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Metas I.
AMERIKOJ.
Kunigas teisme už 6 žu- 

dystes.
Portland, Me., 8 gruod. 

Čia prasidėjo kunigo Prano 
Sandfordo bylos nagrinėji
mas. Kunigas yra galva 
draugijos “Šventa Dvasia ir 
Męs” ir yra kaltinamas už 
žiauru pasielgimą su savo pa- 
rapijonais, kuriy apie 60 jis 
buvo išsivežęs ant jūrių ir 
pralaikė nuo 27 liepos iki 16 
spalio ant nedidelio laivelio, 
vadinamo “Cornet”. Kuni
gas pasiryžęs buvęs keliaut į 
Palestiną ir uždėt ten savo 
sektos koloniją, vienok 
tai jam nenusisekė. Tuomet 
jis pradėjęs jieškot vietos ki
tur. Plaukiota Afrikos pa
kraščiais, norėta pasiekt 
Grenlandiją ir apsupta Pieti
nė Amerika. Jis skelbė, jog 
Amerikoj vistiek išsiplėtos 
tikėjimas, todėl važiavo jo 
skelbti kitur. Ant laivelio 
buvo ir motery. Prasidėjo 
badas). Kaip patys jo parapi- 
jonai pasakoja, tik po vieną 
pipirninką gaudavę kas die
na. 6 žmonės ant laivelio pa
simirė nuo bado ir didelio nu- 
sikankinimo. Likusieji gy
vais irgi yra užsikrėtę / ligo
mis ir panašus į giltines. Pa- 
rapijonai ir darbininkai nuo
latos maldavo, kad leista bū- 
ty plaukt prie kranto, bet 
kunigas vis sakė, kad Die
vas to nenori ir meldėsi, liep
damas vis plaukti-tolyn. Ka
da dar maisto buvo viduti
niškai, jis uždraudė valgyt. 
Paskui gauta maisto nuo vie
no laivo ir vėl plaukiota, kol 
jis galutinai išsibaigė. Neap
sakomai baisi bado giltinė 
viešpatavo ant laivelio ir vos 
- ne vos, vargais negalėmis 
pavyko prispirti, kad jis grįž- 
ty atgal į Ameriką. Laivelis 
atplaukė į čionykštį portą ir 
kun. liko suimtas už išvažia
vimą laivu, kas yra priešin
ga įstatymams, ir kankinimą 
žmoniy. Jis kaltinamas už 
žuvusius 6 žmonės nuo bado. 
Jei jis nori būt liuosas laike 
teismo, nuo jo reikalauja 10, 
000 dol. parankos. Kada jis 
atėjo į teismą, tad pasakė, 
jog jis visgi kaltu neprisipa
žįsta ir jokio advokato apsi- 
ginimui neims, nes pats Die
vas jį apgįsiąs. ę

Mokyklos lauke.
Springfield, Mass.,' 9 gruo

džio.-Prie Lįncolno pradi
nės mokyklos taisoma mo
kykla ant oro, t. y. lauke. 
Tam tikslui mokykly sveika
tos skyrius paskyrė 35 moki
nius, kurie bus mokinami lau
ke. Mokinimas prasidės pa- 
nedėlyj ir jei bus pasekmin
gas, tai umu laiku liks atida
ryta ir daugiau tokiu mokyk- 
ly. Medikai pripažįsta, kad 
mokinimas vaiky lauke yra 
išgelbėjimu vaiky 'sveikatos 
nuo troškaus oro ir protas 
gali lengviau veikti. Įvykdi- 
nus tokias mokyklas, galima 
bus lengvai mokinti ir ram
baus proto vaikus. Išpradžios 
vaikai yra pratinami prie vė-

Jie aprėdyti yra storesniais 
rūbais, negu mokykloj sėdin-

Peiliais susibadė.
Gardner, Mass., 10 gruo

džio.—Čia ištiko duelis tarp 
Selvatoro Casamassiamo ir 
Pietro Amaedo. Vienas skus
tuvu supjaustė kitą, o tas 
jam pramušė galvą geležine 
pirštine. Abu randasi ligon- 
butyj.

Bankierius nusižudė. ,
Philadelphia, 9 gruod.— 

Tradesman’s Trust Company

UZSIENYJ
Laivas nuskendo.

Swansea, Wales, 8 gruod. 
Belgijos garlaivis “Vandike” 
nuskendo Angliškame Kana
le ir 14 žmonių žuvo sykiu su 
juo.

Rusija ir Prancūzija.
Paryžius, 8 gruod. Fran- 

cOžiškas laikraštis “Temps” 
rašo, kad Rusijos užsienio 
ministeris, Sergijus Sazonov, 
atsilankęs į Francūziją su

banko prezidentas, Petgg^^uo tikslu, kad atnaujinti su-

saus oro mokyklos bute. A- 
tidaromi langai laipsniškai ir 
sustabdoma šiluma. Kuomet 
mokiniai apsipranta su šal
čiu, tad veda juos laukan.

Boyd, paleido šūvį į save^ą- 
vo raštinėj ir krito negyvas.

Sniegą^ pasirodė.
Chicago, 9 gruod. Sulyg 

Jung. Valstijų oro biuro pra
nešimo Illinojaus valstijoj iš
puolė sniegas ir apdengė že
mę, taip sakant, prasidėjo 
žiema.

225 anglekasiai žuvo.
Knoxville, Tenn., 9 gruod. 

—Antrą sykį 10 metu bėgyj 
Knoxvilles apylenkė liko su
judinta moterų ir vaiku verk
smu ir nuliūdimu, nes šian- 
diėn čia liko expliozijos palai
dota 225 anglekasiai. Skait
lius užgriuvusiu j u gali būti 
biskį didesnis arba mažesnis, 
vienok nuo 225 netoli. Ex- 
pliozija įvyko Cross Mountain 
kasyklose arti Bricevillės. 
Nelaimė atsitflte^ryte, kaip 
tik maineriai nusileido po že
me. Trys darbininkai pasivė
lino į darbą ir, atėję prie ur
vo,pamatė dūmus. Expliozi- 
ja buvo tiek smarki, kad iš
nešė dulkes ir akmenų gaba
us į viršų. Ji įvyko 800 pė

du gilumoj.
“Burns kvailys.”

Washington, 10 gruod. 
Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas S. Gompers pa
sakė, kad šnipas W. Burns 
yra kvailys, jei jis kaltina or
ganizacijos vadovus žinoji
me, jog McNamaros sudina- 
mitavo namus ir dar meluo
ja, būk darbininku vadovai 
norėję jį užmušt. Gompers 
sako, kad jis pristatys visas 
atskaitas ir parodys, kad 
kaip Amerikos Darbo Fede
racijos, taip ir McNamaru 
apginimo fondo iždo pinigai 
buvo leidžiami būtinai reika
lingiems ir įstatymams ne- 
priešingiems tikslams.

Dar apie dinamitavimą.
Los Angeles, 10 gri^od.- 

Pagal konfiskuotus McNa
maru laiškus valdžia "spren
džia, jog dinamitavime Los 
Angeles Times spaustuvės ir 
suardyme daugely j valstijų 
tiltu, namu ir kitokios savas
ties dalyvavo daugiau žmo
nių, negu vieni broliai Mc
Namaros ir McManigal. Pa
starieji atlikdavę “darbą” 
pagal keno-tai įsakymo. Byla 
ne tik kad neužsibaigė, o dar 
tik prasidėjo. Nėra mažiau
sios abejonės, kad bus dar 
areštuota nemažai ypatų.

Kaltininkė miršta.
Chicago; 10 gruod.--Lou

ise Vermilya, kuri yra kalti
nama už policmano nužudy
mą ir nužiūrėta 6 kitose

tartį. Rusija taipgi norinti, 
kad Francūzija padėtu išrei- 
kalaut nuo Turkijos, kad 
Dardaneliu pertaka būtu at
verta Rusijos kariškiems lai
vams. Laikraštis sako, kad 
jei Rusija ištikro nori turėt 
kelią per Dardaneliu perta- 
ką, tai ji gali laukt paramos

Rusijos tiltai griūva.
Peterburgas, 8 gruod.- 

Tiltas,* kuris buvo daromas 
per upę Volgą ir kur dirbo 
200 darbininku, nupuolė že
myn ir taip smarkiai atsimu
šė į ledą, kad tas suaižėjo ir 
darbininkai atsidūrė vande
nyj. Tik keli teišgelbėjo 
savo gyvastį, o visi kiti žu
vo.
Rusija, Persija ir Amerika.

Washington, 8 gruod.— 
Jungtinės Amerikos Valsti
jos liepė nepaisyt apie Rusi
jos pasiryžimą į karę su Per
sija savo piliečiui Shuster’ui, 
kuris yra Persijos iždininku. 
Kadangi į Teheraną pribuvo 
2000 Rusijos kazoku, tad ap
skelbtas ten karės stovis. 
Jungtiniu Valstijų pasiunti
nys Persijoj Ch. Russell pra
neša, kad Rusija pradėsianti 
karę, jei Persija nepasiduos 
geruoju. Kariškas Jung. 
Valst. skyrius - telegrafavo 
jam, kad prieš tokį Rusijos 
pasielgimą bus pavartotos 
atsakančios priemonės. Per
sai prisiuntė atsišaukimą į 
Jung. Vaisia kongresą, kuris 
liko perskaitytas ir vienbal
siai nutarta rūpintis persais. 
Atsišaukime sakoma, kąd

rei-

Vo-

ves,'todėl* ginklu nori ją iš
naikinti. , S

V t ‘ •

— Šiuo tarpu Jungtinės Val
stijos veda aštrius ginčus su 
Rusija apie pasportus, taigi 
jau yra priekabis prie Rusi
jos. Beabejonės, jei Ame
rika įsimaišys į Persijos 
kalus, tad .Rusijai klius.

Kaizerio blizgai.
Berlynas, 10 gruod.

kieti jos kaizeris yra labiau
siai papuoštas medaliais ir 
draugijų žvaigždėmis žmo
gus. Jis priklauso prie visu 
didesniu Prūsijos draugijų ir 
turi ju ženklus. Be to jam 
prisieina nešiot imperato- 
toriaus ženklus. Užsienio 
valstybių jam suteikti meda
liai irgi prisideda. Sakoma, 
kad jau permažai vietos ant 
to pasaulio pliuškio, kad ga
lima būty užkabinti dar nau
jus medalius. Ar tik nepri-
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jos miesto, kur gyvena 20,- 
000 gyventojų, praneša, kad 
ant Juodkalnijos rubežiaus 
įvyko smarkus Turkijos ka
riu menes susirėmimas sif 
Juodkalnijos (Černogorijos) j 
kareiviais. Mūšis vis dar 
traukiasi. Juodkalnija pa- 
sidrfte daugiau kareiviu, kad 
apginti savo fubežiy. Dar 
neužbaigė Turkija karės Tri- 
polyj su Italija, o jau prade
da naują.

Laivas “Mauretania” 
nukentėjo.

Liverpool, 9 gruod. - -Iški
lus audrai ant jūrių, laivas 
“Mauretania” bjauriai susi
mušė ir šešių laivuky lydi
mas,priplaukė arčiau prie 
kranto arti Dingle. Pirmo
sios žinios skelbia, kad lai
vas labai nukentėjo, vienok 
pasažieriai liko sveiki.
Jūrininkai prieš karalių.

Londonas, 10 gruodžio.
Ant laivo “Medina”, kuriuo 
Anglijos karalius Jurgis su 
savo žmona plaukė į Indiją, 
įvyko 54 jūrininku neužsiga- 
nėdinimas iš tos priežasties, 
jog jiems nebuvo duota atsa
kančiu lovų ir kambariu ant 
laivo. Už pasipriešinimą ka
raliui jūrininkai bus teisiami 
kariško teismo.

Revoliuciją Chinijoj.
Pekin, 9 gruodžio.—Iš Si- 

anfu pranešama, kad ten li
kę užmušti keli svetimžemiai 
laike susirėmimo chiniečiu su 
mančujiečiais; tarpe užmuš
tųjų esą 4 amerikonai.

Žinios skelbia, kad revo
liucijonieriai išžudę Sianfu 
8000 valdžios šalininku. Iš 
Kansu provincijos nesulau
kiama žinių jau kelinta są- 
vaitė. Bijoma, kad ir ten 
nebūtu išskersti ateiviai, nes 
revoliucijonieriai yra persilp- 
ni juos apginti nuo valdžios 
šalininku.

Generolas Čong Ilsu, ku
ris, pabėgo nuo revoliucijo- 
nieriy iš Nankingo,.-susitiko 
su j u būriu 100 myliu atstu
me nuo Tientsin Pukov ge
ležinkelio ir turėjo smarku 
susirėmimą.

Revoliucijonieriai jau turi 
išdirbę konstitucijos suma
nymą, kur visoj Chinijoj rei
kalaujama apskelbti respub
liką, prezidento ir parlamen
to rinkimus. Sprendžiama, 
kad revoliucija greitai užsi
baigs, nes netoli viskas jau 
randasi revoliucijonieriu lan
kose.

Tik tiek keista, kad Man- 
ču dinastijos valdžia j ieško 
dar milžiniškos paskolos pas 
kitas valstybes, kad būtu iš 
ko vest priešrevoliucijinę ka
rę. Vargiai kas jai skolįs, 
nes ant sugrąžinimo skolos

RUSIJOJ

žmogžudystėse, randasi prie 
mirties Chicagos kalėjimo li- 
gonbutyj. Ji visa liko para- 
hžiuota,

Kita Turkijos karė.
Berlynas, 9 gruod.—Iš Us 

kulpo, Europiškosios Turki

giją “Nauka” (Mokslas). 
darymo priežastis esanti ta, 
kad minėtoji draugija ro
džiusi revoliucijinę pakraipą.

Ministerių tarpe.
Pasišalinus Križanovskiui, 

į vidaus reikaly ministerio 
padėjėjus kviečiamas buvęs 
ūkio departamento viršinin
kas, gr. Ignatjevas. Tečiau 
jisai nesutikęs užimti tos vie
tos.
Redaktoriaus suėmimas.

Liko suareštuotas redakto
rius Flašon, vedėjas social- 
radikaly laikraščio “Lantern” 
vieno iš aršiausiyjy katali
kystės priešu. Redaktorius 

čiatikis. Kun. Jenkauskas, kaltinamas už prasižengimą 
Rokiškio klebonas už tai,kad P^ieš dorą. Susekta plati or- 
priėmė kataliku tikėjiman ganizacija “Lanterno” sėb- 
berniuką, liko nuštropuotas rV, užsiimanti nepilnamečiu 
100 rub. ir 6 mėnesiams at- tvirkinimu.
statytas nuo vietos. Dėl Varšavos-Vienuos
Skandalas su rusų rašyto- geležinkelio.

ju Kūprinu. Nutarus vyriausybei išpirk-
Neseniai Peterburge pas privatinį Varšavos -Vienos 

žinomą rusu rašytoją Kupri- geležinkelį lenkai dejuoja, 
ną atsilankė vakare reęlakto- ^<a(^ keletas tūkstančiu tar
nus mėnesinio dailininku navus^ tame geležinkelyje 
žurnalo “Svobodnoje Chudo- lenku valdininku nebeteksią 
žestvo” ir sąvaitinio laikraš- vietos, nes pakeisią juos val- 
čio “Protiv Tečenija” p. T. dininkai rusai. Pasak lenku 
Railian’as dar pirmą sykį su laikraščiu, dejuoją ir Lenki- 
reikalu. p. Railianą įleidę j°s žydai. Vienas žydu laik- 
vidun 2 nuogi vyrai, draugai raštis del to rašąs: “Nebete- 
Kuprino, o pats Kuprinas ir kę vietų Prle geležinkelio, 
viena jauna mergaitė 4 ‘kur- tūkstančiai valdininky ir dar- 
sistė” rasta vienmarškinė; bininky pradėsią verstis pre- 
visi jie taip puotavo (kelda- kYba ir pramone. Mums, žy
mi taip vadinamą senovės dams, lenktyniy kova preky- 
pagonu “Afiny vakarienę”.) boJe lr pramonėje būsianti 
Šitokiu Kūprino nepadoru ^ad dar sunkesnė, antisemi- 
pasielgimą Railianas pasi- tarnas (neapykanta žydy)dar 
bjaurėjo ir vėliau aprašė f ei- busiąs didesnis, 
jetone savo leidžiamojo laik- Byla.
raščjo. Peterburge lapkričio 8 d.

Neperseniai vėl susirinkę taikos teisėjas nagrinėjo An- 
pas artistą Aleksandrinio te- tano Smilgos bylą su Anta- 
atroĮ Chodalovą keletas šių nu Paulauskiu. Paulauskis 
laiku garsesniųjų rūsy rašy- buvo kaltinamas už tai, kad 
toju: Skitalec, Andreev, pernai pavasarį per lietuviu 
Kuprin, ir keletas kitu. Be- vakarą (Pavlovos salėje),kal- 
silinksmindami visi gerokai | bantis Smilgai su kuo ten 
įgėrė; I 
visiškai , __ x___ _____  ____ _ „________
nieki prie Andreevo drožė priėjo ir tarė į Smilgą: 
jam , į Žandą. va;

Bylos dėl tikėjimo.
Minsko apskričio teismas 

pasmerkė 3 men. kalėj i man 
kun. Mik.Tarrfošauskį David- 
grudko kleboną už tai, kad 
prašant Dom. Krzeminskai 
parašė prie gubernatoriaus 
prašymą apie perėjimą iš 
stačiatikiu į kataliku tikėji
mą. Kun. K. Daugelavičius 
Lelčicos klebonas (buvęs Ry
goje) liko nubaustas 200" rub. 
ir 4 mėnesiams' prašalinti 
nuo vietos už pakrikštinimą 
3 vaiky, kuriu tėvai buvo 
vienas katalikas, kitas, sta
čiatikis.

Revoliucijonieriy-gi iždas 
pasididino ant 350,000.
Anglijos šnipai Vokietijoj.

Leipcig, 8 gruod. —Valdiš
kas teismas nagrinėja bylą 
laivu pardavėjo Max’o Schul- 
tzo ir kitu 4 vokiečiu. Visi 
jie kaltinami išdavinėjime 
Anglijai Vokietijos laivyno,
tvirtovių ir karišky pajiegy 
plėny. Ypač Schultz jpainio- 
niotas i šnipinėjimą ir jam 
gręsia aštri bausmė.

LIETUVOJ

trinas gi nusilesęs apie Peterburgo lietuviu rei- 
prikibęs už menk-1 kalus, girdėdamas ju kalbą 

: “pro- 
Kada kiti I vokatoriau, apsaugininkai!” 

draugai mėgino Kūpriną su- Teismas nuteisė 10 dienu 
vaidyti, jis juos pradėjo tva- arešto. Paulauskis seniau 
tyL Muštynės ir barnis tę-| tarnavęs policistu Peterbur- 
sėsi iki 7 vai. ryto.
pažino pagaliaus, kad Kup
rinas žmogus ne visai svei
kas. Tuotarpu raštai tokiu 
minkštapročiy ištvirkėliu 
skaitomi labjausiai nesu
brendusiu jaunimo su pasige
rėjimu ir laikomi už didelį.

Apiplėšė banką.
Pereitą sąvaitę Kryžpuo- 

lio mieste Podolsk, gub. 8 
apsiginklavę plėšikai, paėmę 
iš kasos 70 tūkst. rub. ; taip
gi iškratė kišenes visu buvu
siu banke žmonių ir pabėgo.

Kratos Vitebske.
Šiomis dienomis buvo da

romos kratos daugely j vietų. 
Suimta nemažai įtariamu

Rusai mainys vėliavą.
Sumanyta permainyti ru

su vėliavos varsas iš dabarti
nės baltai-mėlynai-raudonos 
ant juodai-geltonai-baltos, 
nes šios varsos esą rusu tik-

Visi pri-1 ge, dabar turi raštvedžio vie
tą prie policijos 4 nuovados. 
Jis yra labai neprielankus 
lietuviams ir didelis lenku 
šalininkas.

Ištremti 4 lietuviai.
Lapkričio 6 d. tapo admi- 

nistratyviškai ištremti į Vo
logdos guberniją kiekvienas 
dviems metams: Dumša, 
Tūrio, Molis ir Poška.

Kratos.
Pereitą sąvaitę, kaip 

neša “Rygos Aviže”, vėl bu
vo įvairiose Rygos miesto da
lyse kratos, bet... be pasek
mių-

Mergų peštynės.
Ryga,lap. 9 d. 9 vai. vaka

re, ties kampu Suvorovo ir 
Paulučos gatvių dvi mergai- 
ti, viena 19 metu J- Oleini- 

ik'ova ir A. Galvin 17 mėty 
smarkiai kasžin už ką susi
pešė. Besipešdamos net ir su 
peiliukais susibadė. Gal būtu 
ir pasiskerdusios, bet polici
ja suėmė ir nuvedė į šaltąją 
prasivėdinti.

pra-

Uždare draugiją.
Peterburgo draugijų rei

Badas.
Badas plečiasi. Sulyg val

džios apskaityino, badauja 
8,200,000 žm,

Šiauliai. Lapkričio 1 d. 
gerai įgėręs Frenkelio ody 
darbininkas Vasilkas Paba
linęs sodžiuje, netoli nuo 
Šiaulių, savo grinčioje nu
smaugė pačią ir 7 mėty sūnų. 
Jis seniai nekentęs savo pa
čios ir mėginęs ją kelis kar
tus nunuodyti, bet vis nepasi
sekę. Tą dieną jis taip-pat 
uždavęs kokiy ten nuody, 
moteriškė pradėjusi tąsytis, 
jis, kad greičiau pribaigus, 
paėmęs ir nusmaugęs. 7 mė
ty vaikas, pamatęs negyvą 
motiną, išsigandęs ir rėkda
mas būvo norėjęs išbėgti 
pro duris. Tėvas jį pagavo 
ir taip-pat nusmaugė. Kalti
ninką policija tuojau suėmė. 
Tikros priežasties, dėl kurios 
jis taip padarė, niekas neži
no; kiti sako, kad jis kitą 
mylėjęs.

Šiauliai. Lapkričio 5 d. 
pasažieriy traukinys, eidąmas 
nuo Šiauliy į Kuršėnus, ant
ram varste nuo stoties suva
žinėjo dešimties mėty vaiką. 
Jam nupjovė abi koji ir vie
ną ranką. Rado jį dar gyvą 
ir tuojau nuvežė į ligonbutį. 
Ligonbutyje antrą dieną jis 
mirė. Jis sakėsi, kad kon
duktorius jį išstūmęs iš va
gono. O septintam varste 
tas pats traukinys ir tuo pa-, 
čiu laiku suvažinėjo 27 mėty 
žmogy. Ėjęs geležinkelio sar
gas, patikęs jį girtą einant 
bėgiais ir sakęs pasisaugoti.

• Tas atsakęs sargui: “Aš ne
klausiu, kur tu eini, o tu ne
klausk manęs, kur aš einu.” 
Taip jie ir persiskyrė. Grįž- 
damas atgal sargas rado jį 
jau negyvą, jo 'pečiai buvo 
sudraskyti, kakta nuskelta, 
o šiaip vDr. ’ sveikas.

Kupiškis (Ukmergės p.). 
Šalnakundžiy viensėdyj iš 
nakties 23 spalio rastas bai
siai sudaužytas ir subadytas 
lavonas našlės Kraučionie- 
n ės Navidonskienės. Žmog- 
žudžiy įlysta per stogą ir iš
nešta visi rūbai ir pinigai. 
Velionė rasta dar užslėgta 
dviem maišais javy, gal, bi
jojo, kad neatgyty.

Rietavas (Raseiniy pav.).
Nėra dar mėty, kaip čia atj- • 
darė kunigaikštienės Ogin
skienės vardu jos namuose 
arbatinę, o apyvartos jau tu
rim 2,623 rub. 40 kap. Žmo
nės labai užganėdinti. Da
rant atminimus, laidotuves, 
susirenka arbatinėje ir džiau
giasi, kad turi švarius, švie
sius kambarius ir gardžią ar
batą. Arbatinė greit bus pa
vesta “Labdaringajai Drau
gijai”, kuri šįmet čia įsikūrė.

Dusetos (Ežerėny pav.). 
Prieš Visy Šventę išvakariais 
sudegė Dumblynės Urbano 
klojimas su visa nauda. Gais
ras pakilęs iš padegimo. Pa
degti turėjęs koks kęrštinin- 
kas: mat, Urbano betaedin- 
čiaujanl (belesnikaujant) * 
kam nusidėta.

Kunigų bylos. Derecino 
klebonas (Gard. gub,). A. A- 
bramovič Vilniaus teismo rd- H 
mu pasmerktas 200 m1''1’ 
pabaudos ir sulaikė' 
nesiams nuo 
tai, kp*3 '



SPAUDOS BALSAI

Kaip žuvys tinkle.

Savo kreivais, kietais,

ge-

ą?

jos ant kėdės.
motin,

rodosi, kad jis išgaruoja nuo liežuvio. Pui- 
kiausis gėrimas, ką esu kada ragavęs.”

Gerai sekti kitas tautas, 
bet tik tūluose atvejuose.

deliy voky, o jis toliau kalbėjo: I
“Aš tau išaiškįsiu. Kas mėnuo aš tau Po to jis šuktelėjo: 

mokėsiu Šimtą penkesdešimtis franky. Ar “Rože, atnešk j

, prasanciy, 
vyrus.

O

“Asian vistiek negyvęsiu daugiau, 
kaip penkerius ar šešerius metus. Man* 
dabar suėjo septyniosdešimtys treji metai- 
ir aną dieną man buvo užėję taip blogai, 
kad, maniau, numirsiu; kaip tik iki lovos " 
dasivilkau.”

Bet Šapas nesidavė.
Na, na, sene, tu taip stipri, kaip baž

nyčios bokštas ir gyvęsi bent iki šimto; 
dar pamatysi mane laidojant pirma.

Visą dieną praleido derybomis, ir, ka
dangi senė nenusileido, karčemninkas da
vė penkiasdešimtis anksiniy.

Praėjo treji metai, o senė, rodos, ne- 
nuseno nė ant vienos dienos. Karcemnin- 
kas nusiminė, jam rodėsi, jis moka jau 
penkiasdešimtis metu, jog jis yra prigau
tas, apiplėštas. Kartas nuo karto jis ėjo 
pažiūrėti senutės, taip kaip liepos mėnesį 
eina žiūrėti, ar nunokę rugiai. Ji visada 
gudriai nusišypsodavo, pažiūrėjus į jį, ro
dos, lyg džiaugdamasi, kad prigavo jį. 
Matydamas, kaip ji gerai atrodo, jis sku
bino sėsti į vežimą pats sau murmėdamas:

“Argi tu niekad nestipsi, sena kume
lė?”

Jis nežinojo, ką daryt; jam norėjosi 
pasmaugt senę savo rankomis. Jis neap
kentė jos, kaip apiplėštas žmogus ir mąs
tė, kaip nuo jos atsikratyti.

z Vieną dieną jis nuvažiavo pas ją, trin
damas rankas taip, kaip pirmą kartą, ka
da užmanė derybas, ir, pašnekėjęs kelias 
minutas, jis tarė:

“Kodėl neatvažiuoji pas mus kada- < 
nors ant pietų, kuomet būni miesčiukyj? . 
Žmonės iš to šnekas padaro, sako, jog mu
du nesuteikiava, ir tas man nesmagu klau
syti. Atvažiuok, kada užeis ūpas; man 
bus labai malonu matyti.

Senutę nereikėjo kalbinti antrą kartą, 
ir ant rytojaus, kadangi buvo turgaus die
na ir jai visvien reikėjo važiuoti į miestelį, 
ji liepe savo vežėjui užsukti pas karčem

on ninką, kur vežimas buvo pastatytas į tvar
tą, o ji įėjo į vidų ant pietų.

Karčemninkas buvo labai linksmas ir 
vaišino ją, kaip ponią, paduodamas keptą 
vištą, avieną, kopūstus ir lašinius. Bet ji

“Kovoj” pranešta 19-tos 
L.S.S. kuopos, kad “Scenos 
Mylėtojai” Brooklyne laike 
“Birutės” perstatymo drau
dė pardavinėt “Kovą” 19-tos 
kuopos agentui, kaip jau ir 
“Laisvėj” buvo pranešta. 
19-ta kuopa nutarus plati n t 
“Kovą” ir kitus pirmeiviš
kus laikraščius visuose pana
šiuose susirinkimuose, kad 
ištirti, ar ilgai jie (“Scenos 
Mylėtojai”) persekios tuos 
laikraščius.

* ‘Lietuvoj” pagarsinta,kad 
Chicagoj nuo nauju metu 

-'i&ųąg eit mėnesinis laik- 
^ardu “Lietuviu 

P. M.

Pigus vyrai.
—Aš pereitą sąvaitę buvau 

pajieškojus per laikraštį vy
ro dėl apsivedimo.

—Ar atsišaukė nors vienas?
—Taip, gavau net 457 laiš

kus nuo moterį, 
kad aš imčiau jy

‘‘Saulės” No. 98 randame, 
kad 28 lapkr. šv. Jurgio baž
nyčioj Philadelphijoj buvę 
padalyti žmonėms lapeliai, 
kuriuose kviečiami katalikai 
neskaityti visu kitu Ameri
kos laikraščiu, apart dvieju. 
“Saulė” teisingai spėja, kad 
tie du laikraščiai bus “Žvaig
ždė” ir “Draugas”. Sako, 
kad lapeliai yra sutaisyti 
Philadelphijos kunigo J. J. K. 
(Ar tik ne Kiaulakio?)

Labai keista, kad kunigai 
mato jau savo žodžio silpnu
mą Ir griebiasi kitokiu prie
monių pirmeivišku laikraščiu 
boikotąvime. Juk jie rėkte 
rėkia bažnyčiose ir prakalbo
se, kad paropijonai neskaity
tu pirmeivišku laikraščiu, vie
nok parapijonai yra gerokai 
protingesni už kunigus ir 
skaito savo dvasiškus vado
vus pusgalviais už tokį dar
bą. Pirmeivišku gi raštu skai
tymas nepaprastai platinasi. 
Taigi kunigai spausdintu žo
džiu stengiasi pertikrinti ka
talikus, bet tuomi dar 
riau išmokįs skaityt.

“Lietuvos” No. 48 p. K. 
Virsnis ištarė keletą gana 
nuosekliu žodžiu link įsivieš
patavusio pas mus šauksmo 
sekti kitas tautas.

Tarp kitko jis sako, kad 
lietuviai, žiūrėdami, jog kitos 
tautos įgijo savo gražius na
mus, ligonbučius, enciklope
diją, dienraščius ir 1.1., šau
kia, kad ir męs neatsiliktu- 
me nuo kitu tautu ir viską 
tą įsitąisytume. Esą, net 
Gabrys, pamatęs kitu tautu 
ambasadas, šaukia, kad ir 
lietuviai įsitaisytu. Ponas 
K. Virsnis bijo, kad kokis 
lietuvis nenužiūrėtu Wash
ingtone kapitoliaus ir neim
tu kviest statyt tokį pat lie
tuvišką ant. Canal gatvės 
Chicagoj.

Kaip ten nebūtu, o P- K. 
Virsnis kalba tikrą teisybę. 
Juk jeigu jau taip sekti ki
tas tautas, tuomet ir carą 
reikėtų turėti tikrai lietuviš
ką, ir Italiją sekant, važiuot 
į Tripolį su arabais muštis, ir

Hearsto laikraščiai pradė
jo žymią kovą prieš Rusiją 
už amerikonišku pasporty 
nepripažinimą. Straipsniuo
se nuo redakcijos tiesiok rei
kalaujama, kad nuo žodžiu 
būtu pereita prie veikimo, 
nes Amerika galinti priversti 
Rusiją pripažint amerikoniš
kus pasportus. New Yorke 
buvęs skaitlingas susirinki
mas, kuris nutarė reikalaut 
valstijos sekretoriaus, kad 
ūmai paduotu ultimatum 
Rusijai.

Hearsto laikraščiai turi di
džiausią j tėkmę Amerikoj, 
todėl galima tikėtis, kad A- 
mėrikos valdžia Bus priver
sta k<-nors daryti su Rusija.

Darbininkų ligos.
Kiekviena darbo rūšis turi 

savo ypatybes, kurios kenkia 
darbininko sveikatai. Vie
nose — dulkės, kitose — nuo
dai, trečiose—gazai.

Anglių dulkes įtraukia į 
plaučius su oru anglekasiai, 
kaminkrėčiai, paišiuku išdir
bėjai ir visi, kurie nuolatos 
turi reikalą su anglim. Svar
biausia ju liga yra bronchu 
kataras ir dusulys, užtai mai- 
nieriai retai kada gauna tik
rą džiovą. Ju plaučiai būna 
pajuodę, pilni anglių ir džio
vos bakterijos juose nesivei- 
sia— maistas joms perpras
tas.

Metalu dulkes įkvepia kal
viai, sliesoriai, adatoriai, te
kintojai ir kiti metalu išdir
bėjai. Jie taipgi gauna bron
chu ligas ir plaučiu uždegi
mą, bet didžiuma miršta nuo 
džiovos. Sulyg Anglijos sta
tistikų, adatų išdirbėjai gyve
na vidutiniškai tik 30 metu.

Mineralu dulkės yra įkve
piamos įvairiose industrijose, 
bet daugiausiai nukenčia stik
lo išdirbėjai. Sulyg vieno ti- 
rinėtojo, darbininkai, kurie 
pradėjo stiklą dirbti 25 metu 
amžiaus, vidutiniškai gyve
no 42 metu, kurie pradėjo 15 
metu—gyveno tik 30 m. Ro
dos, geras pavyzdis, kaip pa
vojingas vaiku darbas fabri
ke!

Girnų tašymas yra labai 
pavojingas amatas. Viduti
nis amžis, paduodamas tiri- 
nėtojo Peacock, yra 24 me
tai. Tie žmonės ne į darbą 
eina, bet ant skerdynės. Ap
skritai akmenų tašymas yra 
nesveikas darbas. Daugelis 
tašyto j u apserga džiova, ma
tomai, dėlto, kad dulkės su
gadina plaučius. Massachu
setts statistika skaito ju amžį 
ant 40 metu, o Hirt—36.

Mūrininkai ir stalioriai, ku
rie dirba ant oro, gyvena il- 
giaus. Ju amžis paduoda
mas ant 50 ir 53 metu.

Augmenų dulkės yra įkve
piamos tabako* išdirbime, 
medvilnės, kanapių, popie- 
ros, taipgi malūnininku ir 
dielininky. Tabako darbi
ninkai tuojaus gauna kata
rą nosies ir gerklės, kuris 
paskui pereina. Moters gau
na įvairias nervu ligas ir tan
kiai pasileidžia. Abelnai pa
tirta, jog tabako darbininkai 
neatsižymi veislumu. Ma
ssachusetts raportas duoda 
jiems 36 metus amžiaus.

Medvilnės darbininkai, au
dėjai ir verpėjai serga įvai
riomis plaučiu ligomis, ypa
tingai džiova. Priežasčia yra 
dulkės ir drėgnumas. Mat, 
medvilnę verpiant reikia ati- 
drėkint, kitaip valaknos 
trūksta. Popieros darbinin
ku gyvenimas apskaitomas 
ant 37 metu. Malūninkai taip
gi serga plaučiu ligomis, bet 
ju amžis yra ilgesnis, siekia 
apie 50 metu vidutiniškai.

Daugelyje darbu prisieina 
įkvėpti įvairius gazus. Vie
nas iš ju carbon monoxide, 
anglinis gazas, vartojamas 
kūrenimui ir šviesai. Jis įkve
piamas prie gazo išdir
binio, metalu liejimo ir an
glių kasyklose. Darbininkai 
tuose darbuose kenčia nuo 
viduriu nemalimo, silpnumo, 
galvos skaudėjimo, kartais 
vemia ir viduriuoja. Kitas 
gazas kasyklose yra an- 
glėtas hydrogenas, paprastai 
tarp anglu vadinamas fire 
damp. Susimaišęs su oru jis 
greitai užsidega su expliozi- 
ja, jo anglinė dalis susijun
gia su oro oxygenu ir žmo
gus mžtrokšta nuo stokos 
oxygeno.

Iš kitu nuodingu gazy ga
lima paminėti vitrioliaus ga-

žus, nitriškos rūgšties, a$| 
monios, chlorino, iodino. Pe- 
troleumo gazai kenkia plau
čiams ir nervams. Papras
tai darbininkai gauna galvos 
skaudėjimą, svaigimą.

Dr. F. Matulaitis.

Gal, jums yra tekę matyt, 
kaip žvejai traukia tinklą iš 
jūrės prie kranto. Interesin
ga tai scena. Jus žinote, kad 
daug ar mažai, vienok iš
trauks jame žuvies.

Ir kada jus pamatote iš
trauktas žuvis šokinėjant ant 
kranto arba dar besiblaškant 
tinkle, kol jis stovi vande
nyj, jus, beabejonės, pamis- 
lijate: “Kokie kvaili sutvėri
mai tos žuvys. Jeigu man 
taip, tad aš būčiau nusileidęs 
žemiau tinklo sparnu, arba 
pakilęs augščiau ju, arba bū
čiau skubiai plaukęs prie 
kranto ir tolyn nuo tinldo, 
tuomet manęs nebūtu paga
vę.”

Juk jūrė tokia plati, joje 
vandens tiek daug, kad tas 
menkas žveju tinklas yra tik 
dulkia prieš ją.

Vienok žuvis nemanė, kad 
tai yra tinklas, iš kurio ne
galės ištrūkti, ji vis veržėsi 
palengva į jūrę toliau nuo 
kranto ir, nuolatos atsidūrus 
į tinklo sparną, vis plaukė 
pagal jo stūmimą, kol galu 
gale, nepatėmijo, jog jau ga
las prisiartino. Ir tuomet tik 
ėmė muštis, blaškytis, išei
gos jieškot, kada jos beveik 
neliko. * **

Mūsų gyvenimas irgi yra 
jūrė, o męs esame žuvys ja
me. Ir taip gudrus teikti pa
tarimus žuvims, męs nesu
teikiame ju patys sau.

Vienok ir kaltinti save męs 
nelabai galime, kadangi mū- 
sų amžius yra pertrumpas 
visko ištirimui ir supratimui; 
kadangi męs jau ir užgimė
me tinkle.

Jei pažvelgsime į tolimą 
žmonijos istoriją, tai atrasi
me žmones, gyvenančius be
veik lygiose sąlygose, netu
rinčius matomos viršenybės 
vienu prieš kitus. Pas- žmo
nes vergija prasideda irgi iš- 
palengvo. Išpradžios tulŲ 
.ypatų viršenybė lieka tik šio
kia—tokia, prieš kurią nė vie
nas nemato reikalo priešintis. 
Kada publika apsipranta su 
ja, tuomet ji dar biskį pakį- 
la, paskui—dar daugiau ir, 
galu gale, žmonija pasijaučia 
atsidūrus pilnoj vergijoj, 
pradeda blaškytis, veržtis, 
bet persitikrina, kad virše
nybės pajiegos jau perdide- 
lės, kad visi gerieji keliai jau 
uždaryti.

Ir kaip tos žuvys tinkle, 
matydamos jūrės vandenį, 
stengiasi išbėgti, taip męs 
mušamės ir blaškomės gyve
nimo tinkle. Kaip tik kelin
tai žuvelei pasitaiko pramušt 
tinkle akį ir ištrūkt, taip ir 
mums tik kelintam pavyksta 
prasimušt į platesnį gyveni
mą.

Šiandien žmonės turi ca
rus, karalius, milijonierius, 
priėš kuriuos visu saliu gy
ventojai turi drebėti; kurie 
gali visus gyventojus numa- 
rint iš.bado, pasiust ant ju 
kariumenę ir policiją su dur
tuvais ir šaudyklėmis. Taip 
sakant, kaip žvejai gali pasi
elgti su pagauta žuvim, taip 
mūsų dienu valdonai ir tur
čiai gali elgtis su šalių gy
ventojais, su darbininkais 
žmonėmis.

Tie visi carai, w karaliai, 
dvasios ir kūno ponai ir tur
čiai neatsirado išsyk, nesusi- 
tvėrė jų galybė urnai, nes 
mūšy bočiai būtu sukilę priešu 
ją, būty apsilenkę nuo jos,

būty atradę išeigą iš jos, kol 
viskas tas buvo pradžioj. Bet 
ant nelaimės, jie nejautė ver
gijos judėjimo pirmyn; jie 
vis darė žingsnį atgal, many
dami, kad nėra verta priešin
tis tokiam menkniekiui; jie 
platino naujas gentkartes, 
nuolatos užleisdami kelią 
vergijai, ir jas mokino nesi
priešinti, būti nuolankiomis. 
Tokiu būdu žmonija atsidūrę 
pilnoj dvasiškoj ir kūniškoj 
vergijoj.

*
*

Dabartinėj draugijoj męs 
turime įvairiu elementu. 
Vieni užimti yra tik tuo, kad 
palaikyt ant žmonijos užmes
tąjį tinklą, iš kurio ta bando 
išsiveržti, o kiti tiesiok tyčio
jasi iš besiverženčiuju. Ar 
retai męs išgirstame sakant, 
būk patys darbininkai .yra 
kalti, jei jie palaiko dabarti
nę vergiją?.. Juk tokis pasa
kymas yra tikru pasityčioji
mu. Pirma pagauti žuvį į 
tinklą, o pankui žiūrėt į ją ir 
tarti: “Kokia tu kvaila, kad 
nepasiliuosuoji.”

Darbininku klesos pasiliuo- 
savimas yra trukdomas šni
pais, kariumene, policija, 
dvasiškija, kalėjimais, teis
mais, laikraščiais ir čielu me
chanizmu visokiu priemonių. 
Negana to, pati sistema, ko
kioj darbininkas gyvena, yra 
tikru tinklu, traukiančiu jį 
ten, kur jis gali tuoj užtrokš
ti, todėl jis blaškosi ir muša
si, kaip žuvis tinkle, j ieško
damas išeigos ir kiekvieną 
sykį atsidūrdamas vis dar į 
didesnes pinkles. Kaltinami 
darbininkai už nelankymą 
mokyklų, už nesiorganizavi- 
mą, už neskaitymą. Tame 
yra dalis 'teisybės, bet di
džiausia kaltė dabartinės sis
temos, to tinklo, iš kurio jo
kiu būdu darbininkas negali 
išbėgti, kol tik nesudraskys 
jį į gabalėlius.- Nuo darbinin
ko atimamas laikas, neduo
dama jam užtektinai uždirbt, 
nuo pat užgimimo pažaboja- 
mi jo dvasiški jausmai ir pro
tas, taip sakant, yt Prometė
jus prikalamas prie uolos ir 
sakoma jam: “Na, brolau, 
dabar pasiliuosuok, o jei ne, 
tai tu pats esi kaltas.” Dar
bininko galva pripildoma rū
pesčiais, susigraužimais, kvai
lomis pasakomis, o paskui 
sakoma, kad jis yra kaltas, 
jei nemoka sveikai protauti.

Ne, meldžiamieji, nuo dar
bininko yra atimta viskas, 
kas leistu jį sveikai protauti, 
palengva atrast išėjimą iš is
torijos keliais nupinto tinklo. 
Ir kada darbininku minios 
tai supras, jos nustos betik
sliai blaškytis, nuo ko patys 
darbininkai kenčia. Visi kaip 
vienas pilnoj sutartyj trenks 
savo pajiegomis į šiandieni
nę sistemą, kad ji galutinai 
sutrupėtu ir atsivertu liue
sas kelias į gyvenimą, kuria
me' yra gana vietos jaus
mams, protui ir gerovei, kaip 
jūrėse žuvims vandens.

Taigi netyčiotis iš darbi
ninku reikia, kaltinant juos 
išeigos neatradime, o kviest 
juos prie vienlaikio pajiegos 
pavartojimo, organizuot juos 
į vieną galingą pajiegą, kuri 
tik viena galės sudraskyt is
toriškus tinklus ir duos pro
gą' darbininkams mokintis, 
veikti ir gėrėtis gyvenimu,— 
plačiu gyvenimu, o ne tuo 
tinklu, kuriame šiandien 
skurstame.

flUY DE MAUPASSANT.

Jis buvo augštas vyras, apie keturiy 
dešimty mėty amžiaus, tas Julius Šapas, 
Eprevillės karčemninkas, su raudonu vei
du ir apvaliu pilvu; žmonės apie jį kalbė
jo, j°g jis moka gyvent ir paimt pinigus. 
Jis sustojo su arkliu, prieš motinos Magliu-1 
vienės namus ir, pririšęs arklį prie tvoros, 
įėjo į kiemą.

Šapas turėjo gabalą žemės greta-su 
Magliuvienės ūke, kurią jis seniai norėjo 
įgyti ir derino keletą karty, bet ji nenorė
jo su ja persiskirti.

“Aš čia gimiau ir čia ketinu mirt”. 
Tai viskas, ką ji atsakydavo.

Jis užtiko ją skutant bulves prieš grin- 
čios duris. Ji buvo moteris apie septyniy 
dešimty dvieju mėty, liesa, raukšlėta, lyg 
džiovinta, susilenkus, bet greita ir nenuo- 
alsi, kaip mergaitė. Šapas pasveikino ją 
ir prisėdo šalę jos ant kėdės.

“Na o ką, motin, tu vis svei
ka ir stipri, kas man labai malonu”.

“Neturiu ko guostis, ačiū. O kaip 
tamsta pons Šapas?”

“O, gana gerai, ačiū, tik kartais reu
matizmas kankina, o šiaip jaučiuos vidu
tiniškai”.

“Tai gerai”.
Ir ji daugiau nesakė nieko, o Šapas 

dabojo ją 
kaip vėžio, pirštais ji griebė bulves iš vied- 
ro, kaip replėmis ir lupo greitai, pjauda
ma lupyną su senu peiliu ir mesdama nu
luptas bulves į puodą. Trys drąsios viš
tos šoko į jos sterblę ir, pagriebusios po 
lupyną, bėgo kiek greitos į šalį.

Šapas išrodė lyg ne savas, lyg norėjo 
ką pasakyt, bet nedrįso. Ant galo jis ta
rė liuosai:

“Klausyk, motin—

“Ar ištikryju nenori parduot žemę
“Ištikryju, ne; aš tau jau ne sykį sa

kiau, ir gali man daugiau apie tai nęužsi- 
mint.”

. “Labai gerai, bet aš žinau būdą, ku-1 beveik nieko nevalgė. Ji visada nedaug 
ris PfįlktŲ mudviem abiem . valgė, maitinosi zupe ir duona su sviestu.

zzX^1. ai‘rn i • • i -i • Karčemninkas nusiminė, ragino ją
. “O taip, fu parduosi man ir laikysi valgyti daugiau, bet ji atsisakė, gėrė la

kam laikei. Ką, nesupranti? Na tai klau- bai mažai, kavos visai nepriėmė, ir jis pa- 
syk, as įsaiskisiu. siūlė:

Senukė sustojo lupus bulves ir pažiū- “Tamsta neatsisakysi išgerti lašelį 
rejo atydžiai į karčiamninką iš po savo di- degtinės?”

Taip, nuo to aš vargiai atsisakysiu.”

se, atnešk geriausį konjaką, tą tik- 
supranti? Kas" mėnuo aš atnešu tau pu-Irąjį, žinai.”
santro šimto, ir tau nebus jokio skirtumo Tarnaite atneše ilgą bonką, padabintą 
gyvenime, nė mažiausio. Tu turėsi savo vynyuogiy lapais ant popieros, ir jis pri- 
namuką, kaip turėjai, ir nebūsi man nie- pyle du stikleliu.
ko skolinga; viskas, ką turėsi daryti, tai ‘‘Tik pabandyk, pamatysi, kad tai yra
priimti nuo manęs pinigus. Ar tas patin- I pirmos klesos.
ka?” I “Senutė gėrė povaliai, ragaudama,

Jis dirstelėjo į ją linksmai, beveik kad smagumas tęstųsi ilgiau ir, pabaigus,' 
prielankiai, o senute pažiurėjo i ji su ne- 
užsitikėjimu, bijodama spąsty.

“IšrodytŲ, lyg gerai man, bet pats 
juk negauni ūkės.”

“Apie tai nesirūpink; gali sau gyven
ti, kol Visagalis teiksis tave užlaikyti gy
vą. Tik turėsi pasirašyti, jog pavedi man 
po savo myriui. Tu neturi vaiku, tik bro- 
liunus, kurie tau ne truputį nerūpi. Ar’ 
tas patinka? Galėsi sau laikyti viską, kol 
gyva, ir aš tau duosiu pusantro šimto į 
mėnesį. Tas yra grynas tavo pelnas.

Senutė nusistebėjo, jautėsi ne sava, 
bet pagundinta, atsakė:

“Aš nesakau, jog aš ant to .nepristo
siu, bet aš turiu pagalvot. Atsilankyk už 
sąvaitės, męs apkalbėsimi ir aš duosiu at
sakymą.

Šapas išvažiavo, linksmas, kaip kara
lius, užkariavęs žemę.

Magliuvienė užsimąstė, negalėjo tą 
naktį užmigt; ištikrujy, keturias dienas ji 
nežinojo ką daryti. Jai rodėsi, kad tame 
reikale turi būti paslėpta kas-nors, kas 
gal neišeiti jai ant gero, bet paskui vėl 
mislijo apie auksinius, kuriuos gaus kas 
mėnuo, visus tuos pinigus skambančius 
jos priejuostėj, išpuolusius stačiai iš dan
gaus, be jokio iš jos pusės pasistengimo, 
sukėlė joje geismą pasipelnyt.

Ji nuėjo pas notarijy ir papasakojo 
jam visą reikalą. Jis davė jai rodą sutikt 
ant užmanymo, bet ji turinti reikalauti 
penkiy dešimty auksiniu vietoj trijų de
šimty, nes jos ūkė buvo verta mažiausiai 
šešiy dešimtu tūkstančiu franku.

Senutė drebėjo iš džiaūg^mo; bet ji 
dar vis bijojo, kad nebūtu kokiŲ\spąsty ir 
ji dar ilgai buvo pas notarijy, užduodama 
klausimus ir negalėdama ką norint galuti
nai nutarti. Ant galo ji jam pavedė sura
šyti aktą ir sugrįžo namon su kvaituliu 
galvoj, lyg kad būtu išgėrus keturis puo
dus giros.

Kada Šapas atėjo vėl gaut jos atsaky
mą, ji atsakė, jog ji negalėjus sutikti ant 
jo užmanymo, nors drebėjo visą laiką iš 
baimės, kad neišsprūstu lai penkiosdešim- 
tys auksiniu, bet galop, matydama jo už
sidegimą, ji pasakė, kiek ji nori už savo 
ūkę.

Jis pažiūrėjo į ją nustebęs ir nusimi
nęs; jis nesutiko ant to.

Tada, kad pertikrint jį, ji pradėjo 
skaitliuoti, kiek mėty ji gali tęsti.

tarė:
“Taip, pirmos klesos.”
Beveik pirmiau, negu ji ištarė tuos 

žodžius, Šapas pripylė jai kitą stiklelį. Ji 
norėjo atsisakyti, bet jau buvo pervėlu, ir 
gėrė labai povaliai, taip kaip ir pirmutinį, 
ir jis prašė išgerti dar trečią. Ji atsisakė, 
bet jis siūlė spirtinai.

“Jis lengvas, taip kaip pienas; aš ga
liu išgerti kokią dešimtį ar dvyliką stikle- 
liy, neatjausdamas jo veikmės; eina že
myn, lyginai kaip cukrus, nemuša į galvą; 
rodosi, kad jis išgaruoja nuo liežuvio. Pui- 
kiausis gėrimas, Ką esu kada ragavęs.”

Ji priėmė, bet paliko pusę neišgėrus.
Tada Šapas išreikšdamas savo gerą 

širdį tarė: “Tai išgerkim dar po vieną.” 
Ji sutiko ir jautės apsvaigusi nuo gėrimo.

Ant rytojaus karčemninkas atvažiavo 
į jos kiemą ir išėmė iš savo vežimo apkal
tą geležiniais lankais bačkutę. Jis siūlė jai 
paragauti ir kada jie buvo išgėrę po tris 
stiklus, jis tarė atsisveikindamas:

“Atsimink, kada iąsibaigs, dar aš tu- . 
riu daugiau; neskupėk, man tas mažas 
daiktas. Kuo greičiau pasibaigs, tuo man 
bus maloniau.”

Į keturias dienas jis vėl atvažiavo. 
Senutė-sėdėjo ant slenksčio ir riekė duoną.

Jis priėjo prie jos arti, kad būtu ga
lima suuosti jos kvapą ir suuodęs alkoholį, 
nudžiugo.

“Tikiuosi,_ tamsta man duosi išsigerti 
tikrosios”, tarė jis. Ir jiedu išgėrė po tris 
stiklelius.

Neužilgo žmonės aplinkui pradėjo pa- 
tyloms kalbėti, jog senė Magliuvienė pati 
sau viena traukė degtinę. Ją rado girtą 
virtuvėje, paskui ant kiemo, po to ant ke
lio ir nė sykį ją parnešdavo kaip lavoną.

Karčemninkas pas ją daugiau nevaži
nėjo, ir, kada žmonės jam imdavo pasako
ti apie ją, jis,' nuduodamas sąjausmą, at
sakydavo :

“Labai gaila, kad ji ant senatvės taip 
pradėjo gerti; o tokioj senatvėj nėra pa- 
gelbos, gal užsibaigti mirčia. v

Ištikryju, taip ir užsibaigė. Ji Numi
rė ateinančią žiemą. Apie Kalėdas ji par
puolė be žado į sniegą ir ant rytojaus ją 
rado negyvą.

Šapas, atėjęs apimti ūkę, kalbėjo:
“Labai neprotingai ji elgėsi; kad ne 

gėrimas, ji tikrai būtu gyvenus dar dešim
tį mėty.”



Dora ir šeimyna
LAIS VE

—Qi, oi, mama, kokia tu 
išpurpus šiandien!

—Liaukis tyčiotis, bo aš 
šiandien gerai išmiegojus ir 
tu neatsilaikysi prieš mane.

—Kiek gi valandų miego-

—Pustrečios dienos neli
pau iš lovos, kad tik geriąu 
sudrūtinti protą.

—Man stebėtina, kad tu 
dar nelikai visai be proto, tiek 
ilgai miegodama.

—Po paibeliais! Man jau 
pikta darosi, Rožyte, kad tu 
vis mainai savo kalbą. Tur
būt, jau užmiršai, kaip vie
ną sykį man kalbėjai, jog 
mislijanti žmonės turi ilgiau 
miegot.

—Aš nesistebiu, kad tau, 
mama, pikta darosi, nes nuo 
tokio miego, ištikro, į pik
čiurną gali pavirsti.

—Aš su tavim apie tai ne
kalbu, mazgote tu! Aš klau
siu tavęs, kodėl tu mainai 
savo kalbą...

—Ištikro,bjauru man šian
dien ir kalbėt su tavim. •

—Nekalbėk, o atsakyk ant 
klausimo!

—Argi aš sakiau nors ka
da, kad reikia miegot ilgiau 
per 8 valandas? O tu miego
jai pustrečios dienos, išpur- 
pai kaip pūslė, likai pikta, 
nesveika ir visai nemoki pro
tauti. Jeigu tu pasižiūrėtum 
į veidrodį, kokios užrūgusios 
tavo akys ir kaip prastai tu 
išrodai po tokio miego, tai 
tiesiok eitum ir šoktum nuo 
tilto į vandenį.

—Aa, tai aš dabar supran
tu, ko tu nori: kad aš priger- 
čiau kokio nors purvino van
dens ir palikčiau tave vieną. 
Aš žinau, tau tuomet būtu 
gerai: niekas nedarodytu, 
kad tu prastai protauji.

—Aš nesakau, kad tu šok
tum į vandenį, bet sakau tai, 
matydama, kaip tu šiandien 
nerviška. Juk tokiai mote
riai nestebėtina viską pada
ryti.

—Aš nenoriu, Rožyte, tįek 
daug ginčytis su tavim, nes 
man šiandien nesmagu kal
bėt.

—Mat, persi miegojai.
—Tylėk. Aš nemiegojau 

visą laiką. Kada vieną šoną 
nuskaudėj o, tuoj vėrei aus 
ant kito ir prieš užmigsiant 
vis galvojau apie tuos cicili- 
kus.

—Jeigu jau, mama, taip 
kvailai miegojai, tai tokis te
buvo ir tavo galvojimas.

—Palauk, palauk. Aš tuoj 
tau darodysiu, kad ciciliku 
laikuose viskas išnyks, nes 
žmonės ims tingėt.

. —Nemanyk, mama, kad ir 
kiti po tris dienas miegos.

—Palauk, palauk. Aš ap
svarsčiau, kad jeigu visi žmo
nės liks užganėdinti maistu, 
butu, drabužiu ir kitkuo, tuo
met jie visai nustos protauti. 
Tada ir pats Edisonas ės sau 
bulves ir ragaišį, o apie elek
trą nė žiaugt, nebus. Kam 
dar protauti, kada nie
ko už tai negausi? Kas kita 
šiandien: išradai kokią-nors 
mašiną bulvėms skusti ar ki- 
tokiam darbui, tuoj tau cvapt,

kelis tūkstančius doleriu; at
radai šiaurinį žemgalį, vėl 
tau į kišenių brūkšt, kokį mi
lijoną. Tai bent smagu žmo
nėms ir mokintis, ir galvoti, 
ir ką-nors veįkti.

—Tuu mama, kalbi, kajp 
būtu pilnai žinodama, jog so- 
cijalizrpo laikuose jokiu var
žytinių ir lenktynių pas žmo
nes nebus, todėl tavo kalba 
yra tuščia.

—Visai pilna. Juk jei so- 
cijalistai įvykdys visus savo 
reikalavimus, tai visi žmonės 
turės darbą ir turės lygią su 
kitais tiesą gaut visokius 
daiktus. Kam tuomet dar eit 
į mokyklas ir sukt galvą,kad 
ir paskutinis pečkųrys gaus 
viską tą, ką ir profesorius?

—Turbūt, tu, mama, ne
prisižiūrėjai, kad žmonėse 
yra įgimtas lenktynių in
stinktas ir jis apsireiškia net 
ten, kur pinigai visai nekliu
domi. Taip mokykloj netoli 
kiekvienas mokinys stengia
si pasirodyt, kad jis gali ge
riau mokintis už kitus. Pa
imk vaikus, statančius name
lius iš kortu. Juk kiekvienas 
stengiasi geresnį už kitus pa
daryt. Paimk šokikus. Juk 
kiekvienas nori, kad visi ma
tytu, j°g jis geriausiai šoka. 
Pavyzdžiu šimtus galėčiau 
privest. Kaip matai, ne tik 
pinigai ir privilegijos verčia 
žmogų padaryt ką nors ge
riau už kitus, bet pats in
stinktas. s

Bet tas instinktas gali 
išnykti.

—Tu gali sakyt, kad iš že
mės gali pasidaryt didelis 
šungrybis. Męs turime kal
bėti apie daiktus taip, kokiais 
juos matome.

—Aš tai nesukčiau savo 
galvos: miegočiau ir viskas.

Tu, mama, pamiegojai 
pustrečios dienos ir likai pa
naši į kokį tai pamplį. Tau 
nusibostu miegot, nusibostų 
vienodai gvvent, ir tu pati 
pradėtum ko nors naujo jieš- 
Kot pasaulyj, kuomi nors 
marginti savo gyvenimą.

—Bet dabar yra geresnė 
proga tai daryt: už išradi
mus ir ištirimus ne tik garbę, 
bet ir pinigu gauni.

—Bet paklausk savęs, ke
lintas žmogus dabar turi lai
ko galvot. Visu darbininku 
smegenys pripildytos rūpes
čiais apie duonos kąsnį, apie 
įrančią šeimyną, apie perdė- 
tinius, bedąrbes ir t. t. Nė
ra laiko pagalvot apie kokius 
-nors mechanizmus, gamtos 
pajiegas ir kitką; o sugalvo
jusiam ką-nors nėra turto, 
medegos ir įrankiu nupirki
mui, nėra vietos ir laiko sa
vo sugalvojimą parodyt pa
sauliui. Tokioj gadynėj tik 
keli žmonės turi progą ką- 
nors išrasti ir ištirti, o mili
jonu žmonių protas gimsta ir 
miršta, nieko pasauliui nesu
teikdamas. Socijalizmas gi 

, išnaikys skurdą, rūpesčius 
i apie maistą,, butą ir rūbą ir 

leis protui veikti kitokiose 
gyvenimo ir mokslo šakose.

šia moteris, nors ji toliau 
vestu dorą ir kiltą gyvenimą, 
vienok jai vargiai pavyks 
pertikrinti savo vyrą apie 
jos gerumą.

Jeigu tokios poros neper- 
siskiria, tai tik ar dėl tikėji- 
mišku persitikrinimu, ar dėl 
šeimynos, ar dėl neparanku
mu, ar dėl gėdos nuo publi
kos.

Našlė visuomet geresnę 
paguodonę sulauks nuo savo 
antrojo vyro, negu prasižen
gusi doroj mergina nuo savo 
pirmojo.

Patartina, todėl vaikinams 
niekad nevesti tokios mergi
nos, apie kurios prasižengi
mus jie žino arba nors abejo
ja.

O merginoms patartina ir
gi netekėt už tokiu vaikinu, 
kurie ju prasižengimus žino. 
Bet labiausiai merginoms pa
tartina, būt pilnai doromis ir 
laukt vestuvių. Nes trum
pais jaunystės metais galima 
yra pražudyti viso amžiaus 
laimę.

Marė Vaitėkaitienė.

Reikia tikėtis, didesnė po
ru dalis gyvena nesutikime 
ir vaiduose, negu laimėj ir 
taikoj. Priežasčių tam yra 
daug: bėdinystė, girtybė,tin
ge j j mas, nesveikata, tamsu
mas, nejautrumas ir 1.1. Bet 
labai tankiai nelaimę į porą 
įneša merginos meiliški pra- 
s^engimai iki vestuvių’. Pati 
gamta ir draugijos papročiai 
labai aštriai pasmerkia mo
terį už jos nemokėjimą kon
troliuoti savęs prieš ištekė
siant. Apie tokius pat vyro 
prasižengimus nepaisoma; jo 
prasižengimai neįneša į šei
myną vaidu ir nelaimios.

Tiesa, vaikinai laike mei
liškos karštligės tankiai ne
paiso apie merginos prasižen
gimus ir veda ją. Bet šei
myniškas gyvenimas—tai ne 
trumpas romanas tarp vaiki
no ir merginos, nieko bendro 
su reališku gyvenimu netu
rintis. Šeimyniškas gyveni
mas yra misija tikriausios ir 
neprasižengiančios meilės, 
meilės, kuri gatava viską pa
daryt dėl mylimos y pa tos, 
kurios užduotis yra palaikyt 
žmonijos veislę,* nežiūrint į 
visas sunkenybes, kurios už
duotis yra auklėti tobulesnę 
žmoniją, negu dabar esan
čioji.

Kadangi šeimyniško gyve
nimo užduotys yra kiltos ir 
ju daug, tad į porą turi sueit 
žmonės, jas pažįstanti ir 
joms atsakanti. Ir kadangi 
kiekvienas žmogus turi nors 
kiek skirtingą supratimą bei 
jautimą, tad nėra mažiausios 
abejonės, kad visai be ginču, 
be susirėmimu nepraslinks 
visas gyvenimas. Ypač da
bartinėj gadynėj, kada nere
tai ant vieno vyro galvos su
verčiamas visas šeimynos už
laikymas, kada pati už savo 
sunkiausi darbą namuose ne
gauna nuo draugijos jokio 
atlyginimo, kada jos sunkiai 
išauklėtus vaikus netoli visa
da atima draugija savo nau
dai,—tokiame surėdyme prie 
vaidu nesunku prieit ir jie 
darosi neišvengtini daugelyj 
atveju.

Ir kadangi gamta pasle
pia, o draugija išteisina vy
ro prasižengimus, tad < dau
giausiai už juos nukenčia 
ihpters.

Nors prieš apsivedimą vy
ras nepaiso apie tulus mergi
nos prasižengimus, n^rs jam 
pačiam tuomet rodos, jog jis 
galės užmiršt juos, vienok 
yra momentai šeimyniškame 
gyvenime, kada vyras su vi
su žiaurumu apie juos išsi- 
reiškia. Ir kaip smagu yra mo
teriai save apgint nuo vyro 
įžeidžiančiu žodžiu, kaip daug 
energijos ji turi savęs apgi
ni me, kada vyras kalba tuš
čius žodžius laike ginču, vai
du! Nelaimingos tos žmo
nos, kurios turi išgirsti iš vy
ro lūpų -teisingus paniekos 
žodžius. Prisieina nutilti, 
prisieina užgniaužti savo šir
dyj nekantrybę, prisieina 
kankintis dvasioj, jei žinai, 
jog vyras pažįsta tavo prasi
žengimus prieš vestuves ar
ba po ju. Tuomet moteris 
jaučiasi vergia, likusia tokia 
iš savo noro arba iš savo 
kvailumo. Ne tik kad vyras 
neužsitiki tokiai žmonai, bet 
turi progą visada ją įžeisti 
jos pačios įrankiu.

Vyras, apsivedęs su mer
gina, kurios prasižengimai 
jam yra žinomi, irgi nesijaus 
laimingu. Jam vis rodysis, 
kad yra doresnių moterų, 
kad jo žmona visuomet yra 
gatava prie prasižengimu 
doroj, kad ji nėra verta pa- 
guodonės ir karštos meilės, jis galėtu užsukti, kada jam 
Nors jo žmona būtu geriau- nubosta kiaušy t.

Moterų nevaisin 
gumas.

Paskutiniu 30 m. tirinėji- 
mai suteikė mokslui apie ne
vaisingumą daug žinių. Iki 
to laiko' nevaisingumo prie
žastį primetė vien tik mote
rims. Jas už tai persekiodavo, 
bausdavo; jos buvo paniekin
tos; į jas skersai žiūrėdavo. 
Dar neseniai prisieidavo 
kreiptis nuo vieno gydytojo 
prie kito ir mokėti už skait
lingas operacijas. Tuomet 
visai neatkreipdavo atydos, 
kad nevaisingume daug kal
tės turi ir vyras, ir niekas 
nepamislydavo, ar nėra jo 
priežastim vyras. Dar nese
niai, išdalies ir dabar, moterį 
gydė, darė jai operacijas ir 
spręsdavo, kad ji nevaisinga, 
o vyras ‘Skaitėsi tame pilnai 
nekaltu. Čia tai ir buvo nu
žeminimas moterų be ju kal
tės, kuri ištikruju tiek pat 
paeina ir nuo vyru. Bet gi 
tame atžvilgyj pasidarė žy
mios permainos. Dabar męs 
žinom, kad daugelyj atsiti
kimu nevaisingumo kaltė 
puola ant vyru, one ant vien 
moterų. Paskutiniai tirinėji- 
mai parodo, kad 70% nevai
singumo priskaitomas vy
rams. Ant 100 šeimynų ran
dasi apie 10 nevaisingumu, 
o iš tu 10 septyni priskaito- 
ma vyru kaltei. 30% visu at
sitikimu galutino nevaisin
gumo pas vyrus paeina nuo 
triperio (puletekio), nuo ku
rio tankiai įvyksta sėkliniu 
taku uždegimas, kas ir yra 
priežastim nevaisingumo. 
Tokis vyras, kad ir nėra nu
stojęs vyriškas spėkas, vie
nok vaisiaus skysčiuj yra su
naikintos gyvinęs celės, o be 
gyviniu celių, suprantama, 
negalimas užvaisinimas. Pu- 
letekis gali dar pirm apsive
dimo būti prašalintas, vyras, 
išrodo, visai sveikas. Ir štai

apsivedimo siunčia jis mo
terį prie gydytojo, nes ji 
esanti nevaisinga. Svarbiau
sia gydytojo užduotis tokiuo
se atsitikimuose turėtu būti 
ištirti su pagelba mikroskopo 
vyro sėklas. Ant nelaimės ta 
užduotis beveik.visuomet lei
džiama'pro šalį, ir moteris 
dėl vyro kaltės atsiduoda il
giems gydymams ir operaci
joms. J. Piragis.

Nori mainyti.
Zigmas Kentaitis nori mai

nyti savo vuošvę ant gramo
fono, bet tik ant] tokio, kurį

Kada 
lygias 
ji pa- 
visus

Taipgi galite gauti įvairiausiu lai#- 
kams jiopiery su gražiausiomis kviet* 
komis ir pasveikinimais. Tuzinas 
25c., šimtas--70c., tūkstantis—5'dol.

Ką-nors užsisakydami visada ad* 
resuokit taip:

“LAISVE**
242 Broadway, So. Boaton, Maaa.

Korespondencijos

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA
Al>TIEKA

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

Savtolnka*
18 Broadway, So. Boston, Mass.

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

Rumford, Me,
Šitas miestelis randasi tarp 

giriu ir kalnu, prie sriaunios 
upės kranto. Nors čia lietu
viu yra apie ,500, vienok se
niau visai nežinota apie juos, 
kadangi jie susideda iš kau
niečiu ir suvalkiečiu ir-vieni 
su kitais ėsdavos. Kultūriš
kas darbas tarp lietuviu čia 
prasidėjo. 2 metai suviršum 
atgal, kada liko užkviestas 
kalbėt p. A. Antonov, kuris 
čia suorganizavo skaitlingą 
socijalistu kuopą ir sutaikė 
šiek-tiek besivaidijančius. Po 
to pradėta tankiau rengt 
prakalbas, kurios žymiai iš
tobulino rumfordrečius. Tas 
pats p. A. Antonov pernai 
suorganizavo čia Lietuviu 
Ukėsu Kliūbą, kuris yra pa- 
šelpinė draugija ir priklau
syt gali įvairiu pažvalgu žmo
nės. Pirmiau jau čia gyva
vo šv. Roko draugystė, kuri 
yra grynai katalikiška. Vi
sos organizacijos turi gerą 
skaitliu nariu ir yra pasitu
rinčios. Neseniai susitvėrė 
ir muzikantu draugija iš 30 
nariu. Pagal ju darbą gali
ma spręsti, kad greitoj atei
tyj išgirsime atsakančiai grie
žiant, nes visi jauni ir ener
giški vyrai. Laikraščius žmo
nės čia mėgsta skaityti. Dau
giausiai pareina “Laisvės” 
(63 exempl.), o paskui seka 
“Keleivis”.

25 ir 26 lapkr. čia buvo 
Lietuviu Ukėsu Kliūbo pra
kalbos. Kalbėtojas buvo iš 
Bostono. Išskyrus du žmo
gų, kuriuodu kėlė betvarkę 
salėj, visiems prakalbos pati
ko. Tik tiek negerai, kad 
kalbėtojas, pasigyrė esąs 
teisėju Bostone ir gaunąs po 
50 dol. į dieną ir atvažiavęs 
ne pasipelnyti (Ištikro, kokis- 
gi pelnas kalbėtojui? Red.), 
o pamokinti žmones. Dabar 
rumfordiečiai daro sau juo
kus iš tu 50 dol. Bet šiaip 
įspūdis paliktas geras ir žmo
nės apkalba pakeltus klausi
mus.

Tą pačią dieną tūli karšti 
fanatikai bijojo ateit ant 
prakalbu ir gėrė namie. Vie
nas nuo trepu taip smarkiai 
nukrito, kad jo kojas taisyt 
niekas iš vietiniu daktaru ne
apsiėmė ir liko nuvežtas į 
Lewistono ligonbutį.

Jonas A. Kalvelis.
Lewiston, Me.

30 lapkr. vietinė šv. Bal
tramiejaus draugystė turėjo 
balių su svaiginančiais gėri
mais. Kaip girdėjau, pelnas 
skiriamas knygyno įrengi
mui. Tik bloga, kad balius 
įvyko su peštynėmis. Girti 
nariai pradėjo tąsytis. Mo
ters, gindamos savo vyrus, 
irgi įsimaišė. Draugystės 
pirmininkas šiaip- taip nura
mino publiką ir perstatė kal
bėt kokį tai Būbnevičių. Šis 
pasirodė es^s pirmutiniu Le- 
wstono tautininku ir aiški
no Lietuvos istoriją. Tik gai
la, kad pats su ja neapsipa- 
žinęs, nes negalėjo pasakyt 
net to, iš keliu gubernijų 
Lietuva susideda.

Antras kalbėjo A. Kont- 
vainis. Jis pradėjo: “Kaip 
męs čia atsiradom? Ar męs 
čia išdygom? Ne. Ar mus 
čia atpūtė keturi vėjai? Ne. 
Tik vienas didžiausis rytu 
vėjas atpūtė mus čia.” Ir 
toliau jis kalbėjo tokias pat 
nesąmones. Paskui sustojo 
ir gafia ilgai svarstė, ką kal
bėt. Tuomet pasikelia p. Jo
nas Krapovickas ir praneša, 
kad jei žmogus eina kalbėt, 
tai jis turFprisirengti, o ne
galvoti tik ant pagrindu at
sistojęs, apie ką kalbėt. Čia 
ir pasipylė iš p. Kontvainio

burnos visokie koliojimaisi.
J. Krapovickas pavadintas 
bedieviu ir dar kitokie epite
tai jam pasiusti. Kalbėtojas 
apsiputojęs rėkė: “Eik šia! 
Stok kritikuot tikėjimą, o aš 
apgįsiu jį!” Draugystės pir
mininkas p. F. Stasiulis, kai
po išmintingas žmogus, pa
varė kalbėtoją nuo pagrindu.

Pabaigoj p. P. Dalinkevi- 
čius, gerai įsitraukęs, sukėlė 
peštynes. Pastebėtina, kad 
pešėsi vien jtik draugystės 
nariai, nors pašaliniu buvo 
žymiai daugiau.

Pel no, girdėjau, liko 66 do
leriu. Pirmeivis.

Chicago, Ill.
Gruodžio 1 d. Vakarinėj 

miesto dalyj kunigas Am. 
rinko nuo savo parapijonu 
kalėdinę. Besidaužant po 
butus nepralenkė nė našlės 
Kučinskienės. Užėjęs pas ją 
mislijo pasipelnyt; pašventi
no jos namą ir užklausė, ar 
daug duos kalėdinės. Naš
lė Kučinskienė, kuri ne
seniai palaidojo savo vyrą, 
tebeesanti nuliūdime ir bėdoj, 
nežinojo nei ką atsakyt. Ku
nigas ragino, kad jam kuo- 
greičiausiai atiduotu kalėdi
nę. Kučinskienė, pamačius 
kunigo žiaurumą ir nepaisy
mą apie jos bėdas, nuspren
dė sugrąžint kunigui švente
nybę. Ji sugriebė pagaikštį 
ir dui, šventyt kunigą Am. 
Tas, pamatęs, kad čia biznis 
pavojingas, išsinešdino kuo- 
greičiausiai ant gatvės. Rei
kia primint, kad velionis Ku
činskas priklausė prie vienos 
apdraudos kompanijos. Ka
da Kuč. mirė, tad jo žmona 
nuėjo pas kun. Am., kad jis 
savo parašu paliudytu apie
K. mirtį. Kun. Am. atsisa
kė pasirašyt už dyką: parei
kalavo nuo p. Kučinskienės 
už parašą 3 dol. Mat, ta 
kompanija be kunigo parašo 
neišmoka posmertinės. Tad 

(p. K. turėjo duot kunigui 3 
dol. Tas čia ir buvo viso at
sitikimo priežastim.

Gudžiūnu Jurgis.
Montello, Mass. •

Lapkričio 29 d. L. S. S. 17 
kuop. surengė linksmą vaka
rėlį, susidedantį iš šešių da
lyku. Žmonių susirinko 600. 
Pirmirusiai buvo koncertas, 
paskui—monologas. E.Stan- 
kaitė deklamavo eiles. Kvar
tetas padainavo kelias dąl 
neles. Atliko pusėtinai. Po 
to kalbėjo angliškai J. D. 
Pointras, Brocktono socija
listu kanidatas į majorus. 
Nurodinėjo, kaip republiko- 
nai ir demokratai išnaudoja 
darbininkus ir ragino balsuo
ti už socijalistu kandidatą. 
Toliau buvo skaitomas refe
ratas p. F. J. Bagočiaus iš 
tikėjimo istorijos, kurio da
lis buvo skaityta pereitą žie
mą. Tad šiuomi kartu išaiš
kino, kaip Jėzus mokino ir 
kaip dabar kunigai elgiasi. 
Kiekvienas aiškiai suprato, 
kas tai yra tikėjimas ir kokį 
didelį skurdą jis atneša žmo
nijai.

Čia turii* pranešti, kad 
nors kun. V. Dragūnavičius 
kas nedėldienis griauna ant 
bedieviu, bet mažai kas jo 
pasakų paiso. Tarpe Monte
llos lietuviu maža dalelė yra 
kataliku, ir tie patys baigia 
virsti į bedievius. Matyt, tuoj 
reikės nešdintis kun. Drag, 
iš Montellos.

30 lapkr. atsibuvo Panelės 
Švenčiausios draugystės (mo
terų) balius. Malonu yra ma
tyti, kad lietuvės moters pra
deda organizuotis. Pirmiau
siai kalbėjo. šios draugystės 
pirmininkė J. Kašetienė. Ra
gino moteris prisirašyt prie 
draugystės,; neskiriant pa
žvalgu: ar tai laisvu, ar ti- 
kėjimiškų moteris būtu. Sa-

kė, kad kol moteris būsianti 
tamsi, tol neišauklėsianti kū
dikiu naudingais visuomenės 
nariais. Toliau nurodinėjo 
reikalingumą kovoti už ly
gias tiesas su vyrais, 
moteris iškovosiahti 
tiesas su vyrais, tada 
naikįsianti kares ir 
bjaurius apsireiškimus drau
gijoj. Toliau E. Stankaitė, 
Ramanauskiūtė, O. Kašėtai
tė ir S. Raupaitė deklamavo 
eiles. P, A. Vizbor.

Klaidos atitaisymas.
P. A. Baronas iš Montello, 

Mass/., prašo atitaisyt klaidą, 
tilpusią jo laiške į redakciją 
“Laisvės” No. 7. Kadangi
p. Tautiečio korespondenci
joj iš Montellos buvo pasaky
ta, jog lošta buvo “Audra 
Giedroj” ir “Tiktai niekam 
nesakyk”, ir tik redakcija, 
supratusi pagal rolių vardus, 
jog tai ne “Audra Giedroj”, 
o “Tarnas įpainiojo” buvo 
lošta atitaisė jo klaidą; vie
nok kada kilo ginčai ir p. A. 
Baronas prisiuntė laiką, nu
rodantį, jog buvo veikalai 
atlikti kur-kas geriau, negu 
p. Tautietis rašė, tad redak
cija, norėdama sutrumpinti 
p. A. Barono laišką, pasakė 
jame, jog p. Tautietis nė Vei
kalo vardo nežinojo. Taigi 
tie žodžiai buvo redakcijos 
ištarti, o ne p. A. Barono.

Toliau įsiskvedbė klaida 
skaitlinėse: ne 9 dol.' 60c. li
ko pelno, o 8 dol. 50c.

DOVANOS.
Jeigu manote pirkti del savęs arba 

dėl savo draugu KALĖDOMS DOVA
NAS, tai pirkite tokias, kurios bū t y at
minty] per ištisus metus. Geriausia do
vana 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
gas. Turiu labai puikiu dovanoms mal
daknygių, Rožančių, Altorėliu, 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.

KNYGOS 
gaunamos “laisvės” spaustuvėj. 

ČENSTAKAVO KLIOŠTOR1AUS 
" SLAPTYBES arba kruvini Do- 

mazo Macocho darbai. Su pav.. 15c 
LEKCIJOS APIE ATSKIR1MO 

ŽENKLUS...............................II
MOKSLAS RANKAŽINYSTfiS 

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

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

ką ir iškeliaujantiems. t'. 15c
REVOLIUCIJOS ATBALSIAI.. 15c 
AR YRA. DIEVAS?....4*.^,.25c 
PASAULIU R ATAS’...\..X. 25c 
GREIČIAUSIAS PAMOKINTO-

JAS ANGLIŠKOS KALBOS...25c 
TĖVYNĖS LAUKUOSE........... 10c
SOC1JALDEMOKRATV PAŽVAL- 

GOS IR REIKALAVIMAI.. 10c
NAUJAUSIOS DAINOS IR EI

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

e*e*e*e*eii
’ Telephone %o. Boston. 845 M

; DR. r. MATULAITIS
• -495 Broadway .*

SO. BOSTON, MASS.
’ ’z <
[ Valandos: *
• Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare.
i Nedaliomis iki 8 vai. po piet.

Vienatinis Lietuvys Kostumeriškas 
KRIAUČIUS BOSTONE

Siuvu visokius siutus, overkotus ir Ši»r 
visokius rūbus paęal naujausia 
išplaunu, išvalaiT, išprosinv * 
Darbą gvąrantuoiu. Iš ♦*** 
sietn apmok am

' J’’
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Vietines Žinios
Kunigo Clarence Richeso- 

no byla, kuris yra kaltina
mas studentės Avis Linnell 
nunuodijame, gali būti atidė
ta ant toliau, nors buvo nu
tarta ją pradėt nagrinėt 15 
dieną sausio. Apginėjai sa
ko, kad jie iki to laiko nebus 
prisirengę ir prašo atidėjimo.

le gat.), kaip vyrai iššoko iš 
medžio šešėlio ant Selway 
gatvės, parmetė jį ant žemės 
ir nuvilko į krūmus. Pridėję 
revolverius prie jo galvos, jie 
reikalavo pinigu. Majer atsi
sakė duot. Tad i u vienas pa-

DIDŽIAUSIAS 
DARBININKŲ 
SĄVAITINIS 
LAIKRAŠTIS

KOVA LEIDŽIAMAS 
LIET. SOC. 
SĄJUNGOS 
AMERIKOJE

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

SAVININKAS IK FABRIKANTAS
Garsių Lietuviškų — Lenkiškų-Vaistų

DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA OLSELIS Į
sakė duot.
laikė'jo rankas, o’kitas iškratė 
jo kišenius ir ištraukė 6 dol. 
Abu sustojo ir skaitė pinigus. 
Majer tuomet kirto vienam 
per galvą ir apsvaigino jį. 
Antrasis šovė į Majerį ir tuo
met abu pabėgo.

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

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

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

“KOVA” tikriausias darbininkų laikraštis.
“KOVA” paduoda žinias iš viso svieto.
“KOVA” mptams $2.00 Amerikoj ir kitur.

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

XVA\JECZ/V/^

(llHIMEMT

Harvardo mokyklos prezi
dentas daktaras Charles W. 
Eliot, kuris pasiryžo apke- 
liaut pasaulį ir randasi dabar 
Ceilone, apsirgo liga appen
dicitis ir padaryta jam ope
racija Ceilono mieste Kandy. 
Operacija nusisekė. Charles 
Eliot yra vienas garsiausiu 
profesorių Amerikoj 
žmogus gana laisvu

Iliustruota paskaita.
71 L. S.S. kuopa rengia paskaitų neda

lioj, 17 gruodžio, 7 vai. vakare svetainėj 
Union Christian .Hall, 7 Burleigh st., 
Cambridge, Mass. Bus Iliustruota pa
skaita “Bakterijos”. Skaitys Dr. F. 
Matulaitis. Kviečia visus Cambridge’iaus 
ir apylenkes lietuvius susirinkti. įžanga 
visiems dykai.

Kova 1815 E. Moyamensing Avė
PHILADELPHIA, I^HININ’A

Vyno, Visokių Likierių, Degtines, Rusiškos “Monopolkos”, 
Sampano, Alaus, Bliaus ir visokių importuotų gėrimų.

Kas atsilankys pas mus ir nusipirks ant švenčių kokių nors gėrimų, tas 
gaus dovanų PUIKŲ KALENDORIŲ. Atsilankykite po šiuo adresu: 
Taipgi duodame kalendorių ant torielkų su prezidentų paveikslais. Kurie 
negalit atsilankyti pas mus, tai reikalaukit per laiškus, o męs prisiųsim 
orderius per expresu. Rašykite lietuviškai.

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

ir yra 
pažval-

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

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

kirpėjuLynno ceveryky 
organizacijos pirihininkas S. 
Walsh kviečia ant 10 sausio 
padaryti visų kurpiu organi
zacijų Lynne delegatu susi
rinkimą, kad suvienyt visų 
darbo šaky kurpius į vieną 
galingą organizaciją ir išras
ti parankiausius būdus 1<ovai 
su darbdaviais.

Reikalinga mergina.
' Reikalinga lietuvaitė mergina prie 

spaustuvės darbo (zeceriavimo). Norin
ti mokintis to amato (zeceriauti) lai at
sišaukia kuogreičiausiai.

“TEISYBES” IŠLEISTUVE
600 Collinsville avė., East St. Louis, Ill.

naujos K N Y O O S labai žingeidžios ■ w. 1 N M K M va7
PASAULIŲ RATAS. Astronomiškas 

aprašymas mūsų saulinės sistemos.... 25c 
r 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 supratimų mei
lės ............................................................20c

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

I QTDGDI 30 West BroadwayOlry'"5 VJO, SO. BOSTON, MASS.

VADOVAS KELIAUJAM 
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 komptHiijų 
offisai, kokius žmones įleidžia į Suvie
nytas Valstijas ir kokių neįleidžia, kiek 
vertes turi kitų žemių pinigai, tai pri- 
siųsk 15c. stampom žemiau nurodytu 
adresu, o apturėsi minėtų knygelę.

.J. VALUKOIN1S,
261 VV. Broadway, So. Boston, Mass.

Perkant žiūrėk, kad butų tu murkė, 
o Kausi teisingai.

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

Egiutero No. 2. 
ŽmijeczrfHt— 
Gumbo Lašai ’ 
Meškos Mostis

25c., 50c
50c.

ir $1.00

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

GERI KAMBARiAI.
Kas nori gauti gerus kambarius su 

valgiu ar be valgio, o taipgi valgį be 
kambarių, kreipkitės šiuo adresu:

MRS. CERŠ
21 Thomas Park, So. Boston, Mass.

Naktinis sargas Jonas Pol
lard Hemenway name, No. 10 
Tremont gatvės, atrado maš- 
ną su 1200 dol. bevalydamas 
namą. Tuo tarpu atbėga 
vienas namo gyventojas ir, 
akis išplėtęs, škundžiasi pa
metęs pinigus. Jonas atiduo
da jam ir tas sako: “Gerai, 
gerai... Aš tau atlygisiu.” 
Sargas sako, kad jis nieko 
nereikalauja. “Kaip gi tai? 
Reikia... reikia”, atsako anas 
ir paduoda Jonui mažutį ci-

KOOPERACIJŲ ATYDAI.
Daugelis lietuviškų kooperacijų ne- 

tarpsta tik todėl, kad nėra geros tvar
kos ir gerų darbininkų jų krautuvėse. 
Išrenka tokius darbininkus, kurie dirbo 
visų laikų dirbtuvėj. Ir argi gali tokie 
darbininkai vest biznį? Juk įei norite 
atsakančiai dirbt valgomų daiktų krau
tuvėj, tai turite kelis metus padirbt 
krautuvei, turite išmokt sutaisyti mė
sas taip, kad nesigadintų, kad nė gaba
lėlio nereikėtų išmesti. Turite mokėt 
mėsų atsakančiai kajiot, 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 tvarkų užvesiu, kad 
niekas nežūtų ir darbų atliksiu blizgan
čiai.

20 metų senas laikraštis

“LIETUVA”
Išeina kas Pėtnyčia Chicago, III.

Laikraštis, “LIETUVA”, 8 puslapių.) didelio formato, redaguoja
mas geriausių redaktorių, talpina raštus geriausių raštininkų ir visuo
met pilnas naujĄpsių ir tikriausių žinių iš Lietuvos, Amerikos ir viso 
pasviečio, ypač iš didžiausio sviete miesto Chicagos, kuriame gyvena 
apie 60.000 lietuvių ir turi šimtus visokių pašelpinių, teatrališkų, biz- 
niškų ir kitokių draugysčių.

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

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

A. OLSZEWSKI,
3252 So. Llalsted Street, Chicago, III.

Rašyk tuojaus, o gausi vienų “Lietuvos” numerį ant pažiurus dykai.

Telephone Port H UI 504

Minkštoji anglis pabrango 
75c.' ant tono ir jos pardavė
jai, kurie priėmė užsakymus 
jai esant pigesnei, dabar 
skundžiasi, kad savo turės 
pridėt. Ypač tiems nesmagu, 
kurie dirbtuvėms buvo apsi
ėmę anglį pristatyt.

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

So. Bostono lietuviu soci- 
jalisty salėj subatos vakare 
buvo rodomi illiustruoti pa
veikslai iš kovos triūso su ka
pitalu. Rodė vienas lenkas 
socijalistas, o aiškino S. Mi
chelson. Publikos susirinko 
apie du šimtu.

Didžiausias Lietuviškas
KNYGYNAS MONTELLO, MASS.

Jau ilgi metai, kaip užlaikau visokio 
turinio lietuviškas knygas ir laikraščius. 
Galima pas mane gauti visokias istoriš
kas, moksliškas, pasakų ir maldakny
gių. Užrašau visokius Amerikoj išei
nančius lietuviškus laikraščiui. Taipęi 
užlaikau visokių geriausių gyduolių ir 
lietuviškos trejankos. Kas pasipirks 
pas man<už $1 vertės knygų arba Kito
kio tavoro, tam duosiu dovanų gražų 
KALENDORIŲ. Kas norės, kad at
siųsčiau mano kalendorių, turi prisiųs
ti 30c. i

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

P. O. Box 124.

ADVOKATAS
ATLIEKU VISOKIUS REIKALUS

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

Kalbu

TK A IN S H ES R Gyduolės sutai- 
APTIEKA somos atsakan- 

......  čiai pagal viso
kius receptus per registruotą aptiekorių. 
Užlaikome Cigarų, Sodos ir Visokių 
Saldumynų (kendzių). Kalbame lietu
viškai. Atsilankykite!
., S. W. WILLIAMS, Reg. Phar.

Kam. Broadway Ir Dorchester Ave., So. Boston

Jei norite nusiimt gražių

Tai ateikite pas

lietuviškai 
lenkiškai 
rusiškai 
latviškai

SENIAUSIAS RUSIŠKAS

Morris Katzeff
294 Washington St.

Room 738 BOS I ON, MASS

B. U. BERNARD
Praneša, jog jo offisas prie 195 
Dorchester St., So.Boston,Mass., 
yra atdaras nuo 4 iki 5 vai. po 
piet, o prieš tų ar no to laiko tele- 
fonuokite 160 Soutn Boston arba 
524 Roxbury. Gyvenimo vieta 
19 Gaston St., šalę Warren St., 
Roxbury, Mass,

Linimentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Baisumas 
Antylakson del Vaikų - _ - 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių 

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

ir Kruvinosios - - -
“Ūicure” arba gydymas 

Reumatizmo -
Gyd. dėl nemalimo Pilvo -
Milteliai apstabilymui 

Galvos Skaudėjimo 
Lašai nuo Dantų Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir 

Prakaitavimo Kojų 
Geležinis Sudrūtintoias Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaikų 
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippo - - :
Plaukų Apsaugotojas 
Muilas Plaukų Saugotojas 
Milteliai nuo Kepenų 
Valytojas Plėmų Drabužiuose - 
Rožės Baisumas 
Kinder B al s am as 
Bobriaus Lašai - 
Švelnintojas .... 
Kraujo Valytojas 
Nervų Ramintojas - 
Egzema arba Odos Uždegimas 

pas Vaikus ...
Groblevskio Pleisteris 

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

abelnai Skausmo ii* Škorbuto $1.25
Gyduolės ir Mostis nuo Parkų 

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

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip
gi privalo užlaikyti visada musų puikias 
Lietuviškas gyduoles savo Storuose ant 
pardavimo, kad mūsų tautiečiai reika
laudami, galėtų pas savo štornikų nusi- 
Sirkti ir nereikalautų išduoti pinigus 

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

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

75c.

$3.50 
50c.

lOc.
10c.

25c.
50c.
25c.

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

$2.00 
$1.00

$1.25

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

$1.00
25c.

$2.00
$2.00

$50

e)d

Ak u šer ka

Subatoj *Iiko padarytas 
triukšmas, kad gaudyti du 
vagiliu, kuriedu sulaikė, ap
vogė ir nušovė 18 mėty ber
niuką, Chester} Majerį, prie 
Mazart avė., Roslindale. Ma
jer grįžo namo (No. 69 Arda-

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

statomų fotografijų už žemiausių kainų 
be ekstra užmokesčio vaikams. ’Nui
mamo fotografijas visokių grupų, susi
rinkimų, piknikų ir kų tik galim nuimt 
su mus didele Kamera. Atsilankydami, 
atsineškite šį apgarsįnimų, o nuteisime 
pigiau. Neužmirškite antrašo:

FvkLK PHOTO eO.
767 Washington St., ' Boston, Mass.

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

Preke metams Amerikoje $2.00; pusei—$1.00.
,, užrtibežije $3.00; Canadoje-$2.50.

F. STROPIENE
Pabaigusi kursų Womans Medi
cal College, Baltimore, Md.

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

lt
flf

° A

RAŠYK man šendi, o rytoj gausi mano lietuvišką iliustruotą Katalogą: 
puikiausių armonikų, koncertinkų, klernetų, smuikų, triubų ir tt. Lietuviškų 
knygų fontaniniu - auksiniu plunksnų ir kitokių visokių daiktų.

JAIGU jau turi mano Ka^ logą No. 8, tai apsisteluok šendi iš jo reikalingus* 
sau daiktus, o už poros dienųgausi juos į namus, be jokio klapato.

SENIAUSIA lietuviška prekyste, kuri nuo 1902m. teisingom prekem išpildo užssakymus (į 
viaūs Sav. Valst. Miestus ir miestelius), per pačtą ir ekspresą. Nepamiršk adreso:

M. J. DAMIJONAITIS,
812 - 814 W. 33 rd St, Dept 111 CHICAGO, ILL.

GOLDEN- WINE CO
-----Importuotojai visokių—

VYNŲ, LIKIERIŲ, SPIRITŲ ir KARDIALŲ 
taipgi Monopolka daryta ir užpečėtyta Rusijoj.

Podraug užlaikome konogeriausias

Senas Rytines ir Kentucky Arielkas 
Cahfornijos Vynus ir gardžiausius Konjakus.

ir bač-
orderius dėl

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 susilygint 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- 
T'i Naujojoj Anglijoj. Męs užlaikom viską, kas rišasi su likierių skyrių.

*unčiame tavorus ir per expresą. Kalbame lietuviškai, latviškai, len
kiškai ir rusiškai. Nepamirškit mūsų adresą.

AVĖ., BOSTON, MAŠS.

SENIAUSIA, DIDŽIAUSIA Vili- A fTpĮM'T'I T O A 
NATINĖ LIETI UV. BROOKLYN!’ AU Cfll > U

•
Parduodame laivakortes (šifkortes) ant geriausių ir greičiausių 

laivų, visų linijų, į Lietuvą ir iš Lietuvos. Padarome reikalingas po
pieras per rubežių su paliudijimu konsulio, siunčiame piningus į visas 
dalis svieto greitai, pigiai ir saugiai, taipgi padarome doviernastis. 
Viskų atliekame kuonogeriausiai. Kreipkitės šiuo antrašu:

J. J. PAUKŠTIS CO.
120-24 (IRANI) ST., BROOKLYN, N. Y.

» OPHSAS RANDASI:
Į 30 W. Broadway *

SO. BOSTON, MASS.
!©O49©8t©ir98«c)i<3i«08«S4c)ate)Oj<

i. R. tuunil
Užlaikom didelę

NAMINE MOKYKLA
GRAMAI IK A angliškos kalbos 

mokytis be mokytojo (apdary
ta).......................................... $1.00

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

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

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

Pinigus siųskit per Money O r- 
de r šiuo adresu:

P. MIKOLAIN1S
Box 62, New York City.

LIETUVIŠKAI-LENKIŠKAI-RUSiŠKAS

DAKTARAS
Vienatinis mus tau- ■<
tos Medicinos Profo- 
šorius Massachusetts 
steite. Jau arti 18 
metų, kaip aš pasek- 
mingai gydau at-
lieku Te-
myk!!! Neik j ieškot 
manę į aptieką ant 
kampo po mano ofisu, bet lipk vienais 
trepais augštyn iš num. 7 Parmenter St. 
Durys mano ofiso nuteptos baltai, o vir
šui jų ant lentos didelėm raidėm parašy
ta “Lenkiškas Daktaras”. Ofnso va
landos: nuo 9 iki 11 ryto, nuo 1 iki 2 po 
piet ir nuo Q iki 9 vai. vakare,

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

Telephone Richmond 1967-R.

Euojaus išeis iš po spaudos

I TURINYS: Peržvalga; Pramonė ir Prekyba (G.J.Leveskio ref.); Namine" 
Higiena (M.Jurgelionienės ref.); Iš sveikatos srities (Dr.A.L.Juška); lOmeti* 
nes “Aušros" sukaktuves; Edisono gyvenimas ir darbai; Nuo kada žmonis 
vartoja Kalendorius; Ką veikė Milwaukee's socijalistai (iliustruotas); Pir
moji Gegužės; Nuo ko paeip»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.

J. ILGAUDAS, 1613 S. Halsted st„ Dept. 5, Chicago, III.

‘Look Out I You’d better 
take care of Yburself ”

Galvos skaudėjimas, gerkles sopeA La J 
skaudėjimai krūtinėje, šonuose, pabrinkę 
muskulai ar kitoki slogų ženklai neineis 

; sunkų padėjimą jeigu vartosi

Dr. Richter’io
PAIN-EXPELLERI 
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., 218 Pearl St., New York.

Ricbter'lo Pillės yra goro« nuo viduriu 
’55X. sukietėjimo. Ž5c. ir 5Oo. ’

50,000
KNYGŲ

VIENINTĖLE SĄKROVA

Ruskos Degtines.
Kurie tik rengsite Balius arba vestu

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

JOEPI4 P. SPANG -
579-589'Atlantic Avenue

BOSTON, MASS.
Tai vienatine vieta, kur galite rast 

gerinusį patarnavimų. Pas mutf+dirba 
lietuvis STANISLOVAS MATCHUS, 
kuris parduos pagal žemiausias prekes. 
Negalint atvažiuot, atrašyk laiškų, pa
rašyk, kokių gėrimų ir už kiek nori, o 
męs prisiusime. Laiškus rašykite lie
tuviškai. Pinigus galit siųst kaip pa
rankiau.

Neužmirškit mu»ų adresą Ir vardąl

Eit tik dvi mihntos nuo South Station. 
Atsiu?nkykit visi.

Su pagarba ST. MATCHUS.

Deimantų, Laikrodžių Waltham ir 
Elgin, ir Šliubinių Žiedų. Užlaikom 
keliaujančius agentus ir orderius pai
mam ir pristatėm j namus. Užlaikėm 
taipgi Didelę Sankrovų DRAPANŲ:Vy- 
rams Siūtus, ()v< rkotus ir Marškinius.

Duodam ant bargo ir ant išinokesčio.

S2212 Washington Street 
liO« rOIN,

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

privalo turėti musų Kataliogą, kuriam 
atras dai ,elį visokių daiktų. Musų 
Banka priima pinigus užčėdyjimui ir 
moka ą-tą procentą. Siunčia pinigus 
ir parduoda laivakortes į visas dalis l 
svieto, pigiaus kaip kiti. Spaudinam 
visokius drukoriškus darbus greitai, 
{'erai ir pigiai. Reikalaudami kata
logo prisiųskite ac markę ant adreso: 
geo. a. pupausky &

234a ao. LEAVITT ST. CHICAGO. I Lt. I

Hi

S|pP Vysai Dykai Del Viru
Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yr* tyk del vyru. 

Rnyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka -kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima krauja 
arbasypili,nubiegimasieklos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išmietimus, negromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, rums- 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai Įgautas lygas, 
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti išgydomas sava 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai. «

Ta, dykai igauta knyga, pasakis kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. rtnyga ta yra 
krautuvS žinios, katros turo žinoti kožnas vedes arba 
nevedea vyras, Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku 
lygu. Temvkit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
užmokant už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adresą ant 
žemiaus paduotu kuponn, katrų siusk mums šendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & CO., L 906 22 -Fifth Avmim/CMcm*:

Godotinas Tamlsta: Pagal Tamlstos prižadiejma, a8 norleėjaa 
jog Taniista prisiustumei man vysai dykai vėua jusu knygadel vyra.

Vardas

Adresas; Ateitas

LAIVAKORTES
Kam gi Laivakortes pirkt pas koki ten žydelį, kad galima gaut pas lietu- 
vįjtgentų atvažiavimui ir išvažiavimui net 9-nių kompanijų 1-mos, 2 ros 
ir 3-Čios klesos laivais? /

Čia ir RIIN1OUS jums pasiunčia į visas pasaulio dalis greitai ir pi
giau negu kur kitur. Važiuojantiems Lietuvon parūpinu guberskus paš- 
portus. taipgi ir atvažiuojantiems jokios baimės nėra pereit rubešių 
(gronyčią). Važiuojančius patinku ant, stočių Bostone ir New Yorke, 
nes aš užlaikau 2 offisu. Norėdami Pinigų siųst ir pirkt Šifkorčių, pra
šykit aplikacijos, pridėdami už 2 c. stempų iŠ jums artimiausio of f i so.

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




