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Pačta orlaiviais.

RUSIJOJ

Ir čia neramu.

LIETUVOJ

Netoli Archangelsko vieno
Berlinas, 9 lapkr.-—Vokie
Chicagoje patupdė į kalėji
moterų vienuolyno vienuoles
tijos valdžia pasiūlė Danu
mą žinomą galinčiu Johnsovaldžiai įtaisyti tarpe abieju Macochas bijosi peklos, pradėjo kelti riaušes. Mat, Kas bus atstovais iš Kau
Dar prie prezidento rin ną. Jį kaltina, jog jisai pre
Karė.
no gubernijos.
kiavo “gyvuoju tavoru”.
kimų.
Turkams perdėm nesiseka. šaliy pačtą orlaiviais. Dany * Čenstakavos klioštoriaus ;os neužganėdintos vienuoly
Kaip praneša “Russkija
Dabar jau išsiaiškino, kad Johnsonas gavo jau nakvo Graikijos, Serbijos, Juodkal valdžia propoziciją priėmė ir maržygis Damazas Macochas no prižiūrėtoja.
sumą.
Viedom.” speciališka tele- *
prisiuntė prašymą Varšavos
Aukos.
jeigu republikonu partija bū ti kalėjime, kadangi jo ant nijos ir Bulgarijos karaliai paskyrė tūlą pipigu
į
;eisėjams, kad šie palieptu Maskvos miesto valdyba grama, lietuviai esą susitarę
tu nesuskilusi, tuomet jos parankos neišleidžia.
jau yra pasirengę iškilmin Ant ko pasiliki turkai.
būtu viršus. Wilsonas gavo Socijalistų laimėjimai. gai įjoti į Konstantinopolį.
Konstantinopolis, 11 lapkr. sukaustyti jį retežiais. Ta paskyrė 50 tūkst. rub. nu- su žydais. Iš žydy bus pra
išviso 6.476.602, Rooseveltas Haledone, N. J. išrinktas Jau net suplenuota, kad pra —Konstantinopolio žmonės me prašyme Macochas tarp tentejusiems Balkany karėj vestas Finkelšteinas, iš lie
—4.289.077 ir Taftas -3.519. socijalistas majoras. Išrink voslavu kunigai laikys mišias reikalauja iš valdžios, kad kitko rašo: “bijausi peklos ir Slavėnams. Peterburgo mies tuviu—d-ras Bukantas, Yčas
108. Sudėjus sykiu Roose- ta taip-pat du socijalistai tai šv. Sofijos bažnyčioj, kuri ši -'.laikytųsi. / Valdžia taip velniu, kad po mirties mane to valdyba paskyrė 100 tūk. ir socijalistas Petrulis.
velto ir Tafto balsus pasiro kos teisėjais.
buvo paversta į musulmany pat ruošiasi į smarkią kovą. nekankintu.”
rub. Beto žada kreiptis į ki Tie žmonės yra pažymėti,
do, jog JU yra daugiau, negu Nevados valstijoje soci mečetę.
Laukiama pribūnant iš Mocochas išties turi pilną tu miestu valdybas, raginda kaipo pirmutiniai kandidatai.
Wilsono.
jalistai išrinko du senato Konstantinopoliu suplūdo Mažosios Azijos pusės milijo tiesą, bijodamas peklos. Vie ma rinkti aukas minėtam Darbininkai pabrango.
Taftas gavo tiktai 12 elek- rių ir penkis atstovus į val daugybė pabegeliy-kareiviy no kareiviu, kurie turės ap nok Varšavos teisėjai negali tikslui.
Iš Kupiškio (Ukmergės p.)
jį
į
peklą
nusiusti,
kadangi
torališky balsy, Rooseveltas stijos legislatūrą.
iš karės lauko.
ginti Konstantinopolį.
rašo “Liet. Uk.”, kad ten
Patraukė tieson.
aname
sviete
bus
ir
kitoks
—77, Wilsonas—429.
Kansas valstijoj irgi iš Telegramos nuo 9 d. lap Tuo tarpu Konstantinopolį
labai pabrango darbininkai.
Patraukta
tieson
151
jūri

rinkta keli socijalistai į legis kričio praneša, kad Kostan- gina jau tik 90 forty, kurie teismas...
Bergeris neišrinktas.
ninkas už tai, kad raginę ki- Vasaros metu vyrams mokė
Illinois valstijoj— tinopoly, Galatos senmiesty, yra seni ir mažai betinka ap Caruką nepašovė, jisai i;us jūrininkus sukilti.
jo po 1 rub. ir po 150 kap., o
Pereitame N ry buvome latūrą.
jau prasidėjo krikščioniu sigynimui.
Tarpe nekuriu kenčia už tėvų griekus.
moterims bent kiek pigiau.
rašę, kad iš Milwaukee’s vėl trįs socijalistai.
Išvarė.
Geležinkelio darbininkams
yra išrinktas kongresan V. Stebukladaris kalėjime. skerdynės. Musulmany fa divizijų turky kariumenės Kaip pasirodo, tai caruką
Iš Kijevo komercijos insti mokama dienai 80 kap. Dar
natikai veikia išsijuosią. Dau pradėjo siausti cholera.
Bergeris.
nepašovė. Tasai vaikas ken
New York, 9 lapkr.—Ape gely vietų padegti krikščio
Žinia pasirodė esanti netei liacijų
Bulgarai smarkauja.
čia už tėvu griekus, kurie ve tuto išvaryta 1675 studentai bininkai įvairiomis aplinky
teismas jau už niu namai. Užrubežiniu kraš
žydai. Mat ir ten neseniai bėmis apsunkinti meta gelžsinga. Socijalisty balsai dvi tvirtino nuosprendį, kad tū
Nekurios didžiosios valsti dė biauriai patvirkusį gyve
kelio darbą ir jieško kitur.
gubai, net trigubai, pakilo las stebukladaris Salvadore tu ambasados ir bankai sau jos kreipėsi į Bulgariją su pa nimą. Rusijos carai ir ca- įvesta procentinė norma.
Jų vieton gabenami iš Rusi
Streikas.
Illinois, Californijoj, Wiscon Spinela turi eiti ant mėty į gojami ištikimais kareiviais. reikalavimu, kad ši liautųsi rienės didžiausi paleistuviai,
sin, Pennsylvanijoj ir kitur. kalėjimą ir dar užsimokėti
Ką sako sultanas?
variavus ir taikytysi su tur todėl ir Aleksiejus nusigimė Valdžia išmetė iš rinkiku jos darbininkai, o čiabuviu
Nupuolė gi Massachusetts $500 už apgaudinėjimą. Ji Konstantinopolis, 10 lap imais. Bulgarai vienok to ne menku vaiku. Jisai serga skaitliaus daug Putilovo nauju nebepriima.
valstijoj.
sai vadino save stebuklada kričio d.—Turkijos sultanas nori. Jie sako, kad visą že nuo kraujo stokos ir nuo ap- dirbtuvės darbininku. Kad Ne, brač, nepasiduosim.
Didelė moterų demons riu ir sakėsi galįs gydyti žmo Muhamedas V ir jo didžiasai mę, kurią yra užėmę niekam sireiškiačios džiovos kauluo išreiškus pasipriešinimą, dar Kada tai rūsy laikraštija
bininkai streikavo visą dieną. stebėjosi, kad tarp rūsy atsi
se.
tracija.
nes su pagelba stebuklu, a- viziras pasisakė kovosią iki neatiduos ir pasiliks sau.
4 d. lapkr. moterįs įgijo nioly, arba uždedamas ant oaskutinio kraujo praliejimo. Panaikinta moterų ne Rusijos miestai eina prieš Streikuojančiu skaičius siekė rado toks III Dūmos atsto
12 tūkstančiy.
vas, kurs neužsiimdavo poli
teises dar šiose valstijose: ligoniu rankas.
Jie nemaną apleisti Konstan
laisvė Chinijoj.
valdžią.
tika. Vargšai, jie manė,
Oregon, Michigan, Kansas Vienok teismas jo stebuk tinopolio.
1913 m. sąmata..
Chinijoj panaikinta mote Veik visi Rusijos miestai,
ir Arizona.
lingumo nepripažino ir pa
Sustatytas 1913 m. sąma kad jiems priguli pirmenybė
ry nelaisvė. Seniau tenais kaip pasirodė lake rinkimu,
Tčatalijos
fortai
užimti.
tame atvėjuje. Tegu nesiti-v
Iš priežasties to didelio lai tupdė į kalėjimą.
moteris galėjo., pirkti turtin išrinko valdžiai priešingus tos projektas. Pelnas siek ki: pas mus, lietuvius, yra
Iš Vienuos praneša, kad
mėjimo New Yorkosufragissiąs 3,179,142,828 rub., o iš
Streikuoja
rūmų
sam=
tės padarė didelę demonstra
stambiausi Tčatalijos punk gesnis jaunikis. Dabar to ne žmones.
laidos 3,208,400,961 rub. To dar gudresniu. Pavyzdin:
bus.
Visuose
Chinijos
mies

dytojai.
tai jau yra užimti. Turkijos
Suėmė Miliukovą.
ciją, kurioje dalyvavo 20.000
kiu būdu nepriteklio 29,264,- buvusis 3-čios Dūmos atsto
tuose uždėtos mokyklos dėl
New
York,
9
lapkr.
—
Apie
vas ir kandidatas į 4-tą Dū
motery. Paroda buvo labai
kariumenė didžiausioje be motery.
Maskvoje po prakalbu su 133 rub.
mą, Cijunėlis, kartą atsilan
iškilminga, papuošta visokio 200 rūmu samdytoju Bronx’e tvarkėje bėgo prie Kostanti- Moterims suteikta pilna ėmė garsu pirmeiviu vadovą
Pristavas
iš
proto
išėjo.
pasisakė nemokėsią daugiaus nopolio.
mis šviesomis.
kęs pas “poną” valsčiaus raš
profesorių Miliukovą. Tai
ypatiška
laisvė
ir
bus
duotos
Union Sq. buvo laikyta 20 nei ligišiol mokėjo. Jie už Bulgarai laukia pagelbos plačios politiškos teisės.
gi ne tik socijalistams, bet ir Rusijos policija taip dar tininką ir neradęs jojo na
mitingu, kur sufragistės barikadavo duris šėpomis ir iš serbu, kad sykiu traukti
Chiniįos moterįs turi kelis pirmeiviams neduoda darbuo buojasi su kratomis, kad net mie, išbučiavo “poniai” rašiš tos priežasties pradeda ei tininkienei rankas, prašyda
džiaugėsi savo laimėjimu ir komodomis ir neįsileidžia po- '.inkui Konstantinopolio.
savo laikraščius.
tis.
kvietė toliaus kovoti.
licmany. Taip-pat jie pra
ti iš proto.
mas, kad ji užtartu už jį (CiBeždžionių
kalbos
žodynas
Graikai
užėmė
Salonikus.
Vaikai bėga į karę.
nešė teisėjams, jog iki pasku
Pristavas Peterburgo Li- junėlį) prieš savo “prisiegą”,
Kunigas pabėgo su
tiniosios gins savo teises ir Vienas iš stambiausiu Eu Paryžius.—Tūlas de Lage Iš Charkovos ir Poltavos tiejaus nuovado sušaukė vi o “ponas” raštininkas užtar
mergina.
ropinės Turkijos miestu Sa sugalvojo beždžionių kalbos pabėgo keli vaikai į karę ant sus savo policistus, lie tu jau toliau, nes, girdi, žo
nesileis save skriausti.
Liuteriu kunigas William
lonikai yra jau graiku ran žodyną, kurį išleido Franci- Balkany.
Tie vaikai nori pė išvyti savo pačią ir vaikus džiai “pono” raštininko jam,
$50
už
nusišypsojimą.
Dunn iš Granite City, III. pa
jos mokslu akademija.
gose.
ir pradėjo daryti kratą savo Cijunėliui, yra brangesni už
bėgo su jauna mergina į kita Teisėjas Going iš Chicagos Pirm, negu graikai užėmė Žodyne taip- pat yra gra padėti bulgarams.
namuose.
Padaręs ' kratą,
valstiją. Tasai kunigas tu nuteisė tūlą Polos už nusišyp miestą, buvo didžiausios sker matiškų žinių ir taip-pat kai- Nors ir nėr karės, bet pa= nuėjo su visa policija kratos auksą, už sidabrą, yra tai
tikras deimantas, tai tikri
kaušius skaidosi.
rėjo žmoną ir 6 vaikus. Pa sojimą ant $50. Jį buvo ap dynės krikščioniu ir žydy. Iš kurios beždžionių dainos. Tai
daryti tikryjy rusu sąjungos perlai...
bėgus vyrui, žmona kreipėsi skundus ponia Mullindo, ku visu pusiu girdėjosi šovimas jau skiriama dėl prasilavinu Netoli Kijevo keliuose kai arbatinėn. Arbatinės visam
Bulotos laidotuvės.
prie detektyvu ir šie surado riai pasirodė, jog Polos į ją ir vaitojimai žudomu sene siu skaitytoju.
muose sodiečiai pradėjo ka name darė kratą gana ilgai,
porutę besimeiluojant India nusišypsojo.
Austrija išduoda politiš= rę. Vieni pasivadino tur o paskui liepė visiems šaudy Kaip mūšy klerikalai visas
liu, moterų ir vaiku.
nos valstijoj, hotely mieste Keturkojis pasažierius.
kais, kiti bulgarais. Ir pra ti be jokio reikalo. Iš arba jiegas įtempia ir kaip jie vi
kus prasikaltėlius.
Turky paimta nelaisvėn iš
lio Evansville. Abudu sua
viso 27.000.
Nors Austrija oficiališkai dėjo taip rauties, kad reikė tinės, pasiėmęs šventųjų pa su sumanomu įnagiu grie
Neseniai
išplaukė
garlai

biasi, idant Bulotos į Dūmą
reštavo. Kunigą kaltina ta
jo šaukties sargybiniu.
neišduoda
Rusijos
valdžiai
veikslus,
patraukė
užpuoli

vis
AnglTjon,
ant
kurio
tapo
Šventoji karė prieš krik
me, kad priešais įstatymus
Du vyrai mirtinai sužeisti. mą daryti ant vieno policijos nepraleidus, matome jau iš
pabėgusiu
iš
ten
politišku
išvežtas
Augusto
Belmonto
ščionis.
tokio smulkaus fakto: prieš
vežė jauną merginą į kitą
prasikaltėliu, vienok, kad pa
Savas savą pažino.
nuovado. Pribuvus kitai da
arklys
“
Rock
Sand
”
,
parduo

Sultanas išleido irade (ma
miesto rinkimus Vilkaviškyj
valstiją dėl nemorališku tik
tarnavus
rūsy
valdžiai,
ji
iš

lei
policijos
su
vargu
pavyko
tas
francūzams
už
$150,000.
Dabar
Maskvoje
vieši
iš

slu.
nifestą), kad visi musulmabuvo “Vilties” jau užsakyta
Šis arklys pribuvo iš Ken nai stoty ginti savo tikybos galvojo gerą išdavimo būdą. vytasis Portugalijos karalius nuginkluoti pristavą.
klišes padaryti,—klišes, ro
Sudegė už $60000 degtinės tucky į New Yorką atskira
Jau ne sykį buvo laikraščiuo Manuelis.
Dalyvavusieji policistai bi
Caras
pristatė
Covington, Ky. Bourbon me vagone. Iš New Yorko prieš krikščionis. Vyriausias se rašyta, kad Austrijos val prie jo asabos savo generolą, jojo savo viršininko ir pildė dančias, kaip Bulotą Vilka
Distilling Comp, sudegė deg išsiuntė Anglijon ant laivo, turku dvasiškas vadovas džia suareštuoja Rusijos “ka pavedė palocius ir... guliai jo įsakymus. Taip darbuo viškio žydai laidoja. Matė
me iš korespondencijų, kaip
tinės vertės už $60,000. kur buvo pastatytas tam ti šeich- ul islam taip- pat kvie riškus šnipus” ir paskui juos dušą. Išvytasis karalius pui jasi Rusijos policija.
kunigėliai ir labai prakaita
Nuostoliu padaryta dar už kras kambarys tokioj dalyj, čia stoti už “šventą” musul- išsiunčia Rusijon. Bet dabar kiai jaučiasi, nors ir prisieina
Puriškevičius vagis.
many tikėjimą.
vo, visokiu talkininku pasi
$40,000.
kur visai mažai jaučiasi su Londonas, 10 d. lapkričio. pasirodė visai kas kita. Ru ubagauti pas carą.
Akkermano miestely laike kviesdami, tečiau Bulotos
Pusantro milijono j dieną. pimas ir kur nesigirdi maši
sų šnipai suseka politiškus
Caras rodo gerą širdį, nes rinkimu susirinkime, Puriš kandidatūrai paKasinjji dar
—Šaukimas prie šventos ka
Apskaitoma, kad prade nų bildėjimas. Mat bijoma, rės prieš krikščionis jau atsi prasikaltėlius ir praneša Au nujaučia, kad mažu ir pa kevičius tapo neišrinktu kan nepasisekė jiems iškelti. Kli
šė turbūt bus laikoma iki gu
dant sekančiais metais mūšy kad arklys nesusirgtu jūrine liepė šiandien skerdynėmis. strijos valdžiai. Pastaroji čiam reikės kada išmaldų
didatu.
Kad
atmainyti
tuos
bernijos rinkimu, o gal dar
valdžios išlaikymas apsieis į liga. Jo kambarys išmuštas Daugybė kareiviu, fanatiku suareštuoja ir apkaltina juos prašyti.
rinkimus, Puriškevičius ban puikesnė rengiama.
dieną pusantro milijono dol. minkštu vilnoniu audeklu. ir dezertiry išskerdė tūkstan kariškame šnipinėjime. Po
Per licitaciją rado kūdikio dė pavogti sekretoriaus kny
Daugiausia išleidžiama ka Maistas bus iš geriausiu obuo čius motery, vaiky ir vyry. nekuriu atliktu formališku
Buniinavičiaus nusižu
kūną.
gas
su
protokolais,
bet,
varg

mu
siunčia
juos
atgal
į
Rusi

dymas.
rės ministerijai, būtent 200. liu, morkvu, geriausiu avižy Beveik visos šalįs, j y tarpe ją. Rusija gi tuojaus su jais
šas,
tapo
pagautas.
Dabar
Ant
Varšavos
tavorinės
000.000 į metus.
ir šviežios žolės, kurios pa ir Suvienytos Valstijos, pri pasielgia savotiškai.
Kelias dienas atgal nusi
tas
dalykas
perduotas
teis

stacijos
buvo
pasilikusiojo
imta keli šimtai svaru. Van siuntė savo kariškus laivus
šovė Vilniuje;bankininko sū
Mokestis nuo pelno.
mui.
bagažo
licitacija.
BekrausSocijalistai
organizuojasi
nus ir “Lektoro” knygyno
Jau seniai agituojama, kad duo taip-gi chemiškai perkoš ginti savo piliečiu turto ir
tant bagažą, rasta negyvo Naujas Kasso cirkuliaras. bendrovės pirmininkas O.
prieš karę.
kongresas galėtu išleisti įsta tas. Kad nebūty tam ark gyvybės.
kūdikio kūnas. Kaip tvirti Kasso išleido cirkuliarą, Bunimavičius. Kalbama, jog
Išleidus
tarptautiškam
soliui
liūdna,
su
juomi
veža
ki

tymą kaslink mokesčiu nuo
Socijalistai šaukia tarp= cijalisty biurui į viso pasau na daktarai, tasai kūdikis tu kame įsakoma atkreipti akį į velionis prieš savo nusižudy
tus
du
arkliu.
Prižiūrėti
to
mą nemažai yra iš vietos
pelno. 34 valstijos jau suti
lio darbininkus atsišaukimus, rėjęs būti gurbe daugiaus,
tautišką kongresą.
arklio
važiuoja
keturi
žmo

lotynu kalbą.
Norintieji banku pinigu pasiskolijęs.
ko, kad kongresas galėtu iš
kad protestuotu prieš karę, negu šešis mėnesius.
gauti subrendimo laipsnį, turi Tų skolų nebūsią kuomi pa
leisti tokį įstatymą. Reikia nės. Iš Londono bus jis ve Socijalistai extra nutarė tuojaus subruzdo Austrijos,
Areštuota 6 žmonės.
lengvai skaityti lotynu klasi dengti, nes “Lektoro” ben
dar 2 valstijų, kadangi no žamas į Folstoną geležinke sušaukti tarptautišką visu Vengrijos ir Vokietijos soci
liu speciališkai padarytam socijalisty kongresą, kuris jalistai. Jie organizuoja ant Vilniuje areštuoti 5 darbi kus. Įvedami raštiniai dar drovė esanti kalta visokiems
rint pridėti kokĮ punktą prie vagone,
knygynams dideles pinigu
o iš ten vez speciagatvių mitingus ir reikalau
konstitucijos, reikia sutikimo liškame garlaivy Francijon. atsibus prieš naujus metus. ja, kad karė būtu sustabdy ninkai ir administratorius bai—ex temporal!ja., Extem- sumas, ypač Peterburgo fir
visu valstijų.
Taip keliauja'“keturkojai Bus apkalbama dabartinis ta. Taipgi vienyjąsi Bal baltarusiu laikraščio “Žag poralija bus duodama ir per moms “Brockhaus”, “Efron”
Ligišiol mokesčiui nuo pel pasažieriai” ir taip apie juos Balkanų krizis ir nutarta, ką kanų ir Turkijos socijalistai, rė.” Juos kaltina, būk jie kvotimus. Naujas ministe- ir “Prosvieščenije”, iš kuriu
no labai priešinosi augščiau- rūpinamasi, bet kaip keliau turi daryti socijalistai, kad kad užkenkus tolesniam ka buvę organizatoriais socija- rio cirkuliaras pradės veikti išimta prekių beveik už mili
joną rub.
“L.#r
ja darbininkas?...
listy komiteto.
nuo 1914 m. pradžios.
nekiltu visu valstijų karė.
siasteismas.
rės besiplėtojimui.

SPAUDOS BALSAI

Ę

jei ne, aš jieškosiu apgyni
mo teisme. Ir neatsiziūrėsiu, nors man prisieity išF. Bagočiaus žodis.
griaut visą Sus. ir susodin
ti ant kriminališko suolo
“Keleivio” N 45 prabilo ir
visus šmeižiky laikraščiu
F. Bagočius, aiškindamas
redaktorius... Aš verčiau
savotiškai savo su SLA sanbūti teisingu žmogumi pa
tikius. Norėtume, kad mū
saulio akyse ir ne socijalis
šy skaitytojai turėty suprati
tu, negu nupeiktu vagi
mą, kaip aiškinasi F. Bago
mi.”
čius ir todėl talpiname stam
Tai tiek; trumpai suglau
biausius momentus jo straips dus, Bagočiaus aiškinimo.
nio, kadangi tik išklausius į- Patariame visiems, ypatin
Lairiy nuomoniy galima sau gai sąjungiečiams, atydžiau
išaiškinti visą tą istoriją.
perskaityti Bagočiaus raštą./
Išpradžiy B. daro įžangą. Tegul jie perleidžia B. žo
Tonas įžangos atsiduoda ma džius per koštuvą sočijalistišnifesto dvasia. Paskui atsa *kos kritikos. Reikia gailė
koma tautininkams dėlei pra tis, kad “Kova” neatvėrė
simanymu apie tuos laikus, šiame klausime diskusijų.
kada B. mokinosi Pittsbur Sąjungos organas ir jo rašy
gh
tojai turėjo visai kitaip pasi
“Per tris metus mano elgti. Dabar-gi “Kova” ty
ten buvimo, mokinau lietu li, “Keleivis”... aiškus daly
vius angly kalbos, moki
nau slavokus, čekus ir kas. Vienai gi “Laisvei” akiekvienas centas, man tidaryti savo špaltas diskusi
duotas per angly draugi joms — neparanku. Jau ir
jas, buvo užmokesčiu už dabar vieni pyksta ant mūs,
darbą.”
kad netalpiname peraštriy
Tad jokiy subsidijų nebu straipsniy prieš Bagočiu, ki
vę. Kaslink Staškuno po- ti gi pasakoja, kad męs nori
smertinės:
me užgauti Bagočiu.
“Nė nuo Staškuno, nė
Kas skaitė “L-vės” straip
nuo kito žmogaus nėsu ne
tik pusės nosmertinės, bet snius, tie matė (jeigu jie do
nė cento dykai paėmęs, ne ri žmonės), kad pas mus nė
kalbant jau apie išvilioji- ra nei šešėlio negražiu užsi
mą. Staškuno brolis mirė puolimu. Pas mus nevarto
New Yorke, būdamas ant ta tokiu žodžiu, kaip šnipas,
kelio Lietuvon. Staškunas
pasamdė mane, išprašyda judošius. “Laisvė” norėjo
mas iš akademijos, kur pastatyti klausimą ant prinmokinausi, kad aš nuva cipiališkai-socijalistiškos pa
žiuočiau palaidot jo miru pėdės. Nekurie žodžiai pa
sį brolį, aprūpinti viską ir ties Bagočiaus gali pilnai pa
parvežti jo likusius daik tvirtinti “Laisvės” nuomonę
tus.”
Potam eina smulkys ap (padėkime, viršiausias teis
skaitymai išlaidy, keliaujant mas dėl socijalisto, yra žmo
į New Yorką ir į seimą po- nių nuomonė, o ta nuomonė
smertinės išgauti. Stašku buvo už Bagočiu ir prieš Sus.
nas prie liūdininky išdavęs vadovus.)
Bet tuomi męs ir užbaigsi
Bagočiui raštą, kad priėmęs
me. Nei prieš, nei už Bago
posmertinę.
“Staškuno dokumentą čiu straipsniu netalpinsime.
aš pristačiau į seimą, bet Bus tiktai mano atsakymas
■ seime tautininkai buvo pri- ant p. Skaitytojaus klausimu
sispirę mane išmesti ir nie iš “Laisvės” N 88.
kas negelbėjo, nors aš akUgnis negesinama išsiple
tuališkai buvau daugiau
pasidarbavęs S.L.A., negu čia. Jeigu nėra viešo svars
tymo, paskui būna daug vi
kokis kitas veikėjas.”
Bagočius tikėjosi, jog Sus. sokiu kalbu, apšneku. To
nariai atšauks tą viską, vie dėl belskite į “Kovos” duris,
nok jie neatšaukė. Paskui, nes ten tik vieta visapusiš
kaip męs žinome, prasidėjęs kam svarstymui. Tuomet at
. S. L. A. puolimas. Tautiški auš užsivarinėjimai iš įvairiu
laikraščiai perdėm užpuldi- pusiu ir kiekvienas žmogus
nėję ant B.
Tuomet B. ra galės pilnai suprasti, kokios
šo laišką po laiškui, reika taktikos laikyties.
laudamas atlyginti skriaudą,
bet ant laišky nieko nepaisė.
A
Kaip matomę, B. nori, kad
Po rinkinių.
SLA atšauktu apvaginimą ir
grąžintu į Sus. narius.
Kokiu gi būdu Bagočius
Demokratai sau džiaugiasi.
nori tą atsiekti? I laikraš Rooseveltas irgi neturi reika
čius jis nežada kreipties. lo nuliūsti. Jisai gavo gana
j Pat pradžioje savo straipsnio
daug balsu.
Republikony
jisai sako, kad ‘ ‘peržemi bu partija susilaukė smūgio.
vo tie darbai, kad guodojąs sa
Socijalistu partija neturi
ve žmogus galėty atkreipti reikalo nuliūsti. Nors dalį
į tai atydą...”Amerikos lietu jos rinkėju savo prižadais pa
viai jį (Bagočiu) perdaug pa viliojo Rooseveltas, nors da
žįstą, kad tikėti tokioms lis socijalistu visai neprijau“pliovonėms”.
čia balsavimui (sako, balsais
Vadinasi, patsai Bagočius sienos nepramuš!), nors dau
viešai sako, kad didžiuma gelis socijalistu ateiviu netu
visuomenės buvo už jį, bet ri balsavimo teisiu — vienok
ne už tautininkus. Kogi, ro socijalistiški balsai pakilo
dosi, daugiau reikėjo? I tą netoli iki milijono.
juk nurodė ir “Laisvė”, sa
Tai geras ženklas, malo
kydama, kad žmonių užsiti nus apsireiškimas. Kongreskėjimas daug svarbesnis, ne
mano šiuokart neturėsime.
gu paskalos.
Prieš Bergerį susivienijo vi
Bet, nežiūrint, kad visuo sos partijos, prieš Lunną
menė buvo už Bagočiu, pasi (Schenectady) irgi. Londo
tikėjo juomi ir kaip patsai B.
nas iš New Yorko gavo tik
sako, jog į pliovones nėra ką
šimtus mažiau balsu,
žiūrėti — tasai pats B. dabar kelis
negu jo priešas. New Yorke
šaukia:
stačiai buvo vagiami balsai.
“Atšaukite, o ne tai...” Ji Politikieriai suteikė balsavi
sai žiūri į Sus., kaipo į krimo teises 5000 visokiu vagi
minališky šmeižiku draugiją. liu. Socijalistai, kurie norė
Drg. Baltrušaitis čia jau turi jo kontroliuoti, buvo vejami.
atsakymą ant savo kluusimo Visgi, nežiūrint šito viso, so
. **I>Hgėlėse”. — “Ne vadovai, cijalistu s k a i č i u s p a k ibet visas Susivienyjimas!”
1 o.Ypatingai pakilo socijalis
“AŠ esu vienas, prieš sa- tu įtekmė Illinois, PennsylvaW turiu 5000 organizuotu
taeižiky. Aš nereikalauju nijos ir New Yorko valstijontakn. kain tik
Tadgi { naują darbą!

Šunienos gadyne.

.k

Pereitame N-ry “Laisvės”
buvome padavę telegramą iš
Halle (Vokietijoj), kad mies
te išpjovė visus šunis ir tai
mėsos neužteko.
Dsft* seniau buvo rašyta,
kad Vengrijoj daugely mies
tu darbininkai šuniena mai
tinasi . Žmonės valgo šunie
ną ir dar džiaugiasi, jos tu
rėdami.
Mūsų tėtukai, atsikėlę iš
grabu, prakeiktu mus ir mū
sų vaikus. Mainosi laikai,
mainosi papročiai. Visokiu
gadynių svietas matė, dabar
dar pamatys šunienos gady
nę.
Saksonijoj yra jau restora
nai, kur šuniena tokioj jau
garbėj laikoma, kaip ir kiti
valgiai. Berlyne ir Kemnitze
šalę šunienos pradėjo valgyti
ir kačiukes.
Ispanijos patarlė sako, kad
jeigu nueisi į restoraną, tai
gerai tėmykie, kad vietoj
ėriuko tau neiškeptu kačiu
kę. Dabartės nereikės ir žiū
rėti. Keps ir gana ir dar
prieš visu akis.
Svarą steiko galėsime su
balionais gaudyti.
Šiemet Amerikoje viskas
puikiai užderėjo. Bet ar bent
kas atpigo? Atbulai, viskas
tik eina brangyn. Valdžia
neva dėl akiu užveda provas
su vienu ar su kitu trustu,
bet tyčia ir pralaimi.
. Argi ilgai dar męs tą viską
kęsime? Juk ir prieš mūsų
akis jau šunienos gadynė!

Septyni metai atgal.
Spaliy-lapkričio mėn. sep
tyni metai atgal buvo patsai
revoliucijos karštis Lietuvoje
ir Rusijoje. Tai buvo kovos
ir vilties laikas, kada milžinas-liaudis atsistojo ir pa
mėgino išsitiesti.
Kas dalyvavo toje revoliu
cijoj, amžinai neužmirš tu
keršto, kovos ir meilės die
nu. Iš kur tuomet ėmėsi
spėkos, drąsa, pasišventimas?
Net pelėdos-kunigai, išlindę
iš savo urvu, norėjo prisitai
kinti prie žmonių.
\
Prakeikto budelio tronas
sudrebėjo nuo prakeiksmo
žodžiu. Bet liaudis dar ne
buvo ganėtinai susiorganiza
vusi, dar trūko jai apšvietos,
susipratimo ginklo. Tamsio
sios jiegos apnyko revoliuci
ją. Prasidėjo kalėjimai, ištrė
mimai, kartuvės. Pelėdos
išlenda iš savo urvu ir šau
kia žmonėms: “ar męs nesa
kėme, kad bus mūsų viršus!”
Šiandien toje pačioje Lie
tuvoje vėl eina kova. Pelė
dos ir caro budeliai eina iš
vien. Su jais tamsybėj var
gas, davatkystė. Bet visgi
žmonės ten nenumirė. Juose
matyti gyvybės ženklai, Jie
vėl atgyja.
Padėkime męs jiems, padėkime, kaip galėdami! Tegul auga revoliucijos dvasia.
Musu kuniginiai, ir širvydiniai nepadės revoliucijai. Jie
padės juodajai “Saulei” ir
klerikalizmui.
Neišdildinkime iš savo at
minties praeities vaizdu,
kankintiniu šešėliu. Neprasižengkime prieš Lietuvos
vargdienius ir prieš savo są
žinę!
Įspūdinga.
Mano moteris ir aš nuėjo
me į draugišką susirinkimą.
Manoji, vos tik įėjome, tuo
jaus padarė įspūdį: atsisėdo
ant vyro skrybėlės.^
“T. J.”

Aukso j ieškotojai
Aliaskoje.
(Pagal Hansa Vindeka)

Kas iš mūšy nepasigundyty, jeigu jam pasakytu:
“meskie viską ir bėgkie lai
mės jieškoti į tą šalį, kur
aukso pilni kalnai ir pakal
nės.” Ne vienas žmogus ėjo
tos laimės jieškoti. Pereita
me amžyje žmonės stačiai
aukso karštlige sirgo. Bėgo
į Kaliforniją, bėgo į Austra
liją ir į Pietinę Afriką, bet,
rodosi, daugiausia gundėsi
Aliaskos turtais.- Ne vienas,
išties, rado ten laimę, bet
dar daugiau žuvo.
Bet visai kas kita buvo
aukso jieškojimas seniaus ir
visai kas kita dabar. Seniau
žmonės rizikuodavo. Atski
ras žmogus arba galėjo žūti,
arba užtikti didžiausią aukso
vietovę. Visai kas kita da
bar. Veik viską užvaldė ka
pitalas. Visur pastatytos
mašinos, visur viską veda
kompanijos, žmonės dirba
prie mašinų, kurios laužo kal
nu sluoksnius. Jau yra garlaivinė linija iš San Francis
co, tiesiamas ilgeliausias geležkelis.
Aliaska pagal didumo gali
būti lygi Vokietijai, Anglijai
ir Francijai, paėmus jąs sy
kiu. Upe Jukon garlaiviai
gali plaukti 1600 kilometru
ilgio. Klimatas labai žiau
rus. Žiema ilga. Kalnai pa
dengti amžinu sniegu. Vasa
ra tęsiasi tik 3 mėnesius.
Prieš pusantro šimto metu
Aliaską buvo užėmę masko
liai, persikraustę iš rytinės
Siberijos. 1867 metais ca
ras Aleksandras pardavė Aliaską Suvienytoms Valsti
joms už 14 mil. doleriu. Tai
buvo pigiausias pirkinys. Su
manys amerikiečiai tuoj iš
tyrė, kad Aliaskoje tėra ne
vieno aukso, bet ir anglių,
ir naftos, ir šiaip įvairiu mi
neralu. Upėse buvo daugy
bė žuvy.
Vienas Aliaskietis papasa
kojo, kaip seniau jie aukso
jieškodavo. Važiuojant Aliaskon, mažiausia reikia tu
rėti bent kelis šimtus dole
riu dėl apsipirkimo. Reikia
geresniu, šiltesniu drabužiu,
šaudyklių, špato, matiko, vi
nių ir kitokiu įrankiu. Rei
kia bent keliems mėnesiams
maisto.
Pradedant keliauti po Aliaską, reikia rogiy ir, jeigu
išsigali, šuny, kurie veža ro
ges. Reikia pasirengti ant
sunkiausios kelionės per ne
žinomas vietas. Tokiame atvėjyj žmonės greitai susi
draugauja ir vienas kitam
padeda. Kuomet gi prieina
prie auksingu viety, tuomet
dirba kompanijomis po 3—5
vyrus. Vieni kasa, kiti plauja auksą, treti rūpinasi mais
to pagaminimu.
Seniau labai reikėdavo ap
sisaugoti nuo plėšiky. Ne
paprastai buvo išsiplatinęs
lošimas kortomis. Žmonės
per naktį praleisdavo visą
savo turtą. Nors valdžia bu
vo uždraudus įvežti degtinę,
bet ją įveždavo po kitokiais
Vardais.
Dabar pavieniu j ieškotoju
labai praretėjo. Viską užė
mę kompanijos. Nekurie di
džiuliai kalnai paversti į pieskynus.
Gerai dar gali pasipelnyti
visokie kupčiai, kurie par
duoda degtinę ir ypatingai
reikalaujamus daiktus.
1
S. Studentas.

GUY DB MAUPASSANT.

TASAI KIAULE MORENAS
(GRAŽI ISTORIJELB).

kad ji gali šokti laukan, visas drebėdamas
iš išgąsčio tik mikčiojo lūpomis: “tamsty
te, tamstyte!...”
Traukinys, sumažinęs greitumą, su
stojo. Du konduktoriai skubiai atbėgo
jos gelbėti ir ji puolė ant ju ranky. Josios
lūpos drebėjo ir šnabždėjo: “šitas žmogus
norėjo mane...” Čia ji visai apalpo.
Traukinys buvo sustojęs ties stacija
Moze. Žandaras areštavo Moreną.
Kada mergina atsipeikėjo, ji padavė
skundą. Buvo taip-pat sustatytas proto
kolas. Morenas, tasai nelaimingas biz
nierius, parvyko namo tiktai vėlai vakare.
Jisai buvo patrauktas teisman už pasikė
sinimą sulaužyti dorą ir gerus papročius.

Po šimts pypkių, argi jau aš nieka
dos nesužinosiu, kodėl tą Moreną visados
kiaule vadina. Kaip tik kas suminės jo
vardą, žiūrėk ir apkrikštijo kiaule.
Pagaliaus to Moreno istoriją papasa
kojo man Liabardas. Aš, įtempęs girdą,
klausiaus, ką papasakojo man tasai Lia
bardas. Tikrai įdomi istorija “to kiaulės
Moreno”.
—Mūsų miestely tasai Morenas se
niau turėjo puikią drapanų krautuvę. Juk
atsimeni!
II.
Ir štai, rodosi, 1862 ar 1863 metais,
Morenas sumislijo pasisvečiuoti Paryžiuj.
Kada tas viskas atsitiko, aš (tai .yra
Jisai norėjo pauliavoti, o žmonėms pasisa Liabardas, kuris tą istoriją man papasako
kė važiuojąs krautuvei tavoro pripirkti. jo) buvau redaktoriumi laikraščio “garan
Juk supranti,"^brolau, ką tai reiškia va to Spindulys”. Patį Moreną aš, būdavo,
žiuoti į tokį Paryžių. Mažo miestelio gy matau kas vakaras.
ventojas, nuvažiavęs Paryžiun, pasijunta
Ryt rytą jatf visas miestelis žinojo
tarytum rpjuje. Jo kraujas pavirsta į ug apie tą atsitikimą ir visi, kaip bitės avily
nį. Tik pagalvokie,kas vakaras teatras, pri- je, ūžė: “koksai kiaulė tasai Morenas,
silypstymas prie moterų ir nuolatinis proto koksai besarmatis.”
įtempimas. Žmogus pasidaro papaikėlių.
Žinotum, iš pat ryto gi, žiūriu, ateina
Jisai daugiaus nieko nemato, tik menkai
pas mane tas Morenas. Turbūt norėjo ro
tepasidengusias moteris, dekoltiruotas ar dos klausti. Žinai, aš irgi, kaip ir visi, jį
tistes, riebius pečius. Ta gėrybė painio pamatęs, neiškenčiau nepasakęs: “tu, bro
jasi čia jau po kojų, bet mažo miestelio li, tikras kiaulė! Į kągi tai panašu?”
žmogus tik dreba, o nežino, kaip prie to
Jisai verkė kruvinomis ašaromis. Jo
priėjus. Rasit, tik kelis syk per nedėlią
jam pavyksta paragauti kokio skanesnio žmona jį kėliojo, o biznis vis menkyn ėjo.
vaisiaus. Suprantama, kad toksai žmo Jo priešai dar daugiau išbūbnijo šį atsiti
gus su didele širdgėla, su smarkiai pla kimą. Jo šlovė buvo plėšiama. Prieš jį
kančia širdimi grįžta namo. Jisai išalkęs net kepurės nepakeldavo. Pagaliaus prie
visu bėdų žmogus dar buvo patrauktas
bučkiu, o sieloje drigniai šokinėja.
Morenas lyginais taip jautėsi, kada teisman.
Pasakysiu teisybę, man net gaila pa
paėmė tikietą į savo gimtinį miestą. Trau
kinys turėjo išeiti 8 vai. 12 min. vakare. sidarė to kiaulės Moreno. Misliu sau, rei
Sujudintas ir suspausta širdimi jisai vaik kia tą žmogų kokiu nors būdu išgelbėti.
štinėjo salėje Orleano gelžkelio. Staigiai Aš tuoj pasišaukiau mano laikraščio ben
jisai išgirdo, kaip jauna moteris apsikabi dradarbį Rive ir pradėjau su juom tartis.
nus bučiavo senutę. Morenas pamatė mo Jisai man patarė kreipties prie pono pro
teriškės veidą ir neiškentė nepasakęs: “po kuroro (attorney), kuris turėjo pas save
nuskriaustos merginos provą. Kadangi
šimts plynių, kokia skaistaveidė”.
Atsisveikinusi su senute, moteris įėjo prokuroras buvo geras mano pažįstamas,
į salę. Morenas, tasai kiaulė, tuojaus pas aš tuoj nuėjau pas jį.
Aš sužinojau, kad mergina, kurią nu
kui jos. Moteris pasuko linkui platfor
mos. Morenas vėl paskui jos. Moteris skriaudė tasai Morenas, gyvena pas savo
įėjo į tuščią vagoną, o Morenas vėl paskui. dėdę ir tetą, kurie turi dvarelį Mozėj.
Kadangi traukinys buvo ekspresinis,
Dėdė jau padavęs skundą į teismą.
tai publikos labai mažai tevažiavo. Trau Vienok prokuroras žadėjo viską panaikin
kinys pasijudino. Juodu buvo du vienu.
ti, jeigu tiktai mergina pasiimty savo
Morenas tarytum norėjo ją akimis su skundą atgal iš teismo. Tuomet viskas
ėsti. 'Ant išžiūros ji turėjusi kokia 20 ar būtu gerai ir tam kiaulei Morenui nerei
19 metu. Ji buvo geltonplaukė ir užsilai kėtų tupėti kalėjime.
kė labai drąsiai. Ji įvyniojo kojas į antKągi darysi! Nutariau gelbėti Mo
. klodę ir išsitempė ant divono, kad išsi reną, tai yra nutariau važiuoti pas tą mer
miegoti.
giną ir jos dėdę ir prikalbėti juos, kad at
Tuom tarpu Morenas klausė patsai siimtu savo skundą. Pakeliui dar buvau
savęs: “kas tai būtu per viena?” Tūk užėjęs pas tą Moreną, kuris vartėsi lovoje.
stančiai minčių trankėsi jo galvoje. Jisai Nabagas, suėmęs rankas, maldavo, kad
žinojo, kad keliaujant traukiniu, atsitinka tik aš važiuočiau ir perkalbėčiau tą mer
visokiu istorijų. Jisai mislijo sau, o ma giną ir jos dėdę. Jisai dar man ve ką pa
žu čionais man patsai dievulis duoda pro sakė: “aš, sako, duodu tau žodį, kad, die
gą. Reikia drįsti! Patsai Dantonas... kad ve gink, nėsu jos pabučiavęs.
jį galai... patsai Mirabo sakė, jog.žmogus
Aš vienok jam pasakiau: “o visgi tu
turi būti drąsus.
esi kiaulė ir gana!” Jisai man perdavė
Na, bet pas tą Moreną, pas tą kiaulę, dar 1000 franku. “Tik tu eik, sako, ir
nebuvo užtenkamai drąsos. Jisai gailėjo zdaryk, kaip išmanai ir kaip būtu geriausia. 99
si, kad nemokąs skaityti svetimoje sieloje.
Dabar man likosi pasirengti į kelionę
Tuomet jisai pradėjo pienuoti ir jau pas tos merginos dėdę. Betgi patsai vie
svajojo, kaip jisai puikiai laimės. Jisai nas nedrįsau. Pasiėmiau sau talkon “Šapersistatė save džentelmanu, kuris atlieka ranto Spindulio” bendradarbį Rive. Jisai
jai smulkius patarnavimus, paskui sueina sutiko, tiktai paieikalavo, kad kitą dieną
pažintin ir... pagaliaus užkovoja jos širdį. grįžtume namo.
Bet tai jau toksai netikęs žmogus,
Už keliu valandų męs jau patraukė
kad jam niekados nesisekdavo pradžia.
Naktis betgi nelaukė. Morenas tvė me skambutį ties to dėdės nameliu. Na
rė visokias fantazijas, visaip pienavo. melis buvo gražus, bet duris mums atida
Naktis ėmė ir pasibaigė. Išaušo, ir meili rė dar gražesnė mergina. Aš pamislijau
saulutė pažėrė rytinius spindulius. Vie sau, kad tai gali būti ta pati mergina ir
nas iš tu spinduliu nušvietė miegančios dar pašnabždomis pridėjau: .“po plyniy,
kad ir su manim neišeitu ta pati istorija,
merginos veidą.
Jinai nubudo, atsikėlė, pažiūrėjo į kaip ir su tuo kiaule Morenų.
Tuoj pasirodė ir dėdė. Jisai, kaip iš
langą, pažiūrėjo į Moreno veidą ir nusi
šypsojo. Jos nusišypsojimas buvo malo siaiškino, buvo “Spindulio” prenumerato
nus, nes ji ir pati buvo maloni. Morenas rius, mūsų karštas rėmėjas ir prisilaikė ty
sudrebėjo. Josios nusišypsojimą palaikė pačiu politišku pažiūru.
Dėdė mus sutiko, kaipo maloniausius
paukvatinimu. Jam rodėsi, kad savo nu
(Tol. būs).
sišypsojimu ji lyg kad norėjo pasakyti: svečius.
“ko gi jus drypsote, kaip kelmas. Pažiū
rėkite į mane, argi mano išvaizda nevillo
janti!”
ATSIMINIMAS.
Ji šaipėsi ir toliaus. Ji taip maloniai
Aukauju p-Iei A. D-tei.
šaipėsi, o tašai Morenas, tarytum, liko be
žado. Jisai jieškojo žodžiu, bet jam trū
Tylus buvo vakarėlis,
ko bent vieno tinkamo žodžio.
Miškas, lyg negyvas, snaudė;
“Lietuva” sako, kad ją
Tuomet jį apėmė pasiutimas ir jisai,
Vingiais kraipęs kelužėlis,
niekas negali papirkti ir siū nei žodžio nepratarus, ištiesė savo ran
Aplink žingsniu aidas gaudė.
lo socijalistams pabandyti kas ir ištroškusiomis lūpomis ją pabučia
papirkti.
Danguj šaipės mėnesėlis,
vo. Ji, kaip stirna, pašoko ir sušuko ne
Šventoji dvasios ubagystė! savu balsu: “gelbėkite, gelbėkite!”
Spindulėliais mišką narstė...
Socijalistai tokiomis stukoAukso jausmas lengvutėlis
Ji atidarė vagono dureles ir, skėtrio
mis neužsiima. Už ką agi
Sielą, širdį mums tad varstė.
tuojam, tai agituojam iš per dama rankomis, jdidžiausiame išgąstyje,
sitikrinimo, be pinigy.
P. Posmyla.
‘norėjo bėgti. * Morenas gi, manydamas,
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Binghamton, N. Y.
Juokų kąsneliai.
Lapkričio 3 d. LSS kuopa
turėjo prakalbas. Kalbėto
Telegramos.
(Pipkiu Clbuku Airenturo*).
jas buvo J. Šukys iš BrookNewark, N.J.—Jauni vai
lyno. Kalbėjo jisai aiškiai,
nurodinėdamas kapitalistu kinai išlipino čia ant sienų
suktybes ir tuščius ju žadėji protestą. Tame proteste pa
sakyta, kad Newarke ne tik
mus prieš rinkimus.
Trumpai kalbėjo J. Bučin- merginos, bet ir našlės, praskas, ragindamas lankyti va- dej° pentytis. Iš tos priežaslęarinę mokyklą, kuri neužil- ^es, vaikinai ant gatvės ne-V
go bus atidaryta ir prie išsi- gali pažinti savo numylėti*
ėmimo pilietišku popiery.
Kada gi išnetyčiy pa
Taip-gi deklamavo P. Miko- bučiuoja, tai prie vaikinu veilajūnas ir P. Braždžionis.
do prd i m pa gera, tešlos krūvų*
Auku padengimui lėšų su- Vaikinai reikalauja, kad tos
rinkta $5.09. Publikos buvo sarmatos daugiau nebūty,
suvirš 100 ir, kaip girdėtis,Ii- Iš Balkanų karės lauko.—
Brangiausias sūneli! Rašy Gerbiamas Gimdytojau! Uz
kosi užganėdinta iš prakal- Pasirodo, jog ant tu viety,
damas tau šitą margą gro- jūsų laišką širdingai ačiū.
bu.
Viską girdėjęs, kur dabar eina karė, seniau
matėlę,visupirmiausia sakau: Nors esu baisiai bizi, vienok
W. Lynn, Mass.
[gyveno lietuviu bočiai. Totegul bus pagarbintas! O ta rašau jums kelis žodžius. Aš
Lapkričio 3 <1. 61 LSS kuo- /’,ta šalis tuuri, >)ri^lėti
vo vardu nužemintai atsa savo senojo kontro ir lietu
pa parengė prakalbas, kad ^ams, ar bulgarams, bet
kau: ant amžiy! Amen. Žmo vystės neužmirštu. Kaip tik
supažindint pašalinius lietu- le av'anls- . , .
nės sako, genys margas, o įkėliau vieną koją Amerikon,
vius su socijalizmo idėja.
, L1/uvo.s ubezl° mln*:
Svietas dar margesnis. Aš, tuoj pasakiau/‘klausyk, Juo
Kalbėjo drg. S. Michelso- įerls dave,
P™iai
New Yorko policijos leitenantas Beckeris suėmęs rankas laukia mirties bausmės.
senis, visokiu štuky mačiau zai, turi pakelt save ir pertai
nas. Jis saw kalboje aiškiai ^n™skieneb kad nktuoper savo amžį, bet dabar ir pakelsi lietuvišką tautą”. Iš Jį nužudys 9 gruodžio š. m.
nupiešė demokratų ir repu- ^_Pulk"s' Is Raseln,V Jau
dugnas išpuolė.
Išpradžiy Škaplieraičio tuoj perdirbau
šo lauk. Kur moterįs daly blikonų partijas ir pasakė, | *^°
buvo spicilistai, paskui kaz- pavardę į Biznieraitį. Dėl la Korespondencijos rins darbininku būvį.
Socijalistai nuo savęs pas vauja viešam sisirinkime, kad republikonu ir demokra dės. Apsiginklavo kantičkolavitai, arba tie nedaverkos ba lietuvišku tautos. Kaip
tatė debatoriy drg. Herman- tad publika užsilaiko "kopui- tu partijos yra jau nusidėvė mis ir rąžančiais.
mariavitai, dabar priviso be- jautis dirbau kelis metus, už
Scranton, Pa.
Purvį. Buvo užkviesta da kiausia. Reikia tarti ačiū jusios. Darbininkai turi sa Chicago, Ill. — Pasirodo,
dieviy-masonu. Sako dar, tai dabar guliu, kaip ant pūvo partiją, kuri visuomet rū-|^ad didžiausia pasaulio veliokad bus vaina su austrijoku, ky patalo. Turiu štorą, tu Lapkr. 3 d. atsibuvo prakal lyvauti debatuose ir “Žibu moterims už gerą tvarką.
V. Jurkšietis. pinasi vien tik darbininku ryba (banginis) yra ponas Ol
Vienok ji
tai vyrai, kaip zuikiai, du riu leidę, , dvi beibes, turiu bos šv. Juozapo parapijos. rėlio” draugija.
reikalais. Antroj temoj nu szewski. Jo pilve tilpo “Lie
mia į\Prūsus. Bobos pasida hauzą, turiu saliūną ir užve Visi manė, kad išgirs apie nai nedalyvavo. Nenorėda
Philadelphia, Pa.
rodė, kaip kataliku, o ypač tuvos”, Vienybės Liet.” ir
rė nepaklusnios. Mažos mer siu lietuvišką gazietą. Su ku pabaigą provy. Publikos pri mi viešai pasirodyti, jie ty
giščios nenori bulvių skusti ir nigu,kad susieinu, šnekučiuo sirinko koki 500, kurie užin- čia išstatė socijalistams to Lapkr. 3 d. 1 LSS kuopa lietuviu, kunigėliai palaiko “Tėvynės” redakcijos. Jei
žąsų ganyti, o į iškalą prašo ju, kaip garbingas biznierius. teresuoti parapijos gerove. kias sąlygas, ant kuriu šie turėjo prakalbas su įvairiais ^tamsumą tarpe perdaug-ti netikite, paklauskite Jurgepamarginimais. Drg. Per- kinčiu žmonių. Ant šių pra lionio iš “Kovos”.
Aš parapijos stulpas. Prigu Scrantoniečiams jau nubodo negalėjo sutikti.
si.
Pirma jiejiorėjo, kad soci nickas deklamavo eiles. De kalbu publikos buvo pilnutė Brooklyn, N. Y. — Visos
Matai sūneli, kokia paviet liu prie tautininkŲ, o soči j a- po teismus tąsyties. Manė,
Tie kad bus pranešta, jog para jalistai neleistu susirinkusiai klamaciją atliko neblogai, lė svetainė ir daugelis sėsties Brooklyno merginos, kurios
rė užėjo. Seniau kožnam ku listai tegul sau loja.
publikai delnais ploti. Ant bet deklamuoti reikia mokė negavo vietos. 61 kuopa da nepriguli prie Sirvydo parti
nigėliui galėjai tikėti, o da ubagai mano biznio nepaga pija lietuviu.
Bet mūsų “inteligentams” ra, kad atšauktu tilpusią ti ne tik žodžius, bet ir balsą bar nedaug darbuojasi, nes jos, yra žydelkaitės. Josios
bar gerai pasižiūrėk, kad ne dins.
neturi atsakančios svetainės. žydams vandenį nešioja ir
būtu koks mariavitas. Pasa Vai, tėveli, kad tu pama visai kas kita rūpėjo, būten “Kel.” N36 koresp. Socijali tvarkyti.
tytum
savo
Juozelį.
Lietu

stai,
žinoma,
negalėjo
to
vis

kiek tarpe mūšy yra Roosekoja, kad nekurie kunigėliai
Drg. Gaigalas kalbėjo ga Bet užtai L. U. kliubas kugelį kepa, o išalkusį ir iš
į popus pereisią, kaip buvo voj kiaules ganiau, o dabar veltiniy politikierių. Atida ko išpildyti.
stato jau naują nuosavą sve troškusį Sirvydą atstumia.
na
ilgai
ir
stengėsi
nupiešti
per lenkmetį. Aš jau nė pats vyras ir iš stuomens ir iš lie rius susirinkimą pirmas kal Atėjus paskirtai valandai,
Waterbury, Conn.—Povineišmanau, kaip čia daryti! mens. Dabar aš mūšy tau bėjo kun. Mickevičius. Te drg. Purvini pasiliko vienam kapitalistu rėdą šioj šalyj, tainę. Jau skiepas gatavas laika dieną ir naktį sapnuo
bet, matomai, nebuvo prisi ir sienas jau pradėjo statyti.
I Dūmą, matai, jie perša tos šulas. Aš dirbu tą dar
ja, kaip su francūzy Karės
užimti
vietą.
Jisai
taip
-pat
bambizą nuo Biržy, o kitur bą, kurį Vytautas ir Keistu mos jokios neturėjo, tiktai
rengęs ir tarpais išėjo nelo Po nauju metu turėsime sa ministeriu konferencijas va
perša pravoslavus, kuriu die tis pradėjo. Su garbingiau perstatė porą kunigu lenku, atsakinėjo ant klausimu. giškai. Kaip ve: “Dabar vo naują svetainę.
rinėjo. Francūzu ministeris
dukai dar buvo katalikai. siais vyrais esu lygus. Šliupą kurie būk tai moką lietuviš Aiškiai ir suprantamai rišo policistai mums galvas dau
Fotografistas.
Save Povilaikai tokį cigarą,
Prastas žmogus negali nei ir už barzdos galiu paglostyt kai. Tuo tarpu kalbėjo len visus klausimus. Klausyto žo, o jeigu jūs išrinksite socikokiu nebuvo nei ant tautiš
Lewiston, Me.
suprasti, kas čia daryti. Na, su iŽvatkausku kūmai. Ma kiškai. Tasai kunigas agita jai užsilaikė ramiai, išėmus
seimo. Nutarta, kad lie
bet be Dievo apveizdos plau čiausi su pačiu Rooseveltu. vo solidariškai eiti prieš vy kelis žiburiečius, kurie mėgi jalistą prezidentą, męs jiems 2 d. lapkr. atsibuvo pirmas ko
galvas daužysime.” O ant lietuviškas vakaras, pareng tuviškos pelėdos ir šikšnos
kas nuo galvos nenukris. Pagal jus tai būty lygir ir
gali darbuotis ir ant
Kasmet reikia šventinti lau karalius. Oi, tėveli, ar tu skupą Hobaną, bet taip-pat no kelti betvarkę. Buvo iš- ras netikęs jo paprotys, tai tas LSS 105 kuopos Teatra parniai
francūzišku varpinyčiu.
kus, kad javai augty, užpirk jautei, kad tavo Juozukas su solidariškai pasiduoti nepri- anksto suorganizuotos davat kramtymas “chuwing gum”, liško Ratelio. Sulošta dvi
Iš Wilsono headquarter.—
gulmingam lenku vyskupui. kėlės, kurios laike prakalbu ‘kurio nei eidamas kalbėt neti kelias ekzekvijas ir pirmą karaliais šnekėsis!
komedijos: “Nutrūko” ir Wilsonas jau užsisakė kiek
veršiuką nuo kožnos karvės Tėve! Męs lietuviški biz Paskui buvo pašauktas tai šaipėsi, tai sėdynes spar
išsiima
iš
burnos.
“Neatmezgamas mazgas.” reikia kodylos ir perfumerinešti į kleboniją ant afieros. nieriai dėsime pinigus ir siu d-ras J. Šliupas. Matyti jam dė. Prię, to prisidėjo ir Fra.
kad su pagelba smilkalu
Mūs kunigėlis pasidarė la sime Rooseveltą į Lietuvą. labai širdį sopėjo nuo perei L—kas. Net ant pabaigos P. Stanelis ir V. Jakštys Aktoriai savo roles atliko jos,
iščystyti prezidento namą,
bai piktas. Matai, jo gaspa- Kam jam šaudyt Afrikos le tos savaitės, kada jam nete prisiėjo ir publikai pajuokti sulošė dialogą “Kapitalistas. kuogeriausia, ko negalima kuriame
savo dūko paliko
dinėlė išvažiavo į šiltus van-, vus, kad jisai gali šaudyti ko kalbėti (buvęs kitas mi tokius fanatizmo šalininkus. ir šmėkla.” Dialogas aliktas, buvo tikėtis. Labai pagirti Taftas. Per
kunigą Šedvydį
denis. Tai kožną nedėlią, lietuviškus zubrus Baltavėžio
na,
kad
visi
gerai
mokėjo
ro

neblogai, tik kuomet šmėk
ir Pranckevičiy iš Bayonne,
kad peria, tai peria kailį pa- girios. Tadas Rooseveltas tingas. — Red.) Jisai taip Už ardymą tvarkos kaikuN. J. išrašyta dar lietuvišku
rapijonams. Na, bet kada pasidarys lietuviu ir Ameri daug kalbėjo, kad, pasako riuos liepta prašalint iš sve lai reikėjo nušauti kapitalis les. Po perstatymui dekla- kadugiu.
Smilkalu ir durnu
nuneši telyčią ir dar maga koj atsiras garsiausia lietu jant, galima būtu čiela kny tainės, bet nenuoramos, ne tą, tai revolveris nešovė ir■ mavo Jozefą Meliunytč “Iš bus tiek prileista,kad
bus pa
ryčių ant poteriu, tai prabaš- viška partija.
ga parašyti. Kalba buvo ne laukdami, kada juos varys, vos-vos iš kelinto karto iššo trėmimas,” monologus pas- siektas ir dievas tėvas. Kar
tėlis mano nušvinta ir sako: Nemislyk tėveli, kad aš be paprastai supainiota. Aiški patįs rėkaudami, prasišalino. vė. Tas atsitikimas negeisti. tatė: “Ponaitis”— P. Pem dinolas Gibbons apsiėmė tar
“matai, Škaplieraiti, kad tau dievis. Dvasišką stoną visa no publikai ir socijalizmo' da
pė, “Kaip aš apsivedžiau”— pe Wilsono namo ir švento
nas, ypač šmėklai.
Dagis.
nereiks čiščiuj kentėti, bo pa- dos pavožoju.
A. Juozukevičius, “Girtuok Petro kabineto įtaisyti tele
Prastiems lykus (kas patiko), bet pas
Pocahontas,
111.
Draugės
Dryžiutė
ir
Ku

nie tego, esi paklusnas!”
žmonėms reikia bažnyčios. kui, atsiversdamas, sakė,
lio mirtis” — M. Bironas, fono aparatą. Todėl jeigu
Pas mus darbai gerai eina. melaitė puikiai sudainavo. “Vagis”-- J. Kapickas, F. kas blogo atsitiktu, nekaltmO dabar aš tau pasakysiu, Bet aš kunigui telyčių nene
kad anądien man išpėrė kai šu, kaip jūs tai darote. Te kad Rooseveltas turįs dėl vi Dirbame kasdien. Tik iš ki Potam Kurnėtai te - dainavo Kaulakis ir F. Petrulis pasa I kite Wilsoną, bet šv. Petrą.
lį stražninkas. Bet aš su pa- gul kunigėlis kerpa mulkius, suomenės geresnę platformą, tur pribuvusiam darbas sun solo — taip gi puikiai atliko.
New Britain, Conn.—Žebkė spičių “Džian Bambos”.
kara priėmiau pabaudimą. o aš, ačiū Dievui, biznierius. negu socijalistai. “Tik bro ku gauti. Lietuviu tėra 5
Drg. Stasiulevičius kalbėjoi Prie surengimo vakaro daug relis žebru ir nusigimė. Ne
Ir Evangelijoj pasakyta: kas O šiaip naujienų Amerike liai lietuviai, nepamirškite
ciesoriaus, tai ciesoriui, o kas labai daug. Bobos tik pleš balsuoti už Rooseveltą.” — šeimynos ir 10 pavieniu. 4 gana jausmingai ir kalba bu pasidarbavo P. Gurklis ir P. tik ant kūno, bet ir ant dū
šios. Todėl nekaltinkite silietuviai turi nuosavus na vo populiariška. Puikiai nu
Dievo, tai Dievui. Zemski ka nuo savo vyry. Tai vis
ratos, nes vargšas neturi kur
juk ciesorius pastatė. Taip socijalistai suagituoja. Da Tai mat, kur nuvažiavo d-ras mus.
3
d.
lapkr.
atsibuvo
teatra

piešė
nepamatuotus
užsipuo

prisiglausti.
Valgyti už
mano vaikeli, reikia nusiže- bar čia užėjo į madą po su J. Šliupas.
Lietuviai gražiai sugyve limus ant socijalistu ir išaiš liško ratelio mitingas ir vėl draustu
vaisiu neliepė dievas
mint. Žinai, kad virš pa dus tampytis. Vienas soci- Paseckas norėjo užduoti J. na. Miestelis nedidelis. Vi kino socijalistu tikslą. Štai nutarė mokintis dramą “Pa ir kapucinas, bet prisiglausti
jalistas nori pasodinti į džėlą Šliupui klausimą, bet pirmi si prijaučiu socijalizmui.
kaušio ausįs neauga.
jo išsitarimas: męs nepaiso skutinė banga” ir komediją neuždraudė. Iš tos priežas
5000
tautininku,
męs
gi
visus
ninkas
nedavė
jam
klausimo
Šiemet javai puikia užau
T. Kreivėnas. me, ar kas mus niekina ar /‘Nesipriešink.”
ties išmintingos moterįs ap
tuos
laidokus
ant
Marso
nu

pabaigti ir liepė išeiti iš sve
go. Bet užtai ir nelaimiu gabensime.
Nors mažas lietuviu būre sitvėrė tvoromis.
kenkia, bet sakom tiesą. lis, vienok jau konkurencija
Cleveland, Ohio.
daugybė. , Užvedžiau provą
tainės.
su Paikiu Miku. Sudžiai ir Labai gaila, kad nustipo Kalbėjo dar ir anglai. Pa LSS 3 kuopa 28—29 spalio Kas užsipelnija pasmerkimą, apsireiškia. Šv. Baltramie
lovininkams fundiju kasnedėl tuodvi karvės, bet kad pieno rapijos apgynėjas irgi užtarė parengė prakalbas. Kalbė tas yra pasmerktas; kas sle jaus draugystė tą dieną buvo JĖZAUS DRAUGIJA
po ankaruką.^o dar vis neiš bus mažiau, tai bus daugiau
ARBA JĖZUITAI
Proletaras. tojas buvo iš Chicagos drg. piasi po ličina, męs ją nupie parengus prakalbas, kad už
Kas
jie
per vieni ir kaip Jie baž
lošiau. ' Noriu dar, sūneli, jasninky ir žmogus greičiaus Rooseveltą.
kenkti
kuopai.
šiame
ir
parodome
liaudžiai
nyčią gelbėjo?
dangų pakliūsi. Onutei Nuo red. Faktas, jog D. J. Kasparka. Pirmą va
nors ant senatvės, pastaršiKazys
Vilaniškis.
tikrąjį
veidą.
Pav.
Soc.
jo
nauti (pavaitauti), tai kož auktuviy ir pats parvešiu, d-ras Šliupas virsta politikie- karą kalbėjo iš politiško at
Knygelėj suprantama kal
Party
sekretorius
nuskriaudė
nam ubagui reikia pastatyti nes rengiuosi parvažiuoti.
rium, jau nebepirmą kartą žvilgio, nurodinėdamas ponu
ba išaiškinta jėzuitu brolijos
Nuo administracijos.
merginą
ir
tapo
atstatytas
po kvatierką.
O kitas, tai Darysiu ilgą kelionę per skelbiamas...
kapitalistu geradarystes ir
Jau buvo daug karty pra- įstatymai. Tie įstatymai pa
išvertęs akis, kaip kukulius, visą svietą, kaip ponas Povinuo
urėdo.
Bagočius
prasi

ragino balsuoti už socijalistu
kad jėzuitai buvo
Bridgeport, Conn.
išmaukia visą bačką. Matai, laika, mano frentas iš Wakalto, būdamas priežastimi nešta, kad permainant adre-1 rodo,
partijos
kandidatus.
są reikia prisiysti seną ir didžiausi veidmainiai ir nei
koks svieto pasileidimas. Lai terburibf Išpradžiy užsuk Mūsiškiai lietuviai prade
areštavimo
Živatkausko
—
ko

dokai, geruoju nerenka, tai siu pas Anglijos karalių, pas da atbusti. 31 d. spalio bu Antrą vakarą kalbėjo te mitetai taria apie jo prasi naują adresus. Kurie pri kiek nepaisydavo- tikru Die
siuntė vien tik naują adresą, vo prisakymu. Tuo tarpu,
reikia lundyti. Šią žiemą iš kui pas Gabrį į Paryžių, pasi vo susirinkimas lietuviu ukė- moje: -“Moteris žmonijoj ir
kaltimą ir “Kova” jį nupei negaus “Laisvės” tol, kol ant jėzuitu ilgai rėmėsi ka
leisiu Onutę už vyro. Žento šnekėsiu ir papietausiu su sų. Nutarė sutverti kliubą. karėj.” Motery ir merginu
meprisiys kartu naują ir se
prisirinko pilna svetainė ir kė.
gomurę vėl reikia prisotinti.. francūzy ministeriais, paskui
taliku bažnyčios galybė. Kri
Jau su tom mergom, tai tik nuvyksiu pas p. Vanagaitį į Prisirašė 14 ukėsy ir 12 ne kur-nekur matėsi tarp mote Publikos buvo apie 300. ną adresus.
tikuodami jėzuitus, męs tuoAdm.
Auky
surinkta
padengti
lė

ra gyva bėda. Žinai pats “ši Tilžę, o paskui ir pas jus. Ar ukėsy.
rų vyriška esybė. Kalbėto
mi pačiu judiname pačios
linė dabine, ražancava kabi tau, seneli, ašaros nesiveržia 3 d. lapkr. buvo mitingas. jas įspūdingai nupiešė mote šoms $8.43. 1-mai kuopai
bažnyčios pamatus.
iš
akiu,
kada
skaitai
šiuos
Pristojo
keli
nauji
draugai.
Skaitytojams.
nę, visy šventė mentė, ką su
ries gyvenimą ir publika bu reikia ištarti ačiū už surengi
Kiekvienas privalo nusi- mentė, tą ir surentė”. Tu žodžius? Antrą kartą kada Prezidentu išrinktas Dulbis,
Meldžiame visy ty “Lais pirkti šią knygelę netik sau,
jas dabink, kraičius krauk, keliausiu, tada lėksiu ant ba vice -prezidentu -Armonaitis, vo labai užganėdinta, ypač mą šiy prakalbu ir geistina,
Parlėkęs supirksiu
ipoterįs. Taipgi buvo duoti kad tankiau jos būty rengia vės” skaitytoju, kuriu prenu Bet ir savo giminėms Lietu
jaunikį parink ir galo nėra. liono.
raštininkas
Žukauskas,
d<amerata jau pasibaigė ir ku voje. Cenzūra tą knygelę
klausimai, kuriuos aiškiai iš mos.
Prie visy nelaimiu dar pa Oginskio, Tiškevičiaus, Ko
sierius
Pėstininkas
ir
maršal

dvėsė žalmargė su juodmar maro, Pšezdzieckio, Gavronrišo. Reikia pastebėti, kad
— 5 d. lapkr. prezidento rie gavote nuo Administra praleis. Lietuvoje gi ypa
ge. Tai vėl šimto rubliu nė skio dvarus ir apskelbsiu Lie ka Duoba.
Cleveland© moterįs labiau rinkimo dienoj saliunai buvo cijos paraginimą panaujinti tingai reikia kritikuoti kuni
tuvą
neprigulminga.
Laisvamanis.
ra. Taigi, Juozeli, jau tu
lankosi ant socijalistu pra uždaryti, bet girty buvo ją, kad pasiskubintumėte at- gija
Ir tą viską padarysiu su
man kiek pamačykie.
Newark, N. J.
kalbu, negu vyrai. O jeigu daug daugiau, negu subato- naujint, nes męs būsim pri Kaina tik 10 c. Kreipki
O dabar užbaigdamas mar pagelba lietuviško saliūno!
versti Jums “. Ląisvės
” siun- tės į “Laisvės” Redakciją,
„
ga gromatėlę sakau tau su Na, būkie sveikas. Kitą syk 30 d. spalio LSS kuopa tu ir atsiranda kokie fanatikai; mis, kuomet saliunai atidari
242 W. Broadway,
daugiau. Tavo pagimdytas rėjo surengus debatus ant te? kurie pradeda betvarkę da ir darbininkai gauna pinigus tinėjimą sulaikyti,
Dievu. Tavo gimdytojas
Bost''” ’' ss. į. JT
mos: ar socijalizmas page- ryti, tai moterįs tokius išpra- už savo darbą.
9999.
L.” Administracija.
Juozas Biznieraitis.
Tamošius škaplieraitis.
— IS “BOSTON AMERICAN

-

Kurie pirkaite anglis, tai
orderiuokite iš mūšy Lithua
nian Agency, 233 Broadway,
Pereitoj nedėlioj socijalis- So. Bostone. Telefonas So.
tv svetainėj atsibuvo 60 kp. Boston, 1236 W.
parengtos prakalbos. Kalbė A. Ivaškevič (Manager).
jo P. Svotelis. Publikos bu
Pirkite Lotus.
vo arti pilna svetainė. Gali
ma tikėtis, kad iš Svotelio Tik 5 centai nuo Bostono,
su laiku išeis neprastas kal sveikiausia ir gražiausia vie
bėtojas. Tik patartina dau ta Arlington, Mass. Dabar
giau pasimokinti retorikos. tik atsidarys išpardavojimas
Prakalbos publikai patiko. pigiy loty, kurie norite pasi
Buvo aiškinama apie kares, žiūrėti vietos ir pirkti pigiai
jy pakilimo priežastis, jy pa ir atsakančiai, tai pasisku
daromas pragaištis ir reika binkite, nes pirmieji kostumeriai gaus pigiau ir arčiau
lingumą kovoti prieš ias.
Po prakalbu buvo Atidary prie kary linijos. Visus ve
ža už dyką, kurie tik susita
tos diskusijos.
i
ria važiuoti sykiu su manim.
Gubernatoriaus taryba nu Antanas Ivaškevič (manager)
tarė pasamdyti nuo New Ha Lithuanian Agency, 233 W.
ven gelžkelio kompanijos Broadway, So. Boston, Mass.
Commonwealth Pier stotį, Telef. So. Boston 1236 W.
kuri randasi So. Bostone.
Toj vietoj padarys didelią lai- CASTLE SQ. TEATRAS
vų prieplauką.
Pastatymui Perstatymai prasideda 2 vai. po piet
ir 8 vai. vakare.
doky paskirta 2į milijono do
Šią sąvaitę bus lošiama
leriu. Jau pradėta kasti ka
nalas, kuris turės 40 pėdų
“MADAME X”
gilio. Kaušas, kuriuomi išse
labai užganėdinta šiuo juo
mia dumblą ir molį, sveria Publika buskingu
perstatymu.
12 tony. Tuomi kaušu kas Tikietus galite gauti po num. 15 Winter
minuta išima 15 tony dumb gt. arba teatre ant pleciaus Castle Sq.,
lo. Tie dokai bus užbaigti Boston, Mass.
13 balandžio, 1913 m. Pir
miausia pradės plaukiot lai Mainantiems adresus.
vai Hamburg-American lini Kurie norite permainyti “Laisves”
jos. Reikia tikėtis, kad pa siuntinėjimo adresą, malonėkite neat
būtinai prisiųsti savo seną adresą, t. y.
stačius šiuos dokus So. Bos kokiu buvo laikraštis lig šiol siunčiama
ir naują, t. y. tą, kuriuo norite, kad bu
tonas smarkiai pakils.

VIETINES ŽINIOS

tų Jums laikraštis dabar siunčiamas,
kitaip adresą permainyt negalėsime.
Administracija.

Watertown’e (šalę Brigh
ton©) užsidarė dirbtuvė Rob
ber Hood Co., kurioje dirbo
Jieškotojams.
apie 8000 darbininku. Vieni
tvirtina, kad dabininkai liko Šiuomi atkreipiame atydą gerbiamųjų
“Laisvės” skaitytojų, kad pajieškojipaleisti iš tos priežasties, kad mus giminių ir draugų talpinam ant me
pradėjo rašytis prie L W. W. tų 1 sykį dovanai. Už bizniškus pajiešimam po 50c. už 1 vieną sykį ir
unijos, kiti gi, pasityčiuoda- kojimus
1 dol. už 4 sykius. Neskaitytojams pami iš airiu, sako, kad dirbtu jieškojimus dykai netalpinam.
Administracija.
vę savininkai uždarė iš prie
žasties išrinkimo prezidento
Wilsono. Šiaip ar taip kal Lietuviška KRIAUČKA
bant, bet greičiausia bus, Gerbiamos Lietuvaitės, pranešu jums,
ikišiol gyvenau ant D st., o dabar
kad bosai fiorėjo nugązdinti kad
persikėliau ant Broadway po No. 242į,
darbininkus, kad nesirašyty ant antrų lubų. Siuvam visokius mote
prie unijos. Vienok darbi riškus žieminius ir vasarinius drabužius
(rūbus), taipgi ir dėl jaunavedžių. Vis
ninkai, netekę darbo, dar ką
atliekam kuonogeriausiai. Prašome
sparčiau rašosi į uniją.
visada kreiptis po šiuo adresu:
ONA CZEPULIONIS

Nedėlioj, 10 d. lapkričio,
Brighton’o LSS 67 kuopos at
sibuvo koncertėlis. Publikos
prisirinko pi Ina svetainė. Bu
vo sulošta keletas monologu
ir pasakyta keletas deklamacijy. Monologus atliko artystai gerai ir publika buvo už
ganėdinta.
Deklamatoriai,
nors ir stengėsi gerai atlikti
savo užduotis, vienok išėjo
ne kaip. Tik viena reikia
pastebėti rengėju yda, tai
neatsakantis sutvarkymas
vakarėlio programo: išsyk
buvo vieni monologai, o pas
kui deklamacijos, kas išrodo
labai monotoniškai. Vertė
tu visuomet maišyti, tuomet
visai kitokį įspūdį padaryty.
Auky surinkta padengimui

242J Broadway,

So. Boston, Mass.

“Liaudies Dainos”

ANT. AŠMIANSKAS

J. F*. TUIINILA
Užlaikom didelę

Draugijos

Deimantų, Laikrodžių Waltham
Elgin, ir ŠliUbinių Žiedų. Užlaikom
keliaujančius agentus ir orderius pai
mam ir pristatėm į namus. Užlaikom
taipgi Didelę ankrovą Drapanų ty
rams Siūtus, Overkotus ir Marškinius.
Duodam ant bargo ir ant išmokesčio.

ir Biznieriai!
Jeigu norit, kad jūsų spaudos
darbai būtų atlikti greitai,
gražiai ir suprantamoj kalboj,
tai duokit spausdint į

Konstitucijas,
Knygas, Plakatus ir
Visokius Darbus.
Ypatingai atydą atkreipiam
į draugijų darbus. Niekad
nereikia duoti darbą į tokias
spaustuvėles, kurių darbinin
kai nemoka lietuviškos kalbos
ir nepažįsta savo amato, nes
ten tik sudarko darbą. Jeigu
turit kokį spaudos darbą, tai
siyskit jj mums šiuo adresu:

LAISVE
242 W. Broądway

So. BOSTON, MASS.

Lithuanian Agency
Parduodame NAMUS, FARMAS visose Bostono apielinkėse.
Padarome visokius kontraktus ir
dokumentus angliškai, lietuviš
kai, rusiškai ir lenkiškai kalbose.
Perkantiems namus iš kity agen
tu arba savininky pagebėjam pri
pildyti Agrimentus (sutartis),nes
tas yra svarbiausiu dalyku viso
kiose pirkimose ir pardavimose.

233 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.
Telephone So. Boston 1236 W.

A. IVAŠKIEVIČ, Manager.

gaunamos “Laisves” spaustuvėj.

LEKCIJOS APIE ATSKIRIMO
ŽENKLUS................. .*...............15c
MOKSLAS RANKAŽINYSTES
arba kaip pažinti žmogaus ateitį
ir praeitį pagal delno ruožus ir
nago žydėjimą...................... 15c
MEILES KARŠTLIGE............... 20c
VADOVAS keliaujantiems į Ameką ir iškeliaujantiems......... 15c
REVOLIUCIJOS ATBALSIAI.. 15c
GREIČIAUSIAS PAMOKINTOJAS ANGLIŠKOS KALBOS... 25c
SOCIJALDEMOKRATŲ PAŽVALGOS 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
BEŽDŽIONIŲ PREZIDENTAS 10c
JĖZAUS DRAUGIJA arba Jėzu
itai........................................... 10c

'■

maloniai priimami. Męs duo
Nuo 10 ryto, iki 8 vai. vakaro
dame išrinkti geriausius ra
Nedėliomis nuo 10 iki 1 po piet.
kandus už žemiausią kainą,
ko kitur negausite. Kiekvie 140 Boylston Street
ną daiktą užtikrinam, jog yra
BOSTON, MASS.
geras. Ateikite persitikrin
ti, jog męs pigiausia parduo
dame visame Bostone. Krau
(O
tuvė atidaryta Panedėlio ir e) Akušerka
Subatos vakarais. Kitais va
karais pagal sutarimą. Męs e)
F. STROPIENE
duodame kurkiną (turkę) su Pabaigusi kursą Womans Medi (O
kiekvienu parduotu pečium cal College, Baltimore, Md.
nuo dabar iki Thanksgiving
Pasekmingai atlieka savo dar
bą
prie gimdymo, taipgi suteikia 0
dienai. The James Ellis Co.,
visokias rodąs ir pagelbą įvairio
kampas B ir Broadway, So.
se motery ligose.
Boston, Mass. Pas mus gali
OFFISAS RANDASI:
te gaut ir ant išmokesčio.
30 W. Broadway
OFF1SO VALANDOS:
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AKIS

229 Harrison Avenue

apžiū
rime

Arti Broadway, BOSTON, MASS.

Patarimai DVKA1!

ir prirenkame Akinius

H. S. STONE
,

Akių SpecijaliHtaa

399 a Broadway gggjgj
nrd E Street

P. BUZEWICK,
48 Exchange St.,
Athol, Mass
»»•»• »•»*»»»»>»»»»>»»*»*»»>>>»*»*»»
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Didžiausias
Darbininkų
ąvaitinls
Laikraštis
Jį
ąį
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Jį
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Leidžiamas

“KOVA

Sąjungos
Amerikoje

“KOVA” talpina moksliškus, politiškus, bet visiems suprantamus straipsnius.
“KOVOJ” rašoma apie darbininky gyvenimą, vargus ir nurodoma, kaip
prašalinti juos.
“KOVOJ” rašoma apie viską teisybę ir drąsiai skelbiama socijalizmo
idėja.
“KOVA” tikriausias darbininky laikraštis.
“KOVA” paduoda žinias iš viso svieto.
“KOVA” metams $2.00 Amerikoj ir kitur.
Prisiyskit savo adresą, o gausite vieną “Kovos” num. pažiūrėjimui
DYKAI. Nuo naujų mėty “Kova” išeina tokia kaip “Keleivis”.

g

V d

fi

E. Moyamensing Avė.

PHILADELPHIA, PRNN’A.

DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA

OLSELIS

Vyno, Visokių Likierių, Degtinės, Rusiškos “Monopolkos”,
Šampano, Alaus, Ėliaus ir visokių importuotų gėrimų.
Jei nori sveikų gėrynių 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.

Tik “DILGELIŲ” skaitytojams.
Šita negirdėta gražiausia dovana va
dinasi: GIRTUOKLIŲ KANTIČKOS, iš
kurių Gieda, Dainuoja ir Deklamuoja
visi Girtuokliai ir Blaivininkai. Parašė
ir surinko Karčemų Zakristijonas.
Tai toks yra pilnas antrašas tos nau
jos, negirdėtos knygelės, kurios nieks
už pinigus negal gauti, bet ją gaus vi
sai UŽDYKĄ kiekvienas, kas tik pir
mą syk užsirašys “Dilgėles” ištisiems
metams, prisiųsdamas 1 dolerį tiesiok į
redakciją. O seni skaitytojai “Girt.
Kantičkas” gaus uždyką, jei prisius
nors vieno naujo skaitytojaus prenu
meratą ($1), sakydamas, kad juodviem
abiem reik kantičky.
Dainos ir deklamacijos yra naujos ar
ba parinktos kuogražiausios ir juokin
giausios. Naujos dainos turi pažymėtą
gaidą (natą). Čia nėra tų seny adyny
ar gadzinky apie girtuoklius; tik puikios
eilės. “Girt. Kantičkos” paaukauta vi
siems “be skirtumo tikėjimo, lyties,
luomos ir partijos”. Siyskit I dol. že
miau paduotu adresu. Gausit tuojaus
“G. Kant. ” ir per metus jums eis dvi
savaitis laikr. “Dilgėlės”. Adresas:

Jau 20 metę nuo įsteigimo.

Ateidamas atsinešk ii apgarsinimą.

SO. BOSTON, MASS.

PUIKI DOVANA

DISPENSARE

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

Dr. Chas R. Vinal

(Męs neužlaikome kity story brenčiy) Yra geriausis (lydytojas-specljallstas,
kuris išgydo vyry, motery ir vaiky ligas
Pranešu gerbiamiems Bos pagal naujausį būdą. Ne jokis gydyto
tono ir apielinkės lietuviams, jas taip pasekmingai neišgydo, kaip
jog aš tarnauju pas seną ir męs. Ypatingai greitai išgydome krau
teisingą rakandų kompa jo ir odos chroniškas ligas. Apie išgy
Inksty, Pūslės, Nusišlapinimo,
niją The James Lilis Fur dytas
laukan ėjimo organy, Plaučių, Reuma
niture Company, kampas B tizmo, Kauly, Sąnarių, Ausy, Nosies ir
St. ir Broadway, So. Boston, Gerklės ligas gali jums paliiudyti tūks
Mass. Visi atsilankanti yra tančiai ypatų. Patarimas DYKAI!

t. visai už pigią kainą, nes dabar ir lai • Nuo 12-2 dienąir nuo 7-9 vakaro, j
kas pigesnis. Darbą atliekame tikrai ! Nedėliomis iki 3 vai. po piet.
<
gerai, nes pas mus dirba geriausi malioriai. Ant užkvietimo važiuojam ir j
aplinkinius miestelius. Kas tik norit
gražius namus turėti, kreipkitės pas:
PA
naulV Lietuviškų KatalioJacky Y. Starkevičių,
JviVvvgŲ.
Siunčiam į visas dalis
125 Bolton st.,
So. Boston, Mass.
svieto. Atsiųskit už 3c. štampą, o kataliogą pasiųsim dykai. J. P. Tuinila,
822 Washington st., Boston, Mass.

šiokiomis dienomis atidaryta nuo 9 iki 8
vai. vakare, šventadieniais nuo 10 ryte
iki 4 po piet.

Siuvu visokius Vyriškus ir Moteriškus rubus.
Kiekvienam pritaikau pagal jo norą ir pasiuvu Įsa
gai naujausią madą. Senus sutaisau, išplaunu, iš
valau, išprosinu ir padarau kaip naujus. Virą darbą
gvarantuoju. Taipgi priimu iš tolimesnių miestelių,
kurie prisiunčia audimą dėl siūto arba kitokio apvilkalo. Gauna nuo manęs pamokinimą, kaip nu
imt mierą ir madas del išsirinkimo. Todėl, lietuviai
ir lietuvaitės, reikale kreipkitės pas savo tikrą tau
tietį, o būsit užganėdinti.

3 Tremont Row, - - Boston, Alass.

Kampas B St. ir Broadway
So. Boston, Mass.

1

Pranešam, jog Antanas
Ivaškevič, Lithuanian Agen
cy manageris, bus nuolatos
savo ofise ir todėl, norėdami
jj matyti, su lietuviškais ir
angliškais reikalais galite
ateiti dienoms ar vakarais po
voaą Broadway, So. Boston.
~ So. Boston 1236-W.

Kostumeriškas Kriaučius

UNITUI) SATES
l-MPLOYMI-N OFFICE

•

Kuris iš “Laisvės” skaity
tojų prikalbins “Laisvei” du
nauju skaitytoju ir prisius
mums 4dol.,tas gaus dovanų
sekančias knygas: “Čenstachavo Klioštoriaus Slapty
bės”, “Revoliucijos atbalšiai”, '“Mokslas Rankažinystės”,“ Lekci jos apie atskirimo
ženklus” ir “Vadovas keliau
jantiems į Ameriką ir iške
liaujantiems”. Pinigus siųs
kit Money Orderiais šiuomi
adresu:

VISIEMS ATHOL’YJ ŽINOMAS LIETUVIS

Arba šiaip prie įvairių darby. Jeigu ap
siimu dirbti visą sezoną, kompanija ap
moka ir kelionę. Norintieji platesnių
žirny kreipkitės šiuo adresu:

0303(1 oų) JO 03Į)Blip

Skaitytojai, imkit
dovanas!

Kaina tik $1.00

REIKALINGA

Su The James Ellis Co.

jau atspaustas

Tuos, mus jaunučio poetos, poezijos žiedus, galima gauti pas:

J. Pociūnas, J. Tuinila C. Karolius.
F. S. Šimanskis.
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Vienatinis So. Bostone lie
tuvis šiaučius, kuris taiso čeverykus, uždeda robus ir šainina paprastomis dienomis ir
nedėhomis. Darbą atlieka
gerai ir pigiai. Taipgi užlai
ko cigarus ir cigaretus. Pra
šo atsilankyti. Antanas Abazorius, 207 C st. kamp. Sil
ver st., So. Bostone.

IPilnas
’linus nosmortinia
posmertinis pilin
eilių ir
ir tironą
prozos ri
rinkinys,

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

Dainy rinkinyje telpa ge
riausiu mūšy dainių eilės, bū
tent V. Kudirkos, P. Vaičai
čio, Jovaro, Strazdo, Seno
Vinco, Smūtkelio ir kity.
BALTRUŠAITIS BROTHERS
Dainy rinkinin įeina ir revo
2400 Fifth Ave., Pittsburgh, Pa.
liucijos bei kovos dainos.
“Liaudies Dainos” skiria
mos mūšy deklamatoriams ir
’SSVW ‘NOJ.SOa
Off smuijijj ‘3S uo^uįusbm 16c
deklamatorkoms. Kiekvie
nas vaikinas ir mergina pri
asoa JiaciNivxa iv
valo šiandien pasirodyti ant
■|U>|?|til>->
)||BM ll|£
•sn>|X|Up ouuspi
steičiaus, kaipo deklamato
sripjosĮA jj ‘spjojdo<|
riai.
‘sniuĮ\upn(p^| ‘snpunq^ ‘soiujupN
“Liaudies Dainose”surinksn'ivxran sodiosia rmaiTxv
Taipgi galite gauti įvairiausiu laiš
kams popierų su gražiausiomis kviettos eilės, kuriose apdainuo komis ir pasveikinimais. ' Tuzinas
šimtas—70c., tūkstantis—5 dol.
jama žmoniy vargai ir rūpes 25c.,
Ką-nors užsisakydami visada ad
čiai, o taip-pat ir viltis ge resuok i t taip:
•zorr mow
o»ijjo
resnės ateities. .
"LAISVĖ”
So. Boston, Mass.
Todėl “Liaudies Dainas” 242 Broadway,
TIK ŠIĄ SAVAITĘ.
Jeigu jum reikalinga kas privalo kiekvienas nusipirkti.
’ Telephone So. Boston. 845 M
!
nors nusipirkti, tai ateikit pas Kaina 15c.
0
The Lithuanian Painting
: DR. F. MATULAITIS Mi
mus, o męs jums sučėdysim
“LAISVE”
Company.
SjO
ant kožno dolerio po 20c.
;
495
Broadway
242 Broadway, So. Boston, Mass.
Turim už garbę pranešti visiems lie
V
SO. BOSTON, MASS, o
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Tamošaitis ir Yurgeliunas
tuviams, kad malevojam namus iš lau ;
Valandos:
'
ko ir vidaus, išpopieruojam ruimus ir t. S!
233 Broadway, So. Boston.
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Edmundo Stepon
įaičio Raštai

Washington Street
BOH I ON, MASS.

“ Laisves
Spaustuvę
Męs atliekam visokius spau
dos darbus daug gražiau, negu
kitos spaustuves ir už pigesnę
kainą. Spausdiname
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A.G. Groblewski
COR. ELM & MAIN STS.,

21-23 Cross St., K‘X’,Boston, Mass. •

PLYMOUTH, PA.

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsių Lietuviškų—Lenkiškų Vaistų

l<D
u
;3
>N

c

Išeina kartą į menesį ir
prckiuoja tik 50c metams.
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“Lietuvių Žurnalas", yra
tai savo rūšies laikraštis.
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Perkant žiūrėk, kad butij ta murkė,
o Kausi teisingai.

Jame nėra vietos polemikai ir korespondencijoms, telpa vien
įvairių mokslo šakų ir bclctt istikos 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:

“Lietuvių Žurnalas

1607 No. Ashland Ava.,

Chicago, III.

Geriausia gyduolė nuo Skaudėjimo
Galvos, Kataro, Pečių, Krūtines, Šo
nuose, Reumatizmo, Šalčio, Neuralgijos
ir įkandimo visokių vabaliukų.
25c.
Egiutero No. 1.
50c.
Egiutero No. 2.
25c., 50c ir $1.00
Žmijecznik
35c.
Gumbo Lašai
25c.
Meškos Mostis 25c.
Trejanka
Limmentas Vaikams
25c.
Gyduolės nuo Kosulio
25c.
25c.
Liepų Balsamas
Antylakson dėl Vaikų
25c.
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių
25c.
,, nuo Kirmėlių dėl suaugusiy 35c.
Vanduo nuo Akių Skaudėjimo 25c.
Ugniatraukis .
25c.
Skilvio Lašai 25c.
Gyduolės užlaikymui Viduriavimo
ir Kruvinosios ...
75c.
"Uicure” arba gydymas
Reumatizmo
... $3.50
Gyd. dol nemalimo Pilvo 50c.
Milteliai apstabdymui
Galvos Skaudėjimo
10c.
Lašai nuo Dantų Skaudėjimo 10c.
Mostis nuo Gedimo ir
Prakaitavimo Kojų
25c.
Geležinis Sudrūtintojas Sveikatos 50c.
Vaistas Nutildymui Vaikų
25c.
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 15c.
Gyduolės nuo Grippo
$1.25
Plaukų Apsaugoto]as
50c.
Muilas Plauku Saugotojas
10c.
Milteliai nuo Kepenų
35c.
Valytojas Plėmų Drabužiuose 25c.
Rožės Baldamas
...
25c.
Kinder Balsamas
...
25c.
Bobriaus Lašai
...
50c.
Svelnintojas
35c.
Kraujo Valytojas
... $2.00
Nervy Ramintojas
-- $1.00
Egzema arba Odos Uždegimas
pas Vaikus ...
$1.25
Groblevskio Pleisteris
(Kaštavolo)
...
25c.
Pamada Plaukams ...
25c.
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 25c.
Gyduoles nuo Riemens
- • 50c.
Vengriškas Taisytojas Ubų
15c.
Inkstų Vaistas (mažesnė)
25c.
nksty Vaistas (didesnė)
$l.C0
Akines Dulkelės
...
25c.
Gydymas nuo uždegimo Danty arba
abelnai Skausmo ir Škorbuto $1.25
Gyduoles ir Mostis nuo Parky
ir Niežų
$2.00
Gyd. ir Mostis nuo Dedervinės
$2.00
Gyduolės nuo Paslaptingos Ligos
$50

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip
gi privalo užlaikyti visada mūšy puikias
Lietuviškas gyduoles savo Storuose ant
fjardavimo, kad mūšy 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. 6LM a MAIN STS.,

PLYMOUTH, PA.

Labai žingeidžios knygos!
Kurie mylite skaityt, o dar neturite šių knygų,
jau nedaugiausiai jy turime.

Pasaulių Ratas

pasiskubinkit išsirašyt, nes

Meiles Karštlige

Astronomiška knyga. Aprašo apie
Mintįs ir prilyginimai apie meilę.
saulę, planetas ir kometas, ir apie
Kiekvienam žingeidi ir pamokinanti
astronomus, kurie jas surado. Su
knygelė.
Ketina tik 2Oc
paveikslais.
Kitlint* Z&c:.
Užsakymus ir pinigus siųskite šiuo adresu:

dway,

So. Boston. Ma&fiU

(Pinigus galit siųst krasos ženkleliais)

TFISINIBAUSIA
IR GERIAUSIA
LIETUVIŠKA
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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 pasaulyj varto
jamos. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiųsiu per expresą.
Aptiekorius ir Savininkas

K. SIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.
SO. BOSTON, MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.
LII’TUYIŠKAI-LF.NKIŠKAI-RUSIŠKAS

Vienatinis mys tau
tos Medicinos Profe
sorius Massachusetts
steite. Jau arti 18
mėty, kaip aš pasek
mingai gydau ir at
lieku operacijas. Temykll! Neik jieškot
manę į aptieką ant
kampo po mano ofisu, bet lipk vienais
trepais augštyn iš num. 7 Parmenter St.
Durys mano ofisę nuteptos baltai, o vir
bui jų ant lentos didelėm raidėm parašy
ta “Lenkiškas Daktaras”. Ofnso 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.,

Boston, Mass.

Telephone Rich mend IO67-R.
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DIDELE SANKROVA
visokių lietuviškų, polsky ir rusiškų
knygų. Reikalingi išpardavikai po vi
sus miestus. Reikalaujant kataliogo
reikia prisiysti už 2 c. pačto štampą.
Adresus:
F. Milošauskis
25 — 2nd st., So. Boston, Mass.

Feeling ’Tif'Every Day
Influenaos arba irmedies užpuolimai naktimis
arba kosulys ir die
gimai jūsų raume
nyse iš nusidirbimo, nepaguldys
jus, jeigu turėsit

Or.
Richter’io

Pain
Expelleri
savo namuose ir
į t uojaus • imsite
vartot. 25e. ir 50e. aptiekose.
.Sergėkis pamėgdžiotų vaistų.
AD. RICHTER a C0n 215 Mrt Rimt lto» HA
Pi i lės y r* geros nuo
i
viduriu
2&c. IrbUc

, Ricbter’io

