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AMERIKOJ.

Nori permainyt inaugura
cijos dieną.

Washington, 16 sausio.— 
Atstovų namo teisiškoji ko
misija nubalsavo didžiuma 
balsų priimti Henry’o rezo
liuciją, kad prezidento inau
guracijos diena būtų perkeis
ta nuo 4 kovo dienos ant pa
skutiniojo balandžio mėnesio 
ketvergo. Rezoliucijoj sako
ma, kad jei konstitucijoj to
kia permaina įvyks, tai kon
gresas turės susivažiuot kas 
metai sausio mėnesyj, o ne 
gruodžio, kaip dabar daro
ma. Priduriama, kad sena
to ir atstovų namo posėdžiai 
turi prasidėt sykiu su kon
greso atsivėrimu. Rezoliuci
ja eis per kitas valdžios įstai
gas ir liks priimta arba at
mesta.

Imtynių vaisiai.
Fitchburg, Mass., 16 sau

sio.—Policija šiandien įieško* 
žmogaus, kuris laike imty
nių suomių kliūbe sužeidė 
mirtinai drūtuolių Manna 
Poumalla. Sužeistasis nuga
bentas į Burbank ligonbutįj 
ir randasi prie mirties. Jo į 
kaklas esąs sulaužytas. Bus 
pavartota X-ray mašina iš- 
tirimui. Policija sako, kad 
sužeidusis drūtuolių žmogus 
yra kliūbo narys, vienok kliu-' 
biečiai nepripažįsta to.
Neapkenčia airių lošimo, j

Philadelphia, 16 sausio.—' 
Du žmonės bko areštuoti iri 
29 išvesti laukan iš vieno te- i 
atro, kur airių aktoriai statė Į 
ant scenos veikalą “The Play; 
Boy of the Western World.” 
Kada antrasis aktas prasidė
jo, salėj iškilo triukšmas, ku
ris traukėsi visą valandą.

Nenori labdarystės.
Ratine, Wis., 16 sausio.- 

Miesto taryba atmetė milijo
nieriaus Andrew Carnegie 
pasiūlijimą 10,000 dolerių 
knygyno įsteigimui Racine 
Junction. Mat, tokios dova
nos nenorima, kuri liko su
dėta iš kitų skriaudos.

Pasirodo, kas esąs.
Washington, 16 sausio.— 

Prezidentas Taftas pareiką? 
lavo, kad generališkasis kra- 
sos viršininkas Hitchcock pa
siteisintų, kokią tiesą jis tu
rėjo apskelbti paduosiąs kon
gresui ant apsvarstymo įne
šimą, kad telegrafas būtų 
paimtas į valdžios rankas, be 
pasitarimo apie tai su prezi
dentu. Krasos viršininkas 
tuoj nuvažiavo į Baltąjį Na
mą pasikalbėt su Taftų. Mat, 
Taftas nenori, kad ir kalbėt 
kas išdrįstų apie galėjimą bi
le kokios išdirbystės ir vaiz
bos šakas paimt į visuomenės 
rankas.

Audėjų streikas.
Lawrence, Mass., 17 sau

sio. — Gubernatorius Foss 
stengiasi įsikišt į Lawrence'o 
audėjų streiką, kad kaip- 
nors sustabdžius jį. Vienok 
vargiai pasiseks. Ir vietinis 
majoras bandė tai padaryt, te- 
jįįaus dar labiau streikas išbu
vę. Kada majoras patarė su- 
lUakt trečiųjų teismą iš darb
davių ir darbininkų atstovų,

pirmieji pasakė, jog jie jo
kio teismo nereikalauja, esą, 
jei darbininkai nori dirbti, 
tegul tuoj pradeda, nes jo- 
kis jų reikalavimas nebūsiąs 
išpildytas.

Streikininkų dabar priskai- 
toma virš 25 tūkstančių. Lai
kosi jie energiškai ir eina su
stabdyti dar dirbančias au- 
dinyčias. Gatvėse ir prie au- 
dinyčių liko pastatyta milici
ja (kariumenė), kad sustab
dyti streikininkų demonstra
cijas. Šioj seredoj kokie pen
ki tūkstančiai streikininkų 
maršavo Canal gatve ir susi
tiko su kareiviais. Tie ban
dė sulaikyt ir net revolverius 
buvo išėmę šaudyt, bet strei
kininkai- nepabijojo ir nuo
gom rankom atmušė šalyn 
kareivius. Liko pašaukta 
daugiau kariumenės, bet jau 
buvo pervėlu. Streikininkai 
nešė šalę amerikoniškų vėlia
vų ir revoliucijoniškas. Jų 
dainos ir šauksmai buvo gir
dėt už pusės mailės.

Šiandien liko išdalinti at
sišaukimai visokiose kalbose. 
Ypač agituojami yra prie 
streiko angliškai kalbantieji 
audėjai, nes paskui jų labiau
siai kiti seka. Nutarta atsi
šaukimus dalint ne tiek prie 
dirbtuvių, kiek darbininkų 
apgyventose vietose. Atsi
šaukime sakoma/ kad nori
ma iššaukti generališką strei
ką. Jis maž-daug skamba 
taip:

“Streikuojantieji audiny- 
čių darbininkai, kurie kentė
jo neišpasakytą išnaudojimą 
ir paniekinimą, pasiekė galą 
žmogiškos kantrybės. Męs 
pranešame pasauliui mūsų 
sukilimo priežastis. Mūsų al
gos buvo laipsniškai mažina
mos, o mašinos vis leidžia
mos greityn, taip kad męs 
nepajiegėm laikytis.

Kaip tik liko sulyg tiesų 
reikalavimo sutrumpintos be
galo ilgos darbo valandos 
moterims ir vaikams, tuoj 
darbdaviai numušė mūsų al
gas ant 5 procentų. Mūsų 
priešai bando užtemdint tik
rą dalykų stovį, vadindami 
mus ateiviais ir riaušinin
kais.

Męs atsakome, kad mūsų 
nevadino ateiviais ir riauši
ninkais, kol męs leidome sa
ve apiplėšti ir likt nelaimin
gais. Mus vadino gerais pi
liečiais taip ilgai, ko! męs 
buvome savo reikalų priešais.

Męs esame priešingi prie
vartai, vistiek iš kur ji ne
paeitų, ar iš po tiesų prie
dangos, ar nuo milicijos dur
tuvų.

Tuo laiku, kada darbinin
kai stengiasi sulaikyt nuo 
darbo streiklaužius, kurie pa
lieka be duonos tūkstančius 
vyrų, moterų ir vaikų, pa
statoma ginkluota milicija, 
kuri siūlo mums mirtį dur
tuvais.”

Atsišaukimas užsibaigia 
kvietimu visų audėjų stot į 
streikininkų eiles ir nepasi
duot, kol streikas nebus iš- 
laimėtas.

Senas vaikas.
Sterling, Ill., .10 sausio.— 

Charles Lathe iš Eril. III., ir 
jo žmona išėmė šiandien po- 
pieras teisme, kuriomis ap
sirašoma yra už dukterį tūla 
45 metų senmergė Mather. 
Lathe neturėjo vaikų, todėl 
pasiėmė už vaiką senmergę.

UŽSIENYJ.
Prieš Angliją.

Londonas, 16 sausio.—Žmo
nių atstovų namo taip vadi
namoji persų komisija sušau
kė skaitlingą mitingą operos 
name ir išnešė rezoliuciją, 
protestuojančią prieš Angli
jos kišimąsi į Persijos reika
lus ir Rusijos parėmimą jos 
žvėriškame darbe. *
Pasikėsinimas ant mini- 

sterio Chinijoj.
Pekin, 16 sausio. — Šian

dien, kada valdžios ministe
rių pirmininkas ėjo iš impe
ratoriškojo rūmo, mesta į jį 
bomba, bet nepataikyta jį 
užmušt. Tokiu būdu Yuan Ši 
Kai liko gyvas. Užmušti du 
kareiviai ir keturi pašaliniai 
žmonės.

Gaisras.
Tokio, 16 sausio.—Ant sa

los Hondo iškilo milžiniškas 
gaisras mieste Ozoka. Sude
gė keli šimtai namų ir be pa
stogės liko 30,000 žmonių. 
Ugnis prasidėjo pietinėj Ozo- 
kos daly j.

Macedon i joj neramu.*
Rymas, 16 sausio?—Žinios 

iš Albanijos ir Macedonijos 
skelbia, kad tose dviejose ša
lyse prasidėjęs žymus bruz
dėjimas prieš Turkijos val
džią. Turkija siunčia į jas 
daugiau kariumenės ir laiko 
įtempime visas pajiegas, nes 
bijo, kad gyventojai vienu 
sykiu nesukiltų.

8 žmonės žuvo.
Berlynas, 16 sausio. —Aš- 

tuoni kalnakasiai liko užmuš
ti ir 6 sužeisti laike explio- 
zijos Phoenix kasyklose arti 
Dinsburgo. Sužeistieji var
giai bepasveiks.

Susektas suokalbis.
Pekin, 17 sausio.- Nema

žai žmonių areštuota, įtaria
mų suokalby j ant Manču di
nastijos gyvasties. Suokal
bis buvęs padarytas chinie- 
čių, kad išnaikinus imperato
riaus giminę. Tam tikslui 
buvo skiriamos bombos, nuo
dai ir kinžalai.

109 žmones pavojuj.
Peterburgas, 16 sausio.—- 

Iš, Astrachaniaus praneša, 
kad ant Kaspijaus jūrių at- 
lūžęs ledas nuo. kranto ir nu
plaukęs toli į jūres. Ant le
do randasi .109 žuvininkai, 
kurie nepatėmijo atsitikimo. 
Pasiųsti laivai juos gelbėt. 
Jų gyvastis randasi dideliam 
pavojuj.

Klastingas kunigas.
Rymas, 15 sausio.—Ne tik 

pinigai būna klastingi, o ir 
kunigai. Vienas italas, pa
sivertęs į kunigą iš savo no
ro, dąrė ilgas pinigines ope
racijas kol liko sugautas. Jo 
darbas buvo atliekomas var
de Rymo katalikų tikėjimo. 
Jis suėmęs 200,000 dolerių. 
Už tai jį dabar skundžia. At
randama, kad jis nėra jokiu 
kunigu.

27 sportai nuskendo.
Emden, Vokietija, 15 sau

sio.—27 žmonės, čiužinėjusi 
ant upės Ems ledo, nuskendo, 
kada ledas įlūžo. Mažu, ir 
daugiau yra žuvusių, nes 27

kūnai jau rasta, o daugiau 
tik jieškoma.
Juodkalnija prieš Turkiją.

Vienna, 16 sausio.—Padė
jimas prie Turkijos ir Juod
kalnijos rubežiaus darosi vis 
labiau serijoziškas. Iš Soloni- 
kų praneša, kad Juodkalnija 
rengiasi prie susirėmimo su 
Turkija. Parubežiuose ji ap
ginklavus gyventojus gerom 
šaudyklėm ir liepus būt ga
tavais į susirėmimą. Iš tos 
priežasties Turkijos albanie- 
čiai irgi reikalauja ginklų. 
Turkija stiprina savo kariu- 
menę arti Juodkalnijos rube
žiaus.
Rusija Italijos su [Turkija 

karėj.
Konstantinopolis, 16 sau

sio.—Čia cirkuliuoja gandas, 
būk Rusija pasirašius Berly
ne ant rašto, reikalaujančio, 
kad karė tarp Turkijos ir Ita
lijos būtų užbaigta. Turkija 
turėsianti pavesti Italijai sa
vo provincijas, bet tai nebū
sią padaryta, kol visos val
stybės to nepripažįs.

Turkijos laivyno ministeri
ja sako negavus jokių žinių 
apie italų garsinamąjį nu- 
skandinimą 7-nių Turkijos 
laivų ant Raudonųjų jūrių. 
Karės ministeris sakcj, kad 
ten buvę tik maži laiveliai, 
apginkluoti keletu kanuolių.

Parlamentas atsivėrė.
Stockholm, Švedija, 16 sau

sio.—Švedijos moters turi ly
gias tiesas su vyrais visame 
politiškame gyvenime. Tik 
pernai joms tos tiesos liko 
suteiktos. Kiekvienas šve
das, turintis 24 metus am
žiaus ir nepapildęs krimina- 
liško prasižengimo, gali da- 
lyvaut parlemento atstovų 
rinkimuose.

Šiandien atsivėrė Švedijos 
parlamento -riksdago posė
džiai ir pirmą kiSbą pasakė 
pats karalius Gustavas. Jis 
pranešė, kad parlamento už
duotim turi būt pravedimas 
pilnos tiesos, kad moters ga
lėtų visoj Švedijoj dalyvaut 
rinkimuose.

Naujas kabinetas.
Paryžius, 16 sausio.—Nau

jas ministerių kabinetas su
taisė savo veiksmarodį, ku
ris tapo šiandien perskaity
tas ministerių pirmininko 
Poincare’o žmonių atstovų 
name; senatui skaitė jį justi
cijos ministeris Briand, ku
riam pavyko sulaužyt gele- 
žinkelninkų Streiką. Dekla
racijoj sakoma, kad Francū- 
zija privalo turėt artimus ry
šius su kitom valstybėm, kad 
ministerial rūpįsis užbaigt 
ginčus su Vokietija ir Ispa
nija Morokos reikaluose ir 
pastatyti savo apsaugos ka- 
riumenę Morokoj, kad bus 
atkreipta ypatinga atyda į 
laivyną ir armiją, kad juos 
sustiprinus. Iš to matos, kad 
bus varoma atgaleiviška po
litika.

Nelaimė operoj.
Peterburgas, 17 sausio.— 

Kada ėjo lošimas caro ope
roj šiame mieste, pagrindos 
nupuolė žemyn ir 20 daininin
kų su daugeliu aktorių atsi
dūrė po jomis. Jos visos liko 
daugiau ar mažiau sužeistos. 
Pagarsėjęs rusų basas Sibi- 
riakov taip susižeidi kad jo 
smegens liko sukrėstos.

RUSIJOJ.
Popai.

Juodoji popija gražiai tupi 
po valdžios sparnu. Kitose 
šalyse, ypač katalikiškose, 
tai kunigai įsikinko svietišką 
valdžią, o Rusijoj atbulai. 
Dūmoj sėdi per 50 popų, pa
čių bjauriųjų, o geresniųjų 
kunigų burnos užkimštos. 
Popas be žandaro amžinai 
neatsispirtų prieš katalikus. 
Per paskutinius laisvesnius 
metus daug pravoslavų, ypač 
unijotų; perėjo katalikybėm 
Tuomet rodėsi, kad Rusijoj 
bent už religiją nepersekios. 
Bet dabar virsta kitokia ga
dynė. Katalikų kunigų by
los dėlei apkrikštijimo kokio 
pravoslavo nepasibaigia. 
Kad supešus katalikus, da
bar Lietuvoj, Baltgudijoj, 
Mažrusijoj bus užvesti tam 
tikri apmokami apaštalai 
misijonieriai. Popai su juo
dašimčiais už valdžios pini- 
nigus visur užveda savo laik
raščius, kad kvailinti žmones. 
Kaune irgi neužilgo išeis jų 
dienraštis. Bet iš tų pelų 
nebus grūdų. Paprastai ta 
religija laimi, kurią perse
kioja, kuri kovoja. O aplink 
pravoslavų devyvios nešiotės 
pritūpčioja.

Bylos.
Neseniai buvo Maskvos so- 

cijaldemokratų kuopos byla. 
Didžiuma tik už prigulėjimą 
prie partijos gavo 4 -6 me
tus katorgos. 3 sausio Pe
terburgo teisėjai..-budeliai
vėl už prigulėjimą prie s. d. 
partijos nuteisė vieną kator- 
gon, penkis amžinau ištrė- 
miman, dvejetą trims me
tams tvirtoves. Po apskel
bimo nuosprendžio publikoj 
pakilo baisus verkimas, nu
teistųjų žmonos rovė plau
kus nuo galvos. O senato
rius Krašeninikov, vienas iš 
didžiausių judošių, viešai-pa
sakė advokatams: “visvien 
jūsų žodžiai ir išaiškinimai 
nieko nepadės.” Taigi ne
teisimas jau prieš teismą bu
vo kišenių j.

Suomija.
Ta laisvoji šalelė valdžiai 

tai ašaka gerklėje. Caras 
užsimanė atimti iš suomių 
autonomiją, o juodoji dūmą 
jam padeda. Dabar užkro
vė, ant Suomijos kelis desėt- 
kus milijonų mokesčių už tai, 
kad suomiai neduoda karei
vių. Nors suomiai anaiptol 
nesibaido kareiviavimo, bet 
jie neis aklai žudyti valdžios 
priešus. Kad tokius vyrus 
apginklavus, tai valdžia kaip 
Loto žmona, į stulpą pavir
stų. Užtai valdžia, ir neima 
kareivių iš Suomijos, o krau
ją ant jų mokesčius. Suo
mių seimas atsisakė tuos pi
nigus išmokėt. Valdžia jau 
pradėjo, siųst raudonsiūlius 
ir obrusitelius į Suomiją, 
mat, nori po truputį privai
šinti tų smirdančių sutvėri
mų. Bet šviesus suomiai ne
lenkia savo sprando. Ten 
darbininkai ir ūkininkai taip 
šviesus, kad ir turčiai negali 
taip bjauriai šunuodegauti, 
kaip mūsų Olšauskai.

LIETUVOJ.
TĖVYNĖS GARSAI.

Dvejopi kunigai. Be ku
nigų, kurie platina tamsą, 
yra ir Lietuvoje kunigų, ku
rie geistų skleisti šviesą. To
kių kunigų nedaugiausia, bet 
jų padėjimas yra,labai ke
blus. Visų-pirmiausia jiems 
reikia susidurti su saviškiais 
klebonais. Iš Ramygalos “L. 
Ūk-kui” rašo, kad naujai at
keltasis kunigas nedraudžia 
skaityti pirmeiviškų raštų, 
iš Anykščių “L.Ž.” praneša, 
kad tenykštį kamendorių 
klebonas net blaivybės drau- 
gijon neįsileidžia, esąs, gir
di, tai didelis bedievis. To
kių kunigų padėjimas daug 
sunkesnis, kaip svietiškų ko
votojų su klerikalizmu, nes į 
juos žiūri, kaip į velnio ap
sėstus.

. Iš visų lietuviškų kunigų 
bene demokratiškiausi tik 
bus lietuvių kalvinų kunigai. 
Jie turi savo laikraštį “Pa
siuntinį”, kurį pažangioj dva
sioj veda kun. Šepetys. Jie 
nestoja kovon nei su socija- 
lizmu, nei su moterų judėji
mu. Atbulai dargi. Per sa
vo suvažiavimą nutarė net 
moterims leisti dalyvauti 
bažnytiniuose svarstymuose. 
Jų parapijas valdo tam tikri 
parapijonų komitetai. Iš 
parapijų turtų žadama bent 
mažmožį skirti lietuvių kul
tūros reikalams, padėkime, 
tautos namams Vilniuje.

Kaip amžiais lenkinta 
lietuviai. °Litvos” NN20, 
21 ir 22 yra įdomus straips
nis apie lenkų apaštalus Lie
tuvoj. Pirmasis Vilniaus vys
kupas Andrius Vosillo siunti
nėjo po Lietuvą apaštalus 
“nebylius”, nemokančius lie
tuviškai. Tuomet pradėję 
šiek tiek priešintis didieji 
Lietuvos kunigaikščiai. Pir
muoju lietuvių vyskupu bu
vo Motiejus iš Trakų (1421— 
1453), kuriam rūpėjo, kad 
kunigai lietuviškai mokėtų, 
ir nemokančius tos kalbos 
nenorėjo nei šventinti. Bet 
tasai lietuvybės apsireiški
mas mirė iškart su Motie
jum iš Trakų. Katalikų dva
siškiai, tiktai norėdami prieš 
liuterius ir kalvynus atsi
spirti, pradėjo atsižiūrėti į 
lietuvių kalbą. Lenkų kuni
gų apaštalavimo pasekmės 
buvo labai liūdnos. (Saviškių 
lietuvių ir negeresnės. Red.) 
Žinios apie tai pasiekė popie
žių Klemensą VIII, kuris pa
siuntė Lietuvon pasiuntinį 
Komulensą. Tasai vyras, 
aplankęs Vilniaus vyskupi
jos bažnyčias, rado, kad dau- 
gelyj bažnyčių visai nėra ku
nigų, o daugelyj tie ganyto
jai nemoka lietuviškai ir per 
tai esą žmonėms nenaudingi. 
Komulensas sykiu su kara
lium Zygmantu III nuspren
dė, kad iš Vilniaus vyskupi
jos pelno būtų skiriama 10 
tūkstančių auksinų Vilniaus 
seminarijai, kad tais pinigais 
būtų mokoma 15—20 jaunų 
lietuvių. Bet iš to nieko ne
išėjo. Vilniaus kapitula ne
paisė ’nurodymų. Vyskupas 
Panceržinskis galutinai išvi
jo lietuvių kalbą (1724—1729) 
iš Vilniaus bažnyčių.

Tamsus kampas. Bet 
ir dabar Vilniaus gub. nege
riau. Iš Kronių miestelio 
(Traky pa v.) mums praneša, 
kad žmonės ten esą labai 
tamsus. Teisybė, su lenkais 
jau apsidirbta, Kronįs likosi 
lietuviška parapija. Netgi 
vienasėdžiais išsiskirstė, o 
tai jau ir didelis pažangos 
apsireiškimas. Bet užtai jau 
nebe lenkas, bet lietuvis ku
nigas keikia už skaitymą ne
tinkamų raštų. Jaunuome
nė ten buvo pradėjusi spies
tis į jaunimo kuopeles, pra
dėjo kiek lavintis. Davat
kėlės tuoj pranešė ir kunigė
lis turėjo daug darbo iki ap
sidirba. Vilniaus gub. ypač 
atjaučiama šviesesnių žmonių 
trūkumas. Nėra, kas kelią 
parodo. Kunigai sutvėrė 
čia blaivybės draugiją, o nors 
draugija ir visus metus gy
vavo, nieko naudingo neatli
ko, net lietuvių vakaro nesu
rengė. Dabar ketina įkurti 
katalikių moterų draugijos 
skyrių. Jau žada net apie 
šimtas moterėlių įsirašyt. 
Vis tai labai malonu, nes pa
rodo, kad žmonės pradeda 
linkti prie draugijų.

Iš Darsūniškio miestelio 
(Trakų p.) irgi mums rašo, 
kad ten jau beveik apsidirbę 
su lenkais. Bet tamsa, kaip 
buvo, taip ir likosi. Žmonės, 
ypač jaunieji girtuokliauja, 
paskui langus kulia, o galuti
nai belangėj atsiduria.

Vilniaus Naujienos, p. 
Rinkevičius gavo leidimą 
spausdinti laikraštį “Vaivo
rykštė”. Tasai pats leidėjas 
pernai išleido kalendorių—al
manachą “Švyturys”, gana 
bepartyviškos pakraipos. Ma
tomai, laikraštis bus skiria
mas literatūrai ir dailei. ‘ ‘Vil
tis” rašo, kad Kaune pradė
sianti eiti “Lietuvos Apžval
ga”. Leidėjas kunigas. Vil
niaus “Žemdirbys” turbūt 
blogai išeina su agronomija, 
nes įveda po naujų metų a- 
pysakų ir politikos skyrius, 
p. Strazdas apskelbė prenu
meratą “Teatrui”. “Teatro” 
išėjo jau dvi knyguti. . Ka
dangi jų mums neprisiųsta, 
tai negalime apie jąs atsi
liepti. *

Rūtos kliube rodė naują p. 
Liūdo Giros veikalą “Kerš
tas”. Tema, matomai, isto
riška. Publikos buvę labai 
daug. Artistai, jeigu tikėt 
laikraščiams, vaidino nepa
prastai gerai. Lošime daly
vavo ir patsai autorius su 
žmona.

Apskritai su lietuvių teat
ru blogai. Labai-labai išlėto 
tesiplėtoja. Kuniginės drau
gijos su savo magdelenomis 
ir genovaitemis visiškai -že
mina mūsų sceną, paversda
mas ją poterių vieta. Nuola
tinio teatro nėra. Tiktai Ry
goje, rodosi, mėginama rū
pintis tuo dalyku.

Lietuvių žodynas. p.Plei- 
rytė Puidienė klausia “L. 
Žiniose”, kuomet gi męs su
lauksime lietuvių žodyno? 
Tąjį žodyną apsiėmė spaus
dint ir iki raidės “i” jau at
spausdino Peterburgo Mok
slų Akademija. Paskui žo
dynas tvarkyti buvo pavesta 
p. Jablonskiui, dabar p. J. 
Šlapeliui. Bet jau praslinko 
ne metai ir ne du, o apie žo-. \ 
dyną nieko negirdėt. O nuo 
to nustoja tik mūsų kalbos 
plėtojimasr ";aip ar taip 
kalbant. -iš “apsi
reiški^ 0 neran
gu)
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Paminėkime kru= 
vinąjį nedeldienį!

Tūkstančiai rišiu mus riša 
su gimtinės kraštu, o gimti
nės likimas daug kame pri
dera nuo didžiosios Rusijos 
likimo. Rusu demokratijos 
džiaugsmas-tai mūsų džiaug
smas, jos vargai ir nelaimės 
—tai mūsų vargai. Didžiuo
ju revoliucijos laiku ne Lie
tuvoj pirmiausia pasiliejo ne
kaltas žmonių kraujas. Tai 
rūsy darbininkai parodė, kad 
fusų tautos geresnieji sūnus 
ir dukters taip-pat trokšta 
liuosybės. ?Ne lenkai, ar lie
tuviai, kaip tai buvo per lenk
metį, stoja kovon su masko
lių valdžia. Bet visu tautu 
vargo žmonės, vieni su kitais 
krūvon susidėję, eina prieš 
caro valdžią ir visu tautu 
skriaudikus. Ne visos tau
tos kova, bet visu tautu varg
dieniu kova—tai mūsų gady
nės obalsis.

Didžioji Peterburgo darbi
ninku skerdynė atidarė' vi
siems akis! Ir tamsiausi žmo
nės liovėsi tikėję į caro ir jo 
bernu gerą širdį. Mūsų šven
tas uždavinys sustiprinti tu 
žmonių galybę, suvesti juos 
krūvon, nes negana tik pykti 
ant caro valdžios, reikia su ja 
ir kovoti. Ligšiol Rusijos re
voliucija dėlto nelaimėjo, 
kad žmonės nebuvo ganėti
nai susispietę į kuopas -parti- 
jas. Męs jau ne kartą paro
dėme, kad mokame remti 
tuos Lietuvos sūnus, kuriems 
neveidmainingai rūpi tėvy
nės gerovė, kurie ne žodžiu, 
bet darbu, kovoja su valdžia 
ir saviškiais išgamomis. Ka
dangi tas darbas dar neatlik
tas, privalome jį remti, kiek 
ištesėdami.

Taisykime 22 d. sausio mi
tingus, lekcijas, susirinki
mus. Aptarkime tos kruvi
nos kovos pasekmes, aptar
kime savo dabartinį padėji
mą. Darbininkai visu kraš
tu papratę vieni kitiems pa
geltos ranką ištiesti.

Jau vėl prasideda ginčai a- 
pie Miko Petrausko muzika- 
liškus veikalus, p. Tananevi- 
čius “Kataliko” N2 rūsčiai 
rašo:

“Viešai apskelbiu, kad minėtos (viso 
labo 4) operetes,nupirktos nuo p. M.Pet
rausko, yra mano nuosavybė... nes lig
šiol užmokėta Petrauskui 1,560 doleriy... 
ir be mano leidimo nuo šio laiko uždrau- 
džiu tais veikalais naudotis, ar tai p. 
Strumskiui, ar kitiems, ar bile kokioms 
draugijoms Amerikoje. Kas norėty 
anais naudoties, tegu kreipiasi į mane, 
priešingai gi bus patraukti atsakomy
bėn teismo keliu. ” <•'

Tuo tarpu “Vienybėj” p. 
Ks. Strumskis skelbia, jog 
be jo žinios irgi nevalia sta
tyti tos operetės ant scenos. 
Mums čia visai nerūpi nei pp. 
Tananevičiaus, Strumskio, 
nei p. M. Petrausko kiše- 
niaus reikalai. Tesipeša žmo
nės. Mums svarbu paakinti 
skaitytojus, jog žodis “dai
lė” čionais neištariama be 
žodžio “doleris”. Prakilnus 
dailės idealai ir aukso veršis 
taip susipynė, kad juos ne
beatskirsi. p. Petrauskas, 
pardavęs savo sielos įkvėpi
mą ant svary, dabar patsai 
pamatys, kaip tai smagu sa
vųjų kompanijoj...

“The New York Call” 
šo, kad Persijos socijalistai 
išleido pasaulio socijalistams 
atsišaukimą, kur kviečiama 
protestuot prieš Rusijos už
griebimą Persijos ir jos žvė
riškus darbus. Laikraštis tei
singai pastebi, kad Persijos 
nelaimingi gyventojai šaukė
si į “civilizuotą pasaulį”, į 
apšviestūniją, į “galingąją 
krikščioniją”, į visokius tai
kos mylėtojus, susivažiavi
mus ir draugija0 
kurie turi g' 
Rusijos žv 
ttvtara*

Vokietijos darbi“ 
ninku partija.

12 sausio d. visoje vokiečiu 
šalyje atsibuvo rinkimai par
lamentam Ir nors dar visos 
žinios neatėjo, bet iš tu, ku
rias męs turime, galima 
spręsti apie nepaprastą vo
kiečiu socijalistu laimėjimą. 
Dabar Vokietijos valdžia vie
nas iš didžiausiu visasvieti- 
nės reakcijos ramsčiu. Ta 
reakcija turi savo galingas 
organizacijas ir vokiečiu re
akcijos mūras ne taip jau 
lengva nuversti. Nors Vo
kietijoj ir yra šiokia-tokia 
konstitucija, bet ten ministe
rial neatsako už savo darbus, 
ten nėra pilnos žodžio liuosy- 
bės, ten engiama lenkai, lie
tuviai ir kitu šalių ateiviai, 
ten valdžia apgina tiktai po
nijos, ypač dvarponi jos rei
kalus. Pačioj Vokietijoj yra 
dar Prūsu karalystė, kurios 
seimas vienas atžagareiviš- 
kiausiu visoj Europoj. Tasai 
seimas—tai tvirčiausia reak
cijos pylis. Jokšai žmoniškas 
įstatymas neperėjo per tu 
“atstovu” rankas.

Bet Vokietijoj ne viena 
valdžia ir jos draugai galin
gi. Valdžios priešu eilės juo 
tolyn, juo didyn eina, o tu 
priešu tarpe beveik vienintel
iai žmonių apgynėjai—tai vo
kiečiu socijaldemokratai. Vo
kiečiu darbininku partija pa
gal savo organizaciją, laik
raštiją, nariu skaičių, parti- 
jinę drausmę—tai galingiau
sia ir didžiausia pasaulio par
tija. Viso pasaulio socijalis- 
tai daboja kožną vokiečiu 
darbininku žingsnį. Bobelio, 
Kautskio nuomonė dažnai 
nusveria ne vien vokiečiu so
cijalistu partijos pakraipą. 
Ju žodžiu atydžiai klausos 
viso pasaulin darbininkai. 
Svarbiausia vokiečiu socijal- 
demokratu užduotis šudemo- 
kratinti dabartinę Vokietijos 
ir Prūsu konstituciją, kurios 
atsiliko nuo gyvenimo ant 
viso pusamžio. Kuomet gi
mė dabartinė tvarka, Vokie
tijoj perdėm viešpatavo so
džiaus dvasia. Per paskuti
nius dešimtmečius milžiniš
kai išaugo miestai,- galingai 
išsiplėtė pramonė, gelžkeliai. 
Vokietija pasaulio rinkoje lo
šia dabar tą-pat rolę, ką se
niau lošė Anglija. Bet, au
gant krašto industrijai, di
džiai išaugo darbininku kle- 
sa, smarkiai išbujojo did
miesčiu miesčionija. Senoji 
tvarka mūru atsistojo prieš 
naujos gadynės dvasią. Ir 
prasidėjo kova, kuri dešimt
mečiais tęsiasi. Nuo 1878 
iki 1889 metu buvo išleisti iš
imtini įstatymai prieš socija- 
listus. Tada prasidėjo tokie 
persekiojimai, kurie beveik 
primena rusu socijalistu per
sekiojimą. Toje kovoje sustip
rėjo darbininku spėkos, jie 
įgijo daugiau prityrimo, nes 
pavojus ' visuomet mokina. 
Nuo tos dienos, kada valdžia 
priversta buvo pasidėt kiše- 
niun įstatymą prieš socijalis- 
tus, darbininku partija kaip 
ant mielių kilo. 1903 metais 
per rinkimus ji jau gavo 3 
milijonus balsu. Tai buvo 
negirdėtas laimėjimas. 1907 
metais partijos spėkos išau
go dar ant trečdalio milijono 
balsu. • O dabar jau gautos 
žinios iš Berlyno, kad socijal- 
demokratišku balsu bus ke
turi milijonai, jei tik ne dau-' 
giau. Jie jau turi 67 vietas, 
o antruose rinkimuose jie stos 
kovon dar 122 apskričiuose. 
Nėra abejonės, kad jiems dar 
teks maždaug 30 vietų, o 
tuomet Vokietijos seime sė
dės galinga raudonoji frakci
ja. Visas Berlynas jau soci- 
jalisty rankose. Iš 8 Berly

no atstovu jie jau turi savo 
7. O paskutinį distriktą irgi 
tikisi laimėt. Mikės draugas, 
Vilhelmas, iš pykčio net išsi
dangino iš Berlyno į Potsda
mą. Po miestą vaikščioja 
kariumenė. Svarbiausia to
se valdžios su darbininkais 
inltynėse—tai tas, kad žmo
nės, balsavę už socijalistus, 
tai ne pakeleiviai—svečiai. 
Tai socijalistu draugai iš gi
liausio įsitikėjimo. Nes visos 
priešu spėkos buvo įtemptos, 
buvo varoma velniška agita
cija prieš tariamąjį, žmonijos 
neprieteliu—socijalizmą. "K 
kas nepasibijojo žemiškosios 
ir pekliškosios bausmės ir pa
davė balsą už socijalistą, 
tuomi žmogumi galima pasi
tikėti.

Męs nesakome, kad pačiais 
vienais balsais galima su
griauti juodvarniu tvirtovę. 
Parlamentą gali paleisti,* at
stovus išvaikyti. Sunku ti
kėti, kad geruoju bus pasi
duota. Bet tie milijonai balsu, 
— tai jau didėlė spėka. Svar
bus ne tie atstovai, ne ju žo
džiai, bet ta minia, kuri stovi 
už ju pečiu!

Socijalizmo rankose visi di
dieji miestai. Iš tautininku 
ir laisvamaniu jie atėmė į 20 
rinkimo distriktu. Liekasi 
dar su trupint kataliku parti
jos galybė, kuri visados šun- 
uodegavo prieš valdžią. Lig- 
šiol vokiečiu valdžia rėmėsi 
ant dvarponiu ir kataliku 
partijų. Joms rūpi sugrąžin
ti senovės gadynė, joms kve
pia viduramžio dvasia. Jie 
sako: ‘Tegul būna karalius, 
nors ir vienavaldis, by tAjis 
mūsų valią pildytu”. Ir Kara
lius ju valią pildo. Gyveni
mas šuoliais eina brangyn, o 
tai dėlto, kad dvarponija, ap
sikrovus muitais, neįsileidžia 
nei duonos nei mėsos, nei 
šiaip valgomųjų daiktu! Val
džia nei nemano tuos muitus 
panaikinti. Ji, kaip tarnaitė, 
klauso, ką sako “Bund der 
Landwirte” (laukininku są
junga). Mokesčiu našta per
dėm gula ant žmonių, o at
stovu didžiuma (kataliku par
tija ir konservatoriai) kožną 
valdžios sumanymą kryžiu
mi laimina. Mokesčiu naš
ta kįla, nes baisiai auga iš
laidos ant kariumenės ir lai
vyno. O kaip užpernai buvo 
norėję nors kiek apkrauti 
poniją, uždedant menkus mo
kesčius ant kraičiu, tai kilo 
triukšmingas lermas ir su
manymas liko atmestas. Gi 
ką. jau kalbėti apie pilietišką 
“liuosybę”, viduramžio dva
sią mokyklose, lenku-lietviu- 
danu persekiojimą.

Taigi darbo, darbo milži
niško, mūsų draugai Vokieti
joj turi daug. Ju spėkų au
gimas padės jiems vėliaus, 
ar anksčiaus tie kalinai nu
versti. L. Prūseika.

Apsaugokite.
10 arba 15 metu taip grei

tai praslenka, kad męs nė 
nejaučiame. Ir tame perio
de užauga į vyrus ir moteris 
buvusieji vaikai. Jei visa 
žmonijos dalis, kuri priauga 
laike 10 metu, būtu auklėja
ma sveikai ir atydžiai, pa
saulis pasidžiaugtu genijais 
ir priaugusios gentkartės to
bulumu. *

Męs tankiai jieškome įran
kiu išėjimui iš negerovės ir 
netobulumo ten, kur jie sun
kiau atrast, kur nėra užtikri
nimo apie ju pastovumą. 
Reikėtų nors sykį imti auk
lėti sveikiau ir rimčiau kūdi
kius, o už 10, arba 15 metu 
susilauktume to, kas atide
dama už keliu šimtmečiu.

Kvailas būtu ūkininkas, 
kuris norėtu iškreipti upės 
bėgimą ir ramiai sau lauktu, 
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kada ji pati permainys vagą. 
Jis gali tikėtis greičiau nu
mirti, negu sulaukti tokios 
permainos. Jei jis nori at
likt savo užduotį greitai, jis 
turi padaryt upei šiokią -to- 
kią vagą kitoj vietoj ir už
tvenkt jos senąją vagą.

Beabejonės, ir žmonija liks 
\kada-nors tobula, pasieks 
savo tikslus, bet kam ją pa
likt likimo valiai, kada yra 
galima taip lengvai ištobu
linti šiandien?

Svarbiausis dalykas, kad 
vaikas būtu sveikas fiziškai, 
nes be fiziškos sveikatos ne
lieka prote liogikos ir nyksta 
kiti gabumai. Dar sykį pri
sieina atkartot, kad tik svei
kame kūne gali rastis svei
kas protas. * .

Tėvai turi rūpintis, kad 
suteikti savo vaikams sveiką 
maistą, o labiausiai tyrą orą. 
Nors prie dabartinio surėdy
mo sunku yra tas padaryt, 
vienok reikia sunaudot kiek
vieną galimą progą.

Kiek-nors šiltesniame ore 
niekad nereikia laikyt vaiku 
namie, išskyrus tuos atsiti
kimus, kada prisieina. Vai
kai, berniukai ir mergaitės, 
turi atrasti vietą žaidimui 
lauke. Kada jie žaidžia, dau
giau oro reikia kvėpuot, o 
jo daugiausiai už duriu. Be 
žaidimo vaikai pasilikt nega
li. Jis jiems reiškia tą, ką 
suaugusiam darbas. O gam
ta sutverus yra žmogų dar
bui; be jo jis negali būt svei
kas.

Vaikas auga ir tuo labiau 
jis turi tobulinti savo kūno 
sąnarius, nes nuo to priklau
sys jo ir tolesnis rangumas, 
stiprumas ir sveikata.

Niekad nepykite ir ne- 
ds^ugkite, kada vaikai žai- 

uboj, jei lauke nėra 
. Ir nežiūrint, ar jus 

turite savo vaiku, ar ne, nie
kad nepykite, kad vaikai ke
lia riksmą ant gatvių ir kad 
jie pripildo šaligatvius. Su
prantama, nėra tai smagu 
tylos mėgėjams ir vaikščio- 
tojams. Tuo labiau, kad vai
kai tankiai nėra išmokinti 
pasitraukt iš kelio, o nerbtai 
net užkliūva praeivį. Kur 
kas būtu geriau, kad visur 
būtu sodai vaiku žaidimui, 
arba kad juos kas diena nu
vežtu į sodus. Beabejonės, 
ateityj bus viskas įtaisyta, o 
dabar vaikams lieka tik gat
vės ir šaligatviai žaidimo vie
tomis. Kas reikalauja ir nuo 
tu nuvaryt vaikus, tas reika
lauja palikt juos b$ tyro oro 
ir krutėjimo, be kurio nė 
vienas žmogus neišauga svei
ku. Nors kartais nesmagus 
mums yra vaiku riksmas ir 
bėgiojimas ant gatvių, vie
nok turime neužmiršt, jog ir 
daugiau nesmagumu pake
liame žmonijai gero betrokš- 
dami, ją betobulindami. Vai
ku buvimas ant oro ir žaidi
mas daro juos sveikesniais ir 
per tai visom pusėm tobules
niais. Ir męs turime to trok
šti, o nepykti. Kas tai išsi
reiškė, jog vaikai be riksmo 
negali žaisti, taip kaip lakš- 
tingalė be balso negali gie
dot. Todėl ne tik ju žaidi
mą turime pripažint, o ir 
riksmą.

Į mokyklą irgi nereikia 
skubintis leisti vaikus. Ypač 
visai jauni vaikai negali sė
dėt ramiai nė valandos, o 
mokykloj juos verčia sėdėt. 
Ne tik silpnais tokie vaikai 
auga, o ir nesveikais, ir pro
tiškos pajiegos nusilpnėja, 
atbunka.

A. Montvidas.

Apie popą Gaponą.
Apie Gaponą galima pasakyti žo

džiais: lėkė, kaip sakalas, nutupė, kaip 
vabalas. Tuoj po baisiosios skerdynės 9 
d. sausio jo žvaigždė augštai buvo paki
lus. Revoliucijoniškos partijos stačiai var
žėsi dėl jo ypatos. Bet tas žmogus netu
rėjo nei gabumo, nei drąsos, kad pasilikti 
miniu vadovu. Banga jį iškėlė į paviršiu. 
Nuo augštumos jis krito žaibo greitumu. 
Šičia męs atpasakosime apie liūdną popo 
Gapono pabaigą, pasiremdami žodžiais p. 
Rutenbergo, kpriarn buvo pavesta jį nu
galabyt. Rutenbergas buvo dirbtuvės in
žinierius ir taip-pat arti stovėjo prie dar
bininku miniu. Bet jisai buvo revoliuci- 
jonierius.

—Susipažinau su Gaponu dar prieš 
devintą sausio. 5 sausio d. jisai pasakė 
savo garsią prakalbą prieš savo draugijos 
darbininkus: “Draugai, męs vaikščiojom 
pas Smirnovą ir nieko nepešėm. Valdy
boj ir pas miesto viršininką męs nieko ne- 
susilaukėm. Ministerial nežada mums 
padėti. Dabar eisim, draugai, pas patį 
carą.”—“Eisim!”—aidu atsiliepė minia. 
—“Ir jei reikės,” tęsė toliau Gaponas, “pa- 
klosim saVo galvas, bet savo atsieksimi”

Baisi audra rinkosi, bet ji rinkosi pa
ti savaimi, revoliucijoniškos partijos vei
kė nuošaliai, jąsias darbininku didžiuma 
neprisileisdavo. Gaponui netiko revoliu
cionieriai. Bet visgi ligi baisios dienos 
tai buvo šviesus žmogus! Jisai buvo mi
niu vadovu. Tarytum pranašas, jis skai
tė prieš miniu Jūrę savo atsiliepimo į carą 
žodžius. Žodžiai, kaip Dievo dovana, smi
go į širdies gilumą. “Dievas ir caras” 
tai buvo/fniniu obalsis. Tuodu žodžiu ar 
turėjo užkerėti darbininkus, ar amžinai 
žlugti. O baisioji diena artinosi. 8 d. 
sausio kariumenei buvo išdalyti patronai. 
Gaponas išrodė jau sudribusiu. Jisai ne
tikėjo, kad bus šaudoma. Vistik męs pa
ėmėm Peterburgo pieną, pažymėjom ke
lią, kuriuo eisime. Jei kariumenė mus už
kluptu, męs nutarėm statyti barikadas, 
išplėšti ginklu sandėlius ir žūt būt prasi
mušti, prie caro Žiemos rūmu! Gaponas 
kiek nusiramino.

9 sausio dieną Gaponą vėl apleido ge
ras ūpas. Tuomet aš kalbėjau jo vardu. 
Nurodžiau į paoju, bet didžiuma nesitikė
jo. Visi, maldingai žegnodamiesi, pa
traukė pirmyn. Vėliavos plevėsavo ore. 
Žmonės giedojo šventas giesmes ir šaukė: 
laimėjimas garbingam musu ciesoriui Mi
kalojui Aleksandravičiui!

Męs žengėm pirmyn. Staiga iš-už 
Narvos vartų zovada šauja kareiviu būrys. 
Kardai blizga ore. Jie įsiveržė į mūsų 
tarpą. Gaponas, įtempęs jiėgas, sušuko: 
“Pirmyn, draugai! laisvė ar mirtis!”

Prieš mus stovėjo kariumenė. Šau
dyklės buvo prirengtos! Šovė papliūpa. 
Minia su caro portretais ir vėliavomis pra
retėjo. Tris sykius šovė papliūpa. Ar 
bereikia dar sakyti, kokiai pekla tuomet 
pakilo.

Aš guliau ant žemės ir nudaviau 
gyvą.

Mudu su Gaponu likomės gyvu ir 
lutėliai nušliaužėm už vartų. Greitai
siekėme męs kiemą, kuriame buvo galy
bės sužeistųjų. Gapc^as, numetęs skran
dą, suriko: “nėra DieVo, nėra caro!” Ji
sai čia jau persirengė. Plaukai jo buvo 
nukirpta ir, kaip relikvija, išdalinta dar
bininkams.

Gaponas buvo visiškai susmukęs. Ji
sai pilnai pasidavė mano valiai. Tą, lai
kui atėjus, galės patvirtinti ir žmonės,pas 
kuriuos męs lankėmės. O tuo taępu dar
bininkus skerdė ant Nevos prospekto. Pas 
Gaponą nebuvo jokio pieno. Buvo pada
ryta keli inteligentijos susirinkimai, ir aš, 
Gapono vardu,parašiau į darbininkus liep
snojantį atsišaukimą. Atsišaukimas juos 
vėlai pasiekė. Dar pirmas dienas jie rei
kalavo ginklu ir rengėsi į kovą; toliaus 
ūpas pradėjo pulti žemyn. Tai buvo di
delė audra, bet niekas neturėjo mažiausio 
pieno. Trūko suorganizuotu spėkų.

Gaponas slapstėsi tūlam dvare. Ne
užilgo jisai atsidūrė užsieniuos. Čia jisai 
apsiskelbė esąs socijaldemokratas. Giles
niu pažiūru pas jį nebuvo, politikos mok
slas buvęs jam svetimas. Gyvendamas 
Genevoj (Šveicarijoj), apspiestas iš visu 
pusiu revoliucijonieriais, jisai gyveno da 
revoliucijos gyvenimu. Aiškumo jojo pa
žiūrose nebuvo, bet buvo dar karštis ir 
geri norai. Bet nuo tos dienos, kada ji
sai nuvažiavo Paryžiun, prasideda persi
laužimas jojo pašaukime. Jojo vardas 
buvo visur žinomas, visi žymus veikėjai, 
visi politikai norėjo su juo matytis 
ir kalbėtis. Jisai kilo, kaip ant sparnu.'

Jisai likosi vergu savo garbės. Jo didybė 
jį sužavėjo ir įtraukė į paojingas savy- 
meilės kilpas. Jam pradėjo rūpėti mer
ginos ir mados. Gaponas pradėjo “euro- 
peizuotis”. Aš vis dar turėjau ant jo di
delę įtekmę ir pasirūpinau kuogreičiausiai 
išvežti jį atgal, Genevon; Ten jisai nusi
ramino ir, mano prikalbėtas, įstojo socijal- 
revoliucijonieriu partijon, ne kaipo vadas, 
bet kaipo paprastas narys. Toj rolėj ji
sai neilgai ištesėjo. Puikybė ji neapleido. 
Pasiutę pinigai, kurie plaukė į jo kišenių 
už menkus raštelius, erškėčiu vainikas, . 
kurį pagamino jam 9 sausio skerdynės, 
pabaigtinai jį išpaikino. Jisai 'išstojo iš 
partijos. Jam rūpėjo, kaip' ligi 9 sausio 
dienos, vėl paimti į savo rankas atsiliku
sias darbininku minias. Revoliucijonie- 
riai pamatė, kad tai nepastovus žmogus, 
nepastovus ir visiškai nemokąs praktiškai 
pažiūrėti į gyvenimo reikalus. Gaponas 
pradėjo ristis į pakalnę... Neužilgo po to 
aš pakliuvau kalėj i man, o kada išėjau iš 
kalėjimo, tai buvo laisvės metai, po spa
liu m. manifesto. Lapkričio pradžioj, ka
da dar revoliucijos bangos buvo augštai 
pakilusios, aš susitikau Peterburge ir Ga- 
poną. Bet jisai slapstėsi. Męs minėjom 
kruvinąją savaitę. Gaponas išrodė nuliū
dusiu. Jisai prašė manęs išrūpinti jam 
amnistiją. Aš nurodžiau, kad jam ne
tinka prašyti susimylėjimo, nes jisai ne 
paprastas žmogus, bet revoliucijos pilio
rius. Gaponas prašnabždėjo: “tu nieko 
nesupranti”. Neužilgo męs sužinojom, 
kad 9 sausio dienos veikėjai amnistuoti. 
Gaponui rūpėjo atnaujinti savo darbinin
ku draugijas, nes revoliucijinės partijos 
buvo baisiai išaugę. Aš jam patariau, kad 
jo darbininku draugijos būtu bepartijinės. 
Jisai sutiko. Bet paskui juo toliau, juo 
labiau pradėjo sklįsti gandas, kad Gapo
nui nepatinką socijalistai, kad jam rūpi 
tik ekonomiška kova, kad socijalistai norį 
tik dėl tuščiu svajonių lieti darbininku 
kraują. Gapono vardas vis dar buvo erškė
čiu vainiku apskleistas. Darbininkai traukte 
traukė į jo draugijas. Jie dar nenumanė, 
kad Gaponas buvo pardavęs revoliucijos 
reikalus. Jie nežinojo, kad jisai vedė ta
rybas su valdžia. Iš revoliųcijonieriu ir 
Gapono jie išrinko raudonąjį popą. Sau
sio 1906 m. aš sužinojau, kad Gaponas rū
pinasi su manim pasimatyti. * Vasario 6 
d. aš kalbėjausi su Gaponu Maskvoje. Ji
sai pradėjo savo kalbą ištolo, vos ne nuo 
Adomo ir J ievos.

— Dalykas svarbus, begalo svarbus. 
Tik tu ant manęs atsidėk. Tu amžin ne
įspėtum, kame tas dalykas. Važiuosime 
į Jarą (užmiesčio restoranas).

Į Jarą aš atsisakiau važiuoti, nes gy
venau tuomet slaptai ir nenorėjau pakliūti.

Gaponas užsispyręs kvietė: “Meldžia
masis, nesibijok ir man tikėk. Aš tau 
duodu žodį, kad tavęs nesuims.”

Aš nesutikau. Gaponas buvo išbalęs. 
Jo akys klaikiai bėgiojo po kambarį. Ma
no žvilgsnio jis negalėjo išturėti. Jisai 
atsisveikino. Tą pat dieną vakare Gapo
nas sėdėjo mano kambaryj. Mudu pra- 
dėjova šnekėtis. Gaponas pareikalavo 
žodžio, kad mūšy šneką tiktai sienos giri 
dės. Aš daviau tą žodį. Ir štai ką Ga
ponas man papasakojo: . / .

“Tuoj po manifesto pradėta tarybos 
su valdžia kaslink atidengimo mano drau
gijų. Aš tariausi su slaptos policijos' a- 
gentu Manuilovu. Pagaliaus Vitte (pir
mas ministeris) sutiko leisti atnaujinti 
draugijas, sugrąžinti draugijoms nuosto
li V 30,000 rubliu, mane palikti liuosą. 
Draugijos tuoj buvo atidarytos. O pini
gu gauta tik 7 tūkstančiai, nes kitus pa
vogė tūlas tarpininkas. Laike Maskvos 
sukilimo draugijas vėl rnždarė. Aš pra
dėjau išnaujo tarybas. • Tuomet su manim 
panorėjo pasimatyti slaptos policijos gal- 
vinis Račkauskas. Aš sutikau?’ Rač
kauskas tiko atidaryti draugijas, jeigu 
Gaponas^parašys laišką Durnovo ir atsisa- 
kys nuo pažiūru. Gaponas sutiko. Laišku 
jisai man perskaitė. Tenai buvo pasakyk 
ta, kad caro ypata esanti Gaponui šventa.

(Galas bus).

Ant Athens gatvės mote
ris lyžtelėjo prosą, kad daži- 
not, ar karštas. Nuo to lai
ko namuose yra labai tylu.

Citata, ištrauka iš knygos, laikraš
čio, laiško ir bile' kokio rašto žodžiu arba . 
skaitliniu; ištrauka is keno-nors kalbos; 
perskaitliavimas žinomu sakiniu, faktu 
arba skaitliniu.

Citavimas, ištraukos darymas; 
perskaitliavimas; žinomu sakiniu, faktu 
arba skaitliniu priminimas; atkartoji-

Cituoti, padaryti citatą.
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Prastas pasidi
džiavimas.

Žmonėse yra pasididžiavimo 
instinktas. Moteris didžiuo
jasi, kad ji gali užsidėt gra
žesnę kepurę už kitas, kad ji 
gali nešioti tokius blizgus, 
kokiu pas kitas nesimato; 
amatninkas didžiuojasi, kad 
jis gali atlikt darbą geriau, 
gabiau už kitus; ūkininkas 
didžiuojasi, kad jis moka at- 
sakančiau išdirbt savo lauką 
už kaimynus ir susilaukia ge
resnio užderėjimo; rašėjas 
didžiuojasi, kada jam pasise
ka parašyt geresnį veikalą, 
negu kitiems.

Tokis pasididžiavimas su
teikia žmogui užsiganėdini- 
mą, smagumą. Jis negali būt 
nupeiktas,, kada žmogus yra 
vertas savo pasididžiavimo.

Bet sykiu su vertu pasidi
džiavimu atsiranda ir veid
mainingas, bjaurus ir elge
tiškas pasididžiavimas.

Tūli žmonės didžiuojasi 
gražiais rūbais tuomet, kaip 
jie yra už skolą nupirkti.

-Kiti didžiuojasi turtu tuo
met, kaip jis liko sukrautas 
iš badavimo, savęs nuskriau- 
dimo, arba apgavystės, arba 
išnaudojimo.

Darbininku tarpe atrasite 
nemažai tokiu žmonių, kurie 
maitinasi netoli išmetomis ir 
tas pačias valgo skalsiai; 
kiekviename atsitikime jie 
leidžiasi ant visokio nešvaru
mo, kad tik sutaupius centą; 
jie save skriaudžia butu, tei- 
sįngiau sakant, oru, rubu ir 
pasismaginimais, kuriuos ga
lima yra susilaukt teatruose, 
sueigose, išeigose; jie pasi
verčia į mažai jaučiančius 
gyvūnus ir visom pusėm 
skriaudžia save, kad tik kas 
diena pasidėjus dar centą- 
kitą, daugiau; jie .sutinka 
dirbt ilgiausias valandas ir 
dirba iš kailio lįsdami, kad 
tik kiek daugiaus uždirbus, 
visai nepaisydami, kad tuo- 
mi išstumia iš darbo kitus, 
gal, tėvus, kuriu kūdikiai 
laukia duonos -parnešant.

Ir tokie šykštoliai, jei tik 
susikrauja tūkstantį-kitą, 
vtaip pasišiaušia, taip prade
da didžiuotis, kad visi kiti 
jiems išrodo kvailais, niekin
gais. Tokie žmonės tankiau
siai atsisako nuo visokiu idė
jų, nuo prisidėjimo prie kul
tūros darbo. Visas ideališką
sias kalbas ir raštus jie igno
ruoja. Tik tai jie pripažįstą, 
kas galėtu dar labiau padi
dinti ju turtą.

Vienok prastas ir elgetiš
kas yra ju pasididžiavimas. 
Turtas negali būt pasididžia
vimu, tai viena, ju turtas susi
deda iš ju pačiu skriaudos, iš 
ju 1 neužganėdijimo savęs. 
Darbininko alga yra taip ma
ža, kad jis visą ją turėtu iš
leisti, jei vestu nors kiek 
žmoniškesnį gyvenimą. Jei 
jis, save skriausdamas, šiek- 
tiek susitaupė, tai nėra iš ko 
didžiuotis ir gėda būtu tuo- 
mi girtis kitiems.* **

Teisingas ir užsipelnymo 
vertas yra pasididžiavimas 
tu minties veikėju, kurie įgy
ja tobulesnėsios, mokintes- 
nėsios ir savarankiškai pro- 
taut mokančios minios sim
patiją. Jie gali gėrėtis, jie 
turi tiesą didžiuotis, kad to
bulesniu smegenų, augštes- 
nio išsivystymo ir surištos 
liogikos su giliu protavimu 
ypatos atranda ju veikime, 
ju protavime daugiau ar ma.- 
žiau aišky tikslą, naudą vi
suomenei .

Bet sykiu su tuo, randasi 
ypatus, pav., kunigai, valdi
ninkai ir tūli atgaleiviški 
veikėjai, kurie naudojasi dar 
didesne miniu simpatija, bet 
čbtjMi reikia neužmiršti, jog

tos minios būna su ubagišku 
protu ir visu tokios pat rū
šies išsivystimu. Juk niekas 
neturi tiek daug šalininku, 
kaip popiežius. Pažiūrėkite, 
kas yra jo garbintojais, ir at
rasite, jog tai didžiausieji 
protiški ubagai, kuriu didžiu
ma net skaityt, rašyt nemo
ka, o ką jau bekalbėt, kad 
jie savarankiškai protaut mo
kėtu, kad nors kiek su gam
tos mokslais apsipažintu. 
Tamsioji ir skurdžioji Airija, 
prislėgtojį Ispanija ir po na- 
gaika gyvenančioji Lenkija 
su Lietuva yra stipriausiais 
jo ramsčiais.

Ir ar ne gėd4 būtu girtis, 
didžiuotis tokiu miniu sim
patija? Tuo labiau, kad visa 
apšviestoji žmonijos dalis, iš
skyrus tuos, kurie iš agentū
ros pas popiežių gauna pelną, 
yra priešinga popiežiaus ir jo 
agentu veikimui.

Argi gali pasididžiuoti ku
nigas, į kurio bažnyčią susi
renka didelė minia pusiau ne
mąstančiu, istorijos ir gam
tos t mokslu nepažįstančiu 
žmonių?

Ar gali girtis tokis kalbė
tojas, kuris pataiko užįanė- 
dint tokios pat minios jaus
mus? Ar gali jam būt sma
gus tas delnu plojimas, kurį 
padaro neprotaujanti minia, 
bet užganėdinta tuomi, kad 
jos tas tamsumas liko užgin
tas?

Ar gali didžiuotis bile vei
kėjas, kuris turi vergu ir pro
tišku elgetų simpatiją?

Taigi niekingas ir nupeik- 
tinas yra pasigirimas ir pasi
didžiavimas tu žmonių, ku
riu klauso ir kuriems tiki tik 
gyvuliškas instinktas, tik 
prigimtas, o neišlavintas mi
nios protas. Jie turėtu ge
dintis bent kam pasisakyt, 
jog jiems simpatizuoja ne
protaujanti minia.

Vienok męs turime gana 
didelį,skaitliu iš tokios sim
patijos besididžiuojančiu ir 
tariančiu: “Kas tu? Vos ke
li žmonės tavo pusėj, o su 
manim minios.”* **

Teisingu keliu šią .gadynę 
turto nesusikrausi. Labai ne
daug rasime tokiu, kurie 
gautu dideles algas už savo 
darbą ir galėtu sutaupyt nors 
kelias dešimtis tūkstančiu 
doleriu. Tik kokie išradėjai, 
dailininkai, rašėjai gali kar
tais palikt pusėtinai turtin
gais iš savo amato. Didžiau
siais turčiais mūsų gadynėj 
palieka tik kitu žmonių iš
naudotojai, sukčiai ir dideli 
vagys. Dabartinės valstybės 
yra užgyrusios įstatymais, 
kad išnaudoti žmogų valia. 
Išnaudojimas apsireiškia 
žmonių samdyme prie darbo 
ir nepilname užmokėjime už 
jį, tavoru jam pardavime ir 
kitokiuose atvejuose.

Ir iš to išnaudojimo ne vie
nas pralobsta, lieka turčium.

Jis paskui didžiuojasi savo 
turtais. Visokie kapitalis
tiškos gadynės šuneliai, ty
kodami nuo jo turto trupi
niu, kurie apsireiškia auko
mis, dovanomis ir atlygini
mu, bėgioja apie jį, garsina 
laikraščiuose jo kiekvieną 
žingsnį, rašo knygas apie jo 
didybę.

Negalima stebėtis iš tu al
kanu tarnęliu, kurie tyko 
trupiniu, bet reikia stebėtis 
iš pačiu turčių pasididžiavi
mo, kuris apsireiškia neretai 
taip aštriai, .jog jie mano lai
ką visą pasaulį po kojomis, 
jog jie ir kalbėt nenori su ne
turtingais žmonėmis.

Jie savo turtą sudėjo tik 
todėl, kad daugelis tėvu liko 
išnaudota ir negalėjo par
neši maisto savo alkaniems 
kūdikiams, kad šimtai arba 
tūkstančiai kūdikiu išmirė

nuo alkio, šalčio ir troškaus 
oro, kadangi tėvai buvo iš
naudojami'ir negalėjo užga- 
nėdint savo vaikučiu. Ju 
turtas susidėjo iš privertimo 
tūkstančiu motinu palikt sa
vo kūdikius ir stot prie ilgo 
dienos darbo. Ju turtas su
sidėjo iš privertimo jaunu 
vaiku eit iš mokyklos ir pa
stot į nuodingą dirbtuvę. Ju 
turtas susidėjo iš darbininku 
kančių, prakaito, alkio, rū
pesniu, ligų ir pajiegos nete
kimo.

Ne didžiuotis, o gėdytis 
reikėtų iš tokio savo pralo- 
bimo. Ne su guodone,. o su 
panieka žmohės turėtu atsi
nešti į tokius turčius. Ne 
gražiausiose vietose jiems 
vieta gyvent turėtu būt, o 
kalėjime. A. Montyidas.

LAISVE

kyklą, o jei ir lanko ją, tai 
tik sėdi joje, nieko neišmok- 
damos. Iš ju gaivu išdulka 
ir tai, ką pačioj pradžioj bu
vo išmokusios, Jos neretai, 
vos 14—15 metu sulaukusios, 
išbėga nuo tėvu, kad ištekė
jus, nors jokio supratimo a-

Baudė, kaip galėjo, bet pa- 
donu • atkaklybė nesimažino. 
Žmonėms dabar nepaprastai 
ragai dygsta. e Net bobos ant 
turgaus apie politiką tariasi, 
o piemenys ir kerdžiai, ban
dą beganydami, patį Bismar- 
kį su dumblais drabsto.

bįninku neteko darbo. Nuo 
5 d. sausio pradėjo atleisti 
darbininkus iš dviračiu dirb
tuvės. Paput Manuf, Co. at
leido trečią dalį darbininku, 
kurioj dirbo arti 500 darbi
ninku. Ten pradėjo dirbti 
po 5 dienas į savaitę. Nuo 13

Apie knygas
Deklamatorius. De

klamavimui eilių ir monolo
gu rinkinys. Su išguldimu, 
kaip reikia deklamuoti ir 
žaisti. Surengė K. J., kaina 
50c. Chicago, “Lietuvos”

Vaikų auklėjimas.
Šis klausimas yra taip pla

tus, kad reikėtų atsidėjimo, 
jei jį nors kiek išgvildenti/ 
todėl aš nebandysiu čia duot 
visu taisyklių, o paminėsiu 
tik vieną blėdingą apsireiš
kimą jame.

Pastebėtina, kad tėvai net 
perilgai sako vaikams pasa
ką apie garnį, o iš kitos pu
sės pergreitai išvysto juose 
pastangą pasirinkti sau mer
giną arba vaikiną. Turbūt, 
ir skaitytojai žino, kad dar 
vos kalbėt pradėjusio vaiko 
jau klausinėja, kurią ' mer
gaitę jis myli ir su kuria ke
tina apsivest. Daroma tai 
juokais. Su mergaitėmis el
giamasi taip pat, kaip su 
berniukais. Ne tik svetimi 
žmonės, o ir patys tėvai klau
sinėja vaiko, kada vestuvės 
bus, kur gyvęs po ju, ar my
lės savo pačią arba savo vy
rą. Nereti yra atsitikimai, 
kada tyčia neva vestuvės yra 
daromos ir vaikas yra skai
tomas apsivedusiu,’ arba ište
kėjusia. Tokias niekystes 
daro tėvai ir svetimi žmonės, 
ypač tuomet, kada berniu
kas arba mergaitė pasiekia 
bent 5, 6 metu amžiaus.

Juokas juokais, bet ne vi
suomet ji§ nueina ant gero. 
Šiame atsitikime jis atneša 
apverktinus vaisius.

Nemanykite, kad vaikas 
nesistengia suprast, ką tos 
vestuvės ir piršlybos reiškia. 
Iš vienos pusės jo spėjimai 
ir žingeidumas greitai suve
da jį arba ją į pažintį su iš
tvirkusiais vaikais ir pergrei
tai patiriama, jog pasaka 
apie garnį yra melas; iš ki
tos, vaikas taip pripranta 
prie tu dėl suaugusiu juo
kingu, bet dėl jo serijozišku 
vestuvių ir piršlybų, kad 
pats pradeda j u j ieškoti tarp 
mažiau ar daugiau suaugu
siu vaiku.

Galite suprast, kad ištvir
kimas tarp taip auklėjamu 
vaiku pasidaro neišvengtinu.

Turbūt, skaitytojui yra ži
noma, kaip miestu mažos 
mergiščios, netoli dar kūdi
kiai, bėgioja gatvėmis ir 
jieško pažinties vis su nau
jais jaunikiais, jeigu juos taip 
galima pavadinti. Jos jau 
turi kam rašinėti laiškučius, 
ko laukt gatvių užkampiuo
se ir su kuo tąsytis tarpdu
riuose. Jos jau pradeda ne
rimti namie vakarais ir verk
damos veržiasi ant gatvės, 
kad pasimatyt su jaunikiu. 
Jos pradeda apgaudinėti mo
tiną, būk joms reikia pas 
draugę ar kur kitur nueit, 
bile tik ištrūkti iš namu. 
Joms nerūpi daugiau mokin
tis namu darbo ir lankyti 
mokyklą, nes ju galvos už
imtos apie jaunikius. Pa
čioj jaunystėj, pačiame mok
slo periode jos lieka sugai
šintos, be laiko apleidžia mo;

pie gyvenimą ir šeimyniškus 
reikalus neturi.

Dabar, turbūt, aišku bus, 
jog iš tokiu mergaičių nega
li džiaugtis nei tėvai, nei vy
ras, su joms apsivedęs, nei 
visuomenė.

Berniukai eina tokiais pat 
keliais, tik dar tiek bjauru
mo prisideda, kad jie ima 
vogti nuo tėvu, arba kitur 
kur, kad pirkinėti savo mer
ginoms dovanas, kad išsives
ti jas ant pasismaginimu.

Visai menkai atrasite to
kiu mergaičių ir berniuku, 
kurie nesiin-teresuotu užkam
piais ir jieškojimu merginu 
arba vaikinu. Vaikai kalba 
netoli, vien tik apie jaunikius 
ir merginas, susipykimus ir 
susitaikymus, lošia roman
sus, o apie mokslą, apie gy
venimo reikalus ir girdėt ne
norį.

Tėvai privalytu saugot vi
somis išgalėmis savo vaikus 
nuo tokio pasielgimo, turėtu 
nedaryt be laiko piršlybų ir 
vestuvių, nes tai ne juokas.

Marė Vaitėkaitienė.

Karalių Rabinas.
(Feljetonėlis.)

Kaizeris Vilhelmas tai ir 
yra tųp karalių rabinu. Ku
ris tik iš karalių suklupdavo, 
ar padonys laukan vydavo, 
Vilius, kaip anuomet žydu 
patriarchai, visados tubs 
vargdienius priglausdavo,už
daro duodavo. Karalių pu
riniuose, jo, kaip Moizės, iš
tempę ausis klausydavo. Ale 
užtai jo namuose žydėjo vi
sos cnatos. Religija, Dievo 
baimė, rykštės meilė, pakū- 
ta už griekus! O jau vaiku
čiu,,.. tai jo lizdelyj buvo arti 
tuzino ir, jeigu garnys ir to
liau taip žvitriai darbuosis, 
tai karaliukams,gal,dar ir su 
krepšiais reikės kiaušiniauti, 
plutgaliu maldauti.

Ale Dievas mielaširdingas, 
o tėvelis stropaus būdo. Jei 
neužteks Prūsu žemės, tai iš- 
siprovos kadir Šventą,Žemai- 
tiją, kurią dar Vytautas bu
vo vokiečiams pavedęs. Ka
ralius tikėjo į savo žvaigždę 
ir Dievo pirštą, bet krutėjo 
apie savo gyvenimėlį dieną 
ir naktį, kaip tas kurmis. Tik 
kuomet jau rūpesčiu našta 
baisiai slėgdavo jo strėnas, 
jisai persirėdydavo kunigu- 
čiu ir provydavo vokiškas 
mišias. Kataliku jisai nebu
vo, ai e., dūšios gilume keikė 
Liuterį. Jei ne tas bedievis, 
rasit jisai, karalių rabinas, 
nešiotu ant savo galvos ne 
tik prūsišką karūną, ale ir 
švento Petro kepurę. Jėzui
tai, bernardinai, franciško- 
nai, Paulinai; marijonai, do
minikonai, karmelitai siuntė 
Dievui karštas maldas, o 
Pins siuntė į dangų net gro- 
matas, kad atversti eretiką 
ant kelio. Ir dangaus tėvas 
po truputį išklauso ju maldų. 
Jau Vilhelmas popiežiui ir į 
ranką pakštelė, jau užpernai 
aplankė tėvu bernardinu 
klioštoriu, maukė sykiu su 
jais šventintą vyną ir susi
graudinęs išliejo kelias stam
bias, kaip pupas, ašaras. O 
juk daug tai su vežimu veža. 
Kantrybė—tai ir ne tokia jau 
maža dorybė!

Tokie dvasiški apsidūmoji
mai suramindavo karalių ir 
jisai, kaip liūtas, vėl šokdavo 
l kovą.

Kaip gailestingas tėvas, 
kuriam reikės išduot rokun- 
dą Dievui-tėvui ąpie savo 
valdinius, jisai žiūrėjo į ryk
štę, kaipo į išganymą.

Ubagnamiu elgetos, grauž
dami kazioną plutą, ir tie lie
žuvius paleido, gazietas skai
to. O ką jau sakyt apie Be- 
belj, tą pragaro pasiuntinį, 
kuris pats taikosi ant trono 
užsilipt.

Karalių rabinas griežė dan
timis, akjs, kaip kukuliai, iš
sivertė ant kaktos ir kaip ait
varas ant piešto, jisai dūmė 
į kovą. Kaip šventas Jurgis, 
jis pasiryžo peklos sėklą su 
šaknimis išrauti.

Visiems kunigams liepė 
šventas mišias laikyt, visai 
policijai apsiginkluot, raite
liams sėst ant arkliu, ^avo 
gazietninkams laikyt prakal
bas ant visu skersgatviu, vi
su kryžkelių, bažnytužėse, 
sinagogose, vagonuose! Ka
rališka mašna buvo dieną- 
naktį atdara. O atsišauki
mai, kaip anąsyk pūščioje 
monaf, lekiojo dausose, krito 
žmonėms ant nosių ir stačiai 
į kišenius. O pats karalių ra
binas sėdosi prie telefono. 
Kas sekunda jam rėkė apie 
rinkimu pasekmes.

“Berlyną užėmė socijalis- 
tai, visą Berlyną!”

“Karaliaučių jau ir apsėdo 
pikta dvasia!(O Viešpatie,at
siduso Vilius). Amburgas su 
Bremais siunčia socijalistus 
(o kad tu staugdamas, sukau- 
nė Vilius). Dancigas ir Bres
lau jau piktos dvasios ranko
se. Frankfurtas ir Magde
burgas jau socijalistu delmo- 
ne. (Čia karalius gailiai ap
siverkė). Leipcigas ir Dres- 
denas jau cicilikams kliuvo, 
Dortmundas su Kielu irgi.

Tylėk prakeiktasis, suriko 
Vilius! Ir taip rėžė kumščia 
į telefoną, kad tas į trupinius 
subyrėjo. Don Alberto.

sausio d. taipogi pradėjo 
dirbti tik 5 dienas United 
States Whip Co. Nevienam 
reikės kur kitur kraustytis

spauda 1911 m.
Deklamacijų knyga būtu 

dar nieko sau, jei p. K. J. 
būtu vadavęsis bašališkumo

uždarbio jieškotus.
M. Širšalas.

principu, parinkdamas dekla
macijoms eiles. Dėty xmaci-

Lawrence, Mass.
Sustreikavo 15.000 darbi

ninku dėlei sumažinimo už- 
mokesnio, sutrumpinus dar
bo dieną. Didžiuma streiki
ninku tai italijonai, lietuviai 
ir lenkai. Streikas vis plati
nasi. Būriai darbininku vaik
ščioja po dirbtuves ir vaiko 
dirbančiuosius. Išmušta daug 
langu. Ant Union gatvės 
ties Duck dirbtuve buvo su
siremta su policija. Prasi- 
liejo kraujas iš abieju pusiu. 
Yra sužeistu ir darbininku ir 
policmanu.

D. Gavutis.
Athol, Mass.

Gruodžio 20 d. mūsų dva
siškas tėvelis saldžiai pasi
keikė. Pirmeiviškus laikraš
čius su dumblais sumaišė, o 
naudingo nieko nepasakė. 
Taip-pat labai negražiai ir, 
aiškiai perdėdamas, atsiliepė 
apie merginas.

O visi kiltesni užmanymai, 
prakalbos, teatrai, deklama
cijos vis tai per nuodėmę pa
skaityta, vis tai bedieviška ir 
“cicilikiška”.

J. Kavlaičia.
Spring Valley, III.

“Laisvės” N3 p. Gvazdin- 
skas, galima sakyt, nei vieno 
beveik žodžio teisingai nepa
rašė.

Korespondencijos
Kenosha, Wis. f

Chicago universiteto stud. 
Mikolaitis laikė visą eilę pre- 
lekciju, pradedant nuo 24 iki 
29 4d. gruodžio.

Prelekcijos buvo iliustruo
tos paveikslėliais. Prelegen
tui buvo užduodami klausi
mai, kuriuos išrišo kuoge- 
riausiai.

Ponas Mikolaitis, peržiūrė
jęs vietinį Gilbert M. Sim
mons knygyną ir atradęs ja
me tiktai pasakas, su knygy
no užveizda pasikalbėjo ir 
surašė už $35 mokslišku (lie
tuvišku) knygų, kurios bus 
partrauktos knygynam Ma
lonu būtu, kad visos lietu
viškos redakcijos siuntinėtu 
knvgynan savo laikraščius.

“Kova” No. 2.
E. Arlington, Mass.

Svečiai smuklininkai pas 
mus lankėsi ne tik prieš Ka
lėdas, kaip teisingai buvo 
“Laisvės” N3 rašyta, bet ir 
paprastame laike mūšy neuž
miršta.

Pernai prieš Velykas buvo 
atsibaladojęs toksai svečias, 
tai per kelias mjnutas pilna 
grįčia buvo mūsų žmonelių. 
Kuriem beteko, tai, pinigus 
pasiėmęs žadėjo atsiusti ant 
Velykų, bet atsiuntė ant Sek
minių. O Velykas reikėjo 
švęsti su pussausem gerklėm.

Kaip kada pas mus atsi
lanko vyrai su knygomis. Ir 
dažniau atsilankytu, jei būtu 
pirkėju. Bet to pelno par- 
davikams beveik ant žygių 
neužtenka.

Girtybės Priešas.
Westfield, Mass.

Pastaruoju laiku daug dar-

ja ne vien turi parodyti de
klamatoriaus artizmą, ji tu
ri dar lavinti publiką. O pub
liką lavina geriausia pašaipa 
ir juokai. Tuo tarpu, tai silp- 
niausis skyrius. Net Jakšto 
keliu geresnių satyru (verti- 
mėliai iš Rainio) ten su žibu- ‘ 
riu negalima atrasti. Pašai
pėlės baisiai nudėvėtos, tai 
'girtuoklėliai pajuokiama, tai 
prisimenama tie laikai, kada 
tautiečiai “kovojo”, tai šiaip 
jau niekniekiai, kaip men
kiausio poeto p. Žalvarnio 
nuobodžiu pasakos (p. Ž tik 
retkarčiais vyksta versti, 
pvz. “Varpai”, “Barkarolė”). 
Socjjalistišku temų P- K. X 
baidosi, kaip ugnies pašaipos 
skyriuje. Skyriuje kas vi
suomenę paliečia,- įbrukta 
vienos iš šlykščiausiu Mairo
nio eilių, kur autorius pasi
rodo esąs didžiausis dema
gogas. . . .'

“O Dieve teisingas, be tavo tiesos be- 
Įturtis kentėt negalėtu!...

Prakeiktas kas pragaro juodo nuodais 
[jam tikinčių šaldys krutinę!”

Daug vietos užima “Jaus
mu Žiedeliai”, bet ten nėra 
nei tikros vyskupo Baranau
sko poezijos, nei kun. Straz
delio, nei Jovaro elegijos apie 
berželį, nei Kudirkos vertimu 
iš M. Kanopnickienės, tu tik-

Aš apie nabašninką kun. 
Valaitį, kiek žinau, tai buvo 
žmogus didelei gailestingas 
dėl kiekvieno žmogaus; nelu
po taip, kaip kiti; kas duoda
vo dolerį, ar pusę, arba ir vi
sai neduodavo, tai ir buvo 
gerai. Mokyklų anaiptol ne
keikdavęs. Tankiai lankau
si bažnyčioj, bet nieko pana
šaus negirdėjau.

Kaslink naujo kun. Kala- 
sinskio, tai minėtąjį nedėl- 
dienį jisai sakė pamokslą 
apie dorą vaiku auginimą ir 
kvietė žmones užsilaikyti nuo 
girtuoklybės. Jokiu keiksmu 
negirdėjau, nors ir pats bu
vau bažnyčioj, p. Gvazdin- 
skas ir bažnyčioj nebuvęs ge
riami viską žino! Taip kovoti 
su priešais negalima.

Angliakasis.
Dedame korespondencijų vardan be

šališkumo. Tebūna ir antroji puse iš
klausyta.' Dauginus atšaukimų nedėsi
me. R e d.

ruju kiltaus santimentalizmo 
perlu. Visame rinkinyje ne
matyti nei Mačio, nei Stepo
naičio vardu. Užtai ant kiek
vieno žingsnio sėdi klerikalu 
agitatorius Margalis, tiesa, 
persivilkęs tėvynės mylėtojo 
rūbais.

Žmonėms, kuriems ne taip 
ramu ant svieto gyvent, kaip 
p. K. J., du trečdaliu eilių 
galima padėt į šalį.

RED. ATSAKYMAI.

TELEGRAMOS.
(Prisiuntė: vardas Kirvelis, 

pravardė Nusmuko).

TEHERAN (Persija). Švie
sioji caro valdžia nutarė uoliai 
platinti tamsioj Persijoj civi
lizaciją, kultūrą bei apš vietą. 
Tuo tikslu jau iškarta tūk
stančiai žmonių. Pakaruok
liai kabo ant visu gatvių lik- 
tarnu. Tai kultūros abėcėlė. 
Persai didžiai nudžiugę, nes 
kelias į Mahomedo rojų atvi
ras. Pranašas pranešė, kad 
niekad dar rojuje nebuvę to
kios linksmybės.

VILNIUS. Valdžia prisky
rė prie Lietuvos Suvalau gu
berniją ir davė Lietuvai au
tonomiją. Lietuvos ministeriu 
paskirtas J. Kubilius (buvęs 
klerikas, buvęs dūmos atsto
vas, buvęs pussocijaiistas, bu
vęs “Balso” redaktorius). Vie
toj manifesto ministens nu
lipdė bombą su parašu: “gai
lėkitės už griekus, kaip aš 
gailiuosi”, ir Ęųetė į “Rūtos” 
kliubo šokikus.

KAUNAS. Našlių ir šei
mynų ašaros, kuriu vyrus 
kun. Olšauskas įdavė polici
jai, taip buvo gausios, jog 
Nemunas išsiliejo*' iš krantu 
ir Kaune prasidėjo tvanas. 
Olšauskas mušė telegramą 
tėvui kapucinui, kad ant ait
varo skristu Kaunan ir išgel
bėtu bent jį ir jo gaspadines.

Piršliu draugijai So. 
Bostone. Vietos trūkstame 
piršliu agitacijai.

Ant. Buntinui. Pasi
gailėkite ir savęs ir mūsų, 
tokias gromatas berašinėda- 
mi. Neskaitydami į gurbą 
mesime.

Girtybės Priešui. 
Klystate manydami, kad Va
lančius išnaikino girtybę. 
Gal būti, jisai ją truputį su
mažino.

Z. Miliui. Pamokslai gir
tuokliams nepadės, o kiek* 
męs ju gauname, tai užimtu 
visą “Laisvę”. Rašykite apie 
ką kitą.
*e*e*s*e*e*a*ee*e*e*G*e>eij
V Telephone So. Boston. 845 M W 
| DR. F. MATULAITIS | 
Q 495 Broadway g
5 SO. BOSTON, MASS, g

Valandos: 5
g Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare. W 
g Nedėliomis iki 8 vai. po piet. •

TRANSFER Gyduolės sutai- 
APT1EKA 8ornos atsakan- čiai pagal viso
kius receptus per registruotą aptiekorių. 
Užlaikome Cigaru, Sodos ir Visokių 
Saldumynų (kendziy). Kalbame lietu
viškai. Atsilankykite!

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

I Akušerkai
Q) 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 moterų ligose.

30 W ■i
'ANDAS1:

ON, MASS.
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Kam gi Laivakortes pirkt pas kukį ten žydelį, kad galima gaut pas lietu
vį agentu atvažiavimui ir išvažiavimui net 9-nių kompanijų 1-inos. 2-ros 
ir 3-Čios klesos laivais?

Susirinkimas.
So. Bostono Jaunimo Ratelis laikys 

savo susirinkimą 18 sausio, 7:30 vai. va
kare po num. 339 W. Broadway, So. 
Boston, Mass. Komitetas.

ti šiuo adresu:
► St. Erewicz,
53 Hood St., W. Lynn, Mass.

)a triperi, naujai įgautas Ijgas, 
4 lygas, gal būti išgidomas sava 
dapta ir labai pygjai. Jį

a knyga, pasak is junta kodėl jus 
tinaj isigyditi. Knyga ta yra 
uro žinoti kožnas vedes arba

1 i v,ra yra pa ra ši ta par Daktaia, 
<) i..jka tyrinęjmu tu, spccijalisku 
; ta knyga yra siustą vysai dyka1,

Vietines Žinios

Parduodame Korčlata uz visai žemas kalnas.

Eii

'V,-f.n'

Kruvinojo nedėldienio ap- 
vaikščiojimas įvyks nedėlioj, 
21 sausio d., Franklin Union- 
Hall, kampas Berkeley ir 
Appleton gatviy, Boston, 
Mass. Prasidės 7:30 vai. va
kare. Bus prakalbos, dai
nos, muzika. Salėj tilps per 
tūkstanįL_Jmeniy. Kalbės 
angly, rūsy, finy, latviy ir 
lietuviy oratoriai.

Lenky kunigy šunlapyj 
Gazeta Bostoriska” N3 yra 

idijotiška žinutė apie Cam
bridge lietuvius. Štai kelios 
ištraukos: “lietuviai ažuot 
tikrąjį Dievą garbinę, nusi- 
lipdė sau iš medžio ar gipso 
dievuką Perkūną. Ties sto- 
vylėle kabo Didžio Lietuvos 
kunigaikščio Vytauto portre
tas. Perkūnas turi išvaizdą 
nusigėrusio žmogaus. Į tą 
pagonišką kambarį renkasi 
lietuviai savo pagoniškas 
šventes švęsti ir atiduoti Per
kūnui garbę. Didžiausi Per
kūno garbintojai tai lietuviy 
socijalistai ir pijokėliai. Kaip 
susirenka, tai išpradžiy geria 
už Perkūno sveikatą; paskui, 
įkaušę, pradeda garbint Per
kūną dainomis. O visai nu
sigėrę pradeda klykti ir šok
ti po kambarį, taip-pat Per
kūną garbindami. Lietuviai 
su raudonom jermulkom ir 
snapso garbintojai mano,kad 
geriau grįžti į. pagoniją, nes 
krikščioniy Dievas rūstus, o 
Perkūnas viską pavelyja.”

Tai taip šviečia savo skai
tytojus kunigy šunlapiai. Ar 
tai idijotai, ar apjakėliai?

17 d. sausio Bigelow School 
bute buvo žmonėms pareng
tas gražus pasilinksminimas. 
Buvo padeklamuota kelios 
eilutės, angly vyry choras 
šauniai sudainavo kelias dai
neles. Publikai labai patiko. 
Dras F. Matulaitis pasakė 
kelis žodžius apie tai, kaip 
tai gerai gyvent sodžiuje, 
kaip ten sveika ir ramu. O lie
tuviai vis daugiausiai sprau
džiasi į miestus. Pabaigoje 
buvo rodomi paveikslai iš 
Piety Amerikos gamtos ir 
žmoniy gyvenimo.

Nuo 1 birželio šių mėty 
pradės plaukioti naujas lai
vas tarp Liepojaus ir New 
Yorko. Jis priklauso Rusiš- 
kai-Amerikoniškai linijai ir 
yra geriausis laivas iš visy, 
kurie iki šiol plaukiojo tiesiai 
iš Rusijos į Ameriką. Laivo 
vardas bus “Czar”. Jis tu
rės 425 pėdas ilgio, 53 pėdas 
pločio ir 32 p. augščio.

George Brock, pastaruo
siuos rinkimuose išrinktas į 
Bostono mokykly komitetą, 
garsina, kad jam atsiėjo tik 
30 centy, kad vėl likt išrink
tu. Jo draugas Joseph Lee 
išleido 2,279 dol. 90 c., kol 
liko išrinktas. Šita žinia pa
rodo, kad net viešai žinoma, 
jog balsai yra perkami.

Gubernatorius Foss taip 

 

gerą poziciją įgijo demokra- 
ty partijoj, 
džiama, jog jis bū 
tas kandidatu į prez 
Ne tik Bostone taip 
ma,o ir Connecticut valstijoj.

jau spren- 
astaty- 
entus. 
kalba-

Tik iki subatos, sausio 20 d., 
Tamošaičio ir Yurgeliuno 
krautuvė duos visiems kostu- 
meriams dovany kišeninį ka- 
lendoriy vertės 25c. Užkvie- 
čiam visus atsilankyt po No. 
233 Broadway, So. Bostone.

Vaizbos kabinetas jau nu
sprendė, kad Grand Trunk 
geležinkelis turijjūt praves
tas į Bostoną. ’ 
jo stoties sta+ 
ta, kad ger

kta vieta
Nūtar-

I

Ar yra tai Reumatizmas? ||
Neuralgija? Sutinimas? Sopėjimas? Sustingimas? Ag skauda jums 
krutinę ar nugarę? Gal kaklas sustingęs ir skauda? Nuo to yra gyduolė

Severos Gothardiškas Aliejus
(Severa’s Gothard Oil)

Jei tą aliejų Įtrynus Į skaudomąsins vietas, skausmai greitai pa
siliauja ir muskulams sugrąžinama pilna sveikata.

Kaina 50 centų bonkai.

Išgelbėtas!
“Mūsų vaikutis sirgo sunkiu kosuliu, kuris jį kankino 

per ištisusTris menesius ir buvo pavojingas jo sveikatai 
Mums patarta duoti jam Severos Baisumą plaučiams. 
Pradėjome duoti, ir ve jo kosulys greitai pasiliovė ir 
ifijūsy mažulėlis tapo Išgelbėtus”.

M. Skudlarek, Avon, Minn.

Severos
Balsamas

Plaučiams
(Severn’s Balsam for Lungs)

geriausiai ir pasekmingiausiai gydo tokias ligas, kaip kosulį,-užkimi
mą, slogas ir įvairias gerkles bei plaučių ligas.

Kaina 25 ir 50 centų bonkai.

Reikia kas-nors daryti!
Sukietėję viduriai ir nesveikos kepenįs gimdo tankiai galvos skaudė
jimą, apetito stoką, ūžimą galvoj, pageltimą odos, išbėrimus ir švaros 
žudymą. Taip negalima palikti. Reikia kas nors daryti.

Severos Piguikos nuo Kepenų.
(Severn’s Liver Pills).

prašalina visus tuos nesmagumus, sustiprina virškinimą ir sugrąžina 
visą naturališkan stovin, nenusilpninant žmogaus organizmo.

Kaina 25c.

Reikalauk Severos Gyduolių Aptiekose.
Neimk jokiy kitokiy. Naujas Severos Lietuviškas Kalendorius 1912 
metams duodama dykai. Dėl daktarišky patarimų rašykit į

w.F.wsii
stačius prie Jefries Point, 
East Bostone.

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

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

Jurgis Urbšaitis motery ir 
vyry kostumeriškas kriau- 
čius siuva visokias drapanas, 
taipgi išvalo, prosina, sutai
so ir nudažo. 255 Broadway, 
So. Boston, Mass.

Pranešimas
Brightono Pašelpinė Draugystė “Vie

nybė” buvo pranešus 13 “Laisvės” 
num. pereitų mėty, jog rengia didelį 
koncerną ant 22 d. vasario. Dabar pra
nešam, jog minėtą dieną tos dn-stės 
koncerto nebus. Komitetas.

So. Bostono Lietuviy U kęsų Kliūbo 
mėnesinis susirinkimas atsibus nedėlio
ję, 21 sausio, 2 vai. po piety, po No. 339 
Broadway, So. Bostone. Visi* sąnariai 
kviečiami būtinai atsilankyti.

Sekr. J. Povilionis.

Didelis apvaikščiojimas
Kruvinojo Nedėldienio 

atsibus Nedėlioj, 21 Sausio (January), 
1912 m., Tautiško Namo svetainėj, 
101—103 Grand st., Brooklyn, N. Y., 
prasidės 2 vai. po piety. Bus prakalbos 
ir deklamacijos. Kalbės garsys kalbė
tojai vietiniai ir iš kitur pribuvę, taipgi 
deklamuos mažos mergaitės gražias ei
les. Įžanga visiems dykai.

Su pagarba LIETUVIŲ DR-STES.

Pajieškau patogios merginos apsive- 
dimui nuo 18 iki 25 mėty senumo, 
esu 28 m.

Aleksandra Zawkhs,
43 Division st., Bangor,

Pajieškau Frano Norvicz, seniau 
veno Lynn, Mass., o dabar beveik 
tas laiko kaip išvažiavo į Chicago 
Heights, Ill. Girdėjau, kad jis ten už
dėjo saliuną. Vienok dabar mano laiš-

Vienatinis Lietuvys Kostumeriškas 
KRIAUČIUS BOSTONE

Siuvu visokius siutus, overkotus ir šiaip 
visokius rūbus pagal naujausią madą. 
Išplaunu, išvalau, išprosinu ir sutaisau. 
Darbą gvarantuoiu. Iš toliau atvažiavu
siam apmok am lėšas, neviršiaus $1.00.

JULIUS BUKANTIS
‘3,- ' 77 a Endicott st. Boston, Mass.

^gaunamos “Laisvės” spaustuvėj.

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

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

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

MEILES KARŠTLIGE........ .C..20c

VADOVAS keliaujantiems į Ame- 
ką ir iškeliaujantiems.......... 15c

REVOLIUCIJOS ATBALSIAI.. 15c
AR YRA DIEVAS?...................... 25c
GREIČIAUSIAS PAMOKINTO- 

J
TE
SO<

Telephone Port H UI 504

ADVOKATAS
ATLIEKU VISOKIUS REIKALUS

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

KALBU RUSIŠKAI IR 
LATVIŠKAI.

Morris Katzeff

TIKRA DEGTINE
Jeigu jus kada reikalausite^^

TIKROS RUGINES arba BOURBON DEGTINES
Tai ateikite pas mus, nes męs DEGTIINE yra išsistovėjus medyj ir 
užpečėtyta Jungtiniu 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,iAwR„kA,ffiES BOSTON, MASS

= ■' S

.S ANGLIŠKOS" KALBOS... 25c 
YNES LAUKUOSE........... 10c
IJALDEMOKRATŲ PAŽVAL- 
)jS IR REIKALAVIMAI..... 10c

294 Washington St.
Room 738 BOSTON, MASS

U1

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

Ką-nors užsisakydami visada ad
resuoki! taip:

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

SENIAUSIAS RUSIŠKAS

H

3. R. TUIPNIUA
Užlaikom didelę

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

Duodam ant bargo ir ant išmokesčio.

S22 Washington Street
13OSTOIN, MASS.

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

“KOVA SĄJUNOOS 
AMERIKOJE

JU
A*i

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

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

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

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

Prisiųskit savo adresą, o “U,
’ i mėty *

I
•f , rrisiųsKiL savo a< 
2 'DYKAI. Nuo naujų 
jį

ausite vieną “Kovos” num. pažiūrėjimui 
Lova” išeis tokia kaip “Keleivis”.

* r 99 E- Moyamensing
jį V F»|-IILADKLF*HIA, pein

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 no to laiko tele- 
fonuokite 160 South Boston arba 
524 Roxbury. Gyvenimo vieta 
19 Gaston St., šalę Warren St., 
Roxbury, Mass,
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RAŠYK man Šendi, o rytoj gausi mano lietuvišką iliustruotą Katalogą: 
puikiausių armonikų, koncertinkų, klernetų, smuikų, triubų ir tt. Lietuviškų 
knygų fontaniniu - auksiniu plunksnų ir kitokių visokių daiktų.

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 1902 m. teisingom prekem išpildo užssakymus (j 
/visus Su v. Valst. Miestus ir miestelius), per pačtą ir ekspresą. Nepamiršk adreso:

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

NAUJIENA, KOKIOS DA
negirde^ote.

Męs varome biznį šiame mieste per 12 
mėty 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 neišmokant tokios 
didelės randos nuo $7.000 iki $8.000,kaip 
kiti Storai, iA nelaikom supirkėjų, ku
riems išmoka nuo 3 iki 4 tūkstančių al
gos ant mėty, taipgi nelaikome mana- 
džeriy, nes męs galime tą atlikt patys, 
kad sumažint išlaidas, iš ko turi pelną 
mys kostumieriai. Aš ištaisysiu jys na
mą puikiausiais rakandais už $60,00, už 
kuriuos mokėsite kitam štx>re $90.00. 
Ateikite persitikrint, jei netikėtumėte, 
galiu nuvest į rakandų dirbtuvę, kur pa
matysite, jog tokios kainos, kaip pas 
mane. 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. CAININER
338 W. Broadway, So. Boston, Mass, 

tarpe E and D sts.

HARRISON GATVES

DISPENSARE 
Jau 20 mėty nuo įslteiginio.

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
tery ir Vaikų ir paisome DANTIS.

Ateidamas atsinešk šį apgarsinimą.

Kataliogas Visiems Dykai!
Kožnas žmogus mokantis skaityti 

privalo turėti musų Kataliogą, kuriam 
atras dai jelį visokių daiktų. Musų 
Banka priima pinigus užčėdyjimui ir 
moka ą-tą procentų. Siunčia pinigus 
ir parduoda laivakortes į visas dalis 
svieto, pigiaus kaip kiti. Spaudinam 
visokius drukoriškus darbus greitai, 
gerai ir pigiai. Reikalaudami kata
logo prisiųskite 2c markę ant adreso:
GEO. A. PUPAUSKY 8c

2342 SO. LEAVITT ST. CHICAGO, ILL.

SANKROVA

VADOVAS KELIAU.IAN" 
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. VALAJKOINIS,
261 W. Broadway, So. Boston, Mass.
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GERI KAMBARIAI.
Kas nori gauti gerus kambarius 

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

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

SU

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA
APTIEKA

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

EDVARDAS DALY 
Savininkus

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

męs prisiusime gyduoles per expresą.

NAMINE MOKYKLA
GRAMATIKA angliškos kalbos 

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

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

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

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

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

P. MIKOLAIN1S
Box 62, New York City.

‘Look Gut ? You’d better 
take care of Ynirself"

Galvos skaudėjimas, gerkles sope, 
skaudėjimai krūtinėje, šonuose, pabrinkę' 
muskulai ar kitoki slogų ženklai neineis 

; sunkų padėjimą jeigu vartosi

Dr. Richter’io
PA!N-EXPĘLLERĮ 
sulyg to, kaip yra nurodyta ant pake
lių; 25c. 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.

Richter’io Pillės yra g.-ros nno viduriu 
bukiotėjiiuo. 2šc. ir 50c. ’

c M

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

, SAVININKAS IR FABRIKANTAS

Garsių Lietuviškų—Lenkiškų Vaistų

B
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O 50,000O

Vardas

Adresas;

$3.50 
50c.

10c.
10c.

BUK 
VYRAS

25c., 50c

.... Steitas
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Llf-TUVIŠKAI-LENKIŠKAI-RUIjKAS

DAKTARAS
Vienatinis mus tau
tos Medicinos Profe
sorius Massachusetts 
steite. Jau arti 18 
metų, kaip aš pasek
mingai gydau ir at
lieku operacijas. Tė- 
myk!!l Neik jieškot 
manę į aptieką ant
kampo po mano ofisu, bet lipk vienais 
tropais augštyn iš num. 7 Parmenter St. 
Durys mano ofiso nuteptos baltai, o vir
šui jų ant lentos didelėm raidėm parašy
ta “Lenkiškas Daktaras”. Cfiiso va
landos: nuo 9 iki 11 ryto, nuo 1 iki 2 po 
piet ir nuo 6 iki 9 vai. vakare.

DR. M. ZISELMAN
7 Parmenter St., Boston, Mass.

Telephone Richmond 1967-R.

A Tel. 1990 Roxbury
<21
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DR. M. J. KONIKOW
5 48 Warren Street 
Prieš EI m Hill Ave.

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

Nedėllomis 2-4 . Al.
Kalba rusiškai, vokiškai ir 
liškai.

DIDŽIAUSIA BOSTONE

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

Šampano, Alaus, Eliaus ir visokių importuotų gėrimų.
Kas atsilankysjpas 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.
21-2^Cross St., K‘X’Xdket's,su';;,n',,>'' Boston, Mass.

Perkant žiūrėk, kad butę tu markė, 
o Kausi teisingu!.

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

Egiutero No. 1. 
Ęgiutero No. 2. 
Žmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mestis - 
Trejanka 
Linimentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
LJlepy Balsamas 
Antylakson dėl Vaiky 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių

,, nuo Kirmėlių dėl suaugusiy
Vanduo nuo Akių Skaudėjimo - 
Ugniatraukis - 
Skilvio Lašai -
Gyduolės užlaikymui Viduriavimo 

ir Kruvinosios ...
“Uicure” arba gydymas 

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

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

Prakaitavimo Kojy
Geležinis Sudrūtintojas Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaiky
Vaistas nuo Pamauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippo 
Plaukų Apsaugoto]as 
Muilas Plauku Saugotojas 
Milteliai nuo Kepeny

25c. 
50c. 

ir $1 .CO 
35c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
35c. 
25c. 
25c. 
25c.

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

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

$2.00 
$1.00

Valytojas Plėnių Drabužiuose - 
Rožės Baisumas
Kinder Baisumas - - ■ -
Bobriaus Lašai
Švelnintojas ... -
Kraujo Valytojas
Nervų Ramintojas - - -
Egzema arbą Odos Uždegimas

pas Vaikus ...
Groblcvskio Pleisteris

(Kaštavolo) ...
Parnada Plaukams ... 
Uehotyna nuo Skaudėjimo Ausjse 
Gyduolės nuo R lemens 
Vengriškas Taisytojas Ūsų 
Inkstų Vaistas (mažesnė) 
Inkstų Vaistas (didesnė) 
Akinės Dulkelės ... 
Gydymas nuo uždegimo Dantų arba

abelnai Skausmo ir Škorbuto $1.25 
Gyduoles ir Mostis nuo Parkų

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

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

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

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

$1.00
25c.

$2.00
$2.00

$50
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Vysai Dykai Del Viru
Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk de! vyTi-. 

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyd.ti nuo uznuodijima kraujo 
arbasypili, nubiegima sieklos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išmietimus, negromulavitna, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapcnu, inkstu ir pūsles ligas, reni-- 
tizma, gonorrhoea n 
strietura irvvs^r. v; 
namuse privati' k -1.

Ta, dykai i 
kentat ir k:iip ga! t,•ai 
krautuvė ž.nios, t 
nevedes vvras. 'I 
katras ai sydave 1 
lygu. Tempkit..- 
tižmokani už pač'o, ;ng užpečetita konverta. Neaiusk 
nekokiu piningu, tyk paraš.k sava varda, ir adresu ant 
Žemiaus paduotu k.iponn, katrų siusk mums šendena.

DYKAJ GAU TOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & CO., L 9 )8 2? Fifth Ave«m, Cbicwo:

Godotinas Tand«t <: Paeral Tamlstos prižadiejma, a? noriečjan 
j op Ta tnitsla pt isiubtuiuei man vysai dykai včna jusu knyga del vyru.

LAIVAKORTES,

Čia ir PINIGUS jums pasiunčia į visas pasaulio dalis greitai ir pi
ginu negu kur kitur. Važiuojantiems Lietuvon parūpinu guberskus paš- 
portus, taipgi ir atvažiuojantiems jokios baimes nėra pereit rubežiy 
(gronyčią). Važiuojančius patinku ant stočiy Bostone ir New Yorke, 
nes aš užlaikau 2 offisu. Norėdami Pinigų siųst ir pirkt Šifkorčiy, pra
šykit aplikacijos, pridėdami už 2 c. stempą iš jums artimiausio offiso.

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