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AMERIKOJ
Nori užkenkti.

NewCastle, Pa., 4 gruod. 
—Prieš užimsiant raštinę so- 
cijalistų majorui Wolteriui 
Tyler’iui šiame miestelyj, 
buvusieji policijos perdėti- 
niai išvogė Roguers galeriją 
ir išnešė daugelį svarbių po
licijos užrašų iš miesto namo. 
Pribuvo policijos vežimas 2 
vai. po pietų šiandien ir iš
vežė viską. Policija nori tuo- 
mi užkenkti socijalistų admi
nistracijai arba nori paslėpti 
daugelį savo bjaurių darbų. 
Aštri bausmė už vergiją.

Brooklyn, N. Y., 4 gruod. 
— Kings pavieto teisme (Bro- 
oklyne) teisėjas Fawcett pa
skyrė 2500 dol. ir 19 metų 
Sing Sing kalėjimo Andriui 
Picciollo, kuris laikė pagavęs 
16 metų mergaitę, Evelyn 
Clifford,savo namuose paleis
tuvystės tikslams. Šiame pa
viete dar tik pirmą sykį lie
ka paskirta tokia aštri baus
mė už “gyvojo tavoro” lai
kymą.

Ant geležinkelio suvaži
nėjo.

Middletown, N.Y., 4 gruo
džio.—Tiltų statytojas, dir- 
busis ant Erie geležinkelio, 
Henry Starbuck, liko suvaži
nėtas šiandien arti Harrima- 
no, Newburgh Junction. Ka
da jis išgirdo ateinant trūkį, 
tad stengėsi nubėgti nuo til
to, bet buvo apsnigta, todėl 
jis paslydo ir pavirto taip, 
kad galva buvo ant relės. 
Tokiu būdu jam liko sumalta 
galva. Jis turėjo 50 metų 
amžiaus ir paliko pačią ir 4 
vaikus.

Ilgas kongreso posėdis.
Washington, 3 gruod.— 

Pirmas regu kariškas 62-rojo 
kongreso posėdis prasidės 
panedėlyj po pietų ir trauk
sis labai ilgai, t. y. kongre
sas darys savo posėdžius iki 
to laiko, kol republikonai ir 
demokratai neįvykdįs savo 
susivažiavimų. Tokis ilgas 
kongreso posėdžių laikas bu
vo tik 1888 metuose.

Tariasi apie Rusiją.
Washington, 4 gruodžio. 

-New. Yorko atstovas Sultzer 
ir\Texas atstovas Garner įne
šė i kongresą, kad būtų per
traukta su Rusija 1832 metų 
sutartis, kadangi toji nepri
pažįsta Amerikos pasportų. 
Klausimas bus diskusuoja- 
mas sekančiame panedėlyj ir 
yra viltis, kad Rusijos atei
viai į Ameriką bus žymiai 
apsunkinti ir galės būt per
sekiojami už tikėjimą ir tau
tystę. Ypač aštriai ketina
ma atsinešti į atkeliaujan
čius iš Rusijos stačiatikius iš 
caro giminių.

400 streikuoja.
Camden, N. J., 4 gruod.— 

Viršaus šimto metalo leke- 
ruotojų ir nikelio išdirbikų 
Čia metė darbą, kadangi liko 
priimtas j dirbtuvę “Victor 
Talking Machine Co.” pėrdė- 
tinis, nepriklausantis į uniją. 
Darbininkai sako, kad darb
daviai tuomi nori -užkenkt

McManigal neištrūks.
Milwaukee, Wis., 5 gruod. 

—Prokuroras Zabel pasakė, 
kad jeigu Burns’o šnipų agen
tūra neliks nubausta už išvo
gimą McNamarų iš Indija- 
nos valstijos ir atgabenimą į 
Californiją, tad jis tuomet 
išims leidimą suareštuot Mc- 
Manigal, kuris liudija prieš 
McNamaras ir pats prisipa
žino sudinamitavęs Milwau
kee namus; kur blėdies pada
ryta buvo už 100,000 dol. ir 
5 ypatos sužeistos. Taigi Mc 
Manigal vistiek nebus liuo- 
sas.
Broliai McNamarai kalti.

Los Angeles, 5 gruodžio.— 
Šiandien James B. McNama
ra tikrai prisipažino esąs kal
tas sudinamitavime “Los 
Angeles Times” laikraščio 
spaustuvės. Jis įteikė pro
kurorui rašytą savo ranka liu
dijimą, kuriame pasakyta, 
jog 1910 metuose, 30 spalio 
dieną, 5:45 vai. vakare jis at
nešė skrynutę su dinamitu ir 
padėjo tokioj namo vietoj, 
kad jį sudraskytų. Kad nu
taikyti expliodavimo laiką, 
jis pritaisęs laikrodį ir užsu
kęs taip, kad 1 valandoj 
nakties įvyktų expliozija. Jis 
sakos norėjęs atkeršyti laik
raščio savininkui, kuris nuo
latos bombardavęs darbinin
kų unijas ir nedavęs joms 
plėtotis. Padėjęs- dinamitą 
ne su tuo tikslu, kad užmušt 
bent vieną žmogų. Bet laik
rodis pasivėlino ir expliozija 
įvyko tuomet, kada darbinin
kai buvo'susirinkę dirbti, to
dėl 21 žmogus žuvo. '

James McNamara turėjo 
būt pakartas pagal Califor- 
nijos įstatymus už tokį'pra
sižengimą,'nes jis yra pirmo 
laipsnio žmogžudis, vienok 
jo prisipažinimas prieš teis
mą sutaupė valstijai apie 800 
tūkstančių dolerių ir išnaiki
no ant visados abejonę apie 
jo kaltumą visuose Amerikos 
gyventojuose, todėl teisėjas 
Bordwell suminkštino jo 
bausmę. Nuspręsta pasodin
ti jį į San Quentin kalėjimą, 
kuris randasi prieš pat San 
Francisco prieplauką, ant vi
so amžiaus. Kada teisėjas 
Bordwell kalbėjo prieš išne
šimą nuoprendžio ir pasakė, 
jog likusieji našlaičiai ir na
šlės žuvusiųjų expliozijoj, vy
rų reikalauja, kad James bū
tų pakartas, tad pas kaltina
mąjį pasirodė ašaros. Vienok 
kada pranešta liko, jog jam 
valstija bausmę sumažino už 
prisipažinimą nesu tuo tiks
lu, kad būtų dovanota, o kad 
nepadaryt valstijai lėšų, tuo
met jis nusiramino.

Po to sekė nuosprendis 
John’o McNamaros bylos. 
Jis buvo kaltinamas už sudi- 
namitavimą Los Angeles’e 
Llewellyn’o geležinių darbų 
dirbtuvės. Bet ten nebuvo 
padaryta tiek daug blėdies 
ir niekas /iŠ žmonių nenuken
tėjo, todėl kaltininkui negrę- 
sė mirtis. Tokiu būdu Johnui 
McNamarai paskirta 15 me
tų to paties kalėjimo, kur jo 

, jaunesnis brolis šėdės.

dro neturėjo su socijalistais, 
vienok tąmsesnėji minia ne
moka atskirti ir tiki, kad jie 
buvo socijalistai, todėl balsa
vimuose Už miesto valdinin
kus daugelis atidavė savo 
balsus už taip vadinamąją 
“Geros Valdžios” partiją, 
įvyko tai todėl, kad McNa- 
marų prisipažinimas prie 
kaltės sudemoralizavo tam- 
sesnęją minią. Socijalistų 
kandidatas į majorus Job 
Harriman neliko išrinktas, 
ko taip visi tikėjos prieš Mc- 
Namarų bylos prasidėjimą.

Norėjo praryt žiedą.
Pittsfield, 6ghiod.—Jonas 

Lane iš Bridgeporto atsidūrė 
apskričio tei^mę už bandymą 
praryt žied^ą\u deimantu. 
Jis atėjo į krautuvę ir prašė 
parodyt žiedą su^ deimantais. 
Kada krautuvnirikas pažvel
gė į šalį, tad Jonas paėmė į 
burną žiedą su deimantu ir 
stengės nuryti, bet užsprin
go ir liko areštuotas.

Niger i us iškepė.
Memphis, Tenn., 7 gruod. 

Būrys baltveidžių sucfegino 2 
vyru ir vieną moterį—nige- 
rius—arti Savannah, Tenn, 
už peleidimą ten apsigyvent 
baltveidžiams.
Nušovė žmogų dirbtuvėj.

Haverhill, Mass., 6 gruod. 
—Amerikonas Simon Chillin- 
garian liko nušautas Hilliar- 
d’o Taber čeverykų dirbtu
vėj ant Water gatvės utar- 
ninko vakare prieš pat dar
bo pabaigą. Į dirbtuvę atėjo 
ponia Emma Mooshian ir pa
klausė, ar yra Simon. Kada 
ji prisiartino prie jo, ištrau
kė revolverį ir tris šuvius su
varė į jį. Kiti kurpiai nusi
gando ir išbėgiojo. Perdėti- 
nis ją paėmė už rankų ir lai
kė, kol pribuvo policija. Ji 
visai nesistengė pabėgti. Po
licija spėja, kad jis jos gyve
nimą sugadino, kada pereitą 
vasarą su ja pabėgo, už ką ji 
ir atkeršijo jam.
Nelaimė ant geležinkelio.
'Manor, Pa., 6 gruod. —5 

žmonės liko užmušti ir kele
tas kitų sužeista laike susi
dūrimo dviejų eitra tavori- 
nių trūkių su Adams expreso 
trūkiu prie Devil’s Bent. Nu
kentėjo 25 arkliai,kuriuos ve
žė lenktynėms.

UŽSIENY J
španijos karalius pyksta- 

~ si su teta.
Paryžius, 4 gruodžio. —Is

panijos karalius Alfonso, iš
girdęs, kad jo teta Infanta 
Eūlalie parašė knygą, kurioj 
skaudžiai užgaunami jo gy
venimas ir Išpanijos reikalai, 
parašė jai laišką, kad ji ne
duotų tos knygos spausdinti 
ir prižadėjo patraukt į teis
mą, jei ji neišpildys reikala
vimo; ji jam atsakė, kad da
bar ji negyvena inkvizicijos 
laikuose ir randa sau laisvą 
kampelį Francūzijoj, todėl 
savo parašytą knygą išleis.

Karė tarp Italijos ir

Tripoli,5 gruod.—Italų ka- 
riumenė prisiartino prie mie
sto Ain Žara ir pradėjo mū
šį. Po ilgo susirėmimo pa
vyko užgriebt 4 dideles ka- 
nuoles. Visą dieną ėjo arti
lerijos šaudymais). Italams 
daug pagelbėjo laivynas, ku- 
r& kanuolėmis praskina ke
lią pėstininkams. Ain Žara 
yra drūčiausia arabų pozici
ja ir vargiai pasiseks ją ita
lams paimt. Jei liks apga
lėtas šis miestas, tai turkų 
kariumenė persikels į kalnus, 
bet tuomet jau galės skaity
tis, jog Italija yra apgalėjus 
Tripolį. Tripoliu šalies ry
tuose irgi eina smarkus susi
rėmimai. Ten susiremia oa- 
zisuose ir veikia vien tik rai
teliai. Iš abiejų pusių yra 
daug užmuštų.

J ieško kaltininkų.
Konstantinopolis, 6 gruod. 

—Turkijos valdžia tirinėja, 
kuris iš Bulgarijos revoliuci- 
jonierių sudinamitavo vakar 
turkų bažnyčią, kur žuvo 12 
žmonių ir 20 liko sužeista.
Parlamentas apie maistą.

unnizmui.
Čia systreikavo 300 čeve- 

ry)<y kirpėju; reikalaujama 
didesniu algų.

Smūgis socijalistams.
Ijds/Angeles, 6 gruod.— 

Nors McNamaros nieko ben

Karve atvedė 6 veršiukus.
Weld, Me., 7 gruod. — 

Thomas Williams’o karvė šia
me miestelyj atvedė 6 ver
šiukus, ko dar nebuvo girdė
ta Meine valstijoj.

Burns prieš Gompersą.
Philadelphia, 6 gruod.— 

Šnipas W. Burns pasakė sa
vo pasikalbėjime, kad Ame
rikos Darbo Federacijos pre
zidentas S.Gompers esąs dar
bininkų suvadžiotojas ir jo 
darbo dienos turinčios užsi
baigti. Jis nekaltina McNa- 
marų už dinamitavimą, bet 
Gompersą, kuris pastatė taip 
betvarkiai darbininkų kovą 
su kapitalu. Apie Gomperso 
areštavimą jis nieko nesako,

—Kadangi pragyvenimo rei- 
kmenos ir čia neapsakomai 
pabrango,tad susirinko Švei
carijos parlamentas svarsty
ti, kaip išrišt klausimą, nes 
ir taip jau neįmokėta į val
džios iždą 800,000 dolerių. 
Nuspręsta padidint algas 
valdžios darbininkams ir jieš- 
koma kitokių dar priemonių.
Darbininkų a p d ra u d i m a s.

Londonas, 7 gruod.—An
glijos parlamentas svarsto 
klausimą apie apdraudimą 
darbininkų nuo nelaimių dar
be ir senatvės. Pagal atsto
vų ūpą galima spręsti, 
apdraudimo įnešimas 
įstatymu.

Persija nebijo karės 
Rusija.

Teheran, 7 gruod.—Persi
jos valdžia pranešė savo ge- 
nerališkam iždininkui, jau
nam amerikonui Shusteriui, 
kad jis nepaisytų apie Rusi
jos gązdinimus, nes Persija 
pasiryžus esanti pradėt karę 
su Rusija. Vakar liko pasiųs
tas Rusijai ultimatum, ku
riame griežtai reikalaujama, 
kad Rusija nedrįstų siųsti 
savo kareivių toliau Kasbi-

pradėt veikt Persijoj. Pa
staroji gi tyliai ruošiasi ir di
delį skaitlių savo kazokų pa
siuntė iš pietinių provincijų 
į šiaurę. Shusteris jaučiasi 
užganėdintu, nes jam-praneš
ta, kad bus pavartotos visos 
pajiegos prieš Rusiją, kad ap
gint jį.

Komisijonierius patvir
tintas.

Washington, 7 gruodžio. 
Prezidentas Taftas pranešė, 
kad tarpvalstijinės komerci
jos komisijonierius J.M.Har- 
lon pasiliksiąs dar 7 metus 
savo tarnystėj.
Chinijos regentas atsisa= 

kė nuo vietos.
Pekin, 7 gruod. — Vakar 

priimta liko rezignacija Chi
nijos regento, tai yra valdi
ninko, pildančio imperato
riaus pareigas. Jo atsista
tydinimą pripažino impera- 
torienė Dovager ir ministe- 
rių kabinėtas. Tokiu būdu 
Chinija liko be imperatoriaus 
ir be regento. Kas užims jo 
vietą, dar nėra žinios. Atsi- 
statydinusis regentas sako, 
kad jam nusibodo politika ir 
jis nori pasilsėti. Ir kur ne
nusibos, kad revoliucijonie- 
riai jau visai artinasi prie 
valdininkų galvos. Tokis re
gento pabėgimas kritiški^u- 
siame valdžios momente liu
dija, jog Manču dinastijos 
dienos suskaitytos.

Kardinolus priėmė.
Rymas, 7 gruod.--Ameri

koniškos mokyklos rektorius 
Kennedy ir daugelis mokinių 
dalyvavo surengime vakaro 
pėtnyčioj, kad priimti iš A- 
merikos atvažiavusius ant- 
vyskupius, kuriuos popiežius 
paskyrė kardinolais. Kardi
nolai vakare lankėsi šie: O’
Connell iš Bostono, Farley ir 
Falconio. Be to buvo dide
lis skaitlius visokio “raugo” 
kunigų ir.vyskupų. Buvo su
rinkti geriausi dainininkai ir 
muzikantai vakaro pripildy
mui. Sakyta ir prakalbos. 
Sveikinti naujai įšventinti 
kardinolai ir džiaugtasi, kad 
Amerika liko šventesnė.

RUSIJOJ LIETUVOJ

kad 
liks

SU

latvis.
Paryžius, 6 gruod. Kariš

kas orlaivis “Adjutant Reau” 
sumušė visus pasaulio orlai
vių augštumo rekordus, iš-, 
kildamas šiandien 705.3 pė-i 
das į augštį. Iki šiol skaitės 
augščiausiai iškilusiu orlai
viu Francūzijos “Clement-; 
Bayard”, kuris rugpjūčio 
mėnesyj 1909 metuose iškilo 
5085 pėdas į augštį. į

Užsim u še.
Londonas, 6 gruod.—Filey 

mieste, arti Scarborough, nu
krito orlaivininkas Hubard 
Oxley su savo pasažieriu Ro
bertu Wjpiss iš gana didelio 
augščio ir abu ant vietos už
simušė; Tokiu būdu dabar 
skaitosi jau 118 orlaivininkų 
užsimušusių.

Streikas užsibaigė.
Berlynas, 6 gruod. — Čia 

buvo sustreikavę apie 50,000 
metalo darbininkų, vienok 
šiandien streikas užsibaigė, 
nes du trečdaliai darbininkų

nebus areštuotas, nes, sako, 
jis vistiek žinojęs apie dina- apie 500 Rusijos kazbkų, pas 
mitavimus kui kurių seka irj armija, kad

balsavo už derybas su darb
daviais, prie kuriu patys 
darbdaviai kvietė. Kaip vie
na, taip ir kita pusė nusileido.

Teismai ir areštai.
Elizavetgrade nubaustas i 

mirtim vienas; Thlmene 6 
žm,; Tiflise suareštuota 21 
žm. Juos kaltina prigulėji
me prie slaptos draugijos.

Ligos.
Pskove siaučia tifas, ligoti-- 

bučiai pilni ligonių; Astra- 
chaniuje maru sergančių lap
kričio 2 d. buvo 4 žm.; Kaza- 
niuje daug žmonių serga cin- 
ga (bado liga).
Ūkio kursai suaugusiems 

valstiečiams.
Žemamjam-Naugarde že

mietija įsteigė ūkio kursus 
suaugusiems ūkininkams val
stiečiams. Kada ir kas į- 
steigs Lietuvos ūkininkams 
ūkio kursus?

Uždarė draugijas.
Peterburge neperseniai už

darė esperantistų draugiją. 
Dabar uždarė tokią pat es- 

, perantistų draugiją Varšu
voje. Beto Lovyče uždary
ta lenkų privatinė moterų

• gimnazija; Dombove (Petra- 
kavo g.)—dviklesinė moterų 
mokykla.

Badas.
Saratovo gub. kaikuriose 

vietose valstiečiai uždarė mo
kyklas ir vaikus išleido elgė- 

. tauti.
Kazaniaus gubern. valstie

čiai taip-j)at badauja. “Nei 
darbai mus neišgelbės iš ba
do nagų, rašo valstietis, nes 
užmokesnis mažas ir dar la
biau puola, kuomet randas 
daug tuščių ir darbo laukian
čių rankų. Daugelio darbi
ninkų šeimynos miršta ba
du.”
Žada prašalinti 264 stu- 

deniais.
Iš Peterburgo universite

to gręsia prašalinimas 264 
stud, už neužsimokėjimą mo
kesčių už lekcijas.

Laivus pardavinės.
Sevastopolio uosto vyres

nybė nutarė parduoti licita- 
cijos būdu: du šarvuočiu 
(“Ekaterina II” ir “Česma”), 
1 kreiserą ir 4 mažesnius ka
ro laivus; mat, tie laivai jau 
pasenę ir karui netinką. Sa
ko, atsirandą jau daug pirk
lių. Uuosto vyresnybė pasi
tiki gausianti iš to pardavi
mo apie pusę mil. rublių.

Stačiatikių Soboras.
Rusų laikraščiai praneša, 

kad Peterburge manoma su
šaukti netrukus visos Rusijos 
stačiatikių soborą (didįjį su- 

i sirinkimą tikėjimo dalykams 
aptarti). Norįs tai Sinodo 
ober-prokuroras Sabler’is 
visi Sinodo nariai.

Nori universiteto.
Dono Rostove buvo šiomis 

dienomis didelis susirinki
mas- universiteto reikalais. 
Susirinkusieji mušė telegra
mą ministėrių pirmininkui 
Kokovcevui, prašydami leisti 
atidaryti Dono Rostove uni
versitetą. Vietos pirkliai su
dėję tam tikslui milijoną 
rublių. '

Dorpatas.

šalinta 252 
simokėjimą

ir

252 studentu už neį-

VILNIUS. Sustreikavo 
šiomis dienomis 16 žydų kep
tuvėse 100 darbininkų. -Vy
rai reikalauja, kad jiefijs bū
tų 1 rublis į sąvaitę algos 
pridėta, moterįs gi—50 kap. 
Keptuvių savininkai kol-kas 
netinka darbininkų reikalavi
mų pildyti. Keli darbininkai 
suimti.

Skirstymas viensėdijo
mis. Nevėriškių,Berezniakų, 
Ądamčukų sodžiai (Viln. g.) 
netoli gelžkelio stoties Mic
kūnai išreiškė norą skirstytis 
^viensėdijomis. Bet tie so
džiai guli prie pat iždo miškų 
sienos ir jiems be'siskirstant 
norėtų jie savo arimui netin
kančias pelkes, pamainyti^ 
iždo miško žeme. Prašymas 
paduotas, bet kol kas jokio 
atsakymo nesusilaukta.

Tikybos nebemoko. 
“Vien.” randame žinutę,kad 
Vilniaus viskupijoje katalikų 
tikyba nesanti išguldoma 100 
mokyklų. Vyresnybė ne tvirti
nanti paskirtųjų kapelionų.

Šiauliai. Neseniai čia bu- / 
vo kokio-ten Efimo cirkas, 
arba tikriau paleistuvybės 
lizdas. Jam pavyko ne tik 
daug žmonių pritraukti, ne 
tik apgauti kelius sankrovi- 
ninkus, iš kurių^ėmė bargan 
prekes, bet dargi patraukti 
prie savęs kelius moksleivius, 
iš kurių viena gimnazistė net a 
šeštoj klesoj! Kada tėvai su
sigriebė, buvo pervėlu—cir
kas buvo išvažiavęs. Tečiaus 
dideliais rūpesniais pavyko 
išplėšti iš tųjų niekšų nagų 
vieną mergaitę; kas bus su 
kitomis trynis (viena devy
nių mętų) mokinėmis ir vie
nu mokiniu -dar nežinia?

Šešuoliai, Viln. gub. To
kios mūsų naujienos: spalių 
29 d. žmonės nutarė uždary
ti monopolį ir aludes, nutari
mą nusiuntė gubernatoriui 
patvirtinti. Lapkričio 2 d. 
vaikai, kurie per spalių mė
nesį mokėsi katekizmo, apso
dino medeliais kapus, kurie 
ligšiol buvo visai pliki. Beto, 
gavome leidimą įsteigti Še
šuoliuose pačto skyrių. Nors 
gėda, bet reikia pripažinti, 
kad mūsų žmonės moka ir 
girtuokliauti.

Salakas. Lapkričio 1 d. 
nusišovė bemedžiodamas gy
dytojas Minskas—Ramoniš- 
kių dvaro savininkas. Prie
žastis dar neišaiškinta. <

Kelmė, Kauno gub. Pas . 
mus daktarų yra, kiek reikia, 
vienok žmonės apsirgę daž
nai kreipiasi ne į juos, bet i 
visokius daktarus, apgaudi
nėtojus, kurių mūsų valsčiu
je yra nemaža. Jie visokiais 
būdais vilioja žmones, kad iš
čiulpus iš jų sunkiai uždirb
tus skatikus. Nieko neišma
nydami apie gydymą, jie 
imasi gydyti visokias ligas, 
lupa nuo tamsių žmonių kar
tais daug daugiau, negu gali 
paimti už patarimus tikrieji 
daktarai. Naudos gi iš jų, 
žinoma, jokios negali būti.

Čekiškė, Kauno ap. Če
kiškės pačtos kontoras nuo 
spalių 8 d. pradėjo priiminė
ti ir telegramas, mušamas 
Rusijon.
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Darbtatokų amžis

įvykdomi, 
darbdavius 
jų naudai, 
trejus me-

skaitoma apie 80. • Kitų dar- sulauktasis vaisius turi kęsti 
bų žmonės turi mokėti ex
tra mokestį.

Darbo pavojingumas yra 
pačiose aplinkybėse šiandie
ninės industrijos, paremtas 
ant išnaudojimo žmogaus 
pajiegų ypatos pelnui. Svar
biausios abelnos kenksmin
gos darbo ypatybės yra ilgos 
valandos, persidirbimas ir 
maža užmokestis. Su tuomi 
greta eina skurdas ir alko
holizmas. Bet'apart to,kiek
viena darbo rųšis turi savo 
kenksmingas ypatybes: vie
nose kenkia dulkės, kitose 
—šaltis arba karštis, trečiose 
—nuodai,kitur- vėl perdidelis 
vartojimas kokios-nors kūno 
dalies.

Dr. F. Matulaitis.

Tai ne.brutališ- 
kūmas.

Tyrinėjimas įvairių pramo- 
nijos Šakų mirtingumo ir 
sveikatos yra fisai naujas 
klausimas Amerikoj. Euro
poje yra daugiaus pasidar
buota. Tenai žmogaus gy
vastis daugiaus verta ir įsta
tymais labiaus apginta. Šio
je šalyje žmogus pigus, nes 
kasmet priplaukia šimtai' 
tūkstančių sveikų jaunų žmo
nių užimti vietą senų darbi
ninkų, išmestų į šiukšlyną.

* Apsaugojimui žmogaus gy
vasties labai mažai daroma. 
Jeigu ir yra kur valstybės į- 
statymai apie atlyginimą už 
žuvusį darbininką, tai prak
tikoje jie nėra

i Teismai apgina 
ir yra sutaisyti 
Procesas tęsiasi 
tus ir daugiaus.

‘ . liudininkai išmiršta, kiti iš
važiuoja į kitą vietą, taip 
žmogui išjieškoti savo tiesą 
yra beveik negalima. O da 
jėigu paimti į atydą, jog 
daugelis darbininkų yra atei
viai, nemokanti vietinės kal
bos, tai iš to bus supranta
ma, kodėl šioj šalyj taip aik- 
vojama bereikalingai darbi
ninką gyvastis, užtai kad 
darbininkai nemoka apsigin
ti. Tiltų ir tunelių dirbime 
kas diena žūva po keletą žmo
nių. Užbaigus darbą, kuris 
tęsiasi keletą metų ir lėšuoja 
tūkstantį žmonių gyvasčių, 
kompanija rašo atskaitą, kur 
parodo, jog tunelis yra iškas
tas nepaaukavus nė vieno 
žmogaus gyvasties. Kada 
reporteris pradeda tirinėti, 
argi ištikro tas yra galimu 
daiktu, pasirodo, jog žuvo 
tiktai ateiviai, tas visai nesi-

- skaito. 'Taip dalykams sto
vint, dirbtuvės hygiena šioje 
šalyje stovi ant žemiausio 
laipsnio. Ne tik ką darbda
viai, bet ir unijos neatkreipia 
į tai atydos, nestato reikala
vimų link pagerinimo darbo 
apystovų. Nestebėtina už
tai, kad statistika duoda bai
sias cifras. Vienas ištyri
mas Massachusetts valstijoj 
duoda žinias apie mirtį vidu
tinio apižiaus įvairių rųšių 
dafbininkų ir profesijų^ Su- 
lyg to apskaitymo žemdirbys 
gali turėti vil|į ilgiausiai 
pragyventi virš 60 metų. 
Toliaus eina mechanikai, dir
banti lauke. Toliaus profe- 
sijonališki žmonės: kunigai, 
advokatai, bankieriai; dak
tarų gyvenimas trumpesnis 
už kitų profesijų žmonių, bet 
ilgesnis už darbininkų.

Iš kitos pusėsakmenų ta
pytojų amžis paduotas41 m., 
medvilnės darbininkų 39, 
moteriškų 28, cigarų dirbėjų 
28, peilių išdirbėjų 39.

Tą pat faktą liudija ir 
džiovos statistika. Iš 10.0- 
00 darbininkų kasmet nuo 
džiovos miršta:
Akmenų tašytojų............ 540
Cigarų išdirbėjų............. 477
Teplioto jų.....,................ 450
Spaustuvės darbininkų... 436 
Tarnų...............................430
Kepurninkų^..................... 415

Akmenų tašytojų miršta 
nuo džiovos šešis syk 
daugiau, negu bankierių, ad
vokatų ir kapitalistų.

Tas pats matyti iš apdrau
dimo kompanijų raportų. Jos 
neapdraudžia žmonių, kurie 
dirba pavojingą darbą. Štai 
keletas darbų, kurių apdrau
dimas skaitomas už perdide- 
lę riziką: dirbanti prie rūgš
čių, stiklo, tiltų ir peilių iš- 
išdirbėjai, visokie tekintojai, 
akmenų tašyto jai, kalnaka
siai, geležinkelio darbinin
kai, dirbanti prie chemiškų 
nuodų, oro lakūnai ir saliū- 
ninkaL Išviso tokių neap- 
draudžiamų užęiėmimų pri

Iš Santa Barbara, Kalifor
nijos valstijoj, lapkričio 3 
dieną liko pranešta, kad ten 
tūlas sodininkas, italas Jo
nas Reck, nužudęs savo 2 
dienų amžiaus kūdikį, Domi
niką. Kada policija jį areš
tavo, tad jo pati apkabino jį 
ir tigro narsumu gynė. Pa
baigoj ji maldavo, kad jai 
leista būtų'eit sykiu su vyru 
į kalėjimą. '

Kuomet Jonas Reck liko 
pastatytas prieš teismą, jis 
kalbėjo: “Jus klausiate ma
nęs, kodėl aš nužudžiau savo 
kūdikį? Klausykitės, ką aš 
jums pasakysiu. Męs pava
dinome mažą vaikutį Domi- 
niku, kada jo susilaukėme 
seredoj. Jis buvo gražiausis 
kūdikis Santa Barbaroj. Jis 
šypsojosi prieš saVo tėvą ir | 
judino savo mažas kojytes. 
Ha! Jis taip gražus. Aš pra
dėjau sau manyt, kaip aš 
galėsiu užlaikyt savo pačią 
ir mažą kūdiki, gaudamas 
dolerį į dieną, ir kaip išauk- 
lėsiu .iš jo gerą suaugusį 
žmogų. Jus pasakykite man 
tai. Aš mylėjau savęrDomi- 
nikėlį, kaip jus mylite savo 
kūdikėlį. Aš nesakau, kad 
aš norėjau jį nužudyti, bet 
kaip aš galėjau jį užlaikyti, 
kada pragyvenimas atsieina 
taip brangiai. Jus pasaky
kite man tai?”

Jus, skaitytojai, čia girdi
te tėvo žodžius. Tai kalba 
ne vilkas, ne tigras, ne liū
tas, o žmogus, tas augščiąu- 
siai išsivystęs sutvėrimas. 
Kalba tai protaujantis, svar
stantis sutvėrimas. Ir jis sa
ko, kad jis nenorėjo žudyti 
savo kūdikio, jis jį mylėjo, 
nes jam rodės, kad gražesnio 
kūdikio visame mieste nėra. 
Bet jis pastatė klausimą: 
“Pasakykite man, kaip aš 
jį galėjau užlaikyti, išauklėti 
iš jo gerą žmogų?” Jis gau
na 1 dol. algos kas diena, iš 
kurios vos savo ir pačios gy
vastį palaiko prie neapsako
mo brangumo reikmenų. Ne 

. tėvas pastatė sau tokį klau
simą, o trustai ir visa kapi
talizmo sistema jį sutvėrė. 
Šitas klausimas stovi prieš 
kiekvieno darbininko akis. 
Darbininkas jau neuždirba 
tiek, kad galėtų užlaikyt šei
myną. Ir nežiūrint į tėvišką 
meilę, prasideda kūdikių žu
dymas.

Męs dar nežinome pavyz
džių, kad žvėrys, brutai žu
dytų savo, kūdikius, nes yra 
tai augščiausio laipsnio ne- 
gamtiŠKumas, kadangi kiek
vienos gyvūnų veislės tėvai 
myli savo vaikus, gina juos 
visomis pajiegomis. Taigi 
šiandieninė sistema daro iš 
žmogaus augščiausio laipsnio 
žvėrį, rauja iš jo tėviŠKumą 
ir visus mandagumo, gailes
čio ir paguodonės jausmus.

Rodos, visi tikėjimai skel
bia, kad medis - be vaisiaus 
turi būt nukirstas; visi jie 
peikia pasiliekančias be šei
mynų poras, bet visi jie ap
gina šią sistemą, kada tas

badą ir šaltį, kada iš gailesčio 
ir rūpesčio daugelis tėvų pra
deda žudyti savo kūdikius.

Ne kokiė-norš bedieviai tai 
daro, o tankiausiai pilnai ti
kinti žmonės, kurie jokios 
išeigos iš blogo padėjimo ne
mato, kurių, kilčiausia idėja 
yra į dangų arba pragarą 
žengimas. Skaitytojai pa
mena, kaip trumpas laikas 
dar tepraėjo nuo atsitikimo, 
kuomet vienas tikintis naš
lys nušovė arti Bostono savo 
dvi gražias mergaites ir save 
nužudė. Neužmiršote, gal, 
ir to, jog pereitą pavasarį 
Dorchesteryj, Mass., motina 
užsmaugė savo dukterį, kad 
tai neprisieitų matyt tiek 
daug vargų, kiek motina jų 
matė. Dar neišdžiūvo krau
jas nužudytų 3 vaikų Maine 
valstijoj, kada tčyas ir, pats 
nusižudydamas, paliko užra
šą, jog jis eina į dangų nuo 
vargais apkrautos žemės. Tik 
pažvelgkite kas diena į laik
raščius, o žinių apie kūdikių 
žudymą ir saužiidystes nebus 

’-stokos.
Yra tai nupeiktinas apsi

reiškimas, vienok sykiu ir 
pasibaisėtinas ir neišvengti- 
nas, nes minios laikomos 
priespaudoj ir tamsybėj; jos 
nežino kitos išeigos iš savo 
baisaus . padėjimo, kaip tik 
saužudystę ir žudystę.

Taigi visi tie, kurie džiau
giatės . dabartine sistema, 
džiaugiatės iš plėtojimosi 
kūdikių žudymo ir saužudys- 
čių, džiaugiatės iš vystymo
si žmonių jausmų į aršesnius, 
negu turi žvėrys. Taigi ne
labai kiltas yra jūsų džiaug
smas.

Snjipai.
.Paviršutinių pažvalgų pilie
čiui šnipai išrodo būtinai rei
kalingais ir atliekančiais val
stybei brangų darbą. Tokis 
pilietis tankiausiai nežiną, 
kad šnipai mūsų dienų vals
tybėj yra užlaikomi su tikslu 
stabdyti darbininkų judėjimą 
link pasiliuosavimo, kad jie 
turi ardyti darbininkų orga
nizacijas, išduot jų slaptus ir 
labiau racijonališkus kovai 
nutarimus, kad jie laike strei
kų visada turi būt darbdavių 
ir streiklaužių pusėj, kad lai
ke revoliuęijų jie turi susekti 
ginklų ir literatūros sandė
lius, revoliucijoniškas orga
nizacijas ir jų vadovus. Žo
džiu sakant, šnipai turi tar
nauti turtingosios ir valdan
čiosios klesos pusėj, nes už 
tai tik ir gauna algą.

Taigi pažvelgus į šnipų 
bjaurų darbą, visai išblykšta 
jų geroji pusė. Geroji jų pu
sė yra tame, kad susekti 
žmogžudžius, vagis, padegu
sius keno- nors namus, pada- 
rusius suokalbį ant keno nors 
gyvasties ir šiaip ką-nors da
rančius Tries valstybės įsta
tymus. ♦

Kitam gali pasirodyt, jog 
visgi tokiu būdu šnipai yra 
reikalingi, nes vagystės, žmo
gžudystės ir kiti prasižengi
mai platinasi vis labiau ir 
prasižengėliai.neliktų nubau
sti, jei nebūtų kam juos su
sekti :

Iš vienos pusės, taip: jei y- 
ra prasižengėliai, tai juos rei
kia susekti, bet tuomi ir tu
rėtų baigtis šnipų užduotis ir 
tuomi tik turėtų ji prasidėt. 
Bet, kaip augščiau sakėme, 
jų kur-kas didesnė užduotis 
yra tame, kad kenkti progre
sui, taigi blogoji jų pusė per
sveria, o tokiuose atsitiki
muose kiekvieną daiktą pri
pažįstama blogu ir vertu iš
naikinti.

Negana dar to, kad šnipai 
šnipinėja,—jie ir patys nere
tai ką-nors blogą surengia. 
Juk prasižengimų toli gražu 
nėra tiek daug, kiek yra šni
pų, o/juk kiekvienas šnipas 
ne *

LĄISVE
ištyrė, kad tas ir tas yra žu
diku? Kas neskaitė laikraš
čiuose dešimtimis sykių, kad 
šnipai patys padeda vienur 
ar kitur bombas, uždraustą 
literatūrą ir t. t.? Juk nere
tai patys šnipai lieka apkal
tinti, jei jie neatsargiai ren
gia prasižengimą, kurį nori 
ant kito galvos suversti.

Šitas pastarasis šnipų dar
bas dėl vardo ir algos daro 
juos baisiais ir pavojingais 
draugijos ir gerovės priešais, 
todėl jie turėtų būt panaikin
ti. Prasižengimų sumažini
mui ir prasižengėlių suseki
mui gali būti įvestos kito
kios priemonės, bet tik ne 
tokioj supuvusioj ir sulopytoj 
valstybėj, kokią turime męs 
čia Amerikoj ir kitur.

Berniukų daugiau 
užgema.

Netoli kiekvienas žino, kad 
berniukų daugiau užgema, 
negu mergaičių. Iš kitos gi 
pusės, pasaulyj yra daugiau 
moterų, negu vyrų. ' Jeigu 
visi užgimusieji berniukai 
augtų tokioj pat proporcijoj, 
kaip mergaitės, tai neužilgo 
pasaulyj atsirastų vyrų kelis 
sykius daugiau. Ąjrc laimės 
ar nelaimės, labai didelė ber
niukų dalis išmiršta iki 7 me
tų amžiaus. Mergaitė reta 
tenumiršta tame peri jode: 
jos pradeda tankiau mirti 
nuo 11 iki 18 metų. Mergai- 
tė-kūdikis yra kur kas sti
presnė ir tobulesnė už ber- 
niuką-kūdikį. Juk jos augi
mas laike kokių 7 metų yra 
nepaprastas ir tėvams tuo
met mažiau 
jos sveikatą.

Negana to, kad berniukų 
daug išmiršta mažais, vyrų

rūpesčių apie

A. ACIARON1AN.

TĖVAS.
♦ VertS V. Paukštys.

(Pabaiga)
Senelis gaudė kiekvieną žvilgsnį vir

šininko. /
Jo žvilgsniai tokie ^pat ramus buvo, 

kaipur vakar.
—Na, seni, atsakymas atėjo... nuo

sprendį atmainė... bet, gaila, vėlai...
—Atėjo?—sušuko senelis nenugirdęs 

paskutinių viršininko žodžių.
—Garbė tau, augščiausis Dieve!—jis 

pakėlė akis augštyn. ir žiūrėjo į dangų.
—Taip, atėjo.... bet, gaila, vėlai...
—Vėlai? Ką-gi tas kenkia, kad vėlai! 

Mieliausis mano poneli! Ačiū mūsų val
džiai! Juk tas nieko nereiškia, ar diena 
anksčiau, ar diena vėliau? Juk nuosprendį 
atmainė?

Ir vėl užviešpatavo tyla...Raštininkas 
padėjo plunksną ir matyt buvo, kad jis 
sunkiai alsuoja. Viršininkas jau nesišyp
so; jis pakreipė galvąį ištraukė dėžutę iš 
stalo ir išėmė iš ten kokį-tai suvyniotą po
pierėlį.

—Ot, šiuos pinigus tavo sūnus liepė 
tau perduoti ir daugiau nieko nesakė.

Senelis pasiėmė pinigus—tris rublius 
penkioliką kapeikų—ir užspaudė juos ran-

o/juk KieKvienas smpas 
tik vieną prasižengimą su

randa—nes už tai jam algos 
nemokėtų—o kelis ir keletą. 
Kiekvienas šnipas nori išdirb
ti savo vardą ir gaut didesnę 
algą. Tas tai ir verčia jį su- 
sekt kuodaugiausiai prasižen
gėlių. Ir kadangi jų labai re
tai pasitaiko rast, kadangi 
juk ir sunku surast, tad pa
tys šnipai neretai fabrikuo
ja prasižengėlius. Kas gin
čys, kad atsakančioj progoj 
šnipas nenužudys žmogų pats 
ir paskui neeis liudyti, jog jis

klose,, prie namų statymo, 
ant geležinkelių ir kitur la
bai greitai nuneša vyro gy
vastį. Laiks nuo laiko gali
te išgirst apie žuvimą kelių 
šimtų arba dešimtų vyrų šen 
ir ten. Be to, iki šiol vis dar 
yra vedamos karės, kur išžu
doma šimtais tūkstančių vy
rų.

Taip visos viršminėtos ir 
dar kitos aplinkybės išnaiki
na vyrų didelį skaitlių, todėl 
tik jų yra mažiau, negu mo
terų, vienok kad jų gema 
daugiau, niekas to neužgin
čys.

Mokslinčiai seniai tirinėja 
tokio apsireiškimo priežastis, 
nes išrišimas klausimo “Ko
dėl gema daugiau berniukų, 
negu mergaičių?” būtų išri
šimu didelės slaptybės ir 
milijonams tėvų suteiktų už- 
ganėdinimą. Be to, šitokio 
Idausimo išrišimas galėtų 
duot progą teisingam lyčių 
nubalansavimui.

Iki šiol mokslinčiai išaiški
no tik menką dalelę tos slap
tybės. Ištirta, kad labai jau
ni tėvai ir labai seni tėvai 
netoli visuomet susilaukia 
berniukus. Garsus tirinėto- 
jai Rosenfeld iš Viennos, 
Francke iš Norvegijos ir Ber- 
tilon iš Francūzijos ištyrė, 
kad jei motina yra jaunesnė 
17-kos metų ir tėvas jaunes
nis 20-ties metų, tai netoli 
visada užgema pas juos ber
niukas. Kada- gi tėvai su
laukia 25 metų amžiaus, grei
čiau jie susilauks mergaitės. 
Tose šeimynose, kur susilau
kiama bent 14 kūdikio, jis 
netoli visada yra berniukas, 
ir visi po jo sekanti bus irgi 
berniukais, nes tėvai jau yra 
nejauni. Vidutiniško gi am
žiaus šeimynose, kur susilau
kiama kokių 8 vaikų, gimi
mas yra maišytas: beveik 
tiek berniukų gema, kiek 
mergaičių, bet pirmasis ir 
pastarasis kūdikis netoli vi
sada yra berniukas. Net ne
žiūrint, kaip seni ar jauni tė
vai nebūtų, pirmasis kūdikis 
netoli visada yra berniukas.

Kaip matote, mažai dar iš
tirta, vienok jau yra pradžia 
supratimui, kaip susilaukt 
tos ar kitos lyties kūdikį. 
Beabejonės, tolimesni tirinė- 
jimai, gal, galutinai išriš 
klausimą, nes jau ištirta, kad 
užsivaisinimo pradžioj nėra 
lytiško skirtingumo ir tik 
paskui tam tikri atsitikimai 
ir priežastys badaro jį.

1K. Stulpinas.

Tarptautiški žodžiai.

aš neturėjau iš

i
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Toli, ant pliko tyrų kalno, kur tik li
goti paukščiai suskrenda mirti, kur vėlai 
nakčia pelėdos rauda, jo sūnus gulėjo po 
žeme...

’J

kepurę ir viesulą susukęs nunešė; galva iš 
palengvo leidosi ant krūtinės; sutaršyti 
plaukai užpuolė ant kaktos ir uždengė 
akis. Lazda ir pinigai išpuolė iš rankų; 
išpradžių išslydo penkiolika kapeikų ir pa
sislėpė smėlyje, o paskui—ir visi kiti pini
gai. ,

Keliai sulinko; išlengvo senelis pradė
jo šliuožti žemyn ir atsisėdo; paskui jo 
galva nusileido iki žemės, barzda išsidrė- 
kė ant žemės, kaip pašautos gulbės spar
nai.

Vėjas rinko smėlį, nešė į krūvą ir py
lė ant jo galvos, panašios į pražydusį vyš
nios medį, pečių, kojų...

Jis su grabininko narsumu laidojo se
nelį, ir juokėsi, kaukė, verkė, nes jau ne
buvo matyt nė galvos, nė pečių, nė kojų 
senelio. Ir po motina-žemele senelis gu
lėjo ir skundėsi ant savo vargų.

Ir žemė alsavo su skausmu amžino 
skaudulio....................................................

—Ach, jis mano gerasis!... Duoda 
man pinigų ant kelio... Koks jis geras... 
Poneli, jis geras vaikinas! Ar nepavelytu- 
mete dar man su juomi pasimatyti ir tada 
eiti pas save, savo vargą varyti? Ačiū mū
sų valdžiai!...

Ir vėl užviešpatavo grabinė tyla; rau- 
donakrūtis balandis nuskrydo nuo prielan- 
gio; ir vėl žvangėjimas retežių, kaip .rūs
tus protestas, įsiveržė į kambarį, atsimu
šė į sienas suvaitojo besisukdamas kam
puose.

—Įstatymai, seni,—pratarė viršinin
kas, neatkreipdamas jokios atydos į jo 
pirmuosius žodžius,—įstatymai, nieko ne
galima padaryti... Mūsų padėjimas taip 
gi sunkus... Bet kas gi daryti? Męs ver
gai įstatymų... Šiandien viskas užsibai
gė... Atsakymas pavėlavo... gai la...

Dabar jau ne vien tik tyla užviešpa
tavo kambaryj, bet ir kas kitas, nemato
mas, baisus, kuris alsavo, vaitojo, ir jo 
vaitojimo balsai atsimušė ant visų esan
čių kambaryj; kiekvienai iš jų norėjo už
sidengti savo veidą abiem rankomis arba 
įsikasti kur-nors su visa galva.

Senelis žiūrėjo į viršininką.
“Atsakymas pavėlavo...” “Įstaty

mai...” “Šiąnakt viskas užsibaigė...” Šie 
žodžiai vis dar skambėjo jo ausyse, kas
kart atsinaujindami, tartum perkūnijos 
žaibai; senelis ne tik aiškiai girdėjo šiuos 
žodžius, bet ir matė tuos baisius žodžius, 
kurie, lyg pasakinės vinys, išsikėlę aug
štyn, padarę ratą, lekia žemyn ir įsismei
gia į jo viršugalvį... O suspausti rankoj 
pinigai?... “Sūnus atidavė... daugiau nie
ko nesakė...” Jis jautė, kaip šis metalas 
vis skverbiasi giliau, jautė, bet negalėjo 
išskėsti pirštų, spaudė, spaudė neišpasa
kytai.

Baisi teisybė, panaši į juodą gyvatę, 
priešais jį vis tiesėsi; ot, iš juodo plyšio 
pasirodo gyvatės galva, nugara, vuodega, 
ir ji šoko ant senelio.

Ir gyvatė juokiasi...
Viršininkas pakėlė galvą, bandė nusi

juokti, bet pamatė, kaip senelio akys var
tėsi, didinosi, tartum norinčios praryti vi
są veidą; skruostai kilo augštyn ir visa 
išveizda buvo baisi, liūdna, įkiri, kaip.nak
ties laike ugnis, rūkstanti be liepsnos.

Viršininkas nuleido galvą. k
—Sūnaus... nėra... ten?...—prašneko 

senelis per sukąstus dantis ir parodė ran
ka į kiemą, iš kur buvo girdėtis retežių 
žvangėjimas išvestų areštantų pasivaik
ščioti. \

—Įstatymai... Išėjimo nėra... Atsa
kymas pavėlavo..:

Gyvatė apsivyniojo, ir senelis pradėjo 
svyruoti, drebėti, suspaustas jos rate.

Viršininkas davė ženklą; du sargu pa
ėmė jį po rankų ir atsargiai išvedė. Du
rys užsidarė...

Senelis buvo ant gatvės.
Vėjas kaukė; debesiai dar žemiau nu

sileido ir iškilo baisi audra.
Senelis prisišliejo prie sienos, laikyda

mas vienoj rankoj lazdą, o antroj spausda
mas kruvinus pinigus.

Stovėjo ir drebėjo; visą jo kūną kaip 
drūgys krėtė, atmušdamas į sieną, ir sene
lio dantys taip buvo sukąsti, tartum jie 
norėjo sutrupėti į šmotelius.

Pašėlęs vėjas numetė nuo jo galvos

Pagal rubus sutinka, pa 
gal protą išlydi.

(Iš Sokolovo Chrestomatijos).

Atlėkė sykį sniegena ir lakštingalė į 
paukščių būrį.

Visi susispietė prie sniegenos su rau
donu gūžiu ir dailiomis plunksnomis. Gy
rė ją kiekvienas, kaip įmanydamas.

“Kokia ji daili, kaip blizga jos plunk
snos, kokios jos gražios!” stebėjosi visi 
paukščiai. “Tai tikrai paukščių karalius.” . 

x Sniegena pūtėsi,šiaušėsi ir didžiavosi.
Į pilką lakštingalę niekas neatkreipė 

atydos. y
“Turbūt, ji ir giesminifikė yra stebė

tina”, kalbėjo paukščiai apie sniegeną. '
“Pagiedok mums, meldžiamoji,” tarė 

vienas paukštis, ir sniegena pradėjo savo 
nuobodų, monotonišką švilpimą.

Tuomet suerzinti paukščiai kreipėsi į 
neatkreipiančią į save atydos savo plunk
snomis lakštingalę, melsdami ir jos pa
giedot. —

Sučiulbėjo lakštingalė, įvairių įvai
riausiais balsais prisipildė oras gaivinan
čios meliodijos.

Paukščiai užmiršo sniegeną ir visi su
sispietė prie pilkos lakštingalės.

Ir kada ji ketino lėkt šalin, visi ją ly
dėjo ir meldė atsilankyt išnaujo.

Centrališkas, vidurinis; svar- 
biausis.

Centigrama, šimtinė gramos da
lis; yra tai francūžiška miera.

Centilitras, šimtinė litro dalis.
Centimas, šimtinė franko dalis, 

taip kaip Amerikoj centas yra šimtinė do
lerio dalis.

Centimetras, šimtinė metro dalis. 
.Metras yra gerokai ilgesnis už mastą ir 
yra vartojamas Francūzijoj, Anglijoj ir 
tūlose kitose šalyse.

Centralizacija, sutraukimas prie 
vieno taško; sutraukimas prie centro.

Centralizuoti, sutraukti prie vie
no taško; sugobti į vieną krūvą.

Centumviratas, senovės Rymo 
įstaiga, kur susirinkdavo šimtas išrinktų 
teisėjų svarstyt visuomenės reikalus ir iš- 
rišt jos ginčus.

Cerberus, mitologijoj reiškia dide
lį siaubūną, stovintį prie pragaro vartų ir 
turintį šuns pavidalą. Senovės rašytojai 
perstatydavo jį su 3, 6, 50 ir 100 galvų.

Cerebellum, žemutinė ir mažoji 
smegenų dalis arba mažosios smegenys.

Cerebrum, pryšakinės ir didžio-__
sios smegenys.

Ceremonija, apeiga; viršutinė for
ma; formališkumas; išlaukinis pasirody
mas; tikėjime ceremonijomis vadina viso
kias apeigas; įstatymais bei papročiu už
dėta pareiga bei formališkumas.

Certifikacija, rašytas paliudiji
mas arba užtikrinimas, ant kurio pasirašo • 
duodančioji faktą pusė.

*

Teisme.
Teisėjas—“Kodėl jus, neužsimokėję 

už nakvynę, išbėgote?”
Kalinys—“'

ko užsimokėti.”
Teisėjas—“Reikėjo nueit į policijos 

nuovadą ir būtumėt gavę nakvynę. 7
Kalinys—“Aš žinau. Aš gausiu ir 

šiandien ten nakvynę, bet nereikės pek- 
ščiam eit ir dar vieną naktį gavau geroj 
lovoj gulėt.
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Kruvina kultūra

—Ko taip nuleidai nosį že- i 
myn, mama?
./—Galvoju.

—Aš linksma, mama, kad ; 
ir tu pradedi galvot, tik no
rėčiau žinot, apie ką.

Aš galvoju, kaip geriau 
tau kailį išperti.

—Tai jau, mama, velyk 
negalvok..

—Aš žinau, kad tau nepa
tinka, bet aš vistiek galvosiu 
ir tau klius per šonus.

—Už ką, mama?
—O kam tu man meluoji?
—Ką aš tau pamelavau?
—Atsimeni, tu sykį pasa

kojai man apie cicilistus ir 
sakiai, kad jau viską išaiški
nai. Ir aš tikėjau, kad jie 
geri žmonės.

—O dabar ar jau netiki?
—Žinoma, kad ne. Tu už

slepia! bjauriausi dalyką apie 
juOS.

—Ką-gi, mama, aš užslė
piau?

—Dar, mat,, klausinės... Tu 
man nesakei, kad jie nori pa
sidalyt visais turtais. Tu 
misliji,tai gerai... Vienas pa
ims tavo kokią drapaną, ki
tas paims—ir tu liksi nuoga. 
Tai jau labai gražu, misliji, 
būty.

—Kam tu niekus, mama, 
kalbi?.

—Čia ne niekai, mergaite. 
Aš nenoriu, kad mano ande- 
roką, švarką ir kitką pasida- 
lyty po gabalą. Tu misliji, 
aš nesuprantu. Kas iš to, kad 
aš galėsiu nuo kito nuplėšti 
gabalą? Juk kada susiusi į 
krūvą, tai į nelabąjį būsi pa
naši.
. —Iš kur tu tokią beprotys
tę išgirdai, mama?

—Čia ne beprotystė—tai 
socijalisty reikalavimas.

y —Bet kaip tu žinai, kad 
tai socijalisty reikalavimas?

—Todėl, kad aš girdėjau, 
jog jie stengiasi visus žmones 
sulyginti. Tu nemislyk, kad 
aš sakau, jog padaryt visus 
lygiai storais ir dideliais jie 
nori. Aš žinau, kad jie ma
nęs neišpys, nė nesutrauks, 
bet jie nori paimti visus tur
tus ir padalyti visiems po ly
gią dalį. Iš to aišku, kad jei 
mano rūbas bus geresnis, tai 

. kitas galės atplėšti nuo jo 
dalį ir duos man savo sudris- 
kusio, taukuoto gabalą. Ar 
ne taip?

—Ar tu mama sveika, ar 
galvoj tau karšta?

—Žinoma, kad aš sveika.
—Nesinori tikėt, nes svei

kas žmogus tokios paikystės 
nekalbės. ♦

| —Jeigu taip, tai tu ir tavo
visi cicilikai yra nesveiki, nes 
jie reikalauja tokios paikys
tes!...

- Bet aš vėl tavęs klausiu: 
kur tu matei tokį jy reikala
vimą?

—Kam man matyt, kad 
kunigas per pamoksią taip

sakė ir dar viepame grynai 
katalikiškame laikraštyj taip 
rašė. Ir tu gali paklausti vi
su, kas tik priešingas cicili- 
kams, jie visi tau pasakys, 
kad jie tik todėl nepritaria, 
jog cicilikai nori pasidalyt.

—Jeigu teisybę kalbi, taf 
bus tikra teisybė, jo visy so- 
cijalisty priešy galvose yra 
kokia tai betvarkė, už kurią 
tulus žmones į beprotnamius 
talpina. Jeigu tie žmonės 
kalba apie,soči jai izmą tokius 
daiktus, kuriu ne tik socija- 
listy programe nėra, bet svei
ko proto žmogus nė išmislyti 
negalėtu tokiy nesąmonių, 
tuomet tuos žmones reikėty 
gydyti. Taigi ir tą- kunigą, 
kuris pamoksle pasakė, jog 
socijalistai nori pasidalyt, ir 
tą tedaktoriy ir autorių, ku- 
riedu žmonėms skelbia tokią 
beprotystę, reikėty nuvežti į 
gerą ligonbutį ir gydyti jy 
smegenis, kad jie kitą sykį 
negalėtu išgalvoti tokios pai
kystės ir patys kritikuoti ją.

—Aš nežinau, Rožyte, ką 
tau atsakyt ant to. Jie kal
ba vienaip, tu —kitaip, o kur 
teisybė, niekad nesužinosi.

—Labai greitai gali suži
not, jei neklausysi, ką kas 
pliauškia, o pati nusipirksi 
iš “Laisvės” redakcijos kny
gutę “Socijaldemokraty pa- 
žvalgos ir reikalavimai” ar
ba iš “Kovos” redakcijos 
knygutes: “Ateities surėdy
mas” ir “Socijaldemokraty 
mokslo pamatai.” Be to, yra 
kitokiy knygučių, kurios ta
ve supažindįs su socijalisty 
pažvalgomis link įvairiu klau
simu. Jei tu galėtum skai
tyti angliškai, rusiškai, vo
kiškai ar tūlose kitose kal
bose, tai patarčiau perskai
tyti K. Markso “Kapitalas” 
ir A. Kautskio “Erfurto pro
grama.”

—Kad aš negaliu skaityti 
kitose kalbose.

—Užteks tau, mama, per
skaityt kelias lietuviškas 
brošiūrėles, atrasi tūlose iš
dėstytą socijalisty programą 
ir niekad daugiau nekalbėsi 
tokiy nesąmonių, kaip šian
dien.

J-Tai tu tikrini, kad soci- 
jalistai nenori pasidalyt?

^Suprantama, ne. Jie 
stengiasi padaryt taip, kad 
visa išdirbystė ir gamtos tur
tai priklausyty visai žmoni
jai, kad pati žmonija paskir
ty sau darbo valandas, tvar
ką produktu daryme ir atsa
kančiame jy padalijime, t.y., 
kad kiekvienas draugijos na
rys turėty turėt lygią tiesą 
prie produktu gavimo, jeigu 
jis prisideda prie draugijos 
darbo arba yra persiIpnas 
dirbti. •

—Gerai, Rožyte. Tu šian
dien gudri, kadangi gerai iš
simiegojai. Aš kitą sykį 
miegosiu kokias tris dienąs 
prieš ginčus su taVim ir tuo- 

• met sukirsiu tave.

Vienas mano koresponden
tas iš Philadelphijos- sakosi 
perskaitęs mano straipsnelius 
apie apsivedimą, senberriiy 
ir senmergių nupuolimą ir pil
nai sutinkąs su visais nurody
mais, tik skundžiasi, jog ir jis 
negali apsivest,nes mažai už
dirba ir negalės gyvent taip, 
kaip mano buvo nurodoma. 
Jis klausia: “Kokiu-gi būdu 
aš galiu sutvert gerą šeimy
nišką gyvenimą?”

Ant šitokio jo klausimo 
gali būt duoti keli atsaky
mai, ką aš ir padarysiu.

Pirmy-pirmiausiai patar
tina kiekvienam vaikinui ne
snausti, nesibastyti liuosa- 
me laike ant gatviy, žaidimo 
vietose ir karčemose, 
pliaukšti su bile kokiais 
jotais ir negaišinti laiko 
nieky, o tobulinti save,
dntis, lavintis. Išsitobuli
nęs žmogus gauna visada 
daugiau algos, negu tas, ku
ris auga kaip stulpas. Pa
švęskite atliekamas nuo dar
bo valandas kokio-nors ama
to išmokimui ir už trumpo 
laiko jūsy alga pasidvigubįs. 
Dar amatninkai mūšy dieno
se uždirba vidutiniškai ir 
gali vesti gražy šeimynišką 
gyvenimą. Todėl kiekvie
nas rangus vaikinas iki 25 
mėty gali lengvai išmokt ga
na gerą amatą ir pradėt gaut 
neprastą algą.

Antras mano patarimas 
yra tokis: visą savo algą rei
kia parnešti namo ir neiš
mėtyti jos ant nereikalingy 
dalyky. Juk yra vyrai, ku
rie gauna gana dideles algas, 
o jy namuose skurdas, jy šei
myna badauja, nes jiems 
reikia atlankyt karčemas, 
reikia pavaišint veidmainin
gus savo draugus, reikia pa
sirodyt pasiturinčiu žaidimo 
vietose, reikia rūkyti gerus 
cigarus ir t. t. Ir pusėtinai 
didelė alga išmetama ant 
nieky. Tokiy vyry šeimyno
se greičiau pasitaiko ligos ir 
visokios nelaimės, kurios irgi 
pinigus traukia. Jei tvarkiai 
alga sunaudojama, tad iš 
mažesnė/ sumos gražiau šei
myna gyvena, negu kita iš 
didelės..

Toliau, jei kuris vaikinas 
žino, kad jis jokiu būdu ne
turės progos daugiau uždirb
ti, o dabartinio jo uždarbio 
yra mažai šeimynos užlaiky
mui, jią turi j ieškot tokios 
merginos, kuri gaiety padėt 
jam uždirbt. Yra pierginy 
su tulu turtu, yra mokančiy 
įvairius amatus, net tokius, 
kad darbą namie gali atlikti, 
todėl jy tarpe ir reikia jieš- 
kot sau žmonos mažai uždir
bančiam vaikinui.

Beabejonės, prie šio surė
dymo vistiek atsiras didelis 
skaitlius negalinčiy sutyert 
šeimyniško gyvenimo dėl ne
turto. Vienok svarbu yra, 
kad kiekvienas žin.oty ir su
prastu, kaip kiltas, svarbus 
ir reikalingas yra kiekvie
nam žmogui šeimyniškas gy
venimas. Jei didžioji žmo
nių dalis tai žinos ir stengsis 
nelikti senberniais bei sen
mergėmis, tuomet jie grei
tai ims jieškot priežasčiy,kas 
stabdo meilę, kas ardo šei
myną ir 1.1., ir greitai suras 
jas. Tuomet žmonija pasi
stengs umu laiku prašalint 
visas tas pinkles, kurios ne
leidžia žmogui gyvent taip, 
kaip jis turėty.

Marė Vaitėkaitienė.

suos Šiaurines ir Pietinės Af
rikos pakraščiuos — Tunise 
Egipte—I tali j os pavaldinius ' 
užpuldinėja vietiniai gyven
tojai, keršindami už žudymą 
savo broliy. Neseniai Berly
ne, o taip pat Londone įvy
ko milžiniškos demonstraci
jos išreiškimui protesto prieš 
Italijos šunybes Tripolyje. 
Vienas angly koresponden
tas, aprašydamas italy dar
bus Tripolyje, patarė Euro
pos valstybėms nusiusti savo 
laivyną, idant sustabdyti Ita
ly skerdynes, jis sako: “Aš 
nieko neturiu prieš tai, jeigu 
.italai užvaldys Tripolį, bet 
žudymas nekaltu žmoniy, o 
ypač motery ir jy kūdikiy— 
tai yra neatleistinas prasi
žengimas 20 amžiuje visoms 
civilizuotoms tautoms, kurios 
gali ramiai žiūrėti į visas t^s 
baisenybes; araby negalim 
kaltinti, kad jie gina savo 
tėvynę nuo nekviestos Italy 
globos”. Aš.

Nesuprato.
Žilis—r “O, ne! Mano duk

tė negali būt tavo, nes tu 
perjaunas.

Vincas —“Bet, ponas Žili, 
aš neprašau jos už dukterį, 
aš noriu gaut ją už pačią”.

Kada Italija apskelbė Tur; 
kijai karę, # tuomet Italijos 
ministeriy pirmininkas Gio- 
litti pasigyrė, jog, esą, Itali- ! 
jos tikslas labai prakilnus: 
esą, reikalinga praplatinti 
kultūrą bei civilizaciją tarpe 
laukiniu Afrikos tauty. Tai 
prakilnus darbas būty; ir kas 
gi gaiety priešintis tokiam 
Italijos troškimui. Bet, $eja! 
/talija nerado sau doresnio 
celio savo tikslo atsiekimui, 
<aip vien tik per kraugerin
gą karę. Čia tai jau ir išlen- 
daryla iš maišo. Po 3 dieny • 
neperstojančio bombardavi
mo italai užėmė miestą Tri
polį ir dar kelis pajūryj mies
tus: Benhazi, Derną ir kitus; 
čia tuoj pradėjo šeimynin- 
kauti saviškai ir savo žiau- 
rum apsiėjimu sukėlė neapy
kantą vietiniu gyventojų- 
araby, dėlei ko pastarieji su
bruzdo prieš savo naujus 
“kultūrnešius”.

Pačiame mieste Tripolyj 
kilo riaušės, bet ir čia, anot 
tūly itališku laikraščiy, italai 
“likę pergalėtojais”. Pažvel
gus į šitą dalyką plačiau, pa
sirodo, kad Italijos kareiviai 
įtaisė skerdynę mieste Tripo
lyj pilnoje šio žodžio prasmė
je; idant numalšinti arabus, 
Ital. kareiviai pasileido po vi
sas miesto gatves, žudydami 
visus, ką tik jie sutiko—ne tik 
ką vyry, bet taipgi motery ir 
mažy vaiky kareiviai nepa
gailėjo ir beveik neliko tokios 
gatvės, kuri nebuvo aplieta 
krauju; visur gulėjo krūvos 
lavony; laike minėtos žudy
nės italai pagrobė vieną ara
bą, tarnavusį vokiečiu kon
sulate; nepaisant į tai, kad 
pats konsulas protestavo, sa
kydamas, jog jo tarnas ne
kaltas, kad laike ^sumišimo 
jis nė ant gatvės nepasirodė, 
visgi’kareiviai, išvilkę jį lau
kan, sušaudė čia pat po kon
sulo langais. Kitą dieną ta
po areštuota 180 araby ir 
juos visus, kaipo įtariamus 
kėlime riaušių, sulyg ka
riško teismo nusprendimo 
tuojaus sušaudė. Kad už
slėpti nuo svieto akiy tokius 
savo darbus, i tai y kariume- 
nės komendantas, generolas 
Caneva, uždraudė visiems 
laikraščiy korespondentams 
rašyti apie Italijos kareiviu 
mėsininkystę; kada keletas 
angly, o taipgi vienas New 
Yorko laikraštininkas pasi
priešino tam jo sumanymui, 
tai pastarieji visi liko umu 
laiku išsiysti iš Tripolio. Yra 
žinios, jog pačioj Italijoj bu
vo keletas laikraščiy uždeng
ta ir jy redaktoriai, drįsusie- 
ji parašyti teisybę apie jy ka
reiviu barbariškumą, tapo 
nubausti.

Tokis- italy žvėriškumas 
sukėlė kitose Afrikos dalyse 
vietinius gyventojus, šian
dien jau daugelis jy net iš 
tolymy Saharos tyry taipgi 
iš Tuniso ir Egipto atėję iš 
liuoso noro stoja j eiles tur
ky kariu njen ės, by tik atsi
kratyti nuo italy neprašytos 
kruvinosios globos. Pasta
ruoju laiku beveik kas diena 
turky kariumenė suvienyto
mis spėkomis užpuldinėjo ita
lu pozicijas-ir vėlei jau 4 

, fortus apie Tripolį nuo italy 
atėmė. įniršę dėlei tokiy ne
pasisekimu, italai pakliuvu
sius nelaisvėn arabus laike 
susirėmimy visada nužudo; 
pagalios užpuolę ant keleto 
artimiausi y oazy italai išde
gino visus araby kaimus. Vi
soj apylinkėj randasi šimtais 
£moniy lavonais ;pūvant jiems 
užsinuodija oras; dvokimas 
visur neapsakomas. į

Tokius tai matomb Italijos 
kultūros vaisius; torelei nėr darbuotu dailėje, 
ko stebėtis, išgirdus} kad vi-

Korespondencijo

Manchester, N.H.
Čia lietuviai turi keistą 

draugystę, kuri vadinasi: 
“Draugystė Didžiojo Lietu
vos Kunigaikščio Vytauto po 
apgloba Motinos Švenčiau
sios iš Šidlavos”. Po piety ir 
liežuvis nulūžtu, kol .ištar
tum tokį keistą vardą. Na ir 
ta draugystė 30 lapkričio d. 
parengė prakalbas, užkvies- 
dama kalbėt p.p. F. Juškevi- 
čią iš Lawrence, Mass., ir 
Rusaitį, kuris yra atvykęs iš 
Pėnnsylvanijos , anglekasis. 
Šiedu kalbėtoju pasigyrė esą 
akademčikais (turbūt, sese
rų namo akademijos?) ir ėmė 
drožti per kailį visokiems be
dieviams, socijalistams ir lai
svės šalininkams. Ponas Juš- 
kevičia visus juos stačiai 
augštyn kojom į pragarą ki
šo. Prasidėjo salėj murmėji
mas, švilpimas ir vos-ne-vos 
užbaigė savo kalbą, besibar
damas su klausytojais. Po
nas Rusaitis 
vien-tik šventus 
šventas Vytautas,

Cambridge, Mass.
Mūsų miestelį atlankė tė

vas Kazimiera^ kapucinas. 
Prabuvo 5 dienas, pasakė 
apie 12 pamoksi y. Nors laik
raščiuose buvo rašyta, jog 
viską keikiąs, kas tik yra 
naujo, ar šiaip moksliško, 
bet čionai man neteko to vis
ko girdėti. Vien -tik kiek 
galėdamas ragino pamesti 
girtuoklystę, kuri be mieros 
yra įsiviešpatavusi tarpe lie
tuviu. Nors daug būty ga
lima užmesti nenusisekimui 
jo pamoksluose, bet kaipo 
fanatikui nieko negalima sa
kyti. Matyt,' jog jis nepa
žįsta pasaulio surėdymo, nes 
tokioj dvasioj yra išauklėtas.

Abelnai imant, tamsesnė- 
ji žmoniy dalis likos užganė
dinta iš jo pamokslu.

Kertėj Betupįs.
Rumford, Me.

25 lapkričio Lietuviy Ūkė- 
sy Kliūbas turėjo prakalbas. 
Kalbėjo p. F. Bagočius ir 
vietinis J. V., kuris tik save 
gyrė ir darė didelį nuobodu
mą ant publikos. Bagočiaus 
kalba liko užganėdinti.

Tarpuose deklamavo p. p. 
M. Viskantienė ir M. Baub
lienė. Auky lęšy uždengimui 
surinkta 13 dol. 13c. Publi
kos į prakalbas susirinko virš 
300. Ridikas.

Athol, Mass.
30 lapkr. čia buvo gana 

juokingas atsitikimas. 4 lie
tuviai ir vienas italas ižva- 
žiavo medžioti, bet nieko ne
laimėjo ir grįžo namo. Italas 
užsnūdo vežime ir liko ap
dangstytas, kad nebūty jam 
šalta. Sutiko jie farmerį, ku
ris reikalavo parodyt, ką jie 
turi nušovę. Jie tikrino, kad 
po apklode guli stirna. Far- 
meris pašaukė per telefoną 4 
policmanus ir tie atranda 
miegantį italą vietoj ^stirnos.

Rochester, N. Y.
Praėjus vasaros karš

čiams, ir mūšy žmoneliai pra
deda darbuotis: daugiau lan
ko susirinkimus ir abelnai 
kas buvo iš vasaros apmirę, 
dabar viską gaivina. L.S.S. 
7-ta kuopa nutarė parengti 
eilę paskaitų su diskusijomis 
ir greitu laiku žada surengti 
viešas prakalbas.

“Laisvės” choras, kuris 
per vasarą nieko neveikė, da
bar turėjo susirinkimą ir nu
tarė mokintis dainuot toliau. 
“Laisvės”, choras existuoja 
nuo trejy mėty ir gana pui
kiai dainavo po vadovavimu 
A. K. Baltrūno. Geistina, 
kad A. K. B. ir toliau pasi-

pasiklausyti, o čia agentas 
daro kermošį, kaišiodamas 
kiekvienam po nosia laikraš
tį! Jei norėjo laikraščius par
davinėti, tai tas galima bu
vo daryti priemenioje, bet ir 
ten pats mandagumas reika
lauja klaustis tvarkdariy lei
dimo, o ne sauvališkai lįsti 
su laikraščiy pundu salėn ir 
daryti betvarkę.

Mat, mūsiškiai paprato 
smūkliy salėse prie Betvar
kės, tai ir švaresnėse vietose 
nežino kaip elgtis.

Su pagarba
P. Bukšnattis, 
“Birutės” rež.

vartojo 
žodžius: 

šventa 
draugystė, šventa muzika, 
šventa motina ir t. ‘t.. Ir vi
sus kvietė priklausyt prie vi
sų ty šventenybiy, tik nepa
sakė ar lietuviškos karčia- 
mos šventos ar ne, nes ra
gindamas žmones būt blai
vininkais, liepė tik į lietuviš
kas karčemas eit gert, o ne 
pas svetimtaučius ir ne ten, 
kur lietuviai dirba pas sve
timtaučius. Pabaigoj išpeikė 
jis socijalistus, išvadino juos 
vagimis, bepročiais ir t. t. 
Pasisakė nakvojęs su p. Ba- 
gočium viename viešbutyj ir 
ten jam ištraukę laikrodėlį. 
Jeigu p. Bagočius norėty 
skysti tokį melagį, liūdytojy 
čia bus.

Tiesiog suerzino lietuvius 
tokie kalbėtojai savo pliauš
kimais, daugiaus nieko.

Manchesterio Arbūzas.

Didžiausias Lietuviškas 
KNYGYNAS MONTELLO, MASS.

Jau ilgi metai, kaip užlaikau visokio 
turinio lietuviškas knygas ir laikraščius. 
Galima pas mane gauti visokias istoriš
kas, moksliškas, pasaky ir maldakny- 
giŲ. Užrašau visokius Amerikoj išei
nančius lietuviškus laikraščius. Taipgi 
užlaikau visokiu geriausiu gyduolių ir 
lietuviškos trejankos. Kas pasipirks 
pas mane už $1 vertės knygy arba kito
kio tavoro, tam duosiu dovanu gražu 
KALENDORIŲ. Kas norėt, kad at- 
siysčiau mano kalendoriy, turi prisiys* 
ti 30c.

B. P. MIŠKINIS,
35 Arthur St., Montello, Mass.

P. O. Box 124.

KELIAUJANTIS AGENTAS.
“Laisves” keliaujantis agentas K. 

Rutkus važinėjasi užrašinėdamas “Lais
vę” apylinkėse E. St. Louis, III.

DOVANOS.
Jeigu manote pirkti dėl savęs arba 

del savo draugv KALĖDOMS DOVA
NAS, tai pirkite tokias, kurios butų at- 
mintyj per ištisus metus. Geriausia do
vana yra geras laikraštis arba knyga.yra geras laikraštis arba knyga. 
Kas užsirašys pas mane Amerikoj išei
nančius laikraščius, gaus dovany puikiy 
pasaky knygutę- Taipgi užlaikau dide
lę knygy krautuvę, kur galite gauti vi
sokias lietuviškoj kalboj išleistas kny- 
§as. Turiu labai puikiy dovanoms mal- 

aknygiy, Rožančių, Altorėliy, Abroz- 
deliy ir tą viską galite gauti pigiau, ne
gu pas kitus. Skubinkitės, nes dovanas 
gausite tik iki Kalėdy. Reikalavimus 
ir pinigus siyskite šiuo adresu:

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

)

X

LAIŠKAS Į REDAKCIJĄ.

gaunamos “Laisvės” spaustuvėj.
ČENSTAKAVO KLIOŠTORIAUS 

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

LEKCIJOS APIE ATSKIRIMO
ŽENKLUS....................................16c

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 PAMOKINTO-

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

GOS IR REIKALAVIMAI  10c
NAUJAUSIOS DAINOS IR EI

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

Taipgi galite gauti įvairiausiu laiš
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.

300 dol., 
negalima 
Todėl bi- 
trejopos: 
po 25c.,

Didžiu-

W Telephone So. Boston. 845 M W

DR. F. MATULAITIS § 
405 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Valandos:

Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakar*.
Nedeliomis iki 3 vai. po pieL.

g

Gerd. Red.
Malonėkite patalpinti savo 

gerbiamajame laikraštyje šį 
klaidos atitaisymą:

“Laisvės” 6 num. š. m. S. 
Pusiauskėlis, paduodamas 
korespondenciją iš Brooklyn, 
N. Y. apie atloštąją operettę 
“Birutę”, labai suklydo ir 
taja klaida apšmeižė operet- 
tės rengėjus, išvadindamas 
juos sukčiais ir primesdamas 
jiems literatūros platinimo 
uždraudimą. Leiskite man 
paaiškinti tikrąjį dalyky sto
vį.

Kadangi operettes pasta
tymas lėšavo apie 
tai ir visas vietas 
buvo duoti po 25c. 
liety kainos buvo 
paskutinėsės eilės 
kitos po 50c. ir 1.1.
mai reikalaujant pigi y jy bi
lietu, šie ir tapo išparduoti 
pirmiausiai; daugelis nusipir
ko kelioms dienoms prieš lo
šimą. Atėjusieji prieš pat lo
šimą prie teatro kasos pigiy- 
jy bilietu jau negavo. Ar tai 
rengėjy kaltė, jei kas pasi
vėlino pigųjį bilietą nusipirk
ti?

Daugelis grįžo nuo teatro 
duriy namon, bet ne dėl to, 
kad pigiųjų biliety jau nebu
vo, bet todėl, kad jau nė 
brangiyjy negavo, nes visos 
vietos buvo išparduotos. Kas 
čia kaltas? Juk negalima bu
vo į vieną kėdę po du žmogų 
pasodinti.

Kas link laikraščiy parda- 
vojitno, tai literatūros agen
tai turėty žinot, kad iš tikro
jo teatro nepatogu daryti ba
laganą, kaip kad “moving 
pictures” budelėse, kur vai
kiščiai landžiodami tarp ke- 
džiy šūkauja “candies!” Pub
lika susirmko rimto veikalo 
pasižiūrėti, tikrosios mu

Jei norite nusiimt gražią
TOGRAFIJA

Tai ateikite pas

767 Washington St., Boston, Mašs.>
Męs jums padarysime puikiausią pa

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

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

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

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

Savininkas * * 1
18 Broadway, So. Boston, Mass.

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

Vienatinis Lietuvys Kostomeriškas 
KRIAUČIUS BOSTONE

Siuvu visokius siutus, overkotus ir šiaip 
visokius rūbus pagal naujausią madą. 
Išplaunu, išvalau, išprosinu ir sutaisau 
Darbą gvarantuoiu. Iš toliau atvažia* 
šiem apmok am lėšas, neviršiaus

JULIUS BUKAN^
Lndicott stLaisVę Mylinti.

*
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75c.

$1.25

$1.25

A k u š e r k a

(0

GOLDEN WINE CO.
Importuotojai visokių—

0)

s

10c.
10c.

LEIDŽIAMAS 
LIET. SOC. 
SĄJUNGOS 
AMERIKOJE

$2.00
$2.00

$50

&
V

»
(d

Ateinančio] subatoj, 9 gruodžio, 7:30 
vai. vakare, svetainėj po No. 376 Bro
adway bus rodomi spalvuoti paveikslai. 
Įžanga visiems dykai.

ir
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*
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25c. 
$1.00 
25c.

$3.50 
50c.

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

ap- 
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u 
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c d

25c.
50c.

ir $1.00

OITISAS RANDASI:
30 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.

BOSTON, M/kiSiS.
Mūsų agentai: J. A. PeldžTus, J. Pocius 

ir J. Pociūnas.

e)

ę.
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VIENYBE LIETUVNINKŲ 
įkurta 1886 m. Laikraštis išeinantis jau 26 metus.

25c., 50c

to

resas:

MHMn knmH

F

“Look Out 1 You’d better 
take care of Yourself

Galvos skaudėjimas, perklos sope, 
skaudėjimai krūtinėje, šonuose, pabrinkę 
muskulai ar kitokį slogų ženklai neineis 

1 sunkų padėjimą jeigu vartosi

Dr. Richter’io
PAIN-EXPELLERI C 
sulyg to, kaip yra nurodyta ant pake
lių; 25c. ir 50c. už bonką. Sergėkis 
pamėgdžiojimų ir klastavimų, žiūrėk 
tik kad butų Inkaras ir mūsų vardas.
P. AD. RICHTER & CO.. 216 Pearl St., New York.

Rlcbtcr'io Pillės yra geros nuo viduriu 
sukietėjimo. 25c. ir 5Oc, ’

Vietines Žinios

jotina.

Gubernatorius Foss ir kon
sulai paleido iš valstijos ka
lėjimo Samuelį Maxwell iš 
Lowello, kuris buvo nuteis
tas visam amžiui į kalėjimą 

.už pačios nužudymą. Jis iš
sėdėjo 13 metu ir vedė save 
kalėjime labai gerai, už ką 
jam bausmė ir liko sumažin-

18 metu italas Selvatore 
Speliho, kuris 22 lapkr. atvy
ko iš Europos laivu “Roman
tic” ir sirgo raupais, seredoj 
pasimirė nuo pneumonijos. 
Jo tėvas ir kitas žmogus, tu
rėjusi artimus ryšius su juo, 
dar nepaleidžiami. Taipgi 
laikomos imigrantu stotyj 
dar 5 ypatos dėl raupu.

Bostono krasos viršininku 
pasilieka Mansfield, nes se- 
redoj jį patvirtino preziden-

(oms, kas. A. Komičius; į bo 
ardo direktorius ant 3 mėty 
pateko šie: J. Neviackas; P. 
Žukas ir G. Dragašius, ant 
2 metu—J. Janiūnas; kiti 5 
direktoriai paliko tie patįs.

Ponia Sava Zahuria ap
skundė Bigelow Carpet kom
paniją iš Lowello ant 15,000 
doleriu. 22 spalio, kada ji 
ten dirbo, - mašina pagavo 
jos plaukus ir bjiauriai juos 
sugadino. Skunde pasakyta, 
kad ji tame laike dar nebuvo 
pilnametė ir neturėjo iš mo
kyklos paliudijimo, vienok 
kompanija priėmė ją dirbt, 
kas yra priešinga valstijų 
įstatymams.

Pirmą sykį Bostone liko 
apskusta New York Central 
geležinkelio kompanija už 
vertimą darbininku dirbt per- 
ilgas valandas, kas labai tan
kiai yra nelaimiu ant gele
žinkelio pasekme. Skundžia 
Jungtiniu Valstija prokuro
ras Frenchant ant 14,000 dol.

Už peržengimą valstijos 
įstatymu pardavinėjant svai
ginančias gėrimus liko su
spenduotas leidimas (license) 
Jono Imbeshildo ir Ko. po 
No. 207 Boylston gat, Ja-' 
maica Plain, ir Jurgio War- 
reno po No. 343 Washington 
gat, Brighton.

6 gruod. Bostono majoras 
Fitzgerald išvažiavo į Wa- 
shingtoną pas Taftą, protes
tuoti prieš susivienyjimą, šių 
laivu kompanijų: Eastern, 
Metropalitan ir Maine. Jis 
sako, kad tokis ju susivieny- 
'jimas įžeis Bostono biznį ir 3 

. milijonu akcijos liks tik po- 
pieros gabalais.

Tėvas Kapucinas, nuvar
ginęs žmonės pamokslu So. 
Bostono lietuviu bažnyčioj, 
pasakė: “O dabar sukalbėsi
me rožančių už to dūsią, ku
ris iš mūsų pirmiausiai nu
mirs”. Kaip tik jis ištarė 
tuos žodžius, tuoj ėmė ir 
apalpo p. Juozapavičius, ku
rį turėjo išnešt iš bažnyčios. 
Dabar publika plačiai kalba, 
kad tas rožančius busiąs už 
Juozapavičiaus dūšią.

Laivu “Arabic” buvo atva
žiavęs pas brolį, gyvenantį 
No. 409 First gat., So.,Bos
ton, tūlas Kazys Kačinskas 
iš Kauncbgub., Kuršėnų pa
rapijos, Skočiu kaimo, 
nok daktarai pastebėję 
jį trachomą ir sugrąžino 
gal į Lietuvą.

vie- 
pas 
at-

Seredoj So. Bostono Lab
darystės Draugija, kurios 
tikslas yra pastatyti lietu
viams salę So. Bostone, tu
rėjo savo metinį susirinkimą. 
Iš atskaitų pasirodė, kad iž
de turima jau apie/1,900 do
leriu. J centra valdybą liko 
išrinktos šios ypatos: prez. 
P. Stanię, vice-prez. J. Ne- 
viackas, prot. sekret. J. Le- 
kavičia, fih. sekret. J. Povi-

* DIDŽIAUSIAS 
Jį DARBININKŲ 
W SĄVA1TINIS 
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A. G. Groblewski
COR. ELM & MAIN STS., ' PLYftfoUTH, PA. 

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsių Lietuviškų — Lenkiškų Vaistų

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

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

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

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

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

o 99 ISI5 Moyamensing Avė.
C > V 4^1 I>|-IILA1W.PHIA, PĘININ’A.

įnavjos KNYGOSlubal žingeidžios ■>. 1 "5 ■ VJ
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. Mintįs ir pri
lyginimai apie dabartinį supratimą mei
lės ................................................................. 20c

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

I QT1 L> () DI 30 w‘!»t Broadway.J. O 1 l\VI LJO, so. BOSTON, MASS.

VADOVAS KELIAUJAN
TIEMS Į AMERIKĄ IR 
IŠKELIAUJANTIEMS.

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

J. VALUKO1N1S, ‘
261 W. Broadway, So. Boston, Mass.

o

a to
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DIDŽIAUSIA BOSl’ONE

SANKROVA ĮOLSELIS}
Vyno, Visokių Ukierių, Degtines, Rusiškos “Monopolkos”, 

Sampano, Alaus, Bliaus ir visokjų importuotų gėrimų.
Kas atsilankys pas mus ir nusipirks ant švenčių kokių nors gėrimų, tas 
gaus dovanų PUIKŲ KALENDORIŲ. , Atsilankykite po šiuo adresu: 
taipgi duodame kalendorių ant torielkų'su prezidentų paveikslais. 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.

Tula auklė Nellie M. Do
ane, kuri dirbo 3 metus pas 
ponią Ethel H. Grew No.254 
Marlboro gatvės, apskundė 
pastarąją ant 2000 doleriu, 
nes kada ji palikusi auklės 
vietą pas ponią Grew ir no
rėjusi gaut tarnystę kitur, 
tad ponia Grew atsisakius 
duot rekomendaciją ir skel
busi, būk Nellie Doane nee
santi gera auklė ir mušanti 
vaikus. Tokiu būdu ant tar
nystės jos niekas nepriėmęs 
gana ilgą laiką ir jai pasida
rę nuostoliu virš 2000 dol.

“Laisvės” spaustuvėj gali
ma gauti puikiausiu laiškams 
popiery su geriausioms eilė
mis ir gražiausioms kvietko- 
mis už labai mažą kainą.

Grypo aukso žiedus 14K. gausite pas 
Petrą Bartkevičių. Du šliūbinius žiedus 
už 8 dolerius, ką kiti neparduos nė už 
12 dol. Taipgi, jeigu reikia bosnių 
sivedimui, aš pagelbsčiu išsiimti už 
ką. Laikrodėlius parduodu per šį 
nesį pigiau ant 25%. **

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

KOOPERACIJŲ ATYDAI.
Daugelis lietuvišku kooperacijų ne- 

tarpsta tik todėl, kad nėra geros tvar
kos ir gėry darbininky jy krautuvėse. 
Išrenka tokius darbininkus, kurių dirbo 
visą laiką dirbtuvėj. Ir argi gali tokie 
darbininkai vest biznį? Juk jei norite 
atsakančiai dirbt valgorny daiktų krau
tuvėj, tai turite kelis metus padirbt 
krautuvėj, turite išmokt sutaisyti mė
sas taip, kad nesigadintų, kad nė gaba
lėlio nereikėtų išmesti. Turite mokėt 
mėsą atsakančiai l^apot, pjaustyt ir ki
tus tavorus paduot, tuomet tik pirkėjas 
ateis ir pelnas bus.

Aš dirbu angliškoj pirmos klesos krau
tuvėj ir esu gerai apsipažinęs su visais 
reikalais. Todėl aš mylėčiau, kad kuri- 
nors lietuviška kooperacija paimtų ma
ne, tuomet aš ir tvarką užvesiu, kad 
niekas nežūtų ir darbą atliksiu blizgan
čiai. ,

B. Montvid
224 W. 9th st., So. Boston, Mass.

BALIUS.
So. Bostono Lietuviy Labdarystės 

Draugija rengia didelį ^balių ant 19 d. 
balandžio, 1912 m.. ODD FELOWS sa
lėj, 515 Tremont st., Bostone. Meldžia 
kity draugijy ant tos dienos nieko ne
rengti.

VYNŲ(< LIKIERIŲ, SPIRITŲ ir KARDIALŲ 
taipgi Monopolka daryta ir užpečStyta Rusijoj.

Podraug užlaikome konogeriausias

Senas Rytines ir Kentucky Arielkas
Californijos Vynus ir gardžiausius Konjakus.

Męs parduodam Alų ir Elių buteliais, bačkutėms, pusbačkiais ir bač
komis. Labai pigiai parduodam tiems, kurie duoda didelius orderius dėl 

•Balių, Gužynių ir Veselijų.
Męs esame vieni iš seniausių prekėjų Bostone. Su mumis niekas ne

gali suailygint gerume ir pigume tavorų. Męs perkame viską už grynus 
pinigus ir daug, todėl męs galim pigiau parduot, negu mažesni nuperka. 
Vienas pabandymas jus pertikrins, Kad męs išleidžiam geriausį tavorą vi
soj Naujojoj Anglijoj. Męs( užlaikom viską, kas rišasi su 11 kierių.skyrių. 
Nusiunciame tavorus ir per ekpresų. Kalbame lietuviškai, latviškai, len-

> kiškai ir rusiškai. Nepamirškit mūsų adresą.

'‘-354 HARRISON AVE., BOSTON, MASS.

20 metų senas laikraštis

Išeina kas Pėtnyčia Chicago, 111.
Laikraštis, “LIETUVA”, 8 puslapių, didelio formato, redaguoja

mas geriausiy redaktorių, talpina raštus geriausiy 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 pašelpimų, teatrališkų, biz- 
nišky ir kitokių draugysčių.

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

Užsirašant “Lietuvą” reikia drauge ir prenumeratą siųsti per pač- 
to Money Orderį arba pinigais registruotame laiške ant išleistojo ran
kų, adresuojant šiteip:

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

Telephone Port Dili 504

ADVOKATAS
ATLIEKŲ VISOKIUS REIKALUS

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

Kalbu

IR ANS I' 15 R Gyduolės šutai- 
APTIEK A aoroos atsakan- 

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

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

lietuviškai 
lenkiškai 
rusiškai 
latviškai

Morris Katze
294 Washington St. 

Room 738 BOSTON, MASS

SENIAUSIAS RUSIŠKAS

DAKTARAS
1 - B. U. BŪRIN ARI)
Praneša, jog jo offisas prie 195 
Dorchester St., So.Boston,Mass., 
yra atdaras nuo 4 iki 5 vai. po 
piet, o prieš tą ar po to laiko tele- 
fonuokite 160 Soutn Boston arba 
524 Roxbury. Gyvenimo vieta 
19 Gaston St., šalę Warren St., 
Roxbury, Mass,

Perkant žiūrėk, kud buty tu niurkė, 
o kauni tclHingai.

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

Egiutero No. L 
Egiutero No. 2. 
Žmijecznik 
Gumbo .Lašai 
Meškos M ošti s - 
Treianka 
Linimentas Vaikams 
Gyduoles nuo Kosulio 
Liepų Balsamas 
Antylakson dėl Vaikų 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių i 

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

ir Kruvinosios
“Uicure” arba gydymas

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

Galvos Skaudėjimo 
Lašai nuo Dantų Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir 

Prakaitavimo Kojų
Geležipik Sudrūtintojas Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaikų 
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 
Gyduoles nuo Grippo . 
Plaukų Apsaugotojas ■> 
Muilas Plauku Saugotojas 
Milteliai nuo Kepenų 
Valytojas Plėmų Drabužiuos* 
Rožės Balsamas 
Kinder Balsamas 
Bobriaus Lašai 
Švelnintojas - - -
Kraujo Valytojas 
Nervų-Ramintojas 
Egzema arba Odos Uždegimas 

pas Vaikus - 
Groblevskio Pleisteris 

(Kaštavolo) ' 
Pamada Plaukams 
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausjse 
Gyduolės nuo Riemens 
Vengriškas Taisytojas Osų 
Inkstų Vaistas (mažesne) 
Inkstų Vaistas (didesnė) 
Akinės Dulkelės - - m-
Gydymas nuo uždegimo Dantų arba 

abelnai Skausmo ir Škorbuto
Gyduoles ir Mostis nuo Parkų 

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

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip
gi privalo užlaikyti visada mūsų 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 Gyuuoies, kurias męs gvafantuo- 
jame. Rašykite šiuo antrašu: ‘

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

uojaus išeis iš po spaudos

Kartonus

užrubežije $3.00; Canadoje $2.50.

e) S §I §

25c 
25c 
25c 
25c 
25c 
25c 
25c 
35c 
25c 
25c 
25c

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

$1.25 
5(lc.

- C 10c.
35c. 
25c. 
25c. 
25c. 
50c. 
35c.

- $2.00
- $1.00

F. STROPIENE
Pabaigusi kursą Womans Medi
cal College, Baltimore, Mil*.

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

Suta'*® IIJJMJDAS

i TURINYS: Peržvalga; Pramone ir Prekyba (G.J.Lcveskio ref.); Naminėj 
Higiena (M.Jurgelionienčs ref.); Iš sveikatos srities (Dr.A.L.Juška); lOmeti-

I nes “Aušros” sukaktuves; Edisono gyvenimas ir darbai; Nuo kada žmones
I vartoja Kalendorius; Ką veikė Milwaukee’s socialistai (iliustruotas); Pir
moji Gegužės; Nuo ko paeina raudonoji Vėliava; Kaip likti piliečiu (liet.

.ir angliškai); Patarimai gyvenimui; Eilės; Informaciją 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.

J.JLGAUDAS, 1613 S. Halsted st., Dept. 5, Chicago, III

BUK 
VYRAS

50,000
KNYGŲ

SENIAUSIA, DIDŽIAUSIA VIE- A B ID A
NATINE LIETUV. BROOKLYN!- /VU I LJ

Parduoda<ne laivakortes (šifkortes) ant geriausiy ir giĄ-ičiausiy 
laivy,_ visų linijų, į Lietuvą ir iš Lietuvos. Padarome reikalingas po
pieras per rubežiy su paliudijimu konsulio, siunčiame piningus į visas 
dalis svieto greitai^ pigiai ir saugiai, taipgi padarome doviernastis. 
Viską atliekame I<uonogeriausiai. Kreipkitės šiuo antrašu:

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

NAMINE MOKYKLA
GRAMATIKA angliškos kalbos 

mokytis be mokytojo '(apdary
ta). ..i........................................  $1.00a

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

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

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

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

P. M1KOLAIN1S
Box 62, New York City.

LIETUVIŠKAI-Ll’NKIŠKAFRUSIŠKAS

DAKTARAS
Vienatinis mus tau
tos Medicinos Profe
sorius Massachusetts 
steite. Jau arti 18 
metų, kaip aš pasek
mingai gydau ir at- 
lieku operacijas. Te- 3 
myk!!! Neik jieškot 1 
manę j aptieką an't --------■— -r
kampo po mano ofisu, bet lipk vienais 
trepais augštyn iš num. 7 Parmentei' St. 
Durys mano ofiso nuteptos baltai, o vir
šui jų ant lentos didelėm raidėm parašy
ta “Lenkiškas Daktaras”. Ofnso va
landos: nuo 9 iki 11 ryto, nuo 1 iki 2 po 
piet ir nuo 6 iki 9 va), vakare. \

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

Telephone Richmond 1967-R.

Užlaikom didelę

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

Duodam ant bargo ir ant išmokesčio.

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

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isifcyditi 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 įgautas lygas, 
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidomas sava 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai. t

Ta, dykai igauta knyga, pasakis jums kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutina] isigyditi. Knyga ta yra 
krąuttivš žinios, katrus ture žinoti kožnas vedea arba 
nčvedea vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejniu tu, specijalisku 
lygu. Tetnvkit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
tižmokam už pačto, ing užpečetita kęnverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adreaa ant 
žemiaus paduotu kuponu, katrų siusk mumi šendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & CO., L 906 22 Fiftfc Avmm. Ckiearo:

Godotinas Tanilsta: Papai Tamistoa prižadiejtna, aS norlečjau 
jog'Taniistapribiustuinei man vynai dykai v^ua jusu knyga del vyra.

Vardas

Steltas

VIENINTELE SĄKROVA

Ruskos Degtines.
Kurie tik rengsite Balius arba vestu

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

JOEPH P. SPANG
579-589 Atlantic Avenue

Tai vienatine vieta, kur galite Vast 
gerinusį patarnavimą. Pas mus dirba 
lietuvis STANISLOVAS MATCHUS, 
kuris parduos pagal žemiausias prekes. 
Negalint atvažiuot, atrašyk laišką, pa
rašyk, kokių gėrimų ir už kiek nori, o 
męs prisiusime. Laiškus rašykite lie
tuviškai. Pinigus galit siųst kaip pa
rankiau.

Neužmirškit mimų adresą Ir vardą!

Eit tik dvi minutos nuo South Station. 
Atsilankykit visi.

Su pagarba ST. MATCHUS.

X Tel. 1990 Roxbury W
DR. M. J. KONIKOW f 

548 Warren Street 
Prieš m Hill Ave.

RQXBURY, MASS.
Valandos: 2-3 Ir K-7 I*. M.

, Nedaliomis 2-4 P. M.

į Kalba rusiškai, vokiškai ir ang- Š 
liškai. J
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privalo turėti musų Katahogą, kuriam 
atras dat ;elį visokių daiktų. Musų 
Banka priima pinigus užčedyjimui ir 
moka ą-tą procentą. Siunčia pinigus 
ir parduoda laivakortes į visas dalis i 
svieto, pigiaus kaip kiti. Spaudinatn 
visokius drukoriškus darbus greitai, 
gerai ir pigiai. Reikalaudami kata- 
liogo prisiųskite 2C markę ant adreso:
GEO. A. PUPAUSKY & ©

2342 so. LEAVITT ST. CHICAGO, IL! .

J<am gi Laivakortes pirkt pas koki ten žydelį, kad galima gaut pas lietu
vį agentą atvažiavimui ir išvažiavimui net 9-nių kompanijų l-mos, 2-ros 
ir 3-Čios klesos laivais?

_ ' į _______ /'B' \

“TTTTTTT .....--•‘"■j-"*- --7...  n • • • • J • *

Čia ir 1'1 FNKHJiS jums pasiunčia į visas pasauli^ dalis greitai ir pi
ginu negu kur kitur. Važiuojantiems Lietuvon parūpinu gubęrskus paš- 
portus, taipgi ir atvažiuojantiems jokios baimės nėra pereit* rubežių 
(gronyčią). Važiuojančius patinku ant stočių Bostone ir New Yorke, 
nes aš užlaikau 2 offish. Norėdami Pinigų siųst ir pirkt Sifkorčių,'pra
šykit aplikacijos, 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.

rUiilIT.LV



