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Madera despotas.
El Paso, Tex., 21 lapkr.- 

Savo aplinkfJlštyj preziden

Rhinecliff, N.Y., 22 lapkr. 
—New York Central geležin
keliu ėjo šįryt 4:33 vai. Ame
rican Express kompanijos 
trūkysarti Hudson upės. Jis 
užėjo ant nusiritusiu nuo

revoliucija būsianti tuoj nu
malšinta visoj Mexiko j. ^Ge
ležinė ranka bus pavartota 
prieš visus tuos, kas tik pa
bandys pertraukt Mexikos 
ramybę”, rašo Madera. “Ge
nerolas Lis liko pasiustas į 
Oaxaca su įsakymu nuslopin
ti ten sukilimą, nelaukiant 
instrukcijų iš sostapilio, ir jis 
nesustos prieš kraujo pralie
jimą ir vartos visokias prie
mones”. Madera sakos ne
bijąs Reyes’o revoliucijos, nes 
turįs gana kariu menės ir ga
vęs 14,000,000 dol. nuo kon
greso jos padidinimui ir ki-

Rusija.
Teheran, 22 lapkr. Persi

ja nusprendė išpildyti Rusi
jos reikalavimus, t. y. atly
ginti už įžeidimą valdininko 
M. Petrovo, kada buvo už
griebiamas turtas numestojo 
šacho brolio Teherane. Bet 
tarpininkaus visame Anglija.
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Naujoko pasikėsinimas ir 
nusižudymas.

Iš Liublino praneša į laik
raščius, kad Liubartove^nau
jokas Keller, paėmus jį ka- 
riumenėn, devynis sykius šo
vęs į daktaru komisiją ir pat
sai paskui nusišovęs. Sužei
sti tečiau nei vieno daktaro 
nesužeidęs, tik keturiomis 
kulkomis peršovęs daktaro 
Šato apsiaustą.
Dėl Stolypino nužudymo.

“K. W.” praneša, kad visi 
suimtieji Bogrovo byloje dėl 
dalyvavimo Stolypino užmu
šime esą paliuosuoti iš kalė
jimo.

Leldžbi “LAISVĘ 
PRBNUMERA7

Vulkanas dūksta.
Rymas, 22 lapkr. Strom 

boli vulkanas ant salos Strom
boll, j šiaurę nuo Sicilijos, 
pradėjo labiau ūžt ir mest 
lavą. Gyventojai baimėj. |- 
vyko du žemės sudrebėjimai 
nuo jo. Blėdies padaryta la
bai daug visai apylinkei. 
Sprendžiama, kad ir artimie
ji gyventojai žuvo.
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pozitorius Adolfas Boehnį 
nusišovė iš revolverio. Jis 
atėjo prie savo pačios buto 
duriu, kuri yra Berlyno ope
ros dainininkė, ir paleido šū
vį į save. Jiedu gyveno at
skirai jau ilgoką laiką. Tik
rina, kad šeimyniški vaidai ir 
buvo nusižudymo priežastim.

Gruodžio mėn. Peterburge 
bus visos Rusijos mažojo kre
dito ir kaimo kooperacijos 
suvažiavimas, t

dondvariu garlaiviui “Jaro- 
slavna” šoko iš jo Nemunan 
girtas garlaivio darbininkas. 
Bet išsigandęs šalto vandens, 
išsipagiriojęs priplaukė kraš
tą. Kojomis žemę pasiekęs, 
vėl pradėjo narstytis, bet 
čia kiti jau pačiupo už čiup- 
ros ir nugabeno į garlaivį. 
Sako, atsibodę gyventi.

PROSŲ LIETUVA. Va-, 
kare 27 rugs, per Prūsu sie
ną netoli Senųjų Dekintu ir 
Kalnugių iš Maskolijos ban
dė pereiti 4 vyrai ir pervary
ti 15 aveliu, bet užtikus sar
gybai pradėjo išbėgioti. Sie
nos sargybiniai kelius syk iš
šovė. Ant j ‘ojaus Prūsų sar
gybiniai rado prie pat sienos 
nebegyvą vyrą su peršautu 
šonu.

Karaliaučiaus-viršininkas 
išdavęs įsakymą, sulyg kurio 
visi pajūrės žvejai nuo Nau
ju Metų išvažiuojant į jūrą 
Įvejanti ar tai pasivažinėti 
su žmonėmis, turi pasiimti 
po dvi plaukiami juosti ant 
kiekvienos valties. Nepildan
ti šio įsakymo bus baudžianti 
lig 60 mar. arba kalėjimu.

tiems reikalams. Vienok 
Reyes’o pritarėju yra netoli 
tiek pat, kiek Maderos, ypač 
šiaurinėj Mexikos dalyj.

Iššoko per langą. ’
New York, 22 lapkričio.— 

Knygvedis John Johnston 
nusižudė šiandien, iššokda
mas per langą nuo 23 lubu iš 
City Investment namo, No'. 
165 Broadway.

Moters-orlaivininkės.
New York, 22 lapkr.—Čia 

susitvėrė iš 12 nariu moterų 
—orjaivininkiu draugija.

Trūkys nusirito nuo

Visuomenė*. Kultūros, 
6*1 A I C

kyklose.
Žmonių švietimo ministe

rija, sužinojusi, kad V. Dū
mon įduota paklausimas dėl 
aplinkraščio apie tėvu komi
tetus mokyklose, pareikala
vo iš mokslo apskričiu globė
ju siu žinių: 1) kiek kurioje 
mokykloje yra mokiniu tėvu 
ir globėju; 2) kiek išviso te? 
vu balsu; 3) kiek tėvu gyve
na mieste; 4) kiek tėvu daly
vavo pirmajame ir antrajame 
posėdyje; 5) kiek reikia bal
su, kad teisėtas būtu susirin
kimas; 6) kiek kiekvienos kle- 
sos mokiniu tėvu dalyvavo 
susirinkime ir 7) kiek iš kiek
vienos klesos mokiniu tėvu 
reikia balsu, kad susirinki
mas būtu teisėtas.

Pirks Jasnąją Polianą.
Pinigyno ministeris pasiū

lė ministeriu tarybai pirkti 
valstybės nuosavybėn Levo 
Tolstojaus dvarą — Jasnaja 
Poliana (Tūlos gub.).

Auka universitetui.
Maskvos liaudies universi

teto (Šaniavskio) reikalams 
Rygos miestelėnas Sivers už
rašė 45 tūkstančius rubliu.
Valstiečiai apie cerkvines 

mokyklas.
Riazaniaus, Žemojo Nau- 

gardo ir kitose Rusijos gub., 
valstiečiai labai pradėjo skų
stis ant cerkviniu mokyklų ir 
reikalauti jas pakeisti žemie
tijų mokyklomis.

Riazaniaus pav. suvažiavi
mas gavo nuo valstiečių apie 
8 prašymus, kuriuose jie rei
kalauja pakeisti cerkvines 
mokyklas. Jegorjevško val
stiečiu susirinkimas šiaip nu
piešė mokinimą tose mokyk
lose: tenai neišmokina nieko 
gero ir mokiniai neturi jokio 
supratimo apie paprasčiau
sius daiktus. Ir ūkininkai 
reikalavo, kad cerkvinėms 
mokykloms nebūtu duodama 
jokios pašelpos. Kitam ap- 
skrityj Zemojo Naug. gub. 
pirmsėdis norėjo išreikšti pa
dėką cerkvinėms mokykloms, 
bet valstiečiai užprotestavo ir

Vis dar tikisi.
Vigo, Išpanija, 21 lapkr. 

Buvusiojo Portugalijos kara
liaus Manuelio brolis, Opor- 
tos kunigaikštis, atvyko į čia 
ir tariasi su Portugalijos at- 
galeiviais apie atnaujinimą 
sosto.

nušoko nuo relių. Mašinis
tas ir pečkūrys skaudžiai su
žeisti.

Castro išlošė mūšį.
Mexico City, 22 lapkr.—Į 

Nėuvo Era pranešama iš Ca- 
rakas’o, kad buvusis ir revo
liucijos keliu prašalintasis 
Venezuelos prezidentas jau? 
įsiveržęs į Venezuela ir lai
mėjęs pirmą rpūsį. Jis turįs 
kelis tūkstančius šalininku.

Žmogžudis suimtas.
Cleveland, 22 lapur.—Te

xas valstijoj liko suimtas 
Leon Ling, chinietis, kalti
namas už nužudymą misijo- 
nierkos Elzės Sigel du metai 
atgal New Yorke.

Beprotis. c
Springfield, Mass.,22 lapkj 

1—Pereitą sykį buvo rašyta 
apie blogą išauklėjimą B. 
Spencer’io, kuris čia nušovė 
mokytoją ir yra dabar teisia
mas. Jo apgmėjai, sykiu ir 
daktaras tvirtina,vkad jis yra 
nepilno proto ir, gal, liks ati
duotas į beprotnamį.

Moters už Maderą.
Mexico City, 22 lapkr.

Nuevo Leon valstijos guber
natorius praneša prezidentui 
Maderai, kad 8000 moterų iš 
Monterey prašo ginklų ir pa
siryžusius yra eit muštis prieš 
revoliucijonieriu vadą Reye- 
s’ą. Madera užtikrino jas, 
kad ju pajiegos bus pavarto
tos, jei bus reikalas.

mokintų.
Brockton, 22 lapkr.— Soci- 

jalistu kandidatas į majorus, 
Juozas D. Poithas, reikalau
ja, kad mokyklų vyriausybė 
pasirūpintu apie North Endo 
mokyklą, kuri vadinasi Ho- 

School, nes ten mergai
tės esančios mokinamos skie
pe. Viena neseniai pasimi
rus nuo džiovos ir kitos ga
linčios ligas gaut nuo pavo
jingos sveikatai vietos.

Kįla nesusipratimai.
Washington, 23 lapkr.

Tarp Rusijos ir Jungtinių 
Valstijų įvyko nesusiprati
mai ir gali būt panaikinta 
1832 mitu sutartis. Mat, 
Rusija nepripažįsta Jungti
niu Valstijų pasportu, išduo
tu žydams. Prezidentas Taf
tas ketina įnešt į kongresą, 
kad būtu pavartotos kokios- 
nors priemonės prieš Rusiją. 
Sekretorius Knox turėjo ilgą 
pasikalbėjimą su nauju Rusi
jos pasiuntimu į Washingjto- 
ną, Bakmetevu, vienok tiki
ma, kad nieko iš to neišeis.

Naujas padėjėjas.
Vidaus reikalu ministerio 

padėjėju vieton Krzižanov- 
skio būsiąs paskirtas Zolota
revas, Novočerkasko teismo 
rūmu prokuroras.

Kooperatorių suvažia
vimas.

Deimantus padaro.
Berlynas, 22 lapk.—Žino

mas Vokietijos chemikas, 
daktaras Werner von Bolten, 
išrado būdą deimantu dary
mui. Procesas susideda iš su- 
vienyjimo šviesai vartoja 
mojo gažo su gyvuoju sidab 
ra, Gaze esantysis karbonas pasakė, kad jos to neužsitar

reikalu raštinę, finansų raš
tinę ir daugelį kitu įstaigų. 
Blėdies padarė jos už 250,- 
000 doleriu. Policija turėjo 
daug darbo, kol priėjo areš
tu o t tūlas moteris.
Naujas Japonijos pasiun

tinys.
Tokio, Japonija, 22 lapkr.
Buvusis pasiuntiniu Berly

ne Viscount Sutemi Činda li
ko paskirtas Japonijos pa
siuntiniu į Jungtines Valsti
jas, o buvusis čia pasiunti
nys Učida sugrįžo į Japoniją.

skerdynės. Trįs sąvaitės 
atgal buvo pranešta svetim- 
žemiams, kad išsikeltu kitur, 
vienok jie netikėj 
įvyks skerdynės.
likusiųjų gyvais bėga prie 
jūrių kranto, kad gaut vietą 
ant laivu. Užmušta liko mo
kytoja Beckman ir 5 vafefT 
liko nužudyti. Panos B^į^- 
ingsdale mokykloj liko Ap
mušta keletas chiniečiipnjer- 
ginu, nes sukilėliai manė, 
jog tai Manču giminietės, 
kadangi ju kojos buvo gana 
didelės. Likęs užmuštas vo- 
kietys Filip Manners^ kuris 
čia užėmė valdišką vietą. 
Tūliems svetimžemiams siū
loma po kelis šimtus doleriu, 
kad tik jie išvažiuotu iš šios 
apylinkės*. Šiame mieste 
gyventoju yra apie milijoną.

Tokio, 22 lapkr.- Priva- 
tiškos žinios į laikraščius pra
neša, kad buvusis Chinijos 
krasos ir keliu ministeris, 
Tang Shab Ye, perėjo į revo
liucijonieriu pusę ir reikalau
ja respublikos. Jis yra gana 
garsus Chinijos progresistas 
Pekine. \ Jis pabaigė mokslą 
Yale universitete Amerikoj. 
Tos 'pačios žinios praneša, 
kad Yuan Ši Kai laukia pro
gos, kada jis ^alės sustip
rinti revoliucijonievius.

Jungtinių* Valstijų kariu- 
menė, kuri ’ pribu^ į Maltą 
apie 1 gruodžio, būtinai liks 
pasiusta į Chiniją ir pasiliks 
ten gana ilgai.
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Apgarsinimu kainos ant užklausimo

vagyste muzejuose.
Florence, Italija, 21 lapkr.
Šnipai liko pasiusti prie 

rubežiu saugot, kad vagys 
neišneštu iš Italijos pavogtą
jį iš San Marko vienuolyno 
muzėjaus paveikslą “Madon
na Delle Stella”. Yra tai 
brangus paveikslas, nupieš
tas Fra Angelico, garsaus ar
tisto. Spėja, kad vagys yra 
tarptautiški ir tie patys, esą, 
pavogė neapsakomai brangu 
paveikslą “Mona Liza” iš 
Louvre’o mizėjaus Francūzi- 
joj. Ar tik nebus ir čia ne
surandami vagys, kaip Čens
takave.

11 kalnakasių užmušta.
Nordhausen, Prūsija, 21 

lapkr. -11 kalnakasiu liko 
užmušta, o kiti sužeisti laike 
puolimo žemyn akmens pota- 
šo kasyklose šioj apylinkėj. 
Kasyklos priklauso Prūsijos 
valdžiai.

Kompozitorius nusišovė.
Berlynas\20 lapkr. Kom-

Londonas, 21 lapkr. — Mi
nisteriu pirmininkas Asquith 
išsireiškė žemajame parla
mente, kad jei moterims par
lamentas suteiks lygias tie
sas su vyrais, tai valdžia bus 
atsakomybėj už visas pras-’ 
tas pasekmes. Taip sakant, 
jis priešinasi moterų lygioms 
tiesoms ir parlamento didžiu
ma jajn pritaria. Moters su- 
fragisįės nusprendė rytoj su
rengti didelę demonstraci
ją prie parlamento ir įsiverž
ti į vidų su protestu., Jos 
kviečia darbininkus vyrus ir 
visus sufragizmo šalininkus 
susirinkt prie parlamento, 
kad, kaip ponia Lawrence 
sako, apgintu jas nuo polici
jos ir huli gan u.
t 200 moterų areštuota.

Londonas, 22 lapkr. 200 
moterų liko areštuota ir tei
siama, kurias pasodinti į ka
lėjimą. Mat, jos darė demon-

Chinijos revoliucija eina 
tolyn.

Šanghai, 20 lapkr. — Susi
rėmimas tarp valdžios kariu- 
menės ir sukilėliu jau prasi
dėjo. Po ilgu šaudymus! su
kilėliam pasisekė pasilikt sa
vo pozicijoj. Kas laimės mū
šį, apie tai dar negalima pasa
kyt, nes viena ir antra pusė 
stiprios. Nankingas apsup
tas liko iš visu pusiu. Nė ge
ležinkeliu, nė vandeniu prie 
jo negalima yra prieit val
džios kariumenei. Kada jis 
liks paimtas, reikia tikėtis, 
visi mančujiečiai liks išsker
sti, nes valdžia negalės jiems 
pagelbėt išbėgti, todėl jie 
mušasi iki pabaigos.

Ministeriu pirmininkui 
Yuan Ši Kai’jui pranešta, 
kad jei jis nepildys revoliu
cijonieriu paliepimu, tuomet 
liks nužudytas.

Japonija išsodino iš laivu 
savo kariumenės didelį skait
liu mieste Čev Fu. Ji krei
pėsi į kitas valstybes, mels
dama, kad jai leista būtu pa
daryt tvarką Chinijoj, nes ji 
turinti gana kariumenės" 
Korėjoj, kuri po pirmo pa
liepimo sustabdysianti judė
jimą Chinijoj. Jeigu kitos 
valstybės tik turės naudą iš 
to, tai, beabejonės, Jos pa
ves Japonijai žvėrišką darbą.

Chiniečiai, girdėdami, kad 
Europos valstybės ir Japoni
ja nori užgniaužti revoliuci
ją .išreiškia baisią neapykan
tą pNeš juos. Amerikonai' 
laikomi gerais žmonėmis, 
nes iš ju tūli dalyvauja revo
liucijonieriu eilėse. Valdžios 
ir sukilėliu vadai visokiais 
būdais malšina gyventojus, 
kad tik jie nesurengtu sker
dynių ant svetimžemiu.

Pekin, 21 lapkr. — 8,000 
revoliucijonieriu liko pasius
ta iš Kantono į Nankingą. 
Pasirodė vakarykščiame su
sirėmime, kad valdžios ka
riumenė ten yra stipri ir rei
kalinga yra daugiau karei
viu, kad įsiveržti į gerai su- 
drūtintą miestą.

Tien-Tsin, 21 lapkričio. 
Šiandien prasidėjo naujas 
mūšis prie Nankingo. Susi
rėmimai yra karkti. Valdžios 
kariumenė pradėjo trauktis 
atgal, palikus daug užmuštu.

Pekin, 21 lapkr.—Sukilė
liai išnaujo atėmė iš manču- 
jiečiu Hankovą. Kada jie pa
ims Nankingą, tuomet val
džia turės bėgt, nes jos ran
kose nieko tvirto neliks. Net 
Yuang Ši Kai,kuris vis sten
gėsi palikt sostą ir užganė- 
dint revoliucijonierius, jau 
sako, kad sosto išgelbėjimas 
yra negalimas. Jis yra gud
rus diktatorius ir išnaudojo 
visas progas, vienok veltui.

Revoliucijonieriai gavo ži
nią, kad daktaras Sun Yat 
Sen atvažiuoja iš Londono. 
Jie skaito jį panašiu Jurgiui 
Vašingtonui, todėl susispies 
po jo komanda, dar didesnis 
chiniečiu skaitlius ir tuomet 
galima laukt pilno išlaimėji- 
mo.

Pekin, 22 lapkr.—Prane
šama

ir bandė įsiveržti į parlamen
tą. Ju buvo vakar nutarta 
išreikšti parlamente protes
tą prieš premierą Asųuith’ą 
ir reikalaut, kad joms būtu 
duotos lygios su vyrais tie
sos.

Kada sufragisčiu didelis 
būrys prisiartino prie parla
mento, tad jas sutiko polici
ja ir užstojo kelią. Atrėmi
me dalyvavo 1800 policistu. 
Sufragistės, matydamos, kad 
parlamento negalės pasiekt, 
numaršąvo į tą miesto dalį, 
kur randasi didžiosios val
džios įstaigos. Jos išmušė 
langus, apdaužė sienas ir du
ris plytomis liberalų sueigų 
namus, West Endo krasos 

kad mieste Sian ei- skyrių, tautiškųjų į liberalu 
na svetimžemiu misijonieriu kliūbą, kares raštinį

LIEPOJUS. Naujas išra
dimas. Elektrotechnikas E. 
Berzinas išradęs naują pečiu
ką, kuris visai menkai kūria- 
namas duodąs didelę šilumą. 
Pečiukas panašus į paprastą 
geležinį pečiu, kurio viduje 
kasžin kas sukama su pagel- 
ba dantuoto ratelio ir ranke- 
nytės. Už kokiu 3 mintfčiu 
pečiukas įkaitęs iki 22 laips
niu Celsijo, o oras kambary-. 
je per 10 minučių iki 28 laip
sniu Ream. Kaip tik nusto
ta sukti—šiluma nustojo ė- 
jus. Anot išradėjo-naujo
jo pečiaus įtaisymas atsiei
sią nedaugiau 50 rub. ir ga
lės užstot: arinius centrali- 
nius pečius dideliuose na
muose ir atskiruose gyveni
muose. Išlaidos kurui— vi
sai būšią mažos. ‘ ,

RIETAVAS. Po didžio 
gaisro, kuris, 20 liepos aplan
kė Rietavą, -miestelis prade
da greitai išnaujo statytis. 
Nuo anksto ryto iki vėlo 
vakaro nepersto ja kirviai 
skambėti, vežimai su mede- 
ga eiti. Kunigaikštienė O- 
ginskienė apdovanojo pade
gėlius medega iš savo mišku. 
Komitetas labai teisingai vi
są medegą padalijo padegė
liams. Kaip girdėti, žydai 
gauna dar aukas iš» viso pa
saulio nuo savųjų- Bagdo
nienė (Jginskienė gausiai 
naujais drabužiais apdova
nojo visus padegėlius — taip 
kad ir žydai paliko visai už
ganėdinti rir prižadėjo jai, 
jog daugiaus ži^oniu degtine 
nebegirdysią, nes nuo degti
nės sudegė trečia dalis mie
stelio.

KYBARTUOSE, SuV. g. 
(kitaip vadinasi Virbalio sto
tis), 1912 m. būsianti atida
ryta vyriausybės vyru gim
nazija, kad rusu valdininku 
vaikai, anot Su v. g. Vied. 
No. 41, neprivalytu mokintis 
vokiškose Eidkūnu mokyklo
se. Jau paliepta yra atskirti 
iš gelžkelio3 žinybos būsimai 
gimnazijai 890ketv. sieksniu 
žemės.

Norėjo nusiskandinti.

Prezidentas užmuštas.
San Domingo, 21 lapkr.— 

Domingo respublikos pre
zidentas Caceres liko užmuš
tas. Užpuolė ant jo nedide
lis žmonių būrelis, kada jis 
važiavo savo karietoj vieške
liu, ir nudėjo. Jokiu nera
mumu tečiaus respublikoj 
nėra iš tos priežasties.

( daisras ant laivo.
New York, 21 lapkr.—Ant 

Cunard linijos laivo “Lusita
nia” iškilo gaisras, kada jis 
su pasažieriais išplaukė iš 
Liverpoolio (Anglijbs) suba- 
toj ir plaukė į New Yorką. 
Ugnis prasidėjo iš antros kle
sos kabinėto. Dūmai išvarė 
pasažierius ant lubu. Prisi
artino laivas “Adriatic” ir 
padėjo užgesinti ugnį.

McNatnarų byla.
' Los Angeles, 21 lapkr. 
Prisiekusiųjų teisėju rinkim 
mai vis dar neužsibaigia Mc- 
Namaru bylai. Kaip tik rin
kimai* artinasi prie galo, tuoj 
kokis vienas, kitas išrinkta
sis hpserga, arba jo pati nu
miršta bei apserga, kito tė
vas miršta ir 1.1. Tuoj atsi
randa priežastys, kurios duo
da progą atsisakyt iš teismb. 
Matyt, kad nėra užtektinai 
žmonių, kurie drįstu teisti 
melagingai apkaltintus Mc
Namaras.

.11 metų vaikas nušovė 
briedį.

■ North Adams, Mass., 21 
lapkr. - 11 metu vaikas, Ro
yal Carbis, iš Hoosac Tunnel 
išėjo medžioti su savo tėvu 
ir nušovė‘200 svaru briedį.
Amerikos kariumenė kiša 

savo nosį.
Washington, <21 lapkr.— 

Jungtiniu Valstijų preziden
tui paliepus, kariškas sky
rius pradėjo veikti, kad su
stabdžius Mexikos revoliuci
ją. Į Texas valstiją liko pa
siustas generolas Duncan, ku
ris dabar praneša, kad jo ka
riumenės daliai pasisekė su
gaut 3 revoliucijonieriu va
dus, 40 šaudyklių paimti, 50 
bombų ir daugelį mažesniu 
ginklu. Norėta sugaut ir 15 
revoliucijonieriu, kurie buvo 
ginklu name, vienok nepasi
sekė. Karėssekretorius 
Stihison pranešė generolui 
Duncan’ui, kad susineštu su 
tais agentais (šnipais), kurie 
gaudo revoliūcijonierius.
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SPAUDOS BALSAI.

“Tėvynė” rašo,kad S.L.A. 
y Pildančiajai Tarybai p. V.K.

Račkauskas padavė sekan
čius įnešimus, kurie liko už- 
girti ir įeina į veikmę:

“1. Kadangi “Tėvynė” y- 
ra skaitoma ne vien S. L. A. 
nariu, bet ir pašaliniu žmo
nių, tad įnešama: negarsinti 

• “Tėvynėje” atskaitų iš su
spenduotųjų ir išbrauktųjų, 

t o tik ant atskiru lapu, kurie 
turėtu būti išsiuntinėti kyo- 
PU sekretoriams, idant jie 
pasirūpintu suspenduotuo
sius prie S.L.A. sulaikyti.

2. įnešti kuopų nusprendi
mui ir nubalsavimui, kad 
kuopos, kur tik reikta ir ga
lima, išrinktu sau organiza
torių (agentą), kurio privalu
mas būtu kalbinti prie S. L. 
A. naujus narius ir kplektuo- 
ti mokesčius nuo tu, kurie 
nelanko susirinkimu, o ypa
tingai nuo suspenduotųjų. 
Organizatorius turėtu būti 
apmokamas šitokiu būdu: 
nuo nauju sąnariu: į įstoji
mo moke^ties eitu organiza
toriui, o antrai pusė būtu 
dalinama tarp centro ir kuo
pos. Nuo suspenduotųjų (už 
iškolektavimą mokesčiu) ir 
tu, kurie iš nerangumo ne- 

. lanko susirinkimu, organiza
torius gautu kuopos reika
lams skiriamus pinigus. Ap
mokėjimai organizatoriui da
roma Centre, ne kuopose. 
Kadangi kuopos tokius orga
nizatorius pačios renka, tad 
jie turi būti po kaucija ir vi
sa kuopa už juos atsako prieš

Medicinos per 
galės.

3. Dabar suspenduotiems 
nariams per kuopų valdybas 
pasiusti tam tikrus atsišau
kimus ir pakviesti juos užsi
mokėti ir pasilikti prie S.L. A.

4. Atsišaukti laiškais į tuos 
sąnarius, kuriu ištisos kuo
pos yra išbrauktos, kad jie 
gali da grįžti į S. L. A. iki 1 
sausio 1912 m., jei tik užsi
mokės užvillctus mokesčius. 
Motyvai: XXVI Seimas nu
tarė priimti juos visus atgal, 
S. L.A. prezidentas pailgino 
mokestims sumokėti laiką, 
bet nė Seimas, nė preziden
tas neatkreipė domos į tai, 
kad tos kuopos ir sąnariai 
jau organo negavo, tad nė 
Seimo protokolu, nė prezi
dento pranešimo nematė ir 
taip, nieko negirdėję, iš S. L. 
A. išėjo. Pild. Taryba, im
dama atydon nepaprastas ap
linkybes, kuriose S. L. A. per
nai ir šįmet buvo, ir turėda
ma tiesą išrasti būdus S. L. A. 
platinimui ir gerinimui, at
liks svarbu teisybės darbą, 
priimdama šį įnešimą.

5. Parengti tam tikrus a- 
gitatyviškus lapus—apgarsi
nimus 2-ju rušiu: dalinimui- 
susirinkimuose ir per prakal
bas,—ir kiti, ant storos po-' 
pieros, iškabinęjimui visur 
viešose vietose, salėse, šiaip 
viešose bizniu vietose ir t. p. 
Tatai atlikti padėtu kuopos, 
ir toks garsinimas ilgainiui 
turėtu atnešti organizacijai 
naudą.”

Reikia pripažint, kad įne
šimai yra vietoj ir suloš dide
lę rolę S.L.Ajatbudavojime. 
Ypač galima tikėtis ant su
grįžimo prie organizacijos iš
brauktu ir suspenduotu na
riu, jef bus pradėta veikti, 
kaip įnešimuose skamba.

Gavome No. 1 “Tarkos”, sa
tyriško laikraščio, išeinančio 
New Yorke.

Iš pirmo numerio galima 
spręsti, kad laikraštukas bus 
neblogai, tik patartina “Tar
kai” suvartot satyrą ne taip 
aiškiame ypatiškume, t. y. kad 
be pavardžių įvardijimo būtu 
tarkuojami to užsipelniusieji.

Svarbiausia musu dienu 
medicinos užduotis yra pra- 
šalinimas ligų, apsaugojimas 
žmonių nuo užsikrėtimo lim
pančiomis ligomis. Šiandien 
galima pasigirti žymiais re
zultatais. Kur žmogui nusi
sekė surasti ligos priežastį, 
ten nesunku surasti ir ginklą 
prieš ią.

Malerija, kaip patirta, pa
eina nuo tam tikru gyvūnė
liu, kuriais užkrečia žmogaus 
kraują uodai. Kaip uodai, 
taip ir malerijos gyvūnai lai
kosi drėgnose vietose. Išnai
kinimui ligos užtenka išdžio
vinti balas arba apsisaugoti 
nuo uodu įkandimo su sie
tais. Šiandien liga pasidarė 
gana reta. Dar retesne yra 
geltonasis drugys, kurio 
priežasčia yra taipgi uodas. 
Seniau Kuboj negalė
davo gyventi balti žmonės 
dėl drugio. Šiandien, išdžio
vinus balas, jo beveide neliko. 
Panama, kur šiandien kasa 
kanalą skersai Amerika, kad 
sujungti Atlantiką su Ra
miuoju okeanu, seniau buvo 
visai netinkama vieta gyve
nimui balto žmogaus. Šian
dien, išnaikinus balas ir uo
dus, Panamos darbininkai 
yra sveikesni, negu pačiose 
Suvienytose Valstybėse. Žo
džiu, malerija yra apgalėta, 
laikui bėgant išnyks visai 
nuo žemės paviršio, o se
novėj ji išnaikindavo tautas. 
Istorikai sprendžia, jog Ry
mo valstybę, kuri buvo už
kariavus visą pasaulį, pra
gaišino malerija. Žmonės 
kuone visi buvo užsikrėtę, 
paliegę ir negalėjo pasiprie
šinti užplaukusioms naujoms 
tautoms.

Džiova, šių dienu plėga, 
paeina nuo bakterijų. Atski- 
rimas ligoniu nuo sveiku sa-, 
natorijose, geresnė priežiūra 
namuose sumažino tą ligą 
ant pusės per paskutinius 50 
metu. Taip rodo Massachu
setts statistika. Ant nelai
mės, ir likusioji pusė yra ga
nėtinai didelė, ypač kad su
mažėjo tik procentas, tai, yra 
ant šimto gyventoju šiandien 
apserga džiova dusyk ma
žiau, negu pirm 50 metu, bet 
pats skaičius ligoniu nesusi
mažino. Išrodo, jog su džio
va klausimas yra platesnis, 
negu su pirmesne liga. Džio
vos bakterija yra puvimo 
bakterija. Ji prikimba, kada 
žmogaus pajiegos išaikvotos. 
Žmogus, kuris yra nuolatos 
nedavalgęs, persidirbęs, ne
gauna tyro oro, visada turi 
progą gauti džiovąkAnt nelai
mės, tokiu žmonių yra labai 
didelis skaičius šiandieninėj 
draugijoj. Pasekmingą ko
vą su ta liga bus galima tik 
tuomet vesti, kada pačioje 
draugijoje įvyks atmainos, 
panaikinančios skurdą, persi- 
dirbimą, sutrešusias grinčias 
ir vaiku darbą.

Syphilis yra antra mus die
nu plėga. Ji užnuodina žmo
nių smegenis, sugadina vai
siu, pūdo draugijos šaknis. 
Prašalinimui tos ligos mažai 
yra padaryta, apart to tik, 
kad šiandien gydymas yra 
patobulintas ir męs retai pa
matome tą ligą baisiausiuo
se jos apsireiškimuose, kas 
buvo paprasta matyti pir- 
mesniuose amžiuose. Čia ir 
gi išnaikinimą trukdo drau
gijos tvarka ir žmonių pa
pročiai. Apie lytiškus daly
kus visai nepriimta draugi
joj kalbėt, žmogus su lytiš
ka liga turi slėptis, jis ne
randa kaimynuose paguodos.

Vaikams negalima apie ly
tišką užsilaikymą pasakoti, 
nes žmonės mano, kad tas 
gal juos doriškai susilpninti.

Visuomenė, vienu žodžiu sa
kant, nėra apsipažinusi su 
tuom klausimu, užtai negali 
pasekmingai kovoti. O čia 
dar prie viso ko prisideda pro
stitucija, kuri, laikui bėgant, 
vis bujoja, gyvenimas brang
sta, apsivedimas tampa la
biau apsunkintas. Tokiu 
būdu kliūtys yra pačioje 
draugijoje. Prašalinimui rei
kalinga nutraukti paslapties 
skraistę nuo lytiško klausi
mo, į lytišką ligonį taip ly
giai simpatiškai žiūrėti, kaip 
į kiekvieną kitą. Prostitu
ciją nors ir negalima šiose 
dienose panaikinti, tai bent 
žmoniškiau tą įrėdnę užves
ti, kad ji nebūtu platintoja 
ligU. Nėra abejonės, jog ne
tolimoj ateityj žmonija ras 
kelią prašalinimui prostituci
jos, ir surištu su ta įrėdne 
syphilio ir kitu ligų prašali
nimui.

Šiandien žmogaus amžius 
yra ilgesnis, negu buvo prieš 
100 metu. Massachusetts val
stijoj vidutinis žmogaus am
žius skaitomas ant 44 metu, 
Anglijoj- 50, Azijoj; Indijoj 
-25. Progresas didelis, bet 
toli ne viskas, ką galima at
itekti. Žmogaus gyvenimas 
yra vertesnis, negu senovės, 
bet nėra tokis, kokis turėtu 
būti. Ypač Amerikos įtemp
tas gyvenimas atsiliepia blo
gai ant smegenų; kraujo me
chanizmo ir inkstu. Užtaigi 
nuo 40 iki 50 metu mirtin
gumas ne tik nesumažėjo, 
bet dar pasididino ir yra di
desnis negu Anglijoj. Ant 
nelaimės, čia niedicina ma
žai gali suteikti pagelbos, jei 
bent atkreipti į tai visuo
menės atydą, kad sustotu, 
palauktu, neskubėtu. Bet ta 
visuomenė, ant nelaimės, ne
klausys geru / patarimu, eis, 
bėgs, stengsis vienas kitą 
pralenkti ir, žinoma, pirma 
laiko dabėgs iki kapo. Tik 
radikališkos ^permainos pa
čioj draugijoj gali padaryti 
tą gyvenimą lengvesniu, il
gesniu ir sveikesniu.

Dr. F. Matulaitis.

Ar nyksta drau= 
giškumas?

Rodos, apie Sokratą yra 
pasakojama, kad jis pasista
tęs labai mąžą namelį ir at
sivedęs savo pažįstamus jį 
parodyt. Visi stebėjosi iš na
mo mažumo, nes jame vos- 
ne vos galėjo sutilpti 3 žmo
nėm. Sokratas jiems atsakė: 
“Ir taip šitas namas yra per- 
didelis, kad galima būtu jį 
pripildyti tikru draugu”. Iš 
to galima suprast, kad jis no
rėjo pasakyt, jog tikru drau
gu nėra galima atrast dau
giau kaip du, tris—ir tai dar 
nevisuomet. Iš to galima 
spręsti, kad ir senovėj t i k- 
ru draugu buvo labai mažai 
pas žmones, nežiūrint į ju ne
užbaigiamas puotas, šventes, 
sueigas, skaitlingą giminys
tę ir 1.1.

Jeigu jus pažįstate kai
miečiu gyvenimą, tai žinote,^ 
kad pilnas “draugiškumas” 
prasideda tik tuomet, kada 
jie liuoso laiko turi, ypač žie
mą. Dar ir dabar Lietuvos 
ūkininkai rengia vestuves, 
krikštynas ir puotas, kurios 
traukiasi po sąvaitę, kitą. 
Pas juos lankosi svečiu de
šimtimis. Jiems suteikiamas 
visas svetingumas ir manda
gumas. Vienok, jei paklaus- 
tumete ūkininko, ar daug 
tikru io draugu svečiu tarpe, 
jis, tikriname, atsakys, kad 
pilnai tikro draugo nėra ne 
vieno arba—vienas, kitas, o 
visi kiti liko užkviesti tik to
dėl, kad jie jį kvietė, todėl, 
kad mandagumas to reika
lauja, kad jis turi kokius-nors 
reikalus su tuo ar kitu sve
čiu.

Bet kaip ten nebūtu, visgi 
pas ūkininkus matos dides
nis neva draugiškumas, negu 
pas miesto gyventojus.

Nesunku suprasti, kodėl 
taip yra. Ūkininkai paskir*.

tuose metu laikuose yra liuo- 
sesni už miestiečius. Šiandie
ninis miestietis yra tiek užim
tas, kad jis neturi laiko raši- 
nėt ilgus laiškus ir tankiai, 
nėra jam laiko ilgai sėdėt 
svečiuose ir užsikvietus juos 
laikyti pas save po kelias die
nas. Kiekvieną liuosą valan
dą miestietis suvartoja gal
vojimui, kaip išsirist iš bedu, 
kaip pasiekt geresnę poziciją 
ir t. t. Vertelgos ir fabrikan
tai užimti galvojimu, kaip 
atlaikyt konkurenciją, dar
bininkai suka galvą apie išli
pimą iš skurdo, amatu išmo
kimą, kovos būdus už geres
nę ateitį ir t. t. Europoj dar 
galima matyt žmones susira- 
šinėjant ilgais laiškais ir ren
giant laiką trukdančias suei
gas. Amerikiečiai gi tankiai 
neturi ilgas parašyt laiško 
tėvams arba tėvai vaikams 
—taip jie užimti. _Čia žmo
gus ne tik darbą turi atlikt, 
o ir galvot, kad neliktum' ki
tu arba gyvenimo aplinkybių 
nustumtas nuo kovos arenos.

Jeigu šioj šalyj negauni il
gai nuo savo draugu laiško, 
jeigu jie pas tave nesilanko 
arba tavęs nekviečia, tai dar 
nereiškia, kad jie tave už
miršo, kad jie nustojo buvę 
tavo draugais. Jie nuolatos 
rengiasi tau parašyt, pas ta
ve atsilankyt arba tave užsi
kviest, vienok vis stoka jiems 
laiko.

Kitas dalykas, tai žmonių 
pakilimas kultūriškai sulaiko 
juos nuo tankaus susirašinė
jimo ir svečiavirtiosi. Nau
jienų per laiškus nėra ko pra
nešti, nes žmogus iš laikraš
čiu j u žino kur-kas dau
giau ir svarbesnes, o papras
tai tuščią kalbą atkartot 
žmonės jau nenori. Nuolati
niai klausinėjimai apie svei
katą, apie reikalu stovį—yra 
nuobodulio pasaka, kurios ša
linasi tobulesni žmonės.

Galima sakyt, dalyku bė
gis ir žmonių tobulumas lyg 
ir ardo draugiškumą, kuris 
apsireikšdavo laiko gaišini
me, vienok jo vietoj užgim
sta kur-kas augštesnis drau- 
giškumas-ko munistiškas 
draugiškumas. Seniau žmo
gus turėjo tik vieną, kitą 
draugą, o kitu jis galėjo ne
apkęsti ir nepaisyt apie juos.

Šiandien- gi, kada pas žmo
nes jausmai liko tobulesni, 
jie jau atjaučia kiekvienam 
žmogui, jie liko žymiai drau
giškesni link visu žmonių. 
Negana to, dalyku bėgis su- 
.grūpavo žmones į dvi klesi. 
Kada viena ju—kapitalistai, 
—vesdami konkurenciją, lau
kia savo draugu nepasiseki
mo, nupuolimo, kada jie turi 
neapkęsti atsiradusio po šo
nu konkurento dr tuomi ardo 
tarp savęs draugiškumo jaus
mus, tuo pačiu laiku antroji 
klesa—darbininkai — vis la- 

' biau rišasi į krūvą, vis labiau 
džiaugiasi vieni iš kitu lai
mėjimu kovoj, vis karštesnę 
draugišką ranką paduoda 
vieni kitiems ir vis stipriau 
remia vieni kitus nelaimėse. 
Sakoma yra, kad tikrą drau
gą tik nelaimėj pažįsi. Kada 
pas darbininkus Įvyksta strei
kai, susirėmimai su kapita
listais ir valdžia, tuoj kiti 
darbininkai remia juos dva
siškai, protiškai ir medegiš- 
kai. Remia todėl, kad patys 
darbininku interesai prie to 
spiria, remia ir todėl, kad 
pas juos išsitobulino jaus
muose ir supratime didesnis 
draugiškumas. Tuo laiku, 
kada Sokrato namelis kapi
talistams darosi vis didesnis 
ir didesnis, arba,. kitais žo
džiais sakant, draugu randa
si vis mažiau ir mažiau jo 
pripildymui,—tuo laiku pas 
darbininkus draugu skaitlius 
tiek auga, kad jau seniai bū
tu plyšusios Sokrato, namelio 
sienos nuo j u persipildymo .

Taigi vietoj siauro drau
giškumo šiandien auga pla
tus, visuomeniškas draugiš
kumas, kuris su laiku su
jungs visi žmoniją į vieną 
draugišką:*’ ” 
j U kares, 
mišką nęapykatą. 
draugiškupias yra kur-kas 
augi ‘ 
šis

KAIMO MERGA.
Guy de Maupassant.

ryšį, panaikys tarp 
tautišką ir tikeji-

1 ' , Tokis

i senoviška- 
asis.

Mėnesiai bėgo ir ji beveik visai nešne
kėjo su niekuo. Užklausta ji, rodės, ne- ; 
suprasdavo klausimo. Ji išrodė nugąsdin
ta, akįs apkvaitę, rankos drebėjo, taip kad 
ūkininkas ne kartą pasakė: “Ai, mergele, 
kokia tu pasidariai žiopla”.

Bažnyčioj ji slėpėsi už pilioriaus, ne
drįso eit išpažinties, jai buvo baisu prieiti 
prie kunigo, kuris sutyg jos supratimo tu
rėjo viršgamtišką pajiegą ir galėjo atmin
ti žmogaus mintis; per pietus dirstelėji
mas kitu merginu buvo jai skaudus; ir jai 
visuomet rodėsi, kad karvių piemuo viską 
numanė, jis buvo guvus vaikiščias, jo gud
rios akys, rodės, visada ją dabojo.

Vieną kartą ji gavo laišką/ir kadan
gi tai buvo pirmas laiškas jos gyvenime, 
ji kuone apalpo, turėjo atsisėsti. Gal, tai 
buvo nuo jo? Bet negalėdama skaityti, ji 
laikė rankoj drebėdama tą popiergalį, iš
margintą su rašalu; po valandėlės ji įsidė
jo jį į kišenių, kadangi nedrįso atidengti 
kąm-nors savo sekretą. Ji tankiai susto
davo bedirbdama pasižiūrėti į tas eilutes 
su vilčia/ kad, gal, ji atmins ju reikšmę, 
bet ant galo, netekdama kantrybės, ji nu
ėjo pas mokytoją, kuris liepė jai atsisėsti 
ir perskaitė jai štai ką:

“Mano Mylima Dukrele: Aš duodu 
tau žinoti, jog esmi labai susirgus, Mūsų 
kaimynas, ponas Dentu, prašo tavęs atva
žiuoti, jeigu gali.

Tave mylinti motina”.
Ji nieko nesakė ir nuėjo namon; bet kada 
pasiliko viena, jos kojos atsisakė tarnaut, 
ir ji parpuolė pakelyj ir išbuvo ten iki nak
ties.

Parėjus namon, ji papasakojo ūkinin
kui savo blogas naujienas ir jis ją paleido 
ant tiek laiko, kiek reikąlaus, ir prižadėjo 
priimti į d^rbą, kaip tik sugrįžš.

Jos motina numirė kaip tik atvažiavo, 
o ant rytojaus Rožė pagimdė septynių mė
nesiu kūdikį, mažytį, išdžiūvusį. Jį, ma
tomai, visą skaudėjo, nes jis raukėsi, ju
dindamas savo plonas, kaip vėžio, kojeles. 
Bet jis .visgi gyveno. Ji papasakojo, jog 
ji esant už vyro, bet negalėjo augint kū
dikį, paliko jį ant kaimynu ranku, kurie 
apsiėmė rūpintis jo auginimu, o ji sugrįžo 
ant ūkės.

Bet dabar jos sužeistoj širdyj atsira
do kokis tai aiškus spindulys; ji jautė ne
suprantamą meilę link to menko kūdikė
lio, nors toje meilėje buvo naujos kančios, 
kurias ji jautė kas minuta, jog persiskyrė 
su savo kūdikiu. Bet kas ją labiausiai 
vargino, tai neapsakomas geismas bučiuo
ti jį, laikyti savo glėbyj, jausti šilumą jo 
kūno pridėjus prie krūtinės. Ji negalėjo 
užmigt nakčia; ji mislino apie jį per ištisą 
dieną, o vakare, pabaigus darbą, ji sėdėjo 
prieš ugnį ir žiūrėjo išvertus akis, kaip da
ro žmonės, kuriu mintys kasžin kur skra
joja.

Pradėjo kalbėti apie ją, erzinti numy
lėtiniu. Klausinėjo, ar jis yra augštas, 
gražus ir turtingas. Kada bus šliūbas ir 
krikštynos? Ir tankiai ji bėgdavo į šalį, 
verkė viena sau, nes tie klausimai žeidė 
ją, kaip adatos įsmeigimas; ir kad užmir
šti ju erzinimą, ji pradėjo smarkiau dirb
ti, ir vis mislydama apie savo kūdikį, ji 
stengėsi sutaupyti kiek pinigu, dirbti taip, 
kad ūkininkas pakeltu jai algą. \

Povaliai ji paėmė į savo rankas visą 
darbą, antra mergina buvo paleista, nes 
neturėjo ką veikti, kacla ji dirbo už dvi; ji 
skupiai išdavinėjo duoną, aliejų, žvakes, 
ji pridabojo, kad nebarstyt už dkyą šieno, 
šiaudu. Ji taip šykščiai leido ūkininko pi
nigus, lyg kad jie būtu jai prigulėję, taip 
kad ūkininkas pavedė jai pirkimą visu 
reikmenų, taip kad į trumpą laiką jis ne
galėjo be jos apsieiti. Ji taip pridabojo 
visą šeimininkavimą, kad ūkė puikiai sto
vėjo ir visa apylenkė kalbėjo apie Valinio 
tarnaitę, ir pats ūkininkas visur pasakojo: 
“Ta merga verta daugiau aukso, negu ji 
pati sveria”.

Bet laikas bėgo, o jos alga buvo ta 
pati. Jos sunkus darbas buvo skaitomas 
už ką tokį, reikalaujama nuo kiekvienos 
geros tarnaitės; ir ji pradėjo sau protauti, 
kad jeigu ūkininkas gali padėti į banką kas 
mėnuo šimtinę, o jos alga pasiliko ta pati, 
ir ji nusprendė reikalauti daugiau. Ji nu
ėjo paklaust apie tai mokytojo, bet kas 
sykis nuėjus kalbėjo apie ką kitą. Ji bu
vo nedrąsi prašyt pinigu, lyg kad tai būtu 
netinkamas darbas; bet ant galo vieną 
dieną, kada ūkininką pats- vienas valgė 
grinčioj pusryčius, ji pasakė, jog turi pa
kalbėti su juo apie ypatingą reikalą. Jis 
nusistebėjęs pakėlė galvą, laikydamas kąs
nį mėsos vienoj rankoj ir duonos—kitoj,

ir atydžiai žiūrėjo į merginą, kuri jautėsi 
labai nesmagiai jam žiūrint; ji paprašė at
leisti ją ant sąvaitės, nes ji nesijautė svei
ka. Jis tuojau sutiko ir pasakė:

“Kaip sugrįžši, aš turėsiu pats Jų-tą 
su tavim pakalbėti.”

* *
Kūdikis jau buvo 

ir ji visai jo nepažino, 
ir apvalainas, kaip taukinė. Ji puolėsi 
prie jo ir bučiavo taip karštai, kad tas pra
dėjo rėkti; tada ji pati pradėjo verkti, ka
dangi jis nepažino jos ir ištiesė savo ran- 
kūtes prie auklės. Bet ant rytojaus jis ją 
pažino ir juokėsi, pamatęs; ji nusinešė jį 
į laukus ir bėgiojo, sėdėjo su juo medžiu 
pauksnyj; ir tada ji pirmą kartą savo gy
venime atidavė kam-nors savo širdį, iš
reiškė savo vargus: kaip sunkiai ji dirbo, 
kokie buvo jos rūpesčiai, kokia viltis; kū
dikis net pailso nuo jos glamonėjimo.

Ji su džiaugsmu nešiojo jį, prausė, rė
dė, nes tas viskas buvo patikrinimu jos 
motinystės; ji žiūrėjo į jį ir stebėjosi, kad 
jis jai priguli, ir ji šoko su kūdikiu ranko
se, pati sau sakydama: “Jis mano vaikas, 
jis mano vaikas.”

Ji verkė visą kelią, grįždama pas ūki
ninką; ir nespėjo sugrįžti, kaip ūkininkas ’ 
pasišaukė ją į savo kambarį; ji nuėjo su 
nusistebėjimo Jr neramumo jausmu, kurio 
priežasties ji pati nežinojo.

“Sėskis”, tarė jis. Ji atsisėdo ir kiek 
laiko jiedu greta sėdėjo nuleidę rankas, 
lyg nežinodami, kur jas dėti, žiūrėjo vie
nas kitam į veidą pagal ūkininku būdą.

Ūkininkas, storas, linksmas, atkak
lus žmogus, apie 45 metu amžiaus, kuris 
buvo palaidojęs dvi pačias, matomai, jau
tėsi kaip ne savas, kas su juo nelabai at
sitikdavo; bet galop jis sutvarkė savo 
mintis ir pradėjo savo kalbą išpradžiu ne
drąsiai ir žiūrėdamas į langą. “Kodėl, 
Rože, tu nepamislini apie sutvarkymą gy
venimo?” Ji pabalo, kaip mirtis, o jis, 
matydamas, kad ji neatsako, kalbėjo to
liau: “Tu esi darbšti, pastovi, neišlaidi 
mergina; tokia pati bent kam būtu tur
tas.”

Ji nesijudino, bet išrodė nusigandus. 
Ji nė nebandė suprasti, ką jis nori pasa
kyti, nes jos mintys maišėsi, lyg kad pri- 
jaučiant kokį-tai didelį pavoju; palaukęs 
valandėlę, jis tęsė toliau: “Matai, ūkė be 
gaspadinės negali apsieiti, net ir turint < 
tokią tarnaitę, kaip tu”. Jis sustojo, nes 
nežinojo, ką daugiau sakyt, o Rožė žiūrė
jo i ji lyginai kaip žmogus, susidūręs su 
plėšiku, norėdamas pabėgti prie pirmo pa- • 
si judinimo; palūkėjęs apie penkias minu- 
tas, jis užklausė: “O ką, artas tau tin
ka?” “Kas ar tinka?” “Žinoma, tekėt už 
manęs”.

Ji pašoko, bet vėl atgal nusileido į kė
dę, lyg kad užgauta per galvą ir nesijudi
no, lyg patekus į didelę nelaimę. Ant ga
lo ūkininkas neteko kantrybės. “Na, ko- 
gi dar daugiau nori?” Ji dirstelėjo į jį be
veik su išgąsčiu; paskui staiga ašaros pa
sirodė jos akyse ir ji tarė du kartu su
spaustu balsu: “Aš negaliu, aš negaliu”. 
“Kodėl ne?” klausė jis. Na nebūk kvai-' 
la, aš tau duosiu laiko iki rytojaus pamis- 
lyti”.

aštuoniu mėnesiu, 
Jis buvo raudonas •

(Toliau bus.)

Tarptautiški žodžiai.
B i g a m i ja, gyvenimas su kita pačia, 

kada dar pirmoji yra gyva arba ištekėjimas 
už kito vyro, kada dar pirmas vyras yra 
gyvas ir įstatymais nėra gautas persiski- 
rimas; daugpatystė arba daugvyryste.

Bigąmistas, žmogus, turintis ne 
vieną pačią arba pati ne vieną vyrą tuo 
pačiu laiku.

B i p a r t i c i j a, padalinimas į dvi dali.
B lanka, storos popieros korta; len

telė; pluokščias daiktas, ant kurio nėra jo
kiu nelygumu.

Bomba, didelis triukšmas; tuščias 
geležies kamuolys, pripildytas sprogstan
čios medegos, kuri padaro baisu šūvį, ka
da lieka ugnimi arba tam tikra prietaisa 
padegta.

Bombardavimas, užpuolimas su 
bombomis miesto bei tvirtovės; atakavi- 
mas bombomis.

Bombarduoti, šaudyti bombomis 
iš kanuoliu; mėtyti bombas į kokį-nors 
daiktą, pav., miestą, namą, tvirtovę, lai
vą. . ’

Botanika, yra tai mokslas apie 
augmenis, ju sudėjimą, ju daliu veikimą, 
ju augimo vietą, ju vardus, ypatybes ir 1.1.

Bot an iš k a s, botanikai priklausan
tis; nuo augmenų paeinantis; iš augmenų 
susidedantis.
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Zmonių klai 
dintoja.

nė-tyt ir prastesnes, vienok 
ra mažiausio reikalo skaityt 
prastas, protą alsinančias ir 
pykinančias knygas, kada 
yra ir gėry, moksliškų, pro
fili medegos suteikiančių, 
energijos priduodančių kny
gų tiek, jog ir jas sunku yra 
visas perskaityt.

—Tu man, Rožyte, visai į 
kunigą šiandien panaši.

—Nieko blogo. Tik aš mo
teriškuose rūbuose.

—Tylėk! Tu vis išverti at
bulai mano kalbą. Aš noriu 
pasakyt, kad tūli kunigai lie
pia neskaityt daugelio kny
gų,*tai ir tu taip pat darai.

—Hm. Jei kunigas reko
menduoja žmonėms geras 
knygas skaityt, o negaišint 
laiko ant nevertų, tai labai 
pagirtina, nes mūsų žmonės 
daugiausiai tik ir mėgsta pa
sakas, ‘‘peklines” knygaš, vi
sokius “živatus”, burtų kny
gas ir 1.1. Pasirodo, kad ki
tas yra jau perskaitęs porą

—Aš tavęs noriu paklaust, 
Rožyte, ar tu skaitei kada 
knygutę apie kantrią Eleną?

— Ne, neskaičiau.
—Tai mat. O aš mislijau, 

kad tu viską jau perskaitei 
ir viską žinai.

—Tu, mama, turėtum gy
vent kelis šimtus metų, jei 
norėtum visas knygas per
skaityt. j

—Kodėl? Ar tu misliji, kad 
aš skaityt nemoku?

—Aš žinau, kad moki, vie
nok knygų yra tiek daug, 
kad nėra pasaulyj žmogaus, 
kuris visas būtų perskaitęs.

—Tai, gal, nė švento Jono 
Živato neskaitei? ?

—Jokių žavatų ar kokių 
ten živatų aš neskaitau.

—Nė peklinės knygos - ne
skaitei?

-Ne.
—Kaip aš matau, tu visai 

nemokyta, jei tokių didelių 
knygų neperskaitei.

—O tu, mama, ar daug iš
mokai iš jų? Kaip pėrskaitei! dešimtų knygų, o nė vienos I 

tai moksliškos neskaitė dar. Vi
sokius orakulus, sapnininkus, 
pasakas jie perka ir skaito, 
gaišina ant jų laiką ir leidžia 
pinigus, vienok dar kvailesni 
nuo tų knygų lieka, negu pir
ma buvo.

—Kaip-gi tu su manim 
galėtum ginčytis apie kant
rią. Eleną, jei tu neskaitei tos 
knygutės? Mano nuomone, 
reikia viską skaityt, o tik 
tuomet viską žinosi.

Kam man ginčytis apie 
nebūtus ir kvailus daiktus? 
Juk tai būtų neprotingas lai
ko gaišinimas, kuris yra taip 
brangus. Kiti taip ir daro, 
kaip tu sakai: prisiskaito vi
sokių nebūtų, nedarodomų ir 
negalimų daiktų, sueina pas
kui į krūvą, na ir ginčyjasi 
apie vėjus. Susipyksta, išsi- 
kolioja ir prie jokio rezultato 
neprieina, nes neskaito aiš
kių, moksliškų, pilnų faktų 
ir argumentų knygų. Kvai
las yra tas, kas gaišina laiką 
ginčuose su žmonėmis, prisi
skaičiusiais pasakų, 
fantazijų.

—Kaip-gi tu gali 
kuri knyga gera, kuri 
ta?

—Aš pažiūriu į jos

ne-
be-

i

tą savo peklinę knygą, 
naktimis buvai pradėjus 
miegot, manėme, kad į 
protnamį reikės atiduoti.

—Ką?! I beprotnamį?
bijojau, kad už mano griekus 
prisieis taip baisiai kentėt ir 
todėl nemiegojau, o, mat, 
jus juokus iš to darėte...

—Kad jau ne juokas buvo, 
o visai prastai su tavim da
rėsi.

—Bet aš daug dasižinojau.
—Ką gi gerą tu išmokai, 

tik save kankinti ir bijoti. 
Jei vietoj tokios storos kny
gos būtum perskaičius nors 
trumpą geografijos knygą, 
būtum dažinojus, kaip stovi 
žemė, kaip ji didelė, kodėl 
darosi diena ir naktis, metų 
atmainos, kiek kokių šalių ir 
valstybių yra, kokie kur 
miestai randasi, kokie kur 
žmonės gyvena, kuo jie už
siima. Tuomet tu žinotum, 
kas yra ta žemė, ant kurios 
tu gyveni, taip sakant, žino
tum savo vietą pasaulyj.

—Rožyte, aš tam neprie- 
šinga. Aš pripažįstu, kad ge
rai yra- skaityt geografijos 
knygas ir kitų mokslo šakų, 
bet taipgi reikia neaplenkti 
ir tikėjimiškų, ir pasakų, ir 
apysakų ir visokių,kokios tik 
yra.

—Bet kodėl tu, mama, ne
valgai dilgėlių, dagių, mus
mirių, šungrybių, arklienos 
ir t. t. ?

—Todėl, kad ių negalima 
valgyt: į bumą duria.

—Valgyk šiaudų arba šie
no.

—Kam kalbi niekus? Ko- 
kia-gi nauda bus iš tokio 
maisto?

—Jeigu tu, mama, neapsi- 
imi maitinti savo kūno bile 
kokiais šlamštais, tai kam 
liepi duot protui bile kokius 
šlamštus? Juk protas yra dar 
jautresnis, negu pilvas. Jei-

burtų,

žinot, 
pras-

vardą, 
pradžią ir tuoj suprantu, 
apieTLą ten bus rašoma. Aš 
įsitėmiju, kokie rašėjai rašo 
gerus raštus, todėl kaip tik 
randu, jog ių parašyta, tuoj 
ir imu. Su laikraščiais taipgi 
darau. Juk ir laikraščių yra 
tokių, kad tik išmetimui tin
ka. Jeigu juos skaityt, tap 
tik gaišintum laiką, vargiri- 
tum smegenis ir nieko is jų 
neišmoktum. Reikia pasi
rinkti sau gerus, pamokinau 
čius, protui medegos sutei
kiančius laikraščius, o viso
kius laikraštpalaikius galima 
skaityt tik tada, kada neturi 
geresnio skaitymo bei darbo.

—Gerai, Rožyte, tad ir aš 
ku- 

knygos yra geros skaityt. I vis
gu jau visai netektum gėry pasiklausiu dabar tavęs, 
knygų, tuomet galėtum skai- rios‘knygos yra geros skai

Dabar atėjo mokslo gady
nė,—gadynė, kada žmonės 
pradeda tikėt tik tam, ką jie 
mato, girdi, gali patirti, kas 
gali būt perstatyta. Per tūk- ’ 
stančius metų žmonės leidosi 
ant įvairių svajonių, tikėjo į 
sapnus, pasakas, stebuklus, 
viršgamtiškas pajiegas. Bet 
visi tokie jų tikėjimai pasiro
dė esą klaidingi, atnešė jie 
žmonijai daug skriaudos, ap
gavo jų viltį. Žmonės mai- 
hė tokius savo tikėjimus, ne
paremtus reališkumu, many
dami, kad naujos jų svajo
nės ir fantazija liks tikrybe, 
bet visuomet jie patys save 
apgavo. Todėl daugelis la
biau praktiškų, greičiau per
matančių dalykus žmonių 
nustojo gyvent svajonėmis, 
persitikrino, jog jos visos 
klaidingos ir ėmė gyvent tik 
reališku gyvenimu—mokslu. 
Mokslu galima pavadint ga
limus matyt, girdėt, ištirt ir 
persistatyt dalykus, kurie 
gali išsidirbti žmogaus sme
genyse atminties kelius. To
kiu būdu ir pats žmogus da
rosi vis labiau reališku gam
tos sūnumi; - jis nustoja bu
vęs sapnų, svajonių arba,tei
singiau sakant, kvailysčių 
pasekėju.

Skaitytojas supranta, kad 
sykiu aš noriu pasakyt, jog 
žmogus meta šalin ir religi
ją, kuri įvairiose savo formo
se klaidino jį per tūkstančius 
metų.

Tiesa, milijonai žmonių jau 
atsikratė nuo kvailų senovės 
religijų ir pripažino krikščio
nybę. Skelbiama, kad šita 
religija tai jau esanti ganė
tinai gera, nes ir darodoma 
ir sulaikanti žmones nuo pik
to.

Aš noriu paklaust, kuomi - 
gi galite darodyt krikščiony
bės reališkumą, tai yra tai, 
kad Kristus nebuvo paprastu 
žmogumi? Jeigu mokslas 
jums sako, kad žemė yra ap
skrita, tad patys galite tai 
ištirti. Jeigu jis sako ką apie 
žmogaus kūno sudėjimą, tai 
prie operacijų ir išbandymų 
galite tai ištirt. Abelnai vis
ką tą, ką grynas, moderniš
kas mokslas sako, galite ma
tyti savo akimis, girdėti au
simis, išbandyt, persitikrini. 
Kuomi gi darodyt, jog Kris
tus buvo Dievu? Visokie 
šventraščiai gali jums papa
sakoti apie įvairius Kristaus 
stebuklus. Ir tai tik vienin
telis ramstis, kurį jus galite 
išstatyt Kristaus dieviškumo 
apginimui. Bet kas ginčys, 
kad tuose šventraščiuose nė
ra parašyta tokia pat mela
gystėj kaip pasakose apie 
pože 
vimąid’nt mėnulio, persiver
timą žmonių į paukščius, gy
vulius ir> jūres? Paskaityki
te Žulio Verno fantazijas ir 
jums pasirodys, kad kelionė 
ant mėnulio ir gyvenimas 
oro-yra labiau darodyta, ne
gu Kristaus dievybė.

Krikščionybė maitino mili- 
|jonų žmonių smegenis per 
porą tūkstančių metų sap
nais, fantazija, pasakomis, 
atitraukdama juos nuo rea- 
liškojo gyvenimo supratimo 
ir prisirišimo prie jo. Ji taip 
sugadino žmonių charakte
rių^ kad padarė juos bailiais, 
nerviškais -kvailais; o tokie 
žmonės yra ir kriminalistais, 
nes jie nepažįsta gyvenimo 
prietikių, gyvena ne žemiško 
gyvenimo dėlei, ne kultūros 
ir tobulybės dėlei, o rengiasi 
žengt nuo žemės po keletos 
metų ir turėt amžiną gyve
nimą.

į Tik dabar pradėjo atsirast 
B didesnis netikinčių škait-
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liūs. Ir tik nuo dabar pradės 
žmonės žengt prie tobulybės, 
nes jie pasiliuosavo iš pasa
kų ir melagysčių vergijos. 
Beabejonės, ir dabartiniai 
netikintieji yra pagimdyti 
melagingai maniusių ir tikė
jusių tėvų, todėl ir pas juos 
dar yra daug ydų, prigimtų 
nuo tėvų. Vienok sekančios 
gentkartės bus jau tobules
nės.

Ir galiu tikrint, kad tik 
netikintieji žmonės pilnai my
li teisybę. Jie melo nepripa- 
žysta, nepripažysta visko to, 
ko žmogus savo pajautimais 
ir protu negali ištirti. Jie ti
ki tik tam, kas yra, existuo- 
ja. Visi krikščionįs yra tei- 
teisybės — grynos • teisybės 
priešai, nes jie tiki į melą —į 
Kristaus dievybę.

Religija r4gali pasirodyt 
šviesoj mokslo, nes ji neturi 
matomų, ištirimų faktų ir 
argumentų, o remiąsi tik ant 
pertikrinimo, o pasakoms 
vieni gali tikėti, kiti - ne, ir, 
žinoma, tikės tik silpno proto 
žmonės. J. Karalius.

FELJETONAI

es karalystes, kelia-

Širdies judintojas.
Iki šiol kiekvienas apšvies- 

tesnis žmogus žinojo, kad 
kraujas’ teka po visą žmo
gaus kūną, nešdamas mede- 
gas celėms ir išnešdamas at
gyvenusias kūno dalis per 
plaučius su pągelba širdies 
pumpavimo arba jos susitrau
kimo ir išsipūtimo, bet vis 
buvo slapta, kas verčia širdį 
susitrauk,t ir išsipūst.

Vieni mokslinčiai tvirtino, 
kad širdies judėjimas pri
klauso nuo jos pačios ypatin
go sutvarkymo; kiti ginčijo, 
jog jos judėjimas paeina nuo 
visos kūno nervų sistemos. 

. Keturi metai atgal, profe
sorius Keith ir daktaras Mar
tin Flock apskelbė atradę šir
dyj tokias celes, kurios tve
riančios jos judėjimą. 1910 
metuose daktaras Thomas 
Lewis iš Londono su dakta
ru B. S. Oppenheimeriu ir jo 
seseria galutinai atrado šir
dies judėjimo priežastį.

Po naujai išrastu Einthove- 
no instrumentu galvanome- 
teriu - buvo dedamos plonos 
širdies dalelės. Ir viršutinė 
dešiniojoj širdies pusėj atra
sta liko skirtinga medega, 
turinti apie pusę colio ilgio 
ir mikroskopišką plotį ir aug- 
štį. Nuoga akim jos nėra 
galima matyt. Ji susideda 
iš nervinių muskulų mede
gos. Jos celės taip mažos ir 
taip išrodo vienodos, kad tik 
po mikroskopu vos ne vos 
galima yra atskirti.

Šita medega seniai buvo ži
noma šaltakraujų gyvūnų 
(varlių, žuvų ir 1.1.) širdyse, 
vienok kokią užduotį ji atlie
ka, apie tai nežinota iki 1907 
metų. Vienok ir tuomet dar 
abejota.

Pastarieji tirinėjimai buvo 
daromi ant šiltakraujų gyvū
nų (šunų, beždžionių, krąli- 
kų), kurių kūno sųbudavoji- 

, mas labai yra artimas žmo- 
nėms. Ypač kada tirinėji
mas ant 7 šunų pasirodė vie
nodu, liko pripažinta, jog tik
rai ta maža širdies dalelė 

( duoda jai visą judėjimą. Ka
da su elektros pagelba su
stabdydavo tirinėtojai kitas 
širdies dalis, t. y. atimdavo iš 
jų gyvybę, tai širdis nestojo 
plakus, bet kaip tik sulaiky
ta likdavo ta dalelė, tuoj šir
dis neveikė, r

Jeigu šitas ištirimas pasiro
dys teisingu, l^uomeį galės 
mokslinčiai arčiau susipažint 
su širdies judintoju ir grei
čiau suprast, kaip išgydyti 
daugelį širdies ligų.

BISKIS GEOGRAFIJOS.
Ar jus žinote, kur yra San

ta Fe? Jeigu ne, tai atsi
minkite, kad tai Kansas val
stijoj ir prie pat geležinkelio. 
Šitas miestelis turi 1138 gy
ventojus, nepriskaitant tų 9, 
curie sėdi - kalėjime. Santa 
Fe yra Haskelio pavieto did
miestis, vienok kartais jį 
sunku būna surast, nes jis 
nuolatos kraustosi- ten, kur 
geležinkelis pasitraukia. \

Dabar ten eina pilnaiHSM 
dėjimas, ijjes miesto salė, 
bažnyčios, mokyklos, teis
mai, teatrai ir namai kraus
tomi yra prie geležinkelio. 
Mat, jei gyventojų didžiuma 
nubalsuoja, kad reikia mies
tą pri traukt prie geležinkelio, 
tuoj viskas ir vežama. Ant 
nelaimės, vietinis šerifas ne
gali išvažiuot prie geležin
kelio su savo kaliniais. Jis 
norėtų įkinkyti arklius ir vež
ti kalėjimą prie geležinkelio, 
bet nėra kur dėt 9 kalinių 
laike kraustymosi. Tikra bė
da: žiema artinasi, Santa Fe 
nusikraustė prie geležinkelio, 
o šerifas pasiliko su savo ka
lėjimu laukuoše ir čiulpia ta
baką nusiminime.

Vienintelis karčemninkas 
Hermanas Hochšmitas ir tas 
išsikraustė su savo naujai 
nutepliota iškaba prie gele
žinkelio. Majoras Cal Spu
rrier moja šerifą pasijudint 
.su savo kalėjimu, o tas vis 
rėkia, kad tokis gretinimasi 
prie geležinkelio yra priešin
gas konstitucijai.

Laukite: mažu, kada- nors 
ganta Fe, besivydama gele
žinkelį, atsikraustys arti jū
sų namų.

APlfe DARBUS.
Clinton, Ind.

Darbai dabar eina gerai 
čia ir uždarbis neprastas. Tik 
nesmagu, kad tūlose kasyk
lose reikia pirkti darbą. Gali
ma ir už dyką gaut, bet rei
kia išlaikyt tam tikrus exa
menus sykį mėnesyj prieš 
valstijos paskirtą komisiją. 
Kas turi atsivežęs iš Illinois 
arba Pennsylvanijos angle- 
kasio popieras, to mažiau 
klausinėja. Vietiniai angle- 
j^ąsiai turi padarę sutartį su 
darbdaviais, kuri baigiasi ba
landžio pradžioj. Manoma, 
kad nuo tada, prasidės kietų
jų m minkštųjų anglių ka
syklose streikas.

Korespondencijos

J. Kuolas.
BAČKOS AR ŽMONES.

Jus, beabejonės, žinote, kad 
alų pila į bačkas, o iš bačkos 
—į bonkas, o iš bonkų žmo
nės geria. Vienok ne visuo
met geriama iš bonkų: kar
tais tiesiai iš bačkos žmonės 
leidžik alų į save. Tokiu bū
du žmogų galima yra pava
dint bonka. Vienok perdide- 
lė tai būtų bonka, nes kar
tais sutelpa visa bačka alaus 
į vieną žmogų.

Bonkos abelnai yra daro
mos iš stiklo, o žmogus susi
deda iš.mėsos, todėl artimes
nis tirinėjimas visgi labiau 
užtikrina, kad žmogus stovi 
arčiau prie bačkos. Bonka 
yra labai kieta; bačka mink
štesnė, o žmogus, dar mink
štesnis. Iš teaišku, kad žmo
gus turi artimesnę giminys
tę prie bačkos ir kaipo savo 
giminę labai tankiai laiko sa
vo bute, jei no bute, tai nors 
skiepe.

Su bačkomis žmonės elgia
si protingiau,, negu patys su 
savim: kada jas pripila, tuoj 
užkemša, kad alus nenuga
ruotų, ir bačka visuomet pa
silieka pilna. Kas kita su 
žmogumi: jis išgeria nors vi
są bačką, vienok burnos ne
užsikemša, tokiu būdu alus 
išgaruoja arba kitokiu būdu 
išeina atgal ir vėl prisieina 
gert. Taip sakant, žmogus 
yra prastesnė bačka, negu ta 
paprastoji medinė.

Panašumas žmogaus j bač
ką apsireiškia ir tame, kad 
jis, apsigėręs atsigula ir ri
tasi. Skirtingumas tik tame, 
kad jį kitos bačkos žmonės 
areštuoja, kurios vadinasi 
policmanais, ir nenori, kad 
kas užgultų joms kelią.

Labai yra svarbu atsimint 
kiekvieną sykį, kada geriate 
alų karčemoj arba namie, kad 
iųs esate labai artimas bač
kos giminė, ir kuomažiausiai 
išsižiokite. Eidami namo, 
nesilinguokit į šalis, kad alus 
nekliuksėtų jūsų galvoj, tuo
met t praeiviai mislįs, kad 
jus tik nuo degtinės apsigįr 
rėte.

Cambridge, Mass.
12 lapkr. atsibuvo viešos 

prakalbos su deklamacijomis, 
parengtas per vietinę L. S. S. 
71 kp. Publikos buvo pilna 
svetainė ir visi ramiai užsi
laikė laike prakalbų. Pirm- 
sėde buvo M. Giedraičiūtė, 
kuri atliko savo užduotį. Kal
bėjo Bagočius, Gegužis, Grik
štas ir Baltrėnas. Visi kal
bėjo apie socijalizmo princi
pus, socijalistų programą, ra
gindami publiką prie vieny
bės ir prisirašyti prie 71 kuo
pos. Eiles deklamavo jauna 
lietuvaitė V. Palikniūtė, ku
rios balsas gražiai skambėjo.

19 lapkr. atsibuvo dailus 
koncertas, parengtas per vie
tinę lietuvių angliškos kalbos 
vakarinę mokyklą, kuri yra 
po globa Y. M. C. A. Buvo ro
domi iliustruoti paveikslai 
apie užmuštąjį prezidentą 
McKinley, apie jo gyvenimą 
ir darbus. Žmonių buvo- pil
na svetainė.

Kadangi “Laisvė” yra 
plačiai Cambridge’iuje skai
toma, taigi pranešu, k&d mo
kykla dėl visų lietuvių, kaip 
dėl vyrų, taip ir dėl moterų, 
yra atdara,už dyką. Yra mo
kinama 2 sykiu sąvaitėj: u- 
tarninkais ir ketvergais sve
tainėje East End Chr. Union 
Church, 7 Burleigh st. Mo
kina. Harvardo universiteto 
studentai. Todėl, lietuviai, 
naudokimės šiac proga, nes 
angliška kalba mums labai 
yra reikalinga šioj šalyj.

K. M. Armonas.
Gilbertville, Mass.

“Laisvės” No. 1 (33) tilpo 
žinia apie bylą Marės Prane- 
vičaitės sū Stanislovu Jaš- 
kum už apšmeižimą ir suvi
liojimą. Dabar Nortono teis
mas užbaigė nagrinėt bylą 
ir visgi pripažino, kad Jaškus 
turi užmokėt 1000 dolerių 
Marei už paleidimą gando 
apie jos neišgydomą ligą. 
Nalaimingas vaikinas užsį- 
mokėjo, bet Mare yra gana 
mielaširdinga ir tuoj sugrą
žino jam 300 dol., pasilikda
ma sau 700 dol. Vaikinas ga
na nudžiugo, vienok prisiža
da ateityj nebičiuliauti su 
merginom.

Susirašinėjimai
. K. Kaip galima išmokti 
stenografijos: ar yra tam tik
ri ranKvedžiai ar mokyklose 
mokina? Kur galima būtų iš
simokinti? Ar reikia būt 
daug mokytam, kad pradėt 
mokintis stenografijos;

S. Jasiulionis.
A. Yra tam tikri rankve- 

džiai, tik ne lietuviškoj kal
boj, vienok išmokusis bile 
vienoj kalboj gali ja pasinau
dot ir kitose kalbose. Mums 
rodos, neblogus rankvedžius Į 
prisiunčia Scrantono Interna- I 
tionalCorrespondence School. ' 
Vienok su mokytojo pagelba 
kur-kas lengviau mokintis ir 
rankvedžius turint. Steno
grafijos galima išmokt ame
rikoniškose gimnazijose ir 
tam tikruose dieniniuose ir 
vakariniuose kursuose dėl 
suaugusių. Tokie kuinai ran
dasi Bostc ■>e, New Yorke, 
Chicagoj ir kiekviename di
desniame mieste. Kad pra
dėt stenogi afijos mokintis, 
reikia būt baigusiam-" bent 
pradinę mokyklą, nes reika- 
lingas’yra slibizavimas, punk
tuacija, aritmetika ir tūlos 
kitos mokslo šakos, su kurio
mis jau galima apsipažint 
pradinėj mokykloj.

Pajieškojimai
l’ajieškau draugy: vienas Kazimieras 

Žitkevičius iš Vabalniky ir antras Jonas 
Matulis iš Romungaliy sodž. abu Kauno 
gub., Panevėžio pav. Jie patys arba 
kas anie juos žino malonėkit pranešt 
šiuo adresu:

A. P. Matulis
5 Thomas Park, So. Boston, Mass.

Reikalingas lietuviškas h'otogra- 
fiMtcia, kuris turi mokėt atsakančiai 
visą darbą ir kalbėt lenkiškai. Atsišau
ki t šiuo adresu:
, J.'A. Ribinskas,
131 First street, Elizabeth, N. J.

1 Susirinkimas.
South Bostono Lietu viy Jaunuomenės 

Ratelio extra susirinkimas atsibus 27 d. 
Lapkričio, 1911 m., po No. 339 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass. Kiekvienas na
rys šios draugijos privalo neatbūtinai 
pribūti, nesiūs svarstoma kas link laiky
mo šokiy i>o Kalėdy, tai yra laikyt ar ne 
ir kur laikot. Ir kiti svarbas reikalai.

Sekr. J. Lekavičius. .

■ ŠOKIAI!
Rengia Dr-stė šv. Petro ir Povylo, at

sibus 30 lapkričio (Nov.) 1911, (Thanks
giving Day), salėj Reynard Hall, Gard
ner, Mass., prasidės 2 vai. po piety ir 
trauksis iki 10 vai. nakties. Meldžia
me visus lietuvius, kaip vietinius, taip 
ir aplinkinius, kuoskaitlingiausįai atsi
lankyt, nes tai bus linksmiausi šokiai, 
ant kokiy dar neesat buvę.

Su pagarba J. Kučinskas.

ANT RANDOS.
Išsileidžia ant randos 3 kambariai už 

$1.25 ant sąvaitės, taipgi visa stabą už 
$9.00 ant mėnesio. Atsišaukite pas

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

South Boston, Mass.

Lietuviškas karpenderys.
Sudedu padlagas, padarau pijazus, 

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

Joe Sinkevich,
365 Harrison Ave., Boston, Mass.

PARDAVIMAI
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 sąvaitės. Atsišauk i t pas:

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

A. Baisas.

So. Boston, Mass.
19 lapkričio čia atsibuvo 

koncertas, parengtas So. Bos
tono Lietuvių Labdarystės 
Draugijos. Buvo rodomi kru
tanti paveikslai, o pertrauko
se dainavo O. Karpavičiūtė 
i? M. Jablonskiutė- abidvi iš 
Worcester, Mass. JųMainos 
publikai labai patiko, už. ką 
jos gavo po gyvų gėlių Įbu- 
kietą. Taipgi grąjino Kojvar 
ant baritono ir St. Klasaus- 
kas ant korneto. Jų muzika 
taipgi buvo gera. Publikos 
susitinką, -apie 700, iš ko 
draugija turės apie 100 dol. 
pelno. Patartina Labdarys
tės Draugijai rengt tankiau 
tokius koncertus.

J. Kelmutis.

gaunamos “Laisvės” spaustuvėj.' 
ČENSTAKAVO KLIOŠTORIAUS 

SLAPTYBES arba kruvihi Do- 
.x'fnazo Macocho darbai. Su pav.. 15c 
LEKCIJOS APIE ATSKIRIMO

ŽENKLUS...................... v.......... 15c
MOKSLAS RANKAŽINYSTES 

arba kaip pažinti žmogaus ateitį 
ir praeitį pagal delno ruožus ir 
nago žydėjimą..........................15c

MEILES KARŠTLIGE................ 20c
VADOVAS keliaujantiems i Ame- 

ką ir iškeliaujantiems... 15c
REVOLIUCIJOS ATBALSIAI.. 15c 
AR YRA DIEVAS?.....................25c
PASAULIŲ RATAS...'............ . 25c
GREIČIAUSIAS PAMOKINTO-

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

GOS IR REIKALAVIMAI...... 10c
NAUJAUSIOS DAINOS IR EI

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

Taipgi galito gauti įvairiausiu laiš
kams popiery su gražiausiomis kviet- 
komis ir pasveikinimais. Tuzinas 
25c., šimtas -70c., tūkstantis 5 dol.

Ką- nors užsisakydami visada ad
resuok it taip:

“LAISV E”
242 Broadway, < So. BoaUn. Ma«».



Vietines Žinios
Delegacija iš apie 100 Nau

josios Anglijos bankieriŲ iš
važiavo 1:30 vai. po pietŲ su- 
batoj nuo South Station įj 
New (5rleans, kur įvyks A- 
merikos Barikieriv Draugijos 
susivažiavimas nuo 20 iki 24 
lapkričio. Trūkys buvo tiek 
išpuoštas ir apstatytas įvai
riais tarnais, kad ne vienas 
turėjo nusistebėti, kaip tūli 
žmonės gali smagiai pasivą- 
žinėt.

Pereitą seredą Brightone 
vaikai grįžo namo iš Hobart 
st. mokyklos ir užtiko prie 
vieno' namo išmestu saldai
niu. Mat, chemikas Tanner, 
kuris persikėlė į No. 30 New
castle kelio, išmetė juos su 
visomis liekanomis, kadangi 
jie buvo padaryti jau keli 
pietai atgal. Suvalgiusieji 
juos vaikai apsirgo. Kokis 
tuzinas vaiku paimta į ligon- 
butį ir gydoma nuo užsinuo- 
dijimo. Tai bent saldainiai 
Amerikoj....

Walthamę po No. 21 Oak 
gatvės liko , nušauta 17-kos 
metų mergina, Giovanina 
Natoli,, utarninko vakare. 
Ji valgė vakarienę savo se
sers namuose. Prie stalo sė
dėjo keletas žmonių. Per 
praviras valgyklos duris įki
šo kasžin kas revolverį ir šo- 
,vė į merginą. Kada ji nu
virto nuo kėdės, šauta dar 
sykį. Ji taip sužeista, kad 
Walthamo ligonbutyj pasi
mirė už pusvalandžio. Šovi- 
ko niekas nematė, nes jis 
spėjo pasislėpti^ Policija spė
ja, kad bus šovęs ją tūlas 
Dominic Beninati, nes jis no
rėjęs su ja apsivest, o ji atsi
sakius.

Ateinančio] nedėlioj, 
lapkričio, atsibus viešos 
kusijos St. Omer Hall, 
Broadway, So. Boston, Mass. 
Prasidės ant 7 vai. vakare. 
Bus diskusuojami politikos 
ir šiaip gyvenimo klausimai.

26 
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* DIDŽIAUSIAS 
g DARBININKŲ
* SĄVAITINIS 
Ž LAIKRAŠTIS

KOVA LEIDŽIAMAS 
LIET. SOC. 
SĄJUNGOS 
AMERIKOJE

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

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsių Lietuviškų—Lenkiškų Vaistų

PATARIMAS 
APŽIŪRĖJIMAS

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

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

KOVOJ” rašoma apie viską teisybę ir drąsiai skelbiamą socijalizmo

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

Prisiųskit už 1c. krasos ženklelį, gausite vieną “Kovos” num. pažiu 
įėjimui.

: 1815 E. Moyamensing Avė. ;

44444444444 r444444444 ^44444444444444444444444444444'

naujos KNYGOS 
labai žingeidžios All I VI

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. Mintis ir pri
lyginimai apie dabartinį supratimą mei
lės ................................................................. 20c

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

I Q'TDHPI IQ 30 Broadway *1. O1I\UI uo, so. BOSTON, MASS.

VADOVAS KELIAUJAN
TIEMS Į AMERIKĄ IR 
IŠKELIAUJANTIEMS.

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

.1- VA.UUKOrNlS,
261 W. Broadway, So. Boston, Mass.

25c., 5()c.

Del apvilkimo ir sutaisymo suaugusių ir vaikų 
sugadytus DANUS ištraukiame O V K A 1 •

Baigęs mokslą Harvardo Universitete, taipgi 
Berlyne ir Peterburge.

DR. M. L. HOOVER, Dentistas
BOSTON

Charlestowno laivyno prie
plaukoj liko pastatyta nauja 
bevielinio telegrafo stotis, 
kuri du sykiu stipriau veikia, 
negu senoji stotis. Sakoma, 
kad ji toliau gali pranešt ži
nias ir pagaut iš didesnio at
stumo, negu visos bevielinio 
telegrafo stotys prie Atlan- 
tiko.

Nuo tūlos ponios Gussie 
Greek iš Wilmington,'N. C., 
liko atimta 12-kos metų mer
gaitė ir 5-kių metų vaikas už 
neatsakantį auginimą. Vaikai 
yra auginami draugijos, be
sirūpinančios apgint vaikus 
nuo žvėriškumo.

20 metų senas laikraštis

Ant White Star linijos lai
vo “Romantic” atplaukė 1000 
suviršum pasažieriu į Bosto
ną iš Italijos portu- Kadan
gi pas juos pastebėti 7 apsir- 
gimai raupais kelionėje, tai 
labai lėtai išleidžiami. Jei 
kas nėra savo gyvenime du 
sykįu čiepintas, tą čiepina 
arba sulaiko.

Lynne atsibuvo posėdis če- 
veryky kirpėjų atstovų ir 
darbdavių. Prie jokio rezul
tato dar neprieita. Darbda
vių atstovas nuo 40 fabrikan
tų, James Hitchings sako, 
kad niekur nėra dirbama ma
žiau per 50 valandų sąvaitėj. 
Iki streiko kirpėjai dirbo 54 
valandas.. Kirpėjų atstovai 
S. Walsh tvirtina, kad, kol 
nebus duotos 45 darbo valąp- 
dos sąvaitėj, tol darbininkai 
streikuos. Taip ir nuėjo ant 
nieko trečiųjų teismas.

Laikraštis, “LIETUVA”, 8 puslapių, didelio formato, redaguoja
mas geriausių redaktorių, talpina raštus geriausių raštininkų ir visuo
met pilnas naujausiu ir tikriausių žinių iš Lietuvos, Amerikos ir viso 
pasviečio, ypač iš didžiausio sviete miesto Chica^s, kuriame gyvena 
apie G0.000 lietuvių ir turi šimtus visokių pašelpinių, teatrališkų, biz- 
niškų ir kitokių draugysčių.

“LIETUVOS” prenurųerata 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- 
bežinese viešpatystėse: Metams $3.00, pusei metų $1.50.

UŽSIRAŠYTI “LIETUVĄ” GALIMA KIEK VIENAME LAIKE.
Užsirašant “Lietuvą” reikiadrauge 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.

Perun t žiūrėk, kad butų ta murkė, 
o Kausi telsInKid.

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

Egiutero No. 1. 
Egiutero No. 2. 
Žmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis - 
Trejanka - 
Limmentas Vaikams 
Gyduoles nuo Kosulio 
"Liepų Baisumas 
Antylakson del Vaikų 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių

,, nuo Kirmėlių dėl suaugusių 
Vanduo nuo Akių Skaudėjimo - 
Ugniatraukis T- 
Skilvio Lašai -
Gyduoles užlaikymui Viduriavimo 

ir Kruvinosios - 
“Uicure” arba gydymas 

Reumatizmo - - -
Gyd. dėl nemalimd Pilvo - 
Milteliai apstabdymui

Galvos Skaudėjimo - 
Lašai nuo Dantų Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir 

Prakaitavimo Kojų
Geležinis Sudrūtintojas' Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaikų 
Vaistas nuo Paliauto (Corn Cure) 
Gyduoles nuo Grippo 
Plaukų Apsaugoto]as 
Muilas Plaukų Saugotojas 
Milteliai nuo Kepenų - - 
Valytojas Plėmų Drabužiuose - 
Rožės Baisumas 
Kinder Balsamas 
Bobrįaus Lašai 
Švelnintojas - l - 
Kraujo Valytojas X.- 
Nervų Ramintojas - : -
Egzema arba Odos Uždegimas 

pas Vaikus - 
Groblevskio Pleisteris 

(Kaštavolo)
Pamada Plaukams -
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 
Gyduoles nuo Rįemens 
Vengriškas Taisytojas Ūsų 
Inkstų Vaistas (mažesnė) 
Inkstų Vaistas (didesnė) 
Akines Dulkeles - - . -
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- 
Ei privalo užlaikyti visada mūsų puikias 
aetuviškas gyduoles savo Storuose ant 

pardavimo, kad mūsų tautiečiai reika
laudami, galėtų pas savo štorniką nusi- 
Sirkti ir nereikalautų išduoti pinigus 

ovanai kokiems nors apgavikams tose 
apielinkėse. Štornikai, rašykite parei
kalaudami gyduolių, nes iš to geras už
darbis, ir parduokite mūsų tyras Lietu
viškas Gyduoles, kurias męs gvarantuo- 
jame. Rašykite šiuo antrašu:

ALB. G. GROBLEWSKI
COR. FLM & MAIN STS., PLYMOUTH,

25c. 
50c. 

ir $1.00 
35c. 
25c. 
25c. 
25c.
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
35c. 
25c. 
25c.
25c.

75c.

$3.50 
50c.

10c.
10c.

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

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

$2.00
$1.00

$1.25

25c.
25c.

25c. 
$1.00 
25c.

Telephone Port 11 III 504

* Tel. 1990 Roxbury " ¥

* DR. M. J. KONIKOW *
K “
C)
*

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.

20 lapkričio liko suareštuo
tas Petras Ducas (rodos, lie
tuvis) už padegimą savo 
krautuvės ant kampo Sum
mer ir Linden gaivi v W. 
Lynne. Tas gaisras tiek bu
vęs baisus, kad piažne žuvę 
40 žmoniy ugnyj, kuriuos 
vos-ne-vos išgelbėjo policija 
ir ugnagesiai. Žemutiniam 
bute gyveno Petras Katas; 
Juozas Žvingilas su 5 vaikais 
gyveno ant antru lubu, o vir
šuj gyveno Petras Paulaus
kas. Katas tiek prigęrė dū
mu, kad pusgyvį jį išvilko 
laukan. Viršuj gyvenančio 
Petro Paulausko šeimyna, su
sidedanti iš pačios ir 2 vaiku, 
liko policijos išnešta. Žvin
gilas pats padėjo išbėgti pa
čiai ir vaikams.

Namas apdegė labai.
Policija rado Ducą gulintį 

lovoj. Jis spyrėsi esąs ne
kaltas. Sakoma, kad grin
dys jo valgomu daiktu krau
tuvės tyčia buvusios aplais
tytos gazalinu. Krautuvė 
buvo apdrausra ant 2000 dol.

Gryno aukso žiedus 14K. gausite 
Petrą Bartkevičių. 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, Nfass.

pas

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

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

EDVARDAS DAI.V 
Savininkas

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

męs prisiusime gyduoles per expresą.

Telephone 4221-M Jxford^

DR.-ST. ANDRZEJEWSKI
Vienatinis Lietuviškas Ir Lenkiškus

DENTISTAS
Sugedusius dantis 

pataisome. Skaudan- 
Čįus ištraukiame be 

f?ir skausmo.
Offiso Valandos:^ 

Nuo 9 vai. ryte iki 8 vakare.

BOSTON, MASS.

ADVOKATAS
ATLIEKU VISOKIUS REIKALUS

Nelaimes, Skundus, Reikalavimus, 
Ukesiškas Popleras, Persiskyri
mus ir visokius teismo dalykus.

Kalbu lietuviškai
,, lenkiškai
,, rusiškai
,, latviškai

Morris Katzeff
294 Washington St.

Room 738 BOSTON, MASS

i RANS F B R Gyduoles sutai- 
APTIEKA somos atsakan- 

...... čiai pagal viso
kius receptuš perregistruotą aptiekorių. 
Užlaikome Cigarų, Sodos ir Visokių 
Saldumynų (kendžių). Atsilankykite!

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

$2.00
$2.00

$50

SENIAUSIAS RUSIŠKAS

DAK TARAS
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 Soutn Boston arba 
524 Roxbury. Gyvenimo vieta 
19 Gaston St., šalę Warren St., 
Roxbury, Mass, (

e)
§

Q)
Si
e)

Akušerkas

VIENYBE LIETUVNINKŲ
Įkurta 1886 m. Laikraštis išeinantis jau 26 metus.

užrubežije $3.00; Canadoje --$2.50.

SF.N1AUS1A, DIDŽIAUSIA Vili- A IDA
natine Liirruv. brooki.yni- AL! d N 1 LJ 1\A

Parduodame laivakortes (šifkortes) ant geriausių ir greičiausių 
laivų, visų linijų, j Lietuvą ir iš Lietuvos. Padarome reikalingas po- 
pieras per rubežiy 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 ČO.
120-24 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

LIETUVIŠK AI-LENKIŠKAI-RUSIŠK AS

S

( F. STROPIENE
Pabaigusi kursą Womans Medi
cal College, Baltimore, Md.

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

(0 
O

Ol-'FISAS RANDASI:
30 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS

e)

£©434c)c)494a4c)4'04c)40434e>4»4

' Užlaikėm didelę '

Krautuvę
Deimantų, Laikrodžių Waltham ir 
Flgin, ir Šliubinių fyedų. Užlaikėm 
keliaujančius agentus ir orderius pai
mam ir pristatėm į namus. Užlaikėm 
taipgi Didelę Sankrovų DRAPANŲ:Vy- 
rams Siūtus, Overkotus ir Marškinius.

Duodam ant bargo ir ant išinokesčio.

Hyde Parko mokytojoms 
padidintos liko algos, nes ant 
jv ir pareigu uždėta daugiau, 
kadangi didesnis skaitlius 
mokyklų bus. Mokyklų per- 
dėtinis gaudavo 2700 dol. į 
metus, dabar gaus 2820 dol.; 
mokyklų direktoriui pakelta 
alga nuo 2300 iki 2700 dol. 
Mokytojos ir mokytojai gaus 
netoli po 1000 dol. metinės

Vienatinis Lietuvys Kostuineriškas
GRIAUČIUS BOSTONE

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

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

Popiera Laiškams.
i Laiškams rašymui popiera su visokiais 
pasveikinimais ir su tam pritinkančioms 
dainęjpms, šilkinėmis kvietkelėrnis pa
dabinti Ir su visokiais paveikslėliais par
siduoda labai pigiai. Kas prisius 25c. 
pačtos markėmis, tas aplaikys 12 popie- 
rų su konvertais ir darpridėsim dovanų 
labai gražią stainelę atidaromą ant pa
veikslo altorėlio, vertą 25c. Už $1.00 
duodam G tuzinus popierų. Agentams 
duodam gerą uždarbj. Adresukit: „

K. J. INTAS,
P. O. Box 1724, New York, 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 mokiniinuisi ro- 
kundų, su paveikslais (apdary
ta)..................................................  35c

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

C P. MIKOLAINIS
Bex 62, New York City.

Vienatinis mus tau
tos Medicinos Profe-

I sorius Massachusetts A 
I steite. Jau arti 18 K. 
j metų, kaipjaš pasek- ;i' 
mingai gydau ir at- C i 
lieku operacijas. Te- 'fe-Tjugy--- v 
myk!!! Neik jieškot 
manę j aptieką ant 
kampo po mano ofisu, bet lipk vienais 
tropais 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 G iki 9 vai. vakare.

DR. M. ZISELMAN 
j 7 Parmepter St., Boston, Mass. 

Telephone Richmond 1V67-R.

BOSTON, MASS.
Musų agentai: J. A. Peldžius, J. Pocius 

ir J. Pociūnas.
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DIDŽIAUSIA BOSTONE
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Bostono ir apylinkės laik
raščiu leidėjai, perdėtiniai, 
redaktoriai, reporteriai, ar
tistai ir kiti sandarbininkai 
rengia ant panedėlio vakaro 
taip vadinamą “laikraščiu 
naktį”, kurioj bus perstaty
mai ant scenos, dainos, pra
kalbos ir t.T. .

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

stuvė nutarė duo# lig Naujų Metų kny
gą “MOTERIS IR JOS VIETA ŽMO
NIJOJE”. Patsai laikraštis eis jums 
ant mėty už 50c. Taigi nelauk, bet 
įdėk į laišką Money Orderį ant 50c. ir 
siųsk šiuo antrašu:

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

P. S. Jei nori pamatyti, tai įdėk sida
brinį dešimtuką (10c) j laišką ir apturėsi.

Vyno, Visokių Likicrių, Degtines, Rusiškos “Monopolkos”, 
Šampano, Alaus, Bliaus ir visokių importuotų gėrimų.

Kas atsilankys pas mus ir nusipirks ant švenčių kokių nors gėrimų, tas 
gaus dovanų PUIKŲ KALENDORIŲ. Atsilankykite po šiuo adresu: 
Taipgi duodame kalendorių ant torielkų su prezidentų paveikslais.

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

Kataliogas Visiems Dykai!
Kožnas žmogus niokarftis 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 l 
svieto, pigiaus kaip kiti. Spaudinam 
visokius drukoriškus darbus greitai, 
gerai ir pigiai. Reikalaudami kata- 
liogo prisiųskite 2C markę ant adreso:
GEO. A. PUPAUSKY & <2

>342 SO. LEAVITT ST. CHICAGO, ILI .

VIENINTĖLB SĄKROVA

Ruskos Degtinės.
Kurie tik rengsite Balius arba vestu

ves, atsišaukite pas mus, o męs prista
tysime Jums už olselio prekes visokių 
gardžiausių gerymų vietinių arba kra- 
javų. Tai vienatinis didžiausia whole
sale Bostone, todėl persi tik rinkitL
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ang-

Jei norite nusiimt gražią

Tai ateikite pas

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

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

767 Washington St., Boston, Massr4

JOSEPH P. SP) 
579-589^Atlantic Avenue 

UOSiTOIN, MASS.
Tai vienatinė vieta, kur galite rast 

gerinusį 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.

Neužmlriklt musų adreną Ir vardai
Eit tik dvi minutes nuo South Station. 

Atsilnnkykit visi.
Su pagarba ST. MATCHUS.
........... ............... .. ........... ■ „ i

Užsiprenumeruokite 1 Laisvę’ 
tik $2.00 metams.

Feelind Better Already
JZZ2Z222Z2ZZ2ZSZZZZt^ I [ j]/"Ttl 1 \7ankjYouJ

Mielai aš pa-

titryniau su

Or. Richter’iū y
Pain- 1

Expelleriu
Dingo skaudėjimas kaklo ir 

mas šone, jaučiuos visiškai gerai, 
valo būti kiekvienos šeimynos šėpoje. 
Sergėkis nuo pa mėgdžiotų. 25c. ir 50c.

/) F. AD. RICHTFR & CO., 215 Pearl Street, New’ York
Ttiehtcr io Cuugo PHIčs yra geros nuo viduriu sukiutejiiho. 2oc. ir 50c.

diegi-
Pri-

50,000
KNYGŲ

Vysai Dykai Del Vinį
Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk del vyru. 

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijinia krauja 
arbasypili,nubiegimasieklos, patrotitu stypribe, pučlrua 
ir kitus išmietimus, negroniulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
tiztna, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas, 
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidomas sava 
nžitnuse privatiškai, slapta ir labai pygjai. i

Ta, dykai įgauta knyga, pasakis jums kodėl jua 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvč žinios, katrus ture žinoti kožnas vedes arba 
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku 
lygu. Temykit, jog ta knvga yra siustą vysai dykai, 
ttžmokam už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adreaa ant 
šeiniaus paduotu kuponu, katrų siusk mum* šendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER &<C0., L 906 22 FiTtb Aveaaa, CUca«w

Godotinas Tamista: Pagal Tamisto* prižadiejma, aS norlečjau 
jog Tamista prisiustutnei man vysai dykai v6na jusu knygadel vyra.

Vardas

Adresas; Steitas

LAIVAKORTES
Kam gi Laivakortes pirkt pas kokį ten žydelį, kad galima gaut pas lietu
vį agentą atvažiavimui ir išvažiavimui net 9-nių 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 guberskus paŠ- 
portus, taipgi ir atvažiuojantiems jokios baimės nėra pereit rubežių 
(gronyčią). Važiuojančius parinku ant stočių Bostone ir New Yorke, 
nes aš užlaikau 2 offrsu. Norėdami Pinigų siųst ir pirkt Šifkorftių, pra
šykit aplikacijos, pridėdami už 2 c. stėmpą iŠ jums artimiausio offiso.

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