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gino kareivius apskelbti vi
prašyta įkurti naujas mo
deniu.
kyklas. Valdžia prašymą iš
suotiną streiką tuomet, kuo
met juos šauks į karę.
pildė ir paskyrė pusę pinigu
New London, Conn., 23
pastatymui triobu. Jau at
Mainieriai dirbs 6 va»
Paskolč Chinijai.
Taftas nominuotas į pre birž.—Povandeninis laivelis
Juodašimčių suvažiavi Iš “Lietuvių Mokslo Drau siuntė šiemet ir mokytojus.
“Seal” nusileido į gilumą Paryžius, 22 birž. — Pen
gijos”. 1
landas.
zidentus.
mas.
Ir vaiku daugybė jau apie
Chicago, 23birž.—Subatos 256 pėdu ir prabuvo po van kios didžiosios valstijos pasi Wellington, Naujoji Zelan Sušauktas Peterburgan ru Visuotinas Mokslo Drau tris mėnesius lanko šias mo
vakare Taftas likosi nomi deniu 30minučių- Paskui iš rašė ant paskolės, kuri sutei dija.—Mainu bosai nusileido su tautos sąjungos suvažia gijos susirinkimas prasidės .kyklas. Bet dabar, per pas
kilo be mažiausiu kliūčių ir kiama Chinijos republikai. prieš puikią kalnakasiu orga
25 birželio iš ryto.
•/
nuotas į Su v. Valstijų prezi
vimas
išsiskirstė
be
laiko.
kutinę sueigą, vėl pradėta
sugedimo į viršų. Tasai ban Rusija ir Japonija, kurios nizaciją, nes pabijojo streiko.
Ligšiol
referatu
skaityti
dentus nuo republikonu par dymas įstatė naują rekordą.
Mat, susivaidijo tarp savęs
!šaukti: nereikią mokyklų!
vedė kenksmingą dėl Chini Jie dirbs tik po 6 valandas. dvasiškiai ir valstiečiai. Bu prižadėjo:
tijos. Taftas gavo 561 bal
1) Vydūnas: “Evoliucija ir nereikią mokytoju! Girdi,
są, Rooseveltas-182, La Fol Popiežius rūpinasi Ame jos politiką, galės nedaly
Japonijoje.
vo taip: laikraščio “Kolokol” Tikyba: a) Dabarties sąmonė tik bedieviškumo mokina ir
rika.
vauti
paskoloje.
Skolinama
lette—41; kiti gavo visiškai
Nepaprastai pabrango ry redaktorius Skvorcovas pa ir tikyba; b) Evoliucijos laip- -pagaliaus visaip ėmė pliauk
Neperseniai popiežius per $300,000,000.
mažai. Beveik visi Roosežiai, tasai vienintelis maistas siūlė suvažiavimui prašyt vy sniai ir veiksniai; c) Žmogaus šti
: ir ant mokytoju. Dau
vyssergėjo
visus
Amerikos
velto delegatai atsisakė bal
Riaušės Portugalijoje. japonu-vargdieniu.
V iena riausybės, kad ji pakeltu al pažanga ir jos akstinai; d) giausia šaukė tie, kurie dau
kar-.
kupus,
arei
vyskupus
ir
suoti. Jie dėlto taip pasiel
Lisbona, 22 birž.—Riaušės dėlto, kad blogai užderėjo, gas stačiatikiu kaimo dva Draugija ir pavienis žmogus, giau nieko nežino, kaip tik
kuodinolus,
kad
šie
vestu
gė, jog pamatė, kad vis vie
bet daugiausia todėl, kad ka siškiams. Suvažiavusieji dva atsižvelgiant į pažangą ir ti monopolį ir degtinę. Nors
smarkiausią agitaciją prieš nesiliauja. Vėl mesta pen pitalistai, kaip norėdami, ga
na nieko nelaimės.
siškiai pritarė tam pasiūly kybą”.
ir buvo keli, kurie norėjo
kios bombos laike demonstra
Laike parodu salėje buvo besiplėtojantį serijai izmą. cijos streikuojančiu darbinin li kelti kainas ant rinku.
mui smarkiu delnu plojimu.
2) Kun.M.Gustaitis: “Ku mokyklas užstoti, bet rėk
Europoje,
ypač
didmiesčiuo

toks įniršimas vienu ant ki
ku. Valdžia laiko kariume- Vienur-kitur prasideda su Bet valstiečiu tarpe pasigir nigas Antanas Tatarė, pir sniai juos užrėkė. Tik kasse
katolicizmo
dalykai
pa

tu, j°g policija ne sykį gavo
judimai.
do protestu. Valstietis Ko- mutinis mūsų švietėjas Su žin, ar galės kas pirm įvyku
baigtinai pralošta, kaip ve: nę ir kariškus laivus visiška
įsi maišyt.
chančikas iš Besarabijos ėmė valkų gubernijoje.” ,
sį nutarimą permainyti?
Mišrios ženybos.
Paryžiuj, Vienoj ir Berlyne. me prisirengime, kadangi
protestuoti prieš pakėlimą 3) Kun. J. Žiogas: “Nar“L.Žin.”
Nauja partija.
Todėl popiežius taip nugąs laukia sukilimo senojo kara Vokietijos parlamentas lei
liaus šalininku.
do vokiečiams, kurie gyvena algos popams ir be to gyve kūnu, Radyšiu ir Mičiūnu
Chicago 23 birželio.—Tuoj tauja del Amerikos.
Mikalojaus Čiurlionies
pat, kaip tik išrinko Taftą Vyskupai nutarė statyt ko- Transporto darbininkų Afrikos kolionijose, vesti nantiems valstiečiu prakaitu kaimu kapinės.”
ir
reikalauti,
kad
pakėlus
kandidatu nuo republikonu daugiausia bažnyčių, kadan
negres. Už tai balsavę soci
atminčiai.
4) Sof.Čiurlionienė:“D-ras
streikas ir valdžia.
jiems
algas
būtu
atimtos
iš
Eilės sakytos balandžio 15 d. Peterbur
partijos į prezidentus, likosi gi tik per jas galima dar Paryžius, 23 birž. — Veik jalistai ir katalikai. Dauge
Vincas Pietaris.”
ge
koncerte, pašvęstam a.a. Čiurlionies
cerkvių
žemės
ir
atiduotos
įkurta nauja partija. Ji va kvailinti žmones.
5)
A.
Janulaitis
:
‘
‘
Lietuvos
lis
mato
tame
vokiečiu
tau

visuose Francūzijos portuosc
atminčiai.
dinsis progresyviška partija. Žiauriai elgiasi su sukilė prasidėjo jūreiviu ir trans pos pažeminimą ir protes mažažemiams valstiečiams. dvarininku santikiai su žydais
Tuomet Dūmos atstovas XIX šimtmečio pradžioje.” Ne aukso žvaigždė ant dan
Ta naujoji partija laikys sa
liais.
porto darbininku streikas. tuoja.
gaus užtekėjo,
vo konvenciją rugpjūčio mė Santiago, Kuba, 20 birž.— Ypatingai smarkiai streikuo Angliakasiams vakacijos. Markovas II-sai pertraukė 6) Kun. P. Kemėšis: “Lie
nesy. "Jau dabar prasidėjo Sukilėliu vadai kreipėsi prie jama Havre ir Marseille. Val Vienas iš kasyklų savinin- kalbėtoją pranešdamas, jog tuvos vartotoju draugijos.” Ne aitvars praplėšė tamsybę
[nakties,—
josios organizavimasis. Jos Amerikos konsulo, nurodinė džia ketina mobilizuoti rezer <U Ruhro distrikte leidžia sa negalįs leisti kalbėti “apie 7) D-ras P.Avižonis: “Ak
Tai genijus jaunas tautos
vadovu po Roose velto yra dami jam, kad kariumenė vistus, kad jie galėtu užimti vo darbininkams 5 dienas į žemę”. Nebedavus daugiau lybė ir trachoma Lietuvoje.”
[sublizgėjo,
Kochančikui balso, visi val 8) J. Kriaučiūnas: “Mu
Californijos gubernatorius žiauriai elgiasi su sukilėliais. skebu vietas.
metus pavakacijauti. Betgi, stiečiai urmu išėjo ir posė
Tai Pranašas mūs tolimos
Johnson. Apskelbta progre- Daugelyje vietų buvo degi
tacijos
(De
Frieso)
ir
varia

kad gavus panašu palengvini džiu salės. Jokiuo būdu ne
z
[ateities...
syviškos partijos platforma. nami negru namai, nors šie
cijos
(Darvino)
evoliucijos
mą, reikia turėti ne mažiaus, pasisekė kitiems įkalbėti val
Krūtinėje šventą Jis ugnį
Tarp kitko ji ir yra priešinga dažnai ir visiškai’nedalyvavo Italai pasiketinę užimti
teorijose
ir
kokį
svarbumą
[nešiojo,
stambią poziciją Misuratą. kaip 30 metu ir dirbti toj ka stiečius, kad grįžtu i posėdį. turi tos teorijos agronomi
teisėju atšaukimui. Su Rusi sukilime.
sykloj 5 metus.
Dvasia prakilni nežinojo ribų,
Be to, valstiečiai surašė savo joje.”
ja nori ramiuoju sugyventi,
Sukilėliai neužsitiki dabar Ją gina 16,000 turku ir ara
protokolą, kuriame papeikia 9) Leonas Gogelis: “Gal Naujais keliais ėjo, kur miVokiečių socijalistai.
bet geidžia, kad caro valdžia tine Kubos valdžia ir prašo bu, kurie pasirengę yra ko
[nios neplojo,
Vokietijos socialdemokra “suvažiavimo vedėjus—po viju kraujaligė Lietuvoje.”
guodotu Amerikos ūkėsus. amerikiečiu ateiti negrams voti iki paskutinusios.
Kur jo dauguma nesuprato
Labai trūksta vandens ir tijos centro komitetas pra pus”. Po tuo protokolu pasi
Kalbama dar apie sumažini* su pagelba.
“Viltis”.
[darbu.
mą darbo valandų dėl mote Vargšai sukilėliai! Jie ne prasidėjo didžiausi karščiai. nešė rusams socijalistams, rašė 23 sąjungos skyrių įga
Vilniaus kapitula.
Dvasia jo užmatė, ko nieks
rų ir vaiku, ir Apsaugojimą pažįsta dar kapitalistu gele Iš Smirnos praneša, kad kad mielu noru šelps juos liotiniai, daugiausiai iš Kije
[neregėjo,
Pastaraisiais metais mirus
Misuratoj gali atsitikti krikš pinigiškai, jeigu šie liausis vo ir Voluinijos gubernijų.
darbininku pavojingose vie žiniu pirštiniu.
čioniu skerdynės, jeigu ita tarp savęs besipešę. Mat, Suvažiavimas reikėjo baigti, tos kapitulos nariams kun. Negirdžiamas niekam girdė
tose. Neva žada kovoti su
Laimėtas streikas.
jo gaidas,
nes iš 300 suvažiavusiuju be Majauskui, Fronckevičiui ir
trustais.
Hoteliu savininkai New lai išties panorės tą vietą rusai pasidalinę į daugybę pasiliko laukti pabaigos vos iš jos išstojus kun. Kliučin- Senovės dievus sudaužyt jis
Bet vis tai muilo burbulai, .Yorke nusileidžia vieni po užimti.
frakcijų frakcijėliu ir juo
[norėjo
skiui, Mogilevo arcivyskupu
vis tai vedžiojimas žmonių už kitu, išpildydami ekonomiš Ettoro-Giovanitti reikalas toliaus, juo labiau tarp sa 46 žmonės.
tapusiam, buvo likę trįs ka Ir stengės išplėšt iš pasaulio
vęs
pešasi.
nosies.
kus reikalavimus, betgi ne
užsieniuose.
[slaptas.
“Titaniko” aukos.
pituloje vakansijos, kurias
nori
dar
pripažinti
unijos.
Anglijos
studentai.
Demokratų partijos kon
Ettoro ir Giovanitti byla
Rusu konsulas Londone pereitais metais norėta pa Gamtos gaivalu jis pažino
vencija.
Bielousovo prakalba.
pagimdė atbalsį užsieniuose. Oxfordo universiteto stu pranešė užsieniu reikalu mi pildyti. Vilniaus lenkiškosios
[jausmus,
dentai,
kur
mokosi
daugiau

Baltimore, Md. 25 birželio New York, 23 birž.—Va Atsibuvo protesto mitingai
nisterijai žuvusiuju ‘‘Titani kapitulos likusieji nariai bu Suprato vėjelio dainelės grosia
aristokratu
vaikai,
labai
prasidės demokratu partijos kar atsibuvo Cooper Union’e ne vien Italijoje, ju tėvynė
ko” keleiviu Rusijos pavaldi vo dar išsirinkę tinkamus
neužkenčia
moterų
judėjimo.
konvencija. Nustatys savo didelis mass mitingas. Kal je, bet ir Francūzijoje ir
niu surašą. Štai jie: 1) Sima- jiems — žinoma, 3 lenkus - Šlamėjimą miško, perkūno
Jie daugiausia atsižymi savo nas Litmanas, 2) Zelmanas kunigus, ju tarpe ir kun. Mi
kandidatą. Iš priežasties bėjo pabėgėlis iš Sibiro, ant-, Anglijoje.
[griausmus
kova
prieš
moteris
kalbėto

varžytinių tarp Tafto ir Roo- rosios Dūmos atstovas G.BieZlokovskis, 3) Garri Komas, chalkevičių ir juos valdžiai Ir baisiąją mariu putotą rū
Konkliavai namas.
jas.
Daro
visokius
kačių
sevelto tikisi pravesią savo lousovas. Kalbėjo rusiškai
stybę. '
koncertus, stumia kalbėtojas 4) Simanas Vaismanas,5) Jo padavę, kad patvirtintu.
Popiežius
sumanė
pastaty

kandidatą.
ir lenkiškai. Taip pat kal
Jis pasakas mėgo klausyt
ti namą, kuriame turės atsi nuo steičiu, daro chemišką kūbas Kukas, 6) Lesli Gelins- Kaip sužinojome iš nusimi
[stebuklingas,
bėjęs Morris Hillquit ir kiti.
kis, 7) Natanas Goldšmidtas, nusiu lenku, dvasiškųjų da
būti rinkimai į popiežius. Po obstrukciją.
Žemės drebėjimas.
8) Juozas Mudlinas, 9) Vul- lyku departamentas pasta Senovės mytus įvairiausius
Mexikoje.
Kova su ubagais.
piežiaus rinkimai vadinasi
Port Limon, Costa Rica,
[liaudies;
fas Spektoras, 10) Abromas ruoju laiku davęs per.Vil
22 birž.- 85 ypatos likosi už EI Paso, 22 birž.—Ant Ju- konkliaya, kuomet atskirti Ispanijoj išleistas įstaty Garmedas, 11) Samsonas A- niaus vyskupijos administra Jis mėgo dainas, tai linksmas,
mušta ir apie 400 ar 500 su areco traukia Maderos kariu nuo gyvenimo kardinolai, mas, kuriuo draudžiama uba belsonas, 12) Samuelis Grin torių patarimą, idant į tas
[tai graudingas—
Ji nori užimti per kelias dienas gyvena sa gauti miesto gatvėmis. Val
žeista iš priežasties žemės menė.
džia mano bent tokiu budu bergas, 13) Zelina Kantor, neužimtas tuo tarpu vietas Ju aidas skambėjo gelmėj jo
Juarecą.
Jeigu
tatai
jiems
vo
cieliuose
ir
“
mislija
”
apie
drebėjimo
ir išsiveržimo
[širdies.
išnaikinsianti ubagavimą.
14) Polneras Ušeras, 15) Abe kapituloje būtu išrinkti lie
pavyktu,
tai
sukilėliai
nusto

išrinkimą
popiežiaus.
vulkano. Po išsiveržimui la
Nekurie miestu ubagai pu Vileras, 16) Kun. Juozas tuviai, neJenkai, ir kad bū Ir genijus augo ant džiaugtu
svarbiausio
atramos
punk

Namas
turės
350
kamba

vos ir pelenu pradėjo nepa to Chichuahua provincijoje.
čiasi prieš tokį įstatymą.
[smo tėvynei,
tu departmentan tu kandi
Montvila.
riu,
daugelį
virtuvių
ir
saliu.
prastai smarkiai snigti. Tai
datu vardai atsiusti. Įdo Darbavos karštai dėl gimtiJame
galės
sutilpti
visi
kar

Žuvusiuju
giminės
gali
Sumanus
skebai.
pirmas toksai gamtos apsi
[nės dailos;
mu bus žinoti, kaip pasielgs
nias.
gauti
atlyginimo
iš
tam
tikro
dinolai.
Savininkui
hotelio
“
Taft
”
reiškimas pastebėtas AmeVilniaus kapitula ir ar ji Ateinančiai rengdamas kelią
Dublinas,
20
birž.
—
Airijos
fondo,
kurį
surinko
Londono
New Havene buvo daug var 9.925 pėdų augštumoje.
[gadynei,
unijose viršų ima socijalistai. lordas-pirmininkas. Tik rei rinks lietuvius, ar ne ir—ko
go su studentais skebais.
Francūzijos militariškas Beveik visi uniju viršininkai
kius? Tuo tarpu endeku va Jiegu negailejos geriausiu
Mat, tie apšviesti skebai, balionas “Conte” pasiekė per paskutinę unijos konven kia pristatyti patikrinimas, dai, kurie turi apskėtę kapi
[sielos.
New Hempshiro valstijos kaip tik užėmė hotelio tarnu
jog tas, kutfs nori gauti at
ciją,
išrinkti
socijalistai.
konstitucijinė konvencija 208 vietas, tuoj pasigėrė šampa augštumos, kurios dar nie Kataliku kunigai, gavę sa lyginimo, turi teisę jį gauti. tulą, šneka savo tarpe: vieną Bet džiaugės neilgai iš jo
[Lietuva—
balsais prieš 48 atmetė patai nu. Visas šampanas buvo kas ligi jo nebuvo pasiekęs, vivaldą, mano išnaikinti sq- Patikrinimas turi būti para lietuvį kunigą tai gal ir įleissymą prie konstitucijos su išgertas ir, žinoma, pakeltas būtent 9.925 pėdu. Ligišiol cijalizmą.
šytas ant tam tikros blankos tume kapitulon, ką gi dary Kas buvo jos viltis, garbė ir
dar nemažas lermas. Savi didžiausia augštuma buvo
[didybė,
si, bet daugiau lietuviu ten
teikti moterims lygias su vy ninkas,
nors ir labai mylėjo pasiekta adjutantu Reau, Uždraudė vaidinti Tolsto su miesto pirmininko, taikos jokiu budu neleisime.
Tam šiandien Tėvynės žeme
teisėjo,
kunigo,
daktaro
arba
rais balsavimo teises. Netgi skebus, gavo didžiumą ju iš
jaus veikalą.
le lengva,
išstačiusiu rekordą 7.000 pė
“Viltis.”
uždraudė tą klausimą kelti vyti .
advokato
parašais.
.
Praga, Čech ija, 20 birž.—
Ant kapo šventa viešpatauja
du.
Namų statymas.
anksčiaus, nei sueis 10 metu.
Miesto
valdžia
uždraudė
vai

Tas
blankas
galima
gauti
’ Mirė ant gatvės.
[ramybė,
Užgriuvo 60 žmonių.
Tai bent atstovai!
Pernai
vasarą
Vilniuje
pa

dinti
Tolstojaus
veikalą
pas
Rusijos
konsulą
Londone
Mary Anderson buvo išvy
Nors numirė kūnas, dvasia
“
Mokslo
galybę
”
.
Valdžia
Strasburgas,
21
birž.
d.
—
statė
labai
daug
nauju
namu.
(Imp. Russ. Cons. General,
Esperantistų susivažiavi ta savo vyro iš namu. Ant
D’o gyvuos—
aiškinasi tuomi, kad veikalas 20, Great St. Helens, Lon Šią vasarą, sulyginus su per
Griūvant
namui,
užmušta
60
mas.
ranku ji laikė savo mažutį žmonių. Taip-pat daug yra esąs perdaug revoliucijonišMirtis ant didvyrio valdžios
nai
metais,
namu
pradėjo
don,
E.
C.).
Esperanto — ta rptau tiška keturiu mėnesiu kūdikį. Kekas.
[nebeturi;
statyti
daug
mažiau.
sužeistu
.
d-ro Zamenhoffo kalba. Tos tures dienas bastėsi be mais
Jam duoklę teisingą daila
Nori
užgrobti
Mandžuriją.
Paleido
Dūmą.
2 metai kalėjimo.
Bijosi apšvietimo.
kalbos amerikoniški šalinin to New Yorko gatvėmis. Pa
[atiduos,
Pekinas,
22
birž.
—
Tarpe
kai laikys savo suvažiavimą galiaus ji apalpo ant Broad Augščiausias Francūzijos chiniečiu esąs didžiausias ne- Valstybės Dūma likosi Pajavonyj (Vilkav. pav.) Į mus nemarumas jo Geni- „
Bostone, publiškoje skaityk way .gatvės...
teismas pasmerkė Dumuolin užsltikėjimas Japonijos val paleista, 'kaip praneša Peter balandžio 9 d. buvo sueiga
[jaus žiūri
loje. Suvažiavimas atsibus Kiek
tokiu atsitikimu ant 2 metu i kalėjimą. Jo džia. Pastaroji nori užimti burgo laikraščiai, 22 birže dėl naujai įkurtu mokyklų.
>
J. Turčiniškis.
, (Iš “Liet, 2in.’%
būna mūsų didmiesčiuose.
lio.
liepos 9, 10, 11 d.
prasikaltimas tame, kad ra- visą Mandžuriją.
Mat, 1910 m. buvo valdžios 1
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SPAUDOSBALSAI
Sirvydo dvasiški kūdikiai.
Visi lietuviu laikraščiai pa
minėjo'dvi lietuvaites juodrankes,Oną ir Marę Gurkliūtes.
“Vien. Lietuvninku”
lieja krokodUiaus ašaras dė
lei papročiu puolimo. Rene
gatu organas rašo:
“Liūdnu ir žemu keliu mūšy jauni
mas krypsta. Ir nedyvai. Pastaruoju
laiku lietuviai Naujoje Anglijoje tiek
prisiklauso netikusiy, taip vadinamu
prakalbu“.

Bet jeigu ponas Sirvydas
butu buvęs su prakalbomis
Lewistone, tikrai tos mer
gaitės nebūtu iškrypusios iš
kelio! Taip-pat, jeigu ponas
Sirvydas būtu ‘ ‘blagaslovi jęs”
Paršaitį ir Raitelį, tikrai šie
du nebūtu nusižudę. Bet da
bar vis tie cicilikai kalti. Lygi
nais taip jau kalba viso pasau
lio tarptautiški juodašimčiai.
Kas tik kur atsitinka, visur
kalti tie agitatoriai, nors po
nai juodašimčiai geriausia ži
no, kad socijalizmas tai opti
mizmo, tai vilties skelbimas.
Tiktai žmonės, nustoję tikėti
į gyvenimo puikumą, pasken
dę tuščiuose plepaluose, gali
pagimdyti panašius juodrankystės apsireiškimus.
Su
smukusi pono Sirvydo filozofija geriausias maistas su
smukusiems žmonėms.
Bet šiame atsitikime su
Gurkliutėmis pati “apveizda” norėjo, kad “Vien. Liet”
įklimptu i balą. “Keleivis”
(No. 25) sakosi prieš kelis
metus iškėlęs tūlo Gurklio
(tu merginu brolio) šunybes.
(Jisai pardavinėjęs velnius).
Tuomet “Vien. Liet.” paėmė
savo globon žuliką, “kurį ap
vainikavo kankinio liaurais”.
Nekurie anglu laįkraščiai
mena, kad tas merginas su
areštavo per brolio-žuliko
kaltę. Net ekspertai pri
pažino, kad tasai laiškas vy
ro ranka rašytas.
Kaip gražiai viskas suside
da. Juodašimčiu filozofija
veda prie juodrankiu besiplatinimo. P. Sirvydas savo
laiku palaiminęs Gurklį, gali
dabar išsisrėbti privirtą košę.
O dar pasakojo, kad p.
Paukštys uždraudęs p. Sirvy
dui versti visą bėdą ant so
čijai isty!
Užsuktoji mašina kitaip
nebegieda!

Kiša nosį, kur nereikia.
“Draugo” (N25). rašoma:
“Po Scranton’o miestą eina šnekos,
jog d -ro Šliupo namuose atsirado kry
žius... Praeitą žiemą atvažiavo iš Lie
tuvos pas d rą J. Šliupą jo motina. Se
nute dievobaiminga, bedievystės ištolo
nekenčianti.
Nesmagu jai pasirodė,
kad sūnaus namuose nėra nei kryželio,
nei šventyjų paveiksly...“

Toliaus pasakoja, ką sa
kiusi duktė, kaip prasitaręs
Šliupas. Prieš tokį begėdiš
ką lindima į privatiškai-šeimyniškus dalykus reikia
smarkiausia
protestuoti.
Jau nuo seny laiku ilga
skverniai vis kišo savo nosį
į naminius reikalus ir pjudė
tarp savęs šeimynos narius.
Jie visuomet išnaudodavo iš
pažintį savo agitacijos reika
lams. Kad ir bjauriausiais
keliais, sakydavo jėzuitai, by
tik dėl didesnės dievo gar
bės. Taip elgiasi ir “Drau
go” karžygiai.
Bijosi viešo žodžio.
Šiemet per S. L. R. K. A.
seimą So. Bostone įsileista ir
keli laikraščiu atstovai. “Drge” jau atsirado rašytojas,
kuris sako, jog valdyba permandagiai pasielgė su kores
pondentais. Mat, tie kores
pondentai nesiteikė seimo
* dąrby išgirti. Turbūt, kitais
metais vėl užsirakįs duris.
Argi jie mano, kad tuomet
bus genaus?

*

Revoliucijonieriai
iš mados.
Dieve gelbėk nuo netiku
siu draugu, o nuo priešu męs
ir patįs išsigelbėsime. Tasai
išsitarimas plačiai žinomas.
Jisai pilnai pritaikomas prie
Amerikos lietuviu socijalistu
gyvenimo.
Visi męs labai gerai žino
me, kad mūsų tarpe yra ne
pageidaujamu ypatų, kurias
prie partijos atvedė ne gilus
persitikrinimas ir patirimas,
bet ūpo valandėlė. Todėl
taip tankiai ir tenka išgirsti,
kad tokioj ir tokioj vietoj
kuopa išgriuvo, “darbinin
ku” nėsą.
Paprastai kalbėtojai laike
savo prakalbu kviečia prisi
dėti prie vietinės kuopos. Ar
tie žmonės, kurie pristoja,
šiek-tiek nusimano — visiš
kai nepaisoma. Todėl labai
tankiai atsitinka, kad kuopa,
iškilusi, kaip ant mielių, vie
nu tarpu tuojaus pradeda
smukti. Tai paprastas ir vi
siems žinomas apsireiškimas.
Pavojingiausi, man o atžvil
giu, vadinami rėksniai revoliucijonieriai.Tai negilus socijalistiškas revoliucijoniškumas, nuo kurio nei vienas iš
mūsų ‘ neprivalo atsisakyti,
bet paprastas paviršutiniš
kas šūkavimas.
Gi buvo tokiu faktu, kad
“socijalistas” užkabino šu
niui ant kaklo škaplierius ir
tuomi parodė savo nepapras
tą “revoliucijoniškumą”. Šū
kavimas labai tankiai rišasį
su bedievybe. Manoma, kad
gana apsiskelbti kodidžiausiu
bedieviu, ir jau—iškeptas soMęs kovojame su klerikališka partija; savo moksliškose
prelekcijose kovojame prieš
Biblijos davadus. Bet šauk
ti ir rėkti ant kiekvieno skers
gatvio, badyti žmonėms akis
komunijomis, išpažintimis ir
etc. ir daugiaus nieko be šių
prirodymu nežinoti—tai dar
visos varsnos iki tikrojo socijalizmo.
Panaši taktika visados pa
piktina ir atšaldina nuo mū
šy tuos žmones, kurie eina
mūšy pusėn. Iš to tik prie
šai pasidžiaugia.
Gilus apsvarstymas, gilūs
persitikrinimas, nuosekli ko
va turi sekti kiekvieną mūšy
žingsnį. Męs jau turime ga
nėtinai tokiu draugu, norė
čiau pasakyti, turime didžiu
mą toRįu draugu. Mūsų są
junga eina teisingu klesy
kovos keliu, bet tie prisišlie
ję gaivalai labai kliudo mums
kasdieninėje kovoje, kur rei
kia tiesioginiai susidurti su
žmonėmis.
Vieni perpyko ant kunigo
ir šmakšt... jau »socijalistai,
kitiems užėjo geras ūpas, at
siminus revoliuciją Lietuvo
je—ir jie jau “gatavi socijalistai”. Trečius prikalbėjo etc.
Tokiais žmonėmis pasiti
kėt negalima, ypač juodes
nėms dienoms atėjus.
Panašiu elementu yra ir
tarp inteligentu. Jie buvo
socijalistais, bet dabar jais
nėra. Pripratę vadovauti,
niekeno nekontroliuojami, jie
virto tokiais individualistais,
kad su socijalizmo miera prie
j U nei neprisiartink. Būsi
perprastas ir ne amerikoniš
kas. Tarytum, Amerikoje
socijalizmas kokis-tai kitokis, nepaprastas.
Šitais mano išvadžiojimais
gali pasinaudoti kokie nors
nekviesti talkininkai.. Bet
aš tikiu, kad ir be svetimųjų
pagelbos męs apsidirbsime.
Kritikuoti negeistinus mūšy
tarpe žmones—tai dar nerei
škia kritikuoti pamatus, ant
kuriy męs stovime. Atbu
lai, tai reiškia stiprinimą mū
šy klesinės pozicijos ir sti
prinimą klesmės kovos. Atsi
kratę nuo panašiu gaivalu,
męs būsime daug baisesni
savo priešams.
L. Prūseika.

■
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Muitai ir kongresas;
Pereitais rinkimais demo
kratu partija sakėsi, pakliu
vus kongresan daugumoje,
sumažįsianti muitus. Dabar
kongrese didžiuma priguli
demokratams.
Pažiūrėsime, kaip jie išpil
dė savo prižadą. 1909 me
tais už toną įvežamo špyžio
mokėta muito $4.00, už plie
no rėlius $7.84^ Pagal naują
įstatymą muitas už špyžiu
numušta iki $2.50, o už plie
no rėlius iki $3.92. Ant visu
metaliniu produktu muitai
numušta, apskritai imant,
Muitai ant šilko geresnio
sios rūšies buvo sumažinta,
bet užtad ant šilko blogesniosios rūšies, kurį ypač var
toja vargo žmonės, muitai
pakilo. Už -šilkinius siulus
ant svaro muitas pakilo nuo
30c. iki $1.25. Apskritai, ant
šilkiniu ir aksominiu produk
tu muitai pakilo iki 2—3%.
Labai žymiai pakelta mui
tai ant popieriniu ir bovelniniu išdirbiniu. Vidutiniškai
ant 6—7%.
Tą patį galima pasakyti
apie žemdirbystės produk
tus. Ant broom corn mui
tas pakelta ant $3.00 už to
ną. Už bušelį avižų reikia
mokėti 20 centu daugiaus.
Visą šitą yra apžiojęs mėsos
trustas, kuriam nėra ko bi
jotis . jokios konkurencijos.
Už mėsos svarą muitas susi
mažino ant lį cento. Bet
čia trustas visagalintis. Ap
skritai imant, muitai ant že
mės produktu pakilo ant 7%.
Dabar gali būti aišku, kad
demokratai ne tik ką neišpil
dė savo prižado, bet dar dau
giau pakėlė muitus, ypač
ant prekių, kurias žmonės
vartoja.
Muitai sumažinti
tik už tuos tavorus, kurie
daugiausia yra reikalingi pa
tiems fabrikantams (leiskime
sau, špyžius, plienas, geres
nės rūšies šilkas etc.). Už
tad ant valgomųjų produk
tu, ant vilnoniu išdirbiniu
beveik perdėm pakilo muitai.
Demokratai gali trinti sau iš
džiaugsmo rankas, nes jiems
pasisekė dar kartą suvedžioti
darbo žmones.
Prieš naujuosius rinkimus
demokratai jau vėl pradeda
žadėti rojų. Ypač jie užsi
puola ant muitu. Republikonai viešai ir
’ begėdiškai
1 „"l vl ’ gina
muitus; demokratai
patap
lemokratai pasta
tomis. Męs gi žinome, kad
slaptas priešas tankiai būna
pavojingesnis.
J. Latvys.

KOVA SU KARŠTLIGE.
Pagal V. Agafanovą.

Jau prieš aštuoniasdešimts
metu buvo patirta, kad karšt
ligė (šiltinė—tifas) daugiau
sia plėtojasi per vandenį.
Dabar jau prirodyta, kad iš
100 žmonių, sergančiu šilti
ne, veik 70 užsikrečia tokiu
būdu. Kiti susirgimai išpuo
la ant maisto, ypač pieno.
Pilvo šiltinės veikėjas—tai
tifo bacila, kurią atrado 1880
metais_ prof. Kochas. Tai
mažutėlė, stora, trumpa laz
dutė, kuri nepaprastai grei
tai iriasi pirmyn.
Tifo bacilęs nepaprastai
veislios, net besveikstantis
ligonis yra iš to atžvilgio pa
vojingas, ypač pavojingos jo
išmetos. Kuomet vanden
traukiai pradėjo gabenti į
miestus gerą vandenį, kuo
met žmonės priprato vartoti
virintą vandenį ir pieną, kuo
met pradėta ligonius atski
rai laikyti ir įvesta dezinfek
cija, tuomet tuojaus susima
žino karštligė.
Pavyzdžiu gali būti Miun
cheno miestas. Seniaus fe
nais per metus mirdavo keli
tūkstančiai nuo karštligės,
dabargi vos keli šimtai bemiršta. .
Dar daugiau susimažino
karštligė, kuomet įvesta čiepijimas nuo jos. Čiepijimas

prieš karštligę įvesta Vokie
tijos, Prancūzijos, Anglijos
ir Austrijos kariumenej.
Taigi pasirodo, kad čiepiji
mas ir apsisaugojimas suma
žino karštligės besiplėtojimą,
bet anaiptol josios neišnai
kino. '
. Bet Koch Vokietijoj su
manė visiškai išnaikinti karš
tligės bacilas, tas didžiausias
ligos išnešiotojas. Todėl vi
soj Vokietijoj buvo įtaisytos’
karštlige sergančiu stacijos.
Tenais žmones Ilgindavo per
ištisus mėnesius. Ligindavo
net tuos, kurie išrodydavo
jau pasveikę. Norėta visiš
kai su šaknimi išrauti tą li
gą. Per aštuonis metus, ku
riais veikė tosios gydymo
stacijos, išgydyta daugybė
ligoniu, bet karštligės dėlto
su šaknimis neišrauta.
Tuomet atkreipta akis į
čiepijimo patobulinimą. Kaip
visados panašiuose atsitiki
muose, išpradžiy daryta ban
dymai su gyvuliais. Pasiro
dė, kad negalima užkrėsti
karštlige žemesnes gyvuliu
veisles, būtent mariu kiau
liukes ir nekurias beždžionių
veisles. Tuomet pradėta da
ryti bandymai su augštesniy
veislių beždžionėmis (šim
panze). Pasirodė, kad tąsias
beždžiones, kurios gana arti
žmogaus stovi, tuojaus gali
ma buvo užkrėsti karštligės
bacilomis. Jeigu taip--tuo
met pradėta daryti bandy
mai su čiepijimu, kaip ap
saugojus nuo tos ligos. Jei
gu ligos charakteris pas tas
beždžiones vienodas su ligos
charakterium pas žmones,
tai ir vaistai nuo ligos turi
būti vienodi. Tuomet pra
dėta j ieškoti ty vaistu.
Negalima sakyti, kad ge
riausias čiepijimo būdas jau
išrastas. Dėlei to tarp dak
taru dar eina dideli ginčai.
Išpradžiy daryta čiepijimai tokiu būdu: užmušdavo
su pagelba įkaitinimo pa
prastą bacilą. Josios įčirškinimas į beždžionių kūną
neapsaugodavo nuo ligos.
Pasirodė, kad toksai čiepiji
mo būdas netikęs. Tuomet
norėta apsaugoti nuo ligos
su pagelba profesoriaus Venseno vakcinos. Toji vakcina
taip darosi: imama 10 tifiniy
ir jiems artimu bacilų, ku
rios tufi nusistovėt tam tikrai
sutaisytame vandenyje. Pas
kui su pagelba centrafugos
atidalinama mikrobai, liku
sią medžiagą sterlizuoja efiru—ir tokiu būdu pasidaro
profesoriaus Venseno vakci
na. Tąją vakciną įčirškin
davo po kelis syk į beždžio
nių kūną ir pasirodė, kad ir
tasai čiepijimo būdas neap
saugodavo nuo ligos ir mir
ties. Taigi netiko nei šis
antrasis čiepijimo būdas.
Kaip tik po tokiam čiepijimui įleisdavo karštligės ba
cilų—tuoj beždžionės žūdavo.
Dabar prof. Mečnikov, Pa
ryžiaus Pasteurio instituto
direktorius, padarė naujus
čiepijimo bandymus.
Ka
dangi numarintos bacilos
nieko negelbėjo, jisai norėjo
pripratinti kūną prie gyvy
bacily. Padaręs tam tikrą
vakciną iš gyvy bacily, ku
ri ima daug laiko ir reika
lauja didžiausio prižiūrėjimo
pačiu mažmožiu,—prof. Meč
nikov rado benegenausią čie
pijimo būdą. Toji vakcina
keturis sykius silpnesnė nei
paprasta karštligės bacila ir
todėl prie jos kūnas gali pri
prasti.
Kuomet po šitokio čiepiji
mo beždžiones užkrėsdavo
tikromis karštligės bacilomis,
tai pasirodė kad jy kūnas
jau neužsikrėtė, nes buvo
pripratęs. Taigi panašus čie
pijimas pirmą sykį parodė,
kad geriausiu vaistu nuo
karštligės yra ne vien geras
vanduo, maistas, atsakanti
dezinfekcija, bet ir čiepiji
mas.
Dabar jau panašuą čiepijimai buvo padaryti ir su žmo
nėmis. Pasekmės pasirodė
labai geros.
Bostonietis..

SUSITIKIMAS ANT LAIVO.

tad kas būty joje molio pritrupinęs. Tolitoli matės neaprėpiamai platus Didžiosios
Britanijos pakraštys.
Su kunigu nebesikalbėjau daugiaus
nei žodžio.
Susivėlęs vaikiščias, gerai išsispecijalizavęs, mikliai valė laivo kraštą. Kuni
go išpažintį, šluotą sukinėdamas, krėtė
laukan...
J as Š ys.

Neperseniai buvau susitikęs savo se
ną pažįstamą—mokyklos draugą. Dabar
nebedraugaujame daugiau: mūšy drau
gystei atėjo galas tada, kuomet sužino
jau, kad mano kamarotas įstojo kunigu
seminarijon. Praėjo ištisa eilė mėty. Ma
no pažįstamas likos kunigu.
Ir, štai, jį sutikau kaipo kunigą. Var
giai bepažinojau; persimainė ne kiek,, bet “kel one i pek lą
labai šventu išrodė. Bijojos akis pakelt,
kad tik kur-nors nepamatytu grieko. Aš
(Užbaiga).
nesistebėjau iš to: lyg aš nesu matęs dau
—Tas visai prasta, ko tik mums trūk
gybės kunigu, klioštorninkų bei klioštor- sta, pridirbam patįs sau. Pas jus tai vi
ninkiy! Jie visi turi akis • žemėn subedę, sai atbulai. Jūsų kapitalistai ne visuome
jiems visiems rankos maldingai ant pilvo nei tarnauja, o tik savo kišeniui, paveizsunertos.
dan: turčiai augina gyvulius, gal tu misSusitikom ant laivo, plaukdami per lini, kad jie tai daro, norėdami tarnauti
La-Manchą Didžiojon Bntanijon. Kur visuomenei? Visai ne, o tik dėl pelno.
mano senasis draugas važiavo,—nežinau, Padėkime į šalį šiuos klausimus, gali daneklausinėjau. Jam nebuvo reikalo nė bar girdėti apie juos ir ant žemės ypač
manęs apie tai klausinėti. Juk męs nebe- šiame laike. O ddabar eime, aprodvsiu
draugai. Gatvėje būtume vienas pro ki peklos stebuklus, kokiu dar nematei, kaip
tą savais keliais nuėję. Be to, męs ir kal apdirbame ūkę ir kitką.
bėjomės, tarytum vienas kito nepažinda
Išėję ant gatvės, susidūrėme karą, vi
mi. Juk tarp mudviejų nieko bendro ne sai nepanašų į mūsiškį, velnias įlipo pir
bėra! Juk jis kunigas.
mas, aš, atsiminęs, kad neturiu “nikelio”,
Maniau: štai, baigė seminariją, liko atšokau.
*■
kunigu—ar užganėdintas? ar ištikryjy ti
—Ko nesėdi?
ki? Juk jisai, ketvirtoje klesoj būdamas,
• —Neturiu kuom užmokėti,—atsakiau.
mane agitavo, kad nėra nei peklos, nei
Visi nusijuokė, bet šeimininkui ką tai
dangaus, kad žmogaus dūšią po smerčio pasakius ir jie nutilo. įėjom karan, duvėjas pasigavęs nešioja... Tai buvo kvai rįs pačios niekeno nejudinamos užsidarė,
los nesąmonės. Kasžin, ar jis šitai* be karas susijudino -ir daugiau, rodos, nei
prisimena?
nekrusterėjo. Sėdėjom visą valandą.
— Puikią naktį Dievas kelionei davė...
—Tamista, tai turbūt sugedo karas,
Jūra rami, bus gera važiuot...—šnekučia kad neina,
vis stovi ant vietos?
vo kunigas.
Šeimininkas norėjo prašnekėti, bet
—Čia, ponas kunige, da ne jūra,-atsa konduktorius suriko: “vulkanas, vulka
kiau.—Tuojaus prasidės,—mus dar ir pa nas!” Iš baimės pajuodau, išgirdęs tokį
sups mažumą. Smagu, kai supa...
baisy žodį.
—Ką sakot?—stebėjos kunigas.—Juk
—Ko bijai?
kalba, kad nuo supimo reikia sirgti? -ėmė
—Vulkano,—atsakiau, drebėdamas.
mano senas pažįstamas nerimauti. Mat,
—Nebijok, čia ne tokis baisus, kaip
jis buvo kunigas, nenorėjo išsiduoti, kad ant žemės; męs jo spėką pavartojam sau
yra toks jau žmogus, kaip ir visi kiti. Man, ant naudos._ Kuomet pas jus ugniakalžinoma, vis viena buvo: kunigas sirgs? niai daro blėdį, pas mus atneša didžiausią
Kas jau čia tokio! Maniau, lai išsispa- naudą visai peklai. Žiūrėk, suvadžiotos
viedos!
naujos pumpos duoda visai apielinkei ši
—Nežinia, kur kartais p. Dievas su lumą, šviesą ir elektrą.
simano griešną žmogų nubaust. “Tita
—Bet pasakyk man pirmiausia,—už
nikas”, štai, toks didelis laivas—nuskendo klausiau,—Kokiu būdu męs čia_ dasigair gana!—kalbėjo kunigas.
vom, juk karas stovėjo ant vietos.
—Taigi, nubaudė Viešpats,- tariau.
—Tamista, karas nestovėjo, bet daug
- Kunigas Montvila taipogi,prigėrė...
greičiau ėjo, negu jūsų karai, tik mūšy
—Taigi, prigėrė, a. a. 'Lai jam Die geriau įtaisyti, geriau moka sunaudot
vas duoda dangaus karalystę!—atsikvėpė elektros galybę, todėl tau ir pasirodė, kad
kunigas.
ant vietos stovėjo; priešingai, per tą va
—Va, ir męs dabar dar gerai važiuo landą nuėjo 300 myliu.
jam,—bet prasidės vėjas, užeis šturmas ir
Nestebėtina, kad apie jus velnius ir
galim nuskęst. Arba — rūkas, susitren- peklą—yra
daug kalby.
kiam su kitu laivu irgrimstam į dugną,—
O taip, męs galingi, su elektra vis
gązdinau kunigą. Aš juk žinojau, kad ką nu—veikiam,
o jos ir nestokuoja. Matai,
per La-Manchą galima geldon įsisėdus kiek iš šito vulkano
išsemiam. Pas jus
perplaukti.
—Lai ponas Dievas susimyla ant mū priešingai, vulkanas įvaro baimę.
—Pas jus didžiumą darbu atlieka
šy!—maldingai pratarė kunigas.
Laivas jau truputį supės, kunigui ro elektra, bet kas jums apdirba laukus?
‘ —Gerąi, kad užminei, dabar sėsime į
dės, kad skęstam.
Čia-pat greta mūšy mikliai matrosas orlaivį ir aš parodysiu dirvas. Orlaivis
skrido, lyg paukštis: išlėto irv greičiau.
triūsė, pnrišinėdamas bagažo sandėlį.
—Audros laukia, — tariau. Laivas Dirvos apdirbta puikiai, prie vienos lygu
mos visokiais javais apsėtos. Sustojome.
kaip-tik šonu pakrypo.
—Ar būna, kad... kad čia laivai skęs Nors buvo karštis, bet ant žolės žibėjo
rasa.
tu?—paklausė.
—Kokiu būdu užsiliko rasa ant žolės?
—Tiek ir tiek!—atsakiau. •
Dar už valandėlės kunigas tarė:— Ei —paklausiau.
Velnias, nusijuokęs, paspaudė guziką
siu pasimelsty.. .—ir nuėjo žemyn kajuton.
“Ir už mano dūšią”—pamislijau ir ir iš visy pusių pradėjo vanduo tirškėt.
pasilikau ten, kur stovėjau—laivo vidury. Sutemus, parėjom namo ir, pavakarienia
Supti dar labiaus pradėjo. Da reikėjo vus man nežinomu valgiu, rengiausi gulti.
Tai pamačius, Venusė nusistebėjo.
važiuoti kokios aštuonios valandos.
—Kaip, tamista manai eit gult? Toks
Ilgai kunigas kajutoje poteriavo. Tur
būt Dievas išklausė visas jo_ plonučio pa puikus vakaras, eisime į parkus, pamaty
si peklos gamtos dovanas.
auksuotais kraštais brevi j orelio maldas.
Vakaras dailus, parkuose žaliavo me
Pagaliaus,kunigas sugrįžo ant viršaus.
džiai, žydėjo gėlės.’ Kvapsnis, saldus oras
—Pasimeldžiau, kad ponas Dievas užpildė
Krūmuose visokiais
duoty mums laimingą kelionę...—prabilo, linksmaisapielinkę.
balsais čiulbėjo paukščiai. Di
stengdamos prasijuokt. Mačiau, kad nuo džiai nusistebėjau
Venusės atsakymu, kad
ilgy maldy, kajutoj bebūnant, kunigui pa vietoje gyvy paukščiu
čiulbėjo dirbtiniai.
sidarė bloga.
Viduj parky rodė krutančius .paveikslus.
—Taip, malda sudrūtina širdį,—ta Žmonių buvo daug, visi žiūrėjo su nuosta
riau kunigui.
ba. Pirmutinius rodė iš žemės gyveni
—Ištvirkęs svietas, — ėmė kunigas mo; beveik visi peklos gyventojai susiju
skus ties, --tokioj valandoj turėtu melsties, dino, kurie tik buvo tenai; vieni dūsavo,
o čia—vietoj švento rašto—laiko nusitvė kiti verkė. Čia rodė kalėjimus, tvirtoves,
rę kortas.! Šitaip Dievą lengvai užrūs kariškus laivus, kartuves, turčius, skur
tinti ...
džius, damas su visais išdidumais, ant ga
Vėjas trenkė vilnį į laivą ir mus ap lo prostitutės gyvenimą. Jauna, yt an
nešė ištryškusiu vandeniu. Kunigas ma gelas, išeina ant vieškelio, iš vienos pusės
nė, kad su_ Dievu ištikro mažas juokas. didelė bado šmėkla, iš antros — mirtis.
Laivas supės. Daugelis žmonių ©jo paei Priešais jos rituoja pinigas į prostitučių
liui laivo grotu laikyty...
urvą, mergina išlėto žengia, bauginama
—Svietą parmazoniški raštai ištvir bado ir mirties; pinigas toliau rituoja.
kina... Ištikro, reiktų sukurti didelis lau Ant galo įbrenda visai urvan ir pasidaro
žas ir į jį sumesti visi eretikai ir jų bjau iš jaunos mergaitės baisi šmėkla.
rus popiergaliai. Supleškėtu velnio ma
Parėjęs, buvau susikrimtęs, tuojaus
čiai—Kunigas apmaudavo, o akimis tary norėjau grįžti ant žemės. Velnias, tai
tum priešb jieškojo. Eretiku neapykan pamatęs, nusistebėjo.
ta atsimušė veide. Kunigas darė baisią
— Tamsta pamiršk apie žemę, juk čia
grimasą. Pagaliaus, suskubo parpulti geriau..
ant suolelio....
—Taip,—atsakiau.--Jūs peklos gy
ventojai, visi mokinti, dailaus sudėjimo,
Laivas supės. Aplinkui kunigą sto nenusidirbę; bet aš gi panašus į šmėklą,
vėjo ratu sustoję flamandai-darbininkai. man gėda su jumis maišytis; aš jokio nau
Aš taipogi veizėjau,—aš, kaipo parmazo- dingo darbo pekloj negaliu atlikti.
—Nemanyk taip blogai, ne tu vienas
nas, džiaugiaus: kam kunigas laužus kro
toks, pilnas dangus tau panašiu. Tamsta
vė! Gerai!—maniau.
Aš žinojau, kad ant laivo kunigas ne- gali atlikti labai svarbu darbą. Męs ma
bevarinės daugiau šventybių. Iš ko jau nom tamstą siyst į dangų su reikalais.
Ir aš sutikau žygiuot. Kitą kart pa
te?! Visą laivo kraštą nebjauriojo, buvo
rašysiu iš kelionės po dangy.
nusivėmęs, bjauresnis už gyvulį!
Brėško diena;, Jūra išrodė taip, lyg
Jonas Rėdą.
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Nekviestoji mote
rų apginėja.
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ir kaip tik gavo pasprukti, o
užpuolikai vis rėkė, kiek kat
ras galėjo. Taigi dabar jau
antru sykių užpuolė kitų
mieštų žmones mūsų tautie
čiai.
J. Lukšinis.
Nuo red. Šioj korespon
dencijoj apleidžiame vietas
apie p. p. Kirdiejų ir Orlauską. Bet pagaliaus priveršti būsime tų ponų darbus
paskelbti. Taigi persergiame: nelįskite į balą.

Edgewater, N.J.
Birželio 10 d., einant skebams į darbą, pasitiko būrys
streikierių, kurie norėjo su
laikyti skebus. Bet šie išsi
traukė revolverius ir pradėjo
šaudyti. Tuoj pribuvo polici
ja ir suareštavo 3 streiklau
žius, tarpe jų vieną lietuvį,
Levonaitį. Jiems atėmė re
volverius.
Ten buvęs.

Dideliai stebiuosi iš “Lai
svės” redaktoriaus, patalpi
nusio “L.” N50 O. Šapiutės
i- '
straipsnį. To straipsnio pa
kraipa yra priešinga visiems
kitiems “Laisvės” straip
sniams, kur kalbama apie
Elizabeth, N. J.
moterų dalykus. ~
Birž. 16 d. lietuvių jaunuo
O. Šapiutė rašo apie vy
Labai svarbus praneši menės kliubas laike pikniką.
rus, kurie suvadžioja savo
Jau išanksto buvo išsiųsta
mas.
—Rožyte dukružėle, nusi-1 moteris. Tie vyrai išsiveža
Susivienyjimas Lietuvių vežimai su valgiais ir gėri
bodo man toje Amerikoje. merginas į “teatrą, į sodą ir
Amerikoje nuo los dienos lie- . mais. Visi tikėjosi linksmai
Visi čia mūsų neapkenčia. lošia įsimylėjusio vyro rolę”.
Bet, ant
pos mėnesio 1912 metų įveda oraleisią laiką.
Vis .męs jiems grinoriai ir Tuom pačiu laiku tikroji
lietus
skyrių pašelposligoje. nelaimės, užpuolė
grinoriai. Bomai pakaušius žmona apie tai nieko nežino
Tas skyrius yra labai svar ir lijo per ištisą dieną. Mer
skaldo, per streikus policma- ir vyras laimingai vadžioja
bus netik dabar gyvuojan ginos ir vaikinai nesmagia
nai vaišina buožėmis, sena ją už nosies. Pagal O. Šapiu
čioms Susivienyjimo kuo me ūpe turėjo grįžti iš kelio
torius Rootas nori visus mus tės nuomonę ' taip ir turėtų
poms, bet ir pašelpinėms nės.
išginti iš šios šalies. Nosibo- būti, nes tuomet, kuomet
draugystėms, kurioms daug Smagu tik, kad mūsų jau
do man klausyti tų išmetinė žmona sužinos apie vyro
geriaus ir naudingiaus yra, nuomenė gana smarkiai dar
jimų. Matai, Rožyte, jeigu veidmainystę, grius šeimy
prisidėjus prie Susivienyji buojasi, platindama literatū
pas mus Lietuvon atlįstų niška laimė. Kaip matote,
mo vesti pirmyn savo narių rą.
gaujos ateivių, įsispraustų į O. Šapiutės nuomone, reikia
šelpimo darbą pagal vienodą Laikraštį skaito žėdnas be
visus pakampius, ar mums budavoti šeimynišką laimę
vienas sąnarys, daugiausia
tvarką ir iš vieno centro.
būtų smagu? Taigi aš ir ne- ant veidmainystės. Šapiutė
“Laisvę” ir “Keleivį”, nes
padyviju amerikonams. Ne- stačiai sako: “vyro labai ne
Pagal naują S. L.A. narių
patįs mato, kad tiedu laik
mislyk, Rožyte, kad aš vie įžeisi, nes mūsų gadynės pa
priimtą ir XXVII Seimo už
raščiu neša naudą.
na taip šneku. Ana ir “Sau pročiai vyrams viską leidžia.
tvirtintą Konstituciją, Susi
lė” rašo ir advokatas iš Chi- Jis ir toliau ves tokį gyveni
vienyjimas Lietuvių Ameri Vien tik gaila, kad mažai
bepriklauso prie jaunuome
cagos Bradchulis tvirtina, mą, kokis jam patinka”.
koje mokės kiekvienam na
nės kliubo, pagal Skaičių Eli
kad reikia vyti iš Amerikos Taigi, anot Šapiutės, mo
riui pašelpos ligoje po $6.00
zabeth lietuvių.
visus nenuoramas. Tiesa, tai teris daugiaus niekas, kaip
savaitėje per pirmąsias 15
Fotografistas.
cicilikų kaltė, bet ir mums, tik žaislas-lėlė vyro rankose.
savaičių ligoje ir po $3.00
geriems žmonėms, nesmagu. Jinai turinti skęsti sapne-neVyras, kaip nykštukas, ale užtai nuotaka, kaip statinė. Kažin kodėl nykštukai per sekančias 16 savaičių li
žinioje.
Jos
laimė
tik
neži

—Kamgi tu važiavai,
gos. Taip pat moteris gaus Pas mumis naujienų nepri
jieško didelių pačių, o nykštukės augalotų vyrų?
nojime.
I pašelpą ant lygių su vyrais trūksta. Birželio 8 d. nuo
mama, Amerikon.
—Kam važiavai! Dar ji Teisybė, taip buvo per am lėtinę, paskui pameluoja švietos reikalai taipgi neblo Susirinkusieji išsiskirstė su visose ne nuo palago paei J. F. pabėgo pati. Paskui
klausia. Žinia, ne iš gero žius, bet kaip negražu, kad žmonai, kad buvęs susirinki giausiai stovėjo: prelekcijos tvirtu pasiryžimu ateityje nančiose ligose, o palage vėl sugrįžo, bet vyras neno
vės. Reikėjo duona pelny Šapiutė pripažįsta tai galimu me, arba viršlaikį dirbęs.
rėjo priimti. Kilo peštynės
buvo rengiama kas šventa dirbti dar sparčiau i ‘Aušros” gaus vienu sykiu $6.00.
ir
mūsų
laikais.
Tai
juk
di
tis.
Mokestis į tą skyrių—30 ir taip smarkiai susirovė,
Kaip matote, O. Šapiutei dienį, išskyrus metines šven ir apšvietos labui.
—O tu misli, kad kiti at džiausias pasityčiojimas iš širdis iš'džiaugsmo tirpsta, tes. Buvo kelios net “ex Nuo savęs turiu palinkėti centų mėnesyje.
kad vyro galva pasidarė su
moterų
judėjimo
ir
tiesų.
vykėliai važiavo iš gerumo?
kuomet vyrui pasiseka taip tra”. Prie to dar liko įreng kuogeriausių pasekmių tame Įstojimo mokestis į skyrių skilėmis. Pačią paėmė į be
--Aš visai nesakau. Bet Argi Šapiutei ne į galvą ne prigauti moterį.
ta knygų sankrova knygyno darbe!
pašelpos ligoje: nuo 18 iki 30 langę, o vaikai likosi be prie
St. Strazdas.
ateina
mintis,
kad
panašus
kam jie čia buntavojasi, lermėtųamžiaus--$1.50; nuo 30 žiūros. Birželio 15 d. buvo
Bet aš pasakysiu, kad žmo kambaryje.
Lawrence. Mass.
mą kelia. Paskui mus visus šeimyniškas gyvenimas, kur na ir be kaimynkų praneši Iš turto raštininko raporto
iki 35 metų amžiaus—$3.00; teismas, kuris viską paliko
Neseniai
čia
4
tautininkai,
vyras turi kelias žmonas, yra mo, pati savo širdžia ir pro paaiškėjo, kad abelnas kuo
dėlto ir neapkenčia.
nuo 35 iki 40 metų amžiaus be pasekmės.
susidėję,
nusipirko
kempę
paprastoji
paleistuvystė.
Vi

--Kapitalistai neapkenčia
Panašių istorijų su jais ne
tu daug greičiau atjaus vyro pos stovis geras: veik visi na (country club). Savininkai: —$4.00; nuo 40 iki 45 metų
są
bėdą
Šapiutė
verčia
ant
tų
lygiai visus, ar jis bus grinoneištikimybę.
Tuomet jai riai yra pilnai užsimokėję sa A. Ramanauskas, J. Buzevi- amžiaus $5.00; nuo 45 metų viena atsitiko. Tokiais pasi
rius,arba pilietis. Neapken moterų, kurios praneša žmo prisieina ne tylėti, ne “sap vo mėnesines duokles.
elgimais gėdinama tik lietu
augščiaus—$6.00.
čius,
J.
Zajančkauskas
ir
J.
nai
apie
vyro
neištikimumą.
čia visus darbininkus, kurie
Prie skyriaus pašelpos li vių vardas ir ypatingai nu
nuoti”, bet iš pirmos dienos Toliau sekė tarimai. Svar
pučia prieš vėją. Matai, ma Bet ar Šapiutė nežino, kad apskelbti kovą. Tylėjimas biausias iš jų‘ buvo pinigiš- Leisauskas.
Dir-dir.
goje gali prigulėti visi sveiki kenčia vaikai.
9
birželio
buvo
įkurtuvės,
ma, męs taip sprendžiame, vėliaus ar anksčiaus žmona ir neva-nežinojimas ir bus kas klausimas. Mat, atėjus
Susivienyjimo Lietuvių Ame »
Worcester, Mass.
tai
visiems
buvo
viskas
uždykad kiekvienas žmogus, bile vistiek patirs apie vyro ne didžiausia' kančia. Gyveni vasaros sezonui, visokios
rikoje nariai; visi naujai pri Darbai eina vidutiniškai.
ištikimumą.
Ji
tuoj
patirs,
jis tik dirba, turi teisę ten
sirašanti prie Susivienyjimo,
mo laimė tai ne pasakos— įplaukos sumažėjo, kitos net
gyventi, kur jisai nori. Tos kad vyras savo meilę dalina svajonės, bet tikroji neveid ir visai išseko. Salės gi ran Kitą savaitę, t. y. 16 birž. į apsaugos skyrius, gali taip Iš kitur pribuvusiam darbas
nelengva gauti, dėlto, kad
,Šv. Elzb. draugystė nusisam
kelios žemės pėdos, kurios tarp dviejų ar trijų neva nu maininga meilė.
gi
prisirašyti
ir
prie
skyriaus
da ir kitos išlaidos stovi ant dę tą pačią kempę nuo augkun. Bukaveckas susižinojo
aplaistytos vargdienio pra mylėtinių. Tokis vyras, ku*vietos. Tarta užtraukti pa- ščiau minėtų biznierių. Po pašelpos ligoje.
O. Adomaitienė.
su kaikuriomis kompanijo
kaitu, yra jojo ir niekas ris taip elgiasi ir dar veid
skolę. Čia apsireiškė kuopos nai savininkai liepę pasirū Pranešdami apie tai, kvie mis ir pradėjo duoti paliudi
neturi teisės jį iš ten nu-' mainiauja, nevertas žmogaus
čiame prie šios pažangios jimą į darbą. (Nuo red.: ‘ro
narių entuzijazmas: tuoj at
pinti
raugalo.
Todėl
drstė
vardo, o O. Šapiutė jį beveik Korespondencijos sirado keli ir ant vietos pa"vyti.
tautiškos organizacijos, t. y. dosi, tie paliudijimai negi
prisivežė
15
bačkų
alaus
ir
-Bet kam buntavojasi, išteisina.
prie Susivienyjimo Lietuvių liuoju). Žodžiu sakant, ati-.
skolino 100 dol.!
manė
padaryti
gerą
biznį.
paskui dėl jų visiems nesma Visas moterų judėjimas
Chicago, Ill.
Amerikoje, visus lietuvius ir
Antras klausimas, tai re
gu. Štai ir pradeda ranko tame, kad įgyti daugiaus ži Birželio 10 d. š. m. įvyko formos pačioj kuopoj, iki Bet, ant nelaimės, atėjo vie lietuvaites. Norinti įstoti, darė ofisą. Gauti paliudi
Apžiūrėjęs kreipkitės prie vietinių kuo jimas nelengva, nes prašo
mis badyti.
nių ir teisių. Nežinojimas “Aušros” dr-jos 1-mos kuo šiol pirmininku, salės, skai nas policistas.
— Kodėl gi tu, mama, bun- didžiausias moterų priešas. pos metinis susirinkimas. tyklos ir knygyno užžiūrėto- viską, davė žinią, kad pribū pų, o kur tokių nėra—tver 6 dol.
tavojiesi, kad tau bomai gal■ Darbininkė moteris lygiai Tikiuosi, neprošalį bus pami jum buvo vienas asmuo, p. tų su vežimais. Neilgai lau kite naujas. Visokias infor- Žiūrėkite, kas darosi lais
vą suskaldė. Pati padėjaii dirba su vyru ir nori matyti nėti kiek plačiau apie jį. V. Mišeika. Dėlto (gal ir kus, atvažiavo 5 policistai.~ I macijas galit gauti iš centro. voj šalyje.
K. Daugėla
Pirmą sykį išvežė 2 pilnas ir
savo parašą, skųsdamasi po• | savo žmoguje draugą ir pa Svarba ne tame, kad tai
Rašykite
šiuo
adresu:
Susi

dėl kitų “priežasčių”...) mū 3-čią pradėtą gerti, o 2 jau
licijos viršininkui. Ar ma tarėją, bet anaiptol nenori “Aušros” dr-jos pirmoji kuo
sų ‘ ‘kultūrtregų” labirinte buvo išgertos. Antrą syk vienyjimas Lietuvių Ameri
Juokų kąsneliai.
tai! Pati nenori, k^d tau pa būt “zobova” jo rankose. Tik pa, bet tame, kad ji yra
gimė keista avantūra—“ne- sugrįžo ir vėl rado begeriant koje, 307 W. 30-th St., New
kaušį skaldytų, o kitiems siū tai kapitalistiškoje klesoje vienintelis mokslo ži
užsitikėjimas”... Norėdama ir jau 2 buvo išgertos, trečia York, N. Y.
Ačiū.
lai nuolankumą. Nemislyk, gali dėtis (ir dedasi) taip, kaip burėlis tarpe Chicagos lie
A. B. Strimaitis.
išvengti to viso, kuopa nuta da buvo nepabaigta, 7 pil
Męs, tepiiojimosi organi
kad žmonėms skaldo galvą I to nori O.Šapiutė. Tenais vy- tuvių.
rė atskirti pirmininko darbą nos. Visas susidėjo ir išsive
Rochester, N. Y.
zacijos merginos, išmėgino
tiktai ant Broadway, skaldo ras turi savo numylėtines, o Iš dienos tvarkos paminė nuo užveizdos-užžiūrėtojo.
p.profesoriaus Bevardžio
visoje Amerikoje.
žmona vėl savo vaikinus. siu čia svarbesniuosius daly Sykiu su tuomi kilo klausi žė.18d. šio mėnesio buvo teis 15 d. birž. atsibuvo teat me
apskelbtą receptą sutaisymui
Na, tegul jau bus tavo Taip daroma veik atvirai ir kėlius. Komisijų raportai, mas apie apmokamą užveiz- mas. Visi 4 savininkai liko ras L. V. knygyno. Persta maliavų ir pripažinome už
“Žilė galvon, velnias uoteisybė, tegul žmonės pučia tatai rodo didžiausį kapita- valdybos raportas, piniginis dą. Įrengus knygų krautu nuteisti užmokėti po 50 dol.; I tė:
degOn”. Sulošė vidutiniškai, geriausią visame pasaulyje.
prieš vėją. Bet tie cicilistai listų nupuolimą. Tenais vy- kuopos klausimas, rinkimai vę prie knygyno, reikalingas
Už gerą širdį ir triūsą męs,
dar
žada
apeliavot
į
augštesnors
artistams
ir
buvo
labai
tėphojimosi
organizacijos
galėtų pūsti prieš vėją ir Lie- ras laiko savo žmoną tik dėl valdybos ir komisijų.
žmogus, kuris būtų ten per nį teismą. Draugyste liko sunku, kadangi ant steičiaus merginos, išreiškiame p. pro
tuvoje. Jeigu jie tokie drą- firmos, dėl žaislo,arba dėlto,
Iš komisijų raportų paaiš ištisą dieną. Priešingai— išteisinta, lai kas čia gali negalima nei apsisukti.
fesoriui Bevardžiui širdingą
sus, tegul važiuoja į Lietuvą kad gavo gerą kraitį.
kėjo, kad jos—nerangios... krautuvė turės žlugti. Tarta sakyti, kad ne tautiškas dar- Deklamavo p. Vaišnoriutė ačiū ir išrenkame jį mūsų
su tamsa kovoti.
.
Bet yra didžiausias nusi- Veik visi jų “raportai” ati tokiam užžiūrėtojūi mokėti bas; jau dabar keliais siek- Lq ĮaiSVe šventoji), K. Ta- organizacijos garbės nariu:
™a™a^pripažįsti(dėjimas skelbti panašias ne dėta “ant toliau”. Svarbes 50 dol. į mėnesį algos. Bet sniais pakilo musų brangi tau- mošiunienė (Dangų mačiau)
visgi, kad Lietuva tamsi. švarias nuomones tarpe varrius neatsisakys priimti nuo
nis mano nuomone, buvo pir čia, suvedus kuopos metines ta augščiau!
.
ir Bindokaitis. Eilės nusi- mūsų tą dovaną.
Ačiū už tai. Bet apie tai,. .
kada norsJcitu sykiu pakai-1
^uterų. Teisybė, mininko raportas. Iš jo pa išlaidas,pasidaro minimum Nors diena nelabai buvo javė gerai. Stančikas persta- Organizacijos pirmininkė ‘
UuHpasa-Įa>it pat pabaigos. O. Šapiu- aiškėjo, kad knygyno, skai 1057 dol. Įplaukų gi 757 dol., graži ir biskį linojo, bet svebesime. Dabar°af
. '
Džan Bambą ir nemažai
Rūta
kyšiu, kad labai negražu yra tė, susigriebusi, jog jau per tyklos, mokyklos ir apšvie stoka 300 dol.
Tarta pa čių pribuvo nemažai. Buvo jU0)<0 pridarė.
P. S. Minėtos organizaci
norėti, kad soči ja lįstus su- daug nusiyrė, begindama tos, kaip antai prelekcijų da rengti tam tikslui 2—3 vaka ir iš kitų miestelių. Viskas
Nors prie knygyno priguli jos merginos nutarė už
kimštų į kalėjimą, Rusijoj I veidmainystę, sako, neva pa lykai stovėjo maždaug šiaip: rus ir prie progos atsišaukti buvo gražiai.
net keturios draugystės, bet klausti p. prof. Bevardį,
viešpatauja caras ir tūkstan siteisindama: “velyk vyrui
knygynas turi apie 100 su- į Chicagos draugijas, kad pa Štai pribuvo ir stock yar- žmonių mažai buvo teatvykę. ar apsimoka prigulėti prie
čiai žmonių yra išsislapstę, i . , .
Seniau taip buvo Vokietijoj, aPie tai pranešti, duot jam virš skaitytojų; skaityklon starosios paremtų skaityklą do studentai, atsivertėliai Gaila, kad žmonės nenori su sufragisčių ir ar nėra jų rei
Francūzijoj ir kitose šalyse, persergėjimą ir patarimus, o lankosi, vidutiniškai imant, ir knygyną, nes kaip skai prie jųjų ir dąųgiaus panašių, prasti knygyno naudos. Po kalavimai tušti?
Geriausi žmonės vis negalė- ne jo žmonai”.
12--15 žmonių kas vakarą; tykla, taip ir knygynas ne įsitraukę šlico, kad būtų drą perstatymui buvo šokiai ir
RED. ATSAKYMAI.
davo būti savo tėvynėje. Bet Taigi išeina, kad reikia mokyklą lanko taipgi apie apmokamas, t. y. visuome sesni. Na ir užpuolė F. Žuskrajojanti krasa.
gyvendami, svetur jie rūpi- mald t- to seno vilko kuris 100 žmonių. Beje, pastaruo-i nės įstaigos.
ravlį, būk jis parašęs nepa
J. PAKARKLIUI (Norwoode). Bū
Paparčio Žiedas.
Pagalios
sekė
rinkimai
val

tinkamą
korespondenciją
ju
laiko,
tariant
pirmininko
damas
So. Bostone, meldžiamas Tam
tai, tavo kuniginė partija H]a^u, jau keli metai apgauužeik "Laisvėn”. Nesuprantame
darbuojasi Lietuvoje po caro dinėja savo žmoną. Pnes- žodžiais, mokinių skaitlius dybos ir įvairių komisijų. (“Laisvėje”) dėl tų ponų ir Nuo red. Kitas kores sta,
jūsy minčiy. Rodosi, koresp. veik ižsparnu. Bet kitos partijos doriškai nupuolusį vyrą sumažėjo, bet tai dėlto: pir Valdyba veik visa išrinkta pradėjo tą vaikiną už rankų pondentas iš Rochesterio tisai tilpo; o savo prierašą męs galėjo
veikia slaptai. Taigi negrą- tokie prašymai netinka. Mo- ma—atėjus vasaros sezonui nauja ir, prie to dar, reikia tąsyti, visokiais žodžiais Lazdinėlis praneša: “ligi šiol me padėti. Kaip jūs turite savo nuo
žu tyčiotis iš sočijalistų. Jie kėdamas suvedžioti savo daugelis užimti su kitais rei paminėti—iš pažangiųjų žmo biauroti, kaip vilkai staug pas mus buvo lošiama vien monę, taip ir "Laisvė” gali ją turėti.
LAZDINELIUI.
Talpiname ank
jau parodė šimtą karty
kartų dau
dau- žmoną, jisai dar labiaus su- kalais, antra—atėjus vasarai nių.
dami ir kumščia grūmoda tik maži veikalėliai, bet ant sčiaus gautą.
taviškiai
...
.
. _.
giaus drąsos, negu i.........
Galų-gale po trumpo pasi mi. Tas vaikinas, ilgiau ne rudenio L. S. S. 7 kuopa nu TEN BUVUSIAM (Edgewater,N.J.)
ir dar daugiaus parodys. No- ^e(^^los. lr Parėjus. Juk ir pati mokykla susiaurinta:
Apie tą lietuvį gana bus paminėjus, jog
rėdama juos sugėdinti, tik- O. Šapiutei patinka, kada liko tik du skyriai—angliškos kalbėjimo susirinkimas už galėdamas klausyti, stengė tarė sulošti didesnį veikalą skebaUja. Kodėl tą varentą išėmė ant
B'ertašek—nesuprantame.
vyras, buvęs pas savo numy- kalbos ir aritmetikos. Apr darytas apie 12 vai. nakties. si pasiliuosuot nuo užpuolikų ir pasirinko “Blindą”.
tai save išsiduoti.

LAISVE

VIETINES ŽINIOS
Jaunuomenės Ratelio pasi
važinėjimas ant boto 23 bir
želio labai gražiai nusisekė.
Tik vienam išnetyčių teko
išsimaudyti. Žmonių buvo
prisirinkę daugiau, negu 80.
Kun. Žilinskui vėl bus var
go, kolei išsikolios, kadangi
visos kantarkos buvo ant bo
to. Sugrįžo iš ekskursijos
pusė po devyniŲ.
Kitą nedėldienį, 30 birže
lio, važiuos ant boto socijalistai. Geistina, kad viskas
būtu taip gražiai, kaip ir per
Jaunuomenės Ratelio pasi
važinėjimą.

• Jei nori teisingai ir atsa
kančiai apdrausti (inšiūrinti)
savo gyvastį geriausioj kom
panijoj, tai kreipkis per laiš
ką arba ypatiškai į ofisą pas:
Antanas Ivaškevič,
73 Tremont st.,Boston,Mass.
Telefonas Haymarket 2151.

Jurgis Urbšaitis, motery ir
vyry kostumeriškas kriaučius, siuva visokias drapanas,
taipgi išvalo, prosina, sutaiso
ir nudažo. 255 Broadway,
So. Boston, Mass.

Pajieškojimai.

MUZIKOS MOKYKLA

Pajieškau savo draugo Juozapo Po
ciaus ir pusbrolio Antano Eitučio, paei
na iš Kauno gub., Raseinių pav., Kalti
nėnų vol., pirmiau gyveno West Wan*
field, N. Y., 3 metai kaip Amerikoj.
Turiu svarbų reikalą, todėl meldžiu at
sišaukti šiuo adresu:
Jonas Kedis,
118 N 7th st.,
Springfield, Ill.

Aš, Marijona Banaitukė, po vyro Ged
vilienė, pajieškau savo tėvo Jono Banai
čio, apie 20 metų kaip Amerikoj, paei
na iš Suvalkų gub., Kidulių gmino, Kai
melių kaimo. Pirmiau jisai gyveno
Collinsville, Ill., o dabar nežinau, kur
randasi. Meldžiu atsišaukti šiuo adresu:
Mary. Gedvilienė,
Box 82,
Thomas, W. Va.

Įsteigta D. L. K. Vytauto Beno. Tai
gi, kurie mylėtumėte prigulėti prie šio
beno, meldžiame atsilankyti Penedeliais, Seredomis ir Pėtnyėiomis nuo 7 iki
10 valandai vakare į ruimą po num. 389
Broadway, So. Bostone. Męs norime
sutaisyti bertą iš 40 ypatų, todėl malo
nėkite prigulėti iš Cambridge, Brightono, Bostono ir So*. Bostono. Kiekvieną
išmokinsim greitai ir gražiai grąjįt, to
dėl mylintiems muziką yra geriausia
proga čia prigulėti ir išmokti puikiai
grąjįt. Širdingai visus užkviečia atsi
lankyti D. L. K. Vytauto
KOMITETAS.

PARSIDUODA

TIKRA DEGTINE

NAMAS su 9 kambariais, tinkantis gy

venimui dėl 2 šeimynų. Kiekvienam
kambaryj randasi gazas. Visas namas
ištaisytas konopuikiausiai ir parsiduoda
tik uz $1.100. Būtinai turi parsiduoti
prieš Rugsėjo mėnesį. Norinti pirkti
kreipkitės šiuo antrašu:
PETER SCHELFHANDT
8 Mitchell St.,
So. Boston, Mass.

•

TIKROS RUGINES arba BOURBON DEGTINES
Tai ateikite pas mus, nes mus liBOTHNR yra išsistovėjus medyj ir
užpečėtyta Jungtiniu Valstijų sandeliuose, taipgi užpečėtytn honkose |>o
priežiūra Jungtinių valstijų valdžios vientik del mus.
Taipgi pristatome veseilioms ir per laišką užsisakantiems už prieina
mą kainą.

Dr-stė Liet. Taut. Brol. Pašelpos vardu

BURKE, GALLAGHER & CO.

L,. K- Gedenilno No. 1

Ant Town of Lake, Chicago, III.
ADMINISTRACIJA:
Prezidentas K. K. Strzyneckis,
4602 So. Ashland Ave., Chicago, Ill.
Vice-Prez. St. Ragauskis,
4612 S. Wood st., Chicago, III.
Protokolų Rašt. A. A. Poška,
4623 S. Marshfield Ave., Chicago, III.
-.-T.-.,;
f.
Finansų Rašt. F. Yaugel,
4606 S. Paulina st., Chicago, Ill.
F. STROPIENE
Pabaigusi kursą Womans Medi* 0 Iždininkas A. J. Beržynskis,
4600 S. Paulina st., Chicago, Ill.
cal College, Baltimore, Md.
Organo užžiūrėtojas A. M. Barčius,
Pasekmingai atlieka savo dar4649 So. Ashland Ave., room 5
bą prie gimdymo, taipgi suteikia
Chicago, III.
visokias rodąs ir pagelbą įvairiose moterų ligose.

396 ATLANTIC AVE., NBWA<ffiES BOSTON, MASS.
Parduodame gorčiais už visai žemas kalnas.

B—■

Akušerkaig

Nepamiršk užeiti pas lie
!
tuvius. Jeigu nori nusipirkt
;
Pajieškau
savo
pusbrolio
Jurgio
But

šiaudinę skrybėlę, tai ateik kaus, paeina iš Kauno gub. ir pavieto, [
§
pas mus, nes mūšy krautu Veliones parapijos; pirmiaus dirbo New >i
s
vėj randasi visokiomis pre Britain, Conn., o paskui išvažiavo darbo '
jieškoti ir nežinia kur dingo. Meldžiu '
kėmis— nuo 50 c. iki $5.00. atsišaukti šiuo adresu:
>
Privatiška bostoniečių kuo Tamošaitis ir Yurgeliunas
Mrs Z. Weliczkiene,
OFPISAS RANDASI:
Bristol, Conn.
pa laikė pikniką p. Žvingilo 233 Broadway, So. Bostone. Box 757,
e) 30 W. Broadway
e)
farmoje Bedforde. Pasilink
SO. BOSTON, MASS.
*a)M949^4c)Mc)4c><QiCc)4c)4c)4e)44
Pajieškau
sau
darbo
prie
lietuviško
Pa
j
ieškau
mergaitę,
kuri
smino labai gražiai. Už ma
biznio. Esu geras darbininkas ir atsa
lonu priėmimą ekskursantai gali kalbėti ir rašyti lietuviš kančiai atlieku darbą, nes gerai esu ap
sipažinęs su rokundomis, Jeigu kam'
taria nuoširdžiai ačiū ponams kai, lenkiškai ir angliškai. reiktų
gero darbininko, tai kreipkitės
Turiu jai gerą darbą ofise. šiuo adresu:
Žvingilams.
Draugijos
Atsišaukit šiuo adresu:
Mike Buinickis,
20 Wright avė.,
Northampton, Mass.
A. Ivaškevič
Dorchesteryje šv. Magrieir Biznieriai!
tos bažnyčioje zakristijonas 242 Broadway, So. Boston, Mass. Pajieškau Prano Rupainio, paeina iš
rado pamestą kūdikį. Vai Biblija arba šventraštis lie Kauno gub., Raseinių pav., Švėkšnių
Jisai gyveno Des Moines,
kutis buvo gražiai aprengtas. tuviškomis litaromis, 1127 miestelio.
Jeigu norit, kad jūsų spaudos
Iowa ir, būdamas sekretoriumi Lietuvių
puslapiy, gražiai apdaryta, Ukėsų Kliubo, nuskriaudė minėtą d-stę
darbai būtų atlikti greitai,
gražiai ir suprantamoj kalboj,
Bostono, žydės apskelbė kuri kaštuoja 4 dol., bet da ant kelių desėtkų dolerių ir išsinešdino
tai duokit spausdint į
nežinia kur. Jisai yra 5į pėdų augščio,
bar
parduodu
už
$2
ir
expreboikotą košerinės mėsos par
są apmoku. Pasiskubinkite. veidas sublogęs, akjs mėlynos, be ūsų.
davėjams. Streikuoja prieš Taipgi reikalauju agenty dėl Jeigu tektų kam nors tokį poną pama
tyti, praneškit tuojaus man, už ką bū
mėsininkus 70,000 žydų. Ir pardavinėjimo biblijos .Agen siu
labai dėkingas.
taip jau mėsa brangi, bet už tams duodu gerą uždarbį.
T. Bargaila,
Petras
Bartkevičia
1100
Allen
st.,
Des Moines, Iowa.
košerinę mėsą imdavo dar
877 Cambridge St.
brangiau. Visi tvirtai nuta
E. Cambridge^VIass.. Pajieškau savo brolių Vinco ir Prano
rė nepirkti mėsos, kolei ji
Makaravičių, paeina iš Vilniaus gub.,
neatpigs. Už tokią mėsą,
Męs atliekam visokius spau
Trakų
pav., Aukšdvaro volosties, ZabaVienatinis So. Bostone lie
dos
darbus daug gražiau, negu
kuri kaštuoja 16 centų, žydės tuvis šiaučius, kuris užlaiko rauskų kaimo. Jie patys arba kas apie
kitos spaustuvės ir už pigesnę
juos žino, malonėkite man pranešti šiuo
turi mokėti 25 c. Rabinai ir naujus čeverykus, taiso se odresu:
kainą. Spausdiname
TS
nus,
uždeda
robus
ir
šainina.
Mrs. Alena Maleena,
•
z
mėsos pardavėjai laikys sa
Darbą
atlieka
gerai
ir
pigiai.
518 Main st.,
.
Holyoke, Mass.
vo susirinkimą ir tarsis, ar
Konstitucijas,
Taipgi užlaiko cigarus ir cinegalima mėsa atpiginti. •
garetus. Prašo atsilankyti.
Knygas, Plakatus ir
Mainantiems adresus.
Antanas Abazorius, 207 C st.
22 birželio po piety BrighKurie norite permainyti “Laisvės”
Visokius Darbus.
kamp. Silver st., So.Bostone. siuntinėjimo
adresą, malonėkite neat
tone ant marketo buvo dide
būtinai prisiųsti savo sena adresą, t. y.
buvo laikraštis lig šiol siunčiama
lis gaisras. Ugnagesiai tuYpatingai atydą atkreipiam
Visiems žinomas lietuvis, kokiu
ir naują, t. y. tą, kuriuo norite, kad bu
į draugijų darbus. Niekad
rėjo dirbti tris valandas, pa- aptiekorius K. Šidlauskas šio tų Jums laikraštis dabar siunčiamas,
nereikia
duoti darbą į tokias
negalėsime.
mis dienomis » nupirko di kitaip adresą permainyt
kol viską užgesino.
spaustuvėles, kurių darbinin
Administracija.
džiausią ir gražiausią So. Bos
kai nemoka lietuviškos kalbos
ir nepažįsta savo amato, nes
Brightone pabėgo nuo sa- tone aptieką, kuri randasi po
ten tik sudarko darbą. Jeigu
numeriu 226 Broadway, kam
vo vyro D. S. Paliko trejetą pas C st. Taigi lietuviams
turit kokį spaudos darbą, tai
« - - S
siųskit jį mums šiuo adresu:
m 3
vaiky. Kaip žmonės pasako patogiausia su
receptais
ja, ji jau seniai rengėsi bėg kreiptis pas jį.
£
C c/1
“ oo 0.
cn
ti, nes vyras perdaug varžė
*
.2
(V cn
Visiems žinomas lietuvis
jos sąžinę, neleido vaikščioti
c
Antanas
Ivaškevičia
parda

ant prakalby ir skaityti pir
242 W. Broadway
meiviškus laikraščius. Dabar vinėja žemę, namus 'ir ap
♦ «
jau žmogus suprato, bet per- draudžia gyvastį ir turtą.
So. BOSTON, MASS.
Šiuo tarpu turi ant pardavi
vėlai.
A. L.
< £ S
S p. .
mo gerą grosernę. Taipgi
9"1
?-< oj
Visi didieji storai vasaros atlieka patarnavimus lietu
laiku dirbs tik iki penktos viškoj, angliškoj, lenkiškoj
’Jnnrla geri fornieiai. už
valandos, o subatomis iki pir ir rusiškoj kalbose. Kurie Parei
I <*I MUUUUd visai pigią kainą.
norit nusipirkti farmas, tuos Galit pirkti su pianu arba be piano. Ge gaunamos “Laisves” spaustuvėj.
mai valandai.
už dyką nuveža pažiūrėti. ra proga jaunavedžiams. Ateikit po ČENSTAKAVO KLIOŠTORIAUS
numeriu 275 W. 2nd st. (vienais tropais
SLAPTYBES arba kruvini DoKary darbininky streikas Kreipkitės per laišką arba aukštyn), So. Boston, Mass.
mazo Macocho darbai. Su pav.. 15c
tęsiasi. Sužeidimai būna kož- ateikit į ofisą.
LEKCIJOS APIE ATSKIRIMO
ŽENKLUS................................. 15c
Antanas Ivaškevič.
ną dieną. Tik per vieną 23
RpiLalintrac lietuvis darbinin’
I\vlKd.llllg<lo fcaS) kurig galėtų
MOKSLAS RANKAŽINYSTES
birželio dieną sužeista 30 233 Broadway,
arba kaip pažinti žmogaus ateitį
dirbti bučernėj ir grosernėj ir mo
So.
Boston,
Mass.
žmoniy. Areštuota keli moir praeitį pagal delno ruožus ir
kėtų susikalbėti angliškai, lenkiškai ir
nago žydėjimą.... ................... 15c
lietuviškai.
Darbas
geras
ir
užtikrin

tormanai. Juos kaltina tame,
tas. Atsišaukit šiuo adresu:
MEILES KARŠTLIGE.............. 20c
kad jie buvę girti. Apsiėji
JOHN UNAITIS,
VADOVAS keliaujantiems į AmeBuckner, Ill.
mas skeby su publika bjau Dainy rinkinyje telpa ge- Box 104, Franklin Co.,
ką ir iškeliaujantiems......... 15c
rus. Pinigai, žinoma, va riausiy mūšy dainiy eilės, bū
REVOLIUCIJOS ATBALSIAI.. 15c
AR
YRA DIEVAS?................... 25c
giami, bet tas ir nenaujiena. tent V. Kudirkos, P. Vaičai
GREIČIAUSIAS PAMOKINTO“Boston American” rašo, čio, Jovaro, Strazdo, Seno
JAS ANGLIŠKOS KALBOS... 25c
Meldžiame
visų
tų
“
Lais

Vinco,
Smūtkelio
ir
kity.
jog streikas einąs prie susi
SOCIJALDEMOKRATŲ PAŽVAL
vės
”
skaitytojų,
kuriŲ
prenu

GOS IR REIKALAVIMAI..... 10c
taikymo.
Šiomis dienomis Dainy rinkinin įeina ir revo
merata jau pasibaigė ir ku NAUJAUSIOS DAINOS ir EI
turės savo posėdį kompani liucijos bei kovos dainos.
LES ..........
20c
rie gavote nuo Administra
“Liaudies Dainos” skiria cijos paraginimą panaujinti NAUJOS KANTIČKOS arba poli
jos direktoriai ir darbininky
tiškos giesmės....................... 30c
atstovai.
Miesto majoras mos mūšy deklamatoriams ir ją, kad pasiskubintumėte atužtaria darbininkus prieš deklamatorkoms. Kiekvie naujint, nes męs būsim pri PASAULIŲ RATAS........... ....... 25c
POKAHONTAZA Indijonų Karakompaniją. Taigi viltis, jog nas vaikinas ir mergina pri versti Jums “Laisvės” siun
ralaitė. Istoriška pasaka.....15c
tinėjimą
sulaikyti.
organizuoti į uniją darbinin valo šiandien pasirodyti ant
BALTAS RŪBAS......................... 15c
“
L.
”
Administracija.
LIAUDIES DAINOS................ 15c
steiciaus,
kaipo
deklamato

kai laimės, dabar vėl pasidi
riai.
dino.
Taipgi galite gauti įvairiausiu laiš
“Liaudies Dainose”surinkkams popierų su gražiausiomis kvietkomis ir pasveikinimais. Tuzinas
17 birž. jūros maudynėse tos eilės, kuriose apdainuo
25c., šimtas—70c., tūkstantis—5 dol.
Ką-nors užsisakydami visada adapvogė lietuvį A. Slaniną. jama žmoniy vargai ir rūpes Kuris iš “Laisvės” skaity resuokit
taip:
čiai,
o
taip-pat
ir
viltis
ge

Pavogė $10.00.
tojų prikalbins “Laisvei” du
“LAISVE”
Žmonės turėty brangius resnės ateities.
nauju skaitytoju ir prisius 242 Broadway,
So. Boston, Mass.
Todėl
“
Liaudies
Dainas
”
mums 4dol.,tas gaus dovanų
daiktus ir pinigus ar visai
nesinešti, arba palikti ofise. privalo kiekvienas nusipirkti. sekančias knygas: “ČenstaKaina 15c.
chavo Klioštoriaus Slapty CASTLE SQ. TEATRAS
Teisybę Mylintis.
bės”, “Revoliucijos atbal Perstatymai prasideda 2 vai. po piet
“LAISVE”
27 birželio bus aptariama, 242 Broadway, So. Boston, Mass. siai”, “Mokslas Rankažinysir 8 vai. vakare.
tės”,‘ ‘Lekcijos apie atskirimo
ar pakviesti Bielousovą Bos
Šią savaitę bus lošiama
ženklus” ir “Vadovas keliau
Jieškotojams.
tonan laikyti prakalby. Biejantiems į Ameriką ir iške
Šiuomi
atkreipiame
atydą
gerbiamųjų
lousovas jau kalbėjęs New
liaujantiems”. Pinigus siųs
“Laisves” skaitytojų, kad pajieškojiYorke. Jisai atbuvo 4 mėty mus giminiu ir draugu talpinam ant mė kit Money Orderiais šiuomi Publika bus dideliai užganėdinta šiuo
ty 1 sykį dovanai. Už bizniškus pa i ieš adresu:
labai juokingu perstatymu.
katorgą už prigulėjimą prie koji
mus imam po 50c. už 1 vieną sykį ir
Tikietus galite gaut po num. 15 Winter
1 dol. už 4 sykius. Neskaitytojams pa“L A I S V E”
Dūmos
socijaldemokęaty jieškojimus
dykai netalpinam.
St. arba teatre ant pleciaus Castle Są,,

“ Laisves”
Spaustuvę

DIDŽIAUSIAS
DARBININKŲ
SĄVAITINIS
LAIKRAŠTIS

DAKTARAS
13. I_. BERNARD

O

DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA jOLSELIS

SVEIKI, GERI IR PIGUS

GĖRIMAI.

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

£ Rengiant vestuves, krikštynas,
varduves ar šiaip kokius pokilius, vi
sada kreipkitės prie rpusų, o męs ju
mis aprūpinsim pigiausiais ir geriau
siais gėrimais. Mūsų sankrova yra
sena ir visiems žinoma. Pas mus gau
site tikros rusiškos degtinės ir šim
tus kitokių gėrimų,kaip tai malin6w-

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

WILLIAM ZAKON & CO.

ka, wisznlowka ir kitokių, ia dirba
visiems žinomas ir teisingas lietuvis
Is*. Babiliumi.
Norėdami su

sirašyti, galite rašyt lietuviškai. Nuo
South station tik 2 minutas ima eiti
iki mūsų sąkrovai.

21-23 Cross St.,

Skaitytojai, imkit
dovanas!

“Charley’s Aunt”

frakcijos,

>

Administracija.

242 Broadway, So. Boston, Mass. Boston, Mass.
■ ’T*?'/.'■*’•

•»•»*£.> •*'.}

■..
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Boston, Mass.

Revere Distilling Co.
579 to 589 Atlantic Ave.

BOSTON, -

-

MASS.
Išeina kartą į menesį ir
prekiuoja tik 50c metams.

A. G. Groblewski
COR. I’LM & MAIN STS.,

“Lietuvių Žurnalas”, yra
tai savo rūšies laikraštis.

PLYMOUTH. PA.

SAVININKAS IR FABRIKANTAS

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

Garsių Lietuviškų—Lenkiškų Vaistų

1607 No. Ashland Ave.,

“Lietuvių Žurnalas”,

Chicago, III.

I.IBTUVIŠKAI-LI-NKIŠKAI-RUSIŠK AS
SSVW ‘NO ĮSOJI

DAKTARAS
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“Liaudies Dainos”
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LEIDŽIAMAS
LIET. SOC.
SĄJUNGOS
AMERIKOJE

“KOVA” talpina mokslišku*, 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 darbininkų laikraštis.
“KOVA” paduoda žinias iš viso svieto.
“KOVA” metams $2.00 Amerikoj ir kitur.
I’risiųskit savo adresą, o gausite vieną “Kovos” num. pažiūrėjimui
DYKAI. Nuo naujų metų “Kova” išeina tokia kaip “Keleivis”.

SENIAUSIAS RUSIŠKAS

Praneša, jog jo offisas prie 195
Dorchester St., So.Boston,Mass.,
yra atdaras nuo 4 iki 5 vai. po
piet, o prieš tą ar no to laiko telefonuokite 160 Šoutn Boston arba
524 Roxbury.
Gyvenimo vieta
19 Gaston St., šalę Warren St.,
Roxbury, Mass,

z Jeigu Jus kada reikalausite

Perkant žltirčk, kad butų ta marke,
o KaitBl teisingai.

Geriausia gyduolė nuo Skaudėjimo
Galvos, Kataro, Pečių, Krutinės, Šo
nuose, Reumatizmo, Šalčio, Neuralgijos
ir įkandimo visokių vabaliukų.
25c.
50c.
25c., 50c ir $1.00
35c.
25c.
25c.
25c.
Linimentas Vaikams
25c.
Gyduolės nuo Kosulio
Liepų Balsamas
- , 25c.
25c.
Antylakson dėl Vaikų
25c.
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių
,, nuo Kirmėlių dėl suaugusių 35e.
25c.
Vanduo nuo Akių Skaudėjimo 25c.
Ugniatraukis Skilvio Lašai ...
25c.
Gyduolės užlaikymui Viduriavimo
75c.
ir Kruvinosios “Uicure” arba gydymas
$3.50
Reumatizmo
50c.
Gyd. dėl nemalimo Pilvo Milteliai apstabdymui
10c.
Galvos Skaudėjimo _ 10c.
Lašai nuo Dantų Skaudėjimo Mostis nuo Gedimo ir
25c.
Prakaitavimo Kojų
Geležinis Sudrūtintojas Sveikatos 50c.
25c.
Vaistas Nutildymui Vaikų
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 15c.
$1.25
Gyduolės nuo Grippo
50c.
Plaukų Apsaugotojas
10c.
Muilas Plauku Saugotojas
35c.
Milteliai nuo kepenų
25c.
Valytojas Plėmų Drabužiuose Rožės Baisumas
25c.
25c.
Kinder Baisumas
50c.
Bobriaus Lašai
35c.
Švelnintojas
$2.00
Kraujo Valytojas
$1.00
Nervų Ramintojas Egzema arba Odos Uždegimas
pas Vaikus
$1.25
Groblevskio Pleisteris
(Kaštavolo)
...
25c.
25c.
Pamada Plaukams Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 25c.
50c.
Gyduolės nuo Riemens
15c.
Vengriškas Taisytojas Osų
Inkstų Vaistas (mažesnė)
25c.
nkstų Vaistas (didesnė)
$1.00
Akinės Dulkelės
...
25c.
Gydymas nuo uždegimo Dantų arba
abelnai Skausmo ir Škorbuto $1.25
Gyduolės ir Mostis nuo Parkų
ir Niežų
-. $2.00
$2.00
Gyd. ir Mostis nuo Dedervinės
Gyduolės nuo Paslaptingos Ligos
$50

Egiutero No. 1.
Egiutero N°- 2.
Žmijecznik
Gumbo Lašai
Meškos Mostis

Kiekvienas lietuviškas štornikas taipfi privalo užlaikyti visada mūsų puikias
.ietuviškas gyduoles savo Storuose ant
fiardavimo, kad mūsų tautiečiai reikaaudami, galėtų pas savo Štorniką nusiSirkti ir nereikalautų išduoti pinigus
ovanai kokiems nors apgavikams tose
apielinkėse. Štornikai, rašykite parei
kalaudami gyduolių, nes iš to geras už
darbis, ir parduokite mūsų tyras Lietu
viškas Gyduoles, kurias męs gvarantuojame. Rašykite Šiuo antrašu:

ALB. G. GROBLEWSKI
COR. BLM 4 MAIN STS.,

PLYMOUTH, PA.

Vienatinis mus tautos Medicinos Profe- /
sorius Massachusetts
steite. Jau arti 18
metų, kaip aš pasekiningai gydau ir atlieku operacijas. Tėmyk!!! Neik j ieškot
manę į aptieką ant
kampo po mano ofisu, bet lipk vienais
trepais augštyn iš num. 7 Parmenter St.
Durys mano ofiso nuteptos baltai, o vir
bui ju ant lentos didelėm raidėm parašy
ta “Lenkiškas Daktaras”. Offiso va
landos: nuo 9 iki 11 ryto, nuo 1 iki 2 po
piet ir nuo 6 iki 9 vai. vakare.
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DR. M. ZISELMAN
7 Parmenter St.,

Boston, Mass.

Telephone Richmond 1O67-R.

ti-isingiausia

IR GI-RIAUSIA
LIETUVIŠKA

Užlaikom didelę

Krautuvę

į).

Deimantų, Laikrodžių Waltham ir
Elgin, ir šliubinių Žiedų. Užlaikom

keliaujančius agentus ir orderius pai
mam ir pristatom į namus. Užlaikom
taipgi Didelę Sankrovų pRAI’ANŲ:Vyrams Siūtus, Overkotus ir Marškinius.
Duodam ant bargo ir ant išmokesčio.

8^22 Washington Street

< n’T’IF’IZ A
A P I IH K A
*** * 1141V/1

Sutaisau receptus su didžiausia atyda, nežiūrint, ar tie receptai Lietu
vos ar Amerikos daktarų. Tai vie
natinė lietuviška aptieka Bostone ir
Massachusetts valstijoj. Gyduolių
galit gaut,kokios tik pasauly] varto

jamos. Taipgi parduodu daugmenoj
“Ice Cream,” cigarus, kendes ant
vestuvių, balių, krikštynų ir pasilink
sminimų. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiusią |»er expresą.
Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS

BOSTON, MASS.

226 Broadway, kamp. c st.

Mūsų agentai: J. A. Peldžius, J. Pocius
J. Pociūnas, Liudvikas Davalga ir
F. S. Šimanskis.

SO. ttOSI'OlN. MAMH.

"NoWork-NoPąf
The Workingman’s
Problem

Telephone So. Boston. 845 M

DR. F. MATULAITIS
405 Broadway
SO. BOSTON, MASS.
Valandos:

g

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

HARRISON (J AT VES

DISPENSARE
Jau 20 metų nuo (Kteigitnu.

229 Harrison Avenue
Arti Broadway, BOSTON, MASS.

-Patarimai DYKAI!
šiokiomis dienomis atidaryta nuo 9 Iki S
vai. vakare. šventadlenliUs nuo 10 ryte
iki 4 po piet.

Gydome visokias ligas
terų ir Vaikų ir taisome

klnlS.

Ateidamas atslneįk i į apgarsinimą.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

S(D

Jis tik jseniuo baili ir paskui
turėjo gulėti per savaites

DR. RICHTERTO

Pain-Expelleris
prašalįs pavojingus 'susirgimus
jeigu vartosi su laiku pagal nu
rodymų, ant dėžutės; 25c. ir50c.
už bonką. Žiūrėk ant Inkaro
ir vardo ant dėžutės.
D. RICHTER & CO.. 215 Pearl 8L. New Yerfc.

lUchtpr’Io Congo Pillfla yra geros nuo _
viduriu sukietėjimo. 25c. ir 50c.
t

