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AMERIKOJ
Rinkimai.

19 gruod. įvyko miesto vir
šininku rinkimai dar trijuose 
Massachusetts valstijos mies
tuose—Lawrence, Lowell ir 
North Adams. Pastarasis iš
rinko senąjį majorą. Law
rence ir Lowell balsavo pagal 
naująjį čarterį, kuris neda- 
leidžia partijų, vienok į ma
jorus pateko turčių partijos 
slaptai pastatyti kandidatai; 
Lawrence majoru liko Micha
el Scanlon, o Lowell’yj—Ja
mes O’Donnell. Sykiu buvo 
ir balsavimas apie karčemas. 
Lawrence ir Lowell atsižy
mėjo dideliu balsy skaitlium 
už karčemas ir pasiliks “šla
piais” miestais. North Adam- 
se pernai blivo 6 balsais dau
giau prieš karčemas, o šįmet 
buvo 734 balsai daugiau už 
karčemas ir miestas liko— 
“šlapias.”

Nauja revoliucija.
Washington, 20 gruod.— 

Jung. Valstijų užsienio se
kretoriui pranešta, kad res
publika Nicaragua vėl atsi
dūrė revoliucijos glėbyj. Bu
vusieji valdininkai Julian 
Irias ir Rudolfo Espinosa pa
siryžo prašalint dabartinę 
valdžią. Iš New Orleano iš
vežta 7 didelės kanuolės, ku
rios, kaip sprendžiama, bus 
pavartotos revoliucijoj. Ni
caragua taip nesenįpT perlei
do vieną revoliuc/ją, o čia 
tuoj ir kita prasideda.
Kunigas ant K) metų j ka

lėjimą.
Portland, Me., 18 gruod. 

—Kunigas Frank Sandford, 
vadovas draugijos “Šventa 
Dvasia ir Męs”, liko pasodin
tas į valdišką kalėjimą At
lantoj, Ga., ant 10 metu už 
nužudymą badu 6 žmonių 
ant laivo. Skaitytojai pame
na, kad šitas kunigas buvo 
pasiryžęs uždėt Palestinoj 
savo sektos kolioniją ir ve
žėsi su savimi kelias dešim
tis parapijonu, kuriuos jis 
privertė ilgai badauti ir iš 
tos priežasties 6 mirė. Buvo 
užbrėžti 6 prasikaltimai prieš 
kunigą Sandfordą už šešias 
mirtis, bet jis pubaustas tik 
už vieną žmogžudystę, o kiti 
apkaltinimai atidėti.

13 užmuštų.
Odessa, Minn., 18 gruod. 

—13 ypatų liko užmušta ir 
daugelis sužeista, kada grei
tasis trūkys ant Chicago, 
Millwaukee ir St. Paul gele
žinkelio susimušė.

2 užmušti.
Kansas City, Mo., 18 gruo

džio.—2 žmonės liko užmuš
ti, 2 mirtinai sužeisti, 10 skau
džiai užgauta ir kelios dešim
tys lengvai sužeista laike su
simušimo dvieju elektros ka
ru ant Kansas City & Wes
tern geležinkelio 10 mailių 
atstume nuo šio miesto.
Bus pertraukta sutartis.

Washington, 19 
Šiandien senatas

zoliuciją apie panaikinimą 
1832 metu sutarties su Rusi
ja už jos atsisakymą pripa
žinti amerikoniškus paspor- 
tus. Po ilgu ginču nubalsuo
ta, kad sutartis turi būt per
traukta. Rezoliucija jau pe
rėjo kongresą ir yra paties 
prezidento Tafto užgirta. 
Tokiu būdu Rusija turės da
ryt naują sutartį su Jung. 
Valstijoj, kurios išstatys aš
tresnius reikalavimus, negu 
1832 metuose. Rusijos val
džia teisinosi, kad ji turinti 
Dūmą ir ministeriu kabinetą, 
kuriu nariu dauguma yra 
priešinga žydams, atkeliau
jantiems su amerikoniškais 
pasportais. Valdžia turinti 
skaitytis su šitomis įstaigo
mis. Tik ji užmiršta, kad jai 
nesunku yra bile kada tas 
įstaigas išvaikyti, kad išrink
ti žydams priešingas.

El Paso, Tex., 18" gruod. 
-Chihuahua valstijos mies

tas Dolores pateko į Mexikos 
sukilėliu rankas. Pasiusta 
valdžios kariumenė sumušt 
juos. Miestas liko užimtas 
Antonio Rojas’ui vadovau
jant pereitą pėtnyčią, bet 
telegrafu ir telefonu vielos 
liko nukapotos, užtai iki šian
dien valdžia nieko nežinojo.

Gyvasis “tavoras”.
Wilkes Barre, Pa., 18 gruo

džio.—Čia liko suimtas tūlas 
Pranas Kostisiskis, 25 metu 
amžiaus žmogus, už laikymą 
gyvojo “tąvoro”. Nuo jo rei
kalauja 1000 parankos, jei 
nori būt liuosąs iki teismo. 
Jis kaltinamas už parkvieti- 
mą iš Rusijos 17-kos metu 
merginos Marės Gornaliutės 

■dėl nedoru tikslu. Jos bro
liai tikrina, kad Kostisiskis 
yra ženotas Rusijoj ir turi ke
lis vaikus ir kad parkviestoji 
mergina gyveno su juo kaipo 
su Vyru ir jis vertė ją sugy
vent su kitais vyrais, kad už
dirbt jam pinigu. Ant visu 
užmetinėjimu Kostisiskis ty-

6 bus nužudyti.
New York, 20 gruod.— 

Augštesniojo teismo rūmuo
se White Plains, New Yorko 
priemiesty j, užsibaigė prisie
kusiųjų teismas, nagrinėjęs 
Salvatoro Dimarco bylą už 
užpuolimą ant Griffen ūkės 
Croton Lake ir užmušimą po
nios Mary Hali. Užmušiku 
gauja susidėjo iš 6 žmonių ir 
5 teismas jau pasmerkė mir
tim Visi šeši sėdi Sing Sing 
kalėjimo mirties skyriuj ir 
laukia, kada bus ant elektros 
kėdės nužudyti.

Daktarai ir aptiekdriai 
teisme.

Chicago, 20 gruod.—Pub
likos Patarnavimu Komisija 
šiame mieste apskundė dau- 
galį turtingu ir garsiu dakta
ru ir aptiekoriu už slaptą 
pardavinėjimą kokaino kaipo 
vaisto. Šitą svaigulį drau
džia įstatymai pardavinėt 
kaip ir opiumą, vienok tūli 
daktarai ir aptiekoriai nepai
sė apie žmonių sveikatą ir 
darė sau pinigus.

simušimo elektros karo su 
vežimu, ant kurio važiavo 
slaptu patarnavimu agentas 
William Pullem, kuris liko į 
čia prisiųstas, kad apgint 
streiklaužius vežėjus nuo uni- 
jistu. Nelaimė atsitiko prie 
Union Station.
Majoras už pigų maistą.
Indianopolis, 19 gruod.— 

Majoras S. A. Shanks Apa
tiškai prižiūri bulvių, kala
kutu, eglaičių h’ kitko parda
vinėjimą, kad pirkėjai nelik
tu labai nuskriausti. Po ma
joro įtekme susitvėrė darbi
ninku kooperacija ir išstatė 
ant pardavimo 2 tūkstančiu 
šėru po 5 dol. Bus atidary
tos krautuvės,_iš kur publika3 
gaus pigesnį maistą.

Dar vienas trustas ap
skųstas.

Philadelphia, 21 gruod.— 
Valdžia apskundė Jung. Val
stijų apskričio teismui laik
rodžiu dėžučių trustą, kuris 
yra susitveręs Pennsylvani- 
joj po vardu Keystone Watch 
Case Co. Trustas peržengęs 
prieštrustinius įstatymus ir 
sumonopolizavęs 80 procentą 
dėžučių išdirbystės visoj A- 
merikoj. Norima trustą iš
skirstyt. Bet vis tai kapita
listu valdžios žaidimas, kad 
apmuilinti akis, būk ji per
sekioja trustus.

Reporteris gavo botagų.
Pittsburg, 20 gruod.—Kuo

met Charles Dowden iš Bur- 
gettstowno išlipo čia iš trū
kio, nedėlios ryte 1 valandoj, 
4 jaunos moters užpuolė ant 
jo iš patamsio ir ėmė plakti 
botagais. Nabagas turėjo 
melsti pasigailėjimo. Mat, 
Dowden parašė į Burgett- 
stowno laikraštį apie šitas 4 
merginas, įžeisdamas jas, už 
ką ir gavo botagu. Nelaimin
gi tie reporteriai.

Nusižudė.
Bangor, Me., 20 gruod.-- 

William Pierce iš Bostono, 
28 metu vaikinas, kuris po 
Kalėdų ketino apsivesti su 
Rose'Thomson iš Worceste- 
rio, metėsi ant relių, kada 
ėjo trukys ant Bangor ir Ar- 
rostook geležinkelio ir liko 
ūmai suvažinėtas. Jau prieš 
tai jis bandė nusižudyti pei
liu, bet jam nepasisekė. Jis 
dirbo girioj Great Northern 
Paper kompanijos ir neteko 
darbo. Jo kišenių j bebuvo 19 
centu. Bedarbė ir pastūmėjo 
jį prie nusižudymo.

500,000 dol. dovanoms.
Chicago, 20 grand. -500,- 

000 doleriu paskyrė lauku 
valymo trustas (Harvester 
Company) dovanoms, kurios 
bus išdalytos trustp darbi
ninkams prieš pat Kalėdas. 
Sakoma, Kad ne tiek dova
nos rūpi trustui, kiek darbi
ninku pastovumas. Jie at
lieka taip gep£i darbus, kad 
trustas turi milžinišką pelną, 
o kita,, juk reikia pasirodyt 
labdaringumu, kas taip ma
doj mūsų gadynėj. Pirma 
pavagia nuo žmogaus, o pas
kui jam biskį dovanoja.

Moters pačios ves kovą.
Topeka, Kan., 20 gruod.-- 

Kadangi Kansas valstijos 
moters----- u~’—~

UZSIENYJ
Politiški varnai.

Tripoli, 20 gruod. - Šiuo 
laiku Tripolyj randasi 50 
tūkstančiu Italijos kareiviu 
ir greitu laiku visą valstija 
galės būt užimta. Jau ara
bai pradeda taiky tis su ita
lais ir daugelis ju ateina pa
tys pasiduot. Jie praneša, 
kad jiems prisieina badauti, 
neturi jie amunicijos ir Tur
kijos perdėtiniai pradėjo su 
jais žiauriai apsieit. Kaip 
tik tūlos viešpatystės pama
tė, jog Tripoli bus paimtas 
Italijos,tuoj pradėjo prikerg
ti jo plotus prie savo senųjų 
kolioniju. Ypač tuomi atsi
žymi Anglija Yr Francūzija. 
Anglija jau pasiryžo pasiusti 
nemažai kariumenės į Afri
ką, kad apgint užgriebtuo
sius plotus. Jau pradeda 
kilti ginčai, kurios Afrikos 
dalys priklausė Tripoliui ir 
kurios ne. Reikia tikėtis, 
tūlos valstybės kiš savo sna
pus prie Tripolio ir iš to gali 
iškilti nauji nesmagumai 
tarp Italijos ir kitu valsty
bių.

Chinijos reikalai.
Washington, 20 gruod.— 

Chinijos taikos konferenci
jai, kurioj dalyvauja revoliu
cijos vadai ir valdžios atsto
vai, liko įteiktas raštas nuo 
G valstybių—Rusijos, Vokie
tijos, Francūzijos, Anglijos, 
Japonijos ir Jungtiniu Ame
rikos Valstijų, kuriame pra
nešama, jog šios valstybės 
yra, pasiryžusios peržengt 
Chinijos rubežius ir pradėt 
joje šeimyninkauti. Rašte 
skamba, kad nuo revoliuci
jos nukentėjo ir svetimtau
čiu reikalai, todėl minėtosios 
valstybės negalinčios ilgiau 
laukti ir turinčios gint savo 
reikalus Chinijoj. Jei tuoj 
neįvyksianti tvarka po tai
kos konferencijos, tai būsią 
pradėta veikti ir būsianti 
padaryta Chinijoj tvarka. Iš 
to aišku, kad šios valstybes 
yra pasiryžusios pasinaudot 
Chinijos silpnumu ir pasida- 
lyt ju.

Šanghai, 20 gruod.—Tai
kos konferencija atsisakė 
nuo posėdžiu, kol valdžios 
ministeriu pirmininkas Yuan 
Ši Kai neatšauks kariumenę 
iš visos apylinkės, kurioj 
trauksis konferencija. Yuan 
Ši Kai įsakė savo generolams 
urnai judintis iš tos apylin
kės.

Pekin, 18 gruod. - Sukilė
liai neatkreipia atydos į tai
kos konferenciją, kaip vienas 
valdžios generolas praneša, 
ir ruošiasi į mūšį. Jis sako, 
kad pas revoliucijonierius 
atsirado daugiau kanuoliu, 
amunicijos ir du orlaiviai. 
Vienas orlaivis nusileidęs arti 
Vu- Čong. Jis pakilo iš Šang- 
hai’jo ir lėkė 400 mailių. Ja
me esą du geri francūzu or- 
laivininkai ir vienas chinie- 
tis. Į San Francisco chinie- 
čiu laikraštį pranešama, kad 
į respublikos prezidentus li
kęs išrinktas daktaras Sun 
VaI- I

išsiplėtojusi socijalizmo idė
ja ir liberalizmas, tad ant to
kios armijos nepasitiki vai-’ 
džia. Generolas Keim išlei
do atsišaukimą, kad būtu 
suorganizuota armijos lyga, 
kuri užsiimtu agitacija tarp 
armijos, kurtu kareiviuose 
patriotizmą ir reikalautu ar
mijos padidinimo.

Laukiama karės.
Londonas, 1G gruod. Tarp 

Vokietijos ir Anglijos vis dar 
nepasibaigia kivirčai ir pu
blika plačiai kalba, kad karė 
tarp tu dvieju valstybių bū
tinai įvyksianti. Ypač Vo
kietijos piniginės popieros 
atpigo,kas dar didesnį triuk
šmą sukėlė.

Užsimušė.
Melun, Francūzija, ,13 gr. 

— Orlaivininkas Charles Lan- 
theaume, gerai žinomas ka- 
riumenės orlaivininkas, lėkė 
iš Etantes ir nukrito žemyn. 
Jis užsimušė ant vietos.

1000 arabų žuvo.
Rymas, 18 gruod. Į Itali

jos laikraščius praneša, kad 
italams pasisekė su mušt ara
bus subatoj prie Moms. Ara
bu kritę apie 1000 ir kokie 
500 likę paimti į nelaisvę.
Automobilius veža arkliai 

ir jaučiai.
Paryžius, 19 gruod. -Eu

ropos automobiliu kliūbai 
apskelbė boikotą Šveicarijai, 
kadangi dviejuose Šveicari
jos kantonuose (gubernijose), 
Grisons ir Uri, liko uždraus
ta važinėtis automobiliais.

niai šnairavo į automobiliu 
važinėjimą, nes jie padaro 
daug nelaimiu ir nesmagu
mo. Vokiečiu partija iš 200 
automobiliu, kuri ačiū tva
nui užsiliko Šveicarijoj, ir, 
grįžtant į savo, šalį, turėjo 
važiuot per Grisons ir Uri 
kantonus, priversta buvo pa
kinkyti arklius ir jaučius į 
automobilius, kad persikrau- 
styt per Šveicariją.

Kapitonas nusižudė.
Barbadoes, Vakarine In

dija, 20 gruod. Anglijos 
laivo “Jacob Bright” kapito
nas Lorains nusišovė vakar 
po to, kaip Anglijos šarvuo
čius “Berwick” išstūmė jo 
laivo šonus. Turbūt, kapito
nas manė, kad laivas nuskęs, 
vienok pasisekė jį išgelbėt.

San Domingo, 20 gruod.
Santo Domingo buvusis pre
zidentas Morales su keletu 
savo draugu atplaukė prie

Tuoj visi jie liko suareštuoti 
ir veža juos į -San Domingo 
miestą, kur atsibus teismas. 
Buvusis prezidentas ir jo 
draugai kaltinami yra suo
kalby j juries dabartinę val
džią. .Šalvį kol kas visai ra-
mu.

RUSIJOJ. LIETUVOJ.

St. Louis, 19 gruod.—If 
žmoniy liko sužeista laike su

są, tad jos pačios iš savo už
darbiu sumanė sudėt 100,000 
dol. balsavimo kovai, o, ne
imti nuo vyry.

Nauja organizacija.
Berlynas, 19 truod.—Ka

dangi Vokietijos armijoj yra

Revoliucija Paragvajuj.
Rio d’Janeiro, 19 gruod.- 

Pranešama, kad Paragvajaus 
respublikoj prasidėjo revo
liucija. Brazilija pasiuntė
savo 5 laivus su kariumenė 
apsaugot savo paliečiui turtą 
ir gyvastį.

Tol mačevu i atsitraukus.
Kol Tolmačevas buvo Ode

sos miesto viršininku, tol visi 
jo tenai bijojo, visi jį “gar
bino”. Bet vos spėjo atsi
traukti, kaip pradėjo naba
gą plūsti. Dabar Odesos laik
raščiai drąsiai rašo apie jo 
darbus ir net valdininkai 
pradėjo viešai pasakoti, kaip 
ir ką darė Tolmačevas. Ir 
pasakoja gana įdomiu isto
rijų. Kai kurie valdininkai 
net teismu gręsia ir reika
lauja iš jo, kad grąžintu 
jiems skolas. Taip vienas 
sako, kad jam Tolmačevas 
skolingas 10,000 rub. Net 
tikrieji rusai sako, kad ir 
jiems liko skolingas ir žada 
jie jam nedovanoti.

Šiomis dienomis Tolmače
vas važiavo j Jaltą prie caro 
prašyti sau tarnystės, bet, 
sako, caras šaltai jį priėmęs.

Teismai.
Kielcuose buvo teisiama 43 

žm., būk tai prigulintįs prie 
revoliucijonieriu frakcijos 
lenku socijalistu partijos, ku
rie dalyvavę užpuolime ant 
generolo Sitino. Nuteista 17 
žm. įvairiam laikui katorgon, 
19 išsiųsta Sibiran, o 7 žm. 
išteisinta.
Farmaceutų - suvažiavi

mas.
Maskvoje lapkričio 20 d. 

prasidėjo visos Rusijos far
maceutu suvažiavimas. Pir
mininkauja sulyg miesto vir
šininko paskyrimo inspekto
riaus padėjėjas K. K. Zakkit.

Vidaus reikalu ministeriją 
atstovauja Uspenskis. Suva
žiavo išvisk 250 atstovu.

Areštai.
Dūlei streiko raidžiu rinkė

ju buvo padaryta daug kra
tų pas raidžiu rinkėjus ir su
areštavo suvirš 40 žm. Kar
tu areštuota kainu skirėju 
komisija ir dalis tipografu 
cecho staršinu. Spėja, kad 
streikas vėl prasidės.

Spaudos reikalai.
Nuo lapkričio 19 d. ligi 22 

d. laikraščiu nubausta ant 
800 rb., konfiskuota 2 laik
raščiu, patraukta tieson vie
nas redaktorius.

Šis-tas apie Ilijodorą.
Šis vienuolis nesėdi dykas. 

Jis jau išgavo leidimą leisti 
Maskvoje laikraštį, sustipri
no savo tvirtovę vienuolyną, 
o viduryj, kieme, pakabino 
Leono Tolstojaus paveikslą 
su įvairiais bjauriais parašais 
ir įsakė savo pasekėjams, 
praeinant pro paveikslą, 
spjauti į jį.

Badas.
Sulig apskaitymo badauja 

8.000.000 žmonių. Aukas 
rinkti badaujantiems valdžia 
neleidžia. Badaujančiųjų pa
dėjimas kasdien eina blogyn 
ir blogyn.

Provokatorius.
Lenku socijalistu partija 

apskelbė esant provokatoriu
mi ir “ochranos” agentu Vin
cą Voicechovskį, garsu lenku 
publicistą. Po apskelbimo 
šios žinios Voicechovskis pa-

Alunta (Ukm. pav.). Ne
tikri pinigai. -Pas mus Alun
tos apylinkėj labai prasipla^ 
tino sidabriniai netikri pini
gai, o ypač šie: 20k., 15k. ir 
10k., ir nuo tikrųjų sunkiai . « 
atskiriami, nes visai tikrais 
išrodo, tik truputį netaip .
skamba. | '

Daujienai (Panevėžio p.) s
Daujienuose atsidarė dvikle- 
sė mokykla. Šįmet ją lanko 
apie 10 mokiniu. Priežastis 
tame, kad niekas nežinojo, 
jog ta mokykla atidaryta. J 
ją galima įstoti tik baigus 
pradinę mokyklą.

Tenai nereikia mokėti. už 
mokymą. Primokėti reikia 
už valgį ir knygas. Įstoti į 
mokyklą gali ir kokiu 22 m.

Žaslia’ K?rakuapskr.) Ne
žinia, ar yra, kur kitam mies^ 
telyje tiek plėšiku ir valkatų, 
kiek Žasliuose. Čia prisigrū
dę visokiu ligoniu, kurie, ne
turėdami kuo degtinės palak- 1 
ti, kabinas prie geru žmonių, 
kad jiems “pastatytu”, trau
ko iš vežimo visokius daik
tus. Su jais yra susidėję ir , j 
ūkininku vaiku. Lietuviams 
giesmininkams ir giesminin
kėms, ju broliams, seserims 
neduoda nei praeiti, ne vieną 
jau apkumsčiave. ---------- - — J

Anykščiai (Ukm. p.). At
silankė pas mus paminklu 
dirbėjas. Jis gyrėsi, darąs 
tuos paminklus iš akmens, 
naugės ir visokius kryžius iš 
tos pačios medegos. Ir jis čia 
rado daug užsakytoju: klebo
nas tuoj įmokėjo 20 rb., nuo • 
kito žmog. gavo 6 rb. Kuomet 
pasirinko sau pinigu, tai ir 
prapuolė. Pavardė, sakėsi, 
Gereška.

Smelgiai (Pan. pav.). Čia 
išsiplatinus labai girtybė. 
Atsiranda tokiu žmonių, ku
rie patįs daro aty ir parduo
da gorčiais, bačkomis. Už 
gorčių ima po 20 kap., o- už 
bačką kiek sulygsta. Per 
valsčiaus susirinkimus arba 
teismo dienomis pas tuos 
žmones renkasi visi ir geria 
per naktis.

Lukšiai (Naumiesčio ap.). 
Kupriu kaime atsitiko didelė 
nelaimė: 23 lapkričio ūkinin
ko Strupaičio virtuvėje sude
gė 4 metu mergaitė. Mer
gaitė priėjo prie ugnies pasi
šildyti, netyčiomis užsidegė 
drapanos, ir žuvo kaip lašas 
vandens.

Putiliškiai (Ukmergės I 
ap.). Ši rudenį Putiliškiuose, 
nugaišo raudonlige apie 30 
kiaulių. Būtu nugaišę, gal, 
mažiau, jei ne žmonių tam
sumas, kurie gaišenos neuž
kasa, bet palieka šunims val
kioti.

Gar Ieva (Marijajnp. ap.) 
Dėl sausos siu metu vasaros 
visur taip išdžiūvo, kad dau- ; 
gelis mūsų apylinkės ūkinin
ku vandens turi jieškotis už 
keliu verstu.

Skrebiškiai (F**“'
mus viskas ** “ 
kaimyr' 
m^*'
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Pusiaudienyj Arkaniolas su ugniniu 
kardu atsirado prie rojaus vartų.

Pora išgąstingai vienas į kitą žvilgte-

bučiuojiesi, o niekad nedasi- 
leisti bučiavimo su nepažįsta
mais žmonėmis ant pikniku 
arba naminėse partijose.

Vladimir Pėžinskij.

Adomas ir Jieva.

I
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KASŽIN...
(Aukauju prieš gražiąją lyti kovojančiam draugui).

SPAUDOS BALSAIb

vi

“Draugas” veda polemi
kas su daktaru A. GraiČiūnu 
iš Chicagos apie parapijines 
mokyklas. Ponui Graičiūnui 
'patariama steigti savas mo
kyklas, jeigu jam nepatinka 
dabar esančiosios prie lietu
višku parapijų. Pastarasis gi 
sumanė kreiptis į Chicagos 
antvyskupį ir Suv. Parapiji
niu Mokyklų Amerikoj Ko
mitetą su prašymu, kad bū
tu pagerintos lietuviu para
pijinės mokyklos ir atspaus
dino savo prašymą “Vien. 
L.” melsdamas, kad lietuviai 
pasirašytu ir pasiustu jam, 
o jis perduosiąs antvyskupiui.

Šiaip ar taip, o “Draugas” 
kalba teisybę apie p. Grai- 
čiūną, tuo labiau, kad p. 
Graičiūnas keliauja nuo Ai- 
nošiaus prie Kaipošiaus, o pas
kui pas Pilotą. Juk ir angliš
kos parapijinės mokyklos nei 
kiek jau geresnės už lietuviš
kąsias.

“Tėv.” redakcija gavo laiš 
ką nuo vieno S. L. A. nario, 
p. V. Alksninio, kuris už
baigiamas šiais žodžiais:

“Sulyg “Prisikėlimo”—ve- 
lytina, kad tie, kas peikia re
dakciją už talpinimą, patys 
tą veikalą pasiskaitytu. Aš 
labai noriu, kad “Tėv.” re
dakcija kaip talpino, taip ir 
talpintu tą veikalą “Tėv.”, o 

^paskui S. L. A. gal ir atskiro
je knygoje išleisti galės.”

Nudžiuginta tokiu laišku, 
“Tėv.” redakcija padaro ši
tokį pridurklą:

“Tėvynės” redakcija, tal
pindama p. V. Alksninio laiš
ką, patėmija, kad skaityto
jams “Prisikėlimas” buvo 
mielas ir pageidaujamas raš
tas. Redakcijai malonu yra 
girdėti nuo skaitytoju užuo
jautos žodžius, tad taria 
jiems ačiū. Jai aplinkybės 
bus tinkamos ir skaitytojai 
reikalaus, tai redakcija, ne
paisydama jokiu “pamokini
mu” if “patėmijimu”, nuo 
Nauju Metu vėl talpins “Pri
sikėlimą.”

Ištikro, stebuklai darosi 
su tuo “Prisikėlimu.” Vos 
keli puslapiai jo liko išversti ir 
kąsniukais į “Tėvynę” patal
pinti, kaip jau susitvėrė visa 
istorija apie jį. Tūli S. L. A. 
nariai protestavo prieš talpi
nimą į organą tokio ilgo raš
to, kuris vargiai į porą metu 
užsibaigs, redakcija išbarė 
juos už niekinimą taip gero 
veikalo, laikraščiai sprendė, 
kiek metu tokis veikalas tu
rėtu eit per “Tėvynę” ir vėl
gi gavo už pažeminimą Tol
stojaus, dabargi p. Alksninis 
liepia lietuviams pirma pa
tiems pasiskaityti tą veikalą, 
kad ištirti, kaip jis geras ir 
leisti “Tėvynės” redakcijai jį 

. talpinti ir, turbūt, pirma vi
są veikalą pasiskaičius, pas
kui skaityt ji “Tėvynėj” ga
baliukais, redakcija p. Alk
sninio padrąsinta, vėl ketina 
talpinti “Prisikėlimą” nuo 
Nauju Metu. O jei su laiku 
kokis-nors komitetas ar kuo
pos vėl pareikalaus nutraukt, 
tad kaipo organo redakcijai 
prisieis paisyt “pamokini
mu” ir “patėmijimu” ir tuo
met vėl tiu-tiu, mūsų “Prisi
kėlimas.”

Pono V. Alksninio liogika 
keista tuomi, kad jis persta
ta lietuvius galinčiais pasi
skaityt “Prisikėlimą” tuo
met, kaip jo tik keli pusla
piai tetilpo, o raginti skaityt 
angliškai, rusiškai ir kitaip 
nelabai galima. Bet juk, ro
dos, niekas veikalo dar ne-

trauksis.
: reikalas eis 
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Atsargiai su buč 
kiais.

Bučiavimas, beabejonės, 
yra viena iš pavojingiausių 
papročiu, užsilikęs nuo se
novės. Pavojingas tuomi, 
kad nuo lūpų ant lūpų gali 
persiduoti visokios ligos, kaip 
ištikrųjų ir atsitinka. Čio
nai nekalbėsime apie papro
tį Lietuvoj bučiuoti ranką 
vyresniesiems, kuris ir ten, 
rodos, pradeda išeiti iš ma
dos. Nėra abejonės, jog se
novės epidemijos džumos 
ir syphilio tankiai paėjo nuo 
bučiavimo šventenybių: vie
nas ligonis palieka bebučiuo
damas ligos nuodus, paskui 
užsikrečia tūkstančiai. Tik 
tokiu būdu galima sau išaiš
kinti epidemiją syphilio 
pabaigoj 15-to šimtmečio, 
kuomet taja liga vakarinėj 
Europoj kuone visi buvo už 
sikrėtę: tiek paprasti mirtini 
žmonės, tiek kunigai, tiek 
karaliai. Bet pavojus ir šian
dien yra didelis, kaip matyti 
iš sekančio atsitikimo, apra
šyto laikraštyje daktaru są
jungos.

Partija merginu Philadel- 
phijoj susitarė lošti teatrą, 
po kurio kėlė bankietą su 
įvairiais žaidimais. Tarp kit
ko vaikinai bučiavosi su mer
ginomis. Vienas iš partijos 
jaunas vaikinas turėjo šašą 
ant lūpos, kurio reiškimo jis 
sakėsi nežinojęs. Šešios mer
ginos gavo šankerius ant lū
pų. Nuo vienos iš užkrėstu 
merginu užsikrėtė vienas 
vaikinas nuo bučiavimo. A- 
part to dar viena mergina, 
parėjus namo, užkrėtė savo 
draugę. Tokiu būdu pasida
rė aštuonios aukos su dėme 
baisios ligos ant lūpų.

Atsitikimas buvo praneš
tas Sveikatos Užveizdai. Nu
siuntė detektyvą, kuris pa
tyrė, jog kaltininkas buvo 
gavęs ligą pirm mėnesio lai
ko ir gydėsi pas daktarą. Jis 
teisinosi, jog daktaras ne
persergėjęs jo apie ligos pa
vojingumą, daktaras gi sa
kė, jog jis jam iššnekėjęs, 
kaip jis turi apsieiti. Išsi
aiškino taipgi, jog ir pirmu
tinis vaikinas gavo ligą nuo 
pabučiavimo.

Tas nėra vienatinis savo 
rūšies atsitikimas. Kiekvie
nas gydytojas turi savo prak
tikoj eilę tokiu atsitikimu. 
Pasitaiko net, kad nešiotė 
užkrečia kūdikį, o tėvai gau
na ligą nuo kūdikio. Rodosi, 
kad sveikatos užveizdos, ku
rie dabar yra iškabinę para
šus: “Nespjauk ant grindų”, 
turėtu taipgi parašyt: “Ne
bučiuok” po tokia ir tokia 
bausme. Tuomi, beabejonės, 
atimtu daug poezijos nuo 
gyvenimo, bet užtai prisidė
tu daug prie apsaugojimo 
žmonių sveikatos. ‘Paskuti
niam laike patėmyta, jog Pa
ryžiuj tarp aristokratijos 
daugelis moterų apsirgo *nuo 
bučiavimo šunu. Ju burnos 
buvo sutinę, paraudonavę, 
ašaros bėgo iš akiu, seilės— 
iš burnos. Reporteriai sako, 
jog tokia šuninė liga pasiro
džiusi ir Amerikoj tarpe mi
lijonierių. Ištikro, jau jeigu 
negalima įstatymais uždrau
sti jaunimui bučiuotis, tai 
šunu bučiavimas turėtu būti 
kalėjimu baudžiamas.

Bet reikalas ne baudime. 
Visuomenė turi suprasti pa
voju ir apsisaugoti. Ypa
tingai reikia persergėti jau
nuomenę. Jauni mėgsta bu
čiuotis ir kartais sunkiai už 
tai metavoja. Jeigu negali-

Pradžia ir tolyn
Kada jus matote gražų 

namą, tad neturite užmiršti, 
jog jis nevisuomet buvo gra
žus. Reikėjo ateiti ir pasi
žiūrėti į jį laike statymo. 
Tuomet jis buvo didelėj be
tvarkėj, nedailiomis sieno
mis, pusėtinai nešvarus. 
Jeigu dar toliau žengsite, tai 
pamatysite, kad medega, iš 
kurios namas liko pastaty
tas, buvo visai bjauri, jokio 
dailumo, akies viliojimo ji 
neturėjo.

Iš tos pačios medegos yra 
statomi tvartai, grinčios, na
mai ir palociai. Ir sulygin
kit palocių su tvartu!

Visokia medega gali būti 
apdirbta geriau ir geriau ir 
gerumui nėra galo, vienok 
jis nėra padaromas išsyk, o 
eina laipsniškai.

I * **
Nepatingėkite susjpažint 

su tikėjimy istorija. Yra tai 
augščiausio laipsnio žingei
dus dalykas. Pagal tikėji
mus atrasite, kaip augštaL 
protiškai stovėjo ta ar kita 
tauta tame ar kitame peri jo
de. Religijoj per laikus at
spindėjo žmonių papročiai, 
būdas ir protas. Pagal ją 
galite sekti žmogaus proto 
kilimą iš tamsios, senovės iki 
mūsų dienu. Žmonės visa
dos tikėjo taip, kokie buvo 
jie patys. Kadangi senovės 
žmogus buvo žiaurus, netei
singas ir nieko užtikrintai 
nežinantis, tad ir jo dievai 
buvo žvėriški, klaidingi ir 
bjaurus. Kokius tik žiauru
mus galėjo sugalvoti žmo
gaus fantazija, visi jie buvo 
priskaitomi dievams. Nere
tai dievus darydavo su kar
dais rankose, su ilgais danti
mis ir nagais. Vienok visuo
se laikuose žmogus darė die
vus panašius į save: kadan
gi pats žmogus dar vis turė
jo savyj daug gyvuliškumo, 
tad ir jo dievai buvo su gy
vulio liemeniu ir žmogaus 
galva, arba atbulai.

Senovės dievai reikalavo 
žmonių kančių, kraujo ir gy
vasties. Kaip žiaurus buvo 
žmonių būdas, taip žiaurus 
buvo jų dievas. Jis buvo ir 
vagimi, ir užpuoliku, ir val
donu, ir kankintoju.

Žmonių būdas, protas ir 
kūnas išsitobulino žymiai. 
Sykiu su tuo dailesnė ir kil- 
tesnė liko jų religija.

Tiesa, męs dar esame bar
barai, sulyginus mus su ta 
ateičia, kurios tobulumo ir 
gražumo neįstengia perstatyt 
mūsų silpnas protas, vienok 
dabartinis žmonių Dievas y- 
ra kur-kas geresnis, inteli- 
gentiškesnis ir labiau civili
zuotas už praeities ‘dievus.

Vienas filosofas pasakė, 
kad jei kupranugariai (ver- 
bliūdai) turėtų religiją, tai 
jie beabejonės persistatytų 
savo dievą ant keturių kojų 
ir su kupra.

Taigi ir žmogaus religija 
yra tas, kuomi yra pats žmo
gus. Ji turėjo purviną, že
mą ir neapsakomai žiaurią 
pradžią. Ji buvo panaši 
bjaurią namo medegą.

* **
Pats žmogus nužengė

-toli nuo savo pradžios. Tie
sa, apie jo pradžią nieko aiš
kaus nežinoma dar, vienok 
išnykusių gyvūnų liekanų 
atradimas žemės sluogsniuo- 
se liudija, jog žmogus už ke
lių šimtų tūkstančių metų 
visai nebuvo tokiu, kaip šian
dien. Tie patys atradimai 
parodo laipsnišką žmogaus 
vystymąsi. Ir jei šiandien 
atvestų jums tą giliosios se
novės žmogų, daugelis neno
rėtų jį pripažint savo bočium.

Žmogau^ šaknys, tai yra jo 
nuolatinis augimas randasi 
žemės šliuogsniuose. Iš jų 
męs išskaitome aiškius daro- 
dymus apie žmogaus praeitį, 
kuri buvo taip tamsi ir taip 
sunki, kaip tie žemės sluog- 
sniai, kuriuose ji randasi.

Jei męs šiandien žiūrėsime 
į žmogų kaipo į civilizuotą 
sutvėrimą, turintį gailestį, 
mandagumą, atjautimą ir ge
rokai išvystytą protą, tai ne
turime užmiršt, jog jis nevi
suomet buvo tokiu, kaip ir 
tas dailusis namas iš prastos 
medegos.

* * *
Pramonija ir išdirbystė su 

visais jos turtais irgi išsivys
tė laipsniškai. Senovėj ne
buvo joje jokios tvarkos: 
nuolatos vedė vieni su kitais 
kares, kad užgriebti kito tur
tus, taip sakyt, viešpatavo 
tikra ir tiesi vagystė.

Su laiku pagautieji karėse 
žmonės paverčiami buvo į 
vergus, kurie turėjo tarnaut 
dirbančio gyvulio vietoj pas 
ponus. Ponai vergus galėjo 
šaudyti, kaip zuikius.

Net garsus Aristotelis sa
kė,, kad be vergijos žūtų ci
vilizacija.

Vienok žmogaus protas pa- 
liuosavo senovės vergus iš 
žiaurios atskirų ponų vergi
jos. Jis, beabejonės, paliuo- 
suos ir visą žmoniją iš tos 
vergijos, kuri verčia per am
žių rūpintis apie duonos kąs
nį.

Toliau liko šiaip taip su
tvarkyta ir prasidėjo tarp 
žmonių baisi konkurencija, 
žudanti turtą, pajiegas ir lai
ką. Konkurencija vienok pa
gimdė trustus, kurie baigia 
smaugti savo motiną.

Kiek blėdies ir kančių at
nešė žmonijai konkurencija, 
apie tai net baisu pagalvot. 
Vienok ją užsmaugė godus 
trustai, kurie pasiryžo visus 
turtus suimti į krūvą.

Žmonės aiškiai mato, kad 
konkurencija buvo blėdinga 
ir kad ji nėra reikalinga iš
dirbystė j ir pramonijoj, nes 
trustai parodė tai. Bet žmo
nės atydžiai tėmija, jog ir 
godus trustai nėra reikalin
gi, kadangi patys žmonės ga
li kooperatyvišku arba soci- 
jališku būdu viską valdyti ir 
visko turėti.

Ir jau netoli ta diena, ka
da šios šalies gyventojai, 
kaip ir daugelio kitų, - paims 
pramoniją ir išdirbystę į sa
vo rankas ir iš kada -tai žiau
rios ir tiesios vagystės pada
rys teisingą turtų padalijimą 
ir atsakantį darbo paskirsty
mą, kurio didžiumą atliks 
mašinos.

l ik puse bausmes.
Teisėjas—“Ar tu prisipa

žįsti ją užmušęs?”
Žudikas—-“Taip, aš ją už

mušiau.”
Teisėjas—“Tu žinai, kad 

šioj šalyj už žmogaus nužu
dymą tave patį nužudys.”

Žudikas—-“Taip, aš žinau;Žudikas—“Tai 
bet ji buvo paralyžiuota ir, 
taip sakant, viena jos puse 
buvo negyva, kada aš ją už
mušiau, todėl aš tikiuos, kad 
tik pusė bausmės ant manęs 
turi būt uždėta.

Įtekmė sunkaus nujautimo užšaldė 
ant jųdviejų lūpų juoką.

—Bus blogai,—sušnibždėjo Jieva:— 
turbūt, mudu iš čia išvarys.

Adomas nuleido liūdnai galvą ir tylė
jo. Jis nesuprato, ką reiškia tas papras
tai garbingas aplankymas, bet jautė, jog 
jis jiemdviem nieko gero nelėmė.

Męs prapuolėme, — sušnibždėjo nu
siminusi Jieva. i

O keletą minutu pirmiau jiemdviem 
taip gerai buvo! Juodu gulėjo šalimais ant 
minkštos žolės saugojančiu juodu nuo sau
lės karščio medžiu paūksmėj. Ties j u gal
vomis lekiojo būriai įvairiu skaistaplunk- 
sniu, pripildančiu orą saldžiai-garsiu giedo
jimu, o tolumoj kurčiai šniokštė Eufratas.

Juodu-gi,gėrėdamiesi vienas kitu, ap
svaiginti meile, apakinti Viešpaties jiem
dviem sutverto pasaulio turtingumo, be 
miego svajojo apie ateinančią laimę.

-Myli?—klausdavo Jieva.
—Myliu,—atsakydavo jis, spausda

mas ją prie savo krutinės.
—Ir amžinai mylėsi?
—Ir amžinai... amžinai...
—Tai pabučiuok...
—Kur?

Apsirokavimas.
Dantistas ištraukė žmogui 

dantį ir dėliojo savo įrankius, 
šluostydamas rankšluosčiu. 
Žmogus su ištrauktu dantim 
mislijo, sėdėdamas toj pačioj 
kėdėj, kur dantį ištraukė: 
“Ar tik neperdaug -1 dol. už 
dančio ištraukimą?”

Tuo tarpu prieina dantis
tas ir sako: “Tamista dabar 
ušmokėsi man 10 dol.”

Žmogus, nustebęs—‘ ‘Kaip? 
10dol.! Jukisulygom už 1 d.”

Dantistas— ‘ ‘Taip.' Bet jei 
norėjai už tjiek, tai nereikėjo 
taip bliaut, kaip veršiui, ka
da aš tau dantį traukiau, nes 
savo riksmu nubaidei man 
žmogų,kuris būt davęs 9 dol.”

—Adomas lenkdavos ir bučiuodavo. 
Buvo taip svaiginančiai karšta. Tolumoj 
tyliai čiurškeno upė. Kartais iš miško tan
kumyno išeidavo ant lankos levas arba iš- 
rėplindavo persikraustantis iš Eufrato 
Tigran krokodylius.

Jieva, juokdamasi, viliojo prie savęs 
gyvulius, o jie, bailiai artindamies, laižė 
jos rankas.

Paskui ji vėlei lenkdavosi prie Adomo:
—Myli?
—Myliu, — atsakydavo jis, 

spausdamas ją savo glėbyje.
—O kaip męs jį pavadįsime?
—Nežinau... surask kokį nors tinka

mą vardą.
—Aš užvardinčiau jį Kainas... Ar tau 

patinka tas vardas? :
—Kainas... Kainas... Kaip tas gra

žiai skamba!... 0, Jieva, kitos tokios mo
teriškės, kaip tu, tikrai nebus pasaulyj...

—Na, tai pabučiuok...
Adomas lenkdavosi ir bučiuodavo. Ir 

vėl užstodavo tyla.
Jiems buvo taip gerai, taip begaliniai, 

rojiškai gerai... ir urnai....
Prie rojaus vartų, nesijudindamas, 

kaip stovyla, stovėjo Arkaniolas su ugni
niu kardu rankoj ir rūsčiai dairėsi. '

—Jis mudviejų įieško,—sušnibždėjo 
Adomas.

—Jieško,—kaip atbalsis, atkartojo Jie
va.— Reikia mudviem kuriam nors išeiti 
ir paklausti, ko jam reikia. 0

—Turbūt, jis atėjo čionai dėlei to ne
laimingo obuolio,—sumurmėjo Adomas.

—Gal būti... —Eik, pasikalbėk su 
juom.

Bet Adomas neturėjo nė mažiausio 
noro prie Arkaniolo eiti.

- Ne, ne,—pasipriešino jis.- Geriau 
jau eik tu, tu geriau mokėsi jam viską iš
aiškinti.

—Bęt negaliu gi aš jam šitaip pasi
rodyt,—piktai atsakė Jieva. Man reikė
tų susitvarkyti.

Vyras pažiūrėjo j ją. —
— Tiesa, liūdnai sušnibždėjo jis. Pa

leisk plaukus... arba geriau žinai ką...
Pasididžiuojanti šypsą apšvietė jo vei

dą. Jis greit nuskynė nuo šalę augusio 
fygos medžio didelį lapą ir, duodamas pa
čiai, tarė:

—Šia, šito, manau, gana.
Juodu dar biskį pasiginčijo, kuriam 

jųdviejų eiti pirmiau ir galop nusprendė 
eiti kartu.

Jųdviejų negelbėjo nė meldimai, nė 
ašaros, nė teisinimasi. Arkaniolas buvo 
nepermaldaujamas ir net klausyt nenorė
jo aiškinimu sumišusios iš nusiminimo po
ros. Ant visu jųdviejų išsikalbinėjimu ir 
teisinimosi jis atsakė nepermainomu, e- 
nergišku “lauk”, rodydamas ugniniu kar
du atidarytus rojaus vartus.

Galų-gale jiedviem prisiėjo pasiduot.
• Ir išėjo juodu, akiu vedamu, nežino

dama pačiu du, kur ir ko eina. Aštrus 
tyrįTakmenys žeidė jiedviem kojas. Kar
tais juodu atsigrįždavo ir tuomet matyda
vo kraujuotoje nusileidžiančios saulės švie
soje rojaus medžiu viršūnes ir žvilgantį

perlamutnmų, amžinai jiedviem- užsida
riusių rojaus vartų paviršį.

Ėjo juodu giliai tylėdamu.
Ūmai Jieva, balsiai verkdama, puolė 

ant žemės.
Adomas suprato, kad dabar jos meilė 

bus jam didžiausia laime, o ašaros—bai
siausia kančia. Ir issigandęs jis puolėsi 
prie jos.

—Kas tau, mažyte?
Bet ji šiurkščiai atstūmė jį nuo savęs.
—Nešdinkis šalin, idijote! — sušuko 

ji, ašarodama.— Tai per tave mudu suti
ko tokia baisi nelaime.

Adomui ir kalba prapuolė iš nusiste
bėjimo.

Ant galo jis prašnibždėjo drebančiu 
balsu.

— Kaip tai per mane?...Juk tai tu nu- 
skynei obuolį ir mane juomi pavaišinai...

Jieva grobėsi už galvos.
—Aš?... aš?...—šaukė ji, keldamosi 

nuo žemės.- Bet, juk tu turėjai numany
ti, kas iš to išeis ir persergėti mane... 
u-u, besmegenis stabas!

—Bet paklausyk, brangiausioji...
—Nešdinkis šalin! - varė jinai jį, 

priteisdama prie savęs.—Geras mano 
tarėjas, nėra ką sakyt .. Vienas vienati
nis ant viso žemės skritulio vyras ir tas 
niekam netinka!...

Ir pradejb isteriškai verkti.
Adomas nieko jai neatsakė.
Jis atsisėdo ant akmenio, uždengė 

rankomis veidą ir ėmė analizuoti savo 
kaltę...

—Tiesa, juk jis buvo vyras....
Vertė J. Stropus.

Chironomija, mokėjimas judinti 
rankas laike prakalbos; žestikuliacija.

Chiropodistas, žmogus, kuris 
apžiūri kojas; kojų daktaras.

Chirurgas, tokis daktaras, kuris 
prašalina ligas rankomis daromomis ope
racijomis; daktaras, kuris daro operacijas 
rankomis ir instrumentais ligos prašali- 
nimui.

Chirurgija, mokslas apie ligų 
prašalinimą su pagelba operacijų; opera
cijų amatas.

Chlorinas, paeina iš graikiško žo
džio chloros— žalias, reiškia žalios spalvos 
gazą, kuris randasi gamtoj kaipo atskira 
medega. Paprastoj druskoj jo yra arti 
60 procento. Jo yra ir ore, nuo ko oras 
išrodo biskį žalias. Medžiu lapai lieka 
žaliais nuo jo.

Chloriodikas, mišinys iš chlorino 
ir iodiko.

ChlorofiFius, žalioji augmenų la- 
pųmedega.

Chlorosis, žalioji liga (lietuviai 
tankiai vadina geltonlige), apsireiškianti 
pas moteris: jos simptomai pasirodo tuo
mi, kad oda darosi išblyškusi arba -žalsva, 
jaučiasi silpnumas, viduriu nenormališkas 
malimas ir t. t.

Cholera, urnas viduriu pasileidi
mas ir maisto kanalo puvimas, paeinantis 
nuo tam tikros bakterijų veislės.

Kasžin, ar įstengsi vien gamtą mylėti, 
Su mylima lyčia visai nesus’eiti.

Kasžin, ar galėsi jausmus pergalėti 
Ir sau pasiskirtąjį tikslą prieiti.

Ar besugrąžįsi metus “nekaltyįfitf*
Pavasario linksmą prabėgusį laiką?... t 

Ar beužmigdysi tą ugnį jaunybės, 
Kuri pasislėpus širdyj užsilaikę/?...

Ar duos tau linksmybę maži vieverse-
/ [liai,

Ar pievų žiedeliai ilgėjimą naikjs?...
Ar plaukdami oru pilki debesėliai
Prie tavo liūdniausiu jausmu prisitaikįs?..

O meilę ar seksis kada užgesyti, 
Be jos ar galėsi ramybę atrasti?...

Mintims ar mokėsi sparnus pritaisyti, 
Augštybėse lakstant prie šalčio priprasti?.

Juk meilė- gyvenimo siūlas, buvimas,
Su jaja tik žydžia malonus gerumas,

Be jos pasirodo visur supuvimas, 
Ir širdį pagraužia tamsusis bjaurumas...

O jei mylimosios jau nebepažjsi,
Gamta ar suteiks tą meilumą saldžiausi?

Jau žuvusį džiaugsmą ar besugrąžįsi?
Gal kęsi tik skausmą... tą skausmą di-

[džiausį.
Jovaras.
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Apie koresponden 
cijas.

APIE DARBUS
Montello, Mass

6 gruodžio vakare, kada du 
karšti katalikai, parvažiavę 
iš darbo ir kartu parsivežę 
bačkutę, tuoj pradėjo tuštin-
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Aš
Tu 
jau

Ir jei

—Kodėl, mama, tu taip 
dirbi? Nors biskį pasiilsėk.

—Laiko nėra, dukrele: ma
tai, kad Kalėdos ant nosies.

—Aš nematau nieko ant 
tavo nosies.

—Tu, Rožyte, nemoki krei
vai suprast žodžių: jeigu aš 
sakau “ant nosies”, tai reiš
kia, kad Kalėdos arti.

—Gerai, mama, galėsiu aš 
kreivai suprast tavo žodžius: 
jei sakysi, kad namas arti, 
tai aš manysiu, jog jis yra 
ant tavo nosies.

—Nesičydyk iš manęs! 
galiu ir tiesiai pasakyt, 
pati žinai, kad Kalėdos
arti, tad reikia šį-tą pasitai
syt. Juk ir j krautuvę nuėjus 
dabar greitai negausi daikto, 
nes žmonių prisigrūdę, o ir 
namie darbo trigubai prieš 
Kalėdas.

—Aš nesuprantu, mama, 
kam dirbt prieš Kalėdas dau
giau, negu kitomis dienomis. 
Man rodos, jog jokio skirtu
mo tarp dienų nėra.
nori pasiekti laimę, reikia 
manyt, jog kiekviena diena 
yra geriausia metuose.

—Kam tu, dukrele, niekus 
šneki? Argi gali Kalėdas 
S paleist nieko nepasiteikus? 

eigų ant tokių švenčių netu
rėtum atsakančiai pavalgyt, 
išsigert ir švariai pagyvent, 
tai kam dar gyvent pasaulyj?

—Aš noriu, mama, žinot, 
ar tavo pilvas išsipučia la
biau ant Kalėdų arba kitų 
švenčių, negu paprastose die
nose?

—Kam dar klausi taip 
kvailai? Kaipgi gali pilvas 
išsipūsti ant dienos, kitos ir 
vėl susitraukt?

■—Ir man taip rodos, ma
ma. Ir jei žmogus pasilieka 
su tuo pačiu pilvu ir kitais 
sąnariais kaip šventadienyj, 
taip ir paprastose dienose, 
tai nėra reikalo nė vieną die
ną valgyt daugiau.

—Kokia-gi šventė bus, jei 
valgysi vis taip pat?

--Šventė bus pasilsio die
na. O maisto žymus permai
nymas viena diena yra kenk
smingas organizmui. Tu pa
bandyk vieną sykį permainyt 
visą maistą ir pajausi vidu
rių skaudėjimą, apsireikš jų 
nenormališkas malimas.

—Teisybė, Rožyte, man 
biskį skauda pilvą po šven
čių, bet aš manau, kad tai 
nuo darbo.

—Nuo darbo vidurių mali
mas nenukenčia. Aš galiu 
tikrinti, kad laike švenčių tu 
perdaug privalgai ir dar tan
kiai imi gana maistingus val
gius. Paprastose dienose ta
vo viduriai gauna silpną 
maistą, o šventadienyj-per- 
drūtą ir negali jo įveikti, ka
dangi jie yra persilpni, o pri
versti lieka sunkiai dirbti. 
Tad nestebėtina, kad po kiek
vieną švenčių jautiesiblogai.

Gali patėmyt, kad jei 
dėję žmonės privalgi 
gero maisto, Jj^apserga, o 
tūli net^mifsta. Tai gali pa- 
tęmyrpas tuos žmones, ku
rie adventuose arba gavėnioj 
dvesia pusbadžiu, manyda
mi, kad už tokį dvėsinimąsi 
Dievas priims juos į dangų. 
Sveikiausis būdas maitintis 
yra tas, kad visuomet valgyt 
normališkai, vienodoj dau
gumoj.

—Aš nepriešinga tam, bet 
visgi Kalėdų dienoj reikia 
gardžiau užsikąsti ir išsigert.

—O man rodos, kad darbo 
dienoj reikėtų geresnį mais
tą imti, nes darbas jį sunai
kina. Kas link gėrimo, tai 
čia ne vieta mums apie jį 
ginčytis, kadangi tai platus 
klausimas, kuris užsibaigia 
pilnu darodymu, jog vartot 
svaiginančius gėrimus yra 
nesveika.

—Tai ką, ar burokų raša
lą gersi?

—Tik neužmiršk, mama, 
vandens krano ir užteks ger
ti. Man net keista, kaip ne
toli visi tikrai tikintieji žmo
nės praleidžia savo svarbią
sias šventes. Daleiskime, 
ateis Kalėdos. Jiems tai svar
bi šventė, nes jie tiki sulaukt 
užgemant pasaulio išganyto
ją. Ir kaip jie laukia? Par
siveža kelias bačkas alaus, 
prisiperka degtinės, prikem
ša pilvus įvairių valgių, ap
sigena — ir laukia Kristaus 
užgemant. Tuomet jie jau
čiasi galingais, turtingais ir 
laimingais, nes atrado būdą 
likti kvailais. Prastesniuose 
atsitikimuose dar makaules 
vieni kitiems sudaužo. O pra
ėjo Kalėdos, ir vėl jie skur
sta, netoli išmotomis maiti
nasi.

—Lai bus ir taip, Rožyte? 
nes nežinau, ką atsakyt. Tik 
noriu girdėt, ką tu apie 
žentus manai?

—Aš manau, kad tai
kita-kvailystė. Jei tu turi 
pinigų, tu geriausiai žinai, 
kas tau reikalinga ir tą per
ki, o kitas išleidžia pinigus 
ir duoda tau nesvarbų daik
tą. Tu irgi suki galvą, ką 
katram duot, išleidi pinigus 
ir vėl suteiki kitam nesvarbų 
daiktą.

—Gerai, Rožyte, tad aš 
niekam nepirksiu šįmet pre- 
zento.

—Aš, mama, nepriešinga, 
kad tu pirksi ką-nors ir do
vanosi, bet duok tokiam 
žmogui, kuris pats negali 
nusipirkti, kuris yra netur
tingas. Arba nupirk knygą 
ar užrašyk laikraštį tam, kas 
nesupranta jų vertės ir pats 
neužsirašo, tuomet atliksi 
pagirtiną darbą.

—Gerai, tad aš ir į Lietu
vą užrašysiu vieną laikraštį 
savo švogeriui.

išsyk

pre-

yra

Kaip jus, skaitytojai, mėg
state tuos laikraščius, kurie 
talpina daug korespondenci
jų? Man jie patinka dau
giau, negu ridikai. Žiūri į 
vieną laikraštį — korespon
dencijų visas puslapis, žiūri į 
kitą—du puslapiai, į trečią— 
trys puslapiai. Sakau, tik ir 
korespondentų turi tie laik
raščiai. Nors kaip girdėjau, 
tūli korespodentai susispie
čia prie tūlų laikraščių, ka
dangi tik tūlos jų korespon
dencijos tėra talpinamos į 
kitus laikraščius. Bet juk 
tai menka liga: juk ir bitės, 
ir širšės kartais kur- nors su
sispiečia. Mat, tai gamtos 
įstatymas, teikiantis komu
nistišką instinktą tūliems 
gyviems gaivalams.

Ir kaip man nepatiks tie 
korespondencijų laikraščiai, 

£kad juose taip stebuklingai 
rašoma? Iš kokio tik miesto 
neskaityk, vis atrandi didelį 
panašumą ir pačiam neikiek 
nereikia protauti, nors čia 
'šimtą puslapių tokių kores
pondencijų perskaitytum. Vi
sose atrandi: “... Pas mus y- 
ra lietuvių pusėtinas būrelis; 
vieni iš jų tamsus, kiti apsi
švietę. Girtuokliavimas ne
paprastai įsiviešpatavęs; be 
to, lošiama kortomis iš pinigų, 
daromos triukšmingos vestu
vės ir krikštynos. Tamsū- 
nai tankiai susipeša ir sėdi 
šaltojoj, o paskui užsimoka 
bausmes, už kurias galima 
būtų pastatyti tautišką na
mą (tik ne policijos nuova
dai, turbūt. Red.). Yra ke
lios (arba viena) bažnytinės 
ir tautiškos draugystės, S.L. 
A. kuopa ir L. S. S. kuopa. 
Neseniai buvo surengtos 
prakalbos. Kalbėtojas pu
blikai patiko (jo veidas ar 
liemuo? Red.) ir visi plojo 
delnais, tik vienas tamsūnas 
murmėjo laike prakalbų. Ant 
baliaus, kuris neseniai buvo 
surengtas, iškilo peštynės 
tarp girtų lietuvių, kurie pa
darė sarmatą mums svetim
taučių akyse. Teatras su
loštas gerai, bet tūli aktoriai 
nemokėjo savo rolių. Pelno 
liko vidutiniškai. Darbai ei
na išlengvo ir iš kitur pribu
vusiam darbas nelengva gau
ti.” —

Ir ką jus sakysite? Ar ne 
iš visų miestų tokios pat ko
respondencijas skaitome?Juk 
tai perlas, auksas ir... vos 
tik neprasitariau. Supranta
ma, kartais biskį kitaip yra 
žodžiai- supinti ir, žinoma, 
kartais kokis išdykęs kores
pondentas ką-nors naujo pra
neša, bet abelnai imant visos 
korespondencijos su mažu iš
ėmimu yra tokios.

Todėl aš patariu visiems 
skaityt tokius laikraščius, 
kuriuose yra dauj^ korespon
dencijų, nes nereikės protau
ti, o bus vardas, kad skaito
te laikraštį.

* Ir kadangi aš labai mėg
stu korespondencijų pripildy
tus laikraščius, tad ir jų re
daktorius nepaprastai guo-‘ 
do j u ir gailiuos jų. Iš savo 
puses aš jiems patariu ne
vargti ant korespondencijų 
perrašinėjimo ir nevarginti 
raidžių statėių, t. y. aš no
riu pasakyt, kad vieną sykį 
parašytos korespondencijos 
būtų paliekamos antvisad, 
tik kiekvieną sykį"kitus mie
stų vardus reikėtų pristatyt, 
kad skaitytojai galėtų ma
nyt, jog iš visos Amerikos 
rašoma yra. Tuomi ir leidė
jams lėšos susimažintų, nes 
galima būtų sykį atlieti vi
sas korespondencijas—dalei
skime, puslapių 15—o paskui 
tik miestų vardus pridėt—ir 
tuomet nesunku bus išleist 
laikraštį iš 20 puslapių.

Ir skaitytojams is to nau
da: nei galvoti nereikės ir 
popieros jie turės užtektinai.

J. Kuolas.

50 čeverykų dirbtuvių, kur 
dirba apie 20,00Q darbininkų. 
Čeverykų dirbtuvės, išsky
rus dvi, visos priklauso prie 
unijos. Viena iš nepriklau
sančių prie unijos yra D.Fiel- 
d’o dirbtuve, kurioj dirba 
apie800 darbininkų; ji greitu 
laiku išsikraustis į. So. Bosto
ną, tai 800 darbininkų liks 
be darbo. Šioj dirbtuvėj dir
ba apie 400 lietuvių. Kraus- 
timosi priežastis minėtos 
dirbtuvės yra ta, kad ją uni
ja vertė darbininkams mokė
ti unijos algas. Čeverykų 
dirbtuvėse darbininkai dirba 
daugiausiai nuo štukių. Mo
kantieji gerą darbą uždirba 
neblogiausiai. Nemažai ran
dasi tokių, kurie uždirba po 
25 iki 35 dol.sąvaitėj, vienok 
tankiai nėra užtektinai dar
bo: kartais tedirba po 4—5 
dienas sąvaitėj, tai skaitant 
apskritai uždarbiai negeriau- 
si. Nemokantiems jokio če
verykų dirbtuvės darbo— 
darbas gauti beveik negali
ma. Yra keletas dįrb tu vėlių, 
kur galima mokintis darbo. 
Už išmokinimą kirpėjo dar
bo reikia mokėti 75 dol., siu
vėjo—25 dol., prisiūvėjo pa
dų—45 dol., traukėjo ant 
kurpalio—30 dol., apipjaus
tytojo padų—50 dol., plovi
mo čistijimo—20 dol. ir t. t. 
Baigus mokslainę, darbas 
vistiek yra sunku gauti, nes 
tokis darbininkas dar negali 
atsakančiai dirbti, o taip- gi 
be kišių, ypatingai Brockto- 
no priemiestyj, Montelloj, 
kur plačiai apgyventa lietu
vių, darbo gauti negalima. 
Kišius imti perdėtinius išmo
kino patys lietuviai, tai tegul 
dabar ir nesigaili. Apart če
verykų dirbtuvių, dar yra 
apie 45 mažos dirbtuvėlės, 
kur prirengia dėl čeverykų 
visokius mažmožius, kaip tai: 
kerta iš skurgalių dėl čeve
rykų visokius kąsnelius, pa
dus ir kulnis. Kitos dirba po
pierines skrynutes, jųodylas, 
raikščius ir t. t.; čia dirba 
nemažai ir lietuvių; uždar
biai menki. Kulninėj dau
giausiai dirba lietuvės; uždir
ba nuo 4 iki 9 dol. į sąvaitę. 
Apart čeverykų išdirbystės, 
dar yra dvi vinių dirbtuvės: 
vienoj dirba apie 200 darbi
ninkų, antroj— 50. Pirmojoj 
eina darbas dieną ir naktį; 
joje dirba daugiausiai lietu
viai; uždirba mažai: nuo6 iki 
10 dol. į sąvaitę. Pragyveni
mas nepigus. Valgomi pro
duktai brangus. Stubos irgi 
nepigios. Kiek atsieina pra
gyvenimas, pasakyti yra 
sunku, nes tai priklauso nuo 
žmogaus. A. Piragis.

East Arlington, Vt.
Darbai vietinėj kėdžių 

dirbtuvėj visiškai sumažėjo 
ir iš kitur pribuvusiam dar
bas negalima gauti. Patariu 
“Laisvės” skaitytojams ne
važiuoti į čia darbo jieškoti.

ti ją, tad tuojaus atėjo du 
policmanai ir, surišę rankas, 
nusivedė į nuovadą, kur jie 
turėjo šaltojoj išsipagiriok 
Jie vadinasi: Petras Krapo- 
vickas ir Justinas Kanapė. 
Ant rytojaus, kada dažinota, 
kad tie du “frentai” pavogė 
nuo V. Muller’io $50, abu ga
vo po 6 mėnesius kalėjimo.

ll gruod. vakare, kada da
botojas tavorinio trūkio ėjo 
peržiūrėdamas vagonus, tad 
rado bevagiant F. Klebaus- 
ką popieras, atvežtas N. D. 
Cass’iui & Co. del aptrauki
me “boxų”. Pastarąjį areš
tavo N. D. Cass & Co. Baus
mė dar iki kolei nežinoma.

Pas mūsų katalikus labai 
yra madoje versti kaltę ant 
socijalistų, nors pastarieji' 
nieko blogo katalikams nėra 
padarę. M. V.

Westville, III.
Mūsų įpiestelis yra nedide

lis, vienok lietuvių čia yra 
pusėtinai—viso labo yra apie 
1,500. Miesto gaspadorius 
(majotas) yra lietuvis ir visi 
kiti viršininkai lietuviai,kaip 
tai: policmanai, aldermanai, 
skvajeris ir t. t. Lietuviams 
priklauso 5 valgomų daiktų 
krautuvės ir viena drabužių 
krautuvė. Karčemų yra apie 
42; lietuviškų karčemų apie 
30. Lietuviai turi nuosavių! seLėrų namo “akademčikais 
namų apie 200. Čia turime 
lietuvišką bažnyčią po vardu 
šv. Petro ir Povilo; yra čia 6 
draugystės. Vietiniu klebo
nu yra kun. Kazimieras 
Skrypka.

Westvilles kalnakasis.

kalbas 30 lapkričio, savo ap
rašyme apsilenkė su teisybe.

O gal, tai jo didžiausis 
“idealas” apjuodinti sau ne
patinkamos nuomonės žmo
nes? Patarlė sako: “Genis 
margas, svietas dar marges- 
nis”. Ir visi vienuodų nuo
monių būti negalime. Dėl pa
teisinimo mano maž-vertin- 
gos ypatos niekados nemany
čiau atsiliepti ant panašių 
pliovonių, jei tenai nebūtų į- 
maišyti kriminališki išsitari
mai, kurie yra man primeta
mi. Jo pasakyta: “Pasisakė, 
nakvojęs viename viešbutyj 
su p.Bagočium ir jam ištrau
kę ten laikrodėlį.” Nors aš 
p. Bagočių ypatiškai gerai 
pažįstu, bet jokių reikalų sa
vo gyvenime neesu su p. By 
turėjęs. Sunku būtų atrasti 
panašų žmogų, kuris drįstų 
ištarti nebūtus daiktus, už 
katrų išsitarimą visados gali 
pamatyti belangę. Žinoma, 
augščiau minėtas M. Arbū
zas už prasimanymą nebūtų 
daiktų yra vertas patraukti 
atsakomybėn,—bet ištikrųjų 
juk tas žmogutis pats nežino, 
ką darąs. 0 antrą, su pana
šiu žmogumi būtų žemiau 
kritikos turėti kokius nors 
reikalus savo gyvenime.

Toliau jis bando mums pri
mesti akademizmą seserų na- 

; mo Taip, lai męs būsime ir ' Z - ____ L C _ 1 1 y* A&WAA&W (AlkCVVIVIXAVXIICVXkJ , 
bet vienok su p. M. Arbūzu 
nenorėtume mokslu mainy
tis. M. A. Ruseckas.

Męs jums padarysime puotausią pa 
statomą fotografiją už žemiausią kainą 
be ekstra užmokesčio vaikams. Nui
mamo fotografijas visokiy grupy, susi- 
rinkimy, pikniky ir ką tik galim nuimt 
bu mys didele Kamera. Atsilankydami, 
atsineškite Šį apgarsinimą, o nuteisime 
pigiau. Neužmirškite antrašo:

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

L IRTUVIAaI-LENKIŠ AI-RUSIŠAS

Vienatinis męs tau
tos Medičiuos Profe
sorius Massachusetts 
sLeite. 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 • 
trepais augštyn iš num. 7 Parme 
Durys mano ofiso nuteptos b?" 
£ui ju ant lentos didelėm ra* * 
ta “Lenkiškas Daktarar 
landos: nuo9 iki 11 r’ 
piet ir nuo G iki 9 v

DR. N 
7 Parmenter 

Teleph

r
ta;

VA
mokyt.
kytojo...........

NAUJAS BU.
šyti be mokytojo..

ARITMETIKA mok...
kundy, su paveikslais (apdary
ta)............................................... 35c

Pinigus 8ii skit per Money Or
der šiuo su:

P. MLCOLAINIS
Box 62, New York City.

LAIŠKAI Į RED.

Korespondencijos
Athol, Mass.

Lietuviai pas mus dalinasi 
į dvi dalis: socijalistus ir ka
talikus.

Socijalistai dirba iš visų 
pajiegų, kad praplatinti tarp 
nesusipratusių darbininkų 
ekonomiškosios politikos su
pratimą, nurodant, kaip 
darbdaviai išnaudoja darbi
ninkus. Negana, kad darbi
ninkus verčia ęia lenktyniuoti 
darbe vienus su kitais, bet 
priverčia juos, kad ir kišius 
davinėtų, ir tie kįšiai dabar 
pas mus taip įėjo į;madą, kad 
“bosai” nenori jaiį degtinės, 
o prašo pinigų.

1.
Gerb. Red.:—

“Laisvės” No.9 p. Pirmeivis 
užpuola mane,būk aš esąs pir
mas Lewistono tautininkas ir 
per š. Baltramiejaus draugys
tės balių aiškinęs Lietuvos is- • 
tori ją, bet pats su ja tiek te- 
susipažinęs, kad visų Lietu
vos gubernijų nepaminėjęs. 
Iš tokio Pirmeivio pasakymo . 
esu labai užganėdintas. Ne- 
paminėjimas visų Lietuvos 
gubernijų parodo, jog mano 
kalboj žodžiai buvo gerai su
tvarkyti, kad, aiškindamas 
istoriją, nemaišiau geografi
jos. Paklausiu koresponden
to, kur jis yra radęs istorijoj, 
kad būtų pažymėti miestai ir 
gubernijos? Juk istorijoje 
tiktai yra rašoma apie tautą, 
apie jos veikimą, apie kuni
gaikščius, karalius ir kitas 
kokias įžymesnes ypatas, o 
apie miestus ir gubernijas 
yra surašyta geografijoje. 
(Tokia nuomonė yra pilnai 
klaidinga. Nejaugi egiptie
čių piramidų eitumete j ieš
kot prie siaurino žemgalio, 
jei nežinotume, jog jie gyve
no Egypte, jei nežinotume 
upės Nylo, kuri didžiausią 
rolę lošė istorijoj ir t. t.? 
Red.). Gali paliudyti visa 
publika, kuri mano kalbą gir
dėjo, jog aš istorijos nei ge
ografijos neaiškinau, tiktai 
kviečiau kiekvieną prie skai
tymo knygų, laikraščių, idant 
lietuviai turėtų vienybę ir ne- 
skirstytųsi į kauniečius, vil
niečius ir suvalkiečius, bet vi
si jaustųsi broliais. 0 kad tos 
pageidaujamos vienybės tarp 
lietuvių nėra, tad patariau, 
idant kiekvienas su atyda 
skaitytų Lietuvos istoriją, 
nes ten pamatys, kaip lietu
viai gyveno senovėj.

Korespondentas Aiškino, 
jog buvusios muštynės, jog 
draugystės nariai vienas kitą 
už gerklės vadžiojo, bet ir 
čionai neteisybė, nes to vis-- 
ko nebuvo; visi gražiai link
sminos ir gražiai išsiskyrstė.

Sa pagarba
S. Bugnovičius.

RED. ATSAKYMAI.
A. Žinynui. — Polemika 

neaiški, skaitytojai nesupras, 
kas buvo rašyta “Drauge”; 
reikėtų į “Draugą” ir pole
miką pasiųsti arba aiškiai ir 
trumpai parašyt, kas mela
ginga ten buvo rašyta. Ne
dėsime.

Brocktoniečiui .—Gai
la, kad Jūsų korespondenci
ja buvo jau atspausdinta, 
kuomet gavome priedą prie 
jos, todėl jis negalėjo tilpti.

DOVANOS.
Jeigu manote pirkti dėl savęs arba 

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

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

MALONUS VIENGENČIAI!
Kurie užsirašėt per manu laikraštį 

“Laisvę” ir užsimokėjot pilnai už visą 
metą, tai nepamirškit atsiimt Jums pa
skirtas nuo manęs dovanas. Jums skiria
ma dovana randasi lietuviškoj knygy 
krautuvėj pas J. K. Valinską, 25 W. 
Leonard st., Grand Rapids, Mich. 
Knygy krautuve lietuviška spaustu
ve atdara nuo 7 valandos ryte iki 8 
valandos vakare.* Eidami atsiimti Jums 
paskirtas DOVANAS, nepamirškit pa
siimti kvitą, kurią gavot užsirašydami 
“Laisvę”. Viso labo

J. Dementis.

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 BUKANTIS
77 a Undicott st., Boston, Mass.

o c

S s
Akušerka

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

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

8

A, OFFISAS RANDASI: 0
H 30 W. Broadway
įį SO. BOSTON, MASS. Įj

VADOVAS KELIAUJAN
TIEMS Į AMERIKĄ IR 
IŠKELIAUJANTIEMS.

Jeigu nori žinot apie visas laivy kom
panijas, kokie yra laivai, iš kur jie iš
plaukia ir kur priplaukia, kiek kur yra 
myliy, kur randasi didieji kompaniją 
offisai, kokius žmones įleidžia į Suvie
nytas Valstijas ir kokiy neįleidžia, kiek 
vertes turi kity žemiy pinigai, tai pri- 
siusk 15c. stampom žemiau nurodytu 
adresu, o apturėsi minėtą knygelę.

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

Tek 1990 Roxbury

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

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

Ncd&lomU 2-4 P. M.
Kalba rusiškai, vokiškai ir 
liškai.

0)

§

S ang-

cą

gaunamos “Laisves” spaustuvė.

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

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

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

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

ką ir iškeliaujantiems.......... 15c
REVOLIUCIJOS ATBALSIAI.. 16c
AR YRA DIEVAS?..................... 25c
GREIČIAUSIAS PAMOKINTO-

JAS ANGLIŠKOS KALBOS...26c
TĖVYNĖS LAUKUOSE..........10c
SOC1JALDEMOKRATŲ PAŽVAL-

GOS IR REIKALAVIMAI......10c

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

Ką nprs užsisakydami visada ad- 
resuokit taip:

242 Broadway, So. Boston, Mass.

Telephone So. Boston. 845 M

DR. F. MATULAITIS 
495 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Valandą*: \

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

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA
APT1EKA

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 Broadw So. Boston, Mass.

Galit reikalavai ir per laiškus, o 
męs prisiusime 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, pasaky ir maldakny- 
giy. Užrašau visokius Amerikoj išei
nančius lietuviškus laikraščius. Taip?’ 
užlaikau visokiu geriausiy gyduo<:‘ 
lietuviškos trejankos. Kas ‘ 
Iias mane už $1 vertės kr* 
do tavoro, tam dn*'’*

KALENDORIŲ 
siysčiau me
ti 80c.

b
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95

fuojaus išeis iš po sp
ir

75c.

$3.50 
50c.

10c
10e

Kam gi Laivakortes pirkt pas kokį ten žydelį, kad galima gaut pas lietu
vį agentų atvažiavimui ir išvažiavimui net 9-niy kompanijų l-mos, 2-ros 
ir 3-čios k lesus laivais?

otn jo ddĮjunr d||q»<l

•UOJIIW f-f 16 'PJ. HOPJA OlU|UdAX()
ZOff »I«W suuojapi osjjjo

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

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsių Lietuviškų- Lenkiškų Vaistų

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

25c., 50c

RAŠYK man šendi, o rytoj gausi mano lietuvišką iliustruotą K a ta 1 o gą: 
puikiausių armonikų, koncertinkų, klernctų, smuikų, triubų ir tt. Lietuviškų 
knygų fontaniniu - auksiniu plunksnų ir kitokių visokių daiktų.

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

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

M. J. DAMIJONAITIS,
812-814 W. 33 rd St., Dc. p i. I H CHICAGO, ILL.

Vietines Žinios

Adresas:

f 
I

E. Cambridge’iuj gruodžio 
17 d. buvo diskusijos Jaunu 
Vyru Lietuviu Civisko Kliū- 
ba klausime: Ar reikalingas 
yra skaitymas? Skaitymo 
priešai tiek buvo narsus, ir 
kad tik biskį, būtu ėmę vir
šų, bet visgi pabaigoj gavo 
nusileisti, nes pritrūko faktu. 
Publikos buvo pilna svetainė, 
net sėdynių buvo stoka. 
“Laisvės” choras po vado
vyste p. Simanavičiaus taip 
greitu laiku tapo išmokintas 
dailiai dainuoti ir taip gerai 

a dainavo, kad visi ištarė 
iam gausiu delnu ploji-

Seredos vakare atsibuvo 
triukšmingiausis mitingas 
Hyde Parke. Kalbėjo Susan 
FitzGerald, moterų kandida
tė į mokyklų perdėtines ir 
vandens komiteto pirminin
kas L. P. Winchenbough, ku
ris nurodė, jog dabartinė 
vandens sistema Hyde Par
ke yra prasta ir paremta ant 
vagystės, kadangi 3 proku
rorai, kuriems pavesta yra 
rūpintis miesto vandeniu, pa
ėmė nuo vandens kompani
jos 18,000 dol. kišį. Be to, 
vienas prokuroras yra dali
ninku vandens kompanijos. 
Susirinkusieji plojo delnais ir 
rėksmu pritarė kalbėtojui. 
Už jo raportą balsavo 422, o 
prieš 230.

KOOPERACIJŲ ATYDAI
Daugelis lietuviškų kooperacijų ne- 

tarpsta tik todėl, kad nėra geros tvar
kos ir gerų darbininky jy krautuvėse. 
Išrenka tokius darbininkus, kurie dirbo 
visų laiką dirbtuvėj. Ir argi ęali tokie 
darbininkai vest biznį? Juk jei norite 
atsakančiai dirbt valgomų daiktų krau
tuvėj, tai turite kelis metus padirbt 
krautuvėj, turite išmokt sutaisyti mė
sas taip, kad nesigadinty, kad ne gaba
lėlio nereikėtų išmesti. Turite mokėt 
mėsą 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. 'Kodėl aš mylėčiau, kad kuri- 
nors lietuviška kooperacija paimtų ma
ne, tuomet aš ir tvarkų užvesiu, kad 
niekas nežūtų ir darbų atliksiu blizgan
čiai.

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

L

GOLDEN WINE CO
------ Importuotojai visokiy—

DIDŽIAUSIAS
DARBININKŲ 
SĄVAIUNIS 
LAIKRAŠTIS

KOVA” LEIDŽIAMAS
I II; I . SOC.
SĄJUNGOS J
AMERIKOJE W

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

Podraug užlaikome konogeriausins

Senas Rytines ir Kentucky Arielkas 
Californijos Vynus ir gardžiausius Konjakus.

Męs parduodam Aly ir Rily buteliais, bačkutėms, pusbačkiais ir bač
komis. *r
Baliu, Gužynių ir Veselijy.

Męs esame vieni iš sen

m
u,
&

K

24 d. bus disku- 
• Ar męs da

rni, ar ver- 
užkviesta 

oiy deklama- 
roitė, Kleo- 

vie- 
tvic 

J PO 
/ičia.

./d. Cambrid
ge iau» t1 L. S. S. kuopa pa
rengė margą vakarėlį. Publi
kos prisirinko pilną svetainė. 
Programas buvo sekantis: 
Dr. F. Matulaitis iš So. Bos
tono rodė iliustruotais paveik
slais bakterijas ir aiškino 
apie jas: kas jos ir kaip nuo 
ju apsisaugoti. Toliau pa
dainavo vietinis jaunas “Lai
svės” choras keletą dainelių. 
M. Giedraičiūtė perstatė mo- 
noliogą “Magdė”; publiką 
prijuokino juomi ir labai už
ganėdino. V. Palikniūtė de
klamavo eiles. Pabaigoj Dr. 
F. Matulaitis kalbėjo temoj 
4 ‘Darbininkai vienykitės. ” 

K. Armonas.

Jonas Banuševičius iš No. 
54 Meriden gatvės, E. Cam
bridge, pereitą pėtnyčią ap
sirgo Hallett & Davis pianu 
kompanijos dirbtuvėj ir liko 
nuvežtas j miesto ligonbutį 
sekančią dieną 10 vai. išryto. 
Jo brolis Petras nuėjo atlan
kyt, bet jam pasakė, jog Ba
nuševičius jau liko išleistas 
namo. Iki pat šiol jis nesu
grįžta ir yra didelis klausi
mas, kur jis galėjo dingti. 
Jo brolis P. Banuševičius gy
vena No. 635 Dorchester 
avė., So. Boston.

38 metu žmogus Martinas 
King iš No. 173 W. Fourth 
gatvės, So. Boston, Mass dir
busią Metropolitan CoJi kom
panijoj kaipo vežikas per 10 
metu, liko nuslėgtas eleva
torių ant Water gatvės 19 
gruod. d. po pietų. Jis įbė- 
go į tą vietą, kur elevatoris 
kilnojasi ir nepatėmijo, kaip 
išviršaus nusileido ant jo sun
kenybė ir npslegė iki mirties. 
Jis paliko pačią ir 5 vaikus.

Lynno policija suėmė 3 vai
kus—vieną 9 mėty, kitus gi 
12 metu—už padegimą na- 
my. Policija sako, kad 15 na
mu likę padegta sity trijų 
vaiky. Vienas ju sugautas 
prie darbo. Apart namu, jie 
padegė 2 mokyklas. Vaikai 
bus pastatyti prieš apskričio 
teismą, o dabar laikomi poli
cijos nuovadoj. Taip tai auk
lėjami Amerikos vaikau.

Seredos vakare užsibaigė 
registravimas balsuotoju, ku
rie dalyvaus Bostono virši
ninku rinkimuose sausio mė
nesyj. Sulyg rinkimu komi
teto pranešimo, balsuos 111, 

"° vyrai ir 12,359 moters, 
balsu daugiau yra, 
-';kraščiai spren- 

’^rs laimė-

Seredos vakare mirtinai li
ko sužeistas ant North Sta
tion vagonu inspektorius ant 
Boston & Maine geležinke
lio, Alfred Muse, 35 metu 
amžiaus žmogus. Jis buvo 
gerokai išėjęs už stoties, ka
da liko parmuštas trūkio ant 
žemės. Nuvežė jį į Mass.ge
neroliškąjį ligonbutį, kur 
greitai jis pasimirė.

Malden turės didžiausį at- 
lietišką kiemą prie mokyk
los. 52 tūkstančiai ketvirtai
niu pėdu žemės liko nupirk
ta prie Maldeno augštesnė- 
sios mokyklos (gimnazijos), 
kur tuoj bus pradėti daryt 
įvairus įrengimai.

Mas. valstijos statistikų 
biuro direktorius Charles 
Gettemy pranešė čeveryku 
ir čebatu kliubui, kad niekad 
taip smarkiai nekilo pramo- 
nija šioj valstijoj,kaip dabar.

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

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

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

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

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

Visus užkviečia atsilankyti
KOMITETAS.

GERI KAMBARIAI.
Kas nori gauti gerus kambarius 

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

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

Bostono Liet. Kriaučių Atydai.
Šiuomi pranešame visiems Bostono 

kriaučiams, kurie priguli prie vietinio 
unijos 149-to skyriaus, turi kiekvienas 
neatbūtinai pribūti ant šio susirinkimo. 
Už nepribuvimų papuls po bausme. Bus 
svarstomi visy mėty unijos reikalai. 
Kiekvienas turi atsinešti unijos knygu
tes. Kviečiame ir neprigulinčius kriau- 
čius ateiti ir prisirašyti, nes nuo šio su
sirinkimo bus pakelta mokestis iki $5.00 
Susirinkimas atsibus 26 d. gruodžio 1911 
m., utarninko vakare 7:30 vai., salėj 
339 W. Broadway, So. Boston,. Mass.

Kviečia Lietuviy Unijos 149 skyrius. 
Prez. John R. Nevulis.

Pranešimas.
Brightono Pašelpinč Draugystė Vie

nybė rengia didelį ir gražy koncertų ant 
22d. vasario (February) 1912 m.; prasi
dės 12 vai. dienų ir trauksis iki 7 vai. 
vakaro. Todėl prašome Brightono ir 
aplinkiniy miesteliy draugysčių nereng
ti ant tas dienos jokiy pasilinksminimy.

Komitetas.

LINKSMI ŠOKIAI.
Rengia So. Bostono Civic Kliubas ant 

25 gruodžio, 1911 m., t. y. Kalėdy die
noj St. Omer svetainėj, po num. 376 
Broadway, So. Bostone. Prasidės 4 vai. 
po piety ir trauksis iki vėlai nakties. 
Įžanga visiems dykai. Muzikantai bus 
geriausi. /

Kviečia Komitetas.

DISKUSIJOS.
Nedėlioję, 24 gruodžio, 162 kuopa L. 

S. S. rengia diskusijas, kurios prasidės 
2 vai. po piety po No. 112 Salem St. 
Bus dvi pusės: viena stovės už socija- 
lizmą, kita prieš. Yra paskirti žinomi 
kalbėtojai, todėl vertėty kiekvienam at
silankyt. v

BR1GHTONIEČ1Ų ATYDAI.
Antras metinis Lietuviškos Koopera

tyviškos Krautuves susirinkimas atsi
bus Nedėlioję, 7 sausio (January), 1912 
m., 6 vai. vakare, po num. 3 Chestnut 
Hill Ave., Brighton, Mass.

Meldžiame visus neatbūtinai atsilan- 
Komitetas.

Kataliogas Visiems Dykai!
Kožnas žmogus mokantis skaityti 

privalo turėti musų Kataliogą, kuriam 
atras dai ,elį visokių daiktų. Musų 

! Banka priima pinigus užčedyjimui ir 
i moka 4-tą procentų. Siunčia pinigus 
ir parduoda laivakortes į visas dalis 

i svieto, pigiaus kaip kiti. Spaudinam 
i visokius drukoriškus darbus greitai, 
! gerai ir pigiai. Reikalaudami kata- 
i 1 ogo prisiųskile 2C markę ant adreso:

GEO. a. pupausky & @
2342 SO. LEAVITT ST. CHICAGO, ILt.
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SENIAUSIAS RUSIŠKAS

DAKTARAIS
B. U- BFZRNARD )

Praneša, jog jo offisas prie
Dorchester St., So.Boston,Mass., 
yra atdaras nuo 4 iki 5 vai. po 
piet, o prieš tų ar po to laiko tęle- 
fonuokite 160 South Boston arba 
524 Roxbury. Gyvenimu vieta 
19 Gaston St., šalę Warren St., 
Roxbury, Mass,

parduodam Aly ir 19liy buteliais, bačkutėms, pusbačkiais ir bac- 
Labai pigiai parduodam tiems, kurie duoda didelius orderius del

niausiu prekėjų Bostone. Su mumis niekas ne
gali susilygint gerume ir pigume tavory. Męs perkame viskų už grynus 
pinigus ir daug, todėl męs galim pigiau parduot, negu mažesni nuperka. 
Vienas pabandymas jus pertikrins, kad męs išleidžiam geriausį tavorų vi
soj Naujojoj Anglijoj. Alęs užlaikom viską, kas rišusi su likierių skyrių. 
NusiunČiame tavorus ir perexpresu. Kalbame lietuviškai, latviškai, len

kiškai ir rusiškai. Nepamirškit mūsų adresų.

352-354 HARRISON AVE., BOSTON, MASS.

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

“KOVOJ” rašoma apie darbininky gyvenimų, vargus ir nurodoma, leaip 
prašalinti juos.

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

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

Prhiyskit savo adresą, o gausite vieną “Kovos” num. pažiūrėjimui 
DYKAI. Nuo naujy mėty “Kova” išeis tokia kaip “Keleivis”.

661^- 99 1815 E. Moyamensing Ave.
A.OVcl PHILAI )i :UI*lilA, PfcJNlN’A.

It doesn’t pay to neglect 
your Health

Užlaikom didelę

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

Duodam ant bargo ir ant išmokesčio.

S122 Washington Street
BOSTON, MASS.

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

VIENINTELE SĄKROVA

Ruskos Degtinės.
Kurie tik rengsite Balius arba vestu

ves, atsišaukite pas mus, o męs prista
tysime Jums už olselio prekes visokiy 
gardžiausių gėrymy vietinių arba kra 
javy. Tai vienatinis didžiųusis whole
sale Bostone, todėl persitikrinkit!

I RANSFBR Gyduoles sulai- 
APTIEKA somos atsakan- 
—........ m i čiai pagal viso
kius receptus perregistruotų aptiekoriu. 
Užlaikome Cigaru, Sodos . ir Visokiy 
Saldumyny (kendžiy). Kalbame lietu
viškai. Atsilankykite!

S. W. WILLIAMS, Reg. Phar.
Kam. Broadway Ir Dor^ieater Ave., So. Boston

JOSEPH P. SPANG
579-589 Atlantic Avenue

BOSTON, MASS.
Tai vienatinė vieta, kur galite rast 

geriausį patarnavimų. Pas mus dirba 
lietuvis STANISLOVAS MATCHUS, 
kuris parduos pagal žemiausias prekes. 
Negalint atvažiuot, atrašyk laiškų, pa
rašyk, kokiy gėrimy ir už kiek nori, o 
męs prisiusime. Laiškus rašykite lie
tuviškai. Pinigus galit siyst kaip pa
rankiau.

Neužmirškit musų lulrctuj ir vardui

Eit tik dvi minutos nuo South Station. 
Atsilankykit visi.

I Su pagarba ST. MATCHUS.

Ar atėjai kada namo drebėdamas, su 
skaudančia galva, krūtinėje diegimais sope 

galo gerkles ir gulėjai kėlės savaites!

Dr. Richter’io
PA1N-EXPELLERISJ^ 
tas ištikimas senas naminis vaistas duos 
pagalbą ir prašalįs ilgą vargų jeigu 
urnai vartosi.

Visuomet namuose turėk bonkutę.
Platus nurodymai apvynioti apie 
bonką. 25c. ir 50c. aptiekose.

Sergėkis pamėgdžiotų vaistų ir 
žiūrėk ant Inkaro ir mūsų vardo.

P. AD. RICHTER & CO., 215 Pearl St., New York.
jrjs Richter'lo Gongo 1‘1116b yra gerės nuo viduriu sukietėjimo. 26c. Ir 50c

jzzicx^aznzE

20 metų senas laikraštis

A. OVERKA
LIETUVIŠKAS GRABORIUS

i<D

>N

C
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4) 05

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

LIHIMENT

telephone lort Hill 504

ADVOKATAS
ATLIEKU VISOKIUS REIKALUS

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

Kalbu lietuviškai
,, . lenkiškai
,, rusiškai

šėma kas Pčtnyčia Chicago, III.
Laikraštis, “LIETUVA”, H puslapiy, didelio formato, redaguoja

mas geriausiy redaktoriy, talpina raštus geriausiy raštininky ir visuo
met pilnas naujausių ir tikriausių žinių iš Lietuvos, Amerikos ir viso 
pasviečio, ypač iš didžiausio sviete miesto (’hieagos, kuriame gyvena 
apie 60.000 lietuvių ir turi šimtus visokiy pašelpimų, teatrališkų, biz- 
mšky ir kitokių draugysčių.

“LIETUVOS” prenumerata Suvienytose Valstijose Šiaurinės 
Amerikos: Aletanis $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 “Lietuvų” reikia drauge ir prenumeratų siųsti per pač- 

to Money Orderį arba pinigais registruotame laiške ant išleistojo ran
kų, aiU’esuojant šiteip:

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

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

BUK 
VYRAS

50,000
Perkant žiūrėk, kail butą ta markė, 

o Kauai teisingai.
Geriausia gyduolė nuo Skaudėjimo 

Galvos, Kataro, Pečių, Krūtinės, Šo
nuose, Reumatizmo, Šalčio, Neuralgijos 
ir įkandimo visokių vabaliuky.

Morris Katzeff
294 Washington St.

Room 738 BOSTON, MASS

Egnitcfo No. 2. 
Zmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis - 
Treianka - 
Linimentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Baisumas 
Antylakson dėl Vaiky 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių 

,, nuo Kirmėliy dėl suaugusiy 
Vanduo nuo Akiy Skaudėjimo - 
Ugniatraukis - - . -
Skilvio Lašai -
Gyduolės užlaikymui Viduriavimo 

ir Kruvinosios -
“Uicure” arba gydymas 

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

Galvos Skaudėjimo - - '
Lašai nuo Danty Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir

Prakaitavimo Kojy - - i
Geležinis Sudrūtintojas Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaiky 
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippo - - J
Plauk y Apsaugotojas 
Muilas Plauku Saugotojas 
Milteliai nuo Kepeny 
Valytojas Plėmy Drabužiuose - 
Rožės Bahamas - 
Kinder Bahamas 
Bobriaus Lašai 
Švelnintojas - - -
Kraujo Valytojas 
Nervy Ramintojas 
Egzema arba Odos Uždegimas 

pas Vaikus
Groblevskio Pleisteris

(Kaštavolo) - 
Pamada Plaukams - - -
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 
Gyduolės nuo Riemens 
Vengriškas Taisytojas Osų - . 
Inksty Vaistas (mažesne) 
Inksty Vaistas (didesnė) 
Akines Dulkelės - -
Gydymas nuo i

abelnai Skausmo__________
Gyduolės ir MOstis nuo Parky 

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

25c. 
50c.

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

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

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

$2.00 
$1.00

$1.25

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

$1.00 
25c.

uždegimo Danty arba 
:ausmo ir Škorbuto $1.25

$2.00 
$2.00

$50
Kiekvienas lietuviškas štornikas taip

gi privalo užlaikyti visada musy puikias 
Lietuviškas gyduoles savo Storuose ant 
pardavimo, kad musy tautiečiai reika
laudami, galėtu pas savo štorniką nusi- 
Sirkti ir nereikalautų išduoti pinigus 

ovanai kokiems nors apgavikams 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: -u

ALB. G. GROBLEWSKI
COft. BUM * MAIN STS.. PLYMOUTH. PA.

Ulonus
1912^-

I TURINYS: Peržvalga; Pramone ir Prekyba (GJ.Lcvcskio ref.); Naminč^^ 
Higiena (M.Jurgelionienes ref.); Iš sveikatos sritiej. (Dr.A.L.Jtiška); lOmcti- ~ 
nes “Aušros” sukaktuves; Edisono gyvenimas irxlarbai; Nuo kada žinom.; 
vaitoja Kalendorius; Ką veikė Milwaukee’s soči jai ist,ai (iliustruotas); Pir
moji Gegužės; Nuo ko paeina raudonoji Vėliava; Kaip likti piliečiu (liet, 
ir angliškai); Patarimai gyvenimui; Eilės; Informacijų Skyriai; Pasakaitė';; 
Įvairus Receptai; Visokios Statistikos; Juokai ir šiaip įvairus raštai ir 
naudingos žinios. Puikiai iliustruotas; daug paveikslėlių irpagrąžinimų. 
Naudingiausias, gražiausias ir geriausias už visus Kalendorius. Didumo 
7x10 colių, į 100 ar daugiau puslapių.

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

J. 1LGAUDAS, 1613 S. Halsted st., Dept. 5, Cliicago, iii. i

DIDŽIAUSIA BOSTONE

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

Šampano, Alaus, Aliaus ir visokių importuotų gėrimų.
Kas atsilankys pas mus ir nusipirks ant švenčių kokių nors gėrimų, tas 
gaus dovanu PU1KŲ KALENDORIŲ. Atsilankykite po šiuo adresu: 
Taipgi duodame kalendorių ant torielky su prezidentų paveikslais. Kurie 
negalit atsi ankyti pas mus, tai reikalaukit per laiškus, o męs piisięiin 
orderius pei 'expresu. Rašykite lietuviškai.

WILLIAM ZAKON & CO.

21-23 Ciloss St.. Boston, Mass.

KNYGŲ
Vysai Dykai Del Viru

Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk del vyra. 
Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo užnuodijama krauja 
arbasypili, nubiegimasieklos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išmietimus, negroniulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, rttma- 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai igautas lygas, 
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidomas sava 
n amuse privatiškai, slapta ir labai pygjai. •

Ta, dykai igauta knyga, pasakis jums kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katrus ture žinoti kožnas vedea arba 
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita pat Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejniu 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 kuponu, katrų siusk mums šendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & CO., L 906 22 Fifth Avenue, Cluca«m

’ Godotinas Tatuista: Papai Tamlstos prižadicjma, aA norleėjatt 
jog’Tatuistaprisiusluinel man vynai dykai vėua jusu kuy<adel vyru.

Vardas

Steitas

LAIVAKORTES

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 baimės nėra pereit rubežiy 
(gronyČių). Važiuojančius patinku ant stočių Bostone ir New Yorke, 
nes aš užlaikau 2 offisu. Norėdami Pinigų siyst ir pirkt ŠifkorČiy, 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 CITV,N.Y.




