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Metas I.

Balsų pirkimas.
New Bedford, 15 gruod. 

—Čia prasidėjo nagrinėjimas 
bylos apie balsų pirkimą pa
staruosiuose Massachusetts 
valstijos viršininkų rinkimuo
se. Tūlas republikonas John 
Murphy, republikonų parti
jos skyriaus- vadas, davinė-, 
jęs po 3 dolerius balsuoto
jams, kad tik jie atiduotų sa
vo balsą už republikonų kan
didatą į gubernatorius Fro- 
thingham. Suprantama, jis 
tuos pinigus davė, nes jie bu
vo paskirti iš republikonų 
partijos balsų pirkimui. Teis
me padarė nemažai juoko tū
las O’Brien, kuris sakės ga
vęs 3 dol., vienok nebuvęs 
balsuotoju. Kitas svarbus 
liudytojas prieš Murphy yra 
Patrick Foye, kuris sakosi ir
gi gavęs 3 dol. karčemoj, už 
kuriuos jam liepta buvo ge
rai apsigert ir balsuot už re
publikonų tikietą. Kuomi už
sibaigs teismas, - parodys 
greita ateitis, tik keista, kad 
demokratai kaltina republi- 
konus už balsų pirkimą, o pa
tys irgi visuomet leidžiasi 
ant to paties “grieko.”

Prieš mėsininkus.
Chicago, 15 gruod.—Chi- 

cagos mėsos pakuotojai-sa- 
vininkai, kurie liko apkaltin
ti konspiracijoj prieš įstaty
mus ir pasiryžime sunaikinti 
visus mažesniuosius mėsinin
kus, kad paėmus visą mėsos 
reikalą į vieno trusto rankas, 
gavo šiandien pranešimą nuo 

^Ąnglijos valdžios, jog ji ne- 
imsianti daugiau mėsos jūri
ninkams ir armijai nuo trus
to, kuris liko patrauktas į 
teismą už konspiraciją. Iki 
šiol Anglija imdavo nuo to 

apie 
įvai-

me mieste nėra dabar. Kon
ferencijos tikslu buvo aptar
ti, kas daryt su Rusija, kuri 
nepripažįsta amerikoniškų 
oasportų. Nors daug kalbė
ta ir aštriomis kalbomis ata
kuota Rusijos valdžia, vie
nok prie galutino rezultato 
neprieita. Visi yra priešin
gi tokiam Rusijos pasielgi
mui, vienok nesurandama 
)ūdo, kaip pasielgt su ja. 
Pats Taftas irgi yra priešin
gas Rusijos valdžiai. Spren
džiama, kad jis per Jung. 
Valstijų pasiuntinį Peterbur
ge pranešė jau jai apie pasi
ryžimą kovoti už paspirtų 
pripažinimą. Šią sąvaitę bus 
sprendžiama senate ir kon
grese apie tą patį klausimą. 
Taftas lankysis į posėdžius 
ir duos savo patarimus.
Šovė sūnų ir pats nusi

žudė.
Los Angeles, Cal., 17 ^gruo

džio.— Samuel P. Ayers iš 
Bostono šovė į savo sūnų ir 
oats nusižudė čionykščiame 
viešnamyj. Sūnus ir tėvas čia 
gyveno kokius 3 mėnesius. 
Tėvas jau senokai neteko sa
vo pačios ir kalbėjo, jog jam 
nėra ko gyvent. J sūnų jis šovė 
iš užpakalio ir pataikė į sme
genis, vienok daktarai tikisi, 
jog jis dar gali pasveikti. 
Jiedu abu turėjo pasisamdę 
po kambarį. Tėvas atėjo į 
sūnaus kambarį, šovė į jį ir 
nuėjęs į savąjį, pats nusižu
dė.
Reikalauja 250,000 dol.
New York, 16 gruod.—Ad

vokatas Robert Moore pradė
jo bylą prieš milijonierių W. 
E. D. Stokes, kuris liko pa
šautas .Veruna viešnamyj ir 
ką tik nenumirė. Milijonie
rius skundė merginas Lillian 
Graham ir Ethel Conrad už 
šovimą. Dabar paaiškėjo, jog 
Ethel Graham visai nebuvo 
kalta, todėl ji reikalauja 250, 
000 dol. už jos vardo įžeidi
mą ir tąsymą po kalėjimus ir 
teismus.

Juodrankių laiškai.
Chicago, 17 gruod.- Kra

sa ir šnipai ilgai sekiojo, kas 
siuntinėja grasinančius laiš
kus su reikalavimu pinigų. 
Suimti liko 4 pietinės miesto 
dalies vertelgos, kaipo siun- 
tinėtojai tokių laiškų. Du iš 
jų jau prisipažino laike dvie
jų mėnesių reikalavę nuo K. 
T. ir G. T. Pushman’ų 10,000 
dolerių. Areštuotųjų vardai 
yra šiokie: vokietis daktaras 
Alfred Gelbert, armėnas 
Sarkis Drekmedij, savinin
kas plunksnų valymo įstai
gos ir armėnas Asą Chuti- 
jan, divonų pardavėjas. Chu- 
tijano krautuvės darbininkas 
Apkar Jafferian suimtas už 
nužudymą dviejų turkų ry
tinėj miesto daly j. V

Po 34 dol. 54 c. kiekvie
nam.

Washington, 17" gruod.— 
Sulyg Jung. Valstijų pinigy
no skyriaus pranešimo, kiek
vienam šios šalies gyvento
jui išpuola po 34 dol. 54 c., 
jei šios šalies pinigai liktų 
padalyti lygiai visiems. Gy
ventojų skaitoma 94,679.000. 
1 gruod. šių metų cirkuliavo 
po šalį 3,270,582,753 dol.

( Pernai išėjo kiekvienam po 
34 dol. Šįmet jau pralobo 
kiekvienas 54 c. Bet kur tie

Amerikos užsienio reikalų 
skyrius Washingtone nutarė, 
kad jei Anglija pritaria Ru
sijos reikalavįmui prašalint 
iš Persijos Shusterį, tai Jung. 
Valstijos, kurios yra pada
riusios sutartį su Anglij'a, 
negali kištis į Persijos su Ru
sija reikalus. Jei Shuster tu
rės pasitraukt nuo tarnystės, 
Jung. Valstijos tylės, bet jei 
bus pasikėsinta ant jo savas
ties arba gyvasties, tuomet 
bus pavartotos atsakančios 
priemonės.

Suokalbis.
Konstantinopolis, 15 gruo

džio.—Didžiojo vizinio* Said 
Pasha ir Turkijos karės mi
nister! o raštinėse atrasta li
ko kelios bombos. Sprendžia
ma, kad norėta juos nužudy
ti ir jieškoma suokalbininkų.

Prie pietinio žemgalio.
Londonas, 16 gruod.- Ka

pitonas Scott praneša, kąd 
laivu “Terra Nova” iškelia
vo būrys keliauninkų sykiu 
su juo j ieškot pietinio žem-

Vilkaviškis, Suv. gub. 
Mūsų apylenkėj šiomis dieno
mis buvo trįs apiplėšimai. 
Aną naktį kaime Serdokų iš
plėšė ūkininko Sakalausko 
klėtį. Tą pačią naktį ties 
Serdokais užpuolė plėšikai 
einantį žmogelį Kirvelį, pri
mušė, atėmė pinigus, nuavė 
batus, paėmė kepurę, ir, pa
darę dar vieną zaizdą galvo
je, paliko. Policija daryda
ma kratas rado mieste Kir
velio batus ir kepurę, Saka
lausko išplėštų visokių daik
tų ir ,sako, dar rasta visokių 
ginklų.

Prieš dvi dieni pas grintel- 
ninką Gincevičių paplentėje 
3 varstai nuo Vilkaviškio įsi
laužė naktį plėšikai ir norėjo 
žmogų kirviu sukapoti, bet 
palikę gyvą Gincevičių, su
kapojo skrynias ir, sugrobę 
apie 300 rublių, išbėgo. Bai
sios naujienos. Kas daryti?

Kvėdarna. Res. ap. Nu
tarus vyrijai ir patvirtinus 
gubernatoriui, iškelti Iš tik
rosios dienos į sekantį7 antra
dienį jomarkai: sv. Kazimie
ro, šv. Baltramiejaus, ir šv- 
čios Marijos Rožančinės.

Panevėžys. Lapkričio 9 d. 
Gliko dirbtuvėje žandarai 
padarė kratą, . Suareštavo 
vieną darbininką - Saim«mąr

Žemės tvarkomosios ko
misijos. Agronomas Tube- 
is, pasak. “Vien.”, ministe

rijos patvirtintas Raseinių 
žemės tvarkomosios komisi
jos būtinuoju nariu. Valstie
čių atstovai Raseinių žemės 
tvarkomojon komisijon iš
rinkti: Juozas Rupšys, Vevir- 
ženų viršaitis Pr. Gedmintas 
ir Raseinių viršaitis Urbužis.

Mokesčių jieškos. Kauno 
iždo rūmai nutarė lig sausio 
1 d. 1912 metų būtinai išjieš- 
koti visus neišmokėtus ligšiol 
Kauno gubernijoje mokes
čius.

Sudeikai, Ukm, apskr. 
Spalių mėn. 23 d. čia mirė 
kun. Jurgis Klimanskas, 52 
metų, pragyvenęs Sudeikiuo
se 7 metus. Bažnyčia čia pa
statyta 1804 m. iš akmenų, 
bet be jokios bonios, todėl 
negražiai išrodo iš oro ir vi
daus; beto dar žemoj vietoj 
prie didelio ežero, todėl išto
lo nesimato. Čia-pat prie 
miestelio sodžiaus.'-Miestely
je gyventojų yra 130 su vih- - 
šum. Klebonija jau nebenau- 
ja, tik tvartus a. a. k. Jurgis 
pastatė, didelius. Žemės prie 
klebonijos skaitoma išviso 
apie 40 deš. Parapija maža.

Tik keista, kad čia mirė 
jau šeštasis klebonas iš eilės. 
Aplinkiniai kunigai šneka, 
kad jie nenorėtų ten gauti 
klebonijos, nes ten, matyti, 
nesveika vieta. Sudeikiuose 
labai viešpatauja reumatiz
mas ir a. a. Jurgis atvažia 
vęs visai sveikas, bet pabu 
vęs pradėjęs negaliuoti.

Turto paliko nemaža, nes 
ūkis buvo didelis, žejnė įtręš-

Rusijos —Chinijos pasko
lą.

1892 m. užsienio banki,erių 
sindikatas paskolino chinams 
400 milijonu frankų, kuriuos 
chinai turėję išmokėti (kon
tribucija) kitoms valstybėms. 
Chinai gavo tą paskolą tik 
patikrinus Rusijai, kad skola 
bus laiku atlyginta. Chinai 
ligšiol atsilygindavę gerai, 
du kartu per metus. Dabar 
Chinai suvėlavę užsimokėti 
ir bankierių sindikatas pra
nešęs Rusijos pinigyno mi
nisterijos atstovui Paryžiuje, 
kad Chinams nebeatsilygi
nant ir toliau — sindikatas 
jieškosiąs prideramųjų pini
gų iš Rusijos. Rusų vyriau
sybė tečiau mananti, kad lig 
1912 m. sausio 1 d. Chinai 
atsilygisią ir patįs; tik dabar 
revoliucija sutrukdžiusi.

Suvažiavimas.
Peterburge prasidėjo pre

kybos ir pramonės atstovų 
suvažiavimas. Pirmininkau
ja Valst. Tarybos narys Kre- 
stovnikoVas.

Naujas pasiuntinys.
Užsienių ministerijos raš

tinės direktorius Savinskij pa
skirtas pasiuntiniu ir Rusijos 
ministeriu Stokgolme, Švedi
joje.

Gali įvykti krasos strei
kas.

Londonas, 16 gruod.—An
glijos krasos darbininkai pra
nešė, kad jei jų išstatytieji 
reikalavimai nebus išpildyti, 
tad Kalėdų laike jie pradės 
streiką. Darbininkai priklau
so į unijas, kurios sykiu turi 
90,000 narių. Laike Kalėdų 
krasa yra labiausiai užversta 
siuntiniais, todėl parankus 
laikas streikui. Generališka- 
sis krasos viršininkas prašo 
palaukt 1913 metų, kada bū
sią viskas aptarta, vienok 
darbininkai nesutinka ant to. 
Ministeriu pirmininkas As
quith atsisakė priimt darbi
ninkų delegaciją, kas dar la
biau suerzino juos. Krasos 
darbininkai sako, kad laike 
Kalėdų valdžia visai negaus 
streiklaužių, nors ir šiaip jų 
neesą ko bijot, kadangi ama
tas reikalauja plataus apsi- 
pažinimo. “Lai pamato Ang
lijos žmonės, kad męs esame 
prastai užlaikomi, nes jie ti
kisi gaut Kalėdų siuntinius, 
o negaus jų ir turės pagalvot 
apie mūs”, sako Anglijos kra
sos darbininkai. '

Ex-sultonas serga.
Konstantinopolis, 15 gruo

džio.—Turkijos būvusis sul
tonas Abdul Hamid liko at
vežtas į čia iš Solonikų. Jis 
serijoziškai serga ir dar blo
gesnis liko šiandien. Laikais 
jis tiek dūksta, kad reikia jį 
pririšt prie lovos. Jis persi- 
stato esąs pilnu Turkijos sul
tonu.

Apdraus gyventojus.
Londonas, 16 gruodžio.- 

Lordų namas (augštesnysis 
parlamentas) priėmė balsų 
.dauguma įstatymą, sulyg ku
rio kiekvienas Anglijoj gy
venantis žmogus, bėdinas ar 
turtingas, moteris ar vyras, 
senas ar jaunas, bus apdrau
stas nuo ligos, bedarbės ir 
bus duodama posmertinė. 
Pradinis kapitalas, paskirtas 
apdraudos fondu, siekia 122 
milijonu dolerių. Paskui bus 
mokami tam tikri mokesčiai 
ir nūo darbininkų algų bus 
atimamas paskirtas nuošim
tis. įstatymą dar turės pa
tvirtinti karalius.

Persija nori muštis su

Pittsburg, Pa., 15 gruod. 
— Tiffickstowne, arti šio 
miesto, iškilo gaisras angle- 
kasio Fredo Darino namuose 
ir sudegė 3 jo vaikai, o du 
tik apsvilo.

Mūšis tarp sukilėlių ir 
kariumenės.

El Paso, Tex., 15 gruod.-- 
Žinios atėjo, kad šiandien 
įvyko susirėmimas tarp Me- 
xikos kariumenės su sukilė
liais prie pat Jung. Valstijų 
rubežiaus Coahuila valstijoj, 
arti miesto Mier. Liko keli 
užmušti ir sužeisti iš abiejų 
pusių. Valdžios kariumenė 
apgalėjo sukilėlius ir paė
mė daug ginklų.
Paveikslų operatorius už

muštas.
Norfolk, Va., 15 gruod.-- 

16-kos metų krutančių pa
veikslų mašinos operatorius, 
Willie Rhodes, liko užmuštas 
elektros sriovės, kada jis pa
leido mašiną veikti.

Žemės, drebėjimas.
Mexiko City, 15 gruod.— 

Didelė Mexikos dalis liko su
krėsta žemės drebėjimo, ku
ris įvyko anksti šį vakarą. 
28 žmonės žuvo ir blėdies 
padaryta už daug tūkstan
čių dolerių. Vulkanas Ori
zaba, kuris laikėsi tyliai per 
300 pastarųjų metų, ėmė 
rūkti ir mesti karštą lavą, 
kuri krinta ant 20 mailių 
apylinkės.

Dar apie McNamaras.
Indianapolis, Ind., 16 gr.
Jung. Valstijų augštesny

sis įeismas dar sykį peržiū
rės McNamarų bylą. Ortis 
McManigal, kuris prisipažir 
no dinamitavime, sako, kad 
John McNamara kalbėjęs 
jam, jog jis nori pasamdyt 
daugiau dinamituotojų ir iš
leist juos atlikt “darbus” į 
įvairius miestus. McMani
gal sako gavęs gerus kišius 
už savo darbą. Teismas ypa
tingą atydą atkreips į tai, 
kodėl Tarp tau tiško j i Tiltų ir 
Geležinių Darbų organizacija 
duodavo McNafnarai po 1000 
dol. organizacijos reikalams, 
nors nėra pasakyta, kokie 
tie reikalai buvo, kurie būtų 
reikalavę tiek daug pinigų.

Į kalėjimą už balsų pir-

trusto— ‘ ‘Armour Co. 
už 23 milijonus dolerių 
rių reikmenų.

Jieško pačios.
Newburyport, 15 gruod.

I miesto bėdinųjų farmą at
silankė jaunas žmogus ir pra
šė valgyt. Jo kalba buvo tiek 
keista, kad policija suarešta
vo jį ir pasodino į kalėjimą. 
Keistasis žmogus sakė: “Aš 
esu Adolph Goeppe ir aš esu 
misijonierius. Aš einu į Bos
toną ir sakau pamokslus ke
lionėj. Aš j ieškau pačios. 
Man yra palikta didelė suma 
pinigų, bet aš jų negaliu 
gaut, kol neapsivesiu.”- Ar 
tik nepatupdys kada į šaltą
ją ir lietuviškus kapucinus, 
kurie irgi pinigų ar pačių 
jieško...

Išgama.
Toronto, 15 gruod.—Ser

gančių vaikų ligonbutyj guli 
3 sąvaičių mergaitė, kuri nie
kuo nesiskiria nuo kitų, tik 
jos širdis nėra pridengta nė 
kaulu, nė oda — ji randasi 
lauke ir muša 100 sykių į mi- 
nutą, kaip ir reikia.

Liepė nusiginkluoti.
Manila, Filipinai, 15 gruo

džio.—Jung. Valst. brigados 
generolas John Parsting įsa
kė šiandien, kad salos Jolo 
gyventojai, kurie neva už
kabindavę brigadiečius, nu
siginkluotų visi. Jei šio pa
liepimo motai (gyventojai sa-

i Nauja respublika.
Šanghai, 16 gruod.—Va

kar Chinijoj liko Apskelbta 
formališkai respublika, nes 
pildančioji taryba liko jau 
išrinkta ir apsiskelbė valdan
čia Chiniją pagal išleistąją 
konstituciją. Manoma, kad 
respublikos sostaine bus 
Nanking.
3,500 armėnų išskersta.

Londonas, 16 gruod.—J čia 
praneša iš Armėnijos, kad 
Anatolijoj turkai išskerdę 3, 
500 armėnų. Nesigailėta vy
rų, moterų ir vaikų. Trys ar
mėnų kunigai, atsisakiusieji 
priimti mahometonų tikėji
mą, buvo baisiai kankinami 
prie 300 armėnų akių. Jie 
buvo kapojami į gabalus, kol 
tik du iš jų patys nepasidavė 
ant turkų durtuvų, o trečias 
liko nušautas.

Benghazi, Tripoli, 16 gruo
džio. - Turkai ir arabai išva
rė šiandien Italijos kareivius 
iš daugelio priemiesčio fortų. 
Nors jie buvo pirma išblaš
kyti, vienok šitas italų apga- 
lėjimas leido jiems susiliet į 
krūvą. Vakar italai užėmė 
miestą Tajura ir atrado virš 
tuzino nukryžiavotų įtūlų. 
Abelnai atrasta, kad arabai 
ir turkai baisiai kankinę ita
lus, kol juos nužudę.

New Bedford, 17 gruod.— 
Teisėjas Millikin nubaudė 
metais kalėjimo žymų šio 
miesto republikoną John 
Murphy už pirkimą balsų lai
ke pastarųjų Mass, valstijos 
viršininkų rinkimo. Sekan
tis už tokį pat prasižengimą 
bus teisiamas Lawton. Iš ši
tokios bausmės daugelis 
džiaugiasi ir mapo, jog atei
tyj republikonai bus atsar
gesni su papirkimais.

Apie Rusiją.
Washington, 17 gruod.— 

Subatos vakhre prezidentas 
Taftas sušaukė į Baltąjį Na
mą sekretorių (ministeriu) 
kabinėtą. Nedalyvavo tik 
karės sękretorius Stimson ir 
generąliškąsis krasos virši
ninkas Hitchcock, kurio šia- jūsų pinigai?

Teheran, 16 gruod.- Čia 
liko padaryta milžiniška de
monstracija su tikslu išreik
šti protestą Rusijai ir Angli
jai. Vos ne-vos Persijos ka
zokams pasisekė kardais iš
vaikyti demonstrantus. Per
sai reikalauja, kad būtų pra
dėta karė su Rusija ir pasi
žada eit visi gint savo šalį. 
Amerikonas Morgan Shus
ter, kuris yra Persijos iždi
ninku ir dėl kurio eina gin
čai tarp Rusijos ir Persijos, 
visai nemano pasitraukt nuo 
vietos ir tik ant tarptautiško 
teismo nuosprendžio sutik
siąs.

Iš Harbiųo, kur 4000 Rusi
jos kazokų apsistojo^1 prane
ša, kad ten esąs kritiškas pa
dėjimas. !

Daugelis persų liko išva
ryta iš namų ir kenčia šaltį. 
Kiti tiesiog gyvena bažny-

nijoj.
Šanghai, 16 gruod.—Pra

sidedanti sąvaitė bus žymiau
sia Chinijos revoliucijoj. Val
džios ministeriu pirmininko 
Yuan Ši-Kai įgalino tas pa
siuntinys Tong Šao Yi, va
žiuoja iš Hankovo į Šanghai, 
kur atsibus taikos konferen
cija tarp revoliucijonierių at
stovų ir valdžios pasiuntinių. 
Iš įvarių Chinijos vietų atva
žiuoja 22 valdžios pasiunti
niai. Sykiu su Tong Šao Yi 
važiuoja 4 revoliucijonierių 
vadai, kurie irgi dalyvaus 
konferencijoj. Valdžia jau
čiasi apgalėta ir meldžia 
taikos, ant ko revoliuci- 
jonieriai sutinka, tik visgi, 
jie neikiek nemano nusileist, 
jei tai kenktų respublikos 
įvykdinimui. Posėdžiai atsi-ryta is nam\

Kiti tiesiog gyveną bažny- A
čiose. Tūkstančiai namų pa- bus Sanghai’o miesto tarybos
versti į kazokų barakus. salėj.

Krata.
Liepojus. — ‘‘Rig. Rund

schau” praneša dėl padary
tosios Liepojaus lietuvių lab
darių draugijos kratos, kad 
surasti tuomet dr-jos būste 
atsišaukimai, kurstą tautų 
neapykantą, buvę pamesti 
ant keršto draugijai kaži -ko
kio provokatoriaus. Tečiau 
kaltininkas pasisekė jau su
žinoti ir jis greitai būsiąs pa
trauktas tieson.
Puriškevičiaus sąjunga.
Šiomis dienomis Peterbur

ge buvo visuotinas susirinki
mas prieš ketverius metus 
Puriškevičiaus įsteigtos My
kolo Arkangelo sąjungos. 
Susirinkimas vienu balsu iš
sirinko sąjungos pirmininku 
Puriškevičių.
Pašalpa badaujantiems.
Dono kazokų apygardos 

viršininkui (atamanui) vy
riausybė paskyrė 322,729 r., 
kad jais sušelptų apygardos 
gyventojus ne kariškius.

Ufos gubernatorius tuo pa
čiu tikslu gavo 200,000 rub. 
viešiesiems darbams pradėti 
ir 50,000 rub. taip išdalinti. 
“Raudon. Kryžius” gavo 120, 
000 rub., kad sutvarkytų 
Orenburgo gubernijoje ba
daujančių maitinimą ir gy
dymą.

Ginklų surado.
Varšuvoje policija, iškrė

tusi visas turkų kepyklas, už
tiko vienoje kepykloje gink
lų sandėlį; rasta 14 revolve
rių, 6 mauzerius ir 6,000 pa
tronų. Kepyklą uždarė ir už- 
pečėtyjo. Spėja, kad tie gink
lai buvę skiriami arba Kau
kazan, arba Albanijos suki
lėliams.
Laikraštis dviem kalbom.

Marė Lapinskienė gavo lei
dimą leisti Vilniuje laikraštį, 
kuris būsiąs spausdinamas 
dviem kalbom: rusiškai su 
vertimu lenkų kalbom

Suginčiai. Čionai si 
steigiama valdž- 
tik dar
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vie

Nesveiki darbai

vimu

Tarptautiški žodžiai

žinau

Tiesa, dabar didžiuma mo
tery yra tamsi, prisilaiko 
karštai religijos ir bijo soci
jalistu. Bet nereikia užmirš
ti ir to, kad kada tai žmonės 
(sykiu ir vyrai)nebuvo nei tiek 
tobuli, kiek dabar beždžio
nes, vienok reikalas juos iš-

Ištikruju gi motinai nu
pirktas kirvis yra jos įžeidi
mu, nepaguodojimu, prista
tymu ir ant toliau prie sun
kaus darbo, nepasigailėjimu.

Beabejonės, ir jus pirkai
te Kalėdy prezentą savo mo
tinai, tėvui, broliui, seseriai,

katily išdirbėjai tankiai 
kurstą.

Telegrafo darbi
ninkai gauna traukimą pirš- 
ty, taip-pat pianistai; pučian
ti muzikališkus instrumentus 
^iuna plaučiy išsiskėtimą,

pratarė
lapkričio dvidešimts-

) Rusijoj tarnai, nors ir apie vieną pony ypatą 
aini, visuomet atsiliepia daugskaitoj. Vertėjas.

Naująją Zelandiją, Suomiją, 
tujas Amerikos valstijas, kur 
moters balsuoja ir panašias 
vietas, tai ten atrandame ge
resnę tvarką šalyj ir dau
giausiai socijalisty valdžios 
įstaigose.

Iš to aišku, kad moters, 
nors kiek apsipažinusios su 
politika, greičiau balsuoja už 
socijalistus, negu kitas parti-

Aš, nustebintas būsiančiu jubilėjum, 
suniurnėjau kasžin-ką nesuprantamą.

Jis skubiai pažiūrėjo laikrodin.
Aš atsistojau.
—Netrukdysiu.
—Iki pasimatymo. Džiaugiuosi. Už- 

eidinėk. Ketvergo vakarais—namie. Su- 
pažindįsiu su tūlais literatūros bendrais. 
Jie dar tik pradedantieji, bet pilni vilties. 
Atleisk, kad nepalydžiu: aš biskį užsi- 
šaldęs.

Teta ir dvi merginos išėjo paskui ma
nęs į prieškambarįJy linksmi veidai ži-

ka, sakysite, kad jis kvailas, 
netobulas ir 1.1., tuomet jys 
nebūsite protingas. Pirma 
jam reikia paduot plunksną 
ir išmokyt, o tuomet tik kal
tinti, jei jis'jos gerai nevar-

Kaip jūsų pre 
žentas?

vaiką laikysite 
’ Mte, o pas- Chiromantistas, žmogus, kuris 

užsiima spėjimu žmoniy ateities pagal 
ranky ženklus.

Įį.k ui-/ - •

Kai kuriuose darbuose ken
kia augšta arba žema tempe
ratūra. Paveizdan, virėjai ir 
duonkepiai neatsižymi gera 
sveikata ir ilgu amžių. Reu
matizmas ir egzema yra j y 
tankiausios ligos. Nuo kar
ščio taip-pat kenčia pečkuriai 
ir kalviai.

Stiklo išdirbėjai iki pasku
tiniu laiky turėdavo sušilę 
stovėti ant šalty grindy. Da
bar labiausiai kenkia karštis 
nuo pagerinty pečiy. Žmo
gus iš temperatūros, siekian
čios 130° karščio, patenka į 
šaltą orą išėjęs į lauką ir ne- 
dyvai, kad gauna įvairias

—O aš, prisipažįsiu, maniau, kad Jai 
geri rašytojai.

—Et, čia kaipir lioterija: vienas išlo
šia, kitas pralošia. Štai kad ir Kuprinas. 
Atsimeni jo “Dvikovę”? Tenai oficieras 
Romanovas pamylėjo savo draugo moterį 
Šuročką. O aš du metai pirm “Dvikovės” 
parašiau apysaką “Užkampyj”, kurioj ofi
cieras pamyli draugo moterį ir yra toksai- 
pat alkoholikas, kaip Kūprino Nazanskis. 
Aš nesakau, kad jis perėmė mano idėją, 
bet kodėlgi jį garbina, o mano apysaką, 
atsimenu, net neatspaūsdino.

Jis karčiai nusijuokė.
—Taip, buvo laikas: nespausdino. 

Dabar, žinoma, ne tas. Be j a, 
jis kitokiu balsu
septintą mano jubilėjus: lygiai penkiolika 
mėty. Du-trys plunksnos draugai pasi
ryžo mane pasveikinti. Gal, ir tu užva
žiuosi? Paikino valgykloj, šeštoj valan-

Tankiai yra manoma, jog 
proto darbas sutrumpina am- 
žį, bet tas neteisybė. Profe
sijos, sujungtos su proto lau
žymu, atsižymi ilgu gyveni
mu. Jeigu daktarai gyvena 
palyginamai trumpai, tai tas 
paeina nuo rūpesčio, sujung
to su j y darbu ir neregulia- 
rišky valandy. Rūpestis, ne 
proto darbas trumpina amžį. 
Negana to: jeigu darbinin
kas bandyty daugiaus protu 
gyventi, jo amžis gaiety būti 
dusyk ilgesnis, negu kad da
bar yra.

Visose darbo šakose ligos 
gaiety būti išvengtos, darbas 
padarytas sveiku. Bet prie 
šiandieniniu aplinkybiy rei
kalinga, kad darbininko gy
vastis turėty piniginę vertę, 
kad darbo samdytojui apsi- 
mokėty pasirūpint apie žmo
gaus sveikatą ir gyvastį. 
Reikalinga, kad jis pagal tie
sas atsakyty už darbininko 
sveikatą ir gyvastį ir, nelai
mei atsitikus, tinkamai atly- 
girity. Reikalinga, kad dar
bininkai daugiaus interesuo- 
tysi valstybės tiesomis. Fab
riką turėty būti gražiausis 
namas, švaresnis už hotelį, 
su daugybe šviesos, tyro oro, 
be dulkiy ir smarvės. Joje 
atliekamas svarbiausis ir 
sunkiausis- draugijos darbas.

Dr. F. Matulaitis.

venimo. Jo proto niekas ne
pavogs, jis jo nepames, ne
sudegus, nenudėvės. Ir tuo- 
mi jys ! suteiksite prezentą

Chemija, mokslas, užsiimantis ti- 
rinėjimu viduriniu kūny medegy ir jy ypa
tybių; fizika tirinėja tik kūny veikimą, 
pav., kodėl vienas daiktas yra sunkesnis 
už kitą, kodėl daiktas puola, ritasi arba 
lūžta ir 1.1., o chemija tirinėja tik mede- 
gas, iš kuriy daiktai susideda ir jy ypaty
bes, pav., kodėl vienos medegos dega, kį- 
tos ne, kodėl deganti medega nyksta ir į 
ką ji pavirsta, kokios medegos susilieja, o 
kokios nežiūrint į sumaišymą vis atskirai 
laikosi ir 1.1.

Chemistas, žmogus užsiimantis 
chemija, chemijos profesorius.

Chemiškas, prie chemijos atsine- 
šantis; išskirstyta arba sudėta kūno me
dega pagal chemijos principus.

Chemiškai, pagal chemijos prin
cipus; pagal chemijos procesą ir opera
ciją. .

Chirografas, senovėj Vadinosi te
kis rankraštis, kuris buvo parašytas ant 
vieno lapo su perskyriu viduryj, t. y. žo
džiai turėjo persinešt ant antros lapo pu
sės, o pats vidurys likt tuščias; per tą 
tuštumą perkirpdavo ir vieną pusę pasi
imdavo vienas, o kitą—kitas, kaipo doku
mentą padarytos sutarties. Rašytas jis 
buvo to ranka, kuris apsiėmė ką-nors iš
pildyti (sugrąžint skolą,atlikt darbą irt. t.).

Chi rograf istas, žmogus, kuris 
pagal ant delno susikryžiavojusius žen
klus spėja ateitį ir laimę. '

Chirologija, perdavimas savo 
minties ranky arba piršty ženklais; chiro
logija naudojasi nebiliai ir kurti.

Chiromantija, spėjimas pagal 
ranką; pasakymas ateities nuotikiy ir 
laimės pagal ranky ruožus ir kitus jy 
ženklus.

erzino daugelį darbininky ir 
pirmyjy balspotoju didelė 
dalis, reikia tikėtis, nematė 
jau reikalo balsuot už socija
listu kandidatą, o kiti, gal, 
tyčia balsavo priešingai. 
Kaip ten nebūty, o McNa- 
mary prisipažinimas sumaži
no socijalistams balsy skait- 
liy ir jei dar gauta tiek, kiek 
ir nominacijoj, tai reikia su
prast, kad nemažai motery 
balsavo už socijalistus.

Pas lietuvius yra paprotys 
nupirkt dovany “geros” deg
tinės, “gero” vyno arba bač
ką alaus.

Ką jys sakytumėte, jei 
kas nupirktu jums nuody ir 
liepty gerti?

Alus, vynas ir degtinė yra 
nuodais, ir gaunantis tokią 
dovaną negali džiaugtis, ne
gali tikėt, kad jus esate jo 
draugu, kad jį guodojate ir 
mylite.

Geriausia dovana bus, jei 
jus pasiryžšite nuo šių Kalė
dų kaip-nors atpratinti nuo 
girtybės bent vieną žmogų. 
Tuomi suteiksite laimę jam 
ir kitiems žmonėms, kurie 
nuo jo priklauso. Tuomet 
jausitės nors ką gerą padarę 
pasaulyj.

Pirkdami žrūogiįi auksinį 
laikrodį, manote suteikę' jam 
brangią dovaną. Vienok kas 
iš to, jei nepasistengėte pir
ma išmokinti tą žmogų bran
ginti laiką, kurį ir paprastas 
budilninkas gali parodyt? Jei 
jūsų draugas arba giminė 
gaišys laiką ant menknie
kiu, jis nesupras jo brangu
mo, galite prikišti pilnus jo 
kišenius auksiniu laikrodžiu, 
jis vistiek nebus naudingu 
pasauliui žmogumi, jis vis- 
tiek bus ir pats savo priešu ir 
gyvęs kitu žmonių protu iš
galvotais įrankiais ir page
rinimais, jis naudosis ir tavo 
sunkiai uždirbtais pinigais, 
kuriuos tu praleidai ant laik
rodžio pirkimo, o pats neatly- 
gįs už tai pasauliui.

Geriausis tavo prezentas 
bus, bent vienam žmogui su
teiktas, jei tu išmokįsi ji bran
ginti laiką, jei išmokįsi su
naudot jį geriems darbams 
ir tikslams. Tuomet tavo 
draugas arba giminė pasida
rys šimtą sykiu laimingesnis, 
negu nešiodamas tavo dova
notą laikrodį, kuris jau nie
ko daugiau nereiškia, kaip 
tik blizgantį gabalą metalo.

tik protaujanti žmonės

ANT KELIO Į GARBĘ.
i Vertė J. Stropus

Artistas Davenport nupie
šė paveikslą iš sodiečiu gy
venimo, kur perstatoma mo
tina senelė su milžtuve vie
noj rankoj ir malku glėbeliu 
—kitoj. Ji grįžta į savo grin- 
čią, pamelžus karves. Ant 
skiedryno, kur ji kapojo, gu
li kirvis. Artistas sako ži
nąs ūkę, kur kas rytas moti
na senelė atksikelia anksčiau 
už kitus, kad pamelžt kar
ves, } prisikapot malku, iš
virt valgį ir išbudint vyrą ir 
sūnus.

Ji seniai jau užmiršo, ka
da būna jos gimimo diena. 
Ir štai atsiminę sūnus ir vy
ras, kad rytoj bus ta diena, 
nusprendė ndpirkt jai pre
zentą arba dovaną. Ką gi 
jie gali nupirkti? Po ilgo 
svarstymo nutarta nupirkt 
kirvį, nes senasis gana jau 
atkirstas ir nudilo, jai mal
kas bekapojant.

Ir ant rytojaus senelė at
randa ant skiedryno prie ka
ladės naują, blizgantį ir aš
tru kirvį. Ji suprato, kad 
jis jai nupirktas, kad ir to
liau ji galėtu malkas kapoti.

Vyras ir sūnus užganėdin
ti, manydami, jog jie pada
rė motinai geriausį dalyką, 
ką jie galėjo. Jiems ir ne 
galvoj, kad tokiu prezentu 
jie parodė motinai, kad ve: 
“Tu, mama, ir ateityj turi 
kapoti malkas. Jeigu vienas 
kirvis nudilo, tai še tali kitą, 
kuris atlaikys iki tavo mir
ties.”

Ir motina senelė eis vėl 
kas diena melžti karves, ka
pot malkas, virs valgius, va
lys namus ir dirbs nesuskai
tomą darbu skaitliu.

Kada ji pasimirs, tuomet 
vyras ir sūnus lementavos, 
gailėsis, o kaimynai sakys 
jiems, kad velionė buvo at
sakančiai aprūpinta, guodo- 
jarha ir mylima.

Miss. McDowell taip apra
šo darbą mėsinyčiose, kur 
pjausto mėsą dešroms.

“Nuo sienų puola šalti la
šai, grindys paplukę vande
niu, temperatūra siekia 38 F. 
daugiau šalčio negu ledaunėj; 
ten merginos, kurios pjausto 
kiaulieną dešroms, dirba 10 
vajandu ant dienos.”

Kai-kuriuose užsiėmimuose 
trenksmas ir užimąs atsilie
pia ant girdėjimo. Labiau
siai nukenčia gelžkelio peč
kuriai, inžinieriai, tiltu sta
tytojai ir audėjai. Vaikinai 
kartais apkursta besimokin
dami ama^o.

Nenormališkas oro slėgi
mas taipgi turi didelę įtekmę 
ant darbininko sveikatos. 
Ypatingai kenkia kasant tu
nelius ir dirbant po vande
niu. Dirbti parsieina geleži
niuose cilindruose, kuriuose 
būna suspaustas oras. Oro 
slėgimas cilindruose būna du 
arba trissyk didesnes, negu 
normališkas. Išrodo, jog čia 
ne tiek kenkia slėgimas, kiek 
staiga slėgimo permaina. 
Manoma yra, jog nitrogenas, 
kuris būna ištirpęs kraujuose 
po slėgimu, išėjus į orą, stai
ga pavirsta į gazą ir tokiu 
būdu uždaro kraujo sudyną. 
Paprasti ženklai tos ligos bū
na skaudėjimas kojų, svaigi
mas, dusulys, bėgimas krau
jo iš nosies ir akiu ir kartais 
net paralyžius. Apsisaugoti 
nuo apsirgimo nėra labai 
sunku. Pirmučiausiai į tą 
darbą turi eiti tik sveiki žmo
nės, o antra, oro slėgimas 
turi būti sumažinamas laip
sniškai.

Perdidelis vartojimas dar
be vieno kokio organo gali 
būti priežasčia ligos. Tarp 
tu galima paminėti telegrafo 
darbininkus, muzikantus, 
kriaučius

Jūsų už pinigus nupirktoji 
dovana gali likti pamesta, 
gali kas pavogti ją, jos nie
kas nebrangįs taip, kaip pats 
savęs, ir ji nusidėvės.

Žmogus už viską labiau 
brangina pats save. Pagerin
kite jį patį—ir jis bus dėkin
gesnis, negu jarqr duotumėte 
brangiausią dovaną. Jus ga
lite pagerinti žmogų, jei tik 
norite. Užrašykite jam laik
raštį, nupirkite mokslišką 
knygą, išmokinkite skaityt 
ir rašyt, jei nemoka, pamo
kinkite to, ko jis dar nežino.

Žmogus yra vertas tik 
tiek, kiek io protas-j veikia, 
kiek jis tobulas yra. Žmo
gus be proto yra niekas, yra 
tik mėsos gabalas. Pasiskir
kite nors vieną žmogų, ku
ris mažiau žino už jus ir iš
mokinkite jį, padarykite jį

Tuo labiau, kad męs eina
me prie demokratiškumo, tu
rime suteikt visai žmonijai 
lygias tiesas. Jei norime ga
lutinai panaikint vergiją, tai 
turime x ištobulinti žmoniją 
visą, o ne tik jos dalį, nes 
dalis visada liks viešpatau
jančia. Pusė žmonijos susi
deda ir moterų ir be suteiki
mo joms lygiu tiesu nebus 
laimės ir demokratiškumo 
pasaulyj.

Taip yra ir su moterų bal
savimu: per amžių amžius 
joms buvo uždarytos mo
kyklos, jos atstumtos nuo 
svarstymo visuomenės ir po
litikos reikalu. Ir ar protin
ga pasakyt, jog moters yra 
kaltos už to visko nesuprati-

(Tąsa).
Apie metą laiko aš nieko apie jį ne

girdėjau. Buvau du kartu užėjęs, bet 
neradau, paskui prisiėjo išvažiuoti. Kar
tą, peržiūrinėdamas naujus laikraščius, 
aš pamačiau bibliografiškame skyriuje jo 
vardą. Pasirodė, jog jis man išvažiavus 
išleido knygutę. Aš peržiūrėjau atsilie
pimus. Trijuose laikraščiuose buvo jo 
pavardė paminėta ir—o laimingas !- 
name straipsnyje vadino jį tamsūnu 
tame—kvailiu ir trečiame—idiotu.

Aš nusiunčiau jam sveikinančią tele
gramą.

Po keliu dienu aš užvažiavau pas jį. 
Įėjau į mažą žinomą prieškambarį ir jau 
norėjau į jo kambariuko duris baladoti, 
bet tarnaitė mane sulaikė.

—Ne, jie*) dabar didžiajam kamba
ryj. Tik pas juos dabar negalima

—O ką? Jis nesveikas? Ar miega?
Duryse pasirodė riebi išsigandusiu 

veidu senutė-teta, už jos dvi, taip-pat 
išsigandusios, jos seserietės.

—Ach, tai tamista? Meldžiame, už
eik štai čia—į jo buvusįjį kambarį.

Męs suėjome ir šiaip-taip(fsusėdome. 
Senesniąjai merginai teko atsisėst ant 
lovos.

—Seniai tamista nebuvai pasėmus,— 
prašneko pusbalsiu teta, kaip ir bijodama 
<ą-nors pabudinti.—Kiek permainų! O 
pas Aleksandrą... Tamista jau atleisk,— 
pas jį negalima. Jis dirba!—pridūrė ji 
išdidžiai.

—Jis dirba!—patvirtino seserietės.
. —Jis, žinoma, gailėsis... Vienok, pa

lauk, ryt ketvergas? Ketvergais jis pri
ima... po aštuoniu. Pas jį vienas—kitas 
susirenka. Literatai būna.

—Būna literatai,—patvirtino mergi
nos ir apskriti ju veidai švietė pasididžia-

giminei arba draugui. Gali
te pirkt, bet saugokitės nu
pirkt kirvį ir tuomi parodyt 
savo neprielankumą, neat- 
jautimą, įžeidimą. Supran
tama, jus nepirksite papra
sto kirvio, bet jūsų nupirktas 
prezentas gali reikšti jį. Da- 
leiskime, jus perkate žmogui 
kokį įrankį, kuriuo jis galės 
atlikti savo darbą, perkate 
rūbą, kurį jis galės dėvėt sa
vo darbe, perkate gėri muš, 
kurie užkenks jo sveikatai, 
perkate tą, kas atims greičiau 
jo pajiegas ir palaidos į kapą.

Bet kas tie jūsų pirkiniai, 
jeigu jie ir nekenktu žmogui, 
prieš paguodonę, prieš atjau
timą,,; prieš dvasišką ir pro
tišką žmogaus sustiprinimą?

—Cit... kas tai? O, Dieve mano, ar 
tik ne męs jam užkenkėme?

—Kas?—pasigirdo iš didžiojo kamba
rio.—Ivanovas? Koks Ivanovas? O, je, 
Aleksas! Vistiek darbas pertrauktas; 
kvieskit jį šičion.

—Kviečia įeiti,—sušnibždėjo teta, ir 
visos atsistojo.

Aš įėjau draugo kambarin. Jis atsi
stojo mane sutikti ir aš jo išpradžios nė 
nepažinau: jis užleido barzdą, kudlos su
šiauštos labiau, negu paprastai, o ypatin
gai persimainė jo aprėdalas: vieton pa
prasto pilko švarko, jis apsivilkęs mėli- 
nais, plačiu šikšniniu diržu perjuostais 
marškiniais ir apsiavęs didžiausiomis vel
tinėmis šliurėmis.

—A, labai malonu. Aš dirbau, bet 
keletas minutu pailsio — tas net gerai. 
Sėskis.

Iš kur tas, kaipir globiantis tonas? 
Kodėl taip išdidžiai atmesta galva? Tai 
ką reiškia pagarsėti!

—Taip, beveik metą nesimatėva. Dau
gel vandenio nubėgo.

—Matyt, tu pildei mano patarimą ir 
griebeisi ešeriu?

—Aš visuomet sakiau, kad gabumaą 
pats išlįs. Nemanyk, kad aš sąye per
daug augštai statau, kaip štai tie naujai 
pragarsėjusieji... Ne. Bet savo vertę aš 

Taip... Ką čia aš norėjau pasaky- 
Galva pailsta. Amžinas proto įtem

pimas! Kaip apie tą Čechovą Trigorinas 
sako? Tik užbaigsi vieną apysaką,—jau 
kita taip ir veržiasi ant plunksnos... Tu 
rūkai? Štai papirosai.

—Na, nuoširdžiai sveikinu; matau,tu 
pasiekiai viską, apie ką svajojai.

—Na, ne viską, bet jau dabar nuo 
kelio nenukrypsiu. Lemta literatu būti 
ir reik tą naštą nešti. Sunkus, erškėčiuo
tas kelias.

Jis atsisėdo ir užsimerkė, paskui pra
sijuokė.

—Kritikai man prikaišioja, kad aš 
senoviškai rašau... Kvailiai.

Aš jau sakiau, kad skaičiau visas tris 
jo knygutės kritikas, bet panašiu prikai
šiojimu neatsimenu. Tik toj, kurioj jį idi
otu vadino, buvo patėmyta, jog ne tame 
blogumas, kad senoviškai rašo, bet tame, 
kad kvailai. Vienok Aito atsiminimo aš 
jam nesakiau.

—Aš džiaugiuosi, jog rašau senoviš
kai sulyg Turgenevo, Gončarovo, Tolsto
jaus. O dabartiniu, tiesiog pasakysiu, 
nepripažįstu. Na, kas tie visi Andreje
vai, Gorkiai, Kūprinai?

nes
moka atlikt savo užduotis ir 
nėra parazitais. Žmogus to
kį jūsų [prezentą brangis ir 
džiaugsis iš jo.

—Na ką, ar būsi ketverge? Įdomu 
bus, atvažiuok,--šnibždėjo teta.

( —Labai (bus įdomu! — sušuko sese
rietės.

—Jis ką-nors perskaitys. Bus lite
ratai.

—Literatai bus...
Aš išėjau grynan oran ir giliai atsi

kvėpiau. Kur dingo mano mielas litera
tiškas vargdienis? Kaip permainė jį trijų 
bjauriu recenzijų padarytas garsingumas!

Viskas gerai, kas pasibaigia. Ilgus 
metus jis dar rašys. Jį kolios, o paskui 
koks draugas išnetyčiu ir pagirs. Žmonės 
pripras prie jo vardo—jis ir ištikro liks 
garsingu. Ir štai prieš mirsiant, matyda
mas ilgą savo niekingu ir visiškai niekam 
nereikalingu kningu eilę, jis pasakys: gy
venimas mano nedovanai praėjo: per ke
turias dešimtis metu aš dirbau ir mano 
vardas ilgai nenumirs. e

Ir pataikūnai (nes jis, žinoma, turės 
pataikūnu, kaip ir visi “garsingieji”), vai- 
pydamiesi patvirtįs:

—Ach, žinoma-gi, nenumirs! Ilgai, 
ilgai nenumirs...

"Keleivis”, kalbėdamas 
apie nepasisekusius socijalis
tams rinkimus Los Angeles’e, 
kaltina tame moteris, kurios 
miesto urėdninku nominavi- 
me dar negalėjo balsuot ir 
tuomet socijalistu kandida
tas gavo beveik du sykiu tiek 
balsu, kiek visos partijos, o 
rinkimuose, kada ir moters 
gavo balsavimo tiesą, socija^ 
listu kandidatas tegavo tiek 
pat balsu, kiek ir nominaci
joj. Iš to daromas “Kel.” 
išvedimas, kad moters balsa
vo už kapitalistu kandidatą 
Alexanderą ir priduriama 
štai kas:

“Pasirodo, kad moterų bal- 
■savimas netik naudos neat
neša, bet dagi blėdingas dar
bininku partijai. Jeigu jau 
vyrai, kuriems kasdiena rei
kia nešti ant savo pečiu šitos 
tvarkos sunkumą, negali su
siprasti ir nebalsuoja už sa
vo luomos kandidatus, tai iš 
moterų to nė reikalauti ne
galima, Ir labai musu pir
meiviai klysta, manydami, 
kad moterų balsavimas gali 
pagerinti dalyku stovį. Tarp 
moterų visuomet didesnis 
nuošimtis yra fanatiku ir 
bažnyčios palaikytoju, o to
kios visuomet bus priešingos 
progresyyiškam judėjimui. 
Jos greičiau balsuos uz savo 
kunigą, negu už kokį ten so- 
cijalistą, kuris, kaip jos gir
dėjo nuo savo klebono, neti
ki į Dievą. Tą jau aiškiai 
mums parėdė Los Angeles 
rinkimai.”

Mums rodos, kad tokis iš
vedimas yra klaidingas.

Jeigu imti Los Angeles’o 
asitikimą, tai niekas negali 
tikrinti, jog didelė moterų 
dalis ten neatidavė savo bal
su už socijalistu kandidatą. 
Tuo labiau, kad jis gavo tiek 
-pat balsu, kiek ir nominaci
joj. Juk kada buvo nomina
cija, tuomet McNamaros dar 
skaitėsi nekaltais,kapitalistu 
aukomis. Tikėtasi, kad by
los bėgis žymiai bus paleng
vintas, jei socijalistai paims 
valdyt miestą. Ne tik socija
listai, o unijistai ir netoli vi
si darbininkai tuomet jautė 
reikalingumą apgint McNa
maras, todėl ir balsavo už 
socijalistu kandidatą. Kada 
gi įvyko rinkimai, tą pačią 
dieną McNamaros prisipaži
no esą kaltais. Dar porą die
nu prieš tai jie jau pasisakė, 
jog prisipažįs. Tokis netikė-
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—Aš norėčiau, Rožyte, ži
noti, ką tu manai apie mirtį: 

. ar tu tiki, kad dar gyvęsi 
kada po mirties, ar ne?

—Suprantama, tikiu.
7—Tai dar gerai, kad į 

dievę nepavirtai, o šiaip
toli visi socijalistai pradeda 
netikėt.

—O tu, mama, ar tiki?
—Taip, dukrele, aš tikiu, 

kad aš turiu dūšią, kuri eis į 
dangų arba pragarą po mano 
mirties.

—Neblogas ir tavo tikėji
mas, tik gaila, kad plačiau 
man nepaaiškini.

—Kbkio tu dar platumo 
nori? Tu tiki ir aš tikiu— 
taigi ir atliktas kriukis.

—Bet aš tikiu, kad aš po 
mirties gyvęsiu, o tu sakai, 
kad tik kokia tai tavo dūšia 
gyvęs.

—Aš nesuprantu, Rožyte, 
ką tu kalbi. Juk tavo kūnas 
irgi numirs, o liks gyva tik 
dūšia.

—Ne, mama, aš netikiu, 
kad mano kūnas kada-nors 
galėtų numirti.

—Tegul tave galas, duk
rele! Nors aš tave ir labai 
myliu, vienok nenorėčiau, 
kad po mirties sugrįžtum į 
mano stubą.

—Mažu, į tavo stubą ne- 
grįžšiu, vienok gyva liksiu.

—Tai tu valkiosies po lau
kus ir namus žmones gązdin- 
dama? O juk tu sakiai man, 
kad šmėklų nėra, o pati nori 
ja pastot.

—Nemislyk, mama, kad iš 
manęs bus ta pati Rožytė, 
kaip šiandien.

—Aš žinau, kad ne: 
kokia-nors šmėkla.

—Ir šmėklos nebus.
4 .

bus

—Iš manęs pasidarys kitų 
kokių-nors organiškų kūnų 
dalelės.

—Tai tu, Rožyte, tiki į tą 
kvailą tikėjimą, kad 
gaus dūšia eis iš kūno 
ną?

—Netikiu aš tam.
—O kaip?
—Aš tikiu, kad iš

žmo- 
į kū-

mano 
kūno pasidarys augmenų ir 
gyvūnų dalelės, o apie dūšią 
aš tau nieko negaliu daro- 
dyt, kaip ir tu man.

—Tai tu pasiversi į žvir
blius, dilgėles, dagius ir 1.1.?

—Mažu, tūlos mano kūno 
dalelės pateks ir į šitų veis
lių kūnus, o kitos—į kitokius.

—Kaip tu gali darodyt 
tai?

—Tu, mama, matai au
gant javus ant laukų ir, tur
būt, žinai, kad be trąšų jie 
neauga. Iš ko daromos yra 
trąšos, tu pati žinai,—juk 
tai vis puvėsiai organiškų 
kūnų.

Kokių kūnų?
Tokių, kurie turi savyj 

gyvybę ir tam tikrus veiki
mo organus tos gyvybės pa
laikymui.

—Na ir kaa-gi?

su-—Visi organiški kūnai 
sideda iš celių ir dar smul
kesnių medegų. Tos celės ir 
medegos pasidaro iš kitų or
ganiškų kūnų. Taip tu val
gai ne akmenis, ne plytas, 
o augmenis, mėsą ir kitus 
organiškų kūnų maistus. Tie 
daiktai, kuriais tu maitinies, 
kada-nors gyveno, maitino
si kitais organiškais kūnais. 
Tavo kūnas laikosi, auga ir 
gyvena todėl, kad tu imi į 
save kitus kūnus ir tuomi 
daugini savo kūno celes arba 
pripildai nusidėvėjusiųjų vie
tas.

—Bet kaip apie augmenis?
— Augmenys maitinasi, 

kaip ir gyvūnai. Neduok jiems 
organiškų kūnų, ir jie ne
augs. Tu gali pastebėt, kad 
javai auga geriausiai tada, 
kada ant lauko uždėta gana 
trąšų. Antrą metą javai bū
na jau menkesni, trečią — 
dar menkesni ir 1.1., kol vi
sai nustoja derėt. Iš to aiš
ku, kad jie maitinasi mede- 
ga išsileidusių organiškų kū
nų. Tuos pačius javus leisk 
supūti, jais maitįsis nauji 
diegai arba žolės. Ir kadan
gi pasaulyj vieni daiktai mir
šta, jų medega pasileidžia, 
arba išsiskirsto, tad yra pro
ga naujiems kūnams gimti 
ir augti. Jei neįvyktų taip 
vadinamo suįrimo tarp aug
menų ir gyvūnų, tuomet vi
sai negalėtų gimti ir augti 
nauji gyvūnai ir augmenys. 
Vistiek prisieitų pjauti vie
niems kitus ir maitintis. Tei
sybę sakant, taip ir daroma 
išdalies: vieni augmenys nai
kina kitus, vieni gyvūnai 
skerdžia kitus, - kad gaut 
maisto.

—Aš tam prisižiūrėjus, Ro
žyte, bet kaip tu manai gy
vent po mirties?

—Su žmonėmis yra taip- 
pat, kaip su augmenimis ir 
gyvūnais. Kada mūsų kū
nas nustoja veikęs, t. y. ka
da jo mašinerija susigadina 
ir negali užganėdinti kūno 
celių, tad celės ima skirsty
tis, o jomis maitinasi aug
menys ir vabalėliai bei kir
mėlaitės. Jomis gi ir jais 
vėl paskui maitinasi augme
nys ir gyvūnai. Vanduo, vė
jas, šiluma ir patys gyvūnai 
išnešioja medegą iš žmogaus 
kūno gana toli ir ji patenka 
į tuos augmenis ir gyvūnus, 
kuriais ir žmonės maitinasi, 
— todėl buvusioji žmonėse 
medega neretai patenka vėl 
į žmones. Taigi ir aš, ir tu, 
mama, nenumirsime niekad, 
tik mūsų pavidalas persimai
nys.

—Tu, Rožyte, uždaviai šian
dien man tokį klausimą, kad 
aš tikrai neužmigsiu.

—Klausimas, mama, yra 
labai lengvas ir matomas. 
Jei tik pasistengsi arčiau su
sipažinti su augmenimis, o 
paskui—su gyvūnais, tai aiš
kiai suprasi, jog tu jau dau- 
gelyj formų buvai ir dar į 
daugelį pereisi.

Tankiai merginos mėgsta 
pasigirti savo jaunikiams, 
kokius komplimentus sutei
kė joms kiti vaikinai. Joms 
rodos, kad tokis pasigirimas 
perstatys jas augštesnėmis 
vaikino akyse ir jis dar la
biau prisiriš prie jos. Joms 
rodos, jog pasigirimas, kad 
vaikinai jas nusivesdavo į te
atrus, sodus,nupirkdavo įvai
rias dovanas, rašydavo laiš
kus ir prisipažindavo meilėj 
bei suteikdavo įvairius pa
tarnavimus,—yra geru pasi- 
garsinimu, pasirodymu. Ga
lite patėmyt, kad didelis 
merginų skaitlius nuolatos 
pasakoja vaikinams, jog tas 
vaikinas ten ir ten taip buvo 
į ją įsimylėjęs, kad norėjo 
nusižudyti, kad kitas vaiki
nas jai nupirkdavo tokias ir 
tokias brangias dovanas, kad 
tas ir tas vaikinas ją -išsi
vesdavo šen ir ten ir nesigai
lėjo išlaidų, kad tas ir tas 
jai rašinėja laiškus ir t. t. 
Žinoma, vaikinas klausos, jis 
nesipriešina, bet jo galvoj 
verda visai priešinga mintis, 
perstatanti pasakojančią 
merginą prastu paukščiu. Ir 
protingas vaikinas visuomet 
šalinasi nuo tokių merginų, 
kurios giriasi kitų vaikinų 
suteiktais komplimentais. 
Galite patėmyt, kad besigi
nančios merginos visuomet 
pasilieka senmergėmis ir pri
verstos sakyt, jog jos neno
rėjo ištekėk ir nesiskubina 
net dabar, nes kaipgi apsi
gint nuo gėdos?

Kada jos sęsta, nervų sis
tema ir smegenų mechaniz
mas dar labiau susigadina, 
pasigirimai dar labiau ima 
bujot ir virst net į nesąmo
ningus, beprotiškus, pasakiš
kus. Tuomet mergina apie 
ištekėjimą gali ir nesvajoti.

Dar tankiau senmergės pa
sakoja, jog joms buvo ten ir 
ten, tiek progų ištekėt, vie
nok jos vis nepaisė ir neno
rėjo ištekėt. Kiekvienas ma
nantis vaikinas patėmyja, 
jog tokia mergina arba me
luoja arba yra tiek negera, 
kad kiekvienas vaikinas, pa
ketinęs su ja apsivest, pas
kui mėtė. *

Mergina neprivalo girtis, 
neturi pasakot apie kitų vai
kinų dovanas ir gerumą, jei 
ji nori atkreipti į save jauni
kio atydą, jei ji nori, kad jis 
persistatytų ją gera mergi
na.

Prie to niekad nereikia 
girti kitų vaikinų savo jau
nikio akyse. Lai jie ir labai 
gražiai būtų atsižymėję tū
luose atsitikimuose, lai jie 
būtų tave ir geriausiai apdo
vanoję, lai jie būtų ir man
dagiausiai į tave atsinešę, 
vistiek nekalbėk apie tai sa
vo jaunikiui, nes jis nori, jis 
jaučia, kad tu pripažintum 
jį kilčiausių, geriausiu žmo
gumi, kad tu neatrastum nė 
vieno, kuris galėtų būti to
kiu pat, kaip jis, kuris galė
tų veikti geriau už jį, mylėti 
geriau už jį. Vaikinas įieš
ko tokios merginos už pačią, 
kuri myli ir guodoja jį labiau 
už visus kitus, kuriai kiti iš
rodo menkais žmonėmis. Tai
gi niekad nereikia girti kitų 
vaikinų, niekados nerei
kia persistatyt jų. tiek pat 
gerais, kaip jis, už kurio no
rėtumėte ištekėt, tuomet tik 
vaikinas skaitys, kad tu esi 
dora? gera ir tinkanti į šei
mynišką gyvenimą.

Dar geriau, jei mergina 
ne tik taip persistato savo 
jaunikio akyse, o ir mano 
taip apie jį. Tuomet ji įsi
myli į jį pilnai, lieka tikra jo 
draugė ir iš tokios meilės 
paskui pati turi džiaugsmą.

Marė Vaitekaitienė.
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Korespondencijos
Jersey City, N. Y.

3 gruod. čia įvyko milži
niškas gaisras United State 
express kompanijos name. 
Sudegė 200 arklių ir vežimų. 
Blėdies apskaitoma ant 2 mi
lijonų dolerių. 4 gruod. iški
lo gaisras popierinių dėžučių 
dirbtuvėj. Ugnis pasirodė 9 
vai. ryte ir liepsnavo iki 7 
vai. vakare. Ten dirbo 600 
darbininkų ir visi liko be dar
bo. Prie U. S. expreso kom
panijos dirbo apie 500 darbi
ninkų. Tokiu būdu čia atsi
rado lOdO suviršum bedar
bių. ' A. A. Rėklaitis.

Grand Rapids, Mich.
Šitas miestas žymiai plati

nasi visokiais užsiėmimais ir 
išdarbiais. Taip-pat ir lietu
vių kolionija auga. Štai šio
mis dienomis atvyko iš Chi- 
cagos vienas žymesnis lietu
vis J. K. Valinskas, kuris ža
da apsigyventi Grand Rapid- 
s’e ir užsiima spaustuvės 
darbais. Dėl geresnio išgar
sinimo tarpe lietuvių savo 
užsiėmimo, atspaude jis ant 
popierų apgarsinimus ir pa
davė vaikui, prašydamas, 
kad tas išdalytų žmonėm. 
10 d. gruodžio vaikas su ap
garsinimais nuėjo pas lietu
višką bažnyčią, kad išdalyti 
apgarsinimus žmonėms ei
nant po pamaldų. Tą dieną 
biskį lynojo ir vaikas, kavo- 
damasis nuo lietaus, prisi
glaudė prie bažnyčios du
rių; tame tarpe pakišt, vieti
nis klebonas W. Matulaitis ir 
išvydo stovintį vaiką su po- 
pierom pas duris; klebonas 
čiupt, vaikui už ausies ir sa
ko : ‘ ‘Ką tu čia turi do popie
ras? O gal, cicilikų, bedie
vių? Davaišia!” Noroms ne
noromis turėjo.vaikas atiduo
ti klebonui popieras, nes jau 
vaiko ausis braškėjo beveik 
kruvina. 4$

Tai kaip kunegelis vaikus 
mokina, kad net ausis nori 
nulaužti.

V. M. Rimkevičius
Pocahontas, HI.

6 gruod. tapo suvažinė
tas pasažierinio trūkio Juo
zas Gudaitis. Velionis turėjo 
28 metus amžiaus, paėjo iš 
Suvalkų gub., Naumiesčio 
pav., Griškabūdžio parapijos, 
Šiedvigių kaimo. Jo motina 
ir du broliai gyvena Lietu
voj, o vienas brolis Becke- 
meyer’e, III. Palaidotas lino 
su bažnytinėm ceremonijoms. 
Kadangi jis prie jokios drau
gystės nepriklausė, tad lai
dotuvės atliko vietinė unija, 
}<uri visuomet išleidžia 150 
<aol. ant savo narių laidotu
vių. Buvo ir muzika.

Tik didelę gėdą padarė ve- 
lionio^pati visiems lietuviams, 
kadangi ji su savo seseria už
sipuolė ant atvykusio iš Be- 
kemeyer, kuris, rodos, irgi 
buvo išsitraukęs. Ginčai tarp 
jų buvo taip triukšmingi, 
kad svetimtaučiai sustojo ir 
klausės. Mat, žinoma ir jos 
sesuo tikėjos gaut posmerti- 
nę ir bijojo, kad ji nepatektų 
broliui, todėl ir ginčytasi, 
vienok nė vienam, nė kitam 
nieko neteko.

Šermenyse buvęs.
Grand Rapids, Mich.

Gruodžio 10-tą d. atsibuvo 
prakalbos ir deklamacijos 
svetainėj ant kampo W. Le
onard ir Turner gatvių. Pa
rengė Simano Daukanto 
draugija; žmonių prisirinko 
nemažai. Kalbėtojas buvo iš 
Chicagos pakviestas dakta
ras A. K. Rutkauskas ir vie
tinis L. Braškis.
kalbėjo apie SimandĮ Daukan
to gyvenimą; aiškint viduti
niškai. Po tam ki 
A. K. Rutkauskas.

į Braškis

bėjo dr. 
Daugiau-

■■■■■■i

15c
20c

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

Ką-nors užsisakydami visada ad
resuoki! taip:

Telephone So. Boston. 845 M

DR. F. MATULAITIS
495 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Valandos: \

Nuo 12-2 dieną ir nuo 7~Tvirk a*
Nedėliomis iki 3 vai. po piet.

JOVARO LAIŠKAS.

Susirinkimai.
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uot laike
* rinkimo.

iūbo pir- 
Kubilskis.

rodyt, tad kvotėjas nuleido 
nosį ir sakė, jog girdėjo nuo 
lietuvių. Taip ir neišdavė po
pierių. Brocktonietis.

South Bostono Lietuviu Jaunuomenės 
Ratelis turės susirinkimą Panedėlyj, 18 
d. gruodžio, 7:30 vai. vakare, po num. 
339 W. Broadway, So. Boston, Mass. 
Kiekvienas narys šios draugijos privalo 
neatbūtinai pribūti, nes bus išduotas 
raportas stovio kasos ir rinkimai virši
ninkų 1912 m. Sekr. J. Lekavičius.

Koncertas ir šokiai.
Rengia D. L. K. Gedemino Benas, at

sibus Subato j, 30 gruodžio (Dec.), sve
tainėj Dahlgren Hali, kampas E ir Sil
ver sts., So. Boston, Mass. Prasidės 
7 vai. vakare ir trauksis iki 12 nakties.

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.

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 
viršininkų ir balsavimas kaslink orga
nizatoriaus reikalingumo. Taipgi ne
pamirškite apreiškimy blankas išpildyti 
ir priduoti. Ateidami atsiveskit naujy.

Sekr. M. Tamošaitis.

Vienatinis Lietuvys KostumeriŠkas 
KRIAUClUS 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 BUKANTIS
77 a Endicott st., Boston, Mass.

> OFFISAS RANDASI: g
■ 30 W. Broadway *

SO. BOSTON. MASS. *

VADOVAS KELIAUJAN
TIEMS Į AMERIKĄ IR 
IŠKELIAUJANTIEMS.

Jeigu nori žinot apie visas laivų kom- 
S’‘a.s, kokie yra laivai, iš kur jie iš- 

ia ir kur priplaukiat kiek kur yra 
mylių, kur randasi didieji kompanijų 
offisai, kokius žmones įleidžia j Suvie
nytas Valstijas ir kokių neįleidžia, kiek 
vertes turi kitę žemių pinigai, tai pri- 
siusk 15c* stampom žemiau nurodytu 
adresu, o apturėsi minėtą knygelę.

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

Jau arti 18

jydau ir at- 
’racijas. Tė-

šiai kalbėjo ąpie religiją, do
rą, tautą ir dvasią; kalbėjo 
beveik 3 valandas laiko, o vis 
tą patį ir tą patį atkartojo; 
priminė biskį ir kitokių punk
tų, bet į juos klausytojai ma
žai atkreipė atydos, nes be
sėdint ir beklausant atkarto
jimų jau ir nusibodo visiems; 
kai-kurie jau ^j^dėjo žio
vaut, snaust ir sapnuot, kiti 
pradėjo eit laukan iš svetai
nės, o kalbėtojas A. K. Rut
kauskas vis lieja ir lieja apie 
dorą ir dvasią. Galop, maty
damas kalbėtojas, jog klau
sytojai eina laukan, sutrum
pino savo kalbą ir užbaigė. 
Po tam biskį kalbėjo vedėjas 
Simano Daukanto Draugi
jos prakalbų ir pirmininkas 
J. Garnupis. Šis geriausiai 
atsižymėjo savo prakalba. 
Pabaigus kalbėt J. Garnu- 
piui', vienas iš klausytojų at
sistojo ir meldė, kad Rut
kauskas paaiškintų nekuriuos 
savo kalbėtus žodžius. A. K. 
Rutkauskas, biskį patylėjęs, 
pradėjo aiškinti užklausimą, 
bet visai ne tą išaiškino, kas 
buvo klausta ir, net nepabai
gęs dalyką aiškinti, pasakė 
kad ta ypata nieko nežino ir 
nesupranta, jog reikalauja 
paaiškinimo. Po to kitas 
klausytojas vėl meldė Rut
kausko paaiškinti keletą žo
džių iš kito punkto. Taip-pat 
ir antram paaiškino, jog ne
galima buvo suprasti.

Tokios prakalbos neikiek 
neišlavina žmonių. Męs jas 
galime girdėti kiekvieną ne- 
dėldienį bažnytėlėj.

Deklamatoriai, deklamuo
dami, pailso, nes turėjo savo 
viduriuose ruduko perdaug.

V. M. Rinkevičius.
Montello, Mass.

3 gruod. vietines Lietuvių 
Ukėsų Kliūbas surengė vie
šą susirinkimą pobažnytinėj 
salėj, kad aptarti, už ką lie
tuviai turėtų bą 
miesto viršinink 
Susirinkimą vedė 
mininkas p. P.
Žmonių prisirinko pusėtinai.

Vienas iš publikos pranešė, 
kad susirinkime yra socija- 
listų kandidatas į majorus, 
kuris norėtų keletą žodžių iš
tarti. Tuomet p. M. K. Ja- 
kavonis pradėjo spirtis, kad. 
neduot jam kalbėt. Po ilgų 
ginčų nutarta leist kalbėt. Ir 
kaip tik socijalistų kandida
tas pradėjo kalbėt, tuoj has
ten pranešė apie tai kunigui 
Dragunavičiui, kuris marš, 
marš, ir atėjo ant pagrindų. 
Sustabdęs kalbėtoją paklau
sė, kenočįą prakalbos. Pir
mininkas atsakė, kad Ūkėsų 
Kliūbo. Iš publikos pasigir
do balsai, kad tai ne kunigo 
dalykas, išvadintas jis grino- 
rium ir pasakyta, kad salė 
priklauso ne jam, o monte- 
liečiams. Kunigas, matyda- 
mąs, kad nieko nepeš, ėjo 
laukan, murmėdamas: “Aš 
su jumis, kaip su žmonėmis, 
o jus su manim, kaip su žvė
rių.”

Dievuočius gi, kuris pa
kvietė kunigą, pradėjo rė
kaut ir čirkšti salėj, sakyda
mas, jog čia nevalia socijalis- 
tams kalbėt. Jis sakėsi esąs 
bažnyčios prižiūrėtojas ir ga
lįs sulaikyt susirinkimą. Nu
tarta išstumti jį laukan, kas 
ir padaryta. Ilgai jis spardė 
salės duris, kol tik pailso.

Neprošalį bus paminėti, 
kad pereitą pavasarį vienas 
žmogus čia norėjo išsiimt pi
liečio popieras ir nuėjo pas 
kvotėją. Ant visų klausimų 
atsakyta gerai, tik užmiršta, 
kas buvo prezidentu prieš 
Ropseveltą. Čia ir ėmė kvo
tėjas vadinti žmogų bedie
viu, • anarchistu, nepripažįs
tančiu įstatymų, prigulinčiu 
prie šaikos prastų žmonių ir 
t. t. Kada žmogus liepė da-

Malonieji Draugai!
Nuo jūsų vėl gavau pini

gų—aukų. Pradžioje lapkri
čio iš krasos atsiėmiau 47 
rub. 42 kap. Tariu širdin- 
gą--širdingiausį visiems au
kavusiems ačiū...

Dabar lyg akmuo nuo šir
dies nukrito ir lengviau atsi
kvėpiau, kaip tais Jūsų skam
bučiais apsimokėjau skolas, 
kurias besigydydamas ir ki
tų savo neatbūtinų reikalų 
atlikimui buvau padaręs.

Viso gero Jums! Spaudžiu 
Jūsų meilingas rankas ir lie
ku su širdingu jausmu vi
siems darbo žmonėms ir ma
loniems draugams

Jovaras.

Jei norite nusiimt gražią
FOTOGRAFIJA

Tai ateikite pas
PALK PHOTO CO.

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

statomą fotografiją už žemiausią kainą 
be ekstra užmokesčio vaikams. Nui- 
mame fotografijas visokių grupų, susi- 
rinkimy, piknikų ir ką tik galim nuimt 
su mus didele Kamera. Atsilankydami, 
atsineškite šį apgarsinimą, o nuteisime 
pigiau. Neužmirškite antrašo:

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

LIETUVIS Al-LENKlS AI-RUSIŠAS

DAKTARAS
Vienatinis itiųs tau
tos Medicinos Profe
sorius Massachusetts 
steite. 
mėty, kaip aš pasek- 
mingaUgydau ir at- 
lieku/^racijas. Tė- 
mykil! Neik jieškot 
manę į aptieką ant _________
kampo jk) 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 6 iki 9 vai. vakare.

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

Telephone Richmond 1967-R.

NAMINE mokykla
GRAMATIKA angliškos kalbos 

mokytis be mokytojo (apdary
ta)................ ........................... 11.00

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

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

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

Pinigus siyskit per Money Or- 
de r šiuo adresu:

P. MIKOLAIN1S
Box 62, New York City.

DOVANOS.
Jeigu manote pirkti dėl savęs arba 

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

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

Reikalingas
Barzdaskutis arba 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 už 2c. štam
pą dėl 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.
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5 Tel. 1990 Roxbury . S
| DR. M. J. KONIKOW *
1 548 Warren Street 

Prieš Elm Hill Ave.
ROXBURY, MASS.

Valandos: 2-3 |r 6-7 P. M.
I Nedalomi* 2-4 P. M.
; Kalba rusiškai, vokiškai ir ang- 
' liškai.

o)

KNYGOS 
gaunamos “Laisvės” spaustuvėj. 

ČENSTAKAVO KLIOŠTORIAUS 
SLAPTYBES arba kruvini Do
rn azo Macocho darbai. Su pa v.. 15c 

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

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

MEILES KARŠTLIGE
VĄDOVAS 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

242 Broadway, So. "Boston, Mas*.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA
APTIEKA

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

EDVARDAS DALY 
Savininkas

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

męs prisiusime gyduoles per expresą.
.... -■.■■'■■■.■■iasa-" r t—r'i- t-i - toi
........ ....................  M.......

Didžiausias Lietuviškas 
KNYGYNAS MONTELLO, MAS&Į

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 laikraščius. T*; 
užlaikau visokiu geriausiu * 
lietuviškos trejankos. K*' 
pas mane už $1 vertos k* 
kio tavoro, tam 
KALEND0RT* 
siuačia" 
tiSOc

4
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B. Montvid
224 W. 9th st., So. Boston, Mass.
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RAŠYK man šendi, o rytoj jjausi mano lietuviškų iliustruotą Katalogą: 
puikiausią armonikų, konceriinkų, klcrnetiį, smuikų, triubų ir tt. Lietuviškų 
knygų fontaniniu - auksiniu plunksnų ir kitokių visokių daiktų.

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

SENIAUSIA lietuviška prekyste, kuri nuo 1902 m. teisingom prekcm išpildo užssakymus (j 
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.

25c., 50c.

su 
taipgi valgį be 
uo adresu:

----
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Vioiinoc 7uiinc ir į šaltąją pasodinti Adomas 
V Ivllllvo £41Iivb Jakavičius, Jonas Vašelaus-

Nedėlioję, 17 gruod. Lietu
viu Ukėsu Kliubas savo me
tiniame susirinkime išrinko 
sekančius viršininkus: Prezi
dentas J. P. Tuinila, Vice- 
Prezidentas Ch. 'Pratapas, 
Protokolu Sekretorius J. 
Povilonis, Fin/ Raštininkas 
A. - Evaškevičia, Iždininkas 
J. Komich; Board Direkto
riai: M. Mizara, A. Latvins- 
kas, J. Slivkoski, P. Žukas, 
J. Neviackas, P. Staniu Mar
šalka J. Galinis, Salės užžiū- 
rėtojas A. Latvinskas.

kas, Jurgis Plowoski ir Juo
zas Banionis iš No. 105 W. 
Fourth gatvės. Visi jie kal
tinami užpuolime tūlo Fla
herty iš No. 103 W. Third 
gatvės ir sumušime jo ant 
kampo A gatvės ir Fourth 
gat. Visi jie pirma gėrę 
karčemoj ir susikivirčijo su 
Flaherty, už ką paskui už
puolė ant jo. Peštynėse var
toti ir peiliai.

Kataliogas Visiems Dykai!
Kožnas žmogus mokantis skaityti 

privalo turBti musų Kataliogų, kuriam 
atras dai ;elį visokių daiktų. _ Musų 
JBanka priima pinigus užčėdyjimui ir 
moka ą-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 Sc @

2342 SO. LEAVITT ST. CHICAGO, ILL.

t GOLDEN WINE CO
-------- Importuotojai visokių---------

DIDŽIAUSIAS / z w jr- w y a a • LEIDŽIAMAS 
DARBININKŲ • • ĮZ" ( B V/ /% 7 7 1.1171. SOC.
SĄVAIIINIS 0 V SĄJUNGOS
LAIKRAŠTIS AMFRIKOJB

KOVA”

Nedėlioj lietuviu socijalis- 
tai So. Bostone turėjo kon
certą. Sakyta du monologai 
—“Davatka” ir “Beprotis” 
—deklemacijos, ant klemeto 
grąjita marselietė ir kitokiu 
margumynu. Publikos buvo 
didelis skaitlius.

So. Bostono teatrališka 
draugija po vardu šv. Kazi
miero R. K. lošė teatrą “Ge
novaitę” subatos vakare šv. 
Augustino svetainėj. Kadan
gi veikaliukas yra fantazija, 
tad sunku buvo atsakančiai 
sulošt, vienok visgi rolės iš
pildytos vidutiniškai ir scena 
atrodė gana gražiai.

Thųmas Temme, 21 metų 
žmogus, pasikorė savo pet
nešomis Somervilles policijos 
nuovade nedėlios ryte. Jis 
buvo suareštuotas ant Con
cord avė. už girtybę.

62 mėty amžiaus senis, Da
niel Collins, gyvenusis No. 
661 E. Fourth gatvės, So. 
Bostone, liko atrastas negy
vas ant savo lovos. Vienas 
gazo kranukas buvo atsuk
tas. Namo savininkas Hen
ry Dupplissey pašaukė dak
tarą Leavy, kuris pripažino, 
jog senis pasimirė nuo gazo. 
Mirtis atsitikus išnetyčiu.

21 metu amžiaus vaikinas, 
Samuel Epstein, bandė nu
šauti savo tėvą 16 gruod. d. 
No. 102 Portland gat., North 
End, kur jo tėvas laiko lem
pu krautuvę. Jis įėjo į ją ir 
pasakė tėvui, ar jis vis dar 
nenusileidžia. Tėvas spėjo 
tik ištarti jo vardą, kaip Sa
muelis šovė į jį, o paskui- į 
save. Į tėvą pataikyta trys 
šūviai. Abu nuvežti į Relief 
ligonbutį. Daktarai tvirtina, 
kad jiedu pasveiks. Sakoma, 
kad sūnus įsimylėjo į kokią 
tai Lillian Thomer iš Matta- 
pan, gyvenančią po No. 11 
Hansbarough gatvės. Ji turi 
tik 18 mėty, todėl jos tėvas 
nenorėjo jos išleist už Epstei- 
no, kadangi abu esą jauni ir 
jis mažai uždirbąs. Samuelis 
prašė, kad tėvas padidintu 
jo algą už daroą krautuvėj, 
bet tas atsisakė ir taipgi 
priešinosi jo apsivędimui. Be 
to, kaip vienas krautuvės 
darbininkas sako, šovimo die
noj jiedu su tėvu susiginčiję 
apie pinigus. Tėvas sakęs, 
jog Samuelis neįdėjo į regis
ter! visu pinigu, už ką sūnus 
paketinęs tėvui atmokėt ir 
išėjęs. Paskiri jis sugrįžo ir 
šovė. x

x 'Virš 3000 žydu, šios šalies 
ūkėsu, nedėlios vakare pripil
dė Faneuil Hali. Daugelis 
laukė už duriu, nes jau netil
po į vidų. Po karštu pra
kalbu išreikšta rezoliucija, 
reikalaujanti, kad Jungtiniu 
Valstijų prezidentas, kong
resas ir senatas pasiskubintu 
trupinti šios šalies ūkėsus 

*:įos žvėriškumo, ku- 
via amerikonišku 

*mme.

Kada nedėlioj po pietų Er
nest Narcisi sugrįžo namo 
prie No. 40 Waitt gatvės, 
Revere, ir žengė j namą, pas
kui jo priėjo žmogus ir kirto 
jam per gąlvą. Narcisi šoko 
gintis ir 'užpuolikas leidosi 
bėgt. Pranešta policijai, ku
ri ketina areštuot tūlą John 
Corrado nuo North gatvės iš 
Bostono, nes Narcisi seniai 
jau turėjęs vaidus su juo.

Ateinančioj nedėlioj, 24 
gruodžio, St. Omer salėj at
sibus prakalbos, surengtos 
60 Jip. L. S. S. Prasidės 7 vai. 
vakare.

Ateinančioj seredoj atsi
bus So. Bostono Lietuviu 
Labdarystės Draugijos susi
rinkimas, po No. 339 Broad
way, prasidės 8 vai. vakare. 
Geistina, kad susirinktu visi 
sąnariai, nes jau laikas pra
dėti svarstyti apie pirkimą 
vietos dėl salės...

Ant 31 d. gruodžio Dr-stė 
D. L. K. Vytauto rengia 
prakalbas, kurios atsibus 
Maynard svetainėj, kampas 
D ir Silver Sts. Prasidės 
antrą valandą po pietų. Kal
bės visi geresnieji vietiniai 
kalbėtojai.

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

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

Petras Bartkevičių,
877 Cambridge-8t., E.Cambridge, Mass.

Kad Balius, tai Balius!
So. Bostono Jaunuomenes Ratelis pa

rengė Linksmų Vakarų Kalėdų Vakare, 
25 Gruodžio (Dec.), 1911 Minot Hall sa
lėj 68į Springfield ir kampas Washing
ton Sts. Boston, Mass. Prasidės 6-tą 
vai. vakare ir trauksis iki vėlai nakties.

Visus užkviečia atsilankyti
~~ KOMITETAS.

GERI KAMBARIAI.
Kas nori gauti gerus kambarius 

valgiu ar be valgio, o I 
kambarių, kreipkitės šiuo______

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

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 
krautuvėj, turite išmokt sutaisyti mė
sas taip, kad nesigadintų, kad nė gaba
lėlio nereikėtų išmesti. Turite mokėt 
mėsų atsakančiai kapot, 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.

iį. OVERKA
UVIŠKAS GRABORIUS

Laidotuves atlieka kuog^riausiai ir pi
giausiai. Užlaiko arklius', keričius ir 
kitokius vežimus. Patarnavimas grei
tas ir pigus.

833Cambridge St.
E. CAMBRIDGE, MASS.

Cam. 1025 W
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SENIAUSIAS RUSIŠKAS

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 po to laiko tele- 
fonuokite 1G0 South Boston arba 
524 Roxbury. Gyvenimo vieta 
19-Gaston St., šalę Warren St., 
Roxbttry, Mass,

Telephone Port Hill 504

ADVOKATAS
ATLIEKU VISOKIUS REIKALUS

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

Kalbu lietuviškai
5 5 lenkiškai
t J rusiškai
9 ) latviškai

Morris Katzeff
294 Washington St. 

Room 738 BOSTON, MASŠ'

A. G. Groblewski |
COR. 1’1.M & MAIN STS., PLYMOUTH, PA. 

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsių Lietuviškų Lenkiškų Vaistų

3

pi

Perkant žiūrėk, kad butų tu marke, 
o Kauni telsinKal. •,?.

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

Egiutero No. 1. 
Egiutero No. 2. 
Zmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis - 
Trejanka 
Linimentas Vaikams 
Gyduoles nuo Kosulio 
Liepų Baisumas 
Antylakson del Vaikų 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių 

,, Iiuv/ nu iuvu^i u.vi nuaugu

Vanduo nuo Akių Skaudėjimo - 
Ugniatraukis - 
Skilvio Lašai . - 1 -
Gyduolės užlaikymui Viduriavimo 

ir Kruvinosios 
“Uicure” arba gydymas

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

Galvos Skaudėjimo 
Lašai nuo Dantų Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir 

Prakaitavimo Kojų 
Geležinis Sudrūtintojas Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaikų 
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippo 
Plaukų Apsaugotojas 
Muilas Plauku Saugotojas 
Milteliai nuo Kepenų 
Valytojas Plemų Drabužiuose - 
Rožės Baisumas ...
Kinder Balsamas -
Bobriaus Lašai 
Švelnintojas 
Kraujo Valytojas 
Nervų Ramintojas ... 
Egzema arba Odos Uždegimas 

pas Vaikus
Groblevskio Pleisteris

(Kaštavolo) 
Pamada Plaukams 
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 
Gyduolės nuo Riemens 
Vengriškas Taisytojas Ūsų 
Inkstų Vaistas (mažesnė) 
Inkstų Vaistas (didesnė) 
Akinės Dulkeles ... _
Gydymas nuo uždegimo Dantų arbai

abelnai Skausmo ir Škorbuto $1.25 
Gyduolės ir Mostis nuo Parkų '

ir Niežų - - -' - $2^00
Gyd. ir Mostis nuo Dedervinės $2.00 
Gyduolės nuo Paslaptingos Ligos $50

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

ovanai kokiems nors apgavikams tose 
apielinkėse. Stornikai, rašykite parei
kalaudami gyduolių, nes i$ to geras už
darbis, ir parduokite mūsų tyras Lietū- 
viškas Gyduoles, kurias nrtęs gvarantuo- 
jame. Rašykite šiuo antrašu:

ALB. G. GROBLEWSKI ■
COR. ELM ft MAIN STS., PLYMOUTH, RA-

25c. 
50c.

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

' 25c. 
25c. 
25c. 
25c. 

nuo Kirmėlių dėl suaugusių 35c. 
25c. 
25c. 
25c.

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

Podraug užlaikome konogeriausias

Senas Rytines ir Kentucky Arielkas 
Californijos Vynus ir gardžiausius Konjakus.

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

Męs esame vieni iš seniausių prekejų 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
soj Naujojoj Anglijoj. Męs užlaikoni viskų, kas rišasi su likierių skyrių. 
Nusiunčiame tavorus ir per expresu. Kalbame lietuviškai, latviškai, len

kiškai ir rusiškai. Nepamirškit mūsų adresą.

352-354 HARRISON AVE.) BOSTON, MASS.

Užlaikom didelę

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

Duodam ant bargo ir ant išmokesčio.

S222 Washington Street
BOS TON', MASS.

Mūsų agentai: J. A. Peldžius, J. Pocius 
ir J. Pociūnas.

VIENINTfiLfi SĄKROVA

Ruskos Degtines.
Kurie tik rengsite Balius arba vestu

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

JOSEPH P. SPANG
579-589 Atlantic Avenue

K

Al

“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 drugiai skelbiama socijalizmo 
idėja.

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

Prisiyskit savo adresų, o gausite vienų “Kovos” num. pažiūrėjimui 
DYKAI. Nuo naujų mėty “Kova” išeis tokia kaip “Keleivis”.

* E- Moyamensing Avė.
{ SSuOVcl i>iiik/xi-:i.pi-HA, p»hinini’a..
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Feelind Better Already 
nYoti r

Mielai aš pa
klausiau jūsų 
patarimo ir iš- 
titryniau su

Dr. Richter’io
Pain-

Expelleriu?*^
1
i5*'

aiv

I R ANS F B Gyduoles sutai- 
A PT I EK A somos atsakan- 

i ————, , . čiai pagal viso
kius receptus per registruotų aptiekorių. 
Užlaikome Cigarų, Sodos ir Visokių 
Saldumynų (kendžiy). Kalbame lietu
viškai. Atsilankykite!

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

Tai vienatine vieta, kur galite rast 
geriaūsi patarnavimų. Pas mus 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 musų adresą ir vardą!

Eit tik dvi minutos nuo South Station. 
Atsilankykit visi.

Su pagarba ST. MATCHUS

Dingo skaudėjimas kaklo ir 
mas šono, jaučiuos visiškai gerai. Pri
valo būti kiekvienos šeimynos šepojė. 
Sergėkis nuo pamėgdžiotų. 25c. ir 50c.

P. AD. RICHTF.R & CO., 215 Pearl Street, New York 
Rlcbter io Congo Pillės yra geros nuo viduriu sukietėjimu 25c. ir 50c.

20 metų senas laikraštis

VIENYBE LIETUVNINKŲ"
Įkurta 1886 m. Laikraštis išeinantis jau 26 metus.

Prekė metams Amerikoje $2.00; pusei $1.00.
,, užrubežije—$3.00; Canadoje-$2.50.

SENIAUSIA, DIDŽIAUSIA Vili- Af'SCNI'T'l IDA 
NATINĖ I.IHTUV. BROOKLYN!: AVJ JL4I 1 1 VJ

Parduodame laivakortes (šifkortes) ant gerinusių ir greičiausių 
laivų, visų linijų, į Lietuvą ir iš Lietuvos. Padarome reikalingus po
pieras per rubežių su paliudijimu konsulio, siunčiame piningus į visas 
dalis svieto greitai, pigiai ir saugiai, taipgi padarome doviernastis. 
Viską atliekame kuonogeriausiai. Kreipkitės šiuo antrašu:

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

Šutai**’

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

mas geriausių redaktorių, talpina raštus geriausių raštininkų ir visuo
met pilnas naujausių ir tikriausių žinių iš Lietuvos, Amerikos ir viso 
pasviečio, ypač iš didžiausio sviete miesto Chicagos, kuriame gyvena 
apie 60.000 lietuvių ir turi šimtus visokių pašelpinių, teatrališkų, biz- 
mškų ir kitokių draugysčių. *

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

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

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

50,000 
KNYGŲ 

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

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo užnuodijama krauja 
arbasypili,nubiegima sieklos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išmietimua, negromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai igautaa lygas, 
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidomas sava 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai. t

Ta, dykai įgauta knyga, pasakis jums kodėl Jus 
kentat ir kaip galėt galutina] isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvS žinios, katros ture žinoti kožnas vedea 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, 
užmokain 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 4 CO., L 906 22 Fifik Avmm, CUoem 

Godotinas Tamista: Papai Tanūstos prH.adiejma, ai norlečjan 
jog'Laminta prisiustumei man vysai dykai vėuajuuu knyga del vyra.

BUK 
VYRAS

Vardas

Stehas

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

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

$2.00 
$1.00

$1.25'

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

$1.00
25c.

R TURINYS: Peržvalga; Pramone ir Prekyba (G.J.Leveskio rcf.); Namine 
Higiena (M.Jurgelionienčs rcf.); 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 Gegužes; Nuo ko paeina raudonoji Vėliava; Kaip likti piliečiu (liet, 
ir angliškai); Patarimai gyvenimui; Eilės; Informacijų Skyriai; Pasakaites; 
Įvairus Receptai; Visokios Statistikos; Juokai ir šiaip įvairus raštai ir 
naudingos žinios. Puikiai iliustruotas; daug paveikslėlių ir pagrąžinimų. 
Naudingiausias, gražiausias ir geriausias už yisus 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, 1LGAUDAS, 1613 S. Halsted st., Dept. 5, Chicago, III

DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA Į QLSEL1Sj
Vyno, Visokių Likierių, Degtines, Rusiškos “Monopolkos”, 

Šampano, 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 
hegalit atsilankyti pas mus, tai reikalaukit per laiškus, o męs pririuMm 
orderius ppr expresu. Rašykite lietuviškai.

WILLIAM ZAKON & CO.5 ' ’ f

>21-23 Cross St.. KaXy£Xotts5I;,r"eto,, Boston, Mass.

s

LAIVAKORTES
Kum gi Laivakortes pirkt pas kokj ten žydelį, kad galima gaut pas lietu* 
vj agentų atvažiavimui ir išvažiavimui net 9-nių kompanijų 1-mos, 2-ros 
ir 3-čios klesos laivais?

Čia ir PINIGUS jums pasiunčia į visas pasaulio dalis greitai ir pi
giau negu kur kitur. Važiuojantiems Lietuvon parūpinu guberskus paš- 
portus, taipgi ir atvažiuojantiems jokios baimes nėra pereit rūbelių 
(gronyčią). Važiuojančius patinku ant stočių Bostone ir New Yorke, 
nes aš užlaikau 2 offisu. Norėdami Pinigų siųst ir pirkt SifkorČių, pra
šykit aplikacijos, pridėdami už 2 c. steinpų iš jums artimiausio offiao.

GEORGE BARTASZIUS 
261 Broadway, 558 W. Broome St. 
SO. BOSTON, MASS.




