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No. 5
AMERIKOJ
Kunigas Dielininkaitis 

mirs.
Scranton, Pa., 23 lapkr.— 

Šįryt kun. Juozas Dielinin
kaitis, visu šventu lietuviš
kos bažnyčios kunigas Hazle- 
tone, medžiojo arti White 
Haven. Jo šaudyklė iššovė 
taip bjauriai, kad nunešė da
lį jo galvos šalin. Nugaben
tas jis į Hazletono ligon- 
butį, bet vargiai bepasveiks. 
Dielininkaitis buvo vidutiniš
kas žmogus ir nekėlė tiek 
daug vaidu tarp lietuviu,kaip 
kiti kunigai.

Parduota pati nušovė 
vyrą.

Denver, 25 lapkr.—Čia ei
na nagrinėjimas bylos apie 
ponią Gertrūdą Gibson Pet
terson, kuri nužudė savo vy
rą. Iš jos liudijimu paaiškė- 

s jo, kad jos vyras buvo par
davęs ją Chicagos milijonie
riui, Emil’iui Stouss, su ku
riuo ji draugavo prieš ištekė
siant. Jos vyras gavęs 1,500 
dol. nuo Stouss’o ir leidęs ją 
važiuot į Europą su juo neva 
todėl, kad ji gali susikalbėt 
francūziškai ir gali būt pa- 
gelbininke pirkiniu išrinkime. 
Apie tai ji paskui dažinojus. 
Stouss davęs jai 5000 dol. 
Paryžiuj, kada ji gavo laišką 
nuo vyro su reikalavimu tuoj 

’ sugrįžti. Ji atidavus jam 
1,750 dol. iš tu pinigu. Jis 
nuolatos vertęs ją uždirbt 
pas Stouss’ą pinigu, o kada 
ji. priešinosi, tai mušti gavo. 
Jai taip įsipykęs tokis gyve
nimas, kad ėmusi ir nužu
džiusi savo vyrą. Kuomi už
sibaigs byla, dar nežinia, bet 
yra tai vienas iš šimtu pa- 
vyzdis iš turčių gyvenimo.

Daugiau kanalų ant 
Marso.

Flagstaff, Ariz., 25 lapkr.
Ant Marso pasirodė trys 

nauji kanalai (Sabaeus, Si
nus ir Mareicarum). Apie tai 
praneša Lowello. observato
rija. Pirmą sykį observato
rija pastebėjusi juos 21 lapk.

' ir nufotografavusi.
Spencer kaltas.

Springfield, Mass.,25 lapk.
Bertram’o Spencer’io byla 

užsibaigė. Jau skaitytojai 
žino, kad jis buvo bjauriai iš
auklėtas ir nušovė mokytoją 
Mortą Blackstone. Nors bu
vo kalbėta ir darodyta, kad 
jis yra nepilno proto, vienok 
prisiekusiųjų teismas pripa
žino nebepročiu ir kaltu žmog
žudystėj. Tokiu būdu jis liks 
nužudytas elektros kėdėj. 
Nužudymas įvyks apie balan
džio mėnesį, nes jo apginė- 
jas padavė dar apeliaciją 
augščiausiam teismui su 16 
įvairiu pateisinimu.
Elektros kėdėj nužudytas.

Richmond, Va., 24 lapkr. 
—Šįryt tuoj po 7 valandos li
ko užmuštas elektros kėdėj 
Henry Clay Beattie už nušo
vimą savo jaunos pačios. Jis 
pats prisipažino per išpažin
tį, kad ištikruju jis ją nušo
vė automobiliu j važiuojant, 
nors laike teismo vis gynėsi. 
Kada jis buvo jaunas, tad į- 
simylėjo į 13-kos metu mer
gaitę, kurią ir į mokslą leido.
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Kuomet ji užaugo, tad jo tė
vas draudė jam apsivest su 
ja. Tuomet jis įsimyli į tū
lą Louise Owen ir apsiveda 
1910 metuose, 29 rugpjūčio. 
Vienok jis vis nepertraukia 
ryšiu su savo pirmąją numy
lėtine, pradeda pyktis su 
pačia, kuri daro jam kliūtis, 
ir, galu gale, nušauna ją. 
Beattie buvo tikintis žmo
gus, paėjo iš turtingos gimi
nės.

Douglas, Ariz., 25 lapkr. 
—1100 Mexikos kareiviu liko 
pasiusta į Agna Prieta (mie
stas prieš Douglas), kad iš
gaudyti ten revoliucijonie- 
rius. Kariumenės koman- 
duotojui įsakyta visus nu
žvelgtuosius teisti kariškame 
teisme ir nevengti pasmerki
mu mirtimi. Kariumenė 
taipgi pasiusta „ į EI Tigre, 
Arišpe ir Fronteras. Made
ra veikia taip pat, kaip Diaz 
arba Rusijos caras. / 
Į kalėjimą už suvažinė

jimą žmonių.
Taunton, 24 lapkr.—Aug- 

štesnysis teismas nusprendė 
patalpinti ant 3 metu į kalė
jimą prie sunkaus darbo Ed
wina Hancock iš North Att
leboro už suvažinėjimą au- 
tomobilium dvieju žmonių.

Dar $60,000 MoNamarų 
bylai.

.Atlanta, Ga., 24 lapkr.— 
Amerikbs Darbo Federacija 
nutarė, kad visi jos perdėti- 
niai neimtu-vieną sąvaitę al
gos ir tie pinigai būtu paves
ti McNamary bylos vedimui. 
Nors Gompers, Mitchel ir 
Morrison tam priešinosi, vie
nok nutarimas įvyko priešin
gai j u norui. Nutarta atsi
liepti į visus Amerikos, dar
bininkus, kad jie remtu dva
siškai Los Angeles’o gyven
tojus ir visokiais būdais pa
dėtu vesti rinkimu kovą soci- 
jalistams Los Angeles’e. Jei 
socijalistu kandidatas Job 
Harriman liks išrinktas ma
joru, tuomet visai kitaip bus 
vesti bylą.
Užmušė, kad išgelbėt dū

šią.
New York, 24 lapkr.—Čia 

teisiama ponia Frances O’
Shaughnessy už nužudymą^ 
savo vyro. Ji atnešė daugelį 
laišku, tūlos merginos rašy
tu į jos vyrą, kur išreikiama 
neaprubežiuota meilė. Fran
ces sako, kad ji norėjusi pati 
nusižudyt, bet paskui nu
sprendusi, kad jos vyro dū
šia eis į pragarą už prasižen
gimą, todėl nusprendusi. jį 
užmušti ir tuomi išgelbėt jo 
dūšią iš prapulties.

3 vaikai sudegė.
Cleveland, Ohio, 25 lapkr. 

— Šiandien kilo gaisras Ju
liaus Van Terkos name 
1043 East 68 gatvės. 3 
kai sudegė visai ir pats 
ka neblogai apsvilo.
Norėjo nužudyti šeimyną 

ir save. (
Louisville, Ky, 24 lapkr.— 

Jonas McCord atsilankė į 
miesto teismo prokuroro Ro
binsono ofisą ir ptašė, kad 
leista jam būtu nužudyt savo 
pačią, vaikus ir pačiam nusi
žudyt. Jis sakė: “ManO ŽmO-

na serga ir neturi daktaro; 
mano vaikai badauja, ir mus 
varo iš buto narny savinin
kas, nes aš negaunu darbo, ir 
aš manau, būty geriau mums 
numirti”. Policija ištyrė, kad 
visakas buvo taip, kaip jis 
sakė ir pradėjo rūpintis jo 
šeimyna.

McNamarų byla.
Los Angeles, 25 lapkr.— 

Jau buvo išrinkta 10 teisėju, 
vienok du atsisakė, nes vie
no pati kito brolis sunkiai ap
sirgo. Be to, advokatas Dar
row, ginantis McNamaras/' 
priešinasi priėmimui 5 teisėju 
kurie išsireiškė, jog tiki, kad 
Los Angeles Times’o namas 
liko susprogintas darbininky 
vadovy. Jis reikalauja, kad 
ir teisėjas (judge) Bordwell 
būty atstatytas, nes jis įlei
džia į sėdynes priešingus tie
soms prisiekusius teisėjus. 
Darrow skelbia būtinai rei
kalausiąs Borewell’io prašali- 
nimo, kuris tik skubina teis
mą suformuoti, o nepaiso 
apie taisykles.
Sniegas Newfaundland’e.

St. Johns, N. F., 24 lapkr. 
—Laike pastarųjų 24 valan
dų čia iškrito 24 coliu sniego. 
Keliai taip užpustyti, kad 
traukiniu judėjimas sutruk
dytas. Ant jūriy siautė dide
lė viesulą ir laivai plaukė į 
uostus. Du laivu viesulą iš
varė prie kranto.
Demokratų suvažiavimas.

Mt. Clementi, Mich., 24 
lapkr.—8 spalio į Washing
ton ą susivažiuos tautiškasis 
demokratu komitetas, pa
skirti dieną ir vietą būsian
čiam demokratu partijos su
važiavimui. \
Gompers vėl prezidentu.
Atlanta, Ga., 27 laękr.

S. Gompers vėl liko išrinktas 
Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentu, James Duncan 
paliko vice prezidentu. Abel- 
nai visi Federacijos viršinin
kai pasiliko tie patys su la
bai nežymiais išėmimais. > 
6000 žmonių gali sustrei= 

knot.
Chicago, Ill., 25 lapkr. 

6000 darbininky ant Rock Is
land geležinkelio gali sustrei- 
kuot, jei nebus išpildyti jy 
reikalavimai, kokius nutarė 
vakar unijos išstatyti. Rei
kalaujama daugiau algos ir 
trumpesniu darbo valandy.

Dar brangesnis maistas.
Chicago, III., 26 lapkr.- 

Kiaušiniai ir sviestas nepa
prastai pabrango, už tuziną 
•kiaušiniu ima. 40 iki 42 cen
tu, už sviesto svarą 
iki 40 centy. -

1 Sacijalistų balsus vagia.
New York, 27 lapkr. Iš

tirta, kad rinkimu perdėti- 
niai įvairiuose distriktuose 
suvogė kelis tūkstančius bal
sy, paduotu už socijalistu 
partiją. Kaip tik bus surink
ta užtektinai faktu, tuoj bal
su skaitytojai liks apskusti.

Maderai padeda.
Washington, 26 lapkr.

Jungtinės Valstijos vėl mo
bilizuoja didelį kariumenės 
skaitliu ir siunčia prie Mexi- 
kos rubežiaus. Šį sykį eina
ma padėt Maderai nuslopint 
kilančią Mexikoj revoliuciją.

UŽSIENY.)
Buvusis ministeris pasi» 

mirė. '
Tokio, 24 lapkr. - Buvusis 

užsienio reikalu ministeris 
Marquis Jutaro Komura pa
simirė čia šiandien. Mokslą 
jis baigė Harvardo mokykloj 
ir buvo tai pirmas Japonijos 
studentas šioj mokykloj.

Rusija.
Teheran, 24 lapkr. -Užsie

nio reikalu ministeris Ve- 
soogh Ed Bowleh pasiuntė 
Rusijos valdžiai savo atsaky
mą šiandien, kuriame skam
ba, jog visi Rusijos reikala
vimai bus išpildyti.
Laivas susimušė, 45 žmo~ 

nes žuvo.
Tokio, 24 lapkr.- 45 žmo

nės nuskendo, kada Japoni
jos šarvuočius “Karausame” 
susimušė į povandeninę uolą 
laike didelės audros. Laivas 
plaukė į Mio prieplauką. Ka
da jo nepajiegė suvaldyt ka
pitonas, tad jis liepė pasažie- 
riams išeit ant lubu ir pa
tiems gelbėtis.
33 užmušti, 100 sužeista.

Liverpool, Anglija, 24 lap. 
—33 žmonės liko užmušti ir 
100 sužeista laike plyšimo 
katilo J. Bibby &kSons malū
ne šiandien. Šitoj dirbtuvėj 
darydavo daugiau taip vadi
namu aliejiniu keiky, negu 
visame pasaulyj. Pati dirb
tuvė žuvo nuo gaisro. Spro
gimo balsas buvo girdėt vi
same mieste ir tūkstančiai 
žmoniy subėgo žiūrėt. Iš 
visu miesto ligonbučiu pribu
vo ambulancai ir paėmė su
žeistuosius ir užmuštuosius.

niečiai pradėjo užsiimt vagy
stėmis. Ant jūriy susiorga
nizuojamo kelis šimtus žmo
nių ir daro užpuldinėjimus 
ant laivy, mipsty ir priekran
tiniu gyventoju. Taip arti 
Konemdono užpultas liko 
Anglijos laivas “Shison” ir 
ištiko smarki kova, kurioj 
žuvo Anglijos vyriausis to 
laivo pęrdėtinis H. Nichol
son. Laivas apvogtas ir su 
žmonėmis pasielgta labai 
bjauriai. Vakaru upėj pira
tai (jūriy plėšikai) visai įsi
viešpatavo ir Anglija pasiun
tė ten du karišku laivu pada
ryt tvarką. Piratai buvo už
puolę miestuką Vu Čov, bet 
liko skaudžiai sumušti. Jie 
atplaukė ant 5 laiveliu su re- 
voliucijonieriy vėliava. Kaip 
tik įėjo į miestą, tuoj parei
kalavo pinigu, ginklu ir kvie
tė kareivius pas save. Šį 
miestą valdo revoliucijonie
riai. Tuoj piratai paleido 
šūvius į kariumenę, kada ta 
neklausė. Ant to taip atsi
liepta, kad piratai turėjo bėg
ti, palikę 100 negyvu, o 75 
liko areštuoti ir nubausti 
mirtim. Kareiviu irgi liko 
keli užmušti ir sužeisti. 
s

Pekin, 24 lapkr. — Pechili 
provincijos revoliucijonieriai 
maršuoja į Kolgon, o iš ten 
trauks paimti Pekino. Man- 
čujiečiai dideliam nusigan
dime čia. Anglijos pasiun
tinys iš Čung King praneša, 
kad 23 lapkr. ten likusi pri
pažinta respublika. Svetim
taučiai likę nekliudyti.

Mančujiečiai turi didelę 
neapykantą prieš svetimtau
čius, nes jie tiki, kad tie re
mia revoliuciją.

Yuan Ši Kai vis dar mobi
lizuoja kariumenę valdžiai ir 
kviečia, kad revoliucijonie
riai padaryty derybas su vai-

RUSIJOJ
Metas I

LIETUVOJ

Smith liko pasodintos į ka
lėjimą ant 2 sąvaičiy už da
lyvavimą sufragisčiy demon
stracijoj.

6 kalnakasiai žuvo.
Birminham, Anglija, 26 

lapkr.— Miestėlio Dudley ka
syklose, 8 myliy atstume nuo 
čia, ištiko expliozija. 6 kal
nakasiai užmušti, 30 sužeista.

60 nuskendo.
Saumer, Francūzija, 23 

lapkr. -60 pasažieriy nusken
do ir Užsimušė, kada trūkys 
įkrito į upę Thouet šįryt, su
laužydamas geležinkelio tiltą 
arti miesto Montreal i Bellay,

Atgaleiviai veikia.
Lisbon, Portugalija, 23 

lapkr. Sulyg žinių iš Mon- 
talegre maža atgal ei viu grū- 
pa perėjo rubežiy ir užpuolė 
ant miestelio, vienok tuoj li
ko nuvyti respublikos karei
viu. Manoma, kad tai buvo 
tik menka dalele visos atga
leiviy šaikos, kuri laikosi Iš- 
panijoj. Miestelyj Guimaraes 
pasirodė gžuija apsimaskavu- 
siy atgaleiviu, kurie ėmė 
mėtyti bombas į namus ir 
daryt betvarkę. Paslysta ka- 
riumenė juos numalšinti.
Naujas apsireiškiųias Chi- 

nijos revoliucijoj.
kr.—Pasi- 
u, tiili chi-naudodami

Mūšyj prie |Iankowo revo
liucionieriai laimėjo, bet 
krito iš abieju pusiu neapsa
komai daug žmonių. Valdžia 
užsakė Japonijoj už 7.50,000 
dol. ginklu ir amunicijos.

Cleveland, Ohįo, 24 lapkr.
Chinijos revoliucijonieriai 

nupirko tris orlaivius čia. Jie 
surengs 13 geru orlaįviy ir 
jais atakuos Pekiną. Ant 
kiekvieno "orlaivio bus trys 
sėdynės. Jei vieną nušaus, 
tuoj galės kitas veikti. Bus 
mėtomos bombos iš viršaus.

Šanghai, 25 lapkr. Mies
tas Nankingas atakuojamas. 
Valdžios kareiviai liko išvyti 
iš Tigro kąlny forty, kuriuos 
paėmė revoliucijonieriai. Ka
reiviu nemažai užmušta.

Pekin, 26 lapkr. M miste
riu pirmininkas Yuan Ši Kai 
jokiu būdu negali suformuoti 
kabinėto. Jo viltis apie sos
to palikimą eina vis ma
žyn.

3000 turkų užmušta.
Rymas, 27 lapkr. Žinios 

iš Tripolio skelbia, kad susi
rėmime italu su turkais ir 
arabais mieste Dervoj žuvę 
3000 turku ir arabu. Susirė
mimai pradėjo atsinaujinti. 
Mūšis prie Demos traukėsi 
visą dieną. Italai laimėjo, 
nes jiems pasisekė užimt 
daugelį fortu.

Naujas įsakymas.
Vidaus dalyku ministeris 

išsiuntinėjo Lenku karalys
tės gubernatoriams įsakymą, 
kad patvirtinant įstatus 
draugijų, organizuojamu ant 
tikybiniu pamatu, išskyrus 
stačiatikiu draugijas, reika
linga juos perduoti svetimu 
tikėjimu departamentui.

Leido.
Žmonių švietimo ministe

ps leido pastoti atgal į Kije
vo universitetą 104 medi
kams, kurie buvo prašalinti 
dėlei išleisto cirkuliaro, ap- 
ribuojančio buvimo laiką uni
versitete.

Plėšiniai.
Ant Kaspijos jūrių plėšikai 

pradęjo plėšti mažesnius lai
velius. Paskutiniu laiku api
plėšta du laiveliu ant 2500 
rb. Netoli Charkovo, rūdos 
kasykloje, apiplėšta kasa. 
Plėšikai paėmė 40,000 rub. ir 
pasislėpė.
Užpuolimas ant “ochra- 

nos” agento.
Lodziuje pašovė “ochra- 

nos” agentą. Šovėjas pasi
slėpė artimiausiam name. 
Policija tą namą apstojo. Ap
gulimas tęsėsi 40 valandų. 
Kada policija įėjo į namus, 
rado šovė ją jau negyvą. Prie 
jo buvo mauzeris, braunin
gas ir daug kulku.
Rasta bombų dirbtuvė.
Čeliabinske ant gatvės 

sprogo bomba ir žmogus, ją 
nešęs, sužeistas. Po(tam bu
vo daroma daug kratų • Re
alinės mokyklos sargo buste 
rasta bombų dirbtuvė. Sar
gas pabėgo, areštuota 16 
žmonių. Sako,sužeistasis vis
ką išpasakojęs.

Tūkstančiai badauja.
Peterburgas, 25 lapkr.— 

Orenburgo ir Turgai (?) apy
linkėse siaučia baisus badas 
ir tūkstančiai žmonių miršta. 
Valdžia šiandien nusprendė 
kovoti su tokiu apsireiškimu. 
Padėjirq£S esą$ tiek pat blo
gas, kaip “bloguosiuose me
tuose”—1891 m.

Plėšimai.
Netoli Charkovo apiplėšta 

cerkvė, paimta 9,860 rb.
Teismai.

Saratove buvo teisiami 
“giriu broliai”. Teismas nu
teisė 5 žm. mirtin, 36 žm. 
katorgon įvairiam laikui ir 7 
žm. išteisinta; Tambove teis
mo"rūmai nuteisė 9 žm. ka
torgon nuo 10 lig 12 metu, 
vieną 3į m. areštantu rotos- 
na.

Jungtuvės kalėjime.
Peterburgo karo kalėjime 

šiomis dienomis buvo jungtu
vės pasmerktojo katorgon už 
valstybės paslapčių išdavimą 
buv. esperantininku sąjun
gos pirmininko kap. Postni- 
kovo su ponia M. Zike, tik
rąją seserim Buturlmo naš
lės.

Kratos Rygoje.
Rygoje .< paskutiniu laiku 

padaryta daug kratų pas dar
bininkus ir atimta iš ju 8 šau
tuvai, 30 revolveriu, 15000 
patronu, kardai.patronu, kardai, kinžalai ir 
sprogstanti medega.

VABALNINKAI, Pan. 
apskr. 1911 m. žydas Atla
sas įkūrė čia fabriką: verpti, 
vilnom baršti ir grūdams 
malti. Už paprastą sumalimą - i 
ima nuo pūdo 4 kap., už pik
lių 15 k. Dirba gerai, darbo 
turi ikvaliai, labiausiai mali
mo. Visa būtu gerai; tik var- \ 
gas, kad pas mus svaigiųjų 
gėrimu įstaigų perdaug. Tik 
atsirado pabrikas, tuojau ir 
smuklę įtaisė tas pats žydas. 
SuVažiavę žmonės j ieško tik 
progos pradėti gerti. Žiūrėk 
tai laižybos, tai magaryčios, 
na, ir ulioj, bitele. Paskui su- ‘ 
girtais, žinoma, visiems var
gas. Sumaino grūdus, susi
bara, susimuša. O žydeliui 
kas? By tik pelnas eitu.

MERKINĖ. Spaliu 23 d. 
sekmadienio rytą patiko mū
sų miestelį nelaimė,- greta 
bažnyčios triobu 6 valandą 
prasidėjo ugnis vienoj žydės- 
pirkaitėj, ir kaip matant iš
siplėtojo ant kitu triobėsiu^| 
Per 3 valandas sudegė 12 na
mu; liko be stogo 15 šeimy
nų, kuriu beveik visakas su
degė. Kad ne ugnagesiai,taip 
narsiai gesinusieji ir nepra- 
leidę toliau ugnies, būtu su
degusi pusė miestelio; ugnis 
bažnytiniu triobu nepasiekė. 
Reikalinga fuojau pagelba, 
kurią galėtu siusti vietos kle
bono vardu.

RADVILIŠKIS. (Šiaulių .. 
p.). Radviliškio valsčiaus visi 
teisėjai yra vietinio žemie
čiu viršininko nuo pildymo 
savo priedermiu prašalinti. I 
pirmininko ir visu kitu teisė
ju vietas tas pats žem. virši
ninkas paskyrė kandidatus.

SESIKA1. (Ukm.pav.) Sė- 
siku valsčiąus Melunu sodž. 
2 žmones rugsėjo 25 d. nu
trenkė perkūnas. Be to tas 
pats perkūnas apkurtino dar 
keletą kitu sodiečiu.

UTENA. (Ukm. pav.) Ne
seniai ištiko čia gaisras mies
telyje. Tarp kitu sudegė ne
pabaigti dar statyti d-ro Va- 
dapalo namai, kainuojami į 
3000 rbl.

ŠIAULIAI. Čia spaliu 21 - 
d. per metinį Žemdirb. įran
kiu draugijos “Progres” po
sėdį buvo keliamas klausi
mas, ar ne sudarius ekono
minės draugijos, kuri pri
trauktu valstiečius prie sa
vęs, kad ii- su mažais pajais ' 
(įnašais). Tuomet galima bū
tu dar plačiau pradėti varyti 
tos vaisbos šaką. Visi “Pro- 
gres’o” dabartiniai nariai 
principiališkai neatsisako nuo 
tokio sumanymo. Dabar gal
vojama vien apie įstatyta 
mu išdirbimą ir tuo tiE-V**' 
siu renkamos žinios apie ki
tas panašias draugijas.

Bulbių brangumas. Nie
kas šįmet taip nepabrango 
kaip bulbės. Neužderėjo jos 
šįmet pas mus, neužderėjo ir 
Prūsuose. Reikia bijotis, kad 
pradėjus jas gabenti j užsie
nį, ju kaina pas mus dar di
džiau pakils.

Gelžkelio žinios. Keliu 
ministeris “Ruchlovas įsakė 
traukiniu judėjimo laiką va
saros metu neskirti pačiai 
gelžkelio valdybai, bet pasi
klausti pirm per laikraišcius, - 
koks laikas yra publikai pa
togesnis



SPAUDOS BALSAI.

Štai ką randame “Žvaigž
dės” No. 47:

“Skubinu pasidalyti su A- 
merikos tautiečiais labai 
svarbia naujiena. Šiandien 
8 d. lapkričio susirinkę yvai- 
rių tautų Informacijos biurų 

\ vedėjai, nutarėm suvienyti 
• mūsų biurus į krūvą ir užvar- 

dyti “Office Central de 
Nationalites”, kuris bū- 

< damas globoje garsiųjų veikė-
/ jų ir mokslininkų galės daug

daugiau naudos atnešti kiek
vienai prispaustai tautai, ne
gu kiekviena tauta pati be
veikdama. Kiekviena tau
ta turės savo sekciją ir bus 
pilnai autonomiška.

“Suvienytam jiegom bus 
leidžiamas laikraštis, paskir
tas prispaustų tautų reika
lams... Oficijališkas “Tau
tų offiso” atidarymas bus 15 
gruodžio 1911 m., dalyvau
jant geriausioms visų tautų 
patriotams ir veikėjams.

“Kiekviena tauta, norinti 
priklausyti prie tautų offiso, 
turi prisidėti mažiausiai 3000 
frankų (600 dol.) prie jo įstei
gimo... aš pasižadėjau iki 5 
Gruodžio pristatyti. Dievas 
žino, kaip padarysiu, pats iš 
savo kišeniaus jokiu būdu ne
galiu tos sumos išdėti. Visą 
viltį padedu ant amerikiečių. 
Jeigu medžiagiškai vargingi 
Didžiosios Lietuvos tautie
čiai valiojo sudėti virš 3000 
frankų ant Londono kongre- 

' so reikalams (turbūt, reika
lų. Red.), tai išties būtų gė- 

<<tda, kad dabar amerikiečiai 
'' nevaliotų sumesti 600 d. ant 

dar didesnio reikalo. Nea
bejoju, jog amerikiečiai nepa
siliks šiame atvejyje užpaka
lyj, bet aršiausia, kad laiko 
labai mažai telieka. Ar ne
galėtų gerbiami kunigai pa
darę paskaitas savo para
pijose pakolektuoti šiam 
svarbiam reikalui? Bus di
džiausia skriauda tautai, jei 
męs neįeisime į tą begalo 
svarbią įstaigą ir tokiu būdu 
tinkamai nepasirodysi m žmo
nijai. Aš to nedaliu daleisti 

’ nei ant valandėles.”
Turbūt, nereikės pasirašyt 

po šitokiu atsišaukimu, kaip 
jau skaitytojas tars: “Kaip 
jus nesakytumėte, o čia rašo 
J. Gabrys iš Paryžiaus.” Ir 
ištikro, kasgi kitas apie to
kius dalykus rašys, kad ne p. 

y Gabrys, kuriam vis reikia ir 
reikia pinigų įvairiems tau
tas reikalams ir kuris kiek
vieną sykį išrenka pats save 
visos lietuvių tautos atstovu 

’ į įvairius kongresus? Ir kaip 
• kategoriškai skamba jo žo

džiai: “Aš to negaliu daleist 
nei ant valandėlės.” Lyginai 
rusų caras taria: “Byt po še
rnu.” Jus amerikiečiai turi
te parausti iš, gėdos, pagal 
p. Gabrio paliepimą, jei ne
duodate jam bent 600 dol. 
iki 5 gruodžio.

Tik ir keistas tas ofisas, kad 
vėliau p. Gabrio nepriims nė 
su pinigais. Būtinai iki 5 
gruodžio....

“Kovoj” apskelbtas sura
šąs kandidatų į Sąjungos vir
šininkus, iš ko matos, kad 
sąjungiečiai moka atskirti 
pelus nuo grūdų. Taip p.K. 
Vidikas gavoz 297 balsus, o 
J. B. Smelstopus tik 56. Jie
du priėmė kandidatūrą į re
daktorius. I administrato
rius pastatytas tifc vienas— 
A. Žymontas su 385 balsais. 
I sekretorius pastatyti J.Ka- 
čergius su 31 balsu ir J. Sta
siulevičius su 21 balsu. Ši
tos trys vietos yra svarbiau
sios ir nuo jas užimančių y- 
patų priklauso organizacijos 
bujojfma&|T5 

džiuojasi savo atsiektais re
zultatais. Išnaikinta džūm'a, 
cholera; rauplės’retai išmar
gina žmogaus veidą, džiova 
susimažino per pusę į šiuos 
50 metu; difterija, kuri iš
žudydavo pusę vaiku,- dabar 
pasiliko nežymi liga. Žmo
gaus gyvenimas pasiilgino 
ant 10—15 metu.

Bet proto ligos neikiek ne
susimažino, priešingai, vis 
dar dauginasi. Beprotnamiai 
yra perpildyti, kasnlet prisi
eina statyti naujus. Greta 
su naujais mokslo išradimais, 
mechanikos progresu, gyve
nimo įtempimas eina didyn, 
kompeticija darosi žiauresnė. 
Industrijoj didesnis pafnuša 
mažesnį, kuris turi eiti ir 
stoti į darbininku eiles arba 
paleisti kulką sau į kaktą. 
Darbininkus slegia gyveni
mo brangumas, mažos algos*, 
sunkus darbas ir bedarbė, 
sujungta su rūpesčiu, ką reiks 
rytoj valgyt. Turčiai turi sa
vo negeroves. Medicinos li
teratūroj daug yra kalbama 
apie autamobiliaus blėdį: sa
ko, sugadina nervus milijo
nieriams greitas važiavimas 
ir padaro juos beveisliais. 
Bet tiek to su milijonieriais.

Gyvenimo kova labiausiai 
sunkiai atsiliepia ant ateivių. 
Pa tek kitu aplinkybių į 
šią saTjFsu jos įtemptu gyve
nimu, ateivis ūkininkas ne
lengvai prisitaiko. * Išaugęs 
ant lauko, ant tyro«oro ir 
maisto, • jis čion patenka į 
fabriką su jos ūžimu, dul
kėmis, smarve, nuilsimu, gy
vena purvyne ir troškiam 
susigrūdime. Uždarbis ma
žas ir kasdiena turi rūpintis, 
ar turės rytoj darbą, ar bus 
kuo prasimaitinti. Toks pa
dėjimas atsiliepia sunkiai 
ant nervu. O čia dar prisi
deda civilizacijos nuodai: al
koholis ir syphilis. Dėlei sto
kos sveiko pasilinksminimo 
žmogus lengvai pasiduoda 
gėrimui, ir tas galutinai su
ardo jo smegenis. Syphilis 
yra antras smegenų nuodas. 
Ant ateiviu jis turi didesnę 
įtekmę, vienai, dėlto, kad jie 
dar nėra taip syphilizuoti, 
kaip šios šalies gyventojai, o, 
antra, Jkad jie nesupranta 
apie ligą, nesigydo ilgai ir 
kreipiasi tankiausiai prie ste
bukladariu, ką garsinasi laik
raščiuose.

Sulyginus ateiviu ir vieti
niu bepročiu skaičius, pasiro
do, jog ateiviu procentas yra 
dusyk didesnis, negu čionyk
ščiu, nežiūrint į tai, kad atei
viai atvyksta sveikais žmo
nėmis, nes ligoti visai neįlei
džiami. Bet ir tarp ameri
kiečiu beprotystė dauginasi. 
Tas priguli nuo abelno šių 
dienu draugijos surėdymo ir 
svarbiausio jo apsireiškimo— 
skurdo. Žmonės, susigrūdę 
didmiesčiuose,znemato sau 
šviesos, neragauja tyro oro; 
vaikai išauga blyškus, nedrū
ti. Darbo žmogus visada ap
imtas rūpesčio apie rytojaus 
dieną, ypač, kad pragyveni
mas kas diena darosi bran
gesnis, o alga nekįla. -

Trys svarbiausios bepro
tystės priežastys: syphilis, 
alkoholis ir džiova galėtu bū
ti,. daug sumažintos net ir 
prie šiandieniniu aplinkybių, 
jeigu negali būti visai praša
lintos. Reikalinga žmonėms 
daugiau apšvietimo, kad ga
lėtu geriau pavaldyti protą, 
pasukti gyvenimą į geresnes 
vėžes. Jaunuomenei kuodau- 
giausiai reikalinga mokyklų, 
kur gaiety išmokti vietinę 
kalbą, kas sumažina rūpestį 
ir neramu jausmą svetimoj 
šalyj. Tas podraug apsau-

goja jaunuomenę ir nuo sa- 
liūnų, išmokina švarumo svar
bos ir hygienos. Bet apart

tiek ten siautė badas.
Anglijoj buvo taip vadina 

ma “šimtinė” sistema, pa 
KAIMO MERGA

Guy de Maupassant,

lionijos įsitaisytu savo na
mus, kur galėtu susirinkti, 
pasilinksminti, apkalbėti sa
vo reikalus—tokią vietą, kur1 
būtu galima gerai jaustis ne- 
pasigėrus. Laikraščiu užduo
tis yra vesti agitaciją prie
šais alkoholį, nurodyti jo 
nuodingumą. Juk daugelis 
žmonių to visai nežino. Dau
gelis geria stiklelį išryto ne 
dėlto, kad patinka,bet dėlto, 
kad tas j u numanymu yra 
sveika. Bet to negana. Dau
gelis žmonių duoaa gert deg
tinę ir alų savo vaikams, net 
mažiems kūdikiams. Tas ne
reiškia, kad jie norėtu juos 
nuodinti,„padaryti ligoniais, 
išauginti bepročiais. Jie to 
nežino, tai. viskas.

Tokia agitacija nėra sunki 
ir greitai duoda savo rezul
tatus. Su senais girtuokliais 
tiek to, jie prie to prijunkę, 
tegul dageria savo amžių, bet 
jaunuomenė yra jautri ant 
visko, kas tik gyvenime yra 
geresnio, augštesnio. Ji grei
tai perima naudingą mintį 
ir paseką ją.

Dr. F. Matulaitis.

alima

Męs ir ateitis.
Gamta nesiskubina. Mili- 

jonai metų jai tik tiek reiš
kia, kiek mums sekunda. 
Mūsų žemė’ ir mesiskubina 
mainytis. Galima tikrint, kad 
ji yra jau pergyvenus milijo
nų milijonus metų. Kada 
žmogus atsirado pasaulyj, ji 
jau buvo milijonus metų se
na. Žmogus atsirado ant jos 
su savo kiek nors į dabarti
nę panašia išveizda ir inte- 
lektuališkumu tik kokie du, 
trys šimtai tūkstančių metų 
atgal.

Žmogus labiau skubinasi 
gyvent, nes jo amžius trum
pas, o paskui jo laukia neži
noma naktis. Tečiaus visos 
žmonijos gyvenime irgi nesi
mato dideljo skubinimosi. 
Lėtai ir vis prie tobulesnio 
gyvenimo žengia ji. Jos pro
tas darosi vis tobulesniu., Dar 
ne taip senoj senovėj žmonių 
tikėta į sutvėrimus, suside
dančius iš pusės žmogaus, 
pusės ožio, iš pusės žmogaus 
ir pusės žuvies, tikėta į giri
nes ir vandenines dvasias, 
dievus. Šiandien jų tikėji
mas persimainė, liko aug- 
štesniu. Vieni tiki, kad po 
mirties jie bus patalpinti į 
gatavai pridengtą rojų, ku
riame jokia nelaimė atsitikt 
negalės; kiti tiki, jų dūšia 
kartų kartais grįžš ant že
mės ir užims sau atsaknačius 
kūnus. Nėra abejonės, kad 
neužilgo ir tokis jų tikėjimas 
persimainys, vienok gali būt 
tame ir teisybės jau daugiau, 
negu senovės tikėjimuose, 
jei pripažinti, kad tas pats 
intelektuališkumas buvo jau 
ir salamandre, gyvenusiam 
anglies gadynėj. Supranta
ma, jame ta pati dūšia nebu
vo tiek tobula, vienok, jei 
pajiega taip pat nežųsta, 
kaip medega, tai negalima 
ginčyt, kad žmoguje ji nu
miršta.

Tečiaus'kaip žmogus neti
kėtų, jis vistiek turi pildyt 
užduotį, kokią jam paveda 
žemė, tai yra daryti ant jos 
rojų; jis turi neužmiršti, kad 
milijonai žmonių gyveno 
prieš jį, vargo, kentėjo ir 
dirbo dėl ateities, kuria jis 
naudojasi; jis turi žinot, kad 
jis turi atlikt bent ką gerą tai 
ateičiai, kuri susidės iš mili
jonų metų.

Žmogaus protas jau atra
do būdą išmatuot saulės šilu
mą, ir galima spręsti, kad 
žemė turės dar gražesnę atei
tį, negu turėjo iki šiol.* **

Jeigu jus abejojate apie 
milžinišką ateities gerumą, 
pažvelgiate į praeitį, nors už 
kelių tūkstančių arba šimtų 
metų.

Rodos, Tik vakar pusė Eu
ropos gyventojų išmirdavo 
nuo baisios plėgos vienų me
tų laike.

Tik keli šimtmečiai atgal 
Francūzijoj reikėjo išleist į- 
statymą, draudžiantį valgyt 
maro nužudytas gimines—

paskirstyti į šimtus ir jei at
rasdavo nužudytą žmogų 
kurioj šimtinėj, tai šimtinė, 

^turėjo išduot žudiką arba už- 
simoket didelę bausmę. Ka
dangi beveik visada žudikas 
pasislepia, tad'išduodavo žu
dikais visai ^nekaltus, žmones 
ir žudydavo juos. Jei šimtinė 
buvo turtingesnė ji velyk 
bausmę mokėjo, vienok grei
tai ji likdavo apiplėšta. Ir 
tik vakar, rodos, viskas tas 
buvo. Pažiūrėkite 6dabar į 
tas šalis, ir nusistebėsite, 
kaip viskas persimainė.

* * a*
Daugelis žmonių mano, 

kad kitaip negalės būt, kaip 
yra dabar. Kiti tiki, kad jei 
persimainys viskas,i tuomet 
neliks smagumo gyveni me.

, Prie tokių žmonių 
prilyginti mažus vaikus, ku
riems pasakykite, kad, kaip 
jie užaugs, negaus saldainių, 
žaislių, lėlių irt. t. Jiems ro
dysis, kad tuomet neverta 
bus gyvent. Bet kada vaikas 
auga, jis maino savo prota
vimą ir paskui atranda gyve
nimo svarbą visai kitoKiuo- 
se dalykuose. Daugelis nega
limų ir stebuklingų vaikys
tėj daiktų jam pasirodo leng
vais ir galimais.

Męs vadiname vaikystę 
paikyste, bet ar mažiau paiki 
esame męs tie, kurie nepri
pažįstame, jog dabar žmoni
ja gyvena žvėriškumo, žiau
rumo, tamsumo ir pavydu
mo gadynėj?

* * *
Ateities dienose mūsų die

nų didvyriai—Vytautai, Ge
diminai, Napoleonai, Ceza
riai ir kiti—skaitysis tik bar
barizmo atomais.

, Jie tik tiek svarbos teturės 
tikram ateities žmogui, kiek 
svarbos teturi laukinis ineti- 
jonas, besimušantis su kitais 
indijonais mūsų dienose. 
Kiek męs paisome apie vilkų 
užpuolimą ant laukinių ark
lių bandų, tiek ateities žmo
nės tepaisys apie mūsų dienų 
karžygius.

Tie keli tūkstančiai metų, 
kuriuos _ męs pergyvęsime, 
reikš ateityj tik mažą ir ne
svarbią dienelę, nes ateitis 
susidės iš milijonų metų ir 
atliks žmonės tokius darbus, 
kad mūsieji bus tik dulkė 
prieš jų.

*
Vienok kaip teisybė nebū

tų aiški, mūsų dienų žmonės 
ją sunkiai dar supranta. Ne- 
kitaip buvo ir senovėj. Juk 
ir tuomet iškasdavo išnyku
sių gyvūnų liekanas. Atras
davo 60 pėdų ilgą dinosausu- 
so skeletą. Jie aiškino sau, 
būk Dievas prieš sutversiant 
gyvūnus daręs bandymus iš 
molio ir nulipdinęs tuos gy
vūnus, vienok nedavęs jiems 
gyvasties, mat, jie jam nepa
tikę ar nepavykę padaryt? 
Sakoma, kad garsus artistas, 
“Mona Lisos” autorius, kuri 
neseniai liko pavogta, Leo
nardo da Vinci, pirmas iš
reiškęs nuomonę, jog, suak
menėję skeletai yra liekamos 
gyvenusių gyvūnų. Jį žrho- 
nės vadino bepročiu už tai. 
Taip-pat vadinami ir musų 
dienų didesnieji galvočiai.

Mums išrodo kvailais ir 
laukiniais senovės žmonės, 
bet ką pasakys apie mus 
ateities gyventojai,; kurie pa
matys paveikšlus, /kaip męs 
vienas kitą mušame; šaudo
me, ardome ‘ miestus, užlai
kome skerdikų gaujas, sta
tome namus ir renkamės 
garbint nežinomus daiktus, 
varžomės, pykstamės, ba
daujame, gyvename purvi
nose t vietose ir spiečiamės 
vis daugiau į jas. rečiais tu
rės traukyt ateities žmogus 
iš nusistebėjimo, kad ’męs 
net tiek neprotingi buvome, 
kad už duonos kąsnį gyvastį 
aukavome arba iš bado turė
jome mirti.

Galvokite apie ateitį, apie 
tą neišvengtiną ateitį, kada 
gyvęs tobuli žmonės ir tobu
lai bus viskas sutvarkyta, 
tuomet ir jus panorėsite nors 
kiek daugiau išsitobulinti, 
nors ką gerą tai ateičiai pa
daryti.

vietose ir spiečiamės 
ečiais tu

staiga vyras sušuko: “Po perkūnų! Tai 
Jokūbas, ką buvo čia pernai. Pasakoda
vo, kad; judu vedžiojotės ir rengėtės su
situokti?’

Jis skubiai išėjo iš grinčios, linksmas, 
k^id užbaigė reikalą, kuris jam pusėtinai 
rūpėjo; jis neabejojo, kad ji ant rytojaus 
sutiks ant jo užkvietimo, kurio ji nieka
dos negalėjo tikėtis; o jam tas labai buvo 
su gabu, nes tokiu būdu jis pririša mote
riškę prie savo reikalu, kas. yra geriau ne
gu pasoga.

Nebuvo taipgi kalbos apie nelygybę, 
nes ant ūkės nėra tokio skirtumo luomu; 
ūkininkas dirba taip -pat, kaip ir bernas, 
kuris kartais pasidaro ūkininku, o tarnai
tės tankiai tampa gaspadinėmis.

Rožė nemigo tą naktį. Ji puolė ant 
lovos nenusirėdžius; ji neturėjo pajiegos 
net verkti, taip buvo apgluminta. Ji ne
nuvokė, kas dedasi aplink, negalėjo su
gaudyti minčių, norint kartais jai prisi
mindavo visi atsitikimai ir ji drebėjo iš 
baimės, pamislijus, kas gal toliau atsitik
ti. Jos baimė vis augo, ir kas kartas, ka
da laikrodis mušė, valandas, šaltas pra
kaitas veržėsi iš jos. Ji pradėjo sapnuoti; 
žvakė sužibėjo ir jai rodėsi, jog kas-nors 
turėjo ją užžavėti, ir ji jautė norą bėgti 
nuo savo nelaimės,kaip laivas prieš audrą.

Suriko pelėda; ji sudrebėjo, atsisėdo, 
apčiuopė rankomis veidą, plaukus, visą 
kūną, paskui nuėjo žemyn, lyg kad būtu 
vaikščiojus miegodama. Išėjus ant kie
mo, ji pasilenkė, kad niekas nepamatytu, 
nes buvo šviesi mėnesiena. * Vietoj atkelt 
vartus, ji perlipo per tvorą ir pasileido 
eiti. Ji ėjo, kur kojos neša greitu žing
sniu, kartas nuo karto giliai atsidusdama. 
Greta su ja žengė ilgas šešėlis, kartais 
naktinis paukštis skrido viršuj jos galvos, 
šunes kiemuose lojo, išgirdę jos žingsnius; 
vienas net peršoko per grabę ir bandė jai 
įkąst, bet ji apsisukus taip ant jo suriko, 
kad jis nubėgo atgal ir įlindo į savo būdą.

Žvaigždės žibėjo blyškiai, paukščiai 
pradėjo čiulbėti, aušo diena.; Mergina nu- 
ilso, dvesavo, ir, kada saulę užtekėjo ant 
raudono dangaus, ji sustojo, nes jos šuti
nusios kojos atsisakė toliau eiti, bet ji pa
matė tolumoj prūdą, kurio stovintis van
duo išrodė^ lyg kraujas nuo bangaus at
spindžio, ir ji, laikydama ranką ant šir
dies, žengė mažais žingsniais prie plūdo, 
kad įmerkti savo kojas. Ji> atsisėdo ant 
kupsto, nusiavė kurpes, kurios buvo pil
nos dulkių, nusitraukė pančekas ir sukišo 
kojas į tykų vandenį, iš kurio vietomis 
kilo burbulai.

Malonaus vėsumo jausmas perėmė ją 
visą nuo kojy iki galvos, ir staiga, bežiū
rint į gilų prūdą, jos galva pradėjo suktis, 
akyse aptemė ir ją paėmė geismas šokti į 
vandenį. Ten pasibaigtų visi jos kentėji
mai. Ji nemislino daugiau apie kūdikį; 
ji troško ramumo, amžino miego; ji paki
lo su iškeltomis rankomis ir žengė du 
žingsniu pirmyn. Ji įbrido augščiau ke
lių ir buvo' pasiryžus nerti, kada pajuto 
aštrų skausmą kulnyse, kuris privertė ją 
grįžti atgal, ir ji net suriko iš išgąsties, 
pamačius, jog nuo kelių iki pėdų juodos 
dielės siurbė jos kraują ir puto, ^prikibu
sios prie jos kūno. Ji neturėjo drąsos pa
judint jas ir spiegė nusigandus taip, kad 
jos rėksmą išgirdo ūkininkas, kuris važia
vo keliu. Jis atplėšė po vieną siurbėles, 
pridėjo žolės prie žaizdų ir nuvežė mergi
ną atgal pas ūkininką.

Ji išgulėjo lovoj dvi sąvaites ir, kaip 
tik išėjo pasėdėt už durių, tuoj pirmą ry
tą ūkininkas^priėjo prie jos. “Na o ką, 
reikalas, manau, užbaigtas?” tarė jis. Iš- 
pradžių ji nieko neatsakė, paskui pramur
mėjo: “Ne, gaspador, aš negaliu.” Jis 
perpyko.

“Tu negali, ką tu sakai? Aš norė
čiau žinoti kodėl.” Ji ėmė verkti ir at
kartojo: “Aš negaliu.” Jis pažiūrėjo į ją, 
paskui sušuko piktai:' “A, tai tu, matyt, 
turi jaunikį?” “Gal ir taip būti”, atsakė 
ji, drebėdama iš gėdos.

Vyras paraudo kaip aguona ir šaukė 
perpykęs: “A! Tai tu prisipažįsti, tu, 
mazgote! Nagi pasakyk, kas toks tavo 
jaunikis? Turbūt, koks be skatiko nu- 
skurėlis, neturintis pastogės? Kas jis per 
vienas, pasakyk?” Ir kadangi ji nie^o ne
atsakė, jis tęsė toliau: “A, tai tu man 
nesakai... Natai aš tau pasakysiu; tai 
Jonas Bauda.” “Ne, ne jis”, atsakė ji. 
“Tai Petras Martinas?” “Ne.”

Jis paminėjo vardus visų vaikinų apy
linkėj, bet ji atsakė, kad jis nepataikė ir 
kas kartas šluostė akis su priejuoste. Bet 
jis atkakliai stengėsi dažinot, draskyda
mas širdį, kad atidengti jo$ paslaptis,taip 
kaip šuo kasa ola, pajutęs gyvulį. Bet

Rožė užkaito, paraudo, jos ašaros 
staiga užsilaikė ir išdžiūvo ant jos skruos
tu, taip kaip vandens lašai ant karštos ge
ležies, ir ji suriko: “Ne, ne jis!” “Ar iš- 
tikro taip?” klausė gudrus šeimininkas, 
kuris išdalies atminė teisybę, ir ji greitai 
atsakė: “Aš galiu prisiekti, kad ne”, bet 
jis pertraukė jos kalbą: /‘Kaip ten nebū
tu, jis sekiojo paskui tave po visus užkam
pius ir, rodos, bu vo2ga tavas praryti i tave 
pietų laike. Ar tu jam prisįžadėjai, ką?”

Šį kartą ji pažiūrėjo ūkininkuixstačiai 
į veidą. “Ne, niekados, niekados; aš ga
liu prisiekti, kad jeigu jis šiandien ateitu 
ir kalbintu už jo eiti, aš neturėčiau su 
juo nieko bendro.” Ji kalbėjo taip ščyrai/ 
kad ūkininkas abejojo, paskui, lyg pats 
su savim kalbėdamas, tarė: “Tas nieko, 
juk tau negalėjo atsitikti nelaimė, nes vi
si būtu žinoję, o kaip nėra jokiu pasekmių, 
merginą, rodos, neturėtu reikalo atsakyti 
ūkininkui. Visgi tame kas nors turi būt 
neaišku.”

Ji negalėjo nieko atsakyti: ji 'neturė
jo pajiegos šnekėti; ir jis jos vėl paklausė: 
“Tai tu nesakysi?” “Aš negaliu, gaspą- 
dor,” tarė ji atsidusdama, jis apsisukęs 
nuėjo.

Jai rodėsi, kad jau ji nuo jo atsikra
tė ir likusią dienos dalį praleido beveik 
ramiai, bet buvo taip nuilsus,lyg kur būtu 
sukus visą dieną kuliamą mašiną vietoj 
seno žilo arklio, ir ji atsigulė anksti) ir 
tuojau užmigo. Vidurnaktyj ją išbudino 
dvi rankos, grabaliojančios aplink lovą. 
Ji drebėjo iš baimės, bet greitai pažino 
ūkininko balsą, kada jis tarė: “Nesibijok, 
Rože, aš atėjau pakalbėti su tavim.’’ Iš-^ 
pradžių ji buvo nustebinta, bet kada jis 
pradėjo siausti, ji suprato ir ėmė drebėti, 
nes jautėsi apleista, be apginimo, nakties 
tamsumoj viena su tuom vyru. Ji nesuti
ko, bet nė nesipriešino smarkiai, 
tingiai kovodama su instinktu, kuris pas 
prasčiokus žmones yra stiprus ir nėra la
bai gerai apgintas neišlavintos valios. Ji 
užsigrįžo prie sienos, paskui prie kamba
rio, kad išvengti jo glamonėjimo, bet ji 
buvo apsilpninta nuo nuilsimo, kuomet jo 
jausmai buvo užsidegę. I

Juodu gyveno kaip vyras su\ žmona, 
ir vieną rytą jis jai tarė: “Aš daviąu ant 
užsakų, ir mudu susiporuosim atei 
me^mėnesyj.”

Ji nieko neatsakė, nes ką ji galėjo sa
kyt? Ji nesipriešino, nes kas jai buvo 
daryti. K '

nčia-

' * • **
Ji ištekėjo. Ji jautėsi lyg patekus į 

duobę su stačiais krantais, iš kurios nie
kad negalėjo išlipti, ir visokios nelaimės 
kabojo ant jos galvos, lyg uolos, kurios 
gręsė nupulti kas valanda. Jai rodėsi, 
lyg kad ji buvo prigavus savo vyrą, ir kad 
jis kada ncfrs tur tą dažinoti. Paskui ji 
mislijo apie savo kūdikį, kuris buvo prie- 
žasčia visų jos nelaimiu, bet kuris suteikė 
jai maloniausias valandas ant žemės, ku
rį jį matė du kartu į metus, nors kas kar
tas parėjo tik labiau nelaimitiga.

Bet povaiiai ji paprato prie savo gy
venimo, jos širdis nurimo, jos mintys bu
vo lengvesnės, bet ji vis dar lyg turėjo 
kokią paslėptą baimę. Ir taip laikas bė- 
go, kol vaikas buvo šešių metu. Ji dabar 
jau buvo beveik laiminga, kada ūkininko 
ūpas pradėjo eiti blogyn.

(Toliau bus.)

Tarptautiški žodžiai.
I___________

Botanikas, augmenų tirinėtojas; 
augmenų žinovas.

Brachigrafija, trumpraša; steno
grafija.

Brachilogija, retorikoj reiškia iš
aiškinimą bute kokio daikto trumpiausioj \ 
formoj; žodis paeina iš graikiško• brachus 
—trumpas ir logos—išaiškinimas.

Brigada, dalis bHe kokios kariu- 
menės, susidedančios iš/rotų,' skadronų ir 
batalijonų, kuria komanduoja vienas per- 
dėtinis. Į raiteliu brigadą įeina 8 skad- 
ronai;artilerijos brigadbįyra 6 dideli gink
lai ir 140 žmonių; saperų brigada suside
da tik iš 8 žmonių.

Brilijantas, nušlipuotas deiman
tas taip, kad atmuša šviesą; kokis nors la
bai blizgantis daiktas.

Brilijautiškas, nepaprastai gra
žiai šviečiantis arba blizgantis.

G •<<'£' ,.j;.
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-Žinai ką, Rožyte?
—Nežinau-.
—O kad aš taip imčiau ir 

išstatyčiau tave už kalbėtoją 
kokiame-nors susirinkime?

—Aš, mama, neturiu tiek 
balso, kad visi girdėtu mano 
kalbą. Tu pati žinai, kad lie
tuviškuose susirinkimuose 
dar reikia gana balsingai kal
bėt, jei nori, kad visi girdė
tu, kadangi daugelis žmonių 
tarp savęs kalbasi. Mat, jie 
nėra apsipažinę su susirinki
mu tvarka.

— Jeigu tu negali, tai aš 
pati eisiu kalbėt. Aš rėkti 
galiu gerai ir, tikrinu, mano 
prakalba patiks publikai ge
riau, negu visu kitu kalbėto- 
jv-.
* —Ką-gi tu kalbėsi, mama, 
kad pati mažai težinai?

k —Nesirūpink. Apie bul
ves, kiaušinius/ jautiojsą ir 
kitką kaip imsiu rėkti, tai vi
si plos delnais. Aš jau pri
sižiūrėjau ant prakalbu, kas 
labiausiai publikai patinka. 
Kaip tik katras kalbėtojas 
pradeda apie virtuvės reika
lus, merginas ir taip toliau, 
tuoj visi juokiasi, ploja ir ki
tą sykį jį kviečia. O tie, ku
rie kokią-ten bedievystę skel
bia arba kokius ten moksliš
kus dalykus gvildena, tik su
erzina publiką: vieni prade
da rėkauti, kiti išėję keikia, 
ginčijasi ir liepia tokiu kal
bėtoju nekviesti.

—O kokia nauda būtu pub
likai iš tavo prakalbos?

—Tai mat, klausinės dar. 
Visi išsijuoktu, liktu užga
nėdinti ir išsiskirstytu namo 
be jokiu ginču. Kada kokis 
netikęs kalbėtojas suerzina 
publiką,' tai paskui kokį pus
metį žmonės ginčijasi. Ar 
negeriau užganėdinti visus ir 
neįsipykti niekam?

--Aš suprantu, mama, kad 
patikimas publikai tau atneš
tu tūlą smagumą, bet nau
dos jai iš to jokios nebus. 
Taip sakant, tik tu save pa
sirodysi, įgysi publikos sim
patiją ir daugiau nieko. Tau, 
gal, tai būtu naudinga, jei 
varytum kokį biznį. Juk ir 
tėvas kapucinas pataiko į mi
nios jausmus. Neveltui iis 
surenka šimtus doleriu. fIr 
teisybė, jei nori pataikyt į 
minios žemus jausmus, var
tok kalboj žemus pliauški
mus, kalbėk apie tai, ką 
kiekvienas žmogus jau žino 
ir pripažįsta, arba dar kryžių 
atsinešk su savim, tuomet 
tave netoli visi girs ir publi
ka, kaip yra sakoma, liks už
ganėdinta. Vienok su kokiu 
žinojimu ji ateis į salę, su to
kiu išeis namo. Vadinasi, tik 
bereikalingėii žmonėms laiką 
gaišinsi.

- Kalbi niekus, dukrele, y
Žmonės laiko turi, kaip tu 
pati sykį sakei, bet jie tą lai- 
ką sugaišina girtuoklystėj,

kortų lošime ir pliauškimuo
se. Visgi geriau, kad ant 
prakalbų praleis valandą, ki
tą,’ negu prie bačkos.

- - Ant to, aš tau, mama, 
štai ką pasakysiu. Tie žmo
nės, kurie mėgsta lankytis į 
prakalbas, nėra taip artimi 
bačkos giminės, kaip tau, ro
dos. Yra tai daugiausiai žmo- 
nėš, mėgstanti ką-nors iš
mokti. Tiesa, tūli jų turi dar 
neaptašytus jausmus ir pro
tą, todėl kelia triukšmą pra
kalbose, kada kas nors yra 
aiškinama ne pagal jų supra
timą, vienok paskui jie, na
mo sugrįžę, turi apie ką gal
vot, kol išriša klausimą “Ką 
-gi tas kalbėtojo pasakymas 
reiškė ir kam jis taip kalbė- 

j jo”? •
K —Tai tu, Rožyte, sakai, 
kad kalbėtojas turi eit ir er
zinti žmones kaip kokius šu
nis?

« —Visai ne. Jis turi eiti ir 
pasakyt ką nors naujo publi
kai, kas jai buvo dar neaiš
ku. Jis turi eit darodyt pub
likai, kad ji dar ne taip su
pranta apie tą ar kitą daly
ką, kaip reiktų suprast. 'Jis 
turi pamokinti ją to, ko ji 
nežino. Beabejonės, visi žmo
nės nepajiegia lygiai greitai 
suprast naujų pamokinimų, 
paaiškinimų; kiti-gi bus prie
šingi jiems, nes jie apie tuos 
pačius dalykus kitaip supran
tą ir jaučia,—todėl kalbėto; 

I jas geras kalbėtojas niekad 
negali patikt visai publikai.

-O <kas iš to, Rožyte? Pas
kui dar supuvusiais kiauši
niais ima žmonės mėtyti į jį 
arba sako, kad jis yra visai 
prastas kalbėtojas.

Tai nieko. Bet nors keli 
žmonės supras jo naujus pa
aiškinimus, nors keli išeis jau 
iš salės su nauju žinojimu. 
Ir tai geriau, negu užganė
dinti visus ir išleisti be jokio 
pamokinimo arba tik atkar
tot tą, ką jau visi žino. Vie
ną sykį lai išeina keli su nau
ju žinojimu, kitą sykį keli— 
ir su laiku daugiau turėsime 
prasilavinusių žmonių, negu 
kviesti juos kartų kartais į 
salę, pasakoti jiems juokus 
ir taikyti į jų jausmus, gai
šinti jų laiką ir nesulaukt jų 
didesnio išsilavinimo.

—Tai aš pradėsiu keikti, 
nešvariai kalbėt ir suerzįsiu 
visus. Ar tada aš būsiu gera 
kalbėtoja?

—Visai ne, mama. Kalbė
tojas turi ‘turėti ^pasirinkęs 
temą arba dalyką, apie ką jis 
kalbės; jis turi prisjrengti 
taip, kad daugiau galėtų pa
sakyti tame dalyke, negu 
publika žino. Ir jei tuomi liks 
tūli žmonas suerzinti, tai ne
reikia nusiminti: juo daugiau 
ginčų sukelsi publįkoj apie 
kokį-nors dalyką, tuo labiau 
ji išgvildęs jį ir supras.

Jeigu kas mane vadina be
dieviu, taip sakant, netikin
čiu į Dievo buvimą, aš iš to 
džiaugiuos, nes tai reiškia, 
kad aš esu melo priešas. Ti
kėjimas į Dievą, dvasias, ra
ganas, velnius ir aniuolus yra 
melas, nes jų buvimo niekas 
negali darodyt, o pripažinti 
teisybe tą, kuomi seniau žmo
nės save apgaudinėjo, reiš
kia pripažinti melą teisybe.

Žmogus, pripažįstantis me
lą teisybe ir pilnai atsiduo
dantis jam, yra neprotingas 
žmogus. Tas, kuris giria
si tikintis į Dievą, aniuolus ir 
velnius, tuo pačiu giriasi, 
kad jis pripažįsta melą.

Kuomi gi darodyt Dievo 
buvimą? z

Tūli žmonės sako, kad turi 
būti viršgamtiška pajiega, 
kuri surėdė visatą ir tvarko 
ją. Ant to reikia atsakyt, 
jog visata yra be pradžios; 
įvairus apsireiškimai ir kū
nai joje išsivysto pagal tam 
tikrus gamtos įstatymus, ku
rie- kitokiais negali būti. 
Taip jus įpilate į šautuvą pa
rako, įdedate kulką įr užde
gate paraką. Kas gi išeis? 
Ar reikalinga ir čia yra Die
vo valia, kad kulka išlėktų 
iš vamzdžio? Męs žinome, 
kad parakas ją turi išstumt, 
nes jo tokia jau ypatybe. 
Kiek Dievas yra reikalingas 
prie šūvio paleidimo, tiek jo 
tereikia ir prie visatos tvar
kos, nes gamtoj veikia tam 
tikri įstatymai ir atlieka vis
ką pati gamta. Daleiskime, 
jus metate akmenį į viršų ir 
esate užtikrinti, kad be jo
kios Dievo pagelbos jis turės 
kristi žemyn. Jums tai aiš
ku, jei" žinote apie žemės 
traukimą, kuris savo eilėj ir
gi nuo kitų priežasčių paeina.

Tie žmonės, kurie 
suoja žmogaus mintį 
kėjimo, paliuosuoja 
melo. Laisva mintis
atranda progą žiūrėti į pa
saulį teisingomis akimis ir 
matyti jį tokiu, kokiu ištik- 
rųjų jis yra.

Paliuosuoti žmogų nuo to
kios kvailos, gaišinančios ir 
kankinančios minties, kokia 
yra posmertinio gyvenimo 
buvimas, reiškia išvesti jį iš 
klaidingo kelio ir pastatyti į 
reališką gyvenimą.

Ir kada męs pasilmosuosi
me visi iš fanatizmo retežių, 
męs suprasime, kad gamta 
nereikalauja jokio Dievo pa
gelbos savo bėgyj, kad miru- 
sis žmogus daugiau nekelsis, 
kad žmogus pasaulyj yra pro- 
tingiausis ir galingiausis su
tvėrimas, kad tik tie užsitar
nauja garbę, kas darbuojasi 
padidinimui žmonių laimės.

Męs turime nustoti žaisti 
dievais, o pradėt mokinti vy
rus ir moteris, kad jie vestų 
žmonijai ir sau naudingą gy
venimą. Kada žmonės pames 
religijas ir ims stačiai žiūrėt 
į gamtą, tuomet tik jie su
pras, ko gamta nuo žmogaus 
reikalauja ir už ką ji bau
džia. Tada nesunku bus pri
sitaikyt prie gamtos reikala
vimų, nes jie bus mums ži
nomi.

KoK tikėjimams leista bus 
gadinti vaikų protą bažnyti
nėse mokyklose, bažnyčiose 
ir kitur, tol męs neturėsime 
pilnai teisingų ir teisybę my
linčių žmonių, nes prie blogo 
žmogus greitai palinksta. 
Kadangi religija yra melas, 
tai jai ir sekasi klaidinti žmo
nes, kad jie nebrangintų be- 
dievybės-teisybės.

. J. Karalius.

paliuo- 
nuo ti- 
ją nuo 
paskui

Turbūt, kiekvienam skai
tytojui yra'žinoma, kad apuo
kai dienos šviesoj .nelekioja. 
Per dienas jie tupi savo liz
duose arba šiaip kur ir tik 
sutemus pradeda savo veiki
mą. į Pabandykite dienos 
laike juos išbaidyti, ir jie ims 
rėkti, nematydami atsakan
čiai, kur lėkti ir. pasislėpti.

Su šitais paukščiais gali
ma yra sulyginti daugelį 
žmonių ir daugely j atvejų. 
Kadangi aš esu užimta tik 
jaunuomenės ' pamokinimais 
apie suėjimą į šeimynišką 
gyvenimą ir dorą jo vedimą, 
tad prilyginimą atkreipsiu į 
tuos žmones, kurie nenori 
švarių ir dorų pamokinimų 
ir pyksta už kitų pamokini
mą.

Aš čia kalbėsiu vien tik a- 
pie Amerikos lietuvius.

Kas ginčys, kad šeimyniš
kas gyvenimas pas juos nėra 
nuklimpęs į purvyną? Gir
tuokliavimas, pliauškimai 
prie moterų ir- jaunų vaikų, 
ištvirkimas dar nesuaugusių 
vaikų, nešvarumas ir betvar
kė namuose, peštynės vyrų 
su pačiomis, paveržimas pa
čių nuo kitų vyrų ir nuo
latinis bėgimas pačių su 
jų taip vadinamais “bur- 
dingieriais” $r kitokia šei
myniška betvarkė — yra 
paprastu apsireiškimu pas 
Amerikos lietuvius. Kiltos, 
ideališkos, neaprubežiuotos 
meilės pas juos kaipir nesi
mato, nes jos apsireiškimą 
pas tą ar kitą ypatą kiti iš
juokia, skaito paiku dalyku.

Kada skaitai amerikiečių 
lietuvių^aikraščius, tad taip 
ir skamba iš kiekvieno mies
telio apie girtuokliavimą. 
Ten atrasi pajieškojimus pa
bėgusių įiačių ir vyrų, ten 
perskaitysi apie apsileidimą 
ir šeimynišką betvarkę.

Kas tame kaitąs?
Beabejonės,' šiandieninė 

tvarka. Bet kokioj tvarkoj 
negyventų tie žmonės, jie 
vistiek ves nelemtą gyveni
mą, kol jie neapsišvies, (ne
liks kultūriškesni. Minia vi
suomet mokinasi nuo tam 
tikro ypatų skaitliaus. Mi
nia nėra kalta už savo nege
rus pasielgimus, kol ji nėra 
išmokinta geriau elgtis.,

Todėl užduotis tų, kas vei
kia visuomenės dirvoj, yra 
mokinti minią, nurodyt jai 
blėdingumą tūlų jos pasiel
gimų, suteikt patari mus, kaip 
elgtis geriau.

Vienok stebėtina, kad tūli 
taip vadinami visuomenės 
veikėjai Amerikos lietuvių 
tarpe yra patys priešingi ge
riems patarimams, minios 
pamokinimui. Jie visi gerai 
mato žlungantį minios 'šei
mynišką gyvenimą, mato, 
kaip bjauriai tai atsiliepia 
ant augančios gentkartės ir 
pačių tėvų, -vienok jie tyli. 
Aš turėjau nemažai nusiste- 
bėt, kada, man pradėjus 
gvildenti šeimyniško gyveni
mo užduotis ir duot patari
mus jaunuomenei, Amerikoj 
subruzdo prieš tai taip vadi
namieji inteligentai, tūli re
daktoriai ir net kunigai. Tar
tum jie tuomi norėjo pasa
kyt: “Lai viešpatauja paleis
tuvystė, betvarkė ir nupuo
limas šeimynose”. Tartum 
kokią naudą iš to turėdami, 
ji^ ėmė ginti įsiviešpatavusį 
purvą doroj. -Kaip tie apuo
kai pajudinti dienoš šviesoj, 
rėkta, taip ėmė rėkti dauge
lis Amerikos lietuvių inteli
gentų, kada pamatė, jog 
per laikraštį pradėta liko 
mokint merginas apsisaugbt 
nuo suviliojimų,, ruoštis joms 
į šeimynišką gyvenimą ir būt 
doromis; kada pradėta liko
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suteikt patarimai vaikinams, 
kad jie, eidami į šeimynišką 
gyvenimą, darytu tai apsvar
stytai’ir žinotu apie jo svar
bą ir sunkumą; kada šeimy
niškiems žmonėms pradėta 
liko suteikt patarimai apie 
tvarku, dorą ir tikslingą gy
venimą. Vieni kerštu, kiti 
papliovomis stengiasi nuže
minti visuš tokius pamokini
mus, kad tik vėl galėtu vieš
patauti po senovei doriškas 
ir šeimyniškas žlugimas.

Apgailėtina, kad tokie po
neliai patys nepamokina mi
nios ir dar kitą stabdo. Ar 
tik netodėl, kad, kaip girdėt, 
tu poneliu dora ir šeimyniš
kas gyvenimas yra dar labiau 
sužlugęs negu minios? Ar 
tik netodėl, kad pamokinta 
minia gali užkirsti kelią ju 
nedorybėms?

Marė Vaitėkaitienė.

Korespondencijos

Mat, pas- 
taip' bran- 

lietuvių už 
dabar kad

k

darbininkus, negu valdžią. 
Esą, darbininkai yra tamsus, 
girtuokliai ir todėl jie tik už 
cigarus ir degtinę balsuoja. 
Ir jeigu paskui tokie darbi
ninkai streikuoja, tai jiems 
nereikia nė atjausti, bei sius
ti linkėjimus ir t. t.

Po jo kalbos, nors buvo 
jau vėlus laikas, bet J. Šu
kys dar antru kartu kalbėjo, 
nurodydamas, kaip kapita
listai kvailina darbininkus, 
kaip apsuka jų silpną protą 
ir kaip su pagelba bačkučių 
priverčia juos už save bal
suot. Ir jeigu darbininkai 
girtuokliauja, tai kapitalis
tai juos išmokina būti tokiais.

Antroji J. Šukio kalba, ro
dos, apsvilino p. Liutkauską, 
nes jis, nė žodžio neatsakęs, 
spruko per duris.

W. W. Petrowic.

Philadelphia, Pa.
Vietiniai lietuviai sumanė 

gražų dalyką-^cutvert ko
operaciją ir atidaryt valgo
mų daiktų krautuvę. Tas su
manymas, rodos, nesunku 
būtų įkūnyti, bet nekurie biz
nieriai, užlaikantieji valgo; 
mų daiktų krautuves, atkal
binėja žmones nuo viršminė- 
tos kooperacijos, 
kui jie negalėtų 
giai atlupti nuo 
produktus, kaip
daro. Bet lietuviams reiktų 
nepaisyt ant tokių atkalbinė
jimų ir pradėt rūpintis apie 
savo gerovę; o ne apie biz
nierių. P. Mikalajūnas.

Athol, Mass.
Pastaruoju laiku mūsų 

merginos pradėjo skaityti 
laikraščius; ypač joms “Lais
vė” patinka. Bet už tai skai
tančios laikraščius nemažai 
gauna pipirų nuo taip vadi
namų davatkų, kurioms dau
giau niekas nerūpi, kaip tik 
gerai išsigert ir melstis už 
bedieves. Čia gyvuoja mote
rų dr-stė po vardu šv. Onos, 
bet lig šiol ji nieko gero ne
nuveikė. J. K.

Paterson, N.J.
Vietiniai lietuviai skubiai 

ruošiasi statyti bažnyčią. Jau 
susilaukė ir kunigėlio. Tasai 
šienauja sparčiai ir pasirodo 
visiems prielankiu. Bažnyčia 
bus aprašyta airių vyskupui. 
Bedieviai tame dalyke nesi
priešina, nes jeigu kuris žodį 
priešingai ištaria, tai katali
kai tuoj grasina primušimu. 
Žiūrėsim, kas toliau bus.

Svečias.
Brooklyn, N. Y.

Lapkričio 20 d. čia atsibu
vo prakalbos, surengtos 19 
kp.L.S.S. irrubsiuvių unijos, 
kaipo protestas prieš netiku
sią miesto valdžią, kuri jau 
3 sąvaitės, kaip laiko užter- 
šus miestą visokiomis išmo
tomis ir nenori taikintis su 
streikuojančiais * darbinin
kais. Kalbėtojais buvo kvies
ti šie: J. Liutkauskas, J. Šu
kys ir vienas anglas. Pir
miausiai buvo perstatytas 
kalbėt J. Liutkauskas, bet 
jis atsisakė pirmutiniu kal
bėt. Tada jo vietą užėmė J. 
Šukys, kuris puikiai išdėstė 
republikonų ir demokratų šu
nybes ir tokių agitatorių ju- 
došiškus darbus, kurie ragi
na tamsią minią balsuoti už 
kapitalistų partijas.

Antras kalbėjo anglas. Jis 
nurodinėjo, kaip reikia bal
suoti ir už ką balsuoti, kad 
nebūtų buožėmis skaldomos 
darbininkų galvos ir marina
mos badu jų šeimynos.

Ant galo kalbėjo p. Jr 
Liutkauskas. Tas kalbėtojas 
nuvažiavo visai į kitą pusę. 
Jisai daugiausiai nukaitino

Pajieškojimai
Pajieškau brolio Juozo Gendriulio, 20 

mėty kaip Am ’ikoje, paeina iš Kauno 
gub., Raseii w., Botaky parapijos. * 
Meldžiu atsišauKti ant šio adresso:

Antanas Gendriulis 
4458 So. Wood st., Cnicago, Hl.

----------------------------- x........................
Linksmi Šokiai.

•Parengė ‘L.S.S. 133 kp. Norwood, 
Mass., atsibus 2 gruodžio (Dec.), 1911 
m., Konger svetainėj (Conger Hall), 
Washington st., prasidės 7 vai. vakare 
ir trauksis iki vėlai. Nuoširdžiai užpra- 
šom visus lietuvius iš Norwood© ir apy
linkę miesteliu ant mus pasilinksmini
mo, — paskutinių Šokiy prieš adventus. 
Bus garsys muzinantai, kurie griežė lie
tuviškus ir angliškus šokius. Įžanga 
visai pigi. Užprašo KOMITETAS.

ANT RANDOS
Išsileidžia ant randos 3 kambariai už 

$1.25 ant sąvaitės, taipgi visa stuba už 
$9.(K) ant menesio. Atsišaukite pas

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

South Boston, Mass.

' Montello, Mass.
Teatrališka draugija “Vie

sulą” statė ant scenos du vei
kalu 18 lapkr.: “Tarnas įpai
niojo” ir “Tiktai niekam ne
sakyk”. S Publikos susirinko 
nemažai, nes buvo garsinta, 
kad pelnas nuo teatro eis ant 
lietuviško tautiško namo sta- 
tymo<Montelloj.

Aktoriai nebuvo atsakan
čiai išsilavinę. Daleiskime, 
oficieris išrodė visą laiką pa
prastu žmogumi, visai to sta
čiokiškumo ir štyvumo, kokiu 
atsižymi Rusijos of icieriai ne
buvo. Oficierio pati irgi Bras
tai lošė, nes supykimo vieto
se kalbėjo žodžius linksmai 
ir mandagiai. Tarnas irgi 
neparodė savo tarniškumo ir 
reikalingo 
rangumo. 
lošė biskį

Antroj 
savo rolę 
Žydas-gi lošė taip, kad, ro
dės, jis yra 15 metų vaikas, 
nors išveizda jo buvo sena. 
Sorė, matyt, stengėsi nuduot 
žydę,vienok jai nesisekė. Jų
dviejų kalboj negalima bu
vo nieko suprast. Girdėjos 
balsas, bet be žodžių.

Pabaigoj buvo dainos. Dai
nuota taip prastai, kad tie
siog ausys bijojo. Jokių bal
sų sutaikymo nesigirdėjo. 
Rodos, pirm eisiant ant sce
nos lošt arba dainuot, feikia 
atsakančiai išsimokint, ko 
neatliko mūsų rengėjai.

Labai stebėtiną ir tai, kad 
mūsų “viesuliečiai” paskyrė 
tik pusę pelno tautiškam na
mui, nors buvo garsinta, kad 
pelnas bus atiduotas minė
tam tikslui. Pelno liko 19 
dol. 6(Tc., o namams duota 
tik 9 dol. 80 c.

• Tautietis.

paklusnumo ir 
Tik Vodeginskis 
geriau.
komedijoj elgeta 
atliko pusėtinai.

APIE DARBUS.

Lietdviškas 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 nedėldiemais 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. AtSišaukit pas:

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

KNYGOS 
gaunamos “Laisvės” spaustuvėj. 

ČENSTAKAVO KLIOŠTOlNAUS 
SLAPTYBES arba kruvini Do- 
mažo Macocho darbai. Su pa v.. 15c 

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

MOKSLAS RANKAŽ1NYSTES 
arba kaip pažinti žmogaus ateiti 
ir praeitj pagal delno ruožus ir 

' nago žydėjimą.......................15c
MEILES KARŠTLIGE...........  ...20c
VADOVAS keliaujantiems į 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 galite gauti įvairiaueiy^laiš- 
kams popiery su gražiausiomis kviet- 
komis ir pasveikinimais. Tuzinas 
25c., Šimtas ‘70c., tūkstantis- 5 dol.

Ką -nors užsisakydami visada ad- 
resuokit taip:

v L A IS VE”
24 2 Broadway, J>°. Boston, Mail.

Jei norite nusiimt gražią

Tai ateikite pas
I'ALK PHOTO CO.

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

statomą fotografiją už žemiausią kainą 
be ekstra užmokesčio vaikams. Nui
mamo fotografijas visokiy grupy, susi- 
rinkimy, pikniky ir ką tik galim nuimt 
su mys didele Kamera. Atsilankydami, 
atsineškite šį apgarsinimą, o nuteisime 
pigiau. Neužmirškite antrašo:

BALK PHOTO CO.
767 Washington St., Boston, Mass.

Holyoke, Mass.
Čionai darbai eina gerai ir 

iš kitur pribuvusiam darbas 
lengva gauti. Visos poper- 
nės, kuriu yra 40, dirba die
ną ir naktį. Užmokestis už 
10 vai. darbo 1 dol. 50c., 1 
dol. 75c. ir 2 dol. 26c. Taip
gi yra daug audekliniu dirb
tuvių, kur darbas nuo štuku. 
Uždirba nuo 12 iki 23 dol. 

Įzant sąvaitės. Dump Shap 
dirbtuvėse mokestis nuo 1 
dol. 25c. iki 3 dol.; medžio 
dirbtuvėse—nuo 1 dol. 25c. 
iki 2 dol. 50c. į dieną. Mer
ginos daugiausiai dirba Cot
ton Mills dirbtuvėse ir uždir
ba po 7 ir 9 dol. sąvaitėj. 7 
dienu pragyvenimas atsieina 
nuo 3 iki 4 dol.

J. Kavlaičia.
Athol, Mass.

Jau pradėjo dirbti audekli
nės dirbtuvės, kurios išsto
vėjo net 5 sąvaitės. Dabar 
merginoms darbą visai leng
va gauti. I J. K.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA
APT1EKA

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.

HOVARDAS DALY 
Savininkas

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

męs prisiusime gyduoles per expresą.

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

stuve nutarė duoti lig Naujy Metu kny
gą “MOTERIS IR JOS VIETA ŽMO
NIJOJE”. Patsai laikraštis eis jums 
ant mėty už 5Oc. Taigi nelauk, bet 
įdėk į laišką Money Orderį ant 50c. ir 
siysk šiuo antrašu: (

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

P.S. Jei nori pamatyti, t^i įdėk sida
brinį dešimtuką (10c) į laišką ir apturėsi.

Vienatinis Lietuvys KostumeriŠkas 
KRIAUČIUS BOSTONE

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

JULIUS BUKANTIS
77 a Endicott 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- 
ry su konvertais ir dar pridėsim dovanų 
labai gražią stainelę atidaromą ant pa
veikslo altorėlio, vertą 25c. Už $1.00 
duodam 6 tuzinus popiery. Age* 4 ns 
duodam gerą uždarbį. Adresu1’

K. J. INTAS
P. O. Box 1724, N
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Augščiausis teismas peržiū
rėjo Prano Dolphi bylą, kuri 
buvo jau užbaigta prisieku
siųjų teisme. Dolphi skūn- į 
dė aptiekoriu R. Burden iš 
W. Roxbury ant 200 dol. už 
pardavimą jam kenksmingu 
klijų ūsu prisilipinimui. By
la prasidėjo 1907 metuos, ka
da Dolphi dalyvavo* East En
do mėgėju teatro lošime. Jis 
turėjo lošt tokią rolę, kurioj 
reikalingi buvo ūsai, todėl 
pas minėtą aptiekoriu nusi
pirko klijų. Pasirodė, kad 
svetimi plaukai taip prilipo, 
jog reikėjo juos po vieną iš
pašioti. Medega buvusi tiek 
kenksminga, kad jis ir akis 
sau sugadinęs. Augščiausis 
teismas patvirtino prisieku
siųjų teismo nutarimą ir ap- 
tiekorius turės užmokėti Dol- 
phisui 2000 dol.

užmokėjo 200 dol. irpasiliuo- 
savo. Kada tai ir tūlos So. 
Bostono lietuves, kurios mėg
sta gražiai pasipuošti, taipgi
papuldavo...

S didžiausias 
JĮ DARBININKŲ 
į* SĄVAITINIS 
fi LAIKRAŠTIS KOVA LEIDŽIAMAS 

LIET. SOC. 
SĄJUNGOS 
AMERIKOJE

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

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsių Lietuviškų—Lenkiškų Vaistų

___ __ **

Tuojaus išeis iš po spaudos

Jean Sutherland, kuri atvy
ko į National Theatrą persi- 
statyti, kjek gabi ji yra plau
kime, nušoko 24 lapkr. nuo 
Dover gatvės tilto (nuo 50 
pėdu augščio) ir plaukė šal
tame vandenyj kelis šimtus 
mastu. Apie 3000 žinomu 
matė jos plaukimą.

Bostono Fisheries kompa
nija iš No. 131 State gatvės 
padavė prašymą Jur^gtiniy 
Valstijų apskričio teismui 
apie subankrūtijimą. felė- 
dies paduota už 22,669 dole
rius. Daugelio žmoniŲ pini
gai turės žūt.

Lynno majoras Connery 
pradėjo žodžiais atakuot Ly
nno gazo ir elektros kompa
niją. Miesto valdybos susi
rinkime jis pasakė, kad Lyn
no piliečiai ir valdyba turi 
paimt kompanijai už gerklės.

, Ponia Katrė McCann iš 
Fall River liko areštuota Bo
stono vienoj didelėj krautu
vėj už pavogimą 6 šlebiu, 
vertės 31 dol. Ji turėjo su 
savim bankos knygutes, ku
rios rodė, jog ji turi pasidė
jus 11,000 doleriy. Policijos 
teismas į 
bausmės 
amžiaus.

rė jai 100 dol. 
esanti 80 mėty

Tula Clara Edwards iš No. 
251 Columbus Ave., žinoma 
kaipo South Endo labdarė, 
irgi liko suareštuota už va
gystę krautuvėj ir nuteista 
ant 20 diemj į kalėjimą. Ji

Skelbiama, kad pastaruo
siuose Mass, valstijos urėd- 
ninku rinkimuose įvykęs to- 
kis aiškus balsu pirkimas, 
kad būsiąs suareštuotas de
mokratu kandidatas, leite- 
nant gubernatorius ir dau
gelis kitu kandidaty. Ypač 
New Bedforde daug balsu li
ko nupirkta. Karčemų sa
vininkams įvairiuose mies
tuose duodama buvo po 300 
dol. ir prižadėta palikt “lais- 
nius” jei jie kalbįs. ir girdys 
balsuotojus palaikyti žino
mos partijos kandidatą...Bet 
juk tai ne naujiena...

Keturi piešti paveikslai bu- 
vusiuju Mass, gubernatorių 
Bates, Douglas, Guild ir 
Draper greitai bus pakabinti 
valstijos name (State House). 
Už kiekvieną valstija turės 
užmokėt po 1000 doleriu, nes 
1907 m. nutarta liko legisla
tures,’kad valstija turi mo
kėt už gubernatorių paveiks
lus. Tai mat, kur aikvojami 
žmoniy pinigai.

Petras Ducas iš W. Lynno, 
kuris kaltinamas padegime 
savo krautuvėlės ant kampo 
Summer ir Linden gatvių, li
ko sulaikytas po 2000 dol.pa
rankos. Lynno apskričio 
teismas rado jį kaltu ir ati
davė bylą į augštesnį teismą.

Girdėt, kad tėvas kapuci
nas lankosi Worcesteryj. Ne
užilgo jis pribus į Bostoną ir 
sakys savo pamokslus, naiki
nančius protą ir traukiančius 
ašaras iš tuščiu pakaušiu. 
Patartina bostoniečiams pri- 
sisiūt skepetaičių, kurie eis 
klausytis jo pamokslu. Wor
cesteryj jis sukėlė baisius 
vaidus tarp lietuviu.

Gryno aukso žiedus 14K. gausite pas 
Petrą Bartkevičią. Du šliūbinius žiedus 
už 8 dolerius, ką kiti neparduos nū 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.

Reikalingas
BUČIER1S, kuris kalbėtų lietuviškai, 
lenkiškai ir angliškai. Gera mokestis 
atsakančiam vyrui. Kreipkitės prie:

ENDICOTT MEAT MARKET
13 15 Causeway St., arti North Station 

Boston, Mass.

DIDŽIAUSIS IR r~> AI II TCT
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Parengtas

So. Bostono Lietuvių Ukėsų Kliubo
• Atsibus

30 Lapkričio (November) 1911
(TMAINKSaiVlINQ DAY)

Puikiausioje svetainėje
KNIGHTS of HONOR HALL

730 Washington Street, Boston, Mass.
Prasidės 2 vai. po piety ir trauksis iki 12 vai. nakties.

Visus širdingiausiai užkviečia atsilankyti
KOMITETAS.

7T A W patarimas
I j'V /\ I APŽIŪRĖJIMAS
1 X M 1V.2VJĮ APKA1NAV1MAS

Del apvilkimo ir sutaisymo suaugusių ir vaikų 
sugadytus DANTIS ištraukiame O V K A. I .

I Baigęs mokslą Harvardo Universitete, taipgi
Berlyne ir Peterburge.

DR. M. L. HOOVER, Dentistas
Harrison Ave., BOSTON 

" ' ..
■

Jit • ' . ■

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

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

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

“KOVA” tikrinusias darbininkų laikraštis.
“KOVA” paduoda žinias iš viso svieto.
“KOVA” metams $2.(H) Amerikoj ir kitur.

Prisiyskit už 1c. krasos ženklelį, gausite vieną “Kovos” num. pažiū- 
rčjimui.

99 1SL5 E. Moyamensing Avė. į
V fiSl PHILADELPHIA, PL^ININ’A. ■ 

44444444444 '444444444 *44444444444444444444444444444)

naujos K N Y (i O Slabai žingeidžios ■ i T ■ \ J
PASAULIŲ RATAS. Astronomiškas 

aprašymas mūsų saulinės sistemos.... 25c
NAUJAUSIOS DAINOS IR EILES.

Čia telpa apie 80 įvairių dainų.............20c
KERŠTINGA MEILE. Tragedija 3-se 

aktuose. Labai žingeidi skaityt ir pa
ranki lošt .................................................10c

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

Taipgi gaunamos visokios lietuviškoj 
kall)oj kningos. Reikalavimus ir pini
gus siųskit šiuo adresu:
I Q’TOHPI IQ 30 VVe«t Broadway U. OINVI LJO, so. BOSTON, MASS.

VADOVAS KELIAUJAN
TIEMS Į AMERIKĄ IR 
IŠKELIAUJANTIEMS.

Jeigu nori žinot apuTvisas 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 pinigai, tai pri- 
siųsk 15c. stampom žemiau nurodytu 
adresu, o apturėsi minėtą knygelę.

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

20 metų senas laikraštis

“LIETUVA”
Išeina kas Pčtnyčia 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- 
mškų ir kitokių draugysčių.

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

UŽSIRAŠYTI “LIETUVĄ” GALIMA KIEKVIENAME LAIKE.
Užsirašant “Lietuvą” reikia drauge ir prenumeratą siųsti per pač- 

to IVUmey 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.

Telephone Port Hill 504

ADVOKATAS
ATLIPKI) VISOKIUS REIKALUS

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

lietuviškai 
lenkiškai 
rusiškai 
latviškai

I RANShhR Gyduoles sutai- 
ARTIEKA somos atsakan- 
. ——..... čiai pagal viso
kius receptus perregistruotą aptiekoriy. 
Užlaikome Cigarų, Sodos ir Visokių 
Saldumynų (kendžių). Atsilankykite!

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

Kalbu

Morris Katzeff
294 Washington St.

Room 738 BOSTON, MASS

SENIAUSIAS RUSIŠKAS

DAK TARAS
B. U. BKRNARL)

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,

“VIENYBE LIETUVNINKŲ’’
įkurta 1886 m. Laikraštis išeinantis jau 26 metus.

Preke metams Amerikoje $2.00; pusei - $1.00.

SENIAUSIA, DIDŽIAUSIA VII:- A /TCIUTJ 1 D A 
NATINĖ LIETU V. ^ROOKLYNE AU dl 1 LJ IKY*

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 j 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 BODAS mokytis ra
šyti be mokytojo....................... 10c

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

Pinigus siųskit per Money O r- 
(Ųe r šiuo adresu:

P. MIKOLAINIS
Box 62, New York City.

lietuviškai-lenkiAkai-rusiSkas 
daktaras

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

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

Telephone Richmond 1967-R.

.v- ■

bet lipk vienais

DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA i OLSELIS!
/ _ 4,Vyno, Visokių Likierių, Degtines, Rusiškos Monopolkos”, 

Šampano, Alaus, Bliaus ir visokių importuotų gėrimų.
Kas atsilankys pas mus ir nusipirks.ant švenčių ko^ciy nors gėrimų, tas 
gaus dovany PUIKŲ KALENDORIŲ. Atsilankykite po šiuo adresu: 
Taipgi duodame kalendorių ant torielky su prezidertty paveikslais.

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

25e., 50c.

i k am s

I TURINYS: Peržvalga; Pramone ir Prekyba (G.J.I-eveskio ref.); Naminė’ 
Higiena (M.Jurgelionicnės ref.); Iš sveikatos srities (DrsA.L.Juška); lOmeti- 
nės “Aušros” sukaktuvės; Edisono gyvenimas ir darbai; Nuo kada žmones 
vartoja Kalendorius; Ką veikė Milwaukee's socijalistai (iliustruotas); Pir
moji Gegužės; Nuo ko paeina raudonoji Vėliava; Kaip likti piliečiu (liet, 
ir angliškai); Patarimai gyvenimui; Eilės; Informacijų Skyriai; Pasakaitės; 
Įvairus Receptai; Visokios Statistikos; Juokai ir šiaip įvairus raštai ir 
naudingos žinios. Puikiai iliustruotas; daug paveikslėlių ir pagrąžinimų. 
Naudingiausias, gražiausias ir geriausias už visus Kalendorius. Didumo 
7x10 coĖip į 100 ar daugiau puslapių.

Kairei 25 centai. Agentams geras uždarbis.
Kas prisius 25c, tam pridėsime gražų kišėninį kalendorių Dovanų.

d. ILGAUDAS, 1613 S. Halsted st., Dept 5, Chicago, III.

25c. 
50c.

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

Peran t iįjurėk, kad butų ta markė, 
o sausi teisinki.).

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

Egiutero No. 1. 
Egi u te r o No. 2. 
Žmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis 
Trejanka - 
Limmentas V;
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Balsams s - 
Antylakson dė Vaikų - _ - 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių 

,, nuo Kirmėlių del suaugusių
Vanduo nuo Akių Skaudėjimo - 
Ugniatraukis - 
Skilvio Lašai - - - -
Gyduolės užlaikymui Viduriavimo 

ir Kruvinosios - 
“Uicure” arba gydymas 

Reumatizmo -
Gyd. dėl nemalimo Pilvo - 
Milteliai apstabdymui 

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

Prakaitavimo Kojų
Geležinis Sudrūtintojas Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaikų 
Vaistas nuo Papauto (Corn (Jure) 
Gyduolės nuo Grippo 
Plaukų Apsaugotojas 
Muilas Plaukų Saugotojas 
Milteliai nuo Kepenų 
Valytojas Plėmų Drabužiuose - 
Rožės Baisumas 
Kinder Baisumas 
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

Gyduoles ir Mostis nuo Parkų 
k ir Niežų - 
Gyd. ir Mostis nuo Dedervinės 
Gyduolės nuo Paslaptingos Ligos

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip
gi privalo užlaikyti visada musų puikias 
Lietuviškas 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.

Vaikų

75c.

$3.50 
50c.

10c.
10c.

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

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

,$2.00 
$1.00

$1.25

25c.
25c.
25e.
50c.
5c.

25c.
$1.00
25c.

i arba
abelnai Skausmo ir Skorbuto $1.25

$2.00
$2.00

$50

o)

CJ

Tel. 1990 Roxbury

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

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

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

MASS.

ir ang-

8
(U

Telephone 4 221-M Oxford.
DR. ST. ANDRZLJEWSKI

Vienatinis Lletuvlikus ir Ixnklikav

DENTISTAS
Sugedusius dantis 

pataisome. Skaudan- 
Čius ištraukiame be 
)°k’0 skausmo.

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

(0
*^4c)4c>4S4D4c)4e©4c)4c)4c)^94c)i< BOSTON, MASS.

e)s
5 
g
S

Akušerka
F. STROP1ENE

Pabaigusi kursą Womans Medi
cal College, Baltimore, Md.

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

4 
(0

OPI-ISAS RANDASI:
30 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.

TV

X
(O
M 
(0

ic)4c)4S®4c)4c)4c)4c)4c)4c)4c)404©4

Užlaikom didelę

Deimantų, Laikrodžių Waltham ir 
Elgin, ir Šliubinių 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.

S ^212 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 Kataliogų, kuriam 
atras dai ,elį visokių daiktų. Musų 
JBanka priima pinigus užčėdyjimui ir 
moka 4-tą 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:
Geso. a. pupausky 9c @

S342 SO. LEAVITT ST. CHICAGO, IL’ .

VIENINTĖLE SĄKROVA

Ruskos Degtines.
Kurie tik rengsite Balius arba vestu

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

JOSEPH P. SPANG
579-589 Atlantic Avenue

BOS COIN, M/X.2S2S.
Tai vienatinė vieta, kur galite rast 

geriausį patarnavimą. Pas mus dirba 
lietuvis STANISLOVAS MATCHES, 
kuris parduos pagal žemiausias prekes. 
Negalint atvažiuot, atrašyk laišką, pa
rašyk, kokiy gėrimų ir už ki<*k nori, o 
męs prisiusime.' Laiškus rašykite lie
tuviškai. Pinigus galit siųst kaip pa
rankiau.

Neužmirškit musę adresą ir vardąl^
Eit tik dvi minutes nuo South Station. 

Atsilankykit visi.
Su pagarba ST. MATCH US.

Užsiprenumeruokite ‘Laisvę’ 
tik $2.00 metams.

Feeling Fif’Every Day
Infliienzos arba irmp- 

dies užpuolimai naktimis 
arba kosulys ir die- 
girnai jūsų raume- ugL 
iiyse iš nusidirbi- 
ino, nepaguldys 
jus, jeigu lur^sl^j£y

D r.
Richter'io

Pain
ExpelleriK 

Į namuose ir yial ' 
i tuojaus imsite
vartot. 25c. ir 50c. aptiekoae. 

^Sergėkis pamėgdžiotų vaistų.

cSp F. AD. RICHTER 4 CO., 215 Petri Mreel. Mew Tod 

A'f I Richter io Congo PillAs yra geroa nuo 
kr 11 Zi' i viduriu sukietėjimo. 25c. ir Wc

50,000
KNYGŲ

Vysai Dykai Del Vjru
„ Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk del vyru. 
Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo užnuodijama krauja 
arbasypili, nubiegima sieklos, patrotitu styprtbe, pučkus 
ir kitus išmietimus, negromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, runia- 
tizina, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas, 
strietura irvysasvyru lygas, gal būti išgidomas sava 
narnose privatiškai, slapta ir labai pygjai. •

Ta, dykai igauta knyga, pasakis jums kodėl jua 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katros ture žinoti kožnas vedes arba 
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijaltsku 
lygu. Temvkit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
tižmokain tiž pačto, ing uzpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adreaa ant 
žemiaus paduotu kuponu, katrų siusk mums šeųdena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER 4 CO., L 906 22 Fifth Avmmn. CUcarM

Godotinas Tamista: Pagal Tamistos prižAiejtna, a6 norleėjaa 
jog Tamista prisiustumei man vysai dykai vėua Jpsu knyg-adel vyra.

Vardas

Adresas; Steitas

j LAIVAKORTES, 
■ Kam gi Laivakortes pirkt pas kokį ten žydelį, kad galima gaut pas lietu- Q vį agentą atvažiavimui ir išvažiavimui net 9-niy kompanijų l-mos, 2-ros R ir 3-Čios klesos laivais?

Ciair PINIGUS jums pasiunčia į visas pasaulio dalis greitai ir pi
giau negu kur kitur. Važiuojantiems Lietuvon parūpinu guberskus psė- 
portus, taipgi ir atvažiuojantiems jokios baimės nėra pereit rubežiy 
(gronyčią). Važiuojančius patinku ant stoČiy Bostone ir New Yorke, 
nes aš užlaikau 2 offisu. Norėdami Pinigų siyst ir pirkt Sifkorčiy, pra- 
SykiCaplikacijos, pridėdami už 2 c. stempą iš jums artimiausio offiso.

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