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AMERIKOJ UŽSIENM RUSIJOJ LIETUVOJzakristijonas pasakė pametęs 
raktą. Karalius jau grįžo 
atgal, kaip jis išgirsta šau
kiant. Zakristijonas klausė 
jo, ar karalius būtinai nori 
atlankyt bažnyčią ir jei taip, 
tai, esą, galima įlipti per 
langą. Karalienė liepė grįž
ti prie bažnyčios. Zakristi
jonas atnešė kopėčias, pri
statė prie lango, atidarė jį ir 
karalienė greitai įlindo į baž
nyčią per langą, pasilipus 
kopėčiom.

Karė tarp Turkijos ir 
Italijos.

Visą pereitą sąvaitę neį
vyko tarp turku ir italu nė 
vieno žymaus susirėmimo. 
Tik 19 spalio smarkiai susi
pešta prie miesto Benghazi. 
Mūšis tęsėsi nuo pat ryto iki 
vakaro. Turkai netylėjo ir 
nakčia. Jie sukosi apie 
Italijos apsistojusią nakvot 
kariumenę ‘ir darė užpuoli
mus, bet visi liko atmušti. A- 
rabai žymiai padėjo turkams. 
Valdiškos Italijos žinios,sako 
kad italu likę užmušta 
šiame mūšyj 100, vienok ga
lima spręsti, kad skaitlius 
užmuštu yra kur-kas dides
nis, nes net laivai. nebuvo 
prileidžiami prie kranto šū
viais. Turku krito tokia dau
gybė, kad ir skaitlius ju dar 
didelės' ’^ImUš^mŲ^^k^cL 
nės. Italija umu laiku pa- 
oivoicinti dar 20,000 kareiviu

1,300 neužmokėjo mo= 
kesčių, c.

New London, Ct., 23 spa
lio.—Šiame mieste neužmo
kėjo pagalviniu duoklių po 2 
doleriu 1,300 žmonių. Šią są
vaitę turės su jais reikalą 
pildančioji valdžia ir dauge
lis bus suareštuota.
Moters galės teisti McNa= 

maras.
Los Angeles, 24 spalio.— 

Nors manyta buvo, kad pri
siekusius teisėjus galima tuoj 
išrinkti, kaip tik liko sušauk
ti kandidatai, vienok išėjo 
kitaip. Iš 119 užkviestu į tei
sėjus atsilankė tik 20. Tik 
tris teisėjus iki šiol pavyko 
išrinkti, nes examenavimuo- 
se pasirodo keblumai ir vie
na arba kita pusė atsisako 
pripažinti teisėjais kiek-nors 
tendencijinius žmones. Jai 
taip tik toliau eis teisėju rin
kimas, tai prisieis pašaukti 
moterų tūlą skaitliu ir-išju 
tarpo bus renkami prisieku
sieji teisėjai sykiu su vyrais. 
Mat, čia moters įgyjo lygias 
tiesas ir gali būt teisėjais. 
Advokatas Darrow pasakė, 
kad jis nepriešingas moterų 
paskirimui į teismą.

Graikų muštynės.
Lewiston, Me. 22 spalio.— 
Po No 52 Lincoln gat. iškilo

Sužeista keletas zinumy, 
mirtinai. Tūli sužeistųjų pa- \v’ A. Valentine išleido''pa
imti į ligonbutį. Policijos pri- liepimą areštuoti 350 rinki- 
-buvo didelis skaitlius, vienok 

gisčių suvažiavimas, kuria- jr įaį vos tik pasisekė išskir
styti besimušančius. 9 liko 
areštuoti. Sakoma, kad muš
tynės kilusios visai už menk
niekį.

Sūnų nuskandino.
Bath, Me., 22 spalio.—Čia 

liko suimta ponia Mildred 
Irma Keefe už nuskandinimą 
prude savo trijų metu sū
naus. Ji nesigina ir pati pa
rodė vietą, kur sūnus liko 
nuskandintas, bet sakos ne
galėjus jo išgelbėt, nes jis 
pats įkritęs į vandenį. Poli
cija sako, kad vanduo.turi 14 
coliu gilio ir pats vaikas ne
galėjo prigerti.

Suokalbis ant Maderos.
. San Antonio, Tex., 20 spa
lio.—Mexikos prezidentas 
Madera laikosi dabar mieste 
Piedras Negims. Vietiniai 
maderistai susekę suokalbį 
ant jo gyvasties, todėl pasius
ta į Eagle Pass nemažai šni
pu ir Maderos šalininku, kad 
apsaugot prezidento gyvastį.
Neleis saldumynų dažyti.
s Washington, 20 spalio.— 
Viršininkas agrikultūros sky
riaus chemiškojo biuro, dak
taras Wiley, turėjo pasikalbė
jimą su Pennsylvanijos mais
to ir gėrimu prižiūrėtojais, iš 
ko paaiškėjo, jog saldumynai 
yra dažomi sveikatai kenks
mingais dažais ir vyniojami į 
lekeruotas popieras. Laukia
ma įsakymo, draudžiančio sal
dumynu fabrikantams nau
doti dažus ir lekerį prie sal
dumynu.
v 2,281 studentas Yale 

mokykloj.
New Haven, Ct.,20 spalio. 

—Iki šiol liko užregistruota 
2,281 studentas, apsiėmusis 
lankyti Yale universitetą. 
Yale skaitosi augščiausia mo
kykla Amerikoj. Šįmet į čia 
atsiuntė mokytis Chinija 10 
studentu ir Turkija septy- 
Sufragisčių suvažiavimas.

Louisville, Mass., 18 spa
lio.—Čia atsidarė metinis vi
su Jungtiniu Valstijų sufra-
<
me dalyvauja didelis delega
čių skaitlius. Atvyko iš An
glijos pagarsėjusi sufragiste 
Emmeline Pankhurst, kuri 
duoda patarimus, kad Ame
rikos moters vestu kovą už 
lygias tiesas tokiu pat keliu, 
kaip Anglijos moters. Sufra- 
gistės džiaugiasi tuomi, kad 
jau 5 valstijose liko pripažin
tos moterims lygios tiesos 
balsavimuose, ir ateinančiuo
se prezidento rinkimuose jos 
galės dalyvauti. Jos tikisi, 
kad jei ir toliau taip eis 
smarki agitacija už moterų 
tiesas, tai už kokių 6 metų 
Amerikos moters visos galės 
balsuot.

Vokietijos kariškasWivas 
nukentėjo. ‘

Berlynas, 20 spalio®--Ka
da Vokietijos kariškas laivas 
“Hassen” plaukė į Kiel’io 
kanalą šiandien, tad j s susi
dūrėt su Hamburgo* Jaivu 
“Argo” ir liko jame įmuš
ta skylė šešių pėdu Sidžio. 
Laivas “Argo” liko smarkiai 
sugadinus. Žmonėsfnenu-

gą.

Schenectady’j karu darbinin
ku streikas užsibaigė. Visi 
darbininku reikalavimai liko 
išpildyti.

Pačią nunuodijo.
New York, 22 spalio.—Al

lis McFarland riš Newarko 
liko suareštuotas čia. Jis kal
tinamas už savo pačios nu- 
nuodijimą.

15 dolerių už riešutus.
Brockton, 21 spalio. ^- Šian

dien Edvardas Bowles iš No. 
71 Railroad gatvės užsimokė
jo teisme 15 dol. už metimą 
riešuto į Berry; Laws nosį. 
Matyt, jiedu buvo piktuoju 
ir Laws apskundė seną drau- 

Po teismo jis pasakė,
kad verčiau riešutus suval- 

■ gyt, negu mėtyti kitiems į 
' nosį.

į Nelaimė kasyklose.
Springfield, Ill., 2.3 spalio. 

—Kokia dešimtis ar daugiau 
žmonių liko užmušta, kada 
expliozija suardė vieną dalį 
O’Gara King Coal Mining 
kompanijos kasyklų. Explio
zija įvyko, kada apie 450 an- 
glekasiu buvo darbe. Bijo
ma, kad nebūtu apie 50 žmo
nių užmušta, nes dar neištir
ta, kiek nukentėjo nuo ex- 
pliozijos. Tarp užmuštuju 
yra ir lietuviu.

eh-nėc I Rinkimų viršininkus are= 
jai ir r e v o iv erial. į Sužeista keletas zmumy, iinWilkes Barre, Pa., 23 spalio. — f ’V *,a<3

Kaizeris— kūmas.
Berlynas, 20 spaliu—Vo

kietijos kaizeris pradėjo vėl 
naują amatą — eit įukūmus 
amerikonams. Jis bitvo pir
šliu, kompozitorium, l&Jbėto- 
ju, dailyde ir 1.1., ojįį sykį 
užsiėmė lengvesniu pamatu. 
Kaizerio operoj dainubja da
bar amerikonas McGheenan 
su savo žmona, kurie&u susi
laukė dukters. Kaizeris pri
žadėjo būt jos krikštį tėvu.

4 užmušti, 14 sužeistų.
Manchester, Anglija, 20 

spalio. —4 žmonės liko už
mušti ant vietos ir 14 sužei
sta, tūli taip skaudžiai, kad 
mirs, laike puolimo elektros 
karo, važinėjusio tarp Moss- 
ley ir Manchesterio. Karas 
pasileido bėgti nuo kalno 

leist nušokt nuo rėliv.'

Kunigaikštis nušautas.
Novo-Čerkaskas, 18 spalio. 

—Kunigaikštis Trubeckoj li
ko nušautas. Studentas įėjo 
į jo privatišką vagoną, kuria
me kunigaikštis Trub. ke
liavo, ir paleido kelis šūvius. 
Sužeistasis už keliu valandų 
pasimirė.
Dėlei švenčių sumažinimo

Popiežiaus raštą apie šven
čiu sumažinimą Rusijos vy
riausybė uždraudė kataliku 
vyskupams viešai apskelbti, 
bei jį pildyti. Vadinas, šven
tės kaip buvo, taip ir bus.
Vydaus dalykų ministeri“ 

jos reforma.
“Rus. SI.” praneša,'kad 

vidaus dalyku ministerium 
tikrai būsiąs paskirtas Maka
rovas, pačioje gi ministeri
joje įvyksiančios reformos. 
Pirmiausiai, vidaus dalyku 
ministerija nebevadovausian-

VILNIUS. Rugsėjo 24 d. 
naktį pas patį Vilnių plėšikai 
užpuolė iš Meišogolos važiuo
jančią pačtą. Nušauta pač- 
tos valdininkas, sužeista ve
žikas ir vienas arklys ir pa
imta suvirš 5 tūkstančius 
rubliu.

PROVENIŠKES. Antras 
“Bogrovas” pakartas. 
Ganydami piemenįs žaidė 
“Stolypiną” ir “Bogrovą”. 
Piemenį, turintį 12 metu iš
rinko “Bogrovu”, o kitą 13 
m et u~ “S toly pinu”. Kiti—gi 
piemenįs buvo teisėjais, ku
rie ir nuteisė “Bogrovą” pa
karti. Užrišo “Bogrovui” vir
velę ant kaklo, pririšo jį prie 
tvoros augštumo ligi 2 arši
nu. “Bogrovas” paslydo, nu
griuvo ir pasikorė. Pakol at
bėgo tėvai, jau jis buvo ne
gyvas.

SKREBOTIŠKIS (Panevė
žio pav.). Rugsėjo 13 d. ku-ti kitomis ministerijomis, be Q; KU"

to, iš jos būsiančios atimtos masinos tapo sudras-

Newport, R. L, 21 spalio. 
—Povandeninis Jungtiniu 
Valstijų laivas “Salmon” su
mušė visus .povandeniniu lai
vu rekordus. Jis pasinėrė į 
144 pėdu gilumą Narrangan- 
sett uoste ir laikėsi vandenyj 
15 minutu. Jame buvo 21 
žmogus.

Duok šaudyklę, ir tikės.
Baltimore, Md., 19 spalio. 

—Čia įvyko katalikišku mo
kyklų atstovu suvažiavimas. 
Buvo diskusuota, kaip sulai
kyti jaunus vaikėzus nuo be
dievybės ir pririšt prie baž
nyčios. Kunigas McCoy iš 
Bostono savo prakalboj pasa
kė: “Duok vaikui kardą, šau
dyklę ir viršininko vardą, ir 
tu jau turėsi jį pagavęs”. Jis 
pasakė, kad Rivere, Mass., 
jis suorganizavęs 90 vaiku 
prie Švento Namo Draugijos, 
duodamas jiems kariumenės 
viršininku vardus. Jis tikri
no, kad tokia metodą yra ge-

Kitas Bostono kunigas, 
John C. Teams, išsireiškė, 
kad tokios organizacijos,kaip 
Young Men’s Christian Ass., 
labiausiai atitraukia jaunuo
menę nuo bažnyčios.

New York, 21 spalio.—Gar
sus plieno karalius, milijonie
rius Carnegie sugrįžo iš Eu
ropos ir apgailestauja, kad 
jis nėra reporteriu, tai yra 
žmogumi, kuris paduoda ži
nias į laikraščius. “Jeigu aš 
gyvenčiau išnaujo”,sako Car
negie”, aš būtinai likčiau re
porteriu. Aš nežinau kito 
amato, kuriame žmogus ga
lėtu taip aiškiai pasirodyti, 
kuomi esąs, ir kuriame galė
tu jis taip gerai kilti augštyn. 
Aš manau, kad svarbiausis 
daiktas pasaulyj yra pigiau- 
sis — tai už centą laikraštis. 
Jame telpa visos žinios, ku
rios plaukia per jūres ir skry- 
sta per kalnus”.
Detroit’e galės važiuot už 

3 centus.
Detroit, Mich., 2.1 spalio.

Majoras Thomson ir Jungti
nis Detroit’o geležinkelis pa
darė šiandien dokumentą, su- 
lyg kurio ten galima bus va
žinėtis karais už 3 centus. 
Iki šiol mokama buvo po 5 
centus.
Schenectady’j streikas iš= 

laimėtas.
Schenectady, 22 spalio.—

Hankow, 18 spaliu.— Ank
sti ryte šiandien sukilėliai a- 
tidengė karštą ugnį prieš 
valdžios kariumenę, sto
vėjusią arti upės. Šaudy
ta į valdžios kariškus laivus, 
iš kuriu bijota šaudyti, kad 
neužkenkus ateiviu koloni
joms. Pranešama, kad su
kilėliai paėmę dar naują mie
stą- Nanking Kiukiang. Ži
nios iš Hankow ir Šanghai 
skelbia, kad ten dega kinie
čiais apgyventos miesto da- 
lįs. Sukilėliams nepaprastai 
sekasi, nes kariumenės vis 
daugiau ir daugiau pereina į 
ju pusę. „

Daktaras Cook Danijoj.
Copenhagen, 21 spalio.— 

Pagarsėjęs šiaurinio žemga
lio neatradimu daktaras 
Cook atvyko iš Bruselio, į 
čia ir skaitys lekciją toj pa
čioj salėj, kur du metai at
gal jis gavo auksinį medalį 
nuo Danijos geografiškosios 
draugijos.

Portugalijos laivas pa
klydo.

Lisbon, 21 spalio.—Portu
galijos laivas “Sao Rafael”, 
vežusis 1,500 tonu sunkeny
bių, liko paklaidintas audros 
ir turėjo sustot Avė upės 
įtakoj.

100 žmonių žuvo.
Palermo, Sicilija, 22 spal. 
Trabonellos kasyklose įvy

ko expliozija ir apie šimtą 
žmonių liko užmušta.
Karaliene Įlindo per langų 

Į bažnyčią.
Londonas, 22 spalio.—Pe

reitą sąvaitę Italijos karalius 
ir karalienė lankėsi miestelyj 
Quirinal ir sumanė atlankyt 
bažnyčią Sanctuary, Palam- 
bura—Sabinoj. Kada jiedu 

ration of Labor suvažiavimą. I automobiliuj nuvyko į ten,

mu viršininku, kurie padarę 
visokias suktybes laike rug
sėjo mėnesio rinkimu. TuIų 
prasižengimai esą tiek aiškus 
ir tiek dideli, kad jie. būsią 
pasodinti į kalėjimą.

Madera ir Taftas.
EI Paso, 23 spalio. — Pra

nešama iš Mountery,kad iš
rinktasis Mexikos preziden
tas Madera pasiryžęs prieš 
užimsiant ofisą atvykti į 
Washingtoną, kad pasimaty
ti su prezidentu Taftų ir ap
kalbėti tuos reikalus, kuriuos 
pagimdė buvusioji Mexikoj 
revoliucija ir kurie iki šiol vis 
yra dar neužbaigti.

48 lavonai.
Havana, 21 spalio. Ap

žiūrinėjan t iškeltąjį laivą 
“Maine”, kuris kacTh tai buvo 
susprogintas ir nuskendęs, 
atrasta dar 18 lavonu. Pirma 
buvo rasta 30 lavonu. Visi 
48 lavonai padėti į Cabanas 
tvirtovę. Laivas bus pilnai 
išvalytas ir apžiūrėtas vieno 
mėnesio laike.
Apvogė ant 10,000 dolerių.

Chicago, 21 spalio.—Bu
vusiojo vice prezidento sū
naus pati liko apvogta ant 
10,000 doleriu, kada ji važia
vo trūkyj nuo Bostono į Chi
cago. Nuo jos pavogti dei
mantai, kada ji rėdėsi paskir
tame rūme. Vagystė įvyko 
sąvaitę atgal ir privatiški 
šnipai sparčiai darbavos iki 
šiol. Policijai tik dabar pra
nešta.

Nauji viršininkai.
New York, 22 spalio. Sa

vo metiniame suvažiavime 
Amerikos audinyčiu darbi
ninku unija išrinko prezinen- 
tu ateinantiems metams Joh- 
n’ą Golden’ą, vice preziden
tais- James’ą Tansey ir To- 
bias’ą Hall; Albert Hibbert 
išrinktas sekretorium ir Char
les Miles—generališkuoju or
ganizatorium. Išrinkta du 
delegatai į American Fede-

Kaizerio žeme.
Berlynas, 23 spalio.—Vai- ! 

diška statistika parodo, kad 
Vokietijoj didžiausį žemės 
plotą valdo pats kaizeris, nes 
jam priklauso 250,000 akru 
plotas, kuris randasi 83-jose 
įvairiose vietose. Pelno jis 
gauna iš tos žemės kas me
tai po 5 milijonus doleriu.

Sukilėliai sumušė vai“ 
džios armiją.

Pekin, 23 spalio.—Chinijos 
valdiškoji armija iš 20,000 
po vadovyste karės ministe- 
rio Y in Tohang liko sumušta 
sukilėliu armijos, susidedan
čios iš 15,000 žmonių ir ve
damos Li Yueng’o. Sukilė
liai užgriebė valdžios ginklu 
daugybę, trūkį su įvairiais 
daiktais ir amuniciją ir nu
gabeno viską tą į Sho Got. 
Laivyno gi viršininkai giria
si užmušę 200 sukilėlių ir pa
ėmę nemažai šaudyklių. Val
džios kareiviu kritę tik 20. 
Vienok laivynas esąs taip 
blogam padėjime, kad netu
rįs nė anglių, nė ryžiu ir tik 
vienintelė jo viltis esanti su- 

. laukt paramą nuo imperato
riaus, o jei ne, tai turėsiąs 
oasiduot sukilėliams. Iš Han- 
<owo pranešama, kad ten su
kilėliai pilnai laimėję. Val
džia išleido cirkuliarą, garsi
nantį, kad bus išpildyti visi 
žmonių reikalavimai, jei tik 
jie nusimalšįs. Taipgi išlei
sta proklamacija apie pašau
kimą į kariumenę dar 2000’ 
žmonių. Iš imperatoriaus rū
mu kraustosi tarnai ir gimi
nės į kitus miestus, turbūt, 
jausdami, kad rūmams arti 
jau galas. Visoj Tian-Tsin 
lygumoj siaučia revoliucija.
Vietomis jau iškabinama nau
ja .Chinijos respublikos vėlia
va. Chinijos valdžia ne sy
kį jau kreipėsi į' Japoniją, 
melsdama pagelbos, bet ta 
nesikiša, kol negauna leidi
mo nuo Europos valstybių.

kai-kurios administracijos ša
kos. Taip, pavyzdžiui, poli
cijos reikalus pasiimsiąs vesti 
vienas žmogus, kuriam pa
vestas būsiąs visas politikos 
gyvenimas. Pačtos ir tele
grafo skyrius tikriausiai bū- 
sią^pakeistas savaranke mi- 
preH^Z^^/^gi reikalus 
terijos. MecmnWoš^ti>^Ax^—inl_ 
x ijvo oRyrivic talp-pat būsiąs 
pakeistas savaranke žmonių 
sveikatos ministerija. Žodžiu, 
vidaus dalyku ministerija ne
teksianti daugelio skyrių; be 
to būsiąs net jos vardas pa
keistas; nesi vadinsianti ji vi
daus dalyku ministerija, bet- 
policijos ministerija.
Pensija Stolypino žmonai.

Užmuštojo ministeriu pir
mininko Stolypino žmonai 
paskirta kas metas mokėt 
net po 26,000 rub. pensijos, 

; t. y. tiek, kiek velionis Što- 
• lypinas gaudavo algos, kaipo 

vidaus dalyku ministeris.
10,000 neištikimųjų.

Šių metu pradžioje Kijevo 
apsaugos skyriaus viršininkui 
Kuliabkai pareikalavus, Kije
vo apsaugos skyriun buvo pa
skirta 8 policijos prižiūrėto
jai, kad sektu neištikimuo
sius Kijevo gyventojus. Dar
buotasi, matyt, uoliai, nes 
sąrašan įtraukta met 10,000 
neištikimųjų- Dabar, kaip 
laikraščiai praneša, visi šitie 
prižiūrėtojai esą jau paliuo- 
suoti nuo vietos.

Bausmės.
Pereitą sąvaitę nubausta 

apie 10 laikraščiu ant 1725 
rub. Konfiskupta 4 laikraš
čiai, 1 autorius ir vienas re
daktorius patraukta teisman, 
3 redaktoriai be teismo su
imti ir pasodinti kalėjiman. 
Maskvoje suimta 11 žmonių 
už prigulėjimą prie social-re- 
vohucijonieriu partijos. Mir- 
tin nuteista 10 žmonių.
Ir vėl vagystė Čenstakave.

Čenstakavo klioštoriuje ve 
atsitiko vagystė. Rugp. 25 
d. iš Klobuckų atėjo maldi- 
ttinku kompanija. Kada po 
trijų dienu grįždami namo 
pasiėmė iš klioštoriaus savo 
vėluvas, tai apsižiūrėjo, kac. 
pavogta visi brangieji pagrą
žinimai viso už 400 rub.

Matyti, tame klioštoriuje 
geru paukščiu yra da ir dabar.

kyta 15 metu mergina Palie
pimo kaimo. Iš to nusigan
dusi viena moteriškė taipgi 
mirė. Reikėtų būti žmonėms 
atsargesniems dirbant prie 
mašinų.

KUPIŠKIS (Ukmergės pa
vieto). Rugsėjo 1 d. rasta 
netoli nuo Kupiškio paežerėj 
nusinuodijusį neseniai sugrį- KupisKWbazn.y uiuU —
nu. P- Dečka išvažiavo į 
Ameriką 1906 metais. Jis bu
vo gana apsiskaitęs ir doras 
vaikinas. Amerikon išvažia
vęs siųsdavo į Lietuvą drau
gams laikraščiu ir knygų. 
Bet pabuvęs kiek laiko nu
stojo siuntinėti viską ir nie
ko nebesigirdėjo apie jį... Šį
met kaip atvažiavo, susiėjęs 
pradėjau teirautis apie /vis
ką, kaipo pas seną draugą. 
Bet tuojau pasirodė, kad 
Amerikoj bebūdamas užmir- 

, šo visas idėjas ir augštesnius 
siekimus...

Parvažiavęs į Lietuvą tęsė 
toliau savo “amerikonišką” 
gyvenimą, kasdieną girtas 
vaikščiojo po miestelį su val
katomis, o su senaisiais drau
gais nepprėjo ir kalbėt. Dau
gumas jo pasielgimais bjau
rėjosi, davatkos ir tamses
nieji jį statė kaipo pasękmę 
“skaitymo raštu”.

VILNIUS. Nusižudy
mas. Rugsėjo 23 d. Suravi- 
čiaus odų dirbtuvės kasinin
kas Rabinovičius siuntė pac
ta 577 rub. dirbtuvės pinigu. 
Įdavęs vieną perlaidą, norė
jo duoti ir antrąją, tik čiupt 
— nebėra kišeniųje 377 rub. 
Sugrįžęs iš pačtos dirbtuvėn, 
niekam apie atsitikimą nieko 
nesakęs, išėjo sodan ir nu
sišovė. . Velionis palikęs raš
telį tokio turinio: “pačte pa
vogė man pinigus. Šveicari
jon pinigus dar suspėjau iš
siųsti. M. Rabinovičius/. Ve
lionis, sako, buvęs labai są
žiningas žmogus. Spėjama, 
nusižudęs dėl to, kad neno
rėjęs, kad kas pamanytų, jog 
jis tuos pinigus pasisavino.

Nuo 14d. lapkričio “Lai“ 
svė”pradėseitdu sykiu są- 
vaitėj. Pasiskubinkit už- 
sirašyt, nes dabar jos kai
na metams tik 1 dol. 50c., 
o paskui bus 2 dol.
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r Nėra blogo, kuris 
neišeitų ant gero.

mažosios nuolatos lieka pri
kergiamos prie pirmyjy. Kiek yra vertas 

jūsų kūnas?

—Pasakyk, Rožyte, ką tu ; 
manai apie vyrus? ;

—Argi aš galiu tau trum
pu laiku viską pasakyti, ką 
tik aš manau?

—Kaip aš matau, tu labai 
daug manai apie vyrus, o tų 
vis teisinies, kad nelabai pai
sai apie juos, kada aš pasa
kau, jog tu mėgsti valkiotis 
su jais. <■

,—Manyti tai nereiškia 
vaikščiot su vyrais. Jeigu, 
mama, aš manyčiau tik tiek 
apie juos, kiek medegos duo^ 
da vaikščiojimas su jais, tai 
ištikro galėčiau viską pasa
kyt į pusvalandį.

—Aal! Rožyte. Tai tu dar 
daugiau manai. Kaip aš žiū
riu, tu vien tik apie vyrus ir 
galvoji.

—Netiesa, mama: aš ma
žiausiai apie juos galvoju, 
vienok kaip kada priversta 
esu pagalvoti, kodėl jie_ yra 
drūtesni už moteris, kodėl jie 
turi daugiau tiesy valstybėj, 
šeimynoj ir draugijoj, kodėl 
jie su tokiu paniekinimu žin

yra sutverta gimdymui 
auklėjimui. Nors pas mote
riškosios lyties gyvūnus ir 
žmones nėra tiek daug pa- 
jiegos, kaip pas vyrus, vie- 
nok jy kūno sudėjimas kur- 
kas atsakančiau subudavotas 
ir greičiau nuo pavojy apsi
gina. Jei moteris turėty tiek 
spėky, kiek vyras, ji negalė- 
ty būt tokia gera auklėtoja. 
Juk tu iš praktikos žinai,kad 
kaip tik vyras pradeda kiš
tis į vaiky auklėjimą, tuoj 
vienam ranką, kitam koją 
išlaužia, kitą primuša tiek, 
kad miršta. Nemanau, kad 
kas džiaugiasi iš ty vaiky, 
kuriuos tėvas, o ne motina 
auklėja. Moteris gi, turėda
ma mažiau spėkos, jei ir su
muša vaiką, vistiek nesužei
džia jo. Drūtas vyras begla- 
monėdamas nužudyty kūdikį.

—Gerai, Rožyte, aš tam 
pritariu. Bet kodėl vyrai li
ko tokiais stipriais, o moters 
—silpnomis?

—Aš tau jau sakiau, kad 
pati gamta sutvėrė moterį

ir

ri į moteris ir kodėl jie, bu; silpnesne, nes didele spėka 
darni drutesniais, leidžiasi įa[ nereikalinga ir net kenk-
ant t.okiii silnnvbil^ keikiu 
kovoti prieš motery susilygi- 
nimą su jais tiesose. Šitie ir 
kiti klausimai mane neretai 
užmigt neleidžia.
.—Tu, Rožyte, kalbi apie 

visus vyrus taip prastai. Juk 
pati žinai, kad yra lipšniy, 
jautriy, silpny ir gėry vyry. 
Kiti net moterims padeda 
kovoti už lygias tiesas.

—Labai gerai, mama, kad 
patemijai. Teisybė, yra tū
las skaitlius kitokiy vyry, ne
gu aš juos nupiešiau, vienok 
jų didžiuma yra tokiais, ko
kiais aš juos pavadinau. Aš 
nuolatos skaitau, klausaus, 
ką kiti žino, kas padarė tokį 
skirtingumą tarp moters ir 
vyro—ir atrandu daug, daug 
fakty, išvedžiojimų, kurie lei
džia man suprast šį klausimą.

kyt ką-nors apie viską tą, 
ką tu girdėjai ir perskaitei 
apie vyrus ir moteris?

—Suprantama, galiu, tik 
nežinau, kuris dalykas tave 
labiau interesuoja.

—Man vistiek. Papasakok 
bent ką apie vyrus, o aš juok
siuos.

—Labai kvailai darysi, ma
ma. Jei tu taip pasielgsi, 
tai būsi panaši į tuos idijo- 
tiškus vyrus, kurie susiren
ka į būrį, vienas pradeda ką- 
nors pasakot apie moteris, o 
kiti išsižioję juokiasi ir gai
šina brangy laiką.

—Gerai, Rožyte, aš nesi
juoksiu. Pradėk ką-nors.

—Bet ką?
—Tu pati žinai.
—Aš, mama, galiu tau a- 

pie vyrus ką-nors papasakot 
kaipo apie žmones abelnai 
ir kaipo vyrus, atskirai. Tik 
noriu žinot, kas tau labiau 
geistina.

—Tu, dukrele, žinai, kad 
aš sena ir man nerūpi link
smi pasakojimai. Pasakyk 
man, kodėl vyrai yra stipres
ni už moteris?

—Šitą, mama, apsireiški
mą gali tu pastebėti ne tik 
pas žmones, o ir pas kitus 
gyvūnus. Moteriškoji lytis

jai nereikalinga ir net kenk- 
J-——■■ viet^: znra-
jau—tai niekai ir vyras prieš 
ją.

—-Pasitaiko išsigimimai. 
Juk ir vyrai ne visi yra stip
rus, nors tokiais visi turėty 
būti.

—Kodėl, sakai, visi?
..—Kadangi per ilgus am

žius vyrai užsiėmė tokiais 
darbais, kurie lavino jy mus
kulus. Juk senovėj medžiok
le, peštynėmis ir žemdirbys
te užsiėmė beveik vien tik 
vyrai. Moteris didžiąją laiko 
dalį praleido tarp sieny, troš
kiame ore ir neužsiėmė mus
kulus, lavinančiu darbu. Jos 
tobulino savyj nuolankumą, 
mandagumą, gailestį ir kitas 
ypatybes, kurios civilizacijos 
laikuose skaitosi augšto laip
snio tobulybe. Vyrai, besi
pešdami su priešais, išauklė
jo, savyj žiaurumą, bedirbda
mi spėky reikalaujančius dar
bus, tyrame ore, liko ~ dides
niais ir drutesniais. Žiauru
mas yra bjauriu apsireiški
mu, kada žmonės gyvena iš
vien, kada civilizacija suriša 
visus taip, jog vienas žmo
gus priklauso nuo daugelio 
kity ir kiti—nuo jo vieno. 
Stiprumas nelošia jokios rolės 
kada vietoj žmogaus spėkos 
dirba elektra, garas, vanduo 
ir vėjas. Iš to aišku, kad su 
civilizacijos kilimu taip vadi
namasis vyriškumas turi nyk
ti ir nyksta.

—Jei taip, tai ir aš pradė
siu su kitais peštis, lauke 
dirbti ir liksiu drūta, kaip 
vyras.

—Už daugelį vyriškumų 
tave suareštuos ir nubaustai 
vienas dalykas. Kitas daly
kas yra tai, kad vyras savo 
pajiegas ištobulino per šim
tus- tūkstančių mėty, o tu tik 
kelias dešimtis tegyveni. Su
prantama, jei užsiimsi atsa
kančia gimnastika ir kvėpuo
si tyru oru, tuomet visgi lik
si gerokai drūtesnė.

—Gerai, Rožyte. Kaip lik
siu drūta, tuomet vaikščiosiu 
po karčemas ir mėtysiu iš jy 
vyrus, už kalnieriaus pasiim- 
dama.

Nuo 1460 iki 1483 mėty . 
Francūzijos karalium buvo 
Louisas XL Žiaurus tai buvo 
karalius. Jis pasiryžo suvie
nyti pasiskirsčiusią Francūzi- 
ją į vieną tautą. Kad atlikt 
tą darbą, buvo vartojamos 
žiaurios priemonės. Louisas 
užsipelnė vardą kruvinojo ka
raliaus.

Jeigu jys netingite, nuei
kite į knygyną ir perskaity
kite ką-nors apie jį, perskai
tykite Micheleto istoriją. Ir 
jys persitikrįsite, kad tas 
žiaurusis karalius suvienyjo 
tituluotą bajoriją ir paskir
stytus valstiečius į vieną ga
lingą tautą.

Kada Louisas XI užėmė 
vietą, tarp atskiry Francūzi
jos bajory ėjo smarki kova. 
Jis šypsojosi ir tarė: “Lai jie 
sau pešasi. Juo labiau jie 
tarp savęs pešis, tuo daugiau 
atkreips į mane atydą mažie
ji žmonės”. .

Ir jis neapsiriko.
Prieš jo karaliavimą kiek

viena apylenkė turėjo vis ki
tokias mieras, kitokius pini
gus ir keliaujantis iš vienos 
apylinkės į kitą turėjo išmok
ti suprasti svetimas mieras 
ir įgyti kitokius pinigus. Tuo
met Francūzija buvo panaši 
į dabartinę Lietuvą: kiekvie
nos parapijos žmonės kalbėjo 
skirtinga kalba ir pešėsi vie
ni su kitais. Nors jam nepa
sisekė umu laiku suvienodin
ti visy francūzy kalbą, vie
nok mokyklose ji liko įvesta 
vienoda. Mieros ir pinigai 
liko įvesti vienodi. Taip sa
kant, Francūzija liko ne rin
kiniu besipešančiy grūpy, o 
viena didelė ir galinga tauta.

Kaip nebūtų buvęs Louisas 
XI žiaurus, vienok jis pervir- 
šijančiy žiaurumy nevartojo. 
-re-jąTĮouisuT;- tas liepe'paso- 
dmti į ją patį vyskupą, kjiri 
jis kaip smagu jo
je būti. Jis tuomi pasakė: 
“Nedaryk to kitam, kas tau 
nepatinka”..

Tiesa, augant jo įtekmei, 
Francūzijos gyventojai liko 
jo paklusniais valdiniais, vie
nok tai išėjo ant gero, nes 
visos šalies gyventojai pradė
jo jausti esą vienos tautos 
nariais.

Tuose laikuose Francūzija 
radosi daugelio valdonų ran
kose. Vieni jy buvo stipres
ni, kiti—silpnesni. Jie vedė 
tarp savęs amžinai kruvinas 
kares.. Francūzijos valstie
čiai gimdė ir auklėjo savo sū
nus todėl, kad atiduoti juos 
ant nužudymo mažiems val- 
donukams jy peštynėse. Ten 
traukėsi nuolatinė tragedija. 
LouisasXI padarė jai galą. Jis 
parodė, kad jei šimtas arba 
50 žmonių gali valdyti Fran- 
cūziją, tai vienas žmogus ga
li valdyti ją geriau.

yven- 
jeigu 

vienas žmogus gali valdyti 
šalį geriau, negu kelios de
šimtis kunigaikščiy, karalių-

Ką Louisas XI padarė su 
luomomis Francūzijoj, tą Ro
ckefelleris atlieka Amerikoj.

72 metai atgal kokiame 
-tai šios šalies kampelyj gu
lėjo mažas kūdikis pakelta 
nosim augštyn, kad gaiety 
kvėpuot. Buvo tai 8 birželio 
1839 metuos.

Tas bedantis, sulenktom 
kojom, didele galva ir laiks 
nuoj&iko verkiantis kūdikis, 
Taip ir kiekvieno žmogaus 
kūdikis, buvo ne kas kitas, 
kaip Jonas Rockefelleris.

Jis dabar yra pogarsėjęs 
kaipo didžiausis pasaulio tur
čius ir labdarys.

Labdarystė jo tokia, kad 
jis pirma suplėšia nuo žmoniy 
turtus, iščiulpdamas jy spė
kas ii- gyvastį, o paskui po 
kelis milijonus aukauja baž
nyčioms ir t. t. Tie patįs 
žmonės, iš kuriy jis atima jy 
uždarbį, lenkia prieš jį gal
vas ir yra dėkingi, kad jis 
nors trupučius numeta jiems

tojai persitikrino, 

šalį geriau, negu
AillVĮV v.JlLkJV J.

ky ir_ bajory, tuomet patįs 
žmonės gali ją valdyti dar 
geriau. Ir pradedant nuo 
1790 mėty Francūzijos gy
ventojai paima valdžią į sa
vo rankas, nes žino, jog ka
ralius nieko nereiškia valdy
me.
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gerai, kad jis nedirba, kad netup- 
jo turtai yra jy uždarbis, vie
nok jie dreba prieš jį ir laižo 
jo puspadžius, kada jis nu
meta Jiems dalelę uždarbio.

Rockefelleris parodo dar
bininkams, kad jie yra dar 
nesusipratę, jog atiduoda sa
vo uždarbį kitam ir paskui 
maldauja, kad nors dalį jo 
jiems sugrąžinty. Jis parodo, 
kad milijonai darbininky yra 
tiek kvailais ir apsileidusiais, 
jog nemoka dirbti patįs sau 
ir turėti savo uždarbį, kad 
nereikėty jo maldauti pas ki
tą.

Žinoma, nenoromis prisiei
na tai parodyt, nes jis vienas 
suėmė į savo rankas didžiau
sius turtus ir kiekvienas gali 
matyt, jog jis vienas negali 
jy valdyti taip gerai, kaip 
gaiety tai padaryti patįs dar- 
Tacl milijonai doleriu

icisKia tą patį, ką se
novėj reiškė kareiviai. Jis ži
nojo ir tai, jog atskiri pinigi
niai kunigaikščiai, baronai ir 
grovai tarp savęs pešasi to
kiu pat budu, kaip, senovės 
tituluotieji valdonai.

Kada jis užgimė, Amerikos 
pramonija buvo pakrikus, at
skirų korporacijų valdonai 
vede tarp savęs žiaurią kovą, 
žudžiusią daug turto ir pajie- 
gy. Rockefelleris paėmė į sa
vo rankas visą aliejaus ir ke- 
rosino išdirbystę ir kelias ki
tas išdirbystes ir parodė, jog 
vienas žmogus gali ją vesti 
kur-kas geriau, negu galėjo 
tai atlikt keli tūkstančiai ar
ba keli šimtai valdony.

Rockefelleris parodė, jog 
varžytinės_ nėra reikalingos. 
Jis parodė, kad aliejaus ir 
kerosino išdirbystėj nėra rei
kalo rastis keliems tūkstan
čiams žmoniy, kurie galėty 
suplėšti savo ištvirkusioms 
išlaidoms po kelis milijonus 
doleriy. Jis parodė, kad ge-

Apie milijoną darbininky 
lieka užmušta ir sužeista kas 
metai šioj šalyj laike j y dar
bo. Bet paklauskite, kokį ap
rūpinimą gauna puolusiyjy 
aukomis šeimynos.

Nors ši šalis vadinasi tur
tingiausia ir labiausiai 
'civilizuota, vienok šitas opus 
gyvenimo klausimas pasilie
ka neišrištu. Pastaruosiuose 
25-kiuose metuose atskiry 
valstijy legislatūry ir net pa
čios valdžios buvo sumanyta 
įvest vienodus įstatymus apie 
aprūpinimą užmuštyjy šei- 
myny ir atlyginimą sužeistie
siems. Bet kaip tik sumany
mas lieka paduotas teismams, 
tuoj ateina pranešimas, būk 
jis priešinasi konstitucijai. 
Kapitalisty papirkti advoka
tai ir teisėjai pildo savo po
ny paliepimą, o ir patįs su
manytojai sumanymą paduo
da todėl tik, kad žino, jog jis 
sumanymu ir liks. Mat, iki 
šiol darbininkai savo atstovy 
valdiškose įstaigose kaipir

Nė vienoj valstijoj darbi
ninkas nėra užtikrintas šian
dien, kad, jei jis liks užmuš
tas darbe, jo šeimyną aprū- 
pįs valstija arba darbdavis. 
Beveik visuomet jis yra už
tikrintas, kad jo maitinamie
ji kūdikiai ir pati turės j ieš
kot kur-nors kitur išeigos.

Jeigu kartais darbdavis lie
ka atrastas kaltu, vienok nė
ra paskirta, kiek turi būt at
lyginta sužeistajam darbinin
kui ir kiek už kokį susižeidi
mą. Tokias bylas čia nagri
nėja ir nuosprendžius išneša 
ta kvailoji angly ir saxony 
įstaiga, kuri vadinasi prisie- 
kusiyjy teismu. Už pralai
mėtą koją darbe prisiekusiy-

bininkas pasęsta, susižeidžia, 
tuoj jis atranda atlyginimą 
pas valdžią. Jeigu jį užmu
šė darbe, tuomet jo šeimyna 
gauna žinomą paramą. Ir ne 
šiokiy -tokiy žmogiuky su
rinktas prisiekusiyjy teismas 
sprendžia apie atlyginimą, o 
įstatymai parodo. Ten nežiū
rima, ar mašina, ar darbinin
kas buvo kaltas, o žiūrima 
tik, ką jis susižeidė.

Francūzijoj darbininkas 
skaitomas vertu 18,000 dol., 
kuriuos jis gauna, jei susi
žeidžia taip, jog jokio darbo 
atlikt negalės. Jei darbinin
kas pralaimėją dešiniąją ran
ką, jis gauna 14,250 dol., už 
kairiąją ranką—9,000 dol.,už 
šlaunį—12,500 dol., už vieną 
koją—10,500 dol., už ausį,jei 
jis ir girdėt nebegali,—1,050 
dol.,už vieną akį—6,000 dol., 
bet jei jis neteko abiejy akiy, 
tuomet—18,000 dol., už deši
niosios rankos nykštį—2,700 
dol., už kairiosios—2,150 dol. 
ir 1.1.

Jei žmogus netenka abiejy 
akiy arba abiejy delny, tuo
met užmokama jam 18,000 
dol. Visai nepaisoma, ar 
darbdavis buvo kaltas, ar ne, 
bile tik darbininkas susižei
dė laike darbo.

Pagal susižeidžiančiy skait- 
liy darbdavis turi apmokėt į 
apdraudos fondą, todėl jis 
yra užinteresuotas, kad kuo- 
mažiausiai susižeisty, ir įve
da visokius apsaugojimus. 
Ten neretai patįs darbdaviai 
priešinasi ilgoms darbo va
landoms, nes pastebėta, jog 
pavakaryj ir sąvaitės pabai
goj kur-kas daugiau susižei- 
dimy įvyksta, negu priešpie- 
tyj ir sąvaitės pradžioj, kada 
darbininkai yra daugiau pa-

Daryk kitiems 
gerą!

lijonieriy. Žodžiu sakant, jis 
pertikrina kiekvieną, jog be 
varžytinių ir milijonieriy vi
sokia išdirbystė gali būt ve
damą kur-kas geriau, negu 
joms ir jiems viešpataujant.

Jis parodo, kad varžytiniy 
gadynė jau atgyveno ir liko 
absurdu, kad organizacija yra 
galingiausiu veikėju, kad vi
sas užduotis gali atlikti patįs 
produkty darytojai.

Ir jys galite būt užtikrin
ti, kad Amerikoj jau arti ta 
diena, kuomet žmonės tars:

“Jeigu jau vienas žmogus 
gali vesti visą išdirbystę ir 
vaizbą, kodėlgi negalime męs 
visi žmonės jos vesti ir paim
ti visą pelną sau, vietoj jį 
atiduoti vienam žmogui?”

Kaip matote, kiek blogo 
nebūty padaręs Rockefelle
ris savo turty auginimu, vie
nok jis priverčia kiekvieną 
žmogy suprast-, jog galima 
yra pasaulyj padaryti tokią 
tvarką, kuomet darbininkai 
žmonės galės būt laimingi ir

Ir mūšy dienose pasaulis 
dar turi daug valstybiy. Jos 
tarp savęs pešasi ir žudo žmo- 
niy tūkstančius tose peštynė
se. Jos turi kitokius pinigus, 
kitokias mieras ir 
įstatymus.

Čia tai ir būty reikalingas 
kitas tokis Louisas XI, kuris 
panaikinty tarp valstybių ru- 
oežius, suvienyty jas visas į 
vieną galingą pasaulio val
stybę ir tarp visy besipešan
čių tauty įvykdinty brolišką 
ryšį.
Anksčiau ar vėliau tai įvyks, 

nes tik didžiosios valstybės 
beatlaiko savo rubežius, o neturės ant savęs valdony.

kas toj pačioj apylenkėj, dir
bantis tokį-pat darbą už to- 

. kią-pat algą, gauna 500 dol.
už tokį-pat susižeidimą prie 
tokiy-pat aplinkybiy.

Našlė K. Smith, buvusioji 
John’o Smitho pati, kuris dė
stė plytas ir liko užmuštas, 
gavo nuo prisiekusiyjy teis
mo 3000 doleriy. John Smith 
turėjo 35 metus. Gi Bridget 
McKane, buvusioji Patrick’o 
McKano pati, 36 mėty seno 
žmogaus, kuris irgi dėstė ply
tas ir prie tokiy-pat aplinky
biy liko užmuštas, gavo nuo 
prisiekusiyjy teismo 10,000 
doleriy.

Kur-gi čia teisybė?
Žinoma, tie, kas gali mo

kėti į apdraudos kompanijas, 
gauna atlyginimą pagal mo
kamą sumą. TaipPaderewskis 
turi apdraudęs savo pirštus 
ant 100,000 doleriy, Maud 
Allen jos rankas ir kojas — 
ant 50,000 dol., Kubelik sa
vo rankas — ant 100,000 dol., 
Anglijos aktorė Claire Lynch 
savo kaklą ir akis -ant 40,000 
dol. Suprantama, skurdžiai 
apmokamas darbininkas ne
gali taip save apdrausti, nes 
tam reikalingi nemaži pini
gai.

Vienok Europoj darbinin
kas yra geriau aprūpintas se
natvėj ir nelaimėse, negu čia. 
Net pačioj Rusijoj yra įsta
tymai, parodanti, kiek pensi
jos turi gaut tokio ar kitokio 
amato darbininkas po paskir
to skaitliaus tarnystės mėty.

Geriausiai 'aprūpina pase
nusius ir sužeistus darbinin
kus bei jy šeimynas Francū
zijoj. Ten įstatymai verčia 
darbdavį mokėt į apdraudos 
fondą paskirtą sumą už kiek- : 
vieną darbininką, kurį jis 
samdo. Apdraudos fondą val
do valdžia. Ir kaip tik dar- '

Francūzijos darbininkas yra 
vertas nors 18,000 doleriy, o 
Amerikos darbininkas tan- 

jei uavcr mulą kasyklose 
užmuš ar sužeis, tai gausi 
tiek, kiek jis vertas, o už sa
vo užmuštą bei sužeistą vyrą 
tankiausiai nieko negausi.

Amerikoj sužeistyjy ir už- 
muštyjy vaikai ir pačios gali 
sau mirti iš bado, verkti ir 
skursti, nes šią šalį valdo to
kie žmonės, kurie labiau bran
gina šunį, negu žmog-y.

ISMOK PASILSĖTI. <

dys iš praktikos žinote, kad 
jūsy muskulai po darbo rei
kalauja pasilsio. Paimkite 
akmenį į ranką ir pakilnoki
te jį į viršy bent 10 minuty. 
Jūsų ranka pails ir toliau at
sisakys dirbti. Pasilsėję kiek 
vėl galite kilnoti. Reiškia, 
kad muskulai negali nuola
tos veikti sunky darbą. Jys 
prisižiūrėkite į dirbantį sun
ky darbą darbininką: kokis 
jis išblyškęs, sumenkęs ir 
silpnas! Mat, jis neduoda sa
vo muskulams pasilsėti net 
keliy valandy laike. Paim
kite dabar tokį žmogy, kuris 
dirba sunkiai, bet trumpai ir 
su pertraukomis. Paimkite 
tą, kas daro gimnastiką. Juk 
tai stiprus, muskuluotas žmo
gus.

Nekitaip yra ir su smege
nimis. Jos reikalauja pasil
sio. Jos susideda iš nervy 
medegos, todėl yra jautres
nės, negu kitos kūno dalįs. 
Rūpesčiai, piktumas, neper
traukiamas protavimas taip 
paalsina smegenis, kad pro
tas veikia lėtai, iširusiai, bu
kai. Jei norite būt sumaniu, 
giliai protaujančiu ir žvaliu, 
turite leist smegenims pasil
sėti. Nelengva išmokt su
teikt sau tok) pasilsį, vienok 
yra galima, kas bando. Sme
genis yra kankinamos neper
traukiamu protavimu apie 
mažmožius, todėl jos negali 
nuveikti didelio darbo ret
karčiais.

Męs gyvename pavydumo g į 
ir egojizmo gadynėj. Prie to W 
mus verčia neišvengtina šia- 
me surėdyme konkurencija, ųžį 
Jei vienas žmogus išmoko ko- AS 
kį nors amatą, kitas jau ti- 
kiši tame amate darbo ne- 
gauti; jei vienas atidarė 
kią nors įstaigą, kitas jau 
žino, jog šalę jo negali ati- V” 
daryt tokios pat įstaigos. 
Vienok žmones priversti yra . 
kokiu nors būdu padaryt sau J; 
pragyvenimą; jie priversti 3 
nepaisyti, kokią įstaigą ati- j 
darė kitas žmogus ir kokį '? 
amatą išmoko kas; jie moki- į 
naši tokiy amaty, kur dirba . P 
jau tūkstančiai žmoniy, ir, 
atverdami panašias jau esan- Tį 
čioms įstaigas, veda atkak- ; į 
lią konkurenciją su kitais .: 
žmonėmis. Žodžiu sakant, ' -p 
šioj gadynėj žmogus žmogy 
ėste ėda, žmogus nuo žmo- 
gaus turi labiau saugotis, ne- J 
gu nuo žvėries. į

Vietoj to,kad užsiimti aug- 4 
štesnėmis idėjomis, kiltes- || 
niais darbais, žmogus ver- 1 
čiamas yra vesti sunkią, ne- 1 
pertraukiamą kovą tik už 1 
maistą, rūbą ir butą. Rody- .-Į 
tys, kad žemė neduoda gana 4 
vaisiy; rodytys, kad nėra ga- | 
na molio, medžiy ir akmeny; J 
rodytys, kad žmonės yra taip A 
silpni ir neprotingi, jog ne-||j 
gali nors kiek išdirbti žemę, | 
apsodinti ir apsėti ją javais S 
ir vaisiais.

Žemė yra derlinga, augme- A 
nįs ir gyvūnai vaisingi ir žmo- ; 
nes turi net perdaug pajiegy į 

jišką gyvenimą ant žemės. 3 
Visas piktas tame, kad ’jie 
nenori arba nemoka įvest ge
ros tvarkos ant žemės.

Jie neturi laiko ir noro pa- 
galvoti apie galėjimą kitaip 
sutvm’kvfj^gy^erjusrarii^fib^ į 
ri galvoti apie geresnę ateitį J 
todėl, kad jie yra perdaug 4 
pavydus ir egojistiški. Šian- -j 
dieninis žmogus nenori daryt 1 
kitiems gero, o stengiasi vis- A 
ką paglemžti vienas. Iš tos || 
priežasties eina tarp žmoniy 'į 
neužbaigiamas ėdimasi, vie- . | 
nas kitą skriaudžia, ignoruo- 1 
ja, išduoda, persekioja, skau- 
dina. Tarp taip besielgiančiu I 
žmoniy negali būt sutarties || 
ir santaikos, augštesniy idė- ,J| 
jy ir plėny.

Patį surėdymą tveria žmo- 
nes. Kokie žmonės, tokis ir Ąj 
surėdymas. Dabartiniai žmo- A 
nes savo daugumoj yra pa-. | 
yydys, egojistiški—tokia jy įi 
ir tvarka. .

nįs ir gyvūnai vaisingi ir žmo- j

roto, kad sutvert sau ro-

Visas piktas tame, kad jie

Pasaulis gali būt rojum, A 
išpuoštu, kviapiančiu rojum. Ag 
Jei žmogus imty daryt dau- J 
giau gero kitiems, negu sau, Aj 
tuomet grožė ir gerovė būti- A 
nai įsiviešpatauty.

Sakysite, tik kvailys gali į 
daryt daugiau gero kitiems, . A 
negu sau. Taip sakote todėl, 
kad jūsy jausmai ir suprati- 
mas yra pavydus ir egojis- 
tiški. Tik kvailys ir trum- 
paregys gali tikrinti, jog pa- j
saulis pašigerįs egojizmui ir į
pavydumui viešpataujant, ’j
Šiandien žmogus daro šva-h 1 
rūmą, grožę tik sau, o jei jis g
pasijudina kur kitur iš savo 
vietos, tuomet palieka joje J 
pilną nešvarumą, betvarkę ir 
net išnaikina viską gerą, ką 4 
tik jis buvo padaręs, kad ne- || 
paliktu jo triūso kitam žmo- 
gui. Jei kiekvienas taip da- 3 
ro, tuomet žmoniy jiegy be- ’ V 
galės eina ant nieko, žmo- - 
gaus papuoštoji žemė tai šen, 
tai ten sudarkoma.

Palik sodelį kitam, jei tu j 
pasitrauki kitur, palik savo į 
lūžtvelę kitam, jei ji tau ne- 
reikalinga, padaryk švaru- "J 
mą ir grožę visur, kur tik tu 
gali, kad kiti žmonės gaiety 
gėrėtis.

Jei tu taip darysi, tai pas
kui tave einantieji visur su- _
tiks gerumą ir grožę. Jei ki- g 
ti taip darys, tai tu jausiesi O 
vaikščiojąs po rojy.

K. Stulpinas.



Pryšakyj neša juodą grabą, apdėtą daugy
be kvepiančiu geliu vainiku. Sustojo šalę 
tik-ką iškastos gilios duobės. Padėjo ša
lę jos grabą. Kunigas pašventino duobę. 
Įleido į ją grabą. Minia sujudo. Pasigir
do verksmas ir graudi rauda. Daugelis iš 
publikos grūdasi prie duobės ir, atlikdami 
velioniui paskutinį patarnavimą, pasėmę 
po saujelę žemiu, beria ant grabo. Kuni
gas, pabaigęs savo maldas, užgiedojo 
“Aniuolas Dievo”. Visa minia paėmė gie
doti. Keletas jautresniųjų moteriškųjų ir 
draugu verkia su balsu, kiti nespėja aša
ras šluostyt. Ju širdįse kįla baisus pro
testas prieš tą baisią neteisybę, prieš tą, 
kuri išrovė tą jauną, tik-ką pražydusią 
gėlę, tą gražu, tvirtą jaunikaitį, tą, kuris 
būtu buvęs stulpu parėmimui nuvargintos 
tėvynės namo sienos.' Duobkasiai skubiai 
pila žemes ant grabo. Minia jau pradeda 
skirstytis. Vieni meldžiasi arba verkia, 
nuėję ant savo tėvu, broliu, seserų, gen
čių arba mylimųjų kapu, kiti stovi arba 
suklaupę meldžiasi prie šio naujojo kapo, 
dailina ir lygina ant jo žemę, dėsto vaini
kus, sodina gėlėles, laisto kapą savo grau
džiomis gailesčio ašaromis. Kiekvieno šir
dyje jaučiasi didelis, didelis gailestis ir vi
si stengiasi kapo papuošimu pagerbti savo 
mylimą draugą.

Baigiantis skirstytis, nekurie draugai 
kalbasi apie reikalingumą pastatyt drau
go atminimui paminklą, kiti, apgailestau
dami, apkalba mirusiojo gyvenimą, mir
ties priežastį, apie jo galėjusią būti švie
sią ateitį.......

* **
Po keturiu metu man teko eiti pro ša

lį tu kapu. Sumislijau atlankyti tą kapą. 
Ilgai jieškojau, vaikščiojau, žiūrinėjau į 
kapus, bet kuris tas įspūdingas kapas, nie
kaip negalėjau surasti. Rodos, ta pati vie
ta, greta vienas kito randasi keli jau ne 
nauji, apleisti kapai, matyt, seniai, jau se
niai, gal, nuo-pat palaidojimo dienos me
keno nelankomi, neapverkiami, neapdaili
nami rūpestinga ranka. Tik gamtos žole
lėmis rūpestingai uždengti. Matyt, visi 
jau pamiršo tą kapą, pamiršo tie, ką taip 
širdingai tada gailesčio ašaromis laistė jį, 
tie, kurie žadėjo atminimui paminklą sta
tyti....

Ir kilo pas mane klausimai:—Kur din- 
~~ nuikus kvepiančiu geliu vainikai? Kur pranyko taaa pčtovvmr^ i. o_.

mis ašaromis aplaistytos gėlės? Kur tas 
draugu paketintasis paminklas? Kur tas 
viskas? Kur tie draugai? Ar dar atmena 
bent vienas?...

Nuo atsiminimo skverbėsi į mano šir
dį gilus, gilus gailesčio jausmas, ir graudi 
karšta ašara suvilgė man blakstieną ir nu
riedėjo per veidą.

P. POSMYLA.

Ar atmeną bent vienas?
A. A. f J- Bardzilausko atminimui.

Mylėk žmogų, o 
ne rūbus!

Baigėsi gegužės mėnuo. Gamta bu
vo pasipuošus gražiausiomis įvairiu-įvai- 
riausiomis gėlėmis. Pievos taip ir marga
vo išpintos linksmais gėlių žiedais, nuo ku
riu kvepėjimo net svaiginančiu darėsi oras. 
Visi medeliai buvo apsidengę naujais, ža
liais, minkštais lapeliais, o kaštanai, apsi
kaišę puikiais, baltais, lyg varškės kekė
mis, žiedais, didžiavosi prieš kitus me
džius. Rytais ir vakarais skambėjo pauk
ščiu giesmelių balsai ir džiugino nuliūdu
sią širdį, gaivino jausmus.... Kiekvieno 
žmogaus, kiekvieno gyvo sutvėrimo kilno
josi ir lengvai alsavo krūtinė, kiekvienas 

' visais, plaučiais traukė į save kvepiantį 
orą, kiekvienas džiaugėsi ir troško gyvent, 
amžinai gyvent.

Dienos buvo šiltos, gražios; saulutė 
augštai ant dangaus linksmai šypsojosi, 
žiūrėdama į išsipuošusią krepiančiais gė
lių žiedais žemę, sklaidydama savo spin- 

, dulius į visas šalis ir nardindama juos tarp 
medžiu lapu.

Kas drįstu atsisakyti gyvent tokioj 
gamtos grožybėj? Kas drįstu paniekinti tą 
visą puikumą? Didžiausis skurdžius, silp- 
niausis senelis arba senutė—ir tie šildosi 
prieš linksmą pavasario saulutę ir gerėjusi 
raminančiu paukšteliu čiulbėjimu, gėlių 
žiedu kvepėjimu. Ir prakeiktas būtu tas, 
šimtą kartu prakeiktas, kuris drįstu jiems 
priminti apie baisią, juodą mirtį, apie gra
bo tamsumą, apie gilu kapu liūdnumą. 
Ne mirti dabar laikas, bet gyvent, gyvent, 
gyvent....

* **
Ant lovos blaškosi jaunas, gražus jau

nikaitis, tik-ką pražydęs gyvenimo žiedas. 
Neseniai kiekvienas, ant jo pažiūrėjęs, bū
tu taręs: “Tai jaunas, tvirtas ąžuolaitis, 
prieš kurį visos vėtros, visos audros turės 
nusilenkti. Tai didvyris bus, tai stulpas, 
kuriuo galės paremti tėvynės namo da
lį.-”

Ir taip mane visi, ir jis pats taip tikė
jo. Kelios dienos atgal jis pilnas energi
jos, drąsiai žiūrėjo gyvenimo kovai į akis. 
Jis jautė save karžygiu-pergalėtoju. Štai 
jis apsišarvavo tvirtu ginklu ir gyvenimo 
kova jam nebaisi: pats gyvenimo priešas- 4JU&UJULVM A VXlillUUI 1 VU J£*

Ryt-poryt—ir jau pasibaigia exame- 
nai. Sudiev, tu, liūdnas, skurdus moki
nio gyvenime,—ir jis jau skrenda į platu 
pasaulį. O kaip jis laimingas—pirmu mo
kiniu baigia mokyklą! Mokytojai neatsi
džiaugia jo gabumu ir jau iškalno stengia
si jam išrūpinti gerą vietą. Visi jį myli, 
visi juo gerėjasi. Ir jis pats svajoja, kaip, 
apsišarvavęs mokslo skydą, blaškys tam
sybės šmėklas, ir jau koją kelia į gyveni
mo kovos lauką.

Sustok, drąsus jaunikaiti! Nežinai 
likimo rūstybės! Persilpnas tavo ginklas! 
Mokslo kardu nepergalėsi beširdės nuož
mios ligos rankos. Ir tavo jiegu tvirtu
mas permenkas atremti jos nuodingą kan
dį.

Parbloškė jį nepasotinamoji, medžio
janti vis daugiau nauju auku, begailestin- 
goji liga ant lovos. Ir persimainė jauni
kaitis. Kur dingo tos giedrios, aiškios, 
pilnos gyvenimo vilties akįs? Kodėl jos 
šiandien nusiminimo besąmonėj klaidžio
ja? Kodėl tas linksmas, gražus veidas per
simainė ir pavirto į sumišėlio- klajūno vei
dą? Kur dingo tie smagus juokai, tos aug- 
štos, sumanios mintįs, gilus, protingi sa
kiniai, pilni išdidumo? Kodėl tas viskas 
pavirto į sudrumsto proto klajojimus? Vis
kas tas išnyko, pražuvo. Nepasotinamoji, 
begailestingoji, juoda, baisi mirties šmėk
la jau slenka prie lovos. Jaunikaitis blaš
kosi, besąmonėj varto akis... Bjauri gilti
nė šliejasi vis artyn ir, iškėlus nuodingą 
dalgį savo kaulėtose rankose, rengia pas
kutinį kirtį. Jaunikaitis renka savo jie- 
gas, purtosi, kovoja... ir gęsta jau gyveni
mo spindulys. Dar kelios minutos ir ago- 

~ nija pasibaigė. Pergalėtas!... Lūžo jau
nas, tvirtas ąžuolaitis! Nuožmus likimas 
džiaugiasi iš savo pergalės, kelia pragariš
ką triumfą, o besotė giltinė velniškai kva
toja. Drebėkite, visi žmonės, nes baisi 
giltinė slankioja aplinkui ir tyko kurį pra
ryti. Jus dar neišradote ginklo nuo jos 
atsiginti, neišradote maldos atsiprašyti 
nuo jos nuožmumo. Nepasotinama, negai- 
linga, neteisinga juoda mirtis slankioja po 
pasaulį ir renka nelaimingas savo aukas...

* **
Saulė, pakilus augštai ant dangaus, 

šypsosi linksmai savo spinduliais, ir pava
sario gamta maudosi juose. Ore neapsa
komai tyku. Eina didelė žmonių minia.

Tarptautiški žodžiai.
A u t o r i j a 1 a s, priklausantis auto

riui veikalas.
Autoritetas, legališka galybė ar

ba tiesa ką-nors veikti arba paliepti; val
džia; viršininkystė.

Autoritetiškas, turintislegališką 
tiesą ką-nors veikti arba paliepti; viršinin
kaujantis; įgaliotas; pozityviškas.

Autorizuoti, suteikti autoritetą 
arba legališką galybę; padaryti legališku; 
įgalioti.

Autobiografija, parašyti atsimi
nimai apie patį save; jei žmogus parašo 
ką-nors apie savo gyvenimą pats, jo vei
kalas vadinasi autobiografija.

Autokratija, neaprubežiuota val
džia; nekontroliuojama ir viršijanti galy
bė; valdžia vieno žmogaus, taip Rusija ga
li vadintis autokratija, nes ten valdo vis
ką vienas caras ir jo galybė yra neaprube
žiuota.

Autokratas, vienvaldis; neaprube- 
žiuotas įstatymais žmogus; Rusijos caras 
yra autokratu.

Autografas, paties žmogaus rank
raštis; originališkas manuskriptas.

Autografija, procesas litografijoj, 
pagal kurį raštai arba piešinys lieka per
vesti nuo popieros ant akmens.

Automatas, veikiantis pats savimi; 
turintis pajiegą pats save judinti.

Autonomija, galybė arba tiesa, 
leidžianti save valdyti; savivalda; taip, jei 
yra leista miestu valdybai bei tautai išlei
dinėti savo įstatymus ir daryti savotišką 
tvarką, sakoma, kad tam miestui, valsty
bei, tautai yra duota autonomija.

Autonomiškas, pagal autonomi
ją; savivaldiškas.

Avangardas, pryšakinė armijos 
dalis.

“Paukštį pažįsi pagal plunk
snas”, skamba senas išsireiš
kimas. Nors yra tai gana pla
čios reikšmės sakinys, vie
nok męs jį pavartosime šia
me straipsnelyj žmogaus rū
bu supratime.

Jei matai žmogų, pasipuo
šusį šilkais ir brangiais kai
liais, apsikabinėjusį auksu ir 
deimantais, tai gali spręsti, 
jog jis nėra bėdinas, nors 
tankiai gali apsirikti. Iš ki
tos pusės, jei matai apdris
kusį ir purviną žmogų, gali 
spręsti, jog tai skurdžius, 
vienok ir čia gali neretai ap
sirikti, kadangi ir driskiai 
kartais yra turčiais. Bet kaip 
ten nebūtu, reikia pripažinti, 
kad sveiko proto žmogus vi
suomet rėdosi pagal savo iš
galę—ir pagal jo rūbus gali
ma spręsti apie jo stovį, sko
nį, švarumą ir protingumą.

Jeigu mergina arba vyras 
mato priešingos lyties žmo
gų, apsirėdžiusi labai dailiai 
ir brangiai, o tuo pačiu laiku 
dasižino, kad jis nėra pasitu
rinčiu, tuomet reikia šalintis 
nuo suėjimo su juo į porą, 
nes jis daugiau išleis, negu 
uždirbs,—ir skurdą^ pasida
rys neišvaromu svečiu, vai
dai ir nesusipratimai niekad 
neužsibaigs. Ar mažai yra 
moterų, kurios privaro vy
rus prie bankrūto savo pasi
puošimais? Vyru tokiu yra 
irgi, bet žymiai mažiau.

Ir jeigu matai pasiturintį 
žmogų skurstant, tai gali su
prast, jog jis yra šykštus ir 
neretai prisieis su juo ėstis 
už keletą centu, jei sueisi su 
juo į porą. Tankiai tokie žmo
nės yra atbukusio skonio ir 
nešvarus.

Trumpai sakant, žmogaus 
rūbai turi būt proporcijona- 
11011.1 Jv 4-,nvj-ni

Kadangi perviršis puoši
mos! suvilioja daugiau jau
nimo, negu apsileidimas, tad 
čia ištarsiu kelis žodžius apie 
pirmąjį.

Didžioji dalis merginu ir 
vaikinu iš kailio neriasi, kad 
tik apsirėdyt brangesniais 
rūbais ir apsikabinėt įvairiais 
blizgais. Pamatysi vaikiną 
ant gatvės kampo stovint 
brangiuose, sezonui pritai
kytuose rūbuose, 'aukso re
težėlis kabo iš kišeniaus, laik
rodėlis jo 50 doleriu vertas, 
veidas pas barzdaskutį iš
trintas visokiom mostim ir 
dažais. Rodytus, kad jis yra 
pirmos klesos džentlemanu 
ir mažiausiai uždirba po 40 
doleriu sąvaitėj ir turi jau 
kelis tūkstančius banke. Jau
nos ir nepraktiškos mergi
nos paskui tokiu “džentlema
nu” bėgioja, ašaras lieja,kad 
tik ištekėjus už ju. Jei pa- 
klaustumete darbdavio, pas 
kurį jis dirba, kiek jis gauna 
algos, pasirodo, kad vos-ne- 
vos 6, 7, 9 dolerius, kuriuos 
ir praleidžia ant pragyveni
mo ir pasipuošimu. Šitaip 
besipuošianti1 ‘džentlemanai” 
tankiausiai tampa suvilioto- 
jais jaunu merginu, kurios 
nesistengia matyti žmogaus, 
o žiūri į jo rūbus, laikrodėlį, 
čeverykus, kepurę. Jos įsi
myli į jo dailią sermėgą, o 
ne į žmogų. O tankiausiai 
po dailia sermėga slepiasi su
sigadinęs kūnas.

Ištikro, užtenka bile taba
kini, girtuokliui, tamsūnui, 
kuris net skaityt nemoka, 
gražiai pasipuošti, kaip jau 
dešimtimis merginu paskui 
jo bėga. Iš to aišku, kad jos 
bėga paskui jo sermėgos.

Dar tankiau vaikinai įsi
myli į merginu rūbus, o ne į 
pačias merginas. Neretai 
vaikinas tėmija, kad kokia- 

nors mergina kas diena išei
na vis naujuose, brangiuose 
rūbuose. Ir tas jį tiek ap
kvailina, kad jis atkreipia į 
ją kur-kas didesnę atydą, 
negu į prasčiau apsirengu
sias, bet daug gražesnes, do
resnes ir protingesnes mer
ginas. Vadinasi, kad ir vai
kinai tankiau bėga paskui 
merginos anderoką, negu 
paskui ją pačią, nežiūrint į 
tai, kad tankiausiai po šil
kais, auksu ir deimantais 
slepiasi supuvusi dora, neiš
blaškoma tamsa ir nepatai
soma sveikata, kurias paste
bi jie tik po vestuvių ir pra
deda kurti pragarą.

Rūbai suveda į poras tūk
stančius vienas kitam neat
sakančiu žmonių, jie nustu
mia ant gyvenimo dugno mi
lijonus merginu.

Kiekvienas vaikinas, o y- 
pač kiekviena mergina įsimy
lėjimo laike mažiausiai aty- 
dos turi atkreipti į žmogaus 
rūbus.

Marė Vaitėkaitienė.

Kas paaiškįs?
Einant “Laisvėj” straip

sniams apie tikėjimą ir be
dievybę ir nurodinėjant, ką 
gero ar blogo tikėjimas atne
ša, pas mane kįla dar men
kas klausimėlis, kurio vienok 
aš vienas išrišti neįstengiu. 
Todėl, gal,bus leista ir man 
nors trumpai per tą patį laik
raštį pakalbėti paklausti.

Pirmesniuose straipsniuo
se, kiek aš supratau, jau bu
vo nurodinėjama, kad žmo
gus, būdamas tamsus ir nei- 
kiek nesusipažinęs su mok
slu, visvien ar jis bus tikin
tis ar ne, jis vis prasižengs 
kur-nors savo blogais dar
bais bei pasielgimais. Tikin
tis žmogus nelabai bijosi ką 
blogą padaryti, nes žino, kad 
jam už tai bus atleista, jeigu 
tik jis išpažįs savo “griekus” 
kunigui; o nuo žmogaus ti
kėjimą atėmus ir nesuteikus 
>“* jk tada vėl nie
ko neatsižiuredamas darys, 
kas jam patinka. Tai tas da
rosi tik su bemoksliais ir tam
siais žmonėmis.'

Bet kad yra visokiu ir iš 
tu, kurie yra tikrai apsipaži- 
nę šiek- tiek su mokslu, vadi
nasi inteligentais—ir tie kar
tais pasirodo savo nedorais 
darbais.

Nors retai kada, bet tenka 
išgirsti, kad ir tarp mūsų lie
tuviškos inteligentijos, kuri 
skelbia apšvietą ir nurodinė
ja kitu blogus prasižengimus, 
ypač dvasiškijos-kunigu,ir jie 
į religiją arba kokį viršgam- 
tiškąjį visogalį jau netiki, o 
vienok pasimato ir ju nešva
rus prasižengimai, ypač do
roje. Tą patį padaro ir šiaip 
jau šiek-tiek “apsitrynę” 
žmonės.

Kas--gi tada kaltas, jeigu 
žmogus pažįsta jau šiek-tiek 
mokslą ir yra liuosas nuo re
ligijos, č blogai elgiasi? Gal, 
sakyčiau, prispiria papildyti 
prasižengimus dabartinis ne
tikęs surėdymas, vienok yra ir 
iš tokiu, kuriems, rodos, ne
kenktu taip labai tas surė
dymas,—bet ir iš tu atsiran
da griovėju doros ir šeimy
niško gyvenimo. Kaip tą 
klausimą išrišti—aš nežinau. 
Gal, atsiras iš tu, kurie rašė 
pirmiau apie tikėjimą ir be
dievybę, kad paaiškintu ir tą 
man neišrišamą klausimą.

S. J—nis.

Blaivus policistas.
Tarnaitė:—E, poniute, ta

sai policistas, ką tamistą taip 
tankiai lanko, yra girtuoklis, 
nes mačiau stovi ant gatvės 
apsikabinęs stulpą ir snau
džia.

Ponia:—O ne. Jis yra žmo
gus blaivus ir jeigu stovėjo 
apsikabinęs stulpą, tai jis 
tuom tarpu svajojo apie ma
ne. J. Kiškis.
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triukšmo kėlimą slavoku ku
nigas atsisakė toliau įleist 
lietuvišką Kurą su jo keistais 
parapi jonais.

Kitą sykį Kuras meldėsi 
madžaru bažnyčioj su savo 
ištikimais parapijonais. Vie
nas jo parapijonas tiek buvo 
priragavęs alkoholio, kad at
gal per burną jis išėjo. ' rž 
tokį nešvarumą madžaru 
nigas irgi nepriima Km > u 
jo maldomis ir parapijona s.

Reikia tikėtis, kunigas K j- 
ras ir sinagogoj negaus viš
tos melstis, o vietiniams lie
tuviams jis daro nemažai gė
dos su savo tokiais parapijo
nais. Baciu Juozas.

Baltimore, Md.
4 spalio vakare atsibuvo 

mass-mitingas, sušauktas 
vietinės rūbsiūviu neprigul- 
mingos unijos. Nors plaka
tuose ir buvo garsinta, kad 
bus garsus kalbėtojai, kurie 
išaiškįs taip skurdu darbinin
ku klesos padėjimą ir unijos, 
tikslą, vienok žmonių susi
rinko labai mažai. Unijos 
pirmininkas, atidarydamas 
susirinkimą, paaiškino, kad 
bus prakalbos, o paskui dis
kusijos. Pats, jausdamasis 
nesveiku, pavedė toliau ves
ti to vakaro tvarką savo pa- 
gelbininkui. Kalbėtojas bu
vo vietinis, visiems gerai pa
žįstamas, p. K.Mikušauckas, 
turintis neblogą iškalbą, tik 
gaila, kad nepasiskyrė te
mos savo prakalbai.

Nors minėtas mitingas bu
vo sušauktas su tikslu paaiš
kint, kas tai yra unija ir ką 
privalo jos nariai žinoti, bet 
kalbėtojas tos temos nesilai
kė. Išėjęs ant pagrindu pra
dėjo pasakoti, kaip jis yra 
užganėdintas iš tos garbės, 
kurią jis apturėjo šį vakarą 
kaipo kalbėtojas šiame gar
bingame susirinkime. Ir 
taip tęsė savo kalbą toliau, 
maišydamas viską, kas tik 
jam tuo kartatėjo į galvą: 
mokslą, paukščiu čiulbėjimą, 
orlaivius, mirgančias žvaigž
des, brangiausią tėvynę su 
jos grožybėmis, kapitalizmą, 
darbininkus, partijas, dva- 
siškiją, ir taip savo kalbą su
maišė, kad nieko negalima 
buvo suprasti, ką norėjo pa
sakyti. Privedžiojo daugy
bę visokiu “priklodu”, kaip 
jis juos vadina, tarp kuriu 
nepamiršo ir “ąžuolą su kiau
le”, kuris pas mus Baltimo
re j tiek kartu girdėtas, kiek 
minėtas kalbėtojas yra kal
bėjęs. Ir kaip tik pasako: 
“privesiu priklodą”, tuoj pu
blikoj ir pasigirsta šnabždė
jimas: “ąžuolas ir kiaulė”. 
Užbaigus kalbą, tvarkvedys 
padėkavojo kalbėtojui už 
prakalbą, publikai—už ramu 
paklausymą, kuri tiek buvo 
rami, jog kalbėtojas buvo 
priverstas pertraukti savo 
kalbą ir melsti, kad nusira
mintu. Tvarkvedys pasakė: 
“Dabar bus diskusijos”. Bet 
vietoj užklausti, ar turi kas 
kokius klausymus, pradėjo 
svarstyti vietinius reikalus. 
Iš to galima spręsti, kad uni
jos viršininkai nežino, ką 
reiškia diskusijos ir kaip jos 
atsibūna?

Tokios diskusijos ir pra
kalbos ne tik ką neatneša 
geistinu pasekmių, bet dar 
atgrąsina publiką nuo lanky
mosi. Klausytojas.

Brighton, Mass.
Spalio 11 tearališka kuopa 

“Perkūnas” statė ant scenos 
“Kovą”ir “Kerštingą Meilę”.

Lošta silpnokai ir nuobo
džiai. Pirmas veikalas būtu 
kiek geriau išėjęs, jeigu ak
torių Kalba būtu buvusi gar
sesnė ir aiškesnė, ypatingai 
merginu visai negalima bu
vo suprasti, ką kalba.

Po teatro buvo šokiai. Su
ėjo kelios dešimtįs airišukuir 
ėmė kelt tokią betvarkę, kad 
lietuviai turėjo stovėt kam
puose, kad apsisaugot nuo 
supurvinimo.

Našlės vaikas.

Korespondencijos
Rochester, N. Y.

Vietinis L. M. Kliūbas pa
rengė prakalbas. Susirinki
mą atidarė p. E. Katau- 
skas ir pranešė, kad jis 
ir prakalbą pasakysiąs, tik 
liepė prasišalint moterims, 
kuriu buvo 2 atėjusios, nes 
tai esąs tik vyru susirinki
mas. Vienos moteriškės vy
ras priešinosi, bet moters bu
vo tiek mandagios, kad pa
čios išėjo.

Čia ir pradėjo Katauskas 
savo kalbą. Jokiu būdu nega
lima buvo suprast, ką tas žmo
gus nori pasakyt ir ko jis no
ri. Nuolatos girdėjos ne
mandagus ir nedori žodžiai, 
kuriais ištikro pasipiktintu 
bile moteris. Turbūt, jo ži
nota, ką kalbės, todėl pats lie
pė moterims išeiti.

Kas kita su antru kalbėto
ju—p. K. Vaivada. Jis išro- 
dinėjo, kaip kilo pirmieji ne
sutikimai tarp Rochesterio 
lietuviu, prasidėjo visokie 
pravardžiavimais!. Jis paaiš
kino, kaip lietuviai galėtu 
visi gyvent santaikoj ir pa
kvietė rašytis į kliūbo na
rius.

Įsirašė 8.
Trečias kalbėjo p. J.Rickas. 

Jis kvietė rašytis į kliūbą ir 
tapt šios šalies ūkėsais. Pa
baigoj paaiškino, kad kalbė
tojai nuo demokratu partijos 
nepribus ir klubo nariai alaus 
negaus.

Rochesterio pilietis.
North Jay, Me.

Jau ir męs keliame tautą 
augštyn kojom. 15 spalio čia 
atsilankė dvi lietuvaitės, kas 
ir pakurstė mus atsižymėti. 
Čia lietuvaičiu nėra, todėl 
vaikinai labai išsiilgę buvo. 
12 vai. nedėldienio susirink
ta į svetainę, nusigabenta 
degtinės ir alaus; Mūsų mu
zikantai griežė taip, kad vos 
tiK ausjs galėjo ant galvos 
laikytis, o jaunikiai šoko 
tiek, kad net kalkes iš sienų 
išspardė. Šokiai užsibaigė 
4 vai. nakčia ir girti vaikinai 
traukė namo, atsiguldami ir 
vėl atsikeldami. Svečiai— 
merginos tik trauko pečiais 
ir juokiasi. Paskui sugrįžo 
jaunikiai ant Rimen gatvės 
pas vieną lietuvį ir pradėjo 
ten staugti veršiu balsais. 
Mat, norėta merginoms pasi
rodyt, kas labiau gali išrėkti, 
o tos galėjo pamislyti, jog 
čia gyvena kokie-tai džiovi
ninkai, kurie išsižioję trau
kią į save tyrą orą.

Tai mat, kaip atsižymėjo 
ir mūsų jauni lietuviai.

A. Petrikas.
Scranton, Pa.

Jau trečią sykį liko pema- 
grinęta Scrantono lietuviu 
bažnyčios byla. Pastaruoju 
sykiu sprendimą išnešė Penn- 
sylvanijos augščiausis teis
mas, sulyg kurio bažnyčia 
su visu jos turtu taip ir turi 
pasilikt parapijonu savastim, 
o ne airiu vyskupo, ko taip 
troško mūsų kunigas Kuras. 
Šitas kunigas turės užmokėt 
bažnyčios globėjams apie du 
tūkstančiu doleriu, o vysku
pas, nabagas, turės užmokėt 
visus teismo iškaščius. Aug
ščiausis teismas atsisakė pri
pažint, kad svetimą turtą 
vyskupas galėtu pasiglemžti: 
jei lietuviai bažnyčią pasta
tė, ji jiems turi ir priklausy
ti.

Kunigas Kuras neturi kur 
laikyt pamaldas, nes lietuviu 
bažnyčia jau ketvirtas metas 
kaip uždaryta. Pavyko jam 
įsįprašyt į slavoku bažnyčią 
pasimelst už numirėlį mieste
lyj Throop, Pa., bet jo pase
kėjai, girti būdami, ką-tik 

I nesusipešė bažnyčioj. Už



Vietines Žinios
Išauštant į nedėldienį, ka

da Clarence Hood sugrįžo na
mo ir rakino duris namo No. 
2 ant Rotolf gatves, jį- už
puolė trįs plėšikai. Vienas 
plėšikas kirto jam per galvą, 
kitas tuoj atbėgo ir paėmė 
už kojy, o trečias iškrėtė ki- 
šenius ir ištraukė auksinį 
laikrodėlį. Šiek-tiek atsi
peikėjęs Hood ėmė rėkti. 
Antra gatvės puse ėjo vyras 
su moterim, kuris šoko gel
bėti užpultąjį; jis ištraukė 
revolverį ir paleido šūvį, ku
ris sužeidė vieno plėšiko vei
dą. Visi trįs vagiliai leidosi 
bėgt rėkdami. Sužeistasis 
įspruko į W. Farnumo kie
mą, No. 4 St. Rotolf gat. 
Kiemo savininkas pamatė jį 
ir liepė neštis laukan. Va
gis tvirtino, būk jis pasislė
pęs nuo plėšikų, kurie jį už
puolę ir sužeidę. Savinin
kas nuvedė jį pas daktarą. 
Paskui policija suareštavo du 
žmones; pas vieną jų rastas 
Hoodo laikrodėlis. Spėjama, 
kad plėšikai gyVena So. Bos
tone.

A. name ant Warrenton gat
vės, nes jos jaunikis kunigas 
Richeson iš Cambridge susi
tarė apsivest su kita mergi
na, Violet Edmands iš Brook
line. Dabar paaiškėjo, kad 
Avis Linnell liko nunuodyta 
paties kunigo Richesono,/Ku
ris dabar liko suimtas ir lai
komas Charles Street kalė
jime. * Teismas prasidės 31 
spalio. Kunigas nupirkęs pas 
pažįstamą aptiekoriu pata- 
ssium nuodu ir davęs juos 
gert Avis Linnell.

Kas nori užsisakyti 1912 
metams kalendorių, ateikite 
į “Laisvės” spaustuvę, nes 
čia randasi įvairiausiu sam- 
palu.

Bostono policijos viršinin
kas St. O’Meara sumanė su
tvarkyt savo pajiegas. Jis 
darąs pienus, pagal kuriuos 
kiekvienas policmanas tu
rėsiąs gyvent tame distrikte, 
kur jis turi stovėjimo vietą. 
Daugiausiai policmanu gyve
na Dorchesteryj ir Roxbury j, 
o North Ende ir South Ende 
ju kaip ir nėra. Jei prireikia 
daugiau policijos kokiam- 
nors reikalui, reikia laukti, 
kol ji atvažiuos iš tolimu vie
tų. Jei policmanai būsią ten, 
kur jie turi stovėt, tuomet 
jie geriau pažinosią gyvento
jus ir galėsią tuoj pri'būt ant 
pašaukimo.

DIDŽIAUSIAS / z ur y vt y a 
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LIET. SOC. 
SĄJUNGOS 
AMERIKOJE
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A. G. Groblewski
COR. ELM & MAIN STS., PLYMOUTH. PA. 

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsių Lietuviškų — Lenkiškų Vaistų
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“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.

Prisiųskit už 1c. krasos ženklelį, gausite vieną “Kovos” num. pažiū
rėjimui.
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VIENATINIS LIETUVYS KOSTUA1IERIŠKAS

SIUVĖJAS GRIAUČIUS Bostone.
Siuvu Visokius SIUTUS, OV ERKOTUS ir visokius rūbus.

Kiekvi<-nani pritaikau pagal jo norą ir pasiuvu pagal naujausią madą. 
Išplaunu, išvalau, išprosinu ir sutaisau senus vyriškus ir moteriškus rūbus. 
Darbą gvarantuoju.

Kas užsisakys dabar pas mane siūtą arba overkotą, tam duosiu dovanų 
1 dol. vertes knygų. Abelnai visiems savo k<>.stumerinms duosiu dovapas. 
Taigi, gerbiamieji lietuviai, be ką einat ten, kur negalit lietuviškai susikal
bėti ir išreikšti, kokią drapaną jus norit siūti, ateikit pas mane, o aš atliksiu 
visokį darbą pagal jūsų tikrąjį norą ir daug piginus už kitus.

Visiems mano kostumeriams, kurie gyvena šalę Bostono, apmoku kelio
nės lėšas, jeigu jos nėra augščiau 1 dol.

JULIUS BUKANTIS
77 A Endicott Street Boston, Mass.

NAUJOS 
labai žingeidžios KNYGOS

PASAULIŲ RATAS-. Astronomiškas 
aprašymas mūsų saulinės sistemos.... 25c

NAUJAUSIOS DAINOS IR EILES.
Čia telpa apie 80 įvairių dainų.............20c

KERŠTINGA MEILE. Tragedija 3-se 
aktuose. Labai žingeidi skaityt ir pa
ranki lošt..................................................10c

MEILES KARŠTLIGE. Mintįs ir pri
lyginimai apie dabartinį supratimą mei
lės .................................................................20c

Taipgi gaunamos visokios lietuviškoj 
kalboj kningos. Reikalavimus ir pini
gus siųskit šiuo adresu:
I CTDODI 30 West Broadway
J. O1KU1 UO, SO. BOSTON, MASS.

Telephone Fort Hill 50-1

ADVOKATAS
ATLIEKU VISOKIUS REIKALUS

Nelaimes, Skundus, ReikalaVimus, 
Ukesiškas Popieras, Persiskyri
mus ir visokius teismo dalykus.

1 -A IN S F7 15 R Gyduoles sutai- 
APTIEKA somos atsakan- 

čiai pagal viso
kius receptus per registruotą aptiekoriy. 
Užlaikome Cigarų, Sodos ir Visokių 
Saldumynų (kendžių). Atsilankykite!

S. W. WILLIAMS, Reg. Phar.
Kam. Broadway Ir Dorchester Ave., So. Boston

VADOVAS KELIAUJAN= 
TIEMS Į AMERIKĄ IR 
IŠKELIAUJANTIEMS.

Jeigu nori žinot apie visas laivų kom
panijas, kokie yra laivai, iš kur jie iš
plaukia ir kur priplaukia, kiek kur yra 
mylių, kur randasi didieji kompanijų 
offisai, kokius žmones įleidžia j Šuvie- 
nytas Valstijas ir kokių neįleidžia, kiek 
vertės turi kitų žemių pinigai, tai pri- 
siųsk 15c. stampom žemiau nurodytu 
adresu, o apturėsi minėtą knygelę.

J. VALUKONIS,
261 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Perkant žiūrėk, kad butą tu marke, 
o Kausi teisingai.

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

Lynne vis dar streikuoja 
čeverykv kirpėjai už 8-ni;i 
valandų darbo dieną. Jei 
streikas trauksis dar ir šią 
sąvaitę, tai įvairiuose čeve- 
ryku dirbtuvių skyriuose liks 
be darbo 23,000 kurpiu, nes 
medegos stokuoja. Tūli kir
pėjai.dirbo iki šiol, nes turė
jo padaryti apsiimtąjį darbą. 
Kaip tik jie užbaigs tą dar
bą, tuoj visi sustreikuos ir 
neeis dirbti, kol tik nebus pa
darytas užtikrinimas apie 8 
vai. darbo dieną. Darbda
viai skelbia, kad jie neįstengs 
užlaikyt dirbtuvių, jei išpil
dys darbininku reikalavimus. 
Unįjistai gi sako, jog darb
daviai meluoja, nes kirpėjai 
dirba nuo štukiu ir valandos 
nedaro didelio skirtumo darb
daviams. Tik 2 darbdaviai 
iš 83-ju pasirašė iki šiol ant 
naujo užtikrinimo.

“Laisvės” spaustuvėj gali
ma gauti puikiausiu laiškams 
popieru su geriausioms eilė
mis ir gražiausiomis kviet- 
komis už labai mažą kainą.

Gryno aukso žiedus 14K. 
gausite pas Petrą Bartkevi- 
čią. Du šliubinius žiedus už 
8 dolerius, ką kiti neparduos 
nė už $12. Taipgi, jeigu rei
kia laisniu apsivedimui, aš 
pagelbsčiu išsiimti už dyką. 
Laikrodėlius parduodu per šį 
mėnesį pigiau ant 25%.

Petras Bartkevičia, 
877 Cambridge, St.

Cambridge, Mass.

Kalbu lietuviškai
,, lenkiškai
,, rusiškai
,, latviškai

Morris Katzeff
294 Washington St.

Room 738 BOSTON, MASS

SAMPALUS SIUNČIU UŽ 15c. 
$1.00 VERTES.

Kas prisius 15c. uždengimui persiun
timo lėšų, tas aplaikys 7 auksuotas mo
teriškas špilkas, 3 vyriškas, 12 atvirų 
laiškelių sujpaveikslais, perstatančiais 
miestus, upes, kalnus, girias ir t. t. ir 
paveikslėlį 1 colio didžio, perstatantį 
puikią merginą bei vaikiną, su auksuotu 
frėmuku. Minėti dalykai yra vertės 1 
dol. Gera proga štorninkams, agentams 
ir visokiems perkupčiams. Reikalauji! 
agentų. Atsigaukit tuojaus.

L. J. CECHUS, '
Box 382, - - Vancouver, Wash.

“VIENYBE LIETUVNINKŲ”
Įkurta 1886 m._ Laikraštis išeinantis jau 26 metus.

Preke metams Amerikoje $2.00; pusei—$1.00.
,, užrubežije— $3.00; Canadoje—$2.50.

Quincy’s universalistu baž
nyčios naujasis kunigas-mo
teris, Fannie Austin, savo 
pasikalbėjime su reporteriu 
pasakė, kad žmonės neeina į 
bažnyčią todėl, kad jie nebi
jo jau pragaro ir kančių, to
dėl, kad bažnyčia jau nėra 
vienintele vieta, kur galėtu 
giminės ir draugai pasimaty
ti, kad moters jau turi kito
kias vietas susirinkimams ir 
pasirodimams su naujom ke
purėm ir laibais, kad žmonės 
pradėjo pripažinti, jog kūną 
nemažiau reikia aprūpinti, 
negu dūšią. Ji tikrina, kad 
prie bažnyčių turi būt įreng
ti įvairus pasilinksminimai, 
sueigos, jei norima, kad su
augusioji publika nepamestu 
jos. Labiausiai ji pasitiki ant 
vaiku ir pataria steigti baž
nytines mokyklas, kinder- 
gartenus ir rengt pamokinan
čias sueigas. Ištikro, prisieis 
bažnyčias paversti į gimnas
tikų namus, jei parapijonu 
skaitlius vis taip mažįsis.

Skaitytojų atydai!
Šiuomi pranešame visiems 

tiems, kurie užsirašėt “Lais
vę” ant puses metu nuo 1-mo 
numerio, jog prenumerata 
jau pasibaigė su 26 numeriu. 
Todėl, gerbiamieji, kurie tik 
nenorit su “Laisve” persi
skirt ir ant toliau, malonė
kite prenumeratą atnaujinti. 
Geriausiai užmokestį siusti 
Money Orderiais. Užsipre
numeruojant “Laisvę” arba 
užsimokant už ją, visada ad
resuoki! taip:

“LAISVE”
242 W. Broadway

So. Boston, Mass.

PARDAVIMAI.
Parsiduoda 8-ių ruimų namas, tinkan

tis gyvent 2 familijoms. Taipgi storas 
ir virtuve. Viskas parsiduoda labai pi
giai. Atsišaukit pas:

Miss. M. A. Fitzgerald, 
514 East Broadway, So. Boston, Mass.

Pirkite Knygutę

“Apie Atskirimo 
Ženklus”!

Visur matai rašte šitokius 
, . : — ;!?()“” ženklus 
tarp žodžiu. Jei nori žinot, 
ką jie reiškia, ir kur juos rei
kia statyt, nusipirk minėtą 
knygutę, kuri gaunama tik
“LAISVES” REDAKCIJOJ

Kaina 15c.

SENIAUSIA, DIDŽIAUSIA VIE- A/TCMTi’ IDA 
NATINE LIETU V. BROOKLYNE AVI L-tIn i LJ

Parduodame laivakortes (šifkortes) ant geriausių ir greičiausių 
laivų, visų linijų, į Lietuvą ir iš Lietuvos. Padarome reikalingas po
pieras per rubežių su paliudijimu konsulio, siunčiame piningus į visas 
dalis svieto greitai, pigiai ir saugiai, taipgi padarome doviernastis. 
Viską atliekame kuonogeriausiai. Kreipkitės šiuo antrašu:

Egiutero No. 1. - - - 25c.
Egiutero No. 2. - - - 60c.
Žmijecznik - 25c., 50c. ir $1.00
Gumbo Lašai - 35c.
Meškos Mestis - - - - 25c.
Trejanka ----- 25c.
Linimentas Vaikams - - 25c.
Gyduolės nuo Kosulio - - 25c.
Liepų Balsamas - . - - 25c.
Antylakson dėl Vaikų - - 25c.
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių 25c.

,, nuo Kirmėlių dėl suaugusių 35c.
Vanduo nuo Akių Skaudėjimo - 25c.
Ugniatraukis - - - - 25c.
Skilvio Lašai ' - - - - 25c.
Gyduolės užlaikymui Viduriavimo

ir Kruvinosios - - - 75c.
“Uicure” arba gydymas

Reumatizmo - $3.50
Gyd. dėl nemalimo Pilvo - ' - 50c. 
Milteliai apstabdvmui

Galvos Skaudėjimo _ - - 15c. 
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 Apsaugotojas - - 50c.
Muilas Plaukų Saugotojas - 10c.
Milteliai nuo Kepenų - - 35c.
Valytojas Plėmų Drabužiuose - 25c.
Rožės Balsamas _ - - 25c.
Kindei- Balsamas - - - 25c.
Bobriaus Lašai - - - 50c.
Švelnintojas - - - - 35c.
Kraujo Valytojas - - - $2.00
Nervų Ramintojas - $1.00
Egzema arba Odos Uždegimas

pas Vaikus - - - $1.25
Groblevskio Pleisteris

(Kaštavolo) - 25c.
Pamada Plaukams - - - 25c.
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausjse 25c. 
Gyduolės nuo Riemens _ - - 50c.
Vengriškas Taisytojas Ūsų - 15c.
Inkstų Vaistas (mažesnė) - 25c.
Inkstų Vaistas (didesnė) - $1.00
Akinės Dulkelės ... 25c.
Gydymas nuo uždegimo J Jan tų arba

abelnai Skausmo ir Škorbuto $1.25 
Gyduolės ir Mostis nuo Parkų

ir Niežų - - - _ - $2.00
Gyd. ir Mostis nuo Dedervinės $2.00 
Gyduolės nuo Paslaptingos Ligos $50

e) (d
& Tel. 1990 Roxbury W
$ DR. M. J. KONIKOW f
0 548 Warren Street

Prieš Elm Hill Ave. c) (o
§ ROXBURY, MASS. $

Valandos: 2-3 ir 6-7 P. M. 5
£ Nedaliomis 2-4 P. M. £

Kalba rusiškai, vokiškai ir ang- 2 
§ liškai.
* (O

Jei norite nusiimt gražią

Tai ateikite pas
F-AUK PHOTO CO.

767 Washington St., Boston, Mass.
Męs jums padarysime puikiausią pa

statomą fotografiją už žemiausią kainą 
be ekstra užmokesčio vaikams. Nui
mamo fotografijas visokių grupų, susi
rinkimų, piknikų ir ką tik galim nuimt 
su mus didele Kamera'. Atsilankydami, 
atsineškite šį apgarsinimą, o nuleisime 
pigiau. Neužmirškite antrašo:

FAUK PHOTO OO.
767 Washington St., Boston, Mass.

PIGIOS BRITVOS.
Pas mane galite gauti naujausios iš- 

dirbystės labai gerų ir visai pigių brit- 
vų, taip kad užmokėsit du sykiu pigiau, 
negu kitur, o skųsdamiesi džiaugsitės. 
Galite užklaust per laišką.

P. Baltrenas,
4 Church St., Waverley, Mass.

120-24 GRAND ST., BROOKLYN^, N. Y.

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip
gi privalo užlaikyti visada mūsų puikias 
Lietuviškas gyduoles savo storuose ant 
pardavimo, kad mūsų tautiečiai reika
laudami, galėtų pas savo štorniką nusi
pirkti ir .ngvęįJš:'AwV’aiYįiivik'ains tose 
apielinkėse. Štornikai, rašykite parej- 
kalaudami gyduolių, nes iš to geras už
darbis, ir parduokite mūsų tyras Lietu
viškas Gyuuoles, kurias męs gvarantuo- 
jame'. Rašykite šiuo antrašu:

KRAJAVI ŠKAPLERIA1.
Austiniai krajavi škapleriai, galioni- 

niai ir bieliniai, parsiduoda po 25c. tuzi
nas, šilkiniai po 40c. tuzinas. Agentams 
pasiunčiam prabeles dėl pažiūrėjimo. 
Trejos devynerios (trojankos) krajavos, 
Palangos aptiekos, prekiuoja bertainis 
svaro 25c., svaras 90c., 10 svarų arba 
40 bakselių $5.00. Popiera su konvertais j 
gromotų rašymui, su visokiais apskaity
mais ir su kvietkomis, parsiduoda po 25 į 
centus už tuziną. 75c. už 100. 6 dol. už į 
1000. 10 dol. už 2000. Užlaikom visokių : 
pavinčavonių, altorėlių ir šilkinių abro- . 
želių su lietuviškomis maldelėmis par
duodam tuzinais ir šimtais; turim viso
kių knygų ir maldaknygių. Reikalau
jam agentų ir duodam gerą uždarbį.

K. J. INTAS,
P. O. Box 1724, New York, N. Y.

IL1ETUV1SKAI-LENK1ŠKAI-RUS1ŠK AS

DAKTARAS
ALB. G. GROBLEWSKI

COR. ELM & MAIN STS., PLYMOUTH, PA.

ĮDEK LA1ŠKAN VIENĄ DOLERĮ, 
ir užrašyk adresą: “TARKA”, Box 895, 
New York, N. Y., tai per visus metus 
siuntinėsime" naują paveiksluotą pašai
pos ir pajuokos mėnesinį laikraštį 
“Tarka”, iš kurio turėsi juokų visam 
amžiui.

Vienatinis mus tau
tos Medicinos Profe
sorius Massachusetts 
steite. Jau arti 18 
metų, kaip aš pasek
mingai gydau ir at
lieku operacijas. Tė- 
myk!!! Neik jieškot 
manę j aptieką ant
kampo po mano ofisu, bet lipk vienais 
trepais augštyn iš num. 7 Parmenter St. 
Durys mano ofiso nuteptos baltai, o vir
šui jų ant lentos didelėm raidėm parašy
ta “Lenkiškas Daktaras”. Offiso va
landas: nuo 9 iki 11 ryto, nuo 1 iki 2 po 
piet ir nuo 6 iki 9 vai. vakare. y

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

Telephone Richmond 1967-R.

e) g
* Akušerkas 
2 =^== § g F. STROP1ENE g 

Pabaigusi kursą Womans Medi-
<0 cal College, Baltimore, Md. O

Pasekmingai atlieka savo dar- O 
g bą prie gimdymo, taipgi suteikia 
& visokias rodąs ir pagelbą įvairio- 
e) se moterų ligose. <5
§ — W

OFFISAS RANDASI: (3

X 30 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.
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VIENINTELE SĄKROVA

Ruskos Degtines.
Kurie tik rengsite Balius arba vestu

ves, atsišaukite pas mus, o męs prista
tysime Jums už olselio prekes visokių 
gardžiausių gėrymų vietinių arba kra- 
javų. Tai vienatinis didžiausis whole
sale Bostone, todėl persitikrinkit!

JOSEPH P. SPANG
579=589 Atlantic Avenue

BOS'TOiN, MASS.
Tai vienatinė vieta, kur galite rast 

geriausį patarnavimą. Pas mus dirba 
lietuvis STANISLOVAS MATCHUS^ 
kuris parduos pagal žemiausias prekes. 
Negalint atvažiuot, atrašyk laišką, pa
rašyk, kokių gėrimų ir už kiek nori, o 
męs prisiusime. Laiškus rašykite lie
tuviškai. Pinigus galit siųst kaip pa
rankiau.

Neužmirškit musų adresą Ir vardiji 
Eit tik dvi minutos nuo South Station. 

Atsilankykit visi.
Su pagarba ST. MATCH US.

SENIAUSIAS RUSIŠKAS

B. U. BF3RINARD
Praneša, jog jo offisas prie 195 
Dorchester St., So. Boston,Mass., 
yra atdaras nuo 4 iki 5 vai. po 
piet. o prieš tą ar po to laiko tele- 
fonuokite 160 South Boston arba 
524 Roxbury. Gyvenimo vieta 
19 Gaston St., šalę Warren St., 
Roxbury, Mass,

So. Bostono Lietuviu Lab
darystės Dr-jos susirinkimas 
atsibus 1 d. lapkričio, 8:30 
vai. vakare po numeriu 339 
Broadway. Geistina būtu, 
kad susirinktu visi sąnariai ir 
atjaučiantieji tam darbui.

60 kp. L. S. S. rengia pra
kalbas, kurios atsibus 29 d. 
spalio (Oct.), 7 vai. vakare, 
po No. 376 Broadway. Kal
bės visi geresnieji vietiniai 
kalbėtojai.

Pereitam numeryj rašėme, 
kad Naujosios*Anglijos kon
servatorijos studentė Avis 
Linnell nusinuodijo Y. M. S.

PAGARSINIMAS.
Kiekvienam yra reikalingi kaklaryšiai 

(naktaizos), o aš turiu jų naujausios 
mados ir dailiausių išdirbinių vaikinams 
ir merginoms, padarytų iš geriausio šil
ko ^Cheney Silk); išaustos įvairių kole- 
rių ir mainomos išžiūros. Kaina už dvi 
naktaizas $1.00. Kas tik prisius Money 
Orderį, tas tuojaus apturės 2 naktaizas, 
kokias tik norės išilgai ir skersai riša
mas. Kiekvienam vėlinu persitikrinti, 
o būsit užganėdinti.

Pasarga. Jeigu prisiųstos naktai
zos nepatiktų, tai priimu atgal ir pinigus 
sugrąžinu. Adresnokit taip:

Kazimieras Weliczka
28 Bissell St., So. Manchester, Conn.

Farma ant pardavimo.
Parsiduoda labai pigiai žemės GO akrų 

su viršum; žemė lygi,pirmos klesos, tin
kanti dėl daržų, dalis girios su geroms 
ganykloms, sodas ir daug visokių me
džių. Stuba gera, ant 2-jų lubų, su 8 rui
mais, bania didelė, vietos dėl 30 karvių 
ir 3-jų arklių, vištinyčia dėl 200 vištų ir 
kitos triobos, taipgi visoki ūkės įrankiai 
ir šieno pilna bania (daržinė). 10 kar
vių, 2 arkliai, kiaulių, vištų, ančių ir žą
sų. Farma randasi arti Bostono, mies
te Bedford, Mass. Puikus plentas iki 
pat Bostono, ką yra smagus važiavimas; 
iki strytkariui ir trainui nueit 10 minu- 
tų. Parsiduoda iš priežasties turėjimo 
kito biznio. Parduosime su viskuom už 
$6.500.

A. ZVIINUIUAS, 
Springs Road, Bedford, Mąss.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

APTIEKA
Sutaisome Receptus su didžiausia 
atyda, nežiūrint ar iš Lietuvos atvež
ti ar Amerikoniški. Gyduolių galite 
gauti, kokias tik pasaulyj vartoja, 
taipgi visados randasi lietuvis aptie- 
koriusK. ŠIDLAUSKAS.

EDVARDAS DAUV 
Savininkas

18 Broadway, So. Boston, Mass.
Galit reikalauti ir per laiškus, o 

męs prisiusime gyduoles per expresą.

Telephone 4221-M Oxford. t

DR. ST. ANDRZEJEWSK1
Vienatinis Lietuviškas Ir Lenkiškas

DENTISTAS
Sugedusius dantis 

pataisome. Skaudan- 
iwS č*us ištraukiame be 

iokio skausmo.
Offiso Valandos:

Nuo 9 vai. ryte iki 8 vakare.
238 Harrison Ave.

BOSTON, MASS.

J. P. TUHNIUA
Užlaikom didelę

Krautuvę fe 
Deimantų, Laikrodžių Waltham ir 
Elgin, ir Šliūbinių Žiedų. Užlaikom 
keliaujančius agentus ir orderius pai
mam ir pristatom į namus. Užlaikom 
taipgi Didelę Sankrovą DRAPANŲ:Vy- 
rams Siūtus, Overkotus ir Marškinius.

Duodam ant bargo ir ant išmokesčio.

S122 Washington Street
BOST ON, MASS.

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

Pajieškojimai.
Pajieškau giminės Povilo Norbuto iš 

Kauno gub., Kevekų parapijos, Latvi- 
galos sodžiaus. Aš girdėjau, kad gyve
na Chicago, Ill. Kas apie jį žino malo
nėkite pranešti, nes turiu svarbų reika
lą. Praneškit šiuo antrašu:

Viktorija Norbuth,
Wheaton Seminary, Norton, Mass.
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LAIVAKORTES
Steitas

tni

Took Out! You’d better 
take care of Yburself"

Galvos skaudėjimas, gerklės sope, 
skaudėjimai krūtinėje, šonuose, pabrinkę
muskulai ar kitoki slogų ženklai nemeis 

; sunkų padėjimą jeigu vartosi

Dr. Richter’io
PAiN-EXPELLERI c 
sulyg to, kaip yra nurodyta ant pake- 
pamėg^iojimų’ir~klastavimų, žiūrėk 
tik kad'butų Inkaras ir mūsų vardas. 
P. AD. RICHTER & CO., 215 Pearl St., New York.

Richter'io P!116b yra geros nuo viduriu 
sukietėjimo. 25c. ir 50c. ’

BUK 
VYRAS

KNYGŲ
Vysai Dykai Del Viru

Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk del vyru. 
Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima krauja 
arbasypili.nubiegima siektos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išmietimus, negromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas, 
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidomas sava 
haniuse privatiškai, slapta ir labai pygjai. 9

Ta, dykai įgauta knyga, pasakis jums kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuve žinios, katrus ture žinoti kožnas vedes arba 
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktarą, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku 
lygu. Tem ykit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
užmokam už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir'adresa ant 
žemiaus paduotu kuponu, katrų siusk mums šendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & CO., L 9 0 6 22 Fifth Avenue, Chicaxo:

Godotinas Tamista: Papal Tamistos prižadiejma, aS norleCjau 
jogTamista prisiustumei man vysai dykai vena jusu knyjjadel vyru.

Vardas

Kam gi Laivakortes pirkt pas kokį ti n žydelį, kad galima gaut pas lietu
vį agentą atvažiavimui ir išvažiavimui net 9-nių kompanijų 1-mos, 2-ros 
ir 3-čios klesos laivais?

Visuomenės, Kulturos, Politikos, Literatūros, 
Populiariškai-Moksliškas LAIKRAŠTIS 

Nuo 14 d. lapkričio, 1911, eis du sykiu sąvaitej. 
Kas užsirašys “Laisvę” iki 14 d. lapkričio, tai gaus ją per ištisus me
tus tik už $1.50. Nuo 14 d. lapkričio “Laisvės prenumerata Suvie
nytose Valst. metams bus 2 dol., pusmečiui 1 dol. Užrubežiuose - me
tams 3 dol., pusmečiui—$1.50

Ant pažiūrėjimo siunčiam vieną numerĮ DYKAI!
Užsirašant laikraštį arba turint kokius nors reikalus adresuokite taip:

441 AlCVp” 242 West Broadway
V Cf SO. BOSTON, MASS.

Kataliogas Visiems Dykai!
Kožnas žmogus mokantis skaityti 

privalo turėti musą Kataliogą, kuriam 
atras dai jelį visokių daiktų. Musų 
Banka priima pinigus užčėdyjimui ir 
moka 4-tą procentą. Siunčia pinigus 
ir parduoda laivakortes į visas dalis 
svieto^pigiaus kaip kiti. Spaudinam 
visokius drukoriškus darbus greitai, 
gerai ir pigiai. Reikalaudami kata- 
liogo prisiųskite 2c markę ant adreso:
GEO. a. Pupausky & <£

2342 SO. LEAVITT ST. CHICAGO, ILL.

Čia ir PINIOU.S jums pasiunčia į visas pasaulio dalis greitai ir pi
giau negu kur kitur. Važiuojantiems Lietuvon parūpinu guberskus paš- 
portus, taipgi ir atvažiuojantiems jokios baimes nėra pereit rubežių 
(gronyčią). Važiuojančius patinku ant stočių Bostone ir New Yorke, 
nes aš užlaikau 2 offisu. Norėdami Pinigų siųst ir pirkt Šifkorčių, pra
šykit aplikacijos, pridedami už 2 c. stempą iš jums artimiausio offiso.

GEORGE BARTASZIUg
261 Broadway, 558 W. Broome St.
SO. BOSTON, MASS., NEW YORK CITY,N.Y.


