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Trūkyj žmogų nužudė.
Scranton, Pa., 18 lapkr.— 

Nakčia į 18 lapkr. ant 
ware, Lackawanna & 
tern geležinkelio liko 
dytas United Express 
panijos tarnas trūkyj, 
ėjo į Scran toną,
suareštuotas 19 metu am
žiaus vaikinas, William Bei- 
scher iš Kingstono, pametu- 
sis expreso kompanijoj dar
bą pereitą ketvergą. Pas jį 
rasta $300, ir jis pats prisi
pažino, kad expxeso tarnas, 
Irvan Borger, jį įleidęs į va
goną pas save;tuomet jis nu
šovęs jį, pasiėmęs pinigus ir 
iššokęs iš trūkio, kaip tik jis 
lėčiau ėmė eiti.

Kastro gyvas.
Washington, 18 lapkr. — 

Venezuelos ex-prezidentas, 
Kastro, apie kurio mirtį bu
vo pranešta, yra gyvas ir gy
vena ant savo ūkės Kurku- 
toj, Colombia, visai arti Ve
nezuelos rubežiaus. Jo ar- 

, mija liko sumušta prie Kris- 
tobalo ir jis vargiai jau be- 
sukels revoliuciją Venezue- 
loj, nes dabartinis jos prezi
dentas Gomez gerai suorga
nizavo 3000 žmonių ir pasta
tė laukti Kastro; — - -----
Nauja revoliucija Mexikoj.

Mexico City, 16 lapkr.— 
Mexikoj rengiama nauja re- 

‘ voliucija. Ją pradeda gene
rolas Bernardas Reyes ir jo 
šalininkai. Šitokią naujieną 
pranešė kapitonas Texas val
stijos sargybiniu, Jonas Hug
hes. Revoliucija iškilsianti 
laike būsiančiu dvieju sąvai- 
čiy. Išsiųsta daugiau kariu- 
menės į Rio Grande. Prasi
dėsiąs tuoj general iškas strei
kas visoj Mexikoj. Ypatin
gai stiprus esą revoliucijo- 
nieriai Torreone, San Luis 
Potosi ir Puebloj. Torreone 
streikuoja darbininkai prie 
elektros darbu ir kitur. Pre
zidentas Madera išleido ap
linkraštį, kuriame jis žada 
nuslopinti pilnai sukilimą vi
soj respublikoj.
Baisus vaiko auklėjimas.

Springfield, Mass., 17 lap
kričio.—Čia eina didelė byla 
apie jauną žmogžudį, Bert- 
ram’ą, Spencer’į, kuris nužu
dė Mortą Blackstone, jauną 
Springfieldo mokytoją. Rei
kia tikėtis, jis bus nuteistas 
nužudymui ant elektros kė
dės. Jo motina teisme išpa
sakojo visą jos šeimynišką 
.'gyvenimą ir apie žudiko auk
lėjimą. Paaiškėjo, kad vi
soj savo vaikystėj Bertram 
Spencer buvo , niekingas. 
Kiekvienas klausytojas tvir
tina, kad jis geresnis nega
lėjo būt pagal netikusį tėvo 
.auklėjimą. Jo motina prisi
pažino norėjusi kelis sykius 
nusižudyti ir nužudyti savo 
ištvirkusį vaiką. Ji persta
tė kokį tuziną liūdytojv, ku
rie jos kalbą patvirtino.

Kada Bertram nebuvęs 
dar mėty kūdikis, jau tėvas 
jį mušęs peiliu prie stalo,nuo 
ko kūdikis pradėjęs būt ner
viškas. Kada vaikas turėjo 
3 ar 4 metus amžiaus, tad tė
vas jį skaudžiai mušęs prie

pečiaus ir vaikas, nuslydęs 
nuo jo ranky, susimušė gal
vą į pečiy taip, kad ir šian
dien ženklas yra. Baudė, 
mat, jį tėvas už tai, kam per
žengė bažnyčioj paskirtą dis
cipliną.

Kada vaikas buvo 5 mėty 
ir užmiršo kokią-ten malde
lę, tad tėvas manydamas, jog 
vaikas gali išaugt nedievo
baimingu, nusivedė jį į ang- 
liy daržinėlę, surišo jam ran
kas, padėjo ant kaladės ir 
žadėjo galvą nukirsti.

Kada Spencer buvo 9 mė
ty ir pavogė peilį, tad tėvas 
baisiai jį mušė per galvą. 
Nuo to laiko vaikas liko silp
naprotis ir turėdamas 19 mė
ty įsirašė į kariumenę (laivy
ną), bet greitai iš ten pabė
go.

Keistas sapnas.
Waterville, Me., 20 lapkr. 

—Robertui Boyd, kuris me
džiojo Jackmano girioj, pri
sisapnavo, kad jo pati pakly
do girioj ir reikalavo jo pa- 
gelbos. Tas jį tiek sujudi
no, kad jis pasiskubino namo 
ir atrado savo pačią sunkiai 
apsirgusią. Šiandien ji 
simirė.

Nelaime ant laivo.
New London, Conn., 

lapki\ — Joy linijos 
1 ‘Tennessee” pribip

19
Joy linijos laivas 

vo šįryt 
anksti į šio miesto prieplau
ką su apdaužytai^ šonais. 
Laivas išplaukė iš Provi
dence, R. L, į NewYofką su 
200 pasažieriy. Ant jūriy 
buvo taip didelė audra, kad 
laivas susimušė ir buvo ma
nyta, kad jis skęs, vienok ka
pitonas užtikrino pasažierius, 
jog nėra didelio pavojaus, 
kas suramino juos. Laivas 
liko čia šiek-tiek pataisytas 
ir išplaukė į New Yorką.

Užmušė sūnų ir save. 
Reading, Pa., 19 lapkr.

MašinistŲ perdėtinis Charles 
Melcher, 35 mėty žmogus, šį
ryt išėjo iš proto, nužudė sa
vo 10 mėty sūny, bandė nu
žudyti pačią ir pats sau per
pjovė gerklę skustuvu. Nak
čia pati liko išbudinta vyro 
šauksmu: “O, Dieve, susi
mylėk ant mano dūšios!” Ji 
pakėlė akis ir pamatė vyrą 
su kruvinu skustuvu ranko
je.
Gompers gali būt atsta= 

tytas.
Atlanta, Ga., 19 lapkr.— 

American Federation of La
bor savo metiniame susiva
žiavime svarsto apie S. Gom- 
perso atstatymą iš minė
tos organizacijos viršininky. 
Konferencijoj yra didelis 
skaitlius socijalisty, kurie 
ypač spiriasi prieš Gompersą 
už jo tūlas sutartis su kapi
talistais ir nemokėjimą pa
statyt darbininky organiza
cijos ant tikry kovos keliy. 
Liepta revoliucijonieriams 

išsinešt.
Austin, Tex,, 20 lapkr. - 

Texas valstijos gubernato
rius Colquitt įsakė, kad visi 
revoliucijonieriai išsinešty iš 
Laredo apylinkės į 48 valan
das. Prezidentas Taftas pa
liepė karės ministeriui /Stim- 
sonui susinešti su^guberna- 
torium Colquitt’u ir nuslo
pinti revoliuciją, kuri čia ke
tinama pradėt.

Laivynas ir 30,000 karei
vių pasidavė revoliu

cijonieriams.
Pekin, 16 lapkr.—Į Japo

niją telegrafuota iš Chinijos, 
kad kariškas laivynas pasi
davė revoliucijonieriams ir 
valdžia liko be kiek-nors ge- 
resniy laivy.

Laivyno paėmimas suteikė 
progą sukilėliams išvežiot po 
visą Chiniją savo kariumenę 
ir užimti visas didžiąsias u- 
pes.

Kung Čove į revoliucijonie- 
riy eiles perėjo 30,000 karei- 
viy. Čia visai laimėta revo
liucija ir kareiviai maršuoja 
į Nankingą atkeršyt Manču 
dinastijos apginėjams ir sker- 
dyniy surengėjams.

Visa Fo-Kein provincija 
pasidavė revoliucijonieriams. 
Too-Čov padaryta jau tvar
ka ir gyventojai grįžta į sa
vo vietas.

Hing-Hwa irgi pasidavė 
sukilėliams ir privertė išbėgt 
senuosius valdininkus.

Pekin, 17 lapkr.—Pasiro
dė, kad Yuan Ši Kai negali 
palikt monarchijos Chinijoj, 
nors jo buvo norėta sutaikyt 
revoliucijonierius su valdžia.

Prie Hankovo vėl ištiko su
sirėmimas ir valdžios koman- 
dierius reikalauja ginkly ir 
kareiviy.

Honano gubernatorius te
legrafuoja, kad jam reikia 
500,000 dol. išmokėjimui ka
reiviams algy, nes kitaip jie 
sukilsią prieš valdžią.

Sakoma, kad tarp Yuan Si 
Kai ir respublikos šalininky 
Hankove įvykusi nesantaika, 
nes revoliucijonieriy vadas 
Li Yuan Hang ir jo šalinin
kai reikalauja visai prašalint 
Manču dinastiją ir įvest res
publiką.

Hankovo susirėmime vėl 
laimėjo revoliucijonieriai. Jie 
išvarė valdžios kariumenę iš 
miesto ir dar už upės. Dau
gelis valdžios kariumenės 
perdėtiniy nenori eit muštis 
ir žudo patys save.

Admirolas Sah Čeng Ping 
liko suareštuotas revoliucijo- 
nieriy.

Pas valdžią iždas visai iš
tuštėjo ir laukiama, kad iš 
priežasties bankrūto ji turės 
pasiduot. Pas sukilėlius pi
ni gy yra gana.

Šanghai, 18 lapkr.—Buvo 
laukiama šiandien didelio su
sirėmimo tarp revoliucijo- 
nieriy ir valdžios kariumenės 
distrikte tarp Činkiango ir 
Nankingo. Kaip tik revoliu
cijonieriai pasieks Nankingą, 
tuoj prasidės mūšis. Jie sa
vo spėkas tvarko atsargiai. 
Laike pastaryjy trijy dieny 
sukilėliy didelis-skaitlius liko 
paslystas geležinkeliu iš 
Šanghaijo į Činkiangą. 45 
mailiy atstume nuo Nankin
go susigrupavo skaitlinga, 
gerai apginkluota ir su vi
somis reikmenomis revoliuci- 
jonieriy armija. Kitos dvi 
revoliucijonieriy dalys apsu
po Nankingą iš kity pusiy. 
Tokiu būdu miestas bus ata
kuojamas iš trijy pusiy. Re
voliucijonieriai turi gerus va
dus, žinančius svetimy šaliy

karišką veikimą. Valdžios 
generolo Nankinge armija 
susidedanti tik iš 7000 karei- 
viy, todėl pasitikima ją leng
vai sumušt. Mūšis gali įvykt 
šiąnakt ūrba rytoj.

Londonas, 19 lapkr.—Fran
cūzijos pasiuntinis iš Chini
jos praneša, kad Lolos teri
torijoj įvykusios svetimže- 
miy skerdynės. Mušami mi- 
sijonieriai.

Pekin, 19 lapkr. — Reika
laujama, kad imperatoriaus 
sostas būty panaikintas ir 
įsteigta respublika. Minis- 
teriy pirmininkas Yuan Ši 
Kai gavo pranešimą nūo su- 
kilėliy, kad jis nė nebandyty 
sutaikyt revoliucijonieriy su 
valdžia, nes jeigu jis tai da
rysiąs dar vienos sąvaitės 
laike, tuomet prasidėsianti 
smarki kova už sosto panai
kinimą.

King Čov-Tu, 19 lapkr.— 
Manču dinastijos kareiviai 
skerdžia čia gyventojus ir 
daro jiems įvairius nesma
gumus. Gyventojy čia yra 
apie 30,000. Valdžios karei
viai daro plėšimus,žudo žmo
nes ir degina namus. Žudo
ma šimtais.

Kare tarp Italijos ir
— Turkijos.

Londonas, 18&\pkr.—Nors 
dar slaptai lai£(Xtta, vienok 
jau patirta, kad Europos val
stybės nedaleis Italijai pra
dėt karės ant Balkany pus- 
salio su Turkija. Taipgi jos 
•nedaleisiančios Italijai kištis 
į Azijos Turkiją. Karė tu
rėsianti užsibaigt vien tik 
Tripoly j. Pradėjimas karės 
ant Balkany pussalio sukelty 
visas valstybes į ją įsikišti, 
nes yra tai didelė votis tas 
Balkany pussalis, kuris per 
ilgus metus kėlė didelį triuk
šmą. Nors Italijos laivai 
plaukioja apie Mažosios Azi
jos pakraščius, vienok jie ne
drįsta pradėt veikti. Aštriau
siai prabilo apie Italiją Au
strija, o po jos — Vokietija, 
Rusija ir Anglija. Sakoma, 
kad Europos ir Azijos valsty
bės vers Italiją kiek -nors nu
sileist prieš Turkiją, tai yra 
numažint savo reikalavimus.

Perkūnija.
Madrid, 19 lapkr. — Čia 

siautė baisi audra su perkū
nija. Nuo šimty namy nu
plėšti stogai. 11 ypaty liko 
sužeista.

Arti šito miesto yra mies
telis Moroncillo, kurį audra 
sunaikino visai. Mat, ten 
kilo gaisras ir vėjo nešama 
ugnis nušlavė visus namus. 
1500 žmoniy liko be pasto
gės.

Rusija Persijoj:
Peterburgas, 20 lapkr.- 

Rusija pasiryžo užimt tūlas 
Persijos dalis, kaip jau buvo 
apie tai pranešta. Ji įsakė 
savo 4000 kareiviy, stovinčiy 
prie Persijos rubežiaus, dead 
utarninke jie užimty Persi
jos provinciją Koswin.
Apvogė krasą ant 600,000 

dolerių.
Paryžius, 20 lapkr.—Mar

selio specijališkas krasos trū- 
kys, kuris pasiekė Makano 
stotį subatoj, kur Šveicarijos 
ir Vokietijos siuntiniai yra 
pernešami ant kitos linijos,

liko apvogtas. Išvogti siun
tiniai, adresuoti į Indiją ir 
Chiniją. Žuvo daugelis siun
tiniu su auksu ir kitomis 
brangenybėmis. Blėdies pa
daryta už 600,000 doleriu.
Žmonės mažinasi Fran= 

cūzijoj.
Paryžius, 19 lapkr.—Žymi 

publikos atyda liko atkreipta 
į nepaprastą gyventoju skait- 
liaus mažėjimą Francūzijoj. 
Valdžios skaitlinės parodo, 
kad laike pirmųjų 0 mėnesiu 
šiuose metuose numirė 18,- 
279 žmonėmis daugiau, negu 
užgimė. Tuo labiau stebėti
na, kad pernai tame gi pro- 
tarpyj gimimu buvo 21,187 
daugiau, negu mirčių. Da
bartinės skaitlinės parodo, 
kad nuo sausio iki liepos mė
nesio buvo Francūzijoj 39,- 
252, 245 gyventojai, 153,931 
apsivedimas, 6374 persiskiri- 
mai, 385,999 gimimai ir 40- 
4,278 mirtys.

Japonai ir pietų žemgalis.
Sydney, Australija, 20 lapk.
Japonai išnaujo rengia ke

lionę prie pietų žemgalio. 
Pereitą pavasarį kelionė liko 
pertraukta, kada jau buvo 
pasiektas 74 gradusas. Ke
liauninkus veda leitenantas 
Širase.

Teheran, 20 lapkr.—Buvu
siam ministeriu pirmininkui 
pavesta suorganizuoti kabi
netą, vienok nėra galima 
gaut ministeriu.

Buvusiojo šacho brolis Sa- 
lared Dewleh turėjo smarku 
susirėmimą su valdžios ka- 
riumene. Pranešama, kad jis 
pralaimėjęs mūšyj 500 žmo
nių.
Ispanija skolina pinigus.

Paryžius, 19 lapkr. - Išpani- 
ja skolina nuo Francūzijos 
300,000,000 franku. Mano
ma, kad šita paskola įvyksta 
su įvykimu santaikos tarp- 
tu dvieju šalių link Morokos 
kolonijų. Esą, Išpanija pave
da naudotis Francūzijai iš sa
vo kolonijų ir, mažu, pave
sianti jas visai jai.

Napoleono sūnus.
Paryžius, 20 lapkr.—Į 

Marselio policijos nuovadą 
atsilankė labai senas, į elge
tą panašus žmogus ir prašė, 
kad jam išduotu ligonbučio 
biletą, tai yra kortelę, kad 
už dyką galima būtu lankyt 
ligonbutį. Jis pristatė doku
mentus, kurie liūdijo, jog jis 
yra Napoleono III sūnus. Iš- 
pradžios netikėta, bet, per
žiūrėjus pensijos knygutes, 
kvitas ir kitką, atkasta, kad 
ištikro buvo tai Napoleono 
sūnus, gimęs 1878 metuose.

630 mailių orlaiviu. \

Žydai skaitysis ateiviais.
Peterburgas, 18 lapkr.— 

I laikraštį “Rieč” iš Kijevo 
praneša, kad tos gubernijos 
gubernatorius įsakęs polici
jai, kad jei žydai pristatys 
pasportus, ant kuriy nebus 
pažymėta, iki kokio laiko 
pasportas yra geras, tai turi 
būt atimti tokie pasportai ir 
išduodami kiti tik vieniems 
metams. Šitie žydai, t. y. 
kurie pristatys neaprubežiuo- 
to laiko pasportus, skaitysis 
kaipo ateiviai.

Žmogžudystė.
Baisi žmogžudystė atsitiko 

šiomis dienomis Varšavoje. 
Du vaikinai su brauningais 
įsiveržė pas vieną kepėją ir 
nušovė tris savo draugus, 
keptuviy darbininkus ant vie
tos, du sužeidė. Varšavoje 
dabar streikuoja keptuviy 
darbininkai,tad buvo kerštas 
už tatai, kad nušautieji ne
norėjo prie streiko prisidėti. 
Nuo streiko daugiausiai ken
čia krikščioniy keptuvės ir 
pirkėjai, nes žydai ir turkai 
užverčia dabar krautuves 
blogesniu tavoru tokia pat 
kaina, kaip pirma buvo par
davinėjama geresni piragai 
ir duona.

Nuteisti.
Nuteisti Tiflise pakarti 4 

sargybiniai už tatai, kad pa
slysti gaudyt plešiky, patys 
užpuolė ant vienos sankro
vos ir ją apiplėšė.

Ilgas miegas.
Miegąs nuo 2 balandžio šių 

mėty randas Ekaterinoslavo 
gub. kalėjime kalinys M-ko, 
kurį iki šio laiko negalima 
į teismą atvesti, nes vis dar 
tebemiega. Veidas jo išrodo 
sveikas, bet kūno svarumas 
sumažėjęs iki 2 pūdy 10 sva- 
ry. įkritęs į tokį nepaprastą 
miegą iš didelio susigrauži
mo.

cūzijos oriaivininkas Jules 
Dubois, kuris ketverge ‘išlė
kė iš čia, kad dalyvaut lenk
tynėse, pralėkė be sustbjimo 
630 mailių h’ nusileido Rusi
jos mieste Gardine (Lietu
voj). Jis lėkė 24 valandas. 
Buvo bijoma, kad Dubois 
nenuskęstu jūrėse. Vienok 
visą kelionę jisai atliko be 
jokiu kliūčių-

Vitte kaltinamas.
Peterburgas, 20 lapkr.— 

Dūmos pirmininkas Gučko- 
vas savo prakalboj pasakė, 
kad grovas Vitte, revoliuci
jos mete buvusis Rusijos pre
mjeras, buvęs priežastimi 
Stolypino nužudimo. Jo pra
kalba patilpo laikraštyj “No
voje Vremia”. Grovas Vitte 
stengėsi užginčyt per tą patį 
laikraštį, bet svarbiausios jo 
rašto vietos liko praleistos. 
Tuomet jis patalpino laikraš
tyj “Rieč”visą savo pasitei
sinimą, kuriame aštriai užsi
puola ant Gučkovo.

Badas.
Orenburgo gubernijai ba

das vis labiau gręsia. Žmo
nes šelpti miestas paskyrė 
pinigu. Vidaus dalyku minis- 
teris žada net V. D. prašyti 
paskirti 13 mil. rub. Badas 
ten antri metai. Šįmet žmo
nės neturėjo ką sėti.

Ypač liūdna, kad badas 
Rusijoje apima vis platesnius 
ir platesnius plotus.

Bet kova su badu irgi įdo
mi. Orenburgo gubernato
rius įsakė visiems žmonėms 
sumokėti reguliariškus mo
kesčius, kada tie žmonės ne
turi nei už ką nusipirkti sau 
seklu.

PANEVĖŽYS. Rugsėjo 18 ’
d. čion liko pagaliaus sugau- 1
tas garsus pas mus chuliga- j
nas Skukauskelis, ką tik ne- 
nudūręs su peiliu vieno žmo
gaus. Antras panašus chuli
ganas, dargi iš bajory Ein, 
tebesivalk’ ja po miestą ir 
daužo prisigėręs langus pa
šalini y gatv’y. Rugsėjo 23 d. 
iškilo gaisras. Sudegė naš
lės Venckienės ir Antanaičio 
klojimai su javais, sako,buvę 
padegti. Antanaičio klojimas ■ 
užsidegė paskiaus, bet nuo 
Venckienės negalėjo užsi
krėsti, nes vėjas pūtė į prie
šingą pusę. Liūdna, kad mū
šy tarpe taip dar daug ran
dasi pikty žmoniy.

GRUZDŽIAI (Šiaul. pav.) 
Žmonės čia pasituri neblo
gai, bet apšvietimas senobiš
kas. Jaunimas po sodžius 
liuosas valandas mėgsta alu
dėse praleist. Skaitymo bi
jos, sako, iš laikraščių duo- 
nos nevalgisim. Ck'asžm ką 
bevalgysit, kaip viską pra- 
gersit ir nuo darbo atprasiu 
Reikėty ir mums pagaliaus 
kitur pradėt j ieškoti sau gud
rybės, nevien tik prie uzbono 
alaus.

JONIŠKIS (Šiauliy apskr.) 
Nors- pas mušYnlonėš apšvie
time jau gana augštai paki
lę, bet dar daug yra girtuok- 
liy. Ypač girtuokliaujama 
rudenį per talkas. Girtuok
liai ne kartą užsimano skaus
ti visai nekaltus žmones. * 
Štai viename sodžiuje pasi
gėrę vaikinai nuėjo pas grin- 
telninką, nuvertė nuo stogo 
kaminą, užvertė šulinį ir įsi
laužę stubon sumušė patį 
grintelninką. Grintelninkas 
dabar girtuoklius padavė teis
man.

MIKOLIŠKIAI (Garždy 
valst.) Mikoliškiy dvare gy
vena senas generolas Brunu- 
šas ir jo sūnus, kurie atsižy- ’ 
mi tuo, kad nė kiek nedi- 
džiuojas savo ponyste, gyve
na ‘ ‘su žmonėmis” ir daro 
gero žmonėms... Minėtasis 
generolas užlaiko savo lėšo
mis mokyklą, kame aplinki
niai vaikai gali veltui pasiek
ti pradinį mokslą, iš savo pi- 
nigy ir materijolo baigia sta
tyti bažnyčią savo dvare, 
idant žmonėms nereikty eiti 
už dviejy myliy į aplinkinias * 
bažnyčias. Jo sūnus Kuliuo
se per Ūki'? ratelio susirinki
mą aiškino žmonėms apie ū- 
kininkavimą ir 1.1. Kaip būt 
gerai, kad visi ponai sekty jy 
pavyzdžius!

DAUGĖLIŠKIS (Viln. g.) 
Pasiliuosavo čia mokytojo 
vieta. Pūty gerai, kad pa- 
kliuty čia lietuvis-mokytojas, 
nes dauguma vaiky, lankan- 
čiy mokyklą—lietuviai. Bene 
būty galima, kad valstiečiai 
per valsčiaus sueigą susitarę 
pareikalauty sau mokyto j o- 
lietuvio.

RĖKI JAVO ežeras (netol 
Šiauliy) nuo sausumos žy
miai nuseko, upė Vešeta, iš
tekanti iš ežero, keliose vieto
se buvo visai išdžiūvus, žu
vis ir vėžiai išdvėsė., Rugiai 
pasėti nesudygo, kai kur jy 
visai nesėta. Tokios sausos 
vasaros seniai bėra buvę.



Stebuklai moksle.
Kas matė perstatant kru

tančiais paveikslais Dantes 
“Inferno”—pragarą, tas tu
rėjo nusistebėt, kad į pusan
tros valandos laiko jis gavo 
pamatyti savo akimis viską 
tą, ką tik sau išsivaizdino gar
sus raštininkas ir ką galima 
būtų perskaityt tik keletos 
dienų laike. Ir galima tik
rint, kad matytieji paveiks
lai kur-kas labiau Įsiskverbs 
į žmogaus atmintį, negu sau
sas knygos skaitymas.

Paveikslai yra vienas iš ge
riausių įrankių mokinimui. 
Jus paduodate knygą su pa
veikslais visai mažam vaikui, 
ir jis jau ja interesuojasi. 
Vaikai slaptomis ima kny
gas su paveikslais, ne tik 
kad to nedarytų paliepus. 
Mat, akys yra tikriausiu mok
slo įrankių, nes jos lengviau
siai perduoda smegenims a- 
pie matytus daiktus. O juk 
devynios dešimtosios mokslo 
dalys susideda iš galimų ma
tyti daiktų, iš daiktų tikrai 
esančių.

Mokinimas! yra ne kas ki
tas, kaip perdavimas smege
nims matytų ir girdėtų daik
tų ir perėmimas supratimo iš 
kito žmogaus žinojimo.

Jeigu netoli visas mokslas 
susideda iš matomų daiktų, 
tai parankiausiai tuos daiktus 
mokiniams gyvais parodyt, 
t.y. tokiais, kokiais jie yra. 
Kadangi visų daiktų nėra ga
lima paimti ir atnešti į mo
kyklą, tai čia geriausiai gali 
patarnauti krutanti paveiks
lai.

Jus žinote, kaip trokšta 
vaikai ir net suaugę žmonės 
lankytis į krutančių paveiks
lų vietas. Vaikai verkdami 
prašo 5 centų, kad tik galė
tų matyt reališką gyvenimą, 
kokį perstato paveikslai.

Čia jus sakysite, kad da
bartiniai paveikslai surengti 
taip, kad tankiau ištvirkina 
vaikus, negu pamokina. Bet 
juk yra ir knygų ir laikraš
čių, kurie gadina žmogaus 
dorą ir charakterių. Vieni 
raštai yra geri, kiti—blogi; 
taip-pat gali būt ir su pa
veikslais. Jei jie bus apdirb
ti Su pamokinimo tikslu, jei 
juos ims vartot mokyklose, 
tuomet jie gali atlikt stebuk
lus mokslo dirvoj.

Jeigu jus pamatėte slonių, 
levą, žirafą, argi jus būtu
mėte jį pažinoję išsyk, jei 
pirmiau nebūtumėte ma
tę jų paveikslų, ypač spal
vuotų paveikslų?

Aiškinkite jus vaikui kiek 
norite apie orlaivį, ir jis vis- 
tiek’nesupras, kaip jis išro
do, kaip padarytas, kaip gali 
lėkti. Bet parodykite jam 
orlaivio paveikslą, parodyki
te patį orlaivį ir jo lakstymą, 
ir vaikas ne tik kad per savo 
amžių to visko neužmirš, o ir 
pats stengsis padaryt. Kru
tanti paveikslai pilnai gali 
parodyt orlaivį su orlaivinin- 
ku ir visą jo veikimą.

Dabar vaikui aiškinkite as
tronomiją. Tikriname, jis 
jos nesupranta, jam ji nuo
bodi. Bet perstatykite kru
tančiais paveikslais planetas, 
kometas, jų atstumą ir pro- 
porcijonališką didumą, grei
tumą ir vietą, vaikas su žin
geidumu žiūrės ir • ant visa
dos įsidės tai į galvą.

Aiškinama mokiniams apie 
Niagaros Falls buvimą ir jos 
veikimą. Galima tikrinti, nė 
vienas to nesupranta, kas nė
ra matęs smarkaus vandens 
puolimo žemyn. O jei būtų 
prie aiškinimo perstatomi 
krutanti paveikslai, tuomet 
mokiniai tikrai matytų, kaip 
ten vanduo puola ir putoja, 
kokie tos upės krantai ir 1.1.

Jie neužmirštų jos ir aiškiau 
žinotų apie ją.

Su paveikslų pagelba gali
mą mokint ne tik astronomi
jos, georafijos, bet ir istori
jos ir kitų mokslų. Daleis- 
kime, galima perstatyt gy
venimą senovės gyvulių, pa
rodant juos gyvais; gyveni
mą vergų, karalių, pirami- 
das, arabų lūžtves ir 1.1.

Paveikslai duotų mokiniui 
žinojimo daugiau į kelis mė
nesius, negu sausas žodis 
duoda į kelis metus.

Jus iš praktikos žinote, kaip 
sunku yra išmokinti vaiką 
poteriu ir abelnai religijos 
dalykų. Kada mokytojai dar 
manė, jog religija yra svar- 
biausis mokslas, tad mokyk
lose prisieidavo vartot bota
gą ar kitą žiaurų įrankį, kad 
priversti vaikus mokintis a- 
pie tikėjimą, kalti į galvą 
sausus žodžius. Ir tie įkal
tieji sakiniai labai greitai iš
dulkėdavo iš mokinių gal
vos.

Kada bus pradėta mokinti 
paveikslais, tuomet veržšis 
prie mokslo ne tik vaikai, o 
ir seni žmonės. Tuomet pra
sidės neužbaigiamas mokslo 
periodas, kuris bus žymiai 
pagreitintas krutančiais pa
veikslais, todėl žmonija į 
trumpą laiką pastos intelek- 
tuališku milžinu, kuri praša- 
lįs visas skriaudas ir nesma
gumus, o įsteigs rojų ant že
mės.

KADA PRADĖT VAI
KUS MOKINTI?

Tūli tėvai skubinasi savo 
visai jaunučius vaikus leisti 
į mokyklą, manydami, kad 
tokiu būdu jų vaikai pabaigs 
greičiau mokslą ir aplenks 
visus tuos, kurie senesni pra
dėjo mokintis.

Mūsų nuomone, vaikas ne
turi būt. leidžiamas be 7 arba 
8 metų jo amžiaus. Kaip kas 
neginčytų, o vaikas nuo pir
mų iki septintų metų išsimo
kina daugiau, negu paskui 
per visą amžių. Juk kada 
jis užgema, jis nieko nežino, 
o būdamas septynių metų jis 
jau moka neblogai kalbėt, 
žino žodžių reikšmę, žino 
tūkstančius daiktų, apsireiš
kimų ir ypatybių. Jei tiek 
dar išmoktų jis po septynių 
metų, tuomet gana gudriu 
ir tobulu žmogumi liktų; vie
nok, nežiūrint į mokyklų lan
kymą, paskui jis lieka kur- 
kas rambesniu, nes kuo se
nyn eina smegenys, tuo sun
kiau įsileidžia išsidirbt jose 
naujiems keliams.

Gal, sakysite, kad jeigu 
jau taip buklus yra jaunas 
vaikas, tai, beabejonės, rei
kia skubintis jį leisti į mo
kyklą. Ant to atsakysime, 
kad viskas turi rubežius. Ap
link jauną vaiką tiek daug 
visokių daiktų, apsireiškimų 
ir ypatybių, kad jis vos tik 
spėja susipažint su jais ir jo
mis. Jis, taip sakant, be at
vangos mokinasi. Jo pajau
timai yra jo teisingais ir ne
snaudžiančiais mokytojais. Ir 
jei tame laike versite vaiką 
dar mokyklą lankyt, tuomet 
perdaug nuvargįsite jo pro
tą,—o kaip pavargęs kūnas 
atsisako nuo darbo, taip-pat 
padaro ir smegenys. Perank- 
sti pradėtas mokint vaikas, 
tankiai paskui atsisako visai 
mokintis arba lieka gana 
nežvaliu protiškai viso savo 
amžiaus laike ir pradėjusieji 
vėliaus mokintis jį aplen
kia.

Nuo 5 iki 7 metų vaiką ne
verta nieko daugiau mokinti, 
apart rašymo ir skaitymo, 
jei jis lengvai pasiduoda, ne
kalbant apie tėvų pamokini
mus apie daiktus ir apsiė
jimą.

Rambumas.
Kada mums prisieina susi

durt su tūlais žmonėmis, pri
silaikančiais kitokių pažval- 
gų, męs stengiamės jiems 
darodyt, jog jų pažvalgos yra 
klaidingos ir perstatome sa
vąsias pilnai teisingomis. 
Pas kiekvieną žmogų yra to
kia jau keista ypatybė, kad 
jis nori, kad ir kiti žmonės 
taip-pat suprastų dalykus, 
kaip jis juos supranta, nors 
nuo to, kaip jis pats paskui 
persitikrintų, įvyktų pasaulyj 
nuobodumas ir pasidarytų 
didelė skriauda progresui— 
reiškia ir žmonėms—ir jam 
pačiam.

Tiesa, yra gana tokių žmo
nių, kurie kito pažvalgoms 
greitai pasiduoda, kito idė
jas pripažįsta visapusiškai 
geromis. Tokiais žmonėmis 
kiti džiaugiasi, linksminasi, 
kad greitai jie persitikrino ir 
į jų organizaciją įstojo, jų ti
kėjimą priėmė ir t. t.

Visas vargas su tais ram
biausiais. Mat, yra labai di
delis žmonių skaitlius, kurie 
labai sunkiai pereina iš vie
nos protavimo sriovės į kitą. 
Taip pabandykite daugelį 
žydų pertikrinti, kad krik
ščionybė yra geresnė. Ro
dos, jus tiek daug argumen
tų privedate, tiek išgiriate 
ją, tiek aiškiai parodote sa
vo persitikrinimą ir atsidavi
mą jai, o žydelis netiki jai— 
ir viskas. Jus, beabejonės, 
sakysite, kad jis nepaprastai 
rambus. Suprantama, jis 
rambus ir tai pagirtina. Jis 
klausos, kuomi tu gali daro
dyt krikščionybės gerumą 
prieš žydų tikėjimą. Visi ta
vo argumentai yra silpni, iš
blyškę ir neaiškus, kad galė
tų jį pertikrinti. Ir tas žyde
lis, kuris lengvai pasiduoda 
davatkų agitacijai, kaip tai 
męs galime persitikrint iš 
praktikos, visuomet yra ne
sveiko proto žmogus, melan
cholikas ar šiaip su kokia li
ga, atsiliepiančia ant proto. 
Sakau tai, žinodamas ir tą 
priedą, jog krikščionybė ne
turi tikrų, protui aiškių ar
gumentų.

Bet paimkime, galų gale, 
ir tokius dalykus, kuriuos ne 
tik argumentais, o ir faktais 
galima yra darodyt. Daleis- 
kime, paaiškinkite žmogui, 
kad žemė yra apskrita. Jei 
jis bus žvalaus proto, jei jis 
jau ir pirma šiek-tiek apie 
tai svarstė, tai nieko stebėti
no,jei jis greitai tai pripažįs. 
Bet jei žmogus tai girdi tik 
pirmą sykį, jei jam nepaaiški
namos visos priežastys ir da- 
rodymai žemės apskritumo, 
tuomet jis jokiu būdu negali 
tam tikėt, jei jis yra sveiko 
proto žmogumi. Galiu tik
rint, kad randasi daug žmo
nių, kurie tikrina, jog žemė 
yra apskrita, o jokio suprati
mo apie tai neturi. Jei kas 
jiems dailiai ir užtikrinančiu 
tonu papasakotų apie žemės 
plokštumą, rytoj jie jau tam 
tikėtų.

Sveiko proto žmogus yra 
rambus permainyme savo su
pratimo. Jis tik tuomet mai
no, kada jo paties smegeny
se perverda klausimas į per
mainymo pusę.

Prie progos, aš paimu pa
vyzdžiu lietuvius. Yra tai 
tauta rambių žmonių savo 
didžiumoj. Sunku juos pri
kalbinti prie bile kokios par
tijos, sunku iš jų išraut vie
ną tikėjimą ir įbrūkt kitą 
(juk lietuviai kaipir nemai
no savo tikėjimo), sunku 
jiems įkvėpt naujas idėjas ir 
t. t. Žodžiu sakant, vargiai 
yra pasaulyj rambesnė tauta.

Vienok aš labai džiaugiuos 
iš tokio lietuvių rambumo. 
Jie eina prie progreso lėtai, 

bet atgal juos atstumti imtų 
dar daugiau laiko. Tai galite 
patėmyt iš mūsų socijalistų, 
tautininkų ir kitokių sriovių 
gyvenimo. Nors pilnai tobu
lų žmonių nė vienoj sriovėj 
daug dar neturime, nes pas 
mus tik progreso pradžia, 
vienok žengiantieji pirmyn 
darosi neatstumiamais, iš
skyrus keletą silpnesnių ypa
tų.

Taigi lietuviškos visuome
nės veikėjai neturi nusiminti, 
kad lietuviai rambus. Dar
bas tarp tokių žmonių dau
giau naudos tveria ateičiai, 
negu darbas tarp lengvo cha- 
rakteriaus žmonių, kuriuos 
nesunku kiekvieną dieną pa
kreipti vis į kitą pusę.

P. Baublys.

KAIMO MERGA.
Guy de Maupassant.

AR TURES SOCIJALIZ= 
MO LAIKUOSE ŽMO= 

NES SPARNUS?

Nors keistas antgalvis šito 
straipsnio, vienok nemažiau 
keisti klausimai yra užduo
dami laike socijalistų partijos 
surengtų diskusijų. Juk didelė 
žmonių dalis, girdėdama, kad 
socijalizmas suteiks tokias są
lygas, kuomet nebus darbo 
ir gyvenimo reikmenų sto
kos, įpuola į kokią-tai fanta
ziją ir pradeda klausinėt: 
“Ar galės socijalizmo laikuo
se kiekvienas žmogus rėdytis 
šilkais, deimantais ir auksu? 
Ar galės kiekvienas žmogus 
gaut valgyt ir gert visko to, 
ko tik jis užsimanys? Ar bus 
duotas automobilius kiekvie
nam žmogui?” Šitokie ir dar 
keistesni klausimai taip ir 
liejasi. Rodytųs, kad soci- 
jalistai jau turi padarę pie
nus apie ateitį; rodytųs, kad 
jie jau su gamta ir progresu 
yra padarę kontraktą; rody
tųs, kad Jie yra tokiais pra
našais, l&rie jau žino, kokie 
išradimąAžuštirimai pasieks 
pasaulį ir kokie jausmai ir 
reikalavimai išsivystys pas 
žmones.

Teisybė, niekas negali tam 
ar kitam socilijalistui užgin
ti manyt ir kitiems kalbėt, 
kad socijalizmo laikuose taip 
tai ir taip tai turėtų būti, 
vienok kiekvienas socijalis- 
tas apie tą patį dalyką gali 
spręsti skirtingai, vienok nuo 
to nei biskį nepersimaino so
cijalizmo šaknis. Socijalistas, 
taip ar kitaip kalbėdamas a- 
pie ateities dalykus, kalbame 
varde partijos, nė jos nutari
mus ir sprendimus išreiškia,© 
tik savo nuomonę, savo pasiti
kėjimą ant ateities visuome
nės.

Pati socijalizmo šaknis yra 
tame, kad panaikinti skurdą 
ir duoti žmonijai liuosą pro
gą žengt prie tobulybės. Tai 
gali būt atsiekta, pagal jų 
supratimą, pavedimu visos 
gamtos turtų, išdirbystės 
įrankių ir tvarkos darymo 
pačiai žmonijai. Taigi klaus
kite ateities žmonijos, kas 
jai patinka, ko ji nori ir kaip 
ii sutvarkys tą ar kitą reika
lą.

Socijalistai supranta, kad 
savęs niekas neskriaudžia. 
Taigi ir žmonija pati savęs 
neskriaus: ji darys sau kaip 
galint geriau, kada liks pa
vesta jai pačiai rūpintis sa
vimi ir bus pavesti visi įran
kiai ir progos savęs aprūpi
nimui.

Stebėtina, kad šiandien 
žmonės tankiai maisto, dra
bužio ir buto neturi, o soci- 
jalizmą apsiimtų pripažinti 
tik tuomet geru, jei jo laikuo
se būtų prižadama net lekiot 
sparnais žmones išmokinti. 
Kodėlgi pripažįstate tikėji
mus, kurie daugiau kančių 
siūlija, negu gerovės? Ko
dėlgi nepeikiate šio surėdy
mo, kuris net duonos kąsnį 
atimą?

Socijalizmą turėtumėte pri
pažinti jau tik todėl, kad jis 
jums, jei jį didžiuma pripa- 
žįsite, atiduoda pasaulį ir pa
veda tvarkyt savo reikalus 
patiems. Iš to aišku, kad 
patys žmonės sau skurdo ne
gimdys.

J. Karalius.

Oras buvo gražus, ūkės darbininkai, 
skubiai pavalgę, grįžo į lauką.

Tarnaitė Rožė liko viena virtuvėj, kur 
ugnis silpnai rusėjo pečiuj po dideliu puo
du vandens. Kartas nuo karto ji sėmė 
vandenį ir povaliai plovė bliudus, sustoda
ma nuolatos pažiūrėti į spindulių juostą, 
puolančią ant stalo.

Trys vištos rinko trupinius po stalu; 
per pradaras duris ėjo kvapas nuo višti- 
nyčios ir galvijų tvarto; girdėjosi gaidžio 
balsas tolumoj.

Pabaigus darbą, ji nušluostė stalą, 
padėjo bliudus ant šėpos ir giliai atsiduso; 
ji jautė lyg sunkumą, pati nežinodama 
jo priežasties. Ji apsidairė aplink moli
nes sienas, nuo kurių kabojo vortinklės, 
rūkytos silkės ir svogūnai. Paskui atsisė
do lyg ir apsvaigus nuo sunkaus kvapo 
įvairių medegų, išpilamų ant grindų. Šu 
tuom visu maišėsi rūgštūs kvapas pienpuo- 
džių, kuriuose rūgo pienas.

Ji norėjo siūti, bet nesijautė stipri ir 
nuėjo pas duris atsikvėpti tyru oru, kuris 
ją, matomai, atgaivino.

Vištos tupėjo ant garuojančio mėšly
no. Kai-kurios jų kapstė su viena koja, 
jieškodamos kirmėlių; gaidys tupėjo jų 
viduryj.

Mergina dirstelėjo į jas, nieko nema
nydama, paskui pakėlė akis ir liko beveik 
apjakinta matymu žydinčių obelių. Tuom 
pat laiku kumelys, pilnas gyvybės, šoko 
per grabę ir staiga sustojo, lyg nusistebė
jęs, kad jis vienas.

Jai irgi norėjosi bėgti. Jai norėjosi 
eiti, išsitiesti, ilsėtis ant šilto, tykaus oro. 
Ji žengė keletą žingsnių, užsimerkė, ap
imta jausmo gyvybės smagumo; paskui 
ėjo jieškoti kiaušinių. Rado tryliką išvi
so ir padėjo ant lentynos. Bet virtuvės 
kvapas jai vėla buvo nemalonus ir ji išėjo 
atsisėsti ant žolės.

Kiemas, rodėsi, buvo užmigęs. Augš- 
ta žolė, pilna geltonų žolynų, buvo tam
siai žalia. Obelys metė savo šešelį aplink; 
nuo stogų garavo, lyg kad tvartų drėgnu
mas būtų perėjęs per šiaudus. {

Mergina nuėjo pas pašiurę, kiir sto
vėjo vežimai. Netoli buvo išaugu kve
pianti žolynai, o toliau į pakalnę apsidarė 
matymas į laukus, kur augo javai, ‘matyt 
buvo medžiai ir būriai darbininkų,1 kurie 
ištolo išrodė mažyčiai, kaip lėlės.

Ji paėmė šiaudų kūlį, įmetė į grabę ir 
ant jo atsisėdo; bet nesijausdama smagiai, 
ji kūlį paleido ir atsigulė augštininka, pa
sidėjus rankas po galva, ištiesus kojas.

Jos akys merkėsi, ji pradėjo snausti. 
Ji beveik buvo užmigus, kada pajuto dvi 
rankas ant savo krutinės, ir ji pašoko ant 
kojų. Tai buvo Jokūbas, kuris prie jos 
seniai meilinosi. Jis ganė avis ir, patė- 
minęs ją gulint pavėsyj, prisiartino tykiai, ' 
sulaikydamas kvėpavimą, su žibančiomis 
akimis, su šiaudais plaukuose.

Jis bandė ją pabučiuoti, bet ji sudavė 
jam per veidą, nes ji buvo stipri, o jis tiek 
gudrus, kad atsiprašyti; jiedu susėdo gre
ta ir ėmė draugiškai kalbėt. Jiedu šne
kučiavo apie gražų orą, ūkininką, kuris 
buvo geras žmogus, apie kaimynus, apie 
visus žmones apylinkėj, apie save, savo 
jaunas dienas, atminimus, gimines, ku
riuos jiedu apleido, gal būt, ant visados. 
Jai buvo liūdna, o jis apimtas vienos min
ties gretinosi prie jos arčiau.

“Aš jau seniai nemačiau savo moti
nos”, tarė ji. “Labai sunku taip atsisky
rus”—ir ji žiūrėjo į tolį link to kaimo, ku
rį ji buvo apleidus.

Staiga jis ją apkabino už kaklo ir pa
bučiavo vėla; bet ji taip smarkiai sudavė 
jam su kumsčia per veidą, kad jam iš no
sies pasipylė kraujas. Jai pagailo ir ji už
klausė: “Ar tau labai skauda?” Bet jis 
tik juokėsi. ‘ 'O, ne, tas nieko, tik patal
kiai tu man tiesiog į nosį!” Jis žiūrėjo į ją 
su pasigerėjimu, jis jautė guodonę dėl jos.

Kada kraujas apsistojo bėgęs, jis už
manė eit pasivaikščiot, nes jis bijojo savo 
kaiminkos stiprios rankos, jeigu jiedu pa
siliktų vienas greta kito ilgiaus; bet ji pa
ėmė jį už ranittos taip kaip vaikščiojant 
gatve ir tarė: “Negražu, kad tu manęs 
taip neapkenti.” Jis ją mylėjo, tai viskas. 
“Tai tu ištikro nori mane vesti?” užklau
sė ji. .

Jis abejojo, paskui dirstelėjo į ją iš 
šono, kuomet ji žiūrėjo tiesiok prieš save. 
Jos veidai buvo riebus, raudoni, storos 
raudonos lupos; ant kaklo buvo lašai pra
kaito. Jis išnaujo buvo apimtas geismo 
ir, pridėdamas savo lūpas prie jos ausies, 
tarė... “Taip, ištikrųjų,noriu”.

Paskui ji apsikabino jį už kaklo ir bu

čiavo iki neteko kvapo. Nuo tos valan
dos prasidėjo amžina meilės pasaka tarp 
jų. Jiedu glamonėjosi kampe, susitikda
vo mėnesienoj pas šieno kūgį; už stalo jie
du suspardydavo vienas kitam kojas su 
sunkiomis kurpėmis. Bet laipsniškai Jo
kūbas ėmė atšalti; jis jos vengė, mažai su 
jaja kalbėdavo ir nesistengė susitikti su 
ja viena, nuo ko ji darėsi liūdna ir nera
mi; ant galo ji pasijuto pilna.

Išpradžių ji buvo nusigandus, paskui 
supyko, ir tas jos piktumas augo kas die
na, kadangi ji negalėdavo su juo susitik
ti, nes jis jos vengė. Antgalo, vieną nak
tį, kada visi grinčioj miegojo, ji išėjo vien
marškinė iš grinčios, perėjo tykiai per 
kiemą ir atidarė tvarto duris, kur ant šiau
dų gulėjo Jokūbas. Jis nudavė gilų mie
gą, kada išgirdo ją ateinant, bet ji atsi
klaupė prie jo ir pakratė jį, kol jis neatsi
sėdo.

“Ko tu nori?” paklausė jis. Ir su
kandus dantis, drebėdama iš piktumo, ji 
atsakė: “Aš noriu, kad tu mane vestum, 
kaip prižadėjai.” Bet jis tik nusijuokė ir 
atsakė: “O, kad vyras turėtų vesti visas 
mergas, su kuriomis turėjo reikalą, jis tu
rėtų daugiau, negu jam reikia.”

Tada ji nutvėrė jį už gerklės, par
metė augštieninką ant žemės ir, pridusi- 
nus jį, suriko. “Aš esmi nėščia, ar girdi? 
Aš nėščia.”

Jis gaudė kvapą, nes buvo pridusęs, 
ir taip jiedu pasiliko kiek laiko nejudėda
mi ir nešnekėdami tamsioj tylumoj, kurią 
pertraukė tiktai arklys, traukdamas iš 
ėdžių šiaudus ir kramtydamas juos.

Jokūbas, persitikrinęs, jog ji yra sti
presnė, prastenėjo: “Gerai, aš tave ve
siu”. Bet ji netikėjo jo prižadėjimui. 
“Reikia tuojau,” tarė ji. “Tu turi pa
duot ant užsakų.” “Tuojau,” atsakė jis. 
“Prisiek, kad tu tai padarysi.” Patylė
jęs valandėlę, jis tarė: “Prisiekiu Vieš
paties vardu.”

Tada ji paleido jį ir nuėjo, netarda
ma daugiau nė žodžio.

Ji neturėjo progos šnekėti su juo per 
keletą dienų; o kadangi tvartas būdavo 
užrakintas nakčia, ji bijojo kelt triukš
mą. Bet vieną rytą ji pamatė jau kitą 
vyrą ateinant pusryčių, ir ji užklausė jo: 
“Ar Jokūbas pametė?” “Taip,” atsakė 
bernas, ‘ ‘aš užėmiau-jo vietą. ”

Ji ėmė taip smarkiai drebėti, kad ne
galėjo nukelti puodą "nuo ugnies; paskui, 
kada visi buvo išėję į darbą, ji nuėjo į sa
vo kambarį ir verkė, pridengus priejuoste 
savo veidą, taip kad nebūtų jos girdėti. 
Dienos gi laike ji bandė surinkti šiokias- 
tokias žinias, nesukeldama žmonių žingei
dumo, bet ji taip buvo atsidavus mintims 
apie savo nelaimę, jog jai išrodė, kad visi 
žmonės, kurių ji tik užklausė, tyčiojosi iš 
jos. Ji dasižinojo tik tiek, kad jis aplei
do tą apylinkę.

Tada prasidėjo laikas begalinio rūpes
čio. Ji dirbo mechaniškai, nemislydama, 
ką ji dirbo, turėdama omenyj vieną mintį 
“Kas būtų, kad žmonės dažinotų”?

Tas nuolatinis jausmas taip atbukino 
jos protą, kad ji nebandė nė mislyti su- 
jieškoti kokį būdą, kad išsigelbėti nuo pa
niekos, kokią ji tur ant savęs užsitraukti; 
laikas bėgo diena po dienos ir turėjo ateiti 
taip tikrai, kaip pati mirtis. Ji kėlė ank
sčiau už visus ir nuolatos žiūrėjosi į savo 
liemenį veidrodžio šukėje, prieš kurią ji 
šukavo savo plaukus, nes jai rūpėjo žino
ti, ar gal kas patėmyti jos stovį, ir per 
dieną ji keletą kartų sustodavo dirbus ap
žiūrėti save nuo galvos iki kojų, pamatyt, 
ar priejuosta neišrodė pertrumpa.

(Dar bus).

Tarptautiški žodžiai.
Bilijonas, milijonas milijonų.
Binoklis, paeina iš lotyniškų žo

džių binus—dubeltavas ir oculus—akis. 
Dubeltavų stiklų triūbelės, pritaikintos 
dviem akim, taip kad žmogus abiem akim 
gali matyt tą patį daiktą.

Biografija, paeina iš graikiško 
bios—gyvenimas ir grafo—rašyti. Reiš
kia žinomos ypatos gyvenimo ir charakte- 
riaus aprašymą; aprašymas ypatos gyveni
mo istorijos.

Biografistas, žmogus, kuris pa
duoda atskaitas arba istoriją apie žinomos 
ypatos gyvenimą bei veikimą. Žmonių gy
venimo aprašytojas, pav. Plutarchas.

Biografiškas, pagal biografijos 
būdą; priklausantis biografijai.

Biologija, paeina iš graikiško 
bios — gyvenimas ir logos — išdėstymas. 
Reiškia mokslą apie gyvybę; šitas žodis yra 
vietoj žodžio fiziologija.



—Mama, nuo kortavo rū
bai taip šlapi?

—Sulijo, dukrele. Ištik- 
ro, sakau, tas lietus nereika
lingas.

—Apsirinki, mama. Lie
tus yra labai reikalingas. Jis 
išvalo iš oro dulkes, sudegi
na tokius daiktus, kurie turi 
supūti ir numazgoja žemę.

—Tai teisybe, dukrele: lie
tus dar padaro šį bei tą ge
rą, bet tas vejas, bjaurybe, 
taip pūtė į pat pryšakį, kad 
net eit buvo sunku. Kas, kas, 
sakau, o tas vėjas tai nerei
kalingas daiktas.

—Kaip tai ne? Viskas pa
saulyj yra reikalinga.

—Tai tu sakysi, kad ir ma
no suplyšę čeverykai yra rei
kalingi.

—Suprantama: kaip išme
si juos, dar kokis valkata ga
lės apsiauti.

—Bet kaip visai prakiurs, 
tai ir nereikalingi liks.

—Apie tai neginčysiu, nes 
čeverykai yra tik žmogaus 
padarytas daiktas iš gamtos 
suteiktos medegos.

—Ne gamta, o jautis davė 
savo odą čeverykams.

—Bet jei gamta nebūtu 
davus visko reikalingo jau
čio gyvenimui, tai visgi tos 
odos nebūty buvę.

--Kaip tu nekalbėtum, Ro
žyte, aš vistiek nesutiksiu, 
kad viskas pasaulyj yra rei
kalinga. Daleiskime, alkoho
lis, karčemos ir daug kitokiu 
daiktu yra nereikalinga.

—Tu, mama, netei
singai • išsivaizdini dalyką. 
Tu imi tokius daiktus, ku
riuos padarė žmogus savo 
rankomis. Suprantama, jei 
tu nulipdysi iš sniego stulpą, 
jis nebus reikalingas, bet 
pats sniegas yra reikalingas 
ne stulpu lipdimui, o apden
gimui augmenų nuo dideliu 
šalčiu ir, gal, dar kitiems tik
slams. Tu turi žiūrėti j daly
kus taip, kaip juos gamta 
surėdė.

—Kad aš nesuprantu, ką 
tu nori pasakyti.

—Aš tau pavyzdį privesiu. 
Tu žinai, kad be kvėpavimo 
žmogus negali gyvent, taigi 
liko jo organizme sutaisyta 
tokia mašinerija, kuri leidžia 
jam kvėpuot. Taigi kvėpavi
mas yra reikalingas išmeti
mui iš kūno negeru gazu. 
Toliau, kada žmogus kvėpuo
ja, jis daro vilnis ore ir ta 
Kvėpavimo pajiega nustumia 
toliau iškvėpuotuosius gazus. 
Bet tie gazai dar vis toli ne
nueitu, todėl yra gamtoj vė
jas, kuris juos išblaško. Bet 
visgi j u kada nors perdaug 
prisipildytu oras, todėl yra 
augmenys, kurie jais maiti
nasi. Taigi visi tokie gam
tos sutvarkymai ir daiktai 
yra pasaulyj reikalingi. Visi 
jie tarp savęs gana varžiai 
surišti ir vienas be kito ne
gali veikti. Aš čia paminė
jau tik kelis daiktus, bet tą 
patį reikėtų pasakyti ir apie 
visus.

—Sustok, aš noriu kalbėt.
—Gerai, kalbėk.
—Kad jau užmiršau. Tu 

taip daug kalbi, kad aš už
mirštu .

—Prasta tavo atmintis, jei 
į tris-keturias minutas už
miršti.

—Beja, atsiminiau. Aš no
rėjau pasakyt, kad vulkanai 
yra nereikalingi, nes jie ir 
perdaug vietos užima ant že
mės ir daug blėdies padaro 
žmonėms.

—Taip, kada iš vienos pu
sės pažvelgi į juos, tai išro
do jie nereikalingais, bet gi
lesnis tirinėjimas parodytu, 
kad ir jie yra naudingi ir rei
kalingi gamtos tvarkai. 
Nors negaliu tikrinti, vienok 
man rodos, kad per vulkanus 
išeina iš žemės nereikalinga
sis gazas, kuris galėtu su- 
sproginti žemę. Mums yra 
žinoma, kad žemė nuolatos 
mažėja, traukiasi, (o jos vi
durys yra pilnas gazu. Jei 
tie gazai nerastu vįfetos išėji
mui ir liktu nepaprastai su
slėgti, jie vienu sykiu suspro- 
gintu žemę.

—Palauk, palauk, Rožyte, 
aš dabar turiu ką nors paša-, 
kyt. Kodėlgi ta žemė trau
kiasi į kuprą kaip kokis se
nis? Aš manau, tokis trauki
mąsi yra nereikalingas.

Vienok tikrinti negali, 
mama! Gal, žemė traukiasi 
todėl, kad prie jos artinasi 
kokis nors kitas kūnas, ku
ris galėtu ją užkliūti. O gal, 
yra kokis kitas tikslas, vie
nok jei męs dar nežinome 
pilnai to ar kito apsireiškimo 
bei daikto tikslo, tai nereiš
kia, kad jo nėra. Mūsų pro
tas yra persilpnas viską su
prasti todėl daugelį, mums 
nesuprantamu dalyku ir ap
sireiškimu męs skaitome ne
reikalingais arba blėdingais.

—Tai, mat, Rožyte, žmo
gaus protas yra persilpnas 
suprast Dievo galybę.

—Aš tau ant to pasakysiu, 
kad tas silpnasis protas eina 
vis stipryn. Ką žmogus se
novėj težinojo, tai šiandien 

i kūdikiai jau žino. Reikia ti
kėtis, netolimoj ateityj žmo
nės žinos šimtus sykiu dau
giau, negu šiandien. Ir jie 
tuomet supras tikslus dauge
lio apsireiškimu ir dalyku, 
kuriu męs dar nesupranta
me.

—Tu, Rožyte, perdaug 
gudri. Man net sunku su ta
vim ginčytis. Aš bijau, kad 
tu greitai nepasentum.

— Nuo ko?
—Nuo gudrumo.

Beabejonės, galvojantis 
žmogus greičiau išrodo senu, 
vienok tai nedaro jį senesniu 
ištikruju- Tik rimtumas, gili 
mintis uždeda antspaudą ant 
io veido, o kūno medega nei- 
kiek nenusilpnėja nuo to.

—Užteks, dukrele, eik tu 
į mokyklą, o aš vėl galvosiu, 
kad užklaust tave apie ką- 

' nors.

TINGINE.
Galima tikrint, kad ir de

šimtos dalies daktaru nerei
kėtu, jei nesirastu moterų 
tarpe tiek daug tinginiu. Jie 
galėtu užsiimt kuomi-nors 
naudingesnių, negu tu tyčia 
pasidariusiu ligoniu gydymu. 
Juk tūkstančiai moterų kas 
diena eina pas daktarus ir 
perka vaistus nuo galvos 
skaudėjimo, nuo nerviškumo, 
bemiegės, viduriu nemalimo 
ir 1.1. Turbūt, ne vienas dak
taras taip ir norėtu toms li
gonėms tarti: ‘'Eik tamista 
namo ir užsiimk darbu.” Bet 
jis taip nesako, nes ir neman
dagu ir pelną sau sugadintu. 
Jei katram daktarui pavyksta 
kokią moterį prikalbint, kad 
ji užsiimtu darbu bei gim
nastika ir sykiu duoda kokiu- 
nors pilių, tai ji, beabejonės, 
pasveiksta ir visoms savo kai- 
minkoms giria daktaro piles. 
Ir tuomet tas lieka garsiu 
moterų daktaru, kurio rašti
nė visada pilna ligoniu.

Didžioji moterų ligų dalis 
paeina nuo tingėjimo. Pa
žiūrėkite į nuolatos dirban
čias moteris viešnamiuose ir 
dirbtuvėse, atsakančiai aprū
pintuose sanitariška priežiū
ra. Pamatysite ten drūtas, 
skaisčias ir sveikas moteris. 
Paimkite tas, kurios turi nuo
latinį užsiėmimą krautuvėse, 
raštinėse ar namie. Ir jos be
veik niekad nesiskundžia ant 
viduriu nemalimo irt.t.Ligo- 
čiausia moteris yra ta, kuri tu
ri net jos lovai paklot ir kam
bariui iššluot tarnaitę, o pati 
atsikelia vėlai ryte, sėdi ant 
kėdės iki pietų, o paskui lan
do po krautuves be jokio rei
kalo ir pirkinėją visokius 
menkniekius. Pavakaryj to
kia moteris sugrįžta namo, 
privalgo iki soties ir eina 
gult. Sveikiausis žmogus tu
rėtu apsirgt nuo tokio gyve
nimo.

Kitos vėl, kiek-nors ap- 
triūsusios namus, atsisėda 
prie stalo ir valgo per dieną 
nesuskaitomą sykiu skaitliu. 
Ir kaip girdėt, tūlos net kū
mučių parsikviečia į talką 
valgyti bei gerti. Beabejo
nės, tokios moters ir susto- 
rėja ir visokios ligos pas jas 
atsiranda. Nors mėsos ant 
j U yra stori sluogsniai, vie
nok ta ju mėsa yra be drūtu
mo, ištižus ir greitai pails- 
tanti nuo mažiausio darbo. 
Ir skundžiasi paskui jos, kad 
nesveikos, dirbt negali.

Kita labai negera moterų 
yda yra pertankus mąstymas 
apie save. Ir visos tos mo
ters, kurios tik tingi dirbt, 
yra sykiu ir bukaprotemis. 
Tūlos ju, tiesa, prisiskaito 
visokiu pasakų, apysakaičių, 
kurios galutinai suardo ju 
nervus ir dar didesnėmis li
gonėmis padaro.

Daktarai aplipina tingines 
plesteriu, aplaisto skystimais, 
apraišioja ir duoda receptus. 
Namuose atsidaro aptieka, 
nes vaistu lieka pridėta dau
giau ant visu lentynų, negu 
valgio, o vienok ligonės kaip 
nepasveiksta, taip nepasveik- 
sta, kaip nesugrįžta pas jas 
gražumas, taip nesugrįžta.

Moteris turi dirbt namie, 
kad jos muskulai jaustu dar
bą; ji turi aprubežiuotai val
gyt, tuometctik ji bus sveika 
ir namuose bus tvarka, kas 
kiekvienam vyrui patiks ir 
jai pačiai bus smagu. _

Marė Vaitėkaitienė.

Turi pienus.
Moteris į kalinį — "Kada 

jus atkentėsite savo bausmę, 
ar jus turite kokius ateities 
pienus?”

Kalinys— "Taip, poniute. 
Mano pienai yra apie du ban
ku ir krasos skyrių.”

Musų vertelgyste 
ir pramonija.

Kiekvieną metą, dauginan
tis lietuviams šioj šalyj, dau
ginasi kartu ir plėtojasi įvai
rios mūsų užduotys, kuriu 
męs patys tankiai negalim, o 
da labiau nemokam, atlikti, 
už tat iš to pasinaudoja kiti, 
ir negana, kad pasinaudoja, 
bet dar tankiai lietuvius nu
skriaudžia, o nuskriaudę, 
slaptai pasityčioja. Argi tai 
taip reiktu būti? argi nepri
tiktu geriau, kad męs lietu
viai visada ir visame atliktu
me savo užduotis patys. Tai 
yra aš noriu pasakyt, kad 
męs (arba geriau sakant, mū
sų vertelgos) būtinai turim 
daugiau ir geriau suprasti 
verteigystę ir pramoniją, nes 
dabar pas mus šios dvi už- 
duotys-užsiėmimai yra labai 
apleisti, dėl ko męs, kurie 
tuom užsiimame ir kurie ga
lėtume užsiimti ir mūsų visa 
liaudis, labai daug nukenčia: 
vertelgos daug nukenčia, kad 
nemokėdami reikalo gerai 
vesti neturi ėmėju—dėlko 
vieni tik smilksta, o kiti ban- 
krutina, o liaudis-ėmėjai es
ti viliojami ir skriaudžiami iš 
dvieju pusiu—iš vienos nuo 
svetimtaučiu vertelgų, nes 
nuo ju kaipo svetimtaučiu 
nieko atgal negaunama (mo
rališkai nei pinigiškai sveti
mi vertelgos mūsų liet, rei
kalu nerems), o iš antros, 
mūsų esantieji vertelgos tan
kiai nežino, nemoka vesti 
reikalo, t. y. nežino, kur ge
riau ir pigiau galima būtu 
nupirkti reikmenis (tavorus), 
kad galima būtu jei nepi
giau, tai nors už tiek pat, 
kaip kiti parduot. Tankiai 
mūsų vertelgos ima brangiau 
už svetimtaučius' vertelgas, 
dėlko mūsų liaudis ir čia yra 
skriaudžiama. Žydė pas žy
dą, pirkdama tą pačią mėsą 
po 15c., o lietuvė pas lietuvį 
vertelgą, turėdama mokėt po 
16—17c., tikrai turės skriau
dą. Ir turi tiesą mūsų žmo
nės rūgoti ant liet, vertelgų, 
sakydami kad jie už tai šali
nas nuo saviškiu, jog tie 
brangiai ima. Dėlto tai ne
retai turi nukentėt neužsiti- 
kėjimą ir skriaudą nuo savo 
žmonių mūsų vertelgos ir 
pramonininkai. Kas moka ir 
žino savo reikalą vesti jei ne
geriau, tai lygiai su svetim
taučiais, t. y. kuris moka pi
giau pirkt, tas gali jei nepi
giau, tai lygiai su svetimtau
čiais ir parduoti, bet mūsų 
žmonės nenori tam tikėti, gal 
būti, dėlto, kad, kaip aug- 
ščiau sakiau, juos tankiai 
liet, vertelgos ir pramoninin
kai yra nuskriaudę, tai pas
kui nors tu tokiam ir širdį 
rodyk, jis tau netikės. Jei tu 
jam kada ką pardaviai ar 
nori parduoti, tai jis tiki,kad 
tu jį būtinai apgavai, ir jis 
to jokiu būdu negal suprast, 
kad tu kaipo ‘ ‘perkupčis” ga
lėjai tą daiktą nupirkt pi
giau už paprastą pirkėją, o 
paskui, parduodamas jį, pel
nai tiek, kiek pigiau nupir
kai, būdamas vertelga. Dėl
to tai, mano nuomone, mums 
reikia stengtis kuodaugiau- 
siai pažinti ir patiems aiškinti 
savo žmonėms vertelgystę ir 
pramoniją. Geriausiai tai gali 
atlikti mūsų laikraščiai su 
pagelba pažįstančiu vertel
gystę mūsų vertelgų, kalbė
toju, prelegentu ir t. t.

J. P. Raulinaitis.

Ne visiems tinka.
Gal būt, kad daktaras Meč- 

nikovas yra teisingas pripa
žinime, jog rūgštus pienas yra 
gera higienos įmonė, bet tai 
neužganėdija gaspadinės, 
kada ji atranda už duriu pie 
niaus paliktą pieną surūgusį.

PATARIMAI. IŠ DANIJOS.

KAIP IŠVALYT KONĄ.
Jeigu jus jaučiate, kad jū

sų kraujas nėra čystas ir sky
stoji medega celėse mažėja, 
tai skubinkitės nusipirkti iš 
bile aptiekos paprasto kar- 
deno (plain kardene), kuris 
greitai išvalys jūsų kūną nuo 
nešvarumu ir atnaujįs pralai
mėtąją celėse medegą. Šitie 
vaistai veikia smagiai ir pri
verčia kiekvieną kūno dalį 
veikti, kas atsakančiai per- 
virina maistą viduriuose.

Jus patys galite pasidaryt 
šituos vaistus. Ištarpinkite 
pusę puoduko cukraus pusėj 
puskvortės alkoholio; tuo
met įdėkite vieną unciją kar- 
deno ir įpilkite tiek šilto van
dens, kad išviso pasidarytu 
kvorta. Kas diena gerkite 
po 3 šaukštus. Jus patėmy- 
site, kad greitai liksite drū
tesnių, diktesniu ir geriau 
miegosite.

KAD SUSTIPRINT AKIS.
Jei jūsų akys yra silpnos ir 

negražiai išrodo, tai gydyti 
galite patys šitokiu būdu. 
Nusipirkite aptiekoj vieną 
unciją kristoso (crystos) ir iš
tarpinkite puskvortėj šalto 
vandens. Kas diena įleiski
te po 2 arba 3 lašus šito van
dens į kiekvieną akį. Šitas 
tonikas sustiprina akiu mus
kulus ir sustabdo akyse kar
štį ir niežiejimą.

KAD NUSISKUST PLAUKUS.
Daugeliui moterų auga ant 

veido šiokie-tokie plaukai ir 
tai daro jas negražiomis. Eit 
pas barzdaskutį jos nenori ir 
tai menkai gelbsti. Reikia 
nusipirkti skrynutę delatono 
(delatone), kurioj šių vaistu 
yra tik viena uncija. įpilki
te į vandenį ir pridėkite tiek 
milteliu, kad pasidarytu ko
šė. Aptepkite ja tas vietas, 
kur nenorite plauku ir už 2 
ar 3 minutu nukaiškite. Plau
kai nueis sykiu ir veidas liks 
baltas ir gražus. Delatono 
uncija kainuoja 1 dolerį.

M. Valungevičius.

MAISTAS.

Jautienos kugelis.
1 svaras taip vadinamo 

round of beef.
į puskvortės duonos trupi

niu (sutarkuotos).
Į šaukščiuko Liebig kom

panijos extrakto.
1 kiaušinį.
1 lygu šaukščiuką druskos, 
į šaukščiuko pipiru.
2 šaukštu sviesto.
1 šaukštą tomato iš bon- 

kos.
Sukapok jautieną smul

kiai, sumaišyk ją su duona, 
druska ir pipirais; įpilk leng
vai išplaktą kiaušinį ir su
maišyk viską gerai. Tuomet 
padaryk iš visko to 6 coliu il
gio ir 2 coliu pločio gabalą. 
Suvyniok į sualiejuotą bei 
taukuotą popierą ir padėk 
ant kepenčio keptuvo. Ištar- 
pink Liebigo kompanijos ex- 
traktą pusėj puoduko virto 
vandens, supilk jį į keptuvą 
ir kepk 20 minutu. Laistyk 
nuolatos tą skystimą ant po- 
pieros, kurioj kepa mėsa. 
Kada gatava, išimk iš po- 
pieros ir padėk ant pailgos 
torielkos. Tuomet įdėk svies
tą ir miltus į keptuvą, su
maišyk ir įpilk pusę puskvor
tės verdančio vandens; mai
šyk, kol virs ir neleisk prisvil
ti. įpilk tomato (tomato cat
sup), pusę šaukščiuko drus
kos ir pipiru. Užliek tą sriu
bą ant iškeptojo kugelio ir 
tuoj duok valgyt. Kept rei
kia 30 minutu ir užtenka 6 y- 
patoms šito valgio.

triukšmas: vieni švilpė, kiti 
šaukė: "Apgavikas, sukčius, 
vagis!” Vos-ne-vos pasise
kė nutildyti triukšmą. Pa
galios pradėjo dr. Kukas sa
vo pasaką apie keliavimą 
žemgalio link; čia pat rodė 
keletą spalvuotu paveikslu 
ant ištemptos drobės su pa
gelba "raganos žibintuvo”. 
Kuko kalba buvo nuolatos 
pertraukiama šauksmais: 
"Melagi, žulike!” Tokiu bū
du prakalv nenusisekė. Vė
liau kiek ant gatvės apipuo
lė Kuką miesto vaikėzai ir 
ėmė mušti supuvusiais kiau
šiniais; vos-ne-vos policija 
atgynė jį nuo tu jaunu inkvi
zitorių. Iš Kopenhageno sa
kėsi Kukas keliausiąs į Ham
burgą, Berlyną, Briuselį, Pa
ryžių ir dar kur.

Ar pasiseks jam šiaurinį 
žemgalį užkariauti—parodys 
ateitis. Aš.

Kopenhagen. Pabaigoj 
rugpjūčio mėn. šių metu su
streikavo Kopenhagene ne- 
kurie tramvajų vedikai ir 
konduktoriai. Streiko prie
žastis buvo tokia: iki šioliai 
visi Kopenhageno tramvajai 
buvo privatišku akcijonieriu 
rankose, nuo 1 rugpjūčio di
džiuma ju .perėjo į miesto ži
nybos nuosavybę. Tuomet 
visiems tu tramvajų tarnams 
miesto valdžia be jokiu dery
bų padidino algas ir abelnai 
pagerino ju darbo sąlygas. 
Kitos-gi tramvajaus linijos, 
kurios nuvestos toli už mies
to ribų, pasiliko po sonovei 
reakcijonieriu rankose; tu li
nijų tarnams ir darbo sąly
gos likosi tos pačios. Pasta
rieji pareikalavo lygiu sąly
gų su miesto tramvajų tar
nais; nesutikus-gi ju reika
lavimus užganėdinti, jie su
streikavo. Vietoj streikuo
jančiu atsirado tiek daug 
streiklaužiu, kad minėtu 
tramvajų važinėjimas tuojau 
vėl tapo normališku, tečiau 
pasekmės streiklaužiu darbo 
gana nemalonios; laike ju 
važinėjimo daug tramvajų 
taipgi vežimu ir automobiliu 
tapo sudaužyta — pertai ir 
daugelis žmonių liko sužei
sta, o vienas tai net mirtinai 
suvažinėtas. Streiklaužiu tar
pe buvo galima rasti ypatų 
kuoįvairiausiu luomu bei pro
fesijų. Tarpe ju radosi ir fa
brikantu sūnus ir buvusieji 
pirmiau policistai, taipgi ga
lima atrasti žurnalistu ir re
porteriu, paprastu miesto 
valkatų ir vagiliu. Keletas 
tokiu ypatų jau buvo seniai 
policijos jieškoma; buvo ir 
taip, kad ne vieną iš tokiu 
areštavo policija bepildant 
ju "pareigas”. Bet užvis la
biausiai atsižymėjo.štreiklau- 
žiu eilėse tai čia esančio tech
nologijos instituto mokiniai 
arba "elektros studentai”, 
kaip juos visi vadindavo lai
ke streiko. Iškilus streikui, 
jie pirmutiniai dideliame 
skaičiuj ėmė veržtis į tram
vajų vedikus. Streiko laike 
visa miesto policija sujudo, 
kad apsaugoti streiklaužius, 
nors jiems, matomai, niekur 
jokio pavojaus nebuvo. Bet 
policija vistiek atrado sau 
darbą: jeigu tik kas-nors ei
damas pro streiklaužiu tram
vajų sustojęs pažiūrėjo į juos 
arba sušvilpė ar nusispjovė, 
tas tuoj tapo areštuotas, o 
jei kaip, dar kumščiu gauda
vo. Tokiu būdu daugelis žmo
nių suvis nekaltai buvo stum
domi, mušami. Vienai mer
gaitei 14 metu policistai buo
žėmis taip baisiai galvą pra
skėlė, kad net prie gydyto
jo turėjo šauktis. Daugelį 
žmonių išlaikė nuovadose po 
20 valandų be maisto; o jei
gu kas paprašydavo valgyt, 
tai atsakydavo trumpai: 1 ‘Čia 
tau ne viešbutis! Męs tau 
pietų negaminsime!” Taip 
dalykams stovint, streikas 
tapo pralaimėtas ir iš 300 
streikininku, rodos, tik 16 ar 
20 tapo priimti atgal, ir turė
jo sutikti dirbti drauge su 
streiklaužiais prie blo
gesniu sąlygų, negu pirmiau.

Kopenhagen. Daktaras 
Kukas su prakalbomis atva
žiavo Europon. 24 spalio jis 
atkeliavo į Kopenhageną. 
Jo atkeliavimo tikslas buvo 
darodyti, jog šiaurinio žem
galio atradimas priguli jam, 
o ne kam kitam. 8-tą valan
dą vakare paskirta susirinki
mui salė buvo pilna prisikim
šus žmonių. Neužilgo pasi
rodė ir "žemgalio atradė
jas”; jam dar beeinant ant 
pagrindu, publikoj pasigirdo

APIE DARBUS.
Springfield, III.

Čia yra vienas ofisas, ku
ris padeda kiekvienam dar
bininkui gaut darbą už dyką. 
Jis įstato į darbą prastus dar
bininkus ir amatninkus.

Kadangi kasyklose pradė
ta dirbt geriau, tad atsirado 
daug liuosu vietų prie įvairiu 
darbu dirbtuvėse, ant gatvių, 
namuose ir t. t. Ypač reika
laujama budavotoju-

A. Čekanauskas.
Lincoln, N. H.

Šitas miestelis randasi tarp 
dideliu kalnu ir giriu- Jame 
yra popieros dirbtuvė, kur 
dienomis darbininkai dirba 
10 valandų, o naktimis 13 
valandų. Paprastas darbinin
kas gauna į dieną nuo 1 dol. 
50c. iki 2 dol.

F. Žilaitis.

Korespondencijos
Lincoln, N. H.

Šiame miestelyj yra dvi 
drapanų krautuvės: viena 
priklauso žydui, o kita—kom
panijai. Yra karčema, kv 
galima gaut tik taip vadina
mo union beer, už kurio dvi 
bonkas ima 25c.

Lietuviu yra 9 šeimynos ir 
apie 60 pavieniu? Didžiuma 
ju lošia kortomis ir parsisiųs
dinę degtinės iš Bostono, ge
ria. Vienok blaivybė palai
koma įstatymais: jei sugau
na ką degtinę benešant, tai 
atima ir iš miestelio išvaro. 
Jei policija suareštuoja girtą, 
tai nuo pirmo sykio jau rei
kia mokei <7 dol. bausmės, 
o paskui eina augštyn.

Tik keturios ypatos skaito 
laikraščius lietuviu tarpe ir 
tai jas pravardžiuoja kiti 
šliuptamiais, bedieviais ir 
kitaip.

F. Žilaitis.
So. Boston, Mass.

Pastaruoju laiku vietiniai lie
tuviai pradėjo smarkiai dar
buotis. Nėra to šventadienio, 
kad nebūtu surengtos prakal
bos ar koncertas. Daugiau
siai už visus veikia 60 kp. L. 
S. S. Ji turi nusisamdžius 
švarioj vietoj svetainę, ku
rioje kas vakaras būna susi
rinkimai, lekcijos, paskaitos 
ir diskusijos. Čia kas utar- 
ninko vakaras yra išguldo- 
ma lietuviu kalba ir aritmeti
ka. Tik gaila, kad visai ma
žai kas ant tu lekcijų teat- 
silanko.

Labdarystės draugija iš po 
vasaros ilgo miego taipgi jau 
atsibudo, nes tankiau pradė
jo laikyti savo susirinkimus ir 
rengti šiokius-tokius pasilink
sminimus, kuriu pelnas ei
na ant statymo lietuviško na
mo. Daugiausiai toj draugi
joj darbuojasi jos pirminiu 
kas P. Stanis. J. K.
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Jei norite nusiimt gražią25c.

25c.
Tai ateikite pas

75c.

gatves atsibuvo prakal-

$1.25

Telephone Fort H III 504

SENIAUSIAS RUSIŠKAS

Morris Katzeff

ANT RANDOS

PARDAVIMAI

Taigi nelauk, bet 
Orderį ant 50c. ir
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$3.50 
50c.

$2.00
$2.00

$50

25c.
50c.
25c.

25c. 
50c. 

ir $1.00

ŽMONIJA”
1613 So. Halsted st., - Chicago, III.

P. S. Jei nori pamatyti, tai įdėk sida
brinį dešimtuką (10c) į laišką ir apturėsi.
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ADVOKATAS
ATLIEKU VISOKIUS REIKALUS

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

Kalbu

25c., 50c.

x E. Moyamensing Ave.
X IxUV cl PHILADELPHIA, PENN’A. 
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Uzlaikom didelę

Steltas

a

Vietines Žinios
Pereitos nedėlios vakare 

Olimpia Teatre atsibuvo kon
certas, surentas So. Bostono 
Lietuviu Labdarystės Drau
gijos. Buvo krutanti paveik
slai, muzika ir dainos. Dai
navo dvi merginos iš Wor- 
cester’io solo ir duetą. Dai
nų meliodijos vidutiniškos, 
tik žodžiu negalima buvo su-, 
prasti. Aplamai imant vis
kas nusisekė gana gerai. Lie
tuviams reiktu daugiau to
kiu koncertu.

Pereitos pėtnyčios vakare 
Bigelow vakarinėj mokykloj 
daktaras F. Matulaitis turė
jo paskaitą apie sveikatą. 
ŽmoniŲ buvo pilna svetainė. 
Šįmet Bigelow vakarinę mo
kyklą lanko gana daug lietu
viu. Merginu taipgi prisiren
ka net 2 pilni ruimai. Yra tai 
labai malonus apsireiškimas 
So. Bostono lietuviu tarpe.

Nedėlioj, 19 lapkričio, 2:30 
vai. po piety, Knights of Ho
nor svetainėj ant Washing
ton 
bos, parengtos 162 kp. L. S.
S. Kalbėjo A. Antonov, S. 
Michelson, V. Paukštys ir 
vienas anglas. Visi kalbėto
jai atliko savo užduotis gerai 
ir publiką užganėdino. De
klamavo J. Klevas, M. Ka- 
počiutė ir O. Raulinaičiutė. 
Publikos buvo apie 300 žmo
nių. AukŲ surinkta 8 dol. 
20c.

Tą pačią dieną 6:30 vai. 
vakare atsibuvo prakalbos E. 
Cambridge’iuj, parengtos 159 
kp. L. S. S. Kalbėjo S. Mi- 
chelsonas, J. G. Gegužis ir 
P. Baltrėnas. Pirmas kalbė
tojas kalbėjo gerai, bet ant
ras ir trečias — prastai. De
klamavo Bartkevičia ir Rau
linaičiutė. Publikos buvo apie 
200. Auky surinkta 2 dol.

J. P. Raulinaitis.

Pėtnyčios vakare netoli vi
si veiklesnieji chiniečiai iš 
Bostono turėjo susirinkimą 
Leong Tong arba ChiniečiŲ 
VertelgŲ Draugijos name ant 
Harrison avė. Kalbėtasi apie 
revoliucijos reikalus. Visi ši
to pavieto chiniečiai yra re- 
vohucijonieriai. Abelnai ne
girdėt apie buvimą Amerikoj 
mančuiiečiŲ, todėl ir šiame 
susirinkime šnipy nebijota.

Wong Wing Sue ir Jong 
Oi Wun buvo kalbėtojais. 
Jiedu yra revoliucijonieriv 
pasiuntiniais į Ameriką. Kal
bėta apie revoliucijos bėgį 
Chinijoj. Susirinkusieji nuo
latos plojo delnais. Visi chi- 
niečiai prisideda prie revoliu
cijos palaikymo. Bostono 
chinmiestyj (Chinatown) iš
kabinėtos trispalvines revo- 
liucijonieriy vėliavos krautu
vėse, valgyklose, dirbtuvėse 
ir kitur. Kiekvienas chinietis 
turi paveikslus revoliucijos 
vadŲ. Laiks nuo laiko jie 
duoda po 10 dol. ir daugiau 
revoliucijos reikalams.

Bostono chinmiesčio majo
ru yra Yee Wah; jis yra ir 
Chinijos revoliucijos atstovu 
Bostone, todėl dirba diena ir 
naktį, rinkdamas pinigus re
voliucijos fondui. Jo sekreto
rius Sue Wing irgi nesnau
džia.

0 lietuviai paaukavo po 
kelias dešimtis centy Rusijos 
revoliucijai ir tai jau skun
džiasi likę nuskriausti.
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DIDŽIAUSIAS
DARBININKŲ 
SĄVAITINIS 
LAIKRAŠTIS

“KOVA LEIDŽIAMAS 
LIET. SOC. 
SĄJUNGOS 
AMERIKOJE

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

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsių Lietuviškų — Lenkiškų Vaistų

PATARIMAS 
APŽIŪRĖJIMAS 
APKA1NAVIMAS

“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 Amerikoj ir kitur.

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

l<U

Del apvilkimo ir sutaisymo suaugusių ir vaikų 
sugadytus DANTIS ištraukiame O

Baigęs mokslą Harvardo Universitete, taipgi 
Berlyne ir Peterburge.

DR. M. L. HOOVER, Dentistas

Gryno aukso žiedus 14K. gausite pas 
Petrą Bartkevičią. Du šliūbinius žiedus 
už 8 dolerius, ką kiti neparduos nė už 
12 dol. Taipgi, jeigu reikia laisnių ap- 
sivedimui, aš pagelbsčiu išsiimti už dy
ką. Laikrodėlius parduodu per šį mė
nesį pigiau ant 25%.

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

Šokiai.
So. Bostono Jaunuomenės Ratelis tu

rės savo paskutinius ir didžiausius šo
kius po No. 730 Washington gat. Šokiai 
atsibus 22 lapkričio, 8 vai. vakare. Bus 
muzika iš 5 ypatų. J. R. apleidžia nuo 
22 lapkr. savo senąją salę ir surengė ge- 
nerališkus šokius. Įžanga visai maža.

J. R. prez. R. Pernickas.

KNYGOS
PASAULIŲ RATAS. Astronomiškas 

aprašymas mūsų saulines 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 <?TL>m>l IC 30 West Broadway .1. 0ir\VI UO, SO. BOSTON, MASS.

VADOVAS KELIAUJAN
TIEMS Į AMERIKĄ IR 
IŠKELIAUJANTIEMS.

Perkant žiūrėk, kud butę ta marke, 
o gausi teisingai.

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

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 kokių neįleidžia, kiek 
vertės turi kitų žemių pinigai, tai pri- 
siųsk 15c. stampom žemiau nurodytu 
adresu, o apturėsi minėtą knygelę.

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

S3

20 metų senas laikraštis

Išeina kas Pčtnycia Chicago, III.
Laikraštis, “LIETUVA”, 8 puslapių, didelio formato, redaguoja

mas geriausių redaktorių, talpina raštus geriausių raštininkų ir visuo
met pilnas naujausių ir tikriausių žinių iš Lietuvos, Amerikos ir viso 
pasviečio, ypač iš didžiausio sviete miesto Chicagos, kuriame gyvena 
apie 60.000 lietuvių ir turi šimtus visokių pašelpinių, teatrališkų, biz- 
niškų ir kitokių draugysčių.

“LIETUVOS“ prenumerata Suvienytose Valstijose Šiaurinės 
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“ reikia drauge ir prenumeratą siųsti per pač
to Money Orderį arba pinigais registruotame laiške ant išleistojo ran
kų, adresuojant šiteip:

A. OLSZEWSKI,
3252 So. Halsted Street, Chicago, III.
Rašyk tuojaus, o gausi vieną “Lietuvos” numerį ant pažiūros dykai.

PR ANS h bR Gyduolės sutai- 
APTIEKA somos atsakan- 

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

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

Į Maldeno apskričio teismą 
liko pašauktas Samuelis Pa- 
šanskis už neužlaikymą savo 
pačios ir dvieju vaiku. Pati 
skundėsi, kad jau trys sąvai- 
tės, kaip gavus po 3 dol. Jos 
vyras išvežęs ją su vaikais iš 
No. 133 Boylston gat. į Mal- 
deną ir ji turėjusi grįžt pėk- 
ščia pas motiną. Vyras gi 
paaiškino, kad jr perdaug 
pradėjo vaikščiot, netaisė lai
ku jam maisto ir girėsi,kadir 
be jo gali gyvent. Pati ėmė 
rėkaut ant jo. Jos brolis irgi 
prisidėjo, todėl abu jiedu li
ko išvesti iš teismo, o vyrui 
pasakyta, kad viskas bus iš
tirta ir utarninke atsibus 
teismas.

Teatras ir Šokiai.
Brightono teatrališka kuopa “Perkū

nas“ parengia gražų vakarą, Subatoj, 
25 lapkričio (Nov.), 1911 m. finų soci- 
jalistų svetainėj, 521 Cambridge st., 
Alston, Mass. Vaidins labai gražią dra
mą iš Rusijos revoliucijos “PASKUTI
NE BANGA“. Po teatrui bus šokiai ir 
lekiojanti krasa.

Važiuojant iš Bostono reikia imti 
Brighton Alston karą ir išlipt Union 
Square. Ten lauks žmogus su baltu 
ženklu prie krūtinės,kuris parodys salę.

Su pagarba KOMITETAS.-

Išsileidžia ant randos 3 kambariai 
$1.25 ant sąvaitės, taipgi visa stuba 
$9.00 ant mėnesio. Atsišaukite pas

Daniel Dailey
16 Gold St. arba 639 E. 2nd St. (užpak.) 

South Boston, Mass.

Kiekvienas užsisakykite
“LAISVĄJĄ ŽMONIJĄ“
Idant įgyti daugiaus skaitytojų, Išlei- 

stuvė nutarė duoti lig Naujų Metų kny
gą “MOTERIS IR JOS VIETA ŽMO
NIJOJE“. Patsai laikraštis eis jums 
ant metų už 50c. ~
įdėk į laišką Money 
siųsk šiuo antrašu:

“LAISVOJI

lietuviškai 
lenkiškai 
rusiškai 
latviškai

294 Washington St.
Room 738 BOSTON, MASS

B. U. BERNARD
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,

už 
už “VIENYBE LIETUVNINKŲ“

Įkurta 1886 m. Laikraštis išeinantis jau 26 metus.

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

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

,, nuo Kirmėlių dėl suaugusių 
Vanduo nuo Akių Skaudėjimo - 
Ugniatraukis - 
Skilvio Lašai - - - r
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
Geležinis Sudrūtintojas Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaikų 
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippo 
Plaukų Apsaugo toj as 
Muilas Plaukų Saugotojas 
Milteliai nuo Kepenų 
Valytojas Plėmų Drabužiuose - 
Rožės Balsamas - 
Kinder Balsamas - - -
Bobriaus Lašai - - -
Švelnintojas - 
Kraujo Valytojas -
Nervų Ramintojas -
Egzema arba Odos Uždegimas 

pas Vaikus - - -
Groblevskio Pleisteris

(Kaštavolo) 
Pamada Plaukams - 
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 
Gyduolės nuo Riemens 
Vengriškas Taisytojas Ūsų 
Inkstų Vaistas (mažesnė) 
Inkstų Vaistas (didesnė) 
Akinės Dulkelės - - . -
Gydymas nuo uždegimo Dantų arba

abelnai Skausmo ir Škorbuto $1.25 
Gyduolės ir Mostis nuo Parkų 

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

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip- 
privalo užlaikyti visada musų puikias 

aetuviškas gyduoles savo Storuose ant 
pardavimo, kad mūsų tautiečiai reika
laudami, galėtų pas savo štorniką 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.
25c.
25c.
g5c.
25c.

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

$2.00 
$1.00

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

$1.00
25c.
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Tel. 1990 Roxbury

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

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

Nedėllomls 2-4 P. M.
Kalba rusiškai, vokiškai 
liškai.

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

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

FLAUK PHO’I’O co.
767 Washington St., Boston, Mass.

VIENINTĖLE SĄKROVA

Rtiskos 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 

BOSTON, 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 musij adresą Ir vardą!
Eit tik dvi minutos nuo South Station. 

Atsilankykit visi.
Su pagarba ST. MATCHUS.

Užsiprenumeruokite ‘Laisvę’ 
tik $2.00 metams.

It doesn’t pay to neglect 
your Health

Ar atėjai kada namo drebėdamas, su 
skaudančia galva, krūtinėje diegimais sope / 

galo gerklės ir gulėjai kėlės savaites?

Dr. Richter’io
PAIN-EXPELLERISJPsj 
tas ištikimas senas naminis vaistas duos 
pagalbą ir prašalįs ilgą vargą jeigu 
urnai vartosi.

Visuomet namuose turėk bonkutę.
Platus ^nurodymai apvynioti apie 
bonką. 25c. ir 50c. aptiekose.

Sergėkis pamėgdžiotų vaistų ir 
žiūrėk apt Inkaro ir mūsų vardo.

F. AD. RICHTER & CO., 215 Pearl St., New York.
RlchVer’lo Gongo Pillės yra gerės nuo viduriu sukietėjimo. 25c. ir 50c

BUK 
VYRAS

50,000

Pėtnyčios vakare apie 11 
valandą liko suareštuoti du 
lietuviai ant Cross gatvės 
Bostone. Vardai jų: Antanas 
Truskis ir Vladas Butkevičia, 
vienas 19, kitas 20 mėty am
žiaus. Tūlas žmogus An
drius Douglass įėjo nusipirkt 
degtinės į karčemą. Ten bu
vo ir Truskis su Butkevičia. 
Douglass išėjo iš karčemos 
prieš pat 11 vai. ir tuoj liko 
įstumtas į No. 42 Cross gat. 
tarpdurį ir atimta iš jo 35 
doleriai. Tuomet Douglass 
nutvėrė Butkevičią ir ėmė 
rėkti. Truskis pabėgo. Atė
jo policija ir areštavo vieną, 
o paskui tuoj rado ir kitą. 
Truskis pasisakė gyvenąs 
ant Stillman gat., o Butke
vičia—ant Sunbury gat. Po
licijos teismas padavė bylą į 
augštesnį teismą ir reikalau
jama po 2,000 dol. parankos 
nuo kiekvieno. Tuoj jiedu li
ko apkaltinti už įsilaužimą ir 
plėšimą Montelloj ir dar po 
1,200 dol. reikalauja. Taigi 
po 3,200 turėty užsistatyt, 
jei nori būt liuosi iki teismo. 
Sėdi jiedu Charles Street ka
lėjime.

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

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

DOVANOS.
Jeigu manote pirkti dėl savęs arba 

dėl savo draugų Kalėdoms dovanas, tai 
pirkite tokias, kurios būtų atmintyj per 
ištisus metus. Geriausia dovana yra 
geras laikraštis arba knyga. Kas pas 
mane užsirašys Amerikoj išeinančius 
laikraščius, gaus dovanų šias knygas: 
“Pasaulių Ratas“, “Naujausios Dai
nos“, “Meilės Karštligė,’. Taipgi už
laikau didelę lietuviškų knygų krautu
vę, kurioj galite gauti visokias lietuviš
koj kalboj išleistas knygas. Turiu labai 
puikiu dovanoms maldaknygių, Rožan
čių, Altorėlių, Abrozdėlių ir tą viską 
galite gauti pigiau, negu pas kitus. 
Skubinkitės, nes dovanas gausite tik 
iki Kalėdų. Reikalavimus ir pinigus 
siųskite šiuo adresu:

M. K. Virbalas
92 Salem St., - - 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 pridesim dovanų 
labai gražią stainelę atidaromą ant pa
veikslo altorėlio, vertą 25c. Už $1.00 
duodam 6 tuzinus popierų. Agentams 
duodam gerą uždarb]. Adresukit:

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

SENIAUSIA, DIDŽIAUSIA VIE- IDĄ
NATINE LIETUV. BROOKLYNE /VU Cf 1 LJ 1X3*

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:

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

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 BŪDAS mokytis ra
šyti be mokytojo..................... 10c

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

Pinigus siųskit per Money O r- 
d e r šiuo adresu:

P. M1KOLAINIS
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.

EDVARDAS DALY 
Savininkas

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

męs prisiusime gyduoles per expresą.

Lietuviškas karpenderys.
Sudedu padlagas, padarau pijazus, 

taisau stogus ir abelnai atlieku visokį 
darbą, kokis tik yra daromas iš medžio. 
Kreipkitės ypatiškai arba per laišką. 
Geriausiai ateikit nedėldieniais 2 vai. 
po pietų šiuo antrašu:

Joe Sinkevich,
365 Harrison Ave., Boston, Mass.
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F. STROP1ENE
Pabaigusi kursą Womans Medi
cal College, Baltimore, Md.

Pasekmingai atlieka savo dar
bą prie gimdymo, taipgi suteikia 
visokias rodąs ir pagelbą įvairio
se moterų ligose.

o

OFFISAS RANDASI:
30 W. Broadway

SO. BOSTON, A1ASS.
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lietuviAkai-lenkiAkai-rusiškas

DAKTARAS
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 į 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
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-IL

bet lipk vienais

Telephone 4221-M Oxford.

DR. ST. ANDRZEJEWSKI
Vienatinis Lietuviškas Ir Lenkiškas

DENTISTAS
Sugedusius dantis 

pataisome. Skaudan
čius ištraukiame be 
jokio skausmo^

Offiso Valandos:
Nuo 9 vai. ryte iki 8 vakare.

BOSTON, MASS.

Vienatinis Lietuvys Kostumeriškas 
KR1AUČ1US BOSTONE

Siuvu visokius siutus, overkotus ir šiaip 
visokius rūbus pagal naujausią madą. 
Išplaunu, išvalau, išproainu ir sutaisau. 
Darbą gvarantuoju. Iš toliau atvažiavu- 
siem apmokam lėšas, neviršiaus $1.00.

JULIUS BUKANTIS
77 a Endicott st., Boston, Mass.

KNYGŲ

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

Duodam ant bargo ir ant išmokesčio.

822 Washington Street
BOSTON, MASS.

Mūsų agentai: J. A. Peldžius, J. Pocius 
ir J. Pociūnas.
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Kataliogas Visiems Dykai!
Kožnas žmogus mokantis skaityti 

privalo turėti musų Kataliogą, kuriam 
atras dai ,elį visokių daiktų. Musų 
Banka priima pinigus užčedyjimui ir 
moka 4-tų procentų. Siunčia pinigus 
ir parduoda laivakortes į visas dalis 
svieto, pigiaus kaip kiti. Spaudinam 
visokius drukoriškus darbus greitai, 
gerai ir pigiai. Reikalaudami kata
logo prisiųskite 2c markę ant adreso:
Geo. A. purausky &

2342 SO. LEAVITT ST. CHICAGO, ILl.

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 sieklos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išmietimus, negromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai igautas lygas, 
strictura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidomas sava 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai. >

Ta, dykai įgauta knyga, pasakis jums kddel jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katras ture žinoti kožnas 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, 
užmokant 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 906 22 Fifth Avenue. Chieųo:

Godotinas Tamista: Papai Tamistos prižadiejma, aS norlečjau 
jog Tamista prislustumei man vysai dykai vėna jusu knyga del vyru.

Vardas

Adresas:

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

Čia ir PINIGUS jums pasiunčia į visas pasaulio dalis greitai ir pi
giau negu kur kitur. Važiuojantiems Lietuvon parūpinu guberškus paš- 
portus, taipgi ir atvažiuojantiems jokios baimės 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, pridėdami už 2 c. stempą iš jums artimiausio offiso.

G EORG E BARTASZIUS 
261 Broadway, 558 W. Broome St 
SO. BOSTON, MASS NEW YORK CITY,N.Y


