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AMERIKOJ
Bus nužudytas kėdėj.
Albany, N.Y., 12 gruod.— 

Albertas Wolter, kuris buvo 
kaltinamas pužudyme 15 me
tę stenografo New Yorke 24 
kovo, 1910 m., liko pasmerk
tas mirtin. Buvo kreiptasi 
į apeliacijos teismą, vienok 
ir tas patvirtino mirties bau
smę, ir Albertas Wolter bus 
nužudytas elektros kėdėj.

Jung. Valstijos prieš 
revoliuciją.

EI Paso, 12 gruod.- Jung- 
tinię Valstijų kariumenė li
ko dvigubai sustiprinta šian
dien prie Mexikos rubežiaus, 
kada kariumenės perdetiniai 
pranešė į Washingtoną apie 
revoliucijonierię pasiryžimą 
užpult miestą Juarez.
Seniausis žmogus Ame

rikoj.
Grand Junction, Col., 12 

gruod. — Jungt. Valstijose 
skaitomas seniausiu žmogu
mi tūlas indijoniškas nigeijis, 
Chesokee Bill, turintis 114 
metę amžiaus. Jis sako, kad 
šimto metę užtenka kiekvie
nam žmogui. Jis bandęs su
sidėt 100,000 dolerię, bet ne
pavykę ir susidėjęs tik 80,000 
dolerię.
Moteris teatro perdėti ne.

Brockton, Mass., 12 gruod.
- Annabelle Davidson, City 
Teatro manažierius, yra la
biausiai žinoma visiems ak
toriams ir aktorėms šioj ša
lyj, nes ji yra pirma moteris, 
kuri pradėjo vest teatro tvar
ką. Dar tuomet, kada teat
rai buvo apšviečiami kerosi- 
nu, jau ji darbavosi scenos 
tvarkyme. Ji yra pirma mo
teris, kuri šioj šalyj, tai yra 
šiame mieste, įvedė elektros 
šviesą j teatrą dėl iliustruo
tu perstatymę. Dabar ji yra 
ne tik šio miesto teatro per- 
dėtine, bet turi šėrą prie 
Tauntono, New Bcdfordo, 
Fall Rivero ir Newpoi to te
atru.

5 užmušti.
Scranton, Pa., 12 gruod.- 

Carbondales trūkiu daržinėj 
įvyko gaisras ir sudegė 5 
Deleware & Hudson kompa
nijos lokomotyvai sykiu su 
daržinėmis. 5 žmonės, bė
gusieji iš tavorinio trūkio, 
liko užmušti ir 5 skaudžiai 
sužeisti.

Pensijų klausimas.

prisiėjo ją išnešt. Mergaitė 
atiduota tūlam laikui Vaikę 
Draugijai prižiūrėti.

' Prieš Rusiją.
Washington, 12 gruod. 

Parlamento užsienio reikalu 
komisija išnešė rezoliuciją, 
reikalaujančią pertraukt su 
Rusija 1832 metę sutartį.

Norvegijos laivas nu
kentėjo.

New York, 12 gruodžio.—. 
Norvegijos garlaivis “Mol- 
degaard”, kuris išplaukė iš 
Baltimorės į Colon, susimu
šė 24 lapkr. prie Cat salos, 
Bahamas. Pasažiėriai liko 
persodinti ant “Vigilancia” 
laivo ir atvežti iš Nassau į v • čia.

4 žmonės užmušti.
Scott Haven,Pa., 12gruod. 

—Einant 4 žmonėms gele
žinkeliu į darbą, užėjo trū
kis iš užpakalio ir visus su
važinėjo. Kadangi buvo au
dra tame laike, tad jie ne
girdėjo trūkio atėjimo.

Streikas pralaimėtas.
Fall River, 12 gruodžio. -- 

Barnard audinyčioj buvo su
streikavę 25 audėjai dėl al
gos pakėlimo, vienok didžiu
ma streikininku nebuvo uni- 
jistais ir audėju unija nepri
tarė ję streikui,^ todėl jie 
šiandien sugrįžo į darbą ir 
dirbs už tas pačias algas.

Kaltinamas už žmog
žudystę.

New Bedford, Mass., 
gruod. ---Sūnus turtingo grū
du pardavėjo iš North Endo, 
Bostone, Isaac Phaneuf, liko 
čia suimtas ir yraj<altinamas 
už nužudymą M^^rio Ta- 
baro iš Fairhaven ant Fair
haven tilto nedėlios vakare. 
Nuo jo reikalaujama 1000 
dol. parankos. Teismas at
sibus 22 gruodžio. Phaneuf 
sako, kad jis važiavęs per 
tiltą su tūla moteria ir likęs 
užpultas Tabaro ir kito vyro,

12

Kongresas svarstys greitoj 
‘ ateityj klausimą apie pensi jas 
valdžios tarnams. Nėra abe
jonės, kad bus paskirta vi
siems civiliškosios karės lai- 
ke^ tarnavusiems nors metus 
veteranams po 1 dol. į dieną. 
Tokiu būdu apie pusė milijo
no žmonių gaus pensijas. 
Kokiems tarnams irgi pensi
ja bus paskirta, apie tai iš
girsime greitoj ateityj.

kalėjimą.
New York, 12 gruod. — 

Ponia Virginia Evers, žino- 
s. ma labdarė ir veikėja, liko 

pasodinta į kalėjimą už žvė
rišką mušimą savo 12-kos 
metę dukters. Kada ji pri- 

ta, tad apalpo ir

Rinkimai Arizonoj.
- Phoenix, Ariz. 13 gruod. 
—Arizona šįmet liko valstija 
ir pirmą sykį dabar turėjo 
rinkimus. Trys ketvirtdaliai 
perdėtinię išrinkta iš demo
kratu partijos, o kiti repub- 
likonai. 2 senatoriai i.j demo
kratę partijos liks pasiusti į 
Jung Valstiję senatą ir gu
bernatorius bus irgi demo
kratas.

Darbininkai ir alkoholis.
Washington, 13 gruod. — 

“Darbininkai 'žmonės yra 
vienintelė viltis šioj šalyj ko
voj su svaiginančiais gėri
mais”, kalbėjo anti karče- 
minėj Amerikos lygoj, kuri 
čia laiko metinį suvažiavimą, 
Amerikos Darbo Federacijos 
iždininkas John B. Lennon. 
Jis yra delegatas nuo Illinois 
valstijos ir gabus išrodytojas 
alkoholio blėdingumo. Jis 
tikrina,kad kova prieš karče
mas, kokia dabar yra veda
ma Amerikos miestuose, ne- 
pariąikįs girtybės. Sulyg jo 
nuomone, reikia darbininkus 

, pakviest prie susilaikymo nuo 
girtybės, tuomet tik bus pa
sekminga kova.

Apmarino kūdikį.
Baltimore, 13 gruod.—Plė

šikai uždavė 15-kos mėnesiu 
kuškiui kloroformo, kad iš
vogti jo tėvę, James Tho
mas, blizgus. Pavogta už 
2000 dolerię. Thomas su sa
vo žmona buvo apatiniame 
gyvenime pas gimines. Kada 
jo žmona atėjo pažiūrėt kū
dikio, atrado ji neišbudina
mai užmigusį, o iš komodės 
išimti^žiedai su deimantais ir 
kiti blizgai.

Motina ir 3 vaikai nu-

16 užmušta ant geležin
kelio.

Oporto, 12 gruod.—-Pasa- 
žierinis trūkis nusirito nuo 
relię ir įkrito į upę Douro. 
16 žmonię liko užmušta ir 30 
ypatų sunkiai sužeista.

Republikonų suvažiavi
mas.

Washington, 12 gruod.
Republikonę partijos tautiš
kasis komitetas balsavo šian
dien, kur ir kada sušaukti 
partijos suvažiavimas. Buvo 
skiriami du miestai Chica
go ir Denver. Nubalsuota 
6 balsais daugiau laikyt su
važiavimą Chicagoj. Diena

Albany, N. Y., 13 gruod.
Lavonai ponios Mornor, 

jos sūnaus ir dvieju dukterų 
liko atrasti pakavotais tvar
to kieme ant ūkės arti De 
Freestville. Sprendžiama, 
kad juos visus nužudė bernas, 
kuris kasžin kur dingo.

Norfolk, Va., 13 gruod.—

UZSIENYJ
Rusija susitaikįs su 

Persija.
Londonas, 10 gruod.--Ru

sija priversta yra taikytis su 
Persija, nes antrasis jos ulti
matum Persijai buvo peraš- 
trus ir Anglijos gyventoju 
ūpas nukrypo į Persijos pusę. 
Rusijos valdžia pagarsint, 
kad ji nesikėsina ant Persi
jos laisvės ir kad ji nenori 
ex-šachą pastatyt ant sosto, 
bet tik reikalauja, kad iždi
ninkas Shuster pasitrauktu 
nuo vietos. Tokiu būdu šiek - r
tiek nusiramino publikos ant
agonizmas link Rusijos. Ti
kima, kad Persija sutiks at- 
statydint Shusterį, nes Rusi
ja leidžia naudotis jo patar
navimu, tik nenori, kad jis 
užimtu iždininko vietą.
Gali įvykti didelis streikas

Londonas, 11 gruod.- An
glijos geležinkeliu darbinin
kai reikalauja didesniu algę, 
kokios jiems buvo žadėtos 
pernykščiame streike. Ka
dangi kompanijos neišpildo 
ję reikalavimo, tad balsuo
jama, ar nepadarius vėl tokį - 
pat milžinišką streiką, kaip 
pernai. Kol kas didžioji dar
bininkę dalis balsuoja už 
streiką. ■*

Sufragistės kalėjime.
Londonas, 12 gruod. — 22 

sufragistės, atsisakiusios pri
sižadėti' gatvię inspektoriui 
nedaryti ateityj triukšmo ir 
nekenkti savasčiai, liko nu
teistos dviem mėnesiam ka
lėjimo. Yra tai tos pačios 
sufragistės, kurioj 21 lapkr. 
maršavo prie parlamento ir 
liko sustabdytos. Nė viena 
ję neprisipažino esanti kalta. 
Kada jos maršavo į kalėji
mą atlikt savo bausmę, ję 
draugės, kuriu buvo pilnas 
teismo rūmas, visokiais bū
dais išreiškė joms simpatiją.

Italai sumušė turkus.
Rymas, 12 gruod. —Turkai 

ir arabai užpuolė italę tvir
tovę arti miesto Benghazi, 
bet liko atmušti su dideliais 
nuostoliais.

tūra išleido įstatymą, ver
čiantį viešnamiu užlaikytojus 
dėt ant lovę mažiausiai 8 pė
dę ilgą ir plačią paklodę. 
Šiandien prieš policijos teisė
ją Duncan’ą stojo prasikaltė
lis, vienok teisėjas jo nenu
baudė ir apskelbė, kad legis
latures įstatymas yra priešin
gas konstitucijai. Valstija 
padavė apeliaciją.

Krito nuo 3 lubų ir ne-

kas. Į suvažiavimo pirmsė- 
džius išrinktas buvusis Maine 
valstijos gubernatorius John 
F. Hill.
Kunigas—diliam ituotojas.

Junction City, Kam, 13 
gruod.—Buvusis Jung. Val
stijų armijos kapelionas ku
nigas Charles Brewer liko 
apkaltintas ir suareštuotas 
už dinamitavimą keliu namę 
Fort Riley. Su juo sykiu li
ko areštuota Ona Jordan iš 
Kansas City, kuri irgi yra 
kaltinam dinamitavime.

♦

Gloucester,. 13 gruodžio- 
20 mėnesiu mergaitė, duktė 
Charles Decker, nupuolė nuo 
3 lubę iš lango No. G7 Dun
can gatvės ir liko sveika. 
Ją tuoj nunešė pas daktarą, 
kuris atrado, jog jokio svar
baus susižeidimo nėra.
Biznierių suvažiavimas*^ 

7 Chicago, 13 gruodžio.— 
Čia įvyko taip vadinamas 
National business Congress. 
Biznierių delegatai savo kal
bose pasmerkė McNamaras 
ir dabartines darbininku or
ganizacijas.

kariški laivai pradėjo šian
dien bombarduot visas turkę 
pozicijas Tripolio pakraščiuo
se į rytus ir vakarus nuo 
Homs.

Shuster bus Persijoj.
Berlynas. 12 gruod. — Ži

nios iš Teherano skelbia, kad 
Morgan Shuster, ameriko
nas ir generališkasis Persi
jos iždininkas, pasiliks ant 
savo vietos Persijoj ir Rusi
ja urnai atsiims savo karei
vius iš ten. Sakoma, kad 
Rusija sutiko leist Persijai 
laikyt Shusterį, bet Persija 
apsiėmusi nepradėt jokio 
veikimo be Rusijos ir Angli
jos pritarimo.
Dar viena karaliaus duktė

Madrid, 13 gruojžl—Pas 
Išpanijos karalienę vakar už
gimė dar viena duktė. Tai 
jau bus 4-tas gyvas vaikas 
karaliaus šeimynoj.
Revoliucijonieriai užpuls 

.ant Pekino.
Canton, Chinija,il3gruodf

pranešė,kad būtu prisirengta 
prie Pekino užėmimo. Val
džios šalininkai ir valdinin
kai irgi subruzdo Pekine prie 
apsiginirho. Revoliucijonie- 
rię laivynas su keliais tūk
stančiais gerai apginkluotu 
žmonių plaukia iš Šanghai 1 
link Pekino. Greitai įvyks 
smarkios muštynės prie Chi- 
nijos sostapilės ir tuomet jau 
galės skaitytis revoliucija jei 
neužbaigta, tai bent arti prie 
galo.

16 sužeistų ant laivo.
Portsmouth, Anglija, 12 

gruod.- Ant Anglijos kariš
ko laivo “Orion” įvyko pe- 
troleumo expliozija. Sužeis
tas liko komandierius Gar
nett ir 15 kareiviu.

Patrick’o švente.
Rymas, 13 gruod.—Popie

žius liepos mėnesyj išleido 
nurodymą, kaip kurios šven
tės turi būt apvakščiojamos. 
Tarp kitko buvo pasakyta, 
kad airiu šventojo Patricko 
dieną galima apvaikščiot tik 
mišių atlankymu ir susilai
kymu nuo bereikalingo dar
bo. Airiu kataliku kunigija 
tuoj ėmė prašyt, kad popie
žius padarytu tikra švente 
Patricko dieną. Dabar po
piežius atmainė savo spren
dimą ir paliko Airijoj Patric
ko šventę po senovei.
Karaliaus giminės išgel

bėti.
Gibraltar, 13 gruod.—Prin-5 

cesa Louise Victoria, prince- 
sa Didžiosios Britanijos ir 
Airijos ir karaliaus Jurgio 
sesuo su savo dukteria šian
dien ką-tik nenuskendo prie 
Spartel iškišulio. Laivas 
“Delhi” atsimušė į uolą ir 
pradėjo skęsti. Karaliečiai 
šoko iš jo ir būtu nuskendę, 
jei ne jūrininkai, kurie šoko 
gelbėti. Paskui atplaukė ki
tas' laivas ir paėmė visus. 
Mat, karaliaus giminės važi
nėjosi po'Afriką ir grįžo na
mo, kada įvyko nelaimė.

Karaliaus blizgai bus 
parduoti.

Lisbon, 13 gruodžio. — Por
tugalijos valdžia praneša, kad 
blizgai, atrasti buvusiojo ka
raliaus Manuelio palociuose 
miestuose Lisbon, Cintra, 
Mofra ir kitur, nepriklauso 
karaliui, o yra respublikos 
savastim. Ministerię kabi
netas nutarė parduoti visus 
atrastuosius vainikus,žiedus, 
rankenas, kardus ir kitus 
daiktus, papuoštus brangiais 
akmenais.

Nusižudė.
Hamburg, Vokietija, 11 

gruod. - Tula našlė Rich ir 
jos duktė šiandien nusižudę 
vietinės biržos galerijoj. Sa
koma, kad jodvi spekuliavu
sios savo turtu ir sykiu vis
ką pralošusios, kas ir pastū
mėjo prie saužudystės.

Ex-Sultono blizgai.
Paryžius, 11 gruod. - Pary

žiaus paveiksię galerijoj liko 
išstatyti ant pardavimo bu
vusiojo Turkijos sultono Ab
dul Hamido blizgai. Šiandien 
užsibaigė pardavimas ir* pa
aiškėjo, kad gauta 1,398,000 
dol. Keista'gadynė užėjo, 
kad valdonę blizgai parsi-
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Šiandien sukilėliu vadai duoda kaip paprasta jautiena.

Revizija.
Tam tikras valdininkas da

ro reviziją Lodziaus vaisti
nėse. Rado labai daug pri
dirbta šunybię; ypač blogai 
nutaisytas rado svarstykles 
(gires). Patraukta teisman 
16 aptiekininkę ir 17- vaisti
niu sankrovų savininkę.
Sukaktuvių apvaikščio- 

jimas.
Lapkričio 7 d. sukako me

tai, kaip mirė Leonas Tol
stojus. Tą dieną visi, kaip 
mokėjo ar galėjo, paminėjo. 
Ypač augštesnėse mokyklose 
ta diena buvo švenčiama ir 
iškilmingai apvaikščiojama. 
Policija varžė ir trukdė. Ni
kolajeve net fabrikai nedir
bo.

Teismai, kratos.
Maskvoje teismo rūmai 

nubaudė garsę Rusijoje pe
dagogijos, ūkio ir kitę nau
dingu knygę leidėją Gorbū- 
novą Pasadovą vieniems me
tams tvirtovėn už išleidimą 
L. Tolstojaus knygos “Krug 
Čtenija”.

Rygoje padaryta daug kra
tų.

Pabėgo iš kalėjimo.
Krasnojarske pabėgo iš ka

lėjimo 6 areštantai., .
Valstiečių sukilimas.
Besarabijos gub., netoli 

Kornešti, sukilo valstiečiai. 
Užmuštas valdininkas ir po- 
licijantas, sužeisti 5 
j an tai.

Potvinis.
Sevastopolyj ištiko 

didelis lietus, kad 
net skiepus (žemesnius gy
venimus).

Areštai, kratos.
Kurgano stotyj (Kuba- 

niaus apskričio) kas tai pa
gavo katę, • parišo po kaklu 
laišką ir paleido. Laiškas bu
vo adresuotas aludės savi
ninkui Makaryčiui, kuriame 
reikalavo 100 rubliu, arba, 
jei tiek nesutiktu duoti, tai 
50 rubliu iškarto, o kitus vė
liau. Katę areštavo ir, kaip 
praneša “Otkl. Kavkaza”, 
laiko policijoj uždarytą .Smo
lenske padaryta daug kratę.

Turkų delegacija.
' Šiomis dienomis viešėjo 

Jaltoj Turkijos delegacija ir 
turėjo pasikalbėjimus su ru
sę caru.

Uždaryta draugija.
Dombrovskoje (Petrakavo 

gub.) uždaryta seniai gyvuo
janti darbininku krikščioniu 
draugija.
Perėjimas iš pravoslavijos.

V. Taryba nagrinėja da
bar įstatymą apie perėjimą 
iš vienos tikybos į kitą.

Atsirodė, jog nuo 1905 m. 
balandžio 17 d., kuomet bu
vo išleistas įstatymas apie 
tikybę laisvę, iš pravoslavijos 
į katalikę tikybą perėjo dau-

• giausia, nes 233,000 žmonię; 
■ į liuterię tikybą- 14,430; į
• armėnę-grigorijonę— 410; į 
i sentikiu — 4,250; į įvairias

sektas—3,100. Į nekrikščio
niškas tikybas sugrįžo—53,-Įvo važiuok 
800 žm., iš tę į Mahometo 
tikybą—49,760; į budizmą — 
3,480; į žydę tik.—?r

polici-

toksai

Naumiestis. (Ras. pav.). 
Jau kelinti metai, kaip čia 
pradėti mūryta nauji katali
kę kapai. Dabar, eina prie 
galo: beliko apcementuoti. 
Baigiasi ruduo, reiktę dar
bas ir užbaigti, nes kaip pats 
klebonas iš sakyklos pasakė, 
gali mūras pagriuti, paliktas 
iki pavasario neapcementuo- 
tas, nes vanduo polius iš- \ 
plautę.

Bet vis kaž-ko laukia, ku
riems tas dalykas pavestas 
rūpintis. *

Raguva. (Ukm. pav.) Čia 
kiekvienas, sugrįžęs iš Ame
rikos be pasporto, pakliūva į 
teismą pas zemskį, (kuris tei
sia labai skaudžiai), ir turi 
užsimokėti pabaudą už per
žengimą rubežiaus, nors ki
tose vietose to’ visai nėra. z 
Beto stebėtina dar ir tas, 
kad nuteistasis moka ne'tiek, 
kiek jį nuteisia, bet tiek, 
kiek jis išsidera su zemskiu. 
Taip vienas, išbuvęs Ameri
koj apie 6 metus, buvo nu
teistas 330 rub., o išsiderė
jęs gavo pamokėti 30 rub., o 
kitas, nuteistas 30 rub., išsi
derėjo ir buvo paliuosuotas 
už 15 rub. Nukentėjusiu to
kiu būdu yra gana daugines 
tas praktikuojama jau kelin
ti metai.

Palavėnis. (Ukm. p.). Mu
sę krašte atsirado daugybė 
vilkę. Žmonės pasakoja gau- / 
jomis matę besivalkiojančius. 
Keliose vietose papjovė dau
gybę gyvuliu, paukščiu, o 
kai-kame ir vaikus apipuola.

Joniškis. (Šiaulių apskr.) 
Spalię 20 d. sudegė Vester- 
mano karšimo fabriką. Stip
riai apdegė darbininkas Jun- 
gis Tubius apie 18 m. am
žiau. Nukentėjusi nuvežė į 
Mintaujos ligonbutį.

Pas mus šįmet iš priežas
ties miesto degimo per vasa
rą buvo nemažai darbo prie 
nauję namę statymo, bet 
vietiniai darbininkai nedaug 
teuždirbo, nes prie darbo bu
vo kviečiami svetimtaučiai, o 
ypač iš Rusijos atvykę rusai, 
kurie į uždarbį visai nežiūri, 
bile tik per dieną užkalė “ant 
sotkės” ir užtenka.

Žagarė. (Kauno g., Šiau- 
lię apskr.) Įvažiuojant nuo 
Kuršės pusės Žagarėn, .kelei
vio akysna matosi puikęs pa
skendę šimtmetiniuose me- 
džiose rūmai. Ję savininkas, 
G. D. Nariškinas, gyvena už
sienyje ir parvažiuoja į dva
rą tik ant dvieję-triję vasa
ros mėnesiu pakvėpuoti tyru 
Lietuvos oru.

Tę rūmę saugoti vaikščio
ja jau antri metai miško sar
gai. Kai-kuriems iš ję prisi
eina pavažiuoti po 30 ir dau
giau verstę. Sunku, bet’ ką 
daryti, kenčia žmoneliai be 

! murmėjimę, bijo kad nuo 
1 vietę neatsakytę. Pernai ne- 
• užtekdavo vieno saugojimo, . 
i reikėdavo dar vežioti pačią 
I dvarponienę. Įsisėda būdavo 
i ji į tam tikrą vežimėlį, sar

gas ima už jienos ir t’*'”* 
įsiręžęs. Nereti

ver*''



Nuodingi darbai. Kruvinas lapas
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Iš nuodingu medegu, su 
kuriomis darbininkams prisi
eina turėti reikalą, žymiau
sia yra švinas,angliškai lead. 
Illinois komisija, tirinėjusi 
darbininku ligas, surado, jog 
švinas yra vartojamas 28 in
dustrijose, bet anglai pri
skaito tokiu užsiėmimu dau
giau kaip šimtą. Svarbiau
sios yra šios: • švino išdirbi- 
mas, liejimas ir košimas,‘ ba
terijų išdirbimas ir vartoji
mas įvairiu dažu. Dažymu 
Illinois valstijoj užimta su- 
viršum 30,000 darbininku. 
Paprastai švinas dasigauna į 
sistemą per bumą ir maistf- 
nį traktą. Vidutiniškas am- 
žis liejimo darbavietėse yra 
41 metai. Tepliorių dauge
lis serga nuo užsinuodijimo 
švinu. Tankiai taipgi serga 
raidžiu rinkėjai spaustuvėse.- 
Svarbiausi ligos apsireiški
mai yra tokie: žmogus su
džiūsta, ant dėsnu pasirodo 
mėlyna linija, skauda vidu
rius, suparalyžiuoja rankas 
ir kojas. Apsisaugojimui rei
kalinga, kad prie darbavietės 
būtu šiltas kambarys su dau
gybe šilto ir šalto vandens, 
kad galima būtu tinkamai iš- 
sipraust Darbininkai turi 
būt mokinami, kad nieko ne
imtu i -’bumą, nenusiplovę 
pirma ranku. Tuomi klausi

amu ypatingai turėtu užsiim
ti unijos. Ant nelaimės, švi
no darbuose unijos yra labai 
silpnos, darbininkai tamsus, 
paprastai ateiviai įvairiu tau
tu, nesusišnekanti tarp savęs. 
Prie tokiu aplinkybių kompa
nija neatlygina už apsirgi- 
mą ir nemato reikalo rūpin
tis apie darbininku apsaugo
jimą. Tokiu būdu Amerikoj 
užsinuodijimas švinu yra la
bai paprastu apsireiškimu, 
kuomet Europoj lengvai nuo 
to apsisaugoja.

Fosforu užsinuodija brie- 
žiuku darbininkai. Briežiu- 
ku pagaliukus vilgo į masą, 
turinčią savyje fosforą, kuris 
yra labai nuodingas. Visi, 
kurie dirba tą masą, vilgo 
pagaliukus arba džiovina, 
turi progą užsinuodinti fos
foru. Svarbiausia pasekme 
užsinuodyjimo yra žando pu
vimas. Prasideda dantų gė
limu, paskui sutinsta seilių 
grumulai, dėsnys išpurpsta, 
išpūliuoja, ant galo supūsta 
žando kaulas. Vienatinis gy
dymas — išpjovimaš žando. 
Apsisaugojimui svarbiausia 
yra švarus užsilaikymas, plo
vimas dantų ir įvedimas maši
nų vietoj ranku darbo. Taipgi 
patemyta, jog terputyno dū
mai prašalina užsinuodyjimą 
ir gelbsti pradžioje ligos.

Arsenikas yra vartojamas 
išdirbime žaliu dažu, užlai
kyme kailiu ir iškimšiine ne
gyvu žvėrių ir paukščiu. Ar
senikas taipgi yra naudoja- 

' mas išdirbime miltu nuo va
balu. Nuodas dasigauna į 
kūną stačiai per odą. Apsi
reiškia paprastai viduriu ne- 
malimu, gerklės uždegimu, 
skauduliais burnoj. Ant bur
nos atsiranda išbėrimas ir 
votys. Laikui bėgant suar
do visą sistemą.

Iš kitu nuodu galima pa
minėti gyvąjį sidabrą, po
tassium bichromatum ir al- 
kalus, kurie suardo žmonių 
sistemą ir nuvaro pirm laiko 
į kitą pasvietį. Čia, gal, ir 
reikėtų paminėti ir labiausiai 
išsiplatinusį nuodą—alkoholį. 
Bravoru darbininkai nėra 
apdraudžiami kompanijų. Di- 

iu serga plaučiu li
nksti žūsta nuo 

”hą džio-

Persistatykite sau baisiau
si paveikslą, kokį tik jus ga
lite, vienok jis nebus baises
nis už karės paveikslą, nes 
čia matote, kaip skaitlingi 
būriai žmonių su žvėrišku į- 
nirtimu puola vieni ant kitu, 
badosi durtuvais, kapojasi 
kardais, šaudosi ir drasko 
vieni kitu būrius grausmin- 
gU kanuoliu šūviais; matote 
kaip gyvieji lipa per sužeis
tuosius ir negyvuosius, min
džioja juos ir veržiasi naujas 
gyvastis atimti; matote, kaip 
arkliais jodinėjamą ant gu
linčiu lavonu ir sužeistu ka
reiviu; matote žmonėmis ap
klotą žemę, kurie blaškosi 
skausmuose, be kojų, ranku, 
su kulkomis kūne, be pagel
bos; matot tekant šiltą krau
ją iš žmonių kūnu, kruvinus 
ju rūbus ir kruviną žemę; ma
tote liepsnuojant kaimus ir 
miestus nuo kanuoliu šūviu 
ir girdite ugnyj žūvančiu 
moterų ir kūdikiu kliksmą; 
matote į pelenus pavirstant 
gražius miestus ir į purvą su
minant derlingus laukus, 
pūslėta artojo ranka apdirb
tus. Jokis artistas, jokis ra- 
šėjas neįstengs pilnai persta- 
tyt karės paveikslo, kuris pil
nas yra kraujo, skausmo, 
vaitojimo, ašarų, žvėrišku
mo, gailesčio ir visoko.

Rodytus, kad karė gali bū
ti vedama tik tarp žiauriau
siu barbaru. Vienok kaip 
keista ir liūdna, kad dvide
šimtame šimtmety j, kada 
jau civilizacjja ruošia žmoni
jai laimingą gyvenimą, vis 
dar yra vedamos karės. Ir I 
daugiausiai jas veda taip va
dinančios save civilizuotos 
šalys. Ištikro, tu šalių gy
ventojai yra priešingi karei; 
jie žino, kad dabar jau ne tie 
laikai, kada kokie-nors bar
barai galėjo užpulti tą ar ki
tą šalį, nes galvojančiu žmo
nių šiandien yra tiek daug, 
kad barbarai be jokios karės 
turi drebėti prieš juos. Ka
res veda ne gyventojai, o 
valdžios ir turčių klesa. Ir 
kadangi karė yra baisiausiu 
ir didžiausiu žmonijos prie
šu, kadangi ji remiasi ant 
kraujo, žvėriškumo ir bai
mės, tad visi tie, kas drįsta 
kurstyt prie karės, kas užlai
ko karei pajiegas, turėtu būt 
baudžiami syk’iu su žmogžu
džiais, jei ne aštriau.* **

Nuolatos išgirstame, kad 
susivažiuoja pasaulio valdo
nai ir nutaria įvykdint taiką 
visame pasaulyj. Bet laike 
tokiu ju pažadėjimu jie rū
pinasi pastatyt kuodrūčiausį 
savo laivyną, surinkti kuo- 
daugiausiai kariumenės, pa
daryt kuogeriausius ginklus, 
tvirtoves ir orlaivius. Dar 
neužsibaigia džiaugsmas apie 
įvykusią taiką, kaip jau iš
girstame, jog Vokietjia nori 
muštis su Anglija, Amerika - 
su Japonija, Rusija - su Per
sija, Italija jau daro skerdy
nes su Turkija ir t. t.

Ir tame neva taikos laike 
kiekviena šalis išleidžia vis 
daugiau pinigu prisiruošimui 
prie karės. Taip Jungtinės 
Amerikos Valstijos pernai iš
leido ant laivyno 123 milijo
nus doleriu, tai reiškia du 
sykiu daugiau, negu dešim
tis metu atgal. Laike pasta
rųjų 10 metu Jung. Valst. iš
leido ant laivyno vieną bili
joną doleriu. Ant armijos 
pernai išleista 155 milijonai 
doleriu. Laike 10 metu Jung. 
Valstijos išleido ant laivyno 
ir armijos 2 bilijonu 300 mi
lijonu doleriu. Jeigu taip iš
laidos augs, tad greitai visi 
pinigai bus išleidžiami karės 
reikalams, o mokyklos ir ki-

Mgos turės būt užda-

* *

rytos. Ramiame laike viso 
pasaulio valstybės išleidžia 
kiekvieną metą 2 bilijonu do
leriu prisirengimui į karę.

O kiek laikei gaišinama, 
kiek proto aikvojama, kiek 
žmoniy trukdorrfa!

Jeigu tas visas turtas, lai
kas ir pajiegos būty pavarto
jamos civilizacijos tikslams, 
tai seniai, jau būty išnykę mi
lijonai idijoty, kurie tokiais 
lieka ačiū tamsumui, skur
dui. *

Žmonės skaitosi augščiau- 
siais sutvėrimais; jie pasida
ro religijas, kuriose skelbia
ma apie taiką, vienok jie pa
tys eina ir žudo vienas kitą, 
ko nedrįsta padaryti tarp sa
vęs tos pačios veislės ' gyvū
nai. Net kitoms veislėms 
daugelis gyvūny leidžia lais
vai gyvent, o žmogus žmogy 
drįsta eiti žudyti ir dar ne
turėdamas priežasties.

Taigi ir visi tie, kas stoja 
į kareiviu eiles, kas viešai 
pasirodo, jog eis žudyti žmo
nes, yra tikrais žmogžudžiais 
ir' tokia pat bausmė jiems tu
rėtu būt paskirta.

* **
Šiandien mokyklose su gar

be atsinešama į visokius Ce
zarius, Napoleonus ir pana
šius mėsininkus. Vaikuose 
auklėjamas žvėriškumas, vie
toj taikos ir protavimo. Mo
kyklose neturi būti mokina
ma žmogžudysčiy istorija, 
neturi būt pagiriami mėsi
ninkai, kurie išskerdė tūk
stančius žmoniy, kurie sude
gino turtus, kurie pravirgdė 
ne vieną motiną. Su panie
ka mokytojas turėtu anie 
juos kalbėt, o garbės vy$lis 
ir moterimis ant istorijos la
pu turėtu būti tie, kas pasi
darbavo taikos įvykdinimui.

Aukso lazda.
Kur tik prasideda klesine 

kova, ten tuojaus atsiranda 
šnipai ir provokatoriai, ten 
atsiranda judošiai, kurie už 
30 sidabriniu pardavinėja sa
vo draugus. Bet niekur jie 
taip žymiai neatsispindėjo, 
kaip Rusijoj nuo pradžios re
voliucijos iki šio laiko. Supran
tama, provokatorių viešpati
ją sutveria ne kas kitas, kaip 
tik valdžia, kuri stengiasi 
palaikyti dabartinį serėdyrfią 
ir kuri be pagelbos provoka
torių yra visai bespėkė. Bet 
provokatorius —tai auksinė 
lazda, kurią pamatę visi grie
biasi, o ji abejais galais lupa 
be pasigailėjimo kaip vienus, 
taip ir kitus.

Tos auksinės lazdos naudą 
darbininkiška klesa jau se
niai suprato ir iš visu pajie- 
gU stengiasi nuo jos atsikra
tyti, bet jie (šnipai) dirba 
gudriai ir sunl^iįjuos susekti. 
Valdžia gt, kuri samdo pro
vokatorius Ir kuri skąito sa
ve visai bešpėke kovoti su bi
le kokiu klesiniu judėjimu, o 
ypač ten, kur yra slaptos or
ganizacijos, gerai žino j u 
naudą, bet apie tai visai ne
paiso ir stangiasi kuodau- 
giausiai suorganizuoti pro
vokatorių.

Pagaliaus, argi valdžiai la
bai skauda, kad kokis ten 
Bogrovas sudavė per pakau
šį Stolypinui? Visai ne. Sto
lypinas kaipo žąsiukas užver
tė augštyn kojas, o ant jo 
vietos atsidarė vakancija, 
kurią užėmė jo kandidatas, 
kandidato vietą užėmė dar 
žemiau stovintis ir taip čiela 
eilė, pradedant nuo ministe- 
rio ir baigiant uredniku, ga
vo paaugštinimą. Juk čia ne 

I tik blėdį padarė Bogrovas, 
bet atnešė didelę naudą, ku
rios jau seniai išsižioję laukė. 
Antra-gi, kada Bogrovas iš-

davinėjo anarchistus ir re- 
voliucijonierius, tai jis vėl 
daugeliui pakėlė “cinus”, 
daugeliui užkabino net me
dalius ant krutinės. Tokiu 
būdu nieko įdomaus nėra, 
kad vienam ar kitam kauk
štelėjo per pakaušį. Tą val
džia išanksto žinojo, kad pri
sieis keletui važiuoti pas Ab- 
rahomą.

Bet paliksime šitą šalyje ir 
eisime prie pačiu provokato
rių.

Visiems jau yra žinomas 
garsusis provokatorius Aze- 
vas, kurio vardas skambėjo 
kuone visame pasaulyj, kada 
likosi apskelbtu provokato
rium. Jis dingo ir jo niekas 
iki šiol nežinojo, kur gyvena.

Bet štai dabartiniu laiku 
jis vėl sujudino visus; jis vėl 
išlindo iš Vakaru Europos, ir 
kaip dar išlindo! Jis pasiduo
da į revoliucijonieriu rankas 
ir reikalauja nuo ju teismo!

Jis sutinka su revoliucijo
nieriu paskirta bausme ir pri
žada jiems išduoti visas pa- 

. slaptis rusu valdžios, kokios 
jam tik yra žinomos. Jis ei
na visas aptryškęs savo drau
gu krauju, kuriuos išdavė 
ant sušaudymo ir pakorimo. 
Jis dabar pavirsta į paklydu
sį sūny ir mano, kad susimy
lės ant jo tėvas ir vėl priims 
prie savęs. Bet čia jau aš
tresnis tėvas. Jau seniai jis 
paskyrė savo sūnui mirties 
bausmę,—ir dabar revoliuci- 
jonieriai nemano paskirti dėl 
jo antro teismo. Jie ' nenori 
išklausyti jo išpažinties. Tie
sa, nors V. Bureevas visą sa
vo gyvenimą yra pašventęs 
tik ant atidengimo panašiu 
slaptybių, nors tas jam yra 
svarbiausiu dalyku, vienok ir 
jis nesutinka tą padaryti.

Bet argi galima dabar to
kiam žmogui užsitikėti, ku
ris yra tiek auky prarijęs? 
Argi galima jis dabar vėl da- 
sileisti? Argi gali jis kuom- 
nors nuplauti nuo savęs tą 
kraują, kuriame yra visas 
išsivoliojęs? Niekuomet!..-

Bet dabar dar kįla svarbus 
klausimas: Kokios priežastys 
privertė Azevą reikalauti an
tro teismo, kuomet jis jau 
nuteistas? Juk ir taip vertė
tu pasiduoti į revoliucijonie
riu rankas ir viskas išpasa
koti. Tas labai aišku. Tokie 
žmonės, kaip Azevas, negali 
sėdėti susidėję ranky; jie no
ri veikti, bet jiems jau užda
rytas kelias. Ir štai pas Aze
vą atsirado vėl nauji pienai. 
Jis kreipiasi prie revoliucijo
nieriu, reikalaudamas teismo 
ir žadėdamas jiems daug 
naujo atidengti. Jis nurodys, 
jog anksčiau buvo provoka
torium tik dėl to, kad atneš
ti “naudą” revoliucijai, kad 
sužinoti policijos visas slap
tybes, o pats visuomet buvo 
revoliucijonierium. Juk pa
našiai kalbėjo ir Leonidas 
Menšikovas, ištarnavęs 20 
metų slaptojoj policijoj. Taip 
-gi jis gali tą patį rašyti ir 
rūsy valdžiai, jog vėl įstoja į 
revoliucijonieriu organizaci
ją, kad atnešti naudą dėl 
valdžios, kad galutinai išnai
kinti kramolą. Kitaip sakant, 
Azevas stovi po dviem vėlia
vom ir mano, kad iš abeju 
pusiu gaus susimylėjimą, o 
tuomet vėl galės savo judo- 
šišką rolę lošti.

Ar šiaip, ar taip, o tokie 
apsireiškimai—tai geriausia 
lekcija klesinej kovoj, paro
danti naudingumą nepasto
viu žmoniy, kuriu reikia sau
gotis abiem pusėm.

V. Paukštys.

Kepure.
Prasikąltėlis (kurio vėjas ri

to kepurę gatve), vedamas po- 
licman o--“Paleisk mane, ta- 
mista, aš vysiu savo kepurę. ”

Pohcmanas, bijodamas, kad 
prasikaltėlis, bevydamas ke
purę, gali pabėgti—“Ne, tu 
čia palauk, o as vysiu tavo
kepurę.”

ane' y-

Tarptautiški žodžiai

zu-

juk

F. ČERVINSKIJ.

ANT KELIO l GARBĘ.
Verte J. Stropus.

Kiekvieną kartą, mudviem susitikus, 
jis pasakodavo man apie savo vargus. Vėl 
buvo trijose redakcijose _ir vėl sugrąžino 
jam tris apysakas (rašė jis vien apysakas 
—ir ilgiausias). Ir pasakodamas tą, jis 
taip nusiminusiai į mane žiūrėdavo savo 
geromis pilkomis akutėmis, ir balsganos 
jo kudlos taip gailiai šiaušėsi, ir visas su
dribęs bebarzdis veidas būdavo taip liūd
nas,—kad ir man širdis suskaudėdavo.

Jis dar gimnazijoj būdamas rašinėda
vo. Atsimenu, šeštoj klesoj išleidinėjo- 
me męs rankraštinį laikraštį “Skruzdė”, 
ir visuose jo numeriuose tęsėsi skysta ir 
sentimęntališka mano draugo apysaka. 
Taip pat skystai rašė jis ir dabar—trijy 
dešimty mėty. Kiekvienas jo vietoj se
niai būty pametęs bandymus pragarsėti, 
o jo energija po kiekvieno nepasisekimo 
vis augo—vėl jis per kiauras naktis sėdė
davo, o paskui vėl bėgiodavo į redakcijas, 
bailiai siūlydamas naują savo mūzos vai
siu ramiems, nekantriai jį pasitikdavu- 
siems redaktoriams.

Gyveno jis pas tetą, neturtingą, bet labai 
jį mylėjusią našlę; ten pat gyveno dvi jo 
sesers, senmergės, tokios-gi baltakudlės, 
sudribusios ir skystos, kaip ir jis. ' Tenai 
turėjo jis mažiuką kambariuką, nes ne
drįsdavo didesnį imti, nors teta ir siūlijo 
visai jai nereikalingą svečiu kambarį, nes 
svečiu pas juos, apart manęs ir tūlos toli
mos giminaitės, nebūdavo.

Abelnai jis buvo neblogas vyrukas— 
doras, mažai kalbantis, atjaučiantis. Tan
kiai ateidavo jis pas mane ir kalbėdavova 
mudu vis apie tą patį: apie literatūrą,apie 
pragarsėjimo būdus, apie kuone kas mė
nuo naujai pragarsėjusius žmone^....

Kartą rudenyj atėjo jis pas 
patingai sunervuotas. Išpradžios tylėjo, 
paskui, išgėręs pusryčiaujant porą stikli
niu raudonojo vyno, ūmai pašoko ir ner
viškai prašneko:

—Ne, aš savo pasieksiu. Tik pirmas 
žigsnis sunkus. Čia... Čia kokia tai pa
slaptis ir aš'ją surasiu. (

Man rodėsi, kad paslaptis visai men
ka: mano draugas negabus, o ir nelabai 
protingas. Bet kaip jam pasakysi?

Jis nugėrė vyno ir sušiaušė balsgana- 
sias kudlas.

—Edisonas pasakė, jog genijus—tai 
devynios dešimtosios dalys darbštumo ir 
viena dešimtoji gabumo. Buffonas kal
bėdavo, jog genijus yra kantrybe^ To la
bo manyje daug. Be to aš daug skaitęs, 
na, ir ne visai gi kvailas. Galop turiu gi 
nors mažą gabumą?

Aš pasiskubinau patvirtinti.
—Na, tai, matyt, tie receptai netikri. 

Ne viena dešimtoji gabumo dalis reika
linga, bet velniai žino... daug daugiau. 
Gerai. Bet juk gabumą galima išlavinti, 
galima padidinti.

—Taip, jei tikėti Markui Twainui....
—Kam čia Markas Twainas?
—Aš atsiminiau jo apysakaitę. Ma

tai, yra žinoma, kad žuviena sužadina 
proto veikmę. Taigi, apysakaitėj, pasi
remiant moksliškais ištirimais, parodoma, 
kokia žuvis ir kokiai protiško darbo šakai 
reikalinga.

—Na, ir literatiškam veiklumui?
—Atsimenu,v ešeriai. Bet dar kita 

žuvis—užmiršau kokia.
—Aš tik apysakaitės pabaigą atsimenu. 

Peržiūrėjęs pradinio rašytojo romaną, kurį 
rašydamas pastarasis sunaikino daugybę 
žuvies, atiduodamas rankraštį, redakto
rius patarė autoriui suėsti dar mažiausiai 
porą didžuviy (velioriby).

—Didžuviv?
—Tu nori sakyti, kad didžuvė ne 

vis? Gal, aš ir sumaišiau ką nors.
- Taip, vis tai juokavimai. Bet 

manyje ne kaprizas ir ne tuščia garbmy- 
lystė, juk aš keturiolika mėty su įsitempi
mu rašau, tarnystę palikau, nervus nu
silpninau, ypatišką laimę užmiršau. Mane 
pagavo troškimas tapti garsingu rašytoju 
—jis degina smegenis ir kovoti su juom 
aš negaliu. Cirkas aš be literatiškojo 
garsingumo? Vienam su moterimis seka
si, kitas karjerą daro, trečias lošia, ket
virtas geria... Aš gi nieko to neturiu ir be 
rašytojo liaurv aš menkas, pilkas žmoge
lis, į kurį moteriškė jei jau apie jas kal
bėti—net ir žiūrėti nenori.

—Tavo kasžin- kas juk buvo atspaus
dinta?

—Pereitą metą—“Agarino šeimynos 
galas”; aš dargi tau exemplioriy dovano
jau.

—Taip... Taip. Bet dar be to!

Dar viena apysaka. Per keturioh- 
ką metu dvi. Ir ką-gi manytum? Grabi
nė tyla. Nors bent kas apspjautu!

—Ištikro, įžeidimas. Vienos desim
tosios trūksta ir štai.

—Ką tik aš nedariau!
—Paveikslan?
—Net pasakyti gėda. Bet tegul jau 

šiandien: aš biskį girtas, tai ką jau čia!... 
O ir nėra, ištikruju, ko gėdintis.

—Vienok tu mane gązdini. Kokį špo
są tu iškirtai?

—Matai, manyj mažai gyvumo. O 
aš skaičiau, kad net garsingiausi žmonės 
patys padarydavo... Kaip čia pasakius? 
Patys įsitempdavo nervus ir įvairiais bū
dais apsikvaišindavo: Puškinas rašydavo 
gulėdamas; Goethe — rytmečiais, įmer
kęs šaltan vandenin kojas ir gerdamas 
drūtą kavą. Šilleris—naktimis, šampaną 
gerdamas. Hofmanas galėdavo rašyti tik 
alaus išsigėręs. Mickevičius — muzikos 
klausydamasi ir ypatingai vieną iš “Don 
Juano” ariju.

—Girdėjau kasžin ką tokio, girdėjau.
—Taigi. Kiekvienam tu genijų gana 

buvo ko nors vieno. Aš vidutiniškas ga
bumas... Kol kas. Man reikia daugiau 
vaidintuvę erzinančiu įrankiu. Na, aš ir... 
štai čia ta pati svarba ir prasideda: aš vis
ką suvienyjau—įmerkiau šaltan vandenin 
kojas, išsigėriau kavos, alaus ir šampano, 
seserims užsakiau ariją iš “Don Juano”... 
ir atsiguliau popieros pluoštą pasiėmęs.

—Pagelbėjo?
Jis susiraukė ir sušiaušė kudlas.
—Užmigau. Užmigau, kaip pagalys 

ir pabudau su velnišku galvoskaudžiu.
Nutilom. Jis dar nugėrė vyno.
—Žinai ką,—prakalbėjau aš. — Man 

’ vienas dalykas nesuprantamas, kodėl tave 
taip vilioja literatiška garbė? Juk štai da
bar gyveni sau ramiai, niekeno neužgau- 
ni ir tave niekas neužgauna. Jeigu tave 
kas pavadįs kvailiu, tu turi tiesą supykti. 
Tave guodoja, tūli myli. Dabar daleiski- 
me, kad tu vieną gražią dieną pabudai 
garsingu. Ant tavęs užgulaA didžiausios 
atsakomybės sunkumas. Kiekvieną tavo 
žodį gaudo, ir kiekvieną žodį tu turi gerai 
apsvarstyti. Tavo ypatiškas gyvenimas 
dingo, — tu priklausai visiems. Tu imi 
laikraštį, ten rašo apie tave. Jei giria, 
tai baisiai familjariškai: “Sidorovas mane 
užganėdina: pastarasis jo veikalas veik 
visai sutinka su mano idėjomis. Vyras 
Sidorovas.” Na ir pasirašyta: “Petras 
Niežakasis” arba kitas tiek- pat guodoti- 
nas. O jeigu keikia, tai tokiais žodžiais... 
ne tik ką prie motery atkartoti negalima 
—daugelis vežėju švelniau koliojasi. Štai 
Leonydas Andrejevas, pirmos klesos ga
bumas, o kiek jam kliuvo? Ne tik Andrę- 
jevas, o ir Tolstojus! Ar mažai šliaužiu 
ant jo šnypščia? Drauge, paklausyk gero 
patarimo, nusispjauk ir užsiimk kuo -nors 
kitu.

Mano draugas staiga atsistojo; pil
kos jo akutės sužibėjo.

—Mudu vienas kito nesupratova. Jo
kiu durklu aš nebijau. Tegul bara ir šmei
žia—tame garbė! Ach, ką aš neduočiau, 
kad tik mane iškeiktu! Bet ne, vienok 
tyli, bjaurybės!...

Jis greitai, matomai, mano kalba ne
užganėdintas, išėjo.

(Toliau bus).

Chaosas, mišinys; tokis dhiktv su
maišymas, kuriame nėra jokios tvarkos 
ir įstatu.

Charakterius, rašymo būdas; sa
votiška raidžiu forma, kurias rašo atskira 
ypata; skirtingos ypatybės tos ar kitos ypa- 
tos, kurias jai suteikė gamta arba liko išau
klėtos; ypatos arba daikto būdas; savo
tiškumas.

Charakteristika, tokis veika
las, apsireiškimas arba supratimas, kuris 
persta to charakteriu; tai, kas išreiškia 
ypatos arba daikto ypatybes.

Charakteristiškas, užlaikantis 
savyj charakteriu; perstatantis ypatos ar
ba daikto charakteriu; kuomi-nors besi
skiriantis nuo kitu.

Charakterizuoti, išdirbti žmo
guje charakteriu; išvystyti ypatoj savo
tiškus būdus ir ypatybes; perstatyti ypa
tos arba daikto ypatybes.

Kodėl nupliko?
“Kodėl Tarnas taip nupliko?”
“O, pusė jo plauku nuslinko besirū

pinant apie merginą.”
“Bet kaip jis neteko antrosios pusės?”
“O, toji nuslinko, kaip apsivedė*
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APIE DARBUS.

tu taip klausi,

iš bai-

Garbihis.
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neti- 
daro-

aš šiąnakt visai 
paibeliai žino,

tiki, Rožyte, i—Ar tu 
šmėklas?

—Kodėl 
mama?

—Žinai, 
neužmigau:
kas vis braškino langenyčią 
ir dejavo. Ant mano galvos 
plaukai ėmė šokti kazoką, o 
šaltame prakaite net išsi
maudžiau. Atmerkiau vieną 
sykį akis ir blykst, mano aky
se kokia tai baisi figūra. Aš 
užsidėjau ant galvos visas 
pagalves, užsikimšau ausis 
pirštais ir drebėjau, kaip 
apušės lapas.

—Kogi tu, mama, bijojai?
—Kur čia nebijosi, kad, 

sako, keli metai atgal šitame 
name vienas žmogus apžiojo 
vandens kraną ir prigėrė.

—Na ir kas iš to? Argi tu, 
mama, misliji, kad jis ir vėl 
ateis vandens gerti?

—Tu, Rožyte, taip nekal
bėk. Mano kinkos ir vėl pra
deda drebėt.

—Aš nesuprantu, kodėl tu 
tokiy niekŲ bijai, mama.

- Geri dėlto niekai... Jei
gu taip brūkšt, ir ateity ko
kis išpurpėlis. Kur tu dėtu- 
meis?

—Kiek išpurpusiy karčem- 
ninky ateina, o aš niekur ne
bėgu. Juk tas keistas žmo
gus, kuris prigėrė iš krano, 
visgi nebuvo tiek išpurpęs, 
kaip karčemninkas.

—Tu pradedi juokus daryt 
iš mano kalbos. Turbūt, tu 
netiki į šmėklas.

« —Suprantama, kad 
kiu, nes niekas negali 
dyt jy buvimo.

—O gal, ir į velniu buvimą 
netiki?

—Argi nevistiek pat? Jo
kio tikėjimo į velnius aš ne
prisilaikau, nes niekur nete
ko matyt raguočiaus ir žinau, 
kokiu būdu žmonės pradėjo 
manyt apie velniu buvimą.

—Tai tu, Rožyte, esi labai 
prasta mergaitė.

—Man keista, mama. Ar
gi tas žmogus yra prastas, 
kuris netiki į velnius ir į 
šmėklas? Man rodos, ne kas 
per tikėjimas, jeigu tik ant 
tokiu prastu sutvėrimu jis 
paremtas.

. —Aš, mergaite, apie tikė
jimą su tavim nekalbu, bet 
klausiu, ar tu tiki į piktas 
dvasias, ar ne.

- -Aš tau sakau, kad ne.
.—Tai tu nebijai nė skendi

niu, nė pakaruokliu, nė ne
krikštytu vaiku?

—Kam man ju bijot? Kol 
žmogus gyvas, jo galima bi
jot, jei jis yra blogo charak- 
teriaus, o jei jis pasimirė, tai 
gali sau būt rami, kad jis tau 
nieko negali padaryt.

—Ehe, nieko... 0 pas ki
tus ateina numirėliai ir už
smaugia, Ką ant to sakysi?

Jei numirėlis pabandy tu

žmogy smaugti, tad policma- 
nas jį suareštuoty ir jis atsi- 
durty kalėjime, arba antrą 
sykį likty numarintas.

—Kad tu vis nesupranti, 
Rožyte, ką aš kalbu.

—Kaip aš galiu suprast, 
kad tu, mama, juokus pasa
koji. Aš žinau, kad numirė
lis negali atsigauti, todėl ir 
juokiuosi.

—Bet tu, Rožyte, nemis- 
lyk, kad -jo kūnas ateina,— 
visai ne: jo dvasia, tai yra 
dūšia ateina, o jos negali pa
gaut.

—Ką, ar ji taip slydi, ar 
drūta?

Ne, ji tokia, kad kiši 
ranką ir lenda kiaurai.

—Tai tokia, kaip košė?
—Dar skystesnė.
—Bet ar tu ją matei?
—Ne, aš nemačiau, bet 

taip yra sakoma ir žmonės, 
kurie matė, taip sako.

—Aš tavęs noriu, mama, 
paklausti, ar tu viskam tiki, 
ką žmonės sako?

Jeigu teisybę sako, tai 
tikiu.

—O kaip tu žinai, katras 
teisybę sako. Daleiskime, 
vienas žmogus sako, kad 
Dievo nėra, o kitas sako, 
kad yra- katram tu tikėsi?

—Žinoma,,tam, kuris sa
ko, jog yra.

—Aš tam nepriešinga, jei
gu tu taip tiki, bet kuomi tu 
gali paremti savo tikėjimą? 
Juk bedievis turi savo aiškius 
darodymus apie Dievo nebu
vimą, o dievuotas žmogus ir
gi remiasi ant visokiy pasa
kymu ir šventraščiu. Ir tei
singiausiai tau bus pasielgti 
taip: išklausyti abi pusi, o 
paskui išnešti savo sprendi
mą. Taip pat yra ir su šmėk
lomis: vienas vienaip apie jas 
pasako, kitas—kitaip. Be to 
gali patėmyt, kad doras, tei
singas žmogus niekad nesisa- 
kys matęs pats šmėklas, o 
vis jam kiti sakę. Melagis gi 
daugiausiai pripasakos ir tik- 
rįs, kad jis pats matė, kad 
su juo taip ir taip atsitiko.

—Bet kartais ir teisingam 
žmogui vaidinasi. Daleiski
me, man šiąnakt.

—Aš tikiu, mama, kad tu 
man nemeluoji. Ir tavo bai
mę galima yra išaiškinti tuo- 
mi, jog tau nuo mažens įkal
bėta apie šmėklas, velnius ir 
visokias dvasias, todėl ir ož
ką pamačius — manai, kad 
pragaro viršininką sutikai.

—Tu nemislyk, kad aš ož
kos bijau.

—Dieną, gal,, nebijosi, bet 
jei ožką pastatyti prie kapi
niu varty ir dar nakties lai
ke, tai tu numirtum 
n$s.

—Gana jau, gana, 
noriu, kad tu mane 
tum.

Aš ne- 
išjuok-

Jau sykį kalbėjau apie vuoš- 
ves, kurios būna priežastim 
vaidu ir persiskirimu tūkstan
čiuose šeimyny. Dabar pa
kalbėsiu biskį apie ju nesu
pratimą, kad jos savo kur
stymais, pamokinimais, pa
tarimais, pašnibždomis ne - 
tiek kenkia savo žentui, kiek ; 
dukteriai.

Pati, tik iki tol jaučiasi pil
nai laiminga, kol ji yra per
sitikrinus, jog jos. vyras yra 
geriausiu žmogumi, kol ji - 
pilnai taikosi ir nori taikytis 
su juo, kol tarp vyro ir pa-"' 
čios yra užsitikėjimas, nėra 
vaidy.

Suprantama, kad pilnai 
vienody jausmais ir protu 
zmoniy pasaulyj nėra, ir to
dėl negalima norėt, kad pati 
su vyru būty kaip vienas 
žmogus. Ypač to negalima 
laukt pradžioj jy gyvenimo, 
kol vienas nuo kito nepersi- 
ims tūlas ypatybes. Bet pa
gyvenus krūvoj keletą mėty, 
nuolatos būnant drauge, pro
taujant ir svarstant apie tuos 
pačius reikalus," besimaiti
nant vienodais valgiais, be
turint netoli visas aplinkybes 
vienodas, pas pačią ir vyrą 
susitveria netoli vienodos pa- 
žvalgbs, netoli vienodi pa
pročiai. Vienas kitą išmok
sta suprast ir aplenkti tuos 
punktus, kurie gaiety sukel
ti vaidy ugnį. Jei tik vyras 
nebus girtuoklis, jei tik jis 
stengsis liuosą laiką praleist 
su pačia, jei pati bus nors 
kiek pastovaus ir rimto cha- 
rakteriaus, tai būtinai tarp 
poros įsiviešpataus taika,nors, 
pradžioj jos negalima būty 
tikėtis. Visai kas kita, jei 
kas-nors pašalinis ims vyrą 
arba pačią kurstyti, mokinti. 
Pašaliniai žmonės gali turėti 
įtekmę šeimynose vaidy sė
jime, kadangi jie neturi rū
pesčiu apie tą ar kitą šeimy
ną, neprisieina jiems turėt 
kiek aštresniu giAčy su tos 
ar kitos šeimynos nariais. 
Bet vuošvė daugiausiai gali 
įnešt suardymo į šeimyną, jei 
ji nenustos vis dar prisilai- 
kyt dar tos kvailos nuomo
nės, jog jos duktė vis dar tu
ri jos klausyti, su ja taikytis, 
o vyrą laikyti tolimesniu 
žmogumi už ją. Visi vuoš- 
vės slapti patarimai, verti
mas dukters pasilikti jos tar
nu, kišimąsi į dukters šeimy
niškus reikalus \yra dideliu 
kartumu, kurį turi sugerti 
jos duktė. Jei motinai pa
vyko ką-nors blogo darodyt 
dukteriai apie jos vyrą, tuo
met dukters meilė mažėja 
link jo; ji nesijaučia tiek lai
minga, kaip pirma; pradeda 
nesitaikyt su vyru, kuris 
greitai atranda kelius atker
šijimui. Tik tuomet mote
riai smagu su vyru gyvent, 
kada jis jaučiasi užganėdin
tu savo pačios, pasielgimais 
ir charakteriu. 0 kas to ne
žino, jog jo rankose šiandien 
randasi šeimynos gyvenimas, 
tankiausiai nuo jo priklauso 
jos gerovė ir skurdas; tik jis 
gali savo darbu, pasielgi
mais ir smagumu padaryt 
laiminga savo žmoną. Jei
gu, gi pati, vuošvės pakurs
tyta, pertikrinta ir pamokin
ta, pradeda šalčiau į jį atsi
nešt, negu į savo motiną, 
jeigu jos prote užgema moti
nos užkurta mintis, jog jos 
vyras nėra geriausiu žmogu
mi, tuomet ji kenčia kanki
nimąsi savo dvasioj ir ken
čia skriaudą nuo savo vyro, 
kuris, matydamas jos iš
kraipytas nuomones, prade
da girtuokliauti arba leidžia
si ant kitokiy prasižengimy, 
o prastesniuose atsitikimuo
se pavartoja kumščius arba 
'pareikalaują persiskirimo.

v
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Vuošvė, benorėdama išgel
bėti nuo mažiausiy nesmagu- 
my savo dukterį, tankiausiai 
įstumia ją į tokius nesmagu
mus, kad paskui pati neįsten
gia išgelbėt.
z Vuošvė turi suprast, kad 
jos duktė turi mylėt savo 
vyrą, turi manyt, kad jis 
yra geriausis žmogus, turi 
su juo taikytis ir turėt arti
mesnius reikalus, negu su 
motina,—tuomet tik bus ji 
laiminga. Jeigu kuri vuoš
vė to nedaro, duktė turi ša
lintis nuo tokibs savo moti- 
tyoš, kaipo nuo priešo.

> Marė Vaitėkaitienė.

Rochester, N.Y,
Darbai pas mus eina ne

pergeriausiai; atvažiavus iš 
kitur darbas gaut yra sunku, 
todėl patarčiau nevažiuoti į 
Rochester’j darbo jieškoti;

Laisvę mylinti.

Korespondencijos

; Raymond, Wash.
1 d. gruodžio visy lenty 

pjovikly kompanijos numušė 
darbininkams mokestį ant 10 
ir 20 procento, nurodydamos, 
kad atpigo lentos. Sako: Jei 
norite, tai dirbkite už tokią 
algą, o jeųne, tad uždarome 
dirbtuves.” Darbininky yra 
visokiy tauty ir neturi jokios 
vienybės tarp savęs.

Harrisburg, III.
Čia darbai angliy kasyklo

se eina gerai. Uždirbt gali
mai dvi sąvaites nuo 30 iki 
50 doleriy.

F. S-s Wanderburshas.
Lincoln, N. H.

Čionai popieros dirbtuvėj 
darbai eina gerai per visą 
metą be sustojimo, tik nedir- 
baTiedėldieniais, Kalėdy ir 4 
July dienoj, o šiaip jokiy 
šyenčiy nešvenčia. Thanks
giving Day duoda dvi valan
das pietams, o užmoka už vi
są dieną. Užmokestis papras
tam darbininkui nuo 1 dpi. 
50c. iki 2 dol.; merginoms 
1 dol. 25c. ----

Užmokestis gaunama vie
ną sykį mėn. Dabar pribuvu
siems darbą, yra nelengva 
gauti. Šią žiemą girioj mažai 
dirba, kadangi daug medžiy 
prikirstanuo pereitos žiemos.

Pranas Žilaitis.
Athol, Mass.

Darbai čia pradėjo sustoti. 
5 gruodžio paleido iš darbo 
Diamond Match Co., kur dir
ba beveik vieni lietuviai, 48 
darbininkus. Pasiliko dirbti 
dar apie 80. Pranešu “Lai
svės skaitytojams, kad į čia 
nevažiuoty, nes ir vietiniai 
darbininkai važiuoja kitur 
duonos pelnyti.

J. Kavlaičia.
Des Moines, Iowa.

Vakariniu valstijų lietu
viams svarbu yra žinoti, kad 
šiame mieste randasi amaty 
mokykla, kur galima yra 
lengvai išmokti mašiny dar
bus ir kitokius. Ypač maši
nistai greitai išmoksta, nes 
mokinimas pastatytas gana 
praktiškai. Išmokusieji ama
tus gauna gerus darbus ir 
pusėtinas algas. Jei kas pla
čiau norėty apie mokyklą su
žinot, kreipkitės šiuo adresu:

Ig. Rakauskas, "
B. 3 Highland Park, 

Des Moines Iowa,
Worcester, Mass.

Pas mus darbai eina pras
tai. Pradėjo atleist daugel 
seny darbininky, ne tik kac 
naujus priimty. Tūlose dirb
tuvėse, kur pirma dirbdavo 
naktimis ir dienomis, dabar 
nakčiy darbas užsidarė. Tai
gi patartina į čia nekeliaut 
darbo jieškot.

Petras Dėdinas.
Herrin, III.

Čia darbai tik angliy ka
syklose. Vienuose urvuose 
dirbama visą laikąį, o kituose 
—tik 3, 4 dienas) sąvaitėj. 
Nauju darbininky j nepriima. 
Anglekasiai ruošiasi prie 
streiko, kuris gali Iškilti pa
vasarį.

Raymond, Wash.
26 d. spalio p. J. Vaitkevi- i 

čius iškėlė savo sūnui triuk
šmingas krikštynas. Pripirko 
už 100 dol. svaiginančiu gė
rimu ir priprašė kuodaugiau- 
siai svečiy. O svečiai taip 
prisimylėjo, kad ant galo ne
bepažino vienas kito ir iškilo 
peštynės. Darbavosi visi iš
vien. Nebuvo jokio skirtumo, 
ar brolis, ar draugas by tik
tai papuolė po ranka, vis bu
vo mušamas. Ant rytojaus 
visi turėjo ženklus: vienam 
nukąstas pirštas, antram pa
muštos akys, tretiem galvos 
sutinusios.

Nestebėtina būty tiek iš 
vyry, kaip iš motery: katros 
daugiau rudžio ragavusios, 
lindo tarp girty vyry, norė
damos parodyti savo narsu
mą. Bet teko ir joms nešioti 
mėlyni paakiai.

E. Balčiūnas.
Herrin, 111.

30 lapkr. vietinė pašelpinė 
D. L. K. Vytauto draugystė 
turėjo savo baliy su svaigi
nančiais gėrimais, vienok tik 
apie porą žmoniy matėsi gir- 
ty. Bažnyčios šalininkai la
bai skersuoja ant šitos drau
gystės.

Vyrai pas mus retai kada 
mušasi, todėl čia ne jriaujie- 
na išgirsti lietuviškas mote
ris besipešant. Ir šiuomi tar
pu dvi pusėtinai apsidraskė.

Norwood, Mass.
Kelios sąvaites atgal p. P. 

Rasimavičius nutepliojo raša
lu nemorališką p. P. V. kūno 
dalį, už ką jis liko apskys- 
tas. Teismas atsibuvo 6 gruo
džio ir paskirta bausmės 25 
dol. lengvos rankos artistui. 
Bet jis visuomet girdėjo, kad 
artistai gauna užmokėt, o 
čia dar pats »turi primokėti 
už savo veikalą, tad padavė 
bylą į augštesnj teismą.

Saliamono vaikas.
Harrisburg, III.

Ir mūšy miesto lietuviai’ 
pagarsėję yra girtybe, iš ko 
paskui seka visokie atsitiki
mai. Taip neseniai pas vieną 
lietuvį buvo krikštynos. Sve
čiai tiek rėkavo per naktį, 
kad kaimynai turėjo pakviest 
policiją, nes negalėjo užmigt. 
Kada atėjo policmanas, tad 
du broliai pradėjo skaldyt jo 
makaulę stiklais. Pašauktas 
į pagelbą šerifas su keliais 
pagelbininkais, vienok mūšy 
drąsuoliai vis dar nenorėjo 
pasiduot ir gynėsi. Liko nu
šautas lietuvis K. Gotautas 
susirėmime su policija, o sve
čiai suareštuoti ir j policijos 
nuovadą nugabenti, 
užsimokėjo po 25 dol. 
mes ir liko paleisti, 
pastatyti po paranka 
teisiami toliau.

Herrin, III.
2 gruod. atsibuvo L. S. S. 

21 kuopos surengtos prakal
bos. Kalbėjo p. Kačergius iš

1 Springfieldo. Tarpuose de- 
’ klamavo p. Ona Kurtinaitie

nė, M. Gružinskienė ir P.
; Rumžis. Ypač deklamacijos 

publikai patiko.
Kadangi čia prakalbos re

tai atsibūna, tad vietiniai lie
tuviai jy išsiilgsta. Taip šį 
sykį susirinko gana skaitlin- 

• gas būrelis. . Ant rytojaus p. 
j Kačergius skaitė referatą ir 

buvo diskusijos. Auky sudė
jo publika lėšy uždengimui 
11 dol. 11c.

Čionykščiai lietuviai mėg
sta apšvietą.

Garbinis,

F. J. L.—Jys sakote, kad 
tūlos ypatos papildė vagystę, 
ir norite, kad žinią įdėtame 
į laikraštį. Už tai męs gali
me likt aštriai nubausti, jei 
Tamista neduodi savo kores
pondencijos paliudyti publiš- 
kam notarijui. Kol neatsi
buvo areštas arba teismas, 
apie žmogaus prasižengimą 
negalima garsint. Jei apsi- 
imate visą atsakomybę ant 
savęs ir prisiysite notarijaus 
paliudytą korespondenciją, 
tai įdėsime.

Tai ateikite pas
EALK PHOTO CO.

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

statomą fotografiją už žemiausią karną 
be ekstra užmokesčio vaikams. Nui-' 
mame fotografijas visokiy grupę, susi- 
rinkimę, piknikę ir ką tik galim nuimt 
su męs didele Kamera. Atsilankydami, 
atsineškite Šį apgarsinimą, o nuteisime 
pigiau. Neužmirškite antrašo:

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

UETUVIŠ AI-LENKIŠ AI-RUSIŠ AS

DAKTARAS
Vienatinis męs tau
tos Medicinos Profe
sorius Massachusetts 
steite. Jau arti 18 
mėty, kaip aš pasek
mingai gydau ir at
lieku operacijas. Tė-
myk!!! Neik jieškot 
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-

to

Pajieškojimai.
Pajieškau Vladislovo Valbasio, paei

na iš Kauno gub., Vilkmergės pav., Ši- 
monię parap., Jurkštę sodž. Jis mažo 
ūgio, kojos biskį išlinkę, nosis ilga; 3 Į §ui ju ant lentos didelėm raidėm parašy- 
metai atgal gyveno Rumford Falls, Me. ta “Lenkiškas Daktaras”. Ofriso ya- 
Turiu svarbę reikalą todėl meldžiu jo landos: nuo 9 iki 11 ryto, nuo 1 iki 2 po 
paties ar kas kitas pranešti šiuo adresu: ,r nuo va*' va^are-

Hopolit Šimkūnas, DR. M. ZISELMAN
169 Park st., Lewiston, Me. 7 Parmenter St., Boston, Mass

-------------------- I Telephone Richmond 1967-R.

Pajieškau darbo prie biznio. Kalbu: 
Latviškai, Lietuviškai, Rusiškai, Len
kiškai, Angliškai. Žydiškai ir Vokiškai, 
2 metai kaip dirbu lietuviškoj bučernėj. 

George Weiss,
513 Broadway, Lawrence, Mass.

Room 6.

Vieni 
baus- 

kiti gi 
busir

Susirinkimai.
So. Boston, Mass., 43 kp. S.L.A. lai

kys extra mėnesinį susirinkimą utar- 
ninke, 19 d. gruodžio, 8 vai. vakare, to
je pačioje salėje, kur paprastai esti su
sirinkimai. Malonėkite visi sąnariai 
susirinkti, nes bus nominacija kuopos 
viršininkę ir balsavimas kaslink orga
nizatoriaus reikalingumo. Taipgi ne
pamirškite apreiškimę blankas išpildyti 
ir priduoti. Ateidami atsiveskit nauję.

Sek r. M. Tamošaitis.

NAMINE mokykla
GRAMATIKA angliškos kalbos 

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

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

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

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

Pinigus sięskit per M o n e y O r- 
d e r Šiuo adresu:

P. MIKOLAINIS
Box 62, New York City.

.DOVANOS.
South Bostono Lietuvię Jaunuomenes I , Je‘^u nJanote

Ratelis turės susirinki^ P.„edėlyj, 18
d. gruodžio, 7:30 vai. vakare, po num. mintyj per ištisus metus. Geriausia do- 
339 W. Broadway, So. Boston, Mass, vana yra geras laikražtis arba knyga. 
Kiekvienas narys šios draugijos privalo Raa užsirašys pas mane Amerikoj dtei- 
„eatbOtinai pribūti, „es bus duotas “
raportas stovio kasos ir rinkimai virši- ]ę knygę krautuvę, kur galite gauti vi- 
ninkę 1912 m. Sekr. J. Lekavičius, sokias lietuviškoj kalboj išleistas kny- 
___________________ gas. Turiu labai puikiu dovanoms mai-

daknygię, Rožančių, Altorelię, Abfoz-
( Koncertas ir šokiai. dėlię ir tą viską galite ęauti pigiau, ne-

w t iz nJ a i, . gu pas kitus. Skubinkitės, nes dovanasRengia D. L. K. Gedemino Benas, at- gausjte tik iki Kalėdę. Reikalavimus 
sibus Subatoj, 30 gruodžio (Dec.), sve- ir pinigus sięskite šiuo adresu: 
tainej Dahlgren Hall, kampas E ir Sil- j,
ver sts., So. Boston, Mass. Prasidės ’ »
7 vai. vakare ir trauksis iki 12 nakties. I Salem St., - Boston, Mass.

Reikalingas
Barzdaskutis ai*ba balberis, kadangi 

man dar yra vieno ataka. Taipgi 
išmokinam balberiauti. Jauniems vy
rams arba vaikinams, kurie turi ukvatą 
mokintis balberiauti, t.y. mokintis plau
kus kirpti ir barzdas skusti, prašome 
atsišaukti per laišką ir įdėti už2c. štam
pą del atsakymo. Męs paaiškinsime, 
kaip pirmą syk'stojant prie darbo rei
kia išmuiluoti ir kaip paskui pradėti 
skusti. Išmokę gerai balberiauti, gali
ma visur greitai, gauti darbą, kur tik 
nori ir visur tiks, kad ir Karaliaučiuj. 
Tai yra lengvas darbas ir gerai apmo
kamas, ir kurie tik mokinosi pas mus, 
visi džiaugiasi. Užlaikom dvi barzda- 
skutinyčias: vienoj mokinsime, o kitoj 
dirbsime. Gero velijantis mokytojas 
muzikantas.

Dom. Galinis, 
224 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Vienatinis Lietuvys Kostumeriškas 
KRIAUČIUS BOSTONE

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

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

Akušerka

s

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

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

S 
£ 
g

0

g

OFFISAS RANDASI: g
* 30 W. Broadway @

SO. BOSTON, MASS. *

VADOVAS KELIAUJAN
TIEMS Į AMERIKĄ IR 
IŠKELIAUJANTIEMS.

Jeigu nori žinot apie visas laivę kom
panijas, kokie yra laivai, iš kur jie iš
plaukia ir kur priplaukia, kiek kur yra 
mylię, kur randasi didieji kompaniję 
offisai, kokius žmones įleidžia į Suvie
nytas Valstijas ir kokię neįleidžia, kiek 
vertes turi kitę žemię pinigai, tai pri- 
sięsk 15c. stampom žemiau nurodytu 
adresu, o apturėsi minėtą knygelę.

J. VALUKON1S,
261 W. Broadway, So. Boston, Mass.

g Tel. 1990 Roxbury S

§ DR. M. J. KONIKOW | 
§ 548 Warren Street - ©
£ Prieš Elm Hill Ave. *
| ROXBURY, MASS. |
S? V^ndM: 2-3 Ir 6-7 P. M. Sg Nedalomi* 2-4 P. M. £

Kalba rusiškai, vokiškai Ir ang-
§ li&at

EmKHBHNBMHMMNII

KNYGOS 
gaunamos “Laisves” spaustuvė). 

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

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

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

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

ką ir iškeliaujantiems.^.....  15c
REVOLIUCIJOS ATBALSIAI.. 15c 
AR YRA DIEVAS?....<............. 25c
GREIČIAUSIAS PAMOKINTO-

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

GOS IR REIKALAVIMAI...... 10c

Taipgi galite gauti įvairiauaię laiš
kams popierę su gražiausiomis kviet- 
komis ir pasveikinimais. Tuzinas 
25c., šimtas—70c., tūkstantis -5 dol.

Ką nors užsisakydami visada ad- 
resuokit taip:

“LAISVE” - J
242 Broadway, So. Boetęn, Maas.

s So. Boston. 845 M

DR. F. MATULAITIS
405 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Valandos:

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

&c)itc)<c)O4c)»ta3<c)O«c)<a

Telephone

S ™ ° 

s 
g

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA
APTIEKA

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

EDVARDAS DALY 
Savininkai

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

męs prisiysime gyduoles per expresą.

Didžiausias Lietuviškas 
KNYGYNAS MONTELLO, MASS.

Jau ilgi metai, kaip užlaikau visokio 
turinio lietuviškas knygas ir laikraščius. 
Galima pas mane gauti visokias istoriš
kas, moksliškas, pasakę ir maldakny- 
gię. Užrašau visokius Amerikoj išei
nančius lietuviškus laikraščius. Ta’-'' 
užlaikau visokię geriausiu gvd 
lietuviškos trejankos. k- 
Čas mane už $1 verte0 ’

io tavero, tam d 
KALEND0RTT’ 
siųsčiau ' 
tl **
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Vietines Žinios
E. Cambridge, Mass., 10 

d. gruodžio buvo diskusijos 
Jaunu Vyru Lietuviu Liriško 
Kliūbo klausime: ar reikalin
ga moterims turėti lygias tie
sas su .vyrais? Publikos buvo 
apie 60. Ant 17 d. gruodžio 
paskirtas klausimas: ar rei
kalingas skaitymas? Norint 
būtu tai juokingas klausi
mas, bet dauguma Čionai yra 
tokiu, kurie sako, jog skai
tymas visai nereikalingas ir 
jokio gero iš to nėra. Todėl 
dabar yra užkviečiami tie vi
si ant diskusijų prirodyti, 
jog skaitymas nereikalingas. 
Protokolu raštininkui 5 vy- 
rąi padavė savo vardus, ku
rie apsiima sukritikuot savo 
priešininkus, reiškia skaitan
čius. Taipgi yra užkviestas 
iš Cambridge Lietuviu Lais- 

Choras, kuris padainuos 
keletą tautišku dainelių.

v A. Bartkevičia.

John P. Famworth, 32 m. 
žmogus, kuris buvo pasodin
tas į Deer Island kalėjimą 
keturiems mėnesiams už lai
kymą kokaino pardavimui, 
seredoj pasikorė savo petne
šomis kalėjimo ligonbučio 
maudynėj.

liko apgautas. Vienas lietu
vis pasakė, jog jis gali duot 
darbą, tik reikia, esą, prisi- 
rašyt prie unijos. Liepė p. 
A. Stepulioniui eit namo ir 
pasiimt 10 įdl., kurie, esą, 
reikalingi-"į uniją įmokėt. 
Nuėjo jiedu į South Station 
ir nepažįstamasis lietuvis lie
pė Stepulioniui palaukt, o jis 
eisiąs užmokėt į uniją. Paė
mė 10 dol. ir nuėjo taip, kad 
visai nesugrįžo. Reikia apsi- 
saugot ir kitiems nuo tokiu 
apgaviku.

White Star linijos laivu 
“Canopic” išplaukė į Italiją 
apie 1500 italu praleist Ka
lėdas savo tėvynėj.

AUKOS JOVARUI.
3 d. gruodžio Dr-stė D. L. 

K. Vytauto iš So. Bostono 
paskyrė iš savo iždo dėl su- 
šelpimo poeto Jovaro 10 dol.

Paskirta liko 1000 dol. do
vana tam, kas išduos ypatą 
arba ypatas, padegusias 
South Metodist mitingu na
mą ir Odd Fellows namą. 
Spėjama, kad tai darbas ti- 
kejimiško fanatiko, kaip 
angliški laikraščiai rašo.

Kataliogas Visiems Dykai!
Kožnas žmogus mokantis skaityti 

privalo turSti musų Kataliogą, kuriam 
atras dai ;elį visokių daiktų. Musų 
Banka priima pinigus užčėdyjimui ir 
moka 4*tų procentų. Siunčia pinigus 
ir parduoda laivakortes į visas dalis | 
svieto, pigiaus kaip kiti. Spaudinam 
visokius drukoriškus darbus greitai, 
gerai ir pigiai. Reikalaudami kata- 
liogo prisiųskite 2C markę ant adreso:
GEO. A. PUPAUSKY & <2 1

2342 80. LEAVITT ST. CHICAGO, ILL.
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SENIAUSIAS RUSIŠKAS

B. U. BI;RNARI)
Praneša, jog jo offisas prie 1V5 
Dorchester St., So.Boston,Mass., 
yra atdaras nuo 4 iki 5 vai. po 
piet, o prieš tų ar po to laiko tefe- 
fonuokite 160 Soutn Boston arba 
524 Roxbury. Gyvenimo vieta 
19 Gaston St., šalę Warren St., 
Roxbury, Mass,

GOLDEN WINE CO
Importuotojai visokiu-

a.
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! DIDŽIAUSIAS
DARBININKŲ
SĄVA1TINIS
LAIKRAŠTIS

KOVA” LEIDŽIAMAS 
LIET. SOC. 
SĄJUNGOS 
AMERIKOJE

VYNŲ, LIKIERIŲ, SPIRITŲ ir KARDIALŲ

Podraug užlaikome konogeriausias

Senas Rytines ir Kentucky Arielkas
Californijos Vynus ir gardžiausius Konjakus.

Męs parduodam Alą ir Rlią buteliais, bačkutėnrs, pusbačkiais ir bač
komis. Labai pigiai parduodam tiems, kurie duoda didelius orderius dėl 
Baliu, Gužynią ir Veseliją. '

Męs esame vieni iš seniausią prekėją Bostone. Su mumis niekas ne
gali susilygint gerume ir pigume tavorą. Męs perkame viskų už grynus 
pinigus ir daug, todėl męs galim pigiau parduot, negu mažesni nuperka. 
Vienas pabandymas jus pertikrins, kad męs išleidžiam gerinusį tavorųSd- 
soj Naujojoj Anglijoj. Męs užlaikotn viską, kas rišusi su likierių skyrių. 
Nusiunčiame tavorus ir perexpresu. Kalbame lietuviškai, latviškai, len

kiškai ir rusiškai. Nepamirškit mūsą adresų.

352-354 HARRISON AVE., BOSTON, MASS.

Užlaikom didelę

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

Duodam tint bargo ir ant išmokesČio.

Musų agentai:.I. A. Peldžius, J. Pocius 
ir J. Pociūnas.

S

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

“KOVOJ“ rašoma apie darbininką gyvenimų, vargus ir nurodoma, kaip 
prašalinti juos. . '<•

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

“KOVA“ tikriausias darbininką laikraštis.
“KOVA“ paduoda žinias iš viso svieto.
“KOVA” metams #2.00 Amerikoj ir kitur.

Prisiąskituž 1c. krasos ženklelį, gausite vieną “Kovos“ num. pažiū
rėjimui. _ _____

ž m 1815 E. Moyamensing Avė. ;
į • 5VUV Oi PHILADLITMIA, RHININ’A.

etter Already

Seredoj liko sudegintas kū
nas Bostono mokyklos moky
tojo, John’o Tatlew’o,' Hills 
kapiniu krematorijoj. Lavo

nas liko išlydėtas iš No. 50 Ir- 
vipg gat., Brookline. Šerme
nyse dalyvavo daugybė mo
kyklų, moksliškai ir pašelpi- 
niy draugijų atstoviu Pele
nai pavasarį bus nuvežti į 
New Bedfordą.

12 gruodžio atvyko į Bos
toną buvusis Jung. Valstijų 
prezidentas Rooseveltas, kad 
atlankyt Harvardo mokyklos 
globėju mitingą. Už dienos 
ar dvieju jis važiuos atgal į 
New Yorką.

Kadangi valdžia pradėjo 
užrašinėt prie Charlestown’o 
kariško uosto darbu papras
tus darbininkus, tad Bosto
no mašinistu ir elektros dar
bu darbininku unijos išnešė 
protestą prieš tokį valdžios 
pasielgimą ir pasiuntė prezi
dentui Taftui.

Seredoj, 12 gruod.', buvo 
balsavimai 15-oj Massachu
setts valstijos miestu apie 
galėjimą užlaikyti karčemas. 
Nubalsuota, kad šitie mies
tai gali būt “šlapi”: Chelsea, 
Chicopee, 
Pittsfield.
likt šie miestai: Beverly, 
Everett, Lynn, Malden, Med
field, Melrose, Newburyport, 
Newton, Salem, Somerville 
ir Woburn. - /

Worcester ir
‘Sausais” turės

Kunigas Clarence Riche- 
son, kuris yra kaltinamas už 
Ąvis Linnell nunuodijamą, 
f bus teisiamas 15 sau
sio. Nors buvo manyta teis
mą atidėt, vienok dabar pra
nešta, kad tokis gandas yra 
neteisingas.

11 gruod. Aleksandras Ste- 
pulionis, jieškodamas darbo,

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

, Petras Bartkevičia,
877 Cambridge St., E. Cambridge, M ass.

Nedėlioj, 17 d. gruodžio L.S.S. 60 kp. 
bus koncertas, svetainėj St. Omera 
Hall, 376 Broadway, So. Boston, Mii^a. 
Prasidės 7 vai. vakare.

Ateinančioj nedėlioj 17 gruodžio, 2 
vai. po pietą bus metinis susirinkimas 
So. Bostono Lietuvią Ukėsą Kliubo po 
num. 339 Broadway. Bus rinkimas 
naujos valdybos.

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

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 apylenkės lietuvius susirinkti. Įžanga 
visiems dykai.

GERI KAMBARIAI.
Kas nori gauti gerus kambarius 

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

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

su 
be

KOOPERACIJŲ ATYDAI.
Daugelis lietuvišką kooperaciją ne- 

tarpsta tik todėl, kad nėra geros tvar
kos ir gerą darbininką ją krautuvėse. 
Išrenka tokius darbininkus, kurie dirbo 
visų laikų dirbtuvėj. Ir argi gali tokie 
darbininkai vest biznį? Juk jei norite 
atsakančiai dirbt valgomą daiktą krau
tuvėj, tai turite kelis metus padirbt 
krautuvei, turite išmokt sutaisyti mė
sas taip, kad nesigadintą, kad nė gaba
lėlio nereikėtą išmesti. Turite mokėt 
mėsų atsakančiai kapot, pjaustyt ir ki
tus tavoms 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 paimtą ma
ne, tuomet_ aš ir tvarkų užvesiu, kad 
niekas nežūtą ir darbų atliksiu blizgan
čiai.

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

A. OVERKA
LIETUVIŠKAS graborius

Laidotuves atlieka kuogeriausiai ir pi
giausiai. Užlaiko arklius, keričius ir 
kitokius vežimus. Patarnavimas grei
tas ir pigus.

E. CAMBRIDGE, MASS.
Telephone Cam. 1025 W.

PIRMAS D1DZIAUSIS TEATRAS

Parengtas So. Bostono Teatrališkos Kuopos 
po vardu šv. Kazimiero R. K.

Subatoje, 16 Gruodžio (Dec.), 1911
. AUGUSTINO SVESAINEJ 
sth Streets, South Boston, Mass

valandą vakare. *
•'•"’•vti KOMITETAS

■MH

Telephone Fort Hill 504

ADVOKATAS
ATLIEKU VISOKIUS REIKALUS

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

Kalbu

J J

J1

lietuviškai 
lenkiškai 
rusiškai 
latviškai

Morris Katzeff
294 Washington St.

Room 738 BOSTON, MASS

A. G. Groblewski
COR. ELM & /\y\IN STS., PLYMOUTH. PA. 

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsių Lietuviškų—Lenkiškų Vaistų

Perkant žiūrėk, kad butų ta marke, 
o Kauai teiaimtai.

Geriausia gyduolę nuo Skaudėjimo 
Galvos, Kataro, Pečią, Krūtinės, ly
nuose, Reumatizmo, Šalčio, Neuralgijos i 
ir įkandimo visokią vabaliuką.

Egiutero No. 2.
Žmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis - 
Trojan k a 
Linimentas Vaikiams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepą Balsamas 
Antylakson dėl Vaiką 
Milteliai Vaikams nuo Kirmelią 

,, nuo Kirmelią dėl sutingusią 
Vanduo nuo Akią Skaudėjimo - 
Ugniatraukis ... -
Skilvio Lašai - - - -
Gyduolės užlaikymui Viduriavimo 

ir Kruvinosios ...
“Uicure“ arba gydymas 

Reumatizmo -
Gyd. dėl nemalhno Pilvo - 
Milteliai apstabdyniui 

Galvos Skaudėjimo
Lašai nąo Dantą Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir 

Prakaitavimo Koją
Geležinis Sudrūtintojas Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaiką 
Vaistas nuo Paliauto (('orn Cur<’) 
Gyduolės nuo Grippo 
Plauką Apsaugotomis 
Muilas Plauką Saugotojas 
Milteliai nuo Lepeną 
Valytojas Plėmą Drabužiuose - 
Rožės Baisumas 
Kinder Balsamas 
Bobriaus Lasai 
Svelnintojas .... 
Kraujo Valytojas 
Nervą Ramintojas 
Egzema arba Odos Uždegimas 

pas Valkus
Groblevskio Pleisteris

(K aš ta volo) 
Pamada Plaukams - 
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 
Gyduolės nuo Riemens - 
Vengriškas Taisytojas Ūsą 
Inkstą Vaistas (mažesnė) 
Inkstą Vaistas (didesnė) 
Akinės Dulkelės - -
Gydymas nuo uždegimo Dantą arba 

abelnai Skausmo ir Škorbuto 
Gyduolės ir Mostis nuo Parką 

ir Niežą ....
Gyd. ir Mostis nuo Dedervines 
Gyduolės nuo Paslaptingos Ligos

25e 50c.

25c. 
50c.

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

75c.

$3.50 
50c.

10c.
10c.

25c
50c
25c

$1.25 
50c. 
10c.

25t

$1.00

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

$1.00
25c.

$1.25

$2.00 
$2.00

$50

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip
gi privalo užlaikyti visada musą puikias 
Lietuviškas gyduoles savo Storuose ant

Jaudami, galėtu pas savo štorniką nusi- 
Sirkti ir nereikalautą išduoti pinigus 

ovanai kokiems nors apgavikam^ tose 
apielinkėse. Stornikai, rašykite parei
kalaudami gyduolių, nes iŠ to geras už
darbis, ir parduokite mūšy tyras Lietu
viškas Gyduoles, kurias męs gvarantuo- 
jame. Rašykite šiuo antrašu:

ALB. G. GROBLEWSKI
COR. BUM Ą JrtAIN STS., PLYMOUTH, PA.

H HHHHH

1 RANSFUli Gyduoles sutui- 
APTIEKA somos atsakan- 
į ......... ....................... čiai pagal viso
kius receptus perregistruotų aptiekorią. 
Užlaikome Cigarą, Sodos ir Visokią 
Saldumyną (kendžią). Kalbame lietu
viškai. Atsilankykite!

S. W. WILLIAMS, Reg. Phar.
Kimi. Broadway ir Dorchester Ave., So. Boston

VIENINTfiLE SĄKROVA

Ruskos Degtinės.
Kurie tik rengsite Balius arba vestu

ves, atsišaukite pas mus, o inęs prista
tysime Jums už olselio prekes visokią 
gardžiausią ęėrymą vietinią arba kra- 
javą. Tai vienatinis didžiausis whole
sale Bostone, todėl persitikrinkit!

JOSEPH P. SPANG
579-589 Atlantic Avenue 1

BOS TO IN, MASS.

Tai vienatinė vieta, kur galite rast 
gerinusį patarnavimų, l’as mus dirba 
lietuvis STANISLOVAS MATCHUS, 
kuris parduos pagal žemiausias prekes. 
Negalint atvažiuot, atrašyk laiškų, pa
rašyk, kokią gėrimą ir už kiek nori, o 
męs prisiąsime. Laiškus rašykite lie
tuviškai. Pinigus galit siąst kaip pa
rankiau.

Neužmirškit miisy adresą ir vnrdąl

Eit tik dvi ininutos nuo South Station. 
Atsilankykit visi.

Su pagarba ST. MATČIIUS.

Lengvas, Greitas ir^Parankus Budas

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

JAĮGU jau turi mano Katalogą No. 8, tai apsistcluok šendi iš jo reikalingus 
sau daiktus, o už poros dienų gausi juos į namus, be jokio klapato.

SENIAUSIA lietuviška prekystė, kuri nuo 1902 m. teisingom prekėm išpildo užssakymus (į 
visus Suv. Valst. Miestus ir miestelius ), per pačtą ir ekspresą. Nepamiršk adreso:

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

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

Prekė metams Amerikoje $2.00; pusei $1.00.

SENIAUSIA, DIDŽIAUSIA VIE- ĄfinM'Tl IĮ) A 
NA IINE LIETUV. BROOKLYNIi /YU d N fi

Parduodame laivakortes (šifkortes) ant geriausiu ir greičiausiu 
laivu, visu bniją, į Lietuvą ir iš Lietuvos. Padarome reikalingas po- 
pieras per rubežią su paliudijimu konsulio, siunčiame piningus j visas 
dalis svieto greitai, pigiai ir saugiai, taipgi padarome doviernastis. 
Viską atliekame kuonogeriausiai. Kreipkitės šiuo antrašu:

J. J. PAUKŠ ris co
120-24 GRAND SI BROOKLYN, N. Y.

bbbBBMielai aš pa
klausiau jūsų 
patarimo ir iš- 
titryniau su 

Br. Richter’io
Pain- 

Expelleriu.
Dingo skaudėjimas kaklo ir 

mas šone, jaučiuos visiškai gerai.
■n/ valo būti kiekvienos šeimynos šėpoje.

/-’t A Sergėkis nuo pamėgdžiotų. 25c. ir 50c.
W LZ/J F. A D. RICHTF.R & CO., 215 Pearl Street, New York.

A/ Richter io Congo l’illės yra geros nuo viduriu sukietėjimo. 2.k. ir 50c.

diegi- 
1‘ri-

20 metų senas laikraštis

“LI ETUVA”
>. I

Išeina kas Pčtnyčia Chicago, 111.
Laikraštis, “U ETŲ VA’’, 8 puslapią, didelio formato, redaguoja

mas geriausią redaktorių, talpina raštus geriausiu raštininku ir visuo
met pilnas naujausiu ir tikriausiu žinių iš Lietuvos, Amerikos ir viso 
pasviečio, ypač iš didžiausio sviete miesto Chicagos, kuriame gyvena 
apie 60.000 lietuviu ir turi šimtus visokiu pašelpinią, teatrališku, biz
niuku *r kitokiu draugysčių.
į “LIETUVOS’’ prenumerata Suvienytose Valstijose Šiaurinės 
Amerikos: Metams $2.00, pusei metų $1.00. Kanadoj ir Mexike: 

‘Metams $2.50, pusei metų $1.25. Rusijoj, Lietuvoj ir kitose užru- 
bežinėse viešpatystėse: Metams $3.00, pusei metų $1.50.

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

to Money Orderį arba pinigais registruotame laiške ant išleistojo run
ku, adresuojant šiteip:

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

50,000

po spaudos

kmertkos LW''l

SutaUe a

KNYGŲ
Vysai Dykai Del Viru

Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk del vyru. 
Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijitna krauja 
arbasypili,nubierima sieklos, patrotitu stypribe, pučkua 
ir kitus išmirimus, 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 
naniuse privatiškai, slapta irflabai pygjai. <

Ta, dykai igauta knyga,r pasakis jums kodėl jus 
kentat ir kaip galėt gftlutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katros ture žinoti kožnas vedes arba 
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku 
lygu. Temykit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
užmokam už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adresa ant 
Šeiniaus paduotu kuponn, katrų siusk mums šendena.

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

Godotinas Tamista: Pagral Tamistos prižadiejma, aS norletjas 
jogTamistaprisiustumei man vysai dykai vėna jusu knyga del vynu

Vardas

Adresas; Stelos

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

Kaina 25 centai. Agentams geras uždarbis.
Kas prisius 25c, tam pridėsime gražų kišeninį kalendorių Dovanų.

J. ILGAUDAS, 1613 S. Halsted st., Dėpt. 5, Chicago, III.

DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA iOLSELISĮ
Vyno, Visokių Likierių, Degtines, Rusiškos “Monopolkos”, 

Šampano, Alaus, Bliaus ir visokių importuotų gėrimų.
Kas atsilankys pas mus ir nusipirks ant švenčią kokią nors gėrimą, tas 
gaus dovaną} PUIKŲ KALENDORIŲ. Atsilankykite po šiuo adresu: 
Taipgi duodiįme kalendorią ant torielką su prezidentą paveikslais. Kurie 
negalit atsilankyti pas mus, tai reikalaukit per laiškus, o męs priMpim 
orderius perexpresą. Rašykite lietuviškai.

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

LAIVAKORTES
Kam iri Laivakortes pirki pa« kokį ten žydelį, kad galimą gaut pas lietu
vį agentą atvažiavimui ir išvažiavimui net 9hūų kompaniją l-m<>«, 2-ros 
ir 3 čios klesos laivais?

A-

Čia ir I^IINIGUS 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 rubežią 
(gronyčių). Važiuojančius patinku ant stoČią Bostone ir New Yorke, 
nes aš užlaikau 2 offisu. Norėdami Pinigą siąst ir pirkt ŠifkorČią, pra
šykit aplikacijos, pridėdami už 2 c. stempą iš jums artimiausio offiso.

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




