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Prašo socijalizmą užmušt.
Berlynas, 3 sausio.— Vo

kietijos valdžia išleido atsi
šaukimą į visus žmones, kad 
jie padėty išnaikint socijaliz-
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Ekvadore neramu.
Guayaquil, Ekvador, 2 sau

sio.—Los Rios valstijos did- 
miestyj Babahovo įvyko su
sirėmimas, kurį laimėjo ar
mijos išrinktojo Ekvadoro 
prezidentu generolo Monte
ros kariumenė. 24 žmonės 
liko užmušti ir 14 žmonių su
žeista. Kitas mūšis įvyko 
Floro valstijos didmiestyj 
Macala, bet rezultatai neži
nomi. Mat, generolas Mon
tero liko išrinktas .preziden
tu tik jo komanduojamos ar
mijos, o kiti generolai ir gy
ventojai yra tam priešingi. 
Liberalai nori išrinkti prezi- 

' dentu generolą Leonidą Pla- 
zą. Sukilimas, reikia tikė
tis, greitai užsibaigs.

Tafto turtas.
Cincinnati, Ohio, 3 sausio. 

-—Prezidentas Taftas parda
vė čia didelį žemės plotą ir 
namą ant kampo Fourth avė. 
ir Vine gatvės už 100,000 do
lerių. Atpirko Cleveland, 
Chicago, Cincinnati & St 
Louis geležinkelio kompani
ja. Yra tai tik menka dale
lė Tafto turto. Tai bent dar
bininkų atstovą turime Bal
tajam Name.
Susimušė pavogtas loko- 

motivas.
Webster, Mass., 3 sausio. 

—Trūkys, ėjusis iš Worces- 
terio į Norwich, liko netoli 
visai sudaužytas su visais pa- 
sažieriais, kada jis susidūrė 
su pavogtu lokomotivu ant 
didžiosios geležinkelio linijos. 
Lokomotivas ėjo be jokių tai
syklių į So. Worcester Junc
tion. Tūlas Ralph Jardinere 
iš No. 587 Southbridge gat
vės, Worcester, sutiko savo 
du draugu ir paklausė, . ar 
jiedu mylėtų pasivažinėt. 
Tiedu sutiko. Tuomet Jar
dinere liepė jiems sėsti į lo- 
komotivą, o pats stojo už 
mašinistą. Jo mokėta va
žiuot gerai. Tik nabagui ne
pavyko, kad paskui liko areš
tuotas ir apkaltiptas už trū
kio pavogimą.

j Laiko 30 Šunų.
Chicago, 3 sausio. — Tula 

moteris Amelia Ludwig’s lai
ko savo kambariuose 30 šu
nų. Ji sako suradus juos ant 
gatvės ir pasigailėjus jų, to
dėl davus prieglaudą. Ryte 
ji duodanti jiems kruopų su 
pienu, o vakare gaunanti iš
metu iš valgyklų. Ji mokan
ti 7 dol. randos ir esanti už
simokėjus už 3 mėnesius iš
kalno. Bet jei reikėtų su
teikt prieglaudą nors vie
nam našlaičiui, vargiai su
tiktų.

Policmanas ir ožka.
* Pittsburg, Pa., 3 sausio.— 
Woods Run stoties policma
nas Michael Casey bandė iš
varyt ožką iš Riverview so
do, bet ji apgalėjo perdėtinį. 
Policmanas pasiskubino užsi
lipt ant medžio. Ožka jį sau
gojo visą valandą. Paskui 
liko atsiųsta pagelba ir polic
manas tapo poliuosuotas.

Kapitalistų Užgavėnės.
Muscatine, la., 3 sausio.—

Ūko suareštuotas generališ- doleriai.

casis Amerikos Darbo Fede
racijas organizatorius iš Chi- 
cagos Emmett Flood, Gom- 
oerso įgaliotinis. Jis kalti
namas už pasikėsinimą su
naikint savastį iš rūgšties 
padarytomis bombomis. Ant 
;o kapitalistai buvo išėmę 
net 4 varantus. Sykiu su 
įuo liko areštuotas šio mies- v
to tarybos narys socijalistas 
C. C. Wilson, kuris yra guzi- 
xų darbininkų unijos sky
riaus agentu. Dabar guzikų 
darbininkai čia streikuoja, 
tad kapitalistai bando kokiu- 
nors būdu sustabdyti strei
ką. Wilson irgi kaltinamas 
už pasikėsinimą sugadint sa
vastį.

McNamarų bylos nusiseki- 
mas davė progą įsismagint 
capitalistams gaudyt darbi
ninkų vadovus. Jie dabar 
nereikalauja jokių dorody- 
mų:’ sumanė ir areštuoja.

Šiuo vieno areštuotųjų rei
kalavo 2000, nuo antro 3000 
dol. parankos. Unija užsta
tė.

Ex-majorą kaltina.
Indianapolis, 3 sausio.— 

Šnipas W. Burns, kuris suse
gė McNamarų darbus, skun
džia buvusįjį Indianapolio 
majorą Charles Bookwalterį 
už atsisakymą tirinėjį McNa
marų bylą du metai atgal, 
<ada tiedu buvo apkaltinti 
dinamitavime.
Motina teisme už vaiko

Gaisras.
Londonas, 3 sausio.—Šian

dien užsidegė šio miesto prie
glaudos namas, kur randasi 
1100 vargšų. Blėdies pada
ryta už 75,000 dolerių. Tū
li žmonės vos išbėgo iš ug
nies.

Rusijos laikraštis apie 
Ameriką.

Peterburgas, 3 sausio.— 
Valdiškas laikraštis “Rossi- 
ja” patalpino straipsnį, ku
riame nupeikiama Rusijos 
politika link Jungtinių Vals
tijų vaizbos aprubežiavimo. 
Laikraštis sako, kad rėikia 
dar palaukt, ką pasakys .di
džioji respublika savo josi
muose apie naują 
jei žydų klausimas ten nebū

 

siąs maišomas, tai nuolan
kiau turėsianti atsinešt ir Ru
sija.

Streikas gali užsibaigti.
Londonas, 3 sausio.—Au- 

dinyčių darbdaviai bandė 
šiandien antru kartu sustab
dyti audėjų streiką, kurs 
apėmė netoli visas Anglijos 
audinyčias. 30 gruodžio jau 
streikavo 250,000 audėjų. 
Paskui dar pasididino skait
lius. \ Streikuota už priėmi
mą į darbą nepriklausančių į 
uniją darbininkų. Šiandien 
darbdaviai prisižadėjo nepri- 
imt visai ne unijistų. Gal būt, 
streikas užsibaigs.

Bath, Me., 3 sausio.- Po
nia Mildred Keefe liko pa
šaukta į teismą už nužudy- 
m&savo 3-jų metų sūnaus. 
Ji sako, kad ji ėjus su juo til
tu ir vaikas pats nukritęs 
nuo tilto į upę, kur vandens 
buvo tik kokie 4 5 coliai. 
Policija netiki, kad vaikas 
galėjo prigert. Ponios Knee- 
fe vyras važinėjo ant jūrių, 
kada tai atsitiko, ir sugrįžęs 
susipyko su pačia ir Vėl išva
žiavo. Daktarai tvirtina, jog 
vaikas yra pirma nužudytas, 
o paskui įmestas į vandenį.

Raupai. >
Providence, R.L, 3 sausio. 

—Browno mokyklos moki
niams pranešta, kad iki šios 
subatos bus visi čiepinami, 
nes šiame mieste prasidėjo 
raupai. Raupai pasirodė tū
lose Mass, valstijos miestuo
se. Taip miestelyj Lenox, 
Lenoxdale ir North Lenox 
uždrausta liko rengti šokius, 
balius ir kitokias sueigas dėl 
apsisaugojimo nuo raupų. 
Kitų miestų žmonėms pata
riama neturėti reikalų su Le- 
nox’o gyventojais, nes čia 
raupai plačiai siaučia.

AmeriKa ir Chinija.
Washington, 3 sausio.— 

Kongresmanas Sulzer įnešė į 
kongresą, kad Jungt. Valsti
jos pasiųstų Chinijai pasvei
kinimą ir pripažintų ją res
publika.

Kiek bankų Jungt. Val
stijose.

Washington, 4 sausio.— 
1911 metai užsibaigė su 7340 
didžiųjų bankų, kurie randa
si įvairiuose Jungt. Valstijų 
miestuose. Pinigų skaitoma 
tuose bankuose 1,033,302,1^5

Tabriz, Persija, 3 sausio. 
— 8 persai liko pakarti vakar 
oagal nusprendimą Rusijos 
kariško teismo ir kiti 8 liko 
nužudyti šiandien po pietų. 
Visi jie buvo kaltinami už- 
ouolime ant Rusijos kareivių.

Rusijos kariškas teismas 
rūpinasi nubausti visus pa
gautuosius laike susirėmimo 
ant gatvių šiame mieste. 
Nežiūrima, ar kas kaltas, ar 
ne, kiekvienas yra baudžia
mas pakorimu.

Chinijos reikalai.
Nanking, 2 sausio.--Nors 

Chinijoj jau viešpatauja res
publika, vienok dar tūlos jos 
dalis randasi senosios val
džios rankose. Mūšiai revo- 
liucijonierių su valdžios ka
reiviais eina smarkyn. Mat, 
respublikos šalininkai sten
giasi užbaigt betvarkę ir no
ri greitai apimti visą Chiniją. 
Y aidžia renka paskutines pa- 
jiegas,' kad apginti savo vieš
patavimą. Arti miesto Han- 
kovo prasidėjo mūšis nedėl- 
dienio pavakatyj ir vis dar 
nesibaigia. Kuri pusė ims 
viršų, dar nesimato. Kadan
gi revoliucijonieriai yra užim
ti valdiškų įstaigų rinkimu ir 
tvarkos darymu, tad valdžios 
kariumenė pasinaudojo mo
mentu ir užėmė miestą Ving- 
čov; jie bombarduoja kitą 
miestą Vunčong, vienok nė
ra svarbos tokiame jų darbe, 
nes revoliucijonieriai tuoj su
organizuos galutinai savo pa- 
jiegas ir išvys juos. Paėmi
mas Pekino atsieis sunkiau
siai.

Chinijos imperatorienė pa
skyrė 5 milijonus dolerių tam, 
kas apsiims išlaimėt! kovą

prieš revoliucijonierius. Mi- 
nisterių pirmininkas Yuan 
Ši Kai Apsiėmė atlikt tą dar
bą ir sulaikyti respublikos į- 
vykimą.

Ministerių kabinetas priė
mė rezignaciją Ton-Šao-Yi, 
kuris buvo Yuan Ši Kai’jo ir 
valdžios pasiuntiniu į Šang- 
hai’jo konferenciją. Mat, jis 
sutiko, kad būtų sušauktas 
Chinijoj žmonių atstovų su
važiavimas, kuriam turėtų 
būt pavestas reikalų sutvar
kymas. j

Šacho brolis laimėjo.
Kermanšach, Persija,, 2 

sausio.—Buvusiojo Persijos 
sultono trolis Salar ed -Dow- 
leh sumušė valdžios kariu- 
menę, komandojamą Azom 
ed Dowleh, kuris pasislėpė 
Anglijos konsulate. Salaried 
Dowleh reikalauja, kad jam 
būtų tuoj sugrąžinta .80,000 
dolerių, kuriė priklausė jam 
ir kuriuos konfiskavo gene- 
rališkasis Persijos iždininkas 
Shuster. Jei nebūsią pini
gai atiduoti, jis išlaužšiąs 
banką Kermanšache ir pasi
imsiąs išten pinigus.
Anglija gązdina Turkiją.

Konstantinopolis, 3 sausio. 
—Anglija reikalauja, kad di
dysis Turkijos vizirius pamai
nytų politiką Europos Turki
joj, kur yra daroma baisi be
tvarkė ir skerdynė. Jei Tur
kija nepasiskubinsianti tai 
padaryt,tad Anglija pati pa
sirūpinsianti apie Albaniją ir 
Macedoniją.

Popieros stoka.
Berlynas, 3 sausio. — Vo

kietijos laikraščiai greitai pa
jaus popieros stoką. Apskait- 
liuota, kad jos užteks tik iki 
2 vasario dienos.

Rusų kariumenė Persijoj.
Komedija pasibaigė. Val

džia numetė lyčyną ir, kaip 
suvirs šimtą metų atgal, pa
glemžė Lenkiją ir Lietuvą, 
taip dabartės rengiasi pa
glemžti Persiją. Kazokai jau 
Persijoj. Jau buvo keliuose 
miestuose skerdynės. Aficie- 
riai gavo įsakymą aršiai baus
ti visus persų tautininkus. 
Išvien su kazokų caru eina ir 
anglų liberalų valdžia. Tie 
šiaudiniai žmonės nenori, 
pagaliaus, jiems ir nėra rei
kalo protestuoti. Stambiau
siame Taurizo mieste jau pa
skirta rusų gubernatorius, 
rusų teisėjai, rusų valdinin
kai. Sukilusius miestiečius 
ramino kulkom ir nagaikom. 
Rusų teisėjai turi išmokyti 
persus “kaip guodoti įstaty
mai.”

Rusų valdžia po truputį 
turi nusileisti Rytuose. Ten 
ji bijosi Japonijos, o su lai
ku turės dar didesnį priešą, 
Kynus. Su kitom Europos 
valstijom ji negali nei susi- 
lygint. Net su Turkija bai
dosi susiraut.

Užtai mažutę ir silpną Per
siją, kurią drasko jos pačios 
didžiūnai, ji gali nuveikti. 
Maskvos kupčiai galės par- 
davinėt ten savo supuvusį 
perkelį ir “siemečkas.”

sišaukimas atspausdintas val
diškame laikraštyj ‘/Nord 
Deut. Gazette” ir “Cologne 
Gazette”. Mat, rinkimai į 
reichstagą artinasi ir matosi 
jau iškalno, kad socijalistai 
ims viršų. Tik juokinga, kad 
valdžia prašo prieš sopijaliz- 
mą darbuotis Vokietijos žmo
nių, kurie darbuojasi už soci
jalizmą. Juk ten apie 75% 
yra pritariančių socijalizmui 
žmonių.

Riaušės kariu menėj.
Londonas, 3 sausio.—Arti 

šio miesto, Longmore lage
riuose, kur randasi kalnų in- 
fanterijos mokykla sujungta 
su Aidershot divizija, iškilo 
didelės riaušės tarp kareivių. 
Sukėlė jas kareiviai škotai 
už panaikinimą jiems Naujų 
Metų šventės. Pradėta mė
tyti į kariu menės perdėtinių 
būdas akmenimis ir daugelis 
jų sugriauta. Vienas žmo
gus likęs pašautas. Daugelis 
viršininkų sužeista plytomis.

Juodašimčiai.
Neperseniai jie turėję savo 

suvažiavimą. Nutarė prašyt 
valdžios, kad permainytų rin
kimus į Dūmą. Esą dabar 
peri i uosi. Bent pusę atsto
vų, pati valdžia turi skirti; 
lenkų, žydų, lietuvių Dūmon 
rneįsileidžiama. Kairieji at
stovai turį prieš juodašimčių 
teismą teisintis dėlei savo 
kalbų.

Juodašimčiai tikisi iš val
džios iždo pašalpos agitacijai 
vesti, saviems laikraščiams 
kurtis. Tokiais niekais ga
lėtų sau galvos nevargintu 
Žmones dar galima lupt.

Lenkiją vėl dalina.
Dūmoj jau susirinko di

džiuma balsų, kad atėmus iš 
Lenkijos kelis pavietus Sied- 
leco ir Lūblino gub. ir sutve
rus atskirą guberniją. Būk 
tai lenkai skriaudžią rusinus 
-pravoslavus. Bulota ir kiti 
atstovai išrodinėjo, kad reik
tų kreiptis prie pačių žmonių. 
Tenusprendžia jie patįs savo 
likimą. Bet dešinieji amži
nai nesutinka su viešumu. 
Kaip pelėdos, jie užvis labiau 
mėgsta nakties tamsą. Tuo
met jie savhip gali rūpinti^ 
žmonių “gerove”.

Profesorius mirė.
Breslau, Vokietija, 3 sau

sio.—Garsus istorikas, nove- 
listas, poetas, profesorius Fe
lix Dahn, 77 metų žmogus, 
šiandien pasimirė čia.

Nuteisė.
Žinomą šlisselburgietj Mo

rozovą, išsėdėjusį Šlisselbur- 
ge 25 metus ir išėjusį iš ten 
vos laisvės metu, dabar vėl 
nuteisė vieniems metams 
tvirtovės... už eiles. Tai ne
paprastai gabus ir simpatiš
kas žmogus. Tuos 25 metus 
jisai sėdėjo už prigulėjimą 
prie partijos “Narodnaja Vo- 
lia”, kuri trisdešimt metų 
atgal užmušė carą Aleksand
rą II.

Tėvynės garsai.
Nors ir spaudžia mus dvi- ] 

galvio erelio bernai, betgi 
mūsų žmonės nėra taip jau 
tamsus, kaip tai gali rody- 
ties. Mokyklų mūsų žmonės ' 
nemyli, nes ten nėra lietu
vių kalbos. Bet užtai var
giai kur tėra taip prasiplati
nęs slaptas mokymas, “da- 
raktoriavimas.” Pagal val
džios apskaitymų mūsų šalis 
būtų viena tamsiausiųjų. 
Valdžia tesuskaito vien, kiek 
vaikų lanko mokyklas. Pa
sak tos statistikos ant 1000 
žm. Kauno gub. mokyklą te
lanko 18 vaikų, Vilniaus g. 
žmonės jau būtų i šviesesni, 
nes ten ant 1000 lanko 28 
vaikai. Gardino dar švieses
ni—nes 44. Bet juk visi ži
no, kad tai tuščios kalbos. 
Jeigu išties Kauno gub. bū
tų tokie tamsus žmonės, tai 
iš kur laike visuotino žmonių 
surašymo 1897 metuos būtų 
susiradę 42% mokančių 
skaityti.

Valdžia gali sveika' sau 
rusinti mūsų mokyklas, žmo
nės nepaisys persekiojimų ir 
šviesis kitokiu būdu.

Apšvietimas kįla dar ir 
dėlto, kad dabar labai daug 
įkurta privatiškęT vidurinių 
mokyklų. Tai vis ' laisvės 
metų kovos pasekmės. Se
niau lietuviškoj dalyj Suval
kijos tebuvo viso labo viena 
gimnazija. O dabar jau gim
nazijos atsivėrė Vilkavišky j, 
Kybartuose, progimnazija 
Seinuose, o vėliau ar anks
čiau įsikurs lietuviška žemės 
dirbimo mokykla. Kauno g. 
pridygo vidutinės mokyklos 
Telšiuose, Ukmergėje, Žaga
rėje, Kovarske, “Saulės” se
minarija ir seminarijėlė,Čun- 
kytės mokykla. Panevėžio 
mokytojų seminarijos durys 
ir prasivėrė mūsų vaikams. 
Net tamsiojoj Vilniaus gub. 
rengiama gimnazija Švenčio
nyse, o Vilniuj lietuviai turi 
savo dviklesę mokyklą. Su 
didžiausiu džiaugsmu galime 
pažymėti, jog ir
Merginas pradeda lavinti. 
“Kraukite mums kraitį į gal
vą, ne į skrynias.” Taip pa
sakė viena mergina. Ir tė
vai, matomai,pradėjo supra
sti, kad tai teisinga nuomo
nė. Ypač tai žymu apie Ma
rijampolę ir Vilkaviškį. Uo- 
gintaitės rankų darbų mo
kykla, Čunkytės įstaiga, 
“Saulės” kursai ne vieną 
merginą pastatys ant kojų. 
Reikia pasakyti, kad /retai 
kur motel’s išdavė iš savo 
tarpo tiek žymių veikėjų, 
kaip* Lietuvoj. G. Petkevi
čaitė, Žemaitė, Peškauskaitė, 
Čiurlianienė, Lastauskienė, 
Puidienė, Griniųvienė ir Laz
dynų Pelėda. Tai jau gana 
ilga eilė. Gaila tik, kad kai- 
kurių mūsų moterų galvas 
susuko Kauno klerikalai. Jie 
sutvėrė joms (ne jos susitvė
rė) katalikių moterų draugi
ją, kur uoliai mokinama da- 
vatkauti, valgiai kepti ir 
pletkas nešioti. Ak, tai to
kios lengvos lekcijos.

Šiaip ar taip kalbant, mo
terį apšvietimas jslinks, lai-

kui bėgant, į tikrąsias vėžes. 
Blogiau dalykai stovi su tais 
berniukais, kurie nepritilpę į ’ 
mokyklas, lavinasi nuošaliai, 
privatiškai. Tai rąūsų

“Švedai.”
“Lietuvos Žinios” didžiai 

gailestauja, kad daug tų vai
kinų pabaigtinai žūva mūsų 
kultūrai. Nes jie palikti sa
vo globai, niekas jais nesirū
pina. Pakliuvę blogon drau- 
gijonjie dažnai ir krypsta iš 
kelio. “L.Ž/’ nurodo, kad 
Vilniaus lenkai jau susirūpi
no “švedų” likimu, įtaisė 
jiems pigius butus, kuriuos 
prižiūri šviesus žmonės. Mū
sų lietuviai-“švedai” skurs
ta, kaip ligšiol skurzdavę. 
Vilniuj juos daugiausia iš
naudodavo klerikalai: Tam
sus vaikinas, šiaip-taip išda
vęs keturių klesų egzameną, 
tuoj pakliūdavo seminarijon. 
Ten iš tos minkšto tešlos nu- 
lipydavo labai gražias lėles.* **

Mariavitai.
Kun. Tulaba labai aršus 

savo tikėjimo apaštalas. Bet 
Lietuvoj jam i^?siseka. Tu
ri kelias aveles Panemunėj 
(Suv. g.), kokią dešimtį Kau
ne ir Vilniuj ir, rodosi, Šven
čionyse. Lenkai mariav. savo 
pinigais leidžia lietuvių kal
boj “Mariavitą”. Išeina L 
dziuje. Dabar, kaip rašo Ry
gos lietuvių laikraščiai, Tu
laba važiuoja Rygon. Nepa
vydime kun. Tulabai ir Grin
kevičiui pasisekimo, ale var
giai jie ką nors Rygoj peš. 
Labai bjaurų įspūdį mariavi- 
tizmas daro, kada prisimeni, 
kad jį šelpia trusų atžagarei
viai. Mat, aniems rūpi suskal
džius katalikystę į dvi dali.

1 Lenkus kunigus net baudžia, 
• jei jie blogai apie mariavitus 
. atsiliepia. Apskritai gi, nuo 

mariavitų sektos mokslo 
žmonėms nei šilta, nei‘ šalta.

Kun. Tumas dabar apsi
skelbė laikraščiuose, jog su 
mielu noru apsiima skaityti 
pranešimus apie Amerikos 
lietuvius. Paskutinį kartą 
skaitęs Panevėžyj. Gi ir kliu
vo tiems visiems “kriaučiu- 
kams, mažamoksliams agita
toriams”, kurie taip daug 
jam kraujo sugadino. Nevi- 
suomet ir kun. Tumas rodo 
lapės uodegą. Tankiai pa
rodo ir vilko pasrus.

Naujienėles.
Trakų pilis po truputį griū

va. ‘ ‘Vilnis gena vilnį ir mūro 
akmuo, paplauta, nuvirsta 
žerhyn”, kaip sako Maironis. 
Dabar Trakų pav. maršalka 
prašo Vilniaus gubernato
riaus, kad išsirūpintų pašel- 
pos pilies griuvėsiams atnau
jinti. Valdžia eikvoja žmo
nių pinigus visokiems ga
lams, bet nors ir tokiam da
lykui, kaip griuvėsių užlai
kymas, ligšiol neturėjo pini
gu-

Kiek seniau, Vilniaus mie
sto dūmčiai prašė guberna
toriaus, kad panaikintų šovi- 
mą ant pilies kalno, apreiš
kiantį 12 vai. Dėlto, kad tai 
po truputį griauja senąjį. Ge
dimino paminklą. • Bet gu
bernatorius viena ausia buvo 
girdėjęs, kad tai Muravjo
vas esąs įvedęs. Tai esą ne 
dvyliktos valandos apreiški
mas, bet priminimas, kad 
Lietuva jau praryta.

Sako, ilgą la* ’ 
pierose, be* ' 
rašto neF 
kėši išk



SPAUDOS BALSAI BAKTERIJOSNauji keliai.

<

Yra Amerikoj laikraštis, 
kuris greitai nemokės jau iki 
dešimties suskaityti. Tai 
“laisvamanių” organas. Savo 
laiku jisai maliavojop.Tumą, 
o Olšauską kovotoju vadino. 
Tai ir,mat,būta“laisvamany- 
bės!” Dabar, N22 “L. M-ties” 
tūlas Parygožėnas agituoja 
už lietuvišką vyskupą ir aiš- 

‘ kiai pagiria tautiškas bažny
čias. Kad “L. M ties” laisva- 
manybė beveik nebeatskiria
ma nuo klerikalizmo, tai ne- 
naujiena. Bet tik klausyki
tės, kaip, praradus savo ne
kaltybę, jinai už kitus rūpi
nasi:

“Neilgai trukus bažnyčia stengsis so- 
cijalistus pajungti ir* jau šiandien dau
giau randame bažnyčios atstovus vei
kiant. kaipo tos sriovės agentus,.., Tuo- 
mi męs ištariam ir socijalistams: apsi
saugokite. Dar laikas yra, kad po lai
kui negrauŽtumėte pirštu....“

Taip kalba Olšausko ir Tu
mo garbintojai! Tai jau tik
rai ligoniai savo ligą ir svei
kiems nori įkalbėti, p. Šliu
pas, nors ant senatvės, turė
tų įtempti vadžias. Nes šiaip 
tie visir eks-socijalistai ir 
kandidatai į klerikalus, visi 
tie eks-klerikalai ir kandida
tai į socijalistus išties pradės 
švento Vito suktinį šokti.

“Lietuvos” No.52p. Hert- 
manavičius rašo, jog laikraš
tininkų suvažiavimas patarė:

“...rišti krūvon vietines draugijas ir 
potam jas surišti į vieną galingą lietu- 
viy Amerikoje organizaciją, kuri apim
ty visus šioje šalyje gyvenančius lietu
vius be skirtumo jy pakraipos. Bet kur
gi tolesni žingsniai to pasijudinimo, kur 
ty sumanymy vaisiai. Visi miega, mie
ga, miega...“

Taigi viskas miega, miega, 
miega! Tik p. Hertm. šau
kia-draskosi tyruose.

“Žvaigždė” No. 52 džiau
giasi, jei ne pati, tai nors 
“New York Sun” suradus ad- 
okatų patroną šv. Yvo. 'Sa

ko, jog reikėję dieną su žva
ke jieškoti, taip bedieviškas 
buvęs tas luomas! Ir baisiai 
skriausdavęs varguolius. Bet 
susimildami, kuo kalti advo
katai, kad ne jų rankose bu
vę dangaus raktai. Ak, jei 
tai jie būtu valdę raktus, 
mažu šiandien kunigui Milu
kui būtu reikėję patrono jieš- 
kotis.

/

Amerikos laikraščiai vis 
aštriau ir aštriau kalba apie 
Rusiją, kuri liko atydos cen
tru ant politikos horizonto. 
Šeši Hearsto laikraščiai atsi
liepė maž-daug tokioj dva
sioj:

“Rusija yra priešinga netoli viskam, 
bet sujungta po viena žvėriška valdžia ir 
panaši j Chinijų. Chinijai nusibodo neš
ti nepakeliamą jungą, todėl jos gyven
tojai sukilo ir jsteige respubliką. Rusi
ja turėtų iŠ to pasimokinti, bet ji lėtai 
mokinasi. Jos carai, silpni kūnu ir pro
tu, daro vieną prasižengimą po kito. 
“Didi ir šventa’^ Rusija liko sumušta 
geltonosios Japonijos su juokingu leng'- 
vumu. Tuo lengviau ją siimuš pačios 
Rusijos liaudis.

Persija turi tokį pat silpnaproti ša
chą, kaip Rusija—carą. Ir Rusijos ka
reiviai džiaugiasi atradę mažą, silpną ir 
negalinčią apsigint tautą. Tie kareiviai 
žudo persus. Visas gi civilizuotas pa
saulis tyli ir valgo taikos pietus.”

Toliau kviečiama susivie- 
nyt kelioms civilizuotoms 
tautoms ir sustabdyti RusiA 
jos žvėriškumą. Sakoma:

“Rusija greitai susilauks lekcijos. 
Viena, dvi ar daugiau tautu susivienys 
ir padarys galą žvėriškai, kraujagerin- 
gai, neinteligentiškai ir atsakomybės 
neturinčiai “valdžiai“, kuri daro- be
tvarkę tarp milijonu žmoniŲ. Ir tuomet 
Rusijos carai, kurie neikiek nesiskiria 
nuo paprastų gemblerių, turės girtuok
liauti kur-nors iki nuo gėrimų padvės 
arba lai pasiekia jie skurdą.

Ir didi Rusijos imperija su jos neap
sakomu turtu, kiltumu,su jos darbščiais 
ir gabiais žmonėmis liks privienyta prie 
civilizacijos“.

Taip kalba apie Rusiją ne 
revoliucijonierių, o ramiai 
-demokratiški laikraščiai.

Bet mums rodos, kad tik 
pati Rusijos liaudis nusikra
tys šventosios valdžios glo
bos. Užsienių valdžios, netgi 
Francijos pirmeiviai savo ka
pitalu (žinoma už gęrą %) 
visuos rėmė ir rems ‘ ‘šven-

»■ O Vilhelmas
-vos ne- 
elbą.

Dar iki neseniai socijaliz- 
mas šiame krašte buvo nau-' 
jiena. Tik maža saujelė, pats 
karštiejie, prigulėję prie par
tijos. Didžiuma gi nė girdėte 
negirdėjo, o jei ir girdėjo, tai 
tik šmeižimą socijalistų. Bet 
net ant šmeižimo kapitalistų 
laikraščiai buvo skupųs: jie 
stengėsi visai apie ką kitą 
kalbėti, kad neišgarsinti prie
šininkus. Socijalistų užduo- 
čia buvo stengtis supažindin
ti visuomenę su socijalizmu, 
vesti agitaciją per laikraš
čius, prakalbas ir ypatišką 
pasikalbėjimą. Ant agitaci
jos buvo atkreipta visa ener
gija.

Šiandien reikalai . kitaip 
stovi. Socijalistai išgarsinti 
gerai, jų laikraščiai eina pla
čiai, priešininkų laikraščiai 
negali užtylėti, agitatorių so- 
cijalistų daugybė, dirva agi
tacijai puiki—šalis subren
dus socijalizmui. Žmonės ren
kasi klausyti socijalistą kal
bėtoją, skaito socijalistų raš
tus. Tik socijalistai šiandien 
sukelia entuziazmą. Tik jie 
pajudina opiausius žmogaus 
reikalus. Tik jie atsako ant 
jautriausių gyvenimo klausi
mų.

Bet štai kame reikalas. 
Žmonės prisiklausę prakalbų, 
patiki socijalistams, ir,atėjus 
balsavimams bando išrinkti 
naujos partijos žmones į val
dininkus, pavesti jiems val
džias. Tas atsitiko Milwau
kee’j, Schenectady ir daugy
bėj mažesnių vietų. Los An
geles tik McNamarų broliai 
išgelbėjo nuo socijalistų, bet 
ateinančiuosė metuose tas 
klausimas bus pastatytas bal
suotojų išrišimui be McNa- 
marų irJlabai galima, kad jie 
bus išrinkti. Ir tas pats vi
sur. Kur, šiandien yra viens 
du socijalistų balsai, ten kitą 
met gal bus šimtai. Socija- 
lizmas madoj. Jis plečiasi 
kaip gaisras. Jis užims savo 
vietą i Rytuose, konservaty- 
viškoj Naujojoj Anglijoj ir 
Pietuose, šalyj vergijos. Šian
dien pradedantis politikierius 
turi gerą progą surišti savo 
likimą su tąja augančia par
tija. Ir mūsų lietuviai, ro
dos, niekur negali tikėtis ge
resnio pasisekimo, kaip su 
socijalistais. Bet štai kame 
klausimas. Ar socijalistai 
yra subrendę valdymui?

Kadangi mus socijalistai 
yra tik mažumoj, prigulėji
mas prie partijos reikalauja 
didelės drąsos ir pasišventi
mo. Užtai pakolei tik gy
viausi elementai prie jos pri
guli. Iš dalies tai yra labiau
siai prasilavinus visuomenės 
dalis. Bet ant nelaimės, ji 
nėra ganėtinai prasilavinus. 
Tas galima bent patėmyti iš 
diskusijų, kur mala tuščius 
klausimus, kol patiems nusi
bosta. Svarbus, «mąn rodos, 
klausimas, kad pats agitato
riai išsilavintų, kad švietėjai 
apsišviestų. Neužtenka da
bar riksmo: draugai darbi
ninkai, vienykimės prieš savo 
skriaudėjus. Draugai paduo
da savo balsą, išrenka vado
vu ir V^sk tu juos į geresnę 
ateitį. Žiūrėk, kad ištesė
tum, kad į purvyną nenu- 
klimptum. Atsakomybė di
delė, turi rūpintis, kad nesu
vilioti žmonių, turi pats apsi
šviesti, suprasti ko nori. So
cijalistai turi pažinti dabarti
nį surėdymą, valdžią, tiesas, 
miesto surėdymą ir ekono
mišką tvarką. Turi suprasti 
ir socijalizmo pamatus, kame 
jis skiriasi nuo dabartinės 
tvarkos. Socijalistas, išrink
tas į valdybą, turi geriaus at
likti savo užduotį, negu at
stovai dabartinių partijų, ki
taip jis pastūmės atgal visą 

progresą. Tą gana gerai su
prato anglai socijalistai 
Amerikoj ir užvedė tam tik
ras mokyklas, kur mokinasi 
socijalizmo. Tą pat yra pa
darę latviai. Šie paskutiniai 
turi savo agitatorių kolegiją 
ir nedėlinę vaikų mokslainę. 
Ir mūsų socijalistams reika
linga mokintis, lavintis. Vie
šos diskusijos gali ir ant to- 
liaus pasilikti, jos neatbūti
nai reikalingos, bet jos turi 
pasigerinti. Taip, kaip da
bar yra, jos nieką nevertos. 
Susirinkusieji tik vėjus gau
do. Kad diskusijos turėtų 
vertę, reikalinga, kad disku- 
santai mokintųsi pats, kad 
jie pasiskaitytų, pasilavintų, 
susipažintų su klausimu ir 
tuomet stotų prieš publiką. 
Reikalinga, kad kuopose su
sitvertų mokslo rateliąi, ku
rie rinktųsi kas sąvaitę, skai
tytų, kalbėtų, rašytų refera
tus ir svarstytų juos. Pas
kui galėtų savo mokslą paro
dyti viešuose susirinkimuose. 
O agitacija, prakalbos galės 
eiti savo keliu. Ji bus daug 
pasekmingesnė, kada kalbė
tojas žinos pats apie ką jis 
kalba. Ą. Vaišganta.

Pasaulis eina 
tobulyn.

/Pasaulyj matos du apsi
reiškimu—tobulinimasi inga- 
dinimasi. Taip jus matote 
mažą medžio diegą; po tūlo 
laiko jis lieka krūmu, paskui 
nedideliu medžiu, o kada— 
tai išauga į didelį, storą ir 
drūtą medį.

Po ilgų metų tas žaliavu- 
sis, audras, šalčius ir kaitras 
atlaikiusis medis, nudžiūsta, 
supūva.

Rodytųs, kad pasaulis pa
silieka ant vietos, nes tiek 
jame įvyksta tobulybės, tiek 
susigadinimo.

Paimkite, pav., du žmo
nes: vienas jų senas, kitas 
mažas; kiek pirmas sensta ir 
silpnėja, tiek antrasis stiprė
ja ir tobulinasi.

Daugelis žmonių gali įpūlt 
į tokią klaidą, kad gali pra
dėt pripažint, jog pasaulyj 
niekas nesitobulina, nes puo
limas atsveria kilimą.

Bet atydesnis prisižiūrėji- 
mas ir gilesnis pagalvojimas 
parodo mums, jog visgi eina 
pasaulio tobulinimasi, nors 
lėtai.

Taip žemė kada-tai yra 
buvusi karštų gazų skrituliu, 
paskui ant jos užsidėjo šio
kia tokia pluta, ant kurios 
pasirodė augmenys ir gyvū
nai. Ant jos atsirado žmo
gus, kuris daro ant jos pa- 
viršio gražų sodą.

Ir ar galima dabartinę že
mę sulygint su kada-tai liep- 
snavusiu ugniniu kamuoliu?

Paimkime męs, pavyzdžiui; 
žmones. Dar męs galime 
persi tikrint, kaip laukiniai 
žmonės gyvena ir pagal tai 
galime spfęsti apie save. Net 
užrašus męs turime iš netoli
mos praeities apie žmonių 
gyvenimą. Ir istorija mums 
kalba apie tai, kad senovėj 
žmogus žmogų ėdė, kad vie
nas kitą žudė taip, kaip męs 
žudome zuikius, kad žmogaus 
nuskriaudimas, .skaudinimas 
ir gyvasties atėmimas nesuju
dindavo kitų žmonių-jausmų 
ir neatkreipdavo atydos. Su 

 

ęntuziazmu\ ir pasigerėjimu 

 

kalbėta tuomet apie pavyku

 

sias vagystes plėšimus, apie 

 

galvų nukirtimą ir bjaurų su 

 

moterimis pą&elgimą.

Dar taip/ftetolimoj praei
tyj žmogds vaikščiojo apsi
kabinėjęs peiliais, šautuvais 
ir kitokiais ginklais, kad ap
gint savo turtą ir gyvastį. 
Dar taip neseniai nemokėta 
žmonių taikiai linksmintis, 
tartis ir gražiai kalbėti,

Buvo laikas, kada sugau
tą priešą suvalgydavo; tuos 
laikus pamainė vergija, kuri 
apsireiškė žmonių pirkime 
ir pardavime; /p° jos sekė 
baudžiava, šiek-tiek atsižy
mėjusi jau mandagesniu su 
žmonėmis apsiėjimu; toliau 
sekė despotizmas, kada žmo
nijos milžiniški skaitliai pa
kliuvo po valdžia atskirų val
donų. Mūsų gadynėj praša
linamas despotizmas ir įvyk- 
dinamos konstitucijinės mo
narchijos arba tiesiok respu
blikos, o kur tokios jau įvy
ko, ten plačiai rengiamasi 
prie socijalizmo.

Ir kiekviena forma vis yra 
labiau inteligentiška, labiau 
tobula, negu praėjusioji.

Tiesa, dar ir šiandien męs 
turime kares ir kitas žiaurias 
kapitalizmo priemones, ku
rios yra reikalingos jo palai
kymui . Bet pasiklausykite, 
ką didžiuma žmonių kalba 
apie kares ir kitus žiaurius 
apsireiškimus. Tokioj Vo
kietijoj, nors kariumenės lai
koma nepaprastai didelis 
skaitlius, vienok pradėt karę 
su bile valstybe bijoma, ka
dangi kariumenės didysis 
skaitlius yra priešingas ka
rėms, jau nekalbant apie pa
prastus Vokietijos gyvento
jus.

Žmonija vis labiau organi
zuojasi prieš kares, prieš ti
kėjimus, prieš žiaurumą,’ iš
naudojimą ir t. t. Žmonės 
liko jau tiek jautrus, kad jie 
net ir gyvulių gailisi/Juk vi
suose miestuose randasi drau
gijos, prižiūrinčios, kad ark
liai ir kiti gyvuliai nebūtų 
perdaug kankinami. Jau ne 
tik žmogaus liga atjaučia- 
ma, o ir gyvulių ir paukščių; 
steigiami jiems ligonbučiai 
ir daromi jų ligų tirinėjimai.

Ir argi galite tokius žmo
nes sulyginti su senovės žmo
nėmis, kurie be jokio jausmo 
net žmogų pjovė, net savo 
brolį, tėvą, motiną žudė? Ar 
galite sulyginti nors dar žiau
rias ynūsų dienų valdymo 
formas su senoviškomis, ku
riose nebuvo' tvarkos ir vieš
patavo baisus žvėriškumas? 
Pas mus tas žiaurumas vis 
rečiau apsireiškia, o senovėj 
jis nesibaigė.

Męs vaikščiojame be gink
lų tarp tūkstančių žmonių ir 
beveik nebijome užpuolimo. 
Męs mokame vienas kitą pa- 
guodęti, apginti ir mylėti.

Jei dar pasaulis nėra ganė
tinai tobulas, tai nereikia sa
kyt, jog jis turi būt tokis, 
nes tobulybei nebus galo. 
Mūsų kūnas kada- nors turės 
pavirsti į dar tobulesnę for
mą/į dar tobulesnę medegą; 
žmonių veislės išnykimas dar 
nereikš, kad męs išnykome. 
Bet neužginčijama lieka, kad 
kaip visas pasaulis, taip ir 
žmonės eina vis tobulyn. Ir 
jau arti ta diena, kad męs 
prašalinsime kares, tikėji
mus, prietarus, išnaudojimą, 
pažeminimą ir visus mūsų 
gadynės žiaurumus, kokiems 
yra priešingas mūsų gerokai 
išsitobulinęs protas ir jaus
mai.

Męs žinome, kad socijaliz- 
mas bus sekančiu laipsniu po 
kapitalizmo; Jis mus užganė- 
dįs, kol dar labiau męs neiš
sitobulinsime, o ten jau at
rasime naujus kelius.

A. Montvidas.

jau išsekė ir kukulių neužteks. Nastfl lie
pė jam įpilt daugiau vandens, ką jis ir 
padarė.

Karolis tuo tarpu nusiplovė karbo- 
liaus rūgštimi rankas ir ėmė sunkti bul
ves. Drobė vienoj vietoj praplyšo ir ge
rokai bulvių ištriško ant Karolio švarko. 
Jis nesišluostė, nes tikėjo, kad paėmimas 
bile kokio daikto į rankas gali užkrėsti 
jį bakterijomis.

Kada tešla buvo gatava, jis įpylė kar- 
boliaus rūgšties į bliūdą, įleido vandens ir 
liepė nusiplaut rankas tiems, kurie eis dėt 
kukulius. Senelė teta priėjo už visus ne
drąsiau, nes tai buvo pirmas tokis atsiti
kimas jos gyvenime. Ji visai nesuprato, 
kam tai daroma, bet buvo pripratus pil
dyt visokias pareigas, kas tik kokias pa
tardavo, ir manė, kad čia yra kokios-nors 
ceremonijos, todėl darė viską atsargiai.

Po skubaus darbo kukuliai smarkiai 
burbuliavo ant pečiaus. Rutvila juos mai
šė ilgu šaukštu ir vis ragavo, ar užtenka 
druskos.

Kaip tik visi nusimazgojo rankas, Ka
rolis atsistojo prie stalo ir prabilo:

“Aš norėčiau, kad nuo šiandien visi 
suprastumėte apie bakterijas, todėl per* 
skaitysiu štai jums gerą straipsnį iš šitos 
moksliškos knygos.”

“Dabar nėra klaiko skaityti,” pasi
priešino Rutvila: ‘'kukuliai jau gatavi— 
valgyt eisime.”

1 ‘Nesikarščiuok tamista,” atkerta jam 
Karolis. “Stovi prie pečiaus, tai ir šilta. 
Maišyk ir lai verda. Juk, žinote, vande
nyj ir ant bulvių yra gana bakterijų: rei
kia jas karščiu užmušti. Aš sakyčiau, ir 
peilius, ir viską reikėtų perleist per kar- 
boliaus rūgštį prieš vartosiant juos.”

“Kad kvapas negeras bus,” praneša 
Julė. “Aš negalėčiau valgyt.”

“Bet aš norėčiau žinot, kas tos bakte
rijos yra, kad męs jų nematome,” teira
vosi Nastė. “Mažu, tik melas.”

Karolis sušaukia visus prie stalo, at
plėšia popieros gabalėlį ir liepia žiūrėti. 
Paskui jis klausia:

‘ ‘Ar matote?”
“Taip,” atsako visi vienu tonu.
Rutvila irgi palieka kukulius virti, o 

prisiartina prie stalo.
Karolis perplėšia popierėlę į dvi dali 

ir vėl klausia:
“Ar matote?”
Išgirsta jis tokį pat atsakymą. Tokį 

popierėlės plėšimą jis atkartoja iki nepa
silieka tik smulkus truputėliai. Paskui jis 
tą truputį perpjauna skustuvu ir sulaukia 
atsakymo “Vos tik matome.” Tuomet jis 
pradeda aiškint, kad jei tą truputį padėt 
po padidinančio stiklo, tai išrodytų, kaip 
namas, kaip bažnyčia, arba bent kaip kle
bonas. Jis aiškina, kad bakterijos yra 
šimtais sykių mažesniais kūnais, todėl pa
prasta akimi jų nėra galima matyt.

Tuomi ir užsibaigia visa Karolio lek
cija.

Rutvila mitriai šoka prie pečiaus ir, 
akis išvertęs, priešą:

“Kukuliai \nrai prisvilo!” (
A. Montvidas.
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Oi, kaip nusibodo

Oi, kaip nusibodo, kaip man įkirejo 
Tas rudenio laikas ir vėjo švilpimas.... 
Kad medžių nugeltę lapeliai birėjo, 
Man sielą prislėgė sunkus nuliūdimas... 
Nežaidžia, nelinksminas mūsų jaunimas, 
Jų jautriosios dainos iš sielos neplaukia.. 
Jau sueigų vietas suteršė likimas, 
Kur puikiai žaliavo—ten vėjai jau kaukia

Tos ilgosios naktys didžiai nusibodo, 
Tos tamsiosios dienos rūgimo užraugtos... 
Oi, giedri saulutė retai pasirodo—
Ir dangiškos lubos vis rūku aptrauktos.... 
Vai, kaip nusibodę purvai, supuvimas;
Ir akys aptemo... aplinkui tik juoda.... 
Oi, tankiai apsiaučia toks nusiminimas, 
Kad sielai paguodos gamta nebeduoda...

Moteris teisme liudijo už 
savo sūnų ir prisiekė, jog jis 
dirbo ant ūkės nuo gimimo 
dienos.

Advokatas priešingos pu
sės klausinėjo:

“Tamista tikrini,” jog jis 
dirbo ant ūkės nuo gimimo 
dienos?”

“Taip.”
“Ką gi jis veikė pirmus 

.metus?” 1
“Melžė,”!

Karolis Staugis baigė skaityt ketvir
tą knygą apie sveikatos užlaikymą,. kada 
jo pusseserė Nastė tarkavę bulves kuku
liams virtL Darbas virte virė, nes skutė
jos vietą užėmė sena moterėlė, Staugio 
teta, mazgojo bulves 13-kos metų mergai
tė Julė, o vandenį prižiūrėjo Stepas Rut
vila, kuris visuomet mėgdavo moterims 
padėt. Povilas Nagius ir Grigas Ausevi- 
čius sėdėjo prie stalo ir klausės, ką Karo
lis Staugis skaito.

“Karoli, padėk knygą ir taisyk sta
lą,” paliepė Nastė. “Bus gana tau skai
tyti.”

“Taip, kukuliai tuoj bus gatavi,” pri
dūrė Rutvila ir ėmė krapštinėti pečių.

“Kokis čia jums striokas su valgiu!” 
piktai pramurmėjo Karolis, nepakeldamas 
galvos, ir vėl ėmė skaityt.

“Tu nieko nenori padėt,” jau rūsčiai 
atkirto Nastė.

Karolis metė knygą ant kėdės ir at
sistojo. Paskui jis pasiraivė ir paklausė, 
kas jam veikti.

“Gali bulves nuspausti,” patarė jam 
teta.

“Gerai”, atsiliepė jis. “Tik duokite 
skarulį. Žinote, čystą skarulį, kad bakteri- 
jųr nebūtų.”

Julė atnešė drobės gabalą ir padavė. 
Jis pasižiūrėjo, suraukė kaktą, sučiaupė 
lūpas ir patylėjo valandėlę; paskui jis 
metė ant stalo skarulį.

“Jus esate aklos, žlibos, spangos!” 
piktai atkirto Karolis ir nuėjo į pasienį.

Tuomet Nastė atsistojo, paėmė dro
bės gabalą, pasižiūrėjo ir tarė:

“Turbūt, tavo akys, Karolėli, susiga
dino. Aš nyč-nieko nemathu. Drobė bal
ta kaip sniegas.”

“Taip, tu nematai,” atsakė Karolis, 
“o aš matau. Jei nori bulves išspaust, 
tai turi apsaugot viską nuo bakterijų. Aš 
tau pasakysiu, kad ir šitų kukulių aš ne
valgysiu, jei jus sutaisysite juos su bakte
rijomis, o jei kaip, tai turite virti juos tris 
dienas. Tik pasižiūrėkite: juk visos jūsų 
rankos apkibusios bakterijomis. Bnybai- 
su! Aš nesuprantu, kaip jus nebijote dif- 
terijos, džiovos, tifo, širdies ligo^ ir kit
ko. Jus, turbūt, nepaisote apie savo svei
katą. Labai bloga, Tik pasižiūrėkite į 
savo rankas.”

Visi ėmė vartyt rankas ir žiūrėt į jas, 
bet nieko ant jų nematė. Iš tetos bankų 
net bulvė iškritę. Ji pakėlė galvą aug- 
štyn, įdūrė akis į Karolį ir išgąstingai pa
klausė:

“Ar tu, vaikeli, sveikas, ar ne?”
“Žinoma, kad aš sveikas, nes saugo- 

juos nuo visokių bakterijų.”
“Bet tavo galvoj ar nekaršta?”
Karolis užpyko ir ’ nutilo. Jis perėjo 

porą sykių per virtuvę ir apsistojo arti pe
čiaus. Krapštinėjantis pečių Rutvila išsi
žiojo, nusišluostė viena ranka kitą ir tarė:

“Ant mano rankų nėra bakterijų.”
Karolis pagalvojo ir tarė:
“Kaip aš matau, jus nė vienas netu

rite supratimo apie bakterijas. Ir man 
stebėtina, kaip dar jus gyvais esate. Juk 
bakterijų yra visur tiek daug, kad ir ap- 
sisaugot sunku. Pamislykite: šitą drobę, 
ką ant sfalo guli, čiupinėjo visokie ligo
niai. Vieni ją verpė, kiti audė, treti vy
niojo, ketvirti nešė, penkti kirpo.... Juk 
ir suskaityt negali, kiek prie jos dirbo. 
Be abejonės, buvo džiovininkų ir kitokių 
ligonių prie tų darbų. Reikia tikėt, už
krėtė drobę taip, kad ir išmazgot negalė
tum. Kiekvieną daiktą reikia gerai nu- 
mazgot ir išvirint, jei nori išnaikinti nuo 
jo bakterijas. Peiliai, bulvės ir visi kiti 
daiktai turi būt apvalyti nuo bakterijų.”

“Tai ir šitą drobę reikia išvirinti”, pa
tarė Klausevičius.

“Taip, būtų gerai, bet aš jums paro
dysiu, jog galima yra išnaikint bakterijas 
ir kitaip. Štai tuoj įkišime drobę į karš
tą pečiaus koklį..,.” Jis suvynioja ją, įki
ša ir uždaro pečių. “Dabar žiūrėsime į 
laikrodį. Pusę valandos turi išbūt.”

Jis vėl pradėjo skaityt knygą, o kiti 
klausės. Po tūlo laiko jis pažvelgė į laik
rodį ir tarė:

“Jau gerai.”
Kuomet jis ėjo imti drobės iš pečiaus 

koklio, visi susispietė apie jį ir žiūrėjo, 
kaip išrodys tos bakterijos. Vienok išvy
do tik apsvilusią drobę. Net ir Rutvila 
buvo pametęs pagaikštį ir išsižiojęs tėmi- 
jo. Kada nieko stebėtino neatrasta, tad 
jis mostelėjo ranka ir vėl ėmė triūstis apie 
pečių ir virt pradėjusį vandenį.

Neužilgo jis apskelbė, kad vanduo

Oi, kaip nusibodo sunkus prispaudimas, 
Ta prievarta, melas, mažai teisingumo... 
Šventosios teisybės viešai iškeikimas 
Ir liaudies veikimas be išmintingumo.... 
Ir barniai naminiai jau baisiai atbodo.... 
Jau širdį pagraužė “savi”, “artimieji”. 
Tas vargas, neturtas didžiai nusibodo— 
Tik viltį gaivina draugai “Tolimieji”.—
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Korespondencijos APIE KNYGAS.
met yra neapsakomai jautri, Jaikraščiui apie vaito rinki-

paniias, kokie yra laivai, iš kur jie iš- , 
plaukia ir kur priplaukia, kiek kur yra
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teisybę 
susiras

—Gerą naktį! Rožyte. 
—Dar tik vakaras, mama.

P. TUIIN1UA
Užlaikom didelę

Deimantų, Laikrodžių Waltham ir 
Elgin, ir Šliūbinių Žiedų. Užlaikom 
keliaujančius agentus ir orderiui) pai
mam ir pristatom j namus. Užlaikom 
taipgi Didelę Sankrovų DRAPANŲ:Vy- 
rams Siūtus, Overkotus ir Marškinius.

Duodam ant bargo ir ant išmokesčio.

822 Washington Street 
Boston, MASS.

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

Offiso Telefonas Main 3307.
Gyvenimo vietos Tel. 913-3 Milton.

Notary Public Justice of the Peace

NAMINE MOKYKLA
GRAMATIKA angliškos kalbos 

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

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

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

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

Pinigussiųskitper M oney Or
der šiuo adresu:

P. MIKOLAINIS
Box 62, New York City.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA
APT1EKA

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

EDVARDAS DALY 
Savininkas

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

męs prisiusime gyduoles per expresą.

Vienatinis Lietuvys Kostumeriškas 
KRIAUČIUS BOSTONE

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

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

atlieku Visokius reikalus

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

Čia galit Huaikalbėt rualikal.

ALEXANDER ROSE
294 Washington St., ruimas 330

BOSTON, MASS.

•e)

HARRISON GATVES

DISPENSARE
Jau 20 metų nuo (steigimo.

229 Harrison Avenue
Arti Broadway, BOSTON, MASS.

Patarimai OYKAI! 
šiokiomis dienomis »' *’♦" m,/'
vai. vakare, šventac

Iki 4 po,
Gydomo visokias1 
tetų ir Vaikę ir ♦

Ateidamas at'

, LIETUVIŠKAI-LENKIŠKAI-RUSIŠKAS 

DAKTARAS
Vienatinis męs tau
tos Medicinos Profe
sorius Massachusetts 
steite. Jau arti 18 
mėty, kaip aš pasek
mingai gydau ir at
lieku operacijas. Te- 
myk:!! Neik jieškot 
manę j 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”. Ofnso va
landos: nwo 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.

e*e*e*Q*e*e*ee*e*<2*e*e*a«
Telephone So. Boston. 845 Ma V
DR. F. MATULAITIS f

495 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Valandos:
Nuo 12-2 dienų ir nuo 7-9 vakare.
Nedėliomis iki 3 vai. po piet.

Kataliogas Visiems Dykai!
Kožnas žmogus mokantis skaityti 

'privalo turėti musų Kataliogą, kuriam 
atras dai ,elį visokių daiktų. Musų 
Banka priima pinigus uŽČSdyjimui ir

I moka 4-tų procentą. Siunčia pinigus | 
i ir parduoda laivakortes į visas dalis | 

svieto, pigiaus kaip kiti. Spaudinam 
: visokius drukoriškus darbus greitai, 
gerai ir pigiai. Reikalaudami kata- 
l.ogo prisiųskite 2C markę ant adreso:
GEO. A. PUPAUSKY&

2342 SO. LEAVITT ST. CHICAGO, ILL.

VADOVAS KELIAUJAN
TIEMS Į AMERIKĄ IR 
IŠKELIAUJANTIEMS.

Jeigu nori žinot apie visas laivų kom- 
1 ” ’ ’’ 
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

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

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

OFFISAS RANDASI: 0
* 30 W. Broadway *

r SO. BOSTON, MASS. Š

TRANSFER Gyduoles šutai- 
APTIEKA somos atsakan- 
.... i, i>—i— ............. Čiai pagal viso
kius receptus per registruotą aptiekorię. 
Užlaikome Cigaru, Sodos ir Visokių 
Saldumynę (kendžię). Kalbame lietu
viškai. Atsilankykite!

HUGH R. GRAY, Reg. Phar.
Broadway Ir Dorchester Ave., So. Boston

O) (i& Tel. 1990 Roxbury
DR. M. J. KONIKOW

548 Warren Street
Prieš Elm Hill Ave.

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

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

įi

Kur tik prasidėjo nepaisymas 
apie žodžius ir pasielgimus, 
ten tuoj prasideda nuobodu
mas, paprastumas ir meiles 
nesimato.

Taigi, kaip jauni vaikinai 
ir merginos, taip ir sutveru
sieji šeimynišką gyvenimą, 
turi būt pilnai mandagiais, 
jautriais ir susilaikančiais 
nuo paprastu ir riebiu žodžiu 
ir pasielgimu.

Mare Vaitekaitienė.

--Tyčia neatskiriu, nes ir 
tu su visais cicilikais krūvoj 
neatskiri gero nuo blogo.

—Ar tik neprisisapnavo 
kas? Ką-gi tas reiškia?

—Aš tau, dukrele, turip pa
sakyt, kad niekai tas žmogus, 
katras viską peikia,—o soci- 
jalistams nieko gero nėra 
pasaulyj,1 viską jie peikia, 
niekina, sugriauti nori, tar
tum pasaulyj nėra geru daik
tu. Man rodos, kad tiems, 
kas patys yra blogais, viskas 
blogai ir išrodo.

—P; lauk, mama. Socija
listai nepeikia visko.

—Kaip tai ne? Pasikal
bėk su jais arba nueik ant ju 
prakalbu, tuoj išgirsi, kad ir 
čia, ir ten, ir dar kitur nege
rai.

—Tik negerus daiktus so- 
cijalistai peikia, o gerus gi
ria.

—Jeigu jie taip darytu, tai 
ir aš pripažinčiau. Daleis- 
kime, žmogaus pilvas yra 
bjauriausissutvėrimas;jis ta
vo protą, rankas, kojas ir 
visas pajiegas komanduoja; 
tik dėl jo vargsti, dirbi, kan
kinies. Ir jei socijalistai pil
vą peiktu, arba kokį kitą pa
našu daiktą, tai ir aš pritar
čiau, o gal, su laiku pati im
čiau prakalbas sakyt.

—Ar apie pilvą?
—Tu, Rožyte, nesijuok iš 

manęs. Man pikta! Apie vi
sokius prastus daiktus aš 
kalbėčiau.

—Bet apie kokius?
—Žinai, gali kartais kal

bėt, kad didelis šaltis yra 
bjaurus daiktas, gali pasa
kot, kad negerai, jei perdaug

—Man rodos, tave pripa
žintu beprote. Juk nei pil- 
vo/nei šalčio, nei lietaus ne- 
panaikįsi, nepermainysi. Kal
bėti apie ju bjaurumą, reiš
kia gaišinti laiką ir kalbėti 
tuščiai.

—Gerai, Rožyte. Galima 
yra atrasti kitokiu bjaurybių. 
Daleiskime, kada vyras ne- 
nusiskuta ūsų ir barzdos, 
yra labai bjauru.
, —Kaip tu tai žinai,mama?

—Ir tu dažinosi kada-nors, 
kaip reikės pabučiuoti apžė
lusį barzda ir ūsais vyrą, ar
ba kada matysi, jog pusė 
valgio prisivelia į jo plaukus 
ant burnos.

—Bet tai ir menkniekis, 
mama. Mažu, kitas mėgsta 
žmogų su barzda ir ūsais. 0 
juk tai nelabai bledingai at
siliepia ant žmogaus gyveni
mo. Kitas net smagumą jau
čia, kad jis gali nešioti barz
dą ir ūsus.

—Matai, Rožyte: dabar tu 
teisini kadir blogus daik

tus, o kartais viską peiki,kaip 
ir visi socijalistai.

—Aš, mama, pripažįstu, 
kad .socijalistai labai gerai 
daro, peikdami peiktinus 
daiktus. Jei kiti žmonės juos 
giria, tai jie elgiasi neprotin
gai. Daleiskime, jei socija
listai žino, kiek kenksmin
gas yra gyvenimas mažuose 
kambarėliuose ir jei jie pasa
ko apie tai publikai, tai toji 
gali stengtis jieškoti dideliu 
kambariu.

—Bepigu tau pasakyt taip. 
Iš ko tu užsimokėsi už juos?

—Čia tai ir yra klausimas, 
kurį socijalistai išriša: jie 
liepia darbininkams organi
zuotis ir išreikalauti dides
nes algas už darbą, o kur 
yra žmonės jau labiau pri
brendę ir reikalai tinkanti, 
ten socijalistu reikalaujama, 
kad namu statymas ir gyve
nimo vietų paskirstymas bū
tu pavestas visuomenei, o to
ji aprūpįs pati save gerais ir 
sveikais kambariais.

—Rožyte, tu žinai, kad jie 
viską peikia tie socijalistai. 
Ne tik kambarius....

—Argi tu girdėjai, mama, 
kad jie peiktu mokslą? Juk 
jie patys visur ragina žmo
nes mokintis ir patys moki
na. Ar jie peikia saulę, mė
nulį, augmenis, žemę, švie
są, šilumą\ ir kitus gerus 
daiktus? Kur tu girdėjai, 
kad soči jai istas sakytu, jog 
elektra yra blėdinga, jog 
mašinos yra nereikalingos, 
jog tiltus reikia sugriauti?, -

—Aš girdėjau vieną ( sykį, 
kaip vienas socijalistas pei
kė mokyklas. Jis sakė, kad 
dabartinės mokyklos nėra 
geros.

—Kad ištikruju jos nėra 
pilnai geros, nes jose auklė
jama vergystės dvasia, o jos 
turėtu būti laisvos. Juk mo
kyklos gali būti geros, arba 
prastos, žiūrint, kaip jose 
mokinama. Socijalistai^ to-y 
dėl tik ir gali būti pavadinti 
pilnos teisybės skelbėjais, 
kad viską prastą jie pripa
žįsta prastu, o gerą—geru. 
Kiti gi žmonės tankiai veid
mainiauja.

—Man rodos, Rožyte, kad 
pasaulyj nėra tiek daug blo
go, kaip socijalistai sako.

—0 man rodos, mama, kad 
pasaulyj yra tiek daug blogo, 
jog nė socijalistai, nė kas ki
tas negalėtu jo viso persta
tyk Ir tas blogas- savo di
džiumoj paeina nuo netiku
sios tvarkos, kurią sutvėrė 
patys žmonės, arba kas kitas 
jiems sutveria. Socijalistai 
nurodinėja tik tuos blogu
mus, kurie gali būt pakeisti 
gerumais.

—Aš imsiu, Rožyte, ir ne
kalbėsiu su tavim, kad tu vi
sada paimi virSy.

Mandagumas yra vienu iš 
geriausiu įrankiu jaunuome
nės įsimylėjimuose ir sueigo
se. Kas moka gražiai elgtis, 
dailiai kalbėt ir kitus paguo- 
doti, tas būna visur mylimu 
svečiu, mylimu irguodojamu 
žmogumi. Abelnai, visi žmo
nės mėgsta mandagumą, 
nors kartais jie patys būtu 
nemandagus.

Norint būt pilnai manda
giai arba mandagiam, reikia 
žinoti etiketes taisykles, vie
nok ir jos negali būt taip pla
čios, kad kiekviename atsiti
kime žmogų pamokinti. Pats 
protas visada ' turi išsidirbt 
sau atsakančią taisyklę, kaip 
tokiame ar kitokiame atveju j 
pasielgus.

Ir iš tikro, tie žmonės, ku
rie stengiasi būti mandagiais, 
moka save sūkontroliuot
taip, kad kitiems būna iš to 
smagumas.

Ant nelaimės, lietuviu di
džiuma yra neapsakomai ne
mandagiais. Mat, jie nežino 
kalbos, kuri ypač yra reika
linga mandagumui. Jie tan
kiai moka bjauriai keikti, 
blevizgoti ir koliotis, o neži
no žodžiu ir sakiniu, kurie 
galėtu kuogeriausiai išaiškint 
reikalą ir būtu malonus kitu 
žmonių ausiai ir psichologi
jai.

Tarp keikiančiu, blevizgo- 
jančiu ir nemokančiu dailios 
kalbos tėvu ir suaugusiu 
žmonių auga vaikai, kurie su 
laiku lieka merginomis ir vai
kinais, ir turi visas tėvu ypa
tybes. Jie nemoka dailiai 
kalbėt ir elgtis, jie yra žiau
rus. Ir niekai ju gražumas ir 
kiti patraukimai, jei nėra 
mandagumo. Meilė visuo-

Ant alaus bačkos užsilipus
Ant kožnos korespondenci

jos visuomet -galima patal- 
pint atšaukimas. Visai berei
kia, kad korespondentas bū
tu pamelavęs. Nors jisai ir 
švenčiausią būtu 
parašęs, vistik
ypatų, kuriu smegenįs kitaip 
sutvarkytos. Visi mū
sų laikraščiai mielu noru da
ro atitaisymus, jei kartais 
netyčiom suklystama. Bet 
kas daryti su žmonėmis, ku
rie užsigauna teisingom ko
respondencijom? Žmonių ne
išmintingu pas mus pilni už
kampiai. Kartais ju netgi 
didžiuma. Nepadėjus ju at
šaukimu, kįla baisus kivirčai, 
prasideda atkakli agitacija 
prieš laikraštį. Tai vis nesu
brendimo, žemos kultūros 
ženklai. Tik besiplėtojanti 
kultūra, tik prijautimas ir pa
rama tu skaitytojy-draugu, 
kuriuos taip brangina kožnas 
laikraštis, juo toliau, juo la
biau mažįs ty “asabu” skai
čių, ‘asabu’ menka išmintimi, 
bet labai dideliu unaru. Iš 
to atžvilgio didžiai įdomi ži
nia tilpo “Liet. Uk-ko” No. 
47 iš Gižu gminos (Suv. g.). 
Korespondentas pranešęs

ji yra poetiška, ideališka. 
Čia nesumaišykite meilės su 
paprastais gyvuliškais in
stinktais. Ir jei vaikinai no
ri iššaukti merginoj meilę, 
jei jis nori/ kad ta jos meilė 
liktu ideališka ir kilta, jis 
turi vartot dailią, poetišką 
kalbą, jis turi elgtis atsar
giai, nuolankiai, niekad ne
parodyt žiaurumo, nemanda
gumo ir kitu gyvulišku ypa
tybių. Išpradžios merginos 
meilė bus menka, paskui ji 
liks milžiniška ir poetiška, 
jei vaikinas mokės ją auklė
ti. Nė apkabinimas glėbiu, 
nė bučkiai ir abelnai nė pur
vinos rankos yra reikalingos 
meilės išauklėjimui—nes jos 
tankiausiai nuslopina,—o žo
džiai ir dailus pasielgimai. 
Vien tik jais gali užkurti 
žmoguj tokią meilę, kad jis 
skaitys tave geriausiu ir kil
čiausių žmogumi pasaulyj.

Merginos privalo būt brė- 
žiančiomis, bet mandagiomis 
katėmis. Ypač joms neda- 
leistina nemandagus ir rie
bus žodžiai ir išsireiškimai. 
Kuri mergina nuo to nesi- 
saugoja, ta yra skaitoma 
doriška nupuolėle, nors ji bū
tu doriausia. Taip žmonių 
manoma todėl" kad nedoro
sios moters yra visada ne
mandagiomis.

Galite patėmyti, kad kaip 
tik tarp merginos ir vaikino 
prasidėjo nemandagumas, ne
susilaikymas nuo bile kokiu 
žodžiu ir sakiniu, taip greit 
pasibaigia tarp j u tas roma
nas, kuris yra saldžiausis vi
same žmogaus gyvenime ir 
būtu geistinas jo neužbaigia
mas tęsimasi.

Šeimynose irgi tuoj išnyk
sta meilė ir romantiškumas, 
kaip tik prasideda pilnas at
virumas kalboj ir pasielgi
muose. Meilės dievaitis ten 
mėgsta lankytis, kur jis erzi
namas netiesiais sakiniais\ ir 

1 susilaikančįais pasielgimais.

atsipeikėjo, vėl šūkauja ir 
lermą kelia. “Neikite iš se
ny vėžly, neužmirškite mūšy 
seny, gražiy papratimy; my
lėkite senovės apsiėjimą ir t. 
t. Nėra reikalo aiškinti, kad 
tie ponai įklimps dabar, jau 
ne į balą, bet į tikrą liūgynę, 
nes perdaug jie krykštauja, 
perdaug unarauja. Po prie
danga pasiutusios reakcijos 
galima smarkiai burna aušin
ti, bet juk, vyručiai,turi ožys 
liepto galą prilipti....

Bet dar kas tėmytina tojoj 
nepaprastoj korespondenci
joj, tai baisus neguodojimas 
spausdinto žodžio. “Gazietas 
rašo vaikėzai!” L. Ūk kas 
teisingai pastebi, kad taip 
mano ne tik šešiata ūkinin
kę. Tieji vyrai nei nemano 
užginčyti korespondencijos 
teisingumo. Buvom ir gė
rėm, nes taip ir reikia, nes 
taip priimta, tik tai ką lygi- 
nais galvy neprasimušėm.Bet 
kas jums,.piemenims, galvoj! 
Šiukštu, dauginus tokiu ži- 
niy nerašyt. Savo garbę męs 
mokėsime teisme apgint. 
Taip žodis į žodį rėžia šešia
ta Gižy išminčių. Tikrai, po 
priedanga dvigalvio erelio 
dedasi nepaprasti dalykai. 
Be valdžios bausmiy ir per
sergėjimu, be ganytoju keik
smu, greitai susilauksime dar 
cenzorių, kuriems rūpės, kad 
alaus bačka mūsų valsčių rin
kimuose stovėtu, kaip stovė
jusi, pilnoje savo puikybėje.

Ką Dievas anuomet pasa
kęs žydu pranašui, tą pat 
męs galėtume pasakyti Gižų 
išminčiams: o sėkla jūsų išsi- 
platįs po žemę!

Vai daug dar tu usnių...

Senos bėdos
Bayonne, N. J 

Lietuvaitis praneša, jog ten 
baisiai girtuokliauja. Soci- 
jalistus keikia vaikėzai, net į 
akis ju nematę. Dažnai ku
lia langus ir taiso šiaip jau 
visokius šposus. Visai ne
stebėtina pasitikti ant gat
vės sukruvintas žmogus.

Bangor, Me.—Koresp. 
Petrikas praneša tokias jau 
žinias. Ten vietoj Kalėdų 
pasveikinimu, vyrai pavaiši
no vienas kitą kumsčiomis. 
Dabar belangėje sėdi. Žmo
nės laikraščiu neskaitą ir bai
siai girtuokliaują. Darbu 
kol-kas esą tik giriose.

Lewiston, Me.—P. Č. 
Ivanovič ilgame laiške sako: 
“Kol buvo sausa Maine val
stijoj, žmonės daug laimin
giau gyveno, bet dabar pilni 
kampai smukliu. Korespon
dencijoj nurodyta daugybė 
ypatų, kurie net su pitkom 
užpuldinėja ant nepatinka
mu jiems žmonių. Po peš
tynių, žinia, eina teismai. 24 
gruod. Lincoln g. einančią 
moteriškę užpuolė plėšikas 
su revolveriu ir pareikalavo 
pinigu.

NUO REDAKCIJOS.
Tolydžio “Laisvės” redakcija įgyja 

vis daugiau draugų-korespondentų. 
Taip jog, kartais, sunku visakas besu
talpinti. Bet kadangi męs nenorėtume 
praeiti pro šalį nors ir menkiausio mūsų 
vargo, tai, vietos trūkstant, męs paduo
sime bent ištraukas. Dažnai, tiesą pa
sakius, nėra net reikalo talpinti ištisa 
korespondencija, nes daug ten privatiš- 
kumų, pamokslų ir t. t. Apskritai, lie
tuvių laikraščiams netrūksta žinių rašy
tojų, bet labai nedaug tėra išmanančių 
savo amatą žmonių. Viename arty- 
miausiųjų “L-es” NN męs plačiai pa
kalbėsime su savo draugais-korespon
dentais.

mus. Visas svietas jau žino, 
kaip pas mus gminų ponus 
renka. Tuoj aus šešiata vyru 
-ūkininku muša atitaisymą. 
Girdi, jie nors ir gėrę, bet 
tiek dar nebuvo nusigėrę, 
kad būtu reikėję galvas dau
žyti. Jeigu kandidatai ten 
kiek ir išmetę ant magary
čių, tai nėr ko dyvytis, nes 
tasai būdas jau nuo seniai 
esąs prasiplatinęs. Pagaliaus 
išmintingieji vyrai sprendžia, 
“jog korespondentas, turbūt,, 
esąs da jaunas vaikėzas, neį
stojęs į tikras ūkininkavimo 
vėžes”. Šitas paskutinis iš
sitarimas tikrai aukso vertas. 
Kokiuo pajautimu savo 
“gadnasties” tai ištariama. 
Kokiuo nužeminimu skamba 
žodžiai: “jaunas vaikėzas”. 
Taip, rodos, ir m&tai ant 
alaus bačkos palipėjusį iš
mintingą vyrą, gana storu 
pilveliu, žinantį visus apsiė
jimus, vyrą ir iš stuomens ir 
iš liemens. Tikrai “stalyčia 
išmintybės, bei zerkolas tei
sybės”, teisybės kasdieninės, 
buržujinės, bet dar galingos, 
giliai šaknis įleidusios. Argi 
ne tokiom akimis žiūrėta į 
mūsų tautišką judėjimą? Tai, 
girdi, vaikėzu, visokiu ten 
plunksnabraižiu darbas. Ar 
jie žino, kas tai yra gyveni
mo (vidurio, aukso, vidurio!) 
išmintis! Šitie pranašavimai 
velniop nuėjo. Bet vidurio 
išminties apaštalai, tai ne to
kie žmonės, kad kartą į balą 
įklimpę vėl nesikeltu ir vėl 
nebristu naujon balon. Pra
sidėjo liuosybės judėjimas. 
Et, ką tie vaikėzai, snargliai 
padarys, ką jie ten savo lie
žuviais išmals. Bet tie vai
kėzai išjudino dėlto amžiais 
sudėtus pamatus ir buvo va
landa, jog rodėsi, kad visa 
tatai akiemirksniu subyrės. 
Rodos, ta didžioji suirutė 
kiekvieną dorą žmogų turėjo 
pamokinti, kadį reikia prieš 
vėją pūsti. Bįet išmintingi 
vyrai vėl išlipo iš balos, vėl

Rockford, III.
17 gr. čia buvo Liet. Ukė- 

sų Kliūbo parengtos prakal
bos. Kalbėjo Kirtiklis iš 
Boston, Mass, ir p. Balevi- 
čius iš Chicagos. . Kirtiklio 
kalba žmonėms patiko, nes 
jisai kalbėjo apie darmpinku 
vargus. Tarp kitko jis^i nu
rodė, kad vienoj Bostono ge
ležies liejinyčioj, kada tenai 
vyrai dirbo, gaudavo po $15. 
Dabargi, kada pradėjo mo
ters dirbti, tai gauna $8. Po 
prakalbos buvo deklamuota 
Jovaro eilės ir rinkta aukos. 
Surinkta $8.00. Antrasai 
kalbėtojas Balevičius kalbė
jo apie Vincą Kudirką ir apie 
tėvynės vargus. Klausyto
jams tik labai nepatįko, kad 
jisai baisiai užgauliojo kitas 
tautas, Lietuvoj gyvenančias, 
prilygindamas jas prie kiau
lių. Jam atkirto pirmasai 
kalbėtojas, sakydamas, kad 
tokiu būdu ir amerikiečiai tu
rėtu išvyti lietuvius, nes šie 
nekovojo čia už laisvę. Tuo 
tarpu, kaip tai gražu, jog 
amerikiečiai taip nesielgia, 
p. Balevičius dar buvo bemė
ginęs plūstis, bet jo jau nie
kas neklausė... %

K. Ž. Striška.
Pittston, Pa.

“Kova” ir “V. Liet.” pra
neša apie kilusias tarp pitt- 
sįoniečiu riaušes. Dalyvau
jančios ypatos: “Draugo” re
daktorius p. Kaupas ir kun. 
Struckus. Jaunasis kunigas 
pasakodavęs, kad jeigu pa- 
rapijonys žinotu, kas dedasi 
klebonijoj, tai po pamatu pa
dėtu dinamito ir išneštu į pa
danges. Už tu slaptybių iš
davimą kun. Kaupas praša
lino kn. Strucku nuo vietos. 
Bet už jį užstojo visa parapi
ja, o moterėlės pakėlė net 
buntą. Reikėjo šauktis po
licijos. Po maldy buvęs mi
tingas ir parapijonai nutarę 
prašyt kito kunigo. 0 tai 
dar nebentkoks kunigas, tai 

1 vadovas!

Lietuviu Dailės Draugija 
nutarė prenumeratos keliu iš
leisti Jaroševičiaus kryžių al
bumą. Kaina 2 r. 50 k. Pas
kui daugiau apsieis. Lietu
viu liaudies menas vos dabar 
tepradedama tardyti. Dėl et
nografu, praeities tardytoju, 
ir apskritai dėl mūsų kultū
ros istorijos tai turi svarbu
mą. Bet kad kryžių albu
mas prisidėtu prie sutvėrimo 
lietuviško stiliaus, labai abe
jojame. Kas atgyveno savo 
amžį vargiai bepakils.
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SENIAUSIAS RUSIŠKAS

DAKTARAS
B. L. 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 South Boston arba 
524 Roxbury. Gyvenimo vieta 
19 Gaston St., šalę Warren St., 
Roxbury, Mass,
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Vietines Žinios

SEVEROSBALSAMAS PLAUČIAMS
neikiu vartoti= =-D

išsivystyti

Geras vaistas kaip suaugusiems taip ir vaikams.

Štai ką apie jį sako p. Fr. Klukaszewski iš Natrona, Pa.:

jų yra vienas

W. F. Severą Co. ceda^p,ds

4>

Lengvas, Greitas Būdas

Adresas:

TIKRA DEGTINE

kai. Prasidės 7_val.

........

pusbrolio 
gub., Ra- 
Turiu la- 
atsišaukti

Dvejopo dydžio: 25 c. ir 50 c. Parduodama visur aptiekose.

“Daug yra gyduolių ir sirupų nuo kosulio, bet, mano nuomonė, geriausias 
tatai Severos Balsamas Plaučiams. Juo išsigydžiau nuo iš seno kankinusio mane kosulio, 
išsigydė ir kiti mano draugai, kuriems tik jį rekomendavau.” u

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

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

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

Lock Out ? You’d better 
take care of Yburself

Galvos skaudėjimas, gerklės sope, 
skaudėjimai krūtinėje, šonuose, pabrinkę 
muskulai ar kitokį slogų ženklai neineis 

i sunkų padėjimą jeigu vartosL

Dr. Ricnter io 
PAIN-EXPELLERI 
sulyg to, kaip yra nurodyta ant pake
lių; 25o. ir 50c. už bonką. Sergėkis 
pamėgdžiojimų ir klastavimų, žiūrėk 
tik kad butų Inkaras ir mūsų vardas. 
P. AD. RICHTER>& CO., 215 Pearl St., New York.

Richtcr’io P11I6h yra geros nuo viduriu 
sukietėjimo. 25c. ir 5Oc.

2D23 Cross St., Boston, Mass

........................  ■' I—.—.. I —.................. I-. ---------------------- -..........- - - ■ ■ t -

E. Cambridge, Mass, 
sukako sąvaitė po Kalėdų ir 
vėl visokios linksmybės. Bu
vo apie tuzinas krikštynų ir 
visose alaus, kaip vandens. 
Vienoje buvo net 20 keisu ir 
viena bačkutė alaus. Gali
ma suprasti, kokios ten buvo 
kalbos ir apsiėjimai. Aš ti
kiu, kad laukiniai žmonės 
daug gražiau apsieina.

Sausio 7 d. jaunu vyru lie
tuviu kliubas ruošia pasikal
bėjimą ant temos: ar reika
linga tautystė. ’ Paprastai su
sirinkimus lanko 15 vyru. 
Kitiems daugiausia rūpi bu- 
teologija. Antanėlis.

Cambridgeport. — Vietinė 
lietuviu angliška vakarinė 
mokykla parengė paskutinę 
pr. metu dieną labai linksmą 
vakarą. Visu pirm buvo ro
domi iliustruoti paveikslai iš 
Naujosios Anglijos. Toliaus, 
vedant zdrg. Selemonavičiui, 
vietinis Laisvės choras pa
dainavo keletą puikiu daine
lių. Pabaigoje griežė Ravic- 
kio orkestras “Lietuvą”. 
Publikos prisirinko pilna sve
tainė, nors oras buvo labai 
prastas. Kazys Armonas.

Policmanas Maguire turė
jo susirėmimą su dvejais vy
rais Roxbury j ant Newcombe 
gatvės, kada jis bandė juos 
suareštuot. Pirmiausiai su
imtas liko John Sumpter. Jo 
draugas Henry Moore sten- 
gėsi jį paliuosuoti. , Policis- 
tas pavartojo lazdą ir gero
kai apkūlė abu kaltininkiD 
Moore liko gerokai sužeistas 
ir pasodintas į kalėjimą už 
kėsinimąsi padėt pabėgt 
areštantui.

Pėtnyčioj, 5 sausio, 
gražus, oras be sniego ir 
taus. Pūs lengvas vėjas iš 
vakaru.

GERI KAMBARIAI.
Kas nori gauti gerus kambarius 

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

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

su 
be 20 metų senas laikraštis

bus 
lie-

Prieš pat North Station 
bus pastatytas 10 lubv na
mas greitoj ateityj. Tokiu 
augšty namu Bostonas dar 
neturėjo.

Seredoj apie pirmą valan
dą pd pietų vežti pinigai iš 
National Shawmut banko 
Devonshire gatve, arti Wa
ter gatvės. Maišas, kuriame 
buvo dešimtukai ir ketvirčiai 
(kvoteriai), praplyšo ir sidab
riniai pinigai išbirėjo ant 
gatvės. Didelis žmonių bū
rys susirinko žiūrėti. Vai
kai apspito rinkti pinigus. 
Daug vargo pakėlė klerkai ir 
tarnai, kol nors kiek surinko 
pinigus ir apginė juos nuo 
publikos. .

Šią sąvaitę reikėjo nužu
dyti elektros kėdėj Silas’ą N. 
Phelps, kuris yra pasmerk
tas mirtin už užmušimą šeri
fo Emmett Haskins’o. Jis 
sėdi Charles Street kalėjime. 
Jo apginėjai išrado, kad jis 
liko areštuotas ne pagal kon
stitucijos įsakymus ir atsi
šaukė į augščiausį Jung. Val
stijų teismą. Atsakymas ateis 
apie 20 sausio. Apie tą 
ną įvyks ir nužudymas, 
teismo nuosprendis liks 
tvirtintas.

die- 
jei 
už-

Ponia Susan FitzGerald ei
na ant Bostono mokykly per- 
dėtinės. Ji tikisi likt išrink
ta. Netoli kas diena ji lai
ko prakalbas jei ne salėse, 
tai ant gatviy kampy. Ji 
yra smarkiausia sufrągiste 
Naujojoj Anglijoj.

— rO--- ■—
nigo Richesono 

* 15 sausio, tad 
nuoja i Bosto- 

kurie gyvena

Not4inf" sustabdyti kosulį, užkimimą, krupus; išsigydyti
* _ * m skaudamą gerklę, bronchitį kriokulį; neleisti

pavojingoms plaučiu ligoms.

K Geriausia sergėtis nuo nusišal-
§ dymo.
§ Nusišaldžius—tuojaus reikia 

išsigydyti
Gi išsigydyti geriausia galima 

h Severos Plotkelčmis 
M nuo Peršalimo ir Gripo.

(Severa’s Cold and Grip Tablets)

Jos greitai g*ydo slogas ir gripą, pra- 
šalina ju blogas pasekmes ir jus 

NĮ jaučiatės tuojau geriau.
3® Kaina dėžutei 25c.

Dispepsija sergantieji retai kada esti 
gerame ūpe, taipgi nepažįsta links
mumo ir tie, kurie serga viduriu su
kietėjimu.

Kas tomis ligomis serga, tiems 
reikia vartoti

Severos 
Balsamas Gyvasties 

(Severa’s Balsam of Life)

Tas vaistas gydo dispepsiją, kepenų 
ligas, nerviškumą ir viduriu 

sukietėjimą.
Kaina bonkai 75c.

Gaunama nusipirkti visur aptiekose ir vaistų sankrovose. 
Jei kas jums siūlytų vietoj Severos kitokias gyduoles, neimkite.

Norėdami gauti gerą daktarišką patarimą rašykite adresu:

Virginijoj. Kiek matos iš 
valdžios prokuroro veiksmo, 
Richeson bus teisiamas kai
po pirmo laipsnio žmogžudis'.

So. Bostone ant D gatves 
liko suimtas William Byrnes 
už nužudymą savo pačios. 
Kaimynai girdėję, kaip ji rė
kusi, d<ada jis ją mušė, vie
nok ji liko dar gyva. Kada 
ji negalėjo jau kalbėti ir ar
tinos prie mirties, vyras pa
šaukė daktarą. Ji numirė li- 
gonbutyj, bet .kalbėt negalė
jo ir nepasakė apie mirties 
priežastis. v Examenavimas 
parodė, kad ji buvo baisiai 
sumušta. Jos vyras laikomas 
kalėiime ir už jokią paranką 
neišleidžiamas.

y

Šiomis dienomis išlaikė eg-1 
zameną ant aptiekiamus lie
tuvis K. Šidlauskas, kuris 
dirbo pas E. Daly, 18 Broad
way.

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

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

Pajieškojimai.
Pajieškau pusbrolio Aliako Šimansko, 

paeina iš Vilniaus gub., Traky pav., 
Stakliškių par., Bagdoniškių sodžiaus. 
Kas apie jį žinote arba jis pats, malo
nėkite pranešti šiuo adresu:

Antanas Adomaitis
80 Waien st., Montello, Mass.

Pajieškau švogerio Franciškaus Lu- 
žecko, paeina iš Kauno gub., Jurbarko 
volosties, kaimo Antkalniškių. Pirmiau 
gyveno Bostone po No. 6 Morton st., 
ir jau 9 metai, kaip išvažiavo nežinia 
kur. Jis pats, jei gyvas, arba kas apie 
jį žino, duokite Žinią šiuo adresu:

Jonas Mickevičia
300 W. 4th st., So. Boston, Mass.

DIDŽIAUSIA BOSTONE

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

Šampano, Alaus, Eliaus 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 prisiusią) 
orderius per expręsą. Rašykite lietuviškai.

WILLIAM ZAKON & CO.

B
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Jeigu jus kada reikalausite

TIKROS RUGINES arba BOURBON DEGTINES
Tai ateikite pas mus, nes mus DEJOTTINĖ yra išsistovėjus inedyj ir 
užpečėtyta Jungtinių Valstijų sandėliuose, taipgi užpečėtyta bonkose po 
priežiūra Jungtinių Valstijų valdžios vientik dėl mus.

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

BURKE, GALLAGHER & CO.
396 ATLANTIC AVE., N,!'tftlRA<$n5 BOSTON, MASS.

Parduodame zorčIaiH už visai žemas kalnas.'

Pajieškau dėdės Mateušo Milickio, 
Kauno gub., Šiauliy pav., Vaiguvos pa- 
rap., Daustorių sodž. 20 mėty kaip A- 
merikoj. Taipgi pajieškau 
Benedikto Budračio, Kauno 
šeinių pav., Vikraičių sodž. 
bai svarbų reikalą. Meldžiu 
ant Šio adreso:

Feliks Milickis
264 Hamilton st., Grand Rapids, Mich. J

Reikalingas
BUČ1ERIS, kuris kalbėtų lietuviškai, 
lenkiškai ir angliškai. Gera mokestis 
atsakančiam vyrui. Atsišaukit iš Bos
tono ir jo apielinkes. Kreipkitės prie: 

^ENDICOTT MEAT MARKET
13-15 Causeway St., arti North Station 

Boston, Mass.

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

Susirinkimai.
162 L.S.S.kuopos susirinkimas atsibus 

nedėlioj, sausio 7 d., 1912 m., 9:30 vai. 
ryte po No. 112 Salem st., Boston,Mass. 
Malonėkit visi draugai atsilankyti, nes 
yra daug svarbių reikalu apsvarstyt.

Sekr. M. Kazlauskas.
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.

Ateinančio] nedalioj 7 sausio svetai
nėje 376 Broadway bus koncertas. Tarp 
kitko kalbės Džian Bamba ir dar bus 
vienas perstatymas, labai juokingas. 
Įžanga visiems dy 
vakare.

AKUŠERIJOS MOKYKLA
Lietuvės, mokančios lietuviškai rašy

ti ir skaityti ir norinčios tapti akušerė
mis, išlavinu ir prirengiu prie egzami
nų (State Board of Health!. Tinka
miausias laikas akušerystės mokytis 
tarp 21 ir 35 inety. Kreipkitės:

Dr. A. L. Graičiūnas
3310 So. Halsted St., Chicago, 111.

Telephone Port Hill 504

ADVOKATAS
ATLIEKU VISOKIUS REIKALUS

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

Kalbu lietuviškai 
lenkiškai 
rusiškai 
latviškai

Morris Katzeff
294 Washington St.

Room 738 BOSTON, MASS

LIETUVIŠKAS GRABORIUS

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

833 Cambridge St.
E. CAMBRIDGE, MASS.

Telephone Cam. 1025 W.

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

SAVININKAS IR FABRIKANTAS

Garsių Lietuviškų—Lenkiškų Vaistų
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Perkant žiūrėk, kati butų tu markė, 
o Kausi teisingiU.

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

Išeina kas Pėtnyčia Chicago, 111.
Laikraštis, “LIETUVA”, 8 puslapių, didelio formato, redaguoja

mas geriausių retjaktorių, 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 pašelpmių, teatrališkų, biz- 
niškų ir kitokių draugysčių.

“LIETUVOS” prenumerata Suvienytose Valstijose Šiaurinės 
Amerikos: Metams $2.00, pusei metų $1.00. Kanadoj ir Mexikę: 
Metams $2.50, pusei metų $1.25. Rosijoj, Lietuvoj ir kitose užni- 
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, Ill.

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

GOLDEN WINE CO
# ------- Importuotojai visokių-------

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, pusbačkiais ir baČ-. 
komis. Labai pigiai parduodam tiems, kurie duoda didelius orderius dėl 
Balių, Gužynių ir Veselijų.

Męs esame vieni iš seniausių prekejy Bostone. Su mumis niekas ne
gali susilygint gerume ir pigume tavory. Męs perkame viską už grynus 
pinigus ir daug, todėl męs galim pigiau parduot, negu mažesni nuperka. 
Vienas pabandymas jus pertikrins, kad męs išleidžiam gerinusį tavorą vi
soj Naujojoj Anglijoj. Męs užlaikom viską, kas rišasi su likierių skyrių. 
Niisiunčinine tavorus ir per expresą. Kalbame lietuviškai, latviškai, len

kiškai ir rusiškai. Nepamirškit mūsų adresą.

352=354 HARRISON AVE., BOSTON, MASS.

50,000
KNYGŲ

Vysai Dykat Del Viru
Ta knyga yra stebuklinga ir ąiuata yra tyk del vyru. 

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima krauja 
arbasypili,nubiegimasieklos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išmietinius, negromulavitna, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, mtn»- 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai Įgautas lygas, 
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidomas sava 
naniuse 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 vedea arba 
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktare, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku 
lygu. Tcmykit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
užmokant už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adresa ant 
žemiaus paduotu Jtuponn, katrų siusk mums šendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & CO., L 90 6 22 FrfA Ave»»e, OkarK

Godotinas Tatnista: Pagal Tamlsto* prlžadiejtna, aB noriečjau 
jogTainistaprisiustuniei man vysai dykai v6na jusu knyga del vyru.

BUK 
VYRAS

25c.
50c.

ir $1.10 
35c. 
25c. 
25c. I

Egiutero No. L 
Ęgiutero No, 2. 
Zmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis - 
Trejanka 
Linimentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Balsamas 
Antyląkson dėl Vaiky _ - -
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių 

,, nuo Kirmėlių del suaugusių 
Vanduo nuo Akių Skaudėjimo - 
Ugniatraukis - 
Skilvio Lašai - - -
Gyduolės užlaikyjnui Viduriavimo 

ir Kruvinosios
“Uicure” arba gydymas

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

Galvos Skauueiimo _ - 
Lašai nuo Dantų Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir 

Prakaitavimo Kojy
Geležinis Sudrutintojas Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaiky 
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippo - - I
Plaukų Apsaugotojas 
Muilas Plaukų Saugotojas 
Milteliai nuo Kepeny 
Valytojas Plėnių Drabužiuose - 
Rožės Balsamas - 
Kinder Balsamas -
Bobriaus Lašai -
Švelnintojas .... 
Kraujo Valytojas -
Nervų Ramintojas -
Egzema arba,Odos Uždegimas 

pas Vaikus . - - :
Groblevskiė Plcisteris

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

abelnai Skausmo ir Škorbuto $1.25 
Gyduolės ir Mostis nuo Parkų 

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

25c 50c

25c.
25c.
25c.
25e.
35c.
25c.
25c.
25c.
75c.

$3.50
!>0c.
10c.
10c.

50c. 
25c. 
15c.

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

$2.00 
$1.00
$1.25

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

$1.00 
25c.

$2.00 
$2.00

$50
'Kiekvienas lietuviškas štornikas taip

gi privalo užlaikyti visada musų puikias 
Lietuviškas gyduoles savo Storuose ant 
pardavimo, kad mūsų tautiečiai reika
laudami, galėtų pas savo Štorniką nusi- 
Sirkti ir nereilcalauty išduoti pinigus 

ovanai kokiems nors apgavikams ?tose 
apielinkėse. Štornikai, rašykite parei
kalaudami gyduolių, nes iŠ to geras už
darbis, ir parduokite' mūšų tyras Lietu
viškas Gyduoles, kurias męs gvarantuo- 
jame. Rašykite šiuo antrašu:

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

Vardas
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LAIVAKORTES
Kam gi Laivakortes pirkt pas kokį ten žydelį, kad galima gaut pas lietu
vį agentą atvažiavimui ir išvažiavimui net 9-niy kompanijy l-mos, 2-roa 
ir 3-čios klesos laivais?

Čia ir FMINKJLJS 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 York® 
nes aš užlaikau 2 offisu. Norėdami Pinigų siųst ir pirkZ Sifkorčių, prs 
šykit aplikacijos, pridėdami už 2 c. rftempą iŠ jums artimiausio offiso.

GEORGE BARTASZ1US 
261 Broadway, 558W. BroomeSt 
SO. BOSTON, MASS




