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11 Metai

sio (apie tai jau rašėme) bu
vu) statymo. Nes dabar tarp
1 ‘Reikia tiktai kibirkšties—
vo net kruvinos demonstra
Vokietijos ir Anglijos eina
ir prasidės didelis gaisras.”
cijos.
baisi konkurencija. Anglai
Dabar dar, anot Gary, yra
TĖVYNĖS GARSAI.
nori būti mariu viešpačiais ir
Teisia 150 žmonių.
laiko ir kapitalistai turi būti
Darbo kova.
Nauja laisva šalis.
“Teisingai nuteisė.’’
turėti tokį laivyną, kuris ga
Rinkimai artinasi.“Sau
Lawrence’o streikas, ti nai pasirūpint įvest refor Pasaulio demokratija gali lėtu atremti bent dvieju sa Tris metus caro bernai tei Dūmos komisija, kurioj sio mėn. Kauno gub. bus rin
mas. Jeigu jie to nepadarys, pasveikint naują republiką.
smuose darė bylą. Antgalo yra didžiuma juodašimčiu ir
pas darbininku nėra nupuo
liu laivyną.
sudarė. Teisia 150 kauka rusišku ‘ ‘viltininku”(spalinin- kimai įvairiu valsčiaus ponu,
kuriuos ilgus
lęs. Laikosi gerai. Ameri tai reformos bus įvestos iš Chiniečiai,
Bet vokiečiu valdžia įnir
taipgi įgaliotiniu ateinančiam
kos Darbo Federacija kvietė apačios/bet jau tuomet iš metus slėgė Manču dinastija, tusiai nori pavyti anglus ir ziečiu, nariu armėnu revo- ku) nutarė atmesti darbinin tretmečiui. ] šituos rinki
liucijonieriu partijos “Daš- ku atstovu užklausimą apie
ant galo nusikratė jos globos.
fabriku agentus ant konfe nyks kapitalistai.
Įvairios naujienos.
Jeigu kas pirm revoliucijos krauja ant žmonių naujus nakciutiun”. Surinko žmo- antrosios Dūmos atstovu nu mus valstiečiai turi ypač rim
rencijos. Tieji sutiko. Bet
mokesčius. Per sekančius 6
tai žiūrėti ir ne tik nerinkti
Haywood sako, kad Am.Dar —Iš mokyklos į darbą. Pa būtu drįsęs manyti, kad Chi metus vokiečiai statys kas niu iš visu luomu: yra advo- teisimą į katorgą. Kaip pa nieko už degtinę, ar šiaip
bo Federacija tą dalyką ne gal apskaitliavimo tūlos Edy- na! galės tapti republika, tą met po 3 drednoutus. Anglai katu, kunigu, laikraštininku, sakė juodašimčiai, tai sena magaryčias, bet reikia žiūrė
gali atlikti, nes ji neturi jo tos Abboti Chicagoje kas būtu pavadinę- bepročiu. O žinoma, nenusileis ir dvigubai poetu, darbininku, valstie tas juos teisingai katargon ti ir j tai, kokie žmonės ren
čiu. Dauguma''ju per tuos nuvarė, nes jie kėlę maištą,
kios įtekmės. Visvien rei metai apleidžia mokyklas dabar Chinu revoliucijonie- tiek turi statyt.
kama. Dalykas tame, kad
kės tarties su • Industrial 8,000 vaiku amžyje nuo 14— riu svajonės išsipildė. 12 va Kaip tuščiai skamba tie žo tris metus iki teismui turėjo organizavę kareivius, norėję šį rudenį prisieis dar rinkti ir
išbūti kalėjimuose. Kaltina sugriauti caro valdžią. Taip
Workers of the World. Au 16 metu. Jie neturi lėšų tęs sario diena, tai naujos gady džiai apie santaiką.
Valstybės Dūmon atstovai,
partiją tame, kad ji norėjo jiems, girdi, ir reikia.
Jąją nutarė
ti savo mokslo toliau. Dau nės pradžia.
kos plaukia iš visu šalių.
Įvairios žinios.
atskirti armėnus nuo rusu Kad geriaus galėtu šmeiž o kas nežino, kad atstovu iš
Ettor’o dalykas dar vis gelis vaiku visai negali gauti švęst, kaipo išsiliuosavimo
rinkimas daug prigulės ir
tardosi. Dabar advokatai darbo ir pradeda iš mažens dieną, kaip francūzai šven Berlynas (14 vas.). Pre valdžios, sutvėrė tuo tikslu ti atstovus, komisijos duris
nuo tu žmonių, kuriuos da
klausinėja liudininku. Apgi- vagiliauti. Dėlto t?tl" Chica- čia Bastilijos nugriovimo zidentas reichstago, katali priešvaldišką partiją, kovojo užsidarė ir neįsileido net laik bar valstiečiai išrinks. Atsi
kas Spahn, atsisakė nuo pre su valdžia. Tai dar vis at raštininku. Tai kokia pas
nėjai sako, kad jie turi 35 goj ir yra taip daug maža dieną.
minti gi reikia, kad šiemet
liudininkus. Jie sako priro- mečiu vagiu.
Pekinas (13 vas. d.) Yan- zidento vietos, nes nenori tar balsiai tu didžiųjų sujudimu batiuškos- caro tarnus teisy per rinkimus V. Dūmon,
dysią, kad policija nušovė tą —Sufragistės reikalauja nuo Chi-Kai apgarsino ediktą, tis su savo pirmuoju pagel- 1905 metu.
bė.
turbūt ypač reikės žiū
Mat Peterburgo policija il
bininku
socijalistu
Filipu
moteriškę.
kad
imperatorius
atsisako
Tafto, kad ant vyriausio tei
Nekurie laikraščiai, kaip sėjo liuosos vietos būtu pa nuo sosto. Tą ediktą jisai Šeidemanu. Sesijas pirmą gai išmetinėjo Kaukazo val Mažarusius persekioja. rėti, kad jau visuose vals
“Transcript”, rašo, kad ne skirta moteris.
Yra rusu tautos skeveldra čiuose būtu išrinkta tvirtu
laikė visą savaitę kišeniuje, sykį Vokietijoj vedė draugas džiai, kad ji esanti nuolaidi,
pasiduodanti revoliucijonie- — mažarusiai, arba Ukrainai. pažiūru ir rimti vyrai.” Taip
kurie grįžta prie darbo. Bet
kol nesutraukė daugiau ka Šeideman.
rašoma “L. Ūk ko” N3. Tai
tiems buržuaziniams laikraš Susimylėjo. Taftas turi riumenės, nes bijojo, kad im- Dabar prezidentu parla riams. Dabar ta valdžia, su Ju yra per 20 milijonu pieti
visai teisinga nuomonė, nes
čiams sunku tikėti, nes jie labai gerą širdį. Pereitą ne- peratoriečiai pakels maištą. mento išrinkta laisvamanis ėmus tokią galybę žmonių, nėse Rusijos gubernijose ir
norėjo parodyti, kad ir ji ne kokie^keturi milijonai Galici rinkimu teisės taip sudary
jau daug neteisybių prirašė. dėlią jisai paliuosavo iš kalė Tien-Tsin (13 vas.) Im Kemp.
maiše gimusi.
Streikieriai jau rengia 200 jimo bankieriu Charles W. peratoriaus pulkas sukilo.
joje (Austrijoje). Rusu val tos, kad valstiečiai gali likD
idelis
streikas
(12
va

Morse, kuris suardė ne vie
Valdžia bijojo suirutės, tai džia ir jiems buvo atėmus ties be savo reikalu apginėju.
vaiku į Philadelphia.
Juos
nuginklavo
ir
nusiuntė
į
sario).
Jau
trįs
mėnesiai
tę

Kauno naujienos. “Vil
išvežė kalinius į Peterburgą spaudą, kaip ir lietuviams.
Kariumenės vadas lygir iš ną banką. Sako, kad Morse’o Pekiną.
Jie
siasi
šofferiu
streikas.
metinėjo miesto valdybai, sveikata buvus dideliame Pekinas (13 vas.) Dau nei nemano nusileisti, nes ir ten juos teis patsai sena Betgi per revoliuciją 1905 tis” girdėjo, kad Kauno len
kad ji tik pasitiki ant karei paojuje. Dabar jisai važiuo giausiai republikos apskelbi streikieriu iždas pilnas. Ja tas.
m. jie pradėjo be jokio leidi kai buvo padavę vyresnybei
siąs
Vokietijon
pasigydytu
i
Durys teismo uždarytos. mo spausdinti savo laikraš prašymą, kad leistu įkurti . •
viu, o pati nieko nedaro. Tuo
me
yra
$160.000.
Jie
-strei

mui
priešinosi
mongolu
prin

Kožnas apkaltinamasis turi
draugiją ginti lenku kalbos
met majoras jam atsakė, kad šiltus vandenis.
cai. Bet juos užtikrino, kad kuos iki tol, kol nebus pilno teisę tik po vieną artimiau čius ir dabar jau tos tiesos
teises Žemaičiu vyskupijoj.
tai visai ne paprastas strei- —Londonas (13 vas.). Ko jiems negręsia paojus, nes laimėjimo.
negali jiems atimti.
sią giminę įsivesti...
vo mėnesio viduryj • pribus
kas, bet revoliucija.
Betgi valdžia visai nenori Vyresnybė atmetė tą prašy
Yuan-Chi-Kai
bus
republi

—Monce
(Francūzijoj)
ant
' •
‘
'uPolicijos ir žandaru dau pripažinti ukrainus atskira mą.
Pagelbos komitetas Law- į Ameriką kunigaikštienė kos prezidentu. streikieriu
užpuolė
kariumegybės. Liudininkais iššauk tauta. Išvijo ju kalbą iš mo —Kauno lietuviu bankas
rence’o streikieriams Phila- Warwick, žymi moterų vei Karaliui liko titulai, palonė. Ten jau seniai streikuo ta daug žymiu veikėju. Kuo
kėja. Visuose didesniuose
delphijoj sukolektavo
kyklų. Kur tik buvo mokyk sausio mėnesyj turėjo pelno •
ciai ir pensija.
ja
angliakasiai.
Kareiviai
už

nusibaigs ta baisioji byla, lų knygynuose kokia knyga, 1196 rub. 93 kap.
Aukos įplaukė per socijalistu miestuose ji laikys prelekciP
ekinas
(14
vas.)
Yuanpuolė ant streikieriu ir 2 pa pranešime, kaip tik gausime ukrainiškai parašyta, tuoj ją
jas. Už kožną prelekciją
rūpesnį.
Konfiskuota “Blaivystės”
Chi-Kai išleido manifestą, dėjo ant vietos.
gaus $1,500.
žinias.
išmetė laukan. Beveik visas draugijos leidinys: “Ką sako
Teismai prieš darbininku
Pažiūros p. Warwick daug;, kuriame sakosi turįs teisę su — Susitaikė (Paryžius 12 Atstovą traukia teisman. geresniąsias apšvietimo drau- j tikras blai vininkas”. ’
vadovus. (15 vasario d.) In- bendro turi su socijalizmu.
organizuoti republiką. Kvie vasario). Francūzu senatas
gijas uždarė.
dianapoly ir kitur, tarp kit
- Kauno gub. fabriku ži
čia kitas valstijas pripažint galutinai patvirtina santaiką Atstovą socijaldemokratą
--Detroit,
Mich.
)ll
vas.)
ko ir Bostone, areštuota 47 X,.
Patriarcho nori.
nyba, patvirtino laikatarpiui
..
.
.y jį laikinu republikos pieni su vokiečiais, kuri anuomet Kuznecovą traukia tieson,
kaipo kriminalinį prasikaltę-i
nai iai tiltu ir geležies unijos.
atsibuvo kataliku dvasis- j potentu.
Juodoji rusu dvasiškija iri nuo 1911-1913 m. šitokį pa
vos
tik
peštynėmis
nepasibailį,
už
jo
pasakytus
V.Dūmoje!
Suimtas unijos pirmininkas I
susivažiavimas. Vys- Sakoma, kad Nankinas bus
svietiški atgaleiviai būtinai i dienį mokestį darbininkams:
Frank Ryan ir sekretorius ;kupas_ Kelley savo kalboje
žodžius. Kitose šalyse at
suaugusiems vyrui darbinin
nori
įkurti
jau
keli
šimtai
Moroko.
Jie
ten
gali
daryti
Hacken. Juos kaltina dina-Jpa^ake, kad kataliku dvasiš- Pekinas(14 vas.) Praneša
stovai gali kalbėti ir už savo
metu panaįkintą patriarcho kui 73 kap., suaugusiai moką
nori,
tik
vokiečiams
ka

mito gabenime ne tam tik-!kBa turi įtempti visą_ savo j| apie pamatus būsiančios kon
nuomones neatsako. Rusi
sostą. Tuomet šalę caro val
pitalistams
turi
duoti
laisvę.
joj gali tik juodašimčiai at
ruošė karuose, bet papras- ■ jiegą, gindama valstybės rei stitucijos. Ji bus panaši į
džios būtu dar antroji, taip- k., pusmergei 30k., vaikiu
Už
tai
Vokietija
gauna
nuo
kalus.
Jai
turi
rūpėti
ne
vien
virai
kalbėti,
bet
kaip
tik
tuose, kas priešinga įstaty-l
kui 26k., mergaitei 20k.—
Suv. Valstijų konstituciją. francūzu dalį Kongo. Tai
pat
galinga
patriarcho
val

tik
bažnytinė
vyriausybė,
mams. Bet visiems aišku,
Prezidentą skirs kongresas, mat, kaip gražiai pasidalino teisybę pasako socijalistas, džia. Tai būtu, nelyginant Gerai būtu, kad tie patys po
nai pagyventu iš tokiu algų.
kad tai tik priekabe, o tikra
i Ministerius patvirtina ilgi svetima žeme, lyg tai būtu tuoj jam gręsia teismai. At antras kataliku popiežius.
stovas Kuznecovas yra pat
priežastis—tai noras suardy
Nauja valstija. Taftas! kongresas. Visiems tikėji
buvę
ju
“
locnastis
”
.
vo namams plečiu.
sai darbininku ir labai smar
ti darbininku organizacijas. patvirtino naują valstiją, bū mams laisvė.
Naujas kalėjimas.
- Melbourne (14 vas.) Pie kiai kalba prieš juodašim
Sako, kad tai tik pradžia, bet tent Arizoną. Tai bus 48 Washington (14 vas.) 900
Naujus kalėjimus vis sta Apie Suvalkiją. “Dzentų
Australijoj
per
rinkimus
čius.
greitu laiku ketina suareš
to ir stato, o vietų kaip nėra, nik Ludowy” rašo, kad būk
chiniečiu
studentu
padavė
darbininku partija pralaimė
Schenectady, (14 vas.).
tuoti dar 30 ypatų.
Pavarė.
taip nėra. Peterburge pa tai lietuviai esą užklausę vy
Taftų
i
prašymą,
kad
pripajo.
Ryanas, unijos preziden Majoras Lunn ir kiti miesto
Ilgai šūkavo du popu, vys statė naują, didelį moterų resnybės, ar ji leisianti var
tas, aiškiai pasakė, kad no viršininkai užprotestavo dėl Nankinas (15 vas.) Pie- - Pasisiūlė susitaikyti. Ru kupas Germogenas ir miny- kalėjimą. Rusijoj kalėjimus toti lietuviu kalbą miesto sarima sugriauti uniją. Bet kainu kėlimo ant gazo. Da tu Chinijos republikos pre- sijos valdžia pranešė italu kas Iliodoras. Antgalo juo dar pašventina su didžiau vyvaldoje, jeigu Suvalkų
jisai ir jo draugai žada jokiu bar už tūkstantį kubišku pė zidentas Sun-Yat-Sen tele- valdžiai, kad nori sutaikyti du pavarė iš Saratovo vysku siom ceremonijom. Ateina gub. būtu priskirta prie Lie
du gazo mokės ne $1.50, bet
būdu nepasiduoti.
ponavo Pekinan Yuan-Chi- ją su turkais. Tokį pat pa pijos ir vieną ištremia į Gar popai, gubernatorius, valdi- tuvos. Vyriausybė tuotarpu
tik $1.00.
dar nieko neatsakė.
Kai’jui, kad jam smagu gir kvietimą caro ministeris pa dino gub. klioštoriu, o kitą. ninkai, krapina “šventu”
Holyoke (Mass.). Strei
lietuviai ir len dyti, jog pastarasis stojąs už davė ir kitoms valstijoms. kur tai kitur. Dabar pra vandeniu, barbasuoja mal Vilniaus gi lenku dienraš
kuoja 150 merginu popieros kai—-Chicagoj
įsitaisė savo kliubą ant
tis rašo, kad Bulota jau esąs
fabrike. Fabrikas priguli Milwaukee gatvės. Tai bus republiką, bet jie, republi- Bet nei Italija nei kitos šalįs voslavai fanatikai sako, kad das. Paskui prigrūda naususitaikęs su lenku atstovais
American Wrighting Paper centras draugijinio gyveni konai sako, kad neparanku, į tą pakvietimą neatkreipė juodu esą nukentėję už “šven■ jais gyventojais, belaisviais,
tą vierą”, kad rusą ministe• kuriuos kankina ir ant kožno dėl kalbos dalyku. Esą pa
Co. Reikalauja augštesnės mo dėl susipratusiu darbi jeigu jį paskirė senasis impe atydžios.
čios miestu valdybos rink- .
—Rusai šeimininkauja. Iš rial nukrypo nuo tiesybės ke žingsnio persekioja.
ratorius.
algos. Žada sustreikuoti vi ninku.
siunčios sau kalbą, kuria bū
—Cukrus pabrango. Už Nankinas (15 vas.) Pietų Teherano (15 vas.) praneša, lio. Juodu dar turi viltį, kad
sas fabrikas.
sią vedami posėdžiaį Bet
Mažmožiai.
svarą cukraus pereitą savai- republikos prezidentas ir kad čia sulaikyta 11 ameri vėliaus, ar anksčiaus galės
vyriausybė ir su tuomi patai
Fall River (Mass. ,15vas.) tę5tooC., o šią savaitę 5,^c.
-Grafienė
Tolstojuvienė,
symu įienori sutikti, nes tai
vėl įgyti valdžią ir garbę.
Sustreikavo Wampanaug bo- Sako, būk Kuboj neužderėjo ministerial atsisako nuo vie konu, Shusterio padėjėjužmona
mirusio
didžio
rusu
būtu nusileidimas prieš lie
Rusu valdžia* įtaria juos
velnos audinyčioae sirijonai. cukraus nendrė. Šiemet ju tų- Jie reikalauja, kad būtu esant sukčiais. Pati sukda Judėjimas eina stipryn. rašytojo Tolstojaus, gavo tuvius.
Reikalauja padidinimo mo mažiau surinko ant 150 tūk išrinktas prezidentas ir mi
“Novoje Vremia”, atgalei- nuo valdžios stipendiją kas D-ras Basanavičius, iš
ma
dar
kitus
vagina.
nisterial
visai
Chinijos
žemei.
stančiu tonu.
kes ties ant 10%.
vię laikraštis, talpina kores met po 10,000 rubliu.
priežasties 60 metiniu sukak
--Didelė
demonstracija.
—
Aišku,
kad
Yuan-Chi—“Duchoborai”. “Novy
pondenciją iš Rygos apie lat
susilaukė pagirimo iš
Sustreikavo realinės gim tuvių
Teisingas pranašas.
Mir” gavo laišką iš vieno du- Kai taiko į prezidentus. Bet Laike laidotuvių žinomo so- viu socijaldemokratus. Pasak
daugelio laikraščiu, net svenazijos
mokiniai
Smolenske.
choboro
(taip
vadinasi
reli

cijalisto
Aernoulto
buvo
įtai

tikrieji
republikonai
iš
pietų
Plieno trusto vyriausias
timtautišku.
to laikraščio, Latvijoj revogiška
sekta
Rusijoj),
kuria

Jie
reikalauja,
kad
juos
taip
syta
iškilminga
manifestaci

Chinijos
neužsitiki
juomi,
direktorius Gary pradėjo vi me jisai giriasi, kad jiems
liucijonieriai jau atsigavo
Suėmė. Sausio 21 d. vy
baisiai
nevaržytu
po
lekcijų.
nes
tai
labai
gudrus
diploma

ja.
Tokiu
miniu
paryžiečiai
sai teisingai pranašauti. “Jei Amerikoj einasi visai gerai.
nuo reakcijos smūgiu. Vėl
resnysis Pilviškių sargybinis
tas.
jau
seniai
nebuvo
matę.
Yra
gu kapitalistai, sako jisai, Britiškoj Kolumbijoj jie turi
visur barstomos proklamaci —Čenstakavos vienuolyno suėmė Petrą Strimaitį. Pas
keli sužeisti.
Ginkluojasi.
jos, vėl visur keliami strei- vyriausias perdėtinis Reima- tarasis gavęs krasoje kelias
neįves jokiu reformų šioje sutverę savo “Kristaus drau
šalyje,-tai greitu laiku gali giją”, ‘kuri užsiima sodaunin- Londonas (13 vas.) Labai —Londonas (15 vas.). Ka■ kai. Darbininku, prigulin nas, prie kurio įvyko Dama knygutes ir pasirodęs kokiam
me laukt tikros revoliucijos.” kyste ir žemdirbyste. Jie pa- daug kalba apie Anglijos ka- ralius atidengė parlamentą. čiu prie socijalistu partijos, zo Macocho jųdošystės, pa- tai vaikinui. To ir tereikėjo.
Jisai net lygina dabartini ir 5000 serbentu; išdirbo 400 ręs ministerio atsilankymą Svarbiausi klausimai: Airijos vienoje tik Rygoje buvę su bėgo į užsien
niekur ne- Pamatęs vyresnysis sargybipadėjimą su miniu padėjimu
Berlyne. Sako, būk jisai ve savyvaldos, moterų lygybes virš Ž000 . Labai uoliai pla gali rasti. A rbūt ir jo ran- nis ir suėmęs. Ant rytojaus
prieš Didžiąją francūzu re- .$4,000. Bulvių prikasė 16,000 da derybas kaslink paliovimo klausimas ir darbininku rei- tinami draudžiami raštai,
išvež" ’ "arifu^ mlę. “L.Ž.”
knygoj ir laikraščiai, o 9 sau
voliuciją.
'maišu.
(T"
drednoutu (dideliu karės lai- kalai
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SPAUDOS BALSAI.
“Lietuva” N6 paduoda re
cenziją naujo K. Jasiukaičio
veikalo-komedijos “Svečiai
iš Lietuvos”. Recenzentas
pabriežia, jog komedija esan
ti juokinga. Apie visuome
nišką komedijos svarbumą p.
Jo. Viskas kalba per pusę
lūpų, pridurdamas, jog apie
tai galima visaip manyti.
Toksai atsiĮiepimas pilnai su
prantamas, nes komedijoj
kaip-tik daugiausia pašiepia
ma vidutinis Chicagos inteli
gentas, kuriu organu ir yra
“Lietuva”. Tie vidutiniai
Chicagos inteligentai savo
priėmimu pp. Olšausko ir Tu
mo visudaugiausia ir prisidė
jo prie juoduju svečiu “gar
bės”. Tasai veikalėlis rodo,
jog K. Jasiukaitis žiūri į gy
venimo reikalus taip, kaip ji
sai visuomet žiūrėję. Iš ko
medijos turinio aišku, kad
ji prisidės prie mūsų menko
repertuaro paplatinimo.
“Kova” (N6) atsiliepia apie
unijas:
"Socijalistai padeda didžią viltį or
ganizuotame darbe. Jie tiki, kad be
organizuoto darbo nei socijalizmo nega
lima įvykinti. Nors jie nemano, kad
darbo unijos būty pačiu darbininky iš
ganymu, bet kadangi unijos laikinai pa
gerina darbininky būvį ir išlavina juose
klesinj susipratimą, tai socijalistai nuo
širdžiai remia unijas.”

• Visai teisinga. Darbininku
judėjimas bėga dviem va
gom :ekonomiška ir politiška.
Abidvi veda į vieną jūrą.

“Dagis”. tai juoku laikraš
tis, bet juoku jame nėra, Jisai rašo:
“Gi laikraštininkams
Domą reik atkreipti,
Idant jie paliauty
Vieni kitus peikti.”

Tai iš ko 1 ‘Dagis” gyventu!
Eilės irgi menkos, tokios jau,
kokias moka rašyti vadinami
“daraktoriai”.
Drg. Žymontas apskelbė
Žemaitės apsakymėliu rinki
nio prenumeratą. Apsieina
$1.00. Turėti Žemaitės pasa
kojimus vienoj knygoj bus
labai patogu.
“Viltis” (N6) kviečia raši
nėti apie lietuvius svetimtau
čiu spaudoj:
"Nuo pereity mėty pradėta rašinėti
apie lietuvius Paryžiaus prancūzy laik
raščiuose, tai ar ne metas būty... raši
nėti ir vokiečiy laikraščiuose.
Visose tautose galima sau rasti užuo
jautos, prieteliy, kurie mums padėty
reikale".

Veltui Vilpiaus davatka
/bėdavoja. Paryžiuj yra Gab
rys. Ar tai kunigu mašnose
jau neužtektu antram didvy
riui užlaikyti Berlyne. Dar
čia ne bėda, tik pusė bėdos.
Anglu presą apims p. Sirvy
das, o pati “Viltis” išgarsįs
lietuvius viename Vilniaus
pusjuodašimčiu laikraštėly.
O jau tuomet bus visuose
kampuose prieteliu. Tik prieš
ką reikės su jais vajavot? Ži
noma ne prieš carizmą, bet
prieš lenkus, Bulotą ir pirm
eivius. Tai juk didžiausi
“Vilties” neprieteliai.
Lenku darbininku ir tikrų
jų pirmeiviu kuopos apvaikščioja 25 metines sukaktuves
nukankinimo pirmųjų lenku
socijalistu, kurie prigulėjo
prie socijalistiškos partijos
“Proletarjat”. Atsižiūrėję į
savo pirmtakūnu kovas ir ju
mirtį ant kartuvių, lenku
darbininkai tik pasistiprina
kovoje su carizmu.

“Saulė” (N13) sako mums:
“kam vadinate kunigus ilga
skverniais? Ar tai mislijat,
kad jie po jūsų žodžiu skver
nus nusikirps?”
O męs tikrai manėm, kad
kaip tik pavadinsime kunigą
ilgaskverniu, tuoj ta ° ims ir
liks beJ’1'”'

Raktas, prie Mexi=
kos revoliucijų.

Sena istorija

Dar daug anksčiau pirm
Beveik kožname mūšy laik- pradėjimo karės tarp turku
raščiu N- ry galima rasti ži ir.italu, didžiuma italu laik
nių apie sujudimus Mexikoj. raščiu vedė smarkią agitaci
Tankiai skaitytojai tik pa ją už tą karę. Tuomet buvo
moja ranka ant tu visu suju įtempta visos jiegos, kad išdimu, kuriems rodosi nėra rodžius žmonėms, jog Tripoli
galo nei pradžios. Kad skai kadaise buvusi senųjų rymiotytojams būtu aiški Mexikos niu provincija, jog Kirenaisujudimu prasmė, pakalbė ką vos tik neužrašyta ant ita
sime apie juos plačiau, pasi lu karaliaus vardo. Apie
remdami žiniomis, Lipusio pačią tą šalį tuomet buvo
mis dienrašty “The Call” skelbiama, kad ten upės te
ka pienu ir medum, jog ten
(N40).
1
Pernai buvo išvytas Mexi visi italai gaus sau žemės,
kos prezidentas Diazas. Jisai jog ten auga puikus paimu
tik iš vardo buvo prezidentu, gojai, kuriu vaisius reikia
bet valdė karališkai. Šalies tūkstančiais karavanu ga
konstitucija pavirto muilo benti. Italijos pramonė iš
burbulu. Bet Suvienytu Val bujosianti, nes atsirasiąs rin
stijų kapitalistams tiko ir kas. Vadinasi, pagerėsiąs
Diazas ir jo valdymas. Jie, ir darbininku padėjimas. Iškaip vorai, užmetė savo tink eivystė į Ameriką apsisto
lą po visą Mexiką, prisistatė sianti, nes žmonės galės va
fabriku, prisivogė žemiu. žiuot į savo kolioniją. O kuo
Prieš juos negalėjo niekas at met Italijoj bus mažiaus dar
sispirti, nes Diazas kumščia bininku, tuomet ir uždarbiai
padidės. Vienu žodžiu ta
viską užgniauždavo.
Bet viskas ant svieto turi riant, laikraštija ir valdžios
pabaigą ir Diazui atėjo ga žmonės viską taip puikiai
las. Tuomet Suv. Valstijų nupiešė, jog rodėsi, kad už
valdžia vos-vos neįsikišo į kovojus Tripoli, Italijai pat
revoliuciją. O pabėgėlį Dia- sai dangus atsivers. Dar bu
zą ponas Taftas pasitiko, vo sakyta, kad vietos gyven
tojai, arabai, tik ir trokšta
kaip savo tikrą brolį.
Mexikoj prasidėjo pavasa šviesiu italu ateinant, nes
ris ir naujas prezidentas Ma jiems įkyrėjo barbaru-turku
dero žadėjo atgaivint konsti globa.
Tokiomis pasakomis pavy
tuciją. Žinoma, senovės ša
lininkai ir Amerikos kapita ko apdumti didžiumai žmo
listai griežė dantį ir laukė nių akis. Tiktai vieni soci
tik progos pakelti maištą. jalistai taisė protesto mitin
Jie baugino Maderą, kad tas gus, darė' demonstracijas.
neįvestu “perdidėlę liuosy- Jie atjautė, kad visupirmiausia karės našta atsilieps ant
bę”.
Iš kitos vėl puses darbox darbo miniu. Jiems reikės
žmonės, atgavę kvapą, irgi ir į karę stoti, jiems reikės
norėjo pagerinti savo būvį, išmokėti nauji mokesčiai,
pasinaudoti laisve, kad ap kurie bus ant žmonių užkrau
svarsčius savo reikalus. Tai ta.
Italija visai nepriguli prie
buvo jau Maderos priešai iš
. kraštu, kurie būtu turtingi.
kairiosios pusės.
Koksai sunkus Mexikos Žmonės, ten didžiam varge
darbininku padėjimas, paro skursta, ypač Pietų Italijoj,
do nors didelis streikas Me o valdžios iždas nebuvo tuš
xico City audėju. Streikie- čias tiktai dėlto, kad ėmė
riu—8000 žmonių. Dienos baisius mokesčius.
Bet tie darbininku pasi
uždarbis buvo 35c., o kompa
nijai už sulūžusius butus rei priešinimai buvo kraujuose
kią dar ant savaitės 'mokėti paskandinti. Pirm negu pra85 c. Argi čia galima išgy siliejo kraujas Tripoli, prasivent? Fabrikos priguli Ame liejo jisai pačiuose Italijos
Žriestuose. Fanatiška miesrikos kapitalistams.
Nors konstitucijoj ir stovi ioniu minia ėjo išvien su
valdžia.
punktas “susirinkimu ir uniPrasidėjo visa eilė bylu už
ju laisvė”, bet Diazas į jį
nepaisė. Dabar, užėjus liuo- prasižengimus prieš prieš
sesniems laikams, pradėjo “tėvynės garbę”. Retai kuo
organizuoties mainieriai į sa met Italijos kalėjimai buvo
vo uniją ir jiems padeda Suv. taip prisikimšę, kaip dabar.
Tuo tarpu, karė užsitęsė.
Valstijų vakarinės
maiKas buvo žadėta atlikti ke
nieriu federacijos vadovai.
Blogas labai padėjimas liom dienom, neatlikta ir per
kaimu skurdžiu, nes jie visai pusmetį. Pradeda nerimau
ti ir vidutiniai luomai. Val
be žemės.
Visos šitos darbininku mi džios skolos padidėjo $100,nios pradėjo judėti. Made 000,000 ir reikia jau naujus
ra turėjo eiti ar su jais, ar mokesčius krauti. Tasai žasu ju priešais kapitalistais. dėtasai rojus Tripoly pasiro
Kaip matyti, jisai svirinėja, do visai ne toks jau puikus,
bet daugiaus ’ linksta prie nes perpus iš tyru susidedąs.
Kaip baisiausia žaizda ant
žmonių priešu. Jojo priža
dai liekasi neišpildyti, žmo visuomenės kūno, atsiveria
nės nerimauja,, o Amerikos visokios suktybės. Dabar jau
kapitalistų laikraščiai šau prasideda naujos bylos tu
kia: “reikia tuos amžinus pirkliu ir tu kompanijų, ku
maištininkus nuraminti! Rei rios pristato kariumenei mai
kia mums pasiusti savo ka- sto, drabužiu ir šiaip jau viriumenę!” Nekurie spėja, sakuom aprūpina. Tai vis
kad amerikonai tyčia kursto tie didžiausi patriotai!
Pirm parduodant gyvulius
ugnį, kad paskui atplėšus
šiaurės Mexikos provincijas. jie viena diena juos taip nu
Dalis Mexikos visuomenės penėdavo (druska ir vandereikalauja, kad iš kompani niu), kad kožnas raguočius
jų būtu atimta tie dideli že ant pūdo daugiau sverdavo,
mės plotai, kuriuos jos įgijo, Kavą ir cukru dėl akiy vežpapirkę Diazą. Tai ir vėl davo į Tripoli, o paskui iš
ten gerą dalį grąžindavo.
sukiršina kompanijas. .
Nebeto, kad sujudimais Suko ant vyno, ant medegos
nesinaudotu Diazo draugai. geležinkeliui tiesti, ant dra
Matydami, kad šaly neramu, bužiu.
Atsikartoja ta pati istori
jie ir nori dar pasipelnyti.
Paskui dar randasi plėšiku ja, kokia buvo su senais čegaujos, kurios jau užsiima batais laike rusu-japonu ka
rės.
kriminališkais plėšimais.
Vienas kompanijas nutvė
Patsai gi Madera, nori iš
sisukti pro vidurį. Iš vie rė bevagiant, tai -kitos pra
nos pusės darbo žmonės, ku dės vogti.
Dabarzmatote, kaip išrodo
riems reik pilnos liuosybės,
o iš kitos pusės Amerikos išvirkščioji puse tų visu kakompanijos ir Diazo bernai zioriu šauksmu apie tėvynes
meilę.
L. Prūseika.
su visokiais plėšikais.

Miestai-sodnai.
Žmonių sveikatos reikalai
turi rūpėti ne tik daktarams,
bet ir valdžioms, ypač miestu
valdžioms.
Juo greičiaus
miestu valdžios paklius i dar
bininku rankas, juo daugiau
nuo to laimės liaudies svei
kata. Tie pinigai, kurie da
bar kliūva kompanijoms, bus
suvartoti geresniems dalykams.
Vienas iš opiausiu musu
didmiesčiu vargu, tai bran
gus butai ir baisus susikimši
mas. Nei tyro oro, nei pato
gumu nėra. Tam vargui rei
kia surasti vaistu.
Berlyno miesto valdyba,
kuri susideda iš socijalistu
didžiumos, apdirbo smulku
pieną ir jau pradėjo sulyg jo
elgties, kaip padėjus darbi
ninkams įgyti savo narvelį.
Tą pieną išdirbo Jensen, išti
nęs dalyką kuoplačiausia. Tas
vaistas nuo didmiesčiu var
go, tai miesteliai-sodnai, kur
nebus nei susikimšimo, kur
bus gana oro ir kitu patogu
mu.
Šalę didmiesčio miesto val
dyba nuperka kokią apylinkę.
Jąją išrėžo į lygius sklypus.
Valdyba pati praveda gatves,
įtaiso sodnus, piečius, prave
da vandentraukius. Sklype
lius tuos išparduoda darbi
ninkams be mažiausio pelno
su ilgu išmokesčiu. Miesto
valdyba pati per savo žmo
nes daboja, kad miesteliai,
skęstanti žalumynuose, būtu
gražus,darytu malonu įspūdį,
primintu daugiaus kairpus.
Tuo tikslu gatvės nebus tie
sios, bet lankstysis, vingiuosis, kaip žalčiai. Tai tik su
teiks gražumą. Namelis turi
būti pastatytas per 4 metus.
Namelis neturi būti augštesnis 84 pėdu. Jisai neturi už
imti daugiaus vietos, kaip
trečdalį viso sklypo. Du treč
daliu turi užimti medžiai ir
kiemas. Namas nuo gatvės
turi stovėti atstume 14 pėdu.
Namo formą patvirtina val
dyba. Jisai anaiptol ne turi
būti panašus į kazermes.
Mūriniai namai ne augštesni
dvieju augštu. Tvoros nedi
delės, kad saulės spinduliu
nenustelbtu.
Tokie miestai, tai ateities
miestai.
Reikia sujungti
miesto patogumą ir kaimo
smagumą.
Rygos miesto valdyba nu
pirko šalę miesto 130 margu
girios. Apielinkė bus sujung
ta su miestu elektros tram
vajais. Piečius išraižytas da
lelėmis po 500 sieksniu. Už
sieksnį 7 rub. su labai ilga
išmokestim. Kiek bus pelno
—tai eis ant pleciaus papla
tinimo, užperkant daugiaus
girios.
Su laiku čia išdigs gražus
miestelis-sodnas. Dabar už
vedimu tokiu miesteliu-sodnu susirūpinusi ir Varšavos
miesto valdyba.
Bostonietis.
Ką veiks moters kares
' laike.

Prieš civilišką karę Susan
Antho’ny, vadovė mpterų,
reikalaujančiu lygiu balsavi
mo teisiu, norėjo patraukti į
savo pusę Greeley, įtekmingiausią tu laiku redaktorių.
Greeley buvo priešingas
moterų balsavimui ir tarp
kitko jis nurodė, jog moters
nenaudingos karės laike.
“Ką gi jus veiktumėt, iš
kilus karei?”
“Tą pat, ką ir tamista, sė
dėtume ofise ir rašytume
straipsnius, ragindamos ki
tus žmones j koją.”

GUI DE MAUPASSĄNT.

Mergaitei negalima buvo gauti nešiotas,
nes svetimu nešiotės bėgdavo nuo jos,
PONIA BATTIST
kaip nuo limpamos ligos.
Gailu buvo žiūrėti į tą nabagėlę, kuo
Įėjęs į Liubeno stoties salę, aš visupirma pažiūrėjau į laikrodį. Ligi atėjimo met ji po pietų išeidavo su nešiote ant di
greitojo traukinio į Paryžių likosi dar dvi džios gatvės. Kiti vaikai linksmai žais
davo. Kartais ji neiškęsdavo ir prieida
valandi ir dešimts minučių.
Mane apėmė baisus nuovargis, tary vo artyn prie linksmo būrio. Tuomet akietum aš būčiau dešimts kilometru pėsčias mirksniu pakildavo nešiotės, motinos, te
praėjęs. Apsidariau aplinkui, galvoda tos ir gindavo jaunuosius žmones į kitą
mas, kaip praleisti tokį didelį laiko tarpą; vietą. Mažytė Fontanėli likdavosi pati
paskui išėjau iš stoties, atsistojau ties du viena. Ašaros byrėdavo per jos skruos
rimis ir vėl sukau savo galvą, kuomi ga tus, bet ji nesuprasdavo, kodėl jos taip
neužkenčia. Mergaitė, gėdos apimta, bėg
lėčiau nusibovyti.
Priešais mane išilgai tęsėsi gatvė, pa davo prie nešiotės ir, verkdama, slėpė sa
naši į bulvarą, abipusiai apsodinta išdžiū vo galvutę nešiotės priekaišteje.
Kuomet ji paaugo, dar blogesnės vir
vusiomis akacijomis. Viena ir kita šali
mi stovėjo po eilę menku provincijonaliniu to dienos. Nuo jos šalinosi visos mergi
namučiu. Gatvė lipo į kalną, jos gale ža nos, kaip nuo maro ligos. Pagalvokite
tik, kad ta jaunoji mergina taip anksti
liavo medžiu buožės.
/
Protarpiais katė perbėgdavo gatve, gavo patirt gyvenimo uždrausto vaisiaus.
"Dar ji nemokėjo gerai skaityt ir ra
atsargiai aplenkdama balas. Šuva ant
greitųjų uostinėjo medžiu pašaknyse, j ieš šyt,'o jau baisi gyvenimo' slaptybė buvo
kodamas virtuvės liekanų. Gyvos dva jai žinoma. Juk motinos apie tą dalyką
vos per pusę lūpų prasitaria savo dukte
sios nebuvo matyti.
Pamatęs numirėlį lydint, aš nusidžiau rims prieš pat vestuves.
Kad ji vaikščiodavo gatve, gųyernangiau. Nors dešimtį minutu užtruksiu,
tės lydima, visi nenutraukdavo nuo jos
pamaniau sau.
Bet tuo jaus mano atyda visai prilipo akiu, tarytum saugodami ją nuo naujos
prie lydėjimo procesijos. Paskui grabo nelaimės. Ji eidavo, akutes į žemę nu
ėjo kokia dešimts vyru ir vienas ju šluo leidusi, nedrįsdama jas pakelti. Kitos
stė ašaras. Kiti ramiai sau šnekučiavo. merginos, ją pamačiusios, pradėdavo pa
Kunigo nebuvo. Tai pilietiškos laidotu tyliais klegėti, šnibždėtis. Kuomet jū akys
vės, dingtelėjo mano galvoje; bet vėl,ma susidurdavo, merginos nuduodavo, lygir
no nuomone, tokiame Liubene bū^’turė- nieko nebūtu buvę.
Retas iš vyru, ją pasitikęs, pakelda
ję rastis bent keli šimtai laisvamaniu, ku
riems tos laidotuvės būtu buvusios pato vo kepurę. Motinos, kaip povos, plauk
giausia proga pasigarsinti. Kas gi, po davo pro šalį, tarytum nieko nematyda
šimts pypkių, čia per dalykas. Procesija mos. Vaikėzai turėjo iš jos juoku ir va
skubiai žengė pirmyn ir man paaiškėjo, dino ją “ponia Battist”. Tai buvo to lekąjaus pavardė, kuris ją pražudė.
kad čia ne bažnytinės laidotuvės.
Niekas neatjautė josios sielos sopu
Mano tuščias žingeidumas tvėrė įvai
riausius sanprotavimus. Bet kadangi pro liu. Ji beveik nešnekėdavo ir niekuomet
cesija ėjo visai pro šalį, mano galvoj su nesijuokdavo. Net tėvai prisidingėdavo
brėško mintis: patrauksiu ir aš su ta aš jos buvimu, kuris jiems primindavo apie
tuonetą vyru. Aš nutrauksiu visą valan kokią tai nepataisomą klaidą.
Doras žmogus nepaduos rankos pik
dą laiko, — ir, nusiminęs, prisigretinau
tam nusidėjėliui, nors tai būtu jo paties
prie palydovu.
Du vyru, ėjusiu paskutiniais, su sūnus.. Ponai Fontanėli lyginais taip el
nusistebėjimu pažvelgė į mane ir pradėjo gėsi ir su savo dukrele.
Bet ji buvo graži, balta,augšta, laiba
šnibždėtis, veikiausia, apie tai, ar aš čia
buvis, ar atvykėlis. Savo pastebėjimais ir stamantri. Ji būtu galėjus patraukti ir
jiedu pasidalino su kitais dviem ponais ir, mane, jeigu ne ta baisioji nelaimė.
Ir štai prieš pusantrų metu pas mus
jie jau keturiese pradėjo mane ryti aki
mis. Man buvo nesmagu ir aš ryžausi atvažiavo naujas prefekto padėjėjas ir at
pasiaškinti. Priėjęs prie tu ponu, aš man sivežė su savim sekretorių, keistą žmogų,
dagiai pratariau: “Meldžiu man atleisti, apie kurį visi sakė, kad jis ūžte-praūžė
gerbiamieji tamstos, kad aš pertraukiu savo jaunąsias dienas.
Pamatęs jaunąją Fontanėli, jisai įsi
jūsų kalbą. Bet, pamatęs pilietiškas lai
Tuomet jam papasakojo šitą is
dotuves, nutariau prisidėti, nors ir nepa mylėjo.
toriją.
žįstu nabašninko.” Vienas iš ponu pasa
-Tai ir gerai!—pasakė jisai. Tai ap
kė: “tai nabašninkė”. Aš nusistebėjau ir saugojimas nuo ateities nelaimiu. Man
paklausiau: “Visgi tai pilietiškos laidotu daug geriau patinka, kad istorija atsitiko
vės, ar ne tiesa?”
prieš, negu ji atsitiktu po vestuvių. xSu
Antrasis, matomai, norėdamas išaiš tokia žmona aš būsiu visiškai ramus.
kinti man, kame čia dalykas, pasakė: “Ir
Jisai pradėjo apie ją sukinėtis, paprataip ir ne taip. Dvasiškija atsisakė lai’ šė jos rankos ir apsivedė. Po vestuvių,
doti su bažnytinėmis apeigomis.” Iš ma-‘ tarytum nei niekur nieko, jie atliko vizi
no krūtinės nejučiomis išsiveržė “ach!” tui. Tuomet su kai-kuriais susitaikė, su
Aš jau nieko nenumaniau ir smarkiai nu- kai-kuriais dar nelabai. Bet ilgainiui is
stebau.
toriją pradėjo užmiršti ir jauna moteriškė
Kaimynas man pusbalsiu pradėjo
‘ užėmė savo vietą visuomenės draugijoje.
šakoti: “O tai visa istorija. Jaunoji mo
(Tol. bus).
teris baigė gyvenimą saužudyste, štai dėlko negalime ją laidoti, kaipo krikščionę.
(IŠ NE K R ASO V O.*)
Pirmutinis tai eina josios vyras, tas ką
Kai karo sugaudžia griausmai,
verkia.”
Mirtis-gi naują auką imas,
Palūkėjęs valandėlę, aš pasakiau:
Širdies nevers žmonos šauksmai
“Jus didžiai mane nustebinot ir užintereIr net pačios aukos kritimas.
savot. Ar bus iš mano pusės nemanda
Nurims nuliūdusi našlė,
gumas, jeigu aš paprašysiu tamstos atpa
Pranyks draugu atsiminimas,
Viena tiktai gedės vėlė,
sakoti man tą istoriją? Jeigu tamstai tai
Ją į kapus lydės liūdimas.
būtu nesmagu, meldžiu man atleisti.
Tarp veidmainingu mūs’ jausmu,
Ponas draugiškai paėmė mane už pa
Vyliu, kurie sukasdienėjo,
žastės. “Tai jokis vargas, tamstytė! Męs
Yra viena versmė skausmu!
truputėlį atsiliksime nuo palydovu. Aš
N’išverks, kas jąją paveldėjo.
jums papasakosiu apie tą liūdną istoriją.
Tai sengalvėlių mūs’ rauda.
Dar męs turime apsčiai laiko, nes kelias
Jos neįjiegs užmiršt vaiku,
į kapines labai status.”
Kuriuos nudėj’ karu dievužis,
—Įsivaizdinkite wu, pradėjo jisai,
Kaip neįjiegs pakelt gluosnužis
jog nabašninkė buvo luktė turtingiausio
Savo nusvirusiu šakų.
iš vietiniu pirkliu p. Fontanellio. KuoVertė Don Alberto.
met ji buvo vienuolikos metu, ją patiko
baisi nelaimė, Ją išgėdino lekajus. Mer
(IŠ M. LENAU.*)
gaitė vos nenumirė nuo tą kankinimuJau pavasarėlio saulės spinduliai*
Prasidėjo baisi byla, kurioje paaiškėjo,
Rimtį ir malonę beskleidžia mieliai.
Elgeta-vaikelis perša man gėlių
kad kankinė buvo jau tris mėnesius tu o
Visą bukietėlį mėlynai žaliu.
budeliu’žudoma. Jį nuteisė amžinon k atorgon.
Nors pavasarėlio laimė ne juoda,
Mergaitė augo, pažymėta amžina dėŠirdį man suspaudė šita paguoda^
Nes mane pasveikint, pasitikt pirma
me, pati vienintelė, be jokiu draugiu, Tik
Teikės nugaluota vargdienė-skursna.
retkarčiais kokis suaugęs žmogus ją pa
Bet gražu, kad aušrą bundančios gamtos
glostydavo, bijodamas sutepti savo lūpas,
Sveikina pirmieji posūniai tautos.
bučiuodamas ją į kaktą.
Mūs’ kartos karionės tevengia vaiky,
Ji buvo, kaip koks baisus žvėris dėl
Nešdamos jiems viltį giedresniu laiku*; '
viso mieštoj “Ar, sveikas, pažįsti tą ma
y
. Don Alberto. .
žą Fontanėli?” klausdavo vienas kito pa
tasai vertimėlis kup-nors tilpo, ai netinau.
šnibždomis. Jai pereinant gatve, visi at Rods, •)jisaiAr
buvo pasiustas vienam draugui dar iŠ “hainę
sigręžę žiūrėjo į tą nelaimingą merginą. nevalios.".
»
.
p*
k
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Negalima buvo suprast ko
—Žiūrėk, kad mane neuž Panašus Anglijai bevielinis sius abidvi pusi,ponia Jusslin
Pajieškojimai
Korespondencijo
jis nori, tik tiek buvo aišku,
gauliotum.
telegrafas pasirodė ir tarp palaikė darbininko'pusę. Tai
Pajieškau pusseserės Anelės JuodvW
kad tai “Žvaigždės” skaity šytės,
—Ne, ne, neužgauliosiu; Turkijos armijos. Kada Tur 'pirmas Prancūzijoj atsitiki
Kauno gub., Ukmergės pav., LChicagos chrofiika.
tojas, nes pasakė, kad darbi-1 inoniŲ parap., Buteny ’kaimo, Nekuį
taigi nors teta ir suaugusi, kijoj pasirodė panašys Angli mas, kad moteris būty tei
laiką gyveno New Yorke. Malonėki e
bet tik nieko neišmanai. Sa jai telegrafai tai nustebino sėjas.
—Miesto taryba išrinko ninkus atjaučia kunigu laik 1 atsišaukti
šiuo adresu:
kai, kad ubagas linksmas visas civilizuotas viešpatys Moterįs šnipai. Kapita komitetą iš 5 žmonių, kurie raščiai. Galy-gate klausimas
Ona Balčiunytė,
Worcester, Mass.
Taip-pat 150 Millbury st.,
grašį gavęs, o kareivis link tes. Mat, Turkija skaitoma listai naudojasi ne tik mote turės ištirt, kodėl kary kom nebuvo išrištas.
smas, kada jam žaizdas per ant žemiausio laipsnio civili ry darbu fabrikuose. Jie pra panija nepildo savo prieder atsitiko ir su klausimu apie Pajieškau Napoleono Vaitekūno. Dve
atgal gyveno Lawrence, Mass.,
riša, bet ar negeriau būty, zacijoj, o čia neatsilieka nuo deda pripažinti motery lygy miu, nešildo atsakančiai ka tautystę. Paveikslai irgi ne ! jibetmetai
išvažiavo į Troy, N. Y. ir nuo to laikad nei ty sužeistu kareiviu Anglijos. Juk ir reikia ste bę ir visame kame.
ry, begalo vėlinusi, taip jog buvo rodomi, nes, kaip paaiš j ko negaunu jokios žinios.
Eidukonis,
nebūty, nei ty ubagu. Iš to bėtis!
Nekurios kompanijos, ypač žmonėms reikia labai ilgai kėjo, nesuspėta visko su- 113 ChestnutJonas
st.,
Lawrence, Masa.
galo ir reikia pradėt. Nors Ir taip, jeigu jau pavyko geležinkelinės turi savo šni laukt, o pačiuose karuose vi rengt. Daug žmoniy iš pub
Pajieškau švogerio Julijono Dirvanaš maža, betTiek jau išma bevielinį telegrafą panaudoti pus moteris, kurios važinė sai nėra vietos.
likos likosi neužganėdinti. skio,
paeina iš Kauno gub., Telšii^pav ,
be bokšty tarp kariumenės, ja, kaip ir visi pasažieriai, .—Kary darbininkai, pride Rengėjai turėtu pasirūpinti Elsėdžiy miestelio. Jis atvažiavo j .
nau.,
1910 m. ir apsigyveno Auro
—Aš tave, Matildėle, au —Plepėk neplepėjus, o aš tai galima tikėtis, kad nepo- bet uoliai daboja, ką šneka rą prie unijos, žada šią sa ant ateities geriaus sutvar Ameriką
ra, ki< k vėliaus susirašiau, bet paskui
pamečiau jo antrašą. Žinantieji apie jį
ginsiu didelėj cnatoj. O tu iš tavęs padarysiu mielašir- ilgam galės įsitaisyti jį kiek kunduktoriai ir kaip jie el vaitę sustreikuot, jei nebus kyti diskusijas. <
vienas
narny
savininkas
ant
dystės
seserį.
Ten
buvęs.
praneškite, už ką busiu labai dėkingai
prašalintas
Hogarth
ir
su

giasi.
turi manęs.klausyt ir būti dė
ir kaštus sugrąžinsiu.
stogo ir gaudyti iš viso pa Tokiuo būdu norima iš grąžinti visi tie, kuriuos jis
Juozapas Jonaitis,
kinga, nes kas tave siratą
Edwardsville, Pa.
saulio
žinias.
8
Hunter
st.,
Montreal, P. Q. Canada.
vengti streiky. Per tokiy prašalino.
Mokslo Galybe.
būty priglaudęs.
11
vas.
d.
Pittstono
savyV. Paukštys.
šnipy priežastį jau ne vienas
-Muzikališkas fondas Šer tarpio lavinimosi ratelis at Pajieškau apsivedimui merginos ne
—Guodoti aš tetą guodokaip 18 mėty ir ne senesnės,
Išradėjai kariauja.
no vardu neišgali savystoviai sisuko į Edwardsville su pra jaunesnės,
pavarytas nuo vietos.
siu, bet ant keliu nešliaužibkai}) 23 mėty. Aš esu 29 mėty, turiu
Kokie tik būna išradimai, Viskas ant galvos Negirdėta naujiena. Spo gyvuoti. Nutarta prisidėti kalbomis. Kalbėtoju buvo gerą darbą. Kalbu lietuviškai, latviu
siu. JaiTaš tiek išmanau, kad
kai, lenkiškai ir žydiškai. Paeinu iŠ
perdidelis nusižeminimas vi kas tik pavyksta naujo pa
kane, kaipo prisiekusis tei prie “Aušros” draugijos, ku apie 5 ir 3 deklamatorkos iš Kauno gub., ir esu tikras lietuvys. At
pastatyta.
sišaukite šiuo adresu:
sados užkenkia žmogaus gar sauliui įgyti, tai tuojaus tą
(Pagal vokiečiy dienraštį.)
sėjas, išrinkta p. Darata Co ri šelpia jaunuomenę;
Larksville, Pa.
P. Staliunas,
pradeda karėms vartoti. Ta
bei.
ates, turtinga negrė. Ame —Kaip rašo “Lietuva”, tai Kalbėtojai rinkosi temas iš P. O. Box 554,
Aberdeen, Wash.
—Iš kožno tavo žodžio ma po išrasti telegrafai—juos Kad vyrai, tai vyrai tie rikoj, rodosi, tai bus dar pir “Aušros” vakarinę mokyklą įvairiu mokslo šaky, bet dau
tyti, kad esi labai išpaikusi. vartoja karėms; tapo išrasta Vokietijos draugai! Jie laike mas atsitikimas, kad juoda 1911 metais lankė rugsėjo giausia buvo kalbama apie DIDELIS IŠPARDAVIMAS KNYGŲ.
sekančios knygos už $3.00. ver
O kas bus, kaip užaugsi. orlaiviai—juos vartoja, arba rinkimy viską ant galvos pa moteris teis baltuosius vyrus. mėn. 88 mokiniai, spaliu m. socijalizmą. Taip-pat buvo tėsVisos
$6.90. Kaip apsivesti ir laimingai
gyventi 15c. Kaip išsirinkti sau myli
Tuomet visai tavęs nesuval- bando vartoti karėms; tapo statė. Pirmojoj rinkimy die
96; lapkrityje 75; gruodyje aiškinta valdžios blogi darbai mą
bei mylimąją 25C. Tykyba ar. mok
dysiu. Ne, mergyte, jau aš išrasta bevielinis telegrafas noj jie pelnė 64 mandatus,
slas 50c. Žodynas Liet.-Latviškai-Len67 mokiniai.
Laisvietis.
ir kaip valdžią pagerinus.
kiškai Rusiškas $2. Žodynas Liet.-VoZinių=Žineles.
tave laikysiu geležinėse pir- —ir tas jau visy viešpatys arba griovėjus, kaip juos ten
kiškas
$2. Žodynas ir gramatika ang
Aberdeen,
Wash.
Kaikurie
kalbėtojai
prie
liškos
kalbos
$1.50 ir 3 tuz. laiškams ra
štinęse. Amžiną atilsį, na- čių armijose vartojamos. Ir vadina. Stato jie 64 ant gal Šnipai iš'aristokračių.
šyti
popiery
ir
50 atviručiu su liet, pa
Tai nedidelis miestelis ant progos uždrožė vietiifiam po- rašais ir paveikslais.
Kas ims visas mi
bašninkas kunigas Daratavi- taip, kaip pažiūri—tai visy vos ir jau žino, kiek gaus lai
nėtas
knygas,
tas
gaus
už $3.00. Gi Ii
Vienas
Londono
laikraštis,
litikieriui
Paukščiui
už
nelei

pat mariy kranto, tarp aukčius visados sakydavo: jei ne išradėju darbai eina dėl ka ke antryju, dvipusiniy rinki
visų pinigy nesiusti, nes męs pasitikim
užsiimantis aprašinėjimu vi ty kalny netoli dideliu giriu, dimą kalbėti jo svetainėj F. prisiuntus $1.00, kad žinotume jog tik
gražumu, tai piktumu, nors rty, arba, kitaip sakant, išra mu . Gi 64 ant galvos pasta
rai ims, o likusius $2.00 prisiusi aplaisokiu
nuotikiu
iš
karalių,
didBagočiui,
kuomet
buvo
su

kur
vasaros
laike
dirba
dide

kęs
knyga. Jei reikalauji gero laiKrodėjai kariauja.
čius išeina 46. Taip ant ga
ir kailį reiks išvelti.
dėlio,
lenciūgėlio ir 1.1., nrisiysk kelias
—Tegul tik būty pabandęs Nelabai seniai tapo išras lo ir išėjo. Žinia, antrieji poniu, vyskupu gyvenimo, lė žmoniy daugybė. Žiemą- rengtos prakalbos 2d. sau markes ir parašyk ko reikalauji, o męs
prisiysim katalogą. Męs viską duodam
man kailį išvelt. Jau būty tas bevielinis telegrafas. Jis rinkimai į tris dienas atsibu pranešė kad daugelis angli- gi stovi visi mišku darbai iš sio. Mat, dalykas tame, jog ant
išmokesčio.
kiy-aristokračių
yra
valdžios
tas
prakalbas
rengė
L.
S.
S.
priežasties,
kad
lietus
Ii
ja
L. F. Davis,
net gėda apie tai kalbėt dvi dar nėra dėl piliečiu taip iš vo. Bet męs žinom, kad so
Portland, Ore.
tobulintas, kad galima būty cialdemokratija viską iš pa šnipais. Mat, joms paran beveik kožną dieną. Šitam kuopa. Tuomet prieš svetai P. O. Box 4066,
dešimtame amžy.
kiausia šnipinėti, nes niekam krašte sniego beveik nėra.
nės duris buvo susirinkę ko
—Daug kas būty gėda, o juomi naudotis, kaip papras mato ima. Taip jie ir čia pa
Dr-ste Lief. Taut. Brol. Pašelpos vardu
žmonės nepaiso jos. vadina tu telegrafu. Juomi galirqa darė. Jie ima kvadratą iš nei į galvą neateis, kad dide Lietuviu čia gyvena tiktai kie 150 žmonių, bet Paukštys
si taip ir reikia. Išrodo, kad naudotis tik ant jūriy, nes 64. O 64 kvadrato- šaknis lė ponia galėtu būti šnipu. 8 familijos. Pavieniu ir yra jy neįsileido, nes nebuvę raš Ant Town of Lake; Chicago, Ill.
ADMINISTRACIJA:
ir per kares nereiktu kraujo kuomet nuo vieno garlaivio tai 8. Ir tikrai, pirmoj an Vienas pasiuntinys pasakė: keliatas, bet ir tie patįs bai tiško kontrakto.
Prezidentas
K. K. Slrzyneckis,
lieti, o ar nežinai iš švento muša telegrafiškus ženklus trųjų rinkimy dienoj jie išga jeigu aš girdžiu ką-nors kal gia džiūti, nes nėra jokiy pa Prakalbos nusisekė neblo 4602 So. Ashland Ave., Chicago, III.
' rašto, kaip žydu karaliai ka ir jie išeina su vilnimis oro, bena tą kvadrato šaknį, tai bant, kad tokia ir tokia po silinksminimu, jokiy draugi giausia. Publikos buvo apie Vice Prez. St. Ragauskis,
S. Wood st., Chicago, III.
riavo, o Dievas jiems padėjo. tai ant kity garlaiviu jie bū yra 8 griovėjus. Dabar jie nia gavo daug pinigu, a,š sta jų. Merginy tai visai nėra. šimtas su viršum ir visi ra Protokoly4612
Rast.
A. A. Poška,
Viskas, kas yra ant svieto, na lengvai pagaunami, nes jau turi 72 mandatus, ku čiai sakau, kad tai už šnipi Kas norėty pasirinkti gražiu miai užsilaikė. Lawrence’o 4623 S. Marshfield Ave., Chicago, Ill.
Rašt. F. Yaugel,
vis tai be Dievo valios nesi- ant jūriy neatsiranda augš- riuos reikia ant galvos pasta nėjimu užmokesnis. Tosios vaikiny, tai tik pas mus ir streikieriams buvo sumesta Finansy4606
S. Paulina st., Chicago, 1117”
Anglijos
ponios
išmokę
daug
važiuoti.
$1.75.
tesniy bokštu, į kuriuos ga tyti ir jie jau žinos, kiek pel
stojo.
Iždininkas A. J. Beržynskis,
kalbu,
labai
mėgsta
yisur
4600 S. Paulina st., Chicago, III.
Ligšiol
čia
visai
tamsuma
Geistina
būtu,
kad
ratelis
lėtu
atsimušti
tos
vilnys,kaip
nys antrą dieną. Gi pasta
—Tai* pagal tetos nuomo
Organo užžiūretojas A. M. Barčius,
keliauti, visur landžioja, už buvo, dabar pradeda žmonės aplankytu ir kitus apielinkės
nės visas šunybes, kares, pik garlaivio stiebai (mačtos). čius 72 ant galvos išpuola
tumus Dievas pavelija daryt. Miestuose gi naudotis bevie- 27. Taip lyginais ir buvo ir mezga geras pažintis, kokios šviestis, laikraščius skaityti. miestelius, tai žmonės gal
Skaitytojams:
joms
gali
būti
naudingos.
Prasidėjo
tvertis
socijalisty
greičiau pradėtu šviestis,
—Nei pavelija nei nepave liniu telegrafu sunku, nes jie jau turi 99 griovėjus. Bet
Meldžiame visy ty “Lais
Laike
karės
tie
jy
šnipinėji

kuopa
ir
laikyta
jau
prakal

daugiau
skaityty
laikraščiu
galima
jį
paduoti
ir
pagauti
99 trečia diena jau sunku
lija. Bet jau kad taip yra
vės” skaitytoju, kurty prenu
mai
gali
atnešti
nemaža
nau

bos. Daugelis prisirašė prie ir pamatyty savo priešus.
merata jau pasibaigė ir ku
išgauti, kadangi tik 33 Senuo svieto pradžios, tai Die tik iš augštesniyjy bokšty.
dos.
Bet
ar
tai
tik
vienos
rie gavote nuo Administra
Industrial Workers of the
Ten buvęs.
vas nei nesikiša. Bet jisai Nežiūrint į tai, kad bevie- liekasi išrinkt. Tuos 99 kaip
cijos paraginimą panaujinti
fnielaširdingas ir labai myli liniui telęgrafui reikalinga nestatysi, vis bus tik 99 ir anglikės tokios gudrios. Vi World. Ketina pakelt strei
ją, kad pasiskubintumėte atlabdaringus darbus. Padė ant sausžemio augšti bokštai, gana. Čia jau mūšy Vokie sos valdžios turi tokiy šnipy... ką už 8 valandy darbo dieną. APIE DARBUS. naujint, nes męs būsim pri
Darbai gana blogai eina.
kime, kulka sužeidžia laike jau visos viešpatijos įtaisė tijos draugams atsirado tre Nereiks pačtos štampų.
versti Jums “Laisvės” siunarmijose
bevielinius
telegra

čiosios
dienos
sunkenybės.
Rinkėjai seny markiu turi Priežastis, kaip sakiau, su
mūšio kareivį. Varguolis alp
I tinėjimą sulaikyti.
Edwardsville,
Pa.
sta, trokšta vandens, krau fus. Telegrafiškos stotys Bet jie ir čia kvailiais nesili laužyti sau rankas. Jiems jau stojimas darby miškuose.
“L.” Admininistracija,
Šiuom
laiku
darbai
eina
randasi daugiausia tvirtovė ko. Jie ima 99 didžiausią nebus kas berinkti. Gali tik Oras pas mus labai svei
jas bėga visais galais.
—Ir pagal tetos mislį tai se, kur yra įtaisyti gana porinę skaitlinę ir sumažina susi rami n t, kad senos mar kas, ne taip kaip kituose gerai, ypač anglių kasyklose.
NAMINE MOKYKLA
augšti bokštai.
ant mažiausios porinės skait kės bus brangesnės, nes jos miestuose. Net daug milijo Tik gręsia paojus su streiku.
su Dievo valia.
GRAMATIKA angliškos kalbos
--Tylėk, kvaile, aš visai Bet štai Anglija išrado linės. Nuo 99 mažiausia po išnyks. Vietoj markiu lipi- nierių atvažiuoja čia pasigė Vasaros metu dirbo tik pusę mokytis
be mokytojo (apdary
nekurtuose miestuose rėti gamtos grožybėmis.
laiko, darbininkai ne ką ga ta)..........................................
neužbaigiau. Ir vis tavo ma būdą įtaisyti bevielinį tele rinė skaitlinė yra 11. Ir tre- nimo
$1.00
įvedama
tam
tikra
mašina
ir
lėjo
susitaupyti
ant
juodos
VAIKU
DRAUGAS
arba
kaip
da perkirst seno žmogaus grafą tarp savo kariumenės
Aberdeen’o berniukas.
mokytis skaityti ir rašyti be mo
jąja jau praktikuojama. Toji
bedarbės dienos.
kytojo........................................ 15c
be jokiy bokšty. Naujo iš griovėju. Vadinasi jau po mašina taip įrengta, kad ji
kalbą...
NAUJAS BODAS mokytis ra
Ten buvęs.
Milwaukee, Wis.
—Ak, tai teta sena jau, o radimo stotis sveria tik 20 rinkimy. Kaip apskaityta, pati atspaudžia ženklą ant
šyti be mokytojo..................... 10c
ARITMETIKA mokinimuisi ropūdy ir ją galima lengvai taip ir išėjo. Per antruosius laiško, kuomet jon įleidžia Retai pas mus užsibaigia
andai sakei...
kundy, su paveikslais (apdary
—Ar tai tu mane pajuoksi! vežioti ant vieno arklio. Pa rinkimus gavo 46. Taigi 64 mas atsakantis pinigas. To ramiai, nors ir geriausios Iš priežasties šalčiu darbai ta)............................................... 35c
būdu žmonės turės daug prakalbos.! Neseniai čia kal
Pinigus siyskit per Money OrAr tai tu taip man dėkinga! tys gi aparatai susikrauna į ir 46 yra 110 griovėju. Čia kiu
čia
žymiapsumažėjo.
Dau

d e r šiuo adresu:
mažiau sugaišties. Bus už
Ne, jau dabar su jaunom dvi skrynutes, o kada 'juos jau visas parlamentas ant ko kirstas kelias ir visokiems bėjo drg. Dargužis apie dar gelis angliakasiu ant rivės į
P. MIKOLAINIS
mergiščiom neduosi sau ro išima, tai tos skrynutės pa jy pastatytas, tuo tarpu se štampu padirbėjams, kuriu bininku reikalus, klesy kovą. botus anglis pilė, o dabar ri- Box 62,
New York City.
tarnauja
rašomais
stalais
te

Daugeliui
žmonių
kalba
pati

niau jisai ant galvos stovėjo. daugiausia Turkijoj, Ispani
dos. Tik tu tylėk, o aš už
vė užšąlo jau antru kartu šią
baigsiu tą pasakoj imą... Tai legrafiškoj stotyj. Vieton Ir išėjo, kad kairiosios pusės joj, Rusijoj. Tą mašiną iš ko. Bet paskui atsirado ypa žiemą. Pertai negali stimI RA
S I ?I : k Gyduoles šutai
tų, kurios pradėjo kelti ermi- bočiai vaikščiot ir mainos tu APTISBKA
gi kareivėlis alpsta, dūsauja, bokšty, statoma lazdos 9 didžiuma augštai stovi, o de galvojo Naujoj Zelandijoj.
somos ataakėn....
■■■Čiai pagal viso
derį. Negalėdami rimtai gin- rėjo sustot. Katros an gi i a- kius receptus per registruotą
O čia atplaukia, kaip dangaus metry ilgumo (1 metras arti šiniosios pusės mažuma že
aptiekoriy.
Užlaikome
Cigaru,
Sodos
ir
su
prelegentu
pradėjo
čyties
3į
pėdy),
kurios
susidurinėmai guli.
karalaitė, kaip gulbė, sesuo
kasyklos ant gelžkelio į ka Sr.lduinyny (kendžiy). KalbameVisokiy
lietu
ATSAKYMAI.
baikas krėsti, uždavinėdami rus anglis pila, tosios gerai viškai. Atsilankykite!
mielaširdystės, ta Kristaus ja ir 6 šmoteliu, taip kad ir Jūs matote, kad tie grio
“bokštus” galima lengvai vėjai gerai dirba ir dar su K1 a u s i m a s. Kai p ž i ū ri netikusius klausimus.
nū6taka.
MUGU R. URAY, Reg. Phar.
dirba.
Kam.
Broadway ir Dorchester Ave., So. Boston
kokiu matematišku apskai socijalistai į sportą: kumščia—Ar tai Kristus turi nuo sudėti į skrynias.
Petras
Angliakasis.
vimąsi, mušimąsi, žaidimą
taką ir ne vieną dar! Tai te Kaip žinoma, bevieliniai tymu.
bolėmis, imtynes, ristinos ir P. S. Taip praneša ir “Ko Port Washington, Wis.
telegrafai
turi
vieną
didelį
P.
Svotelis
ta, visai nekaip nugiedojai.
1.1, kurte yra kapitąlišty iš- vos” korespondentas. Išties
“Laisves” spaustuvė].
tankiai po prakalbu užduoda Darbai krėsi inėse ir gele gaunamos
—Tylėk*tu, niekše! Aš ta neparankumą,ypač dėl kariu
I
Atsakymas. Sportas tai mi labai netikę užklausimai. žinėse dirbtuvėse eina gerai, ČEN ST A K A VO K J .1QŠTORI AUS
ve tuoj už ausy patampysiu. menės, kad atmuštą iš jy te Moterims Naujienos.
legramą galima pagauti iš
SLAPTYBES arba kruvini Dobegalo naudingas dalykas, Visai nenorima, kad dalykas bet jš kitur atvažiavusiems
Kristaus meilė nežemiška.
mazo Macocta* darbai. Su pav.. 15c
visy telegrafišku stočiy, per
nes tik sveikame kūne apsi
—Bet sesuo mielaširdystės tai paslaptingi dalykai nega Darbo Biuro praneši reiškia skaisti dvasia. Bet, paaiškėty, bet kad tik sukė yra sunku gauti darbą. Mo LEKCIJOS APIE ATSKIRIMO
kantiems darbą yra lengviau
lus ginčus.
ŽENKLUS.................................15c
žemiškas sutvėrimas.
mas.
Vasario
pradžioje
dar

kaip
ir
viską,
mūšy
dienose,
lima siuntinėti. Apart to,
uždarbį rasti, bet ir tai nevi- MOKSLAS RANKAŽINYSTES
'—Oi Jėzau, Juozapai šven kada pagauna iš bevielinės bo biuro apskelbė, kokie dar taip ir sportą išnaudoja kapi
Mass.
arba kaip pažinti žmogaus ateitį
sada.
ir praeitį pagal delno ruožus ir
tas. Tu, nedorėle, išvesi ma stoties telegramą, tai sužino bai'yra paojingiausi dėl mo talizmas savo naudąi. Dėlto,
Literatūros platintojas.
mums
rodosi,
kad
darbinin

nago žydėjimą.............. .......... 15c
ne iš kantrybės. Aš tau sa iš kaip toli jis yra paduotas. tery nekaltybės.
pa
parengė
diskusijas
ir
rodė
kai neturi dalyvauti jokiose
MEILES KARŠTLIGE................ 20c
Sheboygan, Wis.
kau, kad sesuo mieląširdys- Bet Anglijos naujuose apara Biuro nuomone, paojin sportmen y draugijose, ku paveikslus. Žmoniy prisirin
VADOVAS keliaujantiems į Ametės, tąi aniolas ant žemės. tuose ta kliūtis, kad ir visai giausi užsiėmimai, tai įigon- rioms rūpi kapitalistu politi ko pilna sale. Pirmiausia pa Darbai eina gerai beveik
ką ir iškeliaujantiems.......... 15c
Kareivėlis miršta, o čia atei nepanaikinta, vienok didelis bučiy tarnautoju, stenogra- ka. Patsai vienas vyrišku aiškino Dusevičia., kaip Ry visose krėslinės’e, geležinėse, REVOLIUCIJOS ATBALSIAI.. 15c
YRA DIEVAS?.................... 25c
na ta lelija žydinti, duoda tobulumas padaryta: paga fisčiy, hoteliy, restaurany mas be gilesnius išminties, mo valdžia kankino krikščio pirštininėsę ir kitose kdirbtu- AR
GREIČIAUSIAS PAMOKINTOjam vandenėlio, papeni, per vus iš jy telegramą negalima tarnaičių ir merginy tarnau d arb i n inka rns k enksmingas nis. Paskui buvo rišamas vūse. Bet ir išmanantiems
JAS ANGLIŠKOS K ALBOS.. . 25c
dalykas...
riša žaizdas.
Matai, kaip sukontroliuoti tolis nuo 1 iki jančiu privatiniuose namuo
klausimas: ar pasigerįs dar sunku člažnai gauti darbo. TĖVYNĖS LAUKUOSE........... 10c
Bet
sporto
nereikia
mums
Užmokesnis menka, o pragy SOC1JALDEMOKRATŲ PAŽVALDievas rūpestingas. Jeigu 100. Tokiu būdu, jeigu ka se.
apleisti. Vokiečiu darbinin bininku būvis, paėmus sociGOS IR REIKALAVIMAI...... 10c
kas blogo yra ant svieto, tuoj rėj ir pavyktu pagauti ne Tiktai raporte nieko nėra kai, ypač jaunimas, taip-pat j ai i s tam s valdžią į savo ran venimas brangus.
Taipgi galite gauti įvairiausiu laiš
jis ir suraminimą atranda. prieteliui žinią, tai vis pasakyta, kas reikia daryti, danai, švedai, suomiai, turi kas. Kalbėjo S. B., J. K.,
Lit. platintojas.
kams
popiety su gražiausiomis kvietŠtai daug žmonių ubagauja. tiek jam mažą naudą atneš kad taip nebūty.
savo gimnastu kuopas. < Ne T. R. ir kiti. • Pirmieji kal
komis ir pasveikinimais.
Tutinas
(£kaip ubagas gauna gwwt tu, nes jis nežinoty, kaip toli
25c.,
Šimtas
—
70c.,
tūkstantis
—5 doR
Moteris-teisčjas. Ponia kurtose šalyse (Belgijoj). yra bėjo rimtai, bet paskutinis
RED. ATSAKYMAI. •
net
jaunuoliu*’
socijalisty
Ką-nors
užsisakydami
visada
adjie pradeda jo dūšia kazo- jo priešas ir kokia dėlto po Jusslin buvo pirmininkė teiskritikavo
socijalistus
nei
srea^okit
taip:
gvardijoj. Tose gimnastu
LIETUVAIČIUI. Dėl visuomenės ne
šokt.
t" p
zicija rengti.
. .
. mOį kuriam' reikėjo išrišti draugijose viešpatauja nau šiaip; nei taip. Pervien ir svarbu.
Argi nėra stambesniu žįniy.
teta ir sena... praBet mažai tame darbe nuo I ginčą tąrp siuvėjo-šeiminin- joji dvasia. Tokiy kuopų ir girėjr peikę, ir socijalistus, FAIBUKUI. Apie bevielinj telegra- '242 Uroadwny,
So.
Mm*.
Ariglijos atsiliko ir Turkija, ko ir jo darbininko. Iškišu- ,.nį|ms
iwmK wr
fe laikraščius. fą šiamd numery.
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VIETINES ŽINIOS
Fėrai So. Bostono Lietuvių
Labdarystės Draugijos ant
Maynard salės vyksta gerai.
Panedėlyj atsilankė 270 žmo
nių; utaminke—175; seredoj
—209. Seredoj nekurie gei
mai buvo uždaryti. Dabar
Visi geimai liko permainy
ti ir parengti dar geriau,
negu pirmiau. Ketverge bus
prakalbos. Pėtnyčioj griežš
orkestrą. Subatoj, paskuti
nėj dienoj, bus koncertas D.
L. K. Gedemino Beno.
Gaspadorius.

I'AISSAVE APSIGAUNI AR PAS TAVĖ KADA ESTI |
Jeigu nepaisai kosulio ir jeigu ma
nai, kad \oats pereis”.
Perskaityk ši t^pa tarimą:
Kai tik pamą^ysi, kad kas nors ne
begerai plaučiuose, gerklėj ar dūsa
vimo dūdelėse, tai tuojaus imk

inkstų skausmai?

kryžiaus skausmai?
šlapimų netvarka?

drumzles šlapimuose?
pūslės negerovės?

Kiekvienas lašas svarbu!

L. S. S. 60 kuopa parengė
teatrą ir šokius Panedėlyje,
19 vasario, 1912 m., Dahl
gren svetainėj, kampas E ir
Silver sts., So. Bostone, pra
sidės 7:30 vai. vakare. Bus
sulošta juokingiausia lietuviškoįkalboj komedija “Auk
so Dievaičiai”, o ant pabai
gos bus perstatyta 4 ‘Stolypino užmušimas”. Prie įžan
gos tikietų bus kiekvienam
duodama “Kova” dovanai.
Atsilankykite!

Kožnas žmogus mokantis skaityti
privalo turėti musų Kataliogą, kuriam
atras dai ;elį visokių daiktų. Musų
Banka priima pinigus užččdyjimui ir
moka ą-tą procentą. Siunčia pinigus
ir parduoda laivakortes į visas dalis I
svieto, pigiaus kaip kiti. Spaudinam
visokius drukoriškus darbus greitai,
gerai ir pigiai. Reikalaudami kataliogo prisiųskite 2C markę ant adreso:

r 11

•

i

< r\

'0

F. STROPIENE

Teatras prasidės 7:30 vai. vakare

§

S
S

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.
OFTIŠAS RANDASI:

30 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

C
Žo)»»c)4c),c)4c)4c)i|c)4c)*'c)Hc)4'O4e)««Q

LIETUVIŠKAI-LENK1ŠKA1-RUSIŠKAS

Parengė D. L. K. VYTAUTO BENAS

DAKTARAS

Atsibus Subatoje

Vienatinis mys tau
tos Medicinos Profe- A
sorius Massachusetts
steite. Jau arti 18 Įfflį
mėty, kaip aš pasekmingai gydau ir at- Effa
lieku operacijas. Te- S-S
myk!!! Neik jieškot
manę į aptieką ant tfi___________
kampo po mano ofisu, bet lipk vienais
trepais augštyn iš num. 7 Parmenter St.
Durys mano ofiso nuteptos baltai, o vir
šui ju ant lentos didelėm raidėm parašy
ta “Lenkiškas Daktaras”. Offiso va
landos: nuo iki 11 ryto, nuo 1 iki 2 po
piet ir nuo G iki !> vai. vakare.

I'P. M. ZiSELMAN
7 Parmenter St.,

Boston, Alass.

Telehone Richmond |O<>7-R.

DIDŽIAUSIAS
DaRBINH/kų
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DIDŽIAUSIA BOSTONE

I

I

SANKROVA

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

SAVININKAS IR FABRIKANTAS

DISPENSARE

Garsių Lietuvis ų—Lenkiškų Vaistų

Kas atsilankys pas mus ir nusipirks ant švenčiy kokiu nors gėrimu, tas
gaus dovanų PUIKŲ KALENDORIŲ. Atsilankykite po šiuo adresu:
Taipgi duodame kalendorių ant torielky su prezidentų paveikslais. Kurie
negalit atsilankyti pas mus, tai reikalaukit per laiškus, o męs prisiysim
orderius per expresą. Rašykite lietuviškai.

Kova'

l’risi
DYKAI.

WILLIAM ZAKON & CO.
Boston, Mass.

21-23 Cross St.,

50,000
KNYGŲ

Perkant žiūrėk, kad butą ta marke,
o giuial teisingai.

Vysai Dykai Del Viru

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

inoms. Parduodu pigiai, taipgi ir ant
lengvų išmokėjimy. Rašyk tuojaus, o
gausi lietuvišką informacijų knygelę ir
inapą dovanai.

25c.
Egiutero No. 1.
50c.
Egiutero No. 2.
Žmijecznik
25c., 50c ir $1.00
35c.
Gumbo Lašai
25c.
Meškos
Mostis
ANTANAS KIEDiS,
25c.
Trejanka
Peacock Lake,
Michigan. Linnnentas Vaikams
25c.
25c.
Gyduolės nuo Kosulio
25c.
Liepy Baisainas
25c.
Antylakson dėl Vaiky
25c.
Milteliai Vaikams nuo Kirmėliy
,,
nuo Kirmėliy dėl suaugusiy 35c.
25c.
flnflnenzos arba irmoVanduo nuo Akiy Skaudėjimo 25c.
Ugniatraukis
....
dies užpuolimai naktimis
Skilvio Lašai
25c.
a ba kosulys ir dieGyduolės užlaikymui Viduriavimo
gi m ai j ilsų rau m e °
76c.
ir Kruvinosios
uvse iš nusidirbi- ’ V
“Uicure” arba gydymas
$3.50
Reumatizmo
1
mp, nepaguldys
50c.
Gyd.
dėl
nemalimo
Pilvo
| jus, jeigu turėsit M
Milteliai apstabdymui
10c.
Galvos SkaudėiirnO- 10c.
Lasai nuo Danty Skaudėjimo Mostis nuo Gedimo ir
25c.
Prakaitavimo Kojy
Geležinis Sudrūtintojas Sveikatos 60c.
Vaistas Nutildymui Vaiky
26c.
15c.
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure)
Gyduoles nuo Grippo
1$1.25
Plauk y Apsaugoto] as
60c.
10c.
Muilas Plauku Saugotojas
Milteliai nuo kepeny
35c.
Valytojas Plėmy Drabužiuose 26c.
25c.
Rožės
Baisumas
savo namuose ir pM
26c.
Kinder Baisumas
jtuojaus imsite
50c.
Bobriaus Lašai
-35c.
■ vartot. 25c. ir 50c. aptiekose. Švelnintojas
$2.00
Kraujo
Valytojas
Sergėkis pamėgdžiotų vaistųNervy Ramintojas $1.00
Egzema arba Odos Uždegimas
$1.25
' F. AD. RICHTER & CO.. 215 Poarl Streot. Hew York
pas Vaikus
Groblevskio Pleisteris
htor’lo Congo Pllica yru geros nuo
viduriu sukietėjimo. ‘.’.6c. i/ 'H'C
(K aštavolo)
Painada Plaukams
į Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse
Gyduolės nuo Riemens
Vengriškas Taisytojas Osy
25c.
Inkstų Vaistas (mažesnė)
$1.00
hikstų Vaistas (didesnė)
25c.
Akinės Dulkelės
Gydymas nuo uždegimo Danty ar!ba
abelnai Skausmo ir Škorbuto $1.25
SĄJUNGOS
Gyduolės ir Mostis nuo Parky
AAII.R1KOJI
ir Niežy
....
$2.00
$2.00
Gyd. ir Mostis nuo Dedervinės
$50
Gyduolės nuo Paslaptingos Ligos

Feeling 'W’Every Day

!
j
i

Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk del vyru.
Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima krauja
arbasypili, nubiegima siektos, patrotitu stypribe, pučkus
ir kitus išmietimus,
negromulavima,
patrotitu
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma«
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai Įgautas lygas,
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidomas sava
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.
e
Ta, dykai Įgauta knyga, pasakia jums kodėl jus
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra
krautuvė Žinios, katrus ture žinoti kožnas vedes arba
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara,
katras atsydave ifgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku
lygu. Temykit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai,
užmokam už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adresa ant
žemiaus paduotu kuponu, katrų siusk mums fiendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.

!

Avmm, CUo«w
Godotinas Tamiata: Pagal Tamlatoa prlžadiejma, ai norMjan
jog Tamiataprislustnuiel man vyaai dykai v£na juan kny^adel vyra.

DR. JOS. LISTER & CO., L 906 22 Fifth

Vardas

Adresas;

D
l
B
8
E
E
|
fc
|
E
S
E
'K
g

Steitaa

LAIVAKORTES
Kam gi Laivakortes pirkt pas kokį ten žydelį, kad galima gaut pas lietu
vį agentą atvažiavimui ir išvažiavimui net 9-nių kompanijų l-mos, 2-ros
ir 3-čios klesos laivais?

KOVA

darbininky gyvenimą, vargus ir nurodoma, kaip
prašalinti juos.
KOVOJ” rašoma apie viską teisybę ir drąsiai skelbiama socijalizmo

KOVA’
KOVA’

ĮOLSELIS

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

PLYMOUTH, PA.

HA.RRISOIN GAIVES

KOVOJ” rašoma

Širdingiausiai visus užkviečia atsilankyti
2. KOMITETAS

Jeigu nori žinot apie visas laivy komS”is, kokie yra laivai, iš kur jie išia ir kur priplaukia, kiek kur yra
mylių, kur randasi didieji kompanijų
offisai, kokius žmones įleidžia į Suvie
nytas Valstijas ir kokiy neįleidžia, kiek
vertės turi kitų žemiy pinigai, tai prisiysk 15c. stampom žemiau nurodytu
adresu, o apturėsi minėtą knygelę.

•

s A k u š e r ka

CHICAGO, ILL.

VADOVAS KELIAUJAN NAUJIENA, KOKIOS DA
TIEMS Į AMERIKĄ IR
NEGIRDEJOTE.
IŠKELIAUJANTIEMS.

į)

229 Harrison Avenue

t

Prasidės 7:30 vai. vakare ir trauksis iki vėlai nakties.

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

Jau 20 metų nuo įsteigimo.

—i •

DAHLGREN HALL SVETAINĖJ
Kampas E irJSilver Streets,
So. Boston, Mass.

SENIAUSIA lietuviška prekyste, kuri nuo 1902 m. teisingom prekėm išpildo uissakymus (j
visus Suv. Valst. Miestus ir miestelius ), per pačtą ir ekspresą. Nepamink adreso:

Męs varome biznį Šiame mieste per 12
metų ir jau ištaisėme tūkstančius namų
puikiausiais rakandais, kurie buna ge
rais 7 ar 8 metus, ir, jei atsitinka par
duot, da galima ant jų pelnyt. • Kodėl
taip? Todėl, kad męs neišmokanti tokios
didelės randOs nuo $7.000 iki $8.000,kaip
kiti štorai, ir nelaikom supirkėju, ku
riems išmoka nuo 8 iki 4 tuKstančiy al
BOSTON, MASS.
gos ant mėty, taipgi nelaikome manaMūsų agentai: J. A. Peldžius, J. Pocius
.1. VALUKONIS,
ažeriy, nes męs gahme tą atlikt patys,
J. Pociūnas, Liudvikas Davalga ir
261 W. Broadway, So. Boston, Mass. kad sumažint išlaidas, iš ko turi pelną
F. S. Šimanskis.
mys kostumieriai. Aš ištaisysiu jys na
mą puikiausiais rakandais už $60,00, už
SENIAUSIAS RUSIŠKAS
kuriuos mokėsite kitam štore $90.00.
Ateikite persitikrint, jei netikėtumėte,
•SSVW ‘NOISOfl
galiu nuvest į rakandų dirbtuvę, kur pa
0£T sBiujnj “is uoT8uįi|Sbm
matysite, jog tokios kainos, kaip pas
B. U. BERNARD
mane. Klausk ko nori, jei ne tą patį
pasakys.
Męs pristatome rakandus i
Praneša, jog jo of tisas prie 195
namus
už
50 myliy nuo Bostono. Kalba
•|uąę|«nj jęųjBąiBnB j||n»
Dorchester St., So.Boston,Mass.,
me lietuviškai, lenkiškai ir angliškai.
yra atdaras nuo 4 iki 5 vai. no
•snų^pip oiusp)
Atsilankykite po Šiuo numeriu:
piet, o prieš tą ar no to laiko telesniųosjA
‘svj0|do<j soųgjsųofi
fonuokite 160 Soutn Boston arba
‘smu|AU|w>|pa ‘snpunąs ‘souippN
B. CA.INJINER
524 Roxbury.
Gyvenimo vieta
smvNian sgimosia n^amv
19 Gaston St., šalę Warren St.,
338 W. Broadway, So. Boston, Mass,
Roxbury, Mass,
tarpe E and D sts.
9;>Dd(| aų; jo O3|)siif

Art! Broadway, BOSTON, MASS.
Pasiskubinkit nusipirkti
Patarimai DYKAI!
“Lietuvos Ūkininko”
šiokiomis dienomis atidaryta nuo 9 iki 8
1912 m. Kalendorių.
vai. vakare, šventadieniais nuo 10 ryte
iki 4 po piet.
Tai geriausias Kalendo Gydome visokias ligas Vyru, Mo
tery ir Vaiky ir taisome DANTIS.
rius,
kokie
tik
yra
atspausti
Ateinančioj nedėlioj, 18 vasario, sociAteidamas atsinešk šį apgarslnlmi).
Viršeliai
jalistų salėj, 376 Broadway, So. Bosto-Į lietuviškoj kalboj.
ne bus diskusijos. Pradžia 7 vai. vak. , papuošti gražia tautiška juos
ei ta. Yra daug smagių skaitymėlių. Turi 130 puslapių, FARMAS PARDUODU.
o kaina tik 25c. Užsisaky LIETUVIŲ KOLONIJA MICHIGAN
TEATRAS ir ŠOKIAI
VALSTIJOJ, kur turi nusipirkę farmas
mus siųskit šiuo adresu:
150 lietuvių. Mason County turiu par
davimui gyvenamų farmy su budinkais
RENGIA SO. BOSTONO JAUNUOMENĖS RATELIS
“LAISVE”
ir sodais, žemė—molis su smieliu ir
juodžemo
maišyta. Taipgi Lake Coun
242 Broadway, So. Boston, Mass.
-Atsibus Užgavėnių Vakare
ty turiu daugybę neišdirbtos žemės far-

17 Vasario, j Peb.į<J91i2

RAŠYK man šendi, o rytoj gausi mano lietuvišką iliustruotą Katalogą;
puikiausių armonikų, koncertinkų, klemetų, smuikų, triubų ir tt Lietuviškų
knygų fontaniniu - auksiniu plunksnų ir kitokių visokių daiktų.
JAIGU jau turi mano Katalogą No. 8, tai apsisteluok šendi iš jo reikalingus
sau daiktus, o už poros dienų gausi juos į namus, be jokio klapato. .

822 Washington Street

Kataliogas Visiems Dykai! i

Ateinančioj nedėlioj, 18 vasario, 2
vai. po piety bus L. U. Kliubo mėnesi
nis susirinkimas po No. 339 Broadway,
So. Bostone. Visi sąnariai turi būtinai
atsilankyti. Taipgi užkviečiami ir no
rinti prisirašyti.
Sekr. J. Povilonis.

KONCERTAS IR ŠOKIAI

IR

Deimantų, Laikrodžių Waltham ir
Elgin, ir ŠliUbinių Žiedų. Užlaikom
keliaujančius agentus ir orderius pai
mam ir pristatom į namus.
Užlaikom
taipgi Didelę Sankrovų DRAPANŲ:Vyrams Siūtus, Overkotus ir Marškinius.
Duodam ant bargo ir ant išmokesčio.

Savininkas

Susirinkimai.

Širdingiausiai visus užkviečia atsilankyti
KOMITETAS.

KALBU RUSIŠKAI
LATVIŠKAI.

Lengvas, Greitas

Užlaikom didelę

18 Broadway,
So. Boston, Mass.
Galit reikalauti ir per laiškus, o
męs prisiusime gyduoles per expresą.

“Meiles Karštlige”

DAHLGREN HALL SVETAINĖJ
Kampas E ir Silver Streets,
So. Boston, Mass.
Bus sulošta 3-jų aktų farsas “AUDRA GIEDROJE”.

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

.1. F». TUIN1UA

EDVARDAS DALY

CHICAGO, ILL.

Parduodame gorčiais ui visai žemas kalnas.

294 Washington St.
Room 738 BOSTON, MASS

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.

GEO. A. PUPAUSKY & ©

396 ATLANTIC AVE., Net?HR*0$ES BOSTON, MASS._

Morris Katzeff

APTIEKA

Z342 SO. LEAVITT ST.

BURKE, GALLAGHER & CO.

ATLIEKU VISOKIUS REIKALUS

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

South Bostono Bažnytinis Choras su
rengė puikų koncertą, kuris atsibus ne
Kuinu. 2()c.
dėlioj, 18 vasario (February), 1912 m., Reikalavimus ir pinigus adresuokit taip:
Bažnytinėj salėj; prasidės 7 vai. vaka
J. STROPUS
re. Programas gana įvairus.
30 W. Broadway, So. Boston, Mass.

20 Vasario (February), 1912

Tai ateikite pas mus, nes mus DEGTUME yra išsistovėjus medyj ir
užpečėtyta Jungtiniu Valstijų sandėliuose, taipgi uŽpeČėtyta bonkose po
priežiūra Jungtiniu Valstijų valdžios vientik dėl mus.
Taipgi pristatome veseilioms ir per laišką užsisakantiems už prieina
mą kainą.

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

Krautuvę

Kas yra meile ir kaip žmones mylisi,—
skaitykit kningą

TIKROS RUGINĖS arba BOURBON DEGTINĖS

Valandos:

|
h ADVOKATAS

Mokestis 25 ir 50 centų.
Mokestis 50c., didesnis butelis $1.00
Lawrence’o streikieriams
paaukavo visokiu drapaną jgj Turi pardavimui visi aptiekoriai. Kai perki, pažiūrėk ar tikrai pavardė “Severą”
yra užrašyta ant gyduolių. Tai apsisergėsi nuo apgaulių. Daktariškų patarimų
šios ypatos: Izidorius Venis,
klausk rašydamas šiuo adresu:
Mikolas Venis, Petras Gabriunas, M. Vaškevičiutė, K.
Kandročiutė
ir A. VaškeviYčia.
•

Žydai jau yra surinkę di- _
dėlę pinigų sumą, kad pasta
17 kovo švenčiama Bosto FERAI! FERAI! FERAI!
tyti savo hospitalį. Tą suma-;
So. Bostono Lietuvių Lab
nymą padavė žydų laikraščio no pasiliuosavimo diena. darystės
Draugija rengia fėMiesto valdyba pakvietė pre
redaktorius A. Alpert.
zidentą Taftą dalyvauti iš-|rus?, kurie prasidėio 12 va
kilmėse. Taftas prisižadėjo sario (Feb.) ir trauksis ištisą
savaitę, svetainėj Maynard
Pinigai, kurie teko lietu dalyvauti.
Hall, kampas D ir Silver Sts.
viams nuo įrengimo didžiojo
mitingo paminėjimui Kruvi Geriausia yra pirkti pas Kiekvieną diena fėrai prasi
deda 7 vai. vakare. Kiekvie
nojo Nedėldienio jau išsiųsti lietuvius, nes atsitikus ko- ną
vakarą yra dainos, kalbos
į Sibirą. Keli draugai dar kiam-nors reikalui, patar ir muzika. Visi lietuviai ir
pridėjo, tai susidarė $11.00. nauja arba suteikia rodą už lietuvaitės turėtų aplankyti
Pasiųsta dviems darbinin dyką.
fėrus bent vieną sykį.
Tamošaitis
ir
Yurgeliūnas
kams (vienam $3, kitam $4)
233 Broadway, So. Bostone.
ir susišelpimo draugijai Roždestvenskoje valsšiuj (Jenis.
JEI NORIT ŽINOT
Jurgis
Urbšaitis
moterų
ir
gub.) $4. Iš laiško, kurį męs vyrų kostumeriškas kriau- Kas yra saulė, planetos ir kometos,
patalpinome N6 ant pirmo čius siuva visokias drapanas, tai skaitykit knygą
puslapio, skaitojai mato kok taipgi išvalo, prosina, sutaiso “Pasaulių Ratas
Su paveiksi. Kaina 25c.
sai baisus ištremtųjų padėji ir nudažo. 255 Broadway,
So. Boston, Mass.
mas.
JEI NORIT ŽINOT

Jeigu jus kada reikalausite

Telephone Port 11111 804

Patariamos yra vartoti paminėtųjų «
nesveikybių gydymui.
Šitos gyduoles tūkstančius kartų labai gerai
pagelbėjo.

Turėk jo visuomet namie! Duok jo
visiems ir suaugusiems ir mažiems.

S

495 Broadway
<
SO. BOSTON, MASS. i(O

kojų subrinkimas?

(Severn’s Kidney and Liver Remedy)

(Severn’s Balsam for Lungs)

TIKRA DEGTINĖ

DR. F. MATULAITIS <&

S
s

kepenų negerovės?
galvos skaudėjimas?
strėnų gėlimas?
širdies silpimas?

Severos Inkstų ir
Kepenų gyduoles

Severoįs Plaučių
Baisamą^

’ Telephone So. Boston. 845 M

tikriausias darbininku laikraštis.
paduoda žinias iš viso svieto.
metams afiSi-OO Amerikoj ir kitur.
kit savo adresą, o gausite vieną “Kovos”1 tnum. pažiūrėjimui
Nuo nauju metu “Kova” išojs tokia kaip “Kęjeivis”.

1815 E. Moyamensing Aye
PHILADELPHIA, PJESNIN’A

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip
gi privalo užlaikyti visada musy puikias
Lietuviškas gyduoles savo Storuose ant
pardavimo, kad mūšy tautiečiai reika
laudami, galėtų pas savo štorniką nusi
pirkti ir nereikalautų išduoti pinigus
dovanai kokiems nors apgavikams tose
apiehnkese. Stormkai, rašykite parei
kalaudami gyduolių, nes iŠ to geras už
darbia, ir parduokite mūšy tyras Lietu
viškas Gyduoles, kurias męš gvarantuo
jame. Rašykite šiuo antrašu:

ALB. G. GROBLEWSKI Į
COR. ELM & MAIN STS..

PLYMOUTH, PA

Čia ir F>US'IG<JS jums pasiunčia į visas pasaulio dalis greitai ir pi
giau negu kur kitur. Važiuojantiems Lietuvon paiūpinu guberskus pašportus, taipgi ir atvažiuojantiems jokios baimes nėra pereit rubežių
(gronyčią). Važiuojančius patinku ant stočių Bostone ir New Yorke,
nes aš užlaikau 2 ofiisu. Norėdami Pinigy siųst ir pirkt SifkorČių, pra
šykit aplikacijoę, pridėdami už 2 c. stempą iš jums artimiausio offiao.

GEORGE BARTASZIUS
261 Broadway, 558 W. Broome St.
SO. BOSTON, MASS.,

MEW YORK CITY.N.y

