
II Meta.No. 92

AMERIKOJ LIETUVOJRUSIJOJ

iš

sunku

Tur- 
laivai 
Kon-

$1.50
. 1.00

(u lt O ros, Politikos LalkraStis

Telefonas:
So. Boston 21013.

Telefonas: •
So. Boston 21013.

apie 
buvo 
Jisai 
Tuo

“Vor- 
serga

242 V. Bioadway So. Boston, Mass.

Vlsuomi S

$2.00
. 3.00

liotiniu rinkimu dienoje prie 
raštinės, žmonėms klausant, 

dra siautė ir kituose pietų | , Oysianikas tą šmeižiką
Rusijos miestuose.
žuvo laivai.

Lina dus 
l co 

*
Amerikoje ?
Kanadoje i >

4)

Kanadoje! -
Amerikoje......

A.HrarsUnlmų kulno* «nt užklausimo.

UŽSIENYJ

ivaitčj: Utarninke ir Pėtnyčloj 
‘LAisvRs BENDROVĘ** 
MERATA METAMS:

>ežiuose......
-USEI METŲ:
ežiuose ----

Ettoro-Giovannitti teis
mas.

Salem, 12 13 lapkr.—Et
toras savo apginimui pasakė 
ilgą ir puikią prakalbą. Ta 
prakalba buvo sakyta labai 
pertikrinančioj dvasioj. Et
toras pasisakė nesąs joksai 
anarchistas, < bet socijalistas. 
Jisai sakėsi nevartojęs prie
vartos ir nekvietęs kitu taip 
daryti. Darbininku galybė 
tėra ne ardyme, bet tvėrime. 
Jisai pasakė, kad jo socijališ- 
kas ideąlas yra, jogei visa 
nuosavybė, mašinos ir visa, 
kas reikalinga išdirbimui,pe
reitu į visuomenės nuosavy
bę. Ettoras pasakė, jog, jo 
nuomone, I. W. W. esanti iš- 
ganingaTfėl darbininku kle- 
sos. Savo kalboje Ettoras 
plačiai išguldė Lawrence’o 
streiko istoriją.

Po Ettorui, kaipo liudinin
kas, kalbės Giovannitti. Kaip 
spėjama, visi išklausinėjimai 
ir kalbos galės užsibaigti 
iki utaminkui.

BOSTON, MASS., 15 LAPKRIČIO (NOVEMBER), 1912 m.
Entered'as second-class matter November 13, 1911, at post office at the Boston, Massachusetts, under the Act of March 3, 1879

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY

“ LAISVE ••
Published by 

“LAISVE” PUBLISHING CO.
Every Tuesday and Friday at Boston, Mass.

YEARLY SUBSCRIBTION RATE:
In the United States.............  ..................... $2.00
To Foreign Countries............................... „„8.00

Advertising rates on application.
All communications should be addressed to:

242 W. Broadway, So. Boston, Mast.

io, jog turku ūpas pakilęs, 
ypatingai todėl, kad jie lau
kia pribūnant kareiviu iš 
Mažosios Azijos.

Vėl baisios skerdynės.
“Daily Chronicle” kores

pondentas praneša iš Arta, 
kad penki sodžiai, kur gyve
no krikščionįs, paversta į pe- 
enus. 11 sodžių perpus su

naikinta. Kaimus apėmęs 
gaisras. Žmonės^galabyjami 
vardais be jokio pasigailėji
mo. Šimtai žudomi kasdie
ną. Turku kareiviai neturi 
pasigailėjimo nei dėl mote
rų.
16 Anglijos kariškų laivų.

16 Anglijos karišku laivu 
stovi šalę Dardapelu. 
<ai pasitiki, kad tie 
neduos progos užimti 
stantinopolį.

Apskritai turkai ypatingai 
pasitiki Anglija ir Franci ja.
Socijalistai protestuoja 

prieš karę.
. Vienoje atsibuvo didžiau
sia demonstracija prieš karę. 
Berlyne socijalistai taip pat 
smarkiai agituoja prieš karę.

Anglijos sindikalistas To
mas Mann, kuris pagarsėjo 
laike visuotino angliakasiu 
streiko, sako, jog Anglijoj 
bus apšauktas visuotinas 
streikas, jeigu Anglija drįs
tu įsikišti į karę. Mann kal
bėjęs ant didelio darbininku 
mitingo ir vienbalsiai liko 
priimta rezoliucija prieš karę.

Austrija ir Serbija.
Austrija su dideliu pavydu 

žiūri į mažutės Serbijos lai
mėjimus, kuriai pasisekė už
imti Monastyriu ir Novoba- 
zaro distriktą. Serbija tokiu 
būdu nori prasimušti prie 
mariu ir pasidaryti daugiau 
neprigulminga iš ekonomiš
ko atžvilgio.

Austrija gi nori laikyti 
mažutę Serbiją po savo pan-

pitalistu bernas. Socijalistai 
reikalauja naujo balsu su- 
skaitymo ir duoda $10.000, 
kurie reikalingi, kad suskai
tyti balsus.

Lietuvis nužudytas elek
triškoj kėdėj.

Pemberton, N. J.—Kaip 
rašo “Keleivis'”, 4 d. lapkri
čio naktį valstijos kalėjime 
liko nužudytas elektriškoj 
kėdėj Andrius Kampovičius, 
62 metu amžiaus lietuvis.

Kampovičius buvo pa
smerktas mirtin už nepapras
tai brutališką pasielgimą. 
Porth Amboy miestely jis iš
viliojo iš namu 10 metu am
žiaus mergaitę Marę Halli
day, prižadėdamas jai nu
pirkti saldainiu. Išsivedęs, 
begėdiškai su ja pasielgė, o, 
bijodamas, kad ši nepasisa
kytu tėvams, pasmaugė ją 
savo rankomis ir įmetė jos 
kūną į geležinkelio tunelį.

Kampovičius buvęs didelis 
socijalistu priešas. Prie elek- 
trikinės kėdės jį lydėjo trįs 
kunigai.

Amerikos Darbo Federaci
jos konvencija.

Rochester, N.Y.—Su dide
le paroda atsivėrė konvenci
ja Am. Darbo Federacijos 
(A. F. of L.). Pasirodė, kad 
organizacijai prįklauso netoli 
dvieju milijonu nariu. Tar
pe suvažiavusiu delegatu yra 
ir socijalistu, kurie davė pi
piru tokiems vadovams, kaip 
Gompers. Vienok federeišiu 
didžiuma dar klauso netiku
siu vadovu-

12 ir 13 d. lapkr. nekurie 
delegatai pradėjo karštai už
sipuldinėti ant I. W. W. uni
jos.

Nuskendo laivas.
Garlaivis “Mayflower” nu

skendo Madovaska upėj, Ga
nado j. 10 žmonių prigėrė.

Nušautas Ispanijos pir- 
masai ministeris.

Madridas, 12 d. lapkričio. 
Mirtinai pašautas Ispanijos 
ministeriu pirmininkas Jose 
Canalejas, kada jisai, išėjęs 
ant namu trepu, turėjęs va
žiuoti į ministerijos valdybą. 
Jo kūnas tuoj buvo nugaben
tas į ministerijos rūmą, kur 
greitai pribuvo ir pats kara
lius.

Pirm,negu šoviką spėjo už
klupti detektyvai su policija, 
jisai patsai nusišovė. Tele
grafo agentūra praneša, kad 
tai būk buvęs anarchistas.

Canalejas likosi ministeriu 
pirmininku pradžioj 1910m., 
kada Ispanija buvo po baisiu 
įspūdžiu nužudyto Ferrero. 
Tuomet Canalejas žadėjo 
pravesti pirmeiviškas refor
mas, atskirti bažnyčią nuo 
valstijos ir kovoti su klerika
lizmu. Vienok vėliaus par
davė žmonių reikalus ir buvo 
ištikimas bernas karaliui ir 
bijojosi kunigu. Socijalistai ir 
pirmeiviai apskelbė jam kovą.

Popiežius gailisi Cana- 
lejas’o.

Popiežius, išgirdęs 
nušovimą Canalejas’o, 
smarkiai sujudintas, 
meldžiasi už jo dūšią,
tarpu pat pradžioje Canale
jas’o ministeriavimo jį vadi
no antikristu. Mat, pasitai
sė.

Konvencija kovai su pa-

ne

praneša iš Koi

didelė 
unijos 
nariu.

20 žmonių užmušta ir tiek 
jau sužeista.

Indianapolis, 13 lapkr.— 
Šiandien išryto iš priežasties 
geležinkelio nelaimės su pa- 
sažieriniu traukiniu užsimušė 
20 žmonių ir dar daugiau li
kosi sužeista.

Geležinkeliu nelaimės da
bar veik kas dieną atsitinka.

Už netikusį kompanijų 
gaspadoriavimą žmonės užsi
moka savo gyvastimi.

Didelė byla.
Indianapoly tęsiasi 

byla tiltu darbininku 
vadovu ir šiap jau
Juos kaltina, būk jie dinami- 
tavę ne unijos pabudavotus 
tiltus ir šiaip jau namus. 
Vienas iš apkaltintu McMani- 
gal prisipažino,būk 26 sykius 
slapta padėjęs dinamitą. Mc 
Manigal pasakoja apie tai ra
miai, tarytum pasakotu ne
kalčiausią istoriją. Todėl’ 
spėjama, kad McManigal yra 
papirktas ir jam prižadėta 
liuosybė, jeigu padės nužu
dyti savo draugus.

Valdžia ir “Appeal to 
Reason.’’

Valdžios atstovai jau se
niai nekenčia to smarkaus so- 
cijalistiško laikraščio. “The 
Call” praneša, jog valdžia 
vėl buvo sumaniusi padaryti 
konspiraciją prieš “Appeal 
to Reason” redaktorius. Apie 
tuos dalykus kuoplačiausiai 
papasakos patsai “Appeal to 
Reason.” Tarpe kitu buvo 
norima pasodinti kalėj i man 
ir E. Debsą.

Neseniai pabaigė gyve 
nimą saužudyste vienas iš 
“Appeal to Reason” leidėju 
J. Weyland. Sakoma, kad 
jisai nusižudė iš priežasties 
sunkios ligos.

Išnaujo skaitys balsus.
Socijalistu partija Chica

go je norėjo pravesti į valsti
jos prokurorus savo žmogų. 
Vienok kapitalistiškos parti
jos su pagelba suktybių pa
darė, kad keliu tūkstančiu 
balsu dauguma pravesta ka-

Mūsų kalėjimai.
Albany, 12 lapkr.—Socija

listu majoras Lynn iš Sche
nectady, kuris pernakvojo 
kelias naktis Little Falls ka
lėjime, buvo padavęs skundą, 
kad tasai kalėjimas toks 
bjaurus, kad ten žmonės ne
gali gyventi. Iš tos priežas
ties kalėjimu inspektorius 
apžiūrėjo kelis kalėjimus N. 
Y. valstijoj ir pripažino Lit
tle Falls, Amsterdam ir Os
wego pavieto kalėjimus ne
tinkančiais dėl laikymo žmo
nių.

Amerikos kalėjimai labai 
bjauriai visur užlaikomi.

Bruxelly atsivėrė tarptau- 
tiška konvencija, kurioje ap
kalbama priemonės, kaip ko
voti su prekyba merginomis.

Tos šnekos mažai tepadės, 
reikia daugiau darbu.

Moterįs gaus teises Da
nijoj.

Danijos valdžia įnešė įsta
tymo sumanymą Danijos Sei
man, pagal kurio Danijos 
moterįs gauna renkamąsias 
teises. Ligišiol moterįs įgi
jo teises Finliandijoj, Norve- 
gijoj ir Švedijoj.
Bulgarai atakuoja Tčata= 

lijos fortus.
Konstantinopolis, 13 lap

kričio. Bulgarai sukoncen
travo visas savo jiegas, kad 
užėmus Tčatalijos fortus. Iš 
Bulgaru pusės atakose daly
vauja apie 200,000 kareiviu. 
Mūšis eina baisiausias. Kuri 
pusė laimės —negalima sprę
sti. Jeigu bulgarams pasi
seks užimti Tčatalijos for
tus — tuomet jiems atviras 
kelias į Konstantinopolį.

Tarpe Tčatalijos ir Kons
tantinopolio žmonių beveik 
neliko. Daugybė pasislėpė 
Konstantinopoly, daugybė 
išmirė nuo alkio ir bado.

Pasirodo, jog netaip 
lengva.

Iš Londono praneša, jog 
užimti Tčatalijos fortus bul
garams pasirodo ne taip esą 
lengva, kaip išsykio pasirodė. 
Turkam gintis dikčiai padeda 
ir kariški laivai, kurie yra 
Marmulo jūrėse, kadangi ju

Amerikos kviečiai.
Šiemet javai pas mus 

paprastai gerai užderėjo. Iš
vežimas kviečiu į Franciją 
pakilo dvigubai. Tokiu bū
du Suv. Valstijų kviečiai vis 
labiau išstumia iš francūziš- 
kos rinkos Rusijos kviečius.

Jeigu karė ant Balkanų 
tęsis ilgiau, tuomet Francija 
suvartos dar daugiau kviečiu.

Pačtos bankai.
Amerikos pačtos viršinin

kas Hitchkock praneša, kad 
išviso pačtos bankose sudėta 
$28.000.000. Žmonių, kurie
turi savo įdėlius,yra 290.000. ugnis pasiekia Tčataliiosfn 
Pačtos banku skyriai įvesta tus. t 
12.773 miestuose.

Prancūzai rinks prezi
dentą.

Sausio mėn. 1913 m. fran- 
cūzai rinks sau prezidentą. 
Žmonės labai mažai tuomi 
užinteresuoti, kadangi prezi
dentas neturi didelės vertės.

Nori apdėti mokesčiais 
krutančius paveikslus.
Vokietijos valdžia, neturė

dama pinigu kariškoms išlai
doms, sumanė uždėti mokes
čius ir ant teatru krutančiu 
paveikslu. Tiki etas, kuris 
kaštuoja 5 c., bus apdėtas 
lį mokesčiu.

Prieš tai subruzdo protes
tuoti visi biednesni vokiečiai. 
Juk krutanti paveikslai be
veik vienintelis pigus pasi
linksminimas. Socijalistai jau 
surengė kelis protesto mi
tingus.
Skirs naujus kardinolus.

Popiežius sekantį gruodžio 
mėn. skirs penkis naujus kar
dinolus. Turbūt pripuls ir 
Amerikoj koksai nors rau- 
donkepuris.

Už kardinolo ciną popie
žius gauna geru pinigu.
Airiai negauna savyvaldos

Prieš kiek laiko Anglijos 
ūmasis atstovu namas atme- 

iuoti airiams

Airiai betgi nenustoja vil
ties išgauti tą savy valdą.

Vengrijos valdžios suk= 
tybės.

Vengrijos valdžia laike pa
skutiniu rinkimu išleido 4 
milijonus kronu ant rinkimu 
agitacijos. Tiktai su pagel- 
3a šitų milijonu atžagarei
viams pavyko gauti viršų.
^askutiniausios žinios 

karės lauko.
Iš Vienos ir Peterburgo 

praneša, kad turku padėji
mas visiškai pablogėjo. Sul
tanas likosi be vilties. Ka
riška taryba nutarė, kad Tur
kijos armijos pozicija smar
kiai pablogėjo. Bulgarams 
pavyko sulaužti patį vidurį 
turkišku spėkų. Tokiu būdu 
turkai neturi daugiaus spė- 
<U, kad ilgiau prasilaikyti ir 
neleisti bulgarus į Konstan
tinopolį.

Turkija, kaip praneša iš 
Londono (13 lapkričio), krei
pėsi prie didžiųjų valstijų, 
<ad šios patarpininkautu san
taikos klausime. Didžiosios 
valstijos turi užklausti Bul
garijos, Serbijos, Graikijos ir 
Juodkalnijos, ko jos nori ir 
ant kokiu sąlygų gali susi
taikyti. Didžiosios valstijos 
ant to sutiko.

Turkijos laikraščiai skel
bia žinias, būk Rusija mobi
lizuoja savo kariumenę, bet
gi iš Anglijos ateina žinios, 
kad yra tikra viltis, jog krau
jo praliejimas neilgai tesi tęs.

Dideli streikai.
—Chinijos moterįs pir

mą sykį išėjo ant streiko. 
Kantone sustreikavo mote
rįs, dirbančios aksomo dirb
tuvėse.

—Ispanijoj sustreikavo 10- 
000 darbininku, dirbančiu 
vario kasyklose Rio Tinto. 
Streikieriai turėdavo dirbti 
baisiai antisanitariškose są
lygose už labai mažą užmo- 
kesnį.

Didelės riaušės Anglijos 
parlamente.

Londonas, 14 d. lapkričio. 
Atstovu name kilo didelės 
riaušės, kadangi Airijos sa- 
vyvaldos priešai (unijonistai) 
atsisakė svarstyti Airiu sa
vy valdos billiu • Tasai klau
simas labai opus visoje šaly
je. Laike riaušių ministeris 
Churchilll gavo į burną kny
ga. Unijonistai pradėjo vi
sokiais vardais pravardžiuoti 
ministerius, kurie yra biliaus 
sumanytojais ir šalininkais.

Ispanai nori republikos.
Ispanijos parlamente kilo 

didelis sujudimas. Republi- 
konai ir socijalistai pranaša
vo, kad jeigu tvarka Ispani
joj nepersimainys, tuomet 
būtinai kils revoliucija. At
žagareiviai karštai gynė val
džią.
Visa familija ant karės.
Fforencija (Italija.) Mažas 

vaikas 13 metu, vardu Gari
baldi, pabėgo padėti grai
kams kariauti prieš turkus. 
Po juom išvažiavo ir jo tė
vas. Dabar motina ir dvi 
seserįs užsirašė seserimis 
mielaširdystė^.

Visokiu esama žmonių ant 
svieto.

Prūsų lietuviai.
“Laisvei” rašo iš Gumbi

nės (Prūsu Lietuva):
Būrelis svečiu iš Didžiosios 

Lietuvos atsilankė ant vaka
ro, kurį surengė Gumbinės 
lietuviu ir Tilžės Giedoriu 
draugija. Nors Gumbinėje 
labai mažai lietuviu, vienok 
ant vakaro atsilankė daug 
žmonių. Prūsiečiai nepapra
stai guodoja savo brolius iš 
Didžiosios Lietuvos, kuriu 
keletas įsirašė į ju draugiją. 
Vakaras betgi davė deficitą

Carukas eina sveikyn.
“Laisvėje” jau daug buvo 

rašyta apie caruko ligą. Iš
pradžiu buvo pasklydusios 
žinios, kad jį sužeidė ant 
jachtos “Standard”, paskui 
pranešė, būk jį sužeidęs re- 
voliucijonierius dvare Spala 
(Lenkijoje.) Pagaliaus pe
reitame “L-vės” numery ra
šėme, pasiremdami Londono 
“Times” ir Berlyno 
warts”, kad carukas 
dėlei tėvu grieku.

Kiek čia teisybės, 
žinoti. Telegrama nuo 13 d. 
lapkričio iš Peterburgo pra
neša, kad caras džiaugiasi, 
jog carukas eina sveikyn. Iš 
tos priežasties caras dovano
jo tam kareiviui, kuris buvo 
nuteistas ant viso amžiaus 
katorgon už padavimą carui 
prašimo. Apie tą kareivį 
rašyta—pereitame “L-vės” 
numery.

Kaip augina caruką?
Caruką moko anglu, fran

cūzu ir vokiečiu kalbos. Y- 
patingą atydžią atkreipia į 
visokius muštrus. Jisai jau 
moka visas kazarmines gud
rybes. Yra tam tikras būre
lis mažu vaiku, su kuriais ji
sai mokinasi karišku gudry
bių. Pristatytas pie jo po
pas duoda šventosios istori
jos lekcijas. Carukui labai 
rūpi rusiški šventieji, ypač 
tūlas Serafimas iš Saravo. 
Rusišką istoriją jam išguldo 
tokioje dvasioje, kad rusu 
carai buvo didžiausi geradė- 
jai.

Kaip matote, iš jo išaugs i tanas Petraška iš Ivankiškiy 
toksai jau šautuvo žmogus, kaimo (Bulkunu valse., Kalv. 
kaip ir jo tėvas. pav.) išvadino “Liet Ukin.”

Didelė audra. skaitytojus kataliku tikėji- 
Per Rusiją perėjo didelė mo priešais, velniais, taip— 

audra. Odesoje apvertė 400 Pa^ ir Pa^l laikraštį. Ypač 
telegrafo ir telefono stulpu, re^°. skartytojui K.
daug medžiu sulaužė, tram- Į 3as 12^"
vajai nevaikščioja. Yra už
muštu žmonių. Tokia-pat au-

Įšventino naują spaustuvę
Vilniuje kun. Kemėšis pa

šventino naują lietuvišką 
spaustuvę, kurią įkūrė p. Vė
gėlė ir Strazdas. Kunigas 
pasakė tam tikrą pamokslą.

Pasirodo, kad Lietuvoj ne 
tik laukus ir paprastus na
mus, bet ir spaustuves šven
tina!

Uždraudė fotografuoti be 
leidimo.

Vilniaus policmeisterio įsa
kyta policistams aštriai žiū
rėti, kad fotografai ir mėgė
jai netrauktu jokiu fotogra
fijų nuo miestu ir atskiru na
mu be tam tikro leidimo.

Skarlatina mažėja.
Miesto gydytoju komisija 

praneša, kad skarlatinos epi
demija Vilniaus mieste jau 
einanti mažyn.

Teismas dėlei rinkimų.
Štai kas gali išeiti iš kuni

gu agitacijos: valstietis An-

Jūrėse Padavė valsčiaus teisman.
Tai vaisiai nuolatinio ku

nigu siundymo brolio prieš 
bausmės. brolį, kaimyno prieš kaimy- 
teisė miesto Iną, vien tik už tai, kad vie- 
Dandrę. Jįlnasju skaito tokį laikraštį,

36,000 rub.
Peterburge 

valdybos narį 
kaitino už kišiu per prievar-1 koks kunigui nepatinka, ir 
tą ėmimą. Byla tęsėsi-ilgai galvoja kitaip, negu tas ku- 
ir daug triukšmo pridarė, nigui norėtųsi. Ar tai vadi- 
Visuomenė buvo pasipiktinus naši artimo meilės platini- 
Dandrės darbais ir laukė jam mas? “L. Uk.”
sunkesnės bausmės. Tečiau _. . _ , . _ v Skambalą pavogė,teismo rūmai nuteisė Ji uz- \ ,
mokėti tik 36,000rubliu. Grafo Plioteno Vepriudva-

re (Ukm. pav.) buvo skamba-
Keliauninkai apie pa- las, kuriuo šaukė darbinin- 

saulį. kus į darbą. Tečiau naktį i
Rygon atvyko francūzai šv. Mykolą tą skambalą kas- 

keliauninkai, keliaują aplink žin kas pavogė. Mat, šv. My- 
pasaulį, Marten (vyras su kolą čia visuomet šventė, o 
žmona.) Ju kelionė prasidė- Vepriu klebonas šiemet iš sa- 
jo balandžio 23 d. 1907 m. iš kyklos užsakė Mykolinės ne- 
Paryžiaus, užkurią pažade- švęsti. Dabar žmonės taip 
ta 200,000 rub. premijos nuo kalba. Vepriuose eina bra- 
geografiško instituto ir tęsis varas, į kurį bulves neša iš 
pagal sąlygas ligi balandžio | grafo lauku. Taigi darbinin- 
23 d. 1922 metu, t. y. 15 me
tu. Kelias, kurį jie turi pė
sti praeiti, 15,000 verstu. To
je kelionėje išpradžiu daly
vavo 22 francūzu, bet iš ju 
dabartiniame laike pasiliko 
tik 8 žmonės, nes 13 peržen
gė sąlygas, o vienas Abissi- 
nijoj buvo užmuštas. ‘

kai, bijodami, kad neverstu 
jU Mykelinėse dirbti, ir pa* 
šalino tą varpą. Užveizda, 
neradęs skambalo, supykęs, 
nubėgo kelti darbininku, bet
jie atsisakė eiti dirbti, nes 
tai, girdi, šv.-Mykolas sk 
balą nunešęs.
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Užmirštos salos

nuonio

ontrole

Žmonės dabar labai intere
suojasi politika, nors ir nesu
pranta politikos reikaly. Iš
rinkimas Wilsono duoda pro
gą daugeliui manyti, ,kad ga
li sugrįžti Cleveland© laikai.

Vienok kas buvo prieš 20

šokoliado. Turiu prisipažinti, kad pana-

Kas daryt, kad kojom 
šalta?

Ar laukti stambių 
permainų?

Mano pasakojime ji, matomai, jieško- 
io teisybės ir pagaliaus pratarė: “išmis- 
Jinčius”. •

Aš pakėliau ranką viršun ir iškilmin
gai pasakiau: “prisiekiu jums, kad neme
luoju.”

Ji atsileido ir paprašė, kad aš dar pa
pasakočiau .

Mudu pasilikome .tik dviese, kadangi

netaip pigiai parsiduoda, 
kaip Amerikos, tai jinai pa
siryžo kovoti prieš tai. Visi 
namai kazarmiško tipo buvo 
suardyti ir vietoj jy išstatyti 
šviesus, patogus. Pasekme 
to buvo, kad mirčių nuo džio
vos pasimažino dvigubai. 
Tokias pasekmes būt galima 
atsiekti ir pas mus. Kuomet 
rėdymas miesto Milwaukee, 
Wis. pateko i rankas socija- 
listy,jie buvo pradėję statyti 
patogius, higijeniškus na
mus, Kuriuos duvo manoma

Tarpe daugybės ligų, ga
benančiu kasdieną tūkstan
čius gyvasčių i kapus, Suv. 
Valstijose tuberkuliozas(džio- 
va) užima pirmą vietą. Nuo 
tos ligos kas metai pas mus 
miršta 150 tūkstančiu žmo
nių. Kuone 95 nuošimčiai 
džiova sergančiu ligoniu pa
sirodo esą iš darbininku kle- 
sos, kuriu uždarbis, nepervir
šija paprastu gyvenimo išfei- 
dy, pertai apie 300 tūkstan
čiu ligoniu iš priežasties bied- 
numo visai negali patekti i 
laimingus ligonbučius. Visoj 
šalyj randasi specijališki li- 
^onbučiai dėl džiovininku.

^i Missouri, Nevada, 
Wyoming visai nėra

Kaip tas neišrodo keista, 
bet Atlantiškame okeane, 
kuris randasi arčiausia prie 
kultūrišku Europos tautu, 
yra grupa salų, kurios net 
daugeliui geografu nežino
mos. Tai Salvages salos; jos 
randasi kaip tik ties 30 šiau
rinės platumos laipsniu, tar
pe salų Madeiros ir. Kanariš- 
kyjy ir priklauso Portugali-

Pietus bevalgant, aš visai netekau 
galvos. Aš sėdėjau greta jos ir mudvie
jų rankos kas minu ta susitikdavo po stal
tiese. Mano koja visą laiką, lyg išnety- 
čiy, užkliūdavo jos koją.

Vakare mudu dar pasivaikščiojom po 
sodą. Mėnulis taip maloniai švietė. Aš 
kas minuta ją bučiavau, kalbėdamas mei
lius žodžius^ Prieš mus, apie ką tai besi
ginčydami, ėjo dėdė su Rive. Paskui juos 
klojosi ilgas šešėlis, vienok jie mudviejų 
nematė.

Sugrįžę namo, gavome telegramą nuo 
tetos, kad šį vakarą dar negrįžš, bet ryt 
rytą.

Dėdė pasakė: “Genrietėle, nuveskie 
svečius į miegamąjį kambarį.” Męs atsi
sveikinome su seneliu ir nuėjome gulti.

Išpradžiu ji nuvedė mus į kambarj 
dėl Rive. Paskui mudu nuėjome į kamba
rį, kuris buvo dėl manęs paskirtas. Kaip 
tiktai mudu likomės du vienu, aš vėlei ją 
apglėbiau. Jinai, jausdamasi, kad silp
nėja, ištrūko iš mano ranku ir išbėgo.

Aš atsiguliau. Man buvo pikta ir ne
smagu. Aš buvau sugėdintas ir gerai ži
nojau, kad visą naktį negalėsiu užmigti.

Staigiai į mano duris pabarškinta. Aš 
paklausiau: “kas ten?”--“Aš”—atsakė ji
nai pusbalsiai.

Aš apsirengiau ir atidariau duris. Ji
nai, įėjusi, manęs paklausė: “aš užmįršau 
jūsų paklausti, ką jūs geriate išryto, ka
vą, šokoliadą ar arbatą?”

Aš vėlei ją pradėjau bučiuoti ir kar
toti: “geriu, geriu, geriu...” Vienok ji 
akiemirksnyje užgesino žvakę ir išbėgo 
laukan.

Aš pasilikau pats vienas! Pykčio pa
imtas, aš pradėjau j ieškoti degtuku. Ra
dęs juos, aš išėjau į koridorių.

Atradęs jos kambarį aš atsargiai pa
barškinau. Ji atidarė.

Aš pasakiau: “mieliausia tamstyte, 
ar jūs neturite kokios nors knygos pasi
skaityt?”

Baisus besiplatinimas tos 
ligos atkreipia ant savęs vi
suomenės atydą ir pradėta 
jieškot priežasčių. Nors, taip 
sakant, jieškot ju ir nereikė
jo, kadangi skurdus gyveni
mas, nedavalgimas, nesvei
kos dirbtuvės ir suterštas 
oras suteikia geriausią pro
gą džiovai platintis. Paga
lios surasta dar viena svarbi 
priežastis, platinanti džiovą, 
būtent, pienas džiova sergan
čiu karvių ir mėsa. Nors 
valgomus produktus specija- 
liškai peržiūri sveikatos in
spekcija, bet kadangi šalį 
faktiškai valdo trustai, kuriu 
rankose išdirbystė valgomu 
produktu, tai inspekcija, kad 
ir “peržiūri”, vienok nieko 
“nemato”.

Per pirmą pusę šių metu 
Chicagoj mirė nuo tos ligos 
17.668 žmonės. Tas sukėlė 
triukšmą tarpe gyventoju ir 
sveikatos departamentas pra
dėjo teirautis ir surado, kad 
pienas 79 farmeriu, gyve
nančiu apielinkėj Chicagos, 
pavojingas vartojimui .Tiems 
farmeriams uždraudė įvežti 
pieną Chicagon. Nors tas ir 
parodė inspektorių darbavi- 
mąsi,vienok gyventojai jiems 
neužsitikėjo, ir susiorganiza
vo į “piliečiu komitetą per
žiūrėjimui pieno”. D-ras 
Vaisberg, narys minėto ko
miteto, padarė 154 bandy
mus pieno, kuris jau skaitosi 
tinkamu ir rado, kad 36—37 
nuoš. jo užnuodyta bacilomis.

Morristown, N.J. valstijoj, 
sveikatos departamentas ap
žiūrėjo 102 karves, iš ju tar
po 28 pasirodė sergančios 
džiova. Kiek iš tu gyvento
ju susirgo džiova, niekas ne
žino... Svarbiausias betgi 
faktorius, platinantis džiovą, 
yra paprastas skurdas. Ačiū 
jam, žmonės priversti po 3 - 
4 gyventi vienam kambaryj, 
tai yra be šviesos ir oro. Eu
ropiečiams gal tas pasirodys 
tiesiok nepaprastu, vienok 
tai yra faktas. Turtingiau
sioj šalyj pasaulyj, didžiam- 
jam mieste New Yorke 1909 
m. buvo peržiūrėti gyvenimo 
kambariai ir surasta suvirš 
100 tūkstančiu kambariu 
apsoliutiškai be langu, ku
ru iose gyveno darbininkai.

Randasi daug būdu del 
prašalinimo priežaščiu, iššau
kiančiu ir platinančiu džiovą. 
Svarbiausias iš ju—valstijos 
kontrolė ant budavojimo na
mu ir gaminimo maisto. 
(Ant pirmoš vietos: plačios 
socijališkos reformos. Red.). 
Nors kožnas miestas turi tam 
tikras taisykles budavojimui, 
bet ačiū parsidavimui dabar
tiniu valdančiu partijų (re- 
publikonu ir demokratu), jos 
niekuomet nėra pildomos. 
Daugely vietų pasisekė su
sekti šunybes, kokias daro 
dabartinė valdžia. Politiš
kas aparatas Suv. Valst. pil
nas visokiu suktybių, prade
dant nuo miesto rinkimu,kur 
balsai perkami po 3- 5 dol. 
ir baigiant senatoriais, kur 
balsai perkami po 500—1000 
dol. Faktiškai šalis kontro
liuojama trustais ir jei dabar 
būtų viešpatystės 
visgi nuo to būtu lengviau 
kovoti su tuo piktu.

Mieste Liverpoole (Angli
joj) kiek laiko atgal taipgi 
siautė toji baisi liga, bet, ka-

Neužilgo sugrįžo ir teta. Buvo nu
tarta paimti iš teismo atgal skundą ant to 
kiaulės Moreno. Nors šeimininkai būtinai

dabar. Pei’s i mainė gyveni- 
i sąlygos, nes persimainė 

patsai gyvenimas.
Męs turime atydžiai prisi

žiūrėti, ko mus mokina šie 
rinkimai. Pirmiausia griež
tai galima tvirtinti, kad Taf- 
to politika priėjo prie ban
kroto. Žmonės šiandien ne
pasitiki Taftų. Pagal Tafto 
nuomonę, dar niekuomet 
Amerikoj nebuvo taip gerai, 
kaip dabar. Žmonės betgi 
nepatikėjo Tafto žodžiams ir 
panorėjo eiti kitu keliu.

Rooseveltas suskaldė seną 
republikonišką partiją; jisai 
panorėjo pakreipti republiko- 
nu veikimą į naujas vėžes ir, 
žiūrėkite, iš pirmo sykio gavo 
daugiau balsu, negu Taftas. 
Teisybė, žmonės su laiku 
gaus persitikrinti, kad Roose
veltas negali iš pamatu per
mainyti gyvenimą, vienok 
jisai daro naujus pažadėji
mus ir žmonės jam kur kas 
geriau tiki, negu Taftui.

Kągi galima pasakyti apie 
Wilsoną ir jo partiją? Se
niau demokratu partija buvo 
ne kapitalistu partija. Tai 
buvo pietų vergininku ir šiaip 
jau vidutinišku žmonių par
tija. Visai kas kita dabar. 
Ten męs randame stambiau
sios rūšies kapitalistus, bir
žos sukčius, inteligentiją, ku
ri tarnauja kapitalui. Žo
džiu sakant, demokratu par
tija yra šiandien kapitalistiš
ka partija, tikroje to žodžio 
prasmėje.

Aišku todėlei, kad leisti 
kokius nors įstatymus, kurie 
užkenktu kapitalo galybei, 
demokratai neišdrįs. Juju 
rankose kongresas, senatas, 
ministerial ir visa valstijos 
mašina. Ji tą viską išnaudos 
vardan didesnės kapitalizmo 
garbės.

Todėl visai be reikalo kai- 
kūrie laukia urnai ir žymiai 
persimainant valdžios politi
kos. To, veikiausia, nebus.

Žmonės nusikreipė nuo se
nosios republikonu partijos, 
nes jie daug prisidėjo prie su
stiprinimo trustu galybės, 
pabrangimo maisto ir t. t.

Su laiku žmonės turės su
prasti, kad demokratai nie- 
Kuom iš pamato nesiskiria 
nuo republikonu.

Paragavę “Tafto”, žmonės 
gali pabandyti ir “Wilsono 
vaisiaus”.

Apie Wilsoną dar kalbama 
kaipo apie ateiviu priešą.Tie
sa, jisai parašė knygą, kur 
blogai atsiliepė apie kaikuriu 
Europos tautų i mmig raciją. 
Vienok jo ypatiški norai nega
li daug reikšti. Jisai yra ne 
kas kitas, kaip pildytojas ka
pitalistu valios.

tą padariau išpažintį meilėje, išpažintį il
gą, švelnią, ir bučiavau ją į lūpos, į kak
tą, į galvą, į rankas. Ji klausėsi mano 
šnekos su aiškia simpatija, turbūt, pati 
gerai nesuprasdama tikėti ar netikėti.

Aš kalbėjau taip sujudinančiai, kad ir 
patsai įtikėjau į savo žodžius. Palengvė- 
lio aš apkabinau ją už talijos. Aš šnibž
dėjau jai meilės žodžius. Ji, tarytum, ap
mirė, nes taip giliai susimąstė, jog, rodo
si, nieko negirdėjo.

Josios ranka susitiko su mano ranka 
ir karštai ją paspaudė. Dar keli momen
tai ir mūsų lūpos susiliejo į karštą, saldy, 
ilgą bučkį. Tasai bučkis būtu ilgiau nu- 
sitęsęs, jeigu męs nebūtume išgirdę prisi
artinančiu žingsniu.

Ji pasislėpė krūmuose, z Aš atsigrę
žiau ir pamačiau prisiartinant Rive.

Jisai, razbaininkas, atsistojo vidurke
ly ir rimtai pasakė: “aha, brolyti, tai, 
mat, kaip tu rūpiniesi Moreno reikalu.”

Aš jam atrėžiau:“žmogus daro,ką ga
li daryti. Kaipgi tau pasisekė su dėde?”

—“Su dėde man nesisekė taip laimin
gai!”—pasakė Rive.

Aš paėmiau jį už rankos ir mudu su
grįžome namo.

(Tąsa).
Kada mergina išėjo iš kambario, aš 

pradėjau šnekėties su dėde apie reikalą. 
Aš nupiešiau jam, kad perėjus dalykui į 
teismą, vėl kils visokios apšnekos ir nie
kas nenorės tikėti, būk tasai kiaulė More
nas merginą tik pabučiavo.

Senis jau buvo bepradedąs svyruoti. 
Jisai lyg ir sutiko, vienok be savo žmonos 
nuomonės atsisakė ką-nors daryti. Žmo
na gi turėjo sugrįžti vėlai vakare. Paga
liaus jisai sušuko: “Palaukite, aš sugalvo
jau puiky pieną. Jūs liksitės pas mane. 
Jūs pas mane papietausite ir pernakvosi
te, o kada sugrįžš žmona, aš pasitikiu, 
męs viską gražumu užbaigsime.”

Mano bendras išpradžiy užsinaravijo, 
bęt pagaliaus ir jisai nutarė likties..

Dėdė, visas nušvitęs, pašaukė gimi
naitę ir liepė mums pasivaikščioti po dva
ro laukus. Reikalą męs palikome ant vė
lybo vakaro.

Rive su dėde kalbėjo apie politiką. 
Mudu gi su jauna mergina pasilikome ke
lis žingsnius užpakaly. Tai būta, ištiesy, 
nepaprastai graikščios merginos.

Su dideliu atsargumu aš užvedžiau su 
ja kalbą apie atsitikimą su Morenų. Aš 
jai perstačiau, kiek bus lermo, jeigu da
lykas pasieks teismą. Vėpsotojy minios 
žvalgysis ir įdomaus kiekvienu mažmožiu, 
o paskui padarys iš nebūto o būtą. Aš jai 
nurodžiau, kaip neatsargu buvo iš jos pu
sės pakelti skandalas, kuomet ji galėjo 
stačiai pereiti į kitą vagoną.

Jinai nusijuokė: “tamsta Juri tiesą. 
Betgi aš tada smarkiai išsigandau. Išsi
gandus gi neturėjau laiko svarstyti. Ta
sai šunsnukis be jokio žodžio puolė ant 
manęs. Jo veidas tame akiemirksny bu
vo baisus.”

Taip šnekėdama, ji nenuleido 
manęs akiy. Aš pasakiau: “šiaip ar taip 
kalbant, jūs turite turėti dėl jo pasigailė
jimą. Matant tokią merginą, kaip jus, ir 
dar besišypsančią, kožnas be vienas užsi
manys bučkio.”

Valandėlę mudu tylėjome. Pagaliaus 
aš neiškenčiau nepasakęs: “kągi jūs dary
tumėte, jeigu aš dabartės jus pabučftio- 
čiau?”

Ji apsistojo, rimtai pažiūrėjo į mane 
ir ramiai pasakė: “jūs-visai kitoniškas 
dalykas.”

Po šimts paibeliy, čia ji teisybę pasa
kė. Visame apskrityje aš turėjau garbę 
šaunaus, gražaus vyro. Tuomet aš turė
jau tiktai 30 mėty. Ir pirm, negu ji spė
jo atšokti, aš ją saldžiai pabučiavau. Ji 
šoko į šalį, bet buvo jau pervėlu. Paskiau 
ji pasakė: “kaip aš matau, jūs ir geras 
begėdis. Visgi aš patariu jums ant to ir 
užbaigti.”

Aš, padaręs veidą nekalto avinėlio, 
pusbalsiai pasakiau: “turiu norą, kaip ir 
Morenas, stoti prieš teismą tokiame ap
kaltinime.”

Ji paklausė:“kodėl?”
Aš pažiūrėjau į ją ilgu žvilgsniu: “to

dėl, atsakiau, kad jūs esate viena iš gra
žiausiu motery, kokią aš kada nors ma
čiau.”

Ji nusikvatojo iš tikros širdies ir pa
sakė, kad aš navatnas žmogus.

Pirm, negu ji tą pasakė, aš laikiau ją 
savo glėbyje, apiberdamas saldžiais buč
kiais jos plaukus, kaktą, akis, lūpas.

Jai pasisekė visgi ištrūkti iš manęs ir 
ji, visa radona iš apmaudo, sušuko: % “jūs 
grubi jonas! Aš gailiuosi taip draugiškai 
su jumis šnekėjusi.”

Aš pagriebiau ją už rankos ir, nusi
minęs, kuždėjau: “atleiskite man, atleis
kite. Aš žiauriai pasielgiau. Nepykite 
ant manęs...”

Aš jieškojau persiprašymo žodžiy, bet 
neradau. Pagaliaus sušukau: “jau visas 
metas, kaip aš jus myliu!”

Ji didžiai nustebo ir pakėlė ant ma
nęs savo akis. Aš tęsiau savo kalbą: “iš
klausykite mane, susimildama! Aš nepa
žįstu to Moreno ir neturiu su juom jokio 
bendro reikalo. Tegul šaukia jį teisman 
ir patupdo kalėjimam Aš pamačiau jus 
metai tam atgal prie tvoros. Aš buvau 
sudrebintas ir jūsy paveikslas nuolat sto
vėjo man akyse. Man vistiek pat, ar jūs 
tikėsite mano žodžiams ar netikėsite. Aš 
radau gražiausią pasaulyj merginą. At
minimas apie jumis manęs neapleido. Aš 
pasiėmiau užbaigti reikalą to kiaulės Mo
reno ir atvažiavau pas jumis, kad dar vie- 

1"'^ą jus pamačius. Štai aš esu su ju- 
'eiskite, kad aš netaktiškai pasi
duok širdis neatleido.”

Tos salos vulkaniško paėji
mo, bet taip slesnos, taip 
menkai išsikišusios iš vande- 

laivas lengvai gali 
praplaukt pro jas, visai jų 
nepatėmijęs. Paprastai lai
vai prisivengia ty saly, ka
dangi jos apsuptos pavojin
gais povandeniniais akmeni
mis. Todėl apie jas beveik 
niekados neprisieina girdėti 
arba skaityti.

Vienok tos salos jau se
niai tapo atrastos, neužilgo 
po atradimo Madeiros, 1419 
m. Jas atrado portugališki 
jūreiviai.

Bandymas jas apgyventi, 
apie ką ir dabar dar liudija 
namy griuvėsiai, šuliniai ir 
vandeniui nuleist grioviai, 
nepasisekė dėlei trukumo ge
ro vandenio. Laukinės ož-

Džiovos išsiplatinimas 
Suv. Valstijose

Yra tokiy žmoniy, kurie 
labai greitai šaltį pajunta, 
kuriy kūnas, kaip tik kiek 
šalčiau pasidaro, šiurpsta ir 
net pamėlsta. Daugelio jy 
dar rankos ir kojos daugiau 
negu reikia prakaituoja, 
šlampa. Tokie į lovą nakčia 
atsigulę ilgai negali apšilti 
kojy. Važiuojant ir abelnai 
sėdint irgi greitai pasidaro jy 
kojoms šalta. Vaikščiodami, 
judėdami tokie žmonės kaip 
ir kiti apšila, kojos taipgi at- 
siteka.

Vieni esti tokie sustipėliai, 
kad permaža kraujo turi. Jie 
išrodo išblyškę, kartais net 
pageltę ar pažaliavę. Jy 
kraujas būna perdaug van- 
deniuotas, turi taip vadina- 
my raudonyjy rutulėliy, ne
gali kiek reikiant iš oro per 
plaučius prisigaudyt degio 
(oksigeno) ir nepajiegia pa
daryt užtektinai kūnui šilu
mos.

Tokie išgeltėliai daugiau
siai esti kokiy -nors sunkes- 
niyjy ligy apimti arba palie
gėliai.

Kodėl jie šalčio nepaken
čia, ne sunku suprasti. Liga 
jiems kraują sugadino ir kū
nas neturi užtektinai kuro.

Bet yra ir sveiky sulygi
nant žmoniy, kaip štai, ku- 
riy kraujas ir kūnas neišrodo 
ligūsti, vienok ir jie šalčio 
perdaug bijosi, ypač jy ko
jos, rankos, nosis, ausįs, t. y. 
tosios dalys, kurios toliausiai 
nuo širdies stovi.

Manyti reikia, kad į tas j y 
kūno dalis permaža kraujo 
atplaukia, per tai permaža 
ten esti šilumos.

•Kodėl gi ten nebūna kiek 
reikiant kraujo?

Į tai galima šitaip atsaky- I ro vandenio. Laukinės ož- 
ti: 1) arba kraujagysles tose .|kosir triušiai, kuriy dabar 
galūnėse perdaug susitrau
kia ir permažai kraujo per
leidžia, 2) arba patsai krau
jas yra ne visai geras, taip 
tariant, pertirštas ir negali 
prideramai per angštūteles 
kraujagysles sunktis, 3) ar
ba gali būt, jogei abidvi pa
minėtos čionai priežastįs vie
nu kartu dirba.

Nuo ko gali kraujagyslės 
ir kraujas tokias permainas 
gauti?

Laikurie vaistai, kaip skal- 
sagrudis adrenalinas paim
ti į vidurius, gadina krauja
gysles ir josios ima perdaug 
susitraukti arba darosi siau
resnės, mažiau praleidžia 
kraujo.

Nuo mėsos kraujuje gali 
atsirasti perdaug taip vadi- 
namy u r a t y arba myžaliniy 
druskų ir rugščiy. Tai yra 
nuodai, kurie iš kūno skiria
si šlapumu, iš to ir vardą yra 
gavę. Uraty perdaug krau- 
juje gali atsirasti ne vien nuo 
mėsos, bet ir nuo kity balty- 
my—nuo kiaušiniy, žirniy, 
pupy ir kt.

Uratai, kaip tik jy atsiras 
kraujuie perdaug, ima krau
ją darkyti ir lyg tirštesniu 
daryti. Kraujui pasidaro

Kaip gydytis? Reikia pa
bandyti kokis laikas, sakysi
me, kokie metai, atsisakyti 
visiškai nuo mėsos, nuo kiau- 
šiniy, nuo ankštiniy vaisiy, 
nuo alaus, degtinės, vyno, 
nuo arbatos, kavos ir nuo ta
bako. Reikia tuom laiku 
maitintis pienu, riebulais, ko
šėmis, kruopomis, bulvėmis, 
daržovėmis ir vaisiais. Jei il
giau taip pasigydžius kojos 
atšils, tai bus daeita, kad 
taip tikrai yra. Jeigu nieko 
gero nebūty, tad reik jieškot 
kity priežasčiy.

Žinoma, neištyrus ligonio, 
sunku kas tvirtesnio pasakyt.

Visgi atšaltkoiams ne pro- 
šalį būtų prisilaikyti nuo mė
sos valgiy ir maitintis dau
giausiai bemėsiais arba ge
riau sakant beuračiais mais
tais.

Galima dar pridėti, kad to
kie atšaltkojai dažnai ne vien 
šalčio nepakenčia, bet kartu 
jaučiasi pailsusiais, surugu- 
siais, nubudusiais.

Tai vis gali būti nuo už
teršimo kraujo uratais ir pa
našiais kitokiais nuodais.

“Sveikata”

Už valandos aš ėjau į savo kambarj. 
Staigiai mane nutvėrė už rankos Rive ir 
piktai prašnabždėjo: “a, tai tu vis dar rū
piniesi to kiaulės Moreno dalyku?”

Septintoj valandoj ji pati atnešė man

tenai didelė daugybė, paei
na, matomai, nuo naminių 
gyvuliy, kuriuos kolonistai 
atvežė tenai penkioliktame 
šimtmetyje.

Tas salas Portugalijos ka
raliai visada atiduodavo val
diškiems Madeiros viršinin
kams. Paskiausiai jos pri
gulėjo tūlam de Noroncha, 
Madeiroje, mirusiam 1897 
metuose. Jo paveldėjai lei
džia salas ant pardavimo ir 
kiekvienas norintis gali jas 
nupirkti už 'sulyginamai ne
didelę kainą.

Trįs didesniosios salos uži
ma 5 ketvirtainiy verstu plo
tą. Didžiausia, vadinama 
Salvages Grande, yra beveik 
apskritos formos ir turi gra
žias įlankas šiaurinėj ir pie
tinėj šalyj, iš kity dviejy ša
lių jn apsupa neprieinamos 
uolos. Todėl prie jos galima 
privažiuot tik tada, kada jū
ra aplinkui visai rami.

Apie 8 ar 9 mylias piet-va- 
kary linkui yra dar kitos dvi 
salos—“Pitonai”. Didesnioji 
jy tik ant 40 metry augštes- 
nė už jūros paviršį. Jos že
mė nors smiltėta, bet aps
čiai apžėlusi įvairiais auga
lais. Ant mažesnėsės Pito
nišku saly dar nebuvo nė 
vienas gamtos tyrinėtojas. 
Abelnai, šita saly grupa la
bai menkai ištirta, nes labai 
sunku prie j y privažiuoti.

Tų saly savininkai papras
tai siųsdavo tenai per neku- 
rį laiką buorinį laivuką su 
keliomis dešimtimis darbi
ninkų, kurie tenai per keletą 
savaičių medžiodavo ir rink
davo tūlas kerpes, iš kuriy 
daroma dažai. Tos kerpės— 
lai vienatines tenykštis aus
tas, turintis * 1 ‘

jome važiuoti nalno. Naudai vietiniu be
turčiu aš palikau penkis šimtus franky.

Kada mudu sugrįžome, aplinkui “Ša- 
ranto Spindulio” redakciją buvo susirinku
si minia žmoniy. Visi klausė: “na, kaip
gi jums pasisekė užbaigti to kiaulės More
no reikalą?”

“Kogeriausia, draugučiai, kogeriau
sia”, atsakiau. Tą pat dieną aš nuėjau 
pas Moreną. Jisai vis dar vartėsi ant lo
vos. Aš rūsčiai pasakiau: “Įklausyk tu, 
kiaule, šiuo kartu aš tau padėjau, bet jei
gu tu drįsi dar kartą taip pasielgti, tai su
aižysiu tavo snukį.”

Jisai, nab 
smo ir pradėjo

dalyse kiek reikiant šilumos. 
Rodos ir pačios kraujagyslės 
nuo uraty daugiau susisiau
rina. Iš to turi išeiti, kad 
kojos ir rankos gauna per
maža šilumos.

Kavos ir. arbatos nuodai, 
kafeinu vadinami, tabako ni
kotinas irgi kraują ir krau
jagysles gadina. Ir nuo jy 
gali kojos atšalti.

pardavinėti ant lengvy išly- 
gy darbininkams.

Ar ankščiau, ar vėliau vi
suomenė paims į savo rankas 
kovą su džiova, kaip kad pa
darė Chicagoj su pieno klau
simu. Tuomet išnyks netik 
džiova, bet ir daug negeisti- 
ny dalyky.

A. Jurevičia.
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se-— Kaipgi tau, mama, 
kėši per marias važiuoti? Ar 
nebijojai, kad gali atsitikti 
taip, kaip su “Titanic’u” at
sitiko?

— Tegul viešpats geibi nuo 
.tokios noposties! Bet pasa
kysiu tau, Rožyte, teisybę, ta 
kelionė man daug baimės 
privarė. Aplinkui tos ban
gos, kaip didžiausi kalnai, 
rodosi, tykoja praryti. O 
dar, Rožyte, tu žmonių pasi
leidimas. Tie matrosai tokie 
nepraustaburniai. Net ma
ne pačią vienas piemuo pa
bučiavo. Ale aš ir rėžiau 
jam į žandą. Atsimins, kol 
gyvas bus tasai laidokas. O 
tokiu piemenų^ pasileidėliu 

' pilna buvo ant viso laivo.
Dievo baimės jie visai nepa
žįsta, todėl viešpats juos ir 
nubaudžia. Žiūrėkie, Rožy
te, ir ant “Titanic’o” pasku
tinėj minutėj vyną maukė, 
kaip iš bedugniu bačkų. • Ir 
štai ponas Dievas nubaudė 
eretikus ir patvirkėlius.

— Tai tau išrodo, mama> 
kad “Titanic’as” ir visi kiti 
laivai, kurie nuskendo, buvo 
pačiu Dievu nuskandinti už 
griekus žmonių, kurie važia
vo tuomi laivu?

— O tai kaipgi kitaip! Pa
sakyta juk yra, kad be Die
vo valios plaukas nuo galvos 
/nekris. Aš pati, dar maža 
būdama, mačiau, kaip per
kūnas nutrenkė vieną, kuris 
visuomet bliuznyjo.

— Paklausyk, mama, ką 
aš tau pasakysiu. Visi šian
dien, net ir avigalviai, žino, 
kad “Titanic’o” žmones butu j 
išsigelbėję, jeigu būtu buvę 
užtektinai vaiteliu dėl suso
dinimo visu keliauninku. Pa
ti matai aiškiai, kaip ant del
no, kad čia buvo kaltas kom
panijos neapsirūpinimas, ne
apsižiūrėjimas. Pagal tavo 
šneką išeina, kad jokio apsi- 
žiūrejimo, atsargos nereikia: 
“ot, kaip Dievas duos,-taip 
ir bus.” Bet juk pati su
pranti, kad taip nėra, to da
lyko ir aiškinti nereikia. Tas 
pats, mama, visur ne tik ma
riu kelionėje, bet ir ant gele
žinkeliu, kasyklose, fabriko- 
se. Visur turi būti viskas at
sakančiai surėdyta. Argi ne
skaitei laikraščiuose, kad 
Francijoj daug mažiau žmo
nių žūva kasyklose, negu pas 
mus. Tai yra todėl, kad pas 
mus kasyklose nėra atsakan
čio apsaugojimo. Dar aš 
tau, mama, priminsiu, kad 
pas mus laike trijų metu tiek 
žmonių žuvo ant geležinke
liu, kiek buvo užmušta ang
lu laike karės su būrais. 
Matai, kokia daugybė nelai
miu. Ir taip visur yra. Kur 

, žmonės mažiau susipratę, 
kur tamsesni ir mažiau sau 
tiesu išreikalavę, ten visados 
daug daugiau nelaimiu.“ Da
bar pati matai, kad čia žmo
nių kaltė, bet ne Dievo.

— Ką čia su tavimi-man 
kalbėti! Niekus tauzyji ir 
gana. Ar£i tau jau Dievo 
valiai vietos nebūtu?

Aš nenoriu, mama, už
gauti Dievo. Nori tikėk į 
jį, o nenori netikėk. Aš 
tiktai tau nurodau, kad vis
kas gyvenime priguli nuo pa- 
$9 žŲMmilL nF° JV įtaisytos 

d«r pevizdys.

Rusijoj miršta kur-kas dau
giau mažu vaiku, negu pas 
mus. Tai yra todėl, kad ten 
vaikučiai be priežiūros, netu
ri kuom atsakančiai maitin- 
ties. Tuo tarpu kitur ir pas 
mus, vaiku sveikata, nors 
nevisur, bet visgi jau dau
giau aprūpinta.

—Et, tu pasakoji Rožyte, 
nes dar esi kvailiukė. Ot, 
kada būsi senesnė — tai būsi 
ir išmintingesnė.

— Išeina, mama, 
ubagėliai ir bobutės 
mintingi žmonės.
kada ateis tau nelaimė, tur
būt ir pati nebėgsi pas juos 
patarimu glausti. Tokiu bū
du tu pati save sukritikavai.

Iš “BOSTON AM1ŽRMAN

kad seni 
patįs iš- 
Na, bet

Žinių=žineles
Alchimiko namas.

Paryžiuje, prie Monmoran- 
si gatvės, randasi namas, pa
statytas 1407 metuose. Tai 
seniausias Francijos sostapi- 
lėj namas ir miesto valdyba 
neseniai priskaitė jį prie vie
šu paminklu, apsiimdama jį 
užlaikyti. Kaip liudija užsi
likę dokumentai, tas namas 
prigulėjo blogos garbės bur
tininkui ir alchimikui Fra- 
mellus’ui, kuris, atradęs iš
minties akmenį, neva prida
ręs paryžiečiams daug blogo. 
Ištikruju gi Framellus žino
mas francūzu kultūros isto
rijoj, kaipo autorius visos ei
lės brošiūrų, parašytu apgy
nimui žydu, kada juos vijo iš 
Paryžiaus 1393 metuose. Tos 
brošiūros labai mažai naudos 
atnešė išvejamiems, bet už
tai praturtėjo j u autorius. 
Išvejamieji žydai, priversti 
parduoti savo turtą, atsidė- 
kavodami už gynimą, noriai 
parduodavo jam savo namus 
už daug pigesnę kainą.

Toli nuėjo.
Anglijoj neseniai pasimirė 

tūlas Henry Style, sulaukęs 
aštuoniasdešimts metu am
žiaus. Jisai buvo laiškane
šiu daugiau, negu pusę savo 
gyvenimo ir per tą laiką su
vaikščiojo 218,304 mylias.

Surinko J. Stropus.

Korespondencijos

Republikonu ir progresistu partijos šių metu rinkimuose likosi visiškai sumuštos. 
Dėdė Samas grąsina joms pirštu ir sako: “Perdaug, šelmės, apgaudinėjot liaudį, todėl 
dabar kentėki t! Bus taip už keturiu metu ir demokratu partijai, jeigu ir ji neužstos dar
bininku reikalu”.

ri savo gana didelį knygyną, 
kuriame randasi visokio turi
nio ir laikraščiu. Turi sau 
už organą “Keleivį”.

Todėl šią draugystę^ vertė
tu remti kiekvienam ir my- 
intieji apšvietą privalėtu pa

sirašyt. *

Brooklyno chronika.
L. S. S. 19 kuopa surengė 

vakarinę mokyklą angliškos 
kalbos. Mokinimas prasidė
jo 8 d. lapkričio, Tautiškame 
Name mokina Y. M. C. A. 
mokytojai. Susirinko moky
tis į 50 ypatų; šiek tiek su
prantančius anglišką kalbą 
priėmė į Y. M. C. A. namo 
ruimus mokytis, o kiti likosi 
Taut. Name. Mokinimo va
karai bus: utarninkais, ket- 
vergafs ir pėtnyčiomis, prasi
dės lygiai nuo 8 vai. vakare. 
Būtu geistina, kad atsilan
kytu ir daugiau, kuriems lai
kas pavėlina.

* **
L. S. S. 19 kuopa rengia 

prelekcijas, kurios atsibus 
per adventus ir gavėnią kas 
nedėldienis nuo 3-ju po pie
tų. Prelegentai pakviesti iš 
kitu miestu ir vietiniai. 14 
d. gruodžio bus prakalbos ir 
teatras “Kovoje už Laisvę” 
trijų aktu drama. Veikalė
lis neilgas, bet gana įspūdin
gas. Perstato Vilniaus mies
to darbininkus, kaip jie ruo
šiasi apvaikščiot 1 Gegužės 
Šventę.

Todėl, brooklyniečiai, pa- 
sinaudokit gera proga nau
dingai laiką praleist.

** *
Lietuviu Apšvietos Dr-stė 

rengia ant 28 d. lapkričio šo
kius ir teatrą “Expropriato- 
rius” ir “Kvailą suprasi, o 
aklą pažįsi”. L. A. D. užsi
ima vien apšvieta ir dailės 
plątinimu lietuviu tarpe. Tu-

**
4 d. sausio Mokslaeiviu Pa

skolos Ratelis ir vėl rengia 
teatrą ir šokius. Aktoriai, 
rodosi, bus pakviesti iš New 
Yorko, kurie loš “Piršlybas”.

* **
Šią savaitę atvažiavo M. 

Petrauskas į Brooklyną, tai 
džiaugsmas ponams “vieny- 
bininkams”, o mums, darbi
ninkams, nei kas, nei ką, bet 
jeigu jis čia ilgiau pagyvęs, 
tai gal pakels dainų dvasią.

* **
Scenos Mylėtojai rengia 

“Pabaigtuves”, kurios atsi
bus 23 lapkričio, McCaddin 
Memorial Hall.

Mananti Dulkė.
* **

10 lapkričio buvo perstaty
tas veikalas 4 aktu drama 
“Pirmi Žingsniai”. Statė 
Moterų Progresyviškasis Su- 
sivienyjimas. Vakaras bu
vo gana puikiai surengtas. 
Veikalas su mažais išėmimais 
suloštas gerai. Murinskio ro
lę lošė (Kačergius) Šlapas ir 
Enrikas (J. Bekampis) Jonas 
(V. Petraitis), Žvirblis (An
driukaitis) ir tt. Po lošimui 
buvo dainuota dvi daini. Pu
blikos buvo pusėtinai daug, 
bet galėjo būti ir daugiau, 
nes mažai reklamuota. Užsi
laikymas publikos gražus, 
net pagirtinas. Daugiaus 
mums tokiu vakaru 1

Westville, III.
Spalio 28 d. 1912 m. atsi

buvo republikonu prakalbos. 
Prieš prakalbas tą šventadie
nį vietinis klebonas iš sakyk
los užsakė, jog bus geriau
sias lietuviškas kalbėtojas ir 
ragino visas savo aveles, kad 
eity ant prakalbu. Dalis ju 
atsilankė, bet dauguma iš ju 
ant nelaimės nuklydo į smu
kles bliauti. Svetainė pris; 
rinko pilna, nes visokiu P? 
žiūru žmonės žing*:'

f.-11! ....... . ■.'■UL.LJ . -----------

tomis prakalbomis. Pirmas 
kalbėtojas buvo lenkas. Bet 
štai pasirodo ir klebono ge
riausias kalbėtojas—Elijošius 
iš Chicagos. Pirmiausiai pra
kalbėjo kaip ir visi, pasigėrė
damas skaitlingumu publi- ------r—......—
kos. Toliaus sako: “Aš at-l Spalio 31 d. turėjo prakal- 
silankiau pas jus, kaipo pas bas progresivišku republiko- 
savo brolius ir seseris ir ne- nu partija. Apie ju prakal- 
sibijau nei jokiu išdžiūtkin- bas jau nėra nei ką rašyti.

Pasirodžius kalbėtojams ant 
pagrindu, žmonės pradėjo 
visais kampais šaukti: “Su
stok geriau!” Negalėdami 
toliaus tęsti prakalbu, turėjo 
sustoti ir žmonės išsiskirstė.

Tai matot, kokią jau įtek
mę turi senos partijos ant 
darbininku.

' T. Klevelis.
Fitchburg, Mass.

2 d. lapkr. atsibuvo šokiai. 
Žmonių prisirinko neper- 
daug. Susirinkusieji links
minosi kuopuikiausiai ir bu
vo pilnai užganėdinti. Ant 
rytojaus, 3 d. lapkričio, atsi
buvo prakalbos su deklama
cijomis. Kalbėtoju buvo M. 
Dusevičia iš Worcesterio. 
Kalbėjo ant dvieju temų. Iš- 
pradžiu apie rinkimus, pas
kui apie civilizaciją. Dekla
mavo V. Bernotą ir Meza- 
rutė su Adomaičiute.

Labai smagu, kad ir Fitch- 
burgo merginos pradeda su
prasti naudą susirinkimu.

Bedievis.
Lawrence, Mass.

27 d. spalio atsibuvo pui
kus vakaras, kurį parengė 
M. Pauliukaitis --ex vargo
nininkas ir J. Krivas. Buvo 
lošta “Adomas ir Jieva.”Ro- 
les atliko gerai, tik Jievai vi
sai netiko drabužiai, nes bu
vo pasirėdžius paskuičiausios 
mados drabužiuose. Taipgi 
dvarponis netinkamas buvo 
savo rolei. Po perstatymui 
bu ver sudainuota keletas gra- 
žiydaineliu. J. Krivas pa- 
gfajino ant įvairiu instru
mentu. Paskui buvo sudai
nuota keletas tokiu juokingu 
dainelių, kad ir namo publi
ka parėjusi juokėsi. Abel- 
nai imant, vakaras buvo 
puikus ir publika likosi užga
nėdinta.

Geistina, kad ir daugiaus

taip išlydėjo republikonu kal
bėtojus triukšmingai.

Po prakalbu kalbėtojai ir 
rengėjai nuėję į smuklę pir
ko nuklydusiom avelėm alų 
ir dalino tarp ju knypkius 
su Tafto paveikslais.

kiy — čiutabakiŲ. ” Supran
tama, tas ne visiems patiko, 
publika pradėjo nerimauti. 
Prašė susirinkusiuju, kad ne- ; 
balsuotu už demokratus, nu
peikdamas, kam jie leidžia i 
chiniečius į šią šalį. Sako: 
“Chinai yra bjauriausi žmo
nės: jie ėda kumelieną, suė
da šunis, kates ir žiurkes.” 
Pirmiausia kalbėtojas pasa
kė, kad jis nieko nebijąs, o 
paskui pabūgo net chiniečiu, 
turbūt, kad ir jo neėstu. Gy
rė republikonus, kad šian
dien duoda po du -doleriu į 
dieną, kad tik kas eitu dirb-1 
ti ant geležinkelio, o prie de
mokratu, girdi, žmonės ne
galėjo gauti darbo. Nežinia, 
ar kalbėtojas pamiršo, ar 
taip sau užtylėjo, kad perei
tą žiemą Chicagoje iš trisde
šimties tūkstančiu bedarbiu 
nei vienam nepasiūlė nei 5 
centu į dieną. Ant galo pa
sigyrė, kad Gėry, Ind., ang- 
likai nenorėjo leisti lietu
viams balsuoti, tai lietuviai 
įsirišę plytgalius j abrūsus 
pradėjo juos mušti ir užtai 
šiandien lietuviai ten gyvena 
gerai.

Po lietuviško kalbėtojaus 
tūlas asmuo iš publikos už
klausė, ar gali duoti klausi
mus, bet anglas kalbėtojas 
pasakė, jog po jo prakalbos 
bus galima klausti, kas ką 
norės. Neleidus duoti klau
simu, daugelis pradėjo eiti 
laukan, iš ko kilo didelis 
triukšmas, nekurie pradėjo 
švilpti. Jam pabaigus kal
bėti, tas pat asmuo vėl už; 
klausia, tada miesto gasj; 
dorius (majoras) paklaj 
“Ko tu nori ir kas tu? 
nori kalbėti, susišau 
S’’

būtu parengta panašiu vaka
ru. '• J. Lukšinis.

Montello, Mass. , 1
Du mėnesiai atgal susitvė

rė pirmeiviška moterų drau
gystė “Birutė”. Ju skait- 1 
liūs smarkiai auga: į draugy
stę priklauso 78 ypatos. Su
sirinkimu tvarka įvesta ge
ra. Ši draugystė paskyrė 
$63 tautiškam namui.

23 d. lapkr. “Birutės” dr- 
stės atsibus prakalbos, teat
ras ir balius.

* *
Jau parapija lietuvišką ku

nigą iškraustė, tad airiu 
kunigas buvo atėjęs du ne- 
dėldieniu atlikti bažnitines 
simbolijas ir norėjo dešimtu
kus pasiimti, bet parapijos 
komitetas nedavė, pildyda
mas parapijos nutarimą. 
Tuomet airiu kunigas išsiė
mė iš lietuviu bažnyčios vi
sus dievus, nusinešė savo 
bažnyčion ant antru lubu ir 
pasakė: “Kurie esat geri ka
talikai ir norite dešimtukus 
atiduoti kunigui, tai eikite į 
airiu bažnyčią ant antru lu
bų.” Vienok mažai atsiran
da tokiu, kurie neštu dešim
tukus. Iš 3000 gyventoju, 
vos atsilanko apie 50 ypatų.

* **
Čia yra atgaleiviška mote

rų draugystė “Nuolatinės 
Pagelbos Panelės Švenčiau
sios.” Minėtą dr-stę ir šv. 
Kazimiero čia vadina atža- 
gareiviškomis, nes jos prie
šingos yra tautiškiems na
mams ir visam pirmeiviškam 
judėjimui. Matyt, šios dr- 
stės neužilgo pakriks, nes 
jau mažai nariu turi.

* **
Pas mus yra daug paslap

tiniu saliunu, todėl ant visu 
draugysčių susirinkimu buvo 
pakelti klausimai apie panai
kinimą ju. Tam tikslui kiek
viena draugystė išrinko po 3 
delegatus, kurie turėjo 18 d. 
spalio savo konferenciją ir 
nutarė kreiptis prie miesto 
valdišku teisėju. Teisėjai 23 
spalio sušaukė speciališką 
mitingą, kur konferencijos 
komitetas perstatė visą daly
ku stovį. Dabar gi ir polici
ja kitaip pradėjo žiūrėti į 
tuos dalykus: išlipino prie 
lietuviu namu uždraudimus 
pardavinėti svaiginančius gė
rimus po smarkia bausme.

Jauna Mergaitė.

RED. ATSAKYMA
K. Š y d r u i (So. Omaha). Straip- 

nis netilps, nes rašote lyg ant patyčiy. 
Visai jo neapdirbote, viskas purvina, 
visur išbraukimai, neperrašėte.

Broniui. Nesvarbu.
J. A. Mockevičiui. Argi yra 

reikalas ginčytis su plunksnos razbai- 
ninkais iš “Kataliko”; Argi reikia at
sakyti ant visy pliauškalyniu “Dagio” 
ir “Kataliko”? Tuomet reikčty speci- 
Jališko laikraščio. Juk toje korespon
dencijoj galėjo pranešti, kad L. P. gir
tuokliavo visą mėnesį, tai jiems nieko 
nekaštuoja. Teisintis gi prieš plunk
snos razbaininkus nėra mažiausio reika 
o. Apie siuvėjus prisiyskite.

Klaidos atitaisymas.
Gerb. “L.” Red.

Meldžiu atitaisyti klaidą 
mano koresp., tilpusioj “L.” 
N91. Buvo atspausta “...nors 
mažas lietuviu būrelis, vie
nok jau konkurencija apsi
reiškia.
dr-stė buvo parengus pra
kalbas, kad užkenkus kuo
pai...”, o turi būti “tą dieną 
buvo parengus šokius, kad 
užkenkti kuopai.” Ir mano 
buvo rašyta, kad šokius, o 
ne prakalbas; čia jau redak
cijos klaida.

Su pagarba
Kazys Vilaniškis.

ad 
avo 

v;ma,” Kalbėtd&i sku- 

 

nlšiuku ir 
1U; žmo- 
švilpti ir

Aukos ištremtiems.
Žemiau pasirašę draugai 

sudėjo aukas ant L. Prūsei- 
kos ranku. Aukos skiriamos 
Verbylams (iš Z. Aleksos by
los), kurie amžinai ištremti 
Sibiran. Ju padėjimas esąs 
baisiai sunkus ir pašelpa 
jiems kogreičiausia reikalin
ga. Dėlei paramos kreipėsi 
ne tik jie patįs, bet ir M.Zau
nyte iš Tilžės. Pinigai ($9.50) 
jau pasiusta. Kvitą "‘Lais
vės” red. Aukavo: L. Prū- 
seika $1.50; K. Šidlauskas, 
S. Bardzevičius, Zaperiackas, 
P. Svotelis, L. Grikštas po 
$1.00; K. Kavaliauskas, Ma
tulis, P. Naudžius po 50 c. 
A. Mizara, Pakarklis, Žilai- 
tis, Bacevičius, Vileišis, Rei- 
notas po 25 c.

Pa j ieškojimai
Pajieškau savo tikro brolio Jono Snap* 

kausko, paeina iš Suvalky gub., Vilka* 
viškio pavieto,Vaitkabahy vai., Bambi* 
niy kaimo. Apie 12 mėty Amerikoj, 
pirmiau gyveno Brooklyne (Greenpoint) 
o dabar nežinau, kur jis randasi. Turiu 
labai svarby reikalą, todėl jis pats arba 
kas apie jį žino malonėkite pranešti šiuo 
adresu: 95

J. Snapkauskas, 
342—3-rd st., So. Boston, Mass.

Pajieškau apsivedimui sau lygios mer
ginos, patogios, bagotos ir mylinčios 
gražy gyvenimą, turi būti geros notū- 
ros, nuo 20 iki 26 mėty senumo. Aš esu 
26 mėty. Merginos gali drąsiai atsi
šaukti Šiuo adresu: 95

J. P. Ur.
1234 St. Aubin avė., Detroit, Mich.

Pajieškau savo brolio Antano Šležo, 
paeina iš Kauno gub., Raseiniy pav. ir 
parapijos, Unikiy kaimo. Jisai 9 metai 
Amerikoj ir gyveno New Yorke. Jei 
kas žino gyvą ar mirusį, duokite žinią, 
nes užtai atnagradysiu:

Franciškus Šležas, 
102 Pier st., Port Washington, Wis.

Pajieškau savo kaimyno Juozapo Jo
kūbaičio, paeina iš Kauno gub., Rasei
niy pav. ir prapijos, Gury kaimo. Jau 
ilgas laikas kaip Amerikoj. Jeigu kas 
žino ji gyvą ar mirusį, meldžiu duoti ži
nią šiuo adresu:

Vincentas Judickas, 
102 Pier st., Port Washington, Wis.

Pajieškau pusbrolio Ignaco Pabriežo 
ir draugo Konstantino Raude, paeina iš 
Kauno gub., Telšiy pav., Mosiedo par. 
Jie patįs arba kas apie juos žino, malo
nėkite pranešti šiuo adresu:

M. Maksvitis, 
184 Ames st., , Montello, Mass.

Pajieškau savo pažįstamo Aleksandro 
Ilgūno, paeina iŠ Kauno gub., Bukuniy 
parap., Biržuliy kaimo, septyni metai, 
kaip Amerikoj, gyveno Brooklyn, N. Y. 
Jis pats arba kas apie jį žino, melžiu 
pranešti Šiuo adresu:

Aleksandra KrikšČiuniukė, 
413 Bushkill st., Easton, Pa.

Pajieškau tikro savo brolio Dominin
ko Kapturaucko, jisai turi 25 metus am
žiaus, pirmiau gyveno Manchestery, o 
dabar nežinau, kur jisai randasi. Taip
gi pajieškau apsivedimui merginos. Esu 
geras ir turtingas vyras. Meldžiu atsi
šaukti šiuo adresu:

William Kapturauskas, 
653 W. 14 Pl., Chicago, III.

Pajieškau dėdės Kajetono Janelionies, 
paeina iš Kauno gub., Panevėžio pav., 
Cinany volost., Stubury sodos, 24 metai 
kaip Amerikoj. Jis pats arba kas apie 
jį žino, malonėkite pranešti šiuo adresu: 

Franciškus Zaveckis, 
P. O. Box 128, Madison Co.,

Livingston, 111.

Pajieškau savo tautietės Agotos Bau- 
zikės. Apie 4 metai atgal gyveno New 
Yorke. Paeina iš Kauno gub., Rasei- 
niy pav., Eržvilkio vol., Globiy kaimo. 
Ji pati arba kas apie ją žino, malonėki
te pranešti Šiuo adresu: 
Juozapas Cheduykis, Saunders, Mich.

Pajieškau savo draugo Krisiaus Kul- 
bio, paeina iš Kauno gub., Panevėžio 
pav., Nečiuniy kaimo, 4 metai kaip 
Amerikoj, girdėjau, kad gyvena Brook
lyn, N. Y. Meldžiu atsišaukti šiuo ad
resu: P. Yčas,
140 Greenwood st., Gardner, Mass.

Pajieškau Vinco Jokšos ir kity paŽįs- 
tamy, paeina iš Vilkijos kaimo, 
gub. Meldžiu atsišaukti Šiuo ad 

VI. Vaidelis,
1011 Carlton st., Philadelphia, Pa.

Aš, Elena Labanauskaitė (po vyrui 
Grikšienė), pajieškau savo pusbrolio 
Petro Kilkaus, paeina iš Kauno gub., 
Raseiniy pav., Kulky kaimo, pirma gy
veno So. Chicagoj. Dabar trečias me
tas, kaip nažinau, ar jis gyvas ar miręs. 
Meldžiu atsišaukti Šiuo adresu:

J. Grikšas, 
1231 S. Wictoriast., Waukegan. III.

Pajieškau savo draugo Jono Tamošiū
no, paeina iš Ukmergės ar Dialtuvos 
parap., nes tikrai nežinau, pirmiau gy
veno Baltimorej, paskui atvažiavo Am
sterdam ir pabuvęs kiek laiko išvažiavo 
j Milwaukee. 3 metai kaip nežinau kur 
yra. Taipgi pajieškau draugo Jono 
Vynsko, paeina iš Ukmergės pav., Pa- 
giriy vol., Naršasėdžiy kaimo. Meldžiu 
atsišaukti, nes turiu labai svarby reika
lą. Frank Šidlovski, 
213 E. Main st., Amsterdam, N. Y.

Pajieškau savo pusbrolio Tamošiaus 
Lindos, paeina iŠ Kauno gub., Panevė
žio pav., Pušaloto parap., Vaitkuny so
džiaus. Pirmiau gyveno Cleveland, O, 
Jis pats ar kas kitas, žinantis apie jį, 
meldžiu pranešti Šiuo adresu;

Feliks Bedalis, 
P. O. Box 247, Harrisburg, Pa,

Pajieškau apsivedimui merginos nuo 
17 iki 21 mėty amžiaus. Geistina* kad 
būty laisvamanė ir mylinti gražiai gy
venti ir kad būty juody akly ir plauky, 
o veidas baltas, nemažesne 5 pėdy, nes 
aš turiu 6 pėdas. Darbą turiu gerą, 
dirbu už brekmaną ir uždirbu 70dol. ant 
mėnesio. Kalbu šešiose kalbose.

Jurgis Bakunas, 
Box 77, Witherbee- N. Y.
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Meiles Karštligė

75c.

DIDELE SANKROVA

$1.25
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bet lipk vienais

Didžiausias
Darbininkų 

ęvaitinis
Laikraštis

10c.
10c.

$3.50
50c.

Leidžiamas
Lietuvių Soc, 
Sąjungos 
Amerikoje

13

Kiekvienam žingeidi ir pamokinanti
knygelė. Ketinti tik. 2Oc.

OFFISAS RANDASI:
30 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, fcamp. c st 

SO. liOSTOIN, MASS.
Telephone So. Boston 21014 ir 21013.
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iNUSTOK KOSEJES!

PARDAVIMAI

^Severos Balsamą Plaučiams
(Severn’s Balsam for Lungs) i

(Severn’s Liver Pills)
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Draugijų Reikalai

Rengia X. S. S. 60-ta kuopa

$

Prasidės 7:30 vai. vakare
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Ateinančio] nedėlioj, 17 laperičio soci- 
jalisty svetainėj bus prakalbos, pareng
tos 60 kp. Prasidės 7 vai. vakare. Kal
bės F. Bagočius ir S. Michelsonas.

rime 
ir prirenka
mo Akinius
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2-ras Metinis Balius
Parengė Draugystė D. L. K. Keistu

čio, Boston, Mass. Bus Subatoje, 16 
lapkričio (Nov.) 1912 m., svetainėj 
Knights of Honor, 730 Washington st., 
Bošton, Mass. Prasidės 6:30 vai. vaka
re ir trauksis iki 12 vai. nakties. Įžan
ga vyrui su mergina 50c., merginai 25c.

Komitetas.

g

So. Bostono Lietuviy Jaunuomenės 
Ratelio susirinkimas atsibus 18 lapkri
čio (Nov.), 7:30 vai. vakare, po num. 
339 Broadway. Visi sąnariai privalo 
atsilankyti. Sekr. J. M. Neviackas.

Bus sulošta juokingiausias farsas
Įžanga 25c. ir augščiau. Kviečiame visus atšilai

S

SVETAINĖJE INSTITUTE HALL
277 Cambridge Street, East Cambridge, Mass.
Prasidės 7:30 vai. vakare ir trauksis iki vėlai nakties. Beno koncertas nuo9:80 vai.

r/\ AAA naujų Lietuviškų Katalio- 
DV.vvV gy. Siunčiam į visas dalis 
svieto. Atsiųskit už 3c. štampą, o ka- 
taliogą pasiųsim dykai. J. P. Tuinila,

Feeling Every Day
Influenzos arba irme- 

dies užpuolimai naktimis 
a? ba kosulys ir die
gimai jūsų raume
nyse iš nusidirbi- 
mo, nepaguldys 
jus, jeigu turėsit

Dr.
Richter’io

Pain
8-tas Metinis Balius

Rengia Draugystė Lietuvos Sūnų. Į Washington st., Boston, Mass. 
Bus 28 lapkričio (Nov.) 1912 m., t. y.
Thanksgiving dienoj, Cyprus Hall sve
tainėj, 40 Prospect st., Cambridge, 
Mass. Prasidės 2 vai. po piety ir trauk
sis iki vėlai nakties. Tai bus linksmiau
sias balius ir gražiausioj svetainėj, to
dėl nepraleiskite progos.

Komitetas.

VIETINES ŽINIOS
8 d. lapkričio Hood Rubber 

Comp. (Watetowne) atleido 
nuo darbo mažiau daugiau 
7000 darbininku. Paskui pra
dėjo vieną kitą ištikimesnį 
priiminėti. Tada darbinin
kai suprato, kame Čia daly
kas. Mat, prieš kiek laiko 
čia buvo išreikalavę algv pa
kėlimą. Nuo to pat laiko 
žmonės smarkiai pradėjo ra
šytis į uniją IWW. Kompa
nija, tai matydama, sumanė 
atsikratyti nuo brangesniu 
unijiniu darbininku. Tada 
darbininkai apskelbė streiką, 
kuris šiomis dienomis smar
kiai išsiplėtė. Streiko šauk
smas— būtinai iškovoti I.W. 
W. unijos pripažinimą.

13 d. lapkričio buvo dide
lės riaušės, laike kuriu buvo 
šaudyta į darbininkus, buvo 
mėtymas akmenais. Keli 
žmonės, tarpe ju dvi mote
ris, yra sužeistos. Policija 
buvo bent tris sykius pašauk
ta. Kuomet buvo norima 
suareštuoti vieną žmogų, po- 
licmanas gavo akmeniu į gal
vą. Darbininku dvasia labai 
pakilusi. Žmonės smarkiai 
rašosi į uniją, net gi tie, ku
rie neturi sapratimo apie po
litiką.

Keli streikieriai, užėję į 
“Laisvės” redakciją pasako
jo, kad streike labai puikiai 
atsižymėjo moteris ir mergi
nos. Josios visai nepralei
džia skebu gerai juos neapi
pešioję. Laikosi drūčiai ir 
savo pasielgimu rodo pavyz
dį kitiems. Streikieriai yra 
susinešę su Lawrence’o IWW 
unijos brenčiu. Jiems žadė
ta iš ten nuolatinė pagelba.

Kaip kiekviename streike, 
taip ir šiame, yra savo vado
vai. Viena iš ju lenkė- mer
gina Kittie W. Gronežkows- 
ka, kuri moka labai karštai 
kalbėti ir kurią streikieriai 
labai myli.

Kaip girdėjom, ir lietuviai 
streikieriai rengia prakalbas, 
laike kuriu bus aiškinama 
vienybės reikalingumas ir ko
kią naudą atneša unijos.

Dirbtuvę sergsti 200 apsi
ginklavusiu policinany.

Ateinančio] nedėlioj, 17 lapkričio at-į 
sibus prakalbos, parengtos tarptautiš- Į 
kos konferencijos apginimui Ettoro ir 
Giovannitti, prasidės 2 vai. po piety, 
socijalistų svetainėj, 376 Broadway, So. 
Bostone. Kalbės Miss. Flynn ir, gal-| 
būt, Šmitas. Visi lietuviai privalo a’.-i 
silankyti.

Nedėlioję, 17 lapkričio atsibus mėne
sinis susirinkimas So. Bostono Lietuviy 
Uk?su Kliubo, po num. 339 Broadway. 
So. Boston Prasidės 2 vai. po piety. 
Visi sąnariai privalo atsilankyti.

Sekr. J. Povilonis.

Metinis Balius!
Rengia So. Bostono Lietuviy Ukėsy 

Kliubas. Bus 28 lapkričio (Nov.) 1912 
m., t. y. Thanksgiving dienoj, svetai
nėj Deaconš Halls, Historic Hall. 1651 
Washington st., Bostone. Prasidės 2 

' vai. po piety ir trauksis iki 12 vai. nak
ties. Meldžiame visus lietuvius ir lie
tuvaites atsilankyti kuoskaitlingiausiai.

Komitetas.

Smagus Koncertas.
Rengia So. Bostono Lietuviu Labda

rystės Draugija. Bus nedėlioj, 24 lap
kričio (Nov.), Olimpia Teatre, ant Bro
adway, tarpe F ir Dorchester sts., So. 
Bostone. Prasidės 7:30 vai. vakare. 
Tai bus linksmiausias koncertas su kru
tančiais paveikslais. Todėl nepraleiskit 
progos! Komitetas.

=5=

Parsiduoda Groserštoris.
Randasi labai geroj vietoj, arti Rox

bury Crossing; užlaiko visokius valgo
mus daiktus. Biznis yra varomas jau 
per 7 metus. Mėnesinė apyvarta išne
ša apie $3.000. Turiu daugiausia lietu
vių, lenky ir latvių kostumieriy. _ Par
siduoda už žemą kainą. Kreipkitės pas:

Morris Katzeff,
738 Old South Big., Boston, Mass.

Nudėk niekais kosulį dabar Iv jis prikibs prie^* 
tavęs visai žiemai. Nusmau^k jį pačioj pra-^ 
džioj. Imk ss

ANT. AŠMIANSKAS

Parsiduoda Pulruimis ir Cigarų 
storas.

Pulruimyj randasi 6 stalai ir visi reik
menis. Biznis gerai išdirbtas ir jau va
romas per 15 mėty. Labai puikioje vie
toje. Galit nusipirkt UŽ žemą kainą.

A. G. Hamm,
246 Broadway, So. Boston, Mass.

Su The James Ellis Co.
Kampas B St. ir Broadway 

So. Boston, Mass.
(Męs neužlaikome kitųi story brenčiy) 

Pranešu gerbiamiems Bos
tono ir apielinkės lietuviams, 
jog aš tarnauju pas seną ir 
teisingą rakandų kompa> 
niją The James Hills Fur
niture Company, kampas 
St. ir Broadway, So. Boston, 
Mass. Visi atsilankanti yra 
maloniai priimami. Męs duo
dame išrinkti geriausius ra
kandus už žemiausią kainą, 
ko kitur negausite. Kiekvie
ną daiktą uztikrinam, jog yra 
geras. Ateikite persitikrin
ti, jog męs pigiausia parduo
dame visame Bostone. Krau
tuvė atidaryta Panedėlio ir 
Subatos vakarais. Kitais va-

Yra tai tikriausias vaistas nuo kosulio, ki-^ 
mulio, kriokulio, žieminio kęsulio, bronchito® 
ir kitu plaučiu ir gerklės ligij. »

(Kaina 25 ir 50 centų).* '

apsireiškia visur, išskiriant pačias kepenis, 
nes ju negalime nei pajausti, nei pamatyti. gg 
Apsireiškia jos. gj

galvoj (kvaitimas ir galvos skaudėjimas)
žarnose (užkietėjimas)
skilvyj (nevirškinimas)
ant odos (pučkai, bjauri oda)
burnoje (negardumas burnoj, apklotas liežuvis)

^Severos Pigulkos Jaknoms
įgž (Severn’s Liver Pills)

veikia tiesiog į kepenis, prašalina daugybę gj 
visokiu jakny kančių ir taipgi nedaleidžia ju^ 
Pamėgink. :

Pardavinėjamos visy aptiekininkŲ. Adų tikryjŲ bū-§fe 
tinai turi būti vardas 4‘Severą”. Neimk nudavimy.® 
Nemokamo gydytojo patarimo rašyk pas: : ;

KONCERTAS IR ŠOKIAI
D. L. K. VYTAUTO BENO ATSIBUS

Subatoje, 16 Lapkričio INov.l 1012 m

J. TUIINIUA
Užlaikėm didelę

Krautuvę
Deimantų, Laikrodžių Waltham ir 
Elgin, ir ŠliUbinlų Žiedų. Užlaikom 
keliaujančius agentus ir orderius pai
mam ir pristatom į namus. Užlaikom 
taipgi Didelę ankrovų Drapanų :Vy- 
rams Siūtus, Overkotus ir Marškinius.

Dupdam ant bargo ir ant išmokesčio.

822 Washington Street
BOSTON, MASS.

Mūšy agentai: J. A. Peldžius, J. Pocius 
J. Pociūnas, J. Tuinila C. Karolius.

F. S. Šimanskis.

Edmundo Steponaičio Raštai
Pilnas posmertinis eilių ir prozos rinkinys, jau atspaustas

Kaina tik $1.00
Tuos, mus jaunučio poetos, poezijos žiedus, galima gauti pas

745 Olenmor© uve

REIKALINGA i GIRIAS^ 

Arba šiaip prie įvairių darby. Jeigu ap
siima dirbti visą sezoną, kompanija ap- 
mokaJr kelionę. Norintieji platesnių 
žinių kreipkitės šiuo adresu:
UNITED SATES

EMPLOYMEN OFFICE
3 Tremont Row, - - Boston, Mass.

Yra geriausis Gydytojas-specijalistas, 
kuris išgydo vyry, motery ir vaiky ligas 
pagal naujausj būdą. Nė jokie gydyto
jas taip pasekmingai neišgydo, kaip 
męs. Ypatingai greitai išgydome krau
jo ir odos chroniškas ligas. Apie išgy
dytas Inkstų, Pūsles, Nusišlapinimo, 
laukan ėjimo organų, Plaučių, Reuma
tizmo, Kauly, Sąnarių, Ausy, Nosies ir 
Gerklės ligas gali jums paliiudyti tūks
tančiai ypatų. Patarimas DYKAI!

OFF1SO VALANDOS:

Nuo 10 ryto iki 8 vai. vakaro 
Nedėliomis nuo 10 iki 1 po piet.

140 Boylston Street
BOSTON. MASS.

0)S
F. STROP1ENE

Pabaigusi kursą Womans Medi
cal College, Baltimore, Md.

Pasekmingai atlieka savo dar
bą prie gimdymo, taipgi suteikia 
visokias rodąs ir pagelbą įvairio
se motery ligose.
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A. G. Groblewski
COR. ELM & MAIN STS., PLYMOUTH, PA.

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsių Lietuviškų— Lenkiškų Vaistų
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VISIEMS ATHOL’YJ ŽINOMAS LIETUVIS

Kostumeriškas Kriaučius
Siuvu visokius Vyriškus ir Moteriškus ruhus. 

Kiekvienam pritaikau nagai jo norą ir pasiuvu' pa
gal naujausią madą. Senus sutaisau, išplaunu, iš
valau, išprosinu ir padarau kaip naujus., visą darbą 
gvarantuoju. Taipgi priimu iš tolimesnių miestelių, 
kurie prisiunčia audimą dėl siūto arba kitokio ap
vilkimo. Gauna nuo manęs pamokinimą, kaip nu
imt mierą ir madas del išsirinkimo. Todėl, lietuviai 
ir lietuvaites, reikale kreipkitės pas gavo tikrą tau
tietį, o būsit užganėdinti.

P. BUZEWICK,
48 Exchange St., Athol, Mass

“KOVA’’ talpina moksliškus, politiškus, bet visiems suprantamus straip
snius.

“KOVOJ” rašoma apie darbininkų gyvenimą, vargus ir nurodoma, kaip 
prašalinti juos.

“KOVOJ” rašoma apie viską teisybę ir drąsiai skelbiama socijalizmo 
idėja.

“KOVA” tikriausias darbininkų 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”. .

DIDŽIAUSIA BOSTONE
SANKROVA ĮOLSELISĮ
Vyno, Visokių Likierių, Degtinės, Rusiškos “Monopolkos”, 

Šampano, Alaus, Bliaus ir visokių importuotų gėrimų.

Jei nori sveikų gėrynių ant ^elyky, 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 prisiųsiu! orderius per expresą. Rašykite lietuviškai šiuo adresu:

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

Užsirašykit ‘Lietuvių Žurnalą’
Išeina kartą į menesį ir 

prekiuoja tik 50c metams.
“Lietuvių Žurnalas”, yra 

tai savo rūšies laikraštis.
t

Lithuanian Agency

duodame kurkiną (turkę) s 
kiekvienu parduotu pečiui 
nuo dabar iki Thanksgivin 
dienai. The James Ellis Co 
kampas B ir Broadw «y, 
Boston. Mass. Pas mus g 
te gaut ir ant išmokesčio.

Parduodame NAMUS, KAR
MAS visose Bostono apielinkėse. 
Padarome visokius kontraktus ir 
dokumentus angliškai, lietuviš
kai, rusiškai ir lenkiškai kalbose. 
Perkantiems namus iš kitų agen
tų arba savininkų pagebėjam pri
pildyti Agrimentus (sutartis),nes 
tas yra svarbiausiu dalyku viso
kiose pirkimose ir pardavimose.

233 W. Broadway, 
SO. BOSTOIN, MASS.

Telephone So. Boston 1236 W.
A. IVAŠKIEVIČ, Manager.

TIK ŠIĄ SAVAITĘ.
Jeigu jum reikalinga kas 

nors nusipirkti,tai ateikit pas 
mus, o męs jums sučėdysim 
ant kožno dolerio po 20c.

Tamošaitis ir Yurgeliunas 
233 Broadway, So. Boston.

CASTLE SQ. TEATRAS 
Perstatymai prasideda 2 vai. po piet 

ir 8 vai. vakare.
Šią sąvaitę bus lošiama

“MADAME X”
Publika bus labai užganėdinta šiuo juo

kingu perstatymu.
Tikietus galite gau’i po nu:n. 15 Winter 
St. arba teatre nnt plęcinus Castle Sq., 
Boston, Mass.
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Perkant žlurėk, ku<l hulig tu markė, 
o Kauai tciBiiiKui.

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

įvairių mokslo šakų ir beletristikos straipsneliai. Bet viena 
jo ypatybe — tai užklaus i mai^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.

23 LAPKRIČIO (NOVEMBER), 1912
Svetainėj Dahlgren Hali

Kampas E ir Silver Streets, So. Boston, Mass.

Labai žingeidžios knygos!
Kurie mylite skaityt, o dar neturite šių knygų, pasiskubinkit išsirašyt, nes 

jau nedaugiausiai jų turime.

Pasaulių Ratas
Astronomiška knyga. Aprašo apie 
saulę, planetas ir kometas, ir apie 
astronomus, kurie jas surado. Su 
paveikslais. Kuinu 25c.

Užsakymus ir pinigus siųskite šiuo adresu:

JI. STROPUS
30 W. Broadway, So. Boston, IVlnss.

* (Pinigus galit siųst krasos ženkleliais)

Egiutero No. 1. 
Egiutero No. 2. 
Zmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis - 
Tr?janka 
Lunmentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Baisumas 
Antylakson dėl Vaiky 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių

,, nuo Kinnčliy del suaugusiy 
Vanduo nuo Akių Skaudėjimo - 
Ugniatraukis - 
Skilvio Lašai -
Gyduolės užlaikymui Viduriavimo 

ir Kruvinosios - - -
“Uicure” arba gydymas 

Reumatizmo - - - I
Gyd. del nemalimo Pilvo - 
Milteliai apstabdyrnui 

Galvos Skaudėjimo
Lašai nuo Danty Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir

Prakaitavimo Kojy 
Geležinis Sudrūtintoias Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaiky 
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 
Gyduoles nuo Grippo - - I
Plaukų Apsaugoto]as 
Muilas Plaukų Saugotojas 
Milteliai nuo Kepeny 
Valytojas Plėmy Drabužiuose - 
Rožes Balsamas -
Kinder Balsamas ...
Bobriaus Lašai ...
Švelnintojas -
Kraujo Valytojas i
Nervy Ramintojas - - - !
Egzema arba Odos Uždegimas

pas Vaikus I
Groblevskio Pleisteris

(Kaštavolo) - 
Pamada Plaukams -
Uchotyną nuo Skaudėjimo Ausįse 
Gyduolės nuo Riemens 
Vengriškas Taisytojas tįsy 
Inkstų Vaistas (mažesnė) 
aksty Vaistas (didesnė) - l 
Akinės Dulkelės -
Gydymas nuo uždegimo Danty arba 

abelnai Skausmo ir Skorbuto
Gyduolės ir Mostis nuo Parky 

ir Niežų -
Gyd. ir Mostis nuo Dedervinės 
Gyduolės nuo Paslaptingos Ligos

25c. 
50c.

25c., 50c. ir $1J 0 
35c.. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
35c. 
25c. 
25c. 
25c.

25c. 
50c. 
25c. 
15c.

$1.25 
50c. 
10c. 
85c. 
25c. 
25c. 
25c. 
50c. 
85c.

$2.00 
$1.00

TEIsinoiausia < ržTTIF’IZ A 
IR GERIAUSIA A F I I F K ALIETUVIŠKA -*11 * llulYn

Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, 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 prisiusią per expresu.

visokių lietuviškų, polsky ir rusiškų 
knygų. Reikalingi išpardavikai
sus miestus. Reikalaujant kaumogn 
reikia prisiųsti už 2 c. ptičto štampą. 
Adresas:

F. Milošauskis
25 ■— 2nd st., So. Boston, Mass.

v

Aki‘1 Specijalistas

399 a Broadway BOSTON 
arti E Street

25c.
25c.
25c.
50c.
15c.
25c.

$1.00
25c.

$1.25

$2.00 
$2.00

$50

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip
gi privalo užlaikyti visada mūšy puikias 
Lietuviškas gyduoles savo štoruose ant 
pardavimo, kad inūsy tautiečiai reika
laudami, galėtu pas savo Štorniką nusi- 
nirkti ir nereikalautų išduoti pinigus 
dovanai kokiems nors apgavikams tose 
apielinkėse. Štornikai, rašykite parei
kalaudami gyduolių, nes iš to geras už
darbis, ir parduokite mūšy tyras Lietu
viškas Gyduoles, kurias męs gvarantuo- 
iame, Rašykite šiuo antrašu:

ALB. G. GROBLEWSKI
” A MAIN STS.. PLYMOUTH. PA.

v'ienatinis mus tau- 
os Medicinos l’rofe- 
.orius Massachusetts 
•teil.e. Jau arti Ih 
aetų, kaip aš pasek 
ningai gydau ir ai 
ieku operaci jas. Tė- 
nyk!!! Neik jieškot 
nanę į aptieką ant 

mmpo |>o niano ofisu 
crepais augštyn iš num. 7 Parmenter St. 
Durys mano ofiso nuteptus baltai, b vir
bui jų ant lentos didelėm raidėm DaraŠy- 
ca “Lenkiškas Daktaras”. Offiso va
landos: nuo 9 iki 1] ryto, nuo 1 iki 2 po 
piet ir nuo 6 iki 9 vai. vakare.

DR. M. ZISELMAN
7 Parmenter St., Boston, Mass 

Telephone Richtnetui 1467>R.

savo namuose ir
[tuojaus imsite 
vartot 25g. ir 50o. aptiek ose.

\Sergekis pamėgdžiot y vaisi j

f. M. WMM R & Cf!
io r

715 Prarl Sfrtti, •«« Tart
r* nuo

ir ,’h.h




