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Greenley, polo., 7 sausio.
—Šerifas C. E. Peterson iš
Mėsos trustas. ‘
tyrė, kad galima yra užhip Prancūzai užmušė 50 ma
Chicago, 5 sausio. — Val notizuoti šunį gramofonū.
rokiečių.
džia nagrinėja čia mėsos tru- Jis uždėjo kelis rekordus ir Tangier, Moroko, 5 sausio.
sto bylą; jis peržengęs prieš- I paleido instrumentą. Šuo —50 morokiečiu liko užmuš
trustinius įstatymus. Trus Sėdėjo ir klausės. Šerifas ta laike 8-niy valandų susi
tas vadinasi National Pack patęmijo, kad jis užmigo. rėmimo arti miesto Sefron.
ing Company. Priklauso į jį Atkartojus tokį pasielgimą, Francūzams pavyko apgalė
šios kompanijos: flammond pasirodė, kad į 10 minu tu ti morokiečius, bet ir ju tar
ir G. H. Hammond Pack ' aiko galima yra šunį užhip- pe krito 5 negyvi ir 15 liko
ing Co., Anglo-American notizuot.
sužeista.
Nors Francūzija
Provision Co., Omaha Pack
tvirtino siunčianti savo kaPrastas geležinkelis.
ing Co., United Dressed Beef
riumenę į Moroko tik vaizbos
Galvestop,
Texas,
7
sausio.
Co., Western Packing Co.,
užtikrinimui ,visoms valsty
—
15
Te
xas
/
valstijos
geležin

St. Louis Dressed Beef Pro
bėms, vienok jau pradeda
keliu
liko
apskusta
ant
duce Co., New York Butch
vartot ginklą.
ers Dressed Beef Co., Colo 1,800,000 doleriu už nepildy
Mokykla sugriuvo.
rado Packing Co., Ruddy mą taisyklių, kurios yra iš
Madrid, 5 sausio.—Mokyk
Brothers, Plankington Pack leistos pačiu geležinkeliu.
ing Co., Smith Brothers, Taip pasažieriniai trūkiai los namas Sevillej sugriuvo
Handy Company. Kaip ma visuomet pasivėlindavo net šiandien ir mokytojai su mo
tote, trustas pavadino savo iki 12 valandų ir extra trū kiniais susimaišė griuvėsiuo
^skyrius įvairiais vardais, o kiai likdavo išleisti, įcada ne se. Darbininkai tuoj iškasė
yra viena organizacija. Jis lieka nė 30 minutu,/ kol jie 6 kūnus. Atrastas negyvu
gyvuoja nuo 1903 mėty, kaip turės prasikeisti ąu* kitais mokyklos direktorius, 3 mo
kiniai ir 2 mokytojos. Iš to
liudija jo direktojius, vienok trūkiais sekančibj stotyj.
matos, kad mūšy dienu’ val
Skalbėjų streikas.
valdžios prokuroras atranda,
kad jau ir atmint negalima,
New York, 5 sausio.— džia policijos skyrius padaro
kada jis atsirado. Valdžia Skalbinyčiu darbininkai strei net perdaug drūtais, o mo
pirma nematė jo ir tik da kuoja visame New Yorke, kyklas vėjai gali nešioti.
bar, kada ji įsismagino su Brooklyne ir Jersey' City. ,
Chinijos reikalai.
trustais žaisti, patraukė į tei Streikas vis dar platinasi.
Pekin, 5 sausio. — Susirė
smą jr mėsos trustą. .JBet iš
mimas tarp valdžios kariuGaisrai.
to nėra ko džiaugtis. Jei
Biddeford’e, Me., įvyko menės ir fevoliucijonieriu įvaldžia nubaus kiek jį, tad
milžiniškas gaisras 5 d. sau vyko prie Čian Tgio ir Peki
liks dar labiau pabranginta
sio. Sudegė Smitho drabu no geležinkelio, kurio geroka
mėsa ir trustas atsiims savo
žiu krautuvė. Btėdieš pada dalis liko išardyta. Jungti
nuo žmonių, o valdžia < sau
ryta už 50,00.0 dol. Kitas di niu Valstijų pasiuntinys rei
nuo trusto. Abiem pusėm
delis gaisras įvyko Columbi- kalauja, kad būtu prisiųsta
gerai, tik pirkėjui vargas.
joj, S. C., tą pačią dieną, kariumenėį Chiniją, kadan
Kiaušiniai atpigo, mėsa šudegė didelė miesto dalis. gi svetimu šalių kareiviai ne
galės būt siunčiami iš Toku į
pabrango.
Bedarbė.
Pekiną, nelikus geležinkelio.
New York, 6 sausio.- Kiau
New Yęrk,5 sausio.—Apie Skaitlingas Vokietijos ir Ang
šiniai atpigo 2 centais , ant
tuzino, nes vištos pradėjo 5000 darbininku liko atleista lijos kariumenės skaitlius li
iš American Sugar Refining ko pasiustas j Lančov iš Ti
tankiau dėt. New. Yorko,
kompanijos dirbtuvių.
Esą
Connecticut ir Pennsylvani- perdaug padaryta cukraus^ en Tsin, kur eina mūšis tarp
jos vištos padeda kas diena Palikta tik tiek žmonių, klid mančujiečiu ir revoliucijoniemilijoną kiaušiniu. Sviestas- prižiūrėti mašinas ir namus: riy. Telegrafo vielos ten nu
kapotos.
irgi atpigo vienu centu ant
New Mexico valstija.
Anglijos ir Amerikos kasvaro, bet mėsa pabrango
Washington, 6 sausio.
vienu ir dviem centais ant Nors New Mexico jau buvo riumenė užėmė Amerikai pri
svaro.
pripažinta valstija, vienok klausantį geležinkelį nuo
Tiesų žinovas peržengė prezidentas Taftas dar nebu Lančov iki Lon Šon ir saugo
vo pasirašęs ant proklamaci ja jį.
tiesas.
Sulyg pranešimo, miestas
New York,5 sausio.—Pro jos. Šiandien, pusėj po vie
nos, jis pasirašė ir New Me Lančov randasi jau sukilėliu
kuroras Theron Strong liko xico liko pilnai tiesuota val
rankose.
Sukilėliai užėmė
areštuotas už mušimą gatve- stija.
geležinkelio stotį San Hai
kario konduktoriaus Herma
BurnsMiko išteisintas.
K van ir sulaikė visus trūkius.
no Newfieldo.
Indianapolis, 6 sausio.— Manoma, kad Anglijos kaKalta.
Šnipas Bums, kuris išvogė riumenė užims rytoj Ten Toi.
Bath, Me., 5 sausio.—Po McNamaras iš vienos valsti Lančov buvo Godžiausia mannia Keefe liko atkasta kalta jos, kad nugabenti juos į ki čujiečiu stotim Kan Su gu
nužudyme savo pustrečių tą, buvo apkaltintas už per bernijoj. Čia laikėsi šiaurinės
žengimą Jung. Valstijų įsta
metu sūnaus ir paskirta jai tymu, bet teisėjas Markey jį Chinijos kariumenės dide
sėdėti kalėjime prie sunkaus išteisino. Ar dar kitaip ga lis skaitlius. Lančov yra 1000
darbo 20 metu.
lėjo būti?
,
mailių atstume į vakarus nuo
Pekino ir turi apie 500,000
Bažnyčios vagis.
Bandė nusišauti.
Philadelphia, 5 sausio.—
Providence, R.I. 6 sausio. gyventoju.
Specijališkas policmanas at 19-kos metu mergina Ruth , 6 sausio gauta žinia, kad
rado pas Oną Cooper 200 Olney bandė nusišauti,bet jai miestas Lančov vėl pateko į
nepavyko. Jos sveikata yra mančujiečių rankas. Mat,
maldaknygių, 1000 rožančių kritiškame
padėjime.. Sauir daugelį kitokiu šventeny žudystės priežasties ji neiš liko pasiusta dar 3000 karei
bių, pavogtu iš kataliku ka reiškė. Manoma, tai meiliš viu jo apginimui. Dabar Chinijoj revoliucija maž daug
tedrinės bažnyčios ant Logan ka auka.
taip stovi: mančujiečiu ran
Sq. Ji prisipažino vagystėj
Šalčio prasižengimas. gose randasi visos gubernijos
ir sako, kad tik Dievas gali
Chicago, 6 Sausio.. - Sutrū į šiaurę nuo Yongste ūpės, t.
ją bausti.
kusi relė nuo šalčio buvo y. trys gubernijos MandžuriMcNamara pražilo.
priežastim trūkio nukritimo joj, Gili, Šansi, Honan, ŠangIndianapolis, 5 sausio.—Į nuo relių ir susižeidimo 20 tung, Kapsu, Hupei, Anhui
čia pranešta iš San Quentin pasažieriu ant.Chicago Great ir šiaurinė Kongsu. Šansi
Western geležinkelio arti
kalėjimo, kur sėdi broliai Red Wing, Minft.
gubernija randasi plėšiku
-McNamaros, kad John Mc
rankose. Kiekviena valsty
Sustojo Darbai
Namara, pasodintas ant 15
bė prisiuntė į Chiniją savo kametu už sudinamitavimą Portsmouth, N H., 6 sau riumenę saugoti geležinkelį
Llewėllyno geležies darbu, sio. Viršaus 200 darbinin ir abelnai savo turtą.
ku liko paleista nuo darbo iš
vienos nakties laike pražilo. .vietinio
uosto, nes esanti sto
Plaukai likę tiek balti, kaip ka darbo prie laivu ir val Socijalizmas Vokietijoj.
sniegas. Mat, rūpesčiai ne- džia neduodanti ganėtinai Berlynas, 8 sausio. — Ateinanęioj pėtnyčioj įvyks rin-

kimai pasiuntiniu į Vokieti
jos parlamentą-reichstagą.
Visos partijos nepaprastai įtempė savo pajiegas ir vieni
jasi vienos su kitoms, kad tik
sumušus socijalištus, kuriems
lemta yra laimėti pilnai šiuos
rinkimus. Jau iškalno kapi
talistu partijos apskaitliuoja,
kiek žmonių balsuos už socijalistu partiją ir aiškiai su
pranta, kad netoli vien tik
socijalistai liks išrinkti. Pub
likos ūpas yra socijalistams gana prielankus. Val
džia ir per laikraščius muša
socijalistus ir įvairias pinkles
rinkimuose jiems daro, bet
nieko nelaimi. Galima laukt,
kad Vokietija gana greitai
liks socijalistu valdoma ir
kaizeris turės užsiimt kokiunors amatu.

Vatikanas grąsina.
Lisbon, 6 sausio.—Vatika
nas pranešė Portugalijos val
džiai, kad jei ji nenuims
bausmės nuo trijų vyskupu,
kuriuos prašalino nuo tarnys
tės ant 2 metu, tai jis per
trauksiąs visus ryšius su Por
tugalija. O toji, turbūt, to
ir nori.

Bando sustabdyti karę.
Berlynas, 6 sausio.—Ang
lija esanti užsispyrusi su
stabdyti Italijos su Turkija
karę. Sprendžiamą; kad Tur
kija turės* užmokėt Italijai
virš 10 milijonu doleriu.

Persai prieš rusus.
Tabriz, 6 sausio.—Didelis
persu būrys darė čia demons
traciją ir rėkavo prieš rusus.
Sugriauta nemažai valdžios
namu. Išmėtyti atsišaukimai,
kad persai sukiltu prieš Ru
sijos kazokus, kurie daro čia
žvėriškumus.

Naujas pasiuntinys.
Peterburgas, 6 sausio.—
Kadangi buvusis Rusijos pa
siuntinys į Chiniją M. Korostovec atsistatydino, tad umu
laiku bus pasiustas naujas
pasiuntjnys.

Revoliucija Turkijoj.
Londonas, 5 sausio.—Iš
Filipopolio pranešama, kad
Turkijos sostmiestyj . Kon
stantinopoly j eina didelis su
kilimas. Gatvėse eina mūšis
ir užpuldinėjimas ant val
džios namu. Viena telegra
ma sako, kad laike triuk
šmingo deputatu posėdžio li
kęs nušautas karės ministcris Šusket Paša. Armijos
korpusai maršu o ja, kad pa
imti valdžią nuo dabartiniu
valdininku. QSusinešimai Kon
stantinopolio su kitais mies
tais esą pertraukti, nes suki
lėliai nukapoję telegrafo vie
las. Tokia pat žinia atėjo iš
Sofijos.

* Apie autonomiją.
Londonas, 8 sausio.Angli
jos parlamente vis dar nepasibagia ginčai už Airijos au
tonomiją. Daugelis lordu yra
jai priešingi, bet lordas Win
ston Churchill agituoja, kad
Airijai ir kitoms Anglijos ko
lonijoms būtu duota auto
nomija. Pavyzdžiu jis per
statė Jungtines Amerikos
Valstijas, kur ne tik valsti
joms, o ir miestams duoda
ma autonomija, viekok civi
lizacija ten žydinti. Jis sako,
kad suteikimas autonomijos
Airijai dar labiau suartįs
Angliją su Jungt. Vąlst.
)

<

RUSIJOJ.

LIETUVOJ.

Žmogžudžiai.

Tėvynės garsai.

Rusu juodašimčiai turi sa*
vo kovos kuopas. Tos kuo
pos užmušinėja nepatinka
mus jiems žmones. Jie už
mušę pirmosios Dūmos atsto
vą Gcrcenšteiną, atstovą Jolosą ir antrosios Dūmos atstovą
d-rą Karavajevą. Dabar socijaldemokratai įnešę paklau
simą, kodėl valdžia nesuėmus Karavajevo užmušėjus,
nors jie yra žinomi. Atsto
vas Pokrovskis išaiškino visą
dalyką šitokiais žodžiais:

Mūsų jaunuomenė--mūsu
viltis. Ji.visuomet pirmose
eilėse. Teisybė, dabar dauge
lis truputi padešinėjo, bet j
klerikalu globą dar nepakliu
vo. Reikia pripažint, kad stu
dentija daug veikia. Mas
kvos mokiniai, susispietę kuopon, pradėjo patys pirmieji
leidinėti “Aušrinę”. Jie dau
gelį sužadino iš miego.
Darpato lietuviu studen
tu draugija neseniai šven
tė penkių metu sukaktuves.
Ji niekuomet neatsilikdavus
nuo gyvenimo. Kas reikia
pažymėti, jog lietuviai stu
dentai juo toliau, juo labiau
linkstą prie studentu latviu.
Iškilmingame draugijos po
sėdy j dalyvavę

“...Visuomene iš pirmos dienos nu
rodė, kad tai “tusų žmoniy sąjungos”
(juodašimčiy sąjungos) darbas. Kaip
tik tuo laiku juodašimčių sąjunga iškėlė
kuosmarkiausį veikimą. Ji rengė po
gromus žydų ii' inteligentų ir tamsiose
vietose nudėdavo savo politiškus prie
šininkus. Ėjo metai, o valdžia nejieškojo kaltininkų ir visuomenė buvo tik
ra, kad tai juodašimčių darbas, nps kaip
tik tuomet valdžia pradėjo artintis prie
tos sąjungos. Žmonės matė, ’kaip caro
paliepimu buvo paleisti Hercenšteino
užmušėjai ir diena iš dienos buvo prane
šama, kad caras susimylėdavęs ant po
gromų rengėjų. Tuo tarpu laisvės ko
votojai be mielaširdystės buvo galabija
mi. Dabar visą tą baisųjį nusidėjimą
iškėlė eikštėn atviętęs juodašimtis Ka
zakovas. Jisai faktais išrodinėjo, kad
tai juodašimčių darbas...”

So. Boston, Mass.

Metas II.

“Entered as second-class matter November 13, 1911, at post office at.the Boston, Massachusetts, under the Act of March 3, 1879.”

Užhipnotizuoja šunį.

C » »

Latviai ir Ukrainai.

gija turi 19 nariu, kurie mo
kinasi Austrijoj, Francūzijoj,
Šveicarijoj, Italijoj, Belgijoj
ir dar 17 nariu rėmėju. Nuo
savęs galime pridurti, kad
“Paramoje” spiečiasi toji
studentija, kuri turėjo slap
stytis nuo caro valdžios- na
gu. Tatai draugija, kurią
turėtu pašelpti kiekvienas.
Apskritai kalbant, pašelpos
dalykai jau tvarkosi. “Ži
burėlis” gaua gerai tarpsta.
Kunigai turi savo “Motinė
lę”.
Tiek apie mūsų studentus.
Dabar, aplenkdami vidutines
mokyklas, stačiai pereisime
prie ‘‘Mokyklos” pranešimo
apie
x

Žemutines mokyklas.
Valdžia sumanė visą eilę
nauj'u mokyklų. Naumiesčio
paviete 39; Vilkaviškio—42;
Kalvarijos—39; Marijampo
lės -apie 50 ir Seinų—per 30.
Nekurios jau pastatytos ir
pradėta mokinti. Šiaip ar
taip kalbant, tai didelis žing
snis pirmyn. Bet iškart su
tuomi auga pačiu mokytoju
prispaudimas. Suvalkų gub.
išleistas paliepimas visiems
mokytojams lankyti kas ncdėldienis išvien su vaikais
pamaldas. Iš Kauno gub.
ateina žinios apie lietuviu
mokytoju kilnojimus. Iš ge
resniu vietų krausto fblogetnes, kas buvo pirmuoju mo-,
ky tojum, dabar liekasi ant
ruoju, o vaikai pavedama
rusu mokytoju globai. Nebeto, kad ir nekurie lietuviai
kreiva akia nežiūrėtu i tėvu
kalbą.
Rimšėj, Ežerėnu pav.,mo
kytojas norėjęs mokinti vai
kus lietuviškai; inspektorius
uždraudęs; tuomet valstiečiai.
surašė nutarimą, reikalauda
mi būtinai įvesti lietuviu
kalbos mokymą. Tuokart tik
tai inspektorius leido lietu
viškai mokinti. Taip rašo
ma apie tuos pagirtinus vy
rus “L. Ūkininke”.

JU linkėjimai buvę labai ma
lonus. Tas pats girdėt ir
tarpe Peterburgo lietuviu
studentu. Jie turi ten savo
mokslo draugijėlę. Dabar
tosios draugijėlės susirinki
muose pradėsią dalyvauti
Dabar “Laisvės” skaityto latviai ir Ukrainai. Lenku
jams bus aišku, su kuo eina nėra. Ne dėlto, jog su len
kais būtu susipykta. Anaip
išvien caro valdžia.
tol. Bet reikia, pasakyti, kad
Bedarbė.
lietuviu tautos gyvenimas,
'Badas jau pradeda atsi jos plėtojimosi' kęliai labai,
liepti ir pramonijoj. Ypač tie labai panašus į latviškuosius.
fabrikai, kurie išdirba sodie Kuomet susieini su latviu
čiu perkamuosius dalykus, jaunuoliu, ūmai atsiranda
vienas po kito bankrotuoja. apie ką kalbėti, ūmai randa
Sodiečiai nesiperka jau kar si dvasios giminystė, kultūros
tūno, perkelio, skepetukių ir ir yiet būdo panašumas. Tą
tai pirmiausia atsiliepia ant susiartinimą su latviais ir
tu fabriku, kurie tatai gami ukrainais galima tik sveikin
na. Net ir labai stambios ti. Apskritai gi peterburfirmos liovės mokėjusios sko giečiai, kiek skiriasi nuo ma
las ir išlaidas. Menkesnės skviečiu. Paskutiniai dau
firmos, kurioms stambiosios giau tautiškesni, didesni ide
duodavę darbo, irgi bankro alistai. Ju sumanyta ir įkur
tuoja. Darbininkai Vladimi ta ’“Aušrinė”. Peterburgiero gub. per menesį tegauna čiai didesni praktikai, bet jie
jau vos 8-10 rubliu. Ap ir smarkesni, nes daugiau į
skritai algas ..krito ant 25- sočijalizmo pusę linkę. ‘‘Auš
30%.
rinėj” labai maža korespon
dencijų iš Peterburgo, nesą
Stolypino neužmiršta.
Lenkininkai.
peterburgiečiai remdavę “Vi
Jam bus pastatyta pamink
Nelaimingi ir atsilikę Lie
suomenę” Be tu didesniųjų
lai Gardini, Kijeve, Peter studentu ’ draugijų yra dab tuvos rytai, mūsų Vilniaus
burge irVaršavoj. Juoda kuopelės Rygoje, Tomske ir, gub. Ištisais amžiais -t£n
šimčiai sumetė daug pinigu, rodosi, Varšavoje. Josios ap šluota ir iš bažnyčios, ir iš
o valdžia juk ir nebus skūpi. reiškia daug mažiau gyvu-, “kanceliarijos” (taip vilnie
čiai vadina raštinę) lietuviu
mo. Ne vienas dabartiniu kalba. Lietuviu laikraščiai,
Senatas.
ypač “Viltis”, praneša apie
Tai augščiausia teismo į- studentu jau dabar pradeda nepasibaigiamas peštynes.
veikti visuomenės darbe ir
staiga Rusijoj. Visos bylos,
dar studentaudami pasižy Visai dar neseniai kilusios
pasiekę senatą, toliau jau ne
peštynės Giedraičiuose, Jo
mi. Męs galime daug ko niškyj, Rodūnėj. O dabar vėl
beturi kur eiti. Seniau sena
laukti iš St. Šilingo, P. Kli Nočioje (Lydos p.). Juo to
tas žiūrėdavęs bent kiek tei
mo, J. Končiaus, J. Kriščiū liau, juo dažniau tuos kivir
sybės. Povilo Višinsko ir
pradeda rišti teismas. Ir
Macijausko bylose jisai išaiš no ir kitu. Užsieniečiai stu-' čus
daugiausia laimi lietuviai,
kinęs, jog nebuvę įstatymo, dentai daugiausia spiečiasi nes paprastai lermą kelia apKrakove. Jie ten turi savo
uždraudžiančio lietuviu spau
jakę šlėktelės, išsigimę tau
dą, bu^ęs tik administraty- draugiją
tiškai lietuviai. Turbūt vi
“Parama”.
same pasaulyj nėra tokiu su
viškas parėdymas. Tai labai
daug prisidėjo prie spaudos Jinai neseniai apskelbė antrą tvėrimu, kaip “szlachcic zaiškovojimo. Dabar gi Sena savo veikimo atskaitą. “Pa grbdowy”. Ant kojų vyžos,
galvoje keli padavimai apie
tas atgaleiviu rankose. Jisai rama” suspėjo per 10 mėne Jadvygą ir Jogėlą, o skrynio
nuteisė antrosios Dūmos at siu dvylikai savo nariu pa se pundai popieru apie auk
stovus katargon, jisai kiek skolinti 1141 kroną. Ir vis štą kilmę. Gyvenimas arao
galėdamas siaurina Dūmos gi draugijos nariai čia turėjo ju svajones ir jie nyksta,kaip
rinkimu teisę, kad tik ma gana standų ramstį. Važiuo zubrai Balta vėžio girioje.
žiau prileidus prie rinkimu jant mokintis užsieniuo^na, Bet kiek jau triukšmo jie pa
kėlė ir kiek dar pakels. Su
prastus žmones. O šiomis galima čia traukt drąsiau, jais išsijuosią kovoja musu
dienomis jisai išleido įsaky kaip kitu laiku, kuomet .čia kunigai. Bet kaip bėda, taip
mą, kad visos rinkėju drau savitarpinės pašelpos dar ne bėda. Seniau jiems akis mui
gijos būtu panaikintos. Pi buvo. Toliau atskaitoj paa lino šlėktelės, o dabar, ten,)
liečiai dabar negalės nei su kinama: lietuviai užsieniuos- kur lietuviai jau sustiprėjo
sieiti nei pasitarti, apie pla na dar mažai važiuoja mo ir pabudo tautiškai, jau pra
kintis, o tečiau mūsų kraštui dedama keikti pirmeiviai ir
tesnius reikalus.
Valdžia būtu juo naudingiau, juo jis masonai. Tautystę **’
smaugia ir ramius žmones, iš savo inteligentijos matytu dėlto, k
la1’’
ne tik socijalistus.
įvairiu kraštu kultūros. Drau rikali:

SPAUDOS BALSAI
Šių metų “Kovos” N1 išė

jo jau naujame formate. Iš
vaizda daro gana malonų įspūdį. Apie vidurinius Są
jungos reikalus atsiliepia se
kretorius:
“...Siuomi tarpu tik ir pasidžiaugti
mums, draugai, reikia: pačioj mūšy or
ganizacijoj, ant kiek aš permatau, yra
didžiausia vienybe, kokios męs gal dar
neturėjome. Kodėl tat męs negalėtu
me tuomi pasimokinę ir toliau vienybė
je ir sutikime dirbti.”

Amerikos latvių darbinin
kų laikraštis “Strahdneeks”
praneša, jog greitu laiku
išeis iš spaudos storoka kny
ga apie Latvijos revoliucijinį
judėjimą.- Męs pasirūpinsi
me suteikti skaitytojams pla
tesnių žinių apie judėjimą to
je šalyj, kuri bene šviesiausia
ir'demokratiškiausia tik iš
visų Rusijos tautų, išėmus,
žinoma, suomių tautą.
Męs jau rašėme apie tai,
kad valdžia jau vėl dalina
Lenkiją, visai nepasiklaususi žmonių. Iš tos priežasties
Chicagoj išeinąs “Dziennik
Ludowy” kviečia darbinin
kus protestuoti. Bet, kad
protestas nevirstų tuščiu,
“Dz. Ludowy” pataria:
“...Protestas turi priminti lenky liau
dies minioms Amerikoje tuos dalykus,
apie kuriuos jie dar nežino, ar bent už
miršo. Tas protestas turi pripildyti
mūšy širdis neapykantos jausmu prieš
carizmą ir pažadinti mumyse prieder
mės jausmą remti visokiais galais kovo
tojus su tuo priešu. Ne mažiau ir ne
daugiau. Tai nebus protestas žmoniy,
kurie neturi spėkos, nes spėka da nevisuomet tenais, kur yra laikinas pasise
kimas. Pagaliaus visa tai, kas Ameri
koj kalbama atsimuša tolimu aidu tėvy
nėje.”

Męs kviečiame taip-pat elg
tis ir lietuvius darbininkus,
kuomet bus pakeltas klausi
mas apie Suvalkų gub. išsky
rimą prie dabartinių
sąlygų. Jau Dūmos deši
nieji aiškiai rodo neapykantą
link lietuvių, netgi grąsina
pradėsią ragan varyti. Kas
jiems padės, tas bus visos
tautos priešas!
<

“Keleivis” praneša, jog
“Liaudies Gurbo” sumanyto
jai sakosi neišleidinėsią savo
laikraščioj dėlei prenumera
torių stokos.

“Tėvynės” N1 p. Kipšas
sako, jog kol nebuvę Ame
rikoj girdėt žodžio “buržu
jus”, tol viskas sekėsi kuogegeriausia.
“...Ir ėmėm kolioties. Ilgai nelauk
dami susekėme, kad visi mūšy inteli
gentai: daktarai, advokatai, redakto
riai,—tai vis buržujai! Pagalios: saliunintcai, krautuvininkai, agentai, — tai
vis buržujai!... Žinoma, primanytume
—tai visus tuos buržujus, kurie per sa
vo mokslą, ar.nenuoalsy darbą šiek tiek
augščiau minios iškilo, su kačerga nu
trauktume žemyn, j purviną jmurdintume....”

P. Račkauskas jau, mato
mai, užmiršo ir socijalizmo
A-B-C. Jeigu p. Kipšas to
ir nežino, tai bent ponas R.
turėtų žinoti, kad daktarai,
advokatai ir redaktoriai ne
dėlto buržujai, kad jie mok
slo įgijo ir daug padirbėjo,
bet dėlto, kad visu savo vei
kimu visuomenės dirvoje jie
eina prieš gadynės dvasią.
Čia ne svarbu jų turtas bei
privatiškas gyvenimas, bet
jų vienoda pasauliožiūra su
visa Amerikos buržuazija.
Pagaliaus tenesiskubina “Tė
vynė” su apibendrinimais.
Yra ir kitokių daktarų, ad
vokatų ir redaktorių, kurie
supranta gadynės reikalus.
Toliaus, kas liečiasi fakto,
jog tasai žodis a^ežtas iš
Lietuvos, tai, mažu, ir p. Rač
kauskas jį atvežė... Apie tai
velyk tylėt...
48 kuopos S. L. A. balsavo
organizatoriaus klausime. Ir
pasekmės labai liūdnos. To
se kuopose yra 2.071 narys.
Balsavime dalyvavo tik 630;
už organizatorių balsavo tik
Taigi iš beveik 6000 na
šavo
Paaiškini.

*
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Vardan ramybės
ir taikos.
*

talistus' Moroko. Tai iš jų protavimo centru, tuomet ja
tarpo kilo šviesios atminties me neatrastume tokių idijo
Franciškus Ferrero, nužudy tų, kurie neapkenčia kitų
tas katalikų-teisėjų dėlto, tautų, kurie pripildo karče
Tyliai praleidome męs Ka kad numylėjo liaudį. Tai jie mas, kalėjimus, bažnyčias,
lėdų, tąsias, taikos bei ramy dabar renkasi ant R$mo, Mi beprotnamius ir gatvių už
bės šventes. O šiandien, vei lano ir Turino gatvių ir di kampius, kurie loja ant pra
kiausia, taip-pat tyliai, bai džiu balsu šaukia prieš krau eivių, tartum kokie šuns, iš
giasi Kalėdų šventės už jū- jo liejimą Tripoli. Tai jie kurių tarpo galima yra pririų-marių, už Nemunėlio, to- nori, kad gražus žodžiai apie rinkt ganėtiną šnipų, karei
lymoj tėvynėj. Bet plačia ramybę virstų tikrenybe. Tai vių, streiklaužių ir visokių
me pasaulyj yra daug vietų, jie šaukiasi viso pasaulio dar- peštukų skaitlių.
kur ramybės šventė, virtoji— 'bininkų pagelbos iš'tolimo
Norš mokyklų komitetas
džio liūdnumo švente. Kata sios Persijos, nes nori kad negali padaryti visko, bet jis
likiškoji Italija užplūdo ra jūjų tėvynė galėtų ramiau gali žymiai pagerinti mokyk
mias arabų sodybas ir ten atsidūsti. Ir dar kasžin, ar lų kambarius,, išrinkti atsa
teka dabar sriaunus kraujo nebūtų kilęs šįmet baisus kančius mokytojus, paskirupeliai. Katalikiškoji Ispani karas tar>Vokietijos ir Fran- styt miesto dalis į tokius
ja, vis pasisilsėdama, imasi su cuzijos (už Moroko pyra mokslo distriktus, kad moki
morokiečiais. Pravoslaviškoji gus!), jei ne didžiausis suju niams būtų arti ateiti į mo
Rusija patraukė savo pulkus į dimas abiejų šalių darbinin kyklą; jis gali pasirūpint,
nelaimingą, krauju paplūdu kų. Jie griežtai pasisakė vi kad mokyklų būtų pastatyta
sią Persiją. Rasit, mūsų lie somis priemonėmis kovosią . daugiau, kad mokslas būtų
tuvių nevienas, kurių taip prieš kraujo liejimą. Berly apvalytas nuo rūgštaus padaug yra Užukaukazyj, pa ne jie įtaisė susirinkimą, kur trijotizmo ir politikos. Mok
guldys savo galvelę už Persi suėjo trečdalis
milijono slas turi pasilikt mokslu.
jos šachą.
žmonių. Ir jiems prijautė
Dabartinėse
mokyklose
O virš viso to, nūo savo visi dori vokiečiai ir francū- tankiausiai mokina demo
trono augštumos senelis Pi zai. Tai jau ęlidelė spėka ir kratų ir republikonų atsto
us X apreiškia pasitenkini su ja reikia skaitytis! “Vi vai, todėl mokinių dvasia iš
mą, jog krikščionys dar neuž siems fabrikantams ir konce- auklėjama vergiška, prieš
miršo amžiais tebetverusiųjų sionieriams, visiems patrio taraujanti visokioms naujoms
imtynių su muzulmanais.
tams ir dvasiškiams, kuriems idėjoms.
*
Tokiose aplinkybėse pra taip kvepia ir žmonių krau
*
*
slinko šįmet “taikoj bei ra jas ir Moroko pyragai, aš pa
Jus, lietuviai, mažai inmybės” šventėP
tariu sudaryti savo pulką ir teresuojatės politika ir retai
Rusų dailininkas Verešča- pirmiems patraukti ant fran- kada einate balsuot, nors ir
gin ‘turi nupiešęs paveikslą iš cūzų,” - pasakė Augustas Be- galite tūli.
paskutinio rustj su turkais belis. Čia buvo suduota šau
Atsiminkite, kad mokyklų
karo laikų: 1 ‘Ant Šipkos visa nus antausis kapitalo klap komiteto rinkimai yra dar
ramu”. Nakties klaikumoj, čiukams. Jeigu A. Bebelis svarbesni, negu prezidento
beveik skęstąs sniegų pusny taip drąsiai galėjo kalbėti, rinkimai.
nuose kareivėlis, stovi ant tai, turbūt, didelių būta dar
Jūsų vaikai lanko mokyk
vaktos. Aplinkui klaiku, ne bininkų spėkų. Kuomet 4D las. O kas ginčys, kad jums
jauku, tik vėjai staugia ir jo metų atgal jisai 'kėlė balsą Jūsų vąikas nėra brangesnis
kios gyvos dvasios, kas pa prieš karą su francūzais, tuo už viso pasaulio turtus? Kas
guosti^ pagelbėtų. Kareivis met jį patupdė į kalėjimą. gali abejoti, kad jus nesate
atsidavę visa išgale suteikt
jau-jau bemirštąs, bet dar Kam drįsęs tėvynės garbę savo
vaikui didžiausią laimę?
drūčiai laikąs savo šautuvą, užgauti. Dabar ne tos jau
Laimę jis pasieks tik tuo
pildąs savo priedermę lig pas dienos.
met, jei mokės prie jos ženg
kutinio atdūsio... Oi, kiek
Męs galime tik džiaugtis, ti, jei bus atsakančiai išauk
daug, kiek daug tokių karei kad pasaulyj randasi didžios lėtas, išmokintas.
vėlių!
galybės žmonių, kurie ne _ Galite jus savo vaiką auk
Bet užtai “ant Šipkos visa veidmainingai apskelbė kovą lėti ir prižiūrėti geriausiai,
ramu”, visa tvarkoj. Tuščia karui ir žmonių skerdynėms. vienok mokykla ji sugadįs,
ji nebus gera. Ten gali
jos, tos gyvasties vargdienio Kiek galėdami, prisidėkime ir jei
sugadinti jūsų vaiko charak
žmogaus.
męs prie to judėjimo. Gana terių ir sveikatą. Jei jis tu
O ten toli, už upių už kal jau mums gražių muilo bur rės gert troškų orą, Jei jis
nų, išpuoštuose kambariuo bulų ir vaikiškų pasakėlių. sėdės drėgname kambaryj,
se, linksmučiai žmonės suki Męs trokštame neveidmai • jei mokytojo žiaurumas ganėjasi aplink vaikų eglaitę. ningos ramybės ię žmonija dįs jo nervus ir mandagumą,
jei kitų vaikų išdykumas bus
Tai jie išlydėjo kareivėlius į jos susilauks.
sujungtas su juo,—jis liks ir
karą, palaimino-kryžiumi, iš
Leonas Prūseika
išdykęs ir nesveikas.
liejo, ašarą, o reikale ir mi
Jums svarbu, kad jūsų pa
šias užpirks. Jie čia namiečių vaikai neimtų niekinti sa
Eikite
balsuot!
je, švenčia “taikos bei ramy
vo tėvų. Ar mažai randasi
tokių lietuviškų.vaikų, kurie
bės” šventę. Ak ir iš jų tar
Šiandien, 9 sausio, Bosto į lietuvius mėto sniegus ir
po vienas-antras išėjo į karą.
Kokie drąsuoliai! Bet, su no balsuotojai eis pasakyt, vadina ateiviais? Ar mažu
ma jų prisigeria amerikoniš
Dievo pągelba, jie nelįs į pir kas turi būt išrinktas į mo ko patrijotizmo ir neapken
mąją eilę, jie vadovaus ki kyklų komitetą, t. y. į val čia kitų tautų, neapkenčia
tais, jie ten esą generolais, dybą, kuriai yra pavedama ramybės, o svajoja apie liki
mokyklų tvarka ir mokslo mą garsiais generolais?
pulkininkais.^.
Sistema sutaisyt ir vest.
Grįžt karalius apgalėjęs
Lietuviai iš praktikos žino,
Žirgą jo nišlaiko tarnas,
Mokyklų komitetas suside kaip skirtingi nuo tėvų, skys
Miršta pažeistas Jonužis,
da tik iš penkių ypatų. Šia to charakteriaus ir siauro
Jau aplink jį sukas?varnas!
proto lieka jų vaikai šioj ša
Bet Kalėdų šventės, tai me atvėjuj reikės pripildyti lyjjį tik dviejų naujų narių iš
$
ir mūsų mažutėlių šventės.
rinkimu.
Tėvai jiėms priperku gražių
Nė tik Bostono lietuviams
Bostonas turi 5 kandidatus
skaitymėlių, kur rašoma apie
į mokyklų komitetą. Nuo ir visiems žmonėms yra svar
karų karžygius, nuperka
bus, mokyklų. perdėtinių rin
rinkimo rezultatų priklausys kimas'
—jais turi interesuo
jiems gražiai nulietų karei
nemažai mokyklų prastumas tis kiekvienas tėvas ir moti
vėlių. Tesimokina mažučiai.
arba gerumas, nes komitetui na. Jais turi interesuotis
O užaugę, jie, kaip ir tėtu
yra pavedama mokinių skait- kiekvienas žmogus, kuris
šiai, įgys ordenus už narsybę
liaus sutvarkymas mokyklo ^geidžia matyt žmoniją tobu
ir siųs Jonužius į tolimą kraš
se, mokyklų statymas, mo lesnę, negu ji dabar yra.
tą.
Velyk aprūpinkime geru
kytojų rinkimas, mokyklų
Jus matote, draugai dar
10 vaikų, negu agi
prižiūrėjimas ir t. t. Jei bus mokslu
tuokime 100 suaugusių. Už
bininkai, kokia ta dora ir
išrinkti prasti žmonės į ko kelių metų tie vaikai liks vy
koks jos prakilnumas! Taip
mitetą, tad mokyklos bus rais ir moterimis ir sutvers
pat lyginais, kaip ir prieš
perdaug prikimštos mokinių, pasaulyj taiką, grožę ir užšimtus metų, ir šįmet švęs
buš paskirti mokytojais ko- ganėdinimą, o seni žmonės
ta “taikos ir ramybės” šven kie-nors rūgštus patrijotai ir yra rambus kf-nors nuveikti.
tė. Čia kraujo klanai, ten politikieriai, mokslo sistema
Kokiame tik mieste neį
papuošta eglaitė!
vyktų mokyklų komiteto rin
bus suorganizuota taip, kad kimai,
neapleiskite tos die
Ir iš tų kraujo klanų žmo mokiniai menkai prasilavįs ir
nija amžiais neišbristų, jei daug pavargs, arba nebus nos nepadavę balso už jums
tinkamą kandidatą. Nepai
nebūtų žmonių, kurie visa's auklėjami kiltais, galvojan sykite
apie party vi šku m u s,
savo išgales atiduoda liau čiais piliečiais.
persitikrinimus, „o ištirkite,
dies labui. Seniau jų buvę
Bostono mokyklas lanko kuris iš kandidatų moka at
mhžiau, seniau jiems tuč- apie 100,000 mokinių. Yra sakančiai vest mokslo siste
tuojaus užkimšdavo burną. tai nemažas žmonių skaitlius. mą.
Man rodos, kad moters yra
Dabar jie viešai pasisakė; jog Jei tokis skaitlius liktų atsa
netylės, kada karaliai taisys kančiai išauklėtas, jei tie? geriau apsipaįįinusios su vai
kų psichologija, joms labiau
žmonių skerdynes.
ateities piliečiai liktų išmo siai,.rūpi geras jų kūdikių
Tai jie pakėlė žmones Is kinti giliai protauti, jei juose auklėjimas, todėl tankiausiai
panijoj 1909 m., kada kuni būtų išauklėta dora ir inteli reikia rihkt moteris į mokyk
ginių valdžia siuntė kariu- gentiškumas,—tad už kokių lų komitetą.
menę paturėtų ispanus-kapi- 6—7 metų Bostonas liktų
A. Montvidas.
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Mark Twain.

Kaip veisti vištas.*)
Rimtai kalbant, nuo ankstybos jau
nystės aš jaučiau ypatingą patraukimą
prie vištininkystės, taip kad vardas, kuriuomi jus mane pagerbėte, sujudina ma
ne iki vėlės gilumo. Dar būdamas moki
niu, aš užsiimdavauį vištininkyste ir, nesi
girdamas, galiu pasakyti, kad jau septy
niolikos metų amžiuj apsipažinau su visais
geriausiais ir tinkamiausiais vištų veisimo
būdais, nuo prigavimo jų. nuo laktos su
pagelba briežiukų, uždegamų joms po nosia, iki nuimdinėjimo jų nuo tvoros spei
guotoj naktyj su pagelba degančios lentu
tės, pakišamos joms po kojomis. Iki dvi
dešimties metų aš ištikro priveisiau dau
giau vištų, negu kas-nors kitas apylinkėj.
Pačios vištos pamažu apsipažino su mano
gabumu. Jaunuomenė abiejų lyčių per
stodavo kasti iš žemės kirminiukus, o se
ni gaidžiai, besirengę riktelėti, užlaikyda
vo pagarbingą tylą, man praeinant.
Aš taip išsipraktikavau vištininkystės
pramonijoj, jog mano patėmijimai gali,
kaip rodosi, pasirodyti naudingais Draugi
jai. Abu .metėdu, apie kuriuos aš minė
jau, labai paprastu ir panaudojamu tik
priveisimui paprasčiausios veislės paukš
čių; vienas—vasarą, kitas—žiemą. Pir
majame atsitikime jus išsirengiate su
draugu vasaros naktį apie vienuoliktą va
landą (ne vėliaus, nes nekuriose valstijo
se—ypač Kalifornijoj ir Oregone—gaidžiai
visuomet pabunda lygiai pusiaunaktyj ir
rėkia nuo dešimties iki trisdešimties minutų, žiūrint pagal tai, kaip greit jiems
pasiseka išbudinti publiką), ir jūsų drau
gas nešasi su savim maišą. Dasigavę prie
vištų laktos (jūsų kaimyno, o ne jūsų pa
ties), jus uždegate briežiūką ir laikote jį
po nosia išpradžių vienos vištukės, paskui
—kitos, kolei jos nesutiks keliauti į maišą
be tolimesnių kalbų. Paskui jus grįžtat
namo, pasiėmę maišą su savim, arba pali
kę jį ant vietos, žiūrint pagal apystovas.
Mano praktikoj būdavo atsitikimai, kuo
met pasirodydavo protingu ir neišvengtinu daiktu palikti maišą ant vietos ir atsi
tolinti, kaip galint greičiau, nepasakius nė
žodžio apie tai, kur pristatyti maišą.
Vartojant-gi kitą iš augščiau nuro
dytųjų vištų priveisimo būdų, jūsų drau
gas ima su savim puodą su degančiomis
anglimis, o jus pasirūpinat ilgą ploną len
tutę. Tas daroma speiguotoj naktyj. Prisigavę iki medžio, arba tvoros, ąrba kito
kios vištų laktos (jūsų nuosavios, jeigu
jus idiotas), jus įdeginate lentutės galą
jūsų draugo puode, o pasku'i pakeliate ją
ir mandagiai kišate miegančiai vištai po
kojomis. Jeigu jūsų atydą atkreipusis su
tvėrimas tikras paukštis, jis būtinai jums
padėkavos kvaksėjimu ir susipurtįs, ir užsirioglįs ant lentutės, taip aiškiai skverbdamos prie savo pragaišties, jog jums iškįla svarbus klausimas, kuris jau kilo
Blackstone’o prote, ar tik neperstato šitas
atsitikimas tikros ir apsvarstytai papildy
tos antro laipsnio saužudystės (bet jus
gilinatės į tirinėjimą šitų juridiškų painių
tik vėliau—ne čia).
'
Jeigu jus norite užveisti gražų, stam
bų šanchajišką gaidį su asilp balsu, jus
darote tą su pagelba kilpos, kaip jaučius
gaudant. Dalykas tame, kad jį reikia
prismaugti ir dagi gerai prismaugti. Tai
vienatinai geras, ištikimas būdas, nes jei
gu jis apskelbs apie prietikį, kuriame taip
rimtai užinteresuotas, tai devynios-dešim
tys devyniuose atsitikimuose iš šimto pa
trauks keno-nors atydą ir naktį.
Juodoji ispanietė pastebėtinai gražus
ir labai brangus paukštis. Trisdešimts
penki doleriai paprastoji kaina, bet ir penkiosdešimts dolerių už egzempliorų nebū
na retenybe. Net jos kiaušiniai kainuoja
mi nuo dolerio iki pusantro dolerio už vie
ną, o betgi jie taip nesveiki, kad miesto
daktaras retai arba niekuomet neužrašo
jų dėl darbininkų namo. Vienok man at
sitiko vieną kartą ar du kartu įgyti ne
mažiau tuzino išsyk į trumpiaųsį laiką,
nemienesienos naktį. Geriausias . būdas
įveisti juodą ispanišką vištą, tai išsireng
ti vėlai naktį ir pimti ją kartu su klėtka.
Aš rekomenduoju šitą būdą dėlto, kad iš
priežasties augštos šių paukščių kainos,
savininkai neleidžia joms maišytis su ki
tais, o laiko juos atskiroj kletkoj' ir ant
nakties ima į virtuvę. Metodą, apie ku
rią aš kalbu, ne visuomet atneša blizgan
čius ir užganėdinančius rezultatus, bet už
tai virtuvėj randasi tokia daugybė mažu
čių kainuojamų daiktų, jog jeigu jus pra-

I

kišite kaslink klėtkos, tai visųoi^^GpljKt
išnešti ką-nors kitą.' Aš išnešiau PWtt}
kartą dailius metalinius sląstus, devjfcty
dešimtų centų vertės. Bet kam Maiti
nėti visas mano žinias sulyg to dalyko?
Aš norėjau tik parodyti Vakarinio Nete
Yorko Vištininkystės Draugijai, kad nau
jas, jos globon priimtas paryš, ne koksnors geltonsnapis1 Vištytis, o žmogus, ap
sipažinęs sa visomis‘prameni jos išgalėmis,
taip-pat išlavinęs ranką prie labiausiai
tinkamų vištų veisimo būdų, kaipo pate
šitos įstaigos prezidentas. Aš dėkavoju
tiems džentlemanams už pagarbos narys
tę, kurią jie man suteikė, ir visuomet esupasirengęs paliudyti mano teisingą sąjausmą ir tarnišką pasistengimą darbu, taippat noriai, kaip šitais ant greito sumes
tais patarimais ir pavyzdžiais. Kuomet
tik jie neužsigeistų eiti vištų veist, tegtfi
tik užeina pas mane po vienuoliktos va
landos naktį, ir aš jiems patarnausiu.
Vertė J. Stropus.

Slapti n gasai laivas.*)
IŠ M. J. Lermontovo.

Melsvoms bangomis vandenyno,
Kad mirga žvaigždelių pulkai,
Beskrenda sau laivas lengvutis,
Net plezda ore jo sparnai.
Nėra tam laive kapitono,
Negirdžias jūreivių šūksmų,
k
Nekliudo jo uolos ir vėtros, ; :
Audros nesibaido trenksmų.
Stiebų nesilanksto viršūnės,
Ir vėtrinės ilsis ramiai,
• .
Iš špyžio nulietos kanuolės
Ertvybėn bežiūri tyliai.
Tame vandenyne salelė
k
Beglūdi uoluotuos krantuos,
Ant jos imperatoriaus kūnas
Atrado paguodą kapuos.
Garbės apeigų neiškėlę,
Jį užkasė smėlio tyruos
!
Ir akmeniu grabą užvėrė,
Tarytum jį kas išvaduos. ‘
Bet vos tiktai metai sukanka, "
Kaip jįjį pakirto mirtis,
' Prie kranto atsiiria laivas,
Kad žemę apgaubia naktis.
Akimirksniu kelias iš grabo
Valdonas galybėj visoj,
Jį) dengia trikampė kepurė
Ir švarkas, surūkęs kovoj.
Galingai rankas sukryžiavęs, ,
Ir galvą nulenkęs žemyn,
Jis eina prie vairo ir sėdas,
O laivas jau skrenda pirmyn^. (
Jis skrenda į Francijos šalį,
Kur jo karūna ir garbė,
Kur likos sūnus numylėtas
Ir gvardijos vyrų stelė.
Ir vos tik krantus tėviškėlės
Išvysta naktužės tamsoj,
Širdis jam karščiau ima plakti
Ir akys nušvinta liepsnoj. U
' Atskridęs į brangiąją šalį,
( T
Ant kranto jis žengia tiesiai;
Kareivius į eilę vadina '
Ir maršalus šaukia rūsčiai.
Bet miega pulkai grenadierų,
Kur EĮba banguoja slėnyj*v
Šiadrės tolymošios pusnynuos,
Karštoj pyramidų šalyj.
Jo balsas veltui praskambėjo,
Nes maršalai žuvo mūšiuos,
O tie, kurie priešams bernauja^
Kovoj jo širdies nepaguos*.
Į žemę piktai sutrepsėjęs,
Jis smarkiai žingsniuoja krantu,
Nors balsas be atgarsio skrenda,
Sušunka antruoju kartu.
Likimo audros sublaškytas,
Jis šaukias sūnaus paramos, ‘
Jam skirdamas pusę pasaulio,
Sau geįsdams tėvynės senos.
Gyvenimo siūlas nutrūkęs,
Vos ėmęs vientuttis; žydėt,?
.
Dar ilgai jo1 ciesorius laukęs, • •
Vis trokšdams į viltį tikėt;
;;' •
Rymodamas gailiai dūmoja,
‘ :,Jui‘
Vos blykstels rytuos šviefcūfna. ‘’
Ir ašara rieda į smėlį,
Jam žaizdą sielos plaudama. p
Ir vėlei, galvužę nulenkęs,
. ‘'
Be vilties sumoja ranka
' ,
Ir vėl ant slaptingojo laivo
Nuskrenda berybe melsva.
Vertė Don Alberto.

*) Tai graži Lermontovo fantazija, paremta Frak
cijos žmoniy padavimais. Būk tai Napoknmaa kaa matai
vieną kartą atskrisdavęs tėvynėn iš savo iitr^mimo. Tra
gedija Napoleono I gyvenimo, jo nepapraatą pradiia.ir
liūdna pabaiga visuomet suteikdavo temy Hrinei, LerttMND*
tovui ir kitiems žymiems dainiams. Tai nCra Napoftatoa
•) Laiškas Vištininkystės Draugijai, suteikusiai garbinimas, tai prakilnus poety prijautimą* tetgui; Įįgflaimėje esančiam.
Vertikai*. .
autoriui pagarbos nario vardą.
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sas siuntė telegramą po tele-' įsikūrė teatro mylėtoju kuo
gramos! Išpradžiy grūžiuo- pelė. Linkėtina pasisekimo.
ju, paskui piktuoju, paskui Mainu darbai eina viduti-.
Turbūt, nieko svarbesnio
(Pagal “Swiatlo” No. 1).
vėl gražiuoju ir vėl piktuoju niškai. Su uždarbiais žmo
žmonių gyvenime nėra, kaip
jisai meldė ir baudė, meili nės nesigiria. Kitokiu dar
kūdikio užgimimas.
Apie gyvenimo pabrangi
nosi ir perkūnus svaidė! Grą- bu čia ęėra. Žmonių susi
Tas,išpradžios tamsiai mė mą męs visi žinom. Tai at
sino net neišduosiąs jai me pratimas kįla. Gangreit visi
lynas, nesikrutinantis, su siliepia pirmiausia ant mūsų
tinės algos. Bet karaliaus pirmeiviai virto soęij^listais
lenktom kojom, bedantis su kišeniaus. Męs taip pat nu
teta laikėsi, kaip mūras. Ak, ir daugiausia skaito socijalistvėrimas kada -nors liks pro jaučiame, kodėl taip pasiu
jinai taip dabar pamylėjo tiškus laikraščius. Priešin
taujančiu žmogum, kuris blo tusiai kįla, kainos. Ale duo
žmones, kaip seniau mylė gu savo partijai laikraščiu
gai arba gerai veiks, kuris kim žodį ispradžiy tiems, ku
H: -tdavo savo jaunąjį, savo link žmonės nemėgsta skaityti,
dalyvaus žmonijos gyvenime. rie kelia kainas. Tepasi tei
smutį broliavaikį!jei bent koks atkeliavęs agi
Ir tą kūdikį, pirmiausiai sina ir jie. •
O piktoji dvasia ant jau tatorius tatai įkalba.
FeljetoneHs
priglaus motina prie ,savęs; Visas vargas tame, sako
čio odos rašė karaliaus tetos \
J. Gvazdiriska^.
dar nesibaigia jos baisi kan jie, kad aukso esą pilni kam
griekus. Ant jaučio odos jie |
Karaliaus teta.
čių agonija, kaip jdu ji pa pai. Per paskutinius 30 me
nesutilpo.
žvelgs maloniom akim į savo tu aukso keturissyk pasi Ak, tai buvo nepaprasta ka
Sausio 1 d. po pietų res
Tuomet
Toledo
arei
vysku

kūdikį, nežiūrint, ar tai būtu daugino. O juk auksas, tai raliaus teta. Kaip .saldžiai
tauratorius Madžiaras ■ nušo
pas,
karaliaus
motina
ir
pat

pirmas, ar dešimtas kūdikis. ir prekė (tavoras), bet prekė ji čiulbėjo jaunojo karaliaus
vė savo dukterį. Pataikė tie
sai linksmasis Alfonsas su siai į galvą. Paskui pats sa
Ji paskui nemiegos daug nepaprasta, taip sakant, uni- rūmuose, kaip žvitriai bėgio savo skaisčiąja pačiute pasi
nakčiy, ji saugiai prižiūrės jį, versališka, (visuotina) nesą jo josios mėlynos akelės, kaip šaukė talkon išvytąją Portu ve paguldė 5 šūviniais į kru
ji aukaus savo žinojimą, sa jame apsireiškia visu kitu jinai buvp apsukri. Ir kaip galijos karalienę ir Italijos tinę. O tai vis degtinės ir
alučio pasekmės.
ištikima! Jaunu- karalienę našlę
vo gailestį, savo sąžinę ir net prekių vertybė. O jeigu ko jinai
Magrietą!
savo sveikatą, kad tik išauk kios prekės (tavoro) yra la tis Ispanijos karalius buvo Ar žūt ar būt, jie išvys pik
East Arlington, Vt.
lėti savo vaikutį kuogeriaū- bai daug, tai ir jos vertybė padykęs vaikinas, bet toks tąją dvasią iš karaliaus tetos Nors mūsų miestelis pri
siai.
puola. Už tokį pat aukso malonus, toks lipšnus, Juo- kūno!
klauso prie “sausųjų”, bet
Zinai ką, Rožyte, tu nu kėt ir reikia jį krautuvinin Ji neatiduotu jo už viso pa gabalėlį dabar jau daug ma du begalo sutikdavę, Žvit- Ir jie parašė jai ilgą, ilgą degtine mus aprūpina tautie
eik į mėsos krautuvę, nusi kui parduot už tiek, kad ir saulio turtus. Ji viską da žiau nusipirksime, nes jo ver rioji karaliaus teta žinojo laišką!
čiai iš kaimyniško miestelio.
nešk tą steiką, ką šianenen jis uždirbt galėtu.
rytu, kad tik žinotu, kas rei tybė yra puolusi iš priežas visas broliavaikio slaptybes.
Karaliais teta, perskaičiu Ant Kalėdų turėjome viso
aš nupirkau, ir drožk su juo —Taigi, taigi, Rožyte, da kalinga jos kūdikio geram iš ties jo apstybės. Tai aišku, Ak, jisai kuždėdavo jai apie si tą laišką, neišturėjo. Ji kiu gėrimu.
Tarytum za
per snukį mėsininkui.
bar tu priėjai prie galo: juk auklėjimui. Ji aukauja save, kaip ant delno, sako kapita visus savo jaunuosius sapnus, graudžiai, graudžiai apsiver-” kristijonai, vaikščiojo smuk
—Kodėl? Juk tu pati nori tie trustai kalčiausi ir yra. kad palaikyt žmoniją ir kuo- listai.
visus romanus. O toj palai kė! “Kokie jie mieli, kokie lininkai po namus, siuntinė
jo savo tarnus, arba rašinėjo
valgyt. O vėl kokis gi būtu
Dar palauk, mama. Jei geriausiai ją išauklėti.
O dvarponiai, kaip aidai, mintoj Ispanijoj, toj meilės jie šventi! Jie mane nebau gražius laiškelius. Pagal to
nemandagumas
tekštelti gu tu pasikalbėtum su trus- Tik moterų geram pasi atsiliepia. Žmonių, esą, per šalyj, tarp rožių irciprisy krū džia, jie man atleidžia. Jau
priežodžio: geri lietuviai ir
žmogui per veidą mėsos ga tu atstovais, tai paaiškėtu, stengimui esant, męs dar tu daug priviso. Ten, iš kur mu, kaip ten karštai plaka nutis Alfonsas vėl ant mano sveikam ligą įkalba.. Taip ir
kad ir ten negerai.
balu...
/
rime nors kiek sveiką ir pro męs seniau gaudavom kvie jaunu j U poručiu širdys. Net krūtinės pasakos apie savo pas mus buvo. Ar ilgai dar
—O kam jis duoda susiga —Kaip tai negerai? Par- taujančią žmoniją. Jei suly čiu ir kiaušiniu, dabar atsi šventas Jokūbas, Ispanijos romanus, meilę! Oi, aš grįž- męs nemokėsime parodyti
dinusią? Turbūt, tu nosies ne duoda pasmirdusius ir susi- ginti kiek tiesu ir žinojimo rado daug daugiau žmonių. patronas, nuo amžių papra šiu, oi, grįžšiu! Tarp rožiy, tokiems svečiams duriu.
Degtinės Prfešas.
turi, kad neužuodi... Visa gadinusius daiktus už tokią moters te,turi,ir ju milžinišką Jie ir suvalgo atliekamą to per pirštus žiūrėti į tuos mirty ir narcisy krūmų nors
stuba negerai atsiduoda.
šventosios meilės kuždėji metelius, nors kitus dar pa
didelę kainą,dr bus dar jiems užsitarnavimą auklėjime, tai maistą.
RED. ATSAKYMAI.
—Aš galiu nunešti ir pasa negerai.
pasirodys, jog moters yra Dabar męs jiems atsikirsi- mus. O ką jau kalbėt apie gyvent, dar pasilinksmint!”
kyt, kad duotu geresnį.
—Žinai, mamą, pirmiau dar perdaug gabios, perdaug me. Jus sakote: žmonių, esą, karaliaus tetą. Oi, ji savo Ir karaliaus teta,kaip anuo
—Ne, aš taip nenoriu. Ka siai tau trustas paaiškįs, kad doros, perdaug pasišventu- daug priviso. Bet užtai ir klausia ausimi viską girdė met šventoji Magdeiena,- grį K. Rugienius. “Liau
dies Gurbas” nebeišeis dėlei
da jam susmardįsi snukį to ir jis turi pirkti, nors ir už sios.
jo....
.
žemės našumas dešimterio
žo vėl į šventos bažnyčios
kia supuvusia mėsa, tad jis pigią kainą. Prie to, jis pa Kaip ten nesiginčytume, pai pasididino. Tasai našu Bet neišpasakyti keliai pik malonybę. Tuomet tik ji prenumeratorių stokos. Už
tau duos geresnę kitą sykį. sakys, jog jis turi samdyti o neišvengtinai turėsime pri mas xkol-kas daug smarkiau tosios dvasios. Ji užvydi, suprato, kaip baisiai buvo jį neverta agituot, nes reikės
tu gurbu ne vieno irpa^vieŽiūrėk, kaip dabar pasitaisė agentus, kurie supirktu tavo- pažint, jog žmoniją auklėja kįla, kaip‘ žmonių priaugi
nusidėjusi, nesvietiškai pra jy. Mintįs “Gyvenimo periLazdUuckas, kada aš sumu rą, paskui jis pasakys, jog nelaimingos, silpnos, nu mas. Per paskutinį dešimt rojaus vaisius skina, nes pek sikaltusi.
šiau kiaušinius prie jo akiu. reikia užmokėt už tavoro skriaustos, bet doros ir ge metį mūsiškose Suvienytose los smalpj ir mitrus kipšiu Ir dar ilgai jai sapnavosi joduose” teisingos, tik jos be
—Žinoma, mama, jis pa- parvežimą ir apdirbimą,. rei ros moters. Ju silpnose ran Valstijose gyventoju priau kai apie\meilę nesapnuoja. šventos inkvizicijos laužai, galo dažnai dabar atkartoja
mislijo, kad tu kvaila boba kia kartais muitą mokėt, rei kose ^randasi žmonijos liki go ant 18%. Bet kukurūzus O Liucipieffaus jausmai per baisus kalėjimų požemiai, mos. Reikia daugiau įvai
ir tylėjo.
kia vietas užįaikyt, kur gali mas. Juk neužginčyjama li derlius pakilo ant 25%, kvie milijonus metu net sieksni pragaro vartai ir Franciškus rumo.
Liurbis. N eiskai tomo.
—Kaip? Aš kvaila už tai, ma tavorus laikyt, reikia nu- ko, kad nud išauklėjimo pri čiai ant 39%, ryžiu ant 303%, nėmis samanomis apžėlę.
Ferrero!
Rašykite aiškiau.
kad jis duoda man negerus samdyt visą gaują agentu, klauso žmonių dora, protavi bulvių ant 35%. Ką jus ant
Ak, kaip neišpasakytai ge
Neį
kiaušinius?!
kurie eitu siūlyti tavorą mas, veikimas ir visos kitos to atsakysite, ponučiai-lupiras šventas Jokūbas. Tai skaitomo.
—Ne už tai, bet už tai, daugmenos pardavėjams, rei ypatybės. Prie to, nemažą
jisai savo maldomis nukrei
kai! Valgomųjų produktu
kad tu nepasakei mandagiai, kia tą tavorą į vietą prista svarbą turi prigimimas.
kurtai daugiau, negu žmo
pė ją nuo to slidaus kelio. I
zo tuoj pasielgia! neišmintin tyti ir pigiai parduot, kad
Ir jei mūsų dienu moters nių priaugo. Arba vėl Fran- saulyj blizgėti.^ Svieto ma- < Ferdinandas ir Izabelė savo
gi.
'
daugmenos pardavėjas galė
cūzijoj. Jau niekas nepasa das nesuvaikysi, jos kasdien Į aukso grabuose vėl persiver- gaunatnos “Laisves” spaustuvė).
yra
varginamos
darbe,
—O jei jis išmintingas, tai tu uždirbt,—tokiu būdu pa
ČENSTAKAVO KLIOŠTORIAUS
skriaudžiamos maistu, dra kys, kad ten perdaug žmo keičiasi, o ja^ ant tavo gal-' te aut pirmojo šono.
SLAPTYBES arba kruvini Dolai neduoda pasmirdusiu sirodys, kad trustas dau
Don Alberto.
bužiu, oru ir kitkuo, jos ne nės vaisintusi, bet kaip ten velės ir žilo plauko matytis.
mazo Macocho darbai. Su pav.. 15c
kiaušiniu!
giausiai nukenčia, jei išklau
Bet
aš
tau
nurodysiu
į
mūšy
francūzai rūpinasi apie savo
LEKCIJOS APIE ATSKIRIMO
—Kad jis nežino, kurie jų sysi, kiek vargo jis pakelia. gali pagimdytą sveiku kūdi- gerovę, pramitimą, tai ne gadynės madą, o pamatysi,
ŽENKLUS................................. ,?15c
geri, kurie blogi. Juk jis sa —Pagal tavo darodymą,
’MOKSLAS RANKAŽINYSTpS
koks tave patiks pasiseki
tik
męs,
ale
ir
jus
gerai
ži

Tik moterims labiausiai rū
arba kaip pažinti žmogaus ateit)
vo vištų nelaiko, o pats per- Rožyte, išeina, kad kaltė
mas. Važiuokle į Paryžių.
note!
•
ir praeitį pagal delno ruožus ir
ka iš tokiu krautuvių, iš kur yra, o kaltininko nėra. Čia pi, kad vaikai užgimtu svei Kame gi tad priežastis gy Apsimeskie žmonių užtary
nago žydėjimą.......................... 15c
Scranton, Pa.
ki, todėl joms turi būt su
' parsidavinėja tavorai tik į jau neaišku.
MEILES KARŠTLIGE........ :....... 20c
toja, virskie raudonąja ka
venimo pabrangimo?
teiktos
visos
aplinkybės,
ku

Gruodžio
16
d.
PennsylvaVALOVAS keliaujantiems j Ame. krautuves. Nemanyk, kad
—Didžiausiu
kaltininku
raliaus teta.”
Pažiūrėkime
į
Vokietiją,
ką ir iškeliaujantiems.......... 15c
jis nenorėtu tave ir kitą už yra ši netikusi sistema, kuri rios leidžia susilaukt sveiku kur dar didesnės kainos, ne Teta susidūmojo, o rytdie nijos angliakasyklose No. 5
tapo užmuštas lietuvis Povi REVOLIUCIJOS ATBALSIAI.. 15c
ganėdinti šviežiais kiauši verčia samdyt gaujas agen kūdikiu; joms turi būt duo gu pas mus, arba į Vengriją. ną jau dūmė Paryžiun.
AR YRA DIEVAS?...................... 25c
niais ir kitais gerais daiktais, tu, vežiot daiktus iš vietos į tos tiesos tas aplinkybes su Ten ponija apsistatę rūbe- Ji rūsčiai sučiaupė savo lū las Pliekys. Nupuolęs iš vir GREIČIAUSIAS PAMOKINTOJAS ANGLIŠKOS KALBOS...25c
šaus akmuo padėjo jį ant
jeigu jis pats gautu kur to vietą, pardavinėt juos iš ran tverti.
žius baisiais muitas. Jokios pas, liūdnumo šešėlis krito
TĖVYNĖS LAUKUOSE........... 10c
kius nupirkti. Beabejonės, ir ku į rankas. Kol daiktas pa Motinos auklėja ir mokina kiaulės neįsileidžia iš Rusi ant karaliaus tetos veido, vietos. Velionis buvęs ^)- SOC1JALDEMOKRATŲ PAŽVALras žmogus, niekam neįsišok
jis pats tankiai išsiverda pa siekia pirkėją, jau jis yra pe vaikus. Todėl joms turi būt jos. Na, o kadangi pačioj Vo
GOS IR REIKALAVIMAI...... 10c
davęs.
Amerikoj
išbuvęs
7
12
senusių ir susigadinusiu kiau rėjęs kokias 4—5 rankas, ku atdaros mokyklos ir lengviau kietijoj ju neperdaug, tai nis. Ji mušėsi gailiai į krū
Taipgi ga/ke gauti įvairiausių laiš
šiniu, nes nežino, kokie jie. rios pasiliko vis šiokį-tokį už prieinamos, negu vyrams, jie kelia kainas, kaip įmany tinę. Apspitusiems ją kores mėty. Tebūnie jam lengva kams popiery su gražiausiomis kvietkomis ir pasveikinimais.
Tuzinas
Nemažas vargas yra krautu darbį. Daiktas taip pabrang kadangi kiekviena motina dami. Valdžia už ju reika pondentams ji pasakojo pa Amerikos žemelė!
šimtas 70c., tūkstantis -5 dol.
vininkams su tūlais pirkėjais, sta ir susigadina, kad pirkė privalytu būt kur kas moky- lus galvą guldo, konkurenci sišventimo pilna: “Ak, kad Tą pat mėnesį sudegė naš 25c..
Ką nors užsisakydami visada ad
kurie mano, jog jis yra kaltas jas skundžiasi negalįs nusi tesnė už vyrą, nes jaj reikia jos jokios nėra.. Ant rinkos, jus žinotumėt! Ak, kad jus lės Bukšienės 4 mėty mer resuoki! taip:
iiž tavoru brangumą ir pras pirkti ir vartot, o daikto da žinot ir apie sveikatą ir apie jie vieni ponai. Visame pą- matytumėt, ak, kad jus gir gaitė. Motina buvus išėjus
“ LAISVE”.
Ijažnyčion
ir
palikus
mergai

psichologiją
ir
t.
t.
tumą. Tiesa, jis gauna šio- rytojas irgi skursta, nes turi
So. Boaton, Mui.
salyj dvarponiai ir didieji dėtu mėt, koks pragaras ten- tę be jokios priežiūros. Mer 242 Broadway,
kį-tokį uždarbį, be kurio jis už niekus^ parduot.
Moteris neturi būt vergė, farmeriai dedasi į sąjungas. darosi!” Laikraštininkai iš
nelaikytu krautuvės.
—Bet kaip iš to išsigelbėt? jei jai yra pavedama išauklė O darbininkai turi jau arklie sižioję klausėsi, net liežuvius, gaitė priėjo prie degančio (O
i
pečiaus, užsidegė drabužius V Telephone So. Boston. 845 M
■—Tai jis turi ėsti tuos di- —Tik socijalizmas gali iš ti piliečius. Ji pati turi būt
iškišo. Jie rijo žodžius, nyfe' ir likosi ant vietos. Poteriai t DR. F. MATULAITIS j'
ną
valgyt!
džiuosiuskrautuvininkus, ku gelbėt iš šito padėjimo, nes pilietė, laisva pilietė, jei žmo
karaliaus tetos žodžiai, laik
rie pardavinėja į krautuves. jis panaikįs tavoru pardavi nija geidžia, kad ji išauklėtu Gi kaip męs atremsjme ju raštyj pagarsinti, daug-daug neišgelbės mažy vaiky, jeigu
495 Broadway
išvedžiojimus
kaslink
aukso
nebus
priežiūros.
Jeigu man -taip, tai nuneš nėjimą ir jie eis tiesiai į tą laisvus piliečius, one vergus.
SO. BOSTON, MASS, i
franku nešė ju kišeniun. Bet
vertybės
puolimo,
vadinasi,
Baciy
Juozas.
Valandos:
čiau visą jautį ir drėbčiau vietą, "kur bus suvartojami.
A. Montvidas. , pinigu vertės puolimo.
karaliaus tetos ir ne kvailos
Q Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare. 1
ant grindų... liepčiau pačiam
Spring
Valley,
Ill.
būta!
(5 Nedėliomis iki 3 vai. po piet.
|
Aiškinsimės faktais, pa
suvalgyt. x
• Svečias viešbutyj užsakė
S magu s sapnas.
Laukite šią, vyručiai, aš Gruodžio 6 d. ūmai mirė S94 c) 4 94949499494949it9<c)o!
vyzdžiais. To-aukso, rodosi,
—Iš to jokios naudos ne virtus kiaušinius. Juodukas
Airys sapnavo smagu sap užvis daugiau Anglijoj. Ten pati parašysiu savo knygą. parapijos klebonas kun. Va l'R A N S EUR Gyduolės sutaibotu. Tiesa, krautuvininkai atnešė išvirtus kietai.
somos atsakanną. “Aš”, sako, “sapnavau, tatai ir turėtu atsiliepti jo Ir ji parašė gražią knygą: laitis. Buvo tai žiaurus at- ARTIEKA
visuomet kaltina daugmenos
.....................
.
Čiai
pagal viso
“Klausyk, tu juodi, tie kad buvau pas popiežių. Jis pasidauginimo įtekmė. Ne ji užtarė ten ir darbininkus, galeivis žmogus,\ kuris mo kius receptus per registruotą
aptiekoriy.
(whoisale) pardavėjus, bet kiaušiniai perkieti. Štai laik
Užlaikome Cigaru, Sodos ir Visokių
(kendzių). Kalbame lietu
nueik pas. .tuoą,- tie kaltis rodėlis, virk lygiai tris minu- išrodė toks ponas, kokio šioj gana to. Anglijoj beveik vi ir moteris, ji net išdrįso pa- kėdavęs iškeikti bjauriausiais Saldumynų
viškai. Atsilankykite!
apylinkėj nerasi. Jis paklau sas maistas iš šalies prista bliūznyti prieš šventąjį Tole žodžiais ne vien laisvyjŲ pa
teistus,
kurie
prastą
HUGH R. GRAY, Reg. Phar.
žiūrų
žmones,
bet
netgi
va

sė,
ką
aš
gersiu.
Aš
sau
misdo
arcivyskupą.
Ak,
kaip
toma.
Taigi
jisai
ir
turėtu
Kam.
Broadway ir Dorchester Ave., So. Boston .
tavorą pristato jš savo dirb Jis padavė juodukui savo
tuvių. Ten tau • pasakys, auksinį laikrodį. Už keletos linu, ar antis neplauks, ir būti kuobrangiausias. O tuo persimainė karaliaus teta. karines mokyklas. Velionis
kad viską valdo trustai, kad minutu ateina juodukas, at matydamas degtinę ant sta tarpu Anglijoj nuo 1900 Ji viską, viską apreiškė pla 1908 m. įdavė valdžiai Gvaz- <2>
jiė nežino, kiek tavoru bus nešdamas kiaušinius ir laik lo aš pasakiau, jog nebūčiau iki 1907 metu viskas pabran čiam pasauliui! Senieji Ispa dinską, kaipo anarchistą J
išparduota, todėl pjauna rodį ant tos pat torielkos. priešingas išgert lašą. “Šal go ant 12%, o Rusijoj, kuri nijos karaliai sudrebėjo savo 30 d. gruodžio atkėlė čia e)
F. STROPIENE
naują
kunigą
is
Chicagos
p.
kapuose
ir
persivertė
ant
tą
ar
karštą?
”
paklausė
po

yra
žemdirbiu
šalis,
kur
to
daug gyvuliu, daro daug ki Laikrodis buvo šlapias.
Pabaigusi kursą Womans Medi
Kalasinską,
76
mėty
senį.
Ir
aukso.užvis
mažiau,
ten
gy

antro
šono.
“
Ir
tai
iš
mūsų
piežius.
“
Karštą,
jūsų
šven

cal
College, Baltimore, Md.
tokių tavon), superka grū “Ką tu dariai mano laik
tuoj ant kitos dienos sunykęs1
Pasekmingai atlieka savo dar
dus, kiaušinius ir kitką ir lai rodžiui?” užklausė svečias tenybe”, aš atsakiau, ir ka venimas pabrango ant 30%. palaimintos giminės!” sušu
bą prie gimdymo, taipgi suteikia
da jis nuėjo į virinę atnešt Rtisai ir turi savo maisto, ko Ferdinandas ir gražioji senis jau keikėsi iš sakyklos.
visokias rodąs ir pagelbą įvairio
ko, po kiek metu, kol kas iš- “Jis visas šlapias”.
se
motery ligose.
pala. Daugmenos parda- ‘ ‘Taip tamsta’,, atsakė juo karšto vandens, aš ėmiau ir net veža jį svetur, o pragyve Izabelė. Ją reikėtų, kaip a- Iš pat rudens buvom su
4
OFFISAS RANDASI:
tverę
čia
paskaitų
draugijė

nuomet
Kolumbą,
surakinti
nimas
baisiai
kįla.
O
ant
skam

pabudau.
Dar
ir
dabar
man
kys, kad jie gauna dukas. “Aš išviriau laikro
' 30#VV. Broadway
uždarbį, nes rei- dį su kiaušiniais. Dabar jau gaila,' kad aš nepaprašiau bučiu ’daugybės Rupija irgi ir atiduoti baisiajam teismui. lę. Bet dabar jau gana se- |
SO. BOSTON, MAS*.
negali pasiskųst. Vadinasi,
O jaunutis karalius Alfon- niai paskaitų nėra. Taip pat į940094
šaltos.”
UŽ tavorą užmo- bus gerai, tikiuosi?”

Moterų tiesos
f

&-

Jr Liucipierius pagundė
jaunojo karaliaus tetą. Jisai
jai tos
į ausį:
“Tau,
irpašnibždėjo
jie negamina
pragyve
žmonele,
neilgai teliko panimo
brangybės.
Dabar jau aišku, kad ne
auksas, ir ne žmonių daugi
nimąsi bei maisto trūkumas
taip baisiai pakėlė kainas.
Tai pakėlė dvarponiu są
jungos. Tai padarė kapita
listu trustai. Jie paglemžė,į
savo rankas pasaulio rinką.
Jie ten kalba apie kainas.

Kode! gyvenimas
eina brangyn?

Korespondencijos

Akušerka
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Vietines Žinios
Kunigas Clarence Richeson pats prisipažino nunuodinęs savo mylimą merginą
Avis Linnell, kad galėtu api sivest su kita jo mylima mer
gina Violet Edmands. 6 sau
sio gautas jo paties ranka
parašytas prisipažinimas, ku
riame jis apgailestauja savo
“grieką” ir sako, jog Dievas
ji buvo pražvelgęs toj valan
doj, kada jis pasikėsino ant
jaunos gyvasties. Jis sakos
norįs gyvent tik todėl, kad
atkentėt už padarytą nuodė

mę. “
Skaitytojas žino, kad ku
nigo Richesono bylos nagri
nėjimas turi prasidėtą 15 sau
sio. Už nužudymą žmogaus
ir dar pavartojimą nuodu
tam tikslui reikėtų bausti
prasižengėlį, kuoaštriausiai,
vienok, kaip girdėt, jis bus
paliuosuotas nuo
mirties
bausmės. Net pats guber
natorius Foss pranešęs repor
teriams, kad darbuosis kiek
galėdamas, kad tik sumažin
ti bausmę. Suprantama, jei
patys valdininkai jį išteisina
už žmogžudystę, tad turi būt
lengvai nubaustas. Mat, ku
nigas jis ir dar iš turtingos
giminės.
Richesono antroji numylė
tinė kasžin kur dingo. Visi
pasistengimai ją surast kol
kas nepasiekė jokio rezultato.
7 d. sausio So. Bostono 60
L. S. S. kuopa parengė vaka
rėlį. Žmonių buvo apsčiai.
Komedijėlė “Gudrus Dakta
ras” publiką gana prijuokino.
Daug taip-pat buvo dekla
muota eilių. Galbūt,net per
daug ir tai visuojnet atsilie
pia ant prisire imo. Lietuvos ubago pasakoj i mąi apie
savo nusidavimus ir grieži
mas ant smuiko išpradžiu vi
siems patiko. Bet paskui
kalbėtojas nuslydo į negeis
tiną pusę.... Neblogai nusi
sekė ir p. Ketvirčiui pasaky
ti monologas, tik čia irgi ne
išturėta iki galo.
7 d. sausip buvo ^D. L. K.
Vytauto draugijos7 metinis
susirinkimas. Rinkta nauja
Draugystės valdyba. Pir
mininku išrinkta J. Neviackas,vice pirmininku P.Latvinskas, protokoly sekreto
rium—R. Vasiliauskas, finansų sekretorium—J. Starkevičia, iždininku—J. Mickevičia, Maršalka — P. Geleži
nis. Direktoriais liko išrink
ti J. P. Tuinila, J. P. Raulinaitis, A. Dalinkevičia ’ ir
P. Ketvirtis.

Subatoj atrastas ant gat
ves Cambridge’uj apsvaigęs
žmogus,' kurio galvoj buvo
įsmeigtas peilis. Jis nieko
daugiau negalėjo pasakyt,
kaip tik tiek, jog žmogžu
džiai užpuolė jį kare ir sužei
dė. Jį nugabeno į ligonbutį.

’ Bostone prasidėjo milžiniš
kas laivŲ loduotojū streikas.
Reikalaujama didesniv algy
ir trumpesnio darbo laiko.
Dabar loduotojai gauna nuo
10 iki 12 dol. į sąvaitę. Pra
gyvenimas gi Bostone yra
brangesnis, negu New Yorke,
kur laivy loduotojams moka
ma, nuo 15 iki 50 doleriy.
Bostono valdžia stengėsi įsikišti į streiką ir sulaikyt abi
pusi, bet pasirodė, kad ji pil
nai darbuojasi už darbdaviu
pusę, < todėl streikininkai
griežtai atsisakė dalyvaut
taikos konferencijoj, kur kiš
savo nosį valdžia* Jie rei
kalauja, kad būtŲ Sutvertas
trečiųjų teismas iš lygaus
skaitliaus delegatu nuo darb
daviu ir darbininku, ant ko
pirmieji nesutinka. Tokiu
būdu visos derybos liko per
trauktos. Streikininkai sau
goja, ar^ nebus atgabenti
streiklaužiai. Kaip tik tai
patėmys, tuoj liks iššaukta į
streiką dar 3500 laivu loduotoju. Jeigu įvyks general iškas streikas ir visa 10,000 loduotoju sustreikuos, tad Bos
tonas kas diena turės po mi
lijoną doleriu nuostoliu.

7 sausio, 7:30 vai. vakare
buvo So. Bostono Lietuviy
ŪkėSŲ Kliūbo pasikalbėjimo
susirinkijnas. įleidžiami bu
vo ti ie, kas turėjo pirmą
sias jAJlrba Antrąsias
pilietiškas
pcjpieras.
Su-

keliaujančius agentus ir orderius pai
Ar norit turėti gerą ir aštrią britvą, mam ir pristatėm į namus, Ūžlaikom
kuri jfra verta 3 dolerių, o jlabar jjąlit taipgi Didelę Sankrovų DRAPANŲ:VySiūtus, Overkotus ir Marškinius.
gaut po 2 doleriu. Jeigu butų nėgCra, rams
Duodam ant bargo ir ant išmokesčio.
ar ne aštri, visuomet permainysiu. Bet
britvos pirmos kliasos ir kurie pirko, tai 822 Washington Street
dėkavoja. Pinigus siųskit šiuo antrašu:
BOSTON, M ASS.
' Petras Bartkevičia,
agentai: J. A. Peldžius, J. Pocius
877 Cambridge St., E.Cambridge, Mass Mūsų
J. Pociūnas ir Liudvikas Davalga.

GERI KAMBARIAI.
%

Kas nori gauti gerus kambarius SU
valgiu ar be valgio, o taipgi valgį be
kambarių, kreipkitės šiuo adresu:
MRS. CERŠ
21'Thomas Park,
So. Boston, Mass.

Rengia Lietuvių Teatrališka kuopa
“Viesulą”, atsibus Subatos vakare,
Sausio 13 d. (Jan.), 1912 m., svetainėj
K. of P., 825 Main St., Montello, Mass.
Bus lošiama labai juokingo turinio, vie
no akto komedija “Vienas iš musų tur
apsivesti”. Taipgi bus perstatyta ke
letas monologų, kurie taipgi yra turtin
gi juokais. Tikriname, jog atsilankiu
sieji ant šio vakaro, pilnai busite užga
nėdinti. Todėl širdingai užkviečiame
vietinius ir aplinkinius lietuvius iY lie
tuvaites. Salė atsidarys 6:30 vai. va
kare, išpildymas programo prasidės 7:30
ir tęsis iki 12 vai. nakties. Įžanga vy
rams 35 ir 25c., moterims 15c.
Komitetas.

Burke, Gallagher & Co. Męs nuošir
džiai rekomenduojame skaitytojams,
perkant degtinę arba vyną vestuvėms,
sau arba susirinkimams, visada kreip
tis pas Burke,'Gallagher and Co., 396
Atlantic avė., Bostone, nėščia gausite
geriausį tavorą už pigiausią kainą. Jei
nepatiktų tavoras, grąžiname pinigus.
Mūšy apgarsinimą atrasite žemiau.
B., G. and Co.

NAMINE MOKYKLA

3310 So. Hoisted St.,

GRAMATIKA angliškos kalbos
mokytis be mokytojo (apdary
ta)....................................... $1.00
VAIKŲ DRAUGAS arba kaip
mokytis skaityti ir rašyti be mo' kytojo....... .............................. 15c
NAUJAS BODAS mokytis ra
šyti be mokytojo................... 10c
ARITMETIKA mokinimuisi rokundų, su* paveikslais (apdary
ta).......................................... 35c
Pinigus siųskit per M o n e y O rd e r šiuo adresu:

14. u. Bernard

Nelaimes, Skundus, Reikalavimus,
Ukčsiškas Popieras, Persiskyri
mus ir visokius teismo dalykus.

Praneša,, jog jo offisas prie 195
Dorchester St., So.Boston,Mass.,
yra atdaras nuo 4 iki 5 vai. po
piet, o prieš tą ar po to laiko telefonuokite 160 Šoutn Boston arba
524 Roxbury.
Gyvenimo vieta
19 Gaston St., šalę Warren St.,
Roxbury, Mass,

IR

294 Washington St.
Room 738 BOSTON, MASS

ATLIEKU VISOKIUS REIKALUS

Nelaimes, Skundus, Reikalavimus,
Ukėsiškas Popieras, ir visokius
teismo dalykus.

LIETUVIŠKAS GRABORIUS

294 Washington St., ruimas 330

Galit reikalauti ir per laiškus, o
męs prisiusime gyduoles per exprėsą.

HARRIS0N C1ATVHS

DISPENSARE
Jan 20 metą nuo įsteigimo.

Jeigu nori žinot apie visas laivų kom
panijas, kokie yra laivai, iš kur jie iš
plaukia ir kur priplaukia, kiek kur yra
mylių, kur randasi didieji kompanijų
offisai, kokius žmones įleidžia į Suvie
nytas Valstijas ir kokių neįleidžia, kiek
vertės turi kitų žemių pinigai, tai prisiųsk 15c. stampom žemiau nurodytu
adresu, o apturėsi minėtą knygelę.

Vienatinis mus tau
tos Medicinos Pręfesorius Massachusetts
steite. Jau arti 18
tnetų, kaip aš pasek
mingai gydau ir atlieku operacijas. Temyk!!! Neik jieškot
manę į aptieką ant
kampo po mano ofisu, bet lipk vienais
tropais augštyn iš num. 7 Parmenter St.
Durys mano ofiso nuteptos baltai, o vir
šui j u ant lentos didelėm raidėm parašy
ta “Lenkiškas Daktaras”. Offiso va
landos: nuo 9 iki 11 ryto, nuo 1 iki 2 po
piet ir nuo 6 iki 9 vai. vakare.

DR. M. ZISELMAN

Laidotuves atlieka kuogeriausiai ir pi
giausiai. Užlaiko arklius, keričius ir
kitokius vežimus. Patarnavimas grei
tas ir pigus.

' Tel. 1990 Roxbury

E. CAMBRIDGE, MASS.
Telephone Cam. 1025 W.

A. G. Groblewski

(3

Metams $2.50, pusei metų $1.25.

s;■
5

K

548 Warren Street

Prieš-Elm Hill Ave.
Valandos: 2-3 ir 6-7 P. M.
Nedėlioniis 2-4 P. M.

' Kalba rusiškai, vokiškai ir ang
I liškai.

(3

8(3
V(3

Rašyk tuojaus, o gausi vieną “Lietuvos” numerį ant pažiūros dykai.
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Vyno, Visokių Likierių, Degtines, Rusiškos “Monopolkos”,
Šampano, Alaus, Šliauš ir visokių importuotų gėrimų.

<s

Kas atsilankys pas mus ir nusipirks ant švenčių kokiy nors gorimų, tas
gaus dovanų PUIKŲ KALENDORIŲ. Atsilankykite po šiuo adresu:
Taipgi duodame kalendorių ant tor’T&ikų su prezidentų paveikslais. Kurie
negalit atsilankyti pas mus, tai reikalaukit per laiškus, o męs prisiųsim
orderius per expresą. Rašykite lietuviškai.

WILLIAM ZAKON & CO.
21-23 Cross St., K“n'KS;K^1i’,.“*’" Boston, Mass.
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RAŠYK man šendi, o rytoj gausi mano lietuvišką iliustruotą Ka'talogą:
puikiausią armoniką, koncertinką, klernctą, smuiką, triubą ir tt. Lietuvišką
knygą fontauiniu ■ auksiniu plunksną ir kitokią visokią daiktą.
JAIGU jau turi mano Katalogą No. 8, tai apsisteluok šendi iš jo reikalingus
sau daiktus, o už poros dieną gausi juos į namus, be jokio klapato.
SENIAUSIA lietuviška prekystS, kuri nuo 1902 m. teisingom prekem išpildo užssakymus (į
visus Suv. Valsfr. Miestus ir miestelius ), per pačtą ir ekspresą. Nepamiršk adreso:

M. J. DAMIJONAITIS,
812 - 814 W. 33 rd St., Dept. 111

CHICAGO, ILL.

TIKRA DEGTINE
Jeigu ji|s kada reikalausite

TIKROS RUGINES arba BOURBON DEGTINĖS
Tai ateikite pas mus, nes mus DEGTINĖ yra išsistovėjus medyj ir
užpečetyta Jungtinių Valstijų sandeJiuose, taipgi užpečėtyta bonkose po
priežiūra Jungtinių Valstijų valdžios vientik dėl mus.
Taipgi pristatome veseilioms ir per laišką užsisakantiems už prieina
mą kainą.
*

BURKE, GALLAGHER & CO.
396 ATLANTIC AVE.,

BOSTON, MASS.

Parduodame gorčiais už visai žemas kainas

Vysai Dykai Del Viru
Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk del vyra.
Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima k ra uja
arbasypili,nubiegimasieklo3, patrotitu stypribe, pučkus
ir ’ kitus išmietiinus,
uegromulavima,
patrotitu
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, rntnv
tiznia, gonorrhoea arba triperi, naujai Įgautas lygas,
strietura ir vy^as vyru lygas, gal būti išgidomas sava
natnuse privatjškai, slapta ir labai pygjai.
Ta, dykai Įgauta knyga, pasakis jums kode! jna
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra
krautuvė Žinios, katras turo žinoti kožnas vedes arba
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara,
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku
lygu. Temykit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai,
užmokant už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk
nekokiu piningu, tyk parasik sava varda, ir adresa ant
žemiaus paduotu kuponn, katra siusk mums šendena.
DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.

25c.
Egiutero No. 1.
50c.
Egiutero No. 2.
50c. ir $1.(0
Žmijecznik
35c.
Gumbo Lašai
25c.
Meškos Mostis 25c.
Trejanka
25c.
Linimentas Vaikams
25c.
Gyduolės nuo Kosulio
25c.
Liepų Baisumas
25c.
Antylakson dėl Vaikų
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių • 25c.
,, nuo Kirmėlių dėl suaugusių 35c.
25c.
Vanduo nuo Akių Skaudėjimo Ugniatraukis .
.
.
25c.
25c.
Skilvio Lašai
Gyduolės užlaikymui Viduriavimo
75c.
ir Kruvinosios t
“Uicure” arba gydymas
Reumatizmo
I$3.50
50c.
Gyd. dėl nemalimo Pilvo Milteliai apstabd
, stabdymui
10c.
Galvosi Skaudėjimo
r'
10c.
Lašai nuo 1Dantų Skaudėjimo
Mostis nuo Gedimo ir
25c.
Prakaitavimo Kojy
Geležinis Sudrūtintoias Sveikatos 50c.
25c.
Vaistas Nutildymui Vaikų
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 15c.
$1.25
Gyduolės nuo Grippo
50c.
Plaukų Apsaugotojas
10c.
Muilas Plaukų Saugotojas
35c.
Milteliai nuo Kepenų
25c.
Valytojas Pienių Drabužiuose 25c.
Rožės Baisumas
25c.
Kinder Balsamas
50c.
Bobriaus Lašai
35c.
Švelnintojas
$2.00
Kraujo Valytojas
$1.00
! Nervų Ramintoms
Egzema arba Odos Uždegimas
$1.25
pas Vaikus
Groblevskio Pleist.eris
25c.
(Kaštavolo)
...
25c.
Pamada Plaukams Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 25c.
50c.
Gyduolės nuo Riemens
15c.
Vengriškas Taisytojas Osų
25c.
Inkstų Vaistas (mažesnė)
$1.00
Inkstų Vaistas_ (didesne)
25c.
Akinės Dulkeles
...
Gydymas nuo uždegimo Dantų arba
abelnai Skausmo ir Škorbuto $1.25
Gyduolęs ir Mostis nuo Parkų
$2.00
ir Niežų
$2.00
Gyd. ir Mostis nuo Dedervines
$50
Gyduolės nuo Paslaptingos Ligos

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip
gi privalo užlaikyti visada mūsų puikias
Lietuviškas gyduoles savo Storuose ant
pardavimo, kad mūsų tautiečiai reika
laudami, galėtų pas savo štorniką nusi
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 gvarantuojarne.. Rašykite šiuo antrašu:

ALB.C. GROBLEWSKI
COR. BLM * MAIN STS.,

50,000
KNYGŲ

BUK
VYRAS

■

ir įkandimo visokių vabaliukų.

BUKANTUS

JULIUS
i 77 a Endicott st.,

Chicago, III.

3252 So. Halsted Street,
to

i<D

ROXBURY, MASS.

CHICAGO, ILL.

Rosijoj, Lietuvoj ir kitose* užru-

A. OLSZEWSKI,

Kožnas žmogus mokantis skaityti
privalo turėti musų Kataliogą, kuriam
pl
atras dai ,elį visokių daiktų. Musų
Banka priima pinigus užčedyjimui ir ,
Vienatinis Lietuvys Kostumeriškas
moka ą-tą procentų. Siunčia pinigus |
KRIAUCIUS BOSTONE
ir parduoda laivakortes į visas dalis 1
Siuvu visokius siu lūs, overkotus ir šiaip
svieto, pigiaus kaip kiti, Spaudinam
Perkant žiūrėk, k id butų ta murkė,
visokius rūbus pagal naujausią madą..
visokius drukoriškus darbus greitai,
o gausi teisingu!.
■ Išplaunu, išvalau, išprusinu ir sutaisau.
gerai ir pigiai. Reikalaudami kata
Geriausia
gyduolė nuo Skaudėjimo
1 Darbą g va ran tuoj u. Iš toliau atvažiavulogo prisiųskito 2C markę ant adreso:
Galvos,
Kataro,
Pečių, Krūtinės, Šo
I šiem apmokam lėšas, neviršiaus $1.00.
GEO. A. PUPAUSKY & <2
nuose, Reumatizmo, Šalčio, Neuralgijos

Augštesnysis Bostono teis
mas pradėjo savo posėdžius.
Jam paduota 65 bylos, tarpe
kuriu yra kelios svarbios, nes
vien tik kaltinamu antrame
laipsnyj žmogžudystės yra
kokia 5. Daugiausiai bylu
bus už vagystę ir automobi
liais užgavimą žmonių.

Richter’io Congo Pi 116a yra geros nuo
viduriu Bukietėjitno. 25e. ir50e.

bežinėse viešpatystėse: Metams $3.00, pusei metų $1.50.
UŽSIRAŠYTI “LIETUVĄ” GALIMA KIEKVIENAME LAIKE.
Užsirašant “Lietuvą” reikia drauge ir prenumeratą siųsti per pač
io Money Orderį arba pinigais registruotame laiške ant išleistojo ran
kų, adresuojant Šiteip:

^AUJECZ/V/ą-

; DR. M. J. K0NIK0W

M
Q)

C)
M'
e)

2342 SO. LEAVITT ST.

F. AD. RICHTER & CO., 215 Pearl SL. NswYsrk.

Laikraštis, “LIETUVA”, 8 puslapių, didelio formato, redaguoja
mas geriausių redaktorių, talpina raštus geriausių raštininkų ir visuo
met pilnas naujausių ir tikriausių žinių iš Lietuvos, Amerikos-ų; viso
pasviečio, ypač iš didžiausio sviete miesto Chicagos, kuriame gyvena
apie 60.000 lietuvių ir turi šimtus visokių pašelpinių, teatrališkų, bizniškų ir kitokių draugysčių.
“LIETUVOS” prenumerata Suvienytose Valstijose Šiaurinės
Amerikos: Metams $2.00, pusei metų $1.00. Kanadoj ir Mexike:

Garsių Lietuviškų—Lenkiškų Vaistų

fii

Kataliogas Visiems Dykai!

prašalįs pavojingus susirgimus
jeigu vartosi su laiku pagal nu
rodymų, ant dėžutės; 25c. ir 50c.
už bouką. Žiūrėk ant Inkaro
ir vardo ant dėžutės.

Išeina kas Pėtnyčia Chicago, III.

Boston, Mass. COR. ELM & MAIN STS., PLYMOUTH. PA.
Telephone Richmond 1967-R.
, SAVININKAS IR FABRIKANTAS

Patarimai DYKAI!

Ateidamas atsinešk šį apgarsinimą.

Pain-Expelleris

20 metų senas laikraštis

DAKTARAS

’

7 Parmenter St.,

Gydome visokias ligas Vyru, Mo
terų ir Vaikų ir taisome DANTIS.

Jis tik įsenino Šulų ir paskui
turėjo gulėti per savaites
DR. RICHTER’IO

L1ETUVIŠKAI-LENKIŠKA1-RUSIŠKAS

229 Harrison Avenue
Arti Broadway, BOSTON, MASS.

VADOVAS KELIAUJAN
TIEMS Į AMERIKĄ IR
IŠKELIAUJANTIEMS.

J. VAUUKOINIS,
26r\W. Broadway, So. Boston, Mass

*

BOSTON, MASS.

So. Boston, MajiS.

~ "No'ivbrli -No Pa>P
The Workingman's
Problem

SENIAUSIAS RUSIŠKAS

ATLIEKU VISOKIUS REIKALUS

Morris Katzeif

Čin galit susikalbėt rusiškai.

SĄJUNGOS
AMERIKOJE

PHILADELPHIA, PENN’A.

Chicago, III.

KALBU RUSIŠKAI
LATVIŠKAI.

Justice of the Peace

Notary Public

IK

18,5 E Moyamensing Ave

ADVOKATAS

Offiso Telefonas Main 3307.
Gyvenimo vietos Tel. 913-3 Milton.

APTIEKA

Savininkas

1W/ T

Telephone Port IIIII 504

P. MIKOLA1NIS
Box 62,
NeSv York City.

LEIDŽIAMAS
I.IET. SOC.

M Y k
1 \/ /\ ' 7

fl

“KOVA” talpina moksliškus, politiškus, bet visiems suprantamus straip
snius.
“KOVOJ” rašoma apie darbininkų gyvenimą, vargus ir nurodoma, kaip
prašalinti juos.
“KOVOJ” rašoma apie viską teisybę ir drąsiai skelbiama socijalizmo
idėja.
“KOVA” tikriausias darbininku laikraštis.
“KOVA” paduoda žinias iš viso svieto.
“KOVA” metams 4*2.00 Amerikoj ir kitur.
Prisiųskit savo adresą, o gausite vieną “Kovos” num. pažiūrėjimui
DYKAI. Nuo naujų metų “Kova” išeis tokia kaip “Keleivis”.
__

Lietuvės, mokančios lietuviškai rašy-'
ti ir skaityti ir norinčios tapti akušerė
mis, išlavinu ir prirengiu prie egzami
nų (State Board of Health). Tinka
miausias laikas akušerystes mokytis
tarp 21 ir 35 metų. Kreipkitės:

ALEXANDER ROSE

18 Broadway,

:

/ z MT
• •

Dr. A. L. Graičiūnas

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA
Sutaisome Receptus su didžiausia
atyda, nežiūrint ar iš Lietuvos atvež
ti ar Amerikoniški. Gyduolių galite
gauti, kokias tik pasaulyj vartoja,
taipgi visados randasi lietuvis aptiekorius K. ŠIDLAUSKAS.

DIDŽIAUSIAS
DARBININKŲ
SĄVAIIINIS
LAIKRAŠTIS

!
į

AKUŠERIJOS MOKYKLA

Teatras, Monologai ir Šokiai.

šiokiomis dienomis atidaryta Ihio 9 Iki 8
vai. vakare, šventadienlalsrn/io 10ryte
Iki 4 po plot.

Bostono laikraštis “Trave
Nedėlioj buvo šalčiausis ler” liko atrastas kaltu už
laikas šią žiemą. 7 valandą apšmeižimą kunigo Richeso
ryte buvo 1 laipsnis žemiau no. Laikraštis primetęs jam
zero pagal F., ką reiškia apie tokius pasielgimus Charles
18 gradusŲ šalčio pagal C. Street kalėjime, kokie nebu
Bet nuo šio panedėlio prasi vo visai atlikti. Apskundė
dės Bostone šiek-tiek šiltes laikraštį apskričio prokuro
nis oras. Laukiama, kad bus ras Pelleties. Bausmė bus
daugiau sniego.
paskirta tuomet, kaip užsi
baigs Richesono teismas ar
Girdėjome, kad visi lietu ba kiek anksčiau.
viai, išskyrus vieną, kurie
6 sausio iškilo gaisras
turėjo susirėmimą su airiais
ant kampo A ir Fourth gat Odeli-Verža Leather kompa
vės, liko išteisinti. Būsiąs nijos dirbtuvėj, Salem’e, ant
dar'sėdintysis teisiamas aug Bridge gatvės. Blėdies pa
ėlesniame teisme, ir yra vil daryta už 10,000 dol. Ugnis
tis/ kad ir jis liks išteisintas, prasidėjo ant antru lubu ir
nes lietuvius ginusis advoka- ’ iko sušaukti visi ugnagesiai.
•tas ištyrė, jog skundikai’— Kitas gaisras iškilo tą pačią
airiai jau po kelis sykius yra dieną Cliftondale, ant Felton
sėdėję kalėjime už peštynes. gatvės. Degė 3 namai. Tū
Prie progos pridursime, las Little vos-ne-vos išbėgo
kad . ateinančioj nedėlioj, 7 iš’ugnies su savo vaikais ir
vai. vakare, lietuviu Pobaž- pačia. Jis ėjo žiūrėt, kad
nytėj salėj atsibus viešas su- vandens triūbos neužšaltu ir
*sirinkimas, kux bus tartasi, nešėsi su savim lempą, kuri
ir buvo priežastim gaisro.
kas daryt lietuviams, kad Kokis tuzinas žmonių nakti
apsigynus nuo ainy- užpuoli niuose rūbuose išbėgo ant
ku, kurie jau neduoda lietu gatvės nepaprastai saitam

viams gatvėmis praeit.

“Laisvės” spaustuvėj gali
J. F». TU 11X1 LA
Ūžlaikom didelę
ma gauti puikiausiu laiškams
eile- Kf8UtllV6
popiery su geriausioms
j
nnainms IrviotVn.
“ Waltham
.Y. VJr7
mis ir gražiausioms
kvietko- Deimantų, Laikrodžių
Elgin, ir Šliiibinių Žiedų. Užlaikorh
mis už labai mažą kainą.

DR. JOS. LISTER & CO., L 906 22 FrfA Areno., CIūcm*:

Godotinas Tamtsta: Pasral Tamistoa prlfcadiejtna, ai norlsčjan
jog Tatuista prlsiustumei man vysai dykai v^na jusu knyga del vynu

Vardas

Steltas

Adresas:

LA i V A KO RT ES
Knm gi Laivakortes pirkt pas kokį ten žydelį, kad galima gaut pas lietu
vį agentą atyažiavimui ir išvažiavimui net 9-nių kompaniją l-tnos, 2-ros
ir 3-Čio.s klesos laivais?
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Čia ir PINIGUS jums pasiunčia į visas pasaulio dalis greitai ir pi
giau negu kur kitur. Važiuojantiems Lietuvon parūpinu guberskus pašportus, taipgi ir atvažiuojantiems jokios baimės nėra, pereit rubežių
(gronyčią). Važiuojančius patinku ant stočių Bostone ir New Yorke
nes aš užlaikau 2 offisu. Norėdami Pinigų siųst ir pirkt Šifkorčių, pra- ’
šykit aplikacijos, pridėdami už 2 c. stempą iš jums artimiausio offiso.

GEORGE

BA

261 Broadway, 558
SO. BOSTON, MASS.,

NEW YORK CITY,N.Y

PLYMOUTH, PA.
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