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AMERIKOJ

•h

Išteisino žudykus.
New York, 27 gruod.— 

Skaitytojai atsimena, kad šį
met 25 kovo dieną New Yor- 
ko vienoj siuvinyčioj sudegė 
147 jaunos merginos, nes 
dirbtuvės durys buvo užra
kintos, o šokti nuo devintų 
lubų niekas neapsiimtų. Bu
vo tai taip vadinama Triangle 
Waist Company’jos dirbtuvė, 
kuri radosi Asch name ant 
devintų lubų. Kada ji degė, 
merginos rovė nuo savo gal
vų plaukus ir plėšė mėsos ga
balus viena iš kitos, besi verž
damos prie durių, kurios bu
vo užrakintos. Vienok val
stijos valdžia apkaltino tik 
du dirbtuvės savininkus, Isa
ac’ą Harris’ą ir Max’ą Blanc- 
k’ą. Tečiaus prisiekusiųjų 
teismas ir teisėjas išteisino ir 
juos. I teismą įleido vos ke
lis žmones, teismo rūmas bu
vo apstatytas policija. Lau
ke susirinko didelis žmonių 
būrys ir laukė, ką teismas 
nuspręs. Ėmė tik pusantros 
valandos, kaip bjaurus darb
daviai liko išteisinti. Vienas 
žmogus, kurio sesuo sudegė, 
išėjo iš teismo ir rėkė: “Ir 
jie nekalti? Ir jie nekalti? 
Žudikai!” Jis net apalpo ir

- liko nuvežtas į LigonbutĘ
Taigi New Yorko teismas 

ir valdžia parodė, kiek jiems 
rūpi darbininkų gyvastis.

Mokyklos.
Brockton,Mass., 28 gruod. 

—Mokyklų super. George 
Farley išleido vakar savo me
tinį raportą. Jis praneša, 
kad yra nemažai suaugusių 
vaikų, kurie išdykauja ir ne
nori mokintis. Jis pataria to
kius mokinius atskirti nuo 
kitų ir mokinti juos Lincoln 
mokyklos skiepe. Taipgi pa
taria pailginti laiką tiems 
mokiniams. Kadangi atsi
randa gana gabių mokinių, 
tad tuos jis pataria irgi at
skirti ir pradėti mokinti tū
las mokslo šakas, kurios yra 
išguldinėjamos vidurinėse 
mokyklose. Be to, jis reika
lauja, kad būtų duotas dan
tų daktaras mokykloms ir 
gydytų mokiniams dantis do
vanai.

Špilka Įdūrė.
Lowell, Mass., 27 gruod. 

—John Looran nešė užsaky
mą vienam kvietkų užlaiky- 
tojui nedėlios vakare ir liko 
sužeistas špilka ant Pawtuc
ket gatvės. Jauna moteris 
prisiartino prie jo ir dūrė 
jam špilka į krutinę. Paskui 
ji pabėgo. Leoran’o padėji
mas yra serijoziškas.

Policija be politikos.
Brockton, Mass., 27 gr.— 

Policmanas Chester W. Os
borne liko šiandien pašauk
tas pas majorą Howardą ir 
miesto tarybą už peržengimą 
įstatų, kurie draudžia polici
jai kištis į politiką. Osbor
ne vedęs agitaciją ir atsilan
kęs pas buvusįjį aldermaną 
W. Powers ir Edward Gil
more, kuriuodu yra demo
kratais. Dabartinis majoras 
yra republikonas.

Dirbtuvė persikėlė.
Beverly, Mass., 26 gruod.

Čeverykų dirbtuvė United 
Shoe Machinery Co. persikė
lė iš Lynno į Beverly ir liko 
pastatyta arti West Park’o. 
Lynne ji išbuvo gana ilgus 
metus.

Reporteris išlošė.
Providence, R. L, 26 gr.— 

Šiandien augštesniojo teis
mo teisėjas Stearns nuspren
dė, kad Henry Walker iš 
Newporto turi užmokėti 400 
dolerių laikraščių reporteriui 
Sears’ui. Mat, kada ėjo by
la apie Walker’io persiskiri- 
mą su pačia, tad reporteris 
norėjo jį nufotografuoti, kad 
įdėt paveikslą į laikraštį. 
Walker sudaužė jo aparatą, 
už ką ir liko apskųstas.
Žmogžudis bus paleistas.

Mattea wan, N. Y., 26 gr. 
—Harry K. Thaw, kuris už
mušė Stanford’ą White ir 
kuris buvo per 6 metus be
pročių kriminalistų ligonbu- 
tyj, liks paliuosuotas už 2 
mėnesių. Nors jis buvo pri
pažintas bepročiu, vienok 
daktarų prižiūrėjimas paro
dė, kad jokio beprotystės ap
sireiškimo pas jį nesimato.

Didelis bankas.
Quebec, Qųe., 26 gruod.— 

Didžiausis bankas Kanados 
istorijoj liks sutvertas ket
verge, kada Eastern Town
ships Bank susilies su Cana
dian Bank of Commerce. 
Pradinis kapitalas, kurį su
dės patys bankieriai, bus 15 
milijonų dolerių, o paskolų 
210 milijonų dolerių.

Laivas nuskendo.
Halifax, N, S., 28 gruod. 

—Prie Green Island, 100 mai
lių atstume nuo šio mies
to, susidūrė Anglijos laivas 
“Renwick” su Francūzijos 
krasiniu laivu “St. Pierre” 
ir į 10 minutų nugrimzdo. 
Sykiu žuvo 3 žmonės.
Vagystė valdžios spaus= 

tu ve j.
Washington, 27 gruod.— 

Jung. Valstijų valdžios spau
stuvėj susekta liko didelė va
gystė. Jau nuo seniai vogta 
plonai išdirbtoji oda ir su
vartota bereikalingam maš- 
nų darymui ir puošimui. Dar 
neapskaitliuota, kiek skriau
dos padaryta valdžiai. Vie
nok suma bus didelė. Su
prantama, ne valdžia, o žmo
nės tuomi liko nuskriausti. 
Vagilių vardai dar nepagar
sinti, nes juk varnas varnui 
į akį nekirs.

Nelaimė.
Philadelphia, Pa., 27 gr.- 

Ant namo kompanijos R. G. 
Ederes Thread Co. Frank- 
forde prasmego per stogą 
didelis vandens kubilas, kuris 
neseniai liko pastatytas. Mat, 
jis buvo nepaprastai didelis, 
o namo sienos buvo senos, to
dėl neatlaikė. Užmušti du 
žmonės ir keletas sužeista.

Atrado dinamitą.
Rochester, Pa., 27 gruod. 

24 gabalai dinamito ir 10 
mastų knato liko atrasta 
McDonald & Hartman kon- 
traktorių kieme. Atrado tar
nautojas Albert Wilhelm. 
Jie buvo sudėti keliauninko 
skrynutėj. Sprendžiama, 
kad viskas tas buvo sutaisy
ta dėl padarymo kur-nors ex- 
pliozijos.

UZSIENYJ.
Kazokų žvėriškumas Per

sijoj.
. Teheran, Persija, 26 gruo
džio.—Rusijos kazokai darė 
baisias skerdynes Persijos 
mieste Rešte laike 72 valan
dų ir išskerdė apie 1500 žmo
nių, vienok žudystės nesibai
gia ir mušami visi,bėgantieji 
iš miesto. Daugelis žmonių 
buvo išbėgę iš miesto, bet 
kazokai juos užklumpa ir žu
do be "pasigailėjimo. Pačia
me Rešte eina kraujo lieji
mas. Skerdynės liko pradė
tos nušovimu kokio tuzino 
persų, kurie buvo pasislėpę 
publiškame name. Užsidegę 
kraujo alkanumu, kazokai jo
dinėjo gatvėmis ir šaudė 
kiekvieną pamatytą žmogų. 
Pėstieji Rusijos kareiviai ėjo 
į namus ir -krautuves, vilko 
ant gatvių rėkiančius iš bai
mės žmones ir atidavė kazo
kų žvėriškumui. Visai ramus 
ir nekalti gyventojai lieka 
kazokų aukomis. Maži kūdi
kiai buvo žudomi prie akių 
mušamų tėvų. Seneliai ir se
nelės buvo plakami, nežiūrint 
į jų draugų ir giminių meldi
mą pasigailėti. Rusijos ka
zokai tik juokiasi iš žmonių 
kančių.

Didelis piliečių .skaitlius 
reikalauja, kad gubernato
rius pasirūpintų apginti jų 
žmonas nuo baisių barbariš
kumų ir žvėriškumo, kurį jos 
kenčia nuo Rusijos girtų ka
zokų. Vienok kol kas nieko 
dar neveikiama. Persijos ka
reiviai laikėsi ramiai tame 
laike, kada jų viengenčių 
kraujas tekėjo gatvėmis.

Rusijos kazokai, apsvaigę 
žudyste ir apkruvinę savo rū
bus žmonių krauju, jodinėja 
gatvėmis ir žudo šeimynas, 
kurios nori išbėgti iš baisios 
žudynės.

Tie žmonės, kurie meldė 
pasigailėjimo, buvo neapsa
komai kankinami. Daugelis 
buvo sutraukomi ir į .kelis 
gabalus sukapojami. Tūliems 
buvo nukertamos galvos, ant 
durtuvų užmaunamos ir vie
šose vietose pastatomos, kad 
parodyt, ko persai gali lauk
ti, jei drįs mušti rusus. Tuo 
stebėtiniau, kad kazokai su
rengė skerdynes Kalėdų lai
ke, kada visi žmonės vienas 
kitam laimės vėlina. Tik 
pirmos tokios kruvinos Kalė
dos praėjo Rešto mieste.

Rusijos artilerija yra pa
statyta saugoti viešuosius na
mus. Ji paleido keletą šū
vių į namus, o paskui darė 
begėdiškas vagystes.

Tokias«pat baisenybes ka
zokai darė ir mieste Tabrize. 
Jų perdėtiniai net paskatina 
prie žvėriškumo.

Patėmyta, kad Rešte vie
na 16-kos metų mergina nu
ėjo pas Rusijos kavalerijos 
perdėtinį melsti, kad apsau
gotų jos tėvus. Po ilgų kan
kinimų paties perdėtinio, ji 
liko atiduota kareiviams, ku
rie sudraskė ją į gabalus, 
kaip alkani vilkai.

Šiame mieste liko apskelb
tas karės stovis. Morgan 
Shuster skubinasi išvažiuot 
iš Persijos ir viskas daroma, 

kad tik greičiau išsineštų ne
kviesti ir kruvini svečiai.

Užmuštas valdininkas.
Teheran, Persija, 27 gruod. 

—Anglijos valdiškas pasiun
tinys, prisilaikiusis Bušire 
(Persijoj), liko užmuštas arti 
Kazeruno laike susirėmimo 
indiečių kavalerijos su Persi
jos konstitucijonalistais. Ka- 
riumenė jį lydėjo iš Buširo į 
Širesą, 115 mailių tolį, ir li
ko užpulta. Susirėmime kri
to nemažai iš abiejų pusių. 
Už tūlo laiko surastas Angli
jos pasiuntinio arklys, kuris 
yra šiek-tiek sužeistas, o pa
ties pasiuntinio Smarto ne
rasta.

Prieš amerikonus.
Peterburgas, 27 gruod.— 

Tautininkų atstovai įnešė 
šiandien į Dūmą sumanymą, 
kad ateityj nebūtų įleidžia
mi į Rusiją Jungtinių Valsti
jų piliečiai žydų tikėjimo ir 
tautos. Tokis pat sumany
mas liko paduotas Dūmai 22 
gruodžio buvusiojo jos pir
mininko Gučkovo. Dabarti
nis sumanymas yra beveik 
atkartojimu pirmojo, tik to
kis pasielgimas liudija, jog 
Rusijos juodašimčiai ir tau
tininkai nerimsta ir nori at
keršyt Amerikai. Šitas už
draudimas įleisti žydus į Ru
siją bus priedu.IhUe ketina
mojo pakelt muito ant- ame
rikoniškų tavorų. Sumany
mui pritaria ir spaliečiai. 
Priešamerikoniškas ūpas au
ga. Kersone ir Juodųjų jū
rių pakraščiuose pradėta boi
kotuoti amerikoniškus tavo- 
rus.

Mūsų dienų labdariai.
Berlynas, 27 gruod.—Ber

lyno miesto prieglaudos na
muose pasimirė šiandien 18 
žmonių nuo užsinuodijimo 
susigadinusiomis silkėmis, 
kuriomis liko pavaišinti varg
šai vakar, kuomet labdaringi 
pietai jiems buvo surengti. 
Apie 20 žmonių labai serga 
ir gali numirti. Pradėta gel
bėti sergančiuosius. Tik kei
sta, kad mūsų dienų labda
riai maitina vargšus išmeto- 
mis, nuo kurių net mirti rei
kia. Turbūt, kur susigadi
no silkės, tad labdariai, no
rėdami pasirodyt gerais žmo
nėmis, neišmetė jas, o sušė
rė beturčiams.

Kare Italijos su Turkija,
Tripoli, 26 gruod.—16,000 

arabų su artilerija užpuolė 
ant miesto Ainzara, kad at
imti jį nuo italų. Užpuoli
mas buvo taip smarkus, kad 
italai turėjo muštis šešias 
valandas, kol nuvijo arabus, 
vienok ir tai pastarieji kelis 
sykius buvo pradėję imti 
viršų. Neužilgo rengiamas 
kitas užpuolimas. Laike Ka
lėdų neįvyko nė vieno susi
rėmimo.

Laivas nuskendo.
Glasgow, 26 gruod.—An

glijos garlaivis “Guillemot”, 
kaip manoma, nuskendo 
Biscay įlankoj ir sykiu žuvo 
16 žmonių.

Riaušės.
Peterburgas, 26 gruod.— 

Tarp Rusijos kariško porto 
darbininkų iškilo šiandien 
riaušės. Apsiginklavę dar
bininkai užpuolė porto per- 
dėtinius. Tuomet liko pri
siųsta kariumenė, kuri įsiver
žė į portą ir keliais šūviais 
numalšino sukilėlius. Nema
žai darbininkų liko sužeista.

LIETUVOJ.
Tėvynės garsai.

Liūdnos naujienos ateina 
iš mūsų šalies. Ligi šiol ro
dėsi, kad tiktai revoliucijo- 
nieriams draudžiama veikti. 
Dabar atėjo žinia apie atsibu
vusią “L. Ūkin.” redakcijoj 
kratą. Klausinėta apie jau
nimo ratelius, apie knygynė
lius ir 1.1. Kas žino, kad Lie
tuvos kaimo jaunimas pradė
jo tverti savas bepartijines 
draugijėles, knygynėlius, la
vinimosi paskaitas, tam aiš
ku, kad tame darbe nieko re- 
voliucijoniško nebuvo. Tai 
buvo paprastas kultūros dar
bas, pratinimas žmonių prie 
doresnių pasilinksminimų ir 
atpratinimas nuo pasenė- 
jusių linksmybių. Žanda
rai, išgaudę Lietuvos socijal- 
demokratus,ima nagan pirm
eivius. Jie gi turi parodyti 
savo veiklumą, nes jeigu jie 
nesuras kaltininkų, tuomet 
galima būtų manyti, kad re
voliucija jau pasibaigė. O 
žandarams kaip tik patogiau
sia kalbėti apie revoliuciją 
tuomet, kuomet jos nėra. 
Tuomet nesama taip didelio 
pavojaus, o yra labai, labai 
daug pinigėlių. Mums teko 
sužinoti, kad aukštesnioji 
valdžia buvo pasiuntus savo 
žmogų Vilniun, kad ištyrus, 
kodėl Lietuvoj palyginamai 
taip mažai areštuojama, o 
judėjimas čia toksai didelis. 
Girdi, Dūmon, net trečiojon, 
siunčiama kairieji atstovai, 
daugybės švietimo draugijų. 
Sako net, kad tasai valdžios 
pasiuntinys kvietė pas save 
kelis Vilniaus inteligentus. 
Buvo aišku, kad aukštesnioji 
Peterburgo valdžia lygkad 
mano, jog vilniškiai žanda- 
rėliai paperkami...

Taigi dabar pradėta smar
kiau daboti. Skaitytojai bus 
patėmyję p. P. Vitkausko 
laišką į Mariampolės Ūkinin
kų Draugovės Skyrius. Te- 
nais pranešama apie guber
natoriaus perspėjimą. Drau
gija, girdi, bus uždaryta, jei
gu jos susirinkimuose susi
rinks nors. skatiką Tautos 
Namams ^Vilniuje. Tai teisy
bė: kas ką nori mušti, tai ir 
lazdą randa. Nors M. Uk-kų 
Dr-vė kalba vien apie ūkio 
pakėlimą, ale tai ašaka ober- 
šnipo Kislinskio akyse. Dė
lei to žandarėlio Lietuvoj jau 
neišsitenka net ūkio draugi
jos. Suėmimas dro K. Gri
niaus ir jam užmetamieji kal
tinimai taip idiotiški, kad tai 
galėjo sugalvoti tik suirę to 
žandaro smegenįs. Pasakoja 
dar, būk jisai išsitaręs: kuo
met aš išguisiu iš Suvalkų 
gub. Bulotą, Grinių ir Vit
kauską, tuomet ir pats ramia 
sanžine galėsiu iš čia išva
žiuoti.

Prūsų Lietuvoj prasidėjo 
smarki rinkimų kova reich
stagam Bet štai kas įdomu. 
Nors ten viena tėra politiška 
partija, bet jos kandidatai 
žymiai skyriasi. Klaipėdos ir 
Šilokarčemos kandidatas p. 
Strėkys. Už jį stoja ir vo
kiečiai konservatoriai. Klai
pėdos “Apžvalga” dabar be
veik per vien pašvęsta pole
mikai su apgavikais nacional 
-liberalais. Tarytum konser- 
vatyvai būtų geresni. Tilžiš
kių kandidatas p. Reidys, 
pirmeivis, birūtininkas. Bet 
štai kas: kuomet “Birutė” 
palaiko ir konservatyvų klai- 
pėdiškų Strėkį, “Apžvalga” 
deda galvą už Tilžės von 
Moltkę...

RUSIJOJ.
Juodojoj Dūmoj.

Laikraščiai praneša apie 
didelius sumišimus dūmos Ri
muose. Dūmos kairiosios par
tijos savo instatymų negali 
pravesti, bet ligšiol galėjo 
nors peikti bjauriuosius val
džios darbus. Dabar dūmos 
didžiuma norėtų visiškai už
kimšti jiems burną. Socijal- 
demokratai įnešė paklausimą 
valdžiai apie nuteistuosius 
katorgon 50 antrosios Dūmos 
atstovų socijaldemokratų. 
Jie reikalavo bylos peržiūrė
jimo. Dūma norėjo svarstyti 
šį paklausimą uždarytomis 
durimis. Mat nori tamsoje 
atlikti biaurų darbą. Socija- 
listai reikalavo viešumo. Taip 
tęsėsi kelis posėdžius. S.-d. 
atkarto tinai įnešdavo paklau
simą ir reikalavo viešo svar
stymo. Pagaliaus, laike už
klausimo apie Stolipino už
mušimą, Gegečkori vėl užsi
minė apie budelių teismą, 
kuris uždarytomis durimis 
nuteisė žmonių brangiuosius 
atstovus retežiais apkalti. 
Tuomet juodoji gauja pakėlė 
baisiausi triukšmą. Atsto
vui atėmė žodį. Socijalistai 
nenusileido, kėlė lermą,, ka
da kalbėjo dešinieji. Socija
listai, nepaisant uždraudimo, 
vienas už kito ėmė balsą ir 
rėžė juodašimčiams teisybę. 
Užtai juodoji gauja išmetė 
Gegečkori ant 3 posėdžių, 
Čheidze ir Zacharovą ant 5, 
o Kuznecovą ant 15 posėdžių.

Teismai.
Tą, ką seniau atlikdavo 

žandarai, dabar da puikiau 
atlieka teismas,nes turi daug 
didesnę valdžią. Visi geres
nieji teisėjai jau seniai išgui
ti nuo vietų. Teismų pro
kurorai (kaltintojai), kaip Vil
niuj, tai atvirai bičiuliuojasi 
su žandarų viršininkais. Tai 
vis įvyko prie dabartinio jus
ticijos ministerio Ščeglovito- 
vo. Lenkijoj beveik kas sa
vaitė atsibūna teismai. Kar
tu kaltina po 20-30-50 žmo
nių. Vis dėl prigulėjimo prie 
slaptų organizacijų ir noro 
nuversti caro valdžią. Dau
giausia vis nuteisiama ar tai 
amžinan ištrėmiman su atė
mimu visų tiesų, ar net ka
torgon. Labai tankiai teis
mai būna Peterburge, • Mas
kvoj, Rygoje. Tie nepasibai
giantieji teismai, kaip • ant 
delno parodo, kad Rusijoj 
vistiek varoma darbas prieš 
valdžią, nežiūrint baisiausių 
bausmių. O tai, kad dabar 
juo toliau juo labiau kaltina
ma darbininkai, parodo, kad 
tai jau ne vieno kurio bent 
žmogaus, bet minioą^arbas. 
Taip-pat tos didžiosios baus
mės rodo, kad valdžia jaučia 
savo silpnumą. Musės bjau
riausios rudeny, kada jos 
jaučia savo galą.

Mitingai.
Peterburge, nežiūrint į di- 

džiausį policijos užžiūrėjimą, 
dabar atsibūna labai dideli 
darbininkų susirinkimai. Vie
name dalyvavo net 5 tūks
tančiai žmonių. Visi darbi
ninkai ir amatninkai rašo nu
tarimus ir reikalauja, kad 
būtų peržiūrėta antrosios Dū

mos darbininkų ir valstiečių 
atstovų byla. Jie reikalau
ja viešo svarstymo. Nes at
stovai veikė viešai žmonių 
naudai, jie mokės ir viešai, 
nors ir juodašimčių teisme, 
prieš žmones pasiaiškinti.

Badas.
Tasai žodis beveik užmirš

tas visoj Vakarinėj Europoj. 
ir Amerikoj. Po dviejų ge
rų metų 22 Rusijos gubemiji 
palietė badas, kuris, kaip ne- 
kurie spėja, galės būti dar 
sunkesnis, negu didžiasai bad
metis lygiai dvidešimts metų 
atgal. Kas patsai bado ne
ragavęs, tai ‘net sunku su
prasti, kaip tai ištisi kaimai, 
net valsčiai kertama tos ba
do giltinės. Seniau tai nors 
buvo leista pačiai visuomenei 
tverti lai L ’ių kuopos, rink
ti aukos. Dabar smarkiai 
draudžiama nes valdžia bi
josi savo šešėlio, bijosi agi
tacijos. Bet ko dar niekad 
ir pačioj caro šalyj nebuvo 
girdėt, tai tą pasakė p. Sto- 
lypino testamento pildytojas, 
ministerių pirmininkas Ko- 
koveevas. Dieta, pasakė ji
sai, t. y. pusbadis mitimas, 
yra labai sveika iš medicinos 
atžvilgio. Ir čia jisai dar 
pridūrė savo šundaktarių 
skaitlines, kad šįmet, esant 
neva badui, žmonės mažiau .—.. 
mirštą, nei pernai. Stolypi- 
ną nudėjus, Rusijoj nesiliko 
geriau. Tik vienas bernas 
pamainė seną. Taigi valdžia 
nepaiso ir šaltai žiūri į bado 
šmėklą, kuri nuolatos vis di
desnius apima plotus. Ma
tyt, valdžia tikisi, kad badas 
gal, išnaikįs revoliuciją.

Skaitytojams žo= 
delis.

Šiandien męs drąsiai gali
me pasakyti savo skaityto
jams, jog “Laisvei” pavyko 
pergyventi pačias sunkiąsias 
dienas. Šiandien męs priėjo
me tą laiką, kada, stovėdami 
ant tvirtų pamatų, galime im
tis to darbo, kuris visados 
rūpi rimto laikraščio vedė
jams. Męs kalbame apie pa
gerinimus, apie laikraščio pa
tobulinimą. “Laisvė” nuo 
pat savo gimimo kaip gynė 
taip ir gins visųpirma darbo 
minių reikalus. Męs pasirū- 
pįsirti, kad tas gynimas bū
tų nuoseklesnis, kaip ligšiol 
buvęs, būtų gilesnis. Tuo 
tikslu męs ne tik rimtįsime 
laikraščio turinį, bet įvesime 
kelis naujus skyrius, patobu-' 
lįsime senuosius.

Kadangi “Laisvei” du- 
kart-sąvaitraščiu virtus atsi
rado daugiau darbo, tai išlei
dėjai pasikvietė talkon šąle 
vieno redaktoriaus A. M o n t- 
v i d o dar antrąjį šiomis die-. 
nomis Amerikon atvykusį 
Leoną Prūsei ką.

Męs manome jog skaityto
jai, iš kurių juo toliau, juo 
daugiau girdim pasitenkini
mo balsų, rems ir toliaus mus 
kaip ligšiol rėmę. Vieni ki
tiem ranką padavęs męs pa
statysime ‘ ‘Laisvę” ant svei
kų it stiprių pamatų.

Išleidėjai.
?!
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LĄISVE

SPAUDOS BALSAI.
Iš priežasties Kalėdų šven

čių “Draugas” šventablyvai 
primena:

“...Tasai, kuris saulei duoda šviesą 
ir žemę gėlėmis puošia gema apleistoje 
kūtėje, ant saujos šieno guli. Pradeda 
gyvenimą, kuris ant kryžiaus baigsis.”

Labai gerai. Bet dar būtų 
geriau, kad * ‘Draugas” papa
sakotų, kokioj e kūtėje atsibu
vo neseniai triukšmingas pa
šventinimas naujų kąrdinolų. 
Ar tenirgi kvepėjo sienų, ar 
apeigos skendo svieto ‘ ‘raška- 
žiuose?”

“Lietuva” miglotoj formoj 
rašo apie krikščionybės 
“žvaigždę”:
/ “...Ir skaitlingi milijonai žmonių jau

čia palaimą ir eina žvaigždės vedami, 
daug geresni, tyresni ir meilingesni, ei
na pajutę meilės šviesą... Ir kad nuklys
ta kartais nuo meilės kelio, niekad ne
gali būti žuvus viltis į jį vėl sugrįžti.”

Apie keno nuklydimą čia 
“Lietuvos” kalbama? Ar čia 
manoma apie savo atvirtimą 
laike kauniškių svečių vizito, 
ar išreiškiama viltis apie at
virtimą Rymo kankinio, ku
ris taip džiaugiasi ir net lai
mina Italijos kariumenę.

Bet gražiausia pagarbina 
Kalėdas “Žvaigždės” rašyto
ja. Ir šneka apie jaunikius. 
Tik klausykite:

“...Studentai,apsipačiavę su lietuvai
tėmis, tai nors kiti ir nieko dėl Lietuvos 
neveiks, tečiaus užaugins vaikus grynai 
lietuvius.”

Palaiminusi studentus ra
šytoja mitriai peršoka per 
vandenyną Amerikon ir su
šunka:

“...Ei Amerikos vyručiai, ką turite 
po tūkstantuką kitą susikrapštę, drož
kite tiesiok per balą ir drof kurti šeimy
ninio lizdo ugnelę!”

Skaitytojas, žinoma, ma
nai, kad tai rašo p. Jieva 
Butrilienė. Kaipgi, lauk! 
Tai rašo panelė Butriliukė... 
Pabaigoje to-pat Kalėdų 
straipsnio lygir manoma įti
kinti jaunikius, jog

“...gražumui protas neuženksčia, bet 
vienas su kitu labai retai poroje vaik
ščioja...”

Gali būti. Bet kas pasaky
ti apie tokius atsitikimus, 
kur negražumas vaikščioja 
poroje su kvailu protu...

Lietuvių Socijalistų Sąjun
gos viršininkai 1912 m. jau 
aprinkti. Pildantysis Komi
tetas: A. Purvis, V. Černiaus
kas, A. Bernotas. Literatū
ros Komitetas: J. Ilgaudas, 
F. J. Bagočius, S. Strazdas. 
Centro sekretorium bus J. 
Stasiulevičius; administra
torium A. Žymontas; redak
torium K. Vidikas. Revo
liucijos Rėmimo Komitetas 
susidės iš pirmininko J. P. 
Raulinaičio, sekretoriaus J. 
Bulotos ir iždininko J. Ra
manausko.

Pedagogų laikraštis “Mo
kykla” atkreipia atydą į tai, 
jog mūsų vaikai,, perėję ele
mentorių, neturi jokių vai
kams skiriamų knygelių pa
siskaityti. Ponas Višakis 
rašo:

“...Perskaitė vaikas ar mergaitė ele- 
mentoriŲ, “Rinkinėlį”, pramoko šiek- 
tiek skaityti,—nori jis savo mokslą su
naudoti,—prašo mokytojaus pasiskaity
mui knygeliu. Dabar klausimas, kas-gi 
jam duoti? Viena, antra knygutė dar 
galima parinkus duoti, bet kas toliau 
daryti. Ir kaip mažutėlis nuliūsta, ap
siniaukia jo veidelis, kad mokytojas, 
pervertęs keliatą dešimčiy knygeliŲ, ne
gali atrasti jam prieinamos, supranta
mos, lengvutės.”

Jau “Varpas” bene 1903 
metais buvo apie tai rašęs. 
Tiesa, dabar vistik viena kita 
knygelė tebėra. Bet čia ne
esama jokios sistemos, jokio 
sutvarkymo. Ypač dabar, 
Kalėdų šventėms vostik pra
slinkus, kada dar knygynų 
languose sukrauta begalės 
vaikams knygų-dovanų, ir 
mums reikėtų pasirūpinti, 
kad būtų kas mažučiams pa
dovanota bent ateinančiose 
Kalėdose.

-■ . Pasaulis yra 
aiškus.

Jei paimti visą žmoniją į 
krūvą, tai pasirodys, jog tik 
kas šimtasis—ar dar mažiau 
—težino, kad pasaulis yra su
tvarkytas taip paprastai, jog 
nieky stebuklingo, nieko ne
paprasto jame nėra. Viskas 
eina pagal tam tikrus įstaty
mus, kuriuos išsidirbo patys 
gamtos daiktai.

Didžiuma tiki, kad turi 
būt pasaulyj pajiega, kuri 
viską tvarko. Vieni persta
ta sau tą pajiegą barzduotu 
dievu, kiti visogalinga gam
tos pajiega, kuri neturi pa
vidalo, vienok gyvuoja.

Įvairių tikėjimų ir įvairių 
pažvalgų žmonės tankiai už- 
simąsto^apie pasaulio stebuk
lingumą, apie nematomos 
rankos tvarką.

Ištikrųjų gi gamta nėra 
taip*stebūklinga ir neaiški, 
kaip daugeliui rodosi. Jei
gu paimti Darvino teoriją, 
skelbiančią, jog tik tie gyvū
nai užsilieka gyvent, kurie 
prisitaiko prie aplinkybių ko
voj už būvį—o ta teorija ga
ji būt paremta tūkstančiais 
faktų,—tai išeis, jog ne tik 
gyvūnai, o visi gamtos daik
tai turi prisitaikyti prie ap
linkybių kovoj už būvį, jeigu 
nori pasilikti lėčiau ar grei
čiau progresuojančio j savo 

'formoj. Kurie neprisitaiko, 
tų formos nyksta, persiver- 
čia į tokias, kurios gali prisi
taikyti. Pav., jei vulkano 
kratery j randasi akmuo ir jis 
neatlaiko karščio, jis turi pa
virsti į lavą. Jei į viršų iš
mestas daiktas nėra lengves
nis už orą, jis lieka nuslėg
tas žemyn arba nukrinta, 
kaip yra priimta sakyt.

Iš to aišku, kad ir mūsų 
žemė nukristų ant kokios- 
nors kitos planetos, jei nebū
tų labai toli nuo kitų plane
tų ir jei tarpe planetų nebū
tų medegos, kuri neleidžia 
didelių kūnų kristi. Vienok 
gali ateiti laikai, kad žemė 
susiartįs su kokia-nors plane
ta ir susimuš su ja, arba vie
na ant kitos nukris. Jau ne vie
nas dangaus kūnas yra išny
kęs ir ne vienas dar išnyks.

Pasaulyj yra buvę įvairių 
įvairiausių kūnų, formų, gy
vūnų ir augmenų veislių, ku
rie išnyko arba, teisingiau 
sakant, persivertė į kitokias 
formas, negalėdami prisitai
kyt prie aplinkybių.

Jei paklausite, kas gi pa
gimdo tas aplinkybes, tad ne
sunku bus atsakyt, jog patys 
kūnai, patys gamtos daiktai 
jas gimdo. Tas aplinkybes 
męs abelnai vadiname gam
tos įstatymais, vienok ir jie 
keičiasi, nors nematomai, ka
dangi praeina milijonai me
tų, kol žmogaus akis pastebi 
kokį-nors persikeitimą. Męs 
matome baltą Sibirijos zuikį 
ir pilką arba rusvą tropikų 
zuikį, bet keitimosi proceso 
žmogaus akis nematė ir tik 
dabar pripažįsta, jog zuikių 
yra prisitaikyta prie aplinky
bių.

Abelnai didesni kūnai ar
ba daiktai turi didesnę pajie
gą ir jie sutveria įstatymus 
mažesniems kūnams. Vienok 
didelė daugybė mažesnių kū
nų iš savo pusės padaro tūla
me priklausime nuo jų di
džiuosius kūnus, kurie irgi 
vienas nuo kito randasi tūla
me priklausime, o jei ne, tai 
jie randasi tokiose liuosose 
aplinkybėse, kurios nekenkia 
jiems.

Viskas tas, ką męs mato
me stebuklingu ir keno-tai 
nematoma ranka rėdoma, iš
tikrųjų nėra nė keno rėdoma 
ir ne stebuklinga—viskas tas 

pats išdirbo sau įstatymus 
arba prisitaikė prie didesnių 
kūnų išdirbtų įstatymų ir lai
kysis savo formoj tik iki tol, 
kol galės taikytis prie vis 
progresuojančių įstatymų. 
Kaip tik kokis kūnas visatoj 
neatlaiko kovos už savo for
mą arba, jei taip galima išsi
reikšti, už savo veislę, jis lie
ka permainytas į kitokią for
mą.

Taigi pats pasaulis rėdosi 
savimi, pačios gamtos daik
tai išsidirba sau įstatymus. 
Tik reikia į juos įsigilinti—ir 
tuoj išnyks iš pasaulio ste
buklai, neaiškumai.

Laisves sparnai.
Gal, skaitytojui teko ma

tyt kada-nors naujai pagau
tą ir į gurbutį įleistą pauk
štį? Jis blaškosi, mušasi, 
bando išlysti per tarpus, ban
do sulaužti lazdeles arba vie
las, iš kurių gurbutis yra pa
darytas. Jis neretai taip mu
šasi ir blaškosi, kad jo spar
nai lieka kruvini, kad jis pats 
parpuola ant dugno ir pajie- 
gos netekęs, sunkiai kvėpuo
ja. Ir vos tik vėl kiek-nors 
atsikviepė, kaip tuoj išnaujo 
ima blaškytis, vienok spar
nai vis atsimuša į grotas, ir 
juo smarkesnis pasistengi
mas, tuo labiau jie skaudina
mi. <

Dabartinis žmonių gyveni
mas irgi yra panašus į gurbą, 
į kalėjimą, storomis groto
mis užpintą.

Kada žmogus užgema ir 
auga, jis dar nejaučia, jog 
jis randasi kalėjime. 
Neveltui sakoma, kad jauni
mas yra sparnuota pajiega. 
Jo mintys, jo pasiryžimai, jo 
idėjos, jo noras veikti—yra 
taip augšti ir taip kilti, kad 
tik dainiaus įkvėpimas juos 
gali išreikšti.

Iš to matos, kad žmogus 
užgema su kilta laisve, su 
gerais norais ir daugeliu pa- 
jiegų.

Bet viskas tas skaudžiai 
atsimuša į drūtas gyvehimo 
grotas. Tik retam pasiseka 
kokiu-nors būdu išsiveržti už 
jų arba pralaužti jas ir likti 
laisvu, neprigulmingu, o mi
lijonai žmonių mušasi, blaš
kosi gyvenime-kalėjime; pūs
lėtos ir kruvinos lieka jų ran
kos, rūpesčiai ir vargas su
naikina jų jiegas ir kraują ir 
puola jie pailsę ant gyveni
mo dugno, kiek-nors atsi
griebę vėl blaškosi, vėl eik
voja paskutines pastangas— 
ir vėl nukrinta ant dugno, 
kur ir laukia mirties.

Žmonių gyvenimas mūsų 
dienose yra bjaurus. Visos 
jo aplinkybės yra tikromis 
kalėjimo grotomis, kurių jau
nimas dar nemato arba tiki
si už jų išsiveržti, vienok ka
da jis išbando tą grotų žiau
rumą, jis tankiausiai nusira
mina.

Neveltui męs esame liudy
tojais, kad tik jaunimas lau
žia gyvenimo grotas, kad tik 
jis veržiasi prie laisvės, o se
nieji sėdi ir galvas linguoda
mi sako: “Kvailiai jus. Męs 
jau išbandėme gyvenimą ir 
esame užtikrinti, jog išeigos 
iš to kalėjimo nėra.”

Ir keista, kad daugelis taip 
pamokinto jaunimo išsyk nu
tupia ant gyvenimo dugno ir 
užmiršta apie laisvę.

* **
Vienok ne visi, žmonės ži

no, kad mūsų gyvenimas yra 
kalėjimu,—tik menka jų da
lis tai mato. Juk męs gyve
name nepaprastai stebėtina
me pasaulyj, vienok ir tai tik 
tūlas skaitlius temato. To
dėl nestebėtina, kad dauge
lis pripažįsta, jog žmonės gy

vena jau laisvai, jog jokių 
trukdymų gyvenime nėra.

Čįaf reikia pridurti, kad ne 
tik-gyvenimo aplinkybės su
tveria mums kalėjimą, o ne
retai męs patys pasidarome 
sau jį.

Žmogaus protas yra ta do
vana, kuri tik ir daro jį ver
tesniu už kitus gyvūnus. Bet 
ar mažai yra žmoniŲ, kurie 
neduoda laisvai veikti protui 
savo smegenyse? Vieni bijo 
protauti, kiti—nenori. Mili
jonai žmonių įsitiki i kokią- 
nors seniai sutvertą pasaką 
ir mano, kad tai pilnas išga
nymas ir teisybė. Jie netiri- 
nėja savo praeities, o tiki, 
jog ta ar kita pasaka išaiški
na ją.

Kiekviename mieste, kur 
yra laikomi paukščiai ir žvė
rys už grotų žmonių pasižiū
rėjimui, renkasi vaikai, mo
ters ir vyrai, tėmija į juos ir, 
be abejonės, užduoda sau 
klausimus: “Kasžin,kaip jau
čiasi šitas ar kitas žvėris? 
Kasžin, ar jam čia smagu?Ar 
jis turi mintį kada-nors likti 
liuosu?”

Tik labai retas žmogus te- 
pastato sau šituos klausimus, 
nors jis pats yra kalėjime. 
Tiesa, kitas nekaip tesijau- 
čia, vienok pienų išėjimui iš 
gyvenimo-kalėjimo į gyveni- 
mą-laisvę jis neturi.

Neretai žmogus klausia sa
vęs: “Ar atsimena levas mė
nesienų naktis, kada jis vie
nas žingsniavo galingas per 
tuštynių smėlį? Ar atsimena 
papūga žaliuojančią girią ir 
žiedais margas pievas? Ar 
atsimena nelaimingas, papu
ręs ir pusiau užsimerkęs ere
lis tuos kalnus ir pakalnes, 
viršui kurių jis skrajojo?”

Bet kaip mažai žmonių te
paklausia: “Ar aš atsimenu, 
jog pasaulyj yra laisvė ir ar 
aš prisidedu prie grotų lau
žymo?”

Dana tankiai galite, išgirsti 
žmones sakant, kad jie net 
nežinotų, kaip pasinaudoti iš 
laisvės, kad jie nukentėtų 
nuo jos įvykimo.

Jie, mat, apsiprato būt ka
lėjime. Juk ir žvėrys ir pauk
ščiai,! aikomieji už grotų, su 
laiku nusiramina, lieka ne
jautriais, bukapročiais.

Jus matėte kada-nors levą 
už grotų. Jis eina iš vieno 
gurbo galo į kitą. Paskui jis 
vėl atgal grįžta tomis gi pė
domis. Ir taip begalo. Taip 
ir daugelis žmonių eina pir
myn ir vėl atgal. Čia norima 
pasakyt, kad pradeda pro- 
taut, šį bei tą žinot ir vėl už
miršta.

Bet nuo 50 amžiaus netoli 
visi žmonės pradeda vest mo
notonišką gyvenimą, lieka be 
vilties, pasiduoda gyvenimo 
sriovei ir šliaužia jo dugnu.

Paukščiai ir žvėrys žino, 
ką jie darytų, jei žmogus juos 
paliuosuotų iš gurbo. Žmo
gus yra protingiausis gyvū
nas, vienok jis, vargšas, ne
žino, ką jis darytų jei liktų 
liuosas!

* **
Reikia tikėtis, kad priau

gančios gentkartės bus pro
tingesnėmis, jautresnėmis ir 
nenuoalsiomis. Jos suvienys 
savo pajiegas sykiu ir išar
dys gyvenimo grotas, jos pa- 
liuosuos žmoniją ir leis jai to
bulintis laisvai, o negulėt pa
ilsusiai ant gyvenimo dugno.

KALTININKAS.
S. Marcisme.

“Tu eik į miestą, tau bus ten labai 
linksma, gražiai pasirėdysi. Jeigu tu čia 
pasiliksi, visada būsi ūkės tarnaite dau
giausia, o ten tu būsi, kaip ponia.”

Mergina girdėjo, bet nesuprato jo 
žodžių. Ji stovėjo pauksmyj ir, rodos, 
netėmijo, kad tas viskas lytisi jos.

“Na, tai aš eisiu,” tarė ji. “Aš tave 
mylėsiu taip-pat, kaip iki šiol, ir parašy
siu apie mažiulį.

“O ne, to nedaryk”, pertraukė vyras. 
“Nebūtų gerai, kad kas dasižinotų. Tu 
prižadėjai niekam neišduoti manęs.”

“Na tai aš tylėsiu”, atsakė ji.
Ji nuėjo tolyn nuo vyro, kurio saumy- 

lystę ji pamatė staiga. Ji klausė pati sa
vęs, kodėl jis taip su ja apsieina, kad ji 
nieko blogo jam nelinkėjo. Ji matė, kad 
jis jos nemyli Jr nuliūdimas griaužė jos 
širdį.

Ji pažiūrėjo į tą vietą, kur jis stovėjo, 
lyg kad norėdama prisižiūrėti jo veidui, 
kad neužmiršti.

Staiga ji apsisuko greitai ir leidosi eiti.
Jis užėmė savo vietą tarpe pjovėjų.
Mergina atsisėdo ant kalnelio netoli 

lauko. Ji girdėjo Joną dainuojant, ir pra
dėjo verkti. Ji verkė ilgai, paskui jos nu- 
ilsusios akys užsimerkė ir ašaros sustojo, 
kaip užprūdytas vanduo.

Tą patį vakarą ji nuėjo ant stoties ir 
sėdo į traukinį; bevažiuodama į nežinomą 
tolį, ji mąstė apie kūdikį ir nesijautė taip 
viena.

Kada ūkininko pati tą vakarą papa
sakojo vyrams jos atsitikimą, dabodama 
jų veidus, ar nepažįs kaltininką, vyriau- 
sis sūn&pasityčiodamas tarė:

“Kad jai reiktų pasakyti visus var
dus, jai būtų sunku atsiminti.”

Motina pažiūrėjo į jį ilgai ir aštriai, 
bet nieko neatsakė.

Tarptautiški žodžiai.

Naujai priimtas tarnas at
nešė savo ponui batus, kurių 
vieno aulas buvo ilgesnis nž 
kito.

‘ ‘Kodėl tie batai nelygiais 
aulais?” ■

“Nežinau, ponuli, bet kas 
ir man labai stebėtina, kad 
ir kita pora, likusi žemai, ir
gi taip-pat nelygi.”

»
Ūkininko pati su žiauriomis ir šalto

mis akimis, suraukus kaktą, dabojo mergi
ną, kuri triūsė grinčioje. Ji vaikščiojo 
aplink merginą, atydžiai žiūrėdama į jos 
liemenį.

Staiga ji nutvėrė ją už rankos, liepė 
stovėti tiesiai ir pati atsistojo priešais.

“Kas tave, kvaile, prigavo?” klausė 
ji aštriai.

Mergina užkaito, išgąstis apsireiškė 
jos mėlynose akyse. Jos kojos linko per 
kelius, iš baimės visa drebėjo. Ji žiūrėjo 
į gaspadinę išvertus akis, išsižiojus, su 
drebančiomis lūpomis.

Gaspadiųė dar aštriau atkartojo klau
simą.

“Kas tą padarė? Kuris iš vyrų?”
“Taip nėra”, murmėjo mergina, nu

leisdama galvą. x
“Dar tu sakysi, kad ne? Jau bus ko

kių šešių menesių,” tarė gaspadinė, pik
tai į ją žiūrėdama.

Mergina spaudė rankomis prijuostę, 
lyg norėdama pridengti savo nusidėjimą. 
Ašaros riedėjo per veidus, lūpas laikė su
čiaupus, kad neišduoti savo paslapties.

“Aš nežinau”, prastenėjo ji.
“Kas tau taip padarė? Pasakyk.”
Mergina jau buvo betarianti vardą, 

bet žodžiai sustojo gerklėje. Ji tik ištarė 
keletą nesuprantamų balsų, lyg suparaly
žiuota rūstaus gaspadinės žvilgio. Jieš- 
kodama išsiteisinimo savo prasižengipiui, 
kuris išrodė tuo baisesnis, kuomet buvo 
atidengtas,ir norėdama apsiginti,ji šaukė:

“Aš nežinau! Tikrai nežinau.”
Gaspadinė prišoko prie jos 'su su

gniaužtomis kumsčiomis ir spiegiančiu bal
su šaukė:

“Tu nežinai? Tu susidėjai su jais vi
sais! Mano namus pavertei į paleistuvys
tės urvą! Eik sau iš čia.”

Ji suvyniojo merginos' drabužius į 
pundą, susegė špilkomis ir metė jai kele
tą sidabrinių pinigų.

Kada mergina juos surinko, verkda
ma ir drebėdama, gaspadinė išstūmė ją 
už durų.

Viskas atsitiko taip greitai, kad mer
gina, atsidūrus ant kiemo, negalėjo su
vokti, kas atsitiko.

Ji paglostė seną šunį, kuris prie jos 
pribėgo, ir stovėjo nesijudindama, lyg ap
mirus. Gaspadinės balsas pasigirdo už 
lango. Ji leidosi eiti keliu.

Šuo sekė, šokinėdamas aplink ją. Ji 
pasuko į lauką, kur darbininkai pjovė va
saroją. Ištolo ji matė pjovėjų galvas,kaip 
jos kilo augščiau varpų ir vėl nulinkdavo. 
Ji bandė pažinti jų tarpe vyriausiąjį gas
padinės sūnų, Joną, kuris buvo tiek daug 
jai prižadėjęs. Ant galo pamatė jį tru
putį nuošaliai geriant vandenį. Pama
čius jį taip gražų ir stiprų, ji atgavo drą
są ir priėjo prie jo.

Atvirai, neabejodama apie jo sąjaus- 
mą, ji papasakojo visą atsitikimą. Ir ka- 

■ da jaunikaitis pažiūrėjo į ją piktomis aki
mis, ji manė, kad tai jįs buvo neužganė
dintas iš motinos pasielgimo. Bet kada 
ji pabaigė savo kalbą ir laukė suramini
mo nuo vyro, kurį ji mylėjo, jis tik už
klausė aštriu balsu:

“Tikiuosi, tu nepasakei jai, jog tai 
mano kaltė?”

“Ne”, atsakė ji. “Aš nedrįsau, ir 
pridūrė bailiai. “Aš nenorėjau, Jonuk. 
Aš žinau, jog tu manęs neapleisi bėdoj. 
Duok man rodą, ką aš turiu daryti.”

Jaunikaitis patraukė pečiais abejoti
nai. Jis jautėsi lengviau, sužinojęs, jog 
mergina neišdavė sekreto, ir kad už tai 
nereikės teisintis prieš motiną, kurios jis 
prisibijojo. Jis atsake:

“Ką tu turi daryti? Eik į miestą, 
kur gali likt už nešiotę. Tu uždirbsi 
pinigų.”

“O tu?” užklausė ji verkdama.
“Aš? Nėr ką klaust. Aš, žinoma, 

pasiliksiu čionai. Argi manei, jog aš ei
siu paskui tave?”'

“Bet—mažiulis,” pramurmėjo ji.
“Na, tai ko tu nuo manęs reikalauji?” 

paklausė jis nekantriai.
Mergina atsirėmė į erškėčių krūmą, 

akstinai sulindcTper plonus drabužius į jos 
kūną, bet skausmas buvo nežymus paly
ginus su širdies skausmu. Ji prastenėjo:

“Tu seniau žadėjai mane vesti!”
“Seniau! Gali būt. Bet dabar yra 

kitaip.”
Matydamas,kaip ji pabalo ir gali tuoj 

apalpti, jis paėmė ją už rankos, palaikė, 
kad neparpultų, ir bandė teisintis, kiek jis 
mokėjo.

Choras, dainininkų būrys, kurie 
dainuoja koncerte;dainininkų kuopa; ypa- 
tos, kurios dainuoja teatro tarpuose, arba 
padeda dainuot aktoriui jautriausias tra
gedijos vietas; tokios dainos vietos, ku
rias turi padėti dainuoti keli žmonės.

Choristas, dainuo j antis chore žmo
gus. ‘ _

Choro g rafija, mokėjimas daryt 
arba darymas atskirų apylinkių, šalių ir _ 
gubernijų žemlapių arba aprašymas jų. 
Chorografija skiriasi nuo geografijos tiek, 1 
kiek skiriasi apipiešimas atskiros šalies 
nuo apipiešimo'visos žemės; nuo topogra
fijos ji skiriasi tiek, kiek skiriasi vienos 
šalies apipiešimas nuo miesto, kaimo arba „ ■■
-distrikto apipiešimo, tai yra topografija 
užsiima tik atskirų miestų; kaimų ir dis- * 
triktų apipiešimu. i T j

Chrematistika, turto žinojimas; - | 
viena politiškos ekonomijos šakų.

Chrestomatija, knyga, parengta 
kalbų mokinimuisi, kurioj randasi parink
ti veikalėliai ir reikalingi paaiškinimai.

Chronika, istoriški užrašai arba 
faktų ir nuotikių sutrauka, įvykusių pa
skirtame laike; chronika nuo istorijos ski
riasi tuomi, kad ji rašoma trumpoj formoj 
ir be sujungimo vienų nuotikių su kitais.

Chroniškas, užsisenėjęs; ilgą lai
ką besitraukęs; taip ligos, kurios nėra gy- 
domos ir ūžsisenėja, vadinasi chroniško- JA 
mis. ' ' . '

Chronografas,, raidėmis arba 
numeriais pažymėjimas žinomos dienos 
arba gadynės; taip ant namų, medalių ir 
kitko galite atrasti pažymėta kokioj die- - 'S 
noj ir gadynėj arba metuose tas ar kitkas 
liko padaryta arba įvyko, pav., 1883 me
tuos po Kristaus gimimo.

Chronogramatistas, chrono
grafų užrašinėtojas. . W

Chronografija, praėjusio laiko 
aprašymas. . ' ’ 1

Chronologas, tirinėjantis chro
nologiją žmogus; apsipažinęs su chronolo- '
gija žmogus; jieškotojas tikrų metų, dienų 
ir gadynių praeities nuotikių. 1

Chronologija, laiko žinojimas.; 
laiko paskirstymo metodą pagal regulia- 
riškus periodus, sutinkant su saulės ir mė
nulio revoliucijomis; žinojimas tikrų pe- I 
riodų arba metų, kada tas ar kitas, praei
ties nūotikis įvyko. 1 C..--

Chronometras, kokis-norsinstru
mentas laiko matavimui; laikrodis gali 
būt pavadintas chronometru, bet jis kar
tais daro klaidas, todėl yra daromi tokie 
instrumentai, kurie labai teisingai dalija 
laiką į vienodus periodus, t. y. į vienodai 1 
trumpus laikus.



eikvojama ant nieko! O vis 
tai darosi todėl, kad viena 
kompanija arba vienas kapi
talistas nori uždirbti ir kitas 
to paties geidžia.

—Tai labai gerai, Rožyte: 
darbininkai darbo gauna.

Yra geresniu progų tą dar
bą sunaudoti. Jei jis nebū
tu .eikvojamas ant tokiu var
žytinių, o panaudotu jį žemės 
apdirbimui ir išpuošimui, tai 
ji būtu jau į rojų panaši.

—Šiandien męs negalime 
užbaigt šito klausimo. Ati
dėkime rytojui, Rožyte.

Bemoksles.

LAISVE

—Mama, ar tu pamislijai 
kada, jog šioj gadynėj yra 
daug visokiu gamtos turtų 
eikvojama ant nieko?

—Žinoma, kad pamislijau. 
Bet ką tu darysi, kad neval
gius ir neapsirėdžius negali 

' gyvent. Juk neeisi su klevo 
lapu prisidengus ir nesimai- 
tįsi anglimis.

—Aš tave suprantu, ma
ma. Vienok tu daleisk, kad 
ir klevo lapai ir anglys yra 
perdaug eikvojami, tuomet 
nė jy neliktu greitai.

—Kam tu niekus šneki: 
anglis, gal, ir eikvoja,-o kle
vo lapu visur pilna, tik jie 
netinka apsirėdymui.

—Aš tau, mama, liepiau 
daleisti, tai yra persistatyti, 
o netikrinau, kad taip yra. 
Nors, teisybę pasakius, an
glis perdaug eikvojama šian
dien, kaip ir daugelis kitu 
gamtos turtu, reikalingu 
žmonių gyvenimui.

—Tu atsistok, Rožyte, ant 
stalo ir paaiškink man, kaip 
galima būtu suvartot anglių 
mažiau. Jau ir dabar ne kas- 

, žin kaip pečiu kūrename. Per
eitą naktį drebėjau,kaip zui
kis nuo šalčio.

—Kodėl tu liepi man atsi
stot ant stalo.
' ’—Žinai, visi kalbėtojai 

augščiau pasilipa.
—Aš, mama, ne prakalbą 

; tau sakysiu, todėl užteks ir 
čia pastovėt.

—Gerai. Aš tau duodu bal- 
- są, pradėk apie anglis.

—Jei žmonės, mama, tik 
r tiek anglių tesunaudotu,kiek 
; šilumai, ju net perdaug bū

tu. Tik visai menka dalelė 
anglių eina ant kuro, o di
džioji ju dalis sunaudojama 
ant geležinkeliu ir dirbtuvė
se. Nors tūlose vietose jau 

■ vartojama elektra ir vanduo, 
; vienok daugiausiai garvežiai 
v ir dirbtuvių pečiai, o taipgi 

garlaiviu pečiai yra kurena- 
. mi anglimis.

—Velyk nutilk, Rožyte, 
tokius niekus pasakojus. Kas- 
gi, ar nelabasis trauks trūkį 
į New Yorką iš Bostono, jei 
anglių nevartosi? Juk įkin
kius tave arba arklį, tai per 
kelis mėnesius nenutrauk
tum, o gal, ir iš vietos nepa
judintum. Turbūt, tu mis- 
liji, kad visi žmonės turi gy
vent vis ant vietos. Čia dar
bo reikia jiėškoti, čia visokie 
reikalai, čia pas gimines rei
kia nuvažiuot ant Kalėdų, 
Nauju Mėty ir taip toliau — 
ir argi galima būtu be trū
kio apsieiti?

—Palauk, mama. — Gali
ma būtu įvesti tokią tvarką, 
kad žmonės neturėtu tranky
tis iš miesto į miestą, iš ša
lies į šalį darbo jiėškoti, pa
likę savo šeimynas, gimines 
ir draugus. Yra galima taip 
sutvarkyt darbus ir visus 
reikalus, kad giminės ir drau

gai visada galėtu rastis arti 
vieni kitu. Bet čia ne vieta 
apie tai kalbėt, nes užimtu 
daug laiko. Ir jei ne tokiam 
važinėjimuisi, tai kelionėms 
dėl mokslo ir smagumo gali 
būti naudingi ir reikalingi 
geležinkeliai. Tavoru vežio
jimui jie irgi reikalingi.

—*Matai, dabar pati pripa
žįsti, kad geležinkeliai reika
lingi—reiškia, aš tau daro- 
džiau ir nors sykį sukirtau.

—Bet aš, mama, tuoj da- 
rodysiu, kad tavo darodymas 
yra niekas.

—K^ip tai taip?
—As tavęs paklausiu, ma

ma, ar daug pečiu tau yra 
reikalinga, kad virt ir kept 
pietus?

—Suprantama, jei labai 
daug reikėtų virti, tai ant 
vieno nesutilps.

—Taip, bet jei tau nerei
kia ju gamin t daugiau, negu 
ant vieno pečiaus telpa.

—Tuomet aš daugiau ne
reikalaučiau. Kam dar aš 
leisiu pinigus ir pirksiu kelis 
pečius, jei ant vieno sutelpa?

—Dabar, mama, prilygink 
geležinkelį prie pečiaus.

—Kam niekus šneki: argi 
.galima ant geležinkelio vištą 
kepti? Tokiu daiktu negali 
sulyginti.

—Ne tokiame atveju j aš 
tau liepiu prilyginti. Tu ži
nai, kad ant vieno pečiaus 
galima yra išvirti ne tik vie
ną valgį, o daug ju. Taip ir 
geležinkeliu galima yra nu
vežti ne tik vieną žmogų ir 
ne tūlą skaitliu, o labai daug. 
Jei į vieną traukinį jie nesu
telpa, galima kelis paleisti, 
galima tankiai juos išleisti. 
Aišku, kad vienos geležinke
lio linijos užtektu nuvažiavi
mui iš Bostono į New Yorką, 
paskui į Chicago ir taip to
liau. Tuo labiau, kad tan
kiai nė pusė sėdynių nėra už
imta net viename trūkyj, 
kuris tik kas valanda ar kas 
dvi išeina. Pasirodo tečiaus, 
kad nuo vieno miesto iki ki
to yra pravedamos 3 arba 4, 
o kartais ir daugiau linijų.

—Ir ką blogą tas daro?
—Vienas blogas tame, kad 

bereikalingai užimama že
mės plotas kelis sykius di
desnis, negu reikėtų,—negu 
užimtu tik viena linija. To
liau, kiek sykiu daugiau ge
ležies turi būt išeikvota! Kiek 
tai tūkstančiu darbininku tu
ri dirbti prie geležinkelio pa
darymo, kuris yra nereikalin
gas, išskyrus vieną jo liniją! 
Turbūt, dabar suprasi, kad 
ne tik anglis yra eikvojama 
keliu garvežiu kūrenimui 
vietoj vieno, bet daugybė 
geležies, medžio ir kitu rne- 
degu yra išeikvojama keliu 
geležinkeliu pratęsimui nuo 
vieno miesto iki kito, vagonu 
ir garvežiu darymui ir kitam. 
Kiek tai darbininku pajiegu

Ką jys sakytumėte, jei pa
garsintumėte, jog reikalau
jate meisterio namo staty
mui ir ateity pas jus pasisiū
lyti tokis žmogus, kuris tik- 
rinty, jog jis moka narnas- 
statyti, tik bijo to darbo ir 
neapkenčia medegos, iš ku
rios namai turi būt statomi, 
arba neturi supratimo apie 
ją?

Manau, atsakytumėte jam: 
“Tu, žmogeli, neesi jokis 
meisteris ir negaišink man 
laiko savo pasisiūlijimu.”

Tokiais keistais meisteriais 
yra didelė vaikiny, o ypač 
merginy, dalis.

Turbūt nėra vaikino, kuris 
nebūty girdėjęs iš daugelio 
merginy lūpy šiuos žodžius: 
“Aš nežinau, kaip Magdė ga
lėjo ištekėti. Ji tokia jauna. 
Aš niekad nedrįsčiau taip pa
daryt.”

Ir tai kalba tankiausiai tos 
merginos, kurios be sueįgy 
su vaikinais nepraleidžia Be
veik nė vieno vakaro, kurios 
taip mėgsta rašinėt meiliš
kus laiškus ir girdėt tokius 
pat komplimentus. Taip sa
kant, aiškiai matai jos nesu
laikomą traukimą prie prie
šingos lyties, jos pasirįžimą 
bile už kataro ištekėt, vienok 
ji pasirodo tokia nedrąsi ir 
tokia naiviška, kad sakos bi
jotų ištekėt.

Jeigu ta ar kita mergina 
parodo meilę link vaikino ar
ba vaikiny, o sakos, kad bi
jotų ištekėt, tuomet nieko 
daugiau jai negalima atsa
kyt, kaip tik tai, jog ji yra 
be šios gadynės doros, jog ji 
nėra neikiek geresnė už tas, 
kurios savo meilę pardavinė
ja.

Tik ta mergina gali skai
tytis dora ir gera, kuri ne
mėto savo meilės šen ir ten, 
o- suvartoja šeimyniško gyve
nimo sutvėrimui, kuri savo 
įsimylėjimu tuoj išreiškia pa
linkimą prie ištekėjimo ir ku
ri tik su tuo tikslu myli.

Vaikinai privalo šalintis 
nuo tokiy merginy, kurios 
stebiasi iš ištekėjusiy mergi- 
ny ir nagrinėja šeimynišką 
gyvenimą, jeigu jie pasiryžę 
yra išsirinkti sau žmoną.

Kitas labai svarbus daly
kas yra sužinot, ar mergina 
moka perkęsti vargus ir ne
smagumus. Ypač mūšy ga
dynėj niekas nėra užtikrin
tas, kad jis neįpuls į vargą, į 
nelaimę. Giminės, draugai 
ir pažįstami gali vienas kitą 
palikt nelaimėse arba susi
pykimuose. Visai kas kita su 
apsivedusiais žmonėmis: ta 
audra, kuri vadinasi meile, 
taip permainė jy jausmus, 
kad persiskirimas pasidaro 
kankinimu kaip vienam, taip 
ir antram; be to, šeimyna 
tankiausiai yra surišta su kū
dikių auklėjimu, kuriuos per
siskirimas tėvy jpadaro nepil
nais žmonėmis, nelaimingais 
sutvėrimais neturinčiais abie- 
jy tėvy meilės, rūpesčiy, pa
mokinimų ir šeimyniškos lai
mės, kuri randasi besimylin
čių tėvy namelyj.

Jei mergina nepažįsta, kas 
yra vargas, jei ji nežino šei-

myniško gyvenimo svarbos, 
bloga bus iš jos žmona, kiek
viena nelaimė ir supykimas 
'galės sugriauti vyro ir kūdi
kiu laimę.

Toliau, svarbu yra ištirti, 
ką mergina mano apie namu 
darbus, apie išeigas, apie tai
kymąsi su vyru, apie galimas 
atsitikt ligas ir t. t.

Juk labai tankiai išgirsta 
vaikinai sakant tą ar kitą 
merginą, kad ji nemokėtu 
skalbt, kad ji nemokėtu ga- 
mint valgio, kad ji bijo susi- 
tept rankas, kad ji abelnai 
nemėgsta namu darbo.

Tokią merginą vaikinas 
gali skaityt tik laikiniu kom
panijom!, bet niekad nekal- 
bint prie ištekėjimo už jo. 
Ne visuomet galėsite laikyt 
tarnaites, o savo žmoną po
nios vietoj. Prisieis ir jai la
bai tankiai nusimaut baltas 
pirštinaites ir susijuodinti 
rankas. Jeigu ji bus tinginė, 
tai yra tokia, kaip ji kalba 
prieš ištekėsiant, tad tik var
gą sau užsikraus vyras. Šei
mynai reikalinga yra darbšti 
kantri ir nerūgojanti mote
ris, o ne kokia blizgu mėgė
ja, lėlė ir pikčiurna.

Merginos neturi save tuo- 
mi girtis, kad jos to ar kito 
darbo nemoka, nemėgsta, 
kad joms šeimyniškas gyve
nimas nepatinka, kad jos tik 
todėl neišteka, kad nemėgsta 
šeimyniško gyvenimo. Tokie 
pasigirimai yra nemažu sa
vęs pažeminimu. Lai tokiais 
pasigirimais naudojasi sen
mergės, o ne jus, jaunos 
merginos.

Marė Vaitėkaitienė.

Mark Twain.

Mano kišeninis 
laikrodis.

Mano gražus/ liaujas kiše
ninis laikrodis pusantrų me
tu ėjo, neatsilikdamas ir ne
siskubindamas, be mažiausio 
sugedimo mechanizmo ir be 
sustojimo. Aš galop įtikėjau 
į neklaidingumą jo sprendi
mu apie laiką ir į drūtumą jo 
anatomiškojo sudėjimo. Bet 
kaž-kaip kartą, vakare, aš 
užmiršau jį užsukti. Tas ma
ne nuliūdino, tartum panašus 
prietikis buvo' neabejotinu 
nelaimės skelbėju ir pranašu. 
Vienok išlengvo aš nusirami
nau, užsukau ir nustačiau 
laikrodį ant abejo, ir pragi
niau savo nujautimus ir niek- 
tikystes.

Kitą dieną aš užėjau į vy
riausią laikrodžiu krautuvę 
nustatyti kišeninį laikrodį 
kaip reikiant; krautuvninkas 
paėmė jį nuo manęs ir pra
dėjo nustatinėti. Urnai jis 
pasakė: “Jis atsilieka ketu
riomis minutomis—reikia pa
stūmėti reguliatorių.” Aš 
bandžiau jį sulaikyti, ban
džiau jį perkalbėti, kad laik
rodis eina, kaip negalima 
teisingiau. Kur tau! Tas ko
pūsto galva tik vieną ir ma
tė: laikrodis atsiliko keturio
mis minutomis ir reguliato
rius turi būti biskį pastum
tas; ir štai, kolei aš šokinė
jau aplink jį nuliūdime- , ir 
maldavau jo palikti laikrodį, 
kaip yra, jis šaltai ir begai- 
lestingai papildė nuodėmin
gą darbą. Mano laikrodis 
pradėjo eiti pirmyn, 
bino vis greičiau ir 
su kiekviena diena, 
kią sąvaitę jis daėjo
tosios karštligės, ir jo pulsas 
pasikėlė iki 150 pauksmyj. 
Per du mėnesiu jis paliko to
li užpakalyj visus miesto laik
rodžius ir pralenkė kalendo
rių ant trylikos suviršum die
nu. Jis džiaugėsi lapkričio 
sniegu, kuomet spalinio lapu 
puolimas dar visur tęsėsi.(Aš 
mokėjau pirm

atskaitas ir kitus mokesčius, 
ir tai buvo tokis eikvojimas,’ 
kad aš negalėjau išlaikyti. 
Aš nunešiau jį laikrodininkui 
dėl pertikrinimo. Jis paklau
sė manęs, ar jau jis buvo 
kuomet nors taisytas. Aš at
sakiau: “Ne, jis niekuomet 
nereikalavo taisymo.” Jis 
metė į mane pikto džiaug
smo žvilgį ir skubiai atidarė 
laikrodį, o paskui įstatė sau 
į akį kokią tai mažą kaulinę 
skrynutę ir ėmė žiūrinėti me
chanizmą. Jis pasakė, jog, 
apart pertikrininimo, jis rei
kalauja čystininimo ir tepi
mo ir liepė užeiti po sąvaitės. 
Po čystinimo, tepimo ir per
tikrinimo mano laikrodis pra
dėjo taip atsilikti, kad jo 
traksėjimas primindavo lai
dotu viy skambinimą. Aš pra
dėjau pasivėlinti ant trauki- 
niy, nepataikyti ant susitiki
mu, pasilikti be piety, mano 
laikrodis užtraukė trisdieni- 
nę atlaidą iki ketvirtos die
nos ir pavedė mano vekselį 
po protestu. Aš išlengvo at
silikdavau iki vakarykščios, 
paskui iki trečios dienos, pas
kui iki praėjusios sąvaitės ir 
palengva man įsiskverbė 
mintis, kad aš ilgstu vienas 
ir paliktas dvi sąvaitės atgal, 
o pasaulis nuėjo nuo manęs 
taip toli, jog aš jau jo nema
tau. Man rodėsi, kad aš pa- 
tėmijau savyje kokį-tai slap
tą traukimą prie mumijos 
muzėjuje ir norą pasidalyti 
su ja naujienomis. Aš išnau- 
jo nuėjau prie laikrodininko. 
Jis išskirstė laikrodį į šmote
lius, man belaukiant, ir pa
sakė,jog barabanas “ištino.” 
Jis žadėjo per tris dienas jį 
sutvarkyti. Po to laikrodis 
ėjo vidutiniškai gerai, tai tik 
tiek. Pusę dienos jis dūkda- 
vo ir keldavo tokį triukšmą, 
ir čirškimą, ir cypimą, ir kau
kimą, ir knarkimą, kad aš 
negalėjau per tą audrą net 
savo nuosaviy minčiy girdė
ti. Ir kolei tas tęsėsi, nė vie
nas visoje šalyje laikrodis ne
galėjo jo pavyti. Bet liku
siąją dienos dalį jis atsilikda
vo, kėblindavo šiaip-taip, ko
lei visi paliktieji užpakalyje 
laikrodžiai nepasivydavo jį 
išnaujo. Taip, kad 
praėjus dvidešimts 
rioms valandoms, jis 
davo prie prizinio
kaip tik į laiką. Taigi vidu
tiniškai išęidavo teisingai ir 
tikrai, ir nieko nebūty galė
jęs pasakyti, kad jis atlieka 
mažiau ar daugiau, negu rei
kalavo jo pajiega. Bet vidu
tiniškas teisingumas—menka 
vertė laikrodyje ir todėl aš 
nunešiau šitą įrankį pas kitą 
laikrodininką. Jis pasakė, 
jog nulūžo didysis boltas. Aš 
atsakiau, jog labai džiaugiuo
si, kad neatsitiko kas-nors 
svarbesnio. Tiesą sakant, aš 
neturėjau supratimo apie tai, 
kas tas per didysis boltas, 
bet nenorėjau prieš nepažįs
tamą žmogy pasirodyti neži- 
nėliu. Jis pataisė didįjį bol- 
tą, bet tą, ką laikrodis išlošė 
viename atžvilgyje, jis pra
rado kitame. Jis eidavo ne- 
kurį laiką, o paskui sustoda
vo, o paskui vėl eidavo ir 
taip toliau, veikdamas tar
pais, sulyg savo nužiūrėjimo. 
Prie to kiekvieną kartą, kuo
met jis pradėdavo eiti, jis 
spirdavo, tartum šautuvas. 
Aš per keletą dieny dėdavau 
po juo vatinį uždangalą, bet 
galy gale nunešiau laikrodį 
pas kitą laikrodininką. Jis iš
ardė jį, ilgai krapštė tą krū
vą, žiūrėdamas per stikliuką; 
o paskui apskelbė, jog, ro
dos, kaž-kas atsitiko plau
kui. Jis pridrūtino jį ir iš
naujo užsuko laikrodį. Da
bar jis ėjo gerai, išskiriant 
vieną ydą: kiekvieną kartą, 
be dešimties minuty dešim-

galop, 
ketu- 

paspė- 
stulpo

*
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Jis sku- 
greičiau 
Per ko- 
iki bal-

ą,

toj, abi rodyklės susieidavo, 
kaip žirklės, ir paskui krutė
davo abi krūvoj. Sumaniau- 
sis pasaulyje žmogus negalė- 
ty sužinoti laiko pagal tokį 
laikrodį ir man prisiėjo vėlei 
atiduoti jį taisyti. Šis nauja
sis subjektas pasakė, jogv 
stiklas įlinko ir didžioji spren- 
žina nevisai tiesi. Jis patė- 
mijo taipgi, kad dalis ratuky 
reikalauja naujy puspadžiy. 
Viską-tą jis aprūpino, ir po 
to mano laikrodis veikė ne
peiktinai; tik laiks nuo laiko, 
pasidarbavęs ramiai valandy 
aštuoneta, jis ūmai pakelda
vo baisy alasą ir imdavo 
birgzti, kaip bitės, ir rodyk
lės pradėdavo bėgioti aplink 
su tokiu greitumu, kad jy in
dividuališkumas visai išnyk
davo ir panešėjo į kokią-tai 
vortinklę. Jos nujodavo dvi
dešimts keturias valandas į 
šešias arba septynes minu- 
tas, paskui tarškėdamas su
stodavo. Aš su sunkenybe 
dvasioje nuėjau dar pas vie
ną laikrodininką ir žiūrėjau, 
kaip jis jį ardė. Paskui aš 
rengiausi prispausti jį žiau
riu klausinėjimu, nes daly
kas jau buvo ne juokai. Laik
rodis išpradžios lėšavo du 
šimtu doleriy, o aš, rodos, 
užmokėjau du ar tris tūk
stančius už taisymą. Belau
kiant, žiūrėdamas į jį, aš 
ūmai pažinau tame laikrodi
ninke seną pažįstamą—buvu
sįjį mašinistą ant garlaivio, 
ir visai ne kokį mašinistą. 
Jis atydžiai apžiūrėjo visas 
dalis, visiškai taip-pat, kaip 
darė kiti laikrodininkai, o 
paskui išnešė savo nuospren
dį su tuom pačiu užsitikėji- 
mu.

Jis tarė:
—Jis išleidžia perdaug ^a- 

ry—jys turite užkabinti ang
lišką raktą ant apsaugojan- 
čiojo dangčio! *

Aš čia-pat suaižiau jam 
galvą ir palaidojau jį savo 
lėšomis.

Mano dėdė Vilimas (dabar 
bet-gi miręs) kalbėdavo, jog 
geras arklys pasilieka geru, 
kolei nors kartą nepasiuto, ir 
jog geras laikrodis pasilieka 
geru laikrodžiu, kol nepa- 
kliūna į taisymą. Jis klaus
davo taip-gi, kas pasidaro 
jsu netikusiais važiuotojais, 
ir ginkladirbiais, ir kurpiais, 
ir mašinistais, ^jr kalviais; 
bet niekas niekuomet nega
lėjo jam atsakyti.

Vertė J. Stropus.

.Musų knygos.
Vilniaus Ka lendo- 

rius 1912metams“ L. Ūki
ninko” priedas.

Tai jau septintas iš eilės 
Viln. Kalendorius. Reikia 
pripažint, kad šalę p. Jaka- 
vičiaus, Bendiko, “Žiburio” 
ir kity kalendoriy, tai geriau
sia žmonėms pasiskaityti 
knyga.

Ukininkiečiai suprato, kad 
kalendoriy skaito ir patįs 
tamsieji sodiečiai ir per jį 
yra geriausia į jy širdį ir 
protą' prabilti. Turinys ka
lendoriaus įvairus, medžia
gos apsčiai.
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APIE DARBUS.

Telephone So. Boston. 845 M W
DR. F. MATULAITIS |

S
&

495 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Valandos:
Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare.
Nedeliomis iki 3 vai. po piet.g - -

*9-494949494994949494949*986

NAMINĖ MOKYKLA
GRAMATIKA angliškos kalbos 

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

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 M o n e y O r- 
d e r šiuo adresu:

P. MIKOLAINIS
Box 62, New York City.

Jei norite nusiimt gražią

< Tai ateikite pas
FALK PHOTO CO.

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

statomą fotografiją už žemiausią kainą 
be ekstra užmokesčio vaikams. Nui- 
mame fotografijas visokiy grupy, susi- 
rinkimŲ, pikniku ir ką tik galim nuimt 
su mys didele Kamera. Atsilankydami, 
atsineškite šį apgarsinimą, o nuleisin.e 
pigiau. Neužmirškite antrašo:

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

North Jay, Me.
Su darbais pas mus labai 

silpna. Jau tik keli žmonės 
dirba prie akmeny tašymo. 
Kaip girdėt, tai žada užda- 
ryt visai nuo Naujy Mėty 
bent keliems mėnesiams. At
statė visus nevedusius ir tie
ji išvažinėjo giriy kirsti. 
Vienas iš jy buvo sugrįžęs ir 
didžiai skundėsi dėlei darbo 
sunkumo; netgi sakosi buvęs 
susirgęs. Šventes švęsime 
šįmet ramiai, nebus kam rė
kaut, nes girtuoklėliy kaipir 
neliko. Ten buvęs.

Westville, Ill.
Čia kitokiy darbu nėra, 

kaip tik angliy kasyklos 
(mainos) dviejy kompanijy: 
Derryng Coal Co. ir Bunsen 
Coal Co. Pastaroji nuo strai- 
ky kaip pradėjo dirbti, taip 
ir iki šiol tebedirba kiekevie- 
ną dieną. Derryng Coal Co. 
ligi žiemos dirbo po 2—3 die
nas į sąvaitę, o dabar ant 
žiemos pradėjo dirbti pilną 
laiką. Naujam atvažiavus 
darbas nesunku gauti tik, ži
noma, reikia bosui pasiklo- 
nioti.

Westvilles Kalnakasis.

gaunamos “Laisves” spaustuvėj.

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

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

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

MEILES KARŠTLIGE................ 20c
VADOVAS kei.aujantiems į Ame- 

ką ir iškelia! jantiems........... 15c
REVOLIUCIJOS ATBALSIAI.. 15c
AR YRA DIEVAS?...................... 25c
GREIČIAUSIAS PAMOKINTO
JI ANGLIŠKOS KALBOS...25c

TĖVYNĖS LAUKUOSE............ 10c
SOCIJALDEMOKRATŲ PAŽVAL-

GOS IR REIKALAVIMAI.......10c

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

Ką-nors užsisakydami visada ad- 
resuokit taip:

“LAISVE” ■
242 Broadway, So. Boston, Mass.

LIETUV1ŠKA1-LENKIŠKAI-RUS1ŠKAS

DAKTARAS
Vienatinis mys tau
tos Medicinos Profe
sorius Massachusetts 
steite. Jau arti 18 
metų, kaip aš pasek
mingai gydau ir at
lieku operacijas. Te- 
myk!!! Neik jieškot 
manę į aptieką ant
kampo po mano ofisu, bet lipk vienais 
trepais augštyn iš num. 7 Parmenter St. 
Durys mano ofiso nuteptos baltai, o vir
šui ju ant lentos didelėm raidėm parašy
ta “Lenkiškas Daktaras”. Offišo 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.

Vienatinis Lietuvys Kostumeriškas 
KRIAUČ1US 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.

e) (i
* Tel. 1990 Roxbury
§ DR. M. J. K0NIK0W |

© n jį
©

548 Warren Street 
Prieš Elm Hill Ave.

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

Nedeliomis 2-4 P. M.
Kalba rusiškai, vokiškai ir 
liškai.

*949494949494294949494940.11
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Vietines Žinios
Aš maniau, jog tėvas ka

pucinas E. Cambridge’iaus 
lietuvius padarys šventais, 

. nes jy ašaros ir prižadėjimai 
laike jo pamoksly liudijo pa
sitaisymą. Bet kur tau! Juk 
ir patarlė sako: “Vilku gimė, 
vilku dvės”. . Štai nespėjome 
sulaukti Kalėdy, kaip iš tos 
didelės linksmybės pradėjo 
vienas kitam pakaušius skal
dyti. Ant Willow gatvės, 
kūčią bevalgydami taip susi
pešė keletas lietuviu, kad iš 
policijos pribuvo vežimas ir 
ištarabanijo visus šventuo
sius. Jonas Levonaitis su 
geleže sudaužė galvą Mickui. 
Mickus guli ligonbūtyj, o 
antrasis—kalėjime; parankos 
reikalaujama $300, bet nie
kas nenori uždėti.

Ir soči jaksty buvo girtu, 
bet, ant laimės, jie nesimu
šė.

No. 46 Huntington gatvės 
visiems žinomas p. D. turi 
šiandien kaipo Kalėdy dova- 

’ ną perskeltas lūpas ir išrodo 
lig su keturiomis lūpomis.

Kun. K-as Kalėdy rytme- 
tyj gavo daug karty susibar
ti su parapijonais už mažai 
metimą pinigy. Sako: “Ar, 
mislinat, aš jums ubagas, jog 
nenorite mesti po dolerį.”

Kiekvienas gavo atgal at
siimti savo pinigus, katras 
tik metė mažiau 50 centy.

Svirūnėlis.

Nuo Redakcijos.
Visi iki šiol tilpusieji “Lai

svėj” raštai, po kusiais nebu
vo niekeno pasirašyta, yra 
parašyti, arba sutaisyti ma
no. Kadangi nuo dabar bus 
laikraštis redaguojamas dvie
jų redaktorių, tad po kiek
vienu raštu bus pasirašyta. 
“Laisvės” red. A. Mon tvidas.

Panedelyj, 8 vai. vakare bus rodomi 
paveikslai Y. M. Ch. Ass’n, po num. 
376 Broadway, So. Bostone. Įžanga vi
siems dykai.

Ateinančioj nedėlioj, 7 vai. vakare po 
num. 376 Broadway, So. Boston, Mass., 
bus diskusijos, parengtos 60 kp. L. S. S. 
Bus rišamas klausimas: “Religija ir So- 
cijalizmas.”

Ar norit turėti gerą ir aštrią britvą, 
kuri yra verta 3 doleriy, o dabar galit 
gaut po 2 doleriu. Jeigu buty negera, 
ar ne aštri, visuomet permainysiu. Bet 
britvos pirmos kliasos ir kurie pirk.o, tai 
dėkavoja. Pinigus siyskit šiuo antrašu: 

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

Metinis susirinkimas.
D-ro V. Kudirkos Knygyno So. Bos

ton, Mass, metinis susirinkimas atsibus 
3 d. sausio, 1912 m., 8 vai. vakare, Po- 
bažnytinėj svetainėj ant 5-tos gat. To
dėl malonėkite visi pribūti ir užsimokėti 
savo duokles. Taipgi atsiveskite naujy 
prisirašyti. Sekr. M. Tamošaitis.

Balius ir Koncertas.
Parengė D. L. K. Vytauto Benas, at

sibus 17 d. Vasario (Feb.), Subatoje 
prieš užgavėnes, Dahlgren svetainėj, 
kampas E ir Silver sts., So. Bostone, 
prasidės 7:30 vai. vakare ir trauksis iki 
12 vai. nakties. Pasarga: Meldžiame 
kity draugysčiy nerengti ant tos dienos 
panašiy pasilinksminimy minėtoj dienoj.

Mokykla muzikos buna: Panedelyj, 
Seredoj ir Pėtnyčioj, po num. 339 Bro
adway, So. Boston, Mass.

D. L. K. Vytauto Beno Komitetas.

Teatras
Nedėlioj atėjo du vyrai iš 

Cambridgeporto i Somerville 
pas Joną Barčiy. Kada jie 
gerai išsigėrė, pradėjo bady
tis peiliais. Vienas liko nuga
bentas į ligonbutį, kitas—į 
kalėjimą.

IR ŠOKIAI
Parengė So. Bostono Labda
rystės Dr-ja ant 1 Sausio 
(January), 1912, svetainėj 
Dahlgren Hall, kampas E ir 
Silver Sts, So. Boston, Mass. 
Prasidės 7:30 vai. vakare ir 
trauksis iki 12 nakties.

Užkviečia KOMITETAS.

KOOPERACIJŲ ATYDAI.
Daugelis lietuviškų kooperacijų ne- 

tarpsta tik todėl, kad nėra geros tvar
kos ir gerų darbininkų jų krautuvėse. 
Išrenka tokius darbininkus, kurie dirbo 
visą laiką dirbtuvėj. Ir argi gali 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 nesigadintų, kad nė 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. Todėl aš mylėčiau, kad kuri- 
nors lietuviška kooperacija paimtų ma
ne, tuomet aš ir tvarką užvesiu, kad 
niekas nežūtų ir darbą atliksiu blizgan
čiai.

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

Kataliogas Visiems Dykai!
Kožnas žmogus mokantis skaityti 

privalo turėti musą Kataliogą, kuriam 
atras dai ,elį visokią daiktą. Musą 
Banka priima pinigus užčedyjimui ir 

I moka ą-tą procentą. Siunčia pinigus 
■ ir parduoda laivakortes į visas dalis Į 
į svieto, pigiaus kaip kiti. Spaudinam 
j visokius drukoriškus darbus greitai, 
į gerai ir pigiai. Reikalaudami kata- 
I Logo prisiąskite 2C markę ant adreso: 
, Geo. A. pupausky & @ 
Į 2342 SO. LEAVITT ST. CHICAGO, ILL.
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GOLDEN WINE CO
Importuotojai visokių

Si 
Si 
Si
Si 
Si

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 Aly ir Elių buteliais, bačkutėms, jnisbačkiąis ir bač
komis. Labai pigiai parduodam tiems, kurie duoda dideliils orderius del 
Balių, Gužynių ir Veselijų.

Męs esame vieni iš seniausių prekejų Bostone. Su mumis niekas ne- 
„ . _ .. Męs perkame viską už grynus

.r daug, todėl męs galim pigiau parduot, negu mažesni nuperka, 
pabandymas jus pertikrins, kad męs išleidžiam geriausį tavorą vi

soj Naujojoj Anglijoj. Męs užlaikom viską, kas rišasi su likierių skyrių. 
Nusiunčiame tavorus ir perexpresą. Kalbame lietuviškai, latviškai, len

kiškai ir rusiškai. Nepamirškit mūšy adresą.

gali susilygint gerume ir pigume tavorų. 
pinigus ir daug, todėl męs galim pigiau p 
Vienas

352=354 HARRISON AVE., BOSTON, MASS.

Užlaikom didelę
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DIDŽIAUSIAS
DARBININKŲ 
SĄVA1T1N1S 
LAIKRAŠTIS

“KOVA LEIDŽIAMAS 
LIET. SOC. 
SĄJUNGOS 
AMERIKOJE

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

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

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

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

Prisiyskit savo adresą, o gausite vieną “Kovos” num. pažiūrėjimui 
DYKAI. Nuo naujy metų 4<Kova” išeis tokia kaip “Keleivis”.
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z 99 1815 Moyamensing Avė.
V d PHILADELPHIA, REIN IN’A..
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Kalėdos Cambridge’iuje 
praleistos nepaprastai triukš
mingai. Pilnos gatvės, kur 
lietuviai gyvena, buvo girty 
žmoniy su kruvinomis nosi
mis, apsiginklavusiu peiliais 
ir kitokiais įrankiais. Nerei
kėjo ilgai vaikščiot, kaip ga
lima buvo matyt šen ir ten 
besipešant ant gatvės. Na
muose buvo neapsakomas 
staugimas, armonikų birbi- 
nimas ir muštynės. Dar tik 
pirmą sykį lietuviai turėjo 
čia taip bjaurias Kalėdas.

P. Gugutis.

GERI KAMBARIAI.
Kas nori gauti gerus kambarius 

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

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

su 
be

“Laisvės” spaustuvėj gali
ma gauti puikiausiu laiškams 
popiery su geriausioms eilė
mis ir gražiausioms kvietko- 
mis už labai mažą kainą.
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Cambridge’iaus lietuviai 
vis kuomi-nors atsižymi. 
Taip pas Povilą M. pradėjo 
lankytis tūlas jo pačios nu
mylėtinis, kadangi vyras dir
ba naktimis. Kiek seniau tas 
boby jaunikis gyveno pas M., 
bet liko patėmyta jo šelmys
tė ir jis išvarytas. M—kie- 
nė nenusileido. Vieną sykį 
ji bandė nutrenkti savo vyrą 
plaktuku, kada jis miegojo, 
vienok tas spėjo išsigelbėti 
ir apskundė savo pačią ir jos 
jaunikį. Teismas padėjo kei
stus numylėtinius ant pasi
taisymo. Kad atkeršyt už 
tai, jaunikis atėjo prie M. 
dury ir sužeidė jį, kada tas 
žengė laukan. M—kus nu
vežtas į ligonbutį, o jaunikis 
pasodintas į kalėjimą.

Šaltis jau pasiekė Mass, 
valstiją. Jis prisiartino iš 
šiaurvakarinio krašto, palik
damas vietomis nuo 15 iki 52 
gradusy šalčio, vienok oro 
biuras praneša, kad Bostone 
jis sieks 15 arba 20 gradusy 
ir laikysis iki nedėlios. Pas
kui žymiai susimažįs. Snie
gas pasirodys jei ne šiandien 
tai rytoj.

Seredos vakare liko suva
žinėtas karo prie Park gat
vės stoties darbininkas Silas 
Phelps iš No. 41 Oliver gat., 
Cambridge.
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F. STROPIENE
Pabaigusi kursą Womans Medi
cal College, Baltimore, Aid.

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

OFF1SAS RANDASI:
30 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.
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VADOVAS KELIAUJAN= 
TIEMS Į AMERIKĄ IR 
IŠKELIAUJANTIEMS.

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

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

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

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

EDVARDAS DALY 
Savininkas

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

męs prisiusime gyduoles per expresą.

P
HARRISON GATVES I 
DISPENSAREi

Jau 20 metą nuo Įsteigimo. ■

229 Harrison Avenue |
Arti Broadway, BOSTON, MASS. !

Patarimai DYKAI! I
Šiokiomis dienomis atidaryta nuo 9 Iki 8 e 
vai. vakare. Šventadieniais nuo 10 ryte E 

iki 4 po piet. E
Gydome visokias ligas Vyrų, Mo- g 
terų ir Vaikų ir taisome DANTIS. M

Ateidamas atsinešk šį apgarsinimą.

It doesn’t pay to neglect 
your Health

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

gale gerklės ir gulėjai kėlės savaites?

. Dn Richter’io
PA1N-EXPELLERIS 
tas ištikimas senas naminis vaistas duos 
pagalbą ir prašalįs ilgą vargą 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.

VIENINTĖLB SĄKROVA

Ruskos Degtinės.
Kurio tik rengsite Balius arba vestu

ves, atsišaukite pas mus, o męs prista
tysime Jums už olselio prekes visokių 
gardžiausių gėrynių vietinių arba kra- 

.. .javų. Tai vienatinis didžiausis whole- 
Uzlaikom . sa|e Bostone, todėl persitikrinkit!

JOSEPH P. SPANG
579-589 Atlantic Avenue

BOSTON, MASS.
Tai vienatine vieta, kur galite rast 

geriausį patarnavimą. Pas mus dirba 
lietuvis STANISLOVAS MATCHUS, 
kuris parduos pagal žemiausias prekes. 
Negalint atvažiuot, atrašyk laišką, pa
rašyk, kokiu gėrimų ir už kiek nori, o 
męs prisiusime. Laiškus rašykite lie
tuviškai. Pinigus galit siųst kaip pa
rankiau.

Neužmirškit musą adresą ir vardų!

Eit tik dvi minutos nuo South Station. 
Atsilankykit visi.

Su pagarba ST. MATCHUS.

Deimantų, Laikrodžių Waltham ir 
Elgin, ir Šliubinių Žiedų. Užlaikom 
keliaujančius agentus ir orderius pai- J 
mam ir pristatom į namus. ULI..C___1
taipgi Didelę Sankrovų DRAPANŲ:Vy- 
rams Siūtus, Overkotus ir Marškinius.

Duodam ant bargo ir ant išmokesčio.

82:^2 Washington Street
BOSTOIN, MASS.

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

* I'' A ‘YS I- E R Gyduoles sutai- 
APTIEKA somos atsakan- 
........ — ■ čiai pagal viso
kius receptus per registruotą aptiekoriy. 
Užlaikome Cigary, Sodos ir Visokių 
Saldumyny (kendžiy). Kalbame lietu
viškai. Atsilankykite!

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

F. AD. RICHTER & CO., 215 Pearl St., New York.
Rlchter’lo Congo Pillčs yra gerča nuo viduriu sukietėjimo. 25c. Ir 50c
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Morris Katzeff

Tuojaus išeis iš po spaudos
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Laidotuves atlieka kuogeriausiai ir pi
giausiai. Užlaiko arklius, keričius ir 
kitokius vežimus. Patarnavimas grei
tas ir pigus.

S33 Cambridge St.
E. CAMBRIDGE, MASS.

Telephone Cam. 1025 W.

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

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsių Lietuviškų — Lenkiškų Vaistų

20 metų senas laikraštis

CI'■f*

o

KNYGŲn>i

75c.

Adresas: Stekas

$1.25

$1.25

$2.00
$2.00

$50

$3.50 
50c.

10c.
10c.

3k

SENIAUSIAS RUSIŠKAS

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

Perkant žiūrėk, kad butą ta marke, 
o gausi teisingai.

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

25c. 
50c.

25c., 50c. ir $1.00 
35c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
35c. 
25c. 
25c. 
25c.

Egiutero No. 1. 
Egiutero No. 2. 
Žmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis - 
Trejanka 
Linimentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Balsamas 
Antylakson dėl Vaikų 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių

,, nuo Kirmėlių dėl suaugusių 
Vanduo nuo Akių Skaudėjimo - 
Ugniatraukis - - - -
Skilvio Lašai - - - -
Gyduoles 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 Kojų 
Geležinis Sudrūtintojas Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaiky 
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippo - - I
Plaukų Apsaugoto]as 
Muilas Plaukų Saugotojas 
Milteliai nuo Kepeny 
Valytojas Plėmy Drabužiuose - 
Rožės Balsamas ...
Kinder Balsamas -
Bobriaus Lašai -
Švelnintojas - 
Kraujo Valytojas - - - :
Nervų Ramintojas - - - ;
Egzema arba Odos Uždegimas

pas Vaikus . - - ;
Groblevskio Pleisteris

(Kaštavolo) -
Pamada Plaukams - - -
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 
Gyduolės nuo Riemens - 
Vengriškas Taisytojas Ūsų 
Inkstų Vaistas (mažesnė) 
Inkstų Vaistas (didesnė) 
Akinės Dulkelės -
Gydymas nuo uždegimo Dantų arba 

abelnai Skausmo ir Škorbuto
Gyduolės ir Mostis nuo Parkų 

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

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip
gi privalo užlaikyti visada mūsų puikias 
Lietuviškas gyduoles savo Storuose ant 
nardavimo, kad mūsų tautiečiai reika
laudami, galėtų pas savo štorniką nusi
pirkti ir nereikalautų išduoti pinigus 
dovanai kokiems nors apgavikams tose 
apielinkese. Štornikai, rašykite parei
kalaudami gyduolių, nes iš to geras už
darbis, ir parduokite mūsų tyras Lietu
viškas Gyduoles, kurias męs gvarantuo- 
jame. Rašykite šiuo antrašu:

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

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

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

$2.00 
$1.00

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

$1.00
25c.

Išeina kas Petnyčia Chicago, Ill.

RAŠYK man šendi, o rytoj gausi mano lietuvišką iliustruotą Katalogą: 
puikiausią armoniką, koncertinką, klernetą, smuiką, triubą ir tt. Lietuvišką 
knygt| fontaniniu - auksiniu plunksną ir kitokią visokią daiktą.

JAIGU jau turi mano Katalogą No. 8, tai apsisteluok šendi iš jo reikalingus 
sau daiktus, o už poros dieną gausi judrį namus, be jokio klapato.

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

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

LIETUVIŠKAS GRABORIUS

Kmertkos UeW'4

Sutaisė 
ivGAUDAS

ADVOKATAS
ATLIEKU VISOKIUS REIKALUS

Nelaimes, Skundus, Reikalavimus, 
Ukėsiškas Popieras, Persiskyri
mus ir visokius teismo dalyk

Kalbu lietuviškai 
lenkiškai 
rusiškai 
latviškai

294 Washington St.
Room 738 BOSTON, MASS

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

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

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

DIDŽIAUSIA BOSTONE

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

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

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

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- 
nišky ir kitokių draugysčių.

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

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

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

BUK 
VYRAS

50,000

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

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal B 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima kraujai 
arbasypili.nubiegimasieklos, patrotitu stypribe, pučkus | 
ir kitus išmietimus, negromulavima, patrotitu M 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai igautas lygas, 
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidomas sava 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.

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

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS. |
DR. JOS. LISTER & CO., L 9 0 6 22 Fifth Avenue, Chicago:

Godotinas Tamista: Pagal Tamistos prižadiejma, aS noriečjau 
jog Tamista prisiustnmei mau vysai d ykal včna j usu knyga del vyru.

Vardas


