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No. 1. Metas I

AMERIKOJ Priežastis nežinoma. Jis pa
liko miegančius namie pačią 
ir 5 vaikus. UZSIENYJ

Socijalistai ima viršų.
Nežiūrint į kunigu keik

smus ir kapitalistu draudi
mus, socijalistai žengia vis 
pirmyn ir pirmyn. Galima 
pilnai laukti, kad ateinan
čiuose prezidento rinkimuose 
soči jai istu partijos kandida
tas gaus 2,000,000 balsu.

Iš Schenectady, N.Y., atė
jo žinia, kad ten majoras ir 
visi miesto viršininkai, išė
mus vieną, liko išrinkti iš so- 
cijalistu partijos. Į pavieto 

, viršininkus irgi pateko di
džiuma socijalisty.

Ohio valstijoj 10 miestu iš
rinko socijalistus majorais. 
Canton ir Lima yra dideli 
Ohio valstijos miestai, kur 
yra socijalistai majorais. 
Tos pačios partijos majorai 
yra Lorain, St. Marys, Bar
berton, Cuyahoga Falls, 
Mount Vernon, Toronto, Sa
lem, Fostorija ir Martins Fer
ry. Mieste Columbus liko iš
rinkti 4 socijalistai į konsil- 
manus ir gauta 10,000 balsu 
už socijalistu partiją. Hamil
tone socijalistams tik berei
kėjo 140 balsu, kaip visi vir
šininkai būtu patekę iš ju 
partijos, vienok ir tai vice- 
majoras ir konsilmanai iš
rinkti iš socijalistu partijos.

Utah’os valstijoj socijalis
tu rankose atsidūrė penki 
miestai Murrey, Manti, Eu
reka, Tintic ir Stockton.

Kansas, Mississippi ir New 
Mexico valstijose socijalistai 
gavo tiek balsu, kad senosios 
partijos vos tik laimėjo rin
kimus ir tai nepilnai.

New Yorko miesto virši-

Manchester, N. Y., 10 lap.
Pas miesto klerką išsiėmė 

apsivedimo popieras John 
Hunter ir Mary Martia, abu 
17 metu amžiaus. Tėvai su
tiko leist jiems apsivest.
Gatvių šlavėjai už streiką.

New York, 10 lapkr. Čia 
streikuoja pelenu ir sanšla- 
vu vežiotojai. Buvo atsiradę 
streiklaužiu, tad gatvių šla
vėjai privertė juos šįryt mest 
darbą. Pasiusta policija mal
šini šlavėjus, kurie nelabai 
nusigando ir pasipriešino. 
Daugelis areštuota.
Sumušė savo advokatą.
Richmond, Va., 10 lapkr.

-Kada siuvėjas Ercole Sub- 
reizi pralošė bylą teisme šian
dien, tad jis tuoj užpuolė ant 
savo advokato ir smarkiai 
apkūlė jį. Teisėjas norėjo pa
sodinti jį už tai ant 20 dienu 
į kalėjimą, bet advokatas 
meldė jį paliuosuoti, kas ir 
padaryta.
40 žmonių ant orlaivio.
San Diego, Cal., 10 lapkr. 

—Tolliver padarė tokį orlai
vį, kuriuo galės lekioti 40 
žmonių. Šiandien daryta su 
juo lakstymai. Pasažieriais 
buvo išradėjas ir Jo žmona. 
Motorus valdo 6 inžinieriai. 
Ant orlaivio yra elektra, te
lefonas ir prožektoriai.

Baugina.
Martins Ferry, Ohio,

lapkr. -American Sheet and 
Tinplate kompanijos dirbtu
vės darbininkams pranešta, 
būk nuo 15 lapkr. dirbtuvė 
užsidarys ir liks paleista 2000
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Revoliucija Chinijoj.
Šanghai, 9 lapkr.—Tuang- 

Ši-Kai važiuoja į Pekiną, kad 
padaryt santaiką tarp revo- 
liucijonieriy ir imperatoriaus. 
Jis kaltinamas kaipo didžiau- 
sis revoliucijos sukurstytoj as, 
todėl be sargybos nesijudina 
nė iš vietos. Jis ketinąs ap
siskelbti Chinijos diktato
rium.

Miestas Pękin randasi jau 
sukilėliu rankose. Imperato
riaus rūmai dega, o jis pats 
kasžin kur išbėgo.

8 lapkr. anksti ryte Nan- 
kingo gyventojai liko išbu
dinti šūviais. Mat, revoliuci- 
jonieriai ėmė atakuoti šį 
miestą. Vienok valdiškoji ar
mija buvo kur kas stipresnė 
ir sukilėliai turėjo pasitraukt, 
palikę 100 žmonių negyvais. 
Valdžios kariumenės apie 
Nankingą randasi apie 10,000 
ir ji yra gerai apginkluota, o 
sukilėliams stoka amunicijos.

Į šiaurinę Chinijos dalį pa
siusta dar keli tūkstančiai 
valdžios kareiviu. Cing King 
apylinkėj pasiusta 3000 val
džios kareiviu prieš sukilė
lius. Tokiu būdu kova dar 
gali prasitęsti.

Pekine dega daugelis na
mu ir tūlose miesto dalyse į- 
vyko skerdynės.

Karės valdyba išleido pro
klamaciją, kurioj ji kviečia 
kiniečius pašvęsti gyvastį ir 
nebijot mirties, kad tik nu
malšinus revoliucijonieriūs. 
Joje prižadama sumažinti 
daugelį mokesčiu-

dangi Italija padare daug 
blėdies orlaiviais Turkijai 
Tripolyj, tad Turkijos valdžia 
paskyrė 50,000 doleriy gar
siausiam orlaivininkui Gusta
vui Hamel’ui, kad jis suor
ganizuotu orlaiviu laivyną, 
kuris galėtu veikti prieš Ita
lijos orlaivius ir armiją.

RUSIJOJ LIETUVOJ

ninku rinkimuose soči jalistai\ , ,. . , „ , , , ,\darbinmky. Sakoma, kad ka-gavo 33,446 balsus.
Pirmas didelis Jung. .Val

stijų miestas Milwaukee išrin
ko 1910 metuose 5 balandžio 
savo majoru socijalistą Emilį 
Seidelį ir tos pačios partijos 
miesto tarybą. Buvo gauta 
7000 daugiau balsu, negu ga
vo demokratai ir republiko- 
nai. Paskui Milwaukee iš
rinko į Jung. Valst. kongre
są socijalistą Bergerį. Balan
džio mėnesyj 1911 metu soci
jalistai laimėjo 3-se Illinojaus 
miestuose: Grand City, kur 
majoru liko socijalistas ir 3 
afdermanai iš tos gi partijos; 
Canton, kur išrinkta 6 socija
listai į aldermanus ir O’Fal
lon, kur majoras, miesto 
maršalas ir gatvių inspekto
rius ir 2 aldermanai liko iš
rinkti iš socijalistu partijos. 
Graffon, III., socijalistu ma
joras gavo tik 36 balsais ma
žiau .

Kapitalistai tikėjos, kad šį
met socijalistai gaus visai 
mažai balsu, nes nebuvo be
darbes metas. Jei taip ir to
liau eis, o abejonės mažiau
sios nėra, tai už keliu metu 
Ameriką valdys socijalistai.
Policijos viršininkas nu

sišovė.
Washington,. 10 lapkr.— 

Anksti ryte atėjo į pa
nos Almos Lenox namus Wa- 
shingtono policijos viršinin
kas, William Dulaney, ir pa
sakė jai, kad nusišaus. Jis 
pridėjo revolverį prie kaktos „ o__ _________  .. o
ir paleido šūvį į smegenis.1 už republikony kandidatą.

pitalistai nori atkeršyt dar
bininkams už išrinkimą soci- 
jalisty į miesto valdybą.

66,527 moters balsuos.
Los Angeles, 10 lapkr.

Kadangi 5 gruodžio įvyksta 
čia miesto urėdninky rinki
mai, tad ir moters skubinasi 
užsiregistruoti. Iki šiol jau 
užsirašė 66,527 moters, ku
rios galės balsuot.

teiktuose sukilėliai paėmė 
viršų b’ užmušė valdžios ka- 
riumenės komanduotoją. Pa
imti miestai Wong-Ting-Tog,

Hen-Fall River, 11 lapkr. 
ry Maher, audėjas, šeimyniš
ky nesūsipratimy dėlei nušo
vė Juozą Morisette, mirtinai 
sužeidė ponią Delia Tessier ir 
pats sau galą padarė. Mat, 
jo pati mylėjusi kitą vyrą, 
apie ką jis dažinojo ir šituo 
nužudymu atkeršijo jai.

Balsąviniui mašina.
Liko išrasta mašina balsa

vimui. Išradėjai perstatė ją, 
iš ko paaiškėjo, kad balsavi
mai galės būt atlikti į valan
dą laiko. Balsuotojas pa
spaustam tikrą guzikutį prie 
to kandidato vardo, kurį jis 
nori išrinkti. Net ir neužra
šytus kandidatus galima bus 
pažymėti ir klaidas atitaisy
ti. Tokia mašina sučėdysian- 
ti vienam tik Bostonui 75,000 
dol. kas metai.
' Dar vienas socijalistas 

majoru. I '
Rockaway, N. J., 11 lap

kričio.—Čia liko majoru iš
rinktas socijalistas /Mattews. 

1 Jis gavo 26 balsais! daugiau

j..

Sukilėliu rankose jau esą 9 
didieji miestai ir daugelis ki
tu žymiu miestu. Amerikos, 
Vokietijos, Japonijos ir kitu 
valstybių laivai atplaukė, 
kad apsaugot ateiviu gyvas
tį ir turtą. Šimtai ateiviu sė
da į laivus ir važiuoja iš Chi
nijos arba į neapimtas suki
limu vietas. Manču dinasti
jos tūli nariai patįs save žu
do, kada mato, jog nuo re- 
voliucijonieriy neišspiuks.

10 lapkr. iš Nankingo pra
neša, kad ten įvykusios bai
sios skerdynės. Čia kol kas 
viršų turi Manču kariumenė, 
todėl ji leidosi skersti visus 
tuos, kas nenešioja kasu. Pa
sigailėjimo nėra nė moterims, 
nė kūdikiams. Pasirodymas 
pas bile ką baltos kišeninės 
skepetaitės ir-gi veda jį prie 
mirties. Nuo pat aušros iki 
sutemstant buvo skerdžiami 
ant gatvių net visai nekalti 
žmonės. Senoji miesto dalis 
padegta.

Berlyną valdys socija
listai.

Berlynas, 9 lapkr.—Mies
to viršininku rinkimuose vi
sos vietos teko socijalistams 
ir tik vienas liberalas liko iš
rinktas. Tokiu būdu 17 vir
šiausiu j U Berlyno valdininku 
susideda iš socijalistu parti
jos nariu.

Turkijos Orlaiviai.
Londonas, 12 lapkr.—Ka-

■ J " L - /

Rymas, 10 lapkr.-- Italijos 
valdžia garsina gavusi žinią 
iš Tripolio su pranešimu, kad 
italai atmušę nuo Tripolio 
miesto arabus ir turkus ir 
galį jau gaut vandens. Mat, 
turkai buvo uždarę vandens 
takus. Turkai padarę užpuo
limą ant italu mieste Garga- 
rezč, bet likę atmušti ir tu
rėję bėgt palikę 10 armoty ir 
daugelį šaudyklių. Karės li- 
gonbučiuose atrasta 20 Tur
kijos aficieriy. Italai mano, 
kad tai Turkijos šnipai.
K^ova kapitalo su triūsu.

Londonas, 10 lapkr. Lor
das Ashton, kurio dirbtuvėse 
Manchester’yj dirba tūkstan
čiai darbininku, išleido pra
nešimą jiems, kad tūly sky
rių darbininkams algos bus 
padidintos, bet visi tie reika
lavimai, kuriuos jie Išstatė 
dabar, nebus užganėdinti. 
Pranešime skamba, kad ne- 
norintieji laikytis gali ap
leisti dirbtuves ir tiems algos 
nebus mokamos.
A. Balfour atsistatydino.

Londonas, 10 lapkr.—Kal
bėdamas apie A. J. Balfouro 
atsisakymą būt vadovu savo 
partijos žemesnejame parla
mente, airiu tautininku par
tijos atstovas pasakė, kad 
dabar bus lengviau kovoti už 
taip vadinamą Home Rule, 
nes A. Balfour visuomet bu
vo tos kovos stabdymo prie
žastim.
200 anglekasių užgriuvo.

Londonas, 8 lapkr. —Iš Jo
han nesburgo telegrafuoja, 
kad Primrose kasyklose (Pie
tinėj Afrikoj) užgriuvo 200 
anglekasiy.

Nuteista mirtin.
Ekaterinburge nuteistas pa

karti katorginis kalinys Čer- 
novas už užpuolimą ant sar
gybos. Tiumene kariškas ap
skričio teismas nuteisė* pa
karti 6 katorginius, kurie, no
rėdami pabėgti, 9 sargus ka
reivius sužeidė 'ir vieną už
mušė. Kareiviai gi užmušę 
7 areštantus.

Pasikėsinimas ant 
gyvybės.

Spaliu 2 d. Kutaise, mies
to reališkos mokyklos salėje, 
buvo pašauti gimnazijos di
rektorius Glušakov’as ir re
alinės mokyklos direktorius 
Leontjev’as. Šovikas nesu
imtas. “Spėja, kad šovė mo
kinys. Abejose mokyklose 
mokslas pertrauktas, daug 
mokiniu suimta.

VIŠAKIO RŪDA (Marijam- 
polio pav. Suv. g.) Spaliu m. 
4 d. Višakio Rūdos bažnyt- 
kiemyj buvo kratos. Mari
jampolės žandaru viršininkas 
su žandarais ir žemsargiais 
krėtė pas buvusį advokatą 
Juozą Šipailą, pas kurį užtru
kę nuo ryto iki paludieniu, 
paėmė daug laišku (apie 200), 
rankraščiu, knygų, laikraš
čiu ii' visokiu užrašu, dau
giausiai moksliško turinio. 
Paimti net nekurie advokato 
reikalai (provos), dokumen
tai ir laiškai. Paimta ir foto
grafijų. Viršininkas sakė 
peržiūrėsiąs. —Paskui dąr pa
darė kratą pas vietinį moky
toją Pran. Mickevičių, pas 
Justiną Zambacevičiu (ūki
ninko sūnų) ir net pas mono- 
poles pardavėją Žakelį. Mic
kevičiaus ir Zambacevičiaus 
paėmė keletą laiškeliu ir kny
geliu. Pas visus nieko nele- 
gališko nerado, nes nebuvo. 
Priežastis kratų, spėjama, 
vietiniu žemsargiy kerštas 
iškrėstiesiems už su jais ne- 
sėbravimą. Įdomu pažymėti, 
kad vakare, prieš kratą, vie
tinis žemsargis Baranauskis 
prišokęs prie ramiai stovin
čiu gatvėje mokytojo Micke
vičiaus ir Žakelio, be priežas
ties ėmė plūsti ir gręsė Sibe
ria ir katorga, išvadino par- 
mazonais, prestupninkais ir

Kada policija juos 
jie pradėjo

Vienna, 8 lapkr. Čia su
areštuotas krasos tarnas Hen
rikas Muelleris; 22 metu am
žiaus žmogus, už vogimą laiš
ku su pinigais, prisiunčiamu 
iš Amerikos. Jis pats’ prisi
pažino taip pavogęs 4000 do
leriu ir praleidęs juos. ..

Kitas atstovas.
Londonas, 11 lapkr.- Vie

toj atsistatydinusio parla
mento atstovo Arthuro Bal
fouro liko išrinktas taipgi at- 
galeivis Andrew Bonier Law.

Karalius Indijoj.
Londonas, 11 lapkr. - An

glijos karalius Jurgis išva
žiavo į Indiją pasisvečiuot ir 
pasikalbėt su savo paskirtais 
valdininkais, kuriems paves
ta 300,000,000 žmonių valdy
ti dar aštresnėm priemonėm, 
negu Rusijos gubernato
riams.

Nauja sala.
Port de Spain, 8 lapkr.— 

Tarp Trinidado ir Venezue- 
los iškilo iš jūrių nauja sala. 
Salą iškėlė pavandeninis vul
kanas^ nes buvo matyt dū
mai ir ugnis, kaįa ji pasiro
dė. !

el i rbt u ve.
Baku prieplaukoj ant lai

velio “Męgomedije” rado 
slaptą parako dirbtuvę. Ra
sta daug medegos.

Suimti apgavikai.
Kijeve suimti 4 apgavikai, 

curie norėjo iš vietinio banko 
pagal netikrus dokumentus 
išgauti 300,000-rubliu.

Surasti plėšikai.
Jau buvom rašę apie api

plėšimą traukinio netoli Lo- 
dziaus.’ Plėšikai surasti Lo- 
dziuje.
norėjo suimti, 
gintis. Užmušta vienas plė
šikas, jo motina, sargybinis 
ir 2 gyventojai. Surasta kam
baryj 13000 rub., revolve
ris ir daug dokumentu.

Maras.
Turkestane tarp kirgyzy 

pradėjo platintis maras. Ode
soje susirgo keletas žmonių 
ir visi mirė. Astrachaniuje 
serga maru 5 žmonės.

Apiplėšimas.
Ryga. Jieva Kaupis, mo

teriškė 50 metu, užsiimdavo 
rinkimu senu skaruliu. Šiose 
dienose jai einant gatve už
puolė 6 vaikėzai, paėmė ją už 
gerklės, prismaugė ir išplėšė 
iš po marškiniu maišelį su 
212 pinigu in pasislėpė.

Liepojoje neseniai liko su
gautas tūlas žydelis Įeik T., 
gabenęs mergaites į paleistu- 
vingus namus. Icikas T. sam- 
dęs merginasjoūk tai už tar
naites, tuotarpu gabendavęs 
jas kur kitur. Dvi mergaites 
jau buvo išsiuntęs į Valką, o 
kelios atrastos viename vieš
butyje laukiančios savo eilės. 
Kaip tatai reikia saugotis 
mergaitėms ir nesigobėti 
žinomu vietų•

ne-

Revelyje Bremraudo ke
pykloje policija užėjus šiomis 
dienomis vieną kepėją, ser
gantį piktaisiais raupais (lep
ra). Kepykla liko uždaryta, 
o jos „užlaiky tojai patraukti 
teisman.

Bijo ištąutėjiino.
Finansų ministerija nutarė 

nuo 1912 metu atidaryt Vir
bai iuje vyrų gimnaziją, mes 
rusai valdininkai leidžia sa
vo vaikus į Eidkūny vokišką
ją gimnaziją.

GELAŽIAI, Panevėž. aps. 
Pas mus dar viešpatauja, 
ypač tarp moterėliu, baisi 
tamsybe. Neseniai viena jau
na moterėlė sunkiai gimdė 
kūdikėlį. Tuojaus susirinko 
bobelės ir nutarė, kad nereik 
gydytojo, nes girdi, kad Die
vas neduos, tai gydytojas 
nieko negelbės, o kad Dievas 
norės, tai ir be gydytojo ap
sieis. Ir taip begelbėdamos 
alpstančią moterį sudraskė 
jos vidurius, o kūdikėlio su
laužė rankutes ir kojutes, 
perspaude galvutę ir išspau
dė iš kakčiukės akutes... 
apieravojo Dievo apveizdai. 
Kūdiki); ir motina, tos 
veiz 
liūtį dieną pasimirė. Mūsų 
moterėlės vėl meldėsi dėka- 
vodamos Dievui už tai, kad 
kentančią moterėlę atėmė 
pas save ir nekaltą kūdikėlį 
kaip aniuolėlį pašaukė į dan
gų linksmintis su šventai
siais.

VELIUONA, Kauno ap
skričio. Spalio 2 d. pas mus 
buvo Rožančavos atlaidai. Į 
atlaidus plaukė iš visu apy
linkių daugybės žmonių. Bu
vo atvykusiu iš užnemunės ir 
gerai girtuokliavo, ypač ilgu- 
viečiai. Išgėrė visą alų ir 
degtinę, nes manipolinė bu
vo neva uždaryta. Septynios 
aludės darbavosi įsirėmusios, 
kad tik daugiau gėralu par
duoti.

Pavakaryj baisi regykla pa
sirodė: Vyrai kaip ąžuolai 
vaikščiojo gatvėse kruvini su 
lazdomis ir peiliais ir skerdė 
vieni kitus, net baisu buvo 
žiūrėti.—Gėda tokiems gir
tuokliams.

VILNIUS! Iš valdžios su
rinktu žinių matome, jog

ap-
nežiūrėdami, į ke

mūsų kraštas yra priskirtas 
prie ty, K ’ žieminiai javai 
nelabai gerai, o iš dalies ir 
visai negerai sudygo.

VILKAVIŠKIS. (Suv. g.) 
Vilkaviškio moksleivius labai 
seka gimnazijos valdžia. Jau 
kelis net prisaikino, kad jie 
daugiau nieko neskaitytu, 
kaip gimnazijos rankvedžius; 
žada būtidr kratos.

VILNIUS. Naujai išėjusi 
Vilniaus ‘‘Aušra” rašo, jog 
Vilniaus kat. dv. seminarijo
je lietuviu-klėriku skaičius 
labai sumažėjęs paskutiniais 
laikais. Šįmet įstojo 60 nau- * 
j U, o iš tu vos 7 arba 8 lietu
viai.

MARIJAMPOLĖS Paro
dos Kamisoriaus inž. 'Petro 
Vitkausko byla nagrinėjosi 
pas Marijampolės teisėją 17 
d. spalio 1911. Vieną Paro
dos dieną, užsidarius jau pa
rodai ant nakties, r. Vit
kauskas patarė pasišalinti iš 
Parodos buto ir žemsar- 
giams, kadangi nakčia paša
liniai žmanės neprivalą būti 
tenai. —Męs ne vagįs, nešio
jame mandiėras ir čionai esa
me vyresnybės pastatyti— 
atsakė žemsargiai.—Tai nie
ko -pasakė P. Vitkauskas— 
ir mandierą apsivilkus gali
ma apsivogti. Žemsargiai 
prasišalino. — Toksai maž
daug pasikalbėjimas suteikė 
policijai medžiagą kaltinti P. 
Vitkauską už įžeidimą polici
jos garbės.--Teisėjas nubau
dė P. Vitkauską 3 rubliais;

ŠAUKA, Kuršo gub. Ne
perseniai vienoje finu mar
koj e atrasta mažo kūdikio 
lavonas. Vietinis urėdninkas, 
ištyręs dalyką, sustatė pro
tokolą. Kūdikio motina pri
sipažino esanti . Ruta- 
lanu ūkininko samdinė D. V. 
(iš Lietuvos). Lavonas poli
cijos paimtas peržiūrėti gy
dytojui. Liūdna žiūrėti, kaip 
lietuvės, išėjusios į Kuršą 
tarnauti, nustoja doros.

PANEVĖŽYS. Pradėjo 
veikti lietuviu malūnininku 
bendrovė “Mūsų duona”.

Spalių 18 d. bus atiden
gimas “Miesto*’.banko”.. Pir
mininku išrinktas inžinierius 
M. Dūda, jo padėjėju F. Ša- 
dzevičius. Kaip vienas, taip 
ir kitas- lietuviai.

KAUNAS. Kauno guber
natoriui pailgintas įgalioji
mas iki. 1912 m. 4 d. bausti 
administiacijos keliu gyven
tojus už nepildymą prieder
miu jam 1900 m. rugpjūčio 
10 d. suteiktu augščiausiuo- 
ju įsakymu apie nepaprastą 
šalies stovį.

VILNIUS. Ministeris Ko
ko vcevas pranešė- Vilniaus 
gubernatoriui, jog jis via da
vęs leidimą įkurti Vilniuje 
antrą Savitarpinės Paskolos 
Draugiją. ■
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Skaitytojams.
Su Šiuo numeriu “laisvė” pra

deda eit du sykiu sąvaitėj ir ją už
sirašantieji nuo šio laiko turi pri
siųsti 2 dol. už metus, 1 dol. už 
pusmetį.

Šitas laikraštis praneš skaity
tojams naujausias žinias ir duos 
geriausius straipsnius, nes turime 
nemažą skaitlių apmokamų san- 
darbininkų, tarpe kurių yra dak
tarų ir aukštesnius mokslus bai
gusių žmonių. *

Mums nėra reikalo girtis, nes 
patįs skaitytojai išreiškė savo 
prielankią nuomonę.

Pas pius yra gana pajiegų, tik 
meldžiame skaitytojų kuoplačiau-\ 
šiai paskleisti “Laisvę“, kad mū
sų triūsas atneštų kuodidžiausli’'’ 
vaisius.

“Laisvės” Iš’"
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SPAUDOS BALSAI.

l arptautiški žodžiai.

me.

Čerška spynos..

kad 
for- 
nuo

“The Boston American” 
redakcija duoda pipiry Rusi
jos valdžiai už nepripažinimą 
amerikonišky pasporty, iš- 
duoty žydams. Tarp kitko 
sakoma:

“Kas labiausiai erzina di
delę dalį Amerikos piliečiu, 
yra tai faktas, kad ši šalis 
mielai įleidžia visokios rū
šies rusus — neišimant 
tuos niekšus, girtuoklius, taip 
vadinamus “augštus” caro 
gimines ir kitus Rusijos aris- 

. tokratijos narius, kurie į-čia 
atvyksta laiks nuo laiko.

“Jeigu teisėjas iš mūšy 
augštojo teismo arba didelis 
labdarys—esantis žydu -pasi
rodys prie Rusijos rubežiaus, 
jis liks sugrąžintas atgal kaip 
rudas šuo...

“Ir čia Amerikoj męs pri
pažįstame visus Rusijos val
džios pasportus, jeigu tik jie 
nėra išduoti kriminalistams 
ir bepročiams. Ir kaip sakė
me, męs dargi pripažįstame 
pasportus, pristatytus labiau
siai niekam neverty ypaty 
ant 'Žemės- Rusijos didžiyjy 
kunigaikščiy, kada jie sava
noriai į čia atvyksta”.

Toliau laikraštis kreipiasi 
į Jungtiniu Valstijy valdžią 
šiais žodžiais:

“Kongresas turėty įsaky
ti valstijos sekretoriui, kad 
tas praneštu Rusijos valdžiai, 
kad kol Rusija atsisako pri
pažinti pasportus, išduotus 
bile klesai Amerikos piliečiu, 
tol Jungtinės Valstijos atsi
sakys pripažinti pasportus, 
atsivežtus bile kokio nario 

• Rusijos stačiatikiy bažny
čios’1.

Mums rodos, tokis ragini
mas perviršija normą. Tik 
Rusijos valdininkams nuo pat 
caro iki miestelio urėdninko 
turėty būt uždaryti Ameri- 
ko^-xartaL. 2 čią Rusijos val
džia prisiunčia nemažai savo 
šnipy ir Jungt. Valstijų val
džia leidžia jiems liuosai veikt 
ir areštuot Rusijos prasikal
tėlius. Kiekvienas tokis šni
pas ir kiti valdžios tarnai ir 
popai turėty būt grąžinami 

' atgal.
Pavadinęs Rusijos valdžią 

žemiausia iš visy Europos 
valdžių, redaktorius sako:

“Šita Jungtiniu Valstijų 
šalis netiki į Rusijos religiją. 
Ji netiki, kad caras yra že
minis atstovas Dievo ir kad 
Rusijos bažnyčia gali kontro
liuoti žmoniy dvasią čia ir ki
tur. Vienok męs neišskiria- 
me Rusijos religijos, męs lei
džiame į ją tikinčius važinė
tis liuosai po mūšy šalį, ap
rūpiname juos įstatymais, 
kaip ir mys katalikus, pro- 
testonus ir žydus piliečius”*

“Draugo” No. 48 randame 
p. Bostenio straipsnį, kuria
me jis džiaugiasi, kad ‘ ‘Bos
ton Evening Transcript” pra
nešė, jog Harvard universi
tetas turi savo bažnyčią ir 
kas šventadienis ją lanko iš 
liuosos valios 513 studenty. 
Esą:

“.. .reikia atmiKti, kad di
džiuma studenty negyvena 
pačiame Cambridge’yje, bet 
toliau ir lanko kitas bažny
čias”.

Męs visai nenorime peikti 
tuos žmones už bažnyčios 
lankymą, tik stebimės, kam 
p. Bostenis klausia:

“Ką pasakytu apie šį “biu- 
rokratiskai-davaikišką veži
mą” Vilniuj einančios “Lie
tuvos Žinios?” 1

Jei jos skaitė neseniai pa
duotąją vieno to paties uni
versiteto profesoriaus statis
tiką. tai pasakys, kad Har
vard mokyklos studenty 69 
procentas rūko tabaką, var
toja svaiginančius gėrimus, 
lošia kortomis ir užsiima su 
lengvo charafkteriaus moteri
mis.

Turbūt, Harvardo mokyk
los studentai eina į bažnyčią 
gailėtis už didelius “griekus” 

’ha jieško joje nauju pažin-

Medicinos už 
duotis.

Nuo seny senovės ir iki 
šios dienos žmogus jieško 
įrankiy, su kuriais galėty at
siginti nuo ligy. Prie to jį 
verčia noras gyvent, baimė 
mirties ir skaudėjimo. Kiek
viena tauta, norint būty ant 
žemiausio kultūros laipsnio, 
turi savo gydymo sistemą, 
savo medicinos filosofiją. Pa
gal primityviško žmogaus su
pratimą liga paeina nuo dva- 
siy. Apsirgęs žmogus yra ap
sėstas negeros dvasios. Iš
gydymui reikia tą dvasią iš
varyti su klyksmu, būbnais 
ir dūmais. Da ir šiandien tarp 
Afrikos juoduky yra mada 
mušti ligonį per šonus su pa
galiais, trankyti, badu ma
rinti, kad priversti negeisti
ną dvasią išsikraustyti iš li
gonio kūno. Tokio primity
viško gydymo liekanas męs 
galime matyti ir Morkaus 
Evangelijoj,kur pasakojama, 
kaip pas Kristy atėjo žmo
gus, apsėstas pikty dvasiy. 
Kristus liepė dvasioms išsi- 
kraustyt iš ligonio ir pereiti 
į kiaules, kurios subėgo į ma
res ir prigėrė.

Pirmutiniais gydytojais bu
vo kunigai, nes jie turėjo di
džiausią galybę ant dvasiy. 
Jie turėdavo amuletus, įvai
rius ženklus, žodžius, su ku- 
riy pagelba galėjo išvaryti 
dvasias. Tokis tikėjimas dar 
ir dabar yra užsilikęs tarp 
nekultūringy žmoniy.

Iš kitos pusės imant, jeigu 
žmogus galėjo išvaryti dva
sią, tai jis taipgi galėjo ir 
užsiysti dvasią, padaręs su 
ja tam tikrą kontraktą. To
kie žmonės buvo raganiais 
ar raganomis. Jie galėjo vai
ką nužiūrėti, kad neaugty, 
karvei pieną atimti, kaimyn- 
kai vyrą sugadinti ir daugelį 
kitokiy niekšysčiy pridirbti. 
Kaimynai,nužvelgę tokią ne
geistiną pilietę, sudegindavo 
ją ant laužo, kad užbaigti jos 
negeistiną darbą. Sulyg to 
supratimo, buvo tai tikriau- 
sis būdas apsisaugojimo.

Šiandien tarp lietuviu už- 
silikusieji- žyniai jau neturi 
tos reputacijos, kaip senovėj. 
Tiek ant pikto darbo, tiek 
ant gero j y galybė yra apru- 
bežiuota. Svarbiausios ligos, 
kurias jie išgydo, yra rožė ir 
gyvatės įkandimas, tai yra 
ligos, kurios pereina ir be 
gydymo. Mirtingumas nuo 
rožės yra 4 ant šimto. Tas 
reiškia, kad užžadant galima 
išgydyti 96, o numirs tik 4 
iš šimto. Žinoma, neužžadant 
irgi tiek pasveiks, bet to nie
kas nežino. Abelnai rožę už
žadėjimu gali kiekvienas gy
dyti ir tikėtis gero pasiseki
mo. Žodžius kalbėjimui irgi 
nereikia kasžin kokius varto
ti, bent ką pašnabždėti, vis- 
vien turės veikmę.

Bet greta su tomis nesą
monėmis instinktas turėjo iš
mokinti žmogy privatišku 
keliu apsiginimo nuo ligos. 
Daugelis mūšy šiandieniniy 
gyduoliy yra vartojamos dau
giau 5000 mėty. Ne tik žmo
nės stengiasi išsigydyti nuo 
ligos, bet ir apsisaugoti, kas 
yra skaitoma šių dieny išra
dimu, paskutiniu mokslo žo
džiu. Paveizdan, švarumas 
yra gerbiamas visy tauty,be- 
abejones, dėl jo įtekmės ant 
ligy prašalinimo. Maižiaus 
įstatymai apie sveikatą galė
ty ir šiandien pasilikti įstaty
mais, paveizdan, ranky nu
plovimas prieš valgį arba at- 
skirimas hgoniy nuo sveiky?

Bet negana to, net pas gy
vulius męs randame sanita
rijos pamatus. Kiekvienas 
žino, kaip švariai bitės užlai
ko avilį. Išmetąs jos, visuo
met palieka lauke. Jeigu įsi
veržia plėšikas, jos jį užmu

ša ir išmeta, o jeigu sunkus,- 
kaip paveizdan pelė, tai min
kštas dalis išmeta, o kietas 
aplipdo vašku, kad nepūtu ir 
orą neterštu.

Kregždės, apsigyvenę ka
mine, plezdena tankiai apie 
kamino vidurį su tuom mie- 
riu, kad išmetos nepatektu 
kaimynkoms ant gaivu. Ži
noma, jos artimu skaito tik
tai kregždę ir neskaito už ne
švaru darbą, jeigu mėšlas lep
tels žmogui ant kepurės arba 
į bliūdą.

Pas senovės žmones kaip 
gydymas, taip ir apsisaugoji
mas negalėjo pasiekti augšto 
pasisekimo laipsnio dėlei ju 
žemo protiško išsilavinimo. 
Bet iš augščiau privesto pa
veikslo Maižiaus įstatymu, 
kuris sėmė savo idėjas nuo 
egiptėny, matyt, kad apsi
saugojimas nuo ligos užėmė 
svarbią vietą senovės istori
joj. Viduriniuose amžiuose 
buvo išnaikinta lepra -atski- 
rimu ligoniu nuo sveiku. 
Bet neturint teisingo išaiški
nimo ligos priežasties, ta idė
ja negalėjo užimti prigulin
čios vietos. Pagal mus šian
dieninį numanymą toli ne- 
taip svarbus yra gydymas 

^pavienio ligonio, kaip apsau
gojimas tūkstančiu žmonių 
nuo ligos. Tik mūsų dienu 
biznio sistema nedaleidžia tą 
idėją gyvenime pritaikyti. 
Nėra abejonės, jog ateityj 
prie geresnio draugijos surė
dymo gydymas ligonio bus 
tik maža dalelė gydytojo 
funkcijų. Apsaugojimas svei
ku bus svarbiausia užduotis. 
Bet ir šiandien, nežiūrint į 
visas kliūtis, daug yra atsiek
ta: gyvenimas žmogaus pa- 
siilgino, ligos sumažėjo.

D-ras F. Matulaitis.

Bažnyčių va= 
gystč.

Laikraštis “The Truth See
ker” paduoda tūlas, labai in
teresingas skaitlines, surink
tas skaitliniu biuro. Taip iš 
pernai surinkto gyventoju 
surašo pasirodė, kad tik 39 
procentas su biskiu yra tikin
čiu gyventoju, o apie 61 žmo
gus iš kiekvieno šfmto nepri
klauso prie jokios bažnyčios. 
Mat, buvo renkamos skaitli
nės apie bažnyčios stovį ir 
turtą. Prie 'tikinčiųjų buvo 
priskaitytos ne tik krikščio
niu minios, o ir mormonai, 
įvairios sektos, kurios tik 
draugijomis vadinasi, japo
nai, kiniečiai ir kiti. Be to, 
dar kataliku bažnyčia skaitė 
parapijonais vaikus ir kūdi
kius, neretai užrašytus tik 
laike krikšto, o paskui kas- 
žin kur gyvenančius. Ir visgi 
tik 39 procentas gyventoju 
tepasirodė tikinčiais. Iš to 
aišku, kad ši šalis negali va
dintis pilnai krikščioniška ir 
tikinti.

Ir kaip jums išrodo, 
šioj šalyj, kur bažnyčia 
mališkai yra atskirta
valstybės, kur kiekvienas ne
kilnojamo turto savininkas 
turi mokėt mokesčius, bažny- » 
čia nemoka jokiu mokesčiu? 
Dar kas kita būtu, jei visi 
žmonės būtu tikinti, vienok 
ir tai vieno tikėjimo žmonių 
yra daugiau, kito—mažiau. 
Ir jei šeši protestony milijor 
nai pradėtu statyti visur di
deles* bažnyčias, vienuolynus, 
skaitinyčias ir mokyklas, ar
gi 12 milijonu kataliku turė
tu mokėt daugiau mokesčiu 
tik todėl, kad galėtu protes
tonu sekta platintis?

1906 metuose įvairiems ti
kėjimams šioj šalyj priklausė 
nekilnojamo turto už 1,433,- 
951,957 dolerius, už kurį jo
kiu mokesčiu nebuvo moka
ma, Reikia tikėtis, dabar tas 
turtas jau siekia du bilijonu 

doleriu ir taip-pat už jį ne
mokama mokesčiai, nes tikė
jimams suteikta tokia privi
legija. Ir ką gali sakyti tas 
61 procentas gyventoju, ku
rie neturi nieko bendro su 
tokiu milžinišku bažnyčių 
turtu?

Gyventojai turi mokėt mo
kesčius šios šalies valdžios 
užlaikymui, kuri daro tvar
ką. Kiek reikalinga yra algų 
išmokėjimui valdininkams 
ir kariumenei, laivu staty
mui, tiltu darymui, mokyk
loms ir 1.1., tiek turi būt su
rinkta nuo gyventoju ir nekil
nojamos savasties savininku. 
Nors ta pati valdžia yra rei
kalinga ir bažnyčiai—dar la
biau reikalinga, negu kitoms 
įstaigoms, vienok bažnyčia 
valdo didelius turtus ir nieko 
neduoda už juos valdžios už
laikymui. Ir kur tau bažny
čia negįs tokios valdžios, ku
ri net už 2 bilijonu savasties 
neima nė cento mokesčiu. 
Kurgi religija nesiplėtos, 
kad jai duodamos taip dide
lės privilegijos.

Bet, gal, bažnyčia neša gy
ventojams didelę morališką 
vertę, todėl jie duoda jai tiek 
daug turto dovanai. Tiesa, 
tikinčiųjų skaitlius auga, 
ypač katalikiškoj sekto j, vie
nok sykiu su tuo auga ir pra
sižengimu skaitlius. Iki 1900 
metu ant kiekvieno milijono 
gyventoju skaitėsi 21. prasi
žengėlis, o nuo 1900 iki 1909 
metu prasižengėliu pasidarė 
po 59 ant kiekvieno milijono 
gyventoju. Ir tai įvyko pa
čiame žydėjime religijų Ame
rikoj. Taigi žmonės liko ne
toli tris sykius blogesni, ne
gu kad religijos neturėjo to
kios įtekmės. Ypač užmuši
mu ir paleistuvysčių skaitlius 
pasididino. Nuolatos gauna
mos žinios apie pačiu kunigu 
papildytas žmogžudystes, 
apie ju pabėgimą su jauno
mis mergaitėmis; tik trijų 
mėnesiu laike 1907 metuos 
liko sužagta New Yorke 216 
moterų ir visi prasikaltėliai 
buvo baltveidžiai ir tikinti 
žmonės. Be to, šįmet rug
pjūčio mėnesyj, kada ėjo mil
žiniškas streikas Grand Ra- 
pids’e, tenykščiai kunigai lie
pė savo parapijonams nesira- 
šyti į unijas, o ką bekalbėt 
apie draudimą rašytis į pro- 
gresyviškas partijas ir keik
smus ant socijalistu.

Tiek tai gero ir doros at
neša bažnyčios gyventojams, 
už kuriu turtą jie turi mokėt 
mokesčius. Taip sakant, ant 
gyventoju pečiu liko užkrau- 
ta sunkenybė, kuri juos tem
do, ištvarkina ir skriaudžia.

Bepigu bažnyčioms ne
steigti savo mokyklas, kny
gynus, sales, klebonijas, 
krautuves, parandavojimui 
namus, seminarijas, vienuo
lynus ir kitokias įstaigas, iš 
kuriu plaukte plaukia pini
gai, kad joms nereikia mokėt 
mokesčiu, o užmoka juos ti
kinti ir netikinti gyventojai. 
Tuomi bažnyčios susikrauja 
sau didelius turtus, nes nuo 
paprasto gyventojo imsimą 
tiek mokesčiu, kad jis priver
stas neretai paimti duonos 
kąsnį iš savo kūdikio burnos, 
kad užmokėt mokesčius val
džios užlaikymui, kuri turi 
juk rūpintis ir apie bažnyčių 
turto * apsaugojimą. Taigi 
bažnyčios vagia nuo gyven
toju maistą ir viską tą, ką 
galima būtu nusipirkti ma
žiau mokesčiu mokant.

P. Baublys.

Prakeikimas visiems jums
Pagal P. E. Rusteikd.

Juozas Statkus buvo gyvas ir smar
kus jaunikaitis. Jo tėvai, nors skurdžiai 
gyveno, vienok leido sūnų į mokslą, nes 
nenorėjo, ]£id jisai matytu tokius vargus, 
kokius jie kenčia. Juozas matė, kad jo 
tėvai kartais atitraukia nuo savo burnos 
net paskutinį kąsnį, kad tik suteikti jam 
geresnę ateitį, todėl dėjo visas savo pa
stangas, kad greičiau pabaigti mokslą ir 
atsilyginti savo nuvargintiems tėvukams. 
Jo atmintyje giliai buvo įsibrėžę motinos 
žodžiai: “Sūneli, kada pabaigsi mokslą ir 
turėsi geresnį gyvenimą—užtark tada nu
vargusius žmones.”

Dar baigiant gimnaziją Juozas neteko 
tėvo. Nors ir pirma jis nuo jo beveik nie
ko negaudavo, bet dabar pasiliko be kąs
nio duonos jo sena motina, kurią Juozas 
taip mylėjo. Pinigus, kuriuos jis pasisko
lindavo nuo draugu arba užsidirbdavo Kuo
somis nuo mokslo valandomis, atiduoda
vo motinai, o pats kartais buvo kelias die
nas nevalgęs. Nedavalgymas, rūpestis 
ir mokslas taip suvargino Juozą, kad jis 
vos šiaip taip galėjo pabaigti gimnaziją.

Bet tuomi dar neužsibaigė Juozo rū
pesčiai. Jis gerai žinojo, kad su mokslu, 
kokį jis dabar įgijo, negali užimt jokią žy
mesnę vietą visuomenėje, todėl pasiryžo 
žengti dar vieną žingsnį pirmyn—pastoti 
universitetan. Mintis, kad ateityje galės 
pagelbėti nuvargusiai miniai, ramino jį. 
“Dirbti dėl minios ir su minia”—buvo, jo 
idealu.

Ir taip. Nepaisant ant visokiu kliū
čių ir nuvargimo, Juozas, pasiskolinęs dar 
kelis rublius ant kelionės, nuvažiavo į di
delį ir gražu miestą ir pastojo universite
tan. Čia jam prisieidavo maitintis duona 
ir bulvėmis—o kartais—duona ir vande
niu. Tai buvo jo pietus. Daug kartu jis 
pasilikdavo be vakarienės ir pusryčiu, ir, 
kada pilvas jam neduodavo ramumo, 
jis bėgdavo iš vienos biblijotekos į kitą, 
imdavo tai vieną knygą, tai kitą, kad tik 
galėtu užsimiršt apie valgį. Šiame mieste 
Juozas neturėjo pažįstamu, kurie jam ga
lėtu pagelbėt. Ką uždirbdavo, tai apsimo
kėdavo už lekcijas ir butą, o ant duonos— 
nė skatiko.

Staiga Juozas sunkiai susirgo. Pra
dėjo tint viduriai, veidas visiškai išdžiūvo, 
rankos ir kojos atsisakė būti jam paklus
niomis. Jis nebežinojo nė ką daryt. Nors 
pinigu neturėjo, vienok nutarė kreiptis 
prie, daktaro.

“Gerbiamasis daktare, ką tas reiškia, 
kas su manim yra?”

Daktaras apžiūrėjo ir tarė:
“Jūsų plaučiai yra žymiai susigadinę. 

Jus dabar eikit į ligonbutį, o kaip tik jau
sitės truputį geriau, būtinai turit išvažiuot 
ant tyresnio oro, nes dėl jūsų organizmo 
miesto oras yra persunkus.”

Juozas ant to nieko negalėjo atsakyt. 
Daktaras parašė receptą ir tarė:

“Jus perdaug geriat, jaunikaiti.”
“Ką?... Geriu?... Aš visiškai nege- 
Keista! Kodėl jus manote, kad aš 

Ne! Ne! Aš negeriu. Aš moki-

zas, “pasveiksi ir viskas bus gerai.
“Jeigu jys žinotumėt, kaip aš kenčiu, 

jeigu jys jaustumet, kaip man kartais už
eina nesmagu, kad jeigu galėčiau toj va
landoj sugriebti revolverį, tai tiesiog pa
leisčiau sau kulką į kaktą...”

Tokie ligoniy vaitojimai, išmetinėji
mai, keiksmai taip suerzino Juozą, kad 
jis jautėsi kaip ant yly. Jis dabar aiškiai 
pamatė, kad pasveikti tokioj vietoj nega
lima ir sumanė ją apleisti.

“Jums reikty dar pagulėti. Nesisku
binkite”, tarė vienas iš prižiūrėtojy.

“Ne!” atsakė Juozas, “jau man už
teks...”

“Atsibodo? Na, tai neužlaikysime. 
Tik neužmiršk, tamista, gert kuodaugiau- 
siai šviežio pieno ir kuogreičiausiai išva
žiuok gyvent ant tyro oro.”

“Ant tyro oro!... Cha, cha, cha!... 
Bet kur pinigai? Aš beturtis! Aš neturiu 
prie savęs nė kapeikos!...”

Juozas nubraukė nuo veido ašaras' ir 
išėjo ant gatvės. Jis nė nemislijo išpil
dyt daktary patarimus, bet galvojo, kur 
galės gauti darbą.

‘ ‘Aš nenoriu būti dykaduoniu!... Aš 
noriu dirbti!” veržėsi šauksmas iš jo krū
tinės.

Jis prašė darbo, kur tik galėjo, bet 
visur jam atsakė. Mintis apie ateitį, min
tis apie rytojy kankino Juozą. Jis nema
tė iš niekur jokios pagelbos ir negalėjo 
surast sau išėjimo. Jau kartą buvo nu
sprendęs nusižudyt, bet atsiminė motiną 
ir susilaikė.

* **
Vieną rudens dieną, kada lauke lijo 

ir dangus buvo aptrauktas juodais debe
siais, kada visa gamta buvo apmirus, Juo
zas jau nebegalėjo išlaikyt. Iš jo lūpy 
pradėjo veržtis žodžiai keršto ir prakei
kimo.

“Aš prakeikiu jus visus!... Man ne
reikalingas tyras oras, kad gyvent... Pas 
mane nėra jo... Bet tūkstančiai jys ga
lit naudotis tyru oru, kada tik panoritl... 
Aš nenorėjau būt tranu, bet jieškojau dar
bo, o jys man jo nedavėt!... Prakeikimas 
už tai visiems jums!...” <

Ašaros bėgo iš jo akiy. Jis, surinkęs 
paskutines jiegas, stipriai sugniaužė savo 
kumštį ir, į ką tai rodydamas, šaukė:

“Aš norėjau mokinti jūsy vaikus ly
gybės, brolybės ir meilės, o jus mane pa
smerkė! ant mirties!... Už ką? Taip, taip! 
Aš esu vienas iš ty paniekinty, neturtin- 
gy, sergančiy, pikty ir alkany... Kur jūsy 
širdis, kur jūsy artimo meilė?... Ei jys, 
turtingieji ponai, ei jys, neprisotinamieji 
smakai, prakeikiu jus!... Aš dabar nemel- 
džiu pas jus duonos, aš mirštu... Bet mel
džiu, padarykit vieną, tik vieną malonę... 
pastatykit ant mano kapo paminklą su 
užrašu: “Prakeikimas visiems jums!...

J. Kelmutis.

riu.
geriu?
nuosi ir nevalgau. Nevalgau todėl, kad 
neturiu už ką nusipirkt. Retkarčiais tik 
galiu nusipirkti arbatos stiklą ir duonos 
kąsnį!...”

“Aha! Reiškia nedavalgymas. Gali 
būt...”

Dabar daktaras permetė akimis Juo
zą nuo galvos iki kojy ir, maloniai nusi
šypsojęs, tarė:

“Taip, jaunikaiti, eikit į ligonbutį. 
Ir juo greičiau, tuo geriau. O paskui... 
paskui... Nu, kas bus paskui, pažiūrėsi-

Daktaras dar kartą nusišypsojo, vie
nok užmokesčio už apžiūrėjimą neprašė, 
tik paspaudė ranką ir išleido per duris.

Ir sakykite, kodėl ta begailestingoji 
mirtis ateina visada taip netikėtai? Ne
žinai, žmogus, nė iš kurios pusės jos be
laukti...

Juozui taip ir norėjosi visa gerklę 
rėkti:

“ks nenoriu mirti! Aš noriu mokintis!
Aš noriu gyventi’...”

*

Biblija, paeina iš graikiško žodžio 
biblos ir reiškia knyga; pilnas rinkinys 
Dievo pamokinimu, krikščioniu tikėjimo 
principu ir praktikos įstatu. Ji susideda 
iš dvieju daliu, vadinamu Senas ir Naujas 
Testamentas.

B ibi iškas, paeinantis nuo bibli
jos; priklausantis biblijai.

Bibliografija, knygų aprašymas 
arba ju istorija; atskaitos apie knygas ir 
rankraščius su pažymėjimu, kada jie liko 
išleisti, kelinta laida ir kitu smulkmenų, 
išreiškiančiu knygų istoriją.

Bibliograf istas, žmogus, vedan
tis knygų istoriją, tai yra pažymintis apie 
ju išėjimą ir kitas smulkmenas; žmogus, 
apsipažinęs su knygų istorija.

Bibliomanija, stengimasi įgyt už
imančias ir retas knygas.

Biblioteka, knygynas; skaitykla.

Blaivininkai smuklėje.
- jGerkiva, brolau, užpilki- 

va savo; širdelių troškimėlį! 
Juk tai mudu esava blaivy
bės draugijos nariais... Ir ne 
bile kada susitinkava smuk-

**
Ligonbutyj šalę Juozo gulėjo kitas 

jaunas žmogus. Prie jo lovos buvo paka
binta korta su parašu: Mikolas Rėklaitis, 
politechnikas, o paskui --Infliuenza. Ne
rimastis taip jį kankino, kad jis nebežino
jo nė ką daryti ir vis bėgiojo iš vietos į 
vietą. Nakčia be morfiumo negalėjd .už
migti. Kartais jisai, apsidengęs apklode 
veidą, taip graudžiai verkdavo, kad Juo
zas negalėdavo į jį ramiai žiūrėti.

‘•Nusiramink,drauge”, sakydavo Juo-

Čerška spynos geležinės 
Monotoniškai—keistai....
Rodos, rūstus ju čerškėjimas 
Širdį pervers, kaip matai....

Puikus kloniai, žalios lankos, 
Numylėti tie miškai!
Liko vieni toli, toli— 
Užkirsti man ten takai....

Čerška spynos, skamba štangos, 
Reikią čia vienam vis būt.... 
Ar ištikro, ar ištikro 
Tam’ kampe reikės man žūt?...

St. Strazdas.
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—Prastą dieną, Rožyte.
—Kaip tai, mama? Šian

dien labai graži diena, o tu 
siūlai man prastą.

—Taip, dukrele, aš girdė
jau, tu į cicilikes išvirtai, to
dėl aš paliepsiu greitai tay 
pasijieŠKot kitur vietos. To
kia žinia padarė man visą 
dieną prastą.

—As nesuprantu, mama, 
už ką tu pyksti?

—Dar, mat, klausinės... 
Aš tave norėjau išauklėti do
ra ir protinga mergaite, o tu 
mano darbą ant nieko nu- 
vertei!

--Aš nesuprantu, mama, 
ko tu apsiašarojai. Kas tau 
yra? Ar pilvą skauda?

—Nutilk, išdykėle! Pati 
negerai padarė, o paskui dar 
tyčiosis iš manęs.

— Ką gi negerą aš pada
riau?

—Visi žmonės kalba, kad 
tu įstojai į ciciliky partiią, 
sako, dūšią ir kūną pražudė, 
nes ten vien tik bedieviai ir 
žmogžudžiai.

—-Iš kur tu tai žinai, ma
ma?

—Visi taip sako.
—O tūlos davatkos sako, 

kad kada tai iš dangaus pi
pirai kritę, ir ar tu tam tikė
tum? Kitas dalykas, tai tu 
meluoji: ne visi žmonės, o 
tik tūli iš jy taip prastai kal
ba apie socijalistus. Ir jei 
vieni kalba vienaip, o kiti 
kitaip, tai teisybę apie daly
ką gali dažinot tik savo išti- 
rimu.

- Šneki niekus, dukrele. 
Kaip aš eisiu tirinėt, kad aš 
bijau ty ciciliky.

—O ką jie tau daro, kad

—Nieko. Bet sąko, kad 
jie bažnyčias griauna, žmo
nes muša ir taip toliau.

—Kaip aš girdžiu, tu, ma
ma, ir ištarti jy vardo nemo
ki, o jau bijai ir kalbi apie 
juos. Pirma gerai dažinok, 
o tada galėsime pakalbėt.

—Gerai, dukrele. Pasa
kyk tu man, kas yra tie cici- 
likai ir ko jie reikalauja.

--Nesakysiu, kol tik neiš
tarsi teisingai jy vardo.

—Kad juos visi cicilikais 
vadina.

—Neteisybė. Vadina tik 
tokie, kaip tu, ir jy priešai.

—O kaip reikia sakyti?
—Sakyk socijalistai.
—Cacelistai.
—Dar negerai. Sakyk so

cijalistai.
—Socijalistai.
—Dabar gerai.
—Na, dabar pasakyk, ko

dėl jie tokie bjaurys.
—Galutinai j y reika

lavimas yra paimti visus 
išdirbystės irsusinešimo įran
kius i visuomenės rankas. 
Vadinasi, ^telegrafai, telefo
nai, elektros ir gazo keliai, 
žemė, vanduo, dirbtuvės ir 
tūli kiti įrankiai turi priklau
syti visuomenei, o ne atski
riems žmonėms ir daromieji 
tavorai turi būt daromi ne 
pardavimui, o pačiy darbi- 
ninky sunaudojimui.

^-Man keistai išrodo, duk
rele: vadinasi, ką kas pada
rys, tą ir.nešis namo.
.—Visai ne. . Vieni darbi

ninkai darys vienokius daik
tus. .kiti—kitokius ir bus iš
rinktos tam tikros įstaigos,

kurios pagal žmoniy išleis
tus įstatymus išduos darbi
ninkams įvairius jiems reika
lingus daiktus.

—Kam jie to reikalauja?
—Todėl, kad tik prie to

kio surėdymo visi galės tu
rėt darbo. Dabar mašinos 
yra gerinamos; jos atlieka 
darbą mažne be žmogaus, o 
milijonai darbininky turi ba
dauti, nors kasžin kaip jie 
norėtų gaut darbą. Prie to
kios sistemos, kada išdirbys- 
tė su jos visais įrankiais pri
klausys visuomenei, tuomet 
mašiny pagerinimas sutrum- 
pįs dirbantiesiems darbo va
landas. Jei tavorai nebus da
romi pardavimui, tai jy da
rys tik tiek, kiek reikės vi
suomene F—ir perviršio nie
kad neįvyks, o jei ir įvyktų, 
tuomet darbininkai galės lai
ke bedarbės pasiilsėti ir var
toti padarytuosius produktus.

—Aš tam nepriešinga. Bet 
kaip gyvęs tuomet tie, kas 
apsirgs, pasęs, susižeis ir vi
sai negalės dirbt?

—Jei turtai nebus aikvo- 
iami kariumenės užlaikymui, 
konkurencijos vedimui ir 
kitiems nenaudingiems tik
slams, tuomet kelis milijonus 
ligoniy, seniy ir negalinčių 
dirbti visai lengva užlaikyti.

--Ir tam aš nepriešinga. 
Bet ko jie dabar reikalauja?

— Jie reikalauja, kad da
bar tuoj būty išleisti įstaty
mai, sulyg kuriy kiekvie
nas darbininkas būty apdrau
stas nuo ligos, susižeidimo ir 
bedarbės. Tai reiškia, kad 
visuose tuose atsitikimuose 
jis turi gaut žinomą algą.

Ir tai gerai.
-Jie reikalauja, kad prie 

šio dar surėdymo valdžia pra- 
dėty publikai naudingus dar
bus ir būty priimami prie jy 
bedarbiai.

Suprantama, Rožyte, kad 
ir tai nebloga.

Jie reikalauja, kad vai
kams iki 16 mėty amžiaus 
būty uždrausta dirbt, nes tai 
nesveika, stabdo vaikus nuo 
mokslo ir vaiky darbas atima 
darbą nuo suaugusiy. Prie 
to reikalauja, kad mokiniams 
būty duodamas maistas dy
kai.

—Ir tai gerai.
*—Toliau jie reikalauja,kad 

pati valdžia užlaikyty darbo 
biurus ir kontroliuoty dirbtu
ves. Jie reikalauja, kad bū- 
ty įstatymais uždrausta mo
kėt mažesnes algas, negu bus 
paskirta ir kad už lygy dar
bą ir lygias valandas moka
ma būty tiek vyrui, tiek mo
teriai.

—Good. O kas toliau?
—Kadangi dirbti daugiau 

negu 8 valandas dienoj nėra 
sveika ir tas atima darbą 
daugeliui darbininky, tai rei
kalaujama, kad sąvaitėj ne
būty leista daugiau dirbti 
kaip 44 valandas.

—Aš jau negaliu atsiminti 
visko, o vis nėra galo. Tu ki
tą sykį man pasakysi dau
giau.

—Galime atidėti. Tik man 
keista, kad visus socijalisty 
reikalavimus tu pripažįsti 
gerais, o taip bijai socijalisty. 
“Mažu, apsiprasiu, Rožyte, 

ip pasikalbėsime daugiau.

Beabejonės, skaitytojy tar
pe yra nemažai tokiy, ku
riuos tėvai ir motinos kaltina 
neatsilyginime už išauklėji
mą ir pagimdymą. Teisybę 
sakant, retas žmogus lieka 
liuosas nuo šitokio tėvy ir 
motiny užmetinėjimo. Tė
vai ir motinos nuolatos ne
užganėdinti: tai pragyveni
mo jiems neduodąs jy sun
kiai išauklėtas vaikas, tai ne
esąs gana nuolankus, gana 
dėkingas, atjaučiantis, jis 
užmirštąs savo gimdytojus ir 
auklėtojus; jis daugiau my
lįs savo pačią arba pati vyrą, 
negu savo tikrą motiną bei 
tėvą. Abelnai tėvai visuo
met daugiau kaltina savo 
vaikus, negu tie tėvus, nors 
vaikams yra didesnė tiesa 
kaltinti tėvus už prigimtą ir 
įauklėtą nesveikatą, už pri
gimtas ir įauklėtas ydas, už 
nesuteikimą augšto mokslo 
ir 1.1.

Bet paliksime tai šalyj ir 
eisime prie gamtiškųjų san- 
tikiy vaiky su tėvais.

Geriausį pavyzdį mums 
duoda dar pilnai gamtiškai 
tebegyveną paukščiai ir gy
vuliai. Pas juos męs mato
me instinktyvišką pastangą 
kuogeriausiai auklėti savo 
vaikus, kurie paskui jokio 
atlyginimo nesuteikia tė
vams už tai. Paukščiai ir 
gyvuliai ir maitina ir apgina 
savo vaikus, neretai aukau
dami gyvastį už juos.

Gal, sakysite, jog pas žmo
nes yra augščiau išlavintas 
protas ir jausmai ir todėl jie 
kitaip turi elgtis su savo tė
vais. Beabejonės, kad taip, 
bet tas tai išlavintas protas 
ir jausmai ir leidžia žmogui 
liogiškiau svarstyt ir spręst, 
negu gali tai daryt kiti gy
vūnai. Tokis tai išsitobuli- 
nimas ir priveda žmogy prie 
šitokiy išvedimu:—Netoli vi
si kūdikiai atsiranda išnety- 
čiy, taip sakant, be tėvy pa
siryžimo juos sulaukt, o ne
retai tiesiok prieš jy norą. 
Turbūt, neslapta yra visiems, 
kad daugelis žmoniy vartoja 
net įvairias priemones vai
siaus užmušimui. Iš to se
ka, kad netoli visi žmonės 
yra atėję į pasaulį negeisti
nai. Žinoma čia tankiai lo
šia rolę ir tikėjimo dogmos, 
kurios tiesiok liepia sulaukt 
kūdikį. Ir ar galima labai 
dėkingu būt tėvams, kad jie 
tavęs net negeidė? Kad juos 
tik jy tamsumas privertė ta
ve sulaukt?

Čia gali kas nors padaryt 
man užmetimą, būk nemažai 
tėvy tiesiok trokšta turėt kū
dikį. Taip, yra tokiy, kurie 
net įvairias priemones tam 
vartoja, bet tame yra išskait- 
liavimas. Daugelis įstaty
mu tik tuomet suteikia mo
teriai bei vyrui tūlas privile
gijas ant turto ar šiaip ko
kias, kada auga nuo j y paei
nantis vaikas, tai vienas da
lykas; kitas bus tas, kad 
daugeliui šeimyny vaikas y- 
ra tikru pasismaginimu, pa
puošimu narny. Taip sakant, 
vaikas tarnauja tėvy smagu
mui ir pasigirimui, o ne jie 
jam, arba bent lygiai vieni 
antriems. ’

Grįžtant prie negeistinai 
užgimusiyjy, galima sulaukt 
šitokio užmetimo: tėvai ga
lėtu nepaisyt apie kūdikio už
laikymą ir jis numirty.

Ant šito užmetimo reikia 
atsakyt, kad daugelis bejau- 
sliy tėvy taip ir daro, vienok 
nė ant valandos neturime už
miršti gamtos įstatymu. 
Gamta suteikė instinktą gai
lesčio ne tik žmonėms, o ir 
gyvuliams ir paukščiams. 
Kiek-nors jautresnis žmogus

stengiasi užganėdinti ne 
kitą žmogy, o ii* gyvulį. Tuo 
labiau yra aštrus gailesčio in
stinktas link savo vaiky. Ne
kalbant apie tai, kūdikio 
verksmas yra žiaurus mūšy 
ausims ir męs turime jį už- 
ganėdint, kad neverktu. Jo 
nesveikumai ir susižeidimai 
ątnešty tėvams dar dides
nius nesmagumus, todėl jis 
saugojamas, o žudyti jį ir 
elgtis su juo žvėriškai įsta
tymai draudžia ir taip pasi
elgusius tėvus aštriai bau
džia.

Kas-gi tad turi atlyginti 
motinai už jos skausmus ir 
vargus ir tėvui už jo rūpes
čius ir triūsą?

Motina susilaukė mane ar
ba kitą kūdikį todėl, kad ji 
mylėjo savo vyrą, todėl, kad 
ji paaukavo jam save tiek, 
jog apsiėmė kęsti skausmus, 
vargus ir įvesti į abejojimą 
savo gyvastį. Ji niekad ne
būty taip pasišventusi kūdi
kio sulaukimui,—todėl vyrai 
.ai turi’atlyginti už jos mei- 
ę nors tiek, kad suteikt pra

gyvenimą jos mylimiems vai
tams. Tiktai tuomi jis jai 
atlygina už jos meilę.

Iš to aišku, kad vyras turi 
kur-kas labiau mylėti savo 
pačią, negu tėvus.

Ir pati už tokį vyro pasi
šventimą užganėdinti jos 
gamtišką instinktą, kuris ap
sireiškia savo kūdikiy meilėj, 
ir kitus, jai teikiamus sma
gumus ir užsiganėdinimus, 
turiy nesuteikia jai tėvai ir 
nėra tiek rūpestingi apie ją, 
;aipgi turi mylėti savo vyrą 
kur-kas labiau, negu tėvus, 
ant kuriy yra mažesnis pasi
tikėjimas net ačiū jy trum
pam amžiui ir poriniam gy
venimui.

Iš viršminėto seka, kad tė
vai neturi doriškos tiesos rei
kalaut nuo savo vaiky atly
ginimo už pagimdymą, išauk- 
ėjimą ir išmokinimą, tuo la
biau, kad kiekvienas žmogus 
yra skiriamas pačios gamtos 
ateičiai, o ne tėvams;

K. Stulpinas.

,tik Kaip likt gražia?

■ -j s...:■Ml

=s
Korespondencijos

MUSŲ DIENŲ ŽVĖ
RIŠKUMAS.

Iš Gila Bend, Ariz., prane
šama, kad ten žmonės trokš
ta be vąndens. Gyventojai 
šio miestelio savo didžiumoj 
yra streikininkais ant Sout
hern Pacific geležinkelio. 
Taigi kompanija sumanė lei
stis ant tokio žvėriškumo, 
kad nuo vyry, motery ir kū
dikiu atėmė vandenį. Dau
gelis žmoniy pradėjo sirgti 
įvairiom ligom ir visiems gy
ventojams gręsia pavojus.

Vandens niekas nedaro ir, 
rodos, kiekvienam žmogui 
turėty būt leista jo gert tiek, 
kiek jis nori. Vienok prie 
šiandieninės tvarkos kelios 
ypatos, vadinamos savinin
kais, gali priversti trokšti vi
so miesto gyventojus.

Kame gi prasikalto mote
ris ir nekalti kūdikiai, kad ir 
jas kapitalistai troškina?

O mūšy “geroji” valdžia 
nesirūpina visgi sustabdyti 
tokį kapitalistu žvėriškumą. 
Greičiau ji pasiys savo spė
kas numalšinti “betvarkę” 
darančius gyventojus, negu 
palieps kapitalistams atida
ryt vandens takus. Mat, gy
ventojai neturi pasirodyt, kad 
jie be vandens ir maisto ne
gali gyvent.

Kiekvienas žino, kad skais
čiosios pasaulyj ypatos užge- 
ma tokiomis. Kaip jus ne
norėtumėte susilygint gražu
me su Cavalieri ir panašio
mis, vistiek negalėsite, jei 
gamta jūsy neapdovanojo 
gražumu. Vienok pats žmo
gus gali išrodyti gražesnis 
arba bjauresnis ir tai pri
klauso nuo jo noro.

Gražumas dabina žmogy 
ir neretai jis yra proga jo 
gyvenime. Ypač moterims 
jis yra reikalingas.

Kad užlaikyti savyj pri
gimtąjį gražumą ir tobulinti 
jį, reikia mokėt save kontro
liuoti.

Pirmiausiai paimsime mai
stą. Daugelis motery, kaip 
tik atsikelia ryte, tuoj geria 
kavą arba kitą kokį saldy 
gėrimą. Neužsiganėdina jos 
vienu puoduku. Apsisuku
sios vėl geria, valgo. Ir taip 
atkartoja kelis sykius dienoj. 
Pasiturinčios nesigaili ir sal
dumynus naikinti. Tokis sal- 
džiy gėrimy ir valgi y neap- 
rubežiuotas vartojimas -var
tojimas pagal kiekvieną už- 
simanymą, padaro moterį 
tingia ir riebia.

Galiu tikrinti, kad lietuviš- 
ky motery tarpe yra tiek 
daug nųtukusiy ir vos pasi- 
rist galinčiy tik todėl, kad 
jos neaprubežiuoja valgiy 
skaitliy dienoj trimis sykiais 
ir perdaug vartoja kavutės, 
nekalbant apie tas, kurios 
nuo alaus išpurpsta.

Bet ne tik valgio aprube- 
žiavimas yra reikalingas su
silaikymui nuo nutukimo ir 
nerangumo arba tinginystės. 
Reikia sistematiškai užsiimt 
smegeny ir kūno lavinimu, 
gimnastika. Jei moteris pa
skirtose valandose skaitys, 
protaus, rašys, mokįsis; jei 
kitose paskirtose valandose 
ji užsiims tokiais kilnojimais 
ir judėjimais, kurie lavinty 
muskulus jos rankose, kojo
se ir visame kūne,—tuomet 
ji gali būt užtikrinta, kad ji 
nesusilauks tokio diktumo, 
turis gadinty jos gražumą.

Kitos moters yra labai 
menkos, taip sakant, oda ir 
taniai. Jos nuolatos rūpina
si, kaip likt gražia, kaip su- 
diktėt nors kiek, ir ta rūpe
stis dar aršiau jas sugadina 
ir gaišina jy laiką. Menka 
moteris privalo mest visus 
rūpesčius apie savo negražu
mą į šalį ir stengtis įgyt hu
morą, kuris ir pataisys ją. 
Nelengva tai atlikt, vienok 
sistematiškas pratini masi 
prie linksmumo, jautimasi 
užganėdinta pataiso moterį.

Kas čia pasakyta apie mo
teris, tas tikty ir daugeliui 
vyry, nemokančiy savo kūno 
sutvarkyt taip, kad jis nepa
mestu gražumo, tik jiems pa
tartina dar, apart to, mažiau 
pykti, nerūkyt tabako, negir- 
tuokliaut ir nemanyt, kad jie 
jau yra užtektinai gpižys.

Ona Šapiūtė.

Elgėta pas bažnyčią.
Moterėlė duodama elgetai 

10 kap. sako: “Sukalbėk po
terėlius už mano sūnelio svei
katėlę...”

Moterėlei paėjus šalin, el
geta bumba:1 ‘poterėliai tegu 
bus poterėliais,;o man... daug 
bus naudingiatį, kad aš išsi- 
gersiu taurelę degtinėlės už 
tavo sūnelio sveikatėlę”.

Gilbertville, Mass.
Šiomis dienomis čia eina 

didelis nesusipratimas tarp 
Marės Pranevičaitės su Sta
nislovu Jaškum. Mat, jiedu 
buvo susitarę ženyti^ pada
vė užsakus, išsiėmė popieras 
ir viską supirko, kas tik rei
kalinga prie šliubo ir vestu
vių. Žodžiu, laukiama buvo 
tik linksmos dienos. Bet štai 
anądien išgirdom, kad mūšy 
jaunyjy darbas jau ant vėjo 
nuėjo. Mat, kasžin kas pasa
kė jaunikiui, būk jo mylimo
ji turinti kokią tai neišgydo
mą ligą. Šis tam įtikėjo ir 
pametė nelaimingą Marę, at
sižadėdamas ir visy savo iš
laidy, kuriy jis turėjo apie 
200 dol. Marė, būdama svei
ka, kaip krienas, dabar likus 
apskelbta ligone, iš tos gėdos 
ir piktumo, žmoniy pamoky
ta, o prie to žinodama, kad 
Jaškus turi pinigy bankoj, ' 
apskundė jį teisman, reika- ' 
laudama nuo jo 1700 dol. 
Teismas paskyrė jai tik 1000 
dol., tai yra visus, kiek na
bagas Jaškus bankoj jy turė
jo. Jaškus dabar žada pasi
duoti į augštesnį teismą. Da
bar juos teisė Nortone.

Liudininkas.
Cambridge, Mass.

Lietuviškoj bažnyčioj dide
lė betvarkė. Parapijonai no
ri kaip galint greičiau praša
linti kun. J. Krasnicką. Bu
vo nuvažiavęs komitetas pas 
antvyskupį, kuris prižadėjo ; 
išpildyti parapijony prašymą. 
Matydamas kun. J. Krasnic- 
kas, kad gal išeiti ne kas pik- : 
nikas, sumanė sušaukti abel- 
ną ■ parapijony susirinkimą 
ant lapkričio 5 ir pažiūrėti, ; 
ar daug yra jo priešy. Ir štai ] 
kaip tik jis pasirodė ir kasžin 1 
ką norėjo pradėt kalbėti, vi- ' 
si ėmė rėkti: “Ule! Ule! 
Ule!” Triukšmas buvo taip 
didelis, kad, rodės, sienos 
drebėjo. Krasnickas tuoj 
ouolėsi su savo pritarėjais 
mest nekuriuos priešus lau
kan, bet kiti užsistojo, ir kad 
tik biskį, būty buvęs kraujo 
praliejimas.

Tada jis sušuko į Zenoną 
Kazlaucką: “Užsidaryk tu 
savo burną!” O šis jam: “Tu 
užsidaryk savo k...... Mat,
išnetyčiy kunigas buvo neap
sižiūrėjęs savo rūby. Kun., 
matydamas, jog viskas eina 
bjauryn, tik kapt, už knygy 
ir dui, aukštyn trepais į baž
nyčią. Tuom ir užsibaigė tos 
dienos iškilmingas parapijos 
susirinkimas.

A. Luputis.
E. Cambridge, Mass.

Lenkai lietuvius taip dai
liai apgavo, jog ir norėti ge
riau negalima. Štai kaip bu
vo: Mass, guber. Foss da
vė 30 dol. lenkams, kad tie 
paimty svetainę ir sušaukty 
visus lenkus, o jis atvažiuo
siąs kalbėti lapkričio 3 d. 
Bet kad ty lenky čia mažai 
tėra, o ir tie patįs nemėgsta 
politišky prakalby, o reikia 
pasirodyti, jog jy esama di
delio skaitliaus, tai jie suma
nė atspausdinti ir lietuviškus 
plakatus, kviečiančius lietu
vius ant ty prakalby, nes gu
ber. Foss norįs visus lietu
vius matyti.

Paskirtam laike prisirinko 
pilna svetainė lietuviu. Žiū
riu, ant estrados užsilipo 3 
lenkai kaipo komitetas. Vie
nas prie duriy cigarą rūko, o 
kitas šalę manęs sėdi. Tai 
visi, kiek jy buvo.

Vienas iš komiteto pradė
jo kalbėt lenkiškai ir gyrė at
sispirdamas demokraty par- 

! tiją. Po tam perstatė vieną 
anglą kalbėti, kuris išgyrė 

i lemtus ir ragino balsuot už 
demoKratus ir už p. 

r oss. ram pabaigus kalbą, 
dar guber. Foss nebuvo atva-

Jakšas “Vincas prašė ma
nęs šįryt, kad aš užmirščiau 
savo vargus.”

Takšas—-“Kodėl?”
Jak.—“Nes jis norėjo,kad

aš jo vargus išklausyčiau.”

Mokytoja, žiūrėdama į nie
ko neveikiantį mokinį:

“Jonuk, velnias visuomet 
atranda ką-nors dykoms ran
koms veikti. Eik šią ir aš 
tau duosiu ką-nors veikti.”

J onukas—‘ ‘Argi Tamista 
velnias, kad atrandi ką-nors 
dykoms rankoms veikti.”

Marė^—“Kuomi gi ji prisi
dėjo prie patraukimo žmoniy 
j bažnyčią, kad jys laikote 
jos paveikslą?”

Kunigas—“Kaip ne? Ji
kas nedėldienis laike trijy visus
mėty ateidavo vis su nauja Foss. Tam pabaigus kalbą, 
kepure.” ~ » darguber. Fossneb____L.,.

žiavęs, todėl lietuviai pradė
jo nerimauti, girdi: “Vyrai, 
męs čia visi lietuviai ir mus 
turi vadinti poliokais. Eiki
me visi namo, o p. Foss at
važiavęs lai kalba tiems 5 pp- 
liokams”. Kiti tuoj apleido 
svetainę, kiti gi iš žingeidu
mo laukė, kas bus toliau. Bet 
p. Foss nepribuvo ir lenkai 
negavo su savo dauguma pa
sirodyti. Lietuviai labai už
pyko ant Alf. Vileišio, kuris 
tą visą kepsnį lietuviams iš
kepė: jis atspausdino plaka
tus ir po krautuves išnešiojo.

A. Luputis.
Brooklyn, N. Y.

Lapkričio 5 d. atsibuvo pir
mas iliustruotas Lietuvos ge
ografiškai-etnografiškas per
statymas. Surengė šį vaka
rėlį gerai žinomas lietuviams 
kinemotografistas p. A. T. 
Račiūnas. Vakarėlio progra
mas buv< o. 'iks/spalvuoti pa
veikslėliai Vilniaus, Kauno ir 
Suvalky rėdybos. Šiypaveik- 
sly protarpiuose buvo ilius
truotos dainos ir deklamaci
jos. Dainavo žinoma daini
ninkė p. Palkauskienė; p-nas 
Strumskis akompanavo ant 
piano. Sudainuotos šios dai
nelės: “Už Reseiniy ant Du- 
bisos”, “Už giružės teka 
upė”, “Onytė” ir “Lietuvos 
hymnas”. Sudainavo gana 
puikiai, geriau negalima no
rėt. Deklamavo p-nia M. Ju- 
kelienė “Pavasarėlis” ir 
“Miela man sapnuoti”—ge
rai. Taipgi deklamavo p-lė 
K. Jankauskrutė “Kur ban
guoja Nemunėlis” ir “Man 
tinka”, ką ir atliko puikiai. 
Paskui deklamavo septyniy 
mėty mergaitė p-lė Žilioniu- 
tė “Jauna lietuvaitė jieškan- 
ti mokslo”. Vakarėlis nusi
sekė puikiausiai. Svetainėj 
publika ūžė delny plojimu po 
kiekvieno’skyriaus paveiksiu. 
Labiausiai puikios buvo ilius
tracijos prie dainų ir dekla
macijos buvo pritaikintos^ 
taip kad žodžiy reikšmę pil
nai atvaizdino paveikslėliai. 
Po kiekvienos dainos visai 
publikai buvo leista dainuoti, 
taip sakantį choru, ką visa 
•oublika ir darė. „

Publikos buvo viršaus 600. 
Bene tik bus dar pirmas 
Brooklyne p. Račiūno vaka
rėlis nusisekęs visapusiškai. 
Paveikslus rodė Račiūno mo
kinys (kuris, rodos,. jau ge
rai išsimokinęs) p. J. M. Da
nielius. Pats Račiūnas vedė 
vakarėlio tvarką ir paveik
slėlius aiškino.

Po perstatymo ir dainelių 
buvo lietuviški šokiai: Že
maitė, Lietuvaitė, Dzukaite, 
Klumpakojis ir kiti. P. Ra
čiūnas davė šokikams tris do
vanas už geriausiai pašoktą 
Klumpakojį. Dovanos—trįs 
laikraščiai. Laimėjo šie: p. 
Tankus “V. L.” metams, p.

metams ir' 
rką” me

tams,—kurią jis savo šokikei 
p-lei Adomaičiutei pavedė. 
Reik pagirti p* Račiūną už 
laikraščiu platinimą.

Brooklv iečiai šį sezoną" 
uoliai juda, kaip dailės sry- 
tyj, taip ir apšvietos dirvoje. 
Tėvynės Mylėtoju Draugys
tės kuopelė pradėjo rengti 
kas šventadienio vakaras vie-

Žiugžda—‘Laisvę’ 
p. Garšva —“Tž

nos Mylėtojų Chof^b surengė 
ant 25 lapkričio istorišką per
statymą “Birutė” dviejy ak
tų melodramą. Žmonės lau
kia su nekantrumu 'tos die
nos, nes tai pirmas bus tokis 
puikus vakaras Brooklyne, 
kur ant scenos dainuos virs 
100 dainininky su orkestros 
pritarimu iš 16 muzikantų. 
Lošimas atsibus geriausioj 
salėj “McCaddin”. Ant 30 
I / “ 
surengta Apšvietos Drau 
tės irgi puikus lošimas ‘ 
nas ir Mužikai

lapkr. Tautiškam name yra 
etos juraugys- 
lošimas ‘ To- 

vaizdelis iš 
baudžiavos laiky Lietuvoje.



Vietines Žinios
Oro biuras praneša, kad 

šaltis prasidėjo North Dako- 
toj ir Coloradoj. Už dienos, 
kitos jis galįs pasiekti Bosto
ną ir būsią gradusas, kitas 
šalčio. Pėtnyčioj Bostone 
buvo 48 gradusai šilumos.

Agentų Atydai.
Pranešame visiems Bostono apylinkes 

agentams, užrašantiems “Laisvę” Bo
stono pačto distrikte, kaip tai: Bostone, 
So. Bostone, Brightone, Cambridge’iuj, 
Roxburyj, Newtone, Somervillėj ir ki
tuose artimesniuose miesteliuos, pri
klausančiuose Bostono pačtos distriktui, 
neduodame jokio nuošimčio, o visur ki
tur užrašant pasilieka pagal senąsias 
išlygas. “Laisvės” Administacija.

s DIDŽIAUSIAS 
DARBININKŲ 
SĄVA1TINIS 
LAIKRAŠTIS

KOVA” LEIDŽIAMAS 
LIET. SOC. 
SĄJUNGOS 
AMERIKOJE

A. G. Groblewski
COR. ELM & MAIN STS., PLYMOUTH, PA. 

SAVININKAS IR PABRIKANT AS
Garsių Lietuviškų Lenkiškų Vaistų

Iš Toronto liko parvežtas 
jaunas piniguočius Richard 
Freemąn,kuris rugpjūčio mė
nesyj pavogė nuo ponios Su- 
sanos Donnell iš Amesbury 
10,500 doleriŲ. Ilgą laiką jis 
gyveno Lenox viešnamyj Bo
stone ir leido po šimtą, kitą 
doleriŲ į mėnesį. Jis buvo 
įsimylėjęs į merginą Alice 
Munroe, kuri pabėgo su juo į 
Toronto. Dabar abu liko at
vežti į Bostoną. Freeman sė
di Charles Street kalėjime, o 
ji gyvena pas brolį. Neužilgo 
prasidės jo bilos nagrinėji
mas. \

Bostono kardinolas O’Con
nell subatoj išvažiavo į Euro
pą, nes turi jis reikalą pas 
popiežių. Grįždamas į Ame
riką, jis apsistos Berlyne ir 
bus kaizerio svečiu.

Aukos Lietuviškam na
mui So. Bostone.

Surinktos per J. Janiūnų ir K. Vileišį. 
Aukavusių vardai:

A. Vartavičius, J. Lekavičius, P. Žu
kas, A. Kucius, Olesė Grubinskiutė, K. 
Žukauckas, J. Bratėnas, J. Gabriunas, 
Feleks. Valentas, Julija Grigalaičiutė, 
R. Gabriūniūtė, Z. Stiraite, Elzb. Bal
čiūnaitė, visi po $5.00; A. Masionis, J. 
Šarkiūnas, St. Navickas, A. Jakunskas 

po $4.00; P. Gabriunas $3.00; P. Po
vilonis, J. Žvaraitis ir Ant. Niauru po 
$2.00; P. Lauckaitė, O. Lauckaitė, D. 
Yuzelskis, K. Stukas, P. Apšega, Eva 
Laukieniutė, VI. Baltūsis, J. Ambrazas, 
V. Nievras ir A. Belzas po$1.00; J. 
Mieliauckas 25c. Viso $100,25.
Pinigai priduoti iždininkui A. Komičiui.

Gerbiamieji lietuviai ir lietuvaitės! 
Malonėkit atkreipti jūsų atydų ant tų, 
kurie aukauja ir, nesigailėdami savo 
spėkų, dirba kiek galėdami. Todėl pri
sidėkite prie to milžiniško darbo, nes tai 
būtinai yra reikalingas darbas ir nega
lima ilgiau laukti. Todėl meldžiu visus, 
kurie tik save vadinate lietuviais, prisi
dėti ir dirbti visiems išvieno, o darbas 
greit atneš vaisius, kuriais visi galėsi
me naudotis, kur galėsime susirinkti, 
mokintis, lavintis ir žengti pirmyn, ir 
nereikės stovinėti ant gatvių kampų.

J. S. Yaniūnss.

Paj ieškojimai

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

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

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

“KOVA” tikriausias darbininkų laikraštis.
“KOVA” paduoda žinias iš viso svieto.
“KOVA” metams Amerikoj ir kitur.

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

2 99 1815 E. Moyaniensing Ave. S
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PASAULIŲ RATAS. Astronomiškas 
aprašymas mūsų saulines sistemos.... 25c

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

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

MEILES KARŠTLIGE. Mintįs ir pri- 
lyginimaLmiU' dabartinį supratimą mei
les ..........77........................................... 20c

Taipgi gaunamos visokios lietuviškoj 
kalboj kningos. Reikalavimus ir pini
gus siųskit šiuo adresu:

I 1*5 30 West BroadwayJ. UO, SO. BOSI ON, MASS.

VADOVAS KELIAUJAN
TIEMS Į AMERIKĄ IR 

IŠKELIAUJANTIEMS.
i

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 į Suvie
nytas Valstijas ir kokiy neįleidžia, kiek 
vertės turi kitų žemių pinigai, tai pri- 
siųsk 15c., stainpom žemiau nurodytu 
adresu, o apturėsi minėtų knygelę.

J. VALLKON1S,
261 W. Broadway, So. Boston, Mass.

20 metų senas laikraštis

Perkant žiūrėk, kad butų ta markė, 
o Kausi telsingiii.

Geriausia gyduolė nuo Skaudėjimo 
Galvos, Kataro, Pečių, Krūtinės, Šo
nuose, Reumatizmo, Šalčio, Neuralgijos 
ir įkandimo visokių vabaliukų.
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Del apvilkimo ir sutaisymo suaugusių ir vaikų 
sugadytus DANTIS ištraukiame DYKAI.

Baigęs mokslą Harvardo Uni versi U-U-, taipgi 
Berlyne ir Peterburge.

DR. M. L. HOOVER, Dentistas
22Q Harrison Ave., E3OSTOIN

Parodos salėj lotyniškos 
mokyklos ant Warrert avė. 
atsidarė 10 lapkr. d. Naujo
sios Anglijos mokyklų perpe
tinių susivažiavimas. Pribu
vo 600 perdėtiniu. Vienas ju 
George Martin pasakė savo 
kalboj, kad mokytojas yra 
didžiausis visuomenės veikė
jas, nes jis prirengia jaunus 
žmones politiškam, socijališ- 
kam gyvenimui ir daugeliui 
kitu reikalu.

Pajieškau draugės Emilijos Katavi- 
čiūtės, Kauno gub., Šiaulių pav., Rad
viliškio miestelio. Antri metai kaip iš 
Lietuvos; 8 mėnesiai atgal gyveno Chy- 
dahu mieste. Turiu svarbų reikalų. Mel
džiu atsišaukti ant šio adreso:

Marė Onaičiutė,
99 Martin St., Rochester, N. Y.

Kiekvienas užsisakykite 
“LAISVĄJĄ ŽMONIJĄ” 
Idant įgyti dauginus skaitytojų, Išlei- 

stuvė nut 
gų “MOTERIS ... 
NIJOJE”. I 
ant metų už 50c. 
įdėk į laiškų Money 
siųsk šiuo antrašu:

“LAISVOJI ŽMONIJA”
1613 So. Halsted st., - Chicago, 111.

P.S. Jei nori pamatyti, tai įdėk sida
brinį dešimtukų( 10c) į laiškų ir apturėsi.

tarė duoti lig Naujų Metų kny- 
TERIS IR JOS VIETA ZMO- 
”. Patsai laikraštis eis jums 

Taigi nelauk, bet 
Orderį ant 50c. ir

Išeina kas Petnyčia Chicago, III.
Laikraštis, “LIETUVĄ”, 8 puslapių, didelio formato, redaguoja

mas geriausių redaktorių, talpina raštus geriausių raštininkų ir visuo
met pilnas naujausių ir tikriausių žibių iš Lietuvos, Amerikos ir viso 
pasviečio, ypač iš didžiausio sviete miesto Chicagos, kuriame gyvena 
apie (■>().()()()'lietuvių ii1 turi šimtus visokių pašelpinių, teatrališkų, biz- 
mškų ir kitokių draugysčių.

“LIETUVOS” prenumerata Suvienytose Valstijose Šiaurines 
Amerikos: Metams $2.00, pusei metų $1.00. Kanadoj ir Mexike: 
Metams $2.50, pusei metų $ 1.25. Rosijoj, Lietuvoj ir kitose užru- 
bežinėse viešpatystėse: Metams $3.00, pusei metų $1.50.

UŽSIRAŠYTI “LIETUVĄ” GALIMA KIEKVIENAME LAIKE.
Užsirašant “Lietuvą” reikiadrauge ir prenumeratįą siųsti per pač

to Money Orderį arba pinigais registruotame laiške ant išleistojo ran-

A. OLSZEWSKI,
3252 So. Halsted Street, Chicago, III.

Rašyk tuojaus, o gausi vieną “Lietuvos” numerį ant pažiūros dykai.

Krautuvių darbininku ap- 
ginimo draugijos komisija 
turėjo savo susirinkimą, ku
riame svarstė apie reikalin
gumą iškovoti 9-niu doleriu 
sąvaitinę algą ir moterims, 
dirbančioms krautuvėse. Se
kantis komisijos susirinkimas 
bus pėtnyčioj.

ŠOKIAI!
Parengti jaunuomenės Pasilinksmini

mui, atsibus Subatoje, 18 d. lapkričio, 
RODDY HALL svetainėje, po No. 58 
Market St., Brighton, Mass. Prasidės 
7 vai. vakare. Širdingai visus užkviečia 

Jaunuomenės Ratelio KOMITETAS.

Telephone Port Mill 504

Pirmą sykį šios valstijos 
istorijoj liks įvestas fonogra
fas teismuose vietoj steno- 
grafu. Šią sąvaitę prasideda 
milžiniška B. Spencerio byla 
Springfielde, kur bus pavar
totas fonografas. Spencer 
kaltinamas už nužudymą pa
nos Mortos Blackstone ir Lu
ces Dow.

KOINCHRTAS.
Parengtas So. Bostono Lietuviy Lab

darystės Dr-jos, atsibus nedėlioję, 19 d. 
lapkričio (Nov.), 1911 m., Olympia Te
atre, 429 Broadway, So. Boston, Mass. 
Prasidės 7:30 vai. vakare.

Šis koncertas susidės iš krutančių pa
veikslų, lietuviškų dainų, muzikos ir ko- 
medijanty. Pelnas eis aut statymo So. 
Bostone Lietuviško namo. Įžanga vi
sai pigi, tik 25c. KOMITETAS.

ADVOKATAS
ATLIEKU VISOKIUS REIKALUS

Nelaimes, Skundus, Reikalavimus, 
Ukėsiškas Popieras, Persiskyri
mus ir visokius teismo dalykus.

Kalbu lietuviškai 
lenkiškai 
rusiškai 
latviškai

Morris Katzeff

Atskaitos parodo, kad so- 
cijalistai Mass, valstijos urėd- 
nmku rinkimuose 7 lapkričio 

“H^eną gavo 13,407 balsus. 
Pereitais metais jie gavo 
11,396 balsus. Taigi vienu 
metų laike užaugo du tūks
tančiai suviršum balsu. Iš 
viso balsuotoju šiuose rinki
muose dalyvavo 439,000.

Daktaras Frank M. del Ca
stillo iš Cambridge, galva 
Peabody Medical Instituto, 
kuris randasi Bostone, liko 
apkaltintas Suffolko augštes- 
niojo teismo už padarymą 
nelegališkos operacijos panai 
Annie Gallagher, Dorcheste- 
rio tarnaitei. Nuo jo reika
lauja 6000 dol. parankos.

KNYGOS 
gaunamos “Laisves” spaustuvėj. 

ČENSTAKAVO KLIOŠTORIAUS 
SLAPTYBES arba kruvini Do- 
mazo Macocho darbai. Su pav.. 15c 

LEKCIJOS APIE ATSKIRIMO
ŽENKLUS................................... 15c

MOKSLAS RANKAŽINYSTES 
arba kaip pažinti žmogaus ateitį 
ir praeitį pagal delno ruožus ir 
nago žydėjimų......................... 15c

MEILES KARŠTLIGE......... ... ,20c
VADOVAS keliaujantiems į Ame- 

kų ir iškeliaujantiems.......... 15c
REVOLIUCIJOS ATBALSIAI.. 15c 
AR YRA DIEVAS?.................... 25c
PASAULIŲ RATAS.................... 25c
GREIČIAUSIAS PAMOK INTO-

JAS ANGLIŠKOS KALBOS... 25c 
TĖVYNĖS LAUKUOSE...........  10c
SOCIJALDEMOKRĄTŲ PAŽVAL- 

GOS IR REIKALAVIMAI..  10c
NAUJAUSIOS DAINOS IR EI

LES................................................ 20c

Taipgi galite gauti įvairiausių laiš
kams popierų su gražiausiomis kviet- 
komis ir pasveikinimais. Tuzinas 
25c., šimtas 70c., tūkstantis 5 dol.

Kų nors užsisakydami visada ad
resuoki! taip:

“LAISVE” 
242 Broadway, So. Boston, Muss.

294 Washington St.
Room 738 BOSTON, MASS

PARDAVIMAI
Gryno aukso žiedus 14K. gausite pas 

Petrų Bartkevičių. Du šliūbinius žiedus 
už 8 dolerius, kų kiti neparduos nė už 
12 dol. Taipgi, jeigu reikia laisnių ap
sivertimui, aš pagelbsčiu išsiimti už dy
kų. Laivakortes parduodu per šį mė
nesį pigiau ant 25%.

Petras Bartkevičia,
877 Cambridge St., E.Cambridge,Mass.

Parsiduoda 8-iy ruimy namas, tinkan
tis gyvent 2 familijoms. Taipgi storas 
ir virtuvė. Viskas parsiduoda labai pi
giai. Atsišaukit pas:

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

Lletpvių Kriaučių Unijos atydai.
Šiuomi pranešame visiems lietuviams 

kriaučiams, kurie dirbo Unijos šapose ir 
prigulėjo prie Unijos Localo No. 1-mo, 
jog Ixxralo No. 1-mo yra nubalsuota ir 
patvirtinta per Trade Consul, kad jie 
visi turi sugrįžt ir prigulėt prie Lietuvių 
Kriaučių Ix>calo No. 149-to skyriaus nuo 
Lapkričio 1 d. 1911 m. Kurie užsimokės 
moKestis už Lapkritį j Localą No. 1-mo, 
vistiek turės užsimokėt už Lapkritį j 
Localo 149 skyrių^-'

Taipgi pranešame, jog Localo 149 
skyrius parengia Didelį susirinkimų ir 
prakalbas Seredos vakare 15 d. Lapkri
čio Liet. Uk. Kliūbo svetainėj po No. 
339 W. Broadway, So. Bostone. Kalbės 
4 garsys kalbėtojai. Galit ateiti išsiimt 
knygutes tų vakarų. Su pagarba

Pirmininkas John R. Nevulis.

Parsiduoda Keptuvė (Bakery) su vi
sokiais valgomais daiktais ir saldumy
nais labai geroj vietoj, ant kampo H ir 
4-th gatvės So. Bostone. Atneša pelno 
$200 ant suvaitos. Atsišaukit pas:

F. Wachenheim,
582 E. 4-th St., So. Boston, Mass.

Popiera Laiškams.
Laiškams rašymui popiera su visokiais 

pasveikinimais ir su tam pritinkančioms 
dainelėms, šilkinėmis kvietkelėmis pa
dabinti ir su visokiais paveikslėliais par
siduoda labai pigiai. Kas prisius 25c. 
pačtos markėmis, tas aplaikys 12 popie- 
rų su konvertais ir dar pridėsim dovany 
labai gražių stainelę atidaromų ant pa
veikslo altorėlio, vartų 25c. Už $1.00 
duodam G tuzinus popiety. Agentams 
duodam gerų uždarbį. Adrėsukit:

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

Egiutero No. 1. 
Egiutero No. 2. 
Žmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis - 
'l’rejanka 
Linimentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Balsamas 
Antylakson dėl Vaikų 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių

,, nuo Kirmėlių dėl suaugusių 
Vanduo nuo Akių Skaudėjimo - 
Ugniatraukis - 
SkilvioLašai - - - -
Gyduolės užlaikymui Viduriavimo 

ir Kruvinosios
“Uicure” arba gydymas 

Reumatizmo
Gyd. dėl nemalimo Pilvo - 
Milteliai apstabdymui

Galvos Skaudėjimo 
Lašai nuo Dantų Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir 

Prakaitavimo Kojų
Geleži nisdSudr ui j'n toj as Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaikų 
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 
Gyduoles nuo Grippo 
Plaukų Apsaugotojas
Muilas Plauku Saugotojas 
Milteliai nuo Kepenų
Valytojas Plėnių Drabužiuose - 
Rožes Balsamas 
Kinder Balsamas 
Bobriaus Lašai -
Švelnintojas fc. - - -
Kraujo Valytojas 
Nervų Ramintojas -
Egzema arba Odos Uždegimas

T RANSE 13 P Gyduoles sutai- 
aptieka somos atsakan-

■ ■■ čiai pagal viso
kius receptus per registruotų aptiekorių. 
Užlaikome Cigaru, Sodos ir Visokių 
Saldumynu (kendžių). Atsilankykite!

S. W. WILLIAMS, Reg. Phar.
Kam. Broadway Ir Dorchester* A vc., So. Boston

7 SENIAUSIAS RUSIŠKAS i

DAKTARASj
S B. U. BI3RINARO E
I Praneša, jog jo offisas prie 195S Dorchester St., So.Boston,Mass., yj 
’ yra atdaras nuo 4 iki 5 vai. po H 
į piet, o prieš tų ar po to laiko tele- uį 
5 fonuokite 160 South Boston arba

524 Roxbury. Gyvenimo vieta KĮ 
19 Gaston St., šalę Warren St., rį 
Roxbury, Mass, M‘‘VIENYBĖ LIETUVNINKŲ”

Įkurta 1886 m. Laikraštis išeinantis jau 26 metus.

I Prekė metams Amerikoje $2.00; pusei- $1.00.
i ,, užrubežije $3.00; Canadoje - $2.50.

SENIAUSIA, DIDŽIAUSIA VIE- A IDA
NATINE LlliTU V. BROOKLYN!- Cf 1^1 I LJ lX/\

Parduodame laivakortes (šifkortes) ant ^geriausių ir greičiausių 
faivų, 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, taipg[ padarome doviernastis. 
Viską atliekame kuonogeriausiai. Kreipkitės šiuo antrašu:

J. J. PAUKŠTIS CO.
120-24 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.---- H

NAMINE MOKYKLA
GRAMATIKA angliškos kalbos 

mokytis be mokytojo (apdary
ta)..........................................  $1.00

VAIKŲ DRAUGAS arba kaip 
mokytis skaityti ir rašyti be mo
kytojo......................................... 15c

NAUJAS BUDAS mokytis ra
šyti be mokytojo..................... 10c

ARITMETIKA mokinimuisi ro- 
kundų, su paveikslais (apdary
ta)...........................................  35c

Pinigus siųskit per M o n e y O r- 
d e r šiuo adresu:

P. MiKOLAINIS
Box 62, New York City.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

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- 
korius K. ŠIDLAUSKAS.

130 V ARDAS DALY 
Savininkas >

18 Broadway, So. Boston, Mass.
• Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs prisiusime gyduoles per expresu.

Lietuviškas karpenderys.
Sudedu padlagas, padarau pijazus, 

taisau stogus ir abelnai atlieku visokį
darbų, kokis tik yra daromas iš medžio 
Kreipkįtes ypatiškai arba per laiškų 
Geriausiai ateikit nedėldieniais 2 vai. 
po piety šiuo antraSu: \

Joe Sinkevich,
365 Harrisonį-Ave., - ^Boston, Mass.

25c., 50c.

25c.
50c.

ir $1.00

25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c 
25c 
25c
35c 
25c 
25c 
25c

75c.

$3.50 
50c.

10c.
10c.

25c
50c

$1.25 
50c. 
10c.
35c.
25c.
25c.
25c.
50c.
35c.

$2.00 
$1.00

$1.25
Groblevskio Pleisteris

(Kaštavolo) 
Pamada Plaukams 
Ucbotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 
Gyduolės nuo Riemmas - 
Vengriškas Taisytojas Ūsų 
Inkstų Vaistas (mažesnė) 
Inkstų Vaistas (didesne) 
Akines Dulkelės
Gydymas nuo uždegimovDantų arba 

abelnai Skausmo ir Škorbuto i”
Gyduolės ir Mostis nuo Parkų 

ir Niežų - - - _ -
Gyd. ir Mostis nuo Dedervines 
Gyduolės nuo Paslaptingos Ligos

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip
gi privalo užlaikyti visada mūsų puikias 
Lietuviškas gyduoles savo storuose ant 
pardavimo, kad mūsų tjįŲtiečiai reika
laudami, galėtų pas savbštornikų nusi
pirkti ir nereikalautų išduoti pinigus 
dovanai kokiems nors apgavikams tose 
apielinkėse. Štornikai, rašykite parei
kalaudami gyduolių, nes iš to geras už
darbis, ir parduokite mūsų tyras Lietu
viškas Gyduoles, kurias męs gvarantuo- 
jame. Rašykite šiuo antrašu:

ALB. G. GROBLEWSKI
COR. ELM & MAIN STS., PLYMOUTH, PA.

25c

25c
50c

25c. 
$1.00 
25c.

$1.25

$2.00
$2.00

$50
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Pabaigusi kursų Womans Medi
cal College, Baltimore, Md.

Pasekmingai atlieka savo dar
bų prie gimdymo, taipgi suteikia 
visokias rodąs ir pagelbų jvairio-

OITISAS RANDASI:
30 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.

Užlaikom didelę
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DR. M. J. KONIKOW
548 Warren Street
Prieš Elm Hill Ave.

ROXBURY, MASS.
Valandos: 2-3 ir 6-7 P. M.

Nedaliomis 2-4 P. M.
•Kalba rusiškai, vokiškai ir 
liškai.
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Jei norite nusiimt gražių

Tai ateikite pas

O 
ra

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

statomų fotografijų už žemiausių kainų 
be ekstra užmokesčio vaikams. Nui
mamo fotografijas visokių grupų, susi
rinkimų, piknikų ir kų tik galim nuimt 
su mus didele.Kamerą. Atsilankydami, 
atsineškite šį apgarsinimų, o nuleisime 
pigiau. Neužmirškite antrašo:

VIENINTĖLE SĄKROVA

Ruskos Degtinės.
Kurie tik rengsite Balius arba vestu

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

JOSEPH P. SPANG
579-589 Atlantic Avenue

BOSTCfN, MA&S.
Tai vienatine vieta, kur galite rast 

geriausį patarnavimų. Tas mus dirba 
lietuvis STANISLOVAS MATCIIUS, 
kuris parduos pagal žemiausias prekes. 
Negalint atvažĮuot, atrašyk laiškų, pa
rašyk, kokiy gėrimy ir už kiek nori, o 
męs prisiusime. Laiškus rašykite lie- 
tyviškai. Pinigus galit siyst kaip pa
rankiau.

NeužmlrAklt musų adresu Ir vardai 
Eit tik dvi minutos nuo South Station.

Atsilankykit visi.
Su pagarba ST. MATCHUS.

767 Washington St., Boston, Mass.

Užsiprenumeruokite ‘Laisvę’ 
tik $1.50 metams.

•ii

titryniau su

Dr. Richter’io /
Pain-

Expelleriu
Dingo skaudėjimas kaklo ir diegi- 

mas šono, jaučiuos visiškai gerai. ITi- 
valo būti kiekvienos šeimynos šėpoje. ■

A Sergėkis nuo pamėgdžiotų. 25c. ir 50c.
W U? F- AD. RICHTER & CO., 215 Pearl Street, New York 
x. /C/ Richter io Congo Pilies yra geros nuo viduriu sukietėjimo. 25c. ir 50c.

50,000
KNYGŲ

LIETUVI^KAI-LENKiAk A PRŪSIŠKAS

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

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

Telephone Richmond 1967-R.

Deimantų, Laikrodžių Waltham ir 
E.lgin, ir Šliubinių Žiedų. Užlaikom 
keliaujančius agentus ir orderius pai
mam ir pristatėm į namus. Užlaikom 
taipgi Didelę Sankrovų DRAPANŲ:Vy
rams Siūtus, Overkotus ir Marškinius.

Duodam ant bargo ir ant išmokesčio.
VV.-i c h i ji <r1 nn

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

i?

e

bet lipk vienais

Telephone 4221-M Oxford.

DR. ST. ANDRZEJEWSKI
Vienatinis Lietu viekas Ir Lenkiukas

DENTISTAS
• Sugedusius dantis

pataisome. Skaudan- 
čius ištraukiame be 
jokio skausmo.

OfflHO Valandos:
Nuo 9 vai. ryte iki 8 vakare.
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BOSTON, MASS

Vienatinis Lietuvys Kostumeriškas

Kataliogas Visiems Dykai!
Kožnas žmogus mokantis skaityti 

privalo turėti musų Kataliogą, kuriam 
atras daigelį visokių daiktų. Musų 
Banka priima pinigus užčSdyjimui ir 
moka 4-tą procentą. Siunčia ninicus

Siuvu visokius siutus, o.verkotus ir šiaip 
visokius rūbus pa^al naujausių madų. 
Išplaunu, išvalau, jišprosinu ir sutaisau. 
Darbų gvarantuoj'j. iš toliau atvažiavu- 
siem apmokam lėšas, neviršiaus $1.00.

JULIUS BUK ANTIS
77 a Endicott st Boston, Mass

ir-parduoda laivakortes į visas dalis 
svieto, pigiaus kaip kiti. Spaudinam 
visokius drukoriškus darbus greitai, 
gerai ir pigiai. Reikalaudami kata- 
liogo prisiųskite 2C maYkę ant adreso: 
GĘO. a, pupausky & G

2342 SO. LEAVITT ST. CHICAGO, luta

■I

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 kraują 
arbasypili, nubiegima sieklos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išniietimus, negromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruxua- 
tizma, gonorrhoea, arba triperi, naujai Įgautas lygas, 
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidomas sava 
uamuse privatiškai, slapta ir labai pygjai. i

Ta, dykai įgauta knyga, pasakis jums kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutina] isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvč žinios, katrus ture žinoti kožnaa vedes arba 
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku 
lygu. Temykit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
užmokam už pačto, Jng 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 90 6 22 Fifth Avmm. CNcmo:

Godotinas Tamlsta: Papai Tamistos prižadiejtna, aB norlečjau 
JogTaniistaprisiustuiuei man vysai dykai vėua jusu knyga del vyra.

Vardas

Adresas; Steitas

LAIVAKORTES
Kam gi Laivakortes pirkt pas kokį ten žydelį, kad galima gaut pas lietu
vį agentų atvažiavimui ir. išvažiavimui net 9-nių kompanijų I -mos,, 2-roiT 
ir 3-čios klesos laivais?

Čia ir PlINICiUS jums pasiunčia į visas pasaulio dalis greitai ir pi
giau negu kur kitur. Važiuojantiems Lietuvon parūpinu guberskus paš- 
portns, taipgi ir atvažiuojantiems jokios baimės nėra pereit rubežių 
(gronyčių). Važiuojančius patinku ant stočių Bostone ir New Yorke, 
nes aš užlaikau 2 offisu. Norėdami Pinigų siųst ir pirkt ŠifkorČių, pra
šykit aplikacijos, pridėdami už 2 c. stempų iš jums artimiausio offiso.

GEORGE BARTASZ1US 
261 Broadway, 558 W. Broome St. 
SO. BOSTON, MASS., NEW YORK CITY,N.Y.




