškevič (Manager).

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 
pigi V loty, 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.

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

Skaitytojams.
Meldžiame visų ty “Lais

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

“L.” Administracija.

PUIKI DOVANA
Tik “DILGĖLIŲ” skaitytojams.

Šita negirdėta giažiausia dovana va
dinasi: GIRTUOK L1Ų KANTIČKOS, iš 
kurių Gieda, Dainuoja ir Deklamuoja 
visi Girtuokliai ir Blaivininkai. Parašė 
ir surinko Karčemy Zakristijonas.

Tai toks yra pilnas antrašas tos nau
jos, negirdėtos knygelės, kurios nieks 
už pinigus negal gauti, bet ją gaus vi
sai UŽDYKĄ kiekvienas, kas tik pir
mą syk užsirašys “Dilgėles” ištisiems 
metams, prisiysdamas 1 dolerį tiesiok į 
redakciją. O seni skaitytojai “Girt. 
Kantičkas” gaus uždyką, jei prisius 
nors vieno naujo skaitytojams prenu
meratą ($1), sakydamas, kad juodviem 
abiem reik kantičky.

Dainos ir deklamacijos yra naujos ar
ba parinktos kuogražiausios ir juokin
giausios. Naujos dainos turi pažymėtą 
gaidą (natą). Čia nėra ty seny adyny 
ar gadzinky apie girtuoklius; tik puikios 
eilės. “Girt. Kantičkos“ paaukauta vi
siems “be skirtumo tikėjimo, lyties, 
luomos ir partijos”. Siųskit 1 dol. že
miau paduotu adresu. Gausit tuojaus 
“G. Kant. ” ir per metus jums eis dvi
savaitis laikr. “Dilgėlės”. Adresas:

BALTRUŠAITIS BROTH ERS 
2400 Fifth Ave., Pittsburgh, Pa.

>' Geri ruimai.'
Kurie nori gauti gyvenimui gerus rui

mus be valgio arba ir su valgiu, kreipki
tės šuo adresu: 191 Broadway, So. Bos
ton.

KNYGOS
gaunamos “Laisvės” spaustuvėj.

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

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

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

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

JAS ANGLIŠKOS KALBOS... 25c
SOCIJALDEMOKRATŲ PAŽVAL

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

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

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

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

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

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

Ką-nors užsisakydami visada ad
resuoki! taip:

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

JĖZAUS DRAUGIJA
ARBA JĖZUITAI

Kas jie per vieni ir kaip jie baž
nyčią gelbėjo?

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

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

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

I ii'" ■ ’ ' . ............ >

Draugijos 

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

“ Laisves” 
Spaustuvę

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

Konstitucijas, 
Knygas, Plakatus ir 
Visokius Darbus.

Ypatingai atydą atkreipiam 
į draugijy darbus. Niekad 
nereikia duoti darbą į tokias 
spaustuvėlės, kurių darbinin
kai nemoka lietuviškos kalbos 
ir nepažįsta savo amato, nes 
ten tik sudarko darbą. Jeigu 
turit kokį spaudos darbą, tai 
siyskit jį mums šiuo adresu:

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

A....... ■■■■■■............

J. F*. TUINILA
x Užlaikėm didelę

Krautuvę <9
Deimantų,. Laikrodžių Waltham ir 
Elgin, ir Šliūbinių Žiedų. Užlaikom 
keliaujančius agentus ir orderius pai
mam ir pristatom į namus. Užlaikom 
taipgi Didelę Sankrovą Drapanų :Vy
rams Siūtus, Ovcrkotus ir Marškinius.

Duodam ant bargo ir ant išmokesčio.

8^22 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 darby. Jeigu ap
siima dirbti visą sezoną, kompanija ap
moka ir kelionę. Norintieji platesnių 
žinių kreipkitės šiuo adresu:
UNITED STATES

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

Dr. Chas R. Vinal
Yra geriausis Gydytojas-specljalistas, 
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 Inksty, 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
BOSTON, MASS.

ANT. AŠMIANSKAS

4

Jieško tojams.
Šiuomi atkreipiame atydą gerbiamyjy 

“Laisvės” skaitytojų, kad pajieškoji- 
mus giminiu ir draugy talpinam ant mė
ty 1 sykj dovanai. Už bizniškus pajieš- 
kojimus imam po 50c. už 1 vieną sykį ir 
1 dol. už 4 sykius. Neskaityto jams pa- 
jieškojimus dykai netalpinam.

Administracija.

CASTLE SQ. TEATRAS
Perstatymai prasideda 2 vai. po piet 

ir 8 vai. vakare.

Šią sąvaitę bus lošiama
“INE COMMUl'ERS”

Publika bus labai užganėdinta šiuo juo
kingu perstatymu.

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

Lietuviška KRIAUČKA
Gerbiamos Lietuvaitės, pranešu jums, 

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

ONA CZEPULIONIS
242$ Broadway, So.7 Boston, Mass.

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

So. Boston, Mass.
(Męs neužlaikome kity Story brenčiy)

Pranešu gerbiamiems Bos
tono ir apielinkės lietuviams, 
jog aš tarnauju pas seną ir 
teisingą rakandų kompa
niją The James Lilis 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 yra 
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,

VISIEMS ATHOL’YJ ŽINOMAS LIETUVIS

Kostumeriškas Kriaučius
Siuvu visokius Vyriškus ir Moteriškus rubus. 

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

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

Didžiausias ✓ z w X" wr y a 
Darbininkų • • ■ ■ % /
Sąvaitinis
Laikraštis

Leidžiamas
Lietuvių Soc.
Sąjungos
Amerikoje

ft
T suprantamus straip- |

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

“KOVOJ” rašoma apie darbininky gyvenimą, vargus ir nurodoma, kaip ’ 
prašalinti juos. 2

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

“KOVA” tikriausias darbininky laikraštis. ' I
“KOVA” paduoda žinias iš viso svieto. I
“KOVA” metams 1J52.OO Amerikoj ir kitur. j

Prisiyskit savo adresą, o gausite vieną “Kovos“ num. pažiūrėjimui 2 
DYKAI. Nuo naujų mėty “Kova” išeina tokia kaip “Keleivis”. j

1815 E. Moyaniensing Ave
1X.OVCI PHILADELPHIA, RLZININ’A

ftV444444444« -«<44444444 *444444444444444444444444444««

“Liaudies Dainos”
Dainy rinkinyje telpa ge

riausių mūsų 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.

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

s Akušerkal§--------------------------------g
§ F. STROPIENE |

Pabaigusi kursą Womans Medi- * 
cal College, Baltimore, Md. g 

Si Pasekmingai atlieka savo dar- g 
% bą prie gimdymo, taipgi suteikia 7
* visokias rodąs ir pagelbą įvairio- y
* se motery ligose. g

O) OFFISAS RANDASI: @
§ 30 W. Broadway o
g ’ SO. BOSTON, MASS. Š

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

SAVININKAS IR FABRIKANTAS

Garsių Lietuviškų—Lenkiškų Vaistų

HAkRRIisOIN <JA/rVI3S

DISPENSARE
Jau 20 metų nuo įsteigimo, 

ion r-?

n.

Perkant žiūrėk, kad butų ta markė, 
o Kauni telnlnKal.

Geriausia gyduolė nuo Skaudėjimo 
Galvos, Kataro, PeČiy, Krutinės, Šo
nuose, Reumatizmo, Šalčio, Neuralgijos 
ir įkandimo visokiy vabaliuky.

J

Arti BrcuJwuy, BOSTON, MASS.

Patarimai DYKAI! 
šiol;loniB dienomis ai' l.irvta nito o Ik i 8 
vai. vukure. S* *nt ir t ii-is nuo 10 ryte

Gv'l>>nie visokius ligos Vyry, M<>- 
*. ų ir Vaiky ir taisome DAiNlTIS.
AlelilinniK atsinešk Jtj .
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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.

S
O

0

O

t A AGA naujų Lietuvišky Katalio- 
vvtvVVgp. Siunčiam j visas dalis 
svieto. Atsiųskit už 3c. štampą, o ka- 
taliogą pasiųsim dykai. J. P. Tuinila, 
822 Washington st., Boston, Mass.

Egiutero No. 1. ... 25c.
Egiutero No. 2. ... 50c.
Zmijecznik - 25c., 50c. ir $1.00
Gumbo Lašai ... - 35c.
Meškos Mostis - - - - 25c.
Trejanka ----- 25c.
Linimentas Vaikams - - 25c.
Gyduolės nuo Kosulio - - 25c.
Liepy Balsamas ... 25c.
Antylakson dėl Vaiky - - 25c.
Milteliai Vaikams nuo Kirmėliy 25c.

,, nuo Kirmėliy dėl suaugusiy 35c.
Vanduo nuo Akiy Skaudėjimo - 25c.
Ugniatraukis - 25c.
Skilvio Lašai ... - 25c.
Gyduolės užlaikymui Viduriavimo

ir Kruvinosios - - - 75c.
“Uicure” arba gydymas

Reumatizmo - - - $3.50
Gyd. dėl nemaliino Pilvo - - 50c.
Milteliai apstabdymui

Galvos Skaudėjimo - - 10c.
Lašai nuo Danty Skaudėjimo - 10c.
Mostis nuo Gedimo ir

Prakaitavimo Kojy - - 25c.
Geležinis Sudrūtintoias Sveikatos 50c. 
Vaistas Nutildymui Vaiky - 25c.
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 15c. 
Gyduolės nuo Grippo - - $1.25
Plauky Apsaugotojas - - 50c.
Muilas Plauku Saugotojas - 10c.
Milteliai nuo Kepeny - - 35c.
Valytojas Plėmy Drabužiuose - 25c.
Rožės Balsamas - 25c.
Kinder Baisumas ... 25c.
Bobriaus Lašai - 50c.
Švelnintojas - - - - 35c.
Kraujo Valytojas - - - $2.00
Nervy Ramintojas - - - $1.00
Egzema arba Odos Uždegimas

pas Vaikus - - - $1.25
Groblevskio I’leisteris

(Kaštavolo) - - - 25c.
Pamada Plaukams _- - - 25c.
Uchotvna nuo Skaudėjimo Ausįse 25c. 
Gyduolės nuo Riemens - - 50c.
Vengriškas Taisytojas Osy - 15c.
Inksty Vaistas (mažesnė) - 25c.
nksty Vaistas (didesnė) - $1.(0
Akinės Dulkeles - 25c.
Gydymas nuo uždegimo Danty arba

abelnai Skausmo ir Škorbuto $1.25 
Gyduolės ir Mostis nuo Parky

ir Niežy - - - - $2.00
Gyd. ir Mostis nuo Dedervines $2.00 
Gyduolės nuo Paslaptingos Ligos $50

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip- 
?i privalo užlaikyti visada mūšy puikias 

įietuviškaš gyduoles savo Storuose ant 
pardavimo, kad mūšy tautiečiai reika
laudami, galėtu pas savo štorniką nusi- 
Sirkti ir nereikalauty išduoti pinigus 
ovanai kokiems nors apgavikams tose 

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

ALB. G. GROBLEWSKI
COR. ELM « MAIN ST#., PLYMOUTH, PA.

DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA J OLS EL IS I
Vyno, Visokių Liklerlų, Degtinės, Rusiškos “Monopolkos”, 

Šampano, Alaus, Eliaus 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 prisiysim orderius per expresą. Rašykite lietuviškai šiuo adresu:

WILLIAM ZAKON & CO.
21-23 Cross St., K,mR'y^?k«squ^r">'‘ Boston, Mass.

JO-

Išeina kartą į mėnesį ir 
prekiuoja tik 50c metams.

“Lietuvių Žurnalas”, yra 
tai savo rūšies laikraštis.

Jame nėra vietos polemikai ir korespondencijoms, telpa vien 
įvairių mokslo šakų ir beletristikos straipsneliai. Bet viena 
jo ypatybe — tai užklausimai ir atsakymai. Męs atsakysim 
į pasiųstus mums visus klausymus, nežiūrint kas ir apie ką bus 
klausiama. Tai yra ideališkas namų svečias. Adresuokite: 
“Lietuvių Žurnalas’’’, 1607 Ko. Ashland he., Chicago, 411.

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

jau nedaugiausiai jy turime.

Pasaulių Ratas
Astronomiška knyga. Aprašo apie 
saulę, planetas ir kometas, ir apie 
astronomus, kurie jas surado. Su
paveikslais. Kuinu 2^5u.

Užsakymus ir pinigus siųskite Šiuo adresu:

Meiles Karštligė
Mintjs ir prilyginimai apie meilę. 
Kiekvienam žingeidi ir pamokinanti 
knygelė. Kaina. tll< 2()C.

Biaoadway, So. I^<
(Pinigus galit siųst krasos ženkleliais)

Mass.

TEISINGIAUSIA A n’T'IT’IZ’ A
IR GERIAUSIA API I B K A

LIETUVIŠKA A llulkn

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

Aptiekorius ir Savininkas

K. SIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c 

SO. BOSTOIN, MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013

LIETtlVIŠKAI-LENKIŠKAl-RUSlŠKAS

DAKTARAS
Vienatinis mys tau
tos Medicinos Profe
sorius Massachusetts 
steite. Jau arti 18 
mėty, kaip aš pasek
mingai gydau ir at
lieku operacijas. Tė- 
rnyk!!! Neik jieškot 
manę į aptieką ant 
kampo po mano ofisu, bet l\ ' 
trepais augštyn iš num. 7 Parmenter St. 
Durys mano ofiso nuteptos baltai, o vir
bui ju 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. ZISBLMAN
7 Parmenter»St., Boston, Mass. 

Telephone Rlchmend 1067-R.

DIDELE SANKROVA
visokiy lietuvišky, polsky ir rusiškų 
knygų. Reikalingi išpardavikai po vi
sus miestus. Reikalaujant kataliogo 
reikia prisiųsti už 2 c. pačto štampą. 
Adresas:

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

"No Work-No 
The Workingman's 
Problem

St

lipk vienais

Jis tik įsenino šalti ir paskui 
turėjo gulėti per savaites

DR. RICHTERTO 
Pain-Expelleris 
prašaijs pavojingus susirgimus 
jeigu vartosi su laiku pagal nu
rodymų, ant dėžutės; 25o. ir 50c. 
už bonką. Žiūrėk ant Inkaro 
ir vardo ant dėžutės.
F. AD. RICHTER & CO., RIS Pesrf 8t. New Yartu

EUchter'io Congo Pillėa yra garo* auo 
viduriu »ukiet6jlmo. 25c. Ir 50c. V




