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AMERIKOJ
Kongrese.

—Bergerio billius. Męs 
jau rašėme, kad krasos virši
ninkas Hitchock, norėjo pa
siūlyti kongresui paimti į val
stijos rankas telegrafą. Bet 
prezidentas Taftas jį nuo to 
sudraudė.

Dabar darbininky atstovas 
Bergeris žada tą billiy vėl 
įnešti. Tuomet perpus su
mažėtu mokesnis už nau
dojimąsi telegrafu ir galima 
būty telegrafisty algos pa
kelti. Bet kongreso ponai 
vargiai paklausys žmoniy 
balso, nes nuo to nukentėty 
kompanijos.

— Nori kariumenę padi
dint. Kongresmanas Peppel 
įnešė billiy, kad valdžia pra
dėtu “apiekavotis” milicija 
ir kad milicija su kariumene 
būtu sujungta. Tuomet tai 
bus kapitalistams rojus, o ske- 
bams apginėjy! Milicijonie- 
riams būty mokama ketvirta 
dalis, kiek dabar kareiviai 
gauna. O sų laiku milicija 
virstu reguliariška kariume-

Jau kariškoje kongreso 
billius turi di-

Pro-

teisės. Jau 
kaip V. Ber-

ne.
komisijoj tas 
džiumą balsy.

—Moterims 
valanda laiko,
gėris įnešė kongresan billiy 
suteikti moterims lygias su 
vyrais teisęs.

Darbo kova.
—Lawrence’o streikas. Au- 

dinyčiy darbininkai dar smar
kiai laikosi. Dabar Lawren
ce Ettor’o vietą užėmė Hay
wood, kuriam Vyksta tverti 
unijas. Tarp kapitalisty ir 
Ettor’o buvo pasikalbėjimas, 
p. Wood, stambiausias kapi
talistas, girė Ettor’o gabu
mus, norėjo sukurstyti jo sa- 
vymeilę. Tuomet Ettor iš- 

• statė darbininky reikalavi
mus: pakelti mokesnis ant 
15%, mokėti dvigubai už ex
tra darbą, panaikinti premi
jų sistemą. Kapitalisty kon
ferencija nesutiko ant ty rei- 
kalavimy. Streikieriy komi
tetas, išklausęs Ettor’o pra
nešimą, nutarė kovoti iki ga
lui, Ettor pasakė Wood’ui: 
“kareiviu bagnetai nedaug 
tenuaus drobiy; be mūšy 
darbo jys nieko negalite nu
veikti”. Koks padėjimas 
Lawrence’o audėjy, štai kė
lios skaitlinės: Verptuvėse j 
savaitę gaudavę nuo $4 iki 
$6.55, veltuvėse nuo $5 
iki .$7.05, karštuvėse nuo 

' $3.06—7.01. Iš tokiy algy 
turty nesukrausi. Lawren
ce’o atstovas Shlaps prašo 
Massachusetts legislatūros 
$10.000 streikieriams sušelp
ti.

—Kalnakasiu suvažiavi
mas Indianapolyj. Kalna
kasiai išstatė reikalavimus: 
1) anglįs turi būti pasvertos 
pirm išvalymo, 2) pakelt 10c. 
ant kiekvieno iškasto tono, 
3) pakelt dienos mokesnį ant 
20%, 4) septyniy valandų 
darbo diena, o subatomis tik 
penkiy, 5) mokėti kas savai
mė, 6) neapribuotas nutrauki
mas nuo algy unijos reika
lams, 7) kontraktas ant dvie
jų mėty.
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Jeigu algos pakėlimas neį
vyks ligi 1 balandžio, tuomet 
nutarta iššaukt visuotiną 
streiką.

Iš unijos prašalinta keli 
kapitalisty šnipai, kurie no
rėjo pakliūt į unijos valdinin
kus.

Soči jai izmas tarp kalnaka
siu auga. Iš unijos statuto 
išbraukė punktą, kad unija 
neprisideda prie politikos.

Suktybių tinkle.
—Nepildo darbininkams 

naudingu įstatymy. Illinois 
legislatūra išleido įstatymą, 
kad motery darbas sutrum
pinamas iki 10 vai., o vai
kams visai uždraudžiama 
dirbt. Bet dabar to įstaty
mo nepildo, nes fmansjj de
partamentas pinigy beveik 
neduoda ir inspekcija turi jau 
$10.000 skolą. Nėra iš ko 
mokėt valdininkams.

—Washington, 27 sausio. 
Senatorius Gulberson pakelia 
senate klausimą apie sukty
bes laike prezidento rinkimu 
1904 ir 1908 m. Tuomet, re-* 
publikonai žadėjo kapitalis
tams ambasadbriy vietas, jei 
tik jie duos milijonus agita
cijos reikalams. Ir Roose- 
velto rankos tuose rinkimuo
se yra susitepusios.

Kareivių pensijos.
Washington, 28^ausio.— 

Senatorius Bryan įnešė Sena- 
tan sumanymą, kad būty su
taisytas surašąs visy kariu - 
menės veterany, būtent: kuo
met kareivis esąs buvęs ka- 
riumenėj, kokią vietą užė
męs, kuomet jam pripažinta 
pensija. Nors toksai sura
šąs atsieitu brangiai, bet val
džia sutaupyta milijonus, nes 
dyka niekas negauta pensi
jos. O dabar daugeliui pa
vyksta apgavingai pensiją 
išgauti.

Eq uado re.
Guayaquil, 28 sausio.— 

Idūkusi minia įsilaužė į Quito 
kalėjimą, išsitraukė iš ten 5 
generolus ir juos, nužudė. 
Pirm to buvo nužudytas ex- 
prezidentas generolas Mon
teiro. Išpradžiy jį užmušė, 
o paskui sudegino.

Pabrangs kiaušiniai.
Kiaušiniu ir sviesto trus- 

tas praneša, kad šią savaitę 
pabrangs kiaušiniai nuo 45 
—50 centy ant tuzino. Trustas 
aiškinasi tuomi, kad žiemą, 
esą, vištos nededa ir jeigu 
nepakeli kainy, tai pritruks 
kiaušiniu. Bet žmonės me
na, kad tai melas.
Orlaiviu per vandenynų.
Washington, 27 sausio.-— 

Melvin Vaniman rengiasi 
lėkt per vandenyną. Laukia 
dar pavario ateinaht. Vane- 
man nenori, kad jį lydėty 
kariški laivai, kurie turėty 
jam pagelbėti, ištikus prie
puoliui.
Raudonodžiai indijonai.
Visi bunda iš miego ir in

dijonai pradeda akis krap
štyt. Susitvėrė draugija iš 
pačiy raudony j y, kuri rūpin
sis indijony tarpe platint ap- 
švietą bei kultūrą. Draugi
jos vadovais advokatai, ar
cheologas ir indietė, univer
sitetą baigusi. Indijony gy
vena visose valstijose į treč
dalį milijono. Jie jau dabar 
pradeda pratintis prie nauju 
aplinkybių.

UŽSIENY J RUSIJOJ LIETUVOJ
Chinijoj dabar toksai pa

dėjimas: pietuose apskelbta 
respublika, yra sqvo prezi
dentas, savi ministerial. Šiau
rėje dar laikosi senoji Manču 
dinastija.

Kol-kas. apskelbta per
trauka kovoje ir eina dery
bos kaslink išrinkimo atsto
vu rūmu, kur galutinai bus 
nuspręsta, kuomi Chinai turi 
likties, respublika, ar konsti
tucijos monarchija. Bet, ma
tomai, abidvi kovojanti pusi 
mažai pasitiki susitaikymu 
ir ramiu amžiaus ginču už
baigimu. Abidvi pusi renka 
kariumenę.

— Pekinas (28 d. sausio). 
Generolas Liang Pi, augštas 
mančury gvardijos vadovas, 
sužeistas mirtinai mesta į jį 
bomba. Bombos metikas bu
vo apsirėdęs kareivio rūbais. 
Jisai ant vietos likosi sudras
kytas. Bomba mesta, kuo
met generolas lipo iš kočo. 
Abidvi koji baisiai sužeista. 
Tuojaus viena koja nupjau
ta. Gyvastis tojo senosios 
tvarkos šulo didžiausiam pa- 
ojuj.

—Tien-Tsine (sausio 27 d.) 
Į generolą Chang Huai Chih 
ant stoties mesta bomba. 
Generolas likosi sveikas. Me
tikas, nors ir smarkiai gy
nėsi, tapo areštuotas. Ka
rieta šiupuliais pavirto. Mi
nėtas generolas labai prisi
dėjo prie Manču dinastijos 
palaikymo. Eina paskalos, 
kad revoliucijonieriai esą 
pasirengę išskinti bombomis 
visus žymiuosius supuvusios 
senovės veikėjus.

—Pertrauka kovoje bai
giasi 29 sausio. Veikiausia 
ji bus prailginta. Imperato
rius lig ir žada sutikti su bū
siančiu atstoyy nutarimu. 
Bet, tuo tarpu, renka spėkas, 
parduoda brangumynus. Pas
kutinės telegramos praneša, 
kad revoli/icijonieriy armija 
eina ant Pekino.

gi iki ilgaskverniu jiems dar 
toli šaukia.

Kaizeris Vilius nori paro
dyti savo atkaklumą. Jisai 
sakosi, didinsiąs laivyną ir 
kariumenę. O jei atstovu 
didžiuma su tuo nesutiks, tai 
jisai išvaikysiąs reichstagą. 
“Boston American” praneša, 
kad karalienė rūpinas atšal
dyti vyro įsikarščiavimą. Ji 
sako, kad toksai karštumas 
ir nenuolaidumas gali prives
ti,prie baisios kovos, kurioje 
gali žūti Hohenzolernu di
nastija (tokia karalių pavar
dė).

—Miesto Solingen valdyba 
nešventė karaliaus gimimo 
dienos.' Tai pirmas atsitiki
mas Prūsuose.

Madrid (27 sausio), 
vincijoj Evona neramu, 
nais buvo darbininky strei
kas ir jie kėlė demonstraciją. 
Priešais" buvo pasiysta kariu
mene. Priešininkai susirė
mė ir aukomis krito šeši dar
bininkai; sužeistųjų didelė 
daugybė. Mieste apskelbta 
karo stovis. Areštuoja kiek
viena įtariamą žmogy.

Matomai, Ispanijoj renka
si didelė audra. Tai viena
me, tai kitame kampe nesi
baigia judėjimai. Ateis lai
kas, kad tie debesys susirinks 
krūvon, ii- tuomet kunigu 
valdžiai ateis galas.

Vokietijoj.
Rinkimu kova pasibaigė. 

Valdžios priešai laimėjo. So- 
cijaldemokratai gavo pus
penkto milijono balsu ir turi 
110 atstovu. Potsdame, kur 
yra karaliaus vasaros rūmai, 
praėjo socijaldemokr. Lieb
knecht, kuris dar neperse
niai sėdėjo kalėjuje. Sako, 
kad karalius žada iš ten per
sikraustyti. Jeigu socijalis- 
tai nekuriuose klausimuose 
eis išvien su laisvamaniais 
ir liberalais, tai jie turės di
džiumą. Taip gerai dar nie
kuomet Vokietijos parlamen
te nebuvo. Tie, ką prieš val
džią eina, turi 205 vietas, 
valdžios politikos rėmėjai 
turi tik 192, taigi 13 atstovu 
mažiau. Daugiausia balsy 
rinkimuose gavo irgi socija- 
listai.

—Socijalisty priešai įsiutę. 
Jie ramina save tuomi, kad 
socijalistai bus nuolaidys. 
Tuo nuolaidumu pasitiki ir 
kun. Kaupas “Drauge”. Bet, 
nors ir ne visi socijalistai 
mažmožiuose išvien eina,vis-

TĖVYNĖS GAUSAI.
Jaunuomene. “Aušrinė” 

(N13) pasakoja apie Peter
burgo jaunuomenės ūpą. Ji 
sako, kad tas ūpas pradeda 
kilti. Apmirimo, yusivilimo 
laikas, matomai, praslinko, 
pradeda grįžti toji Senovės 
gadynė, kuomet kožnas stu
dentas jautėsi esąs žmonių 
draugas. Studentai .pasiskir
stė į kuopeles. Vieni labiau 
linkę prie socijalistu, kiti— 
prie pirmeiviu. Kuopelėse 
eina nuomonių kova. Tai vis 
bundančios gyvybės ženklai. 
Kur negali viešai veikti, ten 
pradeda dirbti slaptai. Ku
niginiai tarp jaunuomenės 
neturi jokios įtekmės. Pe
terburge visai nėra j u kuope
lės. Maskvoje yra keli at
skiri žmonės, kurie prijaučia 
ilgaskverniams. Šiaip, Mas
kvos studentai daugiausiai 
tautiški pirmeiviai, bet daug 
švaresni, l^lip, padėkime, 
amerikiečiai pirmeiviai. Už 
sudėtinus ilgaskverniu pi
nigus (o tu jiems netrūksta) 
klierikai ir užsieniu kunigai- 
akademikai įkūrė klerikališ- 
kos jaunuomenės laikraštį 
“Ateitį”. Tenais daugiau
sia rašo kunigai ir to
kie gimnazistai, .kurie patys 
ilgainiui bus kunigais. “Atei
ties” vadovai sako, kad jie 
remiasi ant Dievo apreikštos 
tiesos, o tą tiesą jiems papa
sakojo amžinoji kataliku baž
nyčia. Ką tu su tokiais vy
rais padarysi. Jiems nerei
kia nei prirodymu, nei fak
tu; dėl prakeiktu gyvenimo 
klausimu jiems nereikia 
kvaršinti galvos. Jiems vis
ką iš anapus svieto apreiš
kia.

Ant lietuviu tautos laimės 
tokios jaunuomenės nedaug. 
Didesnioji jaunuomenės da
lis pučia prieš carizmo ir il
gaskverniu vėją.

Ilgaskverniai. “Vilties” 
ir “Šaltinio” davatkos mis- 
lija, kad Lietuvos gyvenimas 
pabaigtinai apmirė, kad Sto
lypino dvasia amžinai dvoks 
Rusijoj ir Lietuvoj. Dėlto 
jie ir nori vesti tokią politi
ką, kuri patiktu juodašiih- 
čiams ir nacijonalistams. Su 
rusais juodašimčiais jie nori 
eiti prieš lenkus, su rusu juo
dašimčiu pagelba jie nori ati
dalyti Suvalky guberniją, 
pas rusus juodašimčius jie 
bėga užtarymo prašyti. Da
bar kiekviename beveik “Vil
ties”, “Šaltinio” NN šaukšte 
smalos nori prigirdyti Bulo
tą. Kam, girdi, einąs prieš 
nacijonalistus, arba nesutin
kąs su liberalais (kurie giria 
caro šunybes Persijoj). Dar
bo kuopą, tuos tikruosius 
žmoniy atstovus Dūmoj, va
dina menka iš keliy žmoniy 
sulipyta kuopele ir žiūri į ją 
su paniekinimu. O socijalis- 
ty net nemini.

Tokia pasišlykštėtinai bjau
ria kalba niekad nekalbėjo 
nei “Tėvynės Sargas”, nei 
kiti kunigy laikraščiai. Lig- 
šiol dar visgi drovėjosi, dar 
nenorėjo parodyti savo cha
miškos dūšios, bet dabar jau 

, visos kortos ant stalo iškrau-

Nors tuodvi valstybi pri
guli prie vienos sąjungos,bet 
sugyvena, kaip šuo su kate. 
Mat, juodviejy reikalai susi
duria Balkanuose ir jos jokiu 
būdu neįveikia pasidalint 
gardžiausiais kąsniais.

-Viena (27 sausio). Ita
lai sulaikė Austrijos laivą 
“Bregenz”. Laikraštija pra
dėjo smarkiai užpuldinėti 
ant italy ir reikalauti, kad 
panašiu atsitikimy nebūty.

Francūzija su Italija 
barasi.

Jau “Laisvėj” buvo minė
ta, kad italai paėmė Vidur
žemio jūroje du francūzy lai
vu ant kuriy buvo 29 turky 
daktarai. Italai ty laivy Pran
cūzijai negrąžina. Francūzi- 
jos valdžia pasiuntė į Vidur
žemio jūrą 6 kariškus laivus, 
kurie, reikale, turės padary
ti Italijos vandenyse demon
straciją. Italy valdžia žada 
perduoti tą dalyką tarptau- 
tiškam Haagos tribunalui. 
Italiją tarpe susirėmime su 
francūzais remia vokiečiu 
valdžia, o francūzus--anglai.

Šaukiasi pagelbos.
Neseniai Persijos socija

listai saukėsi kitu saliu dar
bininku pagelbos. Dabar 
Persijos jaunuoliai, kurie mo
kinasi įvairiose Europos mok
slo įstaigose, šaukiasi į civi
lizuotas tautas. Jie prašo 
civilizuotu tautu užtarti jau
nutę persu kultūrą. Bet tos 
Europos tautos kurčios ant 
tu šauksmu.

Žemės drebėjimas.
Atėnai (27 sausio). Ant 

salos Jante buvo jaučiamas 
smarkus žemės drebėjimas. 
Nuo žemės paviršiaus išnyko 
keli miesteliai ir kaimai. Už
mušta liko 31 žmogus; dau
gybė likosi be stogo ir para
mos.

Azefas.
Didžiausias judošius ir iš

davėjas Rusijos socijalisty 
tarpe yra Azefas. Partija jį 
pasmerkė miriop. Ligšiol 
jam pavyko slapstyties ir jį 
jokiu būdu negalėjo sugaut. 
Dabar vienas Londono laik
raštis praneša, kad Azefas 
gyvena Londono priemiesty 
ir jog jisai vaikščioja farme- 
riu persirėdęs.

Socijalistu tarpe.
Iš priežasties Antrosios 

Dūmos atstovy nuteisimo 
protestai vis didinasi. Pary
žiuj buvo mitingas, ant kurio 
susirinko tūkstančiai žmoniy. 
Kalbėjo žymiausi rūsy revo
liucijos veikėjai ir Antrosios 
Dūmos atstovai, Taip pat 
buvo francūzy, vokiečiu Ita
ly atstovai. Ūpas buvo labai 
pakilęs.

Tarptautiškas socijalisty 
biuro išleido atsiliepimą į vi
so pasaulio darbininkus, kad 
reikalauty bylos peržiūrė
jimo.

Peterburge, Maskvoj ir 
Varšavoj iš tos priežasties 
eina dideli mitingai. Sako, 
būk norima apskelbti trijų 
dieny streikas. Valdžia daro 
daugybes kraty. Kas dieną 
šimtus žmoniy areštuoja.

Valdžia baisiai persekioja 
viešą darbininky judėjimą. 
Iš 34 NN laikraščio “Žvaig
ždė” 11 buvo konfiskuota, o 
už 6 NN reikėjo užmokėti 
bausmė >50. rub. Tokią 
pat stirną 'uzrpokėjo latviu 
darbininky laikraštis “Rigas 
Baiss”. Dabar jo vieton eina 
kisas laikraštis. Abudu re
daktoriai sėdi kalėjimuose. 
^Nežiūrint to, darbininkai 
veikia ir šviečiasi. Peterbur
ge sumanyta pastatyti darbi
ninku rūmas, kur tilpty teat
rams salė, bibliotekai padėji
mas ir būty vietos visokiu 
darbininky draugijų susirin
kimams. . Pinigu jau didelės 
sumos surinkta.

Gubernatoriai.
Senovėj taip buvo, kad jei-, 

gu karalius pasiysdavo savo 
vietininką į kokį nors tolimą 
karalystes kampą, tai pasiun
tinys ten darydavo, kas tik 
jam į galvą ateidavo. Bet 
tokia betvarkė jau seniai pa
sibaigė šviesesniuose kraš
tuose. Likosi tik caro ba- 
tiuškos šalyje. Tenais, jeigu 
gubernatorius įsi krausto į ko
kią nors guberniją, tai tan
kiai net ministeris jį išten ne
gali išvyti. Maskolijoj dabar 
šalę įstatymu yra dar galy
bės visokiy parėdymy. Gu
bernatoriai plaukioja dabar 
po tuos parėdymus, kaip ink
stai taukuose. Odesoj kelis 
metus siautė Tolmačev ir 
patsai Stolypinas negalėjo jo 
išėsti. Išvijo iš universitety 
geresnius profesorius, išginė 
is miesto visus geresnius vei
kėjus ir pamainė juos juoda
šimčiais. Laikraštininkams 
burnas užkimšo. Jaltoj valdo 
Dumbadze, kuris išsiunčia iš 
miesto kožną žmogų, kuris 
jam iš veido nusirodo revo- 
liucijonierium. Jisai sudegi
no kelis namus, kuriuose, jo 
nuomone, buvo bombos. Bet 
dabar atsirado dar gudresnis. 
Nižni-Novgorodo gubernato
rius sugalvojo, kad uz kožną 
pašautą Caro berną būty pa
karta po 20 žmoniy kožnęj 
gubernijoj. Tik reikia, kad 
ant ty žmoniy zemskiai ką 
nors priloty.

Pražūtis kunigy politikos 
tame, kad jie nori išrišti tau
tišką klausimą su pagelba 
valdžios, kuri, kad tik gaie
ty, tai viena minute visas 
tautas praryty.

Jau prašo loskos., Vos- 
tik uždarė “Žiburio” draugi
ją Suvalky g., tuoj kun.Gus- 
taičio ir kun. Prapuoleniaus 
padelkos jau dūmė į Peter
burgą. “Klabenk į duris, 
o jos tau atsidarys.” Turė
sime viltį, kad saviškiai su 
saviškiais pasišnekės. Žino
ma, kunigai priliežuviaus ant 
lietuviu tautos, kad esanti 
paklusni caro valdžiai. Tik 
vieną teisybę jie pasakys, 
kad “Žiburys” buvo aviny, 
davatky ir kunigy gaspadi- 
niy draugija.

Męs prašome skaitytoju 
atsimint, kas buvo Suvalky 
gub., kada uždarė pirmeiviš
ką draugiją “Šviesą”. Tuo
met šviesiečiai nevažiavo pas 
ministerius, tuomet j y at
važiavo pasiimt žandarai, 
o už savaitės jau jie valgė 
Kalvarijos kalėjimo barščius. 
Tai koks skirtumas tarp už
darymo kuniginės ir pirmei
viškos draugijos!

Vilniaus naujienos. Švie
timo ministerija leido pasta
tyti pirmosios Vilniaus vyry 
gimnazijos salėj Stolypino 
biustą. Toje gimnazijoje bu
delis Stolypinas kitą kart mo
kinosi.

-Iš Traku pa v. parapijy 
Merkynės, Marcinkoniy, pra
neša, kad ten lenkininkai gąz- 
dina lietuvius, jog visi lietu
viai bus paversti pravoslavais 
Bet Traky pavietas jau sulie
tuvėjęs .Daug blogiau Lydos 
pav. (Nočia, Eisiškiai, Rodu- 
nė). Ten vyskupijos valdžia 
pervien eina su lenkininkais, 
o jos stambiausias šulas toje 
vietoje sulenkėjęs lietuvis 
Gintautas.

—“L. Žirny” koresp.prane
ša iš Gardino gub. pakraščio, 
jog ten esą dar lietuviy (apie 
Musteikius). Žmonės tautiš
kai susipratę ir nusimano 
apie bėgančius reikalus. Ap
skritai, toji Viln. gub. dalis, 
kur lietuviai atbudo, prade
da plėtoties politiškai ir eko
nomiškai . Ten jau ant ke
lio stovi ne lenkininkai, bet 
lietuviai kunigai..

—Senatas išaiškino, kad iš 
Vilniaus žemės banko lenky 
ponijai nevalia pirkties dva
ru. Mat, bankas būk esąs 
rusiškas ir negalįs tarnauti 
lenkams. Tai grynas melas, 
nes banką lenky ponai už
valdė. Pony padėjimas da
bar keistas: žemę užstatyti 
bus valia, o pirkti nevalia. 
Perdėm grįžta senovė!

Lenkininkai. “Vilčiai” 
(150) rašo iš Eisiškiy parapi
jos Lydos pav. “Po sumos 
lietuviškai sakyti pamokslą 
gavo kun. Gumbaragis. Ku
nigas pasirodo sakykloje, žeg
nojasi, pradeda skaityti evan
geliją. Čia kįla neišpasaky
tas triukšmas. Vieni gieda, 
kiti rėkia, šaukdami: “ne
reikia, nereikia lietu visky 
pamoksly!” Kunigas, maty
damas, kad nieko nebūsią, 
nulipo, nuo .sakyklos ir išėjo 
iŠ bažnyčios.
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Tarptautiški žodžiai

Ginklai skamba.

SPAUDOS BALSAI.

L. Prūseika.

f

Draugai susitikę—“Link
sma matyti. O kaip tavo 
moteris?”

“Šeši metai jau, kaip atsi- 
skyrus.”>

Prie prezidento 
rinkimų

Republikonu ir demokra
tu partijos jau rengiasi prie 
rinkimu. Tafto, Roosevelto, 
La Folletto vardai mirgėte 
mirga laikraščiuose. Paper
kami laikraštininkai daro iš 
rinkimu geriausią biznį, gau
dydami paskalas ir patįs jas 
pramanydami. Ligšiol Roo- 
seveltas tylėjo, lyg žemę par
davęs. Jisai pasakė: “kol aš 

, neprieisiu prie tilto, mari sun
ku pasakyt, ar aš eisiu per jį, 
ar ne”. Matomai, daromės 
visokios kombinacijos, visoki 
pienai.

Daugiausia vilties pakliūti į 
prezidentus turi Taftas; taip 
mano ir Viktoras Bergeris. 
Prieš jį eina tik demokratai ir 
tie kapitalistai, ant icuriu kiše
nių atsiliepė suardymas sutar
ties su Rusija. La Follete turi 
labai mažai vilties pakliūti į 
prezidentus. Stipriausias de
mokratu kandidatas, tai kon- 
gresmanas Underwood iš 
Alabamos. Paskutiniu lai
ku prasiplatino gandas, kad 
Rooseveltas, La Follete, Bry- 
nas (demokratas) ir dar keli 
tveria jau nauią partiją. 
Geltonoji laikraštija sveikina 
tą, dar negimusią, partiją ir 
laukia iš jos išganymo. Tai 
turėtu būti “kairiųjų” par
tija, kairesnė už repubhko- 
nus ir demokratus. Vienok 
galima sakyti, kad iš trustu 
ir milijonierių kilpų jie neiš
sisuks. Perdaug jie su jais 
susirišę, perdaug pridera. 
Jau šimtą sykiu jie žmones 
apgavo, kodėl ne apgauti ir 
šimtas pirmas kartas.

Yra tik viena partija, kuri 
dar nesuvedžiojo žmones,— 
tai darbininku partija!

. “Keleivio” N4 taip atsilie
piama apie lietuviu tautą:

“Jeigu lietuviai nebūtų taip apsilei
dusiais, jie nebūtų taip toli ir atsilikę 
nuo savo kaimynų. Kitos tautos buvo 
daug menkesnes, o kur kas augščiau už 
juos pakilo. Bet nereikia manyt, kad 
vien tik lietuviai taip- toli atsiliko žmo
nijos pirmyneigoj. Egyptas, Grekija, 
Persija turėjo kur kas aukštesnę kultū
rą už lietuvius, o kaip toli atliko nuo ki
tų. Mat, toks jau yra gamtos įstaty
mas: seni medžiai džiūsta, o jų vietoj 
auga kiti...“

Žiūrint į tautos klausimą, 
yra dvi kraštutini nuomoni. 
Vieni, kaip Šliupas, Basana- 

. vičius, kalbėdami apie lietu
vius, turi būtinai pasigar
sinti nepaprastu mūsų 
senumu, iš to dabar gerą 
biznį daro ir Gabrys. Antra 
nuomonė, tai “Keleivio” nuo
monė, taip-pat paviršutiniš
ka. Ji visai neatsižiūri į 
laiką. ‘‘Keleiviui” rodosi,
kad seni medžiai turi nudžiū
ti, taigi ir lietuviu tauta tu
ri nudžiūti. Mums gi visuo
met rodėsi, kad sen asai 
tautos medis seniai jau 
nudžiūvo, bet XIX amžy pra
dėjo želti naujas lietuviu tau
tos -medis, kuris nežiūrint į 
žiauriausią orą (tik vienas 
abėcėlės uždraudimas!) gerai 
B naujos civilizacijos 

e. Tasai tautos medis 
ir jo išsivystymas į klesas, 
tai progreso apsireiškimas! 
Tautiška sąmonė sutvėrė pa
matą įvairiu gaivalu kovai, o 
tai ir pirmyrieigos ženklas. 
Taigi: nereikia didžiuotis su
puvusia senove, bet nereikia 
vėjais remti pranašavimą 
apie lietuviu išnykimą. Lie
tuviai, tiesa, kalnu nenuver
tė, bet tose nemaloniose są
lygose, kuriose jie veikė, jie 
jau šį-tą atliko...

S>. kun. Kaupas “Draugo” 
N4fpiktinasi, kad pirmeiviš
ka ir socijalistiška spauda 
protestonu, kalvynu kunigus 
vadina... kunigais. Kaip tai, 
girdi, galima vadinti Riche- 
soną, McFarlandą1 ‘kunigais!”

“...Prieš šitokį neatsakomą vartoji
mą žodžio, kursai tėra duodamas vien 
katalikų dvasiškiams, kuoaštriausiai 
protestu o j am. ’ ’

Apie savo protestą p. Kau
pas galėtu pranešti savo gas- 
padinei. Dabar ne Galilėjaus 
laikai. Beje, dar klausimas: 
Mažu ir protestonu kunigu 
gaspadines nevalia gaspadi- 
nėmis vadint?

Bažnyčios klau= 
simas.

Bostone tik-ką užsibaigė 
misijos protestonu kunigu 
įvairiu sektu, surengtos pa
kėlimui žmonių tikėjimiško 
jausmo. Podraug kunigužiai, 
suvažiavę iš įvairiu Ameri
kos kraštu, turėjo progą ap
svarstyti bažnyčių reikalus ir 
išreikšti savo nuomones apie 
tai, ko bažnyčioms trūksta. 
Visi pripažįsta, kad bažnyčia 
puola žemyn, mets į metą 
skaitlius parapijonu mažina- 
si ir daugelio kunigu atsidū
rė akyvaizdoje tuščiu sėdy
nių. Net darbininkai, ku
riems, rodos, labiausia reiktu 
eiti į bažnyčią, nes ju gyve
nimas sunkiausias, net ir dar
bininkai iš kuriu visas svie
tas gyvena, praeina pro baž
nyčią. Vienas pastorius tik
rino, jog Bostone iš dešim
ties jaunu žmonių tik vienas, 
priguli prie parapijos. Kame 
gi priežastis ir kaip kovoti su 
tokiu apsireiškimu?

Vieni kunigai sako, kad 
bažnyčioj nuobodu, kad rei
kia užvesti biliardus, šokius, 
kad patraukti jaunuomenę 
prie ganymo ju dūšių. Kiti 
sako, kad bažnyčią rei
kia taip lygiai garsinti 
laikraščiuose ir plakatais, 
kaip ir visokias įstaigas. Tre
ti, kad reikia užvesti krutan
čius paveikslus. Ant galo 
atsiranda peštuku, katrie sa
ko, kad tas viskas negelbės, 
kad bažnyčia išėjus iš ma
dos, atsilikus nuo gyvenimo, 
kad darbininkas joje neran
da atsakymo ant savo klau
simu. Priešingai, socijalis
tu salės pripildytos darbinin
ku miniu. Kad darbininkai 
eitu į bažnyčią, reikia baž
nyčioj skelbti socijalizmą. Ži
noma, didžiumai tokia idėja 
išrodo labai baisi, jie ją at
meta ir važiuoja namon su 
tuom pačiu klausimu ant iš
rišimo: kaip pagauti parapi
jomis?

Ištikro, padėjimas konser- 
vatyvišku kunigu yra tragiš
kas. Kada mužikas eina į 
bažnyčią, klupščiuoja, ran
kas bučiuoja, tai jis išrodo 
labai menkos vertės žmogu
mi. Rodos, kad jo nė nebū
tu. Bet kada jis perstoją 
klupščiavęs, nesirodo bažny
čioj, greitai jo pasigęsta. 
Dar katalikai kunigai gali 
pasidžiaugti geriausiu pasi
sekimu. Ju avelės tamsios, 
išmokytos paklusnumo dar 
Europoj, ir galima šiaip taip 
ir čionai suvaldyti. Bet ir 
kas met daugiaus ir daugiaus 
žmonių atsimeta nuo bažny
čios. Kame gi priežastis? *

Bažnyčia neatsako šių die
nu reikalavimams* Ji gyve
na senove. Ji nenori supras
ti žmonių padėjimo, gyveni
mo reikalu. Ji neveda žmo
nes, bet atsispyrus laiko ir 
negali ilgai atlaikyti; sten
giasi užmigdyti visuomenės 
sąžinę, bovyti žmones su 
pasakomis apie nebūtus pa
sviečius, kurias neatsako šių 
dienu proto išsilavinimui.
Darbininkas,tuom tarpu,tu

ri kentėt ant šios žemės pra
garą. Jo uždarbio didelė da
lis patenka samdytojui. Jis 
pats turi dirbti ilgas valan
das, gyventi skurde, ligose 
ir da visada drebėti, kad ga
li netekti ir to paties darbo. 
Tik šiuose metuose vaikioja- 
si be darbo Amerikoje 5 mi
lijonai žmonių. Ar gali tą 
bažnyčia išaiškint? Ne, nu
eik į bažnyčią, ten tau papa
sakos, kaip Kristus penkiom 
žuvytėms pavalgydino tūk- 
stahčius žmonių.

To negana. Bažnyčia ap
gina neteisybę, palaiką iš
naudojimo sistemą, ji kovoja 
prieš teisybę. Ji nenori, kad

žmonės mokintus!, protautu. 
Kovodama prieš teisybę, baž
nyčia griauna savo pamatus.
• Darbininkas, j ieškantis tei
sybės, eina ant socijalistu 
prakalbu. Yra tai ta pati 
idėja brolybės, ką skelbė 
Kristus, tik nužengus 2000 
metu pirmyn. Jeigu jis da
bar ant žemės gyventu, tai 
atsistotu ant gatvės kampo 
ir sakyti) žmonėms prakalbą, 
niekindamas turčius, išnau
dotojus, kunigus, kaip jis se
novėje darė. Tik šiandien 
socijalistai nesvajoja apie 
dausu karalystę ir nebūtus 
pragarus. Jie mato pragarą 
šių dienu surėdyme ir skel- 
bik, jog galima užvesti dan
gaus karalystę ant žemės, 
panaikinus išnaudojimo sis
temą.

Nedyvai dėlto, kad atža- 
gareiviška bažnyčia visoms 
pajiegoms kovoja priešai so
či jai izmą, matydama, kad jis 
jai atima biznį, nors principe 
ne ką daug galėtu užmesti.

A. Vaišganta.

Nepaprastai įdomiais lai- 
kais gyvename. Pasenę, tu
rėsime apie ką papasakoti 
vaikams. Seniaus per ištisą 
amžį viena-dvi revoliucijos 
atsitikdavo. Dabar tuo pa
čiu laiku, bent keliose pasau
lio vietose, dega didžiuliai 
gaisrai. Seniaus gandas apie 

, vienos šalies “buntą” į kiek 
metu kitą šalį pasiekdavo, 
dabar męs jau ta pačia die
na patiriam pasaulio naujie
nas. Gaisras vienoje šaly 
sukursto ugnį kaimynijoj, iš 
tęn kibirkštys vėl kitur nule
kia. Gyvenimas vienos ša
lies tampriausiai susimezgęs 
su kitos šalies gyvenimu. Re
voliucijos liepsna Rusijoj 1905 
metais padrąsino prie kovos 
Austrijos darbo žmones ir 
jie tuo pačiu laiku išgavo vi
suotiną balsavimą. Nuo tu 
meti) prasidėjo smarkiausia 
Prūsy darbininku kova už 
visuotiną balsavimą į prūsiš
ką seimą. Vardan tos kovos 
po vokiečiu darbininku vėlia
va suėjo į puspenkto milijo
no žmonių. Bent išdalies, 
po griausmingu Rusijos re
voliucijos trenksmu ramus 
Anglijos darbininkai pradė
jo šalinties nuo buržuazijos.

Bet smarkiausia Rusijos 
judėjimas atsiliepė rytu ša
lyse. Vakaru Europos ir Su
vienytu Valstijų liaudis jau 
nuo pereito amžiaus išsiko
vojo sau konstituciją. Tai 
nėra dar žmonių lygybė, bet 
tai jau didelis žingsnis prie 
tos lygybės. Tuo tarpu, ry
tai giliu miegu snaudė. Ro
dėsi, kad jie nepabus. Eu
ropos ir Amerikos kapitali
stai jau dalinosi mirštančio 
ligonio palikimą. Vieni sprau
dėsi į Chiniją, kiti į Persiją, 
treti Turki j on, Tripolin, Mo- 
rokon. Tik staiga Lozorius 
pakilo nuo mirties patalo. 
Išpradžiu persai, paskui tur
kai, o dabar chinu milijonai 
išėjo ant istorijos scenos. Jie 
didžiu bąlsu pasisakė nenorį 
kiūtėti tautiškame grabe m* 
pasiryžo eiti didžiuoju žmo
nijos vieškeliu. Rytiniu tau
tu šeimyna dar nevisa paki
lo: egiptiečiai ir indusai dar 
tik rengiasi prabilti.

Rytu liaudis, ta kantrioji 
liaudis, pritrūko kantrybės. 
Saviškiai despotai lupo nuo 
jos devynis kailius. Jie mi
lijonais eikvojo žmonių pini
gus, bet tu pinigu jiems ne
užtekdavo. Pėda po pėdos 
jie parduodavo savo tėvynės 
žemę užsieniu kapitalistams. 
Geležinkeliai, telefonai, ka-. 
syklos, elektra, degtinė ir si
filis—vis tai augo' ir bujojo.

Kompanijos lobo, despotai 
kyšius ėmė, o žmonėms rei
kėjo kelti dvigubą naštą ir 
prikrauti saviškiu ir svetimu? 
ju delmonai. Išpradžiu jie 
mėgino nugiežti apmaudos 
jausmą ant Europos kultū
ros. Bet paskui pamatė, kad 
išpradžiu jiems reikia atsi
kratyti saviškiai engėjai, o 
jau paskui likties pačiais vie
nais šeimininkais savo tėvy
nėje. Jie sužinojo^ kad ir 
Europos liaudis seniaus^ tu
rėjusi aplaužyti ragus savo 
valdonais.

Rytu revoliucijoms sun
kiai vyksta. Tik reikia ste- 
bėties, iš kur ten tiek narsos 
ir ištvermės randasi. Už sul
tono, šacho ir bogdychano 
pečiu dar slepiasi svetimže- 
miu kareiviu durtuvai. Per
sams daugiau kraujo reikia 
lieti dėl caro, o ne dėl šacho 
priežasties. Su tuo nusku- 
rėliu jie būtu seniai apsidir
bę. Chinu respubliką sve- 
timžemiu kapitalistai dar ne
nori pripažinti, nors toksai 
pripažinimas turėtu didelę 
svarbą Chinijos respublikai. 
Rusai jau įsikraustė Mongo
lijoj o Amerika su Japonija 
Mandžūrijon. Vokietija per
dėm darbuojasi Turkijoj dėl 
turku konservatizmo naudos.

Kodėl taip veržiasi svetim- 
žemiu kapitalistai į rytu ša
lis?

Jie veržiasi ir turi veržties, 
nes kapitalizmo pilvas neran
da sau ganėtinai maisto na- 
mieje. Juo lupikas daugiau 
turi, juo jam daugiau reikia. 
Prekių (tavoru) dabar pri
dirbama be mieros. Kiek 
tu tavoru reikia, kapitalistai 
ir patys nežino, nes produk
cijoj nėra tvarkos, nėra ap- 
skaitliavimo. Pilni sandėliai 
prikrauta namieje, bet žmo
nėms ju nevalia rušiot. Jš- 
pradžių pakrapštyk kišenių, 
bet ką daryti, kad tas kiše- 
nius tuščias! Ir garlaiviai 
išvežioja tu sandėliu kupi
nas skrynias po platųjį pa
saulį. Kliūva tu blizgučiu ir 
negrams, ir chinams, ir ara
bams ir visiems! Kiekviena 
šalis turi savo kąsnį—kolio- 
niją. Tasai kąsnis dažnai 
šimtą kartu didesnis, negu 
ji pati.

, Visi paskutiniu dešimtme
čiu karai kilo dėl tu riebiųjų 
kąsniu. Rusija pjovėsi su 
Japonija dėl Korėjos ir Man- 
džūrijos, Amerika su Ispani
ja dėl Kubos ir Filipinų. Dėl 
to pat dabar žmones sker
džia Italija, o prieš dešimtį 
metu skerdė Anglija Tran- 
svaly.

Štai dėlko kapitalizmui rū
pi, kad rytai amžinu miegu 
miegotu. Tuomet jiems nie
kas nekliudytu.

Kapitalizmas pasiekė tokį 
išsiplėtojimo laipsnį, kad ra
miai jisai plėtoties negali. Jo 
praeity-^žmoniu lupimas, jo 
ateity—kraujo upeliai ir... 
žlugimas. Gaivališkas kapita
lizmo ūgis ir betvarkė išdir-i 
bime stumia jį į Afrikos ir 
Azijos tyrus. Ar tai dėlto, 
kad anieji kraštai bunda, ar 
tai dėlto, kad nemokama kąs
niais pasidalinti, kfla pešty
nės ir karai.

Bet tai ne vienatinė prie
žastis.

“Petrik,” klausia kunigas 
airio laike išpažinties: “Ar 
daug pavogei šieno?”

“Tegul bus jau visas kū
gis, kunigėli, nes aš ir likusį 
žadu šiąnakt parsinešti.”

U, TOLSTOJ’AUS

ALEKSAS UZBONELIS.
(Posmertinis pasakojimas)

Vertė A. DAG1S.

• i
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Aleksas buvo jauniausias brolis. Pra
minė jį uzbonu, praminė štai dėlko: kartą 
motina jį pasiuntė nunešt pieno į kamarą, 
o jis, benešdamas, pakniubo ir... sumušė 
uzboną....

Motina už tai jį gerai apkūlė....
Nuo to laiko vaikai ir pradėjo jį erzint 

uzbonėliu, “Aleksas Uzbonėlis”. Taip ir 
prilipo prie jo šita pavardė. Aleksas bu
vo mažas, kūdas, ilgomis ausimis. Ausys 
jo buvo nusikorę/nelyginant žąsino spar
nai. Nosis jo buvo mažytė ir iš to vaikai 
taip-pat daug juoko turėdavo.

Kaime buvo mokykla, bet Aleksui 
mokslo gudrybės buvo neprieinamos? Pa- 
gąliaus ir mokyties nedaug teturėdavo 
laiko. Vyresnis jo brolis tarnavo kiem
sargiu pas kokį tai pirklį mieste. Ir ma
žajam Aleksui iš-pat mažumens reikėda
vę pagelbėti saviškiams triūsties apie na
mus. Suėjęs šešis metus, jisai su savo 
mažyte sesute jau ganė karves ir aveles 
ant ganyklos, o paaugęs, turėjo ganyti 
arklius ne tik dienomis, bet ir naktimis;

Suėjo Aleksui 12 metu; jisai jau arė 
ir akėjo. Spėkų jam trūko, bet dirbti dir
bęs noriai, darbui atsiduodavęs. Visuo
met jisai buvo linksmutis, visi turėjo iš jo 
juoku, bet jis tylėdavo, tarsi nieko negir
dėdamas. Jeigu įpykęs tėvas pradėdavo jį 
koliot, Aleksas tylėjo, lyg žemę pardavęs. 
Kai barimas pasibaigdavo, jisai vėl imda
vosi darbo, kurio turėjo pakankamai.

Štai Aleksas susilaukė devyniolikos 
metu. Jo brolis tarnavo kariu menėj. Tė
vas nuvežė Aleksą miestan ir jisai turėjo 
liktis brolio pavaduotoju, pirklio kiemsar
giu. Davė Aleksui senus brolio čebatus, 
davė seną kepurę ant storo pamušalo... 
Tie parėdai išrodė Aleksui nepaprastai 
gražiais.

Bet pirkliui Aleksas nepatiko.
—Aš maniau,—pasakė jisai, atsikrei

pęs į Aleksos tėvą,-—kad tu man žmogų
atvežei. O dabar į ką gi jisai panašus...x 
Kam gi jisai tikęs.

Tėvas pradėjo Aleksą užtaravoti:
—Jisai visus darbus moka atlikti, mo

ka gerai važinėti... tik ant pažiūrėjimo, 
tai išrodo lygir supančiotas. O šiaip jisai 
gana gyvas.

Pirklio širdis atlyžo ir jisai paėmė 
Aleksą kiemsargiu.

—Na tegul jau mano prapuola,—tarė 
jisai, raitydamas ūsus.

Šeimyna pirklio nedidžiausia. Gaspa- 
dinė, sena motina, vyresnysis sūnus, jau 
vedęs. Antras sūnus—mokinys, baigęs 
gimnaziją, o dabar išvytas iš universiteto, 
taip-pat gyveno namieje. Ant galo buvo 
dar duktė, lankiusi gimnaziją.

Pat pradžioj Aleksas padarė ant visu 
blogą įspūdį. Perdaug jame buvo sodžiaus 
mužikiškumo. Visus paprastai vadinda
vęs “tu”. Bet greitai visi prie jo priprato.

Tarnavo jisai geriaus, negu brolis. 
Savo amate pasirodė esąs atsakantis. Vi
sur jį visi siuntinėjo, visokius paliepimus 
davinėjo, o jisai su nepaprastu atsidavi
mu visa tatai pildė.

Kaip namieje, taip ir prie pirklio,visa 
darbu našta guldavo ant jo pečiu. Juo 
daugiau jisai dirbdavo, juo daugiaus jam 
to darbo pašapuodavo. Jisai turėjo klau
syti noro ne vien gaspadines ir gaspado- 
riaus, bet ir sūnų, ir dukters, ir virėjos. 
Visame name tik ir skambėjo: “Aleksai, 
nubėgk! Aleksai, padaryk!”

O Aleksas dirbo, bėgiojo, nešiojo, 
šaukė....

Brolio čebatus jisai greitai sunešiojo; 
gaspadorius jį už. tai gerai apkoliojo, kad 
jisai vaikščioja su kiaurais čebatais ir dar 
gali nušalti nuogus pirštus. Pirklys jam 
tuoj ant turgaus nupirko naujus čebatus.

Čebatai buvo nauji. Aleksas ilgai ne
galėjo atsidžiaugti, bet kojos visgi buvo 
senos, nuo dideliu žygiu baisiai nuvargu
sios. Jisai pradėjo pyįtti ant tu savo kojų.

Aleksas bijojo, kad tėvas, atvažiuo
damas jo algos atsiimtu, nesupyktu dėl 
tu čebatu. Juk tie pinigai iš algos atskai
tyta. *

Prasidėjo patys žiemos šalčiai. Alek
sas kapojo malkas, šlavė kiemą, girdė ir 
šėrė gyvulius. Paskui kūreno pečius, kai
tė virdulius, valė gaspadoriaus čebatus, 
dulkino drabužius.

Nebeto, kad jo nebūtu kvietęs ir par
davėjas tavoru iš skiepo atnešti, arba vi
rėja grindų išmazgoti. Turgaus dienomis 
perdėm reikėdavę eiti su gurbuciu visokio 
maisto pirkties,

—f‘Ir kur tu vis prapuoli?”—grūmojo

jam tai vienas, tai kitas. “Kam tai jums 
patiems vaikščioti, Aleksas nubėgs!” 
, Nusibosdavo vaikinui, taip kul

nis bedaužant. Tik retkarčiais atspėda
mas, kiek užkąsdavo. O su visais vaka
rieniauti, ar pietauti jam niekad netekda
vo. Ir už tai jisai atsiimdavo pipiru krū
vą nuo virėjos. Bet reikia pasakyti, jog 
virėja jo gailėjosi, kad vaikinas pervien 
svetimais reikalais laksto. Jau jam vis 
palikdavo šį-tą papusryčiauti, ar papie
tauti.

Ypač daug reikalu būdavo prieš šven
tes ir per šventes. Bet Aleksas džiaugėsi, 
švenčiu sulaukęs, nes tuomet gaudavęs 
ant arbatos. Jam pavyko sutaupyti 60 
kapeikų. Ak, tai ne dievažin kokie pini
gai, bet tai jau paties....

Algos savo jisai nematydavo įyginai, 
kaip ir savo ausu. Tėvas nepralenkdavo 
nei vieną terminą ir atsiimdavo, nelygi
nant savo pinigus. Bet senis nepamirš
davo Aleksui prikišti, kad taip greitai de
batus sunešiojo.

Kada jisai sutausojo iš arbatpinigių 
du rubliu, tai nupirko virėjai numegstą 
raudoną žiuponėlį. O kai ji tą žiuponėlį 
apsivilko, tai Aleksas iš didelio užsiganė- 
dinimo negalėjo nei lūpų sučiaupti. •

Kalbėdavo Aleksas mažai. Bet kal
ba jo buvus atvira, širdinga.

O jau kad ką pasižadėdavo atlikti, tai 
jau būtinai atlikdavo.

Taip begyvenant, ugi ir pusantrų me
tu praslinko. Tuomet jo gyvenime įvyko 
nepaprastas atsitikimas. Jo galvoje ding
telėjo mintis apie gyvenimo neteisingumą. 
Jam tiko tie žmonių santikiai, kuomet 
viėnas žmogus remdavo kitą. Bet kas 
sakyti apie žmones, kuriais tik kiti nau
dojasi. Gerokai apsidairęs aplinkui, jisai 
pamatė, jog yra vienas iš tu žmonių. Pir
miausia į tai jo atydą atkreipė virėja Jus
tytė. ' Tai buvo našlaitė, tokia-pat dar
bininkė. kaip ir jisai. Ji pradėjo gailėtis 
Aleksos, ir vaikinas pirmą kartą pajuto, 
kad jisai pats, ne jo patarnavimai, reika
lingi kitam žmogui. Kuomet motina jo 
gailėjosi, jis nepatėmijo tai; jam rodėsi, 
jog taip ir turi būti. Na o čia,tarp kitko, 
pamatė, kad Justytė, visai svetima, irgi

Palieka jam puodelį su sviestu ir ki
tokiu geresniu valgiu.

O kai jis valgydavo, ranka smakrą 
parėmęs, ji atydžiai į jį žiūrėdavo.

Tatai išrodė jam nauja ir keista.
Tarpais,. jisai nesuturėdavo * juoko. 

Bet, kartais, būdavo ir baisu. Juk šiaip, 
ar taip kalbant, tai kliudė jam gerai at
likti darbus.

V ištik jam buvo malonu, kada jisai 
žiūrėjo į kelines, Justytės sulopintas. Tani
kiai, ar tai į darbą einant, ar tai iš darbo 
sugrįžtant, jisai nesusiturėdavo neištaręs: 
“Oi tu, mano Justyte!”

Juodu vienas kitam prigelbėdavo, 
kiek galėdami. Jinai išpasakojo jam vi
sas savo nelaimes, bėdas, bėdas... kaip 
jąją teta paėmė augintu, kaip paskui mie
stan atidavė tarnautu, kaip pirklio sūnus 
aplink jos sukinėjasi ir niekus pliauškia.

Jai patikdavo kalbėti. Jam gi patik
davo klausyti, nes girdėjo, kad miestuose 
mužikai dažnai veda tarnaites. Tik ima 
vieną kartą Justytė jo ir paklausia:

—Ar greitai ketini vesti?
Aleksas sumišo nuo tokio nelaukiamo 

užklausimo ir, tik atsigavęs, atsakė, jog 
dar nežinąs....

—Ką gi, mažu, jau nusižiūrėjai mer
giną?—smalsavo Justytė.

Čia Aleksas, visas užkaitęs, ėmė ir 
dirbtelė:

—Taip,aš tave imčiau. Mažu, eitum... 
už manęs?

Matai, Uzbonėli, aš nei nežinau, kaip 
čia tau pasakius...—ir sudavė rankšluoš- 
čiu per kuprą.

—Kodėl gi neiti?...—paklausė Alek
sas, ir tuomi užsibaigė ju kalba.

. (Tol. bus).

C i z a 1 p i š k a s—šalis šiapus Alpu. Al- 
pai didžiausi Europos kalnai. Transalpiš- 
kas—tai tas, kuris randasi anapus Alpu.

Coli s—vokiška ilgio miera.
C u g a s—pakinkytas vežimas, kocas. 

Iš vokiško žmonės “cūgu” traukinį vadina* 
Čampionas—laimėtojas imtynėse, 

pasižymėjęs kokiame nors sporte, važinė
jime ant dviračio; vyras nepaprastu jiegu 
ar nepaprasto mitrumo.



—Ką tu, pipiruk, darytu
mei, kad aš šiandien nebū
čiau namo sugrįžęs?

—Kaip-gi tai, tėveli, ne
būtum namo sugrįžęs?, Tai 
būtum užtrukęs kokiame nors 
susirinkime!

—Eini į škūlę, o žmogaus 
kalbos neperpranti! Ką-gi 
tu darytum, kad aš niekuo
met nesugrįžčiau namo? Ką 
darytu motina?

—Kur-gi tu dingtumei. 
Tai negalimas daigtas! Gi 
mudu tuomet turėtume su 
krepšiais vaikščioti. Bet, tė
veli, visai tuščiai šneki. Kaip 
galima šnekėt apie tai ko nė
ra.

— O tu žinau, bakure, kad 
užpereitais metais mūsų kraš
te nuo visokiu priepuoliu žu
vo beveik penkios dešimtįs 
tūkstančiu žmonių.

—Amžinai negirdėjau. Bet 
kodėl tai mus turi patikti to
kia nelaimė.

—Žmogus turi būti prie 
visko pasirengęs. Męs gyve
name tarpe žmonių ir su žmo
nėmis. Vieną dieną vieną 
dalgis pakirto, kitą dieną ki
tą. Nelaimė nei vieno neap
lenkia.

—Bet, tėveli, kožnam sa
vo kailis artymesnis. Reikia 
rūpintis tik apie save. Ką su 
kitais kokia nelaimė atsitin
ka, tai tik per kvailumą. O 
kam tai mums pakūtavoti už 
svetimus griekus.

—Tu vaike visai į kvailius 
išeisi. Štai aš dirbu angle- 
kasyklose. O gi imtu mane 
požemiuose ir užgriūtu. Ir 
koks tai mano būtu kvailu
mas.

—Tegul Dievas nuo to 
gelbsti.

—Aš matau, kad iš tavęs 
davatka išaugs. Kad tu dau
giau žinotum, tai pasiklau
syk. Iš tu tūkstančiu žmonių 
tik vienam New Yorke žuvo 
per trįs tūkstančiai. Ant 100 
tūkstančiu žmonių vis 90 nuo 
nelaimingu atsitikimu žuvo.

—Ar tu girdėjai!
—Klausyk toliaus: ant ge

ležinkeliu suvažinėjo 7,877 
žmonės; užmušta ir iškarta 
3,190 žmonių; sudegė 4,182. 

-Automobiliaissuvažinėjo 988 
žmones. O visi kiti žuvo šiaip* 
nuo visokiu nelaimiu prie 
dąrbo ir taip toliaus.

—Jau žinai, tėveli, aš net 
pradedu bijotis.

—Nereikia nei bijotis nei 
niėko, bet jau iš mažens rei
kia pratintis prie gyvenimo. 
Dabar tu tik žiūri, ko tave 
škūlėj mokina. Bet tu bū
si darbininkas. Užtai tėmy- 
kis ir sekkie,ką suaygę darbi
ninkai kalba, kaip tariasi. 
Jeigu, leiskime, aš šiandien 
žūčiau, tavo knygos iš ranku 
išrūktu. Tu su motina turė
tum eit į fabriką. Ar tu ži
nai, kad angliakasis mažiau 
uždirba, negu Londono uba
gas suubagauja. Matai, kad 
nėra jokio atliekamo grašio. 
Kol aš dar gyvas, viskas ant 
mano pečiu laikosi.

—Bet aš nenorėčiau liautis 
mokinęsis.
.' —Tavęs, brolau, niekas ne
paklaus. Įkinkys tave prie 
mašinos ir lėksi, kaip aitva
ras. Ir dar judu su motina, 
tą pat darbą atlikę, gausite 
daug mažiau, kaip vyras.s

Ar supranti dabar, kad ne
reikia nuo svetimos nelaimės 
šalintis. Nes pats į ją dar 
greičiau galį įkristi. Neuž
miršk, kad tu darbininko sū
nus.

Mokslo Galybe.
Jubilėjus.

Paryžiuj yra žinomas Pa- 
steurio medicinos institutas. 
Tai viena iš garbingiausiu 
mokslo įstaigų pasauly. Jojo 
direktorium yra žinomas ru
su medikas Mečnikov. 'fe
nais daromi nepaprastai svar
bus medicinos šakoje” tardy
mai. Institutas įkurtas su
dėtiniais piliečiu pinigais 
1888 metais, kad pagerbus 
vardą vieno žinomiausiu pa
saulio daktaru nabašninko 
Pasteurio.

Šiemet sueina lygiai 25 
metai, kaip jam pasisekė iš
gydyt patrakusio šunies ap
rietą devynių metu vaiką.

Pasiutimo liga jau buvo 
žinoma žiliausioj senovėj. 
Prieš tą ligą žmonės neturė
jo vaistą.^ Žmogų, kurį ap
riedavo patrakęs šuva, rei
kėjo prašalint iš draugijos 
tarpo. Jam nebuvo išgelbė
jimo. Juo daugiaus ta bai
sioji liga plėtėsi, juo baises
nės buvo jos pasekmės. Ne
laiminguosius šaudydavo, 
girdydavo.

Tosios ligos gydymu Pa- 
steuris pradėjo užsiiminėti 
trisdešimts metu atgal. Iš- 
pradžiu, kaip tai visados da
roma, buvo daryta išmėgini
mai ant gyvuliu. Jisai skie
pydavo patrakusio šunies 
nuodu lašais (žinoma, ma
žiausia dalele) dar neap- 
rietus šunis. Jam rūpėjo, kad 
palengvėliu organizmas (kū
nas) priprastu prie tu nuodu. 
Pasekmės buvo geros. Tuo
met francųzą valdžia patarė 
jam ir išdavę ištekliaus įkur
ti dideles šunu stacijas šalę 
Paryžiaus, kad išmėginimai 
galima būtu daryti plačiau. 
Gyventojai tos vietos baisiai 
išsigando ir neįsileido Pa
steurio.

Pagaliaus vistik jam pavy
ko rasti patogi vieta. Pla
čiųjų bandymu pasekmės ir
gi buvo geros. Šuo galėda
vo priprasti prie pasiutimo 
nuodu, jeigu ju įčirškimas 
prasidėdavo nuo menkiausios 
dozos ir tolydžio vis didinosi. 
Bet tai dar buvo bandymai 
tik su gyvuliais.

Kovo mėn. 1885 m. atnešė 
Pdsteuriui 9 metu vaiką, bai
siai pasiutusio šunies apkan
džiotą. Tai jau buvo ne gy
vulys, bet trokštantis gyventi 
vaikas. Su didžiausia bai
me, su didžiausiu nepasiti
kėjimu į savo spėkas pradė
jo Pasteuris darbą. Jjjo la
biau, kad vaikas buvo labai 
pabjingai aprietas. Pasteu
ris dar pasitarė su žymiau
siais draugais daktarais ir... 
dar tą patį vakarą buvo nu
birta įčirškinti vaiko kūnan 
mažutėlę ir lengviausią nuo
du dalelę. Paskui diena die
non, lygiai 14 parų, buvo 
įčirškinama nuodu doza. Vai
kas jautėsi neblogai. Jisai 
gyveno su kralikais, jūros 
kiaunėmis, baltomis pelėmis. 
Nuodai vis buvo stipresni,bet 
pablogėjimo žymiu nebuvo 
matyti.

Pasteuris baisiai nusialsi- 
no. Kožną kartą, kada jam 
reikėdavo suvartoti smarkes
nius nuodus, jį pagaudavo 
baimė.

Paskutinė doza buvo tokio 
stiprumo, nuo kurios krali- 
kas pasiųsdavo į antrą dieną. 
Tai buvo baisiausias momen
tas. Bet vaiko organizmas 
atlaikė.

Vaikas pasisekė išgydyt. 
Tai pirmutinis išgydymas 
nuo patrakusio šunies aprie
jimo. Prieš baisiausią žmo
nių ligą mokslas atrado vai
stu. Tais vaistais buvo pa
traukusio šunies nuodai, prie 
kuriu kūnas turėjo priprasti.

' • *
.... ■ . * *

Moterims Naujienos.

Pilnateisės moterįs.
Jau ne vienoje šalyje mo

teris susilaukė lygiu su vy
rais teisiu. Štai tos šalįs: 
New South Wales, Naujoji 
Zelandija, Quinsland, Pietų 
Australija, Suomija (Finlen- 
dija), Islandija, Norvegija. 
Amerikoj moterįs išgavo tei
ses Kalifornijoj,Washington, 
Idaho, Utah.

Atstovės moterįs daugiau
sia rūpinasi, kad būtu išlei
džiami įstatymai moterims ir 
vaikams apsergėti, kad būtu 
draudžiaftia girtuoklybė; mo
terims labai rūpi taip-pat 
mokyklų reikalai.

Bet ir kitose įstatymu lei
dimo šakose moterįs neatsi
lieka nuo vyru.

Ypač pasižymi savo darb
štumu laike rinkimu.

Naujojoj Zelandijoj. Auk
štose N. Zelandijos mokyk
lose trįs ketvirčiai mokiniu, 
tai moterįs. Jos tankiai net 
pralenkia vyrus.

Statistika parodė, kad tarp 
moterų daug mažiau nusidė-

Vokiečių moterįs. Laike 
paskutinių rinkimą į atstovą 
rūmą moters daugely vietą 
darė demonstracijas. Ypač 
didelė demonstracija buvo 
Hamburge, kur didelis mote- 
rą būrys vaikščiojo gatvėmis 
su vėliavomis, ant kurią bu
vo parašyta: “lygią teisią!” 
“Balsą moterims”.

Lietuvos moterįs. Kaune 
yra įsikūrusi moterą katali
kių draugija. Ji turi savo 
valgyklą, savo laikraštį “Lie
tuvaitę” ir apie 10 skyrią po 
kaimą parapijas. Ta drau
gija jokio supratimo neturi 
apie moterą kovą. To žodžio 
jos, kaip velnio bijosi. Ge- 
resnioms, pažangiomsioml 
moterims valdžia neleidžia 
rištis į draugiją. Pažangio
sios moterįs yra įkūrę savo 
skyrią prie “Lietuvos Ūki
ninko”. Tasai laikraštėlis 
vadinasi “Žibutė”.

Laisvoji Sakykla
Amžino judėjimo mašina.

Kuomet visi inžinieriai su^ 
ko savo galvas ir džiovino 
smegenis, begalvodami, kaip 
suradus amžino judėjimo ma
šiną, kuomet Sutkaičio “am
žino judėjimo” mašina jau 
paliovė judėjus—tuomet męs 
susiduriame be jokią galvo- 
sukią su amžino judėjimo 
mašinomis, kurios kas kart vis 
smarkiau ir smarkiau juda.

Prie tokią “amžino judėji
mo” mašiną, męs galime pri- 
skaityti kad ir New Yorką.

Kada įvažiuoji į New Yor
ką, tai rodosj kad jis niekuom 
nesiskiria nuo kitą didelią 
miestą, bet kuomet prisižiū
ri į New Yorko statistiką, 
tai stačiai žmogus stebiesi. 
Štai kas dedasi New Yorke.

Į New Yorką pribūna kas 
sekunda po vieną žmogą. 
Kas 42 sekundos išlipa vie
nas emigrantas; kas 52 se
kundos įeina vienas trauki-

tuojama vienas žmogus; kas 
6 minutės gimsta vienas kū
dikis; kas 7—būva vienas 
mirties atsitikimas; kas 13 
minučių atsibūva vienas šliu- 
basi Toliaus, kas 15 minu
čių iškįla gaisras, prasideda 
statymas naujo namo ir išei
na iš uosto garlaivys; kas dvi 
valandos būna tragiškas at
sitikimas su mirtimi; kas 8 
valandos būna persiskirimas 
vyro su pačia ir kas 10 valan
dų būna viena saužudystė. 
Kas vakaras saliunai uždirba 
vidutiniškai 3 milijonus dole
riu!

Na, ar da geresnės reikią 
“amžino judėjimo” mašinos?

V. Paukštys.

Zinių-Zinelės.
. Daug yra vyrą, kurie ne
nori suteikti moterims lygiai 
su vyrais teisią. Bet tokie 
vyrai "norėtą, kad visokią 
priedermią pildyme, moterįs 
nei. kiek nuo vyrą neatsilik
tą. Dabar moterą patrijo- 
čią draugijoj Berlyne tūlas 
prof. Vatcel kalbėjo, kad mo
terįs liuosai galėtą užimti 
kaikurias kareivią vietas in
tendantūroje, kareivią ligon- 
bučiuose. Tokiu būdu dau
gelis vyrą kareivią, kurie da
bar pildo tas pareigas, perei
tą tikrojon kariumėnėn ir 
vokiečią kaizeris daug dau
giau kariu menės turėtą.

Tokią vyrą, kaip Vatcel’, 
Prūsose yra nemažai. Bet 
patsai Vatcel’, dėlto velyja 
už kitą kupros slėptis.

Honorarai. New Yorko 
teatro “Metropalitan” direk
cija kvietė žinomą artistę Sa
rą Bernad vaidinti penkis sy
kius minėtam teatre. Honora: 
rojai duoda 100.000 franką. 
Tai buš bene didžiausias tik 
honoraras. Sara Bernard turi 
jau 60 metą, bet apsirinko 
sau jauną kavalierią.

Aliaskos turtai. Perei
tais metais Aliaskoj iškasta 
mineralą ant $20.370.000. Iš 
tos sumos aukso ant 17 mil. 
dol. Vario rasta 22.900.000 
svarą. Mažiausia iškasta si
dabro, cinko, anglią,—nes 
tik už $390.000. Per 31 me
tą, tai yra nuo pat pradžios, 
kuomet pradėta eksploatuoti 
Aliaskos turtus, iškasta mi
neralą už $206.000.000. Tai 
bus dvidešimts devynis 
sykius daugiaus, negu 
buvo užmokėta už tą aukso 
šalį nuskurusiai maskolią val
džiai. Iš tos didžiosios su

j-mos daugiausia išpuola auk-
sui, nes $195.950.000. Ma
noma, kad tolesniai viėton 
aukso bus daugiaus vario iš
kasama. Reikia pasakyti, 
kad ligšiol buvo eksploatuo
ta tiktai pačios turtingiausios 
mineralą vietos. Atjaučia
mu didelė gelžkelią stoka. 
Koleik ją nebus, negalima 
bus pasiekti tolymesnės apy
gardos. Dabar tenais aukso 
kasikai negali dasigauti, o ir 
gabenimas šunimis labai 
brangiai atsieina.

TELEGRAMOS.
(Prisiuntė: Pypkiy-cibuky agentūra).

Rymas. Popiežius išleido 
įsakymą, kad jokį kunigą ne
valia patraukti teisman be jo 
paties (kunigo) leidimo. Prie
šingai, grąsina amžina sma
la. Dabar rengia raštą apie 
kunigą gaspadines, kurias 
taip pat nebus valia apibro- 
zyt. Lietuyos prabaštėliai 
dėlto labai nudžiugę.

Dėlei naujo popiežiaus raš
to apie kunigą gaspadines 
Kaupas rengia į “Draugą” 
straipsnį, kuriame atšauks 
savo pranašavimą apie po
piežiaus mirtį šiaisiais me
tais. Kaupas pasirodė labai 
gailios širdies.

Koelnas (Prūsai). Tą di
džiausią kataliką drūtvietę 
paėmė nevydonai socijalistai. 
Kardinolas Fišeris ir jo sėb
rai neturi ant žemės nei 
sprindžio vietos. Jisai užsi- 
repečkiojo ant Koelno kated
ros stogo ir rengiasi lėkt pas 
Dievą-tėvą.' Socijalistai dar 
jam kopėčias pastatė dėl pa
togumo, bet paprašė, kad, 
apleisdamas šią ašarą pakal
nę, aukso maišus paliktą ant< 
žemės.

Dangus. Šventas Petras 
Fišerį neįsileidžia į dangą. 
“Jeigu tu anuomet popiežiui 
tiek ir tiėk, girdi, aukso at
vežei, tai kuom aš blogesnis. 
Aš toks jau buvau Dievo vie-

tininkas, kaip ir Pius X.” Fi
šeris dabar kybo tarp dan
gaus ir žemės.

Mariamįjole (Suvaiką g.) 
Žandaras Kislins^is prieš tris 
metus pasakė ‘ ‘Žiburio” drau
gijai: padėk rpan suėst be
dievišką “Šviesą”? “Žibu
rys” ir Kislinskis šauniai pri
siėdė. O dabar atėjo tele
gramos, kad Kislinskio pilve 
ir “Žiburys” tilpo. Žandaras 
dabar storesnis už storiau
sią prabaščią.

skaityti draudžia. Jei jau 
yra tokios tiesos, kad už tuos 
laikraščius taip smarkiai 
baudžia, tai- anam sviete vel
niai 'ir su cenzorium turės 
darbo. J

Tam vyrui, kas tik mok
sliška viskas prakeikta.

Bet prie alaus ar degtinės 
bonkos tas ponas labai gra
žiai kakarieku gieda. Tada 
ir kalbos kitokios.

Korespondencijos
Chicago, 111.

21 d. sausio šv. Martyno 
dr-stė parengė bažnytinėj 
svetainėj koncertą. Aš jau 
nekartą buvau ant visokią 
koncertą, bet pas šventakup- 
rius viskas atbulai. Pradžia 
turėjo būti 7:30, o prasidėjo 
9 vai. Pirmas kalbėjo Bringe 
(advokatas) labai mažai lie
tuviškai kalbantis, vienok 
barė lietuvius, kam savo tau
tos ir kalbos nemoka. Pas
kui, vieton neatvykusio kun. 
Ežerskio, kalbėjo p. Tanane- 
vičius. Išplūdęs bedievius, 
daugiau ir nežinojo kas besa
kyti. Reikėjo tik nusikosėt 
ir nusimiksėt... Apie kitus 
kalbėtojus neminėsiu. Potam 
gana prastai sudainavo baž
nytinis choras. Paskui jau 
prasidėjo tikras balius. Žmo- 
nią buvo mažai, bet girtą 
daug. Neviena bonka galą 
gavo. Su tokiais koncertais 
tokie rengėjai velyk namie 
sėdėtą. O. Š.

Lincoln, N. H.
Pereitą savaitę girią dar

bininkus patiko didelė nelai
mė. 12 vai. naktį užsidegė 
19 kempe. "Apdegė apie de
šimtį vyrą. Vienam nudegė 
abieją ranką pirštai; kitas iš
bėgo basas ir atsistojo ant 
relės, o buvo didelis šaltis ir 
nusimovė nuo koją oda. Visi 
nelaimingi guli vietiniam li- 
gonbuty. Už tai nieko nei- 
ima, nes kompanija nurokuo- 
ja nuo kožno darbininko po 
50c. ant mėnesio ligdnbučio 
reikalams.

22 sausio tapo sutrintas 
vienas darbininkas. Tą pačią 
dieną kitas darbininkas bu
vo užmuštas girioj.

Šalčiai labai dideli.
Pranys Žilai tis.

Detroit, Mich.
Laike prakalbą, kuriomis 

buvo paminėta kruvinasis ne- 
dėldienis, vienas iš susirinku
sią Gražys papasakojo apie 
atsitikimą Kalvarijos kalėji
me. Jojo draugai Navickas 
ir A. Bernotas ėjo išpažinties 
1906 metais, 2 geg. dieną ka
lėjimo koplyčioj ir abu juo
du kunigas išdavė, valdžiai. 
Tie, kurie išpažinties nėjo, 
likosi liuosi, nes valdžia 
negalėjo prirodyti ją kaltės. 
Bernotas gavo 4.metus ka
torgos, o Navickas 2 metu.

Tokią atsitikimą tankiai 
būna. Gimnaziją kapelionai 
labai tankiai įskundžia mo
kyklos valdžiai mokinius, 
kuomet jiems pasiseka išgau
ti, koks nors “griekelis”.

Chicago, III.
Sausio 15 d. skaičiau sau 

ramiai “Laisvę’’, o “Vien. 
Liet.” gulėjo ant stalo. Tik 
staigu įėjo vyriausias Chica- 
gos cenzorius ir, pamatęs ką 
skaitau, atsidūsėjo iš širdies 
gilumos. Pasirodė, -jog 

^“L ve” ir “V. L.” yra labai 
baisąs laikraščiai. Tuomet 

i aš užklausiau iškur apie tai 
žino.
tau ir žinau, kas ten rašo- 

• ma.” .

“Aš, sako, juos skai-

Ar tai ne dyvinas da
lykas, kad cenzorius patsai 
skaito laikraščius, o kitiems

Norwood, Mass.
Keli metai atgal šio mies

telio lietuviai gyveno di
džiausiam sutikime. Galima 
buvo pasidžiaugti. Bet štai 
atsirado keli ilgaskvernią pa
dermės “didvyriai” ir sutvė
rė davatkišką draugystę, kad 
užkenkti nuo seniau gyvuo
jančiai progresyviškai Keis
tučio dr-stei. Nuo to laiko 
ir prasidėjo tarp norwoodie- 
čią nesutikimai. Tuoj atsi
rado visokią Kelmelią, Žilvi- 
čią ir kt., kurie jau kelintu 
metai bepaliovos šmeižia per 
atžagaręiviškus laikraščius 
visus pažangesnius Nohvoo- 
do lietuvius. Štai “Draugo” 
N56, 1911 m. nekoksai Kel
melis—visai nekaltai apšmei
žė socijalistą kuopos organi- 
zatorią M. Širgalį, išvadin
damas jį girtuokliu ir keikū
nu. Mat, p. Kelmelis pama
tė žmogą išgeriant stiklą ki
tą alaus, tuojauš prikergė 
vardą girtuoklio. Bet kodėl 
p. K. nieko neparašė apie 
tuos “šventablyvuosius”, ku
rie kas šventadienis ištuština 
ant pono Dievo garbės po ke
lias bačkas raugalo, o paskui 
sau pakaušius apsidaužo? 
Matomai, ir pats p. Kelmelis 
nekoks blaivininkas, kad jau
čiasi taip didelei griešnu ir 
reikaulauja dūšią ganyto- 
jaus. Visi žino, kas agituo
ja už bažnyčią, o priešinasi 
lietuvią salės pastatymui.

Reporteris.

Apie darbus.

dar-

Holyoke, Mass. Darbai 
eina išlengvo. Naujai atvy
kusioms sunku gauti darbas. 
Tik išmanantys audikai čia 
gali gauti uždarbį.

Palmer, Mass. Su 
b^is gana gerai sekasi. Ge
rai mokantys traukt dratą 
gali žmoniškai uždirbti.

Three Rivers, Mass. Med
vilnės fabrikose darbai eina 
gerai. Darbas gauti gana 
lengva, bet užmokesnis labai 
menka.

Springfield, Mass. Dar
bai eina pamažėli. Gali gau
ti vietas kriaučiai, mašinis
tai, stalioriai ir kitokie amat- 
ninkai. Čia yra labai didelė 
šaudyklią dirbtuvė. Kas tik
tą prie to darbo, galėtą gaut 
užsiėmimą.

K. P. Šimkūnas.

LAIŠKAS REDAKCIJAI.

“Laisvės” N5 šių metu til
po redakcijos atsakymas V. 
Lietuvaičiui. Kadangi tai 
buvo manb senasis slapyvar
dis, o naujas Lietuvaitis jį pa
siskolino,—taigi aš, nepavy- 
dėdamas jam garbės, veliju 
geresniu pasekmių rašyme, 
ne kaip aš turėjau ir tokiu 
vardu daugiaus nepasirašinė- 
siu. Su guodone

Senas Lietuvaitis.
Red. Išties, nauji 

korespondentai neturėtą sa
vinties svetimą slapyvar
džiu. Dėlto dąžhai kįla ne
malonumai. Kad tai išven
gus, geriausia pasirašinėti tik
ra pravarde arba inicialais.

Pajieškojimai.
Paj ieškau patogios merginos apsive

dimui nuo 18 iki 25 mėty senumo. Aš 
esu 28 m.

/ Aleksandra Zawkas,
43 Division st., Bangor, Me.

Pajieškau pusbroliy Petro ir Julijona 
Jušky, paeina iš Kauno gub., Šiaulij 
javieto,’ Triškiy volosties, sodžiaus Lei- 
ėny. Jau keturi rąetai kaip Amerike. 

Jie ar kas apie juos žino malonėkite pra
nešti sekančiu adresu:

Alena Pranaitienė (Palikniutė) 
35 Howard Sq., Brockton, Mass.
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Telephone So. Boston. 845 M

DR. F. MATULAITIS
495 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Valandos:

Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare.
Nedaliomis iki 3 vai. po piet.

O 
p lt (d

JEI NORIT ŽINOT
Kas yra saulė, planetos ir kometos, 

tai skaitykit knygą

“Pasaulių Ratas”
Su paveiksi. Kaina 25c. i

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

staitykit kningą

“Meiles Karštligė”
Kttinu 2Oc.

Reikalavimus ir pinigus adresuoki t taip:

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

1 R A NS l'UR Gyduolės šutai- 
APT1IBKA somos atsakan- 
i ■ ■ ............... čiai pagal viso
kius receptus per registruotą aptiekoriy. 
Užlaikome Cigary, Sodos ir Visokiy 
Saldumyny (kendžiy). Kalbame lietu
viškai. Atsilankykite! ,

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

g

AkušerkassfAtropiene
Pabaigusi kursą Womans Medi
cal College, Baltimore, Md.

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

(O 

g 
g s

O) OFFISAS RANDASI: g
* 30 W. Broadway *
g SO. BOSTON, MASS. *
*e)4S4'c)c)4©4c)4U4c)4c)4c)404e)44(0

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 žnfogaus ateitį 
ir praeitį pagal delno ruožus ir 
nago žydėjimą.......................... 15<

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

ką ir iškeliaujantiems........... 15c
REVOLIUCIJOS ATBALSIAI.. 15c
AR YRA DIEVAS?...................... 25c
GREIČIAUSIAS PAMOK 1NTO-

JAS ANGLIŠKOS KALBOS... 25c
TĖVYNĖS LAUKUOSE............ 10c
SOČI J A LDEMOK RATŲ PAŽVAL-

GOS IR REIKALAVIMAI...... 10c

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

Ką-nors užsisakydami visada ad
resuok i t taip:

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

NAM1NĖ 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- 
kundy, su paveikslais (apdary
ta)....................................................35c

Pinigus siyskit per Money Or
der šiuo adresu:

P. MIKOLA1NIS
Box 62, New York City, j

IJETUVIŠKAI-LENKIŠKAI-RUSIŠKAS

DAKTARAS
Vienatinis mys tau- 
tos Medicinos Profe- 
sočius Massachusetts 
steito. Jau arti 18 
mėty, kaip aš pasek- 
mingai pydau ir at- 
lieku operacijas. Te- 

jieškot 
manę'į aptieką ant 
kampo po mano ofisu, bet lipk vienais 
trepais augštyn iš num. 7 Parmenter St. 
Durys mano ofiso nuteptos bąltal, o vir
šui j u ant lentos didelėm raidėm parašy
ta “Lenkiškas Daktaras”. Ofiiso 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 §1/, Boston, Mass.

Telephone Richmend 1967-R.
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Rusiškai-Amerikoniška Linija.

January 25, 1912.

25c., 50c.
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W.F. Severą Co.
CEDAR:RAĄibąT:iowA'-

Parduodama visur aptiekose. Rei
kalauk Severos.Jei savo aptie- 
koje negautumėte, rašykite j mus

Mini 
ėjimo
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$1 
50c 
10c

r Pranešimas.
Šv. Petro parapija rengia b 

d. vasario (February), 1912.
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A. G. Groblewski
COR. ELM & MAIN STS., PLYMOUTH. PA 

SAVININKAS IR FABRIKANTAS

Garsių Lietuviškų — Lenkiškų Vaistų
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Ixsok Out? You’d better 
take care of Yburself ”

Galvos skaudėjimas, gerklės sope, 
skaudėjimai krūtinėje, šonuose, pabrinkę 
muskulai ar kitoki slogų ženklai neiueis 

padėjimą jeigu vartosi

Dr. Richter’
PAIN-EXPELLERI 
sulyg to, kaip yra nurodyta ant pake
lių ; 25c. ir 50c. už bonki|. Sergėkis 
pamėgdžiojimų ir klastavimų, žiūrėk 
tik kad butų Inkaras ir mūsų vardas. 
P. AD. RICHTER & CO., 218 Pearl St., New York.

Richtcr'io Pillės yra g-'ros nuo viduriu 
kukletėjimo. 25c. ir 5do. ’

iO

Roxbury, Mass,

Vietines Žinios
Ketvergo nakčia pirmą 

valandą liko nužudytas Silas 
Phelps. Mirdamas, atsisakė 
nuo paskutinio žodžio. Pa
laidotas valstijos kapinėse 
Concorde. .

Gubernatorius Foss nu- 
iuntė žmonai nužudytojo 

Phelps’o čekį ant $100. Ta
me siuptinyj jisai įdėjo laiš
ką, kuriame juodai ant balto 
parašyta:

“Tai sena pasaka, būk mir
ties bausmė apgina draugiją 
nuo piktadariu. Aš tikiu, 
jog žudymo teorija jau.atgy- 
veno savo dienas, nes jinai 
neikiek nesumažina žmogžu
dysčių, bet tik papiktina 
draugiją. Negalima net ti
kėti, kad korimas, arba elek
tra žudymas nors menkiau
sia mažintu piktadarystes.”

Išviso našlei Phelps sudėta 
$1.200. Aukos vis da plau
kia'ir, reikia tikėtis, jog pa
sieks iki keliu tūkstančiu.

Įnešta bilius Massachusetts 
legislatūron, kad automobi
liai nevažiuotu smarkiau, 
kaip 30 myliu i valandą. Nes 
iš priežasties smarkaus lėki
mo būna daug nelaimiu.

vijosi dešimts žmonių, bet ji
sai pabėgo.

Nuo dideliu audru ant jū
ros laivai ateina uostan, 
smarkiai susivėlinę ir didžiai 
pagedę.

Advokatas Henry Dewey 
iššaukė nusisistebėjimą. Ji
sai pasirodė augščiausiame 
kriminališkame teisme gene- 
rolo mundfere. Jisai turė
jęs ginti žmogų, kurį kaltino 
nešiojime ginklu. Advoka
tas atidavė teisėjui kareivio 
garbę. Tai iššaukė tokį nu
sistebėjimą, jog teismas liko
si atidėtas.

Kuriems yra reikalinga nu
sipirkti gera skrybėlė, atei
kit pas mus, nes šią nedėllią 
parduosime pigiau; vertės 
$2.00 tik už $1.50,- o vertės 
$1.50-už $1.00.
Tamošaitis ir Yurgeliunas 

233 Broadway, So. Bostone.

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

j Sustabdyk
| kosulį, o su juo ir kitokius kvė- 
| puojamyjy organų keblumus, kol 
| liga nėra dar palietus jūsų plau- 
a čių, kas būtų labai pavojinga.
■ Geras nuo to vaistas

Severas Bahamas
Plaučiams

(Severa’s Balsam for Lungs) 
t

Pirmiausia jis sustabdo kosulį, 
o paskui gelbėja pačiam organiz
mui gamtišku būdu atgauti visą 
jam prideramą sveikatą ir tamp
rumą.

Dvejopo dydžio: 25c ir 50c

“Iš skausmo man galva skilto 
skįla!”

“Kenčiu neišpasakytai!”
Šitokius ir panašius dejavimus 

girdime tankiai iš žmonių sergan
čiu galvos skaudėjimu. Tatai jie 
lengvai gaiety išsigydyti, jeigu 
tik vartoty

Severos Plotkeles 
niu> Galvos Skausmo

ir Neuralgijos
(Severn’s Wafers for Head

ache and Neuralgija).

Jos nuramina nervus.
Pataiso kraują.
Sustabdo galvos skausmą.

Kaina 25c dėžei.

SENIAUSIAS RUSIŠKAS

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

Gyvenimo vieta 
šalo Warren St.,

VADOVAS KELIAUJAN
TIEMS Į AMERIKĄ IR 
IŠKELIAUJANTIEMS.

Jeigu nori žinot apie visas laivy kom
panijas, kokie yra laivai, iš kur jie iš
plaukia ir kur .priplaukia, kiek kur yra 
mylių, kur randasi didieji kompanijy 
offisai, kokius žmones įleidžia į Suvie
nytas Valstijas ir kokių neįleidžia, kiek 
vertės turi kity žemių pinigai, tai pri- 
siusk 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. Gyduoliy 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 prisiysime gyduolęs per expresą.

Telephone Fort Hill 504

ADVOKATAS
ATLIEKU VISOKIUS REIKALUS

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

KALBU RUSIŠKAI IR 
LATVIŠKAI.

Morris Katzeff
294 Washington St.

Room 738 BOSTON, MASS

J. P. TUIIN1L.
Užlaikom didelę

Krautuvę
Deimantų, Laikrodžių Waltham ir 
Elgin, ir Šliubinių Žiedų. Užlaikom 
keliaujančius agentus ir orderius pai
mam ir pristatėm į namus. Užlaikom 
taipgi Didelę Sankrovų DRAPANŲ:Vy- 
rams Siūlus, Overkotus ir Marškinius.

Duodam ant bargo ir ant išmokesčio.

SS22 Washington Street
BOSTON, MASS.

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

TIKRA DEGTINE
Jeigu ji|s kada reikalausite

TIKROS RUGINĖS arba BOURBON DEGTINES
Tai ateikite pas mus, nes mys DEGTINĖ yra išsistovėjus medyj ir 
užpeččty La Jungtiniu Valstijų sandėliuose, taipgi užpečetyta 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., NBt?„RA<$ES BOSTON, MASS

Parduodame irorčlaiu už visai žemas kalnas.
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DIDŽIAUSIAS 
DARBININKŲ 
SAVAI ) INIS 
LAIKRAŠTIS

KOVA.' LEIDŽIAMAS 
LIET. SOC. 
SĄJUNGOS 
AMERIKOJE

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

“KOVOJ” rašoma apie darbininky gyvenimą, vargus ir nurodoma, kaip 
prašalinti juos.

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

“KOVA” tikriausias darbininky laikraštis.
“KOVA” paduoda žinias iš viso svieto.
“KOVA” metams iįiSZ.CMT Amerikoj ir kitur.

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

y " 1^15 E* Moyaniensing Avė
V O- PHILADELPHIA, PEININ’A

Gubernatorius Foss nelei
do kariumenei pasitikti kar
dinolą O’Connel. Dėlto, kad 
valstijų konstitucija griežtai 
draudžia paturėti kokią-nors 
tikybą. Toksai pasitikimas 
būtu konstitucijos teisiu lau
žymas. Kardinolas vargiai 
pribus 20 sausio, kaip tai bu
vo tikėta. Pasitikimo iškil
mė atidėta ant šios seredos.

28 d. sausio Socijalistu sve
tainėj atsibuvo diskusijos 
tarp St. Michelsono ir L. 
Prūseikos ant temos: tautos 
klausimas ir darbininkai. 
Publikos buvo gana daug. 
Oratorių pažiūrose nebuvo 
tokio didelio skirtumo, žiū
rint į tautos klausimą.

Po diskusijų pati publika 
rišo temą: kas geriau, uni
jos ar socijaYizmas? Didžiu
ma nurodė, kad pačios unijos 
nieko nepadarys prieš kapi
talizmą. Bet dėl darbinin
ku naudą atneša. Nuomo
nių buvo gana įvairiu. Ap- 
^kritajx^akarelis praėjo ra
miai. Surinkta aukų per $3.

Kitą nedėldienį Socijalistu 
svetainėj bus koncertėlis. 
Bus rūpinamasi, kad artis
tai neiškryptu iš kelio. Bus 
rodyta kelios naujienėlės. 
Repeticija bus 1 d. vasario. 
Kas nori dalyvaut, teatsilan- 
ko.

East Bostone, 
towne streikuoja doku dar
bininkai. 28 sausio naktį ant 
gatvės Orleans streikieriai 
užpuolė 6 skobus. Mėtė į 
juos ledais, net šaudė. -Susi
rinko minia iš 3.000 žm.

Filipas Venera perdurtas 
peiliu ties savo namais So- 
mervillėj. Ndrs piktadarį

Pranešam skaitytojam, kad pas Petrą 
Bartkevičiy galima gauti visokiy kny
gų: moksliškai, dvasišky ir visokiy žo- 
dyny. Taipogi aš turiu puikiy pasakų 
ir joky knygeliy. Kas jam nusiys 10c. 
markėmis, tas apturės dainy knygą ar
ba pasaky. Siyskit pinigus taip:

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

Lietuviy Ukėsy Kliubas nutarė laikyt 
diskusijas kas nedėlios vakaras, 7:30 
vai., apie reikalingiausius ekonomiškus 
klausimus ir politiškus miesto reikalus. 
Todėl užprašom visus lietuvius ir lietu
ves ateiti ir pasiklausyti diskusijy ant 
temos: “Ar lietuviai gali gyventi geres
nėse stubose” Po diskusijy busi renka^ 
mi parašai po peticija ir tarimas kada 
paduoti tą peticiją Komisijonieriui 
O’Mearai. Komitetas.

Labai Lengva 
ligai įsivyrauti iV patapti chroniš
ka, jei žmogus ūmai neatkreipia 
domos į savo vidurių sukietėjimą, 
kepeny nesveikatą, viduriy ne- 
varškumą. Tulžies sugedimas, 
geltaligė, gemorojai ir skilvio ne
veikimas yra tai (keletas iš dau
gelio ligų, paeinančių iš kepeny 
netvarkos.

SEVEROS
Balsamas Gyvasties 
(Severa’s Balsam of Life) 

pataiso ir sutvarko kaip reikia 
kepenis, pajudina virškinamuo
sius organus gerai veikti ir apsau
goj a organizmą nuo chonišky 
skaudėjimų. Kaina 75c

Kataliogas Visiems Dyksi! |
Kožnas žmogus mokantis skaityti 

privalo turėti musų Kataliogą, kuriam 
atras dai ,elį visokių daiktų. Musų 
Banka priima pinigus užčėdyjimui ir 
moka 4-tų procentų. Siunčia pinigus 
ir parduoda laivakortes į visas dalis I 
svieto, pigiaus kaip kiti. Spaudinam 
visokius drukoriškus darbus greitai, 
gerai ir pigiai. Reikalaudami kata- 
liogo prisiųskite 2C markę ant adreso:
GEO. A. Pupausky & <a

2342 SO. LEAVITT ST. CHICAGO, ILt .
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RAŠYK man Šcndi, o rytoj gausi mano lietuvišką iliustruotą Katalogą: 
puikiausių armonikų, koncertinkų, klernetų, smuikų, triubų ir tt. Lietuviškų 
knygų fontaniniu - auksiniu plunksnų ir kitokių visokių daiktų. • v

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

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

D M. J. DAMIJONAITIS,
812-8.14 W. 33 rd St, Dept. 111 CHICAGO, ILL.

Dr-stė Liet. Taut. Brol. Pašelpos vardu 
L. K. Gedemino No. 1 
Ant Town of Lake, Chicago, Ill. 

ADMINISTRACIJA: 
Prezidentas K. K. Strzyneckis,

4G02 So. Ashland Ave., Chicago, Ill.
Vice-Prez. St. Ragauskis,

4612 S. Wood st., Chicago, Ill. 
Protokoly Rašt. A. A. Poška,

4623 S. Marshfield Ave., Chicago, Ill.
Finansų Rašt. F. Yaugel,

4606 S. Paulina st., Chicago, Ill.
Iždininkas A. J. Beržynskis,

4600 S. Paulinast., Chicago, Ill. 
Organo užžiūrėtojas A. M. Barčius,

To our Agents,
Please note, that until further notice 

the Prepaid rate of the Russian America 
Line from Libau to Boston, Mass., 
is $42.50 plus $4.00 Head Tax or $40.50, 
and passenger need not pay for the rail
road fare from New York to Boston, 
which will be furnished free by us to 
passengers upon their arrival.

We trust that this will enable you to 
increase the ̂ Prepaid business of the 
Russian America Line.

Yours very truly,
A. E. Johnson, & Co.

Sausio 25 d., 1912 
Gerbiamiems Agentams:—

Šiuomi apskelbiam, jog atvažiuojan- 
. tiems Rusiška Linija iš Liepojaus į 

ChorleS- ''Bostoną laivakortės lešuos $46.50, tokiu 
būdu keliauninkams nereikės nieko mo
kėti už važiavimą geležkeliu iš New 
York į Bostoną.

Su pagarba A. E. Johnson & Co.
Norintiems išvažiuoti iš New Yorko 

į Liepojy augščiau mirgėta linija laivakor
tės kainuoja $35.00

Reikalą gurėdami kreipkitės šiuo ad
resu :

558 Br
New

George Bartaszius 
me St. 
ork City,

261 Broadway,
So. Boston, 

Mass.TEATRAS BALIUS
MOKSLAEIVIŲ PASKOLOS RATELIO 7-ta kp. 

BROOKLYN, N. Y.
1 , Parengia labai gražų perstatymą ir balių. Bus vaidinama pirmu kartu trijų veik

mių drama ŽMONES”. Minėtas gražus pasilinksminimas atsibus 

Subatoje, 3 Vasario (February), 1912
FRANK A. BELLING’O SVETAINEI

KOSC1USXKO HALL

684 3rd Ave., kampas 21ts St., Brooklyn, N. Y.
Prasidės lybiui H:IK vai. vakare

MONOLOGĄ “VAGIS” ATLIKS J.A.B. POTAM TRUMPA PRAKALBA
Vėliaus balius, lekiojanti krasa, dovanos. Daugiausiai gavusieji atyiručių, 

laimės 3 puikias dovanas, vertės nuo 2 dol. iki 1 dol. 50c. Tikimės, kad lietuviš
koji visuomenė prijaus tam darbui ir^prisidės su savo centais aušelpimui beturčių 
mokslaeivių, einančių augėlesnius mokslus. Todėl kviečiame visus atsilankyti: 
senus, jaunus, vyrus ir merginas ant taip linksmaus baliaus.

įžanga: 50c. ir 25c. Perkantiems už 50c. tikietą, duosime prenumeratos, 
kortą, už kurią gaus 6 savaitėms dykai laikraštį “Kovą”. Nepraleiskite taip 
puikios progos! ' ^Nuoširdžiai kviečia KOMITETAS

Šv. Petro parapija rengia balių ant 20 
2. (February), 1912. Atsibus
Bathesda Hali svetainėj, prie Broad
way, So. Bostone. Visų kitų draugys- 
čiy meldžiam ant tos dienos nieko pana
šaus nerengti. Komitetas.

Skaitytojams.
Meldžiame visu tu ‘ ‘Lais

vės” skaitytoju, kuriu prenu
merata jau pasibaigė ir ku
rie gavote nuo Administra
cijos paraginimą panaujinti 
ją, kad pasiskubintumėte at- 
naujint, nes mes būsim pri
versti Jums “Laisvės” siun
tinėjimą sulaikyti.

“L.”’ Admįninistracija.

Pranešimas.
Garbys Viengenčiai! — Aš, būdamas* 

ant kranto pražūties, ir negaudamas 
pas kapitalistus daugiau darbo ir duo
nos, priverstas esu suorganizuoti ben
drove “Kibirkštis” ir pasileisti į platy 
pasaulį su drg. Paltaroku.

Mudu keliausime po visas lietuviy ko- 
lionijas su iliustruotais paveikslais iš 
gyvenimo gamtos bei pasaulio, iš gyve
nimo darbininky, iš istorijos ir 1.1. Dar 
nieko panašaus jus negavote matyti! 
Pasinaudokite proga' pamatyti paveik
slus ir klaidas mūšy išnaudotojų ir patįs 
savo klaidingą praeitį ir tolymesnę atei
tį. Pas jus mūšy gyvastis, pas jus mū
šy energija! Pas jus galybė! Reikia iš
tiest savo pūslėtus delnus prieš smaką 
kapitalk. Taip-pat turėsite progą iš
girsti, kaip prašalinti jusy vargus. Męs 
prašome parėmimo iš visų draugijų, 
kuopelių, kliuby, parapijų, nes stengsi
mės suvesti į pažintį visus darbininkus.

Męs turime per 200 paveiksly.
So. Bostone bus rodomi Rusijos ir Ja

ponijos karės paveikslai. (28 d. sausio) 
Amerikos darbininky judėjimas, (29 d. 
sausio) Iš lietuviy gyvenimo ir daug is- 
torišky paveiksly (30 d. sausio). Pa
veikslai bus rodomi po bažnytinėj salėj 
So. Boston, Mass. Pradžia 7:30 vaka
re. Įžanga 10 centų. Širdingai užkvie- 
čiame visus viengenčius, moteris ir vy
rus,iš'Bostono ir apielinkiy.

L. GRIKŠTAS.

Vienatinis Lietuvys Kostumeriškas 
KRIAUČ1US BOSTONE

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

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

NAUJIENA, KOKIOS DA 
NEGIRDEJOTE.

Męs varome biznį šiame mieste per 12 
metų ir jau ištaisėme tūkstančius namu 
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 neišmokom tokios 
didelės randos nuo $7.000 iki $8.000-,kaip 
kiti Storai, ir nelaikom supirkėjų, ku
riems išmoka nuo 3 iki 4 tūkstančių al
gos ant moty, taipgi nelaikome mana- 
džerių, nes męš 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 Store $90.00. 
Ateikite persitikrini, jei netikėtumėte, 
galiu nuvest j 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 Boston!). Kalba
me lietuviškai, lenkiškai ij/angliškai. 
Atsilankykite po šiuo numeriu:

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

tarpeand D sts.

MARR1SON GATVES

D1SPENSARE
Jau 20 metų iuio 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 Vyru, Mo
tery ir Vaiky ir taisome DANTIS.

Ateidamas atsinešk šį apgarsinimą.
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Tel. 1990 Roxbury
DR. M. J. KONIKOW

548 Warren Street
Prieš Elm Hill Ave.

ROXBUR^, MASS.
Valandos: 2-J ir 6-7 P.

Ncdčllomls 2-4 . *M.
Kalba rusiškai, vokiškai ir ang
liškai. '
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DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA jOLSELIS
Vyno, Visokių Likierių, Degtinės, Rusiškos “Monopolkos”, 

Šampano, Alaus, Bliaus i^visokių importuotų gėrimų.

Kas atsilankys pas mus ir nusipirks ant švenčių kokiy nors gėrimų, tas 
gaus dovanų PUIKU KALENDORIŲ. Atsilankykite po šiuo adresu: 
Taipgi duodame kalendorių ant torielky su prezidentų paveikslais. Kurie 
negalit atsilankytvpas mus, tai reikalaukit per laiškus, o męs prisiųsim 
orderius per expresą. Rašykite lietuviškai.

WILLIAM ZAKON & CO.
21-23 Cross St., K"m^ ânrdkettsų8u^enet0,‘ Boston, Mass

GERI KAMBARIAI.
iČas nori gauti gerus kambarius 

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

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

r

Perkant žiūrėk, knJ buty ta markė, 
o gausi teisingai.

Geriausia gyduolė nuo Skaudėjimo 
Galvos, Kataro, Pečiy, Krūtinės, Šo
nuose, Reumatizmo, Šalčio, Neuralgijos 
ir įkandimo visokiy vabaliuku.

Egiutero No. 1. 
Egiutero No. 2. 
Žinijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis - 
Treianka 
Limmentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Balsamas 
Antylakson dėl Vaiky 
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 apsti' 1 

Galvos SI
Lašai nuo Danty Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir 

Prakaitavimo Kojy
Geležinis Sudrūtintojas Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaiky . - 25
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 
Gyduoles nuo Grippo 
Plaukų Apsaugo toj as 
Muilas Plauku Saugotojas 
Milteliai nuo Kepeny 
Valytojas Pienių Drabužiuose - 
Rožės Balsamas 
Kinder Balsamas 
Bobriaus Lašai ,-
Švelninlojas - 
Kraujo Valytojas t - 
Nervy Ramintojas 
Egzema arba Odos Uždegimas 

pas Vaikus - 
Groblevskio Pleisteris 

(Kaštavolo)
Painada Plaukams
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 
Gyduolės nuo Riemens 
Vengriškas Taisytojas (Įsų 
Inkstų Vaistas (mažesnė) 
Inkstų Vaistas (didesnė) 
Akinės Dulkelės - • - -
Gydymas nuo uždegimo Danty arba 

abelnai Skausmo ir Škorbuto 
Gyduolės ir Mostis nuo Parkų 

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

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

ALB. G. GROBLEWSKI
COR. ELM & MAIN STS.. PLYMOUTH. PA.
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50,000
KNYGŲ

50c.
ir $1.CO 

35c. 
25c. 
25c. 
25c.

35c
25c

75c.

10c.
10c.

25c 
25c 
25c.
50c.
35c. 

$2.00 
$1.00
$1.25

25c.
25c.

25c. 
$1.00 
25c.

$1.25

$2.00
$2.00

$50
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Vysai Dykai Del Viru
Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk del vyru 

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gai 
atgauti vyriškumą, isigyditl nuo uznuodijima *krauja 
arbasypili, nubieginia sieklos, patrotitu stypribe, pučkrts 
ir kitus išmietinius, negromulavima, : patroti.u 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, rum - 
tizma, gonorrhoea, arba triperi, naujai įgautas lygas, 
strietura irvysasvyru lygas, gal būti Išgidomas sava 
naniuse privatiškai, slapta ir labai pygiai. e

Ta, dykai įgauta knyga, pasakis jums kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditl. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katros ture žinoti kožnas vedes arba 
nevedės vyras. Ta knyga yra parašita par Dakta»a, 
katras afsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku 
lygu. Tenivkit, jog ta knyga yra siustą vyeai dykai, 
tižmokani už pačio, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adresa ant 
Šeiniaus paduotu kuponu, katrų siusk niurni Sendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & CO., L 906 22 Fifth Avenue, CMcmm

Godotinas Tainist i: Pagal Tamistos prižadiejma, aš noiiečjau 
jogTaiuistaprisiuutuniei man vys*! dykai včna jusu knyga del Yį,ru.

Steltas

AIVAKORTES
Kmn gi Laivakortes pirkt pas kokį ten žydelį, kad galima gaut pas lietu
vį agentu atvažiavimui ir išvažiavimui net 9-niy kompanijų l-mos, 2-ros

Čia ir PINIGUS jums pasiunčia į visas pasaulio dalis greitai ir pi
giau negu kur kitur. Važiuojantiems Lietuvon parūpinu gubęrskus paš- 
portus, taipgi ir atvažiuojantiems jokios baimės nėra pereit rubežių 
(gronyčia). Važiuojančius patinku ant stočiy Bostone ir New Yorke, 
nes aš užlaikau 2-offi«u. Norėdami Pinigy siųst ir pirkt Sifkorčių. pra
šykit aplikacijos, pridėdami už 2 c. stempą iš jums artimiausio offiso.

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




