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AMERIKOJ mirtį, kaip jau dvi sriovi 
elektros paleista per jo kūną.

Vaikas nuskendo.
Lowell,Mass., 10 sausio.— 

Aną dieną buvo pražuvęs 
Kusecky septyniy mėty vai
kas Vladas Kuseckas. Šian
dien atrastas jo kūnas Con
cord upėj. Manoma, kad le
das įlūžo, kur jis ėjo, ir jis 
nuskendo. v

150 žmonių užsinuodijo.
Leavenworth, Kan., 10 

sausio.—Daugiau kaip . 150 
seny kareiviy Tautiškame 
Kareiviy Name arti šio' mies
to sunkiai apsirgo nuo užsi- 
nuodijįmo. Laike piety jiems 
liko paduota bulviy košė, su
maišyta su taukais ir mėsa, 
nuo kurios ir užsinuodyta. 
Daugelis nelaimingyjy gali 
numirti. Pietus valgė apie 
1500 žmoniy. Tvųli ją nuvir
to nuo kedžiy. Kiti išblyško 
ir apsvaigo. Pašauktos Se- 

Valdiškos krautuvės.
Washington, 9 sausio.— 

Socijalistą atstovas kongre
se Victor Berger padavė su
manymą, kad Washingtone 
būtą įsteigtos valdžios krau
tuvės, kuriomis galėtu nau- 
.dotis 50,000 valdišką darbi
ninką, čia gyvenančią.

Revoliucija platinasi.
Washington, 9 sausio. — 

Revoliucija Ekvadore liko 
tiek galinga, kad Jungtinią 
Valstiją sekretorius Knox 
pranešė Ekvadoro valdžiai, 
jog ji turės atsakyti už nu
kentėjusią savastį ir žmones 
Jungtinią Valstiją. Liepia
ma pačiai valdžiai iškalno 
apsirūpinti.

Nigeris hušovė šerifą.
Rochester, N. Y., 10 sau

sio. — Prasižengęs nigeris 
William Cwyman užmušė ^rs ir daktarai. Kada liko 
šerifą ir sužeidė kelis kitus 
žmones, tarpe kurią yra du 
šerifai. Jis paskui parbėgo 
namo ir užsibarikadavo. Ma
noma, kad jis užmušė tėvą 
ir motiną, kuriedu buvo jo 
namuose.

Plėšikai suimti.
Haverhill, Mass., 10 

šio.—Šnipas Wood pranešė 
čionykščios krasos skyriaus 
viršininkams, kad plėšikai 
kėsinasi išvogti krasos sky- 
rią Haverhill’io priemiesty j 
Georgetown’e. Prieš pirmą 
vai. nakties atvyko policija 
automobiliu. Policmanas,šni
pas ir krasos inspektorius 
pasislėpė viduj, o du polleis
tai pasiliko lauke. Apie ant
rą valandai prisiartino žmo
gus prie lango, pasidarė įė
jimą per jį ir įlipo į krasą. 
Prasidėjo imtynės tarp plė
šiko ir suimt jį norinčiąją. 
Tuo labiau buvo sunku su
imt, kad vagis šaudė, o kra- 
soj buvo tamsu. Vienok vis
gi pasisekė jį apgalėti.

Tame laike kitas žmogus 
vaikščiojo lauke. Kada po
liciniai artinosi prie jo, jis 
leidosi bėgt. Pradėta šau
dyti. Vagis atsiliepė šūviais. 
Vytasi kokią mailę, kol pa
vyko jį sugaut.. Iš abiejy pu
sią paleista 25 šūviai, vienok 
niekas nesužeistas. Vienas 
vagis esąs W. McDonald^ iš 
Vermonto, o kitas — John 
Claflin iš Bostono.

Gaisras.
Chicago, 10 sausio. -Ant 

W. Kinzie gatves užsidegė 
šiandien Creamery Package 
Manufacturing kompanijos 
n,amas. Blėdies padaryta už 
100,000 dolerią. Virš 200 
žmonią turėjo išbėgti iš 
Northland viešbučio ant No. 
Clark gatvės, kada jo stogas 
pradėjo degt.

Numirė kėdėj.
New York, 8-sausio.—Bu- 

vusis interpeterius New Yor-. 
ko apsivedimą biure Pilypas 
Managano, kuris nušovė sa
vo dukterį, einant jai iš mo
kyklos, kurios mokytoja ji 
buvo, liko šiandien užmuštas 
elektros kėdėj Sing Sing ka
lėjime. Jis liko pasodintas 
į kėdę 5:40 vai. ryte. Dar 
nepasakyta liko jam apie

sau-

patirta, jog nuo bulvią košės 
išsiplatino nuodai, tad ją iš
metė. Keista, kad dar ne
pasigailėjo. Paprastai prie
glaudą namuose žmonės yra 
maitinami išmotomis ir ne
švarumais. O juk prieglau
dose daugiausiai vaiky yra.
Arkliai sužeidė žmones.
Worcester, 10 / sausio. —Iš 

ugnagesiy vežimo No. 3 iš
trūko du arkliai ir leidosi 
bėgt. Mark Daley bandė 
juos sustabdyti, bet liko su
mindžiotas. Jis tąyp baisiai 
sužeistas, kad vargiai liepa- 
sveiks. Vežikas William 
Quinn du sykiu nukrito nuo 
vežimo. Antru sykiu kris
damas, jis skaudžiai susižei
dė dešinįjį šoną. Abu nuvež
ti į ligonbutį.

6000 dolerių už veršį.
North Easton, Mass., 10 

sausio.- W. Pichenor iš Oco- 
nomowok, Wis.,nupirko šian
dien veršį šiame mieste nuo 
Dolly Dimple. Veršis yra 4 
savaičių ir paeina iš parink
tos veislės. Jis bus nuvež
tas į Vakarinę Amerikos dalį.

Laivai neplaukioja.
Providence, R. L, 10 sau

sio.—Jau keli metai atgal 
nebuvo tokio šalčio kaip šį
met. Uostas ir įlanka taip 
užšalo, kad nėra galima lai
vams įplaukti. Šiandien ne
atplaukė nė vienas laivas iš 
New Yorko. Jei šaltis ne
sumažės, tai laivy plaukioji
mas tarp Providence ir New 
Yorko bus sustabdytas.

Gaisras,! bilijonas nuo-

New York, 10 sausio.— 
Ketverge prasidėjo New 
Yorke gaisus gaisras. Jis 
sunaikrho Equitable Life As
surance draugijos milžinišką 
namą ir netoli visą jos turtą 
ir dokumentus. Be to, sude
gė daug kitą namą. Banki
niam name buvo daugelis 
banką. Jy turtas sudegęs. 
Vos $50,000,000 pavykę iš
gelbėt. Mat, jie buvo geroj 
spintoj, kuri nesutirpo. Blė- 
dies padaryta už 1 bilijoną 
dolerių.

Naujas išradimas
Ely, Minn., 10 sausio.— 

Tūlas darbininkas Don Szi- 
roka nusižudė šiandien, atsi
guldamas ant dinamito ir pa
degdamas jį.

UZSIENYJ
Siunčia kazokus į Mongo- 

liją-
Peterburgas, 9 sausio.— 

Rusija šiandien pradėjo ga
benti kazokus į Mongoliją; 
valdžia aiškina, kad ten rei
kalaujama kazoku.

29 gruod. Mongolija ir Chi
nijos Turkestanas atsiskyrė 
nuo Chinijos, tad Rusija 
stengiasi paimti ju gyvento
jus po savo globa ir net tuo 
tikslu pasiusti kazokai, nors 
viešai Rusija negarsina savo 
užmanymo.

8 darbininkai žuvo.
Ruelle Sur-Fouvre, Fran- 

cūzija, 9 sausio.—8 darbinin
kai liko užmušti ir - 11 sun
kiai sužeista laike expliozi- 
jos valdžios laivyno dirbtu
vėj arti Angouleme. Ex- 
pliozija įvyko nuo gazo.

Ministerių permainos.
Paryžius, 10 sausio.—Val

diškos žinios šiandien skel
bia, kad jūrininkystės mipis- 
teris M. Delcasse užimsiąs 
užsienio reikalu ministerio 
M. De Selves vietą, nes pas
tarasis atsistatydina dėl Mo- 
rokos ginču. Jūrininkystės 
ministerio vietą užimsiąs ad
mirolas Germinet.

Laukiamas streikas.
Londonas, 10 sausio.—Vi

daus reikalu ministerija pra
neša, kad Anglijoj gali įvyk
ti milžiniškas darbininku 
streikas. Kalnakasiai bal
suoja, <ar reikalinga yra rei
kalaut minimum algų už dar
bą, t. y. kad darbdaviai tu
rėtu mokėt nemažiau paskir
tos sumos. Didžiuma bal
suoja už tokį reikalavimą. 
Darbdaviai tvirtina, kad jie 
nesutiks su darbininku rei
kalavimu ir be kovos nepa
siduos. Tikima, kad kils di
delis kalnakasiu streikas.

Siunčia kariumenę į 
Chin i ją.

Manila, Filipinai, 10 sau
sio.—Vienas Jungtiniu Val
stijų kariumenės batalijonas 
liko prirengtas išsiuntimui į 
Chiniją. Viskas sutaisyta 
taip, kaip į karę .einant. A- 
part sanitaru, amunicijos ir 
vežimu, pasiimta kanuolės ir 
kiti įrankiai. Kitas batali
jonas liks pasiustas artimoj 
ateityj. Kareiviai siunčiami 
apsaugot Amerikos turtą

Nukrito į jūres.
Londonas, 9 sausio.—Or- 

laivininkas Fowler; lėkė iš 
Beaulieu į Rytu Bourne ir 
nukrito, į jūres arti Wight 
salos.' Vienok jam pavyko 
išsigelbėti.

Streikas nesibaigia.
Londonas, 9 sausio.—Au- 

dinyčiose streikas vis dar ne
sibaigia. Darbdaviai apskel
bė, kad jei. darbininkai ne- 
grįžš į darbą ir nesutiks duot 
darbdaviams tiesos priimt į 
darbą neunijistus, tai būsiąs 
apskelbtas lokautas ir dar 
12,000 audėju būsią išmesta 
iš darbo.

Valstiečių sukilimas.
•Lisbon, 8 sausio.—Azam- 

bują paviete, arti Tagus u- 
pės, valstiečiai smarkiai agi

tuojami, kad girios ir žemės 
plotai arti ju ūkiu priklausą 
valdžiai ir valstiečiai privalą 
mokęt už juos mokesčius. 
Vakar apsiginklavo būrys 
valstiečiu šaudyklėmis, re
volveriais ir peiliais ir užpuo
lė ant ten stovėjusios kariu- 
menės. Susirėmime 4 val
stiečiai liko nušauti ir 20 su
žeista. Iš Lisbono liko pa
siusta raitoji kariumenė su
stabdyti riaušes.

Mieste San tarėm, 40 mai
lių atstume nuo Lisbono, li
ko užpulta bažnyčia ir 33 ku
nigai areštuoti. Jie kaltina
mi suokalbyj prieš valdžią.- 
Užpuolimą padarė republi- 
konu organizacija “Carbona- 
sas”,< kuri Portugalijoj yra 
gana galinga.

Chinijos reikalai.
Pekin, 9 sausio.—Preziden

tas Sun-Yat--Sen -pasiuntė 
telegramą valdžios ministe- 
riy pirmininkui Yuan - Ši - 
Kai’jui, kad jis atsisakytu 
tarnaut Manču dinastijai. Jei
gu jis neišpildys reikalavimo, 
tai bus apsieinama su juo, 
kaip su priešu, jeigu Pekinas 
liks paimtas revoliucijonie- 
riy.

Revoliucijonieriams kovoti 
padeda japonai. Daugelis 
ju yra kareiviais, dalyvavu
siais rūsy su japonais karėj. 
Japonai savanoriai eina muš
tis prieš Manču valdžią. Po 
keliu susirėmimu liko atras
ta nemažai užmuštu japonu, 
kas parodo, kad jie dalyvau
ja mūšiuose.

, Apie 10,000 sukilėliu iš 
Šen Si ir Šan Si provincijų 
atėmė atgal nuo valdžios 
miestą Šen Cov ir maršuo- 
ja užimti miestą Ho Nan.

Karalius grįžta namo.
Bombay, 10 sausio.—Angli

jos karalius Jurgis ir jo žmo
na šiandien įsėdo į laivą 
‘‘Medina”, kad grįžti iš Indi
jos namo. Skaitytojai jau ži
no, kad jiedu ten buvo nuvy
kę su tikslu apsivainikuot 
imperatoriaus vainikais.

Paryžius, 10 sausio.—Visą 
pastarąjį mėnesį eina vežiku 
streikas Paryžiuj. Streikuo
ja automobiliu ir žmonių ve
žiojimo vežimu vežikai. Čia 
juos samdo kompanijos. Ve
žikai, dirbanti pas privatiš- 
kas ypatas, turi mokėt po 1 
dol. kas diena į vežiku uniją, 
už ką jie gauna leidimą dirbt 
laike streiko. Tokiu būdu 
unijoj nestokuoja pinigu 
streikininku paramos išmokė
jimui ir kompanijos kenčia 
didelius nuostolius. Jos rei
kalauja, kad vaizbos minis
terija išleistu . uždraudimą 
taip elgtis unijai.

Neramumas Viktorijoj.
Rio Janeiro, 9 sausio.—- 

Valstijoj Espiritu Santo pra
sidėjo ; neramumas. Mieste 
Viktorijoj kareiviai šaudė į 
gubernatoriaus Catullo San
tos šalininku mitingą. Kele
tas ypatų liko užmušta ir su
žeista. Gyventojai mušė te
legramą valdžios atstovui 
Moreirai, kad apsaugotu ju 
gyvastį.

RUSIJOJ
Rengiasi kovot su ame

rikiečiais.
Kaikurie Dūmos spalinin- 

kai įnešė sumanymą apskelb
ti Amerikai muitu karą. Jie, 
mat, nori Ameriką pamokyt! 
Jie kviečia valdžią užkrauti 
dvigubus muitus už visus 
Jungtiniu Valstijų tavorus. 
Taippat imti nuo pūdo ir už 
tuos tavorus, kuriuos atga
bena amerikiečiu laivai. Ant- 
galo jie nori uždėti mokes
čius net ir ant tu tavory, ku
rie ligšiol liuosai ėjo. Bet ne 
pabaidys- laisvuosius ameri
kiečius Dūmos juodašimčiai. 
Visa savo našta tie mokes
čiai kris visypirma ant Rusi
jos žmonių. Dabar iš Ame
rikos gaunama ant 100 milij. 
rubliu bovelnos. Kaip tik 
bus uždėta didesni muitai, 
tuoj pabrangs bovelna, audL 
niai, perkeliai. O juos juk 
žmonės perka. Jeigu gi a- 
merikiečiai liautųsi bovelną 
gabenę, tai rusai bovelninin- 
kai, palikdami be konkuren
cijos,. tuoj pakeltu kainas. 
Taippat daug ūkio mašinų ir 
padargu dabar privežama iš 
Amerikos. Ir tik dėlto, kad 
jos pigios ir praktiškos, rusu 
mašinų fabrikai ir negali taip 
baisiai kelti kainas. Pasi
likdami be konkurentu jię, ži
noma, irgi pasinaudos proga.

Tai mat, kaip kapitalistai 
! UŽnori pakelt savo garbę 

žmoniy pinigus.

• ar- 
Dau-

Dabar valdžia pradėjo 
šiai su lenkais elgtis. I 
giausia kratų, ssuiminėjimy 
byly Lenkuose. Neseniai pa
tupdė daugybę zeceriy, kad 
streiką apakėlę, uždraudžia 
skaityti lekcijas net apie A. 
Mickevičiy. Liepia narny sa
vininkams Lodziuje mokytis 
rusiškai. Pagaliaus atima 
lenky kompanijos geležinke
lį tarp Varšavos ir Vienos. 
Ten ligšiol buvus lenkiška 
dvasia; kompanija savo lėšo
mis užlaikė daugybę mpkyk- 
ly, šelpdavo lenky mokslo į- 
staigas. Dabar valdžia nori 
tą geležinkelį surusinti, pa
naikinti šimtus jo mokyki y, 
priveisti ten daugybes šnipų.

Domazas Macochas ir jo 
sėbrai jau gavo apkaltinimo 
aktus, o vasario mėn. bus j y 
teismas.

Badas.
Daugelyj viety žmonės jau 

neturi ką valgyt. Duonos 
vietoje valgo kokią tai tešlą 
iš ąžuolų giliy ir kitokią prie
maišai. Ta duona juoda, kaip 
žemė, skįsta ir biauriai atsi
duoda. Bet ir ji jau baigia
si. Ligos platinasi, kaip'ma
ras. Kožnam kaime po 100 
—150 sergančią. Iš visur 
plaukia svietas pašelpos jieš- 
kodomas, o jos kaip nėra, 
taip nėra. Kas buvo sutau
sota per du paskutiniu metu, 
dabar jau išparduota. Tik 
kaip kur dar likosi ropučiy. 
Gyvuliai ir visi atliekami 
daiktai išparduota už pačius 
menkniekius.

Daugybės žmoniy visiškai 
neturi kuo dėvėti. Iš vieno 
Samaros g. kaimo rašo: “tri
jose totąriy grįčiose totoriai 
apsivilkę skylėtom sermėgo
mis, o po jomis nieko nėra. 
Vienoj grįčioj ant aslos guli 
krūva supuvusią šlamštą, o 
iš po jy kyšo galvutė nuogo 
išgeltusio kūdikio”. Iš Tur- 
gajaus rašo: “Aprėdaly, su
simildami, nors niekiausią! 
Ką tik gautumėt, nei minu- 
tos nelaukę, posiyskite. Vai- 
kučiy gaila. Šaltis 18° be 
sniego, o su vėju”.

O ministerių pirmininkas 
sako, kad tai sveiką žmo
nėms.

LIETUVOJ.

ir
Tėvynės garsai.

Apie liaudies namus 
tarp Amerikos lietuviu pra
dėta galvoti. Pas mus, tė
viškėje, jau yra keletą tokiu 
namu. ‘ Šu vaiki jo j tik Leipa- 
lingyj (Seinų p.), Kaynogub. 
bent keliose vietose. Mums 
težinoma apie Utenos ir Gai
dės liaudies namus. Ten žmo
nės gali rengti vakarėlius, 
draugijų susirinkimus ir 
šiaip jau pasišildyti. Tai 
begalo svarbus mūsų kultū
ros reikalas, ir apie jį beveik 
sykiu prabilo ir “Šaltinis” ir 
“Ūkininkas”. Męs tūkstan
čius sudedame bažnyčioms 
statyti, o neišsigalime bent 
šimtus kultūros reikalams 
išdėti. Gaidės liaudies na
mai apsiėjo 1.547 rb. Na
mai gražiai ištaisyti, išma- 
liavoti, viduje salė. “Vil
niaus Aušrai” gyvuojant, bu
vo sumanyta statyti žmonių 
namai ir Vabalnikuos(Panev. 
p.). Bet žuvo nuo valdžios 
smūgio draugija, žuvo ir 
gražus sumanymas. Mūsų 
kultūros reikalai baisiausiai 
kenčia nuo kietųjų nagy. 
Užtai žydėte žydi

Girtybė.
Kun.Tumas “Vilties” No.142 
apskaitė, kiek išgerta Laižu
vos parapijony nuo pat mo
nopoliu įvedimo. Štai ta 
toblytėlė. Ir kas metai gir
tybė vis kįla:

Palyginę šitas

Metais Kibiry Už Rubliy
1897..... .... 323... ........ 2.260
1898 .... .... 590.... ....... 4.153
1899..... .... 704............ 4.979
1900..........1,229.... ....... 8.856
1901..... ....1.916.. . .......  13.411
1902..... ...2.126.... ........ 16.306
1903..... ....2.392.... .......  18.382
1904..... ....2.351... ........ 18.036
1905..... ...1.949.... .......  15.687
190G..... ... 2.619 ... ........ 21.897
1907..... ....2.607..., ........ 20.980
1908..... ....2.534.... ...... . 20.665
1909..... ....2.603... ........ 22.023
1910..... ....2.809.... ........ 23.727

valdžios 
skaitlines, matome, jog per 
tryliką metu degtinės suvar
tojimas padidėjo penkius 
kartus. Ir vis didinasi.” Per 
tą, palyginamai trumpą, lai
ką įaižuviečiai pragėrė už 
211.362 rubliu. Kun. Tumas 
apskaito, kad jeigu gerokai 
išgerta ir kaimynu latvių iš 
Kuršo, tai vistik ant kiek
vieno, mažo ar didelio laižu- 
viečio išpuola po 4 rub. kas 
metai.

Tai, mat, kur dingsta 
žmonių pinigai. Męs anaip
tol nepaginame girtuokliu. 
Bet jieškokime gilesniu tos 
baisios girtybės šaknų. Juk 
visas pasaulis geria, bet nie
kur girtybė taip neatsiliepia, 
kaip tamsiojoj vRusijoj. Nu
skurdę kultūriškai ir mede- 
giškai žmonės galutinai skęs
ta alkoholio bangose. Tuo 
tarpu, kultūriškose sąlygose 
gana lengva atsispirti tai pra
žūtingai įtekmei. Žmonėms 
neleidžia šviestis, neleidžia 
rinktis, iš šalies baugu mo
kinti, nes už “agi taciią” tuoj 
pasodįs šaltojon. Amžiais 
užuiti žmonės per didžiausį 
vargą krapšto akis. Reikia 
kovoti su girtuoklybe, kiekkovoti su 
spėkos išneša, bet kas svar
biausia, reikia nuversti val
džią. Ir štai kas tėmytina

Mažiau išgėrė, 
kuomet buvo revoliucijos 
metai. 1905 m.išberta dviem 
tūkstančiais mažiau. Tuo 
tarpu, rodosi, tame tamsia
me žemaičiu kampely j už vis 
mažiausia turėjo apsireikšti 
revoliucijos įtekmė. Tik per-

simainius sąlygoms, kuomet 
žmonėms rūpės platus viešie
ji reikalai, sumažės girtybė.

Katalikų blaivininkai 
čia beveik nieko nepadės. 
Nesakau, kad Blaivybės 
draugija naudos neatneš. Ji 
išleido gana daug knygučių, 
ypač kalendorių, turi daug 
nariu. Tai naudinga. Bet 
šiandien, joks kunigu darbas 
neapsieina be politikos prie
šininku 'keikimo. Keikiasi 
ir plūstasi, kur tik prieida
mi. Taip pat daro ir blaivi
ninkai, kurie juk veikia ir 
kitose kunigu draugijose. O 
tas keikimas užuja, užbau- 
gina žmones, atpratina juos 
nuo viešu-reikalu. Žmogus 
ant visko pamoja ranka. O 
valdžia to tik ir nori. Ir taip: 
kunigai, gaišindami pirmei
viu ir socijalisty darbą Lie
tuvoje, ruošia naudingiausią 
dirvą caro valdžiai. O ten, 
kur nėra jokios gyvybės, kur 
nėra jokios kovos, ir viešpa
tauja kapiniu tyla, ten 
Valdžios rankos palaidos/ 
Ji deda savo leteną ant viso, 
kas gyvuoja dūr, kas kultū- 
riškumu kvepia. Ir pagaliaus 
męs susilauksime dienos, k 
da ir pačios klerikalu 
gijos išrodys valdžiai 
jingos. Kam, pasakyaji, 
tos “Saulės”, “Žagrės” rei
kia, ar negana čia Kislinskio 
ir zemskiu. Juk įsibėgėjusi 
valdžia jau nesusilaiko, nėra 
rybos jos apetitui. Ir po- 

j nai kunigėliai savo agitacija, 
bent iš dalies, kerta tą šaką, 
ant kurios jie patys tupi. Pa
našios, mintįs jau ne kartą iš
reiškiamos. Bet kunigai lai
žo valdžios rankas, kaip lig
šiol laižę. Tie žmonės nieko 
neužmiršta ir nieko neišsimo
kina. Jau Vilniaus guberna
torius neleido net kuniginiu 
draugijų “Šviesos”, “Ryto” 
ir net zitiečiu draugijos. Čia 
jau, rodosi, reikėtų užmiršti 
nuolankumas. Bet klausy
kitės ką rašo “Viltis:” “...Ir 
baisoties Vilniaus lietuviais 
nėra ko, jie čia dar taip silp
ni, tiek dar mažai teturi, kad 
niekam ir nieku jie negali 
kliūti...” '

Tai tiktai tiek gali pasaky
ti klerikalai ant valdžios sta
tumo! Jie nenurodo į priežas
tis, jie mėgina šunuodegjau- 
ti, kobiaunausia nusižemin
dami. “Išmeskite mums šun- 
kaulį, rhęs juk tokie nuvar
gę, tokie ubagai. Ar męs 
jums ką blogą padarysime!”
Taip kalbėjo ir Gaigalaitis. 
Prūsu seime: “leiskite lietu
viams nors tikybą išguldinė- 
ti tėvu kalba. Juk tai ne bai
su. Jie visvien išnyks.” Ta 
vergo kalba iššaukė pasibiau- 
rėjimu protestą visuose, be 
išimties, lietuviu laikraš
čiuose. Bet viltininkai jau

Kas dar neužmiršo žmoniškai 
kalbėti tąjį jie suodina ir su 
purvais drabsto. Renegatas 
Smetona mano, kad Rusijoj 
ir Lietuvoj amžini Stolypmo 
įstatymai. Bet lietuviu tau
ta, ačiū Dieviui, ne renegatu 
tauta. Revoliucijos laiku, 
per Vilniaus Seimą, ji parodė 
ko ji nor ir k o trokšta. 
Tuomet pono Smetonos drau
gai atsiėmė, kiek tik reikė
jo, dvasišky antausiu. Tuo
met jie ir raudonavo, ir bąlo 
ir... stebėjosi. Jie kitaip per
sistatė žmonių atstovus. Męs 
neabejojame, kad viltininkai 
savo Miku atsiims iš žmonių 
atstovu ir savo algą...



SPAUDOS BALSAI

Apie vaiku švietimo reika
lus nuosekliai kalba p. Valys 
“Lietuvos” Nl.

“...Geriausia būty neleisti vaiky į 
parapijines mokyklas* o leist- juos į 
“Pablic School”, kur yra išrūpinta lie- 
tuviy kalbos išguldimas. Drauge reika
lauti, kad pati valdžia praduty rūpintis 
valdžios mokyklomis, kokios jos nebūty, 
kad visose mokyklose būty dipliomuoti 
mokytojai, kad programa mokinimo bū
ty maždaug sulyginta ir kad pačios mo
kyklos būty po priežiūra mokyklos ko
miteto, priežiūrinčio valdiškąsias mo
kyklas.”

Tuo tarpu eks-socijalistas 
ponas Graičiūnas paduoda su
manymą prašyti Chicagos ar- 
civyskupo pagerinti parapi
jos mokyklas. Ant to jam 
teisingai atsako p. K. Valys:

“...Paleistuvingas kunigas, bet mo
kantis geras duokles vyskupui, atras vi
suomet užtarimą pas dvasišką vyriau
sybę. Tas pats ir čia atsitiks. ”

Vil-“Lietuvos Žinios”, 
niaus1 pirmeiviu laikraštis, 
kreipiasi į savo skaitytojus:

“...Sunkiausiuose iš kiekvieno atžvil
gio laikuose teko “L.Žinioms” užgimti. 
Svietiškos reakcijos bangos siautė ap
linkui, lauždamos ir nuplaudamos visa 
kas su jomis viena vaga plaukti prieši
nosi. Vos maža žmoniy kuopelė išdrįso 
tuomet užžibinti demokratiškos minties 
žiburiuką... Tamsybės dar ir dabar ne- 
išsiblaškė, vėjai ir audros tebesiaučia, 
žiburiukas tečiau, nors ir pučiamas ir 
gesinamas, vis dėlto bežiburiuoja.”
' “L. Ž.” kreipiasi į visuo
menę paramos. Mums ir ro
dosi, kad “L. Ž.” yra dabar 
gerose rankose ir, kiek tai 
galima, bepartyviškai veda- 

-mos.

“Draugas” mėgina rokuo
ti pereitu metu laimėjimus. 
Bet nesiseka nebągui, nes jo 
partija visam pasaulyj praki
šo. Ir dėlto p. redaktorius 

riečiasi talkon kokius-tai
kus-pranašus. Vienas nu- 

*avo, kad* Portugalijos 
uka žus, antras, jog 

opucū baigsis vokiečiu kai
zerio galybė, o vokiečius už
valdys ar respublikiniai a/ 
socijalistai, o patsai ponas 
Kaupas mėgina pranašauti, 
jog šįmet numirs popiežius. 
Kad Portugalijos respublika 
ir vokiečiu socijalistai labai 
graudina gailiąją pono Kau
po širdį, tai juk visas svietas 
žino. Bet kuo galėjo įsišok
ti p. Kaupui jo vyriausis 
perdėtinis, kad jisai jį taip 
nori į kapus nuvaryti. Ak,. 
tai, galbūt, popiežiaus raštas 
apie kunigu gaspadines...

Hearsto laikraščiuose pasi
rodė redakcijos straipsnis, 
kur sakoma, kad Jungtinės 
Valstijos pirmiausiai turėtu 
pripažint 'Chinijos respubli
ką. Tarp kitko sakoma:

“Laisvės jieškanti Chinijos piliečiai 
kontroliuoja 18 provincijy ir turi įstei
gę sostmiestj. Jie išrinko vyriausiu val
džios sutvarkytoju gerinusį ir gudriausi 
senoviškosios imperijos žmogy.

Kaip Francūzija padėjo mūšy šaliai 
iškovoti laisvę mūšy mirties ir gyvas
ties kovoj už laisvę... taip Amerika da
bar turėty būti pirma, kuri pratiesty sa
vo pagelbos ir simpatijos ranką tiems 
senoviškiems ir gerierhs žmonėms, ku
rie mušasi iš tamsos ir despotizmo Ura
nijos į šviesą ir laisvą gyvenimą”.

‘’Viltis” pran’eša naujieną.*
“Šeiny vyskupas Karosas padavė 

Suvalky gubernatoriui prašymą, kad 
vyskupijos konsistoriją, seminariją per
keltu iš Šeiny Lomžon.”

Veikiausia tai pletka. Bet 
jeigu būtu teisybė, męs lin
kėtume vyskupui laimingos 
kelionės.

Kaip praneša “Lietuvos 
Ūkininkas”, tai D-ras K. Gri
nius jau paleistas iš Kalvari
jos kalėjimo. Bet byla dar 
nepasibaigus. Dabar eina 
smarkus tyrinėjimai apie Ma- 
riampolės ūkio parodos įren
gėjus. Kas, esą, įrengęs 
parodą: inteligentai ar val
stiečiai. Jau pradeda šnai
ruoti ne tik į ūkininku drau
govę bet ir į pirklybos drau
giją “žagrę” V

Neniekinkite!
% ______ _____

‘ Mūsų gyvenimas yra taip 
skaudus, taip žiaurus, bjau
rus ir nuobodus, kad nusi
šypsojimui, rodos, nėra vie
tos. Čia badas, ten ašaros; 
čia kraujas, ten kankynės; 
čia rūpesčiai, ten purvas; čia 
mirtis, ten ligos. Milijonai 
žmonių liko suvaryti likimo į 
milžiniškus miestus, kur jie 
turi gyvent susigrūdime, be 
tyro oro ir šviesos, be gražiu 
reginiu ir garsu. Tu žmonių 
nelinksmina skaistus saulės 
užtekėjimas ir stebuklingai 
gražus jos nusileidimas; ju 
dvasios negąivina viturėlis 
giesme; jiems gyvumo nesu
teikia pavasaryj pražydusios 
vyšnios ir jievos; jie negauna 
sėdėti prie čiurkšlenančio u- 
pelio, kuris tartum pasakas 
sako; jie nesivolioja ant ža
lio žolyno ir nekvėpuoja į sa
ve gardaus aromato. Mies
tas—tai troškumo, susigrūdi
mo, dūtkiu,purvo,bakterijų ir 
po akmeniu pakavotos gam
tos vieta; čia viešpatauja di
džiausia apgavystė, vagystė, 
skriauda, žiaurumas ir kan
čios. Į čia susispiečia mili
jonai žmonių dirbti, vogti, iš
naudoti, apgaudinėti ir su ki
tokiais tikslais. Didžiausioji 
žmonių dalis atvyksta į čia 
dirbt. Ir juos pristato prie 
darbo taip, kad visos ju pa
jiegos lieka įtemptos ir pusė 
ju gyvenimo laiko sugaišina
ma prie darbo. Turbūt, ne
reikės aiškinti, kaip sunkus 
yra tas darbas, kaip menkos 
algos už jį ir kaip dar sun
kesnė yra bedarbė. Darbas, 
vargas, rūpesčiai ir nesvei
kata taip sudarko, taip ap
temdo žmonių gyvenifhą,kad 
nieko saldaus, nieko gyvo ja
me nelieka. Prasideda mo
notoniškumas, dvasiškas nu
puolimas, kuriedu veda mi
nias prie girtybės, ištvirki
mo ir saužudysčiu. Ideališ- 
kumas, energija išnyksta. 
Net ^pradėjusieji ką-nors 
veikti išėjimui iš to bjauraus 
padėjimo pailsta, apsnūsta. 
Atsiranda būtinas reikalas 
kuomi-nors žmones atgaivin
ti, suteikti jiems energijos, 
palinksminti.

Didžiausiais ir beveik vie
ninteliais miesto gyventoju 
gaivintojais, judintojais ir bu
dintojais yra rašėjai, laikraš
tininkai, mokytojai, kalbėto
jai ir aktoriai.

Apie visus čia nekalbėsiu, 
nes perdaug vietos užimtu. 
Ištarsiu žodį-kitą apie akto
rius.

Profesijonališku aktorių 
męs lietuviai kaipir neturi
me. Kur jie yra; tai vis mė
gėjai. Labai gerai tiems, 
kurie mokame vietinę kalbą: 
męs galime nors kas diena— 
jei tik kišenius išneša ir ap
linkybės daleidžia — lankyt 
angliškus teątrus, bet juk di
džioji lietuviu dalis nepažįs
ta vietinės kafbos. Didelė 
laimė jiems yra krutanti pa
veikslai, vienok gyvas veiki
mas ir gyva kalba yra kelis 
sykius labiau įspūdinga ir pa
mokinanti, negu paveikslai 
ir rašytas žodis.

Aktoriai išvelka žmogaus 
mintį iš nuobodumo, mono
toniškumo ir užsisenėjimo, o 
pastūmėja į naujo veikimo 
šviesą.

Lietuviu didelė dalis ne
moka skaityt, o ir mokančių
jų tik retas pilnai supranta,' 
ką reiškia rašytas žodis. Ak
torius gi perstato gyvą idėją. 
Kiti tik tuomet ją supranta, 
kada girdi gyvus žodžius iš 
žmogaus lūpų, mato jo veiki
mą. Aktorius padaro gyvo
mis kiltas mintis. Neveltui 
garsus vokiečiu poetas Goethe 
sakė, kad keli geri Vokieti
jos aktoriai greičiau suvokie- 

tįs Lenkiją, negu šimtas tūk
stančiu kareiviu. Męs nuo 
savęs galime tarti, kad mu
su scenos mėgėjai daugiau 
atlieka, negu visi iki šiol išė
jusieji laikraščiai. Ir jei tik 
jie dar sparčiau darbuotus, 
jei dar tankiau rengtu per
statymus, tuomet dar labiau 
padėkavotu jiems greita at
eitis.

Begėdiškai elgiasi tie žmo
nės, kurie niekina mūsų vos 
augt pradėjusią sceną, kurie 
skelbia, jog jei nėra galima 
atsakančiai veikalo fsulošt, 
tai, esą, nereikia visai lošt. 
Jau nesykį visokie Vargoma- 
čiai išpeikė jiems nepatinka
mus veikalėlius ir mūsų sce
nos mėgėju veikimą išvadi
no teatro prostitucija.

Lengva bile ką nupeikti ir 
išniekinti, bet užristi ant sce
nos tokius Vargomačius, tai 
vargiai kokie talentai iš ju 
išsiveržtu. Jeigu senis atsi
sės, kur vaikai žaidžia ir ko- 
lios juos už nemokėjimą tie
siai pastumti ritulio, tad vai
kas drąsiai jam gali atkirsti: 
‘ ‘Meldžiamasis, pirma pats 
pastumk, o paskui mane kal
tink. Gal pats nei tiek ne
mokėtum žaisti, kaip aš. ”

Męs turime džiaugtis, kad 
atsiranda žmonės, kurie šio
kiu ar tokiu būdu palinksmi
na publiką, . kurie suteikia 
žmogui smagu nusišypsoji
mą, kurie ištraukia jo mintį 
iš rūpesčiu dumblyno ir mo
notoniškumo, o pastūmėja ją 
į naują kelią ir šviesą. Ir 
juo tankesnis tokis veikimas, 
juo geriau.

Reikia atsimint, kad ne ge
nerolas atlieka didžiausią už
duotį karėj, o paprasti karei
viai. Ir žmonių pasilinksmi
nimą, užsiganėdinimą ir ener
gijos atgavimą suteikia dau
giausiai mažieji aktoriai, ma
žesniais veikalais, negu ope
ros ir j u aktoriai.

Yra svarbu, kad korespon
dentai neniekintu mūsų ak
torių mėgėju veikimo, nes 
tai yra milžiniškas ir šventas 
darbas. Jei yra daroma kri
tika, ji turi būti aprubežiuo- 
ta ir pagelbstinti aktoriams.

A. Montvidas.

Girtuoklių atydai.
Šiandien ir girtuokliui rei- 

kalingas mokslas. Gerti ir 
velniukus matyti į pusę me
tu pataikys kiekvienas vaikė
zas. Bet gerti ir būti svei
ku nedaugeliui pasiseka. Ži
noma yra, jog daugelis gir
tuokliu serga proto ligomis, 
daugelis numiršta nuo džio
vos ir plaučiu uždegimo, ju 
gyvenimas yra daug trum
pesnis, negu blaivu. Bet at
siranda kartas nuo karto 
žmogus, kuris gėręs visą am- 
žį, gyvena iki 80 metu ir dar 
po myrio, jeigu pažiūrėjus 
jo organu, pasirodo gana 
sveikais. Matomai, tik koks 
atsitikimas jį užmušė. Pa
prastai daktarai apstoję ap
link tokį numirėlį pečiais 
trauko. Jie tikisi matyti su
akmenėjusias jaknas, sukie
tėjusi skilvį, sugadintus ink
stus, bet nesuranda. “Vieš
patie”, sako vienas: “tas 
žmogus gėrė stuopą degtinės 
per dieną”.

Nėra abejonės, jog kaiku- 
rie žmonės turi stiprią kons
trukciją, jie pakelia bent ko
kį nuodą. Ju kraujas, ma
tomai, prisitaiko prie savo 
užduoties ir apgali nuodą. 
Bet yra ir kita pusė to paties 
klausimo. Ne kiekvienas 
svaiginantis gėrimas lygiai 
kenkia. Paklausyti karčem- 
ninko, tai kiekvienas turi sa
vo numylėtą gėrimą: vienas 
sakys, gerk brendę, ji patai
so skilvį, kitas gin’ę, sako, ji 
gere inkstams, trečias alų, 

nuo jo žmogus tunka. Nereik 
labai tam tikėti. Kiekvienas 
giria savo tavorą, o pats iš
klausyk ir- gerk, kas tau ge
riausia giliuoja ir atsimink,: 
kad, ir geriausią svaiginantį 
gėrimą naudodamas, vartoji 
nuodą.

Vienas daktaras (Freeden- 
wald) darė bandymus su kra-. 
likais. Jis įčirškė į ausį kra- 
likams visokiu gėrimu ir da
bojo pasekmes.

Pirmučįąusiai įleido 10 cen
timetru (apie du šaukštuku) 
grino alkoholio, atskiesto iki 
38 procentu. Kralikai pasi
darė nerangus, susnudę, bet 
po keliu minutu šokinėjo, lyg 
kad nieko nebūtu atsitikę.

Toliaus bandė vidutinišką 
degtinę, vadinamą whiskey. 
Kralikai nepavilko kojų, ne
teko žado ir į valandą laiko 
nustipo.

Nuo geros degtinės krali
kai tuoj aus pasigėrė, neval
dė kojų, neteko žado, vienas 
nustipo į dvi valandas, kitas 
gyveno dvi dienas ir nustipo.

Iš to išvedimas toks: tyras 
alkoholis yra netaip nuodin
gas, kaip viskė; gera viskė 
yra nuodingesnė už alkoholį, 
-bet ne taip kenksminga, kaip 
prasta viskė.

Keturiems kralikams įlei
do tikros brandės (konjako). 
Jie tuoj aus pasigėrė, neteko 
pajiegos ir nuo pusės valandos 
iki dvieju buvo negyvi. Prasta 
brande davė tokius pat rezul
tatus. Mažesnė per pusę do
žą irgi užmušė kralikus.

Išeina, jog brande tiek ge
ra, tiek prasta, yra nuodin
gesnė už viskę.

Rum’o ta pati doza, to pat 
stiprumo, užmušė vieną kra- 
liką antsyk, kitą—į valandą. 
Bandymai su mažesnėms do- 
zoms parodė, jog rūmas (ara- 
kas) yra nuodingesnis už 
brandę, - viskę ir alkoholį. 
Gin’ė pasirodė nuodingesnė 
už alkoholį.

Benediktinas užmušė į pu
sę valandos, chartreuse—į va
landą. Pasirodė, jog likie- 
riai yra nuodingesni už alko
holį, viskę ir brandę, ant ly
gaus laipsnio su araku.

Alus pasirodė šiek-tiek 
nuodingesnis už gryną< alko
holį. Toks pat yra ėlius.

Vynas pasirodė nuodinges
nis, negu degtinė; raudona
sis vynas nuodingesnis, negu 
baltasis.

Išrodo, jog grynas alkoho
lis atskiestas su vandeniu yra 
geriausis gėrimas, tai yra 
mažiausiai kenksmingas iš 
visu svaiginančiu gėrimu. 
Tokiu būdu įsitikinimas, jog 
Rusi jos “očiščenna ja”geresnė 
už Amerikos viskę, pasirodo 
teisingu. Ir nesunku išaiš
kinti. Fermentuojanties ja
vams ir vaisiams/apart alko
holio, daug pasidaro kitokiu 
medegu, nuodingesnių už al
koholį. . Tie visi aliejai taip 
ir pasilieka viskė j ir brande j. 
Kaslink raudonojo vyno, tai 
jis yra daromas iš visos uogos 
su lupina, iš kurios yra iš
traukiami nuodingi aliejai.

Išrodo, kad geriausia gerti 
tyrą spiritą, jeigu pamatysi 
velniukus, tai bent žinosi, 
kad nuo alkoholio, ne nuo 
aliejų gavai.

Dr. F. Matulaitis.

KETURIOS DIENOS.
(Skiriu draugui, retežiais sukaustytam).

kalė-Jau ketvirta iš eilės diena visas 
jimas gyveno vienu interesu: kuo nusi
baigs ta didžioji byla. Tris dienas ėjo 
teismas uždarytomis durimis. Ūpas tai 
kilo, tai vėl puolė. Nuliūdimą pamainy
davo viltis ir ji švietė skaisčiu išsiliuosavi- 
mo žiburėliu. Ketvirtą‘dieną juos vėl ly
dėjo ginkluotu kareiviu sargyba, raitųjų 
žemsargiu gauja. Jie ėjo parsineštu ar 
“duonos”,ar liuosybę. Net išdaviku veidai 
šiek-tiek nušvito. Teisme jie atsisakė nuo 
savo parodymu prieš draugus. Vardan 
akiemirksniu apsireiškusio sąžinės jausmo, 
jiems atleido visas šunybes, visas pikty
bes. Įtemptais nervais męs laukėme teis
mo pasekmės. Ten tartasi apie dvi
dešimties žmonių likimą. Kas valanda 
kalėjiman paskrisdavo žinelė, bet, patik
rinta, ji visuomet pasirodydavo falsifi
kuota. Tas žineles paleisdavo tarnai, daž
nai iš piršto išlaužę. Męs skaitėme minu- 
tas, klausėmės mažiausio subildėjimo ir 
laukėme ju pačiu pareinant. Ir dar jie 
nebuvo įžengę vidun, o sparnuotas gandas 
jau atskrido. Vieniems teko liuosybė, ki
tiems, patiems geriausiems, patiems svar
biausiems, ilgu metu katorga. Mus pa
gavo pasiutimas; keršto jausmas niekuo
met taip galingai, taįp viešpatingai ne
prabilo kaliniu širdyse. Net ramus žmo
nės, kurie niekuomet nebuvo revoliucijo- 
nieriais, tylėjo, sukandę dantis, ir tik 
gniaužė kūmsčias. Visas neapykantos 
jausmas suplūdo ant išdaviku. Jie, pri- 
girdę kitus, ir save prisigirdė. Niekas ne
bojo tuomet, kokia vidurinė drama lieps
nojo ju esybėje. Gailestis ir liogika buvo 
atidėta į šalį. Pirmas baisusis, kaip kūjo 
sudavimas, įspūdis pervien mus užvaldė. 
Išdavikai tuojaus pasodinta kiton vieton.

Mano kameroje vieną išliuosavo. Kas- 
žin kas viršijo jojo sieloj, ar liuosybės sap
nai-svajonės, ar kartus prisiminimas, jog 
jisai palieka čia saują ištikimu draugu.... 
Jį patiks ten sužiedotinė ir senutė-moti- 
na. Jojo draugus užmigdįs ir pažadįs rū
stus dabotoju šauksmas. Jiems atimta 
visos žmonių ir piliečiu teisės, jie prilygin
ta prie žmogžudžiu, ilgus gyvenimo me
tus jie gers katorgos kančių taurę.

Namai bausmės, namai Vargu, 
Namai draugijos paojingos,
N amai žmonijos pagiežų I (P. V aičaitis) 
Jie žingsnio nežengs, neišgirdę retė- 
meliodijos, nukamuotos sielos šauk- 
! ' O kuomet kančia virsta kasdienine

nuteistųjų, studentas-lenkas. Męs visi bu
vom tikri, jog iš teismo jisai nesugrįžk at
gal. Jį kaltino, jog jisai organizavęs Vin
co pabėgimą. Tuo tarpu jisai mokinosi 
Lvove (Austrijoj). Universiteto doku
mentai, darbai, laiškai, gyvi liudininkai 
liudijo, jog jisai tuomet Lvove buvęs. Dėt 
kelios šnipu paskalos, kuriems, kaip visuo
met,šventai tikima, nusprendė jo likimą. 
Kuomet žmogus yra tikras, jog jo laukia 
liuosybė ir žmona, su kuria jisai kalėjime 
apsivedė, kuomet jisai nesirengia patikti 
baisią naujieną, tuomet apkaltinimo našta 
jam dešimteriopai sunkesnė. Tarytum že
mė prieš jį prasiveria, tarytum jisai skęs
ta nebūtybės gelmėse. Išpradžiu baisi a- 
patija, brangiu ypatų šešėliai kankina' <Jo 
Vaidentuvę. O laimė buvo taip arti... 
tik ranka pasiekti... Sunku mums supras
ti, ką jaučia žmogus, kuriam žūva visos 
svajonės ir kokią titantišką kovą turi ap
skelbti gyvybės instinktas tai galybei bai
siųjų šmėklų, kurios tykoja žmogaus pra
žūties!

Męs neraminome juos, nes trūko žo
džiu ir išsireiškimu. Męs tyliai susipra
tome, jog geriausias suraminimas, geriau
sia paguoda, tai varymas to darbo, kurio 
laimėjimas atneštu jiems liuosybę. Apie 
pačią bylą ir mažai tešnekėta. Aišku bu
vo, jog reikia kreiptis prie augštesniu tei
smo ištaigu. Ten irgi nebus malonybės, 
bet jos niekas ir neprašo; mums betgi ro
dėsi, jog ten turės daugiau žiūrėti į juri
diškus argumentus. Po keliu mėnesiu 
męs pamatėme, kaip skaudžiai apsirikome.

Tą dieną po teismai mus aplankė pro
kuroras. Jisai prižiūri, kad kalėjimo vir
šininkas neperžengtu teisiu. Jo veidas 
buvo linksmutis, nušvitęs. Tris dienas 
jam buvo rugiapjūtė! Jisai šaukšte van
dens norėjo prigirdyti musu draugus ir 
prigirdė. Dabar jam rūpėjo pažiūrėti, 
kaip išrodo jo aukos.

Atstovas viešpataujančios gaujos į- 
s^tmkD^nūsu kameron. Jisai smalsiai pa- 
žiūrfejeį mūsų veidus. Męs supratome, 
jog jam nepatiko, kad męs krūvoj susirin
kome. Galbūt jisai bijojo pabėgimo, gal
būt jisai šykštėjo mums gražesnės draugi
jos, o galbūt tasai žmogus turėjo įgimtą 
jausmą: ardyti svetimą laimę, nors jinai 
jam ir neužkenkia, Kaip sugyvulėjęs tu
ri būti žmogus, kuris dar vakar nuvarė juos 
katorgon, o šiandien nori dar atimti švie
sesnę valandėlę. Męs nujautėm, kad mu
su draugija iškriks.

Veikiausia, nėra didesnio skausmo, 
kaip minėti laimės dienas nelaimėje esant. 
Didysis Dante tatai įspėjo. Praeities vaiz
dai, šešėliai, nuotikiai tarytum kaleidos
kope slenka ir Tnainos. Ateitį dengia 
tamsus rūkai. Bet praeitis įgija daug ne
paprastu, aiškiu varsų. Męs šnekėdavo
mės apie tai kas yra, kokios spėkos ren
kasi apie mūsų vėliavą, ką veikia draugai. 
Žinių mums netrūko. Męs statėme visas 
jiegas, kad neatsilikus nuo gyvenimo. Bet 
dar daugiau męs minėjome praeitį. 
Dėl žmonių, kurie spjovė j savo praeitį, 
męs buvom “žuvusiais žmonėmis.” Bet 
renegatu gaujos orgija mus nebaidė. Jei
gu renegatai mus peikia, męs jaučiame, 
kad ant tiesaus kelio esame, 
mums, jeigu jie mus pagirs! 
gėdos diena!

Juo toliau męs paėjėsime
sios kovos dienu, juto daugiau męs galėsime 
didžiuotis, kad diclžiausis darbu sunku
mas gulė ant mūsų pečiu. Męs nešėme, 
kiek galėjome. * Erškėčiais išklotu keliu 
męs žengsime ir toliaus.

Vincas mylėjo liaudį. .Nuo tos die
nos, kada jam užsidarė mokyklos sienos, 
visi opieji mūsų žmonių reikalai buvo jo 
paties reikalais. Už jo darbą dėl žmo
nių labo jam ka^ė dabar duobę...

Dar ne laikas pasakoti apie jo darbus. 
Bet laikas prisiminti draugus, kuriuos re
negatu gauja ir juodvarniu pulkai pavadi- • 
no nedorėliu vardu. Didžiuose 
kazematuose kenčia tūkstančiai 
draugu.

Iš mano atminties neišdils tu
dienu atmintis, kurias męs sykiu pralei- 
dome. Tos šnekos apie tai kas buvo ir 
kas bus, tie draugai, kurie ir retežiais ap
kalti nesuteps savo Sąžinės jokiu peiktinu 
darbu, negali pragaišti iš atminties. To
lima vilties ugnelė nesiliovė mums žibėjus. 
Josios spinduliai įspinda ir 'pro kazematu 
mūrus. Už keturiu dienu mus perskyrė. 
Už savaitės juos, retežiais sukaustytus, a- 
reštantu drabužiais pervilktus, nuvarė Var- 
šavon. Męs likomės našlaičiais, jie įžen
gė į didžiąją retežiu karaliją...

I^eonas Prūseika.

Bėda būtų 
Tai būtį

nuo didžio-

carizmo 
liaudies

keturiu

Paskui kepurės.
^“Tu išrodai sušilęs”.
“Mat, aš bėgau paskui ke

purės”.
“Ar tavo kepurę nupūtė?” 

■ “Tai buvo ne mano kepu
rė; ji priklausė kam kitam, ir 
ji turėjo po savimi gražią 
merginą”.

“Ar tu pagavai ją?”
‘ ‘Taip, mano pati matė be

sivejant ją.”

žiu 
smu 
duona ir paskęsta baisioj sublaškytu gy
venimu jūroje, tuomet ji žada tik erškė
čius. Kas tu kančių neragavo, nesupras 
ju skonio, nors ir visa širdžia prijaustu.

/ Męs likomės tik keturiese. Kiekvie
nas laukėme savo dalies, bet ji išrodė 
mums menkniekiu, palyginus su tuo bai
siuoju kirčiu.

Viena malonė buvo Vincui padaryta 
tą dieną, teisybė, ne budeliu teisėju, bet 
žmogaus, kuriame dar teberusėjo silpnutė 
artimo meilės kibirkštis. Ligišiol jisai jau 
pustrečių metu sėdėjo patsai vienas, da
bar gi leista jam pasirinkti kelis draugus 
ir bendrai apsigyventi. Draugu šeimynė
lėj vistik ramiau. Nors retkarčiais gali
ma užmiršti baisiąją mintį, jog čia, tarp 
tu keturiu sienų, tave gyvą nori palaidoti. 
Męs išbuvome krūvoj keturias dienas.

Apie jas aš jums papasakosiu, nes jos 
neišdildinamai užsirašė mano atmintyje. 
Ligi tol męs nors ir viename kalėjime gy
venome, bet mūrąs su mūru greičiau susi
eina, negu kalinys su kaliniu.

Vincas galėdavęs pakelt baisaus var
go. Klajūno "gyvenimas, kuriame tiek 
pasišventimo ir atsižadėjimo visu patogu
mu, pripratino jį tas vargas vargti. Tarp 
jo idėjų ir gyvenimo praktikos visuomet 
buvęs gražus sutarimas. Teismo nuspren
dimas jį sujudino, bet vilties jis nenusto
jo. Jisai visuomet mokėdavęs gyventi 
pilnu ir, jei norit, normališku gyvenimu, 
nors ir ištisais metais pats vienas kalėda
mas. Nesutraukyti ryšiu su žmonėmis a- 
napus mūru, turėti savo įtekmę ir ten, ka
me patsai negali dalyvauti. Tai didžiau- 
sis kiekvieno kalinio troškimas, bet ne vi
si jį moka ir gali išpildyt Vincas visuo
met mokėdavęs. Žmonės, kuriu darbas 
vientik artimo laimė, kurie savo gyvenime 
visuomet žengė sąžinės vedami, kuriems 
nerūpėjo šuntakiu monai, tie žmonės įgi- 
ja draugu ir tarp žiauriu kalėjimo vergu. 
Čionais apsireiškia tasai galingas žmo
niškumo jausmas, kuriuom mūsų dienu fi
losofai ir vadovai taip mėgsta skelbtis ir 
kurio jie niekuomet nesupras.

Be Vinco su mumis buvo da vienas
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„ Žmogus.
Jau daug tūkstančiu melu 

praėjo nuo to laiko, kaip žmo
gus pradėjo tikėti, jog jį vi
sur sekioja dvi pajiegos: juo
da ir balta, arba tamsi ir 
šviesi.

Jis protavo apie savo dar
bus ir matė, kad vieni ju yra 
geri, o kiti—blogi. Vienok 
suprast jis negalėjo, kodėl 
vieną sykį jis daro gerus dar
bus, o kitą—blogus. Jam ro
dės, kad paskui jo visur eina 
dvi nematomos galybės, ku
rios valdo jo valią.

Dar ir mūsų dienose yra 
nemažai žmonių, tikinčiu, jog 
paskui ju vaikščioja tos dvi 
pajiegos, nes blogi ir geri 
darbai nesibaigia. Vienok 
daugelis pradeda jau netikė
ti tam senovės ant jokiu da- 
rodymu neparemtam many
mui, o jieško priežasties pa
čiame žmoguj, jo stebėtina
me organizme.

Kad atsakyt, kodėl tas 
pats žmogus daro tai gerus, 
tai blogus darbus, pirma jieš- 
komas atsakymas ant klausi
mo “Kas yra žmogus?” .

Įvairus filosofai ir mok
slinčiai įvairiai atsakė į šitą 
klausimą, vienok kas yra, iš- 
tikruju, žmogus ir kokis jo 
gyvenimo tikslas, ant to var
giai dar atsakyta. Vienas 
francūzu filosofas su nusiste
bėjimu sako, kad žmogus yra 
rinkinys purviniausiu ir šva- . 
riaušių daiktu, prakeikčiau- 1 
sis, žiauriausia ir kilčiausis ir 
mandagiausia sutVėrimas. 
Jis mato žmoguj visokiu kil- 
tumu ir žemumų mišinį.

Ištikro, iš Žmogaus pasiel
gimu matos,' kad jis yra to
kiu mišiniu. Doriausia žmo
gus turi savo ydas, savo blo
gus darbus, tik kartais jis ju 
nemato, nes neturi laiko, ka
dangi yra užimtas žiūrėjimu 
vien tik į savo gerus darbus 
ir į kitu blogus.

Vienas žmogus yra tokiu 
. pat mišiniu, kaip ir kitas.

Niekas negali girtis, kad jis 
susideda vien tik iš tobuly
bių. O jei vienas žmogus pa
daro daugiau blogu darbu už 
kitą, tai tik todėl, kad jis ne
moka savęs kontroliuoti, ar
ba aplinkybės jį pastūmėjo 
prie blogu darbu.

Garsus rusu poetas Nekra
sov pasakė, kad jei matai 
valkatą, prasikaltėlį, tai ne
privalai mest į jį akmenį, nes 
jis visuomet atras priežastį 
pasiteisinimai, kodėl jis to
kiu liko..

Beabejonės, mūsų gadynėj 
didžioji valkatų ir prasikal
tėliu dalis yra aukomis žiau- 

* riu aplinkybių, kokiose męs 
visi turime gyvent>

Vienok yri žmonių, kurie 
nėra valkatomis, vienok jie 
kur-kas daugiau pikto pada
ro pasauliui.

Paimkite šnipus, kareivius, 
kapitalistus ir dvasiškiją. 
Juk tie žmonės tankiai mano 
darą gerai, vienok j u darbas 
stabdo civilizaciją ir žmoni
jos tobulinimąsi. Tie žmo
nės, kurie palaiko kapitaliz
mo sistemą, mano darą ge
rai, vienok jie tuomi pagim
do tūkstančius valkatų, kri
minalistu, ligoniu.,

Jie užmiršta, kad jie gy
vena dėl kultūros, dėl bega
linės tobulybės. Vietoj pri
sidėt prie abelno žmonijos 
judėjimo pirmyn, jie užkerta 
jai kelius, taip sakant, jie 
neleidžia žmonijai atlikt tos 
užduoties, kurią jai paskyrė 
pati visata.

Gerai būtu, kad kiekvienas 
žmogus laiks nuo laiko pasi
žiūrėtu į veidrodį, kad pama
tyt savę—pamatyt, ar jis yra 
panašus j juodąją ar i baltą
ją įpėką. Visada atsiras

blogumu, tik reikia apmąsty
ti, ką veikiai iki šiol.

Mažu, tavo darbai yra taip 
juodi, taip baisus, kad tu esi 
purvinu tašku pasaulyj, tik 
tu niekad neįsigilini į save. 
Tu matai tik kitu negerus 
darbus. Tuomi ju nepatai
sysi, o juk svarbiausia patai
syt pats save.. Pataisyt gali 
tik tuomet, kada matysi sa
vo ydas.

Yra sunku pažinti save, 
vienok galima, kas stengiasi.

Beabejone* 
sau drąsos, ' 
gerus darbu 
matyt vien tik'juos.

A. Montvidas.

, gerai priduoti 
)ažvelgus į savo 
k bet nereikia

Feljetonelis.
Liūdnos dienos.

Graudžios dūmos švaistėsi 
po galvą šventojo tėvelio. 
Nesiseka jam ant svieto gy
vent. .. Ar tai taip buvo gud- 
rapročio Leono laikais? Ką 
anas, būdavo, tik parašo, tuoj 
samdytosios ir nesamdytosios 
plunksnos pradeda išsijuosu- 
sios girti. O jam, nabagui, 
nesiseka taip rašyti. Turbūt, 
nedavęs Dievas dovanos. 
Bet ir tai tebūna Viešpačiui 
garbė.

Štai jisai parašė ilgą raštą 
apie katalikišką mokslą. Jam 
rūpėjo, kad jo, vieros moksli
ninkai neiškryptu iš vėžiu> 
kad jie skelbtu, kaip skelbę, 
jog pasaulis vos kelis tūk
stančius metu teturi. Jisai 
įsakė jiems, kad pripažintu 
neklaidingais visus Maižie- 
šiaus išvedžiojimus. Ar tai 
šituo parėdimu neturėjo pa
sigėrėti visi geros valios ir 
ramaus būdo žmonės!

Bet kas tau davė! Visi pa
telė baisu triukšmą, net sa
viškiai patyloms murmėjo, o 
nors viešai ir nesipriešino, 
ale iš pasalu kandžiojo. Nors 
ir toksai Koelno arcivysku- 
oas. Tokia šilta, tokia pel
ninga vieta, o vėjus pradėjo 
gaudyt, apie krikščioniškąjį 
socijalizmą svajot! Jisai tik 
neramumą įvaro vokiečiu kai
zerio širdin. Aš tą brudą se
niai Bučiau iškeikęs, jei ne- 
3ūt laiku susipratęs ir neat
vežęs petrapinigiu. Na, jei 
tas apreiškia paklusnumą, aš 
tik nevarysiu jo laukan.

O kelis profesorius, tai ir 
stačiai reikėjo išvyt. Ne
klauso ir gana.

Čia popiežius gailiai atsi
duso, atsiminęs šventuosius 
laužus!

Dabar jisai vėl išleidęs raš
tą apie kunigu stoną. Jisai 
uždraudęs be vyskupo žinios 
traukti kunigėlius, teisman. 
Ar tai jam nerūpėjo žmonių 
gerovė, o vyriausia, ramybė!

Bet kas tau davė. Vėl pa
kėlė triukšmą ne tik žmonės, 
bet ir valdžios. Su Italija 
piktuoju, kaizeris atsisakė 
pildyt įsakymą, Anglijos ir 
Amerikos teismai irgi ne
lauks’vyskupo Jeidimo. Ca
ras ir tas pradėjo pūstis! 
Apie Franciją su bedieviška 
Portugalija nei sapnuot nega
lima. Airiai, tie ir pradėjo 
ožiuotis. Anglai, girdi, ne
duos mums autonomijos, jei 
matys, kad tėvelis išnevoži- 
ni konstituciją. Liekasi tik 
palaiminta Ispanija, bet ir 
ten dangus niaukiasi. Šven
toji Lietuva mielu noru su
tiktu, kad kunigėliu garbės 
visokie šunsnukiai neplėštu. 
Bet ten ta caro valdžia.

Ne, nesiseka jam rašyt. 
Kas tai per parėdymas, kad 
visame pasaulyj nėra vietelės, 
kur jisai būtu pildomas.

Čia gerasis tėvelis gailiai 
susidūmojo. Jam atėjo gal
von tie prakeikti portugalai, 
Macochas, bedieviška Fran
ci ja ir kitokie atsiminimai,

*Ne, nėra ant svieto teisy
bės, graudingai ištarė sene
lis ir ašara nuvarvėjo per jo 
skruostus.

Štai aš norėjau pasninkus 
sumažinti, šventes sumažin
ti. Tepasidžiaugia vaikučiai, 
tariau sau.

Bet kas čia davė! Męs, sa
ko, jau seniai nepasninkau- 
jam ir visu atlaidų nebešven- 
čiam. Pasivėlinai, seneli, su 
pavelyjimu! Še tau ir dėkin
gumas, še tau ant žilos se
natvės ir paguoda.

Gerasis tėvelis vėl susidū
mojo. Jam atėjo į galvą 
Jeruzolimos karaliaus karū
na.

Oi ta karūna daug naktų 
jau nedavė užmigt. Apie ją 
jis kasnakt sapnuodavęs, o 
atsiminęs, seilę rydavęs.

Turėčiau savo šalį, savo 
miestą, savozemskius! Ir tė
velis, kaip tas žmogus su pie
no puodyne, — parduosiąs ir 
pirksiąs, ir vėl parduosiąs ir 
vėl pirksiąs... koleik nepra- 
lobsiąs...

Tik štai jam puodynė 
ėmė ir iškrito iš ranku- Ge
rasis tėvelis atsiminė, kad 
prakeiktą Turkija dar gyva. 
O gyva ji neduos jam Jeruzo
limos.

Senelis, paėmęs žiūroną, 
užsilipo ant augščiausio Va
tikano bokšto. Jisai žiūrėjo 
į tą šalį, kur Italijos kariu- 
menė pešasi su turkais. Ir 
nors nieko neužmatė, ir nors 
su Italijos karalium buvo pik
tuoju, bet neiškentė nepada
ręs kryžiaus ženklą ir sukal
bėjęs poterėlį.

—Juk aš savo vaisko netu
riu, pamislijo jisai, nesiusiu 
gi davatkas į karę. Mažu 
Italija suvalios turkus. O 
tuomet už Jeruzolimos kara
lystę aš atleisčiau karaliui 
visas kaltes iki septintosios 
“pakaleni jos”.

Aš tik turiu gerą širdį 
už gerą geru užmoku!

Don Alberto.

ir

Apie pažvalgas.
Viena mergina iš miesto 

B., New Yorko valstijos, 
klausia manęs, kodėl apsi
švietę vaikinai j ieško sau pa
čios tarp apsišvietusiu mer
ginu, o neapsiveda su tamsia 
mergina ir neišlavina ją.

* Žinoma, tokis klausimas 
agituoja vaikinus apsivest su 
bile kokiu pažvalgu mergina 
ir paskui ją išlavinti.. Mažu, 
iš agitatyviško atžvilgio bū
tu tai gerai, bet reikia ap
saugot’ šeimynišką gyveni
mą nuo galimu įvykt nesusi
pratimu, nes ju ir taip yra 
begalės.

Apsivest su mergina visai 
kitokiu pažvalgu, negu yra 
pats vaikinas—reiškia rizi
kuoti. Suprantama, rizika 
kur-kas mažesnė, jei apsive- 
dama su visai jauna mergi-' 
na, nes tokia dar stovi pa
čiame vystymąsi ir pavyksta 
ją lengviau nukreipti į vyro 
pusę, bet niekad nereikia ti
kėt, kad pilnai suaugus mer
gina arba senmergė mainys 
savo pažvalgas. Taip pat yra 
ir su vyrais, sulaukusiais 
bent 30 metu amžiaus, bet 
mergina nuo 19-tu arba 20 
metu visada išsidirba savas 
pažvalgas, o jei ne, tai ji ir 
pasilieka be ju arba turi tokį 
charakteriu, kad šen ir ten 
mėtosi.

Neprošalį bus pasakius, 
kad mergina, prieš ištekėsiant 
tankiausiai tyčia būna nuo
lanki vaikino pažvalgoms, 
kad tik už jo ištekėjus, o pa
skui pašiaušia visas savo 
plunksnas. O ypač reikia ša
lintis tokiu merginu, kurios

ištekėt. Net pačios mergi
nos turi vengti nuo suėjimo 
j porą su priešingu pažvalgu 
vaikinais.

Kalbu tai, žinodama, kad 
į porą, sueinama ne vienas ki
tą mokinti ir perversti, o tai
kiai gyvent. Suprantama, 
visai vienodu pažvalgu pas 
du žmogų būt negali, bet 
nors svarbiausiuose klausi
muose jie turi sutikti. Męs 
žinomė, kad tik maž-daug 
panašiu pažvalgu žmonės bū
na tarp savęs gerais drau
gais, o juk pati su vyru turi 
būt artimiausiais draugais. 
Kaip tik ju pažvalgos bus vi
sai skirtingos, tuoj aprireikš 
įvairus tu pačiu dalyku su
pratimas, kuris ir iškels vai
dus tarp poros. Mokinimas 
gi, stengimasi perversti re
tai kada gali nusisekt, ka
dangi šeimyniški žmonės ir 
be to turi gana visokiu pa
reigu. O be to, vyras arba 
pati tankiai įsižeidžia, jei tas 
ar kitas jųdviejų pradeda 
būt mokytoju.

Svarbiausia, kad šeimyniš
ko gyvenimo tikslu yra išauk
lėti tikslinius kūdikius. Kas 
bus, kaip pasirodys, jog vyras 
mato gyvenime vienokius, o 
pati—visai kitokius ir tan
kiai priešingus tikslus. Tuo
met vaikai bus auklėjami vi
sai betiksliais. Jei bent pati ir 
vyras vienas prieš kito pa
žvalgas nusilenks. Juk ne
gana yra išauklėti sveikus 
gyvūnus iš vaiku, kur-kas 
svarbiau yra išauklėti j u pro
tą, duot jam atlikt aiškias 
pareigas. Jeigu gi tėvas mo
lus vaikus vienaip, o motina 
kitaip, tad nėra galimas aiš
kaus protavimo išauklėji
mas, ir vaikas turi pagalvot 
dar perankstyvoj jaunystėj, 
kad jis turi sutvert savo 
filosofiją, nes tėvu filosofija 
prieštarauja ir nėra joje aiš
kumo.

Tik maž-daug vienodos 
abieju tėvy^ pažvalgos gali 
sutverti tikslingą ir matomą 
vaiku auklėjimą, kuris užga- 
nėdįs abu—tėvą ir motiną.

Marė Vaitekaitienė.

Korespondencijos
Benton, Ill.

31 d. gruod. D. L. K. Vy
tauto dr-ja parengė prakal
bas. Kalbėtojo K. Rutkaus 
publika labai atydžiai klau
sėsi. Kalbėta apie darbinin
ku padėjimą. Lėšoms pa
dengti surinkta viso la
bo $8.40. Taip-pat užra
šyta keli prenumeratoriai 
“Laisvei”.

Dr-stės narys K.
Scranton, pa.

1 d. sausio 2-ji L.S.S. kuo
pa parengė prakalbas. Kal
bėjo Smelstorius ir bostonie- 
tis Bagočius. Pirmojo kalba 
žmonėms nepatiko, nes tema 
buvo labai nudėvėta. Žino7 
nes jau daug kartu girdėję 
apie Čenstachavos kliošto- 
riaus karžygius. Toliaus kal
bėjo Bagočius apie kapitaliz
mo išsiplėtojimą. Žmonės 
atydžiai klausėsi F. B. kal
bos.' Po prakalbu surinkta 
$5.33. Prie kuopos tuoj pri
sirašė aštuoni nariai. Čia yra 
žmonių, kurie tikėjosi, kad 
mūsų kuopa suirs ir jiems 
nepatinka jos ūgis.

Dugnelis.
Rochester, N. Y.

1 d. sausio D. L. K. G. dr-ja 
parengė prakalbas. Viskas 
gražiai nusisekė. Pirmas.pra
kalbėjo pirmininkas ^migel- 
skis. Vyry choras “Aidas” 
sudainavo kelias dainas. To
liaus kalbėjo Petronis apie 

_______ ___________ ___  žmogaus teises. Žmonėms 
visai skiriasi pažvalgomis patiko. D. Bindokaitis pasa- 
nuo to vyro, už kurio ketina kė monologą “Kalėjime”.

Po jo vėl kalbėjo Baltrūnas 
apie organizaciją ir jos pras
mę. Gaila tik, kad oratorius 
kiek nuo temos nukrypo. To- 
liaus sekė deklamacijos p. 
Bind, ir po ju kalba Vaiva
dos apie laisvas organizaci
jas ir dvasiškijos išvien ėjimą 
su kapitalistais. Po prakal
bu maišytas “Aido^ choras 
padainavo tautos himną. Prie 
draugijos prisirašė }7 nauju 
nariu. J. Bindokaitis.

Bayonne, N. J.
Pas mus atsibuvo sausio 1 

d. D; L. K. Vytauto dr-jos 
balius. Patys draugijos na
riai su maža pagelba iš ša
lies sulošė “Nutrūko” ir 
“Kaip reik apsivesti” iš žmo
nių gyvenimo praeities. Kaip 
dėl darbininku j u lošimas pa
vyko. Žmonių buvo dikčiai, 
nors šventakupriai ir agitavo 
prieš balių. Pelnas ėjo pačiai 
draugijai.

Prieš kelias dienas mirė su
perintendent Standard Oil 
Co. Buvo renkamos aukos 
tarp visu svetimtaučiu ant 
vainiku ir geliu. Lietuviai 
ir neatsiliko su gausiomis 
aukomis. Išties, kuomet reik 
auky kokiems būtiniems rei
kalams, tai ir varu neišgausi, 
o čia liuosa valia sudeda.

Susiv. L. A. 196 kuopa la
bai silpnai gyvuoja ir nedaro 
susirinkimu. L. S. S. 36 kuo
pa suširinkimus ‘daro, ale di
delės gyvybės irgi neparodo.

Šventosios draugijos (Fran- 
ciškaus ir Mykolo Arkaniolo) 
labai menkai veikia. Pirmo? 
ji beveik miega letargo mie
gu, antrąją kaip kada suge
na, poterius sukalba, o pas
kui iš bačkutės šventinas!.

Su darbais nekaip. Bedar
biu dikčiai. Daug dirbtuvių 
stovi. Darbą, kurį seniau 
atlikdavo 4 žmonės, dabar 
turi dviese atlikt.

» Veitinis.
Springfield, Ill.

Senuosius metus L. S. S. 29 
kuopa palydėjo prakalbomis. 
Kalbėjo Kačergius apie pra
eitųjų metu kovas ir laimėji
mus ir Samuolis apie socija- 
lizmo plėtojimąsi. Daily- 
džiukė deklamavo eilių. Pas
kui dar kalbėjo Žvingilas 
apie mūsų miesto merginu 
nebudrumą, nes nesimokina 
net deklamuoti ir teatruose 
dalyvauti; Laurinaitis aiš
kino kareiviu žiaurumą, 
o Airišiūnas rągino aty- 
džiai skaityti knygas ir laik
raščius, kad galima būtu at
skirti pelus nuo grudy. Au
ku surinkta $3.25. Tie, ku
rie buvo prakalbose liko pa
tenkinti. O kiek dar mūsų 
žmonių karčemose ožiu bal
sais bliauna.

Springfield, 111.
Darbai minkštose anglių 

kasyklose pusėtinai eina. Tik 
ne visose ir ne visi gali už
dirbti. Geresnis darbas dau
giausia yra perkamas už pi
nigus.

Nekurios dirbtuvės dirba 
pilną laiką. Ūkio mašinų 
fabrikas dirba po 10 valandų 
į dieną. Mažiausia užmokes- 
nis $1.50. Vienas laikrodžiu 
fabrikas labai gražioj vietoj, 
tarp medžiu, nelyginant par
itu. Mieste daugiausia mer
ginos dirba. Lietuvaitės dir
ba čeveryku fabrike, kote
liuose, skalbyklose ir, paga- 
liaus, plunksnų fabrike.

kęs Z. A. nuėjo į bažnyčią, 
išmušė cimboriją ir pasiėmė 

.kieliką su sakramentais. Tuo
met, žmogelis, prisivalgė, 
kiek tik tilpo. Dabar jis su
imtas. Prie kaltės-prisipaži
no.

B. Mizara.
Brockton, Mass,

Šio miesto lietuviai pasta
ruoju laiku labai yra užimti 
pastatymu Tautiško Namo. 
Dėlei tos naudos rengiami 
koncertai, baliai ir prakal
bos ir visur agituojama, 
idant visi vietiniai lietuviai 
prisidėtų prie didelio darbo.

Čia paduodam trumpą iš
trauką iš Tautiško Namo 
Draugijos įstatymy ir atskai
tą.

Lietuviu Tautiškas Namas Brockto- 
ne, yra po kontrole visy prisidėjusiy 
draugysdiy po $50.00. Kožna draugija 
prisidėjus nemažiaus kaip $50.00, turi 
tiesą visados paskirti tris atstovus prie 
Tautiško Namo dr-jos pildomosios tary
bos. '

• Visuėmenė ant metinio susirinkimo 
išrenka penkias ypatas į pildomąją ta
rybą: Prezidentą, Vice-Prezidentą, Pro- 
tokoly Raštininką, Kasieriy, Finansy 
Raštininką, bet šie du, 'kasierius ir Fi
nansy'Raštininkas, po kaucija abudu po 
$500.

Šita visa pildomoji taryba ir po 3 at
stovus iš visy draugijy, kurie laiko savo 
susirinkimus ir veda reikalus geriausiai 
RBgal visuomenės nutarimus.

(tautiško Namo Draugovės nariu ga
li būti kožnas ir turėti visokias tiesas, 
kuris prisidėjęs nemažiaus kaip $5.00 
sulyg dabartinių įstatymy, bet toliaus 
bus apsunkinta. Kada bus namas 
įrengtas, tada narystės kaina bus pakel
ta dvigubai.

Atskaita Tautiško Namo,
Ant metinio susirinkimo 1 d. 

pjūčio (Augusto), 1911 m.
Turtas Taut. Namo dr-jos buvo 905,93 
Pas kasieriy AbraČinską 121,81

Iš viso buvo $1,027,74 
įplaukė iš kolekty nuo 1 Au

gusto iki Dec. 1-mo 1,093,32 
Išmokėta už darbą prie skiepo

ir visoki expensai 1,133,93 
Prie sukolektuoty pinigy su

mos išmokėjimui pridėjome 
iš kasos Tautiško Namo

Dabar T. N. dr-jos pinigy yra
bankoje $987,13

Tautiško Namo Pildomoji Taryba.

R e d. Turim pripažint, 
kad Brocktono lietuviai pra
dėjo dirbti didelį ir svarbu 
darbą ir, reikia tikėtis, kad 
jis bus greitai užbaigtas, y^s, 
ant kiek mums teko patirt, 
pas brocktoniečius energijos 
nestokuoja. .

RuK-

RED. ATSAKYMAI.

kybą”, Žemaitės vaizdelis 
“Prie alaus uzbono”, p. Jo
nės straipsnis Namu Higiena 
ir t. t. Dargužis sąžiningai 
surinko faktus ir' skaitlines 
apie tai, kaip veda miesto 
ūkį Millwaukee socijalistai ir 
kaip daug iš to laimi žmonių 
reikalai. Tame rašiny vieną 
tepąstebėjom klaidą, kame 
pasakyta, jog Milwaukee 
“balandžio mėn. socijalizmas 
priimta aktyviškąja forma”. 
Tuo tarpu reikėjo pasakyt, 
kad padaryta labai svarbus 
žingsnis, dar privatinės nuo
savybes rėmuose išpildyti 
maximum demokratišku re
formų. Tai begalo svarbu, 
bet tai dar nepilnai socijalis- 
tiškoji gyvenimo forma, nes 
liekasi privatinė nuosavybė.

Dar žodelis apie p. Strazdo 
eiles. Be abejonės, tai ne po
etas dievo malone, tai vidu
tiniškas eilių rašytojas, 
anaiptol neblogiausias tarp 
kitu poety- poetėliy. Bet šva
riame IJgaudo kalendoriuje 
neturėtu būti vietos tokioms 
nesąmonėms:

“Nors .audros mus blaškė, bet vis 
Jums sykiu męs jautėm ik’šioliai!

• Męs jausim jums sykiu ik’toliai, 
Kol dienos šviesesnės prašvis.”

HM* 
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F. Siaurusevičiui. Pa
naši koresp. tilpo “L-ės” N2. 
Tamstai sekasi rašyti.

Korespondentams ra
šantiems apie peštynes. Ne
talpinsime, nes ir ant jaučio 
odos nesusirašyme, kas susi
pešė.
P a k a r k 1 i u i. Iš korespon

dencijos apie žinių rašytojus, 
męs savo laįke pasinaudosi
me. Beveik visame kame 
sutinkame. Apie straipsnį 
“Keistoji meilė” parašysime 
laiškelį.

Laisvoji Sakykla.
Šventėms dovanos.

Paprastai, šventėms atė
jus, pięs rūpinamės savo ar
timuosius apdovanoti bent 
kokia dovanėle.

Vieni perka ant gaivu, ran
ku, krūtinės įvairiu blizgu
čiu, antri šiaip kokius aprė- 
dalus, treti dar menkesnius 
niekniekius. Ketvirti bačku
tę bei skrynutę alaus, degti
nės ir 
kui fundijasi tomis pačiomis 
bonkutėmis per galvas. To
kiu “dovanu”, tai daugiau
sia pas mūsų viengenčius, 
bet dabar pradėta ir kitaip 
elgtis, t

Šįmet, pirmąkart savo gy
venime gavau Kalėdų šven
tėms “Laisvės” pilną kom- 
pletą. Kožnas protaujantis 
žmogus turi suprasti tokiu 
dovanu vertę. Toji dovana 
nesurūdys, nesupus. Atža
gariai! ' Atėjus naujoms Ka
lėdoms, ji bus daug branges
nė, daug naujasnė. Jeigu 
męs pamylėtume tokias do
vanas, kiek tai sutaupytume 
širdies skaistumo, kūno svei
kumo. A. Čepukienė.

gaunamos “Laisvės” spaustuvėj.

ČENSTAKAVO KLIOŠTORIAUS 
SLAPTYBES arba kruvini Do- 
mazo M-acocho 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?........................ 25c
GREIČIAUSIAS PAMOKINTO
JI ANGLIŠKOS KALBOS... 25c

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

GOS IR REIKALAVIMAI...... 10c

ei skrynutę alaus, degti- 
ir kitokį v gėrimu. 0 pas-

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

Ką-nors užsisakydami visada ad
resuok i t taip:

“LaisvB”
24 2 Broadway, So. Boston, Mass.

W Telephone So. Boston. 845 M W 
| DR. F. MATULAITIS | 
(O 4Q5 Broadway g
g SO. BOSTON, MASS, g
g Valandos: W

g. Nuo 12-2 dienų ir nuo 7-9 vakare. W 
g'Nedeliomis iki 3 vai. po piet. «
Sc)494a0a|c)0c)<c)«c)0»t00<©8

1 A IN S 1- I i R Gyduolės šutai* 
APTIEKA somos atsakan- 

L— Čiai pagal viso* 
kius receptus per registruotą aptiekoriy. 
Užlaikome Cigaru, Sodos ir Visokiu 
Saldumyny (kendziy). Kalbame lietu
viškai. Atsilankykite!

HUGH R. GRAY, Reg. Phah
Kam. Broadway Ir Dorchester Ave., So. Boaton 

r -------- ---- -

Q) 

s
--------- 'a

Akušerkal

8
Apie knygas.

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

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

Nashua, N. H.
Prie ko girtybė priveda, 

,įstai gražus vaizdelis: 30 d. 
^r. tūlas J. A. taip buvo į- 
kaušęs, jog turėjo kunigo 
šauktis: Išklausęs išpažin
ties, kunigas betgi nedavė 
sakramentu, nes dar buVęs 
girtas. Tas pats atsitiko ir 
kitą dieną. Tuomet perpy-

Amerikos Lietuvių Kalendo
rius. 1912 m. Sutaisė ir išleido 
J. Ilgaudas.

P. Ilgaudo išleistą kalen
dorių galima pagirti. Kaip 
iš turinio matytis, jisai pir
miausia darbo žmonėm^ ski
riamas. Šalę vertimu kalen
doriuj telpa G. I. Leveskio 
referatas “Pramonė ir Pre-

* OFFISAS RANDASI: • i
* 30 W. Broadway
S SO. BOSTON, MASS. ,

Vienatinis Lietuvys Kostumeriškas
KRIAUČIUS BOSTONE

Siuvu visokius siutus, overkotus ir Šiaip 
visokius rūbus pagal naujausią mada. 
Išplaunu, išvalau, išprosinn ir sutaisau. 
Darbą gvarnntuoiu. Iš toliau atvažiavu
siam apmokam lėšas, ncvirtiaus $1.00.

JULIUS KUKANTIS
77 a Hhdicott st., Bo4tM, Mm*.

J

i



Morris Katzeff

SENIAUSIAS RUSIŠKAS
Luputis.

Severą Co. cedai'^pidsW

A Aukos

važiausioms kvietko- Užsirašykite “Laisvę”.
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75c.

Vardas21-23 Cross St., Boston, Mass.
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Gyvasties apdraudimas atsakytas 
daugeliui sveikais atrodančių žmonių, bet kuriuos 
gydytojai apžiūrėję rado jų inkstus ar kepenis ne 
visai sveikus esant. Tą tečiaus galima išgydyti 
jei laiku vartojus

M 

l§ 
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Severus Gyduolės parsiduoda visur aptiękos 
Neimkite kitokių. Jei negalite gauti jų pas save 
ant vietos, rašykite tiesiai žemiau paduotu adresu:
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<9

L'l

ift

................Steitas

D N

ai

įiMfii

Vietines Žinios
Sausio 7 d. E. Cambridge’- 

Čio lietuviai turėjo diskusi
jas : * ‘Ar reikalinga tautystė?” 
Norint buvo didis šaltis, vie
nok prisirinko gana daug 
žmonių. Jauna mergaitė K. 
Morkiūtė deklamavo eiles. 
Publika b’ko labai užganėdin
ta iš diskusijų ir prašė ant 
toliaus varyti pradėtą darbą.

Ateinančią nedėlę, antroj 
valandoj po piety bus svar
stoma klausimas: Ar reika
lingos unijos?

“Laisvės” N3 buvo įdėta 
žinutė apie rengiamąjį susi
rinkimą, kad apsiginus nuo 
airiu bomy. Dabar mūšy pra
šo pranešti, kad susirinkimas 
bus šaukiamas aptarimui ne 
vien dalyko, kaip gintis nuo 
airiu bomy, bet apskritai, 
kaip gintis nuo visokiu tauty 
bonly.

t Stiprus, Sveiki Plaucziai |
Ūk daug geriau atsilaiko prieš nusišaldymą negu silpni plaučiai. Kosulys/ tankus spiaudymas,

sunkumas ant krutinės ir sunkus kvėpavimas yra tatai plaučių silpnumo apsireiškimai. 
Reikia stengties juos sustiprinti, vartojant * Sfife

iŠ J- ■ C CE? O DAIOAMAC’ OI AITRIA ll/I dSEVEROS BALSAMAS PLAUČIAMS
(Severn’s Balsam for Lungs.)

Dvejopo dydžio: 25c ir 50c

Gyduoles nuo inkstu ir kepenų
(Severn’s Kidney and Liver Remedy)

Pageltusios akį^ir veidas, papurtę paakiai, tankus 
galvos skaudėjimai, galvoj užimąs, šalti sąnariai, 
nugaros skaudėjimai, sutinusios kojos ir drumzlinas 
šlapumas aiškiai rodo, kaip reiklinga šios gyduolės 
vartoti, kad išsigydžius.

Kaina 50 ir $1.00

“Neturiu Apetito”
yra tai tankus pasiskundimas žmonių, sergančių 
nerviškumu. Nuo šitos ligos galima išsigydyti, 
apetitas pataisyti ir daug kitokių nesmagumų pra
šalinti vartojant

SEVEROS
Skilvinis Bitteris

(Severn’s Stomach Bitters)
Kaina $1.00

Telephone Fort Hill 504

ADVOKATAS
ATLIEKU VISOKIUS REIKALUS

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

KALBU RUSIŠKAI IR 
LATVIŠKAI.

294 Washington St.
Room 738 BOSTON, MASS

■
4 DIDŽIAUSIAS
■į DARBININKŲ
'5 SĄVAITINIS

LAIKRAŠTIS

Užlaikom didelę

Krautuvę 1B 
Deimantų, Laikrodžių Waltham ir 
Elgin, ir Šliiibinių Žiedų. Užlaikom 
keliaujančius agentus ir orderius pai
mam ir pristatom į namus. Užlaikom 
taipgi Didelę Sankrovų DRAPANŲ:Vy- 
rams Siūtus, Ovprkotus 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.

“KOVA LEIDŽIAMAS
.LIET. SOC.
SĄJUNGOS 
AMERIKOJE

.n.Į.m*,

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

“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 aviete.
“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”.

"SIS E. Moyatnensing Avė.
V <Cl PHILADHI A, PENN’A.

B. I.. BERNARD
Praneša, jog jo offisas prie 195 
Dorchester St., SoJIoston,Mass., 
yra atdaras nuo 4 iki 5 vai. no 
piet, o prieš tą ar no to laiko tele- 
fonuokite 160 Soutn Boston arba 
524 Roxbury. Gyvenimo vieta 
19 Gaston St., Šule Warren St., 
Roxbury, Mass,

"No Work-No Pa/ 
The Workingman’s 
Problem

Ateinantį nedėldienį L. S. S. 
60 kuopos svetainėje, 376 
Broadway, So. Bostone, kal
bės L. Prūseika ant temos: 
“Dabartiniai Rusijos kalėji
mai, teismai ir ištrėmimas 
Sibire”.

So. Bostono Lietuviu Lab
darystės Draugija rengia fė- 
rus, kurie prasidės 12 ir už
sibaigs 17 vasario, svetainė; 
Maynard Hall, kampas D ir 
Silver Sts. Jeigu kurie iš lie
tuviu norėtumėt paaukauti 
ant fėry kokius-nors daiktus, 
tai neški c po šido antrašu: 
K. Jurgeliunas, 233 Broad
way, So Boston.

Knnigas Clarence Riche- 
son prisipažino šiandien, 9 
sausio, kaltu nužudyme nuo
dais merginos Avis Linnell ir 
liko pasmerktas mirtin, kuri 
įvyks savaitėj prasidedant 
nuo 19 gegužės mėnesio.

Pasmerkimą išnešė teisė
jas Sanderson pirmam Vy
riausiojo Kriminalistu Teis
mo posėdyj 12:39 valandoj.

Kada Richeson liko už
klaustas, . ar jis yra kaltas 
pirmam laipsnyj žmogžudys
tės, jis atsakė lėtu balsu: '

“Taip, esu kaltas pirmam 
laipsnyj žmogžudystės”.

Richeson iš Charles Street 
kalėjimo liko atvežtas į teis
mą ll:45val. Jis buvo tiek 
silpnas ir išblyškęs, kad rei
kėjo jį prilaikyti, kada jis sė
dosi į kėdę teismo prieme- 
nioj. Jo prižiūrėtojais buvo 
Lane ir Burnes.

Jo advokatai: John Lee, 
W. Morse ir P. Dunbar suti
ko jį priemenioj ir įėjo sykiu 
su juo į teismo rūmą, kur vi
si atsisėdo prie groty. Buvo 
12:38 vai., kada visų akys 
pamatė įžengiant Richesoną. 
Jis ėjo lėtai ir išrodė labai 
silpnas. Kelios savaitės at
gal jis tame gi teisme išrodė 
atletu. ‘

Lietuvai, kuriems prisieis 
turėt reikalą So. Bostono po
licijos teisme, nenusistebėki
te, jei teisėjas Joseph Fallon 
ims verkti; ne už jūsy prasi
žengimą jis verks, o todėl,kad 
10 sausio dieną pasimirė jo 
žmoną 77 metu amžiaus; ji 
paliko kelis vaikus,gyveno po 
No. 799 E Broadway So Bos
ton

Bostono balsavimuose 9 
sausio buvo šitokie rezulta
tai: į mokyklos komitetą li
ko užtvirtinti tie, patys na
riai George Brook ir Joseph 
Lee; vienas gavo 25,006 bal
sus, kitas—24,264. Motery 
kandidatė Susan FitzGerald 
gavo 15,989 balsus. Link sa- 
nūny balsuota taip: 30,816 
balsy už, 16,542 b. prieš.

Tamošaičio ir Yurgeliūno 
krautuvė duos visiems kostu- 
meriams dovanu kišeninį ka
lendorių, vertės 25c. Ųžkvie- 
čiam visus atsilankyfįpo No. 
233 Broadway, So. Bostone,

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 kliasos ir kurie pirko, tai 
dėkavoja. Pinigus siųskit šiuo antrašu: 

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

Vardai aukavusių So. Bostono Lietu
vių Labdarystės Draugijai per Kolekto
rių J. Janiunąįir K. Vileišį.

P. Chaplikas 15.00 (garbės narys); M. 
Mizara, J. Palionis, K. Kairia, N. Bla
ževičius, Z. Budrčckis, D. Jatuzis, J. 
Stanaitis, M. Žemaitukė--po 5.00; J. B. 
Valukonis 4.00; J. Stančikas, D. Jasiu- 
nas, A. Ziminskas—po 2.00; A. Naujo
kaitis, I). Pencižinskis, J. Andriliunas, 
J. Volungevičius -po 1.00; So. Bostono 
Liet. Jaunuomenės Ratelis nuo laikyto 
baliaus 25 gruodžio paaukavo 15.00. Pi
nigų priduota iždininkui Adomui Komi- 
čiui viso $84.00.

W.Sadowskis, gyvenantis po N12 City 
Point Court, dirbęs Stenberg hotelyj, 
kur 24 Octoberio 1911 m. susilaužė ran
ką, išgulėjo 6 savaites ligonbuty. Ka
dangi pirma būdamas silpnos sveikatos 
negalėjo prigulėti prie draugysčių, tad 
jo pažystami paaukavo:

M. Valulis 3.00; V. Vaitaitis 2.00; J. 
Valukonis, P. Račiūnas, K. Naktinis, 
I. Alasevič, A. Jurkenas, P. Pilips po 
1.00; A. Abazorus, M. Binkis, J. Vile
mas, I.Cecis, N. Klingienė, L.Gedraitis, 
A. Vincloviutė, P. Valeckas, J. Klinga, 
C. Macis, A. Gričunas, A. Ykamas, M. 
Stakionis, G. Kezis, D. Kezis, L. Auk
štikalnis, J. Alasevič ir I. Zemlickas vi
si po 50c. Mažiau aukavusių vardai ne
pagarsinti. Viso suaukauta 39 dol. 65c.

Ištariu širdingai ačiū visiems aukavu
siems Wholtam Sadowskiui.

Kolektoriai: M. Valulis,
V. Vaitaitis.

Pajieškojimai.
Pajieškau pusbrolio Vincento Tiri- 

liaus, Kauno gub., Raseinių pav., Alek- 
sandravos gmino, Tenenių parap.; 4 me
tai kaip Amerikoje. Prašau atsišaukti 
ant šio antrašo:

Aleksandras Drukteinis,
4620 So. Wood st., Chicago, Ill.

Pajieškau Miko Černiaucko, Pilviškio 
parap., Nendonių kaimo, Suvalkų gub.; 
7 metai, kaip išvažiavo iš Lietuvos, o 
penki metai,kaip iš Anglijos ir važiavo į 
Chicago. Turiu labai svarbų reikalą 
link biznio. Jis pats,ar kas kitas teik
sitės pranešt kuogreičiausiai.

Vladas Akelaitis,
122 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Susirinkimas.
Mašinistų ir metalo išdirbystės darbi

ninkų susirinkimas atsibus Pėtnyčioje, 
12 Sausio (January), 1912, 7:30 vai. va
kare, St. Omer svetainėj, 376 Broad
way, So. Boston, Mass. Bus kalbama 
lietuviškai ir angliškai. Įžanga dykai.

Širdingiausiai visi yra užkviečiami at
silankyti.

Brotherhood of Machinists Komitetas.

NAUJIENA, KOKIOS DA 
NEGIRDEJOTE.

Męs varome biznį šiame mieste per 12 
metų ir jau ištaisėme tūkstančius namų 
puikiausiais rakandais, kurie buna ge
rais 7 ar 8 metus, ir, jei atsitinka par
duot, da galima ant jų pelnyt. Kodėl 
taip? Todėl, kad męs neišmokam tokios 
didelės randos nuo $7.000 iki $8.000,kaip 
kiti Storai, ir nelaikom supirkėjų, ku
riems išmoka nuo 3 iki 4 tūkstančių al
gos ant metų, taipgi nelaikome mana- 
džerių, nes męs galime tą atlikt patys, 
kad sumažini išlaidas, iš ko turi pelną 
mus kostumieriai. Aš ištaisysiu jus na
mą puikiausiais rakandais už $60,00, už 
kuriuos mokėsite kitam Storo $90.00. 
Ateikite persitikrint, jei netikėtumėte, 
galiu nuvest į rakandų dirbtuvę, kur pa
matysite, jog tokios kainos, kaip pas 
manę. Klausk ko nori, jei ne tą patį 
pasakys. Męs pristatome rakandus į 
namus už 50 mylių nuo Bostono. Kalba
me lietuviškai, lenkiškai ir angliškai. 
Atsilankykite po šiuo numeriu:

B. CANNER
338 W. Broadway, So. Boston, Mass, 

tarpe E and D sts.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA
APTIĖKA

Sutaisome Receptus su didžiausia 
atyda, nežiūrint ar iš Lietuvos atvež
ti ar Amerikoniški. Gyduolių galite 

’gauti, kokias tik pasaulyj vartoja, 
taipgi visados randasi lietuvis aptie- 
koriusK. ŠIDLAUSKAS.

EDVARDAS DALY 
Savininkus

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

męs prisiusime gyduoles per expresą.

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

* r-

HARRISON GATVES

DISPENSARE
Jau 20 metę nuo įsteigimo.

229 Harrison Avenue 
Arti Broadway, BOSTON, MASS.

Patarimai DYKAI!
šiokiomis dienomis atidaryta nuo 9 iki 8 
vai. vakare, šventadieniais nuo 10 ryte 

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

Ateidamas atsinešk šį apgarsinimą.

e)Kataliogas Visiems Dykai I
Kožnas žmogus mokantis skaityti 

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

, Banka priima pinigus užčedyjimui ir 
j moka ą-tą procentų. Siunčia pinigus 
i ir parduoda laivakortes į visas dalis 
Į svieto, pigiaus kaip kiti. Spaudinam 
I visokius drukoriškus darbus greitai, 
I gerai ir pigiai. Reikalaudami kata- 
Į Logo prisiųskite 2C markę ant adreso:

Geo. a. pupausky & @
2342 30. LEAVITT ST. CHICAGO, ILL.«•

NAMINĖ MOKYKLA
GRAMATIKA angliškos kalbos 

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

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

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

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

Piniguš siųskit per Money Or
der šiuo adresu:

P. MIKOLAIN1S
Box 62, New York City.

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

Notary Public Justice of the Peace

ADVOKATAS
ATLIEKU VISOKIUS REIKALUS

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

Čia srallt susikalbėt rusiškai.

ALEXANDER ROSE
294 Washington St., ruimas 330 

BOSTON, MASS.

VADOVAS KELIAUJAN
TIEMS Į AMERIKĄ IR 
IŠKELIAUJANTIEMS.

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

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

Jis tik įseninc) 6al(| ir paskui 
turėjo gulėti per Savaites

DR. RICHTERTO 
Pain-Expelleris 
prašalįs pavojingus susirgimus 
jeigu vartosi su laiku pagal n»i 
rodymų, ant dėžutės; 25c. ir 50c. 
už bonką. Žiūrėk ant lukaro 
ir vardo ant dėžutės.
F AD. RICHTER & CO.. 215 Pearl St. New York 

Richter’io Congo Pi 116a yra gero# nuo 
vidurio sukietėjimo. 25c ir 50c.

20 metų senas laikraštis

libtuviAkai-lenkiškai-rusiškas

DAKTARAS
Vienatinis inųs tau
tos Medicinos Profe
sorius Massachusetts 
steite. Jau arti 18 
metų, kaip aš pasek
mingai gydau ir at
lieku operacijas. Tė- 
mykll! 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. Z1SELMAN
7 Parmenter St., Boston, Mass. 

Telephone Richmond 1967-R.

bet lipk vienais

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.

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

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsių Lietuviškų—Lenkiškų Vaistų

Cl 
rC

Tel. 1990 Roxbury
DR. M. J. KONIKOW

548 Warren Street 
Prieš Elm Hill Ave.

ROXBURY, MASS.
Valandom 2-3 ir 6-7 l». M.

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

*» < (š

Perkant žiūrėk, kad butų ta markė, 
o Kauai teisingu!.

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

DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA i OLSELIS
Vyno, Visokių Likierių, Degtines, Rusiškos * Monopolkos”, 

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

WILLIAM ZAKON & CO.

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

JAIGU jau turi mano Katalogą No. 8, tai apsisteluok šendi iš jo reikalingus 
sau daiktus, o už poros dieną gausi 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. III CHICAGO, ILL..

TIKRA DEGTINE
Jeigu jus kada reikalausite

TIKROS RUGINES arba BOURBON DEGTINES
Tai ateikite pas mus, nes mus DEGTINE yra išsistovėjus medyj ir 
užpečetyta 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., NE^„,®BS BOSTON, MASS.

Parduodame gorčiais už visai žentas kainas.

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

,, nuo Kirmėlių dėl suaugusių 
Vanduo nuo Akių Skaudėjimo - 
Ugniatraukis - 
Skilvio Lašai - - - -
Gyduoles užlaikymui Viduriavimo 

ir Kruvinosios
“Uicure” arba gydymas

Reumatizmo I
Gyd. del nemalimo Pilvo - 
Milteliai apstabdymui

Galvos Skaudėjimo 
Lašai nuo Dantų Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir

Prakaitavimo Kojų 
Geležinis Sudrūtintojas Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaikų 
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippo - - I
Plaukų Apsaugoto]as 
Muilas Plaukų Saugotojas 
Milteliai nuo Kepenų 
Valytojas Piėmų Drabužiuose* - 
Rožės Balsamas 
Kinder Balsamas - - -
Bobriaus Lašui 
Švelnintojas - 
Kraujo Valytojas I
Nervų Ramintojas - - - I

i Egzema arba Odos Uždegimas 
pas Vaikus - - - i

Groblevskio Pleisteris
(Kaštavolo) ...

Pamada Plaukams ...
i Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 
Gyduoles nuo Riemens 
Vengriškas Taisytojas Ūsų 
Inkstų Vaistas (mažesnė) 
Inkstų Vaistas (didesnė) - !
Akinės Dulkelės ... 
Gydymas nuo uždegimo Dantų arba

abelnai Skausmo ir Škorbuto $1.25 
Gyduolės ir Mostis nuo Parkų

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

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

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

25c. 
50c.

ir $1.(0 
35c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
35c. 
25c. 
25c. 
25c.

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

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

$2.00
$1.00

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

$1.00 
25c.

ii*

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

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

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

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

A. OLSZEWSKI,
3252 So. Halsted Street, Chicago, 111
Rašyk tuojaus, o gausi vieną “Lietuvos” numerį ant pažiūros dykai.

v
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BUK 
VYRAS

50,000
KNYGŲ

Vysai Dykai Del Virti
Ta knyga yra f tch'.’.kiinga ir siustą yra tyk dėt vyra. 

Knyga ta prastu :s, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškam '., jsigyditi nuo tiznuodijima kraują 
arbasypili.nubiegiirfąsiėklos, patrotitu stypribe.pučkus ; 
ir kitus išrrretinrus. iicgromulavlma, patroli;u 
stypribe, pylva, kiapenu. inkstu ir pūsles ligas, mtm- 
tiztna, gonorrho • c-»a triperi, naujai Įgautas l'gu j, 
strietura ir vyre-, vyru lygas, gal būti išgidomas aava 
namuse privatil. C. sJ.'ivta ir labai pygjal. e

Ta, dykai išauta knyga, pasakis jums kodėl j-’S 
kentat ir kaip gcJ.’t pakitinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios,’ at-is žinoti kožnas vedes arba 
nevedąs vyras. Ta ’- ryifa yra parašita par Daktara. 
katras atsydave ' iajka tyrinejmn tu, specijalisku 
lygu. Tetnvki' . log ta knyga yra siustą vysai dyka*, 
nžmokam už pa. t<\ i;u-- nžpečetita konverta. Neskųsk 
nekokiu pining”, vk p irašik sava varda, ir adresa hnt 
Šeiniaus paduotu bupnnn, katrų siusk mums Sendcna.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER A Cn . L 000 22 Rftk A.c«m, Ctlcaj.:

Godotinas Tani!- i" Onprat Tamistoa prižadiejma, aS noriečjaa 
jo(f Tamista priBhiKtuine.i man vysai dykai vėna jntrn knyjfadel vyru.

LAIVAKORTES
Kam gi Laivakortes pirkt pas kokį ten žydelį, kad galima gaut pas lietu
vį agentą atvažiavimui ir išvažiavimui net 9-nių kompaniją l-mos, 2-ros 
ir 3-Čios klesos laivais?

Čia ir PINIGUS jums pasiunčia į visas pasaulio dalis greitai ir pi
giau negu kur kitur. Važiuojantiems Lietuvon parūpinu guberskus paŠ- 
portus, taipgi ir atvažiuojantiems jokios baimes nėra pereit rubežių 
(gronyčią). Važiuojančius patinku antvstočių Bostone ir New Yorke, 
nes aš užlaikau 2 offisu. Norėdami PinigŲ siųst ir pirkt. Šifkorčių. pra-. 
Šykit aplikacijos, pridėdami už 2 c. stempą iŠ jums artimiausio offiso.

GEORGE BARTASZ1US
261 Broadway, 558 W. Broome St.
SO. BOSTON, MASS., NEW YORK CITY,N.Y.




