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matyti Kubos sukilėliu, todėl
įvykus pilnoji ramybė.

UŽSIENYJ

Agitacija už reptibliką
Anglijoje.

Telefonas:
So. Boston 21013.

RUSIJOJ LIETUVOJ

II Metai
vedžio ir muziko, kuris ją
prideramon augštumon ga
lėtu pakelti. Tik atvažiavęs
gerbiamasai mūsų artistas
jau pradėjo, kiek girdėjome,
teirauties, kaip ir ką pada
rius, kad galėtu kuogreičiausiai susitvarkyti geras cho
ras.
“Viltis”.

Žinomas sočijai is tas ir par
Išvežė į Sibirą.
Demokratai nominavo
Milwaukee, 2 liepos.—Nuo Prūsų karalius, kaipo Į lamento narys Keir Hardie Konsulis ir maldininkai.
VVilsoną.
Užsienyj yra tam tikri ru “Laisvei” praneša iš Su
akcijonierius.
į patalpino savaitraštyje “Piogazo ekspliozijos nukentėjo
Keturesdešimts šešis kar 12 žmonių, kurie likosi smar Vilius II yra šėrininku vi ner” visą eilę straipsniu, ku su valdininkai rusu pavaldi valkų gubernijinio kalėjimo:
tus balsavo demokratu kon kiai sužeisti. 2 mergaitės su didžiųjų garlaiviu kompa riuose agituoja už įvedimą niu reikalus ginti. Jie vadi “Jau išvežė į Sibirą ant
vencija, pakol nubalsavo į veik visai bemirštančios.
nijų. Todėl jisai taip uoliai Anglijoje republikos. Jisai nasi konsuliais. Toks kon amžino ištrėmimo visus nu
į
sako, kad karalius tiktai lėlė sulis gyvena ir turku mieste teistuosius už prigulėjimą
kandidatus nuo savo partijos
rūpinasi
pelnu
ir
persekioja
Roosevelto partija.
esanti dėl parodos ir akiu Smyrnoje. Smyrna yra pa- prie Lietuvos SocijaldemoJaunimas.
Woodrow Wilsoną, New
Naujoji Roosevelto parti tuos rusu pavaldinius, kurie muilinimo, bet jisai labai keliuj iš Rusijos į Palestiną kratu Partijos. Išvežta VerJersey gubernatorių. Vice 
Iš Alytaus (Traku pav.)
nori plaukti Amerikon per
ja
laikys
savo
konvenciją
pir

brangiai
apsieinąs.
Tokia
arba Šventąją Žemę.
Per bylai, P. Bliūdžius, Ambra rašo “Jaunimui”: “Čia jau
prezidentu nominuotas Tho
I
mą nedėldienį rugpjūčio mė Olandiją.
Keir Hardie agitacija susi Smyrną daug rusu maldinin zevičius, Vencius.
Likosi nimas tamsus, knygų ne
mas R. Marshall, Indianos
Portugalija.
I
laukė didžiausio protesto iš ku važiuoja Šventojon Že dar Ražaitis, nes jo popieras skaito, žino tik girtuokliauti.
gubernatorius. Už Wilsono nesio. Konvencija atsibus
Tores
ir
Novas
kaliniai,
Chicagoje.
Rooseveltas
smar

monarchistu pusės.
mėn. Vienas toks maldinin dar nesutvarkė”.
nominavimą ypač agitavo
Blogiausia gi tai su mergi
slaptai apsiginklavę, užpuolė
kiai
buvo
pasitikėjęs,
jog
de

Kaslink
Z.
Aleksos,
tai
ji

ku būrys buvo dėlei karo su
Bryanas. Jisai grąsino net,
Japonijoj.
nomis. Jos turi labai blogą
ant sargybos. Kovoje žuvo
mokratai
skils,
bet
jo
viltis
jog, neišrinkus Wilsoną,skelValdžia supirko visus ek- laikytas Smyrnoje. Maldi sai tuo tarpu būna katorgoj paprotį vaikščioti su karei*,
5
kaliniai
ir
apie
20
smarkiai
neišsipildė.
siąs demokratu partiją į dvi
viais. Užkalbintos, kam jos
zempliorius knygos, kuri bu ninkai kreipėsi pas rusu kon- Suvalkų kalėjime.
sužeista.
I
Apsaugojimas
jūros
kedalis. Wilsonas skaitosi ne
taip daro, atsako, kad tame
Šiaulių gegužinė.
vo išversta anglu kalbon ir sulį, kad šis jiems pašelpos
Piknikierių
nelaime.
i
suteiktu,
nes
jie
jau
buvo
(
“
Laisvės
”
apžvalga).
va kairiųjų demokratu šali
nieko blogo nemato. Taip
kurioje buvo aprašyta visas
Breslau,
Prūsija,
2
liepos.
Washington,2 liepos.—Geninku.
vargas japonu gyvenimo. Pa nebetekę maisto. Konsulis Šiaulių gegužinė nuo seniai viena į kitą žiūrėdamos vie
nerališkasis laivu inspekto Grįžtant piknikieriams iš pa sirodo, kad japonu gyveni tečiau netik jiems nieko ne žinoma. Prieš revoliuciją tai nu keliu eina. Tas gi kelias
Protestai.
silinksminimo, atsitiko ne-1
suteikė, bet liepė jiems vi buvo Lietuvos jaunuomenės dažnai labai blogai’baigiasi.
Nominavus Woodrow Wil- rius liepęs įtaisyti ant visu laimė. Ekspresas sudaužė j mas esąs baisiai vargingas,
soną kandidatu į prezidentus, laivu gelbėjimosi laivelius. piknikierių vežimą. Septy kadangi žmones slegia mili- siems išsiskirstyti, kitaip grę- suvažiavimas, kur tartasi Jos nenori atminti, kad ka
iš visur atėjo protestai. Kadangi nekurtos kompani ni užmušta ir du sunkiai su tarizmo ir kapitalizmo naš sė juos sušaudyti arba taip apie svarbiausius reikalus. reivis, baigęs savo tarnystę,
patupdyti, kad jie niekad sa Linksmintasi, bet neužmirš iškeliaus iš tos vietos ir nie- •
ta.
Vaikai
iš
mažens
jau
Tarp kitko protestavo ir kun. jos nesuspėjo taip greitai to žeista.
y
dirba fabrikose. Algos bai vo gimtosios šalelės nematy ta ir opiausiu gyvenimo rei ko apie tą merginą ir žinoti
T. Žilinskas varde 4.000 sa padaryti, tai joms pratęstas
sią. Apie tokį nemandagu kalu.
nenorės. Reikia da atminti,
vo parapijonu. Mat, Woo terminas. Iki 31 d. liepos Kova su senovės šaliniu- siai menkos. Valdžia norin
kais Portugalijoje.
ti tai paslėpti nuo svetimtau rusu konsulio pasielgimą ir Dabar viskas persimainė. kad daugelis ju, ypač rusu,
drow Wilson yra parašęs turi būti padaryta bent pusė
buvo Durnoj geg. 23 d. kal Senojo ūpo nėra. Betgi ku prieš tarnausiant kariumenėj
knygą, kurioje pasirodė ša gelbėjimosi laiveliu, o kita Lisbona, 1 liepos.—Repu- čiu akiu, bet vargiai jai tai
bama. Kairieji atstovai pa nigams nepavyko dar užimti yra jau vedę, apie ką, žino
lininku chinu imigracijos ir pusė turi būti paruošta iki blikoniška kariumenė užėmė pasiseks.
30 d. rugsėjo.
Borcelos miestą. Tenais už Susigiminiuos caras su peikė tokį konsulio pasielgi tos “pliacuvkos”. Kaip už ma, merginoms niekad ne
priešininku lenku?-lietuviu
mą.
pernai, pernai, taip ir šiais sakys.”
tikta senovės šalininku suo
Žurnalistų mokykla.
imigracijos.
kaizeriu.
New Yorke prie Kolumbi kalbis. Kariumenė užėmė Berlynas, 3 liep.—Vienas Apie moteris advokates. metais į Šiaulius suvažiuos
Baisi žmogžudystė.
Lkspliodavo orlaivis. Pen
gyvesnioji
mūsų
jaunuome

miestą ir daugelį suareštavo.
jos
universiteto
kuriama
žur

Geg. 23 ir 24 buvo svar
ki užmušti.
Benoročiy kaime (Lygumu
nalistu mokykla. Jau pa Senosios, karališkos tvarkos iš Berlyno laikraščiu rašąs, stoma apie tai ar moterįs, nės ir inteligentijos dalis.
Atlantic City, liepos 2.— šventintas kampinis akmuo. šalininkai darė demonstraci jog kaizeris Vilius II todėl
Senoji pozicija negreit teiš par., Šiaulių pav.) pas ūki- •
baigusios
teisiu.mokslus,
ga

Balionas “Akron” eksplioda- Tūla ponia Pulitzer paauka jas, net buvo užpuolę ant važiuojąs Rusijon, kad aptar
nyksta. Šiais metais prie ge ninką Urnežiu tarnavo bernu
li
būti
apginėjais
-advoka

vo aukštumoje 1000 pėdu. vo tai įstaigai $2,000,000.
kalėjimo, kad išliuosavus sa ti apie sužiedotuves savo sū tais. t Kalbas apie tai pradė gužinės surengimo prisideda koks tai P. Šlegeris iš Šiau
naus Adalberto su vyriausia
lių. Pas Urnežiu buvo duk
Jame buvo garsus oriaivinin- Transporto darbininkų vo šalininkus.
Šiaulių “Varpo” draugija.
jo
dešinieji
atstovai.
Jie
nu

tė Marcelė. Jiedu buvo su
caro dukterimi Olga. Vie
kas Melvin Vanimas, trįs jo
streikas.
rodė,
kad
moterįs
negali
bū

Užsimušė
orlaivininkas.
Susivažiavimas ant Ram- tarę apsivesti, bet tėvas jie
nas turi 27 metus, kita 16
pagelbininkai ir vienas pasa- New York, 3 liep.—Strei
ti, ir nereikalinga, kad būtu
bykalnio.
dviem nepavelijo vesti. Duk
žierius.
kas laivu darbininku platina Hamburg, 2 liepos.—Or metu. Tokiuo būdu tuodvi apginėjais.
Paskui tečiau Netoli Tilžės yra puikus tė, norėdama nuo tėvo atsi
Tą nelaimę matė 10.000 si. Ant laivo “Crystabel” laivininkas Doenig užsimušė familijos visai puikiai susidaugelis ir dešiniųjų atstovu Rambyno kalnas. Tasai kal kratyti, paliepė tam bernui
žiūrėtoju.
“Akron” buvo streiklaužiu vietas užėmė Ladenfield. Puolė iš didelės I giminiuos.
taip pabudavotas, kad galė valdžios matrosai nuo kariš augštumos. Sudužo orlaivis Prie Prancūzijos jūreivių pripažino, kad būtu naudin nas pridera tūlai lietuviu atimti tėvui sveikatą. Tas
laivo “North Dakota”. ir visa mašina. Priežastis - ga, jeigu moterįs būtu apgi draugijai, tuo tikslu susitvė taip ir padarė. Urnežius ėjo
tu perplaukti per Atlantiką. ko
streiko.
Valdžia teisinasi, jog tasai
nėjaisadvokatais. Kadetu rusiai. Rambyno kalnas pra pas kleboną prašytu, kad
Mėginimai pradėta daryti 7 laivas einąs Panamon ir ve motoro sugedimas.
Durmink, liepos 2 dieną.—
valandą ryte ir neilgai tru žąs kanalo darbininkams Vienrėlinisgelžkelis iš Ni Didžiuma doku darbinin atstovas Gerasimov papasa dės lošti tą-pat rolę, kokią jiedviem šliūbo neduotu. Šle
kojo, kad daugelyj šalių mo telošia Šiaulių gegužinė. Skir geris pasivijo Urnežiu miš
kus atsitiko baisi nelaimė. maisto.
cos į Montekarlo.
ku apskelbė streiką, išreikš
Lyg degantis meteoras, ba “The Call” rašo, jog 2000 Nice, Francūzija, 1 liepos. dami savo simpatiją visuoti terįs yra advokatais ir gerai tumas tame, kad Šiauliuose ke, nutvėrė senuką už spran
lionas šovė į viršų, išleisda darbininku jau susitaikė. —Pabaigoj kito meto prasi-1 nam Francūzijos jūreiviu savo priedermes pildančios. renkasi visa kas pirmeiviška, do, parsviedė ant žemės, pa
Kadangi tarp atstovu atsira o ant Rambyno visa kas tau gavo už kojų, pasistatė ant
Bet užtad streikas žymiai iš
mas juodus dūmus.
dės
važinėjimas
traukiniu
streikui.
do daug tokiu, kurie nenorė tiška. Tuo tarpu, kaip dėl galvos ir perlaužė nugarkau
Visi lakūnai ant vietos li siplatino pietinėse Valstijose. tarpe Nicos ir Montekarlo
Pasibaigė tardymas apie jo pripažinti moterims teisės Prūsu ir to užtenka. Tilžės lį. Urnežius mėgino atsi
Paaugo taksos.
kos užmušti.
vienrėliniu gelžkeliu. Pana
būti advokatais ir visaip mo “Birutė” praneša apie tą su prašyti, kad bent gyvybę pa
“Titanicą”.
Albany, N. Y., 2 liepos.— šaus gelžkelio nėra visame
8 žmonės laukia elektriš
Valstija gaus taksu, Kurios pasaulyje. Kelionę galima Londonas, 3 liepos diena. teris dergė ir koliojo, tai mū važiavimą. Išmušo diena liktu, bet kas tau klausys!
kos kėdės.
sieks nuo 5 iki 6 milijonu už bus atlikti į 20 minutu, tuo —Pasibaigė tardymas val sų atstovas A. Bulota parei seniai lauktina, nors ir dan Šlegeris nubaigė Urnežiu
Albany, N. Y., liepos 2 d. aprašymą turto * Astoro,
diškos komisijos apie prie kalavo greičiau tas kalbas gus apsiniaukęs. Svečiai iš smaugt. Paskui pavilko nuo
tarpu
dabar
reikia
sugaišti
—-Aštuoni žmogžudžiai, ku Strauso ir Goggenheimo, ku
žastis “Titanico” žuvimo. užbaigti. Apskritai gi dar- visos Mažosios Lietuvos su kelio ir pakišo po egliašatrigubai
tiek
laiko.
Į
riu bausmę patvirtino apelia rie žuvo ant “Titanico”. Bus
Komisija žadanti išleisti ne- biečiai reikalavo, kad mote plaukė Tilžėn, o iš ten gar kiais. Sulaukę vakaro sutaJ
imama
5%.
cijos teismas pereitą sukatą,
Suokalbis Egypte.
i užilgio savo raportą.
rįs būtu advokatais. Mote laiviu išplaukė ant Rambyno. rė su Marcele kitaip padary
bus nužudyti apie 12 rug
Iš ko duoną valgo.
Iš Londono praneša, kad Valdiškas prokuroras kal rįs, girdi, mokėsią prieiti prie Be paprasto pasilinksmini ti. Marcelė padavė tam Šlepjūčio. Vienas bus nužudy New York, 4 liepos.— Ži Egypte susekta suokalbis ant tina kapitoną laivo “Califor valstiečiu ir gerai ju reika mo buvo dar prakalbos. Pir- geriui degtinės blauzdinę ir
|
tas už policmano užmušimą. nomą dainininką Enriko Ca- chedivo (karaliaus) gyvybės. į nian”, kuris gavo nuo “Ti lus suprasti, kaip tai yra pa masai kalbėjo Vydūnas iš pasakė: “gerk, kiek tik nori,
russo nusamdė didžioji opera Mat, Egypte ir nėra tikros tanico” signalus, bet nėjo su darę moterįs-daktarės. Pasi
Dailės brangenybės.
Tilžės. Antruoju kalbėjo J. bet truputį palikęs įdėk ve
Boenos Ayres. Jisai išeis ant laisvės. Tenykštė valdžia pa
baigus
ginčams,
Dūma
dide

pagelba. Kapitonas bus kal
New York, 2 liepos. —Mor scenos 12 kartu ir už kiekvie
Vanaigaitis, nurodydamas lioniui į kišenių ir nuvežk jį
liu
balsu
daugumu
pripažino,
taikauja
anglams.
Taip
pat
tinamas teisme.
ganas, viešėdamas Europoj, ną išstojimą gaus $7.000.
ant vokietystės bangu. Tre kiton vieton ant to pa
vėl supirko daugybę dailės Tai iš ko žmones turi pui būk norėję nužudyti Anglijos Vokiška ekspedicija į kad moterįs galėtu būti ad čias kalbėjo Gudaitis. Dai ties kelio ir paguldyk. Kaip
vokatais, žinoma, baigusios navo Tilžės Giedotoju drau kas ras, tai mislys, kad degvaldžios rezidentą Egypte
brangenybių.
Atvežta 11 kią duoną!
'
žiemius.
tam
tikrą
mokslą.
lordą
Kitchener
ą.?
gija. Susivažiavo gana daug tinę jį sudegino”. Šlegeris
skrynių įvairiu paveikslu,
Keista mirtis.
Berlynas,
3
liepos.-Po
va

Šventiko teisinas.
stovylu ir t.t. Tai jau de Billerica, 4 liepos.—Tūlas Suimta keturi žmonės.
žmonių. Dalyvavo 9 Prūsu taip viską ir padarė. UredJ
dovyste Schroeder- Strauzo
šimtas iš eilės atvežimas. dailydč įtaisė sau labai keis Naujas Chinijos premjeras rengiama ekskursija į žiemiu
Kijeve dabar teisia šventi lietuviu draugijos, taip jog ninkas jau buvo parašęs, kad
Didžiuma brangenybių, tai tą mirtį. Paėmęs dinamito Pekin, 1 liepos.—Lu-Chen- vandenyną, kuri turės ištirti ką archimąndrytą Melkize- žmonių susirinko apie 200.
tai degtinė Urnežiu sudegi
daiktai iš senovės laiku, to gabalą, įsidėjo jį burnon, Hsiang, kuris ligišiol buvo jūros kelią iš Europos ir Azi deką. Jis buvo vieno turtin Ligišiol Prūsuose nieko be no, bet daktaras surado, kad
dėl daugelis europiečiu pasi paskui tą dinamitą padegė užsieniniu, dalyku ministeriu, jos tarpe Atlantiko ir Didžio go vienuolyno » perdėtiniu ir buvo nuveikta. . Dabar dar jam nugarkaulis sulaužytas, piktino šiuomi Morgano su ir, kuomet jisai ekspliodavo, esąs paskirtas ministeriu pir jo vandenyno. Ekspedicija išaikvojo labai daug pinigu. bas vos tepradedamas. Dėl du šonkauliu įlaužti ir pa
tai dailydes liko tik šiupuliai!
pat pradžios ir to gana.
pirkinėjimu.
smaugtas. Pradėjo tirinėti ir
Žmonės išmoksta nepa mininku į vietą pirmiau bu išplauks sekančiais metais ir Atiduodant savo vietininkui
J. N.
pagalios suėmė Umežiūtę ir
iždą, jis atidavė tik 7 rub.
vusio Tang Shao-Yi.
Išlaidos manevrams.
darbuosias kokius 3— 4 m.
prastai žudytis.
*
cerkviniu pinigu. Tas vie M. Petrauskas Vilniuje. Šlegcrį. Urnežiūtė dabar paWashington, liepos 2 d.—
Olimpijos žaislai.
i
Penki užsimušė.
Šuo rado $620.
leista liuospinigais, o Šlegeris
nuolynas gi turįs 100 tūk
Kongresas paskyrė $1.350.
New York, 2 liepos.—Šuo Stokholmas, 2 liep.—Dau Valencija, Ispanija, 3 lie stančiu rubliu gryno pelno Gegužės 31 d. atvažiavo sėdės ligi teismo.
000 manevrams reguliariš- ponios Lawson rado baksu- gybė žmonių suvažiavo ant pos.— Susimušus gelžkelio
per metus. Pasirodo, tas Vilniun žinomas musu daini Nepaprasta mokestis. ;
kos kariumenės ir milicijos. ką, kuriame buvo $620.
Olimpijos žaislu. Yra sport- traukiniui su gatvekariu žu šventikas labai linksmai gy ninkas ir kompozitorius p. Mi
Badaujantiems nėra pini
menu ir publikos ir iš sveti vo 5 žmonės ir 25 sunkiai su
kas Petrauskas, kuris, kaip Kas tai apskundė vyres
Šunadvokačiai.
venęs.
gu, bet plynia žino kam rei
žinome, apkeliavo net du nybei Turčinu kaimo (Nau
Chicagos advokatu susi- mu kraštu. Amerikonai pa žeista.
kalingiems manevrams iš vienyjimas pradėjo tardymą sirodė esą puikiausiais šovi- Bevielinio telegrafo kon- Maleckaitės ištrėmimas. kartu Šiaurinę Ameriką, taip- miesčio pav.) P. Merkšaitį,
leidžiama net virš milijono pries visokius šunadvokačius, kais. Iš 600 šoviniu pataikė !
Caras palengvino Malec pat Italiją, Francūziją ir ki būk jis vaikus mokinąs skai
gresas.
432 sykiu. Antrą vietą pp
kaitės teismo nusprendimą.
kurie apgaudinėja žmones.
doleriu.
Londonas, 3 liepos.—Šio Ji buvo nuteista, Kaip apie tas Vakaru Europos šalis. tyti ir rašyti. Balandžio pa
amerikonu
užėmė
anglai;
Pasirodė, kad Chicagoje
Laivynas grįžta.
mis dienomis Londone atsi tai esame rašę, 4 metams ka M. Petrauskas žadąs apsigy baigoj jis buvo pašauktas
eina vokiečiai.
esama begalės neva advoka paskui
venti Vilniuje ilgesniam lai valsčiaus raštinėn ir čia tu*^
Nuo Red.—Olimpijos žaislais todėl pa buvo
Suvienytu Valstijų laivy tu, kurie besąžiniškai išnau vadinta,
bevielinio
telegrafo
torgom
Tečiau
įsikišus
ang

kad senovės Graikijoj ant Olim
nas grįžta nuo Kubos. Ad doja darbo žmones. Advaka- pijos kalno suvažiuodavo daugybė grekij kongresas. Kitas kongresas lu valdžiai į tą reikalą vieton kui. Kaip tai būtu gerai. rej o užmokėti už tą mokymą
ir ten eidavo kauties, eidavo lenk nutarta laikyti už penkių katargon Maleckaitę ištrėmė Iširusi mūsų daina Vilniuje 3 rublius pabaudos.
;
mirolas Usher praneša, kad tu unija nori paduoti juos vyry
tynėmis, žodžiu, rodydavo savo vyriš
1 metu Washingtone.
iš Rusijos užsienin.
“Liet.Uk.”
į
seniai jau laukia gabaus chor
kumą.
jau penkios dienos, kaip ne teisman.
Smarki ekspliozija.

SPAUDOS BALSAI
Ką sako varnai apie
varnus.
New Yorko milijonierių
laikraštis “New York World”
sako:
“Pripažinta ir patvirtinta, kad dau
gelis darbininkų yra blogiau apmokama,
negu mašinos, prie kurių jie dirba. Pri
pažinta, kad moterys vis tankiau užima
vyrų vietas, kadangi dirba pigiau. Pri
pažinta, kad sanitariškos sąlygos že
miau visokios kritikos ir tik vaisina li
gas. Pripažinta, kad nėra jokio apsau
gojimo ir pagelbos, jeigu kiltų gaisras”.

Turbūt, jau visai blogai,
jeigu taip rašo milijonierių
laikraštis. Blogiausi santikiai viešpatauja Buffalo. Ant
61.246 darbininku pripuola
20.000 (trečdalis) moterų ir
3.821 vaikas nuo 14—16 me
tu amžiaus.
Toliaus “New York Wold”
sako:
“Galima būtų prirodyti nesuskaito
mais pavyzdžiais, kad su vaikas Buffa
lo fabrikose apsieina kuobjauriausiai.”

Bet kas iš tu šneku, kad
nėra atsakančiu darbu.

Skirkime palaikų apšvie
timui.
“Liet. Ūkininko” (NŽ3)
sakoma:
“Žinutėj iš Švėkšnos pasakojama,
kad koks tai žmogus, Dominikas Endzelis,didesnę savo turto dalį (j 5 tūkst.rb.)
mirdamas užrašė platinimui tarp Švėk
šnos valsčiaus valstiečių apšvietimo!
Kitoj žinutėj—iš Luokės pranešama
taipgi apie palaikus. Čia numirė para
pijos klebonas ir palaikų palikęs, kaip
spėjama, net 18 tūkstančių. Tik...šie
palaikai teko kokiai tai dvarininkei, su
kuria kunigas labai sutikęs”!

Nuo kunigy neverta tikė
tis nei skatiko žmoniy ap
švietimui. Bet šiaip jau tur
tingesni žmonės, mirdami,
galėty palikti bent dalį savo
turtu apšvietos reikalams.
Pas lietuvius tatai dar neįėjo
madon, o labai gaila.

Tūlo tėvo vargai.
“Žvaigždės” No. 26 tūlas
žmogus pasakoja, kaip jisai
buvo paketinęs siusti savo
dukterį tėvynėn ir kas iš to
išėjo. Rašęs “Saulės” val
dybai net kelis sykius, bet
jokio atsakymo negavo.
Rodosi, čia kunigine “Sau
lė” būtu kalta, bet “Žvaigž
dės” rašytojas kaltina...svie
tiškus inteligentus.
Ko jau iš tokio nabago ir
norėti!

D-ras J. Basanavičius.
Vilniaus laikraščiuose pa
dėtas laiškas, kuriuo ragina
ma prisidėti prie d-ro Basa
navičiaus jubilejaus paminė
jimo 60-ties metu sukaktuviu nuo jo gimimo dienos.
Didžiausias Dr-o J. Basa
navičiaus nuopelnas, tai
“Aušros” įkūrimas. 1905 m.,
persikėlęs Lietuvon, D-ras
J. Basanavičius daug kuomi
prisidėjo prie įkūrimo Mokslo Draugijos.
Laiške rašoma:
“Patogiausiu laiku iškilmei tapo pri
pažinta diena prieš patį visuotinąjį Lie
tuvių Mokslo Draugijos susirinkimą...
Tą pačią dieną vietinių artistų kuopos
sumanyta vaidinti, pašvęstas D-rui J.
Basanavičiui, L. Giros veikalėlis “Be
auštant! aušrelė”.

Taippat norima įkurti prie
Lietuviu Mokslo draugijos
Lietuviu muzėju d-ro J. Ba
sanavičiaus vardu.

Rymšos “Kova“.
“Rankpelnis” ir amerikinė
“Kova” nupeikė dailininką
P. Rymšą, kad išstatė Vil
niaus dailės parodoje savo
skulptūrą “Kova”, kurią pa
skui pats sudaužė.
Daug
triukšmo kilo dėl to dalyko
Lietuvoj.
“Viltis” dabar praneša,
kad Rymša savo veikalą tik
perpus sudaužė, bet atsira
dęs koks tai žmogus, kuris
suskaldė “Kovą” į gabalė
lius. Kadangi kai-kurie len
kai skelbia parodai boikotą,
tai nekurie viltininkai pra
dėjo rinkt aukas Dailės Drau-
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ninku unijos.

Gyvena Paryžiuj mokslo
vyras Mečnikovas. Jisai yra
Nors darbininkai rištusi į direktorium mediciniško Pas
katalikiškas unijas, visvien teurio instituto. Jam rūpi
jie liekasi dar darbininkais, išrišti žmogaus gyvenimo
kuriu reikalai yra priešingi problema.
kapitalizmui. Tą supranta
Kodėl žmonės taip trumpai
ir bažnyčios vadai, kurie pa tegyvena, kodėl jie tokie pa
skutiniais laikais išsijuosę irę, nuvargę, kodėl žmonija
darbuojasi tarpe tamsesnių nežydi, kaip puikiausioji gė
jų darbininku. Jau Leonas lė? Kad išrišus tuos klausi
XIII liepė kunigijai išeiti iš mus, jau seniai dirba Mečni
zakristijos ir spaviednyčios ir kovas.
užkariauti gatvę, tai yra įsi
Jisai sako, kad mūšy kūne
maišyti į kasdieninio gyveni eina baisiausia kova, kova
mo sūkurį.
ant žūt-būt. Milijonai kenk
Italijoj, Vokietijoj, Aus smingu bakterijų mety-metrijoj, Francūzijoj, net Len tais bombarduoja mūsų kū
kijoj ir Lietuvoj * turi savas ną. Mūsų kūnas spiriasikrikščioniškas darbininku są laikosi, kaip drūtas, bet pa
jungas. Nors visur tu są galiaus piktieji mikrobai ima
jungų darbininkai uoliai viršų ir nuvaro žmogų į ka
klauso, ką pasakys dvasiški pus. Bakterijų nuodai nesu
tėveliai, bet tankiai ir juos silaukia tokios atspirties, ko
pagauna milžiniško judėjimo kios turėtu susilaukti. Meč
banga. Visur eina streikai, nikovas sako, kad žmogaus
visur eina kova, naujos idė kūnas, tai mašina,' toji maši
jos skina sau kelią, ir kaip čia, na puikiai subudavota, bet
žmogus, neužsikrėsi jomis.
jinai sugedusi. Reikia toji
Todėl tarpe Vokietijos ka mašina atitaisyti. Reikia at
talikišku uniju ja (seniai rasti tokias bacilas, tokius
siskal- mikrobus, kurie sunaikintu
įvyko šioks toks
dymas į dvi dali. Viena dalis I mūsų kūno priešus. Tokiu
—uoliausi popiežiniai, nei per bacilų ir mikrobu yra. Žmo
pėdą nenusitoliria nuo kuni gaus priedermė, su pagelba
go skverno. Kita dalis šiek- atsakančio maisto stiprinti
tiek liuosesnė, šiek-tiek sa- tuos savo draugus, kurie vei
vistoviškesnė.
Ji atsirado kia mūsų kūne, kad tie drau
ten, kur pramonė ypač išsi gai išnaikintu visas piktąsias
plėtojusi, kur naujos gady galybes.
Mečnikovas išrado vaistu
nės pulsas ypač smarkiai pla
ka. Jau seniai tarpe tu dvie nuo pasiutimo, jisai išrado
ju srioviu ėjo imtynės. Smar- pieno bacilą, kuri naikina
kuočiai katalikai kaltino ne mūsų žarnose milijonus prie
taip jau smarkius katalikus, šu, jisai turi jau išradęs nuo
būk šie tolinasi nuo bažny karštligės čiepus. Sunku bū
čios jnokslo, būk užsikrečia tu suminėti visa, ką tas mok
socijalizmo liga.
[ slo vyras padaręs žmonijai
Abidvi pusės kloniojosi po naudos.
Dabar Mečnikovas surado
piežiui iki keliu ir prašė pa
laiminimo ir viršenybės pri naują bacilą. Jeigu tąją ba
pažinimo. Pius X pagaliaus cilą įgivendinus mūsų kūne,
atsiliepė. Nereikia nei saky įgytume puikiausią draugą,
ti, kad popiežius pagirė se kuris apskelbtu baisiausią
nos mados katalikus. Kiek kovą mūsų gyvasties nevyvienas naujasnio oro pūste donams.
Jeigu tosios piktosios ga
lėjimas tam seneliui išrodo
baisiu ir pavojingu. Jisai bi lybės netektu savo spėkos,
josi ir šešėlio savistovišku- jeigu'jos liautųsi ardžiusios
mo. Paklausykite, ką sako mūsų kūną, jeigu žmogus
popiežius:—“žinau jūsų mok galėtu sveikai maitintis—juk
slą ir tikslus (tai yra senos tuomet męs susilauktume žy
mados kataliku) ir pagiriu dinčios žmonijos!
Teisybė, Mečnikovas neat
jus.- Anų gi nepagiriu. Ju
falšivus principus negaliu pri kreipia akies į gyvenimo var
pažinti”.
| gą. Jisai lyg kad nemato,
kad žmonės neturi kuo mai
Trumpai, bet riebiai atsa
kė Pius X. Viskas eina, nors tintis, neturi kur prisiglaus
povaliai, pirmyn, tik bažny ti. Bet kova priduoda žmo
čios vadovai žiūri į gyveni gui drąsos. O kuomet tie
mą užrištomis akimis. Jiems vargai pasibaigs, ir męs su
negana, kad darbininkai yra silauksime laimingesnio gy
venimo — tuomet nereikės
bažnyčios ištikimi vaikai, jie
dar nori, kad jie visame ka mislyti apie mirtį, bet rū
pintis, kaip tik ilgiau pragy
me nenusitolintu nuo vysku
pu nurodymu.
I venus gyvenimo sodne.
| Kuomet mašina-organizBet, turbūt, tie popiežiaus mas bus pataisyta, žmogus
žodžiai nesuturės gyvenimo gyvens tol, kol neužgęs, kaip
bėgio. Visur tarpe kataliku žvakė. Senatvė,tai liga ir ji
darbininku gimsta naujasnė dabar pergreit ateina. Žmo
dvasia. Jie, nors išpažįsta gus nenori mirti, bet jaučia
religiją, bet nori eiti išvien savyje daug pajiegu. •
su kitais savo draugais, geri
Reikia, kad mūsų spėkos
nant gyvenimo būvį. Štai < bręsty-žydėty iki pilno paselaike paskutiniu rinkimu į nėjimo. Du šimtai metu—
seimą Belgijoje krikščioniy- tai trumpiausis amžis.
socijalistu draugija išleido
Bostonietis.
sekantį atsiliepimą:
“Nors esame krikščionis, bet esame
ir socijalistai ir todėl kviečiame visų
tikybų išpažintojus balsuoti už socijalistų partiją. Socijalizmas įkūnija krik
ščionystes mokslą politiškame bei ekonb^miškame gyvenime.
Jie tik vieni nori duoti darbą ir mais
tą visiems ir vietą prie to bagoto gyve
nimo stalo.”

Argi tai neteisybė? Pas
mus, Amerikoje, katalikiški
vyskupai—didžiausi kapitalo
draugai. Katalikiški darbi
ninkai turi parodyti, kad jie
nėra kapitalo bernais, bet
{taip-pat trokšta žmoniškes
nio gyvenimo.
Visuomet
reikia mokėti atskirti religi
jos jausmą nuo bemavimo
kapitalui.

ri turėjusi eiti 4 sykius į me
tus, bet ligišiol tasai laikraš
tis nepasirodė, nors į jį rašinė
ti buvo sukviesta žymiausios
Lietuvos klerikalu spėkos.
Mūsų laikraščiuose taip-pat
buvo tilpusi žinia, jog žadąs
pasirodyti pirmeivės visuo
menės leidžiamas “Šiaulių
Balsas.“ Bet vos suspėjo
tos žinios išsiplatinti, kaip
pas tariamąjį redaktorių P.
Bugailiškį buvo padaryta di
delė krata.
Tiek apie Lietuvą.
Amerikiečiai šiais metais
ypač susirūpinę laikraščiais.
“Laisvė” ir • “Kova” buvo
paskelbusios žinią, jog Chi
cagoje žada išeiti tris-kartsavaitis darbo žmonių laik
raštis. Daugeliui pasirodė
tatai svajonė ir, kaip matyti,
patįs chicagiečiai tai supran
ta. Todėl dabar pranešama,
jog socijalistai rūpinasi ge
ro mėnesinio magazino įkū
rimu. Rodos, apie tai buvo
pasklidusios kalbos ir Brooklyne, bet, matomai, magazi
nui parankesnė vieta pripa
žinta Chicagoje. Tiesa, visi
mėginimai leisti žurnalus li
gišiol neprigijo. Bet, rodosi,
ir magazinai buvo nekokie.
Visu atjaučiama trūkumas
raštu, gvildenančiu nuodug
niau gyvenimo klausimus.
Tokiu raštu mums trūko ir
tebetrūksta.
Pp. Jurgelionis su Laliu
žada išleisti nedėlinį laikraš
tį. Tasai sumanymas jau
vykdomas gyveni man. Kas
gero gali būti iš Nazareto...
Pažiūrėsime.
Šiaip ar taip kalbant, šitie
visi pienai rodo, kad mūsų
visuomenė nesnaudžia.

Zinių=Žineles.
Du šimtai milijonų duo
nos kepalėlių!
Anglijoj tiktai ką pabudavota puikus kariškas laivas
“Lion”, kuris kaštavo $10.
000.000. Laivas turi 660 pėdu ilgio. Jo įtalpa—26.350
tonu.
Už tuos pinigus galima
būtu nusipirkti 200.000.000
duonos kepalėliu ir puikiai
pavalgidinti Anglijos streikieriy vaikus.
O kas iš laivo? Praeis keli
metai, pastatys dar didesnį
milžiną. Šitas išeis iš ma
dos ir pinigai bus, kaip į ba
lą numesti.

Senas sapnas žmonijos—
lekioti, kaip paukščiai, jau
išsipildė. Ir tai, kaip greit.
Per kelis paskutinius metus.
Francūzijoje jau yra 682
aeroplanu, iš ju 259 pridera
kariumenei, o visi kiti drau
gijoms . ir pavieniems žmo
nėms. Teisybė, statistikos
biuras Suv. Valstijų paduoda
dar didesnį aeroplanu skait
liu; Bet, pagiru puodas nie
kad netaukuotas. Suv. Val
stijose kur tai mažiau yra
aeroplanu, kaip Francūzijoje.
Išmėgintu aeroplanu, kuriais
jau lekiota, yra 180.
Austrija turi 159 aeropla
nus, iš ju kareivišku 29; Vo
kietija turi 148, tarpe j y ka
reivišku 48; Rusija turi 150,
tarpe ju kareivišku 100.
Anglijoj karišku aeroplanu
Nauji laikraščiai.
yra 20. Kiek yra privatiškų
—nėra žinios. Japonija turi
Kaip grybai po lietaus dyg 15 orlaiviu, tarpe ju karei
sta nauji sumanymai leisti višku—5. Net Chinija turi
J. N.
naujus laikraščius. Ne vieh kelis orlaivius.
pas mus, Amerikoje, bet ir
Zalogo laiškai.
Didžiojoj Lietuvoj.
Varšavoje tapo sugriebta
Šiais metais pas mus pasi laiškai, rašyti Zalogo Elenai
mirė “Aidas”, įsikūrė. “Lie Kryžanauskaitei - Macochietuviu Žurnalas” Chicagoje. nei, kuriais Zalogas kviečia
Vilniuje pasimirė “Balsas” Eleną atvažiuoti pas jį į Air “Visuomenė”. Išėjo “Te meriką, nes jis esąs gerai
Kun. Dam. Macoatras” (mėnesinės knygelės) pralobęs.
chas padavė prokurorui pra
ir dabar pradėjo eiti Kaune nešimą, jog pas Eleną rasti
“Pavasaris”. Buvo paskelb pinigai esą tikrai pavogti iš
tos žinios, jog kovo menes Čenstakavos klioštoriaus ka
išeisianti “Vaivorykšte”, ku sos.

mas visame yra kenksmingu. Ir socialis
tu kliasinėj kovoj turi pirmoj vietoj stovėti
HEINRICHO HEINES.
teisinga kritika, o neatsižvelgimas į
L
nieką, kad nematyti to, kas tikrai yra au
Kas širdį varsto man peiliais,
klėjančiais veiksniais. Socialistai, auklėjant
Kodėl aptvino ji kraujais?
naują draugiją, būtinai tur matyti, kas
Putoja kraujas ir širdis,
4
yra išauklėjimui reikalinga. Žmonių psi-.
Tarytum, plyšta į dalis.
chika bene svarbiausią rolę lošia žmonijos
sugyvenime? Suskurusi, sukiužusi pla
Skausmu liepsnoj aš paskendau,
čiųjų liaudies miniu psichika arba dvasia
Nes baisu sapną sapnavau!
ir yra priežasčia to viso, kas šiandien
Nutvėrė aitvaras mane
matoma.
Ir dingo viesulos tvane.
Idant toji dvasia išvystyti ir ištobu
Sustojom męs. Prieš mus namai!
linti, reikalas visupirma surasti priežas
Ten skamba muzikos garsai!
tis, kurios sukiužina ir nususina tą liau
Kur žėri ugnįs žiburiu—
dies dvasią.
Tan rūman žengti aš turiu.
Ir tu priežasčių ilgai jieškoti nereikią.
Užtenka atydžiau prisistebėti vienai ir ki
Vestuvių būta salėj toj-tai tautai, sulyginti anų kultūrinio stovio
Svečiai bekrykštauja puotoj.
laipsniai, pasiklausti, kokia tikyba valdyk,
Bet kas čia... netikiu akims...
vieną tautą ’ir kokia —kitą. . Katalikišką
Lyg būtu proto aptėmims!
sias tautas visas randame dvasiškai, o sy
Mieloji mano čion pirma,
kiu ir kultūriškai nuskurusias, nes juk ju
Ir vainikuota jos galva.
principas: “palaiminti ubagai dva
Jaunikis svetimas suvis!
sioje.” Visos tikėjimo ir mokslu nepriO Dieve! Tirpsta man širdis.
rodomos suotvaros ryšįs,arba kokiomis jos
nebūtu sektos yra varžymu žmogiškos
Be žado stoviu ir žiūriu,
minties išsivystymo, tečiaus tarpe civili
Kaip su besiaučiančiu būriu
zuotu tautu katalikystė yra viena iš kenk
Jaunoji šaiposi linksmai,
smingiausiu reakcijų.
Ir laime spindi jos skruostai.
Atsižvelgus į mūsuhistoriją, matome,
Jaunikis taurę sklidinai
kad sykiu su krikščionišku civilizavimu
Vynu pripildo ir, patsai
mūsų tautos, jos gražios ypatybės, jos
Nugėręs, duoda taurę jai.
žmoniškumas, jos dvasia puola žemyn. Ir
O Dieve! Tai mano kraujai.
tai neužginčijamas faktas! Kunigijai rū
Išrinkus obuolį dėl jo,
pėjo ne žmonių dora, ne žmonių kultūra,
Ji taip mielai nusišypso’.
bet asimilizacija— ištautinimas ir pavergi
• Jis perpjovė į dvi dalis,—
mas plačiųjų miniu, kad sutverus kliasas
Tai mano buvo ten širdis.
ir suasimilizuotą valstybę, tarnaujančią
Romos popiežių reikalams. XVI, XVII,
Paskui jaunikis maloniai
XVIII ir XIX metašimčiais mūsų kultūra,
Ją apkabino ir saldžiai
mūsų švietimo reikalai buvo rankose ku
Bučiavo nuotaką. Tada
nigijos. Ir tai faktas. Ar daug gero ku
Man grabo likosi lenta!
nigija per keturis metašimčius padarė mū
Liežuvis, tartum, švinas jau,
sų tautai? Blogas, kokį padarė visiškai
Nereiks kankinties man ilgiau.
nustelbia tuos gerumus, kokius vienutės,
Tuomet pakilo šokt svečiai:
iš kunigijos tarpo kilusios, yra padarę. Ne
Pirmoj poroj—jaunavedžiai.
kalbant čia apie politiką, nekalbant apie
sulenkinimą lietuviu ačiū katalikystei ir
Jie šoko ilgai ir linksmai,
kunigijai, tarnavusiai ne lietuvystės, bet
Skambėjo muzikos garsai.
lenku “Koronos” reikalams, užtenka pasi
Jaunikis ką- tai sušnabždė’,
žiūrėti į liaudį, kurios dvasiškas išauklėji
O ji, nuraudus, pažade’...
mas buvo ir yra dar kol-kas beveik vien
Don Alberto.
rankose kunigijos. Ir kas gal prieštarau
ti, kad ta mūsų liaudis nėra paversta į
KULTŪRA IR DARBININKAI. dvasiškus ubagus?
Protiškas tamsumas, suskurimas, neŽodis kultūra taip tankiai vartojamas sumanumas linkui tvėrimo materiališko
netik mokslinčių-filosofy, sociologu ir t. gerbūvio, moralis sužiaurėjimas bei fana
p., bet net ir tarpe darbininkiškos kliasos tizmas, apsileidimas, nuskurimas dvasiš
kasdien jis girdimas. Inteligentija šim kas ir kūniškas, urvinis gyvenimas, gir
tais burn y šaukia: Žiūrėk į progresą kul tuoklystė ir nesugabumas —tai vaisiai po
tūros. Stebėkis nuoveikaliu mokslo, gė- nijos ir kunigijos auklėjimo!
Ačiū visupirma kunigijos, o paskui
rėkis stebuklais žinijos ir technikos! Koks
turtu įaugimas, kokia prabanga patogu ponijos judošystei tapo mums atimta pro
mu ir pasismagavimo — tik gyvenk ir ga šviesties savo prigimtoj kalboj, atimta
džiaugkies! O vis tai yra ačiū pakeitimui mums proga išvystyti savąją kultūrą.
feodalizmo kapitalistiškuoju draugijos gy Asimilizuojanti apšvieta liaudies sieloj ra
do naturalį atsipriešinimą. Tokiu būdu
venimo surėdymu!...
liaudies sielos auklėjimas visiškai perėjo
Ir ištikryjy, prisistebėjus į visas pui
kybes, į vaisius kultūros, reik stebėties, tik į kunigijos rankas, nes bažnyčiose nors
ypač tuomi, kad greta tos prabangos pui ir polonizuotu žargonu, bet visgi buvo
kybių matome aplink purvus ir bjauriau šiek tiek liaudies sielai suprastiniau skel
sius bjaurumus, skurdą, ašaras ir žvėriš biama dora. Bent dora, nes apie mok
kumus, o akyvaizdoje to viso nenoroms slą negal būti kalbos. Jezuity, Dominikony ar Franciškony svietiškojo mok
prisimena žodžiai mūsų Adomo Micke
slo įstaigos auklėjo ponijos jaunuomenę,
vičiaus:
tik ne lietu viy tautai. Ji tarnavo lenkams.
Kiek čia prabangos, kiek čia puikybes!
Užu liaudies išauklėjimą priguli dėka vien
O šelmiai plėšikai, latrai, o bjaurybes!
Kad jus perkūnas trenktų!...
kunigijai. Ačiū tiems mūšy išauklėtones, kada vieni pertekliuose plukuriuoją, jams mūsŲ liaudis etikos supratime stovi
kiti išalkę, ištroškę skęsta visupasibaisėti- žinomame mums visiems laipsnyje. Ir
niausio skurdo purvuose, žvėriškiausiai skirtumas tarpe ty, kurie, nepasikakindabesiengia vieni kitus aršiau, negu barba mi bažnyčios mokslu, griebėsi svietiškyrizmo gadynėse; besidžiaugia, kad fabri- jy knygeliy, ir tarpe ty, kuriems visų
koj bei kasyklose žūva kasdien žmonių mokslo šaltiniu likosi tik maldaknygės,
gyvastįs (nes tas duoda darbo vietą išal taip pastebėtinas šiandien, kad ir nurodi
bereikalingas! Už žmogžudystes,
kusiam bedarbiui, o kapitalistui pelną); nėjimas
vagystes ir kitus kriminališkus darbus Air toj baisiausioj, lyg kad pamišėliu orgi menkos kalėjimuse katalikų priskaitoma
joje, kaip Diogenas vidurdieniu su žiburiu 75%! Visai neįstabu, kad ir mūšy liau
j ieškome teisingo žmogaus — tikrojo dies moralybė, auklėjama vien kunigijos,
ne augščiau stovi. Vergiškumas santy
žmogaus!
Ir kas gi, bent šiek -tiek atsižvelgęs į kiuose su viršesniais, arogantiškas neman
santikiuose su lygiais sau bei
draugijinį gyvenimą, negal matyti prie dagumas
“žemesniais”, vergiškas dailumas akyvaiz
žasčių viso to pikto? Kas su gryna sąži doje “pono”, klastingumas ir išniekinėjine gal pasakyti, kad esantis draugijinis mas pravardžiavimais, kada anas nemato
surėdymas XX-metašimčio civilizacijai ir negirdi—-tai išvystytos ydos pobūdyje
pritinka? Kas, matydamas vienoj pusėj mūšy liaudies. Kame tos ydos išvysty
prabangą ir puikybes, o kitoj skurdą ir tos, tasai supratimo apie teisingumą ir
negal turėti. Istorikai stabmeldiš
purvus, nesušuks minėtais Adomo Micke etiką
kus lietuvius vadina: pacatum ho m i vičiaus žodžiais: “O jūs šeljniai vagįs,kad num genus humanissimum*), net
jus perkūnas trenktu!” Kas bent šiek- Adomas iš Bremos, rašydamas apie lietu
tiek suprasdamas teisingystę, gal ginti vius, vadina da juos homines h u ma
šių dienu socialį surėdymą ir smerkti tuos, ni ssi mi, bet toli neteisinga būty cha
rakterizuoti šiandien katalikų bažnyčios
kurie tuo surėdymu nepąsikakina!
išauklėtą mūšy liaudį tokiais žodžiais.
Taigi iš to atžvilgio žiūrint, darbinin
**
(Tol. bus.)
ku, ypač socijalistu aštri kova priešais
J. B. Smelstorius.
viešpataujančiąją kliasą ir jos apginėjus
VI metašimt. po Kristui tikrina,
yra pilnai išteisintina. Tečiaus atkaklu jog tai*)taikiKassiodoras
gentis, viena id imonidkiausiųjų.
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žaislu, o kiti iš bado miršta.
Argi jau žmonės, mama, bū
tu tokie kvaili, kad tai neiš
naikintu?
—Jei nori, Rožyte, kad
tau kas galvą praskeltų, tai
lįsk, streikuok, o aš jau savo
išvaktuosiu...

IŠ "BOSTON AMERICAN

ta. ’ Gydytojams už nupjovi
mą žmogui kojos valdžia mo
ka $75, už rankos nupjovimą
$50 ir t. t.
Todėl jie taip ir greiti.
A. J. Banučauskas.

id!

ii'K

Portland, Me.
26 d. birželio kalbėjo čia
E. W. Debs. Žmoniy susi
rinko į keliatą tūkstančiy.
Gerai išaiškino kapitalistu
šunybes, ir pasakė, kad tarp
demokraty ir republikony nė
ra didelio skirtumo.
Tą pačią dieną išvažiavo į
Lewiston, kur jį pasitiko net
du benai.
Marė Kirtiklienė.

Moterų drabužiai.
W/9nTG_D

turėti jūs y aplamą ąpie tai
opiniją. Taigi,
1. Ar Jūs pritariate su
manymui susiorganizuoti lie
tuviams daktarams į tam
tikrą profesionalę draugiją?
2. Ar Jūs pritariate kom
panijai, kokią ši draugija
mano pradėti vesti praplati
nimui visuomenės tarpe svei
ko supratimo apie higieną,—
plačioj to žodžio prasmėj?
3. Ar tamista panorėtum
tapti šios draugijos nariu?
Mėnesiniu mokesčiu, ma
nome, neturėsime, nors atei
tyje gal ir pasirodyti reika
las, visiems nariams pripaži
nus, turėti šiokį ar kitokį
vienkartinį assesmentą.
Išreiškimas Jūsų nuomo
nės netik čia pastatytuose
klausimuose, bet ir bent ka
me kitame, kas tik galėtu šį
sumanymą
palytėt,
bus
mums labai geistinas ir atydžiai mūšy svarstomas.
Vardu “Lietuviu Daktaru
Draugijos Amerikoj” laiki
nos valdybos
t*
Dr. A. K. Rutkauskas
8829 Commercial avė.
So. Chicago, Ill.

Netikusios drabužiu mados
atima nuo moterų ir laiką ir
sveikatą. Visoki kūno su
varžymai, turbūt, ir yra di
—Mama, aš mishu, kad šį
džiausia priežastim moterų
mėnesį mudvi išvažiuosime
silpnumo. Jeigu męs prisi
ant “vekeišeno”. Smagu bus
stebėsime į jaunas mergai
nors truputį atsigauti.
tes, tai pamatysime, kad ju
—Et, Rožyte, tu svajoji,
Glasgow (Škotijoje).
kūnas sparčiai auga tik iki
kaip mažas kūdikis. O to neBlaivininky draugystė gy
tol, kol jos nešioja liuosus
pamislini, kad tankiai ubago
vuoja gerai ir linksmai. Kas
drabužius ir neseka madų.
krepšys tuščias.
Iš ko gi
subatą rengia šokius ir turi
Bet vos tik jos susilaukia 15,
mudvi imsime pinigu. Ne ar 16 metu, tuoj pradeda ne
muziką. Girty į salę neįlei
mudviem, Rožyte, pavėsiaudžia, bet patįs į smuklę trau
šiot tokius drabužius, kurie
ti ir vėjus gaudyti. Žinai,
kia, arba, kur susimetę, kaip
sustabdo ju kūno augimą ir
tu dar jauna, tu dar norėtum,
veršiai srebia. Tūlas blaivi
liuosą organu vystymąsi.
kaip ta peteliškė palekioti,
ninkas nuo Thistle st. turėjo
Taigi didžiuma merginu, ko
paskrajoti, bet aš jau apsi
prisisegęs savo ženklą, bet
kiomis išauga iki 16 metu,
pratau .
Džiaugiuos, kad
taip bliovė, kad žmones iš
tokiomis beveik ir pasilieka.
per nedėlią išvargus, galiu
gąsdino.
Tuom tarpu, yra pripažinta,
bent nedeldienį poterėlį su
“Šviesos” draugystė pra Juokų kąsneliai.
kad žmogus auga iki 20 ir
kalbėti.
deda prašalint bedievius iš
net 25 metu.
Worcester, Mass, skyriaus
—Aš misliu, mama, kad
savo tarpo. Pirmą prašalino merginos,
Drabužiai mainosi pagal
veidy tephojimo
bent ant nedėlios galėtume
Varnaitį. Už prašalinimą organizacijos, nutarė už
metu laiką: žiemą yra nešio
į žalįumynus išvažiuoti. Tik
balsavo 17, o prieš 5. Spė klausti p. profesoriau
jami šilti, kad apsaugot kū
profesoriaus Bemęs irgi žmonės. Žinai, tą
jama, kad ir tiems penkiems vardžio, kodėl vaikinai nesiną nuo šalčio, o vasarą—leng
nedėlią nieko nesučėdysime,
tas pats bus. Mat, dabar liauja su pajieškojimais apsivi, kad nenuvarginus kūną
bet negalima gi taip užuitai,
net du kunigėliai yra, tai pa vedimui merginy. Šiemet,
šiluma.
Vienok didžiumą
mums rodos, kad merginu
nuvargusiai gyvent. Jeigu
būgo šviesiečiai.
moterų męs matom žiemos
metas ir jie turėtu duoti pro
taip gyvent, tai žmogus pa
Škočas.
šalčiuose vaikščiojant gatvė
gą merginoms pajieškoti vai
virsti į mašinos ratą.
mis su pusnuogėm krūtinėm,
kinu. Iš vaikiny tokio ne
Norwood, Mass.
—Tu nešneki, Rožyte, bet
Maža mergaitė stovi prie dirbtuvės. Ji pamatė iškabą, jog čia reikalaujama mer
mandagumo matosi, kad pas
o vasaros karščiuose užsimo
30
birželio
čia
buvo
sureng

niekus tauziji. Mums gi rei
vaikinus
mažai yra kantry
.
* ‘
vusias nuo 5 iki 10 kietai iš ginu.
tos
pirmos
viešos
lietuviy
kia per nedėlią nors kelis cen
bės.
Ar aš tik nebūsiu per maža? Galvoja sau mergaitė.
krakmolytu
dresiu.
Nors
tus susidėti. Jeigu męs ne“Oi ne, mergaitė, tu nebusi per maža”. Kapitalizmai tu tiksi .Jisai surys tavo jau diskusijos. Buvo rišami trįs Antras klausimas, ar ne
žiemą joms prisieina kęsti
klausimai: 1) Kasnorwoodie- būty gerai, kad merginos už- .
čėdysime, Dieve gink, kokia
šaltį, o vasarą nušunta nuo nas dienas. Mažu vaiku darbas mūsų gadynėj baisiai išnaudojamas. Jie atlieka suau čiams reikalingiau—bažny protestuoty prieš tuos šie
nelaimė, o kas tuomet su
karščio, vienok ant to mažai gusio žmogaus darbą ir dirba už pusdykį. Čia tai šaltinis vargu, prostitucijos ir išsigi čia ar svetainė, 2) Ar soči j a- metinius pajješkojimus mer
šelps. Aitvaras pinigu šią
mimo.
paisoma, nes tokia mada.
lizmas yra darbininky priešu ginu.
gadynę nebeneša. Pagalios,
Ant šiy klausimy meldžiu
Iš visu moterišku drabužiu
ir
3)
Ar
socijaljstas
gali
būt
kas jau man iš tu giriu. Kaip
mė” šeimyniško gyvenimo, rišti, o pats kur nori eiti ir laužius, o pikietus, niekuo
atsakyti ir patarti.
biznierium.
Po
ilgy
ginčy
Lietuvoj žąsis ganiau, tai ir sveikatai*pavojingiausias yra kad turėti vyrą ir užganėdin ką nori daryti.
neprasikaltusius, nuo gatvės
Worcesterio, Mass, sky
korsetas. Viso pasaulio gy
didžiuma
balsy
pripažinta:
giriu mačiau. O dabar ir
riaus pirmininkė
P-lė Šapiūtė cituoja gar areštuodavo. Šiemet demo
dytojai kovoja su korsetu, ti kūniškus pageidimus? Ne!
1)
Svetainė
norwoodieciams
taip pilna galva visokiu rei
J. Aniolukė.
vienok prieš madą negal at Dalykas yra visai kitaip: tuo sios angly rašėjos žodžius link kratiška miesto administra reikalingesnė, negu bažny
kalu, dar čia apie girias.
silaikyti.
Yra pripažinta, met tik apsireiškia laimė, šei tylėjimo apie vyrus. Jeigu jau cija, tad vargšai rankpelniai čia, 2) Socijalizmas nėra darAtšaukimas.
—Man dyvai iš tavęs, ma
ne
yra
garsi
ta
rašėja,
tai
turi
viltį,
kad
išlaimės,
o
šis
myniškame
gyvenime,
kuo

kad korsetai labai tankiai
bininky priešu, bet jy' drau Paskutiniame “Laisvės”
ma, kad tu niekad net ne
kostreikas
būtu
Clevelando
dar

raštais,
bet
idiotiškumu,
met
vyras
ir
moteris,
tai
vie

numery j pasakyta, kad tūli
drįsti pagalvoti apie gražes būna priežastim džiovos, na siela, kuomet jie viens ki kiu gali pagarsėti ir p-lė Ša- bininkams puiki lekcija pa gu ir 3) Socijalistas negali mūšy lietuviai “skebauja”,
nį, švaresnį gyvenimą. Ta priežastim viduriu nemalimo to žino mintis, darbus, apsi piūtė.
žinti demokratus bei repub- būt biznierium, nes šiame per ką jie tapo labai įžeisti ir
ir
ant
galo
labai
tankiai
prie

surėdyme biznis yra parem dabar j ieško aktoriaus, kas
rytum, kas tau kirviu į gal
likonus.
Emilia Kondrašiūtė,
žastim nevaisingumo. Žodžiu ėjimus, kuomet jie nesisle
vą įkirto,kad taip buvo ir bus,
Antanina Daukančiūtė
Streiką iššaukia blogos tas ant vagystės ir sukimo. tą žinią rašė.
sakant, korsetas tai yra di pia viens nuo kito nė su na
Būdamas teisingu žmogum
ir tu klupsčiuoji, prakaituoji,
sanlygos—maža ^okestis. Diskusijy pirmininku buvo
go juodymu, kuomet jie da
džiausias
moterų
sveikatos
Pakarklis—žmogus bepartiji- ir matydamas neteisingai ap
nei nesvajodama. Jeigu taip
Merginos
uždirba
po
$3.00
ir
linasi
visais
savo
įspūdžiais,
nis. Jisai susirinkimą vedė šmeižtas ypatas, priverstas
visi darytu, tai, išties, reikė- priešas. Mąn teko pastebė patikus vargui, viens kitą su
$4.00
savaitėje
daugiausia
rimtai ir ne vienpusiškai. esmi atšaukti tą žinelę. To
ty blaškyti rankas be vilties. ti, kad miestu, merginos net ramina. Tarp tokiy ypaty
dirba
po
kontraktoriais,
taip

dėl užlipau ant pat viršaus
į darbą eina susivaržiusios
Chicago, III.
Nerimtais
diskusijose
pasiro

Bet man tavęs gaila.
gi dar kitas dalykas, darbi
redakcijos, atsisėdau ant dū
visuomet gali būti tikra šei
korsetais.
dė
tik
karščiausieji
katalikai.
Važiavau
karu
State
gat

— Meldžiama, manęs nesi
minės triubos ir tris-syk su
ninkai yra užrakinami kam
myniška laimė.
Ypač
pragaištingai
korse

ve. Į tą karą įlipo 4 jauni bariuos ir vos tik gauna pie V. Kudirka savo priešus net šukau kaip drūtas: “mūšy
gailėk. Tik pati sau duobę
Pagaliaus p-lė Šapiūtė taip
tai
atsiliepia
ant
lietuvaičiu,
vyrukai, per visą karą eida- tų laike 30 m. ir mažiau (du kiaulėmis pradėjo vadint, tūli lietuviai ne skebauja,
nekask. Kaip žmogus spanužemina
moterį,
kad,
tar

kainas — tai ir gerai. Bet pribuvusiu iš tėvynes. Ju kū tum pas ją nėra nė širdies, dami, žvalgėsi į šalis, lyg no metai atgal aš pats patyriau, bet liko sugėdintas ir... per kaip “Laisvė” rašo, bet lau
streiką važinėdami motorkaip tik kitam užvydi, žino nas yra gražus, jiilnas ir ne nė jausmy, nė akiy ir tokiu rėdami ką rasti. Štai apsi kad reikia pasiganėdinti tik siprašė. Abelnai imant, dis žo
manais!”
kusijos ant susirinkusiyjy
ma, tuomet pakajaus nėra. pripratęs prie tokiu pančiu. būdu jai viskas uždrausta, o stojo prie vieno vaikino ir už 20 min.).
Dabar visi, vyručiai, kurie
Tuomet bile tik svetimo nu Teko pastebėt laikraščiuose vyrams viskas galima. jKiek- klausė kam jis skaito skebiPribuvo organizatorius iš paliko malony įspūdį.
tik ^bavot, būkite ramus,
daug tokiu atsitikimu, kad
nį laikraštį. Tas atsakė, kad New Yorko Internation Gar Geistina,kad norwoodieciai nes nuo šios dienos jys jau
tvėrus.
jauną, gražią, stipraus sudė viena moteris,, kuri yra au
-Gėdinkis jau,mama,šne jimo lietuvaitę, išbuvusią gus tarp žmoniy, to negali “aš noriu”. Tie vyrukai pra ment Workers Union, 26 d. tankiau rengty panašius gin- ne skebai, bet streiklaužiai!
Bevardis.
kėt: Kas jau iš mūšy ką nors Amerikoj vos 3 ar 4 metus, ištarti. Panašiai gali sakyti dėjo gražiuoju prašyt, kad šio mėn. Per 10 dienu bus; čus, nes nauda iš to yra di
J. N.
apvagia. Tai mus visi ap- parlaužia džiovos šmėkla, tik tarp girios keturkojų iš Jis neskaitytu skebu laikraš laikomi susirinkimai. Jeigu delė.
Dėlei atsargumo.
čio, bet kur tau paklausys. tik darbininkai sutiks strei
vagia.z Matai, dabar visa
—Klausyk Raulai, ar ne
kurią pagimdo nešiojimas auklėta moteris ir įleista tar- Paskui tie 4 vyrukai atėmė
LAIŠKAS
Į
REDAKCIJĄ.
kuoti,
tad
įvyks
siuvėju
geponija išvažiavo į girias, lau korseto.
paaiškinsi tu man, kodėl
pan vyry. Kas yra daleista
iš
jo
“
The
Chicago
Daily
nerališkas streikas. Prie uni
kus, Europon. J-i gaivinasi
žmonės išvažiuodami laivu
Taigi, merginos, norėda vyrui, tas turi būti daleista Tribune” ir išmetė per langą.
ant saly taisyti piknikus, vi
Aplinkraštis 4 daktarus.
jos priklausančiu yra tik 2000
puikiu oru. Už ką, kodėl? mos būti sveikomis moteri ir moteriai, kas yra uždraus
V. Geibis.
Gerbiamasai Redaktoriau :— suomet vežasi daug alaus ir
Męs jiem, mama, to nepavy- mis, privalot apsisaugo! nuo ta moteriai, tas turi būti už Tas p. skebas • šoko koliot nariu.
degtinės?
juos angliškai, bet jam ang
Chicagos
lietuviai
dakta

dim. Bet ir męs norėtume
drausta
ir
vyrui!
O
jeigu
♦ Williamstown, Pa.
netikusiu jūs kūnui drabužiu,
—Mat, dėl atsargumo, kad
atsikvėpti, atsigauti. O pa o ypač nuo korseto. Nesi vyras pradeda nuo pačios ką liškai nesisekė, tai jis pridū 13 d. birž. išdirbęs šiftą rai, skaitliuje septyniy, su neatsitiktu taip, kaip su “Ti
rė'ir lietuviškai rup...
manė susirišti tam tikron tanic”,—atsakė Raulas.
skui, šiek-tiek pasilsėjus, vėl
anglių
kasyklose
Williams

vaikyki! madų, nes ne nuo nors slėpti ir tą ji patėmija,
Tie pastebėjo, kad jis ne
profesionalėn daktary drau —Aš nesuprantu, kaip ga
su naujom spėkom, su nauja to priklauso jūsų laimė.
tuomet būtinai turi susekti
town,
Ant.
Juočis,
išėjęs
į
moka angliškai kalbėt, tai ir
gijom
energija prie darbo!
Bet,
li alus apsergėti nuo nelai
jo darbus ir susekus pasaky
Ona Adomaitienė.
viršų,
ėjo
namo.
Tuom
lai

skaityt
nemoka.
Dar
labiau
Šiandien
kasdieniniame
gy

mama, net to darbo neduo
miu?
ti--“eik šalin nuo manęs,
ku
bėgo
per
tonelį
karukas,
supyko ant skebo ir kątik
venime kįla vis daugiau ir —Dalykas tame, kuomet
da. Dabar visose Jungtinėse
veidmaini!” Nes su tokiu
kur
pėkščiam
ipia
eiti
18
mi

Valstijose keli milijonai be- Netylejiriias apie vyru vis-tiek savo amžiaus nesupešė, bet konduktorius nučių. Juočis po sunkiam daugiau opiy vfsuomeniškos žmogus prisigeria alaus ir
paprašė tu 4, kad kare ne
svarbos reikaly, kuriuose no- degtinės, tai jeigu laivas ir
darbiy. Pamislyk, ar tai iš
nesugyvensi ir toliaus begy
vyrus.
darbui
norėjo
palengvinti
sa

skęstu, o jis įkristu į vande
keltu lermo.
roms-yenoroms
lietuviams
savo kaltės , jie bedarbiai.
vendama
da
daugiau
vargo
(Dūlei O. fiapiūtes straipsnio.)
Gėda lietuviams tai daryt. vo kelionę ir šoko į tarpą ka daktarams prisieina lošti nį, vistiek neprigertu, nes
Štai ir Bostone keli tūkstan
susilauksi. Todėl daug ge
vietos vandeniui jo
Daug būtu geriau, kad uniji ru važiuot. Ale ant nelaimės ypatingai žymią rolę ir nuo nebūty
čiai žmoniy streikuoja. Pa
“Laisves” No. 50 p-lė 0. riau persiskirti anksčiau, ne nius laikraščius remtume, paslido koja po karu, o karo Kuriu šalintis jokiu būdu ne viduriuose,—paaiškino Raumislyk, ką jaučia jie patįs, Šapiutė nurodinėja, kad nie gu vėliau!
Bevardis.
ašis taip labai sutruškino, galima taip iš visuomeniškos i las.
kurie
darbininku
reikalavi

jy šeimynos, kuomet kiek kas nepranešty moterims
Pritš tokį straipsnį p-lės
kaip ir iš locnos dak
mus išpildė, t. y. “The Chi kad ant rytojaus vietinis gy gerovės,
vienas duonos kąsnelis su apie vyro blogus pasielgimus
RED. ATSAKYMAI.
rates męs išnešame
dytojas išsiuntė Juočį į Ash taru gerovės atžvilgio.
cago
Daily
World
”
ir
“
The
skaitytas. Taigi tie jau nei ir kad vyrams esą viskas ga protestą ir į pačią autorę žiū
land ligonbutį. 23 birž. da Šįs laiškelis, dėlei supran ANT. GURBAUSKUI (Chicagoje).
Chicago
Evening
World
”
.
darbo negauna, o kas sakyti lima padaryti. Nėkiek męs rime su didžiausia> panieka,
rė Juočio kojai operaciją. tamu priežasčiy, negali iš Gaila labai, bet patalpinti negalima.
Gudžiūnu
Jurgis.
dėstyti plačiai tikslo ir ty Patartume rašinėti proza.
apie vekeišeną.
nesistebėtume, jeigu taip ra kad ji taip supranta ir ki
Nelaimingas žmogus, pabu rezultaty, kokius galima bū- SALOVARČIUI (Eastone.Pa.) Vaiz
O kodėl, Rožyte, jie patįs šytu koks nors Šapys, bet tiems duoda tokius nesąmoRengiasi streikuoti.
dęs po operacijai, baisiai per ty, musy nuomone, atsiekti delis negalės tilpti.
metė darbą. Ar negana bu kuomet kalba Šapiūtė, tuo niškus patarimus apie šeimy Cleveland, Ohio. Moteriš sigando, kada pamatė, kad per šį profesionali lietuviy J. JANKŪNUI (Brooklyne). Begalo
ištęsta, užimtų 2-skiltis, todėl vietos nė
vo 12 doleriy?
met reikia jau stebėtis ir da nišką gyvenimą.
ku drabužiu (sijonu) siuvėjai jau be kojos. Iš tos despe daktary ryšį.
ra; paskui labai nesuprantamai, veik
Pagal ŠapiūtėSj tai pati rengiasi prie generališko racijos pasimirė 24 d. birž.
Už 12 doleriy ' tokiame kaip! Tik paklausyk, tamisTodėl, manydami, kad šis negalima ištaisyti. Reikėjo rašyti per
kuomet klausimas buvo degan
Pereitais metais A. a. Juočis gyveno šeimy viskas gali plačiau ir aiškiau streiką,
mieste, kaip Bostonas,su šei tėle, argi gali būti laimin turi būti šunytis, o vyras ją streiko.
tis. Niekados nereikia praleisti proga.
myna vargiai išgyvensi. O gas gyvenimas šeimynoje privalo vedžioti ant retežė- streikavo, bet streikas likosi noje pats septintas, tai ne susiformuluoti tik visiems J. JAKŠTIS (Brightone). Netilps.
faktų.
kiek tok i y streiku po visą A- tuomet, kuomet pati nežino, lio su savimi ir kuomet jam praloštas, nes miesto republi- turėjo kuo pasigerinti dak pradėjus reikalą gvildenti, Nėra
čia pasiganėdinsime pasta J. DAGIUI (Waterbury). Laišką ga
meriką. Taigi, mama, vie kur ir ką jos vyras daro? Ar tas nusibosta, tai turi tiesą koniška administracija uoliai tarui. Mat, šios apielinkės tymu tik labiausiai .esencio- vom. Peržiūrėsim.
CAMPEU 4. Nesvar
niems neužtenka pramogų, gi tik tame apsireiškia “lai- nuvesti ją į būdą ir ten pri- apgynė kapitalistus ir streik ligonbučiuose yra. tai papras- nališky klausimu ir keistume bu.DIRBANČIAM
/

t z

Korespondencijos

/

-

TEISINGIAUSIA
A TyF1!F’IZ 4
IR GERIAUSIA , A t* B I M K A
LIETUVIŠKA *

SEVEROS

2 d. Liepos 4 vai. po pietų
po N2 Pages Court gatvės
So. Bostone nusižudė Ber
nardas Kazlauskas. Jisai
britva persipjovė sau kaklą.
Velionis paėjo iš Vilniaus
gub., Trakų pav., Darsūniš
kio parap., Dabintos kaimo.
Paliko pačią ir 4 vaikus. Vy
riausias iš jų — mergaitė—
apie 9 metų, o jauniausias
apie 1 metų. Žmogelis bu
vo karštas katalikas, mėgo
smarkiai srėbti degtinę ir alutį. Nuo girtuokliavimo ir
ligą buvo gavęs. Gydėsi apie
du metu ligonbutyj, bet tan
kiai, turbūt pasiilgęs rojaus
skystimėlio, iš tenai pabėg
davo. Ant galo, matydamas,
kad jau nebepagysiąs, ir
nusižudė.

GYDUOLES

VIDURIAVIMO

TIKRA DEGTINE

Sutaisau receptus su didžiausia atyda, nežiūrint, ar tie receptai Lietu
vos ar Amerikos daktarų. Tai vie
natine lietuviška aptieka Bostone ir
Massachusetts valstijoj. Gyduolių

Jeigu jąs kada reikalausite

TIKROS RUGINES arba BOURBON DEGTINES
Tai ateikite pas mus, nes mus DI^G’I’INH yra išsistovėjus medyj ir
užuečėtyta Jungtinių Valstijų sandėliuose, taipgi užpečėtyta bonkose jm>
priežiūra Jungtinių Valstijų valdžios vientik dėl mus.
Taipgi pristatome veseilioms ir per laišką užsisakantiems už prieina
mą kainą.

galit gaut,kokios tik pasaulyj varto
jamoj. Taipgi parduodu daugmenoj

(Severn’s Diarrhcea Remedy)

“Ice Cream,” cigarus, kendes ant
vestuvių, balių, krikštynų ir pasilink
sminimų. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiusią per expresą.
Aptiekorius ir Savininkas x

Dabartiniu meto laiku privalai visados jas turėti po
ranka, kaipo parankiausią pagelbą atsitikus vasari
niams žarmj sujudimams, viduriu paliuosavimui, vi
duriavimui, cholerinai ir vasarinei ligai, kuriose grei
tas vaistu veikimas yra paprastai labjausiai pageidau
jamas. Tedėl šitos gyduolės visiems labai patinka,

BURKE, GALLAGHER & CO
396 ATLANTIC AVE., neA5hW!8 BOSTON, MASS.

K. ŠIDLAUSKAS

Parduodame gortlala už visai žemos kalnas.

226 Broadway, kamp. c st.

Kficl jos vaikio

SO. BOS TON, MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

Du didumai: 25c. ir 50c.

DIDŽIAUSIAS
DARBININKŲ
SĄVAITINIS
LAIKRAŠTIS

X

Atsitikus kokiem nors vidurių sujudi
mams arba kokiai nors ligai, po kuriai
sveikata grįžta pamažu, nėra apetito, nu
puola jiegos, arba jeigu abelnai jaučia
tės nuvargę ir nuilsę -galima susilaukti
geriausių rezultatų, vartuojant

Dr-stė Liet. Taut. Brol. Pašelpos vardu x
U. K. Gedei-nino No. 1

LEIDŽIAMAS
UI-T. SOC.
SĄJUNGOS
AMERIKOJE

“KOVA

Ant Town of Lake, Chicago, III.
“KOVA” talpina moksliškus, politiškus, bet visiems suprantamus straip^*
x
ADMINISTRACIJA:
sinus.
x
Prezidentas K. K. Strzyneckis,
“KOVOJ” rašoma apie darbininky gyvenimą, vargus ir nurodoma, kaip
4602 So. Ashland Ave., Chicago, III.
prašalinti juos.
“
KOVOJ
”
rašoma apie viską teisybę ir drąsiai skelbiama socijalizmo
X
Vice-Prez. St. Ragauskis,
idėja.
4612 S. Wood st., Chicago, III.
“KOVA” tikriausias darbininky laikraštis.
Protokolų Rašt. A. A. Poška,
“KOVA” paduoda žinias iš viso svieto.
4623 S. Marshfield Ave., Chicago, III.
“KOVA” metams
Amerikoj ir kitur.
Prisiyskit
savo
adresą,
o
gausite
vieną “Kovos” num. pažiūrėjimui
Finansų Rašt. F. Yaugel,
9t
DYKAI. Nuo naujy mėty “Kova” išeina tokia kaip “Keleivis”.
4606 S. Paulina st., Chicago, III.
/>
Iždininkas A. J. Beržynskis,
4600 S. Paulina st., Chicago, Ill. fit
^°yanlens,nR Ave.
X
tXOVd
PHILADELPHIA, I'HNIN'A.
Organo užžifirėtojas A. M. BarČius,
4649 So. Ashland Ave., room 5
Chicago, 111. Xff4444444444<'444444444^444444444444444444444444444a

Severos Skilvini Kartu Vyną

Paskutinę savaitę karų
(Severn’s Stomach Bitters)
9
darbininkų streikas pasidarė
didžiau įtemptas. Vice gu
Kaina $1.00.
bernatorius Luce neleido
streikieriŲ pasirodyti State
Housėj. Streikieriai norėjo
SVEIKI, GERI IR PIGUS
pasirodyti arbitracijos komi
sijai, kiek jų ištikro yra.
Didesne žmonių dalis laikas nuo laiko gauna suirimą nervų dėlei per didelio darbo, susiKompanija leidžia paskalas, 1^
kiimtimo, neišsirniegojimo, prasižengimo priešais gamtos reikalavimus ir tada nustoja
Rengiant vestuves, krikštynas,
visiškai energijos, pasidaro neramiais ir būna visą laiką suerzintais.
kad streikuoja tik girtuokliai
varduves ar šiaip kokius pokilius, vi
sada kreipkitės prie mūsų, o męs ju
ir bomai.
mis aprūpinsim pigiausiais ir geriau
siais gėrimais. Mūsų sankrova’ yra
Todėl streikieriai pradeda
sena ir visiems žinoma. Pas mus gau
netekti kantrybės. Grįžtant
site tikros rusiškos degtines ir šim
(Severa’s Nervoton)
tus kitokių gėrimų,kaip tai malinownamo nuo State House, kilo
ka, wiszniowka ir kitokių, la dirba
yra
puiki
gyduolė
panašiuose
atsitikimuose,
kartu
jis
sustiprina
visą
nervy
sistemą.
visiems žinomas ir teisingas lietuvis
riaušės. Tūlas streiklaužis
F*. Htibiliuzs.
Norėdami su
Jis numalšina suerzintus,nervus, grąžina jiems lygsvarą ir tokiu būdu užkerta kelią
sirašyti,
galite
rašyt
lietuviškai.
Nuo
užkabino unijistą. Ant pa
abelnam sveikatos nustojimui.
South station tik 2 minutas ima eiti
reikalavimo unijisto sustab
iki mūšy sąkrovai.
aina $1.00
dyti karą, policistas atsisakė.
Revere Distilling Co
Jeigu jau turi pirkti bent tyokias gyduoles lai tai būna Severos gyduolės. Aptiekoriai
Tai buvo riaušių priežastis.
579 to 589 Atlantic Ave.
jas visur parduoda. Patupimas laiškais UŽ DYKĄ. Jeigu jūsų aptiekorius negali jums
Kuomet susirinko didelis bū
dastatytflbp jums rei
ašyk mums:
BOSTON, MASS.
rys žmonių, tai buvo sutruk
dytas karų važinėjimas, o
streiklaužiai apleido savo ka
©
rus ir pabėgo. Karai nega
A. G. Groblewski
lėjo vaiįsčioti daugiau, kaip
COR. ELM & MAIN STS.,
PLYMOUTH. PA.
pusę valandos.
Riaušėse
SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Jei
nori
teisingai
ir
atsa

Pa j ieškojimai
vienas policmanas likosi ge kančiai apdrausti (inšiūrinti)
Garsių Lietuviškų—Lenkiškų Vaistų
rai apkultas. Paskui pribu savo gyvastį geriausioj kom Pajieškau savo brolių Vinco ir Prano e)
Co
V
MakaraviČiy, paeina iš Vilniaus gub.,
vo daugiau policijos ir streik panijoj, tai kreipkis per laiš Trakų
pav., Aukšdvaro volosties, Zalia- §
F. STROPIENE
Sv
ką arba ypatiškai į ofisą pas: rauskų kaimo. Jie patys arba kas apie Pabaigusi
laužių.
os
kursą
Womans
Medi»
co
juos žino, malonėkite man pranešti šiuo 8
cal
College,
Baltimore,
Aid.
Antanas Ivaškevič,
Tą pačią dieną rasta dide
I<uu
odresu:
D
co
Pasekmingai atlieka savo dar
X
Alena Maleena,
lis dinamito gabalas ant ker 73 Tremont st.,Boston,Mass. 518 Main Mrs.
12
e)
*
bą
prie
gimdymo,
taipgi
suteikia
J
n
st.,
Holyoke, Mass.
visokias rodąs ir pagelbą įvairio
tės Columbus avė. ir Cam Telefonas Haymarket 2151.
c
Pajieškau Keides ir Zofijos Janošai- X se motery ligose.
e)
den sts. Streiklaužis būk ma
čiukiy ir Juozapo Janošaičiuko, su ku x
2
OITISAS RANDASI:
riais
noriu susirašyt, bet neturiu jy ant e)
tęs, kad tą dinamitą padėjęs Jurgis Urbšaitis, moterų ir
x
Taipgi pajieškau dėdės Mikolo e) 30 W. Broadway
žmogus konduktoriaus uni- vyrų kostumeriškas kriau- rašų.
SO. BOSTON, MASS
Mekelionies, paeina iš Kauno gub., Pa
formoje.
čius, siuva visokias drapanas, nevėžio pav., Pušaloto parapijos, Aza- Se)«c)49©4®4©4®434c)4c)4©4eJ44c)
sodžiaus, pirmiau gyveno Jersey
Kaslink nelaimių, tai jų taipgi išvalo, prosina, sutaiso gy
City. N. J. Visus meldžiu atsišaukti
Perkant žiūrėk, kad butų ta markė,
ir nudažo. 255 Broadway, šiuo adresu:
būna kožną dieną.
u gausi teisingu!.
“
Liaudies
Dainos
”
Joseph M. Bruchas,
So. Boston, Mass.
Geriausia gyduolė nuo Skaudėjimo
P. O. Box 177,
W. Gardner, Mass.
Dainų rinkinyje telpa ge Galvos, Kataro, Pečių, Krūtinės, Šo
nuose, Reumatizmo, Šalčio, Neuralgijos
Šią savaitę atsibūna Squanriausių
mūsų
dainių
eilės,
bū

tum’e trečias metinis Bosto Nepamiršk užeiti pas lie Pajieškau Juozapo Zimančiaus ir Vin tent V. Kudirkos, P. Vaičai ir įkandimo visokių,vabaliukų.
Stanionio, 5 metai atgal gyveno
25c.
no orlaivininkų suvažiavi tuvius. Jeigu nori nusipirkt cento
No. 1.
Chicago, 111. Būsiu labai dėkingas, jei čio, Jovaro, Strazdo, Seno Egiutero
50c.
Egiutero No. 2.
mas.
šiaudinę skrybėlę, tai ateik gu kas man apie juos praneštų arba pa Vinco, Smūtkelio ir kitų. Žrfiijecznik
25c., 50c. ir $1.00
35c.
Gumbo Lašai
tįs atsišauktų.
Panedėlio vakare užsimu pas mus, nes mūšy krautu Juozapas
25c.
Meškos
Mostis
Apinaitis,
Necanicum, Ore. Dainų rinkiniu įeina ir revo
25c.
Trejanka
šė Miss. Harriet Quimby, sy vėj randasi visokiomis pre
25c.
Linimentas Vaikams
liucijos bei kovos dainos.
25c,
Gyduolės nuo Kosulio
kiu su suvažiavimo manage- kėmis—nuo 50 c. iki $5.00.
“Liaudies Dainos” skiria Liepų Baisumas
25c.
riu Willardu.
Tamošaitis ir Yurgeliunas
25c.
Antylaksoų dėl Vaiky
mos mūsų deklamatoriams ir
25c.
Vaikams nuo Kirmėlių
Seredoj taip pat atsitiko 233 Broadway, So. Bostone. gaunamos “Laisvos” spaustuvėj. deklamatorkoms. Kiekvie Milteliai
,, nuo Kirmėlių dėl suaugusių 35c.
25c.
Vanduo nuo Akių Skaudėjimo ČENSTAKAVO KLIOŠTORIAUS
nelaimė. Susidaužė vieno or
25c.
Ugniatraukis
nas
vaikinas
ir
mergina
priSLAPTYBES arba kruvini Do25c.
laivio mašina.
Kiekvienas
Skilvio Lašai mazo Macocho darbai. Su pav.. 15c vąlo šiandien pasirodyti ant Gyduolės užlaikymui Viduriavimo
Moterims
gali eiti pažiūrėti tų lekiojiir Kruvinosios - LEKCIJOS APIE ATSKIRIMO
steičiaus, kaipo deklamato “Uicure
Geriausia
karščiuose
užeiga
”
arba
gydymas
ŽENKLUS..................................15c
mų. įžanga nuo 25c. iki
$3.50
Reumatizmo
riai.
atsivėdint
ir
išsigert
šaltos
MOKSLAS
RANKAŽINYSTES
50c.
Gyd.
dėl
nemaliino
Pilvo
$1.00.
M
liteliai
apst
abdymui
“
Liaudies
Dainose
”
surinkarba
kaip
pažinti
žmogaus
ateitį
su “Ice cream” sodes pas K.
10c.
Galvos Skaudėjimo
ir prąeitį pagal delno ruožus ir
tos
eilės,
kuriose
apdainuo

10c.
Lašai nuo Danty Skaudėjimo Šidlauską,
226
Broadway,
nago žydėjimą....................... 15c
Visos krautuvės košernės
nuo Gedimo ir
jama žmonių vargai ir rūpes Mostis
kamp.
C
st.,
South
Boston,
25c.
Prakaitavimo
Kojy
MEILES
KARŠTLIGE
..............
20c
mėsos Bostone, Cambridge,
Geležinis
Sudrūtintoias
Sveikatos
50c.
čiai, o taip-pat ir viltis ge Vaistas Nutildymui Vaiky
Mass.
VADOVAS keliaujantiems į Atlie
25c.
Lynn’e uždarytos.
ką ir iškeliaujantiems......... 15c
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 15c.
resnės ateities.
$1.25
Gyduolės
nuo Grippo
Mėsos gali gauti tiktai li
REVOLIUCIJOS ATBALSIAI.. 15c
Todėl “Liaudies Dainas” Plaukų Apsaugoto)as
50c.
SUSIRINKIMAI
AR YRA DIEVAS?................... 25c
goniai. Kuo pasibaigs ta
10c.
Muilas Plaukų Saugotojas
privalo kiekvienas nusipirkti. Milteliai nuo Kepeny
L. S. S. 64 kp. mėnesinis susirinkimas GREIČIAUSIAS PAMOKINTO35c.
kova, nėra žinios.
atsibus nedėlioję, 7 liepos (July), 1912,
25c.
Valytojas Plėnių Drabužiuose JAS ANGLIŠKOS KALBOS... 25c Kaina 15c.

i Sustiprinimui Nervų

DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA j OLSELIS
Vyntf, Visokių Likierių, Degtines, Rusiškos “Monopolkos
Šampano, Alaus, Ėliaus ir visokių importuotų gėrimų.

Severos Nervotonas

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

WILLIAM ZAKON & CO.
21-23 Cross St.,

Boston, Mass.

Užsirašyki! ‘Lietuvių Žurnalų’
Išeina kartą į menesį ir
prekiuoja tik 50c metams.

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

1607 No. Ashland Ave.,

Chicago, III.

CO

I.IETUVIŠKAI-LENKISKAI-RUSISKAS

DAKTARAS

41

j?

JTIrtna.

OVT.

(pi

Vienatinis mus tau
tos Medicinos r’rofesorius Massachuset ts p? ,
steite. Jau arti 18 j®*"*“
mėty, kaip aš pasek- j
mingai gyd;ui ir at- i
lieku operacijas. Temyk!!! Neik j ieškot
manę į nptieką imt
kampo po mano ofisu, bet lipk vienais
tropais augštyn iš num. 7 Parmenter St.
Durys mano ofiso nuteptos baltai, o vir
šui jų ant. lentos didelėm raidom par.nšy
ta “Lenkiškas Daktaras”. Offiso va
landos: nuo 9 iki 11 ryto, nuo 1 iki 2 po
piet ir nuo 6 iki 9 vai. vakare.

*DR. M. ZISELMAN
7 Parmenter St.,

>. TU1NILA
Užlaikėm didelę

9.

Boston, Mass.

Telephone Richmond 1967-R.

Deimantu, Laikrodžių Waltham Ir
Elgin, ir Šliubinių Žiedų. Užlaikėm

<į

keliaujančius agentus ir orderius pai

V Telephone So. Boston. 845 M

i i

*

a

DR. F. MATULAITIS
405 Broadway
SO. BOSTON, Al A SS.
Vninndott:

x Nuo 12 2 dieną ir nuo 7 9 vakare.
CO Nedėliomis iki 3 vai. po piet.

Co mam ir pristatom į namus.
UŽIaikom
taipgi
Didelę
Sankrovų
DRAl
’
ANŲ:Vy3
M rams Siutus, Overkotus ir Marškinius.
(0
Duodam ant bargo ir ant išmokesčio.
M
(O

(0

*
e
Xc>4c)4č)4 04 c>4 3 0404 c)4c)4c)4e>4 W

Musų agentai: J. A. Peldžius, J. Pocius

J. Pociūnas, Liudvikas Davalga ir
F. S. Šimanskis.

♦

Biblija arba šventraštis lie
tuviškomis litaromis, 1127
puslapių, gražiai apdaryta,
kuri kaštuoja 4 dol., bet da
bar parduodu už $2 ir expresą apmoku. Pasiskubinkite.
Taipgi reikalauju agentų dėl
pardavinėjimo biblijos.Agentams duodu gerą uždarbį.
Petras Bartkevičia
877 Cambridge St.
E. Cambridge, Mass.
Vienatinis So. Bostone lie
tuvis šiaūčius, kuris užlaiko
naujus čeverykus, taiso se
nus, uždeda robus ir šainina.
Darbą atlieka gerai ir pigiai.
Taipgi užlaiko cigarus ir cigaretus. Prašo atsilankyti.
Antanas Abazorius, 207 C st.
kamp. Silver st.
Bostone.

Muzikanty svetainėje, kampas Common
ir Amesbury gatviy, Lawrence, Mass.
Prasidės 9 vai. ryto. Meldžiam visy nariy pribūti, taipgi ir naujy atsivesti.
Komitetas.

Ateinančioj medėlioj, 7 liepos (July),
2 valandą po mėty salėj po N339 Broad
way, So. Bostone atsibus D. L. K. Vy
tauto d-stės susirinkimas. Visi nariai
malonės susirinkti.
Komitetas.

Pajieškau Partnerio.
Man yra reikalingas partneris prie čeverykų ir kitokių daiktų krautuvės.
Biznis jau nuo seniai išdirbtas ir galima
daryt gerą pragyvenimą. Susidėjus
dviem galima būty biznį padidint. Atsi
šaukit į “Laisvės” red., 242 Broadway,
So. Boston, Mass.

iFi

Taipgi galite gauti įvairiausiu laiš
kams popiery su gražiausiomis kvietkomis ir pasveikinimais.
Tuzinas
25c., šimtas -70c., tūkstantis —5 dol.
Ką-nors užsisakydami visada ad
resuok i t taip:
“LAISVE”
242 Broadway,

25c.
Rožės Ralsainas
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Kinder Baisumas
“LAISVE”
50c.
Bobriaus Lašai
35c.
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So. Bouton, Mohr.

Parsiduoda forničiai.

Jieškotojams.

Mainantiems adresus.

Parsiduoda geri forničiai nž pigių kai
nų. Gera proga jaunavedžiams ar šiaip
iš kur atvažiavusiems žmonėms. Na
mas švarus, taip kad toj vietoj galėtų
ir gyvent. Atsišaukit greitai po num.
224 Athens st., ant pirmo f loro, So.
Boston, Mass.

Šiuomi atkreipiame atydą gerbiamųjų
“Laisves” skaitytojų, kad pajieškojimus giminių ir draugų talpinam ant me
tų 1 sykį dovanai. Už bizniškus paiieškoiimus imam po 50c, už 1 vieną sykį ir
1 dol. už 4 sykius. Neskaitytojams pajieškojimus dykai netalpinam.

Kurie norite permainyti “Laisvės”
siuntinėjimo adresą, malonėkite neat
būtinai prisiųsti savo seną adresą, t. y.
kokiu buvo laikraštis lig šiol siunčiama
ir naują, t. y. tą, kuriuo norite, kad buty Jums laikraštis dabar siunčiamas,
kitaip adresą permainyt negalėsime.

-
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SOCIJALDEMOKRATŲ PAŽVAL
GOS IR REIKALAVIMAI......10c
NAUJAUSIOS DAINOS ir EI
LES ........................................... 20c
NAUJOS KANTIČKOS arba poli
tiškos giesmės....................... 30c
PASAULIŲ RATAS................... 25c
POKAHONTAZA Indijony Kararalaitė. Istoriška pasaka.... 15c
BALTAS RŪBAS.......................... 15c
LIAUDIES DAINOS................ 15c

_______ ___

Administracija.

Administraciją

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip
gi privalo užlaikyti visada mūšy puikias
Lietuviškas gyduoles savo Storuose ant
pardavimo, kad mūšy tautiečiai reika
laudami, gaįėti,u pas savo štorniką nusiSirkti ir nerei'ikaknity išduoti pinigus
ovanai kokie#ris nors apgavikams tose
apielinkėso. ŠStornikai, rašykite pareikalaudami gyduolių, nes iš to geras už
darbis, ir parduokite mūšy tyras Lietu
viškas Gyduoles, kurias męs gvorantuojame. Rašykite šiuo antrašu:

ALB. G. GROBLEWSKI
COR. BLM & MAIN STS..

PLYMOUTH, PA.

DISPENSARE
Jan 20 metą neo p.teiuimo.

229 Harrison Avenue
Arti Broadway. BOSTON, MASS.

Patarimai OYKAI!
šiokiomis dienomis atidaryta nuo o iki N
vai. vakare. Avcntudienlala nuolOryte
iki 4 po piet.

Gydome visokias ligas Vyru, Motory ir Vaiky ir taisome DANTIS.
Ateidamas atsinešk šį apgarsinimų.
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take care of rourself

Galvos skaudėjimas, gerkles sope,
skaudėjimai krūtinėje, šonuose, pabrinkę
muskulai ar kitokį slogų ženklai neineis
i sunkų padėjimą jeigu vartosi

Dr. Richter’io

PAIN-EXPELLERI
sulygto, kaip yra nurodyta ant pake
lių; 25o. ir 50c. už bonką. Sergėkis
pamėgdžiojimų ir klastavimų, žiūrėk
tik kad butų Inkaras ir mūsų vardas.
p. AD. RICHTER & CU., 2tB Pearl St., New York.
Richter'lo Plllės yra geros nut
5a.
sukiolėiinio. 25c. ir .'<Oc.
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