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AMERIKOJ
Didžiausia slaptybė kovoj 
“ triūso su kapitalu. '

Los Angeles, 2 gruodžio. 
—Šiandien visi laikraščiai 
pranešė, kad James ir John j 

McNamaros, kuriedu buvo ( 
kaltinami sudinamitavime 
“Los Angeles Times” laik
raščio raštinės, prisipažino 
prie kaltės. Yra tai nepapras
tas ir nelauktas atsitikimas, ( 
kuris tartum baisus uraganas 
sujudino visus Amerikos gy
ventojus. Skaitytojams yra 
žinoma, kad John McNama
ra buvo Tarptautinės Tiltą ir 
Geležiniu Budavojimo Darbą , 
Unijos kasierium ir sekreto
rium. Jis ir jo jaunesnis bro
lis liko apkaltinti sudinami
tavime “Los Angeles Times” 
raštinės, kada jiedu gyveno 
Indianapolyj. Privątiška Wil- 
liams’o Burns’o šnipą kom
panija juos suareštavo ir iš
gabeno priešingai įstaty
mams į Californijos valstiją. 
Sykiu suimtas liko ir tūlas 
Ortis McManigal, kuris ftuoj 
prisipažino esąs kaltas ir liu
dija tą patį apie McNama
ras. Tikėta, kad jis yra Burn
s’o šnipą agentūros agentu ir 
yra kapitalistą papirktas.

I kalėjimą pas McNama
ras atsilankė Ąmerikos Dar
bo Federacijos prezidentas S. 
Gompers ir daugelis kitą žy
mią darbininką uniją ir par
tiją vadovą, kad ištirti, ar 
McNamaros yra kalti, ar ne. 
Visiems duotas buvo drau
giškas, tikras, neabejotinas 
atsakymas, kad tiedu vyru 
sėdi nekaltai, kad kapitalis
tai nori juos nužudyti ir su
griauti darbininką organiza
ciją. Ypač S. Gompers po Mc- 
Namarą atlankymo išėjo su 
tikra-viltim apie ją nekalty
bę ir kvietė visus darbinin
kus apgint savo draugus. Vi
sur buvo rengiamos prakal
bos, protestai, renkamos au
kos.-. Darbininkai gausiai au
kavę ir buvo pasiryžę kovot 
iki galo už McNamarą ištei
sinimą. Amerikos Darbo Fe
deracija paaukavo ketvirtda- 
lį milijono dolerią bylos ve
dimui. Jau buvo apginimo 
fonde apie milijoną dolerią. 
Nusamdyti liko geriausieji 
advokatai, tarpe kurią yra ir 
Clarence Darrow, išvadavu- 
sis Haywoodą, Moyerį ir 
Pettibone nuo mirties. Dar
row yra socijalistas irgeriau- 
sis advokatas ne tik darbi
ninką šalininką tarpe, bet jis 
viršija savo gabumą visus A- 
ąierikos advokatus. Taip ir 

' tikėta, kad McNamaros po 
ilgos kovos liks išteisinti. 
Tuo didesnė viltis buvo, kad 
šiame utaminke yra Los An
geles miesto viršininką rinki
mai ir kandidatu į majorus 
yra pastatytas socijalistas. 
Job Harriman, kuris be ma
žiausios abejonės būtą likęs 
išrinktas (o gal ir liks). Taip 
sakant, McNamarą byla sto
vėjo geriausiose vėžėse ir A- 
merikos darbininkai laukė 
pergalėjimo. Ir štai šiandien 
gauname žinią, kad James 
McNamara pagal advokato 
Darrow’o patarimą prisipažį
sta esąs kaltu. Utaminke jis 
prisi^ažjsiąs prieš prisieku-

siąją teismą. Kapitalistą i 
laikraščiai gieda himnus Dar- -i 
ro\y’ui ir McNamarams. Jie < 
džiaugiasi, nes tokis prisipa- < 
žinimas būtą ją milžinišku i 
laimėjimu. Vienok kaip keis
tai viskas tas išrodo, kaip ne
sinori tikėti tokiai žiniai, ka
da pamisliji, jog prisipažini
mas įvyksta kaip tik rinki
mą dienoj. Suprantama, to- : 
kis McNamarą prisipažini- < 
mas duos nemažą smūgį so
cijalistą kandidatui Job Har- 
rimąnui. Kodėl gi prisipaži
nimas neįvyko ankščiau ar ; 
vėliau? Juk kaip Darrow, taip 
ir McNamaros kėlė triukšmą 
laike teisėją rinkimo, stengė
si pavaryt teisėją Bodwell’į. . 
Nesinori tikėt, kad kapita
listams būtą pasisekę papirk
ti Darrow’ą arba McNama
ras. Vienok šitą abejonę iš- 
aiškįs greita ateitis. Mažu, 
kapitalistai tyčia paleido 
gandą apie McNamarą prisi
pažinimą prie kaltės.

Jeigu McNamaros ištikro 
buvo kalti ir tik dabar prisi
pažino, tai jie, kaip Ameri
kos Darbo Federacijos orga
nizatorius New Yorke sako, 
yra bjauresniais žmonijai, 
negu Juda Iškąri jotas ir Be
nediktas Arnoldas. Ameri
kos darbininkai tikėjo ją žo
džiui, kad jie yra nekalti, dė
jo aukas, degu ‘kerštu prieš 
ją apskundimą. Ir argi jiedu 
apgautą milijonus darbinin
kų? O jei jiedu yra nekalti, 
argi jiedu suloštą Orchardo 
rolę, kuris kapitalistą papirk
tas liudijo, jog Haywood, 
Moyer ir Pettibonejį pasam
dė gubernatorią užmušt, ką 
jis ir atlikęs, nors viskas tas 
buvo pilnų melu.

Sakoma;'" kad avokatas 
Darrow neradęs kitokios išei
gos, kadangi darodymai bu
vę labai aįškąs prieš McNa
maras. Kadangi raštinei 
plyštant žuvo 21 žmogus, tad 
McNamaroms gręsia mirtis, 
o prisipažinimas suminkštįs 
jiems bausmę. James McNa
mara prisipažįsiąs kalčiausiu, 
kad išteisinti brolį. Tokiu 
būdu jis liksiąs pasodintas į 
kalėjimą ant viso amžiaus, o 
brolis sėdėsiąs tik 14 metą ar 
mažiau. Advokatas Darrow 
ginsiąs juos kiek galėdamas, 
kad sumažint bausmę. Byla 
būtą atsiėjusi' valstijai apie 
milijoną dolerią, o iki šiol iš
leista tik 200,000 dolerią, to
dėl liksią 800,000 dol. Iš tos 
priežasties ir bausmė būsian
ti sumažinta ir Darrow skai
tomas labai geru piliečiu, ku
ris liepimu prisipažinti sutau
pęs valstijai tiek daug turto.

Ortis McManigal tuoj lik
siąs išleistas iš kalėjimo, nes 
jis pats prisipažino prie kal
tės, kaip tik jį suėmė ir liu
dijo prieš McNamaras.

• Šnipas W. Burns jaučiasi 
didžiu žmogumi Arperikoj, 
jei ne visame pasaulyj. Jis 
žada areštuoti dar daugiau 
darbininką organizaciją va
dovą ir dar didesnes vietas 

’ užimančius, kadangi esą dau
giau dinamitavimo dalinin
ką. Kaip vienas advokątas 
skelbia, bus kabintasi ir prie 
Amerikos Darbo Federacijos, 
nes McNamaros išleisdavę 
gana daug pinigą dinamita- 
vimui ir papirkimams ypatą

■ • I ' ' 'n '' j/ .6

ir jie turėję tuos pinigus gaut 
ne iš kitur, kaip iš minėtos 
organizacijos. Šiaip ar taip, 
o kapitalistai dės visas pa
stangas, kad kuodaugiausiai 
išgaudyt darbininką vadovą 
ir suardyt jų organizacijas.

Pabaigoj turime primint, 
kad broliai McNamaros yra 
tikinti žmonės ir nėra jokie 
socijalistai, todėl jie turėjo 
didelę simpatiją nuo fmi
nios, vienok nenorime tuo- 
mi pasakyt, kad tikinti žmo
nės negali atlikt gerą darbą 
arba abeją darbą.

Didelė unijistą dalis reika
lauja, kad McNamaros būtą 
nubausti pagal įstatymus, 
jeigu jiedu ištikrąją yra atli
kę, tokius bjaurius darbus ir 
dar iki pat šiol drįso meluot 
visiems Amerikos gyvento
jams. •

Socijalistai vistiek varo 
smarkią rinkimą agitaciją, 
nes McNamarą prisipažini
mas neikiek nekenkia jiems, 
kadąngi tiedu žmonės nebu
vo socijalistais, o jei socija
listai darbavos ją paliuosavi- 
mui, tai tuomi parodė, jog 
jie nepaiso, kokią pažvalgą 
darbininkas yra kankinamas, 
ir stengiasi išgelbėti ji, soci
jalistai irgi tikėjo, jog Mc
Namaros nėra kalti. Todėl 
Los Angeles’o gyventojai 
vistiek paduos už socijalistą 
partiją kui'-kas daugiau bal
są, negu kitais metais.

Nelaime ant laivo.
Pittsburg, 3 lapkr. — 5 

žmonės liko užmušti, 2 mir
tinai sužeisti ir 8 kokiu tai 
būdu išliko, kada laivas “Di
amond” suplyšo į skeveldras 
ant Ohio upės, 5>mylią atstu
me nuo šio miesto,.
Šnipas Burns bus 

skųstas. *
Indianapolis, 3 fe-ruod.— 

Čia pasklydo gandas, kad 
McNamarą prisipažinimas 
prie kaltės davė progą advo
katui Darrowui apskąsti šni
pą viršininką W. Burnsą už 
pavogimą McNamarą iš vie
nos valstijos, kad išgabent į 
kitą. Kol kas dar skundimas 
neįvyko, bet laukiamas labai 
artimoj ateityj.
Mexikos armija bus padi

dinta.
Mexico City, 2 gruodžio. - 

Mexikos armija bus padidin
ta nuo naują metą 15 tūk- 
stančią kareivių. Pereitą me
tą liko išleistas įstatymas su- 
lyg kurio Mexikoj bus pri
verstinas tarnavimas kariu- 
menėj. Šita tiesa įvedama 
nuo 1 sausio. Ir kadangi bi
joma revoliucijos iškilimo, 
tad bus paimtą daugiau ka- 
reivią.
Ką socijalistai daro kon

grese?
Washington, 3 gruod.— 

Socijalistą kongresmanas iš 
Milwaukee, Victor Berger, 
paduos kongresui reikalavi
mą moterims lygią tiesą, pa
ėmimo į visuomenės rankas 
geležinkeliu, expresą, kasyk
lą, telegrafo ir telefono.

Nuo rūkymo žuvo.
Woonsocket, R. L, 3 gruo

džio.—Antanas Christian iš 
Oxfordo, Mass., liko 2atras- 
tas ne,

a p

UZS1ENYJ RUSIJOJ
karalius ir imperatorius.

Bombai, Indija, 3 gruod.- - 
Anglijos karalius Jurgis at
vyko su savo žmona į Indijąf 
kur jiedu bus vainikuojami 
imperatoriaus vainiku, nes 
Anglijos karalius yra Indijos 
imperatorium. Šitos šalies 
gyventojai laikomi baisiame 
prispaudime ir tąmsybėj, ar
šiau • negu Rusi j o j \
Tarptautiška konferetacija

Haga, Holandija, 3 gr.— 
Čia atsivėrė tarptautiška 
konferencija apsvarstymui 
kovos budy prieš opiumą ir 
sutvarkymuį sumanymo, ko
kie įstatymai turi būti išleis
ti link jo. Svarstoma irgi 
apie kokeną ir morfiną. De
legatai dalyvauja iš Prancū
zijos, Vokietijos, Rusijos, Ita
lijos, Japonijos, Niderlandi- 
jos, Persijos, Portugalijos, 
Siamo ir Amerikos.

Norėjo užmušt korės-

žiaus laikraščio “Temps” ko
respondentą Jean Carrere 
norėjo nužudyti vienas tur
kas restorane. Sprendžiama, 
kad tai Jaunaturkią organi
zacijos nario pasikėsinimas, 
nes korespondentas nuolatos 
pranešdavo žinias, įžeidžian
čias Turki i ą. / e L

ėda karę su

Londonas, 2 gruod.—An
glijos valdžia kviečia Persiją 
išpildyt Rusijos reikalavimus 
ir susitaikyt. Nors Persija 
buvo žadėjus taikytis, vie
nok apsvarstyta, jog Rusijos 
reikalavimai yra perdideli, 
,o Persijos ižde pinigu stoka. 
Kabinėtas nutarė Velyk pra
dėt karę su Rusija. Persu 
jausmai yra taip įtempti prieš 
Rusiją, kad visi gyventojai 
ketina eit muštis. Rusija da
vė paliepimą kariu menės ko- 
manduotojui Rešte, kad jis 
pasijudintu link Persijos sos
tinės Teherano. Kariumenės 
4000 jau maršuoja. Laukia
ma susirėmimo. Amerika ke
tina įsimaišyt į Rusijos su 
Persija ginčus, ..kad apgint 
Amerikos milijonierių Šuste
ri, kuris yra Persijos gene- 
rališkuoju iždininku ir prieš 
kurį Rusija yra pasiryžus ko
voti. Taigi Amerika visai 
skersai pradeda žiūrėt į Ru
siją ir gali suduot jai per 
kaili. *

tas negyvas lovoj. Jis čia 
gyveno kelias sąvaites. Lo
voj jis rūkė tabaką, nuo ko ji 
užsidegė ir ^Christian turėjo 
pralaimėt gyvastį. Narnąs 

1 tik biskj^apsvilo.

Priėme atgal studentes.
Švietimo ministeriui lei

dus priėmė 12 prašalintą stu- 
denčią į moterą institutą. Ją 
tarpe liko priimtos 7 žydės. 
Išviso į institutą priimta 
1154 klausytojos, tame skai
čiuje 31 žydė. Nepriimtos 52 
studentės.

Nubausti laikraščiai.
Rygojlatvią laikraščio 

“Aušra” (Auseklis) .redakto
rius nubaustas^ 300 rb. arba 
dviem mėnesiais arešto; Jal
toje, įsakius Dumbbadze, iš- 
siąstas redakcijos “Jaltos Ži
nios” prižiūrėtojas Čudov; 
Chersone nubausta 200 rub. 
“Golos Juga”; Ekaterinosla- 
ve apskričio teismas nubaudė 
sekretorią ir redaktorią “U- 
ralski Krai” 6 mėn. kalėji
mu už straipsnį apie Levą 
Tolstoją. Beto redaktorią 
nubaudė 300 rb. Krėtė Re
dakcijoje “Uralskaja Žiząt’.

Žemės drebėjimas.
Viernyj spalią 30 d. 8 vai. 

15 min. ryto buvo jaučiamas 
smarkus žemės drėbėjimaš.

Teismai ir kratos.
Charkove 7 žm. nubausti 

20 met. Liepojuje padaryta 
kratos: moterą draugijoje, 
latvią ir kitose. Yra areštuo
tą. Ekaterinodare nubausti 
mirtin du. Tiflise vienas, Vi
tebske žandarai padarė labai 
daug kratą. Keli žmonės 
areštuoti. Vienu moteris ligo
nė net keltis nuo patalo ne
galinti pasodinta kalėjimam

Prašalino..
Iš Dorpato universiteto 

prašalinta 252 studentu dėlei 
neužsimokėjimo mokesčio už 
dabartinį semestrą.

Maras.

Chinijos revoliucija.
Nanking, 2 gruod.—Mies

tas Nanking visai atsidūrė 
revoliucijonierią rankose. 
Prisiėjo pramušt vietomis 9 
pėdą storio ir 19 pėdą augš- 
čio sienas. Mančujiečią du 
vyriausieji generolai suareš
tuoti. Sukilėliai žudo man- 
čujiečius už surengtas vaiką, 
moterą ir vyrą skerdynes. 
Kur tik pasitaiko sugaut val
džios kareivį, ten tuoj nule
kiamo galya nuo pečią. Re-, 
voliucijonierią čia dabar yra 
10,000 ir jie visi gerai apgink
luoti.

Orlaiyininkas žuvo.
Munich, 3 gruod. — Orlai- 

vininkas Reeb lėkė iš Muni- 
cho į Nuremburgą ir taip 
staiga nukrito, Kad tuoj pa
simirė.

tinasi maras.
' Badas.

Saratovo gubernijoj 50% 
valstiečią neturi ką sėti. Dėl
to gubernijos žemdirbystės 
komisija sutiko tam dalykui 
paskirti 4 mil. rub. -
Bado baisenybės ir kova su 

juo, ligos.
Jau vienas žodis badas iš

tartas sukrato žmogaus ner
vą sistemą, pastato plaukus 
ant galvos... Bet už vis bai
siau,kuomet prisieina skaity
ti ' žinutes iš badaujančio ■ 
kampelio. “Vaikai jau IĮ 
mėn. kaip minta gilėmis. Bet 
ir tą jau neturi. Sniegas pa
slėpė paskutinį ją maistą”. 
Taip rašo iš vietą, kur gyve
na baškirai. Bet čia tik kal
bama apie vaikus. * O ją tė
vai, motinos, broliai... jie jo
kio maisto neturi.

Valdžia taiso darbus. Taip 
Saratove prie tokią valdžios 
įtaisytą darbą dirba apie 
9000 žm., bet ten nat reika
lauja pagelbos 90000 žm.

Pridėkim dar prie to ligas, 
bado sankeleivius, tuomet sto
sis prieš mus liūdnią liūdniau- 
sis vaizdas. Ligos gi nesi
liauja. Kova su jomis, kaip 
ir su badu, labai menka: žmo
nės palikti likimo malOnęį. 
Plėšimai, kratos ir areštai. 
• Berdianske netoli stoties 
apiplėšta 3 žmon., vienas iš

ją sunkiai .sužeistas. Paėmė 
800 rb.; Kutaise 20 plėšiką 
apiplėšė gelžkelio stotięs ka
są. Užmuštas sargybinis ir 
sužeistas viršininko padėjė
jas. Netoli Caricino ant Vol- 1 
gos apiplėšta laivo kasa “Bo
ris”.' Netoli Novočerkask’o < 
apiplėšta stoties Vlasovka 
kasa. Liepojuje suimta s.-r. j 
susirinkimas. Po to buvo : 
kratos, areštai. Rasta pas 5 
žhi. nelegalinės literatūros. 
Išviso buvo areštuota25 žm., 
bet 12 žm. greitai paleido. 
Rygoje buvo daroma daug 
kratą darbininką tarpe. Pa
imta 8 mauzeriai—šautuvai, 
30 revol., 1500 patr., 15Č ar
šiną bikfąrdo virvutės, 25 pi
roksilino lentelės,keletas pel
iją ir daug sprogamosios me- 
degos. Areštuota 12 žm. 
Kratos Peterburge.

Ištrėmė.
Varšavbje suareštavo 

tramvajaus 35 tarnautojus. 
Dabar 17 žm. iš ją adminis- 
tratyviškai išsiunčia iš Lenki
jos ribą.
Tolstojaus veikalą^—ne 

Tolstojaus.
Vadinamasai Tolstojaus 

komitetas Maskvoje, kaip ra
šo “Birž. Vied.”, gavo šio
mis,’ dienomis' šitokį laišką: 
“Gerbiamieji! Kadangi tik 
ką išėjęs iš spaudos tariama
sis Levo Tolstojaus veikalas 
“Gyvasai Lavonas” yra tik 
ištraukos iš mano parašyto 
veikalo “Gyvasai numirėlis” 
(Živoj mertvec), kurį aš pa
rašiau 1898 m., aš pasiūlau 
Tamstoms, nelaukiant teis
mo, kur aš aiškiai mokėsiu 
išrodyti savo žodžio tiesą, 
perduoti tuojaus gautuosius 
iš Maskvos Dailės Teatro 10- 
000 rb.ciesorienės Marės įstai
gą kason, būtent mano var
du. Honorarus gi nuo kiek
vieno spektaklio prašau in- 
duoti man pačiam. Aleksan
dras Solovjovas.

Vagiliai.
Stačiatikią konsistoriuje 

susekta nuolatinį gerbinią 
markią vagiliavimą. Konsis- 
toriaus valdininkėliai pasi
vogdavo nuo prisiunčiamąją 
konsistoriun raštą markes, o 
raštus paslėpdavo. Markią 
prisivogta už didelius pini
gus.

Nuteisti.
Sevastopolyj kariškasis tei

smas 6 kareivius už naujoką 
išnaudojimą ir kankinimą nu
teisė sulyg kalte į kalėjimą, j 
areštantą skyrią ir į pasitai
symo batalijoną.
Kiek Rusijai atsieina kor

tų lošimas. *
Kortą lošimas Rusijoje ga

na prasiplatinęs. Sulig Pe
terburgo kortą fabriko ofici- 
alinią skaitlinią Rusijoje kas 
diena veikia 10 tūkst. kortą 
stalą, prie kurią lošėjai pra
leidžia nemažiau 3 valandas; 
taip kad per metus prie kor
tą sugaišinama laiko ne ma
žiaus 1250 metą. O laikas pi
nigai. Europoje—Francijoje, 
Vokietijoje, Austrijoje — 1 
valanda laiko skaitoma 20 
santimą, t. y. apie 20 k. Pri
imsime, kad Rusijoje laikas 
atsieina tik puse tiek, t. y.
10 k. Prie šitokio išrokavimo 
Rusijai kortą lošimas kasmet 
atsieina 1 mil. ir 95 tūkst. r.

/LIETUVOJ
VABALNIKAI (Pan. pav.).
Spalio 24 d. siautė čia di

delė vėtra, kuri išvertė ne
mažai tvorą, apdraskė sto
gus ir nekuriems malūnams 
nulaužė sparnus. Vabalniką 
gi malūnu sparnams trūkus 
liko užmušti 2 arkliai Ilglau- 
kio kaimo ūkininko Barono 
ir Lamoką Aukštikalnio.

VILNIUS. Vilniaus lietu
viai susilaukė nepaprasto 
svečio; Helsįngforso univer
siteto profesorius d-ras Nie
mi atvažiavo čia ilgesniam 
laikui tiririėti lietuviu dainų 
ir kalbos. Ketina jis čia dar
buotis L. Mokslo Draugijos 
knygyne bene iki balandžio 
mėnesio.

I

VILNIUS. Vilniaus gub. 
valstiečiai pareikalavo šp 
met iš žemės tvarkomųjų ko
misijų išskirstyti jiems vien
sėdijomis 40,000 žemės de
šimtiniu. Per 5 savo gyva
vimo metus žemės tvarko
mosios ' komisijos išskirstė 
viensėdijoms Vilniaus gub. 
60,000 žemės dešimtiniu. Šį
met komisijos darbuosis iki 
pat žiemos.

VILNIUS. Pravoslavu mi- 
sijonieriu komitetas susitvė
rė Vilniuje kovai su katali
kybe ir kitomis tikybomis, - 
mūsų šalyje išsiplatinusio
mis. Komiteto pirmininku 
būsiąs Kauno rusu vyskupas 
Elefterijušas.

MARIJAMPOLE. Žanda
ru viršininkas Kislinskis 31 
spalio rytmetį iškrėtė Ma
rijampolėj d-rą K. Grinių, 
paėmė visokiu užrašu, laiš
ku ir knygučių ir patį dakta
rą nugabeno į Kalvarijos ka
lėjimą. Kaltina prigulėjime 
prie L. S. D. partijos ir Augš- 
čiausios Rusijos valdžios įžei
dime. Mat, prieš kokį pus
antro mėnesio d-rui K. Gri
niui, kaipo parodos komiteto 
nariui, buvo atnešęs koksai 
tai žydas du transporantu, 
kuriuodu norėjęs statyti pa- 
rodon kaipo eksponatus. Vie
ną transporantą d-ras K. Gr. 
apsiėmė parodoj pastatyti, 
o kitą patarė nestatyti. Mat, 
jame buvo išrėžyta erelis su 
karūna ir “Bože caria chra- 
ni!” Tai, anot d-ro K. Gr., 
būtu neparanku išstačius pa
rodoj, nes galėtu koksai ne
išmanėlis per parodą nege
rai atsišaukti apie išstatytas 
emblemas ir išeitu majesto-, 
to įžeidimas arba bent ne
smagumas parodai. Nepri
ėmime anų emblemų ir su
randa Kislinskis prasikalti
mą sulig 128 p. krim. įstatu.

Žinoma, tasai dalykas grei
čiu greičiausiai niekais užsi
baigs, nes aišku, kad prasi
kaltimo čia nėra, bet kol kas 
d-rui K. Griniui prisieis ka
lėjime sėdėt ir sveikatą ar
dyt, kuri ir taip nekokia e- 
santi.

Lietuvių kalbos tirineji- 
mas. Prof.- E. Volteris ir 
K. Būga šiomis dienomis bu
vo išvažiavę iš Peterburgo 
į Riežicos apskritį (Viteb 
tirinėti lietuviu k^’ 
kalbos.
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SPAUDOS BALSAI A. AOARON1ĄNUžburtas ratas Kas kaltas? TĖVAS
Verte V. Paukštys

enoro

Nustokime rūkę!

Tarptautiški žodžiai

ateik

o dabar eik

e referatai ne- 
Prakalbos yra

rašančio jauno raštininko, kuris sėdėjo už 
antro stalo ir matėsi tas pats balandis, 
lesantis duonos plutą.

(Toliau bus).

likti referatai ir prelekci jos”
Rodos, dalykas paaiškin 

taą^neblogai.

“Vien. Liet." p. P.J. Mac
kevičius rašo gana nuoseklų 
straipsnelį apię kilusį klausi
mą: Ar prakalbos reikalin
gos, ar vietoj jų turi būt įve
sti referatai? Tarp kitko sa-

elės būna įvairių formų.
Ceme/n tas Jvapna, padaryta iške

liu medegų susivienijimo, kurios drūčiai 
laikosi tarp savęs; taip.tokią vapną pada
ro iš susivienyjfrno deguto su smėliu ir 
klijais.

Cenzorius, žmogus, kuriam paves- 
fžiūrėt knygas, laikraščius ir 

’ sulaikyt, jeigu raštai per
inus arba išeina už doros ry

ta yra*
rankra:
žengia įsta

Bufetas, šėpa arba lentynos sudė
jimui torielkų, stiklų ir kitokių indų; kam
barys, kurio lentynos ir stalai yra apkrau
ti tuščiais arba pilnais indais; išsigėrimo ir 
užkandžių vieta prie teatrų, balių ir kito
kių parengimų.

Bulimija, smarkus apetitas; valgy? 
mas bile ko, neatskiriant gero valgio nuo 
blogo; liga neleidžianti suprast valgių ge
rumo.

Celė, maža klėtkutė arba pūsliukė, 
iš kurių yra smbudavoti organiški kūnai; 
taip iš celių ^susideda mūsų kūnas, medžiai 
ir kitkas

Jis buvo persitikrinęs, kad ant jo Sū
naus susimylės.

Jį pasmerkė mirtin; pagal patarimą 
kitų, tėvas kreipėsi per telegramą prašy
damas, kad jo-sūnui mirties bausmę pa
keistų; jis nė nežinojo, kam buvo pasiųs
tas jo prašymas, kuris buvo parašytas te- 
legrame,—jis žinojo tik vieną: guberniji- 
niame mieste yra kas- toks, kuris gali vis
ką padaryti: pakarti arba susimylėti, ir 
senis buvo persitikrinęs, - kad tas visaga
lintis žmogus išgelbės jo sūnų.

“Susimylės... kaip tai gali nesusimy-

—Krūtinė to balandžio, kuris yra už 
ango. Puikus balandis.

Balandis, nutūpęs ant prielangio, le
sa duonos plutą.

Viršininkas su nusistebėjimu pasižiū
rėjo į senelį.

—Balandis —puikus paukštis... O,kaip 
čia jų daug...— Tuom tarpu per kiemą pra-

“Vien. Liet.’Vgerokai su
duoda lietuvių teatrališkoms 
kuopelėms už nelošimą atsa- 
kantesnių veikalų ir neakto- 
rišką išsilavinimą. Beabejo- 
nės, Amerikos lietuviai men
kai surengid visai atsakan
čių teatrų, bet nereikia iš
leist iš atydos, jog čia teatrų 
perstatymu užsiima netoli 
vien tik darbininkai, kuriems 
nėra laiko ir neužtenka ga
bumo išmokt ilgesnius vei
kalus. Kita yda — tai atsa
kančių salių ir dekoracijų ne
buvimas. Juk rūbams, de
koracijoms ir visam atsakan
čiam prisirengimui reikalin
gi yra pinigai, kurių niekas 
nenori iš savo kišeniaus iš
mesti, o ir būt jų mažai yra. 
Nors “V. L." sako, kad to
kios kuopelės pelno iš savo 
parengimų pinigų kaip šieno, 
vienok ištikrųjų vargiai taip 
yra, nes kartais ir savo, kaip 
girdėt, prideda, o kartais tik 
keli doleriai atlieka.

Kitas dalykas, kad ir vei
kalų atsakančių turime ne- 
daugiausiai. Keno tame kal
tė, sunku spręsti. Gal, dra
maturgai todėl nerašo, kad 
užmokėti negauna, o gal, nė
ra gabių. Kiek galima patė- 
myt, daugelis rašo tokius 
veikalėlius, kuriuos galėtų 
bile kur. ir darbininkai žmo
nės su/ošti. r

Ir vėlei, juk pas visas tau
tas prasideda scena nuo ma
žo, o paskui išsiauklėja. Jei
gu dar amerikonai turi vesti 
kovą už scenos permainymą, 
tai ką bekalbėti apie lietu
vius. •

Šiandien viršininko išveizda buvo 
daug mandagesnė, jis buvo daug geres
nis sepeliui, tik negalėjo ilgai šypsotis.

Senelis stovėjo ant tos pačios yietos, 
vienoj rankoj laikydamas lazdą, o antroj 
— kepurę; visi tylėjo.

Viršininkas žiūrėjo į senelį, rengėsi 
ką-tai sakyti ir tyloj mąstė.

Jis pasitraukė ir padėjo ant stalo pa
pirosą. Senelis matė, kaip kilo iš jo dūmai 
augštyn; jis matė, kaip viršininko dešinė- 
sės rankos pirštai žaidė su popiera, o kai- 
rėsės spaudė kampą stalo.

Senelis laukė; viešpatavo tyla... Gir-

“Reikia žinoti, jogei pra
kalbos turi savo vietą, o pre- 
lekcijos* vėl savo. Paimkime 
sau tokį dalyką, apie kurį ei
na greita ir smarki agitacija, 
paraginimas visuomenės prie 
to ar kito darbo. Argi tada 
galės referatai atlikti šitą 
tikslą? Argi sulakstysi ir per 
laikraščius su j ieškosi, kad 
tau kas referatą parašytų? 
Šitame atv 
gali atlikt, 
reikalingos prie visokio orga
nizavimo bei vedimo streikų, 
demonstracijų. Da ir tuo jos 
yra geros, kad geriau suža
dina žmonių jausmus ir suke-

Šiandien žmonija gyvena 
tartum užburtam rate: mu
šasi, kovoja, vienas kitą stu
mia žemyn, vartoja žiaurias 
priemones vieni prieš kitus, 
plėšia laimę vieni iš kitų ir 
atima net gyvastį vieni ki
tiems. Iš vienos pusės mums 
rodos, kad jau civilizacijos 
laikuose gyvename, iš kitos 
matome kruviną ir pasibaisė-

bausme.
Jei valstybė neišmokina 

žmonių įstatymų, jei jiems 
nėra nuodugniai ir su atkar-1 
tojimais jie išaiškinami, tai 
valstybė neturi tiesos reika
laut, kad žmonės jos išleistų 
įstatymų neperžengtų; ji,ne- 
privalo turėt tiesos tokius 
žmones bausti, nes juk ne 
vaikas kaltas už savo nege- 
rus pasielgimus, jei tėvai ne
pamokina jį elgtis geriau.

Be to, kadangi įstatymai 
laiks nuo laiko keičiami, tad 
valstybė turėty pasirūpint 
kiekvieną sykį, kaip tik įvyk
sta bent kokia permaina įsta
tymuose, sušaukti visus pi
liečius ir išaiškinti jiems įvy- 
kusiąją permainą. Ir tik tuo
met valstybė galėtų kaltinti 
tą ar kitą žmogų, prasižen
gusį prieš įstatymus.

Dabartinė valstybė tyčia 
laiko žmones nežinojime,kad 
tuos kelis centus, ką nuo 
maisto darbininkas nutrau
kė, paimti nuo jo; kad turėti 
nuolatos užtektiną žmcjnių 
skaitlių kalėjimuose, kur už 
dyką atliekami įvairus dar
bai ir vedama konkurencija 
su laisvais darbininkais.

Ir šiuos žodžius jis atkartoja su tvirtu 
persitikrinimu.

Jo tikėjimas turi pamatus ir tvirtus 
pamatus, kuriuos jis savyje surado.

“Turi susimylėti, todėl... kaip-gi tai 
galima paimti gyvą, visai nekaltą žmogų 
ir pakarti, užmušti!... Žmogus gyvena... 
ir tuojaus jo nėra..."—ir kas-tai tamsus, 
liūdnas, ir gyvas užgula ant jo išdžiūvu
sių smegenų, ūkai užtemdina jo protą ir 
galva pradeda drebėti.

‘‘Susimylės... juk pats prašiau... se
nas žmogus... 72 metų amžiaus,—ką-nors 
reiškia pasaulyj žili plaukai?..^ Kiek me
tų mokesčius valdžiai mokėjau, o juk ir 
sūnus tarnavo, karionėj buvo... Pagaliaus, 
šitam sūnui30 metų; tiesus, plačių pečių... 
o akys!... gražus vyras! Ir keno-gi ranka 
gali>kilti prieš jį... Miela žiūrėti..."

Paskutinis argumentas jau rodosi stip
riausiu ... Kaip -gi galima karti tokį vyrą!...

“Susimylės... kaip-gi gali nesusimy- 1 Z-14-T
Dienraščiai važiuoja(tolyn 

ir vargiai pasiseks juos lie
tuviams sugaut, kaip ir gali
ma buvo tikėtis. Taip “Ka
talikas", kuris dar prieš nau
jus metus ketino išleist dien
raštį, įau atidėjo pavasariui, 
nes sako: “Ant apskelbimų 
labai mažai dar gauta dien
raščiui pritariančių". Čia la
bai svarbus tas žodis 1 a-b a i; 
iš jo galima suprasti, kad jei 
taip labai mažai pritarėjų 
bus, tad ir pavasariui atėjus, 
dienraščio leidimas bus ati
dėtas kitam, trečiam ar ket
virtam pavasariui, nes mūsų 
žadamieji dienraščiai taip 
garsinasi, kad be plataus vi
suomenės pritarimo dienraš
tis neišeis. Labai bloga, kad 
nuo Užgavėnių atidedama ant 
Velykų, nuo Velykų ant 
šv» Jono ir 1.1. Tuo labiau 
abejotinas dienraščių pasiro
dymas, kad jie laukia pava
sario, kada ir sąvaitraščius 
ne visi perskaito. Vasaros lai
ke būtinai reikia pridūrt sa
vo pinigų prie sąvaitraščių, o 
ką darys mūsų dienraščiai, 
kada kas diena reikės kiše; 
nių pakrėsti? Juk jis greitai 
ištuštės... Ar tik nenueis mū- 

^’Qnraščiai, kaip žmonės 
"šio taku?

ografija ir kokia-tai rūgščia 
patrijotiska istorija—tai vis
kas. Negalima, sakyt, kad 
ir tokis mokslas nėra geres
nis, negu pilnas nežinojimas, 
vienok paleidžiamas žmogus 
iš mokyklos su piliečio var
du ir užduotimis tuomet, 
kada jis dar nieko nežino 
apie tos valstybės tvarką ir 
įstatymus. Taip sakant, ak
las žmogus išeina į gyvenimo 
areną ir praktikuoja savo pa- 
jiegas, kol nesusiduria su

Didžiausia neteisybė yra 
tame, kad šalys yra valdo
mos įstatymais, žmonės turi 
elgtis pagal juos, vienok val
stybės nesistengia gyventojų 
supažindint su įstatymais. 
Jei kas jų mokinasi, tai tik 
todėl, kad likti advokatu bei 
teisėju ir pasipelnyt iš žmo
nių nežinojimo. Reiškia, kad 
valstybė tartum tyčia leidžia 
tik tūlai dalelei, ganėtinai 
pasiturinčiai, žinot įstatymus 
ir dar daugiau turto suplėšt 
iš kitų gyventojų nežinoji
mo.

Dabartinėse mokyklose mo
kinama šio ir to, vienok įsta
tymų nemokinama. Čia kal
bu apie pradines mokyklas, 
augščiau kurių tik menka 
gyventojų dalis nužengia. Ir 
jei pradinės mokyklos tarnau
ja piliečių priruošimui, jose 
būtinai turėtų būti mokina
mi įstatymai.

Bet kadangi įstatymų mū
sų gadynėj yra begalės, tai 
mokinimo laikas irgi turėtų 
būti žymiai pailgintas: mūsų 
nuomone, bent iki 20 metų 
vyrai ir moters turėtų lankyt 
mokyklas. V ienok mūsų mo
kyklose vaikai pralaikomi 
daugiausiai iki 15, 14 metų, 
o kitus išima nuo 10, 12 me
tų ir išvaro į dirbtuves, nes 
nėra iš ko jų rėdyt ir kuomi 
maitint. Taigi paspėjama 
vaikus išmokint tik šiaip- 
taip skaityt, rašyt, supažin
dinami jie tik biskį su mate
matika (tik aritmetika), ge-

Rūkymas — tai senovės 
žmonių paprotys,, kuris vie
nok ir mūsų dienose neišnyk
sta, nors rūkančiųjų skait
lius, tiesa, kartas nuo karto 
mažinasi.

Aš čia neišrodinėsiu visų 
blėdingumų sveikatai, kokie 
paeina nuo tabako, nes pa
tys rūkantieji tai jaučia, bet 
tarsiu žodį apie tai, kiek ne
smagumo ir nešvarumo atne
ša rūkymas.

Bjaurus apsireiškimas yra 
girtybė, bet tankiausiai ji 
tik pačiam girtuokliui teken- 
kia. Kas kita su tabaku: rū
koma ant gatvių, namuose, 
susirinkimuose. Daugelis ne
rūkančių vyrų ir moterų turi 
gert kartų dūmą, kurį išlei
džia rūkantysis iš burnos. 
Vietoj gaut ant gatvių gero 
oro žmonės geria nuodus. Ir 
ar retai prikrečiamos žmo
nių akys krintančiais nuo pa
pirosų bei cigarų pelenais? 
Negana to, rūkantysis šimtą 
sykių daugiau spjaudosi, ne
gu nerūkantysis, todėl gat
vių pašaliai, kur žmonės 
vaikščioja, nuolatos yra ap
spjaudyti. O juk rūkančių
jų didelė dalis serga užkre
čiamomis ligomis, todėl jie 
platina ligas daugiau, negu 
visi kiti žmonės.

Ligų platinimas eina pas 
juos ir namuose, nes visur 
voliojasi papirosų ir cigarų 
galūnės, visur_ lieka padėta 
apseilėta pypkė ir neretai vi
sur nuspjaunama.

Paliekant ligas šalyj ir ei
nant prie švarumo ir nelai
mių, reikia pasakyt, kad ta
me kambaryj, kur rūkantis 
žmogus gyvena, retai kada 
yra svaru. O kiek nelaimių 
su pypkėm ir cigarais pasi
taiko! Čia namą uždegė,čia 
rūbus sudegino, čia kokį-nors 
brangų daiktą apsvilino.

Ir kad būtų bent kokia 
nauda iš rųkymo. Priešin
gai, žmogus gamina juomi sau 
nesveikatą, nešvarumą, ne
laimes ir dar kitiems nesma
gumą datol

Į K. Stulpinas.

Cenzūruoti, peržiūrėti knygas, 
laikraščius ir rankraščius ir išbraukti 
draudžiamas įstatymais vietas bei išduoti 
nuosprendį, kuris raštas negali būt plati
namas. ' .4;

Cfe n z a s, tam tikras mokslo laipsnis, 
turtas ir tūli kiti reikalavimai, be kurių 
negali but išrinktas į žinomas valdžios 
vietas.

Centras, pats vidurys kokio-nors 
daikto; jei sakoma išdirbystės centras, tai 
reiškia, kad toj vietoj daugiausiai bujoja 
išdįrbystė; skrituly j centru vadinasi pats 
vidurys.

Kiekvienam yra žinoma, 
kad valstybė rymo ant įsta
tymų. Atimk įstatymus ir 
ji griūva, nes visos jos įstai
gos netenka taisyklių, ką 
veikti, nelieka taisyklių pa
čių įstaigų sutvarkymui. Taip 
sakant, be įstatymų valsty
bėj įvyktų pilna anarchija, 
kada žmonės galėtų kiekvie
nas elgtis savaip. O viešpa
taujant konkurencijai, ego- 
jizmui ir tamsumui, tokis el
gimąsi galutinai sugriautų 
civilizacijos darbą.

Kaip ten neginčytume, o 
įstatymai šokie ar tokie yra 
reikalingi, ypač šioj gadynėj 
kada žmogų nuo žmogaup 
prisieina apginti saugiau, ne
gu nuo žvėries.

Ir tiesa, męs šiandien tu
rime tiek daug įvairių pama
tinių ir priedinių įstatymų, 
kad jie vos į kelias storas 
knygas sutelpa. Bjaurus tai 
apsireiškimas, vienok neiš- 
vengtinas.

Ir kadangi gyvenimas nuo
latos mainosi, tad prisieina 
laiks nuo laiko ir tulus įsta
tymus perkeisti,, panaikinti 
arba naujus pridėti. Vie
nok, ant didelės nelaimės, 
tos ar kitos šalies gyvento
jai, kurie noromis - 
mis turi pildyti tuos įsus i- 
statymus, kuriuos lengviau 
ar aštriau baudžia už jų ne
pildymą, vos tik rpenką dale
lę įstatymų žino' ir tą pačią 
išmoksta tik iš praktikos, ka
da pačius juos kas įskūn- 
džia arba jie ką skundžia. 
Labai keista, kad kiekviena
me atsitikime žmogus turi 
kreiptis į advokatą arba tei
sėją, kad paaiškintų, kaip 
tame ar kitame prasikaltime 
jis gali būt nubaustas ir ar 
jo pasielgimas yra priešingas 
įstatymams. Juk jei jis ne
žino įstatymų, gyvendamas, 
dirbdamas, krutėdamas iš 
vietos į vietą, jis retai kada 
gali žinoti, kuris jo pasielgi
mas yra prasižengimu ir ku
ris užsitarnavimu. Ypač 
smulkesniuose pasielgimuose 
publika visai nežino įstaty
mų ir -gyvena neužkabinama 
tik iki tol, kol kas pašaukia 
į teismą arba pasodina į šal-

Vakar jis buvo ten, kalėjime.
Sakė: nėra da jokio atsakymo, 

rytoj.
Ilgai jis iš ten neėjo, stovėjo ant vie

nos vietos, kaip sustingęs, pasirėmęs ant 
lazdos, nusiėmęs kepurę prieš kalėjimo 
viršininką.

—Rytoj bus atsakymas, tiesa, bran
gus poneli?

—Taip/taip, seni 
namo.

—Lai palaimina viešpats augščiausis 
tavo lūpas,—ir senelis pradeda šypsotis,— 
žinai, poneli, jis vaikas ne toks, taip... 
Gal, tu jo gerai nežinai... Nors jis ir kalė
jime, jeigu nori, tai išvesk išrinkęs dešim
tį vyrų ir pastatyk ten kieme ir tegul visi 
išsyk puola ant jo, tik retežius nuo jo nu
imk... stiprus, kaip kalnas, tikras levas... 
Ot, praėjusiais metais mūsų kaime...

Kalėjimo viršininkas pertraukė link
smai bepasakojantį senelį.

—Susimylės seni, susimylės,—ir vir
šininkas šypsosi tuo juoku, nuo kurio sta
čiai ima žmogų baisumas ir per kūną šiur
puliai eina. Senelis to visai nesupranta ir 
jis laimingas tuom padrąsinimu, jis nori 
kalbėti, nori pasakoti apie savo sūnų, lyg 
nuo to ir priguli jo sūnaus likimas.

Senelis nesijudina iš vietos, veidas jo 
ramus, pilnas vilties; jis rengiasi ką-tai

venime. Rodytųs, kad žmo
gus yra niekad nemirštantis 
siaubūnas, kuriam ir vietos 
ir gamtos turtų stoka pasau
lyj.

Tuo stebėtiniau darosi, ka
da pamisliji, jog žmogaus 
amžius yra tik menka sekun
da gamtos gyvenime, kuo
met atsimeni, kaip mažai 
maisto, drabužio ir kitko jam 
reikia, sulyginus jo reikala
vimus su gamtos dovanomis. 
Tuomet žmogus išrodo mažu 
atomu, galinčiu bilijonais 
ant žemės gyvent ir pilnai 
save užganėdinti.

Nors žmogus skaitosi pro
tingiausiu sutvėrimu iš visų 
gyvūnų, vienok jis dar netu
ri gana proto, kad padaryt 
atsakančią tvarką savo gy
venime. Dar vis palaikoma 
tokia tvarka, prie kurios tik 
tūlas skaitlius gali pasiekti 
gyvenimo laimę. Dar vis 
yra proga, kada tūli žmonės 
gali suglemžti net tiek turtų, 
kiek jiems toli gražu nėra 
reikalinga. Ir tuo pačiu lai
ku yra proga—ir neišvengti- 
na proga -daugeliui pasiekti 
gyvenimo dugną arba žengt 
prie saužudystės.

Vieni žmonės pakįla, kiti 
puola žemyn. Pažiūrėsi, ko
kis- nors turčius, garbės žmo
gus arba įgijusis visas pro
gas gėrėtis gyvenimu nupuo
la žemyn ir susilygina su 
draugijos išmotomis. Pama
tysi, kaip sykį ar kelis sykius 
nupuolusis vėl ritasi augštyn, 
vėl griebiasi gyvent. Gyveni
mo instinktas yra pas visus. 
Dėl jo žmogus perleidžia eiles 
kančių, nesmagumų, vargų. 
Vienok tūli pailsta besiris- 
dami tame užburtame rate ir 
pasilieka amžinai ant gyveni
mo dugno ar skubinasi prie 
mirties. Taip sakant, žmonės 
veda bjaurią, neapgalimą ko
vą— ir vis už tai tik, kad pa
laikyt gyvastį. Tiesa, turčiai 
jau turi daugiau, negu gy
vasties palaikymui, nors ir 
iie nėra užtikrinti antvisad, 
bet darbininkas žmogus kau- 
jasi per visą amžių, neturė
damas tikrai smagios ir link
smos valandos. Visas jo sma
gumas: praleist laiką prie 
kortų bei kitokių kūną var
ginančių ir nervus gadinan
čių žaidimų; stovėti prirūku- 
sioj ir prirūgusioj karčemoj, 
apsišert, susimušt ir tik ret
karčiais pilnai gardžiai. pa
valgyt, vienok tai nevisuo- 
met lauktina naujiena. Dar
bininkas prakaituoja, rūpina
si, vargsta, kamuojasi, pa
taikauja, iš baimės dreba 
prieš visokį perdėtinį, pasiti
kėdamas, kad visgi jam pa
vyks kaip-nors iš tokio padė
jimo išeiti. Ir belaukdamas 
to, jis tankiausiai susilaukia 
bedarbės, senatvės, kada dar 
skaudesnės dienos prasideda. 
Už duonos kąsnį žmonės tu
ri kovoti, sveikatą ir gyvastį 
padėti!

Jeigu tik tiek smagumo 
teatneša gyvenimas, jeigu 
tik tiek vertės jis teturi, tad 
nevertą būti^ žmonijai gy
vent.

Bet juk gamta turtinga, 
linksmybių- ir harmonijos pil
na. Žmogaus jausmai taip ir 
norėtų su ja susilieti, taip ir 
jaučia, kad galima yra sma
giai ir linksmai praleist tą 
trumpą valandėlę mūsų gy
venimo. Gamta duoda norą, 
troškimą gyvent, ji turi me- 
degą tam gyvenimui, tik męs 
nemokame jos sutvarkyt. 
Nemokam todėl, kad didžiu
ma mūsų rieprotaujame.

sigirdo retežių balsas, kuris, kaipo aštrus 
protesto šauksmas, įsiveržė per langą ir 
mirtinai sužeidė širdį.

—Vargas man, vargas jūsų tėvams!.. 
Juk pas juos visus yra tėvai!—Senelis pra
dėjo verkti, paskui sermėgos skvernais nu
sišluostė ašaras.

Viršininkas davė ženl 
išvestų ir jį išvedė. |

Viskas tai buvo vakar
Šiandien jis vėl eina su Uikra vilčia, 

kad jau suras atsakymą, kuris išgelbės jo 
sūnų.

—Susimylės... kaip-gi gali nesusimy
lėti... Juk, Dievas...

Vėjas, kaip pasiutęs šuo, metasi ant 
jo ir nori sulaikyti jo žingsnius, dulkės už
neša jo senas akis, galva dreba, o jis vis 
eina ir eina ir pats sau kalba:

— Susimylės... susimylės...

Jo barzda buvo balta, lyg gulbės spar
nai, o galva, kaip pavasaryj žydintis vyš
nios medis.

Akys jo mirgėjo išreto ir nuilsus švie
sa vos tik ziūturo iš po tankių skruostų, 
ly^ per visą naktį degus lempa ir ryte, 
ąpimta dienos šviesa, jieško pailsio.

' Juoda didelė kailinė kepurė užkrito 
jam ant skruostų; ilga miline sermėga ap
sivilkęs, jis žingsniavo susilenkęs, todėl 
užpakalis sermėgos buvo pasikėlęs, o skver
nai siekė žemę, kaip pašauto paukščio 
sparnai.

Galva senio drebėjo ir ištolo galima 
buvo pamislyt, jog senis, purtindamas gal
vą, nuolatos taiso savo kepurę.

Rankoj jis nešėsi ką -tik išpjautą gi
rioj ilgą lazdą, kurios galas siekė jo petį.

Kada užeidavo smarkus būrys vėjo, 
i senis pradėdavo svyruoti į visas puses ir 
jo rankoj lazda pradėdavo drebėti, galva 
linguoti, kaire ranka pakelia savo sermė-( 
gos skvernus, nusišluošto nuo veido dul
kes ir vėl žingsniuoja keliu, ant kurio ne
matyt nė gyvos dūšios.

Žingsniavo jis tankiai, bet jo žing
sniai buvo tokie smulkus, kad jis beveik 
ant vietos stovėjo, nes didelis vėjas prie
šais pūtė.

; Jis to visai nė nejautė.
\ Žingsniavo, sunkiai alsavo ir pats sau 
šnekėjo.

i Jis nuolatos šnekėjo vienus ir tuos pa
čius žodžius:

I “Susimylės... kaip tai gali nesusimy-

sakyti; lai visi klauso; jis žengia žingsnį 
pirmyn.

Viršininkas jau seniai nežiūri j jį, vi
sai jo neklauso, vienok da nevaro iš ten.

—Žinai, poneli, mano sūnus visai ne
kaltas... teisybę sakau, kad nekaltas... pa
klauskite... Bet kuomet ta prakeikta pra
deda sprogti, griausti, kaip-gi nuo jos ne
bėgti?... —Senelio kalba eina apie bombą, 
—na ir jis pradėjo bėgti—nelaimingas ma
no sūnus... pagavo jį... Jeigu jis kaltas, 
lai nuteisia jį Dievas... Taip, lai nuteisia 
Dievas... Ar ne taip poneli:

—Taip, taip... bet dabar eik namo— 
ir viršininkas vėl nusišypsojo.

z Senelis vėl nejuda iš vietos, žiūri per 
langą, užganėdintas viršininko paąakoji- 
mu, lahningas:

--Kokia raudona!...
—Kas?--nustebęs užklausė viršinin

kas.

A
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—Tu, Rožyte, ir vėl dyka?
—Ne, mama, aš nedyka: 

aš galvoju.
—Tokio darbo pilni kam

pai. Ir aš galiu atsistojus 
prie stalo galvot apie tai, 
kaip kitas dirba.

—Gerai, mama, kartais pa
galvoti ir apie tai, nes jei ne
galvosi apie kitu žmonių dar
bą, tuomet neturėsi jokio su
pratimo apie kitu žmonių ga
bumą, sveikatą, pavargimą, 
ju darbo sunkumą, galėjimą 
jį pagerint ir taip toliau. 
Vienok yra ir be to apie ką 
galvot.

—Gali tu čia, dukrele, gal
voti nors šimtą metu, dar
bas nuo to nepasidarys. Se
niai jau visokie dykaduoniai 
galvoja, o darbininkas žmo
gus vistiek turi dirbti ir dar 
tuos galvočius maitinti.
' —Jeigu, mama, visi žmo

nės tik dirbtu, o nebūty kam 
galvot, tuomet progresas vi
sai sustotu, Ties tik galvočiai 
gali ištirti visokias medegas 
gamtoj su visomis ju ypaty
bėmis; tik jie išmislija, kaip 
pakinkyti gamtos pajiegas 
prie darbo, kurį žmogui rei
kėtų atlikt; tik jie apsaugoja 
žmogaus sveikatą nuo pavo
ju ir suteikia jam dvasišką 
peną, kuris yra vieninteliu 
pririšėju žmogaus prie gyve
nimo.

—Aš, Rožyte, negaliu su
prast, ką tu nori man 
pasakyt. Kalbėk taip aiškiai, 
kad ir vištos suprastu.

—Bandysiu. Tik čia pat 
aš turiu tau-pasakyt, kad ir 
kalbu aiškumą ištobulina tik 
galvočiai: yra rašytojai, fi
lologai, kurie ir tirinėja kal
bas, daro jas turtingesnėmis, 
aiškesnėmis, taip kad. žmo
gus galėtu išreikšti kitiems 
viską tokioj formoj, kaip jis 
jaučia ir supranta. Jei žmo
nija nebūtu turėjus rašėju, 
jos kalba būtu pasilikus ne
aiški, iš.mažai žodžiu ir išsi
reiškimu, nedaili--ir mažai 
daugiau susikalbėtume už 
gyvulius. Kada žmonės turi 
aiškią, ištobulintą kalbą, tuo
met ir darbą vienas kitam 
gali greitai išaiškint: pasa
kyt, kaip jis daromas, kaip 
padaryt ir 1.1.

•••—Aš apie kalbą nė negin
čiju, bet yra daug kitu daly
ku, apie kuriuos neužsimo
ka galvot. Kitas suka, su
ka savo makaulę ir vis be- 
reikalb. Man rodos, geriau 
būtu, jei visi eitu i dirbtu
ves ir ant lauku dirbt, tuo- 
nąet bent matoma nauda bū
tį.

-Klysti, mama: dirbtu- 
ir lauku darbininku jau 
tiek daug, kad milijonai

kitą veržiasi prie dirbtuves 
vMrty. Ir didžiuma tų dar- 
bįhinkų negalvoja, kaip ga
uta botu išeit iš tokio bjau-

visiraus padėjimo, o dirbti 
nori. Na ir jei atsikanda 
žmonės, kurie galvoja ir at
randa būdus prašalint tokį 
apsireiškimą,tuomet jie kur- 
kas daugiau naudos atneša 
žmonijai, negu dirbantieji 
fizišką darbą.

Bet tu žinai, kad tuos 
galvočius męs turime užlai- 
kyt, p ne jie mus užlaiko.

— Ne tiesa. Aš greičiau 
pripažįsiu, kad jie fizišku 
darbu atlikėjams yra labiau 
reikalingi, negu pastarieji 
protiškiems darbininkams. 
Ir protiškieji darbininkai 
daugiau darbo atlieka, negu 
anieji.

- Kaip tai?
-Daleiskime, Benjaminas 

Franklinas atrado ore elek
tros buvimą, Edisonas pavar
tojo ją kaipo pajiegą darbui, 
šviesai, balsui, susinešimams 
ir šilumai. Ir jei galėtum 
apskaitliuoti, kiek elektra 
palengvino žmonių darbą, 
kiek parankamo ir turto ji 
suteikė žmonijai, tai pasiro
dys, j°g milijonai darbinin
ku to negalėtu padaryti.

Aš nepriešinga, Rožyte, 
užlaikyt tokius galvočius, bet 
yra tokiu, kurie net sudžiū
sta begalvodami, vienok nie
ko neišranda ir neišgalvoja.

Bet ir Franklinas su E- 
disonu, kaip ir daugelis kitu, 
nežinojo, ar bus kokie vai
siai iš ju galvojimo. Prieš 
juos dar suko apie tai savo 
protą daugelis mokslinčių, 
vienok jiems nenusisekė tiek, 
kiek aniem dviem. Tečiaus 
vieno, kito galvočiaus pasek
mingas darbas apmoka žmo
nijai už visus^kitus galvočius, 
kuriems nenusisekė, vienok 
kurie pratobulino šiek-tiek 
dalyką ir pastūmėjo prie 
greitesnio klausimo išrišimo.

-Taip, mergaite, visokie 
mašinų išradėjai padaro ne
mažai gero, tik visgi yra ir 
nereikalingu galvočių.

— Žinoma, jei tu skaitai 
galvočiais tik tokius žmones, 
kurie turto turi arba užima 
kokias-nors kanceliarijas beį 
klebonijas, tai kalbi teisybę, 
bet jei imi žmones, kurie iš 
savo galvojimo turi pragy
vent ir savo protą kankina, 
norėdami ką nors išrasti, iš
aiškinti, ištirti, tai klysti, nes 
moksle yra visokiu šakų ir 
kiekviena nepaprastai svar
bi. Daleiskime, senovėj iš
mirdavo nuo raupu ir plėgos 
pusė žmonių, apsirgęs žmo
gus kokia-nors liga neatrado 
išsigelbėjimo ir turėjo mirti 
arba likti sudarkytas. Me
dicina susitvėrė iš tūlų žmo
nių gilaus galvojimo ir tiri-

ligų priežastis ir būdus jų 
gydymui; jiepaliuosavožmo
niją nuo baisiu kančių ir 
baimės.

Už ko tekėt?
" Ant nelaimės, didelė moti

nu ir tėvu dalis yra neatsi
kratomais savo dukterų pir
šliais. Nedaug namu turėsi
te pereit, kaip atrasite net 
besivaidijančias dukteris su 
savo motinomis ir tėvais dėl 
jaunikio. Tankiausiai duk
ters mylimo vaikino tėvai ne
apkenčia, stengiasi darodyt 
jo niekingumą, o perša iš sa
vo pusės jai tokius, kuriu 
duktė nemyli, kuriems ji ne
simpatizuoja, nemato juose 
nieko skirtingo, neskaito ju 
geresniais už daugelį kitu. Iš 
pirmesnių straipsneliu męs 
žinome, kad tik už to galima 
tekėt, kuris patinka už visus 
labiau, kuris išrodo už visus 
geresnis, taip sakant, iš viso 
pasaulio vaikinu reikia rinkti 
sau labiausiai patinkamą, 
kurio vietos, rodos, kitas ne
galėtu užimti. Jaunos mer
ginos tankiausiai taip ir da
ro, jeigu ju jausmai nėra dar 
pavergti bjaurios spekuliaci
jos, kuri daugiausiai vaidu 
gimdo šeimynose. Jauna, 
jautri ir ideališka mergina— 
mergina, kuri tik ir gali būt 
gera žmona—įsimyli į vaiki
ną, nepaisydama apie jo tur
tą, poziciją, garbę. Taip sa
kant, ji eina tvert šeimyniš
ką gyvenimą su tuo tikslu, 
dėl kurio jis yra—dėl meilės.

Kas kita sų tėvais ir moti
nomis; jie jau atgyveno jau
nystės dienas; ju meilė per
simainė: vieni ju lieka visai 
egoistiškais, kiti remiasi vien 
tik ant aprokavimo; jie už
miršo tas jaunystės dienas, 
kuriose degė traukimas ir 
meilė prie šeimyniško gyve
nimo; tokiu tėvy, katrie pil
nai suprastu jaunimą ir duo
tu jam progą gyvent pagal 
jo apsvarstymus ir jautimus^ 
yra visai mažai. Tėvai yra 
perleidę šio gyvenimo aud
ras; jie iš praktikos žino, kad 
šiame surėdyme geriausiar 
tam, kas turtingas, kas uži
ma gčrą poziciją^ keno repu
tacija jau išdirbta. Ir jie vi
sada vėlina savo dukterims 
ištekėt už tokiu vaikinu. Žo
džiu sakant, tėvai vėlina 
dukteriai ištekėt ne už tos 
širdies, kurijai yra atsida
vus ir kuriai ji atsidavus, bet 
už turto, už pozicijos, už di
dybės. Beabejonės, drūtes- 
nio J charekteriaus dukters 
tam priešinasi, nenusileidžia 
ir kįla vaidai tarp ju tėvu. 
Kartais vieni, kartais antri 
išlaimėja kovą. Ir niekas ne
gali džiaugtis, jei ji laimėta 
tėvu, nes tuomet duktė visą 
amžių nesijaučia laiminga, 
jaučiasi neturinti tokio vyro, 
kurį ji galėtu pilnai mylėt, 
tūli kiti vyrai jai gražesni, 
kiltesni, malonesni. Nelai
mingas vyras, kuris ima to
kią pačią. Jis neturės sau 
teišingo, atsidavusio, pilnai 
mylinčio ir atjaučiančio drau
go. Tokiose šeimynose siau
čia veidmainystė, surišta su 
paleistuvyste, vagyste ir ki
tais prasižengimais.

Patartina todė vaikinams 
niekad nedaryt derybų apie 
apsivedimą su merginos tė
vais, nežiūrint ar mergina 
pasiduoda ju agitacijai, ar 
ne. Kuri mergina pasiduoda 
tėvu paliepimams prie ište
kėjimo, ta yra lengvo cha- 
rakteriaus moteris ir nebus 
taikos su ja, nes šeimyniš
kam gyvenimui atsako tik 
kantri, rimta ir tvirta savo 
užsispirimuose moteris.

Ir ištikro, kam merginai 
jieškot turto, pozicijos, didy- 

dyne, kad turtas tai išslysta, 
tai vėl ateina, kada žmogus 
tai pakįla, tai nupuola. Nie
kas negali tarti, kad jis už

tūlo, laiko bus su tuo pačiu 
turtu, garbe ir pozicija, ir nė 
vienas gabus žmogus negali 
tikrint, kad jam nepasiseks 
pasiekt gyvenimo viršūnę. 
Tuo labiau yra čia svarbus 
šeimyniškas gyvenimas : jei jis 
nuoseklus, tuomet vyrą ima 
noras dirbt, kilt ir gerint gy
venimą; jeigu-gi jis nenusi
seka tuomet geriausis vyro 
charakterius susigadina, tur
tai išnyksta ir visa šeimyna 
pasiekia gyvenimo dugną ar
ba viskas užsibaigia baisio
mis tragedijomis.

Iš to aišku, kad tik pačios 
jaunuomenės pasirinkimas 
šeimyniškam gyvenimui ypa- 
tos gali suteikti jai laimę. 
Tėvai gali suteikt patarimus, 
persergėjimus, vienok jie pa
tarimais ir persergėjimais tik 
ir turi pasilikti, o ne prievar
ta.

Jei paklausite, kodėl tėvai 
taip j ieško turto ir kitu išly
gų savo dukterims, tad, tur
būt, greitai atsakysite, jog 
dėl dvieju priežasčių: kad 
duktė visuomet būtu aprū
pinta medegiškai ir kad tė
vai patys dar galėtu iš jos 
pasinaudoti. Tėvu išskaitlia- 
vimas yra žemas ir niekingas 
prieš tą apsireiškimą žmoguj, 
kuris vadinasi meile, dėl ku
rios ir namai liepsnoja, ir ka
rūnos puola, ir upės perplau
kiamos, ir gyvastis nutyla; 
prieš tą jausmą, kuris daro 
žmogų maišiu kūdikiu ir 
nuožmiu žvėrių, kuris pada
ro žmogų galiūnu arba pas
kutiniu valkata.

Taigi pačios merginos turi 
rinkti sau vyrus, o ne tėvu 
siūlomuosius pripažinti.

' Marė Vaitėkaitienė.

GYVENIMAS.

Kaip tik vaikas ateina ant 
žemės, tuoj ateina prie jo 
-lopšio kasžin kas, gimdyto
jams nematomas, riebus, 
šiurkštus, susmukęs, lyg alu
daris. Jis pastato šalę kūdi
kio lopšio didžiausią, bet taip 
-pat kitiems nematomą sta
tinę, ligi kraštu rūpesčiais ir 
vargais pripildytą. Atsisėda 
ir žiūri tai į vaiką, tai į sta
tinę, draugiškai šypsosi ir 
čiulpsi liežuviu.

Augdamas vaikas patėmi- 
ja statinę ir išgąstingai trau
kiasi prie motinos. Bet neži
nomasis maloniai šypsosi, at
suka kraną ir sako:

’ —Gerk, broliuk, tai tavo 
dalis!

Kiekvienas iš mūsų su iš
gąsčiu žiūrėjo į milžinišką 
tos statinės didumą ir kiek
vienam iš mūsų rodėsi, kad 
jo turinys jokiu būdu negali 
sutilpti skilvyje.

Kas tau! Telpa kur-kas 
daugiau. Kartais tas link
smas ponas parūpina dar ir 
kitą statinę... Ir ta sutelpa...

Vertė J. Stropus.

Banke.
Moteris prisiartino prie 

langelio ir stovi. Klerkas jos 
klausia:

“Ar jus norite įdėti ar iš
imti?”

“Ne”, atsako moteris, “aš 
nenoriu. Aš noriu padėti.”

“Gerai”, atsako jai kler
kas ir pakiša knygą. “Pasi
rašykite”.

“Kur: ar ant viršaus 
jos, ar po linija?”

“Ant viršaus.”
“Katrą vardą: ar kaip aš 

mergina buvau, ar kaip ap- 
siženijau?”

“Vistiek”.
“Kad aš nemoku rašyt”.

lini-

Jis ir ji.

tave atiduoti.
Ji‘O aš norėčiau matyt 

tavo geismus išsipildant”.

Nemiga.
Tankiai žmonės klausia gy

duoles nuo nemigos. Atsa
kyti ant klausimo vienu žo
džiu nėra galima. Nemiga 
yra tik apsireiškimas, o prie
žasčių gali būti daug. Išgy
dymui reikia prašalinti prie
žastį.

Paveizdan. Jeigu blakės 
kanda, žmogus vartosi, 
gremžesi, negal užmigti, tuo
met geriausia ant nakties iš
sigerti ąsuotį ąlaus. Kaip 
tik žmogus atsiguls į lovą, 
blakės tuojaus godžiai su
puola gerti kraują, greitai 
pasigeria, užvirsta ir jau iki 
aušros žmogui nedaro skriau
dos. Tokias girtas blakes 
paskui gali sušluot ir vištoms 
sušert. /

Jeigu katės yra priežasčia 
nemigos — geriausia nešioti 
augštus čebatus ir dėti po 
lova parankioj vietoj, kad 
būtu lengva pasiekti. Kada 
katės susirenka ant “good 
time” 
reikia atsargiai pradaryti 
langą, ištraukti čebatą ir pa
leisti į katę. Tik reik tą at
likti šaltai, nesikarščiuojant. 
Paskui atsigult į lovą ir mie
got saldžiai iki ryto. Niekad 
nereik iš revolverio šaut.

Jeigu vaikinas arba mergi
na negal užmigti, geriausia 
apsiženyth

Jeigu ženotas—persiskirti.
Jeigu žmogus negerentis—• 

geriausia išsigerti. t
Jeigu gerentis ir jam pra

deda lįsti į akis žalčiai, vel
niai ir kitokios baidyklės, ge
riausia gyduolė atskaityti 
egzortą ir išsigerti ant drą
sos. M. D.

ir pradeda dainuoti1,

Korespondencijos
Brooklyn, N. Y.

19 lapkričio čia atsibuvo 
Liaudies Mokyklos teatras ir 
balius. Prie to dar buvo vi
sokiu margumynu, kaip tai 
p. Račiūno krutanti paveiks
lai, iliustruotos dainos ir 1.1. 
“Šventagerldių” choras po 
vadovyste vargonininko su
dainavo keletą dainelių. Po- 
tam prasidėjo šokiai. Šoki
kai tą vakarą nė kiek nepa
vargo, nes nekurie muzikan
tai daugiau pilniavojo kam
pe stovinčią bačkutę, negu 
grajino.

Dar vienas dalykas. Lai
ke šokiu buvo pardavinėja
ma “Tarka”. Pardavinėto- 
jaš priėjo prie vienos mergi
nos ir parodė jai “Tarkoje” 
nupieštą tėvą kapuciną. Mer
gina pradėjo pardavinėtoją 
plūsti, sakydama, jog kapu
cinas tai yra taip šventas, 
kaip ir pats Dievas. Šalę sto
vintis vaikinas, norėdamas 
iš besikarščiuojančios mergi
nos pasijuokti, pratarė: “Ne
būk paika! Ten nupieštas 
ne Dievas, bet beždžionių 
tėvas”. Vos spėjo minėtas 
vaikinas šiuos žodžius ištarti, 
kaip ant jo sprando pasipylė 
kumščiai. Už vis daugiau
siai darbavosi p. K. Pupkis, 
narys A. Kundroto saliūno 
ir kampiniu sportu gimnasti
kos kliubo.

Ay.W.Petrovic.
Clinton, Ind.

Lietuviai čia labai įpratę į 
lošimą kortomis iš pinigu. 
Lošia ne tik paprasti tamsū- 
nėliai, o ir vadinanti save su
sipratusiais.

Jonas Skinderis.
Livingston, 111.

17 lapkr. 2 vai. po pietų 
anglių kasyklose žuvo Kazi
mieras Zamelaitis. Ant jo 
užpuolė akmuo 500 svaru
sunkumo. Velionis paėjo iš 
Suvalkų gub., parapijos ir 
gmino Gelgaudiškio.

K. K. M.

APIE DARBUS
Athol, Mass.

Darbai pas mumis eina ge
rai, bet vyrams darbą sunku 
gauti. Dirbtuvių randasi iš 
viso apie 18. Diamond Match 
Co. dirbtuvėj dirba vien tik 
lietuviai. Užmokestis už 10 
vai. darbo nuo 1 dol. 50c. iki 
2 dol. Nekurie dirba nuo 
štukų. Silk Mill dirbtuvėj 
taipgi dirba daug lietuvių ir 
lietuvaičių. Nekurie vyrai 
uždirda po 15 ir 18 dol. į są- 
vaitę, o merginos—nuo 5 dol. 
iki 7 dol. 50 c. Kitose dirb
tuvėse taipgi dirba po keletą 
lietuvių ir lietuvaičių. Viso
se Atholio dirbtuvėse dirba 
po 10 vai., išskiriąnt L. V. 
Starratas Tool Co., kur dir
ba po 9 vai. kas dieną ir su- 
batoj tik iki pietų. Šitoj dirb
tuvėj uždarbis nuo 1 dol. 50 
c. iki 5 dol. į dieną. Kitose 
visose dirbtuvėse uždarbiai 
mažesni.’

J. Kavlaičia.
Gary, Ind.

Darbai čionykštėse dirb
tuvėse eina gerai. Prie na
mų statymo dirba neunijis- 
tai ir gauna 2 dol. už 10 va
landų darbo. Pernai dirbo 
unijistai ir gavo po 3 dol. už 
8 valandas. Darbdaviai pas
kui priėmė neunijistus, kurie 
ir dabar dirba.

Girių vilkas.
' Chicago, 111.
Darbai šiuomi tarpu čia 

eina prastai. Čia daugiau
siai gyvulių skerdyklų, gele
žies dirbtuvių ir vagonų dirb
tuvių. Visose jose darbai 
sumažėjo. Ne tik naujų dar
bininkų nepriima, o ir senus 
atleidžia. Ypač sunku dar
bą gaSt nemokantiems ang
liškos kalbos. Rūbsiūviai ir
gi dirba nepilną laiką: po 5, 
6, 8 valandas dienoj ir dau
gelis važiuoja kitur darbo 
jieškot. Pas barzdaskučius 
čia dirba gana daug lietuvių, 
vienok vėsesniam orui užė
jus ir čia darbas sumažėjo; 
naujų darbininkų mažai te
priima, o ir senieji beveik 
dyki stovi.

Clinton, Ind.
Kasyklose darbas eina ge

rai ir 
priima, 
norint 
duot.

naujus darbininkus 
Tik geresnį darbą 

gaut, reikia kišius

Jonas Skinderis.

LAIŠKAI Į REDAKCIJĄ.

I.
Garbi Red.:—

“Laisvės” No. 5 pasirodė 
p. Tautiečio korespondencija 
iš Montello, Mass., kurioj jis 
apskelbė, jog komedijų “Tar
nas įpainiojo” ir “Tiktai nie
kam nesakyk” lošėjai atlikę, 
visai prastai roles. Neužsi
moka atsakinėt ant visų už- 
metinėjimŲj nes ištikro ne
buvo sulošta kaip tikrų akto
rių, vienok atlikta pusėtinai, 
bet svarbiausia tai, kad p. 
Tautietis nė vardo vienos ko
medijos nežinojo, iš ko gali
ma spręsti', kad apie lošimą 
nė tiek nesuprato: ne “Aud
ra Giedroj”, o “Tarnas įpai
niojo” buvo lošta ir uždarbio 
liko ne 19 dol. su centais, o 
tik 9 dol. 60c., kurie ir liko 
visi atiduoti Tautiško Namo 
statymui. A. Baronas.

t

u.
Gerbiamoji Red.—

Teiksitės patalpinti sekan
tį mano atsišaukimą.

“Laisvės” No. 2 tilpo p. 
A. korespondencija iš Brook
lyn©, N. Y., kur jis įžeidžia

. Juozapo draugystę, sa- 
laike jos ba- 

Name liku-
si sužagta ergina

rašėjas pats nežino dalyko. 
Šitas bjaurus pasielgimas į- 
vyko 14 spalio, o ne 21 spalio. 
Sv. Juozapo draugystė ba
liaus dar neturėjo šįmet, o 
buvo tik 25 metu draugystės 
sukaktuvės 21 spalio ir liko 
surengtos prakalbos ir dai
nos, kas užsibaigė ramiai ir 
be jokiu areštu. įį
Šv. Juozapo draugijos vardu

Sekr. W. Wichert.

RED. ATSAKYMAI.

T. M. Balsiui. —Kadan
gi panašus pateisinimas liko 
prisiųstas pirmiau ir tilpo 
šiame numery j, tad Jūsų raš
telio nededame.

Paj ieškojimai
Paj ieškau pusbrolio Jono Vidrinsko, 

paeinančio Suvalky gub., Vilkaviškio 
pav., Virbaliaus gm., Lauckaimio kai
mo. Girdėjau, kad gyvena Scotlande 
mieste Belšilyj. Tunu svarbuTeiktdą, 
todėl meldžiu, kad jis pats arba kas ki
tas apie jj žino, duoty žinią šiuo adresu:

A. Keblinskas,
107 Dresser st., So. Boston, Mass.

KELIAUJANTIS AGENTAS.
“Laisvės” keliaujantis agentas K. 

Rutkus važinėjasi užrašinėdamas “Lais
vę” apylinkėse E. St. Louiš,~Hl.

DOVANOS.
Jeigu manote pirkti dėl savęs arba i 

del savo draugu KALĖDOMS DOVA
NAS, tai pirkite tokias, kurios būty at- 
mintyj per ištisus metus. Geriausia do
vana yra geras laikraštis arba knyga. 
Kas užsirašys pas mane Amerikoj išei
nančius laikraščius, gaus dovanu puikiu 
pasaky knygutę. Taipgi užlaikau dide
lę knygų krautuvę, kur galite gauti vi
sokias lietuviškoj kalboj išleistas kny
gas. Turiu labai puikiy dovanoms mal
daknygių, Rožančių, Altorėliu, Abroz- 
dėliy ir tą viską galite gauti pigiau, ne
gu pas kitus. Skubinkitės, nes dovanas 
gausite tik iki Kalėdų. Reikalavimus 
ir pinigus siuskite šiuo adresu:

M. K. Virbalas,
92 Salem St., - Boston, Mass.

KNYGOS 
gaunamos “Laisvės” spaustuvėj.

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

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

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

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

ką ir iškeliaujantiems.......... 15c
REVOLIUCIJOS ATBALSIAI.. 15c
AR YRA DIEVAS?.................... 25c
PASAULIŲ RATAS.................. 25c
GREIČIAUSIAS ^MOKINTO

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

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

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

Taipgi galite gauti įvairiausiy laiši 
kams popiery su gražiausiomis kviet- 
komis ir pasveikinimais. Tuzinas 
25c., šimtas 70c., tūkstantis—5 dol.

Ką nors užsisakydami visada ad- 
resuokit taip:

“LAISVE"
242 Broadway, So. Boston, Mass.

♦

(O Telephone So. Boston. 845 M

DR. F. MATULAITIS
495 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Valandos:

Nuo 12-2 dieną ir nuo 7 9 vakare.
Nedėliomis iki 3 vai. po piet.

J ei norite nusiimt gražią

Tai ateikite pas 
l-ALK PHOTQ CO.

767 Washington St., Boston. JHass.
Męs jums padarysime puikiausią^pa- 

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

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

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA
APTIEKA

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

Savininkas
18 Broadway, So. Boston, Mass.

Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs prisiysime gyduoles perexpresą.

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 apmokam lėšas, nevir^aua $1.00.

JULIUS BUKAITIS
a Endicott st., LJoataa, Mas*.
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A. G. Groblewski
COR. ELM & MAIN STS.. PLYMOUTH, PA. 

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsių Lietuviškų - Lenkiški Vaist.

į- . co

DIDŽIAUSIAS 
DARBININKŲ 
SĄVAITINIS 
LAIKRAŠTIS

50,000

----------------------------- ----

Vietines Žinios randasi Quincy ligonbutyj, o 
du sėdi policijos nuovadoj.

Subatoj Cąmbridge’iuj kal
bėjo garsi anarchiste Emma 
Goldman^- Po kalbos Har
vardo mokyklos studentas 
Samuel Eliot, mokyklos pre
zidento anūkas, nusivedė ją 
ant pietų i “Prexy” namą, 
kur susirinko didelis moki
niu skaitlius. Samuel Eliot 
yra socijalistas ir sufragizmo 
didelis šalininkas.- Po pietų 
sugrįžta į salę, kur Emma 
Goldman kalbėjo temoj ‘ ‘Dai
lė ir revoliucija”. Kada vie
nas studentas užklausė, ko
dėl nesiplėtoja dailė Ameri
koj, ji atsakė, kad čia žmo
nės perdaug užsiima pinigu 
darymu ir mėtyklių žaidimu.

Subatos vakare 7 vai. su
grįžo namo John Coughlan, 
gyvenantis po No. 204 La
martine gat., Jamaica Plain, 
ir rado savo pačią ant grin
dų gulint su supjaustyta ger
kle. Ant stalo buvo kruvi
nas skustuvas. Vyras tuoj 
pašaukė policiją ir daktarą. 
Sakoma, kad ji pasveiks. Po
licija tvirtina, jog ji pati no
rėjo nusižudy t. Vyras nesu
pranta, kodėl taip manoma. 
Ji kol-kas nieko nesako apie 
atsitikimą.

Subatoj, 2 gruodžio, atsi
lankė į Bostoną tėvas kapu
cinas ir pradėjo savo misijas, 
kurios tęsis ištisas aštuonias 
dienas. Kasdien sakys po 2 
pamokslu. Pirmą pamokslą 
sakydamas, su kryžium ran
kose reikalavo, kad visi pri
žadėtų misijų laike negerti 
jokiu svaiginančiu gėrimu.

Subatos vakare atrastas 
No.15 Northwich gat.,South 
End, pasikoręs" maudynėj 
174<os metu vaikėzas John 
Long. Jo pasikorimą patė- 
mijo jo pusseserė Fenny Mc
Lean, kuri su juo gyveno vie
name name. Maudynės du
rys buvo drūčiai užkaltos vi
nimis iš vidaus ir policija tu
rėjo išlaužt jas. Pasikorimo 
priežastis nežinoma.

Motery draugijos darbuo- 
Žinoma, prižadėjo,’ bet kaip kad >r Mass, valstijoj 
tik po pamokslo išėjo, tuoj buty įvesta^-mbtinŲ parankos 
visi artimiausieji saliūnai už- ’ .. . - “ "
sigrūdo.' Toliau kapucinas valstijoj. Ten kiekviena mo- 
sakė, kad daugelis, gal, tina—našle gauna 10 dol. į 
pasijuoks iš lankancivjv 
jo misijas, ir liepė, jei tokie 
gyvena tikinčivjv namuose, 
parodyt jiems duris. 6et tuoj 
susigriebė, kad negerai pasa
kė, ir liepė dar per tas aštuo
nias dienas nevaryti, girdi, 
gal atsivers, bet paskui tai 
jau vyti laukan ir jokių ry
šių su jais neturėti ir vengti 
bedievių. “Męs katalikai tik 
su katalikais”, triukšmingai 
užbaigė kapucinas. Paskui 
gyrėsi, kad jis atvažiavęs 
mokinti žmones meilės, vien 
meilės. Žingeidu, kaip jis 
mokįs žmones meilės, jeigu 
liepia nepatinkančius geriems 
katalikams mesti per duris 
laukan? Tokia kapucino sklei
džiama meilė neikiek nėra 
geresnė už šlykščią neapy
kantą. '

Massachusetts valstijos mo
ters jau surinko tiek daug 
parašu po peticija, kad joms 
turės būt leista balsuot mies
tu perdėtiniu rinkimuose. Iki 
šiol jos galėjo balsuot tik 
mokyklų reikaluose.

I

Nedėlios vakare liko išvog
ti namai turtingo kontrak- 
tieriaus Thomas Kelley, ku
ris-gyvena po No. 48 Union 
gatvės, Watertown. Pavogta 
visokiu daiktu už 1000 dol. 
Dvi moters pastebėjo vagi
lius ir stengėsi pašaukt kai
mynus, bet buvo jau pervėlu, 
nes vagiliai pabėgo.

4

27 žmonės liko areštuoti 
No. 16 Greenough’s piace’o, 
North End. Jie kaltinami už 
losimą iš pinigu ir nuvežti į 
policijos nuovadą.

, Nedėlioj, 3 gruodžio d., 
No. 35 Water gatvės Quincy, 
susipešė italai ir badėsi pei
liais. Vienas žmogus liko nu
durtas, du skaudžiai sužeisti

Tuojaus išeis iš po spaudos
Į a

mėnesį, jei ji turi vieną vai
ką, kol jis sulaukia 14-kos 
metu amžiaus. Jei yra dau
giau vaiku, tai kiekvienam 
sekančiam duodama po $5 į 
mėnesį, o kada vyresnysis 
sulaukia 14 metu, tuomet 
dešimtinė pereina ant sekan
čio vaiko po jo. Tokiu būdu 
ten motinos-našlės nemato 
tokio baisaus vargo, kaip ki
tose valstijose. Tikima, kad 
ir Mass, valstijos legislatūra 
pripažįs šitą įstatymą.

Skubinkitės rašyt laiškus 
ir siųst siuntinius, jei kas 
norite, kad jie iki Kalėdų 
nueitu į Lietuvą, nes krasos 
vjršininkas garsina, jog kas 
pasius vėliau 6 gruodžio, tad 
vargiai besuspės nueit j Ru
siją iki Kalėdų.

Susirinkimas.
So. Bostono Lietuvių Labdarystės 

Draugijos bus metinis susirinkimas Se- 
redoj, Gd. Gruodžio, 1911 m., po nurn. 
33!) Broadway, So. Bostone, prasidės 
7:30 vakare. Kviečiame atsilankyti vi
sus sąnarius ir sąnares ir tam prijau
čiančius, nes bus renkama nauja valdy
ba. Sekr. A. Latvinskas.

Gryno aukso žiedus 14K. gausite pas 
Petrą Bartkevičių. Du šliūbinius žiedus 
už 8 dolerius, ką kiti neparduos ne už 
12 dol. Taipgi, jeigu reikia laisnių ap- 
sivedimui, aš pagelbsčiu išsiimti už dy
ką. , Laikrodėlius parduodu per šį me
nesį pigiau ant 255.

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

VIENINTELE SĄKROVA

Ruskos Degtines.
Kurie tik rengsite Balius arba vestu

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

JOEPH P. SPANG
579-589 Atlantic Avenue

Tai vienatinė vieta, kur galite rast 
geriausį patarnavimą. Pas mus dirba 
lietuvis STANISLOVAS MATCH US, 
kuris parduos pagal žemiausias prekes. 
Negalint atvažiuot, atrašyk laišką, pa
rašyk, kokiy gėrimų ir už kiek nori', o 
męs prisiusime. Laiškus rašykite lie
tuviškai. Pinigus galit siųst kaip pa
rankiau.

Neužmirškit muxų adresą ir vardąl 
Eit tik dvi minutos nuo South Station. 

Atsilankykit visi.
Su pagarba ST. MATCH U S.

7^ A ¥ PATARIMASI 1 V/ /\ I APŽIŪRĖJIMAS 
-LZ * J¥wxVjI apkainavimas

Del apvilkimo ir sytaisymo suaugusių ir vaikų 
sugadytus DANTIS ištraukiame D V K A I .

Baigęs^mokslą Harvardo Universitete, taipgi 
Berlyne ir Peterburge.

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

__________________________________

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

“KOVOJ” rašoma apie darbininku gyvenimą, vargus ir nurodoma, kaip 
prašalinti, juos.

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

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

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

naujos KNYGOS
labai žinueldžlos n 1 1 1 A J VZ *. 7

PASAULIŲ RATAS-. Astronomiškas 
aprašymas musų saulines sistemos.... 25c

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

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

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

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

I Q’T'DflOl I4-; 30 Went Broadway»l. Oll\\/1 L O, 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 
crffisai, kokius žmones įleidžia į Suvie
nytas Valstijas ir kokių neįleidžia, kiek 
vertės turi kitų žemių pinigai, tai pri- 
siųsk 15c. stampom žemiau nurodytu 
adresu, o apturėsi minėtą knygelę.

.J. VA.L.VKONLS,
261 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Išeina kas Petnyčia Chicago, 111.
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 Chicanos, kuriame gyvena 
apie 60.000 lietuvių ir turi šimtus visokių pašelpinių, teatrališkų, biz- 
niškų ir kitokių draugysčių. x

“LIETUVOS” prenumerata Suvienytose Valstijose Šiaurinės 
• Amerikos: Metams $2.00, pusei metų $1.00. Kanadoj ir Mexike: 
Metams $2.50, pusei metų $1.25. Rosijoj, Lietuvoj ir kitose užru- 
bežinėse vibšpatystese: Metams $3.00, pusei metų $1.50.
UŽSIRAŠYTI “LIETUVĄ” GALIMA KIEKVIENAME LAIKE.

Užsirašant “Lietuvą” reikia drauge ir prenumeratą siusti 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.

'T R A JN SEER Gyduolės sutai- 
APTIEKA »omos atsakan- 

---------  -- čiai pagal viso
kius receptus per registruotą aptiekoriy. 
Užlaikome Cigarų, Sodos ir Visokių 
Saldumyny (kendžių). Kalbame lietu
viškai. Atsilankykite!

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

Perkant žiūrėk, kad butų ta markė, 
o gausi teisingai.

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

Egiutero No. 1. 
Egiutero No. 2. 
Zmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mestis - 
Treianka 
LInimentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Baisarnas 
Antylakson dėl 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 apstąbdvmui 

Galvos Skaudėjimo
Lašai nuo Dantų Skaudėjimo - 
Mestis nuo Gedimo ir 

Prakaitavimo Kojų
Geležinis Sudrūtintojas Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaikų 
Vaistas nuo Paliauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippe 
Plaukų Apsaugotomis 
Muilas Plaukų Saugotojas 
Milteliai nuo Kepenų 
Valytojas Plėmų Drabužiuose - 
Rožės Baisumas -
Kinder Balsamas -
Bobriaųs Lašai 
Švelnintojas .... 
Kraujo Valytojas 
Nervų Ramintojas ... 
Egzema arba Odos Uždegimas 

pas Vaikus t 
Groblevskio Pleistėris

(KaStavolo) 
Pamadtvlaukams 
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 
Gyduolės nuo Riemens 
Vengriškas Taisytojas Osų 
Inkstų Vaistas (mažesnė) 
Inkstų Vaistas (didesnė) 
Akinės Dulkelės ... 
Gydymas nuo uždegimo Dantų arba 

abelnai Skausmo ir Škorbuto
Gyduolės ir Mostis huo Parkų 

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

25c. 
50c.

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

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

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

$2.00 
$1.00

2f>c. 
25c. 
25c. 
50c. 
15c. 
25c. 

$1.00 
25c.

KaWoms
HmertliOT tW«H

guta'6*

• TURINYS: Peržvalga; Pramone ir Prekyba (G.J.Leveskio ref.); Namin 
Higiena (M.Jurgelionienes ref.); Iš sveikatos srities (Dr.A.L.Juška); lOmeti- 
nes “Aušros" sukaktuvės; Edisono gyvenimas ir darbai; Nuo kada žmonės 
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 colių, į 100 ar daugiau puslapių. (
Kaina 25 centai. Agentams geras uždarbis.

Kas prisius 25c, tam pridėsime gražų kišeninį kalendorių Dovanų.

d. ILGAUDAS, 1613 S. Halsted st., Dept. 5, Chicago, III
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Tel. 1990 Roxbury

DR. M. J. K0NIK0W
548 Warren Street
Prieš Elm Hill Ave.

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

Nedėliotais 2-4 P. M.
Kalba rusiškai, vokiškai ir 
liškai.

s s (0

Telephone 4221-M Oxford.
DR. s r. ANDRZEJEWSKI

Vienatinis Lletuvlikas ir Lenkiukas

DENTISTAS
Sugedusius dantis 

pataisome. Skaudan
čius ištraukiame be 
jokio skausmo.

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

Mielai aš pa
klausiau jūsų 
patarimo ir iš- 
titryniau su 

Dr. Richter’io
Pain-

Expelleriu

^anJyYouJm JffaaEn H

Telephone Fort Hill 504

ADVOKATAS
ATLIEKU VISOKIUS REIKALUS

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

Kalbu lietuviškai 
lenkiškai 
rusiškai 
latviškai

SENIAUSIAS RUSIŠKAS

DAKTARAS
B. U. BBRNARD

Praneša, jog jo offisas prie 195 
Dorchester St., So.Boston,Mass., 
yra atdaras nuo 4 iki 5 vai. po 
piet, o prieš tą ar no to laiko tele- 
fonuokite 1G0 South Boston arba 
524 Roxbury. Gyvenimo vieta 
19 Gaston St., šalo Warren St., 
Roxbury, Mass,

$2.00 
$2.00

$50

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip
gi privalo užlaikyti visada mūsų puikias 
Lietuviškas gyduoles savo Storuose ant 
pardavimo, kad mūsų tautiečiai reika- 

‘ Jaudami, galėtų pas savo štorniką nusi- 
■ pirkti ir nereikalautų išduoti pinigus 
[ dovanai kokiems nors apgavikams tose 

apielinkėse. Štornikai, rašykitų^parei- 
kalaudami gyduolių, nes iš to ge^us už- 

[ darbis, ir parduokite mūsų tyras' Lietu- 
ifviškas Gyduoles, kurias męs gvarantuo- 

janie. Rašykite šiuo antrašu:

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

Dingo skaudėjimas kaklo ir 
inas šono, jaučiuos visiškai gerai. Pri
valo būti kiekvienos šeimynos šėpoje.

K Sergėkis nuo pamėgdžiotų. 23c. ir 50c.
J F. AD. RICHTER & CO., 215 Pearl Street, New York

Richter io C<yigo I’illės yri geros nuo vklui iu sukietojisno. 25c. ir 50c.

Q)
fkQ)

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

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

SENIAUSIA, DIDŽIAUSIA VIE- Ą P MTT I T L? A
NATINE LIETU V. BROOKLYN!- 1 LJ IX/*

Parduodame laivakortes (šifkortes) ant geriausių ir greičiausių 
laivų, visų linijų, į Lietuvą ir iš Lietuvos. Padarome reikalingas po
pieras per rubežių su paliudijimu konsulio, siunčiame piningus į visas 
dalis svieto greitai, pigiai ii/ 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)..............................................  $L00

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

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

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

Pinigus siųskit per Money Or
der šiuo adresu:

P. MIKOLAINIS
Box 62, New York City.

LIETUVIŠKAI-LENKIŠK AI-RUSIŠK AS

DAKTARAS
Vienatinis mus tau
tos Medicinos Profe-

^^sorius Massachusetts 
steite. Jau arti 18 
metų, kaip aš pasek
mingai gydau ir at
lieku operacijas. Tė- 
myk!!! Neik jieškot 
manę į aptieką ant 
kampo po mano ofisu, 
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 6 iki 9 vai. vakare.

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

Telephone Richmond 1067-R.

bet lipk vienais

DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA | OLSELIS
Vyno, Visokių Likierių, Degtines, Rusiškos “Monopolkos”, 

Šampano, Alaus, Šliauš ir visokių importuotų gėrimų.
Kas atsilankys pas mus ir nusipirks ant švenčių kokių nors gėrimų, tas 
gaus dovanų PUIKŲ KALENDORIŲ. Atsilankykite pcr'siuo adresu: 
Taipgi duodame kalendorių ant torielkų su prezidentų paveikslais. Kurie 
negalit atsilankyti pas mus, tai reikalaukit per laiškus, o męs prisiųsim 
orderius per expresą. Rašykite lietuviškai.

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

§ s s

F. STROP!ENE
Pabaigusi kursą Womans Medi
cal College, Baltimore, Md.

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

BUK 
VYRAS

k(O E®*!
OI'FISAS RANDASI:

30 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.
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Užlaikom didelę

Krautuvę
Deimantų, Laikrodžių Waltham ir 
Elgin, ir Šliiibinių 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.

8^22 Washington Street
BOSTON, MASS.

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

privalo turCti musų Kataliogą, kuriam 
atras dai ,elį visokių daiktų. Musų 
JBanka priima pinigus užčedyjimui ir^ 
moka 4-tų procentų. Siunčia pinigus 
ir parduoda laivakortes į visaę dalis l 
svieto, pigiaus kaip kiti. Spaudinam 
visokius drukoriškus darbus 'teitai, 
gerai ir pigiai. Reikalaudami kata- 
liogo prisiųskite 2C markę ant adreso:
GEO. A. PUFAUSKY & i 

<342 SO. LBAVITT ST. CHICAGO. I Lt . I

3'

KNYGŲ
Vysai Dykai Del Viru

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

Ta, dykai igauta knyga, pasakis jums kodėl Jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katrus ture žinoti kožnas vedes arba 
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejinu tu, specijalisku 
lygu. Temykit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
užmokam už pačto, ing uzpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir’adresa ant 
šeiniaus paduotu kuponu, katrų siusk mums šendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & CO., L 906 22 Fifth Avenue, Ckicuo:

Godotinas Tamista: Papal Tamistos prlžadiejma, afl norleCjau 
jogTamistaprisiustuniei man vysai dykai vėna jusu knypadel vyra.

Vardas

Adresas; Steitas

LAIVAKORTES
Kam gi LaTVakortes pirkt pas kokį ten žydelį, kad galima gaut pas lietu
vi agentą atvažiavimui ir išvažiavimui net 9-nių kompanijų 1-mos, 2-ros 
ir 3-čios klvsos laivais?

•r • » •>«>■*•
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Čia ir PINIGUS jums pasiunčia j 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 patinku ant stočių Bostone ir New Yorke, 
nes aš užlaikau 2 offisu. Norėdami Pinigų siųst ir pirkt Sifkorčių, pra
šykit aplikacijos, pridėdami už 2 c. stempą iš jums artimiausio offiso.

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