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AMERIKOJ
Geležinkelio kompanija 

teisme.
Pittsburg, Pa., 19 sausio. 

Valdžia patraukė į teismą 
Erie geležinkelio kompaniją 
už 16 prasižengimų prieš 
valdžios įsakymą apie darbo 
valandas. Kompanija ver
tus darbininkus kur-kas il
giau dirbt, negu yra leidžia
ma.

Reikalauja moterų 
policistų.

Newport, 19 sausio.—įžy
miausios Newporto, New 
Yorko ir Bostono moters rei
kalauja, kad miestų valdžios 
paskirtų šiuose miestuose 
moteris-policistUs,kurios pri
dabotų jaunas merginas na
muose ir ant gatvių. Pana 
Harriet Thomas pranešė mie
sto tarybos žemesniajai ko
misijai, kad civiškosios ly
gos nariai atradę 250 namuo
se 107 merginas be darbo, 
kurios užsiima nemorališku 
amatu. Mofers -policistai 
sužinos tokias merginas, pra
neš jų tėvams arba pavartos 
įstatymus. Jei miesto tary
ba nepaskirtų tam tikslui pi
nigų, tai pati lyga ir moterų 
draugijos žada sudėt.
Šnipas Burns vis dar ne

nutyla.

pai tą paskalą taip išnešiojo, 
kad prie gubernatoriaus liko 
pastatyta sargyba ir laikraš
čiai užpildyti sensacijomis. 
Neilgai laukus ir liko suareš
tuotas vienas streiko vado
vas Ettor Giannini, kurį ap
kaltino keliuose prasižengi
muose ir nuteisė metams į 
kalėjimą. Bandoma pada
ryt ir daugiau areštų.

American Woolen kompa
nijos audinyčių prezidentas 
William Wood, kur daugiau
siai audėjų ir verpėjų strei
kuoja, išleido atsišaukimą į 
streikininkus, kad jie grįžty 
dirbt. Jis stengiasi apmui
linti darbininkams akis, sa
kydamas, jog ir jis yra kom
panijos nusamdytas darbinin
kas, o kompanija, susidedan
ti iš 13,000 nariy, kurie irgi 
turi šeimynas užlaikyt ir esą 
netoli visi paprastais darbi
ninkais, todėl esąs reikalas 
jy pasigailėt ir grįžt į darbą. 
Jei darbininkai gausią dides
nes algas, tai liksią nuskriau
sti vargšai kompanai. Su
prantama, darbininkai mato 
vaikišką Wood’o melą ir ne
klauso jo. Darbininkai pa
siuntė jam atsakymą, kur 
pasakyta, jog streikininkai 
negrįžš į darbą, kol nebus iš
pildyti jy reikalavimai, jog 
šis streikas nėra vaiky žaidi
mas ir nėra juokų; nes darb
daviai privertė tūkstančius

UZSIENYJ

Providence, 19 sausio.— žmonių mesti darbą ir nori 
Šiandien anksti ryte šnipas > badu priversti juos dirbti ne
purus, kuris išdavė McNa- 

/maras, išvažiavo į New Yor- 
ką su reikalais, liečiančiais 
Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentą S. Gompersą. 
Bums skelbia, kad Gompers 
viską žinojo apie dinamitavi- 
mus, tik tylėjo. Esą: “Jau 
penki metai atgal jam buvo 
žinomi diriamitavimai ir įsta
tymų peržengimas, bet jis 
gynė McNamaras ir reikala
vo mane areštuot už jų išvo
gimą.” Suprantama, dabar 
Burns liko kapitalistų pus
dieviu ir jo melas gali būt 
pripažintas teisybe. \

Streikas augaS
Lawrence, 20 sausio. —Va- 

, kar prie streiko prisidėjo dar 
3000 audinyčių darbininkų. 
Streikuojantieji negrįžta į 
darbą. Liko prisiųstos dar 
keturios kariumenės rotos iš 
350 žmonių saugot audiny- 
čias ir stabdyt audėjų de
monstracijas. Dabar strei
kuoja virš 25 tūkstančių au- 

_ dėjų.' Kiekvienam kareiviui 
valstija turi išmokėt po 2 
doleriu ir kiekvienam ko- 
manduotojui po 2 dol. 25 c. 
į dieną ir turi dar maitint. 
Lawrence’o streikas Mass, 
valstijai atsieina 1,500 dol. 
kas diena. Valstija uždės 
paskui mokesčius ant Law
rence’o gyventojų, kad su
rinkus išeikvotąją sumą. 
Kaip matote, valstijos val
džia su gubernatorium Foss’u 
pryšakyj nesigaili gyventojų 
sumokėtų pinigų, by tik nu
slopinus streiką. Be ta ket
verge liko paleistas paska
las, būk ant gubernatoriaus 
Foss’o gyvasties esąs pada
rytas suokalbis. Matyt, pa
daryta tai tyčia, kad gali
ma būtų areštuot streikinin
kų vadovus. Nusamdyti šni-'kad biliai bus užtvirtinti.

tali už dyką.
Audėjų unija išsiuntinėjo 

atsišaukimus, kad būty ren
kamos aukos streikininkų 
pragyvenimui. Iš tūlų mies
tų įgauta po keletą šimtų. 
Tuo tikslu yra daromi mitin
gai Bostone ir kitur.

Aktoriai suareštuoti.
Philadelphia, 20 sausio.—- 

Pereitą sykį buvo pranešta 
apie iškilusį triukšmą šiame 
mieste laike airių aktorių 
perstatymo ant scenos veika
lo “The Play Boy of the 
Western World”. Dabar ga
lima pranešt, kad yra tai iš- 
dalies begėdiškas lošimas ir 
tik todėl keltas triukšmas. 
Keletas vietinių kunigų ap
skundė aktorius teisėjui 
Carr, kuris liepė juos suareš
tuoti ir pastatė po 500 dol. 
parankos kiekvienam.Suareš
tuota aktorių yra 11.

Bijo, kad neliks vyno.
Washington, 20 sausio.— 

Atstovų Namo tiesų komisi
jai yra paduotas sumanymas, 
Kad įstatymais būtų uždraus
ta vežt svaiginančius gėri
mus iš vienos valstijos į kitą. 
Liuteronų kunigas Jurgis Šu- 
bert iš Wilkes Barre, Pa., 
pasiuntė protestą komisijai, 
kur sakoma, jog be vyno ne
bus gera komunija ir tikin
tieji žmonės liks nuskriausti. 
Katalikų kunigai parapijo
nams vyno neduoda, **o patys 
jį geria, bet prastos bus jų 
mišios be vyno, jei įnešimas 
liks įstatymu, kadangi tūlo
se * valstijose uždrausta yra 
daryt svaiginančius gėrimus.
Nori padaryt kitą valstiją.

Albany, N. Y., 20 sausio.-- 
Du biliai liko prirengti pa
davimui Washingtono val
džiai, kuriuose reikalaujama 
iš New Yorko valstijos pada
ryt dvi valstiji. Miestas New 
Yorkas ir keli pavietai jo 
apylinkėj vadintųsi Man
hattan valstija. Manoma,

I Irnd kilia i hns užtvirtinti.

Prancūzijos laivai sulai
kyti.

Marseilles, 19 sausio. — 
Sardinijoj uoste Cagliara li
ko sulaikyti du Francūzijos 
laivai. Sulaikė juos Italijos 
laivynas už vežimą Turkijai 
karės reikmenų. Francūzi
jos valdžia pareikalavo, kad 
laivai būty paleisti, nes jie 
jokios kontrabandos nevežę. 
Iš tos priežasties tarp Italijos 
ir Francūzijos prasidėjo vai
dai, kurie visgi turės būt išlai
mėt! Francūzijos, nes Italija 
turi reikalą su Turkija ir ne
norės įgyt dar naują priešą.

Persai įžeidžia ameri
konus.

Teheran, Persija, 19 sau
sio. — Nuo išvažiavimo iš 
Persijos amerikono Shuste- 
rio, kuris ten buvo genera- 
liškuoju iždininku, prasidėjo 
amerikonų, užimančių val
diškas vietas, įžeidinėjimas. 
Naujasis Persijos ministeriy 
kabinėtas pradėjo reikalaut 
nuo Shusterio vietininko a- 
merikono F.Cairns’o, kad jis 
susineštų su svetimų šalių 
pasiuntiniais ir atnaujintų 
tuos pačius atsinešimus link 
Rusijas, Anglijos ir Ameri
kos, kokie pirma buvo. Ame
rikonai aiškiai mato, kad jy 
tikslams yra užkertamas ke
lias ir norima juos įerzinti, 
kad atradus priežastį pertrau
kimui padaryty j y kontraktų 
link vaizbos ir piniginių rei
kalų.

Karė Italijos su Turkija.
Tripoli, 19 sausio. —Italai 

padarė užpuolimą ant turky 
iš oro tarpe šio miesto ir Ain- 
gara. Pasikelta orlaiviais ir 
mėtytos sprogstančios mede- 
gos į Turkijos kareivių lage
rių. Turkai bandė apsigint, 
bet nesisekė ir daugybė jy 
liko užmušta ir sužeista. Me
tamosios bombos sproginėjo 
pasekmingai ir kariški orlai
viai pasirodė esą baisiais į- 
rankiais. Seredoj, kada ita
lų kariumenė taisė vandens 
takus mieste Dernojjuos už
puolė 3000 turky ir arabų. 
Bet pastarieji liko atmušti 
su dideliais nuostoliais. Keli 
šimtai palikta negyvų. Iš 
italu pusės krito 3 negyvais 
ir 7 liko sužeisti.
60 žmonių žuvo audroj.

si audra siautė Anglijos, AP 
rijos ir Francūzijos pakraš
čiuose. Ji dar vis nesiliauja, 
o jau 60 žmonių nuo jos 
žu vo. T u 1 i ž ve j a i n esu grį ž ta 
ir manoma, kad apie 100 
žmonių jau žuvo.

Filipinų pavojus.
Havana, Filipinai, 19 sau

sio.- Kubos valdžia pasiryžo 
pavartot visas priemones, 
<ad tik neįsileidus Jungtinių 
Valstijų kariumenės. Pa
siųstas reikalavimas prezi
dentui Taftui, kad jis neda
lytų ant Filipinų salų betvar
kės. Kaip žinome, Jung. 
Valstijų kariumenė jau pa
vartojo ginklą filipiniečių nu
malšinimui ir stengiasi galu
tinai pavergti jų gyventojus.
900,000 anglekasių strei

kuos. -
Londonas, 18 sausio. —Vi

soj Anglijoj įvyks anglekasių 
streikas nuo 1 kovo mėnesio 
dienos, nes taip nubalsuota 
pačių anglekasių. Streike 
dalyvaus 900,000 anglekasių. 
Apskelbtos balsavimo pasek
mės, iš kurių matos, kad 445, 
801 balsas buvo už streiką. 
Streikas sulaikys ne tik Ang
lijos anglių išdirbystę, o ir 
visą industriją, nes anglių 
dabar turima tik tiek, kad ir 
trisdešimčiai dienų neužtek
tų dirbtuvėms ir garvežiams. 
Tūli fabrikantai tariasi su 
amerikoniškais anglių kon- 
traktoriais, kad bėdai prisiė
jus galėtų gaut anglių.

Prezidentas teisme.
Buenos Ayres, Pietinė 

Amerika, 18 sausio.—Į čia 
atėjo šiandien žinia, kad res
publikos Paraguay preziden
tas Rojas yra teisiamas re- 
voliucijonierių kariškame 
teisme, kaipo prasižengėlis 
prieš respubliką. Kiek gali
ma spręsti iš pradžios teismo, 
prezidentas liks nubaustas 
mirtim.

Chinijos reikalai.
Pekin, 19 sausio. — Šian

dien pribuvo dalis Amerikos 
kariumenės, kad ąpsaugot 
geležinkelį nuo Pekino iki jū
rių. Ji priplaukė į.Činvang- 
tao. Pekine pasklydo gan
das, kad manču jieciai nori 
pradėt skersti chiniečius. 
Tūkstančiai išsigandusių gy
ventojų apleido miestą. At
eiviai susispietė prie savo 
ambasadūrų. Mat, susirinko 
imperatoriaus giminė pasi
tarti dar sykį, ar turi pasi
likt viešpataujančia Manču 
dinastija. Manyta buvo, kad 
imperatoriečiai tariasi apie 
skerdynių įvykdinimą

21 sausio gauta žinia, kad 
Manču dinastijos prašalini- 
mas nuo sosto liko pripažin
tas. Kol-kas jis dėl tūlų 
priežasčių vis dar neapskelb
tas viešai. Ypač norima pri
sirengt, kad. numalšinus tuos 
atgaleivius, kurie sukils, iš
girdę apie Manču dinastijos 
liūdną likimą. Pekine jau 
pradėjo užpuldinėt atgalei- 
viai ant ateivių. Jie rengia 
savo pajiegas ir galima laukt 
susirėmimų.

Ministerių pirmininkas 
Yuan Ši Kai su ši taikė su res
publikos prezidentu Sun Yat 
Sen ir Chinija perskirta į dvi 
dali bent iki to laiko, kol su- 
sivažiuos jos išrinkti atsto
vai ir nutars, kaip ji turi būt 
valdoma. Pietinės dalies pre
zidentu bus Sun Yat Sen, o 
šiaurinės - Yuan Ši Kai.
Rinkimų pasekmės Vo~ 

. kietijoj.
Berlynas, 20 sausio. —Iki 

šiol surinktos žinios liudija, 
kad į Vokietijos parlamentą 
jau liko išrinkti 73 socijalis- 
tai, 49 konservatistai, 88 
centristai ir 38 liberalai. Rin
kimai dar nepasibaigė, nes 
keliose dešimtyse vietų rin
kimai atsibus tik 23 ir 25 
sausio. Sočijalistai ir ten, 
beabejones, išrinks.kelis sa
vo atstovus. Visos partijos 
pralaimėjo rinkimus, t. y. iš

buvo, o

RUSIJOJ LIETUVOJ

rinko mažiau, negu buvo, o 
šocijalistų jau daugiau visa 
20, negu buvo pereitam reich
stage.- į.

Anglijos svečiai.
I Peterburgą ir Maskvą 

mano greitu laiku atvykti iš 
Anglijos didelė kuopa parla- : 
rriento atstovų ir šiaip jau 
visuomenės veikėjų. Juos 
žada gražiai pasitikti rusų 
dūmininkai. 1909 metais te
kis jau būrys rusų veikėjų < 
buvo nuvykęs Anglijon. An
glijos svečiai daro revizitą. 
Rusų valdžiai tai naudinga. 
Jį ir, mat, lyg kad susilygi
na su civilizuota šalimi. Pas
kui jau iš anglų pusės ji ne
susilaukia pasipriešinimo sa
vo sumanymams Persijoj, 
Mongolijoj. Ir dabar Angli
jos valdžia per pirštfe žiūri į 
carizmo žvėriškumus Persi
joj. Anglams tai ir naudin
ga. Jie sau rengia rinką 
Rusijoj savo išdirbiniams par
davinėti. Užsienio kapita
lizmas visuomet rėmė caro 
valdžią; šiaip be tų didžiųjų 
kapitalų ji sėniai jau būtų 
kapuose.

Universitetai.
Rusijos mokyklos visuomet 

buvo liuosybės lizdais. Ypač 
augštosios mokyklos. Jau 
visas pusamžis, kaip univer
sitetuos beveik metas į me
tą atsikartoja riaušės. Dar 
revoliucijos, liepsnai nenušvi- 
tus, studentai darydavę mi
tingus, demonstracijas. Lais
vės metu universitetų durys 
buvo atdaros žmonėms. Tuo
met universitetams vhldžia 
buvo priversta duoti autono
miją (hojpu rule) ir visus vi
durinius jų reikalus pradėjo 
tvarkyti profesoriai ir patys 
moksleiviai.

Bet dabar valdžia apskel
bė tikrą kovą universitetams. 
Užpernai ir pernai tūkstan
čiai studentų buvo išvyta iš 
mokyklų, ištremta Archan- 
gelskan ir Sibiran. Kadangi 
profesoriai, nors ir nebūda
mi revoliucijonieriais, užsto
davę studentus, tai valdžia 
prašalino geresniuosius ir iš 
jųjų tarpo. Maskvos univer
sitetas neteko geriausių mok* 
slo žvaigždžių. Dabar pra
dedama “čystyti” ir peter- 
burgiškis universitetas ir ve
jama geresni profesoriai. 
Ties universitetais stovi poli
cija. Pasakoja, būk žanda
rai, saugodami ramybę, pa
čiuose mūruose lošia korto
mis.

Katorgoj.
Laikas nuo laiko visą pa

saulį pasiekia gandas apie 
budelių žvėriškumus rusų ka
lėjimuose. Ko niekur nėra, 
tai plakimas rykštėmis. Tuo 
tarpu rykštėmis plakama ne 
kokie žmogžudžiai, bet žmo
nės, kenčianti už savo nuo
mones, už savo idėją. Baisus 
plakimai buvo gruodžio pa
baigoj Pskovo katorgoj. Net 
juodašimčiai pasibiaurėjo. 1 
trumpą palyginamai laiką 
buvo duota 5.500 rykščių. 
Kaliniai apskelbė badą ir šį
kart truputį laimėjo. Atsto
vas Džaparidze mirė ant juo
dos žemės, kuomet jį vežė iš 
vieno kalėjimo į kitą, o jo
žmona stovėjo išartie ir jai 
nebuvo valia prieit prie mirš
tančio vyro.

TĖVYNĖS GARSAI.
Lietuvos žemelė verkia. 

N1 “Laisvės” (Spaudos Bal
sai) męs pažymėjome, kad 
žemė sprųsta iš ponijos ran
kų. Išsigimusi luomą neturi 
jokių idealų ir nors dar ant 
lūpų Kostiuškos ir Mickevi
čiaus vardai, bet sielos vidu
ryj tik ištvirkimas, tik parsi
davimas bujoja. Dabar pat
sai Vilniaus lenkų dienraštis 
surinko statistiką, kiek pas
kutiniais metais valstiečių 
bankas supirkęs ponijos dva
rų. Tosios skaitlinės, pasi
baisėtinos. O kiek ant tos 
žemės prigrūdo burliokų-ark- 
liavagių. Juk Kauno gub. 
didžiausi vagįs—tai burlio
kai.

Šiaulių apskrityj supirko 
24 d v. 23.308 deš. 2.338.358 
rb., Reseinių—11 d v. 8.899 
d. 917.309 rb., Telšių 7 d v. 
5.569 d. 438.818 rb., Kauno 
7 dv. 5.351d. 713.750 rb., 
Panevėžio 4 dv. 5.179 d. 
793.200 rb., Ežerėkų 3 d v. 
2.375 d. 202.000 rb., Ukmer
gės 3 dv. 1.719 d. 110.700rb. 
Viso 59 dv. 52.400 deš. 5. 
514.139 rb.

Taigi parduota žemės už 
pusšešto milijono. Mūsų po
nai ligšiol buvo ubagai dva
sioje, o dabar pradės ir su 
krepšiais vaikščiot. Ale su 
Mikės pagelba šiaip taip iš- 
sikeverzos. Kanceliarijose 
dar reikia biurokratų.

Žmonės, kurie toliau sa
vo nosies mato. Dabar
tiniai Dūmos atstovai nedžiu
gina kunigėlių širdies. Prieš 
rinkimus į trečią Dūmą jie 
dar nebuvo atsipeikėję 
1905 6 metų antausių, 
bar Stolypino eleksiras juos 
atgaivino. Pranešama, kad 
ketinama ketvirton Dūmon 
rinkti kun. Tumą, puskunigį 
Kubilių ir kun. Dambrauską. 
Tame surašė nėra pono Kuz
mos... Kaslink Dambrausko, 
tai jisai atsisakė nuo atsto
vavimo (o gaila, juodašimčiai 
būtų turėję gerą draugą!)

Kubilius išnetyčių pasira
šė po Vyborgo atsišaukimu, 
už tai atsėdėjo 3 mėnesius ir, 
rodosi, dabar yra be rinkimo 
teisių. Liekasi patsai kun. 
Tumas... Apie Suvalkų gub. 
nieko negirdėt, bet “Šalti
nis” kožnam N-ry išsijuosęs 
juodina Bulotą. Iš Vilniaus 
gub. yra švenčioniškis Cijū- 
nėlis. Jisai įsikabinęs j ponų 
kišenių. Apie jį nieko negir
dėt.

>
Carui paminklus stato.

Pernai iš priežasties suėjimo 
50 metų nuo baudžiavos pa
naikinimo kaikurios valsčių 
vyri jos pastatė Aleksandrui 
II paminklus. Ant tų cere
monijų lankydavosi patįs gu
bernatoriai. Paminklai kiek 
mums žinoma, pastatyta 
Skuode (Telšių p.), Daugėliš
ky (Švenčionų p.). Dabar 
toksai paminklas yra jau ir 
Jezne (Trakų pav.). “Šalti
nis”, pranešdamas apie to 

i paminklo atidengimą, džiau- 
► giasi, kad gubernatorius la-

nuo
Da-

bai prieinamas žmonėms. Pa- ^ra 
rasas ant paminklo yra rusiš- no s 
kas ir lietuviškas. Ar tai ne liz?

džiaugsmas .ponams ►patrio
tams ir tai dar Vilniaus gu
bernijoj!

Užpuolimai. Kur nėra 
tvarkos, ten geriausia sekasi 
plėšikams. “L. Ž.” rašo iš T 
Vilkaviškio apygardos, kad 
ten lapkričio ir gruodžio m. 
buvo sekanti plėšimai: 1) už
puolė žmogų, pardavusį mu
gėje kiaulę ir atidavusį sa
vo žmonai tuos už kiaulę 
gautus 20 rb. ligi šviesa na
mo parnešti. Žmogelis pata 
grįžo sutemus namo; vagys 
užpuolė, reikalaudami už 
daulę paimtų pinigų. Tų ne
gavę, žmogų primušė ir dra
bužius jam nuvilko. 2) Tą 
)ačią naktį atėjo į Serdokų 
<aimą pas ūki n. Sabaliauską 
keli apsiginklavę plėšikai ir 
viską jam iš svirno išgabeno. 
Dabar pasisekė kelis plėšikus 
suimt. 3) 90 metų senukui ir 
jo žmonai gyvenantiems sa
vo trioboje trečiam varste už 
miestelio prie plento, atėmė 
290 rublių, palikdami iš ras
tųjų pinigų 10 rb. duonai. 4) 
D Pustapėdžių kaimo važiuo
jantį ūkininką ir vežantį gra
bą, apiplėšė ir įdėjo jį į gra
bą, kurį aprišę virvėmis, pa
kišo po tiltu. Jo arkliu ir ra
tais nuvažiavo. 5) Prieš pat 
Kalėdas grįžtantį iš jomarko- 
kaži kokį žmogų sunkiai su
žeidė, o arkliais ir vežimu 
nuvažiavo.

Stud elitai. Dorpato Lietu
vių Studentų draugija išdavė 
atskaitą apie penkių metų 
veikimą. Per visus penkeris 
draugijos gyvavimo metus 
Draugijos nariais buvo 83 
žmonės, kurie pagal mokslo 
skyrių skirstosi šitaip: me
dikų—31, advokatų —10, far
maceutų - 14,veterinorių—8, 
gamtininkų 3, chemikų—1, 
teologų 1, akušerių —8 ir 
visokių kitų -7. Mokslus 
baigė: 4 medikai, 2 advoka
tu, 8 vaistininkai, 5 akušerės 
ir 2 veterinoriu. Iš baigusių 
yra žinoma, kad apsigyveno 
Lietuvoje 2 daktaru, 1 advo
katas, 5 provizoriai ir dvi 
akušeri. Mirė trejetą.

Draugijos kason įeigų bu
vo per visus penkeris metus 
2.162 rb. Išlaidų—1.959r. 
Grynais pinigais kasoj yra 
202 rb. Skolų draugijai dar 
nesugrąžinta 125 rb.

Dvarininkų rūpesčiai. 
Kitais metais sueis lygiai 300 
metų nuo carų Romanovų įsi
kūrimo Rusijoj. Vilniaus 
dvarponiai buvę susirinkę 
pasitarti, kuom pažymėsią 
taip brangią jiems dieną. Ir 
štai ką nutarė: iš dvarininkų- 
geležinio kapitalo paaukauti 
dalį rusų dvarininkų kelia
moms iškilmėms, o iš liku
sios to kapitalo sumos suda
ryti taip vadinamą nepalie
čiamą kapitalą ir pavadinti jį 
Romanovų kapitalu.

Tai mat, kokie rūpesčiai 
ėda jų galvas.

. Pilies kalnas Vilniuje. 
“Vilty” tilpo protestas, po 
kuriuo pasirašė Jonas Vilei
šis, O Pleirytė-Puidienė, P. 
Juodelė, P. Kuzma, J Mar- 

, cinkevičius. Protestuojama 
. prieš inžinieriaus sumanymą 

ir miesto valdybos patvirtini
mą mums lietuviams taip 
brangaus XT' Aus pilies kai

šu var* mesto kana-
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ateities žmonės ju 
A. Montvidas.

- ■ ■ ■

SPAUDOS BALSAI
Kauno ilgaskverniams se

niai rūpėjo, kaip įsi gavus 
Rygoje. Dabar jie turi ten 
darbininkams kvailint laik
raštį “Rygos Garsą”. O Ry
gos miestas vienas iš demo
kratiškiausiu Rusijoj, nes 
net į trečią Dūmą pasiuntė 
socijaldemokratą. Dabar No. 
52 tasai laikraštis per akis 
meluoja:

“Vaistas (kad žmonija būty laiminga) 
seniai yra Išrastas ir surašytas trumpa
me recepte: mylėsi Dievą užvis dau- 
giaus, artymą savo, kaipo pats save. 
Pirm dviejy tūkstančiy mėty Kristus 
priminė Žmonijai tą stebuklingą recep
tą... Ir atsipildė senos pranašystės, kad 
levai ir avinėliai gyvęs vienoj vietoj.“

Tai mat, kaip meluoja. Per 
du tūkstančius metu patys 
žmones skerdė, o dabar, kaip 
ragus kiek aplaužė, tai neiš
kenčia neblagasloviję karei
vius, į karę siunčiamus. Taip 
buvo per rusu-japonu karę, 
taip yra ir dabar Italijoj. O 
kaslink paties kun. Bikino, 
“Rygos Garso” redaktoriaus, 
tai dar jisai šįmet įskundė 
valdžiai darbininkus, kurie 
buvo sumanę leisti savo laik
raštį “Švyturį”. Tasai ku
nigas vienas iš tu, kurie pe
rėjo šnipo Olšausko klesas.

Seinų “Šaltinis” pasakoja 
apie Dūmą. ir apie atstovą 
Bulotą.

“Dūmos didžiuma esanti pasirengus 
atmesti įnešimą, vien jau dėlto, kad jį 
įneša nepakenčiamas Bulota.... “

Kožnas doras žmogus čia 
pasakytu, kad Dūma bjauri, 
nes žiūri į kairumą, į ypatą, 
o ne į teisybę. Tą sako “Dū
mos darbu apžvalgoje” ir 
“Viltis” No.148:
“Opozicijos nurodymai yra kartais taip 

stiprys, kad priešininkai negali jy su
griauti. Tada tie Dūmos šeimininkai 
susitaria išanksto... o priėjus balsavi
mui, balsuoja, kaip sutarta.

O “Viltis” tai “Šaltinio” 
teta, tik daug gudresnė. Ir 
prieš jos žodžius “Šaltinis” 
turi nutilti. Norėdamas Bu
lotą išjuodint, išjuodino tik 
Dūmą ir pasipiršo į Dūmą su 
savo kromelio garbintoju...

p. Sirvydas “Vien. Liet.” 
N3 lieja stambias, kaip 
pupas, ašaras, kad Sei
nus rengiasi apleist toks ge- 
radėjas, kaip vyskupas Ka
rosas.

“Jis nenumano, kad Sity trijy įstai- 
EV perkėlimas Lenkijon atitrauks ne
mažai svarbos vienam Lietuvos miestui. 
Kiekviena {staiga padaro pramonę, apy
vartą, ir tuomi šalies pinigai pasilieka 
ant vietos...“

Matote, kad p. Sirv. neta
ria žodžio apie tautą, kad ne 
prasižiojus apie rublį. Pas 
tą žmogų viskas ant pinigo 
remiasi, tautos jausmai, net 
religija. Tai viena. O ant
ra, jeigu jau apie dalyką kal
bėt, tai tik ten kįla pramonė, 
prekyba, bizniai, kur mažiau
sia davatkiškumo, dogmų, 
senu įpročiu, kur žmogaus 
inicijativą niekas netrukdo. 
Seinai ir yra vienu iš labiau
sia suubagėjusiu miestu, nors 
ten vyskupas ir ne metus, ne 
du gyveno. Tasai ponas jau 
ir apie tautos ekonomiką ne
moka kitaip kalbėti, kaip tik 
įsisegęs į Reseiniu magdės 
anderoką. O dar neva pir
meivis!..’.

Su laikraščiu koresponden
tais visuomet buvo vargas. 
Bet tankiai ant j u visai be- 
reikalo užpuola, teisingiau, 
užpuola dėlei bešališkumo. 
“L. Ūkininko” N51-52, pa
dėtas laiškelis, kurį rašo tū
las kunigas vienam kores
pondentui:

“Genaus pas savo tėvus mokinkis, ne
gu niekus padavinėti ant kunigy. Ne
seniai melagystes prirašei ant klebono, 
dabar pribliovei ant manęs. Ne užmiršk 
patsai savęs, kokiu esi akyse Dievo ir 
žmoniy. Piemenę darbu užsiėmei, be
sarmati. ’’

“L. Ū-kas” hukia to ku
nigo pasiaišk* Lauksi
me ir męs.

Neatidėtini mies= 
tiečių reikalai.

Męs atvažiavome iš Lietu
voj, visai nepratę prie viešų
jų reikalu. Mums, bent di
džiumai iš mūsų, vis dar ro
dosi, kad virš mūsų gaivu 
yra kokie tai gabus ponai, 
kokie tai politikieriai, kurie, 
visokiuose departamentuose 
sėdėdami, rūpinasi mūsų 
miestu, kaimu, pagaliaus, 
visos šalies reikalais. Ir iš
eina,jog ne valdžia žmonėms 
tarnauja, bet lygir atbulai,- 
žmonės valdžią užlaiko, prieš 
ją nuolankauja. Tokį atša
limą prie savo gerovės dabo
jimo galima ne vieniems tik 
lietuviams prikišti, bet perei
tais metais pradėta ir šiame 
žvilgsnyj nauju keliu jieško- 
ti. Žmonės pradėjo dėtis gal
von, kad valstijų valdybos 
(legislatūros), miestu atsto
vai ir, pagaliaus, patsai kon
gresas turi vesti žmonėms 
naudingą politiką, žmonių, 
ne keno kito, gerov^prižiū- 
rėti. Pažiūrėsime šiuo tar
pu, kokios naudos susilaukė 
kai kurie miestai, kuomet 
jie pradėjo tais naujais, ne
pramintais dar, keliais eiti. 
Ju atlikti darbai, o ne gra
žus pasižadėjimai, pastūmės 
ir atsilikėlius ju pavyzdžiu 
pasekti.

Ten, kur miestu legislatū
ros perėjo i į darbo žmonių 
rankas (Milwaukee, New' 
Castle, Konnesville ir 1.1.), 
ten iš senųjų valdybų buvo 
gauta tikrai ubagu kraitis. 
Milwaukee skolos siekė net 
$217,000, nekalbant apie vi- 
gkias bylas, slaptąsias sko-

3. Naujus, dar nepritiru- 
sius įgaliotinius, apspito vi
som pusėm gudrus raštinin
kėliai, kurie knygų skaitlinė
se, kaip tankiausioje girioje, 
gali žmogų paklaidinti, ap- 
durninti. Naujiems atsto
vams reikėjo pirmuoju ruoš
tu iššluot tas sąšlavas. Tik 
viename mieste Lima (Ohio) 
socijalistas majoras davės 
apsidurninti trustu klapčiu
kams. įgijęs valdžią, jisai 
jau tarėsi dideliu esąs ponu 
ir, žmonių nesiklausęs, pra
dėjo skirti ant tarnystės dar
bo žmonių priešus. Už tai 
socijalistai išmetė jį iš savo 
tarpo. Daugiau tokiu liūd
nu atsitikimu nebuvę. New 
Castle (Pa.) darbininkai, ku
riuos visą laiką valdė plieno 
trustas, peYnai ir atsikratė 
senu geradariu. Pirmasai 
j U darbas buvęs išvyti lau
kan tuos policmanus, kurie 
dūšią ir kūną buvo trustinin- 
kams pardavę. Tuos polic
manus jie pamainė savo nu
kentėjusiais draugais. Jie 
parodė, kad policija turi irgi 
žmonėms tarnauti. Milwau- 
kee’iečiai šįmet sumažino po
licijai išlaidu apie $100,000 
ir atsisakė prilipti 50 nauju 
“aniolu-sargu”. Naujosios 
miestu valdybos nešauks da
bar policijos sustreikavu
siems raminti, kaip tai die
na iš dienos atsitinka kitur. 
Reikia trustui tik švilptelt, o 
policija su milicijonieriais, 
kaip* iš-po žemės išdygsta. 
Milwaukee valdyba atsisakė 
paduot teisman darbininkus, 
kurie negražiai išvadino 
streiklaužius.

Iššlavus sąšlavas, tuoj rei
kėjo susidurti su kompanijo
mis, kurios perdėm apgaudi
nėja miestus. Jos turi savo 
rankose gatvetraukius, elek
trą, gazą, pristato anglis, 
apsiima brukuoti'gatves, žo
džiu sakant, už gerus pini
gus atlieka visus visuomenei 
naudingus darbus. Dabar 
socijalistu valdybos, kur ga
lėdamos, aplaužo ragus teis-

muose, kur galėdamos, ima 
pačios į savo rankas atliki
mą visuomenei naudingo 
darbo. Ir pasekmės labai 
gražios. Seniaus Milwaukee, 
gatves brukuojant, ketvirtai- 
niškas mastas apsieidavo 
$2.30, dabar tik $1.27 ir per 
visus metus sutaupyta mies
tui $250,000. Tai jau nema
ži pinigai. Su gatvetraukiu 
kompanija turėjo susipykti 
net ramioji Chicagos legisla- 
tūra: tai ji nusuka mokesčius, 
tai nenučystija eksploataci
jos vietą, tai nešildo vago
nus. Vėliaus ar anksčiaus 
visi tie dalykai turi pereiti į 
žmonių rankas. Tuomi, kad 
būk tai pinigu nesą, sunku 
išsiaiškinti. Milwaukee’ieciai, 
New Castle’iečiai ir kiti jau 
daug pinigu sutaupė ir. dar 
daugiau turės. Bet ir senų
jų valdybų rankose yra dide
li kapitalai. Chicagos išlai
du sąmata šiais“" metais sie
kia 70 milijonu dol. Kiek
vienoj minutoj bankuose gu
li $50,000,000 vos už 2į%. 
Tais pinigais naudojasi ka
pitalistai, daro gerus biznius 
ir procentai jiems trigubai 
grįžta kišeniun. Ar tai ne
galėtu miestas paimti į savo 
rankas nors tokiu reikalingu 
daiktu pristatymą, kaip an
glių žiemą ir ledu vasarą. 
Tuorpet gal daugeliui žmo
nių nereikėtu kęsti šaltis, o 
kainos tuoj pultu. Kompa
nijos prakištu, bet miestas ir 
žmonės laimėtu. Bet ar kom
panijų bernai tai padarys! 
Mūsų opiausi gyvenimo rei
kalai verčia nusikratyti ju 
globos.

Ligšiol nieko dar nepada
ryta, bet reikės atsižiūrėti į 
tolydinį gyvenimo pabrangi
mą. Ar miestas pats turės 
užlaikyti prekių sandėlius, 
ar rems darbo žmonių savo 
sudėtiniais pinigais įkurtas 
kooperacijas. Viktoras Ber
geris jau įnešė kongresan 
pasiūlymą įkurti valdžios 
krautuves tiems darbinin
kams, kurie dirbą valdžios 
įstaigose. Biznierių legisla
tūros tuo dalyku nesirūpįs, 
nes tas joms nenaudinga. Mo
kesčiu naštos didesnė dalis 
irgi turės būti perkrauta ant 
turčių pečiu. Dabar papras
tai taip išeina, kad kompa
nijoms visados sekasi nusuk
ti, nes jos paperka taksato- 
rius. Tuomi nuskriaudžia- 
ma vargo žmonės ir mažesni 
biznieriai. Kartais, iš kapi
talistu sukimo norėtųsi net 
juoktis, jei nebūtu taip grau
du, teisingiau, bjauru. Mil
waukee valdyba nutarė, kad 
esant reikalui, galima vė
liaus įmokėti miestui mokes
čius, reikia tik užtai mokėti 
6%. Procentieriai, kurie lup
davo dvigubą %, apskundė 
miestą į teismą. Nes tai, 
girdi, nepermato konstituci
ja. Kas dar iš to bus, neži
nia, ale lig laikui sumanymą 
negalima įkūnyti.

Pažiūrėsime dabar, kaip 
rūpi naujoms valdyboms 
žmonių sveikatos užlaikymas. 
New Castle’io municipalite
tas pirmiu-pirmiausia pasi
rūpino įtaisyti inspekciją 
trusto fabrikose. Kompani
ja pakėlė būntą, bet turėjo 
nusileisti. Jau taip fabriku 
darbininkai trumpiau gyve
na; troškiame ore, nesant 
ventiliacijos, tarp visokiu 
smarvių, dar daug kartu 
blogiau. New Yorko skal-. 
bėju streikas parodė net se
nos gadynės miesto valdinin
kams, kokiose pekliškose są
lygose reikėdavę skalbyklose 
dirbti.

New Castle, Milwaukee ir 
kitur įrengta tam tikras svei
katos departamentas. Ten 
vargdieniai bus dykai gydo-

mi, iš ten bus siunčiama po 
miestą komisijos švarumo 
prižiūrėti. Bus įtaisyta vai
kams žaisti sodnai, bus seka
ma, kokiose vietose ir nuo 
kokiu ligų daugiausia vaiku 
miršta. Jam rūpės prižiūrė
ti, Jtad mėsa būtu sveika, 
pienas nefalsifikuotas. Tuo- 
mi rūpinsis tam tikri saviš
kiai žmonės. Bus apskelbta 
ir jau dabar varoma kova su 
saliuninkais už girdymą ne
pilnamečiu. Bet tai tik pra
džia. Toliaus reikės susidur
ti su klausimu apie darbinin
ku namus, apie bendrabu
čius ir 1.1.

Žmonių švietimo reikalai 
dar geriau turi būti sutvar
kyti. Šįmet pas mus Bosto
ne, renkant mokyklų globė
jus, pakliuvo tūlas Joseph 
Lee, išleidęs papirkimui su- 
virš $2,000. Esant socijalis- 
tu municipalitetui, tokiu 
bjaurumu nebus. Milwau
kee jau įtaisyta liaudies uni
versitetas.

Bedarbiu šelpimas New 
Castle manoma išrišt, ren
giant publiškus darbus. Be
darbiams pavesta visi atlie
kami namai, kurie išnaujo 
sutaisomi.

Bet svarbiausia kas: tai 
kad visi bpiausi miestiečiu 
dalykai bus svarstomi viešai, 
atvirai! Ruddingo ir Kon- 
nesville's socijalistiškos val
dybos įnešė sumanymą, kad 
patys svarbieji reikalai, pirm 
negu juos rišti valdyboje, 
būtu rišami pačiu miestiečiu 
susirinkimuose. Kiekvienas 
miestietis turės balsą, kiek
vienas galės duoti naudingą 
visuomenei patarimą.

L. Prūseika.

Žmones po jure= 
mis.

Ant žemės skritulio yra tik 
į sausžemio, o :j vandens. 
Vienok vanduo guli ant že
mės ir jūrių dugnas turi taip 
-pat brangius turtus, kaip ir 
sausžemio paviršis. Tartum 
protingas tėvas, kuris laiko 
centus taupomajam banke 
augančiam sūnui, vanduo lai
ko paslėpęs didelius turtus 
ateities žmonijai.

Jau ir šiandien žmonės 
pradeda gaut pobiskį tu tur
tu. Taip Čilyj randasi ang
lių kasyklos po Ramiuoju van
denynu ir kasyklų tvirtais tu
neliais žmonės nuvažiuoja 
ten elektros ^karais anglių 
kasti.

Anglijoj yra daug kasyklų, 
einančiu toli po jūrėmis.

Po Superior ežeru Ameri
koj yra Columet ir Hecla ka
syklos.

Kerosino šuliniai randasi 
po Ramiojo vandenyno ga
lais. Juos galite matyt tuoj 
už San Barbaros.

San Francisco uoste yra 
šuliniai, kurie per sūru van
denį atneša į viršų tyrą van-

Bet tai tik pradžia. Po jū
rėmis yra milžiniški turtai, 
aukso kasyklos, kasyklos ki
tokiu brangiu daiktu, kurios 
turi didelį platumą ir ilgumą.

Ateities žmonės ims iš-po 
jūrių turtus taip lengvai, 

/kaip męs šiandien imame 
anglis iš po mūsų kojų esan
čios žemės.

Dabar daugelis kalba, kad 
ateityj bus perdaug žmonių 
ir jie neturės nė kur, nė kaip 
gyvent. Nemanykite, kad 
ateities gyventojai tik tiek 
proto teturės, kiek męs. Jei 
męs dar nepajiegiame. išrišti 
kokiu klausimu, tai nereiš- 
kia, jog 
neišriš.

i

Tarptautiški žodžiai
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Apie popą Gaponą.
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(Užbaiga).
Aš mačiau,' kad Gaponas, bepasako

damas labai nuilso. Jo krūtinę slėgė ko
kia tai našta, bet visoko, matomai jisai 
nenorėjo sakyti. Aš pradėjau biaurėtis, 
pradėjau suprasti, kad Gaponas ne tik 
slįsta nuo kelio, bet jau parsidavęs. Bet 
aš neva sutikau su juom. Žadėjau tylėti. 
Kitą dieną Gaponas man vėl pasakojo apie 
savo nusidavimus:

“...Račkauskas gailiai sušuko. Susi
mildamas Tamsta, užimk mano vietą, aš 
jau sęstu. Tamsta daug matai, žinai daug 
revoliucijonieriu. Padėk mums Tamsta. 
Jus tik vienas galite išgelbėti Ru
siją. , Aš jam papasakojau apie neku
rtuos atsitikimus.” *

Čia Gaponas sustojo. Jisai matė, kad 
jo kalba daro ant manęs baisu įspūdį ir 
mėgino suraminti.

“Reikia plačiau žiūrėti į dalykus. Rei
kia jiems pačius mažmožius papasakoti, 
taip kad jie manim užsitikėtu. Kad keli 
revoliucijonieriai žus, tai tuščia ju. Ale 
paskui jie bus mūsų rankose. Mes juos 
užmušim.” Gaponas toliaus papasakojo, 
jog jo klausinėję ir apie mane. Labai į- 
domavę ir stačiai kvietė pagundon įtraukt.

Aš supratau, kad Gaponas virto jau 
policijos bernu. Man likosi du keliai. Pra
nešti revoliucijonieriams ir darbininkams. 
Bet kas būtu įtikėjęs, kame buvo doku
mentai. Aš nutariau pranešti socijalrevo- 
liucijonieriu Centro Komitetui, o tuo tar
pu nepertraukti su Gaponu ryšiu, nuduoti 
neva sviruojantį žmogų. Taip aš ir pada
riau. Juo toliau, juo labiau Gaponas bri
do į juodašimtystės pelkes.

Jisai matėsi ne tik su Račkausku ir ža
dėjo mane pagundyti, bet kalbėjosi ir su 
Lopuchinu. Gaponas dideliame įkvėpime 
pasakojo apie didelius pinigus. Jisai mo- 
nyjo man akis, siūlydamas matytis su Rač
kausku. “Tu jam šį-tą pasakysi”—o tūk
stančiai jau mūsų. Paskui męs juos nu- 
desime. Nes be pinigu mūsų rankos su
rištos!”

Gaponas siūlė man, kad paliuosuosiąs 
mano brolį, kuris tuomet tupėjo kalėjime. 
Aš atsisakiau.

Gaponas visas prakaitavo. Jisai pra
šė, kad jokia gyva dvasia nežinotu apie 
mudviejų šnekas.

Po tu pasikalbėjimu aš apsirgau. Ke
lis sykius Gaponas mane aplankė, vis klaus
damas, kada pagaliaus aš sutiksiu pasi
matyti su slaptos policijos viršininku. Aš 
atidėliojau, kiek galėdamas. Paskui ne
va tai savo reikalais, aš išvažiavau Peter
burgan pasitarti su draugais ir pranešti 
jiems apie. Gapono judošystę.

Peterburge, po ilgu jieškojimu, paga
liaus susirinko centro komitetas socijalre- 
voliucijonieriu. Azefui, Subbotinui, Kras- 
novui sutinkant, buvo pavesta man nuga
labyt Gaponą sykiu su Račkausku. Vieną 
Gaponą buvo pripažinta neparanku už
mušti, nes daugelis darbininku jam aklai 
tikėjo. Reikėjo abudu nučiupti ant vie
tos. Tuo tikslu partija mane įgaliojo nu
duoti neva parsidavėlį ir, išvien su Gapo
nu, nueiti prie Račkausko. O kad Rač
kauskas manęs nesibaidytu ir noriau geis
tu pasimatyti, buvo sutarta simuliuoti 
(tyčiom nuduoti) pasikėsinimą ant Durno.- 
vo. Partija, užmušimui įvykus, turėjo 
pasisakyti, jog tai esąs jos nusprendimas.

Tuo tarpu Gapono reikalai ėjo blogyn. 
Darbininko Petrovo laiškas apie 30.000 su
kėlė daug kalbu. Laikraščiai pradėjo tan
kiau atsiliepti apie Gaponą, kaipo apie nak
ties paukštį. Gaponui reikėjo pasiaiškinti ir 
jisai kreipėsi į kaikuriuos veikėjus, prašy
damas visuomenės teismo. Tasai teismas 
pradėjo tvarkyties. Gaponiečiai-darbi- 
ninkai juomi užsitikėjo. Reikale Gapo
nas, jei ne patsai, tai per ištikimuosius 
mokėjo ir kinžalu veikti. Čeremuchinas 
užmušė Petrovą, o paskui, susipratęs, jog 
negerai padarė, ir patsai nusišovė. Pasi
kalbėjimuose su manimi, Gaponas mėčio- 
josi iš vienos kraštutinybės kiton? Žmo
gui vaidinosi šmėklos, kraujas, jisai matė, 
kad erškėčiu vainikas, kuris gaubė jo vei
dą, pradeda purvintis. Aš pradėjau tar
ties apie pasimatymą.- Per Gaponą aš pa
sakiau Račkauskui, kad sutinku su juo 
matytis už 20 tūkstančiu. Gaponas išro- 
dinėjo, kad tai per dideli pinigai. Aš at- 
sikirtau: ‘ ‘Ar tai už kelis grašius aš parsi- 
duosiu.” Gaponas patarė man ateiti pas 
Račkauską ne su tuščiom rankom, bet su 
pienais, slaptais laiškais.

- 26 vasario, 1906 m. buvo nutarta -ga
lutinai pašnekėt apie pasimatymą su Rač
kausku. Bet ir tuomet aš nebuvau dar 
visai pasirengęs. Gaponas baisiai bijojo,

kad aš jo neišduočiau revoliucijomenams.
“...Nes tuomet jie neduos man ir 

pasiaiškinti, o nudės, kaip gyvatę.”
Apskritai, kuomet jisai kalbėjo apie 

savo sąjungas, veikmę, visuomenės teis
mą jisai įsikarščiuodavo ir ligir norėdavo 
patsai save apsigauti. Bet vos tik užve
dus šneką apie policiją, išdavimus, jisai 
pradėdavo bailiai dairytis, ligir susikrim- 
sdavo. ■ . ■

Pasimatyti buvo nutarta 4 d. kovo. 
Aš atėjau Konstano restoranan. Bet... ko 
aš nelaukiau... tas atsitiko. Račkauskas 
pabijojo su manim susitikti ir partijos pie
nas apie nudėjimą dvieju gyvačių vienu 
ypu buvo neišpildomas...

Man rūpėjo dabar vėl pasimatyti su 
partijos žmonėmis. Pirmiausia pasima
čiau su Azefu. Jisai mane stačiai iškolio- 
jęs, kam aš taip ilgai traukiau su tuo už- 
mušinėjimu. Kaltino nerangume, nesu- 
manume ir net ne konspiracijoj. Azefas 
(vienas didžiausiu išdaviku) tuomet pasi
naudojo proga ir išdavė valdžiai šiaurės 
skraidomąjį būrį. Reikale jisai galėjo su
versti bėdą ant manęs. Aš taip buvau 
susikrimtęs, jog apsirgau.

Bęt paskui prieš mane stojo klausi
mas: ar galiu aš, patsai būdamas surištas 
su Gaponu 9 d. sausio atminimu, žinoda
mas jo judošystę, taip jau paleisti ant vė
jo užvestą bylą. Aš nutariau kitu keliu 
nudėti Gaponą. Tuo tikslu aš įrengiau 
darbininku teismą. Mano mintis buvo 
tokia: aš kalbėsiuosi su Gaponu, o už sie
nos klausysis darbininkai.

22 kovo d. męs susitikome su Gaponu. 
Mus pavėžino vienas iš darbininku, persi
rėdęs vežėju. Tai jau išanksto buvo pri
rengta.

Ką tik męs šnekėjomės, vežikas dėjo
si į galvą. O aš tyčia stengiausi užkliu
dyti visus opiausius dalykus, kad Gapono 
veidas visiškai paaiškėtu.

Darbininkas papasakojo apie tai savo 
draugams. Męs nutarėme Gaponą patys 
vieni nudėti. Išpradžip-buvo norėta at
likti tai Suomijoj. Bet kadangi valdžia 
jieškojo jau ir tuomet prie Suomijos prie
kabiu, tai męs paskyrėme užmušimo vietą 
Ozerkuose, vasarnamyj.

O dėl viso ko aš vedžiau su Gaponu 
tarybas.

Ant galo atėjo atmonijimo diena, • 28 
d. kovo. Gaponas buvo tikras, kad mūsų 
niekas negirdi. Šalyj manęs kambaryje 
buvo kuopa darbininku. Jiems viskas bu
vo girdėti. Ir lyg tyčia, niekuomet dar 
Gaponas taip ciniškai nekalbėjo, kaip šį 
kartą. Jojo judošystės ir kurčiam turė
jo paaiškėti. Daugiausia męs kalbėjomės 
apie Račkauską, mano su juo pasimaty
mą, pelnus ir 1.1. Aš staigu paklausiau:

O jeigu jie sužinotu visą, ką aš apie 
tave žinau. Kad tu mane nori judošium 
paversti, kad per mane apsiėmei išduoti 
kovos kuopą?...

Gaponas griežtai atsakė: tu neišduosi 
ir niekas nežinos. O jeigu ir išduotom, 
aš apšaukčiau tave pamišėliu.

Aš jau norėjau bėgti prie duriu ir jas 
atverti. Bet susilaikiau. Čia vėl atsiti
ko, ko nelaukiau. Gaponas paklausė, kame 
išeinamoji vieta. Aš išėjau su juo ir,kaip 
tik ties juodaisiais trepais stovėjo ant sar
gybos vienas darbininku. Gaponas, kaip 
perkūno trenktas, sustojo, darbininkas lei
dosi bėgti ant viršaus. Męs neva jį vijo- 
mės. “Jį reikia užmušti, jisai mus girdė
jo!”—Liūto balsu sušuko judošius. Ir kuo
met męs vėl užlipom ant viršaus, šįkart 
jau juodais trepais, aš plačiai pravėriau 
duris:

“Štai mano liudininkai!”
Darbininkai, sukandę dantis, šoko.ant 

Gapono ir viena sekunda surišo jį. Popas 
suprato, kame dalykas. Jisai pamatė pa
žįstamus veidus!

“Draugai, brangus draugai. Atleis
kite! Aš tai padariau dėl brangios musu 
idėjos.” ’ . 4

Tylėk, rakali! Tu su dumblais sumai
šei brangios dienos atminimą!...' Gaponas 
buvo pakartas!

Citrinas, vaisius, panašus j obuolį 
ir turintis šviesiai geltoną spalvą ir rūgš
čius syvus savyj; jie auga ant citrino me-, 
džio.iš veislės citrus ir galima jį atrast 
tik šiltose šalyse. Rusai, anglai ir tūlos 
kitos tautos vadina jį limonu* Jo syvai 
vartojami likeriams ir į arbatą.

Citrinacija, nudarymas geltonai- 
zaha spalva.
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Mokinkite jūsų vaikus, kad 
girtybė yra bjauri liga, kaip 
raupai ir lepra. Aiškinkite, 
kad ta liga gali būt išvengta 
susilaikymu nuo tos rudos 
degtinės bonkos.

Mokinkite, kad susilaiky-. 
mas nuo girtybės nėra tik 
doras dalykas, o- ir kelias 
prie laimės, sveikatos, pasi
sekimo, kitu ir savęs paguo- 
dojimo. A. Montvidas.

TELEGRAMOS.
(Prisiuntė: Pypkiy-cibukŲ agentūra)

—Tylėk, netikėle! Kas čia 
bus negerai? Nuo žuvų ir 
alaus nutukau. Nueinu pas 
vieną kūmutę, gaunu užsi
kąsti, išsigerti, nieko nemis- 
liju, nueinu pas kitą, vėl taip 
pat darau—ir nutukau. O 
tu į kempę sudžiūvai. Tur
būt, su vaikinais trankiais 
naktimis?

Indiana Harbor, Ind.
Prasidėjo dideli šalčiai 

Sniego prisnigo per pusę pė

—Tai tu vėl pradėsi pa
mokslus man sakyt? Aš, Ro
žyte, nenoriu, kad tu mane 
vėl sudžiovintum visokiais 
aiškinimais. Aš dabar ma
tau, kad visi tie, kas daug 
protauja, yra sudžiūvę, o aš 
nokiu būt riebia.

Gyvename čia gerokas lie
tuviu būrelis, bus apie 100 
vedusiu ir kokie 400 pavie
niu. Apšvieta jaunpju ir ve
dusiųjų, apskritai imant, vi
dutiniška. Daugelis mėgsta 
skaityti laikraščius. Bet yra 
ir tokiu, kuriems mieliausia 
karčema. Karčemėliu, kaip 
visur, taip ir pas mus, ne
trūksta. J.Dinaps.

Kaip girdėjau, draugystė 
turėjo pelno tik 55 c., nes 
mažai žmonių teprisirinko. 
Atsirado ir tokiu, kurie bijo
josi eiti teatran, nes paskui, 
sakėsi, negalėsią išpažinties 
atlikti. Tie žmonelės savo 
gyvenime be maldaknygės 
nieko nėra matę.

Bet reikia teisybę pasaky
ti, jog randasi ir apšviestu 
lietuviu ir lietuvaičiu. Beto 
dar, lietuviai reikia pagirti, 
kad nelabai linkę prie girtuo- 
klybės. Laikraščiu skaityto
ju nedaugiausia.

Leo. Gechus.

Nors manoma yra, kad 
girtuokliu tėvu vaikai užgim
sta girtuokliais, bet tai ne
tiesa, nes tuomet degtinė bū
tu sunaikinus jau tūkstan
čius šeimynų. Tik tiek, kad 
girtuoklis suteikia savo sū
nui silpnus nervus ir sugadi
na jo valią, kurie padaro 
greičiau sūnų girtuokliuyfie- 
gu liko tėvas.

Būtu gerai, kad tėvas nie
ko neslėptu apie girtybę, o 
pasakotu savo vaikams apie 
visus jos bjaurumus, kokie 
tik jam yra tekę patirti. Lai 
jis pasako, kad degtinė duo
da žmogui šitokius dalykus: 
draugu netekimą, valios ne
tekimą, savęs paguodojimo 
netekimą, nervu silpnumą ir 
visko to netekimą, kas daro
ma su apsvarstymu, sąmone.

Tėvai privalytu turėti gir
tuoklio paveikslą ir kalbėt 
apie jį vaikams nuo 7 iki 20 
metu.

Vaikai geriausiai lieka iš
mokinti savo išsivaizdinimu. 
Tėvai gali padaryti ant vai
ku proto tokį įspūdį, kuris 
neišnyks per daugelį metu. 
Sykiu su įbauginimu apie 
degtinę, jie turi išmokint 
vaikus gailėtis girtuokliu, 
nes tie yra ligoniais, o kiek
vieno ligonio reikia pasigai-

—O man dar sveikiau,ma
ma, kad aš likau menkesnė. 
Aš dabar tokia lengva ir svei
ka, kad, rodos,lėkt galėčiau. 
O su tavim, mama, blogai :tu 
išrodai išpurpus ir sudribus. 
Tik kelias dienas paviešėjai 
ir jau nutukai, kad ‘ vos pa
eini.

Kaip čia dabar? Riebu- 
—niekai, drūtumas—nie- 
—kasgi gali būt geresnis? 
Protas yra svarbiausiu 

daiktu žmogui. Jei kas jį 
ištobulina ir save tiek kultū- 
rizuoja, kad lieka mandagiu, 
lipšniu, kitiems gero trokš
tančiu ir veikt pasišventusiu, 
tąi jis yra kiltu ir reikalingu 
pasauliui žmogum.

—Et, nustok jau, nustok. 
Aš vos kvėpuot galiu, o tu 
Mane erzini. Good bye. Aš 
einu gult.

Neseniai man teko ginčy
tis apie tai, ar verta yra 
žmonijai siekti vis prie 
augštesniu tikslu ir gerovės, 
kadangi žmogus niekad ne
būna užganėdintas. Duok 
jam milijoną doleriu, jis no
rės daugiau, supažindink jį 
su gamtos mokslais, jis at
ras daugiau neaiškiu klausi
mu, ir taip be galo. Šitas 
klausimas yra interesingas ir 
aptarimo vertas, nes dabar
tinėj visuomenėj yra sriovės, 
kurios bando gyvenimą pa
stūmėt pirmyn, o kitos,kurios 
stengiasi sustabdyti jį. Ma
žu, ištikruju nėra verta pir
myn žengt, kadangi, kaip ir 
aš pats pripažįstu, žmonija 
niekad nepasieks užsiganėdi- 
nimo.

Cleveland, Ohio.
Pas mus randasi apie 25,000 

familiju (? Red.) badaujan
čiu, kurie negauna darbo ir 
reikalauja iš miesto su- 
šelpimo. O kiek tarp badau
jančiu yra vaiku ir kūdikiu, 
kuriems sunkiausia pakelti 
badą ir šaltį. Kolei tik leis 
darbininkai kapitalistams šei
mininkauti, tolei neišnyks 
bedarbės. Jeigu tik, atėjus 
rinkimams, darbininkai nea
tiduotu savo balsus republi- 
konams ir demokratams, bet 
darbininku atstovams, t. y. 
socijalistams, tuomet ir virs
tu kitokie laikai.

M. Geibiene.

—Aš suprantu, prie ko tu 
mane lygini. Aš gatava tau 
duot kokia kačerga per gal
vą, tik susilaikau, kadangi 
esu perdrūta ir galiu užmušt.

—Nors nesinori tikėt, kad, 
tu, mama, tękia drūta, vie
nok lai bus jau ir taip. Bet 
tu žinai, kad dar drūtesnių 
už tave sutvėrimu randasi, 
vienok jie žmonėmis nesiva- 
dina.

Užgimęs kūdikis guli ant 
nugaros ir žiūri akimis į lu
bas. Laiks nuo laiko jis pa
ilsta taip begulėdamas. Ne
užganėdinimas apystovomis 
ir verčia jį krutėti ir sukinė
tis. Ir jis pasiekia pasiseki
mą persiverst, apsisukt.

Jeigu kūdikis būtu buvęs 
užganėdintas, męs ant žemės 
turėtume tik nerangius kū
dikius, o nebūtu žmonių. Bet 
ir tuomi nesibaigia kūdikio 
neužsiganėdinimas: jis iš
moksta šliaužiot arba vaik
ščiot ant keturi u.

Šliaužiojimas-vaikščiojimas 
ant ranku ir keliu—užganė
dina žemesniųjų veislių gy
vūnus. Jis užganėdindavo ir 
mus senovėj, kada męs sto
vėjome ant žemo civilizaci
jos laipsnio. Y r

Žmogaus kūdikis neužsiga
nėdina šliaužiojimu ir repeč- 
kiavimu. Su kur-kas dides
niu vargu ir rizika jis išmok
sta tiesiai vaikščiot. Jis pri
ima tokią poziciją, kuri ati
traukia jo akis nuo žemės. 
Jis jau gali matyt saulę ir 
žvaigždes ir priima žmogaus 
poziciją. Neužsiganėdinimas 
yra šaltiniu prie kiekvieno 
augštesnio laipsnio.

Žmogus arba laikraštis, 
kuris sėja tarp midios arba 
atskiru žmonių neužsiganė- 
dinimą, suteikia jiems tokią 
pajiegą, kuri veda prie pa
gerinimo.

Jaunas ir savo laiku pagar
sėjęs Ruskin skelbė, kad vie
nintelis jo gyvenimo tikslas 
esąs tame, kad pasėjus kokį- 
nors neužsiganėdinimą žmo
nėse.

Žmonių pasikalbėjimai, ra
šymas knygų ir i laikraščius 
pagimdo neužsiganėdinimą. 
Ir ypač tos knygos, laikraš
čiai ir žmonės yra geriausi ir 
naudingiausi žmonijai, kurie 
sėja neužsiganėdinimą, kurie 
moka jį užkurti.

Žemiau aš nurodysiu kelis 
dalykus, kurie tik per neuž
siganėdinimą liks pagerinti. 
Ir pagalvokite, {ar galima už
siganėdini, matant didesnę 
žmonių dalį tamsiais ir al
kanais? Kada vaikai ne’ 
turi kitur vietos

kaip tik ant šaligatviu? Ka
da kiltas žmogus su augštu 
įkvėpimu turi būt prikaltas 
prie sunkaus darbo? Kada 
vaikai užrakinami namie, 
kad motinos galėtu eit dirbt?

Kol tik jus nematote, kad 
visi žmonės būtu apšviesti, 
sotus ir apsirėdę, jus negali
te būt užganėdinti.

Turite neužmiršti, kad vi
si svarbieji dalykai įvyko pa
saulyj ačiū neužsiganėdini- 
mui, todėl būkite labiausiai 
neužganėdintu žmogumi, 
trokškite tobulesniu ir geres
niu dalyku, negu yra, veiki
te savęs ir kitu geresniam 
ištobulinimui.

A. Montvidas.

—Kaip aš žiūriu tu, ma
ma, nori likt kokiu tai rie
biu sutvėrimu, kuris nepro
tauja ir neatlieka savo už
duoties pasaulyj. Juk rie
biu gyvūnu yra gana, o jie 
žmonėmis nesivadina.

BROOKLYN. Ponas Sir
vydas, gavęs bogdychano už- 
kvietimą, smarkiai susirūpi
no. Jeigu jau tikrai žinotu, 
kad chiniška “Vienybė” tu
rėtu daugiau skaitytoju, ne
gu brooklyniškė,tai jau reng
tųsi į kelionę, bet dabar dar 
svyruoja. Klausia Jurgelio- 
nio patarimo.

CHICAGO. Jurgelionis te
legrafavo Sirvydui, kad pa
gal kai-kuriu rytu religijų 
mokslą žmogaus dūšia gali 
visados pereiti į svetimą kailį.

KAUNAS. Užpirkta ke
lios mišios už Čiurlianienės 
dūšią, kuri pradėjo veržtis į 
kairę. “Saulės” vadovai di
džiai gerbia sąžinės liuosybę 
ir dėl pirmo sykio parodė 
tiktai kumsčią kišeniuje.

Kiek svarbus yra neužsiga
nėdinimas kūdikiui, tiek 
svarbus jis yra žmogui, o 
ypač visai tautai ir visai,žmo
ni jai.

Jus galite pasakyt, kada 
žmogus pasiekė augščiausį 
savo tobulumo laipsnį. Jis 
nustoja buvęs neužganėdin
tu, arba jis neparodo, kad 
yra neužganėdintu. Tokis 
žmogus toliau nežengia.

Jeigu kūdikis guli tyliai, 
nesikrutina ir nebando kąsti 
savo kojų, jus galite būt už
tikrinti, kad jis sunkiai 
ga. Tauta ir klesa, kuri 
stoja krutėjus, randasi 
sirgimo per i jode.

Portland, Ore.
Ir mūsų kampelyj yra tau- 

tiečiu-lietuviu. Tik gaila, 
kad iš ju labai mažai galiu 
tikrais lietuviais pavadinti 
ir veikėjais ant tautos dir
vos. Čia yra pašelpinė drau
gystė po vardu “Lietuviu 
Laisvės” d-ja. Turėjo teatrą 
ir balių, kuris atsibuvo 25-tą 
dieną gruodžio svetainėje 
“Dania Hali”. Vaidino “Dė
dė atvažiavo” ir, apskritai 
sakant, neblogiausiai nusise
kė. Po teatro buvo lekiojan- 
ti krasa ir šokiai, kurie trau
kėsi iki vėlybos nakties. Tu
riu dar pridurti, kad pirm 
lošimo deklamavo maža mer
gaitė Puišiūtė: “Lietuviu 
vakarą” ir “Verkė Onytė”. 
O po teatro buvo dainos ir 
referato skaitymas. Skaitė 

1 p. G. .G. Luben.

Cleveland, Ohio. Apietą- 
pat vakarą kitas mūsų ko
respondentas Keleivis rašo 
irgi pasigėrėdamas, ypač S. 
Balčiūnu, E. Dominaičiute, 
K. Matulioniute. Ant galo 
dainavo chorai, maišytas ir 
ir vienu vyru. Chorą vedė 
latvys Waskenovic, už ką 

orivalome būti dėkingi, 
aug pasidarbavo. Tatai 

juo labiau malonu, nes cho
ras vos metai tegyvuoja. Ke
leivis irgi smarkiai papeikia 
publikos užsilaikymą ir me
na, kad tai dvasiško tėvelio 
pasirūpinimas. Ties dievna- 
miu net stovėjus policija, ir 
grąsinus tiems, kurie platino 
plakatus apie vakarą. Juk, 
rodosi, “Mirtos” tikslas yra 
prakilnus, niekam negalėtu 
užkenkti. Bet ar tai jiems 
rūpi teisybė.

LEO GECHUS. Talpiname. Pabai
gą atmetėm, nes ten buvo kalbėta apie 
privatišką baliy. Galbūt; tie kareiviai 
ir blogi žmones, bet pas kiekvieną ifi 
mūšy per didesnį susirinkimą tarpais vi
sokiu žmoniy užeina, kurie vienam ar 
kitam'nepatinka. Meldžiame rašyti,nes, 
matomai, T-ai sekas rašyti. Tik neuž
gauliokite j v ir rašyk’te apie svar
bius visu n” '

Man teko perskaityt vie
noj knygoj aišku pamokini
mą apie girtybę, todėl steng
siuos čia pasidalyt taja min
tim su skaitytojais.

Autorius klausia, kaip gir
tuoklis turėtu kalbėt į savo 
sūnų ir atsako, kad jei jis 
tikrai taip kalbės, kaip jau
čia, tai turi pasiimti į ranką 
plokščią, rudą bonką ir tarti:

“Sunau, tu žinai, kad aš 
esu bėdinas žmogus ir netu
riu nieko palikti tau ir tavo 
motinai.

“Skirtingumas tarp manęs 
ir laimę pasiekusiųjų žmonių, 
kurie mane aplenkė, yra ta
me: Aš ėjau per gyvenimą 
su šita bonka mano rankose 
arba mano kišenių j. Jie to 
nedarė.”

Žmogus ateina į pasaulį 
prirengtas atlikti savo dalį 
pasaulio darbo. Ar sveikas, ar 
sergantis, jis turi dirbti pa
gal išgalę. Iš visų žmonijos 
ypatybių praktiškame gyve
nime svarbiausia yra lygsva
ra arba balansas.

Šitoj bonkoj esančioji deg
tinė sunaikina protiškąjį ir 
kūniškąjį balansą.

Ji sutveria žmoguj sapna
vimą ir kvailą savęs paleidi
mą prie tikro nupuolimo.

Ji pers ta to visus gyvenimo 
klausimus ir užduotis apga- 
vingoj formoj. Ji padaro 
tuos dalykus nesvarbiais, ku
rie yra svarbiausi.

Ji atbukina sąmonę, kuri 
yra vieninteliu pastūmėjų 
prie atlikimo užduoties, ne
žiūrint j tinginumą, kuri ver
čia žengt prie pasisekimo, 
nežiūrint į kliūtis.

Laikykis toli nuo šitos bon
kos, laikykis toli nuo tu žmo
nių, kurie guodoja ją. Tas 
žmogus, kuris duoda ją savo 
draugui, yra kriminalistas; 
tas, kuris duoda ją jaunam 
žmogui, yra kelis-syk dides
nis kriminalistas.

Indiana Harbor, Ind.
Darbai pas mus eina šį lai

ką gana gerai. Yra kelios 
didelės geležies dirbtuvės, 
taip pat didžiuliai cemento 
fabrikai, didelės plieno lieji- 
nyčios American Steel Co. 
Tenais pirma dirbo veik vie
ni lietuviai, dabar parvežė 
mašinas, pradėjo dirbti grei
čiau ir daug lietuviu atliuo- 
savo. Ant dienos numušė 
po 30 centu ir daryk žmogus 
ką daręs, nes kompanijos 
viską užvaldė.

J. Dinaps.

Brooklyn, N.Y.
6 d. sausio čia buvo sulos 

ta drama “Žmonės’ 
mediją “Netikėtai”, 
gė L.S.S. 19 kuopa 
pasakyti, kad komedija “Ne
tikėtai” nusisekė gana gra
žiai. Taip-pat ir “Žmonės”. 
Pasižymėjo savo gabumais 
Varguolis ir Ona. Paskutinė 
savo jautriais žodžiais pa
čiam gale labai sugraudino 
publiką. Ne vieno akyse pa
sirodė ašaros.

Tik labai apgailėtina, kad 
daug publikos negalėjo at
vykti iš priežasties dideliu 
šalčiu.

Bet dabar sumanyta tasai 
pats veikalas dar antru sy
kiu vaidinti naudai beturčiu 
mokiniu. Atsibus^ 3 vasario 
d. South Brooklyne. Taigi 
bus proga visiems atsilanky
ti. Po vaidinimui bus dar 
monologas iš darbininku gy
venimo.

W. Jurbarkiškis.

PEKINAS (Chinija). Im
peratorius pamatė, kad iau, 
nabagėlis, nieko nepeš Kar
tuvėmis, replėmis, kinžalu ir 
nuodais. Dabar, patsai ku
dašių i Mukdeną nešdamas, 
liepė savo paskutiniam klap- 
čiukui užbūbnyti, kad gailisi 
už griekus. Jeigu chiniečiai 
paliktu jį karaliauti, tai žada 
valdyti filozofiškai. Žmonas 
mokinti užkvietęs didelį iš
minčių — nes lietuvį

Cleveland, Ohio.
14 d. sausio Lietuviu Teat

rališka dainoriu draugija 
“Mirta” vaidino “Pirmi 
Žingniai”. Sulošė neblogiau
sia. Kaip iš darbo žmonių 
negalima nei reikalauti ge
riau. Tiek tik reikia pasa
kyti, kad kaikuriu artistu 
drabužiai nebuvo pilnai atsa
kanti.

Publikos buvo pusėtinai, 
visi veik padoriai užsilaikė, 
išskyrus kelis šv. bažnyčios 
auklėtinius, kurie kėlė triūk- 
špą.

Po perstatymo choras su
dainavo apie dešimtį daine
lių. P- L Balčiūnas ir p lė 
P. Kvikliutė padainavo due-

ser- 
nu- 
irgi

—Kas storas, tas sveikas 
yra. Turbūt,tu to nežinai.

—Aš, mama, vis manau, 
kad kiekvienas storas žmo
gus yra nesveikas, nes mė
sos ir tauku perviršis kūne 
padaro žmogų sunkiu, 
rangiu ir viduriai 
dirbt nenormališkai

(Atlieka Moteris.)

Jau šešios savaitės, kaip 
jis išvažiavo. Likausi viena 
su ketvertu vaikučiu. Ilgu, 
nuobodu ir skauda širdį. Aš 
taip jį mylėjau, pašvenčiau 
jam savo gražumą, jaunystę 
ir viltį. Kokis geras, kokis 
rūpestingas ir jautrus jis bu
vo! Paims, būdavo, Marytę 
ir nešioja po stubą, bučiuo
damas. Kada jis sugrįžš, bū
davo, iš darbo, vaikučiai su
sispiečia apie jį, šokinėja ir 
šneka, kabinasi jam ant kak
lo ir bučiuoja. Laimingi bū- 
vo ir kūdikiai!

Dabar? Viena. Lyg šalta, 
lyg baisu, lyg nemalonus pa
saulis ir gyvenimas.

Išvažiavo jis duonos pelnyt. 
Jau šeštą savaitę negaunu 
laiško... Už vandenų, jūrių 
turėjo važiuot. Balandėlis 
tas mano! Ar jis dar gyvas, 

kadar kvėpuoja, ar jaučia 
aš kankinuos dėl jo?

Dėl duonos kąsnio... 
liko pačią, vaikučius ir 
žin į kokį pasaulio kraštą at
sidurs. Kaip aš jį mylėjau, 
kaip nenorėjau leist, bet sa
ko: “Ką valgysime, Onyte? 
Skolų jau turime. ” Ir išva
žiavo. Ar beprisieis kada 
matytis, ar beprisieis paimt 
į glėbį?

Myli, nori gyvent krūvoj, 
pašventė save meilei, gailes
tis slegia širdį, kada paduo
da ranką atsisveikindamas 
ir, gal, paskutinį sykį sutei
kia karštą, karštą bučkį—ir 
nusitolina, išnyksta iš akiu. 
Nors turi mylimą vyrą, vie
nok nematai jo, nejauti jo 
buvimo. Liūdna ir skaudu. 
Ir kasžin, ar pelnys, ar už
dirbs. Mažu, pats alkanas? 
Mažu, gyvasties neteko?

Reikės Vincuką leist kur 
tarnaut. Tik pusė kepalo 
duonos beliko. Pasibaigs— 
ką darysi? Ir man pačiai rei
kės eit darbo j ieškot. Iš ko 
gyvęsi? Vaikučiai mano 
brangus, kur aš juos palik
siu? Reikės prašyt, ar ne
paims giminės auklėti ma
žesniuosius. Iširs viskas: li
kau be vyro, liksiu ir be kū
dikiu. Taip, jie bus, bet to
li nuo manęs, toli nuo mano 
gailios ir jautrios širdies.

Dar vieną laišką rašysiu. 
(Atsisėda ir paėmus popierą 
rašo). Gal, gaus, gal, atsi
lieps... Nelinksmas pasaulis 
be savo kūdikiu, kuriuos iš- 

;as iš motinos, 
as žin kur jis da

bar? Ar męs vargšai sutver
ti tik kančioms? Turbūt,ki
ti mano, kad mūsų širdys ne
jaučia meilės, liūdnumo ir 
skausmu... 1

Išvažiavo su ašarom ant 
akiu, su degančiu veidu nuo 
gailesčio. Ir ar taip pat jis 
jaučia ir dabar?

Dėl meilės žmonės žūva, 
dėl jos jie kovoja, dėl jos pa
švenčia save,—argi jie nega
lėtų pašvęsti savo jiegas to
kiai kovai, kad nereikėtu dėl 
duonos kąsnio palikt vienam 
kitą?

Listninkai.
Didžiuma lietuviu mano, 

kad pas kožną žmogų esąs di
delis kamuolis listninku, ku
rie atlieka maisto gromulia- 
vimo darbą. Taip -pat lis t- 
4iinkus mano esant visu vidu
riniu ligų priežastim. Ir iš
ties listninkai, tai liga. Apie 
ją aš noriu plačiau pakalbėti.

Listninkai—tai kirminai, 
kurie įsiskverbia į mūs kū
ną, dauginasi, atima nuo 
mps maistą ir įvaro visokiu 
ligų. Dažnai gana ilgą lai
ką jie nesuteikia jokio blogu
mo. Bet, jeigu jie apsigyve
na žarnose, tuomet, ar visai 
išnyksta noras valgyti, ar at
siranda vilko apetitas. Taip- 
pat listninkai yra priežastim 
viduriavimu, vėmimo, arba 
viduriu užkietėjimo. Pas vai
kus listninkai tankiai padaro 
mėšlungio traukimą, karštį, 
nusilpnina regėjimą bei gir
dėjimą. Užvis tankiausia už
sikrečia listninkais žmonės, 
turinti reikalus su žalia mė
sa: pjovininkai, mėsininkai, 
ūkininkai. Listninku esama 
plokščiųjų arba ilgųjų ir ap
valiu, arba trumpuju. Plok
štieji turi nuo 15 iki 33 pėdu 
ilgio. Jie panašus į grandi
nį (lenciūgą), kuris būtu su
kabintas iš atskiru kūneliu. 
Žmogus jais užsikrečia ne 
tiesiok nuo gyvuliu. Štai ka
me dalykas: kūneliuose list- 
ninko yra kiaušiniukai; tie 
kiaušiniukai išeina su žmo
gaus išmetomis, o paskui 
jiems jau lengva pakliūti gy
vuliu gomurin. Pas gyvulius 
jie persikeičia į pusliukes. 
Tas pusliukes su gyvuliu mė
sa suvalgo žmogus. Perėju
sios iš skilvio į žarnas jos iš
sivysto į listninkus. Žmonės 
tik tuomet galės apsisaugo! 
nuo ju, kuomet mėsos parda
vimo dalykai bus sutvarkyti, 
mėsa bus gera, mėsos krautu
vėse bus švaru. O kaip da 
toli ligi to, ypač pas mus 
Amerikoj! Nėra reikalo sa
kyti, kad žmogus, kurį apny
ko listninkai, turi kogreičiau- 
sia šauktis daktaru pagelbos.

Iš smulkiu, t. vad., apva
liu listninku paojingiausi-va
dinamieji “trichinai”, kurie 
pakliūna į žmagaus skilvį 
tankiausia su kiauliena, jeigu 
ji neatsakančiai išrinkta. Tas 
kirminaitis labai mažytis, pa
prasta akim vos įmatomas, 
bet didžiai pavojingas.Iš skil
vio “trichinai” pereina per 
žarnų sienas, pasiekia rau
menis. Į kelias savaites ju 
prisivaisinatūkstančiai. Tuo
met prasideda raumenų skau
dėjimas, ranku bei kojų trau
kimas. Žandus ant tiek su
traukia, kad sergantis negąr 
li nei išsižiot. “Trichinai” 
persikrausto į alsavimo krim- 
zlę ir atima balsą. Akys 
nustoja judėję, ausys beveik 
negirdi, apsireiškia didelis 
karštis, prakaitas, bemiegė 
ir labai tankiai amžiaus ga
las. Ir tai vis nuo tu mažy- 
tėlyčiu gyvulėliu!

Iš kitu listninku dar noriu 
paminėti “strinnis”, kuris 
labai panašus į žemės slieką. 
Kiaušiniai to listninko dau
giausia pakliūva į vidurius, 
geriant vandenį, valgant sod
nu ir daržovių vaisius. Ko
voti su jais reikia švariu už
silaikymu, ko lietuviams la
bai trūksta. Pagaliaus pa
minėsiu dar “spalinius” list
ninkus, gyvenančius mėšla- 
žarnėse; pas merginas tan
kiai įsiskverbia į lytiškas da
lis ir abejose vietose padaro 
didelį niežėjimą, skausmą ir 
dagi paskatina vaikus prie 
saurankiškumo. Jie taip-pat 
nesunku prašalint.

J4 Piragis.

—Gerą dieną, tamista.
—Gerą dieną, Rožyte.
—Kaip tamista žinai mano 

vardą?
—Liaukis, Rožyte, liaukis. 

Juk aš jau nuo vakeišeno su
grįžau.

—Argi tu, mama, esi? Iš- 
tikro, aš maniau, kad čia ko
kia boba įsirito pas mane ir 
ketinau išstūmt.

—Būtum tu pabandžiusi 
mane stumt, tai kasžin kur 
būčiau nutrenkus tave. Ar 
nematai, kokia aš dikta?

—Aš matau, bet man ne
aišku, nuo ko tu taip išpur- 
pai. Gal, sakau, negerai su 
tavim.
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18 d. sausio ant Third 
gatvės pasikorė lietuvis Liud
vikas Kiburys. Jisai tą die
ną išliko nuo darbo ir buvo 
labai neramus. Jisai laukė 
tik valandos, kada liksis pat
sai vienas. Ir, kaip tik žmo
na išėjo į krautuvę parsineš
ti maisto,jisai užsidarė savo 
kambario duris ir pasikorė. 
Žmona, parėjusi namo, rado 
jį jau negyvą.

Velionis turėjo 40 metų 
amžiaus,paėjo iš Kauno gub., 
Šiaulių • apskričio, Triškių 
miestelio. Paliko našlę žmo
ną, dvi mergaites, vieną sep
tynių, kitą aštuonių metų ir 
vieną sūnų 4 metų. Priežas
tis nusižudymo kol kas dar 
nežinoma.

%8 sausio d. L. S. S. 60 kp. 
svetainėje ant Broadway So. 
Bostone atsibus diskusijos 
ant temos: tautiškas klausi
mas ir darbininkai. Disku- 
tantai: St.Michelsonas, “Ke
leivio” redaktorius ir L. Prū
seika, “Laisvės” redaktorius.

Beto mes galime pranešt, 
kad ateityje koncertėliai, ku
riuos, parengs L. S. S. 60 kuo
pa bus įvairesni. Taip-pat

rengimą. Koncertų dalykus 
prižiūrės J. Neviackas ir L. 
Prūseika.

Bostono legislatūrai yra 
paduotas bilius, reikalaujan
tis, kad žmonės, norinti iš
leisti kambarius ant randos, 
priimt gyventojus ir duot 
valgius, turės išsiimt iš poli
cijos tam tikrą leidimą. Dau
gelis moterų yra tam prie
šingų, nes už leidimą reikės 
mokėt, o kambarius išleist 
ant randos ir priimt įnamius 
jos turi, kadangi nėra iš ko 
pragyvent.

JEI NORIT ŽINOT
Kas yra saulė, planetos ir kometos, 

tai skaitykit knygų

“Pasaulių Ratas”
Su paveiksi. Ketinti 25c.

JEI NORIT ŽINOT
Kas yra meilė ir kaip žmonės mylisi,— 

staitykit kningą

“Meiles Karštlige”
Ketina. 2Oc.

Reikalavimus ir pinigus adresuoki! taip:

•J. STROPUS
30 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Seredoj, 24 sausio, ketina
ma užmušt elektros kėdėj Si
las Phelps, užmušusįjį šerifą 
Monroe. Jis dabar randasi 
Charlestown valstijos kalėji
mo mirties rūme.

21 d. sausio Frankhn Union 
Hali buvo mitingas" kruvino 
nedėldienio paminėjimui. 
Žmonių buvo daugiau negu 
tūkstantis. Apeigose daly
vavo du latvių choru. Dai
navo labai puikiai, ypač miš
rusis choras. Kalbėjo nuo 
rusų — atstovas antros Dū
mos Ozolis, lietuvių - Leonas 
Prūseika, nuo latvių—Vilne- 
ris ir Sproga. Anglų kalbė
tojas neatvyko. Oratoriai 
nurodė į svarbią rolę kruvi
nosios skerdynės ir aiškino, 
kad Rusijoj vėl pradeda ju
dėjimas augti.

Po prakalbų surinkta Sibi
ran ištremtiemsiems $53.35 
aukų.

Boston & Main geležinke
lio mašinistai turėjo savo su
sirinkimą nedėlioj ir nutarė 
reikalaut, kad geležinkelio 
valdyba sugrąžintų darbinin
kus į jų senąsias vietas, nes 
daugelis mašinistų, tarnavu
sių daug metų kompanijai, 
liko pastatyta tikpagelbinin- 
kais ir paprastais darbinin
kais.

Dabar Bostone vieši lenkų 
galinčius, pasaulio čempionas 
Zbyško. Lenkai labai pasi
pūtę, kad tai lenkiškas ga
linčius ir kad jam pasiseka 
suimti kada nors kokį kitos 
tautos galinčių—tai patrio
tams didžiausis džiaugsmas. 
Tarytum, lenkų vargai nuo 
to sumažės.

' Skaitytojams.
Meldžiame visų tų “Lais

vės” skaitytojų, kurių prenu
merata jau pasibaigė ir ku
rie gavote nuo Administra
cijos paraginimą panaujinti 
ją, kad pasiskubintumėte at- 

znaujint, nes. mes būsim pri
versti Jums “Laisvės” siun
tinėjimą sulaikyt’’

Pasiryžta sustabdyti netei
singą sviesto svėrimą krau
tuvėse. Daugelis krautuv- 
ninkų deda sviestą ant sto
ros popieros ir sveria. Kar
tais visą unciją atsveria po- 
piera, kuri atsieina tik 4 c. 
svaras.

Subatos ryte iš Charles- 
towno kariško uosto kalėji
mo buvo pabėgę du kaliniai, 
Frederick Burk ir K. Sharp, 
bet po dviejų valandų jie li
ko sugauti Somervilles ir 
Cambridge’iaus policijos.

Laivų loduotojai vis dar 
streikuoja. Jiems pasisekė 
išimt iš darbo nemažai italų, 
kurie užėmę buvo streiklau
žių vietas.

vės So. Bostone nepaprastai 
vargingą Martino Cokley šei
myną. 3 jaunesnieji vaikai 
buvo pusnuogiai ir į žmones 
nepanašus. Vyriausis sūnus 
yra 9 metų. Jis pasilieka 
dabot vaikus, kada motina 
išeina mazgot grindų kas 
diena į Kimball namą. Vy
ras nuo Kalėdų neteko dar
bo ir negali niekaip jo gaut. 
Jis eina kas diena jo jieškot. 
Policijos kapitonas Lee ir 
kasžin kas pašalinis aprūpi
no šeimyną 10 dolerių ir nu
pirko maisto. Namps, kur 
ta šeimyna gyvena, išrodo 
nepaprastai skurdus.

Geriausi overalai unijos 
darbo, vertės 60 centų, šią 
savaitę bus 
po 45 centus.
Tamošaitis ir

233 Broadway,
Yurgeliunas
So. Bostone

Ar norit turėti gerų ir aštrių britvų, 
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

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

Pajieškojimai.
Pajieškau patogios merginos apsive 

dimui nuo 18 iki 25 metų senumo, 
esu 28 m.

Aleksandra Zawkas,
43 Division st., Bangor,

Pajieškau merginos apsivedimui 
jaunesnės kaip 18 m. ir nesenesnės kaip 
21 m. AŠ esu 22 metų, kalbu lietuviš
kai, lenkiškai, rusiškai ir angliškai. 
Manančios vesti atsišaukite šiuo adresu:

A. L. Kornik,
P. O Box 13 L. East Pepperell, Mass.

Pajieškau savo draugo Motiejaus Kuz
micko, paeina iš Suvalky gub., Mariam- 
polės pav., Garlevos gmino, Tvarkiškiy 
kaimo. Girdėjau, kad jis yra Ameri
koj, tai prašau atsišaukti šiuo adresu:

Jokūbas Čekavičius,
143J Washington st., Peabody, Mass.

Susirinkimas.
Petnyčioj, 26 d. sausio, 1912 m. Soci- 

jalistų svetainėj po num. 376 Broadway, 
So. Boston, Mass, atsibus prakalbos 
Lietuviy Progresyviško Kliūbo. Kal
bės F. J. Bagočius ir S. Michelsonas. 
Ateikit visi. Įžanga dykai. Prasidės 
7:30 vai. vakare. Komitetas.

Pranešimas.
Šiomis dienomis Bostono apylinkėse 

važinėsis su sampalais mūsų agentas 
Franaa Paltarokas, rinkdamas orderius 
ant siutų bei overkotų. Todėl gerbia
mi® ji lietuviai nesibijokit jam duot or
derius ir rankpinigius, nes męs už jį at
sakom.

Julius Bųkantis, 
(kostumeriškas kriaušius)

77a Endicott st., Boston, Mass.

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.

T 1^.N S H L2 te Gyduolės sutai- 
APTIEKA somos atsakan- 

. ... čiai pagal viso
kius receptus per registruotų aptiekorių. 
Užlaikome Cigarų, Sodos ir Visokiy 
Saldumynų (kendžiy). Kalbame lietu
viškai. Atsilankykite!

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

Vienatinis Lietuvys Kostumeriškas 
KR1AUČIUS BOSTONE

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

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

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 
dideles 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 tų atlikt patys, 
kad sumažini išlaidas, iš ko turi pelnų 
mus kostumieriai. Aš ištaisysiu jus na
mų puikiausiais rakandais už $60,00, už 
kuriuos mokėsite kitam Store $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 tų patį 
pasakys. Męs pristatome rakandus į 
namus už 50 mylių nuo Bostono. Kalba
me lietuviškai, lenkiškai ir angliškai. 
Atsilankykite po šiuo numeriu:

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

tarpe E and D sts.

HARtelSON GATVES 

DISPENSARE 
Jan 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.

Ateidat atsinešk šį apgarsinimą.

Kataliogas Visiems Dykai!
Kožnas žmogus mokantis skaityti 

privalo turėti musų Kataliogą, kuriam 
atras dai ;elį visokių daiktų. Musų 
Banka priima pinigus užčedyjiniui ir 
moka 4-tų procentų. Siunčia pinigus 
ir parduoda laivakortes į visas dalis I 
svieto, pigiaus kaip kiti. Spaudinam 
visokius dnikorjškus darbus greitai, 
gerai ir pigiai. Reikalaudami kata- 
liogo prisiųskite 2c markę ant adreso:
Geo. A. pupausky & ©

2342 SO. LEAVITT ST. CHICAGO, ILL.

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 žydėjimų........................15c

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

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

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

GOS IR REIKALAVIMAI  10c

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- 
resuokit taip:

SENIAUSIAS RUSIŠKAS

DAKTARAS
B. JL. BERNARD

Praneša, jog jo offisas prie 195 
Dorchester St., So.Boston,Mass., 
yra atdaras nuę 4 iki 5 vai. no 
piet, o prieš tų ar po to laiko tele- 
fonuokite 160 Soutn Boston arba 
524 Rbxbury. Gyvenimo vieta 
19 Gaston St., šalę Warren St., 
Roxbury, Mass,

VADOVAS KELIAUJAM 
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 Šuvie- 
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.

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- 
korius K. ŠIDLAUSKAS.

EDVARDAS DALY 
Savininkas

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 BŪDAS mokytis ra-
. šyti be mokytojo..,.................  10c

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

Pinigus siųskit per Money O r- 
(1 e r šiuo adresu:

P. MIKOLAIN1S
Box 62, New York City.

Telephone Fort Hill 504

ADVOKATAS

KALBU RUSIŠKAI IR 
LATVIŠKAI.

, 294 Washington St.
Room 738 BOSTON, MASS

Užlaikom didelę

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

Duodam ant bargo ir ant išinokesčio.

822 Washington Street
BOSTON, MASS.

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

Si 
Si 
Si ft « 
£
ft

TIKRA DEGTINE
• Jeigu jus kada reikalausite

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

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

BURKE, GALLAGHER & CO.
396 ATLANTIC AVE., NEA^„WES BOSTON, MASS

Parduodame cordials už visai žemas kalnas.
ZBS2S3BGS0MSE3BSZS

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

“KOVOJ” rašoma apie darbininkų gyvenimų, Sargus ir nurodoma, kaip 
prašalinti juos.

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

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

Prisiųskit savo adresą, o gausite vieną “Kovos” num. pažiūrėjimui 
DYKAI. Nuo naujų metų “Kova” išeis tokia kaip “Keleivis”.

1815 E. Moyamensing Avė.
V d PHILADELPHIA, PBINN’A
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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.

RAŠYK man šendi, o rytoj gausi mano lietuvišką iliustruotą Katalogą: 
puikiausių armonikų, koncertinkų, klcrnctų, smuikų, triubų ir tt. LietuviSkiĮ 
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 uamus, be jokio klapato.

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

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

Took Out! You’d better 
take care of Aburself

Galvos skaudėjimas, gerklės sope, 
skaudėjimai krūtinėje, šonuose, pabrinkę 

.muskulai ar kitoki slogų ženklai neitleis 
’ sunkų padėjimą jeigu vartosi

SDr. Richter’io
PAIN-EXPELLERI
sulyg to, kaip yra nurodyta ant pake-

X Ii1!; 25c. ir 50c. už bonką. Sergėkis 
pamėgdžiojimų ir klastavimų, žiūrėk 
tik kad butų Inkaras ir mūsų vardas.

'. AD. RICHTER & CO., 213 Pearl St., New York.
Richter'io Pillės yra geros nuo viduriu

s. bukietėjinio. 25c. ir 50c. *

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

SAVININKAS IR FABRIKAM AS
Garsių Lietuviškų—Lenkiškų Vaistų

C'

O

pi

25c., 50c

75c.

Vardas

Adresas;
10c.
10c.

H

$3.50 
50c.

50,000 
KNYGŲ

LIETUYIŠKAI-LENKIŠKAI-RUIŠK AS

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!!! 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 lentoš^didelčm 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

Tel. 1990 Roxbury (u

DR. M. J. KONIKOW įį
(o 
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DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA j OLSELIS
Vyno, Visokių Likierių, Degtinės, 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. Kurio 
negalit atsilankyti pas mus, tai reikalaukit per laiškus/ o męs prisiųsim 
orderius per expresą. Rašykite lietuviškai. 1

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

Perkant žiūrėk, kad butą tu markė, 
o liausi teisingai.

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

25c. 
50c. 

ir $l.C0 
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

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

,, nuo Kirmėlių dėl suaugusių 
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 Dantų Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir

Prakaitavimo Kojų 
Geležinis Sudrūtintojas Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaikų 
Vaistas nuo Paliauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippo 
Plaukų Apsaugotojas 
Muilas Plaukų Saugotoj 
Milteliai nuo Kepenų
Valytojas Plemų Drabužiuose - 
Rožės Baisumas ...
Kinder Baisumas -
Bobriaus Lašai -
Švelnintojas .... 
Kraujo Valytojas -
Nervų Ramintojas - - -
Egzema arba Odos Uždegimas 

pas Vaikus -
Groblevskio Pleisteris 

(Kaštavolo) -
Painada Plaukams - 
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 
Gyduoles nuo Riemens 
Vengriškas Taisytojas Ūsų 
Inkstų Vaistas (mažesnė) 
Inkstų Vaistas (didesne) 
Akines Dulkelės - 
Gydymas nuo uždegimo Dantų ar 

abelnai Skausmo ir Škorbuto 
Gyduolės ir Mostis nuo Parkų 

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

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

ALB. Q. GROBLEWSKI
COR. BUM » MAIN STS., PLYMOUTH. PA.

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

$1.00
25c.

•bu
$1.25

$2.00
$2.00

$50 į

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

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gah
atgauti vyriškumą, isigyd.ti nuo uznuodijima krauju 
arbasypili,nubicgiina sicklos, patrotitu stypribe, pučkut 
ir kitus išmietimus, negromuiavima, patrobiu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, rvm“ 
tiznia, gonorrhoea a> ba triperi, naujai įgautas Ijgas, 
strietura ir vysas vyru lyg 
namuse privatiškai, slapta

Ta, dykai ipauta knyga, pasakis' 
kentat ir kaip gab't palulinaj isigyditi. , _ 
krautuvė ž uios, 1 įtvis ture žinoti kožnas vedes arba 
nevedės v\ ras. Ta knypa yra parašita par Daktata, 
katras atsydave ii-o lu jka tyrinėjam tu, specijaliid-u 
lygu. Tempkit 2 
užmokam už pač‘<>, iug užpečetita konverta. 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adresa ant 
žemiaus paduotu kuponu, katrų siusk mums šendena.

DYK A J GAU fOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & CO.. L 906 22 Fifth A»enu«. O>ic**o:

Godotinas TaniiM-: Pagal Tamisto# priPadiejma, aš noriečjka 
jogTamistaprisiubtumei man vysai dykai včua jusu knygadel vyra.

LAIVAKORTES,
Kam gi Laivakortes pirkt pas kokį ten žydelį, kad galimą gaut pas lietu
vį agentų atvažiavimui ir išvažiavimui net 9-nių kompanijų l-mos, 2-ros 
ir 3-čios klesos laivais?

Čiair P1INIC1US 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 rūbelių 
(gronyčią). Važiuojančius patinku ant stočių Bostone ir New Yorke, 
nes aš užlaikau 2 offisu. Norėdi mi Pinigų siųst ir pirkt Sifkorčiy, 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.




