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AMERIKOJ
Prezidento rinkimai. ,

Rinkimuose laimėjo Wood
row Wilson, demokratu par
tijos kandidatas. Taftas ga
lutinai sumuštas. Jo politi
ka susilaukė visuotino papei
kimo. Republikonu partija 
sumušta. Po W. Wilsonui 
eina pulkininkas T. Roose- 
veltas, kandidatas progresy- 
viškos partijos.

Wilsonas turi 403 elektro- 
balsus. Rooseveltas —116. 
Taftas — tiktai 12. Taigi aiš
ku, jog didžiuma elektro bal
sy išrinktas Wilsonas.

Rooseveltas gavo elektro- 
balsus iš Illinois, Michigan, 
Pennsylvania, Washington ir 
dar keliu valstijų.
Kaip sekėsi socijalistams?

Kapitalistiški laikraščiai 
užtyli socijalistu laimėjimus. 
“Boston Traveler” (6 lapkri
čio) apskaito, jog Debsas ga
vęs į milijoną balsu. Vadi
nasi, net kapitalistiški laik
raščiai negali užslėpti, kad 
balsy už Debsą žymiai pri
augo.

Socijalistu balsai daugely 
miestu pasidvigubino ar pa- 
sitrjgubino, bet niekur nenu- 
puolė.

“The New York Call” pa
duoda, kad žymiai pakilo 
balsai Oklahoma valstijoj, 
Pennsylvanijoj, West Virgi
nijoj (mainu apygardose).

“The Call” telegrafuoja iš 
Milwaukees, jog V. Bergeris, 
socijalistu kongresmanas, iš- 
naujo išrinktas. Spėjama, 
kad iš Pennsylvanijos (Alle
gheny pavieto) bus išrinkti 
trjs socijalistu reprezentato- 
riai kongrese.

“The Call” paduoda visą 
eilę miesteliu New Yorko 
valstijoj, kur socijalistu bal
su skaičius labai žymiai pa
augo.
Gavo 4 maišelius pinigų.

Cleveland, Ohio. Tūlas 
Bramley gavo siuntinį. Ant 
kiekvieno maišiuko buvo už
rašyta $5.000. Drebančio
mis rankomis atrišo maišiu
kus ir pradėjo skaityti pini
gus. Pasirodė, kad maišiu
kuose buvo vieni centai, ni
keliai ir kiti smulkus pinigai. 
Visi maišeliai svėrė 30 svaru 
ir juose tebuvo $75.

Tai buvo dovana iš prieža
sties vestuvių.
Paminklas dviem kriau- 

čiam-lietuviams.
Šį nedėldienį Chicagoje ant 

šv. Kazimiero šventoriaus 
bus pastatytas paminklas 
Karoliui Lazinskui ir Pranui 
Nagreckiui, kurie žuvo laike 
didžiojo kriaučių streiko 1910 
metais.

Prezidentas Chicagos Dar
bo Federacijos pasakys trum
pą prakalbą. Paminklą pa
stato kriaučių unija.
Chicagos socijalistu 

mėjimas.
Chicagos socijalistai

puiku laimėjimą. Jiems pa
vyko išrinkti savo žmogų i 
valstijos prokurorus (state’s 
attorney) Pirm išrinkimo 
buvo varoma smarkiausia 
agitacija. American Federa- _____

f Labor irgi agitavo už zfdentauti, taf visai nabagui giausia pasipelnyti gali Rusi-

lai-

turi

Naujas kongresas.
Naujame kongrese demo

kratai turės viršų dar dides
nį, negu ligišiol.

Kongrese bus 283 demo
kratai, 117 republikonu. Ma
noma, kad į ministeriu kabi
netą bus pakviesti demokra
tai Bryan ir Mass, guberna
torius Foss,*kuris vėl liko iš
rinktas į gubernatorius.

Wilsono žodžiai.
Wilsonas sako, jog visiems 

“teisingiems” biznieriams ji
sai nemano užkenkti. Jisai 
užtikrino, kad viskas bus ge
rai ir kad žmonės ntfstotu 
nerimavę.

Ettoro teismas.
Ettoro-Giovannitti teismas 

tęsiasi. Eina perklausinėji- 
mas kaltinamųjų liudininku. 
Visi liudininkai duoda labai 
gerus paliudyjimus.
Didelis streikas Kanadoj.

17.000 luodotoju,kurie tar
nauja ant Canadian Pacific 
Railroad, išėjo ant streiko. 
Jie reikalauja unijos pripaži
nimo ir algų pakėlimo. Spė
jama, kad ir daugiaus gele
žinkeliečiu prie ju prisidės.
Skebus saugoja milicija.

Jacksonville, Fla., 5 lapkr. 
—18 kompanijų valstijos mi
licijos saugoja gatvekariu 
skebus. Kožnas mificiionie- 
rius turi užtaisytą šaudyklę.
Gavo 25 metus kalėjimo.

Moteris L.Lindhoff iš Chi
cagos už nužudymą sūnaus ir 
visos familijos likosi nuteista 
ant 25 metu sunkiu j u darbu.

Šiais metais jau šešios mo- 
terįs teisiamos už žudymą, 
betgi visos likosi išteisintos, 
išėmus vieną Lindhoff.
Aukų daugiau nereikia.
Komitetas, kuris rūpinasi 

Ettoro - Giovannitti apgyni
mo reikalais, praneša, kad 
daugiaus auku vadovams 
ginti jau nereikia, kadangi iš 
visu pusiu suplaukė tiek pi
nigu, jog ju pilnai pakaks 
apgynimo reikalams.
Seniau košę virė, o dabar 

popu likosi.
Tarpe mūsų kunigėliu at

siranda visokiu paukštuku, 
bet dar daugiau ju tarpe ru
su popu.

Neseniai Brownsvill’y pa
šventintas į popus buvęs ko
šės virėjas, kada buvo caro ka
reiviu. Išpradžiu jisai buvo 
zakristijonu. Skaityti nemo
kėjo tiktai “slibizavojo”. Pa- 
rapijonai vis protestavo, pa- 
galiaus išvijo ir zakristijoną 
ir jo užtarėją- popą.

Spaliu gi pabaigoj zakris
tijonas pasidarė popu ir iš
važiavo į kokį tai Kanados 
užkampį.

Rinkimai Kuboj.
Rinkimai prezidento ant 

Kubos davė viršų atžagarei
viams. Iš tos priežasties 
daugely vietų buvo kilusios 
riaušės.

Ką sako Taftas.
Taftas pripažįsta, kad jisai 

sumuštas, bet republikonu 
partija toli gražu nesumušta. 
Taftas sako, jog ji gyvuos 
kaip gyvavusi.
Patsai Taftas važiuos į savo 

gimtinį miestą ir užsiims ad
vokatūra.

Jeigu jam nesiseks ir ad
vokatauti, kaip nesisekė pre-

UZSIENYJ
Paskutinių dienų atsi

tikimai.
Sofija, 7 d. lapkr. Bulga

ru kariumenė neduoda tur
tams atsipeikėti. Šiandien 
aukiama, jog bus atakuoja

ma Tchatalija.
Serbu kariumenė užėmė 

Monastiriu. Juodkalniečiu ir 
serbu kariumenė sušivienyjo 
ties Ypeku, kad veikti išvien 
prieš turkus.

Novovaroš apleistas turku 
kareiviais. Turkai buvo taip 
nusiminę, kad net nenorėjo 
ginti savo miesto. Serbai jį 
užėmė.

Graiku laivynas užėmė sa- 
ą Tenedos, netoli nuo Dar

danelų.
Vis daugiau ateina žinių, 

jog turkai nemano išsilaiky
ki Europoj ir pasiryžę keliau
ti į Maža ją Aziją.

Konstantinopoly yra 20000 
sužeistu kareiviu. Serbai pa
ėmė miestą Kruševo, netoli 
Monastiriaus.

Bulgarai eina pirmyn.
Londonas, 5 lapkr.—Šian

dien didelės bulgaru spėkos 
paėmė Terkos. Iš ežero Ter- 
kos Konstantinopoliu prista
tomas vanduo. Todėl šitas 
užėmimas gali labai blogai 
atsiliepti ant Konstantinopo
lio.

Dalis bulgaru kariumenės 
eina juodu j U jūrių pakraš
čiu, dalis gi Marmuro jūrių 
kraštu. Prieinant prie Kon
stantinopolio, abidvi armiji 
gali susivienyti.

Bulgarams pagelbon trau
kia didelės serbu spėkos.
Suirutė Konstantinopoly.

Turkai turi vadinamus ha
remus, kur užlaikomos juju 
pačios. Didžiuma tu haremu 
dabar skubiai kraustosi į Ma
žąją Aziją, kadangi Konstan
tinopoly jau pavojinga gy
venti.

Miesto archivas taip-pat 
iškraustytas iš Konstantino
polio.

Didžiosios valstijos tuo 
tarpu nesikiša j karę, nors 
Turkija to ir maldavo. Josios 
siunčia savo laivus, kad ap
ginus savo piliečiu turtą, jei
gu kartais kiltu suirutė.

Veik nieko negali pelnyti 
Vokietija ir Francija. Todėl 
tuodvi valstiji pradeda dabar 
tarpe savęs tartis, kad neda
vus kaimynams perdaug įsi
vyrauti.

Ligišiol Francija ir Vokie
tija buvo amžini priešai nuo 
jat francūzu-vokiečiu karės, 
turi buvo prieš 40 metu. Tuo
met Vokietija paveržė nuo 
Francijos Elzasą ir Lotarin
giją ir francūzu tautininkai 
to niekados negali užmiršti.

Kinematografai ir karė.
Laikraščiai praneša, kad 

žinoma kinematografu pa
veikslu firma “Pathe” buvo 
pasiūliusi 250,000 franku ir 
jagaliaus sutikusi duoti net 
500,000 franku Juodkalnijos 
vyriausybei, kad tik jai vie
nai būtu leista traukti kine
matografo fotografijas iš vi
su juodkalniečiu kovu su tur
kais. Be to, jei būsią dau
gelis užmuštu, karalius Mi
kalojus gausiąs dar skyrium 
10,000 franku. Karalius Mi
kalojus išreikalavo iš firmos, 
kad ji užmokėtu dar 10% 
nuo suderėtosios kainos ko
vu “režisieriams”, t. y. Juod
kalnijos generolams.

Irgi “karžygis.”
Buvusis macedonu vadas 

Lazarovas tą dieną, kaip 
Bulgarija apskelbė turkams 
karę, nusižudė, palikęs šito
kį raštelį: “Aš pats nebe
galiu kariauti už brangiosios 
tėvynės laisvę. Bet aš ra
miai mirštu, žinodamas, jog 
Macedonija bent kartą bus 
išliuosuota.”

Irgi “karžygis” savo rū
šies...

RUSIJOJ

et republikonu

Iš Londono telegrafuoja, 
kad bulgary kariumenė ne
nori jau taip ant visados už
imti Konstantinopolį. Jie 
nori užimti Konstantinopolį, 
kad privertus turkus susitai
kyti. Bulgarai nori Macedo- 
nijos su Adrianopoliu.

Ko nori serbai?
Serbai nori užimti vadina

mąją Senąją Serbiją, kurią 
jau daug amžių valdo turkai. 
Jie nori užimti Novobazaro 
distriktą.
Kiek jau žuvo laike Bal

kanų karės.
Pagal apskaitymą Vengri

jos kariumenės štabo laike 
paskutinės Balkar^ karės jau 
žuvo 130.000 kareiviu. Dau
giausia nukentėjo turkai, 
paskui eina bulgarai.

Francija ir Vokietija.
Iš dabartinės karės dau-

bus bloga. ja ir Austrija

Kalta, kad moteris.
Italijos vyriausias teismas 

išaiškino, jog moteris negali 
būti advokatu. Tasai išaiš
kinimas buvo padarytas tuo 
tikslu, kad išmetus iš advo
katu tarpo moterį Teresę La- 
briola, Rymo universiteto 
profesorką. Jinai su dideliu 
pasisekimu buvo * pradėjusi 
advokatauti, bet pasirodė, 
kad.., ji moteris ir tiktai dėl
to turi atsisakyti nuo pasi
rinktos profesijos.

Šimų mėsos neužteko.
Halle, Vokietija, 5 lapkr. 

—Iš priežasties maisto pa
brangimo tame mieste pra
dėjo maitintis šuniena. Mies
te išpjovė veik visus šunis, 
bet ir tai šunienos neužteko. 
Žmonės į tą? minutą visą šu
nieną išpirko.

Portugalijoj vėl riaušės.
Lisbona, 6 lapkričio.—Dvi

dešimts penkios ypatos už
mušta ir dar daugiau sužeis
ta riaušėse, kurios 
ria Estremaduros 
joj. Riaušės kilo 
sties nesutikimo 
su pirmeiviais.

Į miestą pasiusta kariume
nė ir miestas apskelbtas po 
karės laiko teisėmis.

Mažesnės gi riaušės Portu
galijoj būna nuolatos.
Iš visų pusių socijalistai.

Pirmame Berlyno distrik- 
te atsibuvo atstovo perrinki
mai. Išrinktas laisvamanis 
d-ras Kaempf. Iš šešių Ber
lyno distriktu penki jau pri
guli socijalistams. Tiktai ši
tas vienas distriktas priklau
so laisvamaniams. Tame dis-

kilo Lei- 
provinci- 

iš prieža- 
kuniginiu
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trikte gyvena patsai kara- užpuolimus -

Caro paklausė pasporto. ;
Šį rudenį caras lankėsi 

Lenkijoje, kur medžiojo 
Skernevicu apygardoje.

Vieną dieną caras išėjo iš 1 
palociaus, pasirėdęs papras
tais rūbais. Jisai nusitolino 
nuo palociaus. Greitai jį pa
matė žemskis. Žemskiui ca
ras pasirodė neištikimu ir ji
sai jo paklausė: “ko čia val- 
wjiesi! Parodyk pasportą, 
ar turi?” Kasžin, kaip būtu 
išėję, nes caras pasporto ne
turėjo. Vienok tą viską pa
matė detektyvai ir, skubiai 
atbėgę, išgelbėjo carą.

Tą pat dieną buvo pašauk
tas Varšavos general guber
natorius, kad pasiaiškintu.

Ar bus grafas Vitte mi- 
nisteriu?

Grafas Vitte, tai tasai pats 
lapė-politikierius, kuris pa
dėjo caro valdžiai susitaikin
ti su japonais ir užtad gavo 
grafo vardą. Vėliaus, kada 
Rusijoj pakilo revoliucija, 
Vitte,persigandęs, patarė ca
rui išleisti manifestą. Už tą 
manifestą juodašimčiai jo ne
kenčia. Betgi, kada tik at
eina Rusijai sunki valanda, 
tuojaus pradeda kalbėti apie 
Vittę. Dabar Rušijos politi
ka labai susipainiojusi. Ne
reikia praleisti progos nukąs
ti riebesnis kąsnįs, kada eina 
karė ant Balkanų.

Todėl Vitte vėl peršamas į 
ministerius.

Padavė prašymą, gavo 
katorgą.

Vokiečiu dienraštis “Vor- 
warts” praneša sekančią ži
nią: laike kariškos parodos 
Maskvoje, vienas kareivis, 
išėjęs iš eilės, padavė carui 
prašymą. Tuojaus jisai bu
vo suimtas ir nuteistas ant 
amžinos katorgos.

Tie budeliai jau patįs neži
no, ką ir daro.

Rusijos kalėjimai.
Kalėjimu vyriausioji val

dyba neseniai išleido apys
kaitą apie Rusijos kalėjimus 
1910 metuose. Štai tos apy
skaitos svarbesnės skaitlinės.

Rusijoje 1 d. sausio 1910 
m. buvo 171,413 kaliniu, o 
1 d. sausio 1911 m. buvo 
177,017 kaliniu. Taigi laike 
vienu metu kaliniu skaičius 
padidėjo ant 5į tūkst. kali
niu.

Jei sulyginti ilgesniam lai
kui pasmerktu kaliniu skai
čius nuo 1905 ligi 1910 metu, 
tad matoma, kiek tuomet tas 
kaliniu skaičius užaugo. 
1905 m. daugiaus kaipo ant 
vienu metu areštantu rotos- 
na nubaustuju buvo 12,268 
kaliniu, o 1910 met. jau to
kiu kaliniu buvo 26,939 žmo
nės. Dar didesnis skaičius 
katorgon pasmerktųjų 1905 
m. buvo 6,123, o 1910 m. 
skaičius jau buvo 21,742 žm.

1910 m. išviso į areštantu 
rotas pasmerkta buvo 24,980 
žmonių, o į katorgą—10,000 
žmonių.

Už žmogžudystes—nubau
sta buvo 2139 žmonės, už

- 1933 žmonės,

štus ir pasipriešinimus val
džios atstovams — 578 žmo
nės, už kaliniu ir nubaustuju 
slėpimus -- 420 žmonių ir tt. 
Už neteisingą priesaiką buvo 
tiktai 4 žmonės. 1910 met. 
nuo kaliniu sargu ar kareiviu 
sargybos pabėgę 1089 žmo
nės, nuo Amūro gelžkelio 
darbu —149 žm.; išviso pa
jėgę 1238 kaliniai. Mėgin
ta pabėgti 118 kartu. Iš pa
bėgusiųjų kaliniu vėl suimta 
539 žmonės.
Maištu kalėjimuose 1910 me

lais buvo 20, pasikėsinimu, 
užpuolimu ir t. p. — 144 kar
tai, uždegimu — 3, gaisru — 
9, aštuoni atsitikimai buvo 
tokie, kur kaliniai nužudė 
galėjimo administracijas, ka
lėjimo sargus ir kareiviu sar
gybos ypatas; 20 atsitikimu 
buvo tokiu, kur kaliniai nu
žudė kalinius; 56 atsitikimai, 
kur kaliniai sukilo prieš ka
lėjimo administraciją ir ka
reiviu sargybą. Kaliniu sau- 
žudysčiu ir pasikėsinimu ant 
saužudysčiu buvo 142. Bet 
1906 m. tokiu atsitikimu bu
vo tik 42.

Dar paminėtinos skaitlinės 
apie kaliniu sirgimus. Apy
skaitoje matosi, kad per vie
nus metus buvo reikalinga 
gydytojo pagelba 156,882 ka
liniams. Mirė 1910 m. 6000 
kaliniu. Limpančiomis ligo
mis mirė 7,82 nuošimčiai, ne
limpančiomis —1,86 nuošim
čiai. Nuo choleros mirė 34,17 
nuošimčiu, nuo džiovos — 
29,97 nuošimčiai irnuotifo— 
22,89 nuošimčiai.
Išleido iš kalėjimo redak-

Rugsėjo 25 d. iš vietinio 
Rygos kalėjimo išleido po 
kaucija 2,000 rubliu buvusį 
latviu darbininku laikraščio 
“Laika Bals” redaktorių K. 
Mejerį. Mejeris tapo nuo 
vietinio apskričio teismo nu
baustas 2 metams tvirtovės, 
už patalpinimą laikraštyj ei
lių “Deus”. Pakol įnešė kau
ciją, jis išsėdėjo kalėjime du 
mėnesiu. Dabar jo byla bus 
nagrinėjama Peterburgo teis
mo rūmuose.
Peterburgo miesto auka.

Peterburgo miesto dūmą 
paskyrė 100,000 rubliu Bal
kanų valstybių karo sanita
ru reikalams; tie pinigai bus 
paskirstyti tarp Bulgarijos, 
Graikijos, Serbijos ir Juod
kalnijos sostiniu.

— Iš Rusijos jau išvažiavo 
keli “Raudonojo Kryžiaus” 
būriai Balkanuosna nešti pa- 
gelbos sužeistiems. Šiomis 
dienomis turėjo išvažiuoti iš 
iš Peterburgo Serbijon, kai
po gailestingoji sesuo, didžie- 
ji kunigaikštienė Elena.

Suomių byla.
Peterburgo apygardos teis

mas svarstė šiomis dienomis 
trijų Viborgo magistrato na
riu bylą. Visi jie buvo kal
tinami, kad nenorėję pripa
žinti įstatymo apie rusu tei
siu sulyginimą Suomijoje. 
Teismas visus tris suomiu 
valdininkus nuteisė 6 mėne
siams kalėjimo kiekvieną.

Žemės turtai.
i Inžinierius Čurinas rado

LIETUVOJ
Policija ir amerikonai.
Iš- Panevėžio pav. ‘‘Lais

vei” rašo:
‘ ‘Naujamiesty gyvena gar

sus uredninkas Skoroboga- 
tov. Pirmiausia pažymėsiu, 
kad tai uolus kyšiu ėmėjas. 
Sužinojęs, kad kokiame nors 
sodžiuje kas nors sugrįžo iš 
Amerikos, tuo jaus važiuoja į 
tuos namus, arba šaukia pas 
save ir gązdina. Baugina 
tolei, kol koksai neišmanėlis 
“nesusipranta” įteikti ured- 
ninkui kokia 10-15 rub. Šie
met Kandrėnu sodžiun su
grįžo du vaikinu ir viena 
moteris. Pradėjo juos gąz- 
dinti, pakol šie neužsimoke- 
jo po 10 rubliu (mergina tik 
5 rub.). Paėmęs pinigus, pa
sakė, kad gali būti ramus. 
Bet kiek laiko praėjus, ogi 
šaukia visus tris teisman už 
rubežiaus perėjimą. Mat, 
uredninkas, paėmęs pinigus, 
neiškentė taip-pat nepara
šęs donoso. Tuomet “ame
rikonai” davė skundą isprau- 
ninkui, kuris skundą nusiun
tė pristavui, o šis tai viena 
ranka su uredninku. Mato 
uredninkas, kad jį nutvėrė— 
kas daryti? Važiuoja jisai 
pas tuos emigrantus “persi
prašyti”, grąžina jiems pini
gus, tik liepia atsisakyti nuo 
to skundo. Žinoma, jisai 
perkalbėjo žmonelius, o per
tai jo kailis liko sveikas.

Uredninko žiaurumas ne
apsakomas. 4 d. spaliu ured
ninkas susitiko pareinant iš 
svečiu ūkininką Rumčiką. 
Ant jo jau uredninkas seniai 
griežė dantį, kam, girdi, ji
sai nedavęs jam šieno. Tai
gi, susitikęs jį, pradėjo nei 
iš šio nei iš to mušti, spar
dyti. Dabar ūkininkas ser
ga, kraujais spjaudo, bet, 
pagijęs, žada jokiu būdu ne
dovanoti.

Pažiūrėsime, ar ir šį kartą 
liks sveikas jo kailis.

Emigrantas.

“Tai tau, rupūže, Dūma”.
Pilviškiuose įgaliotiniais 

praėjo kuniginiai. Pirmei
vius užrėkė kuniginiai.

Garsaus kunigo Narjausko 
brolis, susitikęs pirmeivi 
Rymšą, rėžė jam į žandą ir 
suriko:
Dūma!”

Graži 
dora.

“štai tau, rūpuže,

kunigu platinamoji

Čigonai.
Šiaulėnų (Šiaulių pav.) a- 

pielinkėn kasžin iš kur atsi
bastė čigonai, kurie nuo per
nai metu čia užsiveisė ir la
bai daug arkliu, iš kitu kraš
tu parsivedę, vietiniams gy
ventojams primainė ir parda
vė. Dabar kįla nuomonė, 
kad tie arkliai daugiausiai 
gali būti vogti.

liūs, ministerial ir yra di- už prasikaltimus prieš carą-— Į-Kainčatkoje didelę daugybę
džiausi ponijos palociai. 1055 įm., už sukilimus, mai- akmens-anglio ir aukso.

Nauja mokytojų semk 
narija.

Švietimo ministeris prane
šė Vilniaus mokslo apygar
dos globėjui, kad būtinai esą 
reikalinr* 'kurti mokytoju 
semim
'Min
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Darbininko dienos
Kožnas žmogus kasdieną 

mato įvairiausias permainas. 
Mato, bet neįsižiūri į tas 
permainas, neduoda sau at
skaitos, kodėl taip, o ne ki
taip viskas įvyksta. Žmonės 
iš mažens pripratinami į vis
ką aklai tikėti, todėl nėr dy- 
vy, kad praleidžia dienas,ne
pažindami nei savęs, nei gy
venimo aplinkybių.

Aš apsigyvenau Chicagoje 
pradžioj 1911 metu. Ilgai 
gavau pavaikščioti, koleik at
radau darbą. Gyvendamas 
atstu nuo Chicagos, mačiau 
didelius “apgarsinimus, viso
kius viliojančius apskelbi
mus. ”Tokiu pranešimu užei
davau kaip angliškuose, taip 
ir lietuviškuose laikraščiuo
se. Vienok, kada man rei
kėjo surdsti darbas, tada pa
mačiau, kad Chicagoj ne dar
bas laukia darbininku, bet 
agentai darbininku doleriu. 
Atlankiau visus tuos agen
tus. Jie pirmiausia reikalau
ja 5—10 doleriu. Kada gi 
paduodi pinigus, tau suteikia 
adresus ir baladokis paskui 
karais po tolimas ir bjaurias 
vietas, kur niekuomet ne
vaikščiotum, jeigu ne
būtum užsimokėjęs agentui. 
Kartais surandi vietą, kur 
reikia dirbti ne žmogaus, bet 
mulo spėka. Padirbi kelias 
dienas, štai ir atleidžia.

Kiek man teko patirti, tai 
žmonės šimtais-tūkstančiais 
esti suviliojami panašiais ap
garsinimais.

Pagaliaus pristojau North 
Western Railway Co., kuri 
Chicagoj turi didelį plotą už
ėmus ir kuriai dirba daugy
bė darbininku. Aš išnaudo
jamas, bet kiti dar daugiaus 
išnaudojami.

Kada septintoj valandoj aš 
einu prie darbo, gelžkelio 
darbininkai jau dirba. Kada 
aš sugrįžtu, jie dar vis tebe
dirba. Jie šluostosi prakai
tą nuo veidu.

Pagaliaus ir juos atleidžia. 
Mechaniškai žingsniuoja jie 
namo, tarytum jie pavirto į 
kokias mašinas. Ties namais 
juos išbėga pasitikti nuplyšę, 
nudriskę vaikučiai. Tėvas 
myli savo vaikučius, bet jo 
jausmai, tarytum apmarinti. 
Tik per prievartą tėvas pasi
daro linksmesnis nors ant 
valandėlės.

Keistai išrodo žmogus, ka
da jisai nelinksmas, o nori 
pasirodyti, jog linksmas yra. 
Jam nelinksmas yra šeimy
niškas gyvenimas, jam ne 
mielas valgis. Jo viduriai 
nuo persidirbimo išdžiūvę. 
Valgis jam neskanus, bet 
jau ir koks tasai valgis. Už
dirbant per dieną $1—lį, ar
gi galima sveikai maitinties.

Kas gi tokiame padėjime 
daryti. Čia atsidaro plačiau
sias kelias į karčiamą. Apsi
svaiginęs, jisai randa sura
minimą užmiršime, kvailiuo
se žaisluose. Jeigu jau žmo
gus pradeda grimsti į balą, 
veik nėra vilties, kad jisai iš 
ten išbristu.

Netekęs spėkų, netenka 
supratimo, netekęs suprati
mo, netenka vilties į gyveni
mą. Ir tuomet jau žmogaus 
gyvenimas sudužęs, lyg kad 
tasai laivas, audros parblok-

Pasakykite, broliai, kas-gi 
tai per gyvenimas? Būti al
kanais, pavirsti į mašinas — 
argi tai toksai turetiį būti i- 
dealas dirbančio žmogaus. 
Ne, tūkstanti kartu ne!

J. Repšys.

Jis orlaiviui nkas.
Vyras: — Ir kaip jisai drį

so tau siusti orinį bučkį?!
Ptti:— Širdele. ypa>

s...

Kryžius ant šv. Sofijos.

Kada rašomi šie žodžiai, 
bulgaru kariumenė daro di
džiausias pastangas, kad pra
simušus prie Konstantinopo
lio.

Telegramos 5 d. lapkričio 
sako, kad bulgarai nenori 
kalbėti apie santaiką. Jie, 
bulgarai, turi vieną tikslą— 
paimti Konstantinopolį, už
kelti kryžių ant šv. Sofijos 
bažnyčios, kaipo ženklą krik
ščionybės pergalėjimo, ir pa
kabinti vėliavą ant Ildyz- 
kiosko, sultano palociaus.

Kasgi tai yra ta šventos 
Sofijos bažnyčia? Kada dar 
Konstantinopolis buvo krik
ščioniu rankose, šv. Sofijos 
bažnyčia buvo puikiausiu pa
puošimu didmiesčio. Tai bu
vo viena iš puikiausiu pasau
lio katedrų.

Kuomet gi penkiolikto am
žiaus pabaigoje turkai nuvei
kė Bizantiją ir užėmė Kons
tantinopolį, tuomet nuo šv. 
Sofijos buvo nutrauktas kry
žius ir įdėtas mahometonu 
tikybos ženklas-pusmėnulis.

Baisios scenos buvo Kons
tantinopoly, kuomet jį užė
mė turkai. Bizantiečiai gy
nėsi iš paskutiniosios. Šv. 
Sofijos bažnyčioj gynėsi pa
skutiniai drąsuoliai, bet prieš 
turku galybę tuomet viskas 
lenkėsi. Muhametas II buvo 
vienas iš didžiausiu pergalė
toju.

Suvirš 400 metu viešpata
vo pusmėnulis ant kryžiaus. 
Rusu carai svajojo paimti 
puikųjį Konstantinopolį, bet 
nepajiegė. Laike paskutinės 
karės rusu su turkais, rusu 
kariumenė buvo jau visai ne
toli Konstantinopolio, bet ki
tos valstijos ją neprileido ga
lutinai sumušti turkus.

Ar pavyks bulgarams 
imti Konstantinopolis? 
krikščionybė ims viršų 
musulmanu tikybos, i 
dien dar to negalima pasa
kyti.

Vienok galima beveik sa
kyti, kad Europoje turkams 
vietos neliks. Mažosios Bal
kanų tautos atgaus pilną sa- 
vystovystę. Tai galimas 
daiktas.

Bet kryžius neišriš socija- 
liško klausimo. Šiandien jau 
ne ta gadynė, kad žmonės 
kovotu dėl religijos dalyku. 
Įstatymas z kryžiaus vietoje 
pusmėnulio neišnaikins liau
dies vargu.

Tą labai gerai supranta 
Balkanų socijalistai ir jie 
agituoja už Suvienytas Bal
kanų Valstijas. Tuomet tik 
galės išnykti tautiški vaidai 
ir amžinas kraujo pralieji
mas.

Kapitalistai ir ju valdžia 
nesiliauja šaukę, kad priva
tinė nuosavybė esanti šven
ta.

Šiemet Prūsu valdžia paro
dė, kad ji moka atimti sveti
mą nuosavybę. Prūsu val
džios įsakymu priverstinai 
atimama iš lenku žemė. Val
džios viršininkai aptaksuos, 
kiek ta žemė verta ir tuo
met lenkai turės ją apleisti. 
Jiems bus apmokėta, o ju 
vieton pargabenta vokiečiai, 
kurie turės platinti vokiety-

, Pasaulis dar nėra matęs, 
kad ramiu laiku (ne maišt- 
mečiu) būtu iš keno nors at
imama žemė. Lenkai nuo 
amžių gyveno tame plote, 
kurį nori atimti nuo j u vo- 
kiečiai-tautininkai ir ju val
džia. Jiems nori atimti tė
vu žemę ir motinos kalbą ir 
varu įbrukti jiems svetimą 
kultūrą. %

Tai ligi kokio rubežiaus 
daeina Šiandien tautiška ne
apykanta.

Iš visu vokišku partijų tik 
vieni socijalistai užtaria len
kus. Katalikiškoji vokiečiu 
partija neva ir užtaria, bet 
juk ne kasjįitas, kaip tik ta 
pati partija leido valdžiai 
taip įsigalėti.

Lietuvoje ir galima laukti 
panašaus barbarizmo. Jau 
pereitoj Dūmoj juodašimčiai 
viešai kalbėjo, kad atėmus 
dvarus iš lenku ir lietuviu 
ponijos Lietuvoj ir Gudijoj/ 
Lietuvoj juk jau buvo įsta
tymas, aprūbežiuojantis že
mės pirkimą.

Valdžios daro eksproprija- 
ciją žemės. Nuo to kįla že
mės kaina. Kįlant žemės 
kainai, kįla ir gyvenimo pa
brangimas, o tai pirmiausia 
atsiliepia ant vargdieniu ki- 
šeniaus. \ )

Kada gi žmonės susipras?

Europiečiai arčiau susidūrė 
su laukiniais ir barbarais. 
Europiečiai skelbia, jog jie 
platino ir platina kultūrą, jog 
jie laukiniams ir barbarams 
suteikia gerovę. Vienok lau
kiniai bei barbarai nuo euro
piečiu gavo vien džiovą, škar- 
letiną ir sifilį, kuriu jie se
niau nežinojo ir kurie dabar 
pagrobę bent 50% ju. Ir 
taip, vieton gerovės jie susi
laukė vien greito išmirimo. 
Baltųjų pasirodymo metu ant 
Marjanišky salų gyveno ligi 
300.000 laimingu ir laisvu 
žmonių; dabar nuo ju pasili
ko tik keli tūkstančiai, ku
riuos baltieji perdirbo į pas
kutinės rūšies niekšus. Vik
torijoj 1836 m. gyveno apie 
5.000 tenbuviu; 1881 metais 
nuo ju pasiliko tik 770. 1876 
metais pietinėj australietiš- 
koj provincijoj gyveno 3.953 
tenbuviai; tuo tarpu 1842 m. 
ju buvo ligi 12.000. Labai 
smarkiai mažta ir Jungtiniu 
Valstijų indėnai. Tuo tarpu 
baltųjų skaitlius tose vietose 
labai smarkiai auga. Tai 
taip išrodo buržua ziška bal
tųjų civilizacija. Z. A.

Apie senobinius airiu pro
tavimus prof. Sumcovas maž 
daug taip rašė: “Naiviškas 
piemenišku tautu protavimas 
matė karves net dangiškose 
erdvėse: pavasario ir vasaros 
debesyse matė dangiškas 
karves, kurios savo pienu 
(lietum) pagirdo žemę, pati 
žemė buvę perstatyta karve 
ir net žvaigždėse matydavo 
dangiškas kaimines, veda
mas buliaus-mėnulio. Pana
šios rūšies protavimai apie 
pašalinę gamtą užsiliko ligi 
dabarties pasakose, burtuo
se, patarlėse”. Ir ištikro, 
Rig.^ Vedoj bei Avestoj, ger
manu padavimuose, skandi
navu sagose, lietuviu neifo- 
logiškose dainose ir 1.1. įvai
rus gamtiški apsireiškimai 
pritaikyti prie karvių, aviu ir 
kitu naminiu gyvuliu. Mat, 
tie visi padavimai užgimė 
tais laikais, kada žmonės bu
vo piemenimis, kada ju di
džiausiu turtu buvo kaimi
nės, kada ju didžiausiu rū
pesčiu buvo kaiminiu prižiū
rėjimas. Pas tokius žmonės 
kalba tankiausiai turi kaimi
niu liestis. Sulyg Ratcelię, 
pas kaikurias piemeniškas 
Afrikos kiltis 99% visu kal
bu sukasi apie kaimines, apie 
galvijus, j u atsiradimus, pa
pročius, ydas ir t. t. Pana
šiai ir musu valstiečiai moka 
kalbėti vien apie tai, kas ri- 
šasi su kaimo ūkiu. Kas 
kam labiau rūpi, apie tai ir 

kalba. Ir lietuviu seniau
si padavimai negali apsieiti 
be galviju. Paprastai pada
vimu susistatymas prisitaiko 
prie žmonių gyvenimo būdo. 
Ir už tai mums nėra ko ste
bėtis, kad upės, metai, die
nos, gamtiškos spėkos ir 1.1, 
lieka pavadytos -karvėmis, 
avimis arba kitoniškais gy- 
vulais. Tiems, kurie to ne
žino, labai vulgariškai išro
do, kada senoviškuose mituo
se karvės pasirodo; tokiems 
tuoj į galvą ateina tas vulga- 
riškas besikoliojimas—“kar
vė”,—kurį dabar žmonės taip 
tankiai vartoja. Nereikia 
viską mastuoti dabarties ma
stu, ir praeitį tyrinėjant vi
suomet prisieina prisitaikinti 
prie praeities supratimu. 
Taip tyrinėjant karvėj-gam
toj nebebus matyti nieko 
vulgariško, kaip dabar nieko 
vulgariško nesimato žodžiuo
se “fabriką” arba “valstija”.

Z. Aleksa.

Prie baltos mūro sienos prisiglaudusi 
augo-žydėję raudona pilnavidurė rožė. 
Geroj, trąšioj žemėj, prižiūrima ir laisto
ma žydėjo ji visais žiedais; skaisti, laimin
ga—maudėsi saulės spinduliuose. Gyrė 
ją žmonės, gyrė ją paukščiai, gyrė ją va
balai. Kiekvienas, eidamas pro šalį apsi
stos, būdavo, pasigrožės žolyno skaistumu, 
pasidžiaugs, pagirs ir nueis savo keliu. 
Kvapo ji neturėjo, neturėjo ir medaus sa
vyje—taigi bitės-darbininkės aplenkdavo 
ją, bet užtat daugybė drugeliu skrajdė 
aplinkui, plavesuodami sparnyčiais. 
sinės musės sukiojosi zvimbdamos; 
bliai, čirškėdami, straksėjo...

Kaip chiniečius maišyta

Prieš paskutinę Europos 
karę su chiniečiais taip kuni
gai, taip carai ragino karei
vius nesigailėti chiniečiu ir 
daugiau ju žudyti. Ir nepra
slinko dykai kunigu pamok
slai ir caru prakalbos. Žiau
riausiais, rodosi, buvo krikš
čioniškiausi Vokietijos karei
viai. Jie gaudė beginklius 
chiniečius ir po ilgu kankini
mu patiems paliepdavo kasti 
sau duobes, ant kuriu kran
tų ir sušaudydavo juos. Vo
kiški kareiviai kankino ir žu
dė beginklius chiniečius, gė
dino ju žmonas, išdegindavo 
ju kaimus ir tt. ir tt. Ir už 
tuos savo darbelius kaltinin
kai sulaukdavo pagirimu ir 
paaugštinimu.

Chiniečiai irgi buvo kapi
talo aukomis, taip reikalin
gomis kapitalo savininkams 
ir tų savininku globėjams— 
kunigams ir carams.

Jau nuo kelinto ' mėnesio 
svarstomas mūsų tautiškoj 
spaudoj sumanymas pirkti 
Jovarui ūkis iš kokios 10 de
šimtiniu.

Sumanytojum yra d-ras 
Rutkauskas iš Chicago. Apie 
Jovarą amerikiečiai gana pla
čiai žino, kaip iš jo eilių, taip 
iš jo prašymu į mūsų visuo
menę. Aukos jam buvo ren
kamos pei’ “Laisvę,” “Vie
nybę” ir kitus laikraščius.

Apskritai kalbąnt Jovaro 
vardas gana populiariškas 
tarpe mūsų žmonių. Jo ei
lės suprantamos ir imponuo
ja liaudžiai savo drąsumu. 
Bet paskutiniu metu Jovaro 
talente įvyko persilaiužmas. 
Jovaro eilės darosi vis silp
nesnės, vis vienodesnės. 
Trūksta nauju temų, naujų 
žodžiu, nauju minčių. Tatai 
yra todėl, kad Jovarui trūks
ta abelno išsilavinimo.

Kas-gi tad: apmoksiąs, ar 
ūkis?

Neseniai “Lietuvos Žinio
se” buvo rašyta, kad “Žibu
rėlis” (jaunimo šelpimo drau
gija) išleido Jovaro lavinimo 
reikalams apie 700 rubliu, 
bet iš to veik nieko neišėjo. 
Ar negalėjo Jovaras lavin- 
ties, ar kitokios kliūtįs buvo, 
sunku dabar spręsti, neži
nant tikro dalyku stovio.

Vienok -- tai yra neužgi
namas faktas, kad demokra
tiškąją Lietuvos visuomenę 
Jovaras neužganėdina. Iš jo 
daug daugiau laukta.

Principe prieš sušelpimą 
poeto nieko negalima turėti. 
Męs visados permažai remia
me, permažai atlyginame"sa
vo veikėjams, negu perdaug. 
Todėl nepriešingi Iby kokiai 
užsitarnavusio dėl? visuome
nės žmogaus pašelpai.
Betgi turime pabriežti, kad 
Lietuvos nuoseklus demokra
tai šaltai žiūri į tą sumany
mą.

O truputį toliau, tarp dilgėliu, kuriu 
niekas nerovė (nes jos nekliudė rožei aug
ti), svyravo menkutis nei šioks nei toks 
augmenėlis. Stiebelis laibas, šaknelės 
kreivos, lapeliai ploni. Nei žiedu, nei pum
purėliu neturėjo—ne daržovė, ne žolynas, 
ne javas...

Rožė, visai savimi pakakinta, nė 
mąstė apie savo kaimynę-žolelę, tik 
karčiais su paniekinimu išaugšto į ją 
rėjo ir šypsojos.

Menkai žolelei kasžin kodėl taip vis 
sunku ant širdies buvo, labiausia kai rožė 
iš jos juokės. %

—Tai, turi ko čia krimsties,—stebė
jos ja dilgės,- męs, matai, ir negražios, 
ir duriančios, niekas mūsų negiria, dar 
peikia, kad męs piktos, o mums tas visai 
nerūpi—tegu sau sako, kas ką nori, tegu 
sau rožę giria, tegu ji sau žydi! Męs tu
rim užtektinai žemės, traukiam iš jos sy
vus, gaunam lietaus, gaunam šilumos, 
esam sočios ir sveikos, kogi mums dau
giau? Žaliuojam sau ir tiek!

Bet-žolelės tas visai nenuramino: ji 
negalėjo sutikti su dilgėmis, jai vis rodė
si, kad pilnai laimei turėti neužtenka trą
šios žemės ir gausaus lietaus. Ji norėjo 
iškilti augščiau, pasaulio pamatyti, ji no
rėjo būti augšta, galinga, naudinga, kad 
ir ją brangintu kiti. Kiek ji kalbėjo; kiek 
ji aiškino dilgėms savo mintis, tos negalė
jo jos suprasti ir galy gale nutarė: “Tai, 
trūksta ko nors šitai žolei: tokia menka, 
be pavidalo, be dailumo, o dar nori su ro
že susilyginti! ne jai dar tatai pasiekti!”

Vieną sykį žolelė išreiškė savo norą 
peraugti tą mūrą ir pažiūrėti, kas anapus 
dedasi. Dilgėms tas jos noras taiff kei
stas pasirodė, kad jos priėmė ją per be
protę ir nustojo su ja ginčyties. Ir svy
ravo sau žolelė viena, liūdnai nulenkusi 
viršūnėlę../

Praėjo keli metai. Rožė seniai jau 
supuvo. Niekas jos nebeatminė. Nė žy
mės neliko, jog ji kadaise čia augo. Bet 
toje vietoje užaugo lieknas gražus liepos 
medelis. Išsitiesė, išaugo, peraugo mūro 
sieną ir matė, kas dedasi anoj pusėj, ma
te toli-toli aplinkui.

Vasarą jos viršūnėles puošė lengvutis 
vainikas kvepiančiu, gelsvučiy žiedu. La
pai davė malonu pauksnį ir žmonės nekar
tą sėdėjo po juo. Tarp jo šaky per die
nas nenutildavo paukščiu balsai. Žiedai 
buvo pilni tyro medaus ir bitės spiečiais 
ėjo ty žiedeliu pačiulpti. Rinko žiedelius 
ir žmonės ligoniams gydyti, laimindami 
naudingą medį.

Kasgi buvo tas geradaris medelis?— 
ugi ta pati menkutė tarp dilgiy užaugusi 
žolelė.

Liepa vis tiesės augštyn, vis matė 
kaskart toliau, bet dabar ji buvo drąsesnė 
ir linksmiau žiūrėjo į pasaulį.

(“Aušrinė”).

Baltas sniegas apklojo Sibiro tyrus, 
apdabino medžiu viršūnes. Kur nepa
žvelgsi aplinkui, visur baltu patalėliu ap
klotas žemės paviršis.

Likkies sveika, miela vasarėle, likkies 
sveikas, vėsus rudenėli. Rasit, daugiaus 
man neteks pasigrožėti auksinėmis rudens 
varsomis, kiaušy ties ramaus medžiu gau
desio.

Ar jums teko girdėti, kaip ošia Sibiro 
giružė, toji praamžiu giria, kuri tūkstan
čius metu gaudžia savo amžiną giesmę?

Žiema sukaustė ledynu ir pusnimis 
sierą žemelę. Ji norėjo prislėgti žmonių 
širdis, atimti jiems viltį, parblokšti juos. 
Ji norėjo paversti juos į gyvūnėlius, kurie 
šildosi prie pečiaus, šildosi visą savo amžį.

Lauke traška baisus speigas. Ir kai
liniais apsidaręs žmdgus bėgte perbėga 
sodžiaus gatve. Ir čionais tarp ty amži-

nyjy giriu, toli nuo miestu ir JU ūzmo, 
gyvena žmonės, tveria sau laimę, auga, 
kovoja ir miršta. Jie priprato prie giružes 
gaudesio, žiemos speigu, alkanu vilku 
staugimo.

Eikie aplinkui dešimt—dvidešimts 
viorstu, gyvos dvasios nesutiksi, tik šal
tasis šiaurys budįs tavo širdyje jausmus, 
gaivins dvasios spėkas. Jisai įpils tavo 
esybėn energijos, drąsos, noro kovoti.

Tu esi atklydėlis tarpe šitų žmonių. 
Tu perpranti ju dvasią ir būdą iš teorijos, 
iš knygos, bet jie tau svetimi. Taip tu 
jiems, taip jie tau tik pakeleiviai svečiai, 
kuriu keliai susikryžiavo, kuriuos aklas 
likimas pažintin suvedė.

Sykiu su manim buvo dar daug atvy
kėliu. Vieni nuo tolimosios Vyslos kran
tu, kiti nuo Baltmariu, treti nuo Maskvos 
ir Peterburgo bruko, ketvirti—jauslus, 
karštakraujai kaukaziečiai iš tolimo, man 
svetimo Kaukazo.

Visi męs turėjome ką atsiminti, visus 
viliojo praeitis. Kožnas, nors ir nelai
mingiausias žmogus, turi savo gyvenime 
Skaisčią, malonią valandėlę, brangią drau
gę, ištikimą prieteliy, senus tėvelius ar 
beliūstančias sesutes.

Kaip tik iškrito pirmas sniegas, kaip 
tik suskambėjo varpelis, męs, kaip gar- . 
niai, rudenio sulaukę, ryžomės apleisti tą 
šalelę, kurią mums rūstus, negeri žmonės 
paskyrė amžinam apsigyvenimui.

Męs čia nieko brangaus neturime, 
męs čia nieko nepalikome. Tik žuvusiu, 
nukankintu draugu šešėliai, kaip šmėklos, 
vaidinosi priešais mus.

Platus tas kelias, kuris veda į Sibirą, 
siauras tas kelias, kuriuo reikia grįžti. 
Daug žmonių juomi nuėjo, bet mažai su
grįžo.

Svetima, tolima šalis, traškančios pra
amžiu girios, rūstus žmonės, kurie savo 
pūslėtomis rankomis sutvėrė tarp tu miš
ku savo pastogę, likkitės sveiki, likkitės 
sveiki ant visados.

Aš ne giriu vaikas, aš nesuprantu 
klaikios žiemiu vėjalio raudos, aš nenoriu 
paimti į savo rankas kirvio ir skinti sau 
kelią, tverti laimę... toli toli nuo mano 
tėvynės!

Aš grįžtu pas saviškius, grįžtu į di
džiuosius miestus, prie kuriu aš papratęs. 
Aš noriu būti žmogumi dėl savęs ir dėl 
kitu.

Puikus rogių kelias, tamsi rudens 
naktis, trejetą žirgu ir dainuojantis vežė
jas, keli kaimai kloniuose ir miškai, miš
kai... tai paskutiniai vaizdai, paskutiniai 
įspūdžiai tolimo krašto ir ilgos kelionės.

Taip buvo pernai šiuom laiku. 
j Don Alberto.

Lyg sapnas pas mane atėjus 
ir indą ašaroms padėjus 
tarei: “Kai pilną jį priverksi, 
Švarus, be nuodėmių tu liksi..

Tuomet lengvai nusikvatojau 
ir... bučkį siekti tau norėjau...
Dabar?... Ir kas regėti tenka?— 
gi indo to jau nepakanka!...

O širdžiai... jai lengviau neliko... 
tik ilgesį jijė pas’tiko: 
prie indo, kaip tuomet žadėjai, 
tu dar ikšioliai neatėjai...

St. Strazdas.

Ei, broleli-— 
balandėli, 
kreipk kepurę ant ausies! 
Imk stiklelį — 
butelėlį, 
gerk—lengviau liks ant širdies...

Vargužėlį— 
rūpestelį 
degtinužė tik nuplaus; 
gerk, broleli— 
balandėli, 
nieks už tai tave nebaus.—

Nėr pačiutės, 
nė meilutės, 

. kas daugiau tave trukdys?!
Pats tu ponas, 
pats valdonas— 
nieks smagumo neardys.

•. Ei, broleli— 
balandėli, 
kreipk kepurę ant ausies!: 
Imk stiklelį— 
butelėlį, ,
gerk—lengviau liks ant širdies

5—IX- 1912, St. Strazdas
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— Sveika- mama! Paga
lbaus ir tu jau sugrįžai iš se
nojo kontro. Na, kaip tau 
patiko kelionė, kaip pasida
bojo tėviškė? Papasakok', 
juk \ seniai mudvi nesišnekė- 
jome.

— Oi dukružėle seniai, se
niai. Kaip jau aš tavęs išsi
ilgau, negaliu nei apsakyti. 
Nors tu ir paklydusi mano a- 
velė, vienok tu mano vien
turtė ir gana. O jau tų na- 
vynų tai kaip iš maišo tau 
pabersiu. Žinotum, Rožyte, 
kaip toj Lietuvoj gerai, tai 
nei apsakyti negaliu. Apš- 
vieta visur, kaip ant mielių 
kįla. Valdžia pasidarė daug 
geresnė. Kunigėliai liuosai 
gali važinėti iš vienos para
pijos į kitą pamokslus saky
ti. Matai kokia laisvė! Aš ir 
pati, žinotum, Rožyte, buvau 
Šidlavoj,Vilniaus Kalvarijoj, 
pas Sasnavos Panelę Šven
čiausią ir niekas pakeliuj 
prašporto nepaklausė. Ma
tai kokia liuosybė! O jau ži
nai, Rožyte, kiek ta “Saulė” 
tų iškaly pribudavojo, tai 
baisu ir apsakyti.

— Tai sakai, mama, kad 
sename kontre geriau gyven
ti, sakai, kad ten liuosybė.

— Pilniausia liuosybė, aš 
tau užrančiju. Cicilikai kelią 
nepastoja. Jeigu koksai dar 
prasižioja, tuojaus į belangę 
tempia. Dabar, matai, ten 
renka atstovus į Dūmą, tai 
jokis bedievis nedrįsta pra
sižioti. Nors sukandę dan
tis, bet tyli tie nedaverkos. 
O jau, Rožyte, dora kaip pa
kilusi, net baisu pasakyti! 
Visi įsirašę į škaplieriy drau
gijas. Vaikinai su mergino
mis zgadoje gyvena. Vakare 
suklaupę, kad rėžia tai rėžia 
karunkas. O aš tau pasaky
siu, Rožyte, kada jaunieji 
pripranta prie maldos, tada 
lengviau ir į porą sueiti. Pa- 
bažnas vaikinas tuoj įsižiūri 
pabažną merginą ir vienas 
prie kito prilimpa.

— Pas tave, mama, išro- 
kavimas, vigada aukščiau 
stovi, negu pati religija.

— Neužkabinėk, Rožyte, 
aš dar nepateigiau. Aš tau 
norėjau pasakyti, kad man 
bąisiai sopėjo širdį, kada aš 
atsimindavau apie Ameriką. 
Kiek čia žabangų geriems 
žmonėms ant kelio pristaty
ta. Tik žiūrėk, pikta dvasia 
ir nutvėrė. Aš misliau, Ro
žyte, kad tu apšviestesnė pa
sidarei. Juk aš tau išrašiau 
“Vienybę” su “Draugu”, 
bet tu vis ožius varinėji.

— Ne ožius varinėju, bet 
lavinuosi, mokinuosi, skai
tau, dalyvauju teatruose, mi
tinguose. Dabar pas mus, 
mama, rugiapjūtė. Viskas 
tik verda.

-- Tylėk tu man; verda tai 
verda, bet ne kas kita, kaip 
tik smala. Aš tau, Rožyte, 
sakau, bijokis Dievo, gi tu 
pasiliksi senmergė. Juk cici- 
listai dabar sau pačiy neima, 
šliūbo jiems nereik. Jau Šir- 
vydėlis seniai rašė, kad cici
likai paleistuviai, net kon
kursą apskelbė. Tik pažiū
rėk, kas darosfFrancijoj tar
pe. tų masonų. Greit visi 
fraw&zai, vištos, išgaiš, 
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šė, kad ir Vokietijoj mažina- 
si žmonių, čia jau, kaip ant 
delno aišku, kad cicilikai a- 
gituoja prieš šliūbą. Juk jie, 
dukrele, išmislijo, kad pas 
tėvus tik du vaiku turi būti. 
Jie taip tik rašo, o išteisy- 
bės, tai nei vieno nenori tu
rėti. Užtad aš tau, Rožyte, 
kaip motina patariu, jeigu tu 
nenori būti senmerge, šalin- 
kies nuo socijalistu, nes tarp 
ju vyro negausi.

— Eik jau, mama, nesuo- 
mones bepasakojusi. Dar tik 
šeimyna šiandien ir užsilaiko 
tarpe darbininku. Aš tau pa
tarčiau pažiūrėti, kiek vaiku 
yra pas kunigėlius. Jeigu 
jau anot tavęs, socijalisti i 
kalti, kad vaiku negimdo, 
tai pirmutiniai griešninkai 
čia yra kunigai. Nes tie mo
ka smaguriauti, bet dar ge
riau moka ylą maiše paslėp
ti. Vaikiną aš sau pasirink
siu ir be piršliu. Sykiu pote- 
riaut, tai dar nereiškia sykiu 
gyventi. Aš gi noriu, ktd‘ 
mano būsiantysis vyras būtu 
tokiu jau pažiūru kaip ir aš, 
nes malda suriša žmones ant 
minutos, o pažiūros ant viso 
amžiaus.

Chicagos chronika.
Spaliu 26 d. š. m. “Rū- 

i;os” choras parengė viešą pa
silinksminimo vakarą su “te
atru” F. Meldažio svetainėj. 
Vaizdeno vienaveiksmį vaiz
delį “Viršaičio vargai”. 
Apart to, žinoma, vakarą, 
“puošė”, kaip jau paprastai, 
dainos, deklamacijos, solo 
etc. etc. Lošimas taip “pui
kiai” išėjo, kad... na, geriau 
bus, jei apie jį visai nekalbė
sime. Negalima visu “įspū
džiu” išreikšti, arba- jei 
tamstos norite—tai būtu že
miau kritikos... Jei jau gali
ma būtu apie ką nors pakal
bėti, tai apie techniškąją va
karo pusę,—apie tvarką, ku
ri dėl savo nepaprasto origi
nališkumo bus gana įdomi. 
Užsibaigus “teatrui” (jei 
tamstoms patinka, sakykite 
lošimui ar blaškimuisi—man 
vis viena. St.) prasidėjo, kaip 
jau sakiau, “dainos”, “solo” 
etc. Kas gi čia stebėtino?-- 
sakys skaitytojas. Palauk, 
sveikas!—Pasirodo ant pa
grindu “Rūtos” choras. Ve
dėjas pasiklonioja iki žemei 
ir sukamenduoja. Dainuoja 
gi dievaž! Dainos dainelės./ 
negi prasmės žodžiuose, negi 
harmoniškumo kompozicijo
je. Ot, taip ir norisi šaukti 
sykiu: “tra-la-la, u-lia-lia!...” 
Vienas programo punktas už
sibaigia; chorui reikėtų pasi
traukti nuo pagrindu, kad 
užleisti vietą solistui. Bet 
kągi? Vedėjas gražiai pastu
mia savo chorą truputį atgal 
ir... pats rėžia “solo!”... “So
lo” irgi, matyt, originališ
kas... Užsibaigia ir “solo”. 
Toliaus?... Vedėjas ištempia 
už apikakliu ketvertą asme
nų, vadinasi, sutaiso kvarte
tą... Ir tas užsibaigia. Dau
giau?! Vedėjas ima už api
kakliu vyrams ir tempia šiuos 
iš ta£po Jie vos dukterų. Mat, 
reikia vyru choro, gi ant pa
grindu randasi abi lytis. Ir 
taip kol užsibaigia visi pro
gramo punktai. Na, kaip 
tamstoms patinka tokia ko
medija!?

V yručiai! N egėdinkite
mūsų sceną!... Nelyskįte 
žmonių sielosna su savo pur
vinais batais. Jums vieta— 
balagane!...

* *
Spaliu 26 d. š. m. Drama

tiškas Ratelis parengė antrą 
iš eilės šiame sezone vakarą

LAISVĖ

Žmonės skaito sau laikraščius ir džiaugiasi, kad yra gerų naujienų. Jie skaito apie 
karę. Jiems ne galvoj, kiek žmonių žūna karėse. Ant kito paveikslėlio—karės laukas, 
kur guli lavonai

je. Vaizdino triveiksmį vaiz
delį—“tragediją”: “Legališ- 
ki žmogžudžiai” ir Upton 
Sinclair vienaveiksmį vaizde
lį: “Vagis”. Veikalėlis, “le- 
gališki žmogžudžiai”, žiūrint 
į jį iš agitatyviško atžvilgio, 
gal ir turi kiek vertės, bet ir 
tai abejotina. Tečiau žiūrint 
į jį kritiškai, tai absurdas! 
Ten surinkta visa kolekcija 
garsių frazų, kurios be jokios 
logikos, be jokio gilesnio pa
matavimo, tarsi tie žirniai 
beriasi į sieną... Lošimas ir
gi silpnas. Sąžiniškai atliko 
savo roles tik p.p. Prušinskas 
ir Sankūnas. Uktveris, pa
liekant į šalį jo savotišką 
dramatizavimą, ir gerai atli
ko. P-nui Uktveriui reikėtų 
sergėtis perdaug didelio vie
nodumo gestikuliacijoje ir in
tonacijoje. Gi moteris-žydė— 
stačiai kartu buvo žiūrėti į 
ją! Ten, kur reikia nusimini
mo, susijudinimo, ten ji šyp
sosi; dar daugiau—nueidama 
nuo scenos stačiai pradėjo 
juoktis. Į kągi tat panašu?!

Užtai geriau sekėsi “Va
gis”. Upton Sinclair’is jau 
mūsų visuomenei pažįstamas 
su savo “Raistu”, o “Vagis” 
irgi rašytas toje pačioje dva
sioje. Tai vaizdelis, kuris 
nupiešia parodo kapitalistiš
kos tvarkos “gerumą”, kuri 
pagamina prasikaltėlį ir ad
vokatą, kurie savd keliu, nors 
Ir kerštingai stovėdami vie
nas prieš antrą, protestuoja 
prieš ją!

P nas Valys, matyt, verti
mą atlikęs sąžiniškai. Loši
mas paliko gilų įspūdį publi- 
ko j e. * **

Dramatiškas Ratelis su 
skubu rengiasi prie M. Gor
kio “Ant Dugno”. Veikalą 
vaizdens gražioje čekų salėje 
C. S. P. S. 18 ir Centre avė., 
19 d. spalio. Lauksime, lauk
sime! * **

Manoma įsteigti koopera
tyvišką valgomų daiktų krau
tuvę apie 18 ir Halsted gat. 
Pas mus kooperacijos klausi
mas, reikia 
vystikluose.

. , dar 
, nors ir 

nežymiai, mūsiškiai tolydžio 
eina savo pirmtakūnu—Rad- 
vilės kelmlaužių pėdomis. Iš
tvermės, vyručiai, ištvermės!

Stasys.

Brooklyn© chronika.
Ant laimės ar nelaimės 

kuone visos gyvuojančios 
Brooklyne organizaęijos pra
dėjo statyti scenoje veikalus: 
ar tai komedijas, ar dramas 
ir 1.1. Toks užsiėmimas pa
girtinas, jei bent šiek tiek 
būtu atliekamos užduotįs, už 
kuriu imasi organizacijos. 
Mūsų tikslas tobulyti dailę, 
o ne išnevožyti. Imtis už 
darbo, perviršijančio spėkas, 
yra keista ir juokinga, ypa
tingai scenos srityje. J$igu 
neišreikšti mažiausios dale
lės jausmo bile kokiam stato
mam veikale scenoje, tai ge- 
riaus padėti tą dalyką į šalį. 
Nes kaip juokinga, jeigu 
duonkepys pradės siūti kur
pę, o kurpius kepti duoną - 
taip yra juokinga ir net ap
gailėtina, jeigu aktorius uži
ma tik tokią vietą. Patartina 
pirma pasimokyti ir nors 
šiek tiek suprasti savo vietą, 
kokioj kiekvienas turime bū
ti, o paskui tai eiti lošti te
atrus.

* **
2 d. lapkričio U. Broolyno 

Choras statė McCaddin salė
je Dubois’o “Kantatą” ir M. 
Petrausko operetę “Kamina- 
krėtis ir Malūnininkas”. Pub
likos buvo mažai. Sulošta 
prastai, tiesą sakant, visai 
išnevožyta. “Kantata” su
dainuota po vadovyste p. 
Strumskio gana gerai, bet ta 
dalelė vakaro visai ne vietoj. 
Publika tokiu dalyky nesu
pranta ir vietoj būti užinte- 
resuota ji snaudžia, nes pa
čios gražumo dailės nepažįs
ta, o žodžiai buvo dainuoja
ma lotyniškai.

Prie paskutiniojo gerai lo
šė ir dainavo Kaminakrėtis 
(p. Kriaučiūnas) ir Teklė (pa
nelė Kancieriutė). Vidutiniš
kai atliko Sabukas (p. Buk- 
šnaitis). Piklius (p. A. Kve
daras) ir Pranas (p. Rimkus) 
visiškai sugadino veikalą. 
Piklius savimi atvaizdino ko
kį tai juokdarį-klauną, kurio 
gestai* ir kalba atrodė ner- 
vuotą jaunikaitį, bet ne seną 
žmogų. Viskas ką dainavo 
gerai. Bet pastarasis (Rim
kus), nors ir garsinasi Kon
servatorijos mokinys, bet nė
ra jokiu aktorium nei daini
ninku. Kalba ant tiek yra

silpna, kad arti sėdintis ma
žai ką tegirdi, žmogus be 
jausmo, be jokio judėjimo. 
Dainavo tąipgi prastai.

Tą patį veikalą “Kamin. 
ir Mal.” seniai rengėsi pasta
tyti Scenos Mylėtoju Choras, 
bet p. Strumskis, susiniovęs 
su sceniečiais ir apleido jį 
mokyti, užbėgo jiems už akiu 
ir ant greitųjų jį pastatė, to
dėl gal ir taip blogai išėjo ir 
publikos mažai turėjo, nes, 
kaip girdėjosi, daugelis p. 
Strumskio priešu patįs nėjo 
ir kitus atkalbinėjo eiti. 
Net tam tyčia užkenkti jiems 
buvo parengtas Tautiškame 
Name balius, po vardu “Jau
nimo balius”.

Kaip ten nebūtu, bet taip 
elgdamiesi, netojj, kaip vie
ni, taip ir kiti nueisite, 
vien tik patįs sau užkenksite, 
varžydamiesi dėlei gegemo- 
nijoš.

nai griežė sujudinančią jaus- 1 
mus marsaljetę. Publika bu- 1 
vo, tarytum užžavėta. 1 

Buvo nešami Dėbso ir Sei- 1 
delio paveikslai. Taip-pat
buvo išreikšta pasipiktinimas I 
dėlei kankinimo Ettoro- Gio- 
vannitti. Tą liudijo parašai.

Procesija ėjo įvairiomis 
gatvėmis, Pagaliaus susilie- ; 
jo į vieną milžinišką armiją 
r pasipylė šauksmai: “tegy
vuoja socijalizmas! Tegyvuo
ja lygybė, šalin kapitaliz
mas!”

Potam prasidėjo prakalbos. 
Ypatingai entuziastiškai svei
kino publika Russelį, kandi
datą ant New Yorko valsti
jos gubernatoriaus. Ilgai tę- 
.sėsi trenksmingi delny ploji
mai. Russelis, nusiėmęs ke
purę, sveikina publiką. Jo 
akįs pilnos ašarų. Jisai pra
šo nutilti.

Jo prakalba' daro didžiau
sią įspūdį. Publika skirstosi 
11 valandoj su didžiausiu pa
siryžimų kovoti, iki neįvyk- 
dins socijalizmo.

Beto kalbėjo dar Strebe- 
iis, Spargo, John Block ir ki
ti.

Tą pat dieną “Vienybės 
Lietuvninky” partija (Bull 
Moose), norėdama užkenkti 
socijalistams, vežiojo ant au
tomobilių pilną govėdą muzi
kantų, kurie patol griežė, pa
kol juos policija nenuvijo. 
Tie muzikantai, pagal p. Sir
vydo aprokavimą, turi išgel
bėti Ameriką.Bet ligi šiol Bull 
Moose gelbsti tiktai “Vien. 
Liet.” nuo džiovos savo ap-' 
skelbimais. W. Petr.

Rochester, N. Y.
Per visą spalio mėn. liet, 

kat. pobažnytinėj svetainėj 
ir skiepe rengiami buvo fė- 
rai tos bažnyčios naudai. 
Kad daugiau žmonių patrau
kus, rengiama šokiai ir tušti
nama bačkos alaus. Spalio 
27 d., nedėl. vakare apie 11 
vai., du parapijonai įsigėrę 
gerokai pradėjo triukšmą 
kelti. Kadangi tvarkdario 
nebuvo, tai nenuoramas ėmė 
malšinti. Veik visi kiek ten 
buvo, susikibo visi į vieną 
būrį ir visi siekė nenuoramai 
į pakaušį, bet ant laimės pa
kaušio būta kieto ir jokiu 
būdu negalėjo išmušti 
laukan. Tik atėjus į pa- 
gelbą kun. Kasakaičiui, jo 
gaspadinei ir vargonininkui 
pasisekė su didelėm ceremo
nijom “išmuvyti” į laiką per 
užpakalines duris. Tą bai
giant “muvyti” laukan, at
bėgęs vienas pranešė, kad 
antras jau veržiasi į vidų per 
didžiąsias duris. Nuo pirmo
jo duris užsidarė ir bėgo visi 
atakuoti antrąjį, bet su tuom 
irgi nemaža buvo kova.

Bobelės gi tik traukė pe
čiais ir išgąsčiojo: “Ak, tu 
Dieve augščiausias, čia Dievo 
namai-bažnyčia, o žmonės 
mušasi”. Kovai pasibaigus 
kun. prašinėjo visus, kad eitų 
namo. Kadangi skiepe ran
dasi visokių užkampių, tai 
teko matyt ir tokių atsitiki
mėlių, kurių ir į laikraštį ne
verta rašyti. Katalikiškais 
akiniais žiūrint, išrodo, kad 
viršuje dievo namai, o apa
čioje čielas pragaras. Žiū
rint gi iš šalies į tą vietą, iš
rodo, kad daromas labai na- 
chališkas biznis su kvailais 
parapijonais.

Tai jau tas.
Spring Valley, 111.

Lietuviai vidutiniškai pro
gresuoja. Ypatingai plečia
si apšvieta tarpe jaunų vyru
kų.

Netgi kunigo kapucino mi
sijos paliko įspūdį tik tarpe 
davatkų. Ant abelnos lietu
vių publikos jokio įspūdžio 
nepadarė.

Turime čia liet, bažnyčią 
ir mokslainę. Čia karaliau
ja kun. Deksnis ir mokyto
jas p. Gudas. Jisai tankiai

* *
3 d. lapkričio tautiečiu vai

tojimą^ ir noras išsipildė. 
Kelios ypatos sušaukė konfe
renciją suvienyjimui teatra
liškų spėky, būtent: visy or- 
ganizacijy, užsiimančiy loši
mais. Bet po visapusiškam 
ąpkalbėjimui pasirodė tokis 
susivienyjimas negalimas ir 
palikta be pasekmių.

* • **
“Pirmiejie Žingsniai”. Ne- 

dėlioj, 10 d. lapkričio Mote
ry Progresyviškas Susivieny
jimas stato ant scenos Tau
tiškame Name B. Vargšo, 
keturiy akty dramą “Pirmi 
Žingsniai”. Dalyvauja jau 
atsižymėję aktoriai, todėl 
reikia tikėtis, kad bus suloš
tas gerai. Taipgi bus sudai
nuota keletą progresyvišky 
daineliy ir ant galo šokiai.

A. J. Sabukas.
Milžiniška demonstracija.

New York. 2 d. lapkričio 
atsibuvo milžiniška socijalis
tu paroda, kurioje dalyvavo 
40.000 žmoniy. Tarp kity 
organizacijų buvo prisidėjusi 
ir 19 LSS. kp. Demonstraci
joj dalyvavo didesnė pusė so- 
ciialistų ir gana daug simpa- 
tikų.

, Tai buvo demonstracija 
prieš kapitalistišką surėdy
mą. 'Visur tik plevėsąvo rau
donos vėliavos, ore skambėjo 
revoliucijoniškos dainos. Be

rengia paskaitas mokslainėj. 
Susirenka daug motery ir vy
rų. Gerai būtų, kad ką pa
skaitytų iš mokslo sryties. 
Bet jisai išdirbtas ant kunigo 
kurpaliaus. Išlaikr. agituo
ja už “Žvaigždę”, “Draugą”, 
“Saulę”, “Kataliką”. Ir 
“Lietuva” (kuri atsimena 
Šerno laikus) pakliuvo į t| 
juodą kompaniją.

Kun. Deksnis čia jau nuo 
pereito pavasario. Išpradžiy 
žadėjo elgtis taktiškai. Bet 
neišlaikė. Mus, socijalistus, 
□radėjo niekinti per “Katali
ką”, o jau dabar varo savo 
agitaciją ir iš sakyklos.

Spalių 20 d. kun. užsakė 
ietuviams republikonų pra

kalbas ir ragino balsuot už 
republikonų partiją;

Republikony prakalbos vi
sai nepavyko. Kučinskas pa
pasakojo, jog męs, išsiimda- 
mi popieras, žadėjome remti 
republikonų partiją. Čia jau 
jis aiškiai pamelavo,nes pasi
žadama remti tik konstituci
ją. Publika ėmė nerimauti 
ir jam kalbą sustabdė. Ang
lui publika ir nedavė daug 
kalbėti. Elijošius iš Chica
gos subarė žmones, pavadi
no juos gyvuliais. To jau 
užteko ir negavo daugiau 
kalbėt.

Paskui visi lipo kalbėti so- 
cijalistai (Gvazdinskas, S. 
S. Vengraitis, Bendorius). 
Publika jau buvo rami.

Spalio 26 d. kalbėjo Vasi
liauskas iš Chicagos. Kalbė
jo 4 valandas. Viskas pasi
sekė. Buvo suorganizuoti 
kuniginiai vaikai, kad kelty 
triukšmą, bet vaikus išvedė.

Tai, mat, kokie Gudo “stu
dentai”!

27 d. kunigas vėl iškoliojo 
socijalistus. Kam žmonės, 
girdi, jų klauso, o jo užsaky
tų republikoniškų prakalbų 
neklauso.

J. Gvazdinskas.
Clifford, III.

Mūsų miestelis yra apgy
ventas įvairiomis tautomis. 
Lietuvių yra 14 šeimynų ir 
dusyk tiek pavienių. Apšvie
timas ant žemo laipsnio. 
Daugiausia paskendę alkoho
lizme. Tiktai keletas sklei
džia šviesą, platina knygeles 
ir laikraščius.

Pas mus čia pasipainiojo 
tūlas apgavikas iš Okla. Ji
sai sakosi esąs agentas ir 
pardavinėja lotus. Išvilioia 
nuo tamsių darbininkų po 60 
dol., o tie ir perka, kaip ka
tę maiše.

Atsiranda dar ir tokių, ku
rie už stiklą alaus nurodo, 
kur lietuviai gyvena.

Saim Shleder.
Springfield, 111.

Spalių 26 ir 27 d. buvo lai
kytos prakalbos Lietuvos 
Sūnų Dr-stės ir Liet. Ūkėsų 
Kliubo. Kalbėjo Airišiunas ir 

. Klambauskas. Iš Chicagos 
kalbėjo A. Vasiliauskas apie 
balsavimo reikalus, raginda- 

1 mas balsuoti už Debsą.
1 Klausytojų neperdaugiau- 
; šia buvo. Pažymėtina,* kad 

vis daugiau lankosi moterų. 
Aukų lėšoms padengti su
rinkta $5.50.

Darbai anglių kasyklose 
eina pusėtinai. Iš kitur pn- 
busiam darbas nelengviausia 
gauti. A. Čekanauskas.

Binghamton, N. Y.
LSS. kuopa nutarė rengti 

kožno ketvergo vakarą dis
kusijas. Dabar jau atsibuvo 

1 iš eilės trečios diskusijos. 
Ant pradžios dar nėra išsila
vinusių diskusuotojų, tad ir 
klausimai silpnai rišami, bet 
jeigū tankiai būtų tokios dis- 

■ kusijos, manau, jog prasila
vintų labiaus. Spalio 31 d. 
buvo klausimas: “ar reika
linga duoti moterims lygias 
tiesas?”Nuspręsta, jog reika
linga ir balsavime pasirodė 
tik trįs prieš. Per šias dis
kusijas buvo atėję ir keletas 
moterų. Malonu jog ir jos 
pradeda lankytis į viešus su
sirinkimus. Apmokėji’" 
už Fr 1 "enknmos būrr
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Kokius vaistus imi? Severos vaistai yra geriausi.

25 ir 50 centų.

Jei jauti .nesmagumą po val

giui, jei kepenįs apsunkę, jei

trūksta noro valgyti, jei turi

kietus vidurius, jei tau dis

pepsija gręsia, imk 75 centai.

Dr. Chas R. Vinal

“KOVA

Ak u šerka
0)

Didžiausias
Darbininkų 
Sęvaitinis 
Laikraštis

“Kovos” num. pažiūrėjimui 
tokia kaip “Keleivis”.

Leidžiamas
Lietuvių Soc.
Sąjungos
Amerikoje

ms
Aliejus

(Severa’s 
Gothard Oil)

3 
e)

Pereitą žiemą Cambri- 
dge’iuj buvo sutvertas “Lais
vės” choras ir iki pavasariui 
išmoko gana gražiai dainuo
ti. Bet, užėjus vasaros kar
ščiams, tapo ant kurio laiko 
pertrauktas dainavimas. Pra
dėjus orui atvėsti, tapo vėl 
darbas pradėtas. Stebėtina 
tik, kad Cambridge’iaus jau
nuomenė labai sunkiai tam 
darbui atsiduoda. Kada rei
kia pradėti praktika, tai veik 
nei vieno nėra. Mokytojas, 
rodosi, visados apsilankyda
vo, jokio užmokesčio nerei
kalaudavo. Vienok daino- 
riai buvo labai nerangus. 
Vieni sako, kad į vakarinę 
mokyklą reikia eiti, kiti lai
ko neturi.

Mokykla geras daiktas, 
bet ir ten daugelis nesilanko.

Jeigu ir toliaus taip bus, 
tai choras sugrius ir sarma
ta bus tuomet visam Cam
bridge’iaus jaunimui.

Choro narys.

Nedėlioj, 10 lapkričio, 67 
LSS kuopa Brightone rengia 
koncertėli svetainėje po N58 
Market st. Prasidės 6 vai. 
vakare. įžanga visiems už 
dyką.

CukeminkŲ unijos susirin
kimas atsibus nedėldięnį 10 
lapkr. 1 vai. po piety, 376 
Broadway, So. Boston. Ma
lonėkite atsilankyti ir kitus, 
dar neprisidėjusius prie uni
jos, atsivesti.

Nedėlioj, 10 d. lapkričio, 
E. Cambridge, Mass. Insti
tute Hall, 2 vai. po piety, 
bus tarptautiškos prakalbos, 
kurias rengia IWW unija.

Prakalbas rengia roberinės 
darbininkai.

Brightoniečiai šią žiemą 
mano ‘ smarkiai darbuotis. 
Jau buvo keli vakarėliai, pra
kalbos. Dabar 67 LSS kuo
pa pradėjo rengti diskusijas. 
Diskusijos atsibuvo pereitą 
ir šj neaėldienį. Tikslas di
skusiją — atitraukti jaunimą 
nuo girtuokliavimo ir pripra
tinti prie dory užsiėmimy.

Smaęu ir į laikraštį prane
šti, kaa brightoniečiai prade
da krutėti. A. L.

ir j laikraštį prane-

“Vienybės” draugijos su
sirinkime Brightone pakeltas 
klausimas apie tautišką na
mą. Išrinkta komisija iš tri
jų draugu (Ažubalis, Rakau- 
skiutė ir Lakačauskas), kad 
susineštu su kitomis organi
zacijomis. Visi brightonie
čiai turėtu subruzti tuomi 
klausimu rūpinties.

Mūsų kooperacija gyvuoja 
gerai. Tegul taip pat gy
vuoja ir tautiška svetainė.

PRAKALBOS!
Rengia Draugystė D. L. K. Keistu

čio, 10d. lapkričio (Nov.), 1912m., sve
tainėj Dean Hali, Dean st., Norwood, 
Mass. Prasidės 1:30 vai. po piety. At
silankykite visi. Komitetus.

Linksmi šokiai!
Rengia So. Bostono Liet. Jaunuome

nes Ratelis, atsibus Subatoje, 9 lapkri
čio (Nov.), 1912 m., svetainėj Knights 
of Honor, 730 Washington st., Boston, 
Mass. Prasidės 7:30 vai. vakare ir 
trauksis iki 12 vai. nakties. Įžanga vy
rama 35c., moterims ir merginoms 15c.

Komitetas.

Šokiai.
Su Įvairiais žaislais parengė Norwoo- 

do Lietuvių Labdarystės Draugija, at
sibus Subatomis iki Adventy, 2, 9, 16 ir 
23 lapkričio (Nov.) 1912 m., svetainėj 
Dean Hali, prie Dean st., Norwood, 
Mass. Prasidės 7 vai. vakare ir trauk
sis iki vėlai nakties. Įžanga vyrams 25c. 
Moterims ir merginoms 10c.

Per Padėkavonės dieną, ketverge, 28 
Lapkričio (Nov.), prasidės2 vai. po pie
ty ir trauksis iki 10 vai. vakaro. Visus 
širdingai užprašo Komitetas.

-

-

The Lithuanian Painting 
Company.

Turim už garbę pranešti visiems lie
tuviams, kad malevojam namus iš lau
ko ir vidaus, išpopieruojam ruimus ir t. 
t. visai už pigią kainą^ nes dabar ir lai’ 
kas pigesnis. Darbą atliekame tikrai 
gerai, nes pas mus dirba geriausi malio- 
riai. Ant užkvietinm važiuojam ir j 
^linkinius miestelius. Kas tik norit

' namus turėti, kreipkitės pas: 
Acky Y, Starkeviči*'

Severos Bahamas Plaučiams
(SEVERA’S BALSAM FOR LUNGS) 

Garsus, ištikimas vaistas, tyčia padarytas suteikimui palengvinimo ir prašalinimui 
alsavimo organy ligy, ypač tokiu ligų, kur randasi kosulys, kimulys, kutenimas, 
šniokštimas ir sunkumas kvėpuoti.

Severos 
Gothardi-

SKAUSMAS PRANYKSTA, 
jei intrini ar pridedi išlaiko 
stipry vaistą skausmo užmuši- . 
mui, paprastai žinomą vardu. 
Yra tai baisus visokio skausmo 
neprietelius visokiose aplin
kybės. Įsitikrink, ar vardas 

„“Severą” ant butelio randasi.
50 centy.

Severos 
Gyvasties 
Baisamą 

(Severn’s Balsam 
of Life)

Užlaikom didelę

Krautuvę į)
Deimantų, Laikrodžių Waltham Ir 
Elgin, ir Šlhibinių 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.
S22 Washington Street

BOSTON, MASS.
Mūšy 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.

Aptiekose būtinai reikalauk, idant tau duotu Severos vaistus. Tiktai tąsyk apsiri
kimo nebus. Jei aptiekininkas negalėtu jį parūpinti, rašyk tiesiog pas mus. Gy
dytojo patarimas dykai.

w. fIBWOOS: cToTDS;
___ ' ' A " : " ■5 .

Kurie pirksite anglis, tai ! 
orderiuokite iš mūšy 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 
pigiu lotu, kurie norite pasi
žiūrėti vietos ir pirkti pigiai 
ir atsakančiai, tai pasisku
binkite, nes pirmieji kostu- 
meriai gaus pigiau ir arčiau 
prie karu linijos. Visus ve
ža už dyką, kurie tik susita
ria važiuoti sykiu su manim. 
Antanas Ivaškevič (manager) 
Lithuanian Agency, 233 W. 
Broadway, So. Boston, Mass. 
Telef. So. Boston 1236-W.

iai

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.

PUIKI DOVANA
Tik “DILGELIŲ” skaitytojams.

Šita negirdėta gražiausia dovana va
dinasi: GIRTUOKLIŲ KANTIŠKOS, iš 
kuriy Gieda, Dainuoja ir Deklamuoja 
visi Girtuokliai ir Blaivininkai. Parašė 
ir surinko Karčemų 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 j 
redakciją. O seni skaitytojai “Girt. 
Kantiškas” gaus uždyką, jei prisius 
nors vieno naujo skaitytojaus prenu
meratą ($1), sakydamas, kad juodviem 
abiem reik kantičky.

Dainos ir deklamacijos yra naujos ar
ba parinktos kuogražiausios ir juokin
giausios. Naujos dainos turi pažymėti! 
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”. Siyskit 1 dol. že
miau paduotu adresu. Gausit tuojaus 
“G. Kant. ” ir per metus jums eis dvi
savaitis laikr. “Dilgėlės”. Adresas:

BALTRUŠAITIS BROTHERS 
2400 Fifth Ave., Pittsburgh, Pa.

CASTLE SQ. TEATRAS
Perstatymai prasideda 2 vai. po piet 

ir 8 vai. vakare. 
Šią sąvaitę bus lošiama 

“THE COMMUTERS” 
Publika bus labai užganėdinta šiuo juo

kingu perstatymu. 
Kitą sąvaitę “MADAME X”.

Tikietus galite gauti po num. 15 Winter 
H t. arba teatre ant pleciaus Castle Sq., 

oston, Mass.

Lietuviška KRIAUCKA
Gerbiamos Lietuvaitės, pranešu jums, 

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

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

JĖZAUS DRAUGIJA
ARBA JĖZUITAI 

Kas jie per vieni ir kaip jie baž
nyčių gelbėjo?

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

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

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

Skaitytojams.
Meldžiame visy ty ‘ ‘Lais

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

“L.” Administracija.

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

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

140 Boylston Street
BOSTON, MASS.

VISIEMS ATIIOL’YJ ŽINOMAS LIETUVIS

Kostumeriškas Kriaučius
Siuvu visokius Vyriškus ir Moteriškus rubua. 

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

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

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

“KOVOJ” rašoma apie darbininky gyvenimą, vargus ir nurodoma, kaip 
prašalint) juos.

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

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

Prisiyskit savo adresą, o gausite vieną
DYKAI. Nuo naujy mėty “Kova” išeina

xzo" 1815 E. Moyamensing Avė. 
iVUV <SL PHILADELPHIA, P1;NN’A.

“Liaudies Dainos”
Dainy rinkinyje telpa ge- 

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

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

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

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

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

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

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

OPP1SAS RANDASI:
30 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.

(O

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

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsių Lietuviškų—Lenkiškų Vaistų

I<u

>N

C

o

DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA OLSELIS

ANT. ASMIANSKAS HARRISON GAIWES

DISPENSARE
Jau 20 metų nuo )stci;{imo.

229 Harrison Avenue
Arti Broadway, BOSTON, MASS.

Patari m a i DY KAI!
Šiokiomis dienomis ntl.'arj tu nuo O iki K 
vai. vakuie. A vcntiidi.miaia nuo 10 ryte 

iki 4 l>o piet.

Gydome visokias ligas Vyru. Mo
tery ir Vaiky ir taikome IJANTls.

AteldaiiiiiH atsinešk SĮ ut>;;arnlnhiuĮ.

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

So. Boston, Mass.
(Męs neužlaikome kity štory-brenčiy)

Pranešu gerbiamiems Bos
tono ir apielinkės 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 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.
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; DR. F. MATULAITIS
; 495 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.
į Valandos:
* Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare.
" Nedėliomis iki 3 vai. po piet.

©

C* A nOn nauJV Lietuviškų Katalio- 
Siunčiam į visas dalis 

svieto. Atsiųskit už 3c. štampą, o ka- 
taliogą pasiųsim dykai. J. P. Tuinila, 
822 Washington st., Boston, Mass.

rime 
ir prirenk a- 
me Akinius

Ald'l Specijalhtag

399 a Broadway ISston 
arti E Street

21-23 Cross St., KomHlymarkettsįtar"cto" Boston, Mass.

I
M

Meiles Karštligė
Minija ir prilyginimai apie meilę. 
Kiekvienam žingeidi ir pamokinanti 
knygelė. Ktiini* tik 2Oc.

Ci

o

n>i

75c.

(Pinigus galit siyst krasos ženkleliais)

3

10c.
10c.

$3.50 
50c.

F. HICHTM A CO.. 215 Fetrt Street. **•
i* Riehterfo Ootigo Pillės *
Ii viduriu »uklet4jiiuo. 25c, ir MV,

31 p

Feeling 'Tif Every Day
Influenzos arba irme- 

dies užpuolimai naktimis 
arba kosulys ir die
gimai jūsų raume
nyse iš nusidirbi- 
mo, nepaguldys 
jus, jeigu turėsit

Dr.
Richter’io

Pa i n
Expellerj 
savo namuose ir 
tuojaus imsite 
vartok 25o. ir 50c. aptiekose. 
Sergėkis pamėgdžiotų vaistų-

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

Jei nori sveikų gerymy ant Velykų, kurie tavo sveikatai nekenkty, tai 
ateik pas mus. Sykį pas mus atsilankęs, ateisi visada ir savo draugus 
atsiveši. Kurie negalit atsilankyti pas mus, tai reikalaukit per laiškus, 
o rnęs prisiysim orderius per expresą. Rašykite lietuviškai šiuo adresu:

WILLIAM ZAKON & CO.

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

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

Egiutero No. 1. 
Egiutero No. 2. 
Zrnijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis -
Trejanka
Linimentas Vaikams
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Balsamas 
Antylakson dėl Vaiky 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių 

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

ir Kruvinosios -
“Uicure” arba gydymas

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

Galvos Skaudėjimo 
Lašai nuo Danty Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir

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

pas Vaikus ...
Groblevskio Pleisteris

(Kaštavolo) ...
Pamada Plaukams ... 
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 
Gyduoles nuo Riemens 
Vengriškas Taisytojas Osy 
Inkstų Vaistas (mažesne) 
nkstų Vaistas (didesnė)
Akines Dulkelės ...
Gydymas nuo uždegimo Danty arba 

abelnai Skausmo ir Škorbuto
Gyduoles ir Mostis nuo Parky 

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

25c. 
50c. 

25c., 50c. ir $1.00 
35c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
35c. 
25c. 
25c. 
25c.

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

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

$2.00 
$1.00

$1.25

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

$1.00
25c.

$1.25

$2.00 
$2.00

$50

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip
gi privalo užlaikyti visada mūšy puikias 
Lietuviškas gyduoles savo Storuose ant 
fmrdavimo, kad mūšy tautiečiai reika- 
audami, galėtų pas savo štorniką nusi

pirkti ir nereikalautų išduoti pinigus 
dovanai kokiems nors apgavikams tose 
apielinkėse. Stornikai, rašykite parei
kalaudami gyduolių, nes iš to geras už
darbis, ir parduokite mūsų tyras Lietu
viškas Gyduoles, kurias męs gvarantuo- 
jame. Rašykite šiuo antrašu:

ALB. G. GROBLEWSKI
COR. ELM ft MAIN HTS., PLYMOUTH, PA.

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 ypatybė — tai užklausimai ir atsakymai. Męs atsakysim 
į pasiųstus mums visus klausymus, nežiūrint kas ir apie ką bus 
klausiama. Tai yra ideališkas namų svečias.
u

Adresuokite:

1607 No. Ashland Ave., Chicago, III.

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. Kainu

Užsakymus ir pinigus siyskite šiuo adresu:
J. ST RORUS

TEISINGIAUSIA < nrTirlIZ A 
IR GERIAUSIA A r I I F* K A

LIETUVIŠKA * IJ-llVrl
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.

SO. BOSTON. MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

lietuviškai-lenkiSkai-rusiškas

IMKTARAS
Vienatinis mys tau
tos Medicinos Profe
sorius Massachusetts 
steite. Jau arti 18 
rnety, kaip aS pasek
mingai gydau ir at
lieku operacijas. Tė- 
mykll! Neik jieškot 
manę j aptieką ant
kampo po mano ofisu, bet lipk vienais 
trepais augštyn iš num. 7 Parmenter St. 
Durys mano ofiso nuteptos baltai, o vir- 
gui jų ant lentos didelėm raidėm parašy
ta “Lenkiškas Daktaras”. Ofiiso va
landos: nuo D- 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 IO67-R.

Mums.

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

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