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AMERIKOJ.
Delegacija pas Taftą.

Washington, 29 gruodžio. 
— Pas prezidentą Taftą atsi
lankė visuomenės veikėju de
legacija iš 13 nariu ir reika
lavo, kad būtu sutverta visu 
valstijų darbo komisija, pa
naši į dabartinę tarpvalstiji- 
nę komercijos komisiją. Su- 
lyg delegatu reikalavimo abi 
minėtos komisijos turi rastis 
artimuose ryšiuose. Nurody
ta, kad jei ir “toliau tiek tesi- 
rūpįs valdžia darbininku rei
kalais, tai atsitikimai, pana
šus McNamaru darbui, bus 
atkąrtojami, nes Amerikos 
darbimnku kova eina iškve- 
rusiai šioj šalyj, o juos erzi
nančiu aplinkybių randasi vis 
daugiau. Darbo komisija ve
sianti skaitlines, pridabosian
ti unijas, išleidinėsianti la
pelius, kur bus aiškinami įsta
tymai link darbdaviu, darbi
ninku ir valstijos, nurodinė- 
sianti, kokie darbai yra ne
sveiki ir pavojingi. Rabinas 
Wise kalbėjo, būk streikai at
neša blėdį darbdaviams ir ša
liai, todėl reikalinga yra dar
bininkams pradėt radikališ- 
kesnę ir racijonališkesnę ko
vą.

^Taftas nusivedė delegatus 
į Baltąjį Namą ir prižadėjo 
pasidarbuot iš savo pusės 
kiek tik jis galės. Juk jie 
visada prisižada....

Kur daugiausia bepročių?

Washington, 30 gruod.— 
Amerikoj žmonės nepapras
tai eina iš proto. Pastarųjų 
šešių metu atskaitos, parodo, 
kad gyventoju skaitlius kas 
metai pasididina vienu pro
centu, o tuo pačiu laiku be
pročiu skaitlius paaugo iki 25 
procento. 1910 metu atskai
tos, paduotos 1 sausio dieną, 
parodo, kad 372 beprotna
miuose yra 187,454 ligoniai. 
1904 metuose, tai yra šeši 
metai atgal, j u buvo mažiau 
37,303. Massachusetts val
stijoj randasi daugiausiai be
pročiu — 334 su viršų m ant 
kiekvieno šimto tūkstančiu 
gyventoju. Bažnyčių šioj 
valstijoj irgi palyginamai 
daugiausiai. Mat, čia didžio
ji dalis airiu kraustosi iš pro
to. Sekanti valstija pagal 
bepročius yra New York, nes 
ten išeina po 343 bepročius 
ant 100,000 gyventoju.

Krutanti paveikslai baž
nyčioj.

Fitchburg, Mass., 31 gr.— 
Šio miesto kataliku šv. An
tano bažnyčioj bus rodomi 
krutanti paveikslai. Kuni
gas Antanas Carbinello įve
da tokį teatrą todėl, kad pa
trauki žmones į bažnyčią. 
Mat, publika mėgsta teat
rus geriau, negu bažnyčias, 
ir pastarosios neužilgo liks 
teatrais.

Nelaimė.

Devil’s Lake, N. D., 31 gr. 
—Great Northern geležinke
lio trūkys susimušė 20 mai
lių atstume nuo Sharono ir 
6 žmonės žuvo, o 15 liko su
žeista.

Ląivas sustojo.
Providence, R. L, 29 gr.— 

Joy linijos garlaivis “Geor
gia”, kuris vežė iš New Yor- 
ko į Providence 175 pasažie- 
rius, apsistojo ant seklumos 
arti Sabin’s Point, viršutinėj 
dalyj Narragansett įlankos. 
Didelė viesulą išpūtė vande
nį ir liko gana seklus kelias. 
Visi kapitono pasistengimai 
paliuosuoti laivą nuėjo ant 
nieko. Mušta bevielinė tele
grama į Providence, kad pri
būtu pagelba. Sprendžiama, 
kad laivas tik tuomet galės 
pasijudint, kada vanduo pa
kils. Priplaukt prie jo kiti 
laivai negali, todėl pasažie- 
riai pasilieka ant jo. Vienok 
jokio pavojaus nėra.

Saužudžio noras.
Livingston,Mont., 29 gr.— 

Daktaras C. Button, kuris 
nušovė savo pačią ir pats 
nusinuodijo, paliko raštelį, 
kur prašoma jo kūną atiduot 
artimiausiai medicinos drau
gijai dėl tirinėjimo.

Palengvinimas.
• Chicago, 29 gruod.— Mi- 
chigano universiteto profe
sorius Fred Newton Scott iš
dirbo abecėlą iš 17 raidžiu, 
kurias galės vartbt steno- 
grafai ir geroka dalis ju dar
bo- pasiiengvįs. Jis šako,kad 
iki šiol buvo gaišinamas lai
kas ir negalima buvo visko 
aiškiai užrašyt.

Žmogus suvažinėtas.

Beverly, Mass., 29 gruod. 
—Andrew Bowen, 35 metu 
žmogus, dirbusis United Shoe 
Machinery dirbtuvėj, liko 
suvažinėtas automobiliu, ku
ris priklauso D. Brombergui.

Merginoms ir vaikinams 
žinotina.

Portland, Me.,29 gruod.-- 
Maine valstijos taikos teisė
jai ir klerkai laižosi, nes 1 
sausio 1912 metu įeina į galę 
Massachusetts valstijoj tie
sa, sulyg kurios norintieji 
apsivest turės pripildyti ap- 
sivedimo aplikaciją prieš 5 
dienas iki atsibus vestuvių 
ceremonija. Tokiu būdu dau
gelis pabėgėliu ir jaunu vai
kėzu bei mergiščių apsivedi- 
mas Mass, valstijoj bus su
trukdytas. Užtat Maine val
stijoj nebus visko to reika
laujama ir daugelis pabėgu
siu nuo tėvu jaunikiu ir mer
ginu turės progą ten apsi
vest, iš ko Maine valstijos 
tiesu savininkams bus pel
nas.

Brocktono čeverykai.

Brockton, Mass., 31 gr.— 
Atskaitos parodo, kad iš 
Brocktono laike šių metu li
ko išvežta čeveryku už 53,- 
000,000 doleriu; darbinin
kams, juos pasiuvusiems, iš
mokėta 11,877,710 doleriu. 
Išviso padaryta 19,313,350 
čeveryku poru.

500 kalinių pabėgo.

Washington, 31 gruod.— 
Iš San Luis Patosi, Mexikos, 
pranešama, kad ten iš val
stijos kalėjimo pabėgo 500 
kaliniu, nors nėra tikros ži
nios apie skaitliu. Sprendžia
ma, kad bus pabėgta nuo 
500 iki 700.

UZS I ENY J.
Naujas prezidentas.

Guayaguil, Ekvador, 29 
gruod.—Čia stovinčioj! res
publikos Ekvadoro kariume- 
nė apskelbė prezidentu gene
rolą Pedro Montero, vietoj 
staiga mirusiojo prezidento 
Estrada. >

Chinijoj išrinktas prezi= 
dentas.

Nanking, 29 gruod.—Li
kęs išrinktu Chinijos respub
likos prezidentu, daktaras 
Sun Yat Sen pasiuntė visiems 
laisvę mylintiems žmonėms 
Jung. Valstijose ir kitur se
kančią telegramą:

“Aš skaitau savo užduotim 
užimt prezidentūrą. Mano 
politika bus taikos įvykdini- 
mas ir valdžios sutvarkymas 
galimiausiais būdais. Vienin
telis mano troškimas yra už
tikrinti taiką ir užganėdinti 
milijonus mano tautiečiu.”

Šiandien pranešta čia, kad 
Amerikos ir Europos bankie- 
riai apsiėmę duot paskolą 
Chinijos respublikai. Prezi
dentas sako, kad reikalinga 
bus paskolinti kelis milijonus. 
Kaip tik liks suorganizuotas 
kabinėtas, tuoj liks išleista 
paskolos popieros.

Šiandien respublika suside
da dar tik iš 18-kos apylin
kių, vienok revoliucijos va
dai tvirtina, kad Manču di
nastijai bepasiliko gyvent tik 
kelios dienos.

Daktaras Sun pabėgo iš 
Chinijos kaipo politiškas pra
sikaltėlis, bet dabar sugrįžo 
kaipo idolas 400 milijonu gy
ventoju. Manču valdžia pa
skyrė 50,000 doleriu už jo 
galvą. 17 iš 18 delegatu bal
savo už jį.

Pekino valdžia išsiuntė sa
vo šnipus, kad jį nužudytų. 
Revoliucijonieriai saugiai jį 
daboja.
Naujas būdas išgydyt vėžį.

Paryžius, 29 gruod.—Pro
fesorius Wasserman išrado 
naują būdą išgydymui nuo 
vėžio. Yra suvienyjamas sa- 
leniurn su eozinu. Selenium 
yra vienas iš radiumo meta
lu, kurį atrado ponia Curie. 
Po vartojimo šitų vaistu nuo 
8 iki 10 sykiu vėžys pranyko 
pas peles, kurias profesorius 
gydė. Jei ir ant žmonių taip 
pat veiks vaistai, tai baisi 

liga bus išvengta.
Laivai susimušė.

Antverp, 29 gruod,—-Ham
burg American linijos laivas 
“Bolivia”, plaukusis iš šio 
porto į Mexiką, ir Anglijos 
laivas “Castlemoor”, plauku
sis į Antverpą, susidūrė arti 
Krankeloon šiandien ir liko 
pusėtinai sukulti.

Labdarystės aukos!
Berlynas, 29 gruod.—Ber

lyno ir apylinkės valdžia su
bruzdo darbuotis, kad sustab
džius besiplėtojančią epide
miją, kuri prasidėjo nuo supu
vusiomis silkėmis pavaišini
mo vargšu namuose. Jau 55 
žmonės pasimirė, o 85 pavo
jingai serga.

Šnipai Vokietijoj.
Berlynas, 30 gruod. — Pa

staruoju laiku Vokietijoj at
siradę nemažai šnipu, kurie 
nori sužinot apie jos karišką 
stovį ir gaut tvirtovių, laivu 
ir kariumenės organizavimo 
pienus. Be to, tūli vokiečiai, 
užimanti augštas valdiškas 

vietas, susekti liko išdavinė
jime tu pienu svetimoms ša
lims. Ketinama įsteigti tam 
tikrą valdžios skyrių, kuris 
užsiims šnipu ir išdaviku su
sekimu ir baudimu.

Mongolijos diktatorius.
Harbin, Mandžurija, 30 

gruod.—Iš Mongolijos sostai- 
nės Urga gauta telegrama, 
kurioj sakoma, jog budistu 
tikėjimo galva Kukučta ap
siskelbęs vienvaldžiu Mongo
lijos valdonu.

3 vyskupai pavaryti.
Lisbon, 30 gruod.—Portu

galijos valdžia neduoda vieš
patauti kunigijai. Antvysku- 
piui Bello iš Lisbono, antvys- 
kupiui iš Guardos ir vysku
pui iš Koimbros įsakyta lai
ke penkių dienu pamesti sa
vo amatą ant dvieju metu už 
priešinimąsi bažnyčios nuo 
valstybės atskirimui.

Morokoj neramu.
Gibraltaras, 30 gruod.— 

Ispanija pasiuntė dar nema
žą kariumenės skaitliu į Mo- 
roko maišinį sukilėlius, kurie 
yra gerai apsiginklavę ir už- 
sidrūtinę. 20,000 kareiviu, 
apsiginklavusiu šaudyklėmis, 
prisidėjo dar prie sukilėliu. 
Padėjimas tiek svarbus, kad 
Ispanijos karalius, ministe
riu pirmininkas įr karės mi- 
nisteris turėjo jau kelias kon
ferencijas, kur tartasi, kas 
daryt su sukilėliais.
Anglijos karalius ir tigrai.

Calcuta, India, 30 gruo
džio.—Anglijos karalius ir jo 
žmona grįžta į Londoną iš 
Delhi, kur jiedu liko apvai
nikuoti Indijos imperatorium 
ir imperatoriene. Po gavi
mo tokio titulo karalius užsi
ėmė medžiokle ir nušovė ko
kį 30 tigru. Turbūt, pririšti 
buvo.....
Kabinetas atsistatydino.

Konstantinopolis, 30 gruo
džio. — Turkijos ministeriu 
kabinetas, kurį pavyko suor
ganizuoti didžiajam viziriui 
Said Pašai 29 rugsėjo, atsi
statydino šiandien dėl neat
sakančio bėgio karės su Ita
lija.

Caras nori šacho.
Londonas, 30 gruod.—Čia 

atėjo tikrinanti žinia, būk 
Rusijos caras norįs, kad Per
sija vėl būtu valdoma praša
lintojo šacho Mochamedo Ali 
Mirzos. Anglija yra priešin
ga tokiam Rusijos pasikėsi- 
sinimui ant Persu iškovotos 
laisvės.

Išlaimėtas streikas.
Londonas, 30 gruod.—Tre- 

orchy kasyklose sustreikavo 
vakar 200 kalnakasių, reika
laudami prašalint iš darbo 
nepriklausančius į uniją dar
bininkus. Streikas išlaimė
tas. Nepriklausiusieji turė
jo įstoti į uniją.
Turkijos karė su Italija.

Rymas, 30 gruod.—Valdiš
ki laikraščiai čia rašo, kad 
Italijos karė su Turkija ne
užsibaigs anksčiau, kaip už
metu laiko. Sakoma, kad iš 
tos priežasties Italijoj mokes
čiai būsią padidinti. Italai 
neabejoja, kad jie laimės ka
rę, bet pilnas Tripolio užėmi
mas nėra galimas greitoj 
ateityj. Turkai vėl susilaukę 
nemažą paramą iš Benzan. 
Susirėmimu laike keliu pa- 

I staruju dienu nebuvo.

LIETUVOJ.
Tėvynės garsai.

Kaip pažvelgi, kartais, į 
Lietuvos laikraščius, ir ne
jauku ir graudu darosi. Val
džios politiką linkui mūsų 
galima sutraukt į du žodžiu 
tempt ir neleist. Štai 
ilgoji litanija, ta mūsų kas
dieninė duona: neleido Vil
niuje įkurti dvieju lietuviu 
švietimo draugijų “Ryto” ir 
“Šviesos”.- Nesą, mat, rei
kalo! Uždraudė mokyklų rū
muose lenkiškai kalbėti ir 
veikiausia tuoj išlipins pra
nešimus: “po polski i po li
to vski govorit vospreščajet- 
sia!” Faktiškai uždraudė 
“Visuomenei” eiti. Mariam- 
polės Ūk-ku Draugovei vėl 
grąsina uždengimu! “Sau
lė” vėl įgijo kuopą mokyto
ju, bet kas iš to, kad geres- 
niesiems neleidžia mokyto
jauti. “Saulei” neleidžia kur
ti mokyklų ir skaityklų, kiek 
tai draugija ištesėtu. Nelei
džia gimnazijų mokiniams 
(Vilkaviškyj ir kitur) vaikš
čioti po septintos. Uždrau
džia tėvu komitetus prie mo
kyklų! Šiaulių teatru drau
gijai “Varpui” neleidžia 
įrengt vakaro Radviliškyj. 
Vokiečiams-kolonistams, ku
rie bėga iš bado šalies tėvy
nėn, neleidžia pervažiuot per 
Virbalį;' Tupdo “kozan” vil
nietę lenkę, o kartu ir tu 
namu šeiminnkę, kur mokin
ta lenkiškai. Rygoje suima 
ir išvaiko žmonių kuopą, ku
rie norėjo leisti darbininku 
laikraštį “Švyturys”. Suval
kuose vėl nuteisė kelis žmo
nes katorgon dėlei prigulėji
mo prie slaptos organizacijos. 
Kunigą, kuris drįsta apkrik
štyti kokį pravoslavą, tuoj 
tempia tieson?...Utenoj kon
fiskuoja 200 ekz. lietuviu po
ezijos rinkinėlio lenkiškąją 
kalba. O kur dar galas.... 
Neleisk, tempk, drausk, 
bausk! Rodosi, visa, kas do
ra ir teisinga, turėtu nei per 
nago juodimą neužsi tikėti 
tai valdžiai. Bet ji turiprie- 
telių ir mūsų abaze. Skaity
tojai jau atminsit, kad tai 
Kauno filiozofai. Štai kuni
gas Dambrauskas ■ vadina 
viešai budelį ir koriką Stoly- 
piną garbingai ministeriu! 
Įsidėkite tatai į galvą. Čia 
nereik nei atimt, nei pridėt. 
Čia jau greta su kun. Dam. 
stovi tėvas Olšauskas ir p. 
Tumas. Savieji savuosius 
pažįsta. Štai kokios žinios 
męs susilaukėme. Kuomet 
tuodu svečiu grįžo iš Ameri
kos Lietuvon, tai Kybartuo
se ant sienos juos triukšmin
gai pasitiko žandaru rotmis
tras ir žandarėh’u gauja. Ne
manykite, kad juos kratė. 
Tai buvo pusiau oficijališkas 
pasitikimas. Ir dyvu nėra, 
vyručiai. Juk juodu valdžios 
akyse taip daug Amerikoje 
nukentėjo nuo visokių cicili- 
ku! Muitinės viršininkai ir 
šiaip jau Kybartu žmonės di
džiai stebėjosi iš tokio pasi
tikimo. Taip pasitinkama 
tiktai saviškiai! Kogi dau
giau bereikia. Tėvas Kon
stantinas, ažuūt teisinęsis ir 
stojęs teisman, dar pats ke
lia' balsą, bet “Ūkininkas” 
teisingai jam atkerta: “be 
Amerikos laikraščiu apie ta- 
mistą rašė dar “Naujoji Ga
dynė” ir “Echo”. Tamista 
pareikalavai atšaukti tas ži
nias, bet “Echo” redakcija 
dar jas dapildė. Tuomet ta

mista prikandai liežuvį. Vi
siems doriems žmonėms bu
vo aišku, kad tu čia kaltas. 
Męs pažiūrėsime dar, kas iš 
to išeis. Rasit, męs sulauk
sime tos valandos, kad Ol
šauskas bus viešai per visus 
užsieniu laikraščius šnipu pa
garsintas. Kun. Tumas ne
tarnauja pas valdžią šnipu. 
Ko nėra, to nieks ir neužme
ta. Bet jisai ir jo draugai 
rūpinasi kitaip įsimeilint 
“garbingam ministerial.”

“Viltis” No. 140 vėl kelia 
klausimą apie atskirimą Su
valkų gub. nuo Lenkijos.Tas 
laikraštis nepraleidžia progos 
nesudavęs “kairiajam” Bulo
tai. Bet lazda turi visados 
du galu. Antruoju męs su- 
duošime ponams viltinin- 
kams. Tai teisybė, kad Su
valkų gub. rinkėjai įsakė Bu
lotai pakelti klausimą Dū
moj, bet tik tuomet, kada 
nuoatskirimo nenukentės 
Suvalkų gub. teisės. Dabar 
Lenkijoj yra daugiau teisiu, 
nei šiaip jau Lietuvoj. Taigi 
1909 m. vasarą, “Vilčiai” pa
kėlus tą klausimą, Seinų 
“Šaltinis” visai jo neužtarė. 
O “Šaltinis” apie Suv. gub. 
reikalus daugiau išmano, 
kaip “Viltis”. “Viltis” išve- 
džioja, kad Lenkija gaus au
tonomiją, tai skriaus lietu
vius. Gali būti, veikiausiai 
taip ir bus. Bet Lenkija gaus 
tik tuomet autonomiją, kuo
met bus plačios permainos 
visoj Rusijoj ir persimainys 
visos Lietuvos tvarka. Tuo
met tai ir ateis toji persiski- 
rimo valanda, kurią paskyrė 
Bulotos rinkikai.

Kada męs susilauksime 
. Tautos Namų?

Lietuviu Mokslo D-jos ko
mitetas praneša visuomenei, 
jog jau nupirkta lauko pie
čius beveik miesto centre, 
gražioje vietoje ir gana pi
gia kaina. Sutartis su že
mės savininku jau padaryta 
ir duota jam ant rankos 3 
tūkst. rubliu. Ligšiol namu 
fondui yra surinkta tik 12 
tūkst. rb., tuo tarpu visas 
plotas kaštuos nemažiau,kaip 
18 tūkst. rb. O kur dar na
mai, paklausime męs ir Ko
miteto ir visuomenės, jeigu 
dar neužtenka pinigu piečiui 
apmokėt. Visuomenė nepa
rodė tokio duosnumo, kokio 
buvo tikėtasi. Amerikiečiai 
būtu daug meiliau davę pini
gu Tautos Namams, nei juo
dajai “Saulei”. Prieš Tau
tos Namus niekas nebūtu 
agitavęs! Komitetas tik da
bar žadąs išleisti knygelę 
apie Tautos Namus. Nuo to 
reikėjo pradėti.

D=ras J. Basanavičius.
20 d. lapkr. 1911 m. suėjo 

60 metu nuo D-ro J. Basana
vičiaus gimimo dienos. J.B. 
įkūrė pirmąjį lietuviu laik
raštį “Aušrą”: Jisai parašė 
daug istoriško turinio knygu
čių. Jisai įkūrė L. Mokslo 
D-ją ir jos leidž. metraštį 
“Lietuvių Tautą”. Tai ger
biamojo jubileato nuopelnai. 
Juos visi pripažįsta. D-ras 
Basanavičius daug prisidėjo 
prie sušaukimo Pirmojo Lie
tuviu Tautos atstovu seimo. 
Betant to suvažiavimo jau ap
sireiškė, kad Naujosios Lietu
vos reikalai esą kitokie, nei 
tai buvo “Aušros” gadynėje. 
Meilės tėvynės dabar jau ne
pakanka. Tankiai net tėvy
nės meilė virsta bizniumi. 
Mūsų visuomenė suskilo į da
lis, kuriu kiekviena t^ri be 
bendrųjų reikalu ir savus rei
kalus. J. Basanaičius,juo to
liau, juo labiau, linksta prie 
viltipinku. Virš partijų jam 
nepavyko užsilaikyti, bet tai 
ir negalimas dalykas.

RUSIJOJ.
Mokina amerikiečius.
Paperkamuosius laikrašti

ninkus paprastai vadina 
“plunsknos žmogžudžiais”. 
Rusijoj jie turi didelį savo 
dienraštį “Novoje Vremia”. 
Kaip valdžia dūduoja, taip 
ten šokama. Dabar tie plunk
snos žmogžudžiai mokina 
mus, amerikiečius, gyvenimo 
gudrybės. Jie juokiasi iš Ame
rikos kongreso, kuris nutarė 
sulaužyt 1832 metu santarvę. 
Jie norėtu, kad ir Amerikoj, 
vietoj pilietiškos lygybės bū
tu tiktai žmogžudžiu ir kori
ku lygybė. Kongresmenus 
jie pravardžiuoja politikonais 
ir pranašauja, kad rusu val
džia niekuomet nesutiks liue
sai įsileisti savo šalin visu 
Amerikos piliečiu. Pagaliaus 
jie drįsta tvirtint, kad Suvie
nytose Valstijose vadovauja 
žydai. Dori rusu laikraš
čiai pripažįsta kongresui tei
sybę.

Nepaprastas popas.
Jisai vadinasi Iliodoru.Tai , 

pusiau pamišęs sutvėrimas, 
bet prieš jį lenkiasi ne tik 
gubernatoriai, bet bijosi ir 
ministerial. Jisai, lyg kad 
senovės žydu pranašas, dau
žosi pakampėmis ir, plėšyda- 
mas rūbus, šūkauja apie svie
to galą, apie masonu galybę, 
apie rusu valdžios parsidavi
mą socijalistams ir velnio 
apsėstiems. Tasai lapskūr- 
ninkas turi galingu užtarėju 
iš caro giminiu. Šįmet va
sarą visas pravoslavu sino
das ir net Stolypinas negalėjo 
iškraustyti jo iš Caricino mie
sto. Jisai užsidarė kliošto- 
riuj, surinko apie save1 gau
jas davatkų ir jonvaikiu ir, 
lyg kad apgultame mieste, 
gynėsi nuo savo priešu, tai 
yra nuo tos pat valdžios, ku
ri gražumu prašė jo važiuoti 
į kokį-tai khoštoriu. Dabar 
Kokovcevas davė jam pasi- 
klausimą ir leido spauzdinti 
laikraštį “Perkūnija ir Žai
bas”. Nėr ko nei sakyti, kad 
tas išsigimėlis gaus dar ir 
auksiniu...

Dūma nuskriaudė lietu
vius.

Lenku atstovai kiek drūti 
gerinosi prieš Dūmą ir val
džią. Dabar jiems valdžia 
išmetė apgraužtą kaulą: mie
stu savyvaldą, kokia jau se
niai yra visoj Rusijoj. Kuo
met pradėta tarties apie len
ku kalbos teises, tai pripažin
ta, kad šalę rusu kalbos ga
lima vartoti lenkiška. Tuo
met Bulota pareikalavo, kad 
Suvalkų gub. lietuviškuose 
miestuose tokias jau teises 
turėtu ir lietuviu kalba. Bet 
nei rusu juodoji šimtinė su 
spalininkais, nei lenku poni
jos atstovai nesutiko su tuo 
teisingu reikalavimu. Tik
tai vienas rusu nacionalistas 
balsavo už tą Bulotos patai- 
simą. Kadetai balsavo iš
vien su lenkais. Taigi len- 
kams pasisekė prigauti ne 
tik žydus, bet ir lietuyius. 
Nėra abejonės, kad ateityj 
dėl tos lenku kalbos vartoji- • 
mo Lietuvos miestuose turės 
kilti kivirčai su lenkais-tau- < 
tininkais.
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SPAUDOS BALSAI.
“Vienybė Liet.”, pastebė

dama “Visuomenės” sustoji
mą, kuri buvo leidžiama Lie
tuvos sacijaldemokratu, sa
ko, kad laikraštis toliau ne
galėjęs eit ne tiek dėl val
džios persekiojimu, kiek dėl 
stokos tautiškumo, esą, sto- 
kavo paramos iš visuomenės 
pusės.

Niekas neginčys, kad “Vi
suomenės” leidimas atsieida
vo beveik daugiau, negu bu
vo jplauku už ją, vienok ir 
tautiškiausieji Lietuvos laik
raščiai negali pasigirti dide
liu. skaitytoju skaitliam, ir 
ne vienas sustojo ėjęs. Ypač 
Smilgos “Lietuviu Laikraš
tis”, ėjusis Peterburge, atsi
žymėjo tautiškumu, net lai
kais jo geriausis sandarbi- 
ninkas kun. Šnapštis siundė 
žydus vyti iš Lietuvos, vie
nok labai greitai užgeso tas 
tautiškiausis laikraštis. “Vil
niaus Žinios” buvo gana tau
tiškos, vienok ir tos po sun
kaus krizio žuvo.

Jei Lietuvoj daugiausiai 
skaitomas “Šaltinis” ir “Vil
tis”, tai tik todėl, kad Lietu
vos žmonės yra tikėjimiški 
fanatikai, o šituodu laikraš
čiu užrašinėja parapijonams 
patys kunigai ir garsina juos 
per pamokslus, o kitus kei
kia.

Mūsų nuomone, žmonių 
tamsumas yra priežas
tim, dėl'kurios sustoja dau
gelis Lietuvos laikraščiu. 
Prie to, juk ir valdžios na
gučiai ne taip jau malonus, 
kaip “V. L.” rodos. Konfis
kavimas ir piniginė bausmė 
Rusijoj yra paprotys.

Paėmus gi Amerikos lietu
viu laikraščius, reikia pripa
žinti, kad ir čia su tautišku
mu netoli einama. Čia lie
tuviai jau tobulesni, daugiau 
protaujanti ir daugiau skai
tanti, vienok jie sprendžia, 
kad “V. L.” menamasis tau
tiškumas yra senovės nudė
vėtas įrankis, kuriuomi neat
sižymi nė viena dabar tauta. 
Jei statomi vokiečiai tautiš
kumo pavyzdžiu, tai labai 
klystama. Socijalizmas yra 
tarptautiškumu,o juk Vokie
tijoj socijalistu neapsakomai 
daug, ir jei jie gina savo ša
lies reikalus, tai tik todėl, 
kad jie visur gina tuos pa
čius reikalus ir kad Vokieti
joj parankiausiai gint juos 
vokiečiams.

Amerikos lietuviu laikraš
čiai daugiausiai skaitytoju 
turi tie, kuriuose nesimato 
tautiškumo,—to tautiškumo, 
kuris atsižymi atgyventu pa- 
črijotizmu. Juk ir “V. L.” 
nelabai gali pasigirt skaity
toju dauguma, nors joje vi
sokio tautiškumo nestoka. 
Tariame tai ne todėl, kad 
nupeikti kitu nuomones, o 
todėl, kad pažymėti faktą, 
jog tarptautiškos dvasios 
laikraščiai tarp Amerikos lie
tuviu geriau bujoja, negu 
tautiški.

. Vilniaus lenku dienraštis 
lieja graudžias ašaras, kad 
Lietuvos ponai bankrūtija. 
Bet dienraštis turįs viltį, kad 
ir šį kartą Lietuvą išgelbės 
ponai Jš anapus Nemuno. 
Ten,_mat, esanti žemė bran
gesne, o Lietuvoj pigesnė. 
Ponai iš Pavyslio supirks pi
giąją Lietuvos žemelę ir tuo
met vargai pasibaigs. Ligi- 
šiol betgi męs žinome, kad 
dvarus supirkinėja ne lenku 
ponai, tik valstiečiu bankas, 
gabenantis Lietuvon burlio
kus. O apie ponus iš Lenki
jos tiek tegalima pasakyti: 
prašvilpę dvarus Lenkijoj, 
mokės taip-pat prašvilpti ir 
Lietuvoj. Sykiu su Vincu 
Kudirka mus ponai gali su
šukti: “Oi, sunkus, sunkus 
tu ponu gyvenimas ir kas
dien jisai eina sunkyn!”

Metams pra= 
slinkus.

Nors keliaklupščia, nors 
per ašarų klanus, žmonija vis- 
tik žengia paakiui. Mažu
tėlė žmonijos dalis,—lietuviu 
tauta — pakėlusi ilgu metu 
kovą vardan savitos lietuviu 
kultūros, pasigamino sau ge
rus pamatus. Atėjo laikas 
statyti savo kultūros rūmą. 
Tuomet reikėjo dar kartą, 
išvien su kitomis tautomis, 
susiremti su liaudies 
priešais. Męs nesukirtome 
ju, bet aplaužėme jiems šon
kaulius. Męs negalime dar 
žengti plačiuoju geryneigos 
vieškeliu. Bet męs turime 
jau taką, nors erškėčiais iš
klotą, taką, kurį męs išsi
kovojome. Visas, ne vien 
tik mūsų darbo žmonių paty
rimas, bet visos mūsų tautos 
istorija rodo, kad geruoju 
męs nieko negausime. Po 
ženklu kovos už laisvą mūsų 
kultūros besiploto j imą pra
slinko 1911 m. Męs negali
me nuliūsti, atsižvelgę į juos.

1905 metu kova įvyko dėl
to, kad policijinės valstijos 
rėmuose nesutilpo jau tos jie- 
gos, kurias pagamino kapita
lizmo išsiplėtojimas. Visi 
tuomet šaukė kad “taip to- 
liaus gyventi negalima”. 
Kiek tai toli ir męs patys bū
tume paūgėję, jeigu nebūtu 
reikėję gaišti per ištisus 40 
metu dėl vienos tik lotyniš
kos abėcėlės. Augimas eko
nomiškosios Lietuvos gero
vės prasideda tik dabar, ka
da pradedama atsipeikėti nuo 
reakcijos smūgiu. Mūsų eko
nomiškosios gerovės kilimas 
tai neišvengiamas laipsnis 
mūsų plėtojimosi. Sustiprė
jus lietuviu buržuazijai mie
ste ir sodžiuose, dar neįvyks 
rojus Lietuvoje. Bet dabar 
ju eilė! Augant lietuviu ka
pitalizmui ir besiplėtojant jo 
kultūrai, turės augti ir tuju 
žmonių galybė, kurie neišsi
teks jojo pagamintuose rė
muose, kaip dabar patsai ka
pitalizmas neišsitenka polici
jinės valstijos rėmuose. Is
torija turi savo taisykles.

Dėlto męs ir manom, kad 
bergždžiai dirba tie žmonės, 
kurie nepaiso ekonomiškos 
gerovės kilimo. J?e siūlo 
vergišką nuolankumą. Bet, 
sustiprėjęs miestietis ir ūki
ninkas vargiai' be panorės 
klausyti mūsų mažamiesčiu 
deržimordu. Jiems reikės 
bent prūsiškos, o ne Stolypi- 
no konstitucijos. O tuo tar
pu priaugs ir spėkos tu žmo
nių, kuriems rūpės kad prū
sišką liuosybę pakeistu kiek 
davadnesnė.

Tai toks nesulaikomas gy
venimo bėgis. Kuomet męs 
kalbame apie ekonomiškos 
gerovės kilimą, męs susidu
riame su politika. Kuomet 
męs kalbame apie dvasiškos 
kultūros kilimą, męs, ir norė
dami, negalime užmiršti, kad 
čia jau stovi aniolas sargas.

Tie Amerikos lietuviu laik
raščiai, kurie atsiliepė apie 
1911 metus, pasitenkino sau
su išrokavimu: ten esą, įsi
kūrus nauja draugija, tasai 
šventęs savo jubilėju. Mums 
kas kita rūpės.

Lietuva šuoliais skirstosi 
vienasėdžiais. Jau kelinti 
metai eina tasai darbas. Ji
sai palietė jau net Viln. gub., 
Traku pav., išdalies Šven
čionių. Tatai daroma ne pa
gal Stolypino receptą, bet to 
reikalauja gyvas pačiu sodie
čiu interesas. Męs turime 
laukti smarkiai mūsų ūkio 
kįlant. Ūkio draugijos, ypač 
Kauno gub. dygsta, kaip gry
bai po lietaus. Suvalkų gub. 
apėmė Mariampolės ūkio 
draugija. Agronomai, ar sa
viškiai ar valdžios pasamdyti, 

keliauja po plačią Lietuvą 
ir taiso skaitymus. Patys ū- 
kininkai savo pastangomis 
ruošia pirmąją ūkio parodą, 
netgi poniškoji Šiaulių paro
da pasižymi mužikiškumu.” 
Be ūkio rateliu ir parodu au
ga vartotoju draugijos. Tai 
ne kooperacijos, tikroje to 
žodžio prasmėje, tai grynai 
ekonomiškos įstaigos. Jos 
daro pirmuosius žingsnius 
prie susivienyjimo, o tuomet 
ju galybė dešimteriopai pa
kils. “Žagrė” taisosi apimti 
Suvalkų gub. prekybą. Lat
viai suprasdami, kaip tai 
svarbu įgijus' savo mašnon 
lietuviu kaimo rinkas, plačiai 
skelbiasi po Lietuvą, taiso 
savo ekonomiškosios draugi
jos skyrius, netgi įsirūpina 
lietuvį agronomą. Vilniaus 
lietuviai piniguočiai kviečiasi 
talkon visus lietuvius turčius 
ir kuria savo 1 ‘lietuvišką fab
riką, o “Viltis” apskelbia 
plačiam pasauliui:1 ‘mums rei
kia ne tik dvasios aristokra
tijos, bet ir kapitalo diduo
menės!” “Vilija” vienodai 
rūpi ir klerikalams ir pirmei
viams iš “L. Žinių.” Į lietu
višką fabriką bus kviečiama 
ir lietuviai priežiūrėtojai. 
“Vilija” rengiasi apimti visą 
Lietuvos sodžiaus rinką ir 
jai ūmai reikės susidurti su 
Latviu Ū-ku Ekonomiškąja 
Draugija. Bet “Vilija” dar 
tik kuriama. O Šiauliuos jau 
gyvuoja “Birutė”, Panevėžyj 
“Mūsų Duona”, Suvalkijoj 
įsikuria lietuviškoji automo
biliu draugija, Kaune įsiku
ria pirmasai lietuviu bankas. 
Šen ir ten mėginama kurti 
ūkio mokyklas. Tai jau gana 
graži pradžia.

Petys į petį su medžiagiš
kosios kultūros kėlikais žen
gia ir dvasiškosios kultūros 
gamintojai. Lazdynu Pelėda, 
o su ja ir visas dešinysis 
buržuazijos sparnas prakei
kė revoliuciją. Mūsų, girdi, 
dabar dienos. Pirmeiviai jos 
neprakeikė. Bet’ju rūpesnis 
šiandien jau kitas. Veikliau
sioji pirmeivijos dalis—mok
sleivija . Męs atiduodame pri
deramą garbę ‘ ‘Aušrinei”, 
bet tai jau ne senasis mok
sleiviu “Draugas.” Jaunuo
menė ruošiasi tėvynei tar
nauti. Visais galais varoma 
smarkiausia agitacija. Pasi- 
turinčioji “Lietuva” įgys 
daug nauju darbininku, dak
taru, agronomu etc., kurie 
be “Aušrinės” būtu pragai
šę. “Aušrinė”, nežiūrint į 
savo sparnuotą fantaziją, ne
kartais skelbė apie tai, kad 
dabar esą kiti reikalai, negu 
tai anuomet rodėsi. Josios 
šauksmas rado atgarsį, net 
vaistininku širdyse. Aptieki- 
ninkai grįžta Lietuvon. Mas
kvos, Dorpato ir net Peter
burgo jaunuomenė juo toliau, 
juo labiau krypsta prie tau
tiškosios politikos. “Vilijos” 
piniguočiai turės geru vedė
ju! Seniai neatsilieka nuo 
jaunųjų- Lietuviu Mokslo 
Draugija kurčia ant kairio
sios ausies. Jai daugiausiai 
patinka tai, ką pasakoja Vy
dūnas. O jis nepasakoja radi- 
kališkai! Dailės Draugija, 
ypač dabar K. Čiurlianiui mi
ras, atsikratys nuo tarptau- 
tiškumo! Tie, kurie ligšiol 
negalėjo jon įsisprausti, da
bar padarys ataką. Dailės 
Draugija virs savąja. “Sau
lė” kuria savas mokyklas, 
turi savo kursus, net ir buch- 
galterijos. Ir visu jau pasa
kyta: jeigu geresniu nėra, 
tai tosios bus geros. O kur 
dar “Žiburys”, “Rūta”,_ Tau
tos Namai ir Saulės rūmas. 
Čia daug ko trūksta, bet kas 
yra—tai jau labai gera pra
džia.

Atliekama darbas, kuris 
lig šiol buvo apleistas. Lie
tuvos rytai vėliau ar anks
čiau bus padėta po kojų tau- 
tos-motinos. Ko nepadarys 
Vilniaus “Aušra”, tai atliks 
lenkiškai rašomi “Lud” ir 

i “Litwa”. Padaryta smarkus 

žingsnis paimti į savo ran
kas Prūsu Lietuvą. Ir p. 
Vanagaitis, ir p. Vydūnas, ir 
Klaipėdos “Apžvalga” nors 
įvairiais keliais, bet prie to 
pat tikslo eina. Vydūno raš
tai randa priejautą net pas 
kaimo ūkininkaičius. Juo to
liau, juo mažiau girdėti mū
sų kaime apie socijalizmą 
kalbant.

Ir kaip pumpuras tu visu 
pastangų ir darbu — jei dar 
nepražydėjo, tai pražydės— 
ale pražydės saviškai,—mū
sų Dūmos atstovybė. Bulo
ta per kairus, reikia rames
nio. Kuzma jau seniai 
susilaukė “Vilties” krikšto. 
Tam nereikėjo laukti net at
einančiu metu rinkimu.

Tai dar tik pradžia tautos 
kultūros rūmo, ale jau gera 
pradžia!

Ekonomiškoji ir dvasiškoji 
kultūra eina vienu keliu. 
Liekasi dabar politika. Męs 
manome, kad toji kultūra 
turi kovoti už būvį, tiesa, 
kovoti savotiškai.

* * *
Valdžia superka dvarus ir 

gabena burliokus ne tik Kau
no ir Vilniaus, bet ir Suval
kų gub. Valstiečiu bankas 
nepadeda rišti žemės klausi
mą Lietuvoj, bet kiek galė
damas kenkia valstiečiems, 
pakeldamas žemės kainą. 
Valdžia net ir “Saulei” ne
leidžia steigti kiek reikia 
mokyklų, skaityklų. Valdžia 
jau vėl rusifikuoja Kauno 
gub. mokyklas, o Vilniaus 
gub. vos 2 teįsileido. Tai 
toksai barbarizmas, kad ir 
tėvas Konstantinas apsiskel
bė “Viltyj”, jog ir jisai einąs 
prieš valdžią! O ką jau kal
bėti apie pirmeiviškąją Lie
tuvą! Lietuvos pasi turin
čiosios klesos neišsiteks po- 
licijinėj valstijoj. Tai dar 
nereiškia, kad jos stos ant 
revoliucijos kelio! Yra.viso
kiu keliu, kurie veda į dan
gų ! Bus visuomet tokiu vy
ru, kaip Kauno ilgaskverniu 
filozofas Draskius. Jie kal
bės vardu visos Lietuvos, 
skelbdami paklusnumą ir su
sitaikymą su caro valdžia. 
Bet tuose pamoksluose tiek 
vergiškumo ir cinizmo, kad 
net “Viltis” per pusę lūpų 
nenori juos pasauliui paskelb
ti. Vilniaus diplomatai da
ro pasistengimą atgaivinti 
nelemtosios atminties Muraš- 
kos politiką. Sykiu su caro 
valdžia prieš lenku vergiją. 
Bet didelės pasekmės ta po
litika neturi. Apie ją mėgs
tama daugiaus užkampiuose 
kalbėti, nei viešai. Nors mū
sų dienos ir pačios patogiau
sios dėl pilno solidariškumo 
su valdžia, bet pilnai solida
rizuotis net p. Olšauskas ne
nori, bent sakosi nenorįs. 
Pirmeiviai kertasi su valdžia. 
Valdžia juos kerta. Kleri
kalai tuo tarpu tupi po val
džios sparnu. Čia visaip bū
nama. Kartais kun. Vailo
kaitis atsiduria klioštoriuj 
už ‘ ‘politiką” arba vėl nutei
siama koks kunigas dėlei 
“tikėjimo liuosybės”, o kar
tais būna ir taip, jog uždary
tas klerikalu draugijas bude
lis Stolypinas vėl atidaro per 
24 valandas....

Bet, šiaip ar taip kalbant, 
tautos kultūros rūmas bus 
pastatytas!❖ **

Bet kur yra tie žmonės, 
kurie sako, kad ekonomiškas, 
tautos jiegu išsivystymas, tai 
dar ne paskutinis išsiliuosa- 
vimo laipsnis. Anuomet juk 
tai ju vadovauta. Jie neiš
nyko, jie jau vėl spiečiasi 
kuopom Ką pasakytu šian
dien klerikalai, jeigu, leiski
me, ju Tumą apkaltu rete
žiais! O apkaltu retežiais 
žmonių šiandien daug, tik jie 
kilę ne iš kunigijos eilių. Vie
ni išrauta su šaknimis, kitu 
dvasia prislėgta. Bet aiškus 
gyvybės ženklai matyti. Apie 
juos męs dar pakalbėsime.

’Leonas Prūseika.

APIE SLOVAKUS.
Man teko neseniai nuoširdžiai pasikal

bėti su vienu slovaku laikraštininku J. S. 
Jisai man suteikė pluoštą žinių apie savo 
tautos padėjimą. Ištiesu, tai įdomi isto
rija. Jinai parodo, kaip sunku buržuazi
nės visuomenės rėmuose išrišti tautos 
klausimas, kaip daug keršto dar gamina 
tautu kova, nustelbdama dažnai tą darbą, 
kurio tikslas yra pilnoji žmonijos liuosybė. 
—Slovaku esama pervirš 3 mil. Vengrijoj 
ir maž-daug milijonas emigravusiu Ame
rikon. Vengrai (madjarai), kurie savo 
laiku (1848 m.) pakėlė smarkią kovą prieš 
Austrijos absoliutizmą, teisingiau vengru 
viešpataujančios klesos užmiršo, matomai, 
kaip skaudžiai atsiliepė ant ju tautos gy
vybės ir demokratijos ūgio, Mikalojaus I 
kumsčia. Nors mūsų spauda retai tesu
teikia žinių apie madjaru šalį, vistik ir pas 
mus kelisyk atsiliepė jau gandas, kaip 
Andraši, Aponjį etc. valdžia riša tautos 
klausimą. Tatai pirmiausia atsiliepia ant 
slovaku, cechu tautos pusbroliu. Nes ki
ti slavai, kurie gyvena Vengrijoj, kroatai, 
dėlei daugelio istorišku priežasčių dar te
beturi savo autonomiją, seimą, savo at
stovą prieš valdžią, baną. Į juos irgi tai
koma smūgiai, betgi suprantama, jog sun
kiau nuveikti Lietuva, nei, leiskime sau, 
Suomija. Viena tiktai smagu pažymėti, 
jog nuosekliosios demokratijos galybė taip 
paūgėjo, jog šiandien galima suklysti,sta
tant vieną tautą prieš kitą ir igno
ruojant, jog viena tautos dalis, vie
na klesa, gražiai susitaiko su kitos tautos 
dalimi, su kita klesa. Skaitytojai supran
ta, jog mano čionais kalbama apie darbi
ninku partijas. Ir viešpataujančios ven
gru tautos darbininkai ir slovaku socijal- 
demokratai eina išvien. Tai nereiškia, 
jog s-d., kurie turi savo organą “Robot- 
nicke Noviny”, lengvai žiūrėtu į tautos 
klausimą ir pasiduotu vengru s-d. įtekmei; 
tai reiškia tiktai, jog madjarai s-d. boja 
tautos klausimo ir nuosekliai užtaria tau
tiškuosius slovaku reikalus. Man visuo
met išrodė,—ir praktika tai patvirtina,— 
kad skriaudžiamosios tautos reikalus vi
suomet geriau užstoja skriaudžiančios tau
tos darbininku partija, negu saviškiai kle
rikalai, netgi dažnai vadinami pirmeiviai. 
Pastariesiems netrūksta dažnai geru noru, 
bet jie baigiasi gražiais žodžiais, tuo tar
pu s-d-ai, visvien kuriai tautai jie pride
rėtu, darbu,—ne žodžiu vien,—kovoja už 
pilną liuosybę. Taigi vengrai ir slovakai 
s-d-ai eina išvien. Ju tikslas: nuversti ir 
konservatyvišką ir neprigulmybės partiją, 
nes juodvi abi, kai atsiduria prie valdžios, 
vienodai apgaudinėja darbo žmones. Da
bar Vengrijoj eina kova už visuotiną bal
savimą, dažnai atsibūna demonstracijos, 
susirėmimai. Tai opiausis dienos klausi
mas. Kitos partijos negali per pirštus 
žiūrėti į tą kovą. Slovaku p-jos, kurioms 
rūpi pravedus parlamentan daugiau savo 
atstovu, irgi stoja už visuotiną balsavimą, 
netgi klerikalai. Dabartiniam madjaru 
parlamente esama vos trejetos slovaku at
stovu. Aišku, jog ju rolė baigiasi viena 
kritika. ‘ Jinai irgi reikalinga, bet papras
tai kovojama už reališką įtekmę. Kova 
už visuotiną balsavimą kaip ant delno pa
rodo, jog skriaudžiamosios tautos tuomet 
telaimi, kuomet laimi demokratija. Tak
tika vergiško susitaikymo su skriaudžian
čios tautos vadovais, apie kurią taip rūpi
nasi ilgaskverniu orakulas p. Dambraus
kas, nelabai tetraukia savęspi netgi slova
ku klerikalus. Dar mažmožis: kuomet tik
tai matomas aiškiausias reikalas įsileisti 
parlamentan demokratija, tuomet vadovu 
galvos pilnos įvairiausiu pienu, kaip apga- 
vus vargo žmones.Grafas Aponji sugalvojo 
netgi, kad tiems, ką moka daugiau kalbu, 
būtu duodama irgi daugiau balsu. So
džiaus žmonės slovakai paprastai vieną 
kalbą temoka. Jiems grafas Aponji ruo
šia gražią dovanėlę....

Slovaku tauta—sodžiaus žmonės. Vi
soj Vengrijoj kapitalizmas maža teišsiplė- 
tojęs, juo labiau Slovakijoj. Sale didžiū
nu (o ju daug ir jie dideli ponai!) dvaru 
nuvargę sodžiai. Kaip pas mus nekuriuo- 
se Traku (Viln. g.) apskr. vietose kaimuo
se likosi patys seneliai ir vaikai, o visa, 
kas drūta ir sveika, bėgo Amerikon, taip 
ir Slovakuose. Ten dar didesnis % emi
gravusiu, ten daugybės panašiu sodžių. 
Ten, kur savo pramonijos nėra,—žmonės 
bėga svetur,. nes dvaraose kumečiauti re
tas kas nori. Anuomet visoj Vengrijoj 
buvo dideli dvaru darbininku streikai. Juo 
labiau užuitas kraštas, juo labiau ten įsi
viešpatavęs senoviškas valdymo būdas. 
Taiplyginais yra slovaku šalyj. Sunku be- 
įtikėti, kad vengrų tauta, kuri ir pati iš
dalies dar nepilnai savistovė, taip engtu 
svetimtaučius. Vengru šalyje beveik di
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desnis ne-madjaru %, nei pačiu madjaru. 
Savotiškai suprasta “garbė” neleidžia 
jiems švelniai elgtis ir su slovakais. Iš- 
tautinimas prasideda nuo mokyklos. Savu 
žmonių slovakams skiriamose mokyklose 
neįleidžiama. Ten arba madjarai, arba 
sumadjarizėję slovakai. Privatiniu mo
kyklų neleidžiama steigti. Slovakijoj, kaip 
ir Čechijoj, buvo savo apšvietos ministeri
ja “Matica”. Madjaru valdžia ją uždarė, 
o jos turtus konfiskavo. “Maticos” rūmą, 
gražu ir ertvą, pavedė miesto tarybai. 
Taip, rodosi, nesielgiama netgi Rusijos 
valdžios. Kad geriau sumadjarizavus slo
vakus, yra tam tikros renegatu (sumadja- 
rizėjusiu slovakų) draugijos, valdžios šel

piamos, kurios siunčia jaunus slovakus į 
’tas valstijos dalis, kur pervien madjarai 
gyvena. Seniau tokia aršaus prispaudi
mo sistema atsiekdavo savo tikslą, nes 
neturėdavo atspirties. Dabar jinai tiktai 
išdalies atsiekia. Dabar jinai juo labiaus 
įkaitina atmosferą. Viena tiktai daroma 
išimtis: slovaku-pr°testantu bažnytinėms 
mokykloms. Nors jąsias valdžia kontro
liuoja, betgi ten daug daugiau laisvesnės 
dvasios. Dėlto dvi penktadalės slovaku-- 
protestantu , išdavė, iš savo tarpo palygina
mai daugiaus gerų veikėju, nei katalikai. 
Kataliku dvasiškijai ant tautiškos dirvos 
veikti ityn kliudo dar ir jos pačios virši
ninkai: vyskupai ir prelatai beveik per
dėm iš madjaru kilę.

Bet mokykloj nesibaigia madjarizavi- 
mas. Valdžios tarnystės joksai slovakas 
negali gauti, nebent renegatas (išsigimė
lis). Tc'smas perdėm sumadjarizuotas. 
Taip-pat labai saugojama gelžkeliai, nely
ginant, kaip Rusijoj nuo revoliucijonišku 
gaivalu. Slovakams liekasi ar ūkininkau
ti ant savo mažų sklypelių, ar emigruoti, ar 
dvaraose kumečiauti. Aš jau sakiau, kad 
Vengrija yra atsilikusi šalis iš ekonomiš
ko atžvilgio. Visas valdžios rūpesnis, 
kad paturėjus didponius. Tuo tikslu uo
liai sekama Prūsu valdžia ir anos įveltieji 
muitai. —Kad galutinai.nušvietus madja
ru politiką, liekasi pasakyti, kad net gim
nastu draugija “Sokol” Slovakijoj baisiai 
draudžiama. Visi draugijos skyriai už
daryta. Tokiuo tai keliu, visaką atėmus, 
valdžia savaip rūpinasi slovaku švietimu. 
Tasai rūpinimasis išdalies primena Prūsu 
Lietuvos engimą. Valdžia išduoda kokią 
10 laikraščiu slovaku kalboj. Tu laikraščiu 
tikslas, dumti skaitytojams galvas. Ve
da juos slovakai išsigimėliai. Vargu bau 
tie laikraščiai gyvuotu, jai ne gausios pa- 
šelpos iš valdžios iždo.

Skaitytojams rūpi kuomi ant tu skor
pionų atsako tautiškai atbundanti tauta. 
Jai liekasi pasitikėti savo - išgalėmis, nes—• 
vengru visuomenės tarpe jai prijaučia tik 
darbininku partija ir šiuom laiku besitve
rianti “Jaunosios Vengrijos” organizacija. 
Toj naujoj partijoj spiečiasi pirmeiviški 
gaivalai, kurie prijaučia darbo žmonėms. 
Betgi kalbant apie slovaku tautos kovą 
prieš vengru buržuaziją, nereikia manyti, 
jog visos partijos čionais išvien 
eina. Aš jau sakiau apie darbininku sro
vę. Bet šiaisiais metais ir tautiniuku aba
ze įvyko stambios permainos. Plačioji 
srovė skilo į dvi dali—tautiškai pirmeiviš
ką (organas Slovensky Tyždennik—dien
raštis) ir klerikališką. Abi srovi pasižymi 
tokiomis ypatybėmis, kaip tai ir visame 
pasaulyj. Pirmieji labiau užstoja žmones, 
antrieji labiau linkę prie nusižeminimo po
litikos. Kadangi nei mokyklų, nei švieti
mo draugijų nevalia steigties, tai visą aty- 
džią slovaku šviesuomenė atkreipė į laik
raščius, knygas, teatrą ir galop veikimą 
ekonomiškoje dirvoje. Jie turi jau savo 3 
dienraščįus (1 Budapešte ir 2 Amerikoj). 
Savaitraščiu labai daug. Kadangi cechu 
kalba labai maža kuom nuo slovakiškos te
siskiria, tai visi maždaug apsišvietę slo
vakai naudojasi cechu dvasiškais turtais. 
Apskritai iš Čechijos slovakams eina daug 
materialės ir dvasiškos paramos. Čechi
joj perdėm renkama kolektos slovakams 
šelpti. Čechijon siunčiama lavintus slova
kų jaunuomenė. Ir Čechijos būrai sutei
kia jiems liuosą pragyvenimą. Daug žy
miu cechu vyru kilę iš slovaku.

Labai daug atydžios atkrei
piama dabar į ekonomišką veikimą. Kaip 
grybai dygsta ūkiški rateliai ir sodžiaus 
vartotoju draugijos. Tokiu draugijų da
bar priviso ir Lietuvoj. Bet ko pas mu
mis nėra,—tai banku. Tuo tarpu Čechi
joj jos labai prasiplatinę. Cechus šiuo 
žvilgsniu pasekė slovakai: Bankose krau
nama visas slovaku kapitalas ir juo toliau, 
juo didesnį veiklumą jos apreiškia. Su
perkama iš nusigyvenusiu ponų žemė, re
miama tautiški reikalai, suteikiama pa
skolos pigioms palūkanomis. O kaip di
delę naudą atneša gera organizacija smul
kaus kredito, tai gali būti kiekvienam 
aišku.

Ir taip: ant kovos kova atsakoma. 
Tautiškos peštynės prie tokiu sąlygų neiš
vengiamos ir daug žmonių energijos nyk
sta tose tautu imtynėse. Bet išrišimas 
tautos klausimo, kilimas tūlos tautos ir 
jos susispietimas tūlon kultūriškai-visuo- 
meniškon spėkon—tai tik žingsnis progre
so keliu. Išrišus tautos klausimą, liekasi 
išrišti dar “prakeiktąjį” žmonių nelygy
bės klausimą. Bet dar geriau, kas neuž
miršdamas teisingu tautos reikalų, j a u 
dabar rūpinasi tobulesniu žmonių drau
gijos sutvarkimu.
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—Tu, Rožyte, kalbėjai 
man, kad perdaug geležinke
liu yra, o aš New Yorke net 
paklydau aną dieną, stoties 
bejieškodama. Dar gerai, 
kad mielaširdingas žydelis, 
kuris, turbūt, įsimylėjo į ma
ne, nuVedė į vietą. Iš to aš 
supratau, kad dar permažai 
geležinkeliy.

—Kaip tai, mama? Argi 
dėlto tau ju mažai, kad žy
delis i tave, kaip tau rodos, 
įsimylėjo?

—Aš juoku nemėgstu šian
dien. Aš paklydau—ir to dė
lei sakau, kad mažai.

—Tu, mama, žinai, kad 
vaikai paklysta net ant savo 
gatvės. Yra žmonių, kurie 
net savo gatvės vardo nežino 
Ir ar tu pripažįsti, kad prie 
kiekvieno namo turi būt sto
tis?

—Tu neskaityk mane to
kia kvaila! Jei tau pačiai pri
sieitu iš New Yorko kur-nors 
važiuot, tai ir tu turėtum ko- 
kio-nors nigeUo prašyt, kad 
nuvestu ant stoties.

—Gerai, mama, kad pripa
žinai, jog New Yorke klai
dingas yra stočių suradimas. 
Kituose miestuose yra dar 
klaidingiau. Bet jei tame ar 
kitame mieste būtu tik viena 
arba ir kelios stotys ant tos 
pačios geležinkelio linijos, 
kurio šakos išeitu į visas pu
ses, tuomet, ant bile stoties 
nuėjus, gautum tinkamą trū
kį arba tave persodintu į ki
tą reikalingoj vietoj. - Ka
dangi dabar eina kelios lini
jos iš miesto į miestą, stotys 
priklauso įvairioms kompa
nijoms, tad dar greičiau gali 
paklysti. Bet paklydime ma
žai svarbos. Bjauru tai, kad 
turtas ir darbininku pajiegos 
eikvojamos.

—Aš nesuprantu, Rožyte, 
kam mums tiek ginčytis už 
tą vieną geležinkelį. Nusi
spjaut ant jo!

—Nelabai jis jaus, kada.tu 
nusispjausi. Bet ne tik gele
žinkeliai yra taip negerai su
tvarkyti. Paimk krautuves. 
Turbūt, kokios 6 mėsos krau
tuvės yra vien tik ant mūsų 
gatvės, o juk užtektu vienos. 
Visos jos užima namus, eik
voja šviesą, gaišina daugelį 
žmonių, kurie net su rūpes
čiu galvoj laukia pirkėjo ir 
gatavi jį už sprando nutvėrę 
įvilkti. Negana dar to. Kiek
viena krautuvė ir abelnai 
kiekviena bizniška įstaiga tu
ri garsintis. Kas metai iš
mokama bilijonai doleriu 
vien tik už apgarsinimus 
laikraščiuos, ant tvorų ir sie
nų, plakatuose ir t. t. Kuris 
nesigarsina, to pirkėjai neži
no arba bent mano esant 
prastu ir nelanko. Jei sunau
doti vien tik ant apgarsini
mu išleidžiamus pinigus mok
slui, mašinų įvedimui, kur ju 
nėra, ir j u pagerinimui, tai į

porą metu pasaulio nepažin
tum, tiek jis toli nužengtu.

—Kas link tu apgarsinimu, 
tai ir aš, Rožyte, pykstu. 
Vieną sykį pamačiau prie ge
ležinkelio karvę ir norėjau 
pamelžti, bet prieinu ir žiū
riu,—kad blėkinė. Kitą sy
kį vėl einu sau namo ir žiū
riu į pryšakį: matau didelį 
žiuliką prie pat kelio. Išsi
gandau ir kinkos dreba. Nė 
atgal grįžti, nė pirmyn eiti. 
Pradėjau verkti, paskui pra
šau, kad nieko nedarytu, o 
jis stovi sau ir viskas. Žinai, 
nakčia tai buvo. Aš visą lai
ką, kol- tik išaušo gulėjau ant 
žemės, kaip negyva ir pra
šiau, kad nieko nedarytu. 
Net reumatizmą tada paga
vau. Kada prašvito, pama
čiau prieš save blėkinį žmo
gų, kuris perstato, kaip ge
rai yra veidui barstyti vienos 
kompanijos milteliai.
--- Ištikro, mama, gerai 

dar, kad amerikonai šmėklų 
nebijo, o šiaip tu įvairiu ap
garsinimu pilni pakeliai, net 
gražu reginį jie sugadina. O 
apsvarstyk, kiek pinigu rei
kia tokiu stebėtinu apgarsi
nimu nupiešimui ir padary
mui. Jei atkreipti atydą į 
laikraščius, tad tūli ju mili
jonus uždirba vien tik iš ap
garsinimu.

—Bet ką padaryt, dukre
le? Juk negarsįs, tai niekas 
nežinos.

—Galima yra- sutvarkyt 
taip tavoru pardavimą arba 
padalijimą, kad nėra reikalo 
nors kiek garsinti ir užlaiky
ti begalinį krautuvių skait
liu. Tokia tvarka įvyks soci- 
jalizmo laikuose, kada bus 
paskirtas darbas kiekvienam 
žmogui ir paskirta vieta, iš 
kur jis gaus jam reikalingus 
produktus.

—Tai negerai. Tuomet rei
kės būtinai eit pas vieną 
pirkti.

—Aš nežinau, ar pas vie
ną ar pas daugiau galima 
bus viską gaut, bet tuomet 

i nebus tavoro pardavinėjimo, 
o davimas visiems dirbantie
siems ir dirbt negalintiems. 
Nereikės tiek daug krautu
vių statyt, tiek šviesos jose, 
tiek daug darbininku, apgar
sinimai atsimos, — todėl dar
bo laikas žymiai susitrumpįs 
ir nebus eikvojama gamtos 
suteikta medega.

—Jei taip, tad ir aš mylė
čiau sulaukt tokio surėdymo, 
nes tie visi apgarsinimai tan
kiai yra melagingi ir dar su
puvusios mėsos kur nusiper
ki, nors garsina, kad geriau
sia.

—Ir tavorai, mama, šian
dien supūva, pasęsta ir iš
mest juos reikia tik todėl, 
kad nežinoma, kiek ju reikia 
daryt, nes ir čia kelios kom
panijos veikia.

Apie merginas.

Kada vaikinas nusprendžia 
surast sau mylimą merginą 
ir apsivest su ja, jis velyk 
lai liktu aklas, o ne beprotis. 
Męs girdime žmones kalbant, 
kad tas ar kitas vaikinas bu
vo aklas, jei jis vedė nevisai 
gražią merginą. Žmonės ma
to gražume kokį-tai užsitar- 
navimą. Ištikruju gi, jei pa
klausti iš kokiu žmonių pa
saulyj būna daugiausiai kvai
liu, dorišku nupuolėliu ir ki
tu žemo charakteriaus ir 
trumpo proto žmonių, tai tik
rai galima bus atsakyt, kad 
iš gražiausiųjų, nes tokie 
žmonės atsineša gamtos do
vaną (gražumą) su savim ir 
didžiuojasi ja, netobulinda
mi savyj jokiu atsižymiančiu 
ypatybių. Gražumas yra 
gamtos dovana, o ne žmo
gaus nuopelnas, todėl juorr.i, 
rodos, nebūtu ko didžiuotis, 
vienok kitaip yra. Gražios 
merginos tankiausiai lieka 
tinginėmis, nes jos bijo dar
bu sugadinti savo gražumą; 
jos žiūri į veidrodį po šimtą 
sykiu dienoj ir mąsto per
daug apie save, kas padaro 
žmogų kvailu ir savo rūšies 
ligoniu; ju pasididžiavimas 
lieka tiek didelis, kad išnyksta 
dora, reikalaujanti pripažinti 
ir kitus žmones vertais ir sau 
lygiais; jos įgyja perdaug 
varžytininku ir pažįstamu, 
todėl neretai jos lieka ištvir
kimo aukomis.

Skaitytojas turi suprast, 
kad aš čia kalbu apie tas 
merginas, kuriu gražumą ir 
kiti giria, nes šiaip kiekviena 
mano esanti graži. Prie to 
turiu pastebėti, kad iš keliu 
dešimtu gražiųjų merginu 
visgi atsiranda viena kita ge
ra.

Vidutiniškas gražumas, 
kokiu atsižymi didžiuma žmo
nių, yra tankiai ženklu, jog 
mergina yra dora ir stengia
si save kokioj-nors šakoj iš
tobulinti. Žinomos rašėjos, 
artistės, amatninkės ir abel
nai kuomi-nors atsižymian- 
čios moters buvo ir yra visos 
vidutiniško gražumo atstovė
mis. Mat, tokios moters 
verčia save prie mokslo ir 
darbo, kad kiek-nors atsižy
mėti. Jos tankiausiai yra 
kantrios, galinčios ideališkai 
įsimylėti, darbščios ir protin
gos. O juk tik tokios mo
ters tinka šeimyniškam gy
venimui.

Kitas dalykas, kurį vaiki
nai turi pastebėti prieš apsi- 
vedimą, yra sužinojimas, 
kiek mergina miegsta išeigas 
ir pasipuošimus, nes šitie du 
apsireiškimai šeimynoj tan
kiausiai suardo laimę ir už
traukia vargą. Pasipuošimu 
ir blizgu yra tiek daug, kad 
viena moteris gali išleisti ant 
ju milijonus doleriu. Išeigos 
irgi ėda turtą, ištraukia pa
čią ir motiną iš namu ir pa
sėja visokius nesusipratimus 
tarp poros. Kas ginčys, kad 
nėra pasaulyj milijonu mote
rų, kurios neikiek neprotauja 
apie šeimynos laimę ir ateitį, 
o traukia iš vyro kišeniaus 
paskutinį dolerį pasipuoši
mams, blizgams ir išeigoms?

Tik tokia mergina tinka 
būti vyro drauge, kuri mėg
sta švariai ir dailiai apsireng
ti, o ne pavirsta į bjizgais ap
sikabinėjusį indijoną. Šva
rus ir gražus rūbai neatsieis 
perdaug brangiai, ypač tuo
met, jei mergina turi proto 
nesivaikyti mados. Tu, ku
rios jas vaikos ir giriasi savo 
blizgais ir rūbais, reikia 
vengt.

Marė Vaitekaitienė.

Dar žingsnis.
Dar vienas žingsnis prie 

grabo, dar artyn prie nelai
miu, nes dar vieni metai už
sibaigė ir prasidėjo nauji.

Tu, šešių dešimtu metu se
neli, atsimeni, kad dar taip 
neseniai statei iš lentučių na
melį ir žaidei su smėliu, arba 
voliojais kur-nors ant žoly
no, nesuprasdamas nieko 
apie pasaulį ir žmonijos gy
venimą. Šiandien tu žilas, ir 
laimingas, jei turi prieglau
dą ir duonos kąsnį, nes kiti 
tokie pat seneliai liko išvary
ti iš darbo, kadangi neteko 
jie pajiegos dirbti, ir miršta 
kur-nors iš bado, arba ranką 
pratiesę maldauja aukos, ar
ba patys sau atėmė gyvastį.

Tu, keturiu dešimtu metu 
vyre, kuris turėtum būt pa
čiame galingume, išrodai jau 
senas ir žilas. Sunkus dar
bas ir begaliniai rūpesčiai 
prarijo tavo jaunystę taip 
greit, kad tu nejautei, ar tu 
buvai kada jaunas. Tu vos 
tik pradėjai rūpintis apie sa
vo laimę dabar, kada suau
gai, vienok gyvenimas tave 
jau nukankino ir vargiai be
gali svajoti apie laimę.

Tu, kada-tai buvusi skais
čia rože,motina, dar nespėjai 
pilnai išauklėti savo kūdikiu, 
o jau graborius ateina siūly
ti tau grabą. Tavo skaistu
mą, jiegas ir gyvumą suėdė 
vargas, bemiegė, neužbaigia
mi darbai, nesmagumai, bai
mė ir nuolatos sumušama vil
tis.

Jus, jauni vaikinai ir mer
ginos, vos tik spėjote apsi
ginkluoti jiegomis ir laisvo
mis svajonėmis, kaip jau se
natvės giltinė išplėtė jums 
savo glėbį ir žiaurus mūsų 
gyvenimas prirengė retežius. 
Dar vieni metai jums pir
myn, dar keli tokie nauji 
metai, ir jus sakysite pasa
kas jaunimui apie senus lai
kus, ir jus glostysite savo ži
lą galvą. Prieš jūsų akis yra 
begalės rūpesčiu, vargu, 
pinkliu ir skausmo.

Ir jus, jauni vaikai, kuriuos 
šios gadynės surėdymas pri
spyrė apleist mokyklą ir eit į 
prirūgusias dirbtuves su ū- 
žiančiomis mašinomis, sulau
kėte dar vienu metu pradžios, 
kad vėl kankintis, gadinti sa
vo jauną organizmą ir už
mušt augančią dvasią tose gi 
dirbtuvėse.

Taip sakant, dar vienas 
žingsnis pirmyn,—dar arčiau 
męs visi prie grabo. Gyvenę 
amžių varguose, pažemini
me, skriaudoj, apgavystėj ir 
tamsybėj, užbaigsime savo 
gyvenimą tuomi, kad užraus 
mus į žemę. Kaip pilkas, kaip 
niekingas ir kaip bjaurus te
kis gyvenimas!

Štai dar jums, darbinin
kai, nauji metai, kurie atneš 
jums naujus vargais, naują 
pažeminimą, naujas aukas iš
raus iš jūsų klesos, daugiau 
bus pralieta jūsų nekalto 
kraujo.

Už dienos, kitos vienas ki
tam linkėsite visokiu laimiu, 
pasisekimu ir linksmybių. 
Vienok tie linkėjimai pasiliks 
tuščiais, jei ir toliau pasilik
sime tokiose-pat aplinkybė
se.

Męs, Amerikos darbinin
kai, žinome, kad po paskirto 
metu skaitliaus turi įvykti 
šioj šalyj baisios bedarbės, 
kurios atima nuo mūsų mais
tą, butą, rūbą ir viską, kas 
tik mums reikalinga. Ir štai 
dar vienu metu pradžia, ku- 

i rie vis artyn neša mums tą 
bedarbę. Męs tai žinome, 

I žinome, kad šiame surėdyme 
tokios bedarbės neišvęngti- 
nos, vienok pasiliekame ra
miais ir nesistengiame su

prast, kaip galima būtu pa
keisti šitą netikusią tvarką 
geresne. ->

Gali metai eiti po metu, 
galime męs kelias dešimtis 
sykiu siusti savo draugams 
ir giminėms geriausius linkė
jimus, tas mus neišgelbės. 
Nors nauji metai eina vieni 
po kitu, vienok męs pasilie
kame tūnot supuvusioj seno
vėj.

Nors sykį imkime protau
ti! Tik protauti, daugiau 
nieko. Suteikime laisvę sa
vo protui ir tik tuomet jau
sime, kad vieni metai atnešė 
mums daugiau, negu dauge
lis praėjusiųjų-

Jeigu gi žmonės taip ir to
liau teprotaus, tai ir tu, ma
žas darbininko kūdikėli, su
laukia! dar vienu metu pra
džios, dar biskį labiau susti
prėjai ir dar arčiau prisiarti
nai prie dirbtuvės vartų, ku
ri tavo sveikatą ir laimę pra
rys; tu dar arčiau atsistojai 
prie vargu ir rūpesčiu pra
džios.

A. Montvidas.

Morališkumas.
- Kad morališkumas žmo
gui nėra duotas religijos ir 
kad morališkumas daug ank
ščiau atsirado, negu religija, 
tai tą liudija istorija. Kova 
su tvirtais žvėrimis privertė 
žmogų jungtis į draugijas ir 
išvien kovoti su priešais. 
Tuomet tai ir buvo morališ
kumo pradžia. Tyrinėdami 
religijos istoriją, pamatysi
me/kad religija susidūrė su 
dora, ir bažnytinis nuodėmių 
atleidimas palengvina pikta
dariui jo nedorą darbą arba 
paragina prie jo. Morališku
mas pas žmogų auga, jeigu 
jis randa tik tam tinkamus 
vaistus. Nežiūrint kokis žmo
gus nebūtu—tikintis, bedie
vis ar bent aukštą mokslą 
pasiekęs—jis gali būti egojis- 
tas ir didžiausis nedorėlis, 
jeigu jis neturėjo tam tikru 
aplinkybių, kurios ji auklėtu 
ir vestu prie morališkumo. 
Saumylystė, kurią nuodug
niai imant, yra galutina ir 
augščiausia pavara visu mu
su veiklumu; gerieji veiklu
mai kįla iš pagailos arba su
švelninto egoizmo. Taigi 
egoizmo iš žmogaus prigim
ties nebus galima niekados 
suvis prašalinti, bet tik jį nu
kreipti į tikrąsias vėžias, t. 
y. padaryti išmintingu ir 
žmonišku. Trokštant savę 
užganėdinti, reikia susitaiky
ti su visu gerove ir su visuo
menės interesais, ir kad kiek
vienas atskiras žmogus savo 
gerovę rastu gerovėje visuo
menės. Reikia pripažint is
torijos darodymus, kad mora
liškumo supratimas tiek toli 
plėtojasi ir tarpsta, kiek 
draugijos organizmas tolyn 
žengia. Mūsų laikraščiuose 
labai mažai yra aiškinama 
apie tą klausimą, todėl ir 
žmonėms yra nesuprantamas 
morališkumas ir kokią vertę 
jis turi draugijoj, todėl ir pa
tys žmonės nelabai gerbia jį, 
kuris yra vienintele žmonijos 
laime.

K. Rugienius.

Neprastas studentas.
—Girdėjau, tamsta, gali 

truputį veikti scenoje, taigi 
prisidėkite prie mūsų Muzi- 
kališkos Draugijos “-----
Jaunas esi, su laiku būsi ge
ras artistas.

—Su laiku! Už ką, tamsta, 
mane laikote? Aš galiu su
tverti naują Ratelį. Nesąs... 
aš esu Valparaiso Universi
teto buvęs studentas!

< t n .

Korespondencijos
Cicero, III.

Mūsų miestelis nors nedi
delis, betgi čia esama nema
ža lietuviu. Gaila tik, kad 
daugelis mėgsta girtuokliau
ti. Tankiai ūžia per ištisas 
naktis. Reikia pažymėti, kad 
girtuokliu didžiuma, tai 4 ‘ge
rieji katalikai”. Per Kalė
das po karštos maldos, kata
likiškoj karčemoj ištiko peš
tynės. Net peiliai buvo iš
imti iš kišenių. Tą naktį ne 
vienas nakvojo šaltojoj. 
Lauksime, ką pasakys teis
mas.

Ne, vyručiai, męs ne to
kiais keliais žengiame. Mūsų 
miestelyj yra žmonių, kurie 
eina rimtais keliais. Jie su
sispietę apie L. S. S-gos vė
liavą. Tarp ju nesigirdėt jo
kiu peštynių, jie sau gražiai 
darbuojasi. Po nauju metu 
vėl atsivers vakarinė mok- 
slainė. Kas tik išsigali, kas 
turi bent kiek laiko—teįstoja 
mokyklon. Šviesa — mūsų 
galybė.

Vakarines Mok. Mokinys.
Shenandoah, Pa.

24 gruodžio atsibuvo pas 
mus didelės prakalbos. Kal
bėjo Wm. D. Haywood, John 
Strambo, St. Gegužis ir Con. 
Foley. Kalbėtojai nurodė į 
skurdu padėjimą kietųjų ang
lių darbininku. Dėlto męs, 
darbininkai turime laikytis 
vienybės. Taip-pat buvo nu
rodyta, kaip kapitalistai sten
giasi išardyti darbininku uni
jas ir kaip elgiasi su vado
vais. Publika buvo užganė
dinta. Pas mus dažnai būna 
prakalbos ir žmonių perdėm 
būna pilna.

Stajonas.
Kensington, III.

Kalėdų vakare naujai su
sitveręs Lietuviu Sc. Myl. 
Ratelis statė ant scenos 
“Pono Felikso atsilankymą”.

Lošimas pavyko neblogai. 
Aktoriai atliko roles pusėtinai 
nekurie ir visai gerai. Dai
navo solo lenkaitė, pavardės 
nepamenu, ir griežė solo ant 
smuiko p-lė Dunduliūte, abi 
neblogiausiai. Stereoskopiš- 
kus paveikslus iš lietuvišku 
tipu rodė taip nuobodžiai, 
kad iš publikos neramumo 
reikėjo ąusis užsikimšti; pa
rodė apie porą desėtku pa
veikslu ir apie tiek pat kartu 
užgeso aparatas. Tokis nuo
bodus programo pildymas 
dar pirmą kartą Kensingto- 
ne įvyko.

Vladas.
Gary, W. Va.*)

Gruodžio 26 d. čia atsibu
vo balius. Ale išrodė, kaip 
turku su italais karas. Du 
kalbėtoju norėjo laikyti pra
kalbas. Betgi minia šūkavo 
ir rėkė, kiek kas įgalėdamas. 
Mat, buvo pardavinėjama 
alus ir degtinė. Darbai pas 
mus eina gerai, dirba kas
dien. Tai žmonės turi nors 
už ką išsigert.

J. Kalvaitis.
Dėlei korespondencijos 

iš Westville, tilpusios N12 
“L-ės”, męs gavome iš p. B. 
Pranko laišką, kuriame jisai 
abejoja apie koresp. teisin
gumą. Jeigu, sako jisai, ta
me mieste majoras lietuvis, 
o visi aldermonai ir policmo- 
nai irgi lietuviai—tai būtu 
labai didelė naujiena. Tenai 
turėtu gyvent labai daug lie
tuviu, o tuo tarpu nėra kam 
parašyti net aiškesnios ko
respondencijos. Westville 
pavadinta miesteliu, tuo 
tarpu sprendžiant, nors ir pa-

*) Drg. J. Kalvaičio ir kitų kores
pondentų atkartotinai prašome rašyt 
aiškiau. Kam užduoti Redakcijai tiek 
darbo ir taip jau darbu apkrautai.

Red.

gal saliūnu skaitliu, ten jau 
ne miestelis, bet miestas. 
Išties mūsų redakcijoms vi
suomet vargas su korespon
dencijom. Kam beįtikėjus: 
ar p. P. abejojimams, ar pir
majam korespondentui.
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LAIŠKAS į RED.
Gerbiamoji Red.:—

“Laisvės” No. 10 tilpo pa- 
jieškojimas, įžeidžiantis ma
no ypatą. Ponas H. Šimkū
nas išvadina mane ilganosiu, 
kreivomis kojomis, mažo ū- 
gio, kokiu aš visai neesu. Ji
sai ant galo pasako, kad turi 
pas mane svarbu reikalą. 
Vienok ištikruju kitaip yra: 
ne jis pas mane, o aš pas. jį 
turiu reikalą ir dargi jam ne
malonu.

W. Wilbas
5 Herman st. Rochester, N. Y.

o p
S? Telephone So. Boston. 845 M W 
| DR. F. MATULAITIS | 

495 Broadway P
0 SO. BOSTON, MASS. OV F
2 Valandos: "f
(a Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare. W
(a Nedėliomis iki 3 vai. po piet.
W O
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NAMINE MOKYKLA
GRAMATIKA angliškos kalbos 

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

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

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

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

Pinigus siųskit per M o n e y O r- 
d e r šiuo adresu:

P. M1KOLA1N1S
Box 62, New York City.

Jei norite nusiimt gražią 
FOTOGRAFIJA

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 visokių grupų, susi
rinkimu, piknikų ir ką tik galim nuimt 
su mus didele Kamera. Atsilankydami, 
atsineškite šį apgarsinimą, o nuteisime 
pigiau. Neužmirškite antrašo:

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

KNYGOS ,
-'gaunamos “Laisvės” 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 žydėjimą..........................15c

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

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

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

GOS IR REIKALAVIMAI...... 10c

Taipgi galite gauti įvairiausių 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.

L1ETUV1ŠKA1-LENKIŠKAI-RUSLŠKAS

DAKTARAS
Vienatinis mus 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, 
trepais augštyn iš num. 7 Parmenter St. 
Durys mano ofiso nuteptos baltai, o vir
šui jų ant lentos didelėm raidėm parašy
ta “Lenkiškas Daktaras”. Offiso 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 
KRIAUČIUS BOSTONE

Siuvu visokius siutus, overkotus ir šiaip 
visokius rubus 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) a
Tel. 1990 Roxbury g

§
§

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

ROXBURY, MASS. W
©

JR Valandos: 2-3 ir 6-7 P. M. Ujį Nedeliomis 2-4 P. M. £
g Kalba rusiškai, ve kiškai ir ang- « 
§ liškai. §
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Vietines Žinios
31 d. gruodžio D. L. K. Vy

tauto draugija parengė pra
kalbas. Kalbėjo išpradžiŲ 
pirmininkas J. Neviackas, 
nurodydamas į nuolatinį 
draugijos ūgį, į daugybę su- 
šelptvjų ir net nuo mirties iš
gelbėtu jy žmonių, kada drau
gija siųsdavo ligonį Kalifor- 
nijon, o reikale net ir Lietu
von. Ilgą kalbą laikė “Lai
vės” redaktorius A. Montvi- 

• das, išrodinėdamas kaip svar
bu žmonėms gera susišelpi- 
mo draugija. Per visą savo 
gyvavimą draugija nepaisė 
savo nariu persitikrinimu ir 
vienodai visus gelbėdavus. 
Tai josios didelis nuopelnas. 
Dar kalbėjo D-ras F. Matu
laitis apie tai, kad męs, ne
pratę prie draugijinio gyve
nimo Lietuvoj, tatai sunkiai 
pratinamės prie jo ir čionais. 
“Keleivio” red. St. Michel- 
sonas trumpai kalbėjo apie 
lietuviu kilimą ir apskritai

apie tautišką klausimą. 
Draugijon įsirašė 11 nauju 
nariu. Draugija turi arti 300 
nariu. Josios darbe linkime 
jai kloties.

Nedėlioj turėjo atsibūt 
viešas lietuviu susirinkimas 
lietuviu Pobažnytinėj salėj, 
kad aptarus, kas daryt su 
valkatomis — airiais, kurie 
laiks nuo laiko užpuldinėja 
lietuvius ant gatvių. Nors 
skelbiama, kad tik valkatos- 
airiai neduoda lietuviams 
praeit, bet reikia pasakyt, 
kad didžioji pusė So. Bosto
no airiu yra tokiu, kurie už
kliūva svetimtaučius. Jei tik 
jie nugirsta katrą ne agliš- 
kai kalbant, tuoj ima mėtyt 
jei ne 'sniegais, tai akmeni
mis ir plytgaliais, arba rėkau
ja visokius įžeidimo žodžius. 
Buvo keli atsitikimai, kad 
net kumščiais ir peiliais ai
riai pavaišino lietuvius. Rei
kia pripažinti, kad šitoj po
piežiaus ištikimiausioj tautoj 
daugiausiai yra valkatų.

KOOPERACIJŲ ATYDAI.
Daugelis lietuviškę kooperacijų ne- 

tarpsta tik todėl, kad nėra geros tvar
kos ir gėrę darbininku ję 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 me
sas taip, kad nesigadintę, kad ne gaba
lėlio nereikėtę 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 paimtę ma
ne, tuomet aš ir tvarką užvesiu, kad 
niekas nežūtę ir darbą atliksiu blizgan
čiai.

B. Montv-įį
224 W. 9th st., So. Boston, Alass.

Kataliogas Visiems Dykai!
Kožnas žmogus mokantis skaityti 

privalo turėti musę Kataliogą, kuriam 
atras dai jelį visokių daiktą. Musų 
Banka priima pinigus užčedyjimui ir 
moka ą-tą procentą. Siunčia pinigus 
ir parduoda laivakortes į visas dalis 
svieto, pigiaus kaip kiti. Spaudinam 
visokius drukoriškus darbus greitai, 
gerai ir pigiai. Reikalaudami kata- 
liogo prisiųskite 2C markę ant adreso:
GEO. A. PUPAUSKY &

2342 SO. LEAVITT ST. CHICAGO. ILL.

Feljetonelis eilese.
Eina garsas po mūs’ miestą: reiks į kovą stoti, 
Nes airišiai ant mūs sprando pasirengę joti. 
Pasilik, pačiuke, sveika, dumsiu pasitarti, 
Kaip pakaušį apsisaugo! ir bomuš iškarti!

Jau apklojo pliką žemę sniego patalėliai, 
Kap kulipkos oru skrenda sniego gniužulėliai.
Jei ne šiandien, tai ryt dieną sdpleškės ir plytos, 
Kaip kankintiniu mūs’ dūšios būsiant išganytos.

I parapijos salioną drožia vyras šuoliais, 
Susidėti su tolygiais, kaip ir pats, drąsuoliais. 
Kaip prieš audrą pradėj niauktis dangus mėlinasis. 
Delnai niežti... tai dėl tavęs, bome nelabasis!

Bet gana bus tos dainužės... pabaigą jau žinot, 
Kam vadovo nesiklausę, ginties paketinot.
Ar tai būsit jau užmiršę, kad jūsų bažnyčia 
Airiu vyskupui parduota ne juokais, ne tyčia...

Don Alberto.
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SENIAUSIAS RUSIŠKAS

DA KTARAS
B. L. BE3RINARD

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

Ar norit turėti gerą ir aštrią britvą, 
kuri yra verta 3 dolerių, o dabar galit 
gaut po 2 doleriu. Jeigu butų negera, 
ar ne aštri, visuomet permainysiu. Bet 
britvos pirmos Ipiasos ir kurie pirko, tai 
dėkavoja. Pinigus siųskit šiuo antrašu:

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

Pajieškojimai.
Pajieškau knygvedžio (bookeepe»io) 

prie bučernės ir grosernės. Gali atsi
šaukti mergina arba vaikinas.

P. Mathus,
246 D st., So. Boston, Mass.

VADOVAS KELIAUJAN
TIEMS Į AMERIKĄ IR 
IŠKELIAUJANTIEMS.

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

J. VALUKON'IS,
261 W. Broadway, So. Boston, Mass

A.G. Groblewski

Pajieškau dėdės Antano Stanyno ir 
pusseserės Magdės Baukevičiutės, pa
eina iš Suvaikę gub., Kalvarijos pav., 
Padovinio gmino, Varnupių kaimo. Abu
du gyvena Scranton, Pa. Meldžiu atsi
šaukti ant šio antrašo:

A. Jakunskas
125 Bolton St., So. Boston, Mass.

Susirinkimai.
So. Bostono Liet. Labdarystės D-jos 

atsibus susirinkimas 3 d. sausio (Jan.) 
1912 m. po No. 339 Broadway, So. Bos
tone; prasidės 7:30 vai. vak. Kviečia
mi visi nariai ir tam prijaučianti atsi
lankyti. Bus apkalbami svarbus reika
lai. Sekr. A. Latvinskas.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

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

ED\'AR[)AS DALY 
Savininkas

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

męs prisięsime gyduoles per expresą.

COR. ELM & MAIN STS., PLYMOUTH, PA. 
SAVININKAS IR FABRIKANTAS

Garsių Lietuviškų—Lenkiškų Vaistų

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

Metinis D. L. K. Vytauto Dr-stės susi
rinkimas atsibus 7 d. sausio, 1912 m. 
Bus rinkimas naujos valdybos. Visi są
nariai turi būtinai susirinkti.

Lietuvių Kriaučių Unijos 49 skyrius 
laikys savo susirinkimą 2 d. sausio 1912 
m. salėj po No. 339 Broadway So. Bos
tone. Presides 7:30 vai. vak. Užkvie- 
čiami visi nariai ir dar neprigulintieji 
prie Unijos atsilankyti.

GERI KAMBARIAI.
Kas nori gauti gerus kambarius su 

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

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

AKUŠERIJOS MOKYKLA
Lietuvės, mokančios lietuviškai rašy

ti ir skaityti ir norinčios t&pti akušerė
mis, išlavinu ir prirengiu prie egzami
nu (State Board of Health). Tinka
miausias laikas akušerystės mokytis 
tarp 21 ir 35 metę. Kreipkitės:

. Dr. A. L. Graičiūnas
3310 So. Halsted St., Chicago, III.

o (S

sAkušerkas
e) — (o
| F. STROPIENE |

Pabaigusi kursą Womans Medi- 
e) cal College, Baltimore, Md. g 
e) Pasekmingai atlieka savo dar- 
*5 bą prie gimdymo, taipgi suteikia 
& visokias rodąs ir pagelbą įvairio- 
e) se moterę ligose. g
Si  Ve) --------------------------- «
X OFFISAS RANDASI: (D
* 30 W. Broadway $
g SO. BOSTON, MASS, g

i TIKRA DEGTINE
V Jeigu jus kada reikalausiteJeigu jus kada reikalausite

TIKROS RUGINĖS arba BOURBON DEGTINĖS
Tai ateikite pas mus, nes męs DEGTINĖ yra išsistovėjus medyj ir 
užpečetyta Jungtiniu Valstiję sandėliuose, taipgi užpečėtyta bonkose po 
priežiūra Jungtinių Valstiję valdžios vientik dėl męs.

Taipgi pristatome veseilioms ir per laišką užsisakantiems už prieina
mą kainą.

BURKE, GALLAGHER & CO.
396 ATLANTIC AVE., NEWA<S?ES BOSTON, MASS.

Parduodame gorčiais už visai žemas kalnas.

Egiutero No. 1. - 25c.
Egiutero No. 2. - 50c.
Žmijecznik - 25c., 50c. ir $1.C0
Gumbo Lašai ... - 35c.
Meškos Mostis - - - - 25c.
Trejanka ----- 25c.
Linimentas Vaikams - - 25c.
Gyduolės nuo Kosulio - - 25c.
Liepę Balsamas - 25c.
Antylakson dėl Vaikę - _ - 25c.
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių 25c.

,, nuo Kirmėlių dėl suaugusių 35c. 
Vanduo nuo Akių Skaudėjimo - 25c.
Ugniatraukis - - - - 25c.
Skilvio Lašai - 25c.
Gyduolės užlaikymui Viduriavimo

ir Kruvinosios - - - 75c.
“Uicure” arba gydymas

Reumatizmo - $3.50
Gyd. dėl nemalimo Pilvo - - 50c.
Milteliai apstabdyinui

Galvos Skaudėjimo - - 10c.
Lašai nuo Dantę Skaudėjimo - 10c.
Mostis nuo Gedimo ir

Prakaitavimo Kojų - - 25c.
Geležinis Sudrūtintojas Sveikatos 50c. 
Vaistas Nutildymui Vaikę - 25c.
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 15c. 
Gyduolės nuo Grippo - - $1.25
Plaukę Apsaugotojas - - 50c.
Muilas Plaukę Saugotojas - 10c.
Milteliai nuo Kepeni) - - 35c.
Valytojas Plėmę Drabužiuose - 25c.
Rožės Balsamas - 25c.
Kinder Balsamas ... 25c.
Bobriaus Lašai - - - 50c.
Švelnintojas - - - - 35c.
Kraujo Valytojas - $2.00
Nervų Ramintojas - - - $1.00
Egzema arba Onos Uždegimas

pas Vaikus - - - $1.25
Groblevskio Pleisteris

(Kaštavolo) ... 25c.
Pamada Plaukams . - - 25c.
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 25c. 
Gyduolės nuo Riemens - - 50c.
Vengriškas Taisytojas Ūsų - 15c.
Inkstų Vaistas (mažesnė) - 25c.
Inkstų Vaistas (didesnė) - $1.00
Akinės Dulkelės - 25c.
Gydymas nuo uždegimo Dantę arba

abelnai Skausmo ir Škorbuto $1.25 
Gyduolės ir Mostis nuo Parkų

ir Niežų - - - _ - $2.00
Gyd. ir Mostis nuo Dedervines $2.00 
Gyduolės nuo Paslaptingos Ligos $50

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip- 
Ei privalo užlaikyti visada mūsų puikias 

ietuviškas gyduoles savo štoruose ant 
pardavimo, kad mūsų tautiečiai reika
laudami, galėtų pas savo štorniką nusi
pirkti ir nereikalautų išduoti pinigus 
dovanai kokiems nors apgavikams tose 
apielinkėse. Štornikai, rašykite parei
kalaudami gyduolię, 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.

GOLDEN WINE CO. |
--------Importuotojai visokių-------- I

I VYNŲ, LIKIERIŲ, SPIRITŲ ir KARDIALŲ | 
taipgi Moiiopolka daryta ir užpečetyta Rusijoj.

Podraug užlaikome konogeriausias

Senas Rytines ir Kentucky Arielkas d 
Californijos Vynus ir gardžiausius Konjakus.

Męs parduodam Alę ir Elię buteliais, bačkutėms, pusbačkiais ir bač
komis. Labai pigiai parduodam tiems, kurie duoda didelius orderius dėl | 

į Balię, Gužynię ir Veseliję.
Męs esame vieni iš seniausių prekėję'Bostone. Su mumis niekas ne- 1 

gali susilygint gerume ir pigume tavorę. Męs perkame viską už grynus B 
pinigus ir daug, todėl męs galim pigiau parduot, negu mažesni nuperka. įj 
Vienas pabandymas jus pertikrins, kad męs išleidžiam geriausį tavorą vi- K 

| i soj Naujojoj Anglijoj. Męs užlaikom viską, kas rišasi su likierių skyrių. | 
’ Nusiunčiame tavorus ir per expresq. Kalbame lietuviškai, latviškai, len- g 

kiškai ir rusiškai. Nepamirškit musę adresą.

I 352-354 HARRISON AVE., BOSTON, MASS. į
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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.

Prisiųskit savo adresą, o gausite vieną “Kovos” num. pažiūrėjimui 
DYKAI. Nuo naujų metų “Kova” išeis tokia kaip “Keleivis”.
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1^15 E. Moyamensing Avė. it
V d PHILADELPHIA, PEININ’A. *

Feelinč Better Already 
' ThankrYou!

J. P*. TUIINIUA
Užlaikom didelę

Krautuvę 0 
Deimantų, Laikrodžių Waltham ir 
Elgin, ir Šliūbinių Žiedų. Užlaikom 
keliaujančius agentus ir orderius pai
mam ir pristatom į namus. Užlaikom 
taipgi Didelę Sankrovą DRAPANŲ:Vy- 
ramš Siūtus, Overkotus ir Marškinius.

Duodam ant bargo ir ant išmokesčio.

.822 Washington Street

VIENINTELE SĄKROVA

Ruskos Degtines.
Kurie tik rengsite Balius arba vestu

ves, atsišaukite pas mus, o męs prista- 
ItysimeJums už olselio prekes visokię 
I gardžiausių gėrynių vietinių arba kra- 
javę. Tai vienatinis didžiausis whole
sale Bostone, todėl persitikrinkit!

JOSEPH P. SPANG
579-589 Atlantic Avenue

BOSTON, MASS.
BOSTON, MASS.

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

'RANSFER Gyduolės sutai- 
APTIEKA somos atsakan- 

—— čiai pagal viso
kius receptus perregistruotą aptiekorię. 
Užlaikome Cigarų, Sodos ir Visokių 
Saldumynų (kendžių). Kalbame lietu
viškai. Atsilankykite! V

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

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, kokių gėrimų ir už kiek nori, o 
męs prisięsime. Laiškus rašykite lie
tuviškai. Pinigus galit siųst kaip pa
rankiau.

Neužmirškit musų adresą Ir vardąl

Eit tik dvi minutos nuo South Station. 
Atsilankykit visi.

Su pagarba ST. MATCHUS.

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

Mielai aš pa
klausiau jūsų 
patarimo ir iš- 
titryniau su

Ol Richter’io

Dingo skaudėjimas kakle ir 
mas šone, jaučiuos visiškai gerai, 
valo būti kiekvienos šeimynos šėpoje

\ Sergėkis nuo pamėgdžiotų. 25c. ir 50c.
F. AD. RICHTER & CO., 215 Pearl Street, New York. 

Richter io C01130 l’il'.ės y a geros nuo viduriu sukietėjimo. 2ūc. ir 50c.

20 metų senas laikraštis

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

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

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

A. OVERKA
LIETUVIŠKAS GRABOR1US

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

E. CAMBRIDGE, MASS.

Telephone Fort Hill 504

ADVOKATAS
ATLIEKU VISOKIUS REIKALUS

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

Kalbu lietuviškai
,, lenkiškai
,, rusiškai
,, latviškai

Morris Katzeff
294 Washington St.

Room 738 BOSTON, MASSTelephone Cam. 1025 W.

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

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

WILLIAM ZAKON & CO.
21-23 Cross St., K””K’,Srdl!2‘įqs^.“*ol‘ Boston, Mass.

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

mas geriausių redaktorių, talpina raštus geriausių raštininkų ir visuo
met pilnas naujausių ir tikriausių žinių iš Lietuvos, Amerikos ir viso 
pasviečio, ypač iš didžiausio sviete miesto Chicagos, kuriame gyvena 
apie 60.000 lietuvių ikturi šimtus visokių pašelpinių, teatrališkų, biz
niukų 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 aht 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

Vardas

Adresas;

50,000
KNYGŲ

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

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima krauja 
arbasypili.nubiegima siekloa, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išmietimus, negromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas, 
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidomas sava 
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, katrus 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, 
tižmokam už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adresa ant 
žemiaus paduotu kuponn, katrų siusk mums šendena.

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

Godotinas Tamista: Papal Tamlstos prižadiejtna, aS norlečjau 
jog Tamista prisiustumei man vysai dykai vėua jnsu knyga del vyru.

Steltas

LAIVAKORTES.
- - - — -

Kam gi Laivakortes pirkt pas kokį ten žydelį, kad galima gaut pas lietu
vį agentą atvažiavimui ir išvažiavimui net 9-nių kompanijų 1-mos, 2-ros

Čia ir F»UNlOUiS 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 rubežių 
(gronyčią). Važiuojančius patinku ant stočių Bostone ir New Yorke, 
nes aš užlaikau 2 offisu. Norėdami Pinigų siųst ir pirkt Sifkorčių, pra- 

'šykit aplikacijos, pridedami už 2 c. stempą iš jums artimiausio offiso.

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


