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AMERIKOJ
Audėjai dar laikosi.

The Call, 21 yas. d. rašo, 
kad streiklaužiu yra tik 20%. 
Bet dabar ju dar mažiau bus, 
nes visi geresni darbininkai 
streikuoja, o streiklaužiai la
bai mažai išmano savo ama
tą. 20 vas. buvo toksai at
sitikimas. Netoli nuo fabri- 
kos mergina Resnit paklausė 
vieno senio, kur jisai einąs. 
Tas atsakė į darbą. Tuomet 
Resnit ir jos draugė smagiai 
senį apkūlė. Atbėgo milici- 
jonierius, bet ir tam šautuvą 
atėmė. Galu gale vistik tą 
smarkią merginą pavyko su
areštuoti.

Dabar ties fabrikomis 
vaikščioja daug merginu, ku
rios atkalbinėja streiklaužius 
nuo darbo. Apie tai prašė 
darbininku ir Haywood.

21 vas. pasibaigia abieju 
pusių tardymas Ettoro bylo
je. Mergina Gaeta Zurwell 
po prisiega liudija, kad Oną 
Lo Pezzi nušovęs poliemonas 

. Oscar Benoit. Tasai polie
monas buvo teisme, bet nu
sidavė nieko negirdįs.

Atstatytas policijos perdė- 
tinis. Jau paskirtas naujas.

W. Bergeris dabar vieši 
Bostone. Jisai pasakė, kad 
įneš paklausimą kongresan 
apie ' peržengimą Woolen 
kompanijos teisių kaslink už- 
mokesnių. Woolen kompa
nija norėtų, kad audėjai už
siganėdintų chiniečių uždar
biu. Bet tai negalimas esąs 
daiktas.

Subatoj žada išvežti naują 
vaikų partiją į Philadelphią.

Pageiba iš kitų miestų vis 
auga. Tai priduoda strei- 
kieriams narsumo toliau tęs
ti kovą.

Teismai vis perdėm palai
ko kapitalistu pusę. Kuomet 
moterįs atkalbinėjo streik
laužius, tuomet atėjo jų iš
vaikyti policija ir milicijonie- 
riai. Trįs moterįs jų nepa
klausė ir likos suareštuotos. 
Viena iš jų gavo užsimokėti 
$10.

21 vas. žmonės veržėsi įei
ti į teismą, kur perkratinėjo 
Ettoro bylą. Tuomet pašauk
ta didesnė sargyba, kad žmo
nės varu neįsiveržtų.

Streikieriai tiki, kad galų- 
gale Ettor vistik bus paleis
tas. Perdaug jau yra liudi
ninkų, prirodančių jo nekal- 

t tybę.
22 vas. tardymas Ettoro 

byloj pasibaigė. Dabar jo 
reikalai bus pavesta nuspręs
ti Grand‘Jury. Buvusiam 
streiko vadovui reikės laukti 
iki balandžio m., nes ant pa
rankos jo nepaleidžia.

Streikieriai išleido ironišką 
atsišaukimą, kuriame klau
sia.

Ar Massachusetts yra 
Amerikoj?

Juk Mass, apšauktos karės 
teisės!
' Žmonės neleidžiami ant 
parankos!

Nėra žodžio laisvės ir su
sirinkimų.

Neteisuotas areštavimas 
žmonių.

Daleista nešioti ginklus 
(milicijai) ir t. t.

Gyvenimas pabrango 
ant 25%.

New York, 22 vas. N. Y. 
Association for Improving 
the Condition of the Poor ap
skaitė, kad šiais metais, su
lyginus su pereitais m. (sau
sio mėn.) gyvenimas pabran
go ant 25%. Daržovės ir 
bulvės pabrango beveik du 
sykiu, kava pabrango 6c. ant 
svaro, bačka • bulvių ant 
$1.75, kiaušiniai, 10c. ant tu
zino, cukrus ant svaro, lc., 
pomidorai 2—3c. ant kenos 
(dėžutės), kukurūzai 2c. ant 
kenos, miltai pabrango nuo 
50—75c. ant bačkos.

O kiek pakilo algos per tą 
laiką, rodosi, nereikia aiškint.
' Nelaimės ant gelžkelių.

North Adams, 21 vas. Tu
nelyje susidūrė du traukiniai 
tavorinis ir pasažierių. Žuvo 
keturi žmonės. Tiktai ačiū 
sumanumui inžinieriaus pa- 
sažierinio traukinio keleiviai 
išliko gyvi, nes spėta pa- 
traukt atgal. Dabar tunelyj 
dega karai.

Pereitą nedėldienį ir buvo 
kelios nelaimės ant gelžkelių 
ir žuvo^apie dvidešimtis žmo
nių.

Sukilimas.
Cape Hittie, 21 vas. Ant 

Haiti salos vėl sukilimas. 
Buvo mūšis tarp valdiškos 
kariumenės ir re^liucijonie- 
rių. Valdžios kareivių žuvo 
40 ir daugelis sužeista.

Mexikoje.
Mexico City, 21 vas. Visą 

naktį tęsėsi mūšys tarp val
džios šalininkų ir Zapatisfų. 
Mūšys įvyko ties Santa Ma
ria, Morelos provincijoj. Da
lyvavo keli pulkai. Maderos 
kareiviai naudojosi mūšyje 
mašininėmis šaudyklėmis 
(machine guns). Revoliuci- 
jonieriai turėjo pasitraukti, 
bet mūšio jie nepralaimėjo, 
nes valdžios kareivių dau
giau žuvo, negu revoliucijo
nieriu.
Pats sau operaciją pasi

darė.
San Francisco, 21 vas. Dr. 

Bertren F. Alden, francūzų 
ligonbučio užžiūrėtojas pada
rė pats sau vidurinę operaci
ją. Jisai sirgo “appendici
tis” liga. Tai dar pirmas at
sitik i mas ch i ru rgi joj e.

Atsiminė seną grieką.
Washington, 21 vas. Se

nas kareivis iš laikų civiliš
kos karės atsiminė, jog jisai 
pavogęs buvo mulą. Per sa
vo kunigą .jisai pasiuntė iš 
Indianos valstijos valstybės 
sekretoriui $200.

Roosevelto muzika.
Tasai gudrus politikierius 

laikė prakalbą Columbus, 
Ohio. Jisai pasakė:

“Aš tikiu į tikrą demokra- 
tiją. 1

“Turtas turi būti tarnu, 
bet ne ponu.

“Augščiausia (valdžios) už
duotis apsaugoti y patą!

“Kiekvienas valdininkas 
turi rūpintis visupirma saviš
kiais piliečiais.

“Privilegijos turi būti pa
naikintos mūsų nacijonališ- 
kame gyvenime.

“Męs stojame pirmiau už 
žmogaus teises, nei už turto 
teises.”

Paskui dar pasisako tikįs į 
referendumą ir kitas laisves.

Užveda vyras savo muziką 
prieš rinkimus! Tiktai jau 
mažai ^kvailių, kurie įtikės į 
tuos prižadus trustinįnkų ir 
kapitalo aniolo-sargo.

UŽSIENY}
Chinų republikoj.

Pekinas, 19 vas. — Repu- 
blikos prezidentas Yuan -Shi- 
Kai parengė atsiliepimą į vi
sas šalis, kuriame praneša 
apie savo išrinkimą preziden
tu ir kviečia svetimas valsti
jas pripažint chinų republi- 
ką. Bet menama, kad val
stijos tiktai tuomet pripažįs 
naują republiką, kuomet su
sidarys pilnas ministeriu ka
binetas.

Išleista parėdymas, kuriuo 
tapo panaikintas senasiš ka
lendorius ir įvestas vakari
nis metskaitlius.

Paskutinis šventimas chi- 
niškų naujų metų praėjo ra
miai.

Nanking, 20 vas.—Senasis 
prezidentas Sun-Yat-Sen ir 
jo draugai, o taip-pat ir tau
tiškas susirinkimas kviečia 
Yuan Shi-Kai’jų, kad ko- 
greičiausia atsilankytų Nan- 
kingan, nes reikią išrišti dau
gybes svarbių reikalų.

Shanghai, 21 vas. — Chi- 
nuose dabar badauja apie 6 
milijonai žmonių. Upės bu
vę taip patvinusios, kad nie
ko nebepaliko. Vyskupas 
Graves išsiuntė prašymus į 
visas bažnyčias, kad rinktų 
aukas. Menama, kad aukų 
reiksią mažiausia $1,000,000 
bent ant pirmo laiko.

Mandžūrijoje sukilimas.
Per revoliuciją atsidalino 

nuo Chinijos viena šiaurinė 
provincija Mongolija. Tai 
buvo padaryta po Rusijos 
įtekme. Dabar prasidėjo di
delis judėjimas Mandžūrijoj. 
Tenais nori palikti šeiminin
kais japonai. Jie neįsileidžia 
chinų kariumenės.

Londonas, 21 vas.-Iš To
kio praneša, kad japonai 
siunčia kariumenę į Mandžū- 
riją. Jie sako, kad Chinuo- 
se dabar nėra jokios valdžios 
ir viešpatauja anarchija.

Bet taip visados aiškinasi 
visokie gobšai, kurie nori 
svetimą žemę pagrobti.

Milžiniško streiko be- < 
laukiąnt.

Londonas, 21 vas.— Su di
džiausiu nekantrumu visų 
laukiamas kalnakasių strei
kas.

Ministeriu pirmininkas As
quith kvietė kalnakasiu va
dovus atsilankyti pas jį 22 
vasario. Valdžia vis dar ti
kisi sutaikysianti abi pusi.

Kalnakasiai ir kompanijos 
vedė 20 vasario derybas, bet 
didžiuma kapitalistų nenori 
susitaikyti. Tiktai 2 anglia- 
kasyklos tinka išpildyti dar
bininkų reikalavimus kaslink 
užmokesnio minimum.

Prie streiko rengiasi ir lau
kia nekantriai visi geležinke
liai, miestų valdybos, oteliai, 
daugybės fabrikų, Keli fa
brikai net sustojo. Visi ruo
šia kodaugiausia anglių, kad 
turėti nors ant kokio mėne
sio. Kuomet nebus anglių, 
tai turės sustoti ir daugybė 
fabrikų ir streikas liksis vi
suotinu. To ypač bijosi val
džia.

Išduota paliepimas, kad 
komažiausia naudotųsi angli

strei-

mis. Kainos ant anglių jau 
dabar labai smarkiai prade
da kilti.

21 vas. atsibus tarptautiš- 
ka angliakasiu konvencija, 
ant kurios bus aptartas klau
simas apie viso pasaulio an
gliakasiu streiką.
Miesto darbininkai 

kuoja.
Iš visos Anglijos praneša 

apie streikus.
Londonas, 20 vas.—Mieste 

Stalybridge darbininkai, ku
rie valo gatves, uždega lem
pas ir tt., jau sustreikavo. 
Reikalauja algų pakėlimo ir 
sugrąžinimo 6 pavarytu tram
vajų darbininku.

Areštavo kunigą.
Tokio, 19 vas.—Japonų po

licija areštavo presbiterionu 
mokyklos perdėtinį, ameri
kietį. Jį kaltina, kad daly
vavo suokalbyje su Korėjos 
patrijotais, kurie nužudė Ko
rėjos general-gnbernatorių 
markizą Terauči.

Mat, japonai po rusų-ja- 
ponu karės paglemžė Korėjos 
šalį ir įvedė ten savo tvarką. 
Korėjiečiai ir buvo nudėję 
tą general-gubernatoriu.

Naujas kabinetas.
Christiania, 21 vas.—Susi

tvėrė naujas ministeriu ka
binetas. Pirmininkas likosi 
Bratlije. .
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RUSIJOJ

Paryžius, 19 vas.—Greitu 
laiku Francijos atstovu na
mas svarstys klausimą, kaip 
padarius iš Paryžiaus uostą. 
Mat, upė Sena labai tankiai 
patvįsta ir atneša labai di
delius nuostolius miestui. 
Per potvinius žūva daugybės 
žmonių. Dabar norima Se
ną dikčiai pagilink Tuomet 
nebus potviniu, o ir į Paryžių 
galės atplaukti dideli laivai. 
Tuomet Paryžius pakils iš 
pramonės atžvilgio ir bus ap
sisaugota nuo potviniu.

Lėk i o to ja i.
Paryžius, 21 vas.—Lakū

nas Jules Vedrines rengiasi 
su d-ru Charlatt skrįsti orlai
viu į Pietų poliu (žemgalį). 
Prie tos kelionės jie rengsis 
kelis metus. Dalį savo ke
lionės jie mano atlikti gar
laiviu, o kuomet jau negalės 
toliaus garlaiviu važiuoti, 
tuomet lėks.
\ Munich, 20 vas.----Lakūnas 
Reutrel lėkė per 21 minutą 
ant savo aeroplano su 4 pa- 
sažieriais. Pakelti tiek žmo
nių ir taip ilgai laikyties ore 
dar nebuvo pavykę nei .vie
nam lakūnui.

Vilius II pyksta.
Berlynas, 20 vas.--Parla

mento vice-pirmininkas soci- 
jalistas Scheidemann atsisa
ko dalyvauti deputacijoje 
pas kaizerį, kad pranešti jam 
apie parlamento darbu pra
džią. Jisai visai nenori eiti 
išvien su laisvamaniu-prezi- 
dentu Kaempfu.

Kaizeris gi sako, kad jei
gu jie visi sykiu neateis, .tol 
jisai nepriims nei vieno. Ar
ba visi sykiu, arba nei vieno.

Socijalistai spėja, kad kai
zeris nepatvirtįs Scheideman- 
n’o parlamento 
ninku.

i 'V'į:

sa-

vis

iš-

Žada atsisakyt.
Lenku Dūmos atstovai 

ko, kad jeigu bus galutinai 
atskirtas Cholmas nuo Len
kijos, tuomet jie atsisakys 
nuo atstovavimo ir Dūmoj 
nebliksią jokio tikro lenko. 
Tai būsianti vieša demons
tracija. Bet tokios kalbos 
jau nekartą kildavo, bet iš 
to nieko neišeidavo.

—Peterburge žadama šiais 
metais sutaisyti tautu svei
katos parodą. Parodoje kvie
čiama dalyvauti visos tautos. 
Dabar praneša iš Krakovo, 
kad lenku gydytoju komite
tas nutaręs, jog lenkai gy
dytojai į tą Peterburgo pa
rodą nevažiuotu. Santikiai 
lenku visuomenės su rusu 
valdžia ir juodašimčiais 
eina aštryn.

Nežmoniškumas.
Aleksandrovske buvo

plėšta valsčiaus raštinė. Ke
letą suėmė ir pasodino kalė
jimam Dabartės suimtųjų 
žmonos praneša vyriausybei, 
kad ju vyrus kankina, laužo 
kojas ir rankas, troškina, no
rėdami tokiu būdu prispirti, 
kad prisipažintu.

Laikraščiai dar daug rašo 
apie kankinimus Kansko 
mieste. Visus įtariamus kra- 
sos išplėšime, ten taip ne
žmoniškai kankino, kad jie 
net apmirė. Budelius už tai 
nenubaudė.
Ir pats paragaus kalėjimo 

duonos.
9 vas. d. Kijeve suareštuo

tas pulkininkas Kuliabko, 
buvęs pietų Rusijos slaptos 
policijos viršininkas. Laike 
jo viršininkavimo užmuštas 
pereitą rudenį Stolypinas. 
Bet iš tos bylos jisai, kaip 
gabus žandaras, būtu išsisu
kęs. Šiuo kartu jisai klimpo 
dėlei iždo pinigu vogimo. 
Mat, jam, kaipo žymiam žan
daru viršininkui, buvo slaptai 
skiriami labai dideli pinigai 
revoliucijonieriu gaudymui. 
Dalį tu pinigu jisai ramiai 
sau dėjosi į savo kišenių. Jau 
pačioje pradžioje savo tar
nystės jisai buvo labai prasi- 
vogęs. Bet kas galėjo drįs
ti tarti žodelį prieš tokį 
žvaigždėtą poną!

rin-
Ru-
su-

Rudenį turės atsibūti 
kirnai į ketvirtą Dūmą, 
sijoj nėra nei žodžio, nei 
sirinkimų laisvės. Tik juo- 
dašimčiams galima drąsiai 
tverti susivienijimus, drąsiai 
rašyti. Bet visgi valdžia 
smarkiai bijosi rinkimų. Pra
voslavu vyskupai liepia dva
siškiams stoti į juodašimčiu 
eiles. Visur daroma daugy
bės kratų•

Ypač atsižymi Nižni-Nov- 
gorodo gubernatorius. Savo 
gubernijoje jisai iškrėtė dau
gybes popu, daktaru, moky
toju, vienu žodžiu tariant, 
visus pirmeiviškesnius žmo
nes. Kas jam netinka, jisai 
gali liepti išvažiuoti į kitą 
guberniją, arba ir su savo 
policija išgabenti.

Neleidžia kalbėti.
Mintaujoj laike prelekcijos 

profesoriaus Gredeskulo,kuo-

met prelegentas priėjo prie 
klausimo apie terrorą, polici
ja sustabdė kalbėtoją ir lek
cija nutrūko. Tą-pat lekci
ją kituose miestuose Gredes- 
kul laimingai pabaigė.

Mat, kožno miestelio poli
cija turi savo įstatymus.
Vagis apvagino vagius.
Rusijos valdžia siuntinęja 

vadinamus revizorius į visus 
kraštus, kad tie gaudytu ka- 
zionu pinigu vagius. Tie po
nai revizoriai iš tokio jau mo
lio drėbti, kaip ir kiti caro 
činovninkai? Bet prie ju sun
kiau prikibt, nes ima rečiau 
kišius, bet semia giliau. Da
bar tokis revizorius Medem 
jieškojo vagiu tarp Sibiro 
geležinkelio valdininku- Kaip 
užleido savo tinklą, tai žuvu 
knibždėte knibždėjo. Tarp 
vagiliu atsirado geležinkelio 
vyresnysis, jo padėjėjas, ko
mercijos viršininkas, mažes
ni revizoriai, daugybės inži
nierių. Nekuriuos jau pava
rė, o kitus dar žada pavary
ti nuo vietų-

Mat, caro valdžia žiūri ly
gybės: ligšiol vieni dėjosi į 
savo kišenius, o dabar kitu 
eilė atėjo. O šiaip jau, se
nieji būtu perdaug turėję.

Studentai buntavojasi.
Jau kelissyk rašėme, kad 

valdžia pavarė geresnius pro
fesorius iš Maskvos ir Peter
burgo universiteto. Ju vie
tas paveda visokiems mokslo 
lapskurninkams, * kuriems 
nerūpi mokslas pakelt, o tik 
šilta vieta gaut. 8 vas. dieną 
Peterburgo universitete turė
jo skaityti lekciją iš kitur at
keltas toksai valdžios pa
stumdėlis. Susirinko per 
1000 studentu- Bet, kaip tik į 
jis pradėjo skaityti, tuoj pa
sigirdo riksmas, švilpimas:

—Šalin su tokiais4profeso
riais!

—Čia mokslo vieta, o ne 
kazionas stalas!

—Mums nereikia ministe- 
rio bernu!

Tuomet atėjo į salę univer
siteto- rektorius ir mėgino 
studentus gražumu nura
minti. Bet nieko iš to neišė
jo. Taip ir negavo tašai, car- 
bernis tęsti savo lekcijos.

Studentai padarė dar suei
gą. Vos tik spėjo jie išsi
skirstyti, tuoj pasirodė poli
cija.

Vėl byla.
Dašnakcutiuno partijos by

la (teisia 150) nusitęs kelis 
mėnesius.

Dabar Varšavoje teisia 
vyskupą Ruškevičiu (suval
kietį lietuvį, bet sulenkėjusį) 
ir kelis Varšavos kapitulos 
kunigus, dėlto kad šie neno
rėjo pripažinti mariavitiško 
šliubo. Jie, kaipo geri kata
likai, laiką mariavitus ereti
kais.

Valdžia šį kartą užtaria 
tikėjimu laisvę, ne dėlto, kad 
jai tai patiktu, bet tik dėlto, 
kad jai patinka suskilimas ka
talikų tarpe.

Patupdė .redaktorių.
Darbininku rusiško laik

raščio “Zviezda” redaktorių 
patupdė į kalėjimą ant 6 mė
nesiu.

“Permskij. Kraj” nubaudė 
ant; 500 rub., 
Žizn” ant 3000.

Ir taip ęinasi 
nos. ’ x

LIETUVOJ

Lodzinskaja

diena iš die-

TĖVYNES GARSAI.
Bulotos taktika. Kilus 

Dūmoje klausimui apie Len
kijos (taigi Suvalkijos) mies
tu savyvaldų kalbą, labai 
tankiai pradėta minėti ir Su
valkų gub. atstovo A. Bulo
tos veikimas* Tasai atsto
vas, žiūrėdamas lietuviu rei
kalu, nenori susikivirčyti su 
kitomis tautomis, nes iš to 
tik pelno rusu valdžia. Jisai • ‘ 
taip pat priešingas Suvalkų 
gub. atskirimui, nes tuomet 
valdžios bernai geriau galė
tu susitarti, kaip engti Lie
tuvą. Toji Bulotos taktika 
baisiai nepatinka renegatui 
Smetonai ir jo davatkai “Vii-* 
čiai”. Kožname “Vilties” 
N-ry Bulota gauna pipiru. 
Bet nei <jo rinkėjai, nei šiaip 
visi teisybės žiūrinti žmonės 
už tai jį nepeikia. Rudenį 
per naujus rinkimus davat
kos, turbūt, jau balsuos prieš 
Bulotą.

Žmonės dar tamsus. “Ry
gos Naujienos” (N3) rašo iš 
Žagarės (Kauno g., Šiaulių 
p.): “Nemažą tamsumą pa
rodė didesnioji Žagarės rink
tiniu dalis per paskutiniąją 
savo sueigą. Toji sueiga 
svarstė sumanymą apie ati
dengimą 4-klesės mokyklos.'" 
Mat, mokyklų administraci
ja, atkreipus atydą į mokyk
lų stoką Žagarės-Joniškio s 
apielinkėje, sumanė viename 
tu miesteliu įkurti mokyklą, 
jei tik miestiečiai duos žemę 
mokyklos pastatymui, o val
stiečiai ją pastatys.”

Nei valstiečiai, nei mies- 
I Piečiai nedavė žemės ir atsi
sakė statyti. Nereikia jiems 
mokyklų. Teisybė, nekokios 
dabartinės mokyklos, bet jos ' 
vis geresnės, negu ju visai 
nebūtu.

Nabašninkė “Šviesa”. 
Laikraščiai praneša, kad tik 
dabar atsibus dar 1909 me
tais uždarytos švietimo drau
gijos “Šviesa” susirinkimas, 
kuriame bus nutarta, kam 
pavesti likusieji draugijos 
turtai. Bet sunku bus susi- • 
rinkti šviesiečiams, nes ju 
dabar visur pilni kampai.

Smarkus general-guber- 
natorius. “Viltis” talpina 
pasokojimą, kokiais keliais 
prieš 10 m.išgauta lietuviams 
šv. Mykalojaus bažnyčia. 
Tarp kitko tenais tilpo gra
žus aprašymas, kaip tasai 
caro bernas sutiko lietuvių 
deputaciją. Įėjęs prie lietu
viu jisai ‘‘pradėjo šaukti, kad 
lietuviai trukdą jį, kad čia 
jie kelią maištą, kad jie pa
tįs esą netikėliai.” Malinau
skas bandė jam paaiškinti, 
bet gen. gubernatorius dar 
labiau ant jo suriko.” Tuo
met pradėjo aiškinti D-ras 
Damaševičius ir instinktyviš- 

■ kai rankas išskėtė: “to jau 
buvo gana. General-guber- 
natorius suriko: “Kaip jūs 
drįstate mane perkirsti. Ir 
dar rankomis mosuoti. Aš 
paliepsiu jus visus čia per
rišti, perrišti!” šaukė kas 
kart vis smagiau.”— 
' Taip buvo prieš 10 m 
O dabar ponus viltininku 
atsisėst paprašytų ir turėtų 
labai gražiai apie ką pasi 
šnekėti.
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SPAUDOS BALSAI. S“
Gavome jau 2NN einančios 

iš Vilniaus “Bendrijos”, kuri 
skiriama kooperacijos reika
lams. Nedidelis tai laikraš
tėlis ir eina kartą į mėnesį, 
bet turinio jame gana daug. 
Kas “Bendrijoje” rašoma, 
supažindinsime skaitytojus 
arčiau.

“Draugas” (N7), nuduo
damas didelį mokslininką, 
pasakoja:

“Nuo žvėriškumy nėraliuosl nei lais
vamaniai. Reikia tik atsiminti laisva- 
maniy-anarchisty darbus, Prancūzijos 
bedieviy valdininky pasielgimus su vie
nuoliais, arba Portugalijos vyriausybės 
slaptingą žudjftną jtariamy monarchist - 
ty.”

Kad “kritikuoti” savo prie
šus “Draugas” paprastai su
drebia viską į vieną košę 
anarchistus, bedievius, re- 
publikonus. Taigi tiems laik
raštininkams nerūpi net pa
viršutiniška teisybė.

Bet nors ir juodina p. Kau
po organas francūzy ir por
tugalu valdžią, (kuriu ginti 
męs neapsiimam, nors jos ir 
daug geresnės už Ferrero nu- 
žudytojus), vienok jie visi per
dėm semia savo išmintį iš 
vieno bendro šaltinio: tai 
vargo žmonių skriaudimas ir I 
socijališkos nelygybės gini
mas. Ateis dar, galbūti,lai
kas, kuomet juodvarnija ir 
republikonai gražiai susitai
kys. Tai vienos motinos vai
kai.

“Drauge” tilpo biaurus 
straipsnis kunigo J. Jakaičio 
apie Lawrence’o streikierius. 
Išjuodinta purviniausiom 
spalvomis Ettor ir Haywood 
ir pasakyta:

“Streiko vadovai nesirūpina streiko 
užbaigti. Ramumas jiems nerūpi. Jų 
tikslu yra agituoti kaip galima ilgiaus”.

Wqolen Companija dar il
gai galės išnaudot darbinin
kus. Ji turi dar savo berny, 
tu pačiu vargo žmonių užlai
komu. Tarp tu bernu yra hr 
kunigas. Jakaitis.

Charles Dickens 
Vasario mėnesį anglu vi

suomenė, o su ja sykiu ir vi
sas civilizuotas pasaulis šven
tė dideles sukaktuves: suėjo 
šimtas metu nuo gimimo die
nos vieno iš didžiausiy pa
saulio rašytoju Charles’o 
Dickens’o.

Lietuviai apie jį maža te
žino, bet vertimai jo veikalu 
galima rasti visose kalbose.

Dickensas praskynė anglu 
raštijoje realizmui takus. Li
gi jo viešpatavo Byrono dva
sia, viešpatavo romantizmas.

Kaip ir visame mūsų gy
venime ir raštijoje esama 
įvairiu srioviu, pakraipų. Nuo 
to laiko, kada literatūroje 
paima viršų reališka sriovė, 
pati literatūra ir jos įtekmė 
ant visuomenės gyvenimo de
šimteriopai padidėja. Rea- 
listai-rašytojai sako: raštija 
turi būti atspindis kasdieni
nio žmonių gyvenimo'. Rašy
tojai įkvėpimo sau j ieškosi 
pilkuose dienos margumy
nuose. Žmonės, kurie veikia, 
ju apysakose taip-pat pa
prasti, iš gyvenimo verpeto 
paimti žmonės.

Romantizmas-gi buvo nu
tolęs nuo gyvenimo, jieškąs 
nepaprastumo, dažnai skęs
tąs svajonėse. Tai buvo dau- 
giaus aristokratiška sriovė.
'Bet bujojant gyvenimui, 

kįlant vidutiniai luomui, aris
tokratiškas romantizmas ne
beatsaką jau gyvenimo dva
siai. Naujoji, reališkoji raš
tijos pakraipa, kurios tėvu 
Anglijoje buvo Čh. Dickens, 
turėjo eiti kitokiais keliais.

Realizmas reiškia tikrumą, 
pąpraatumą. Realistas rašy
tojas aprašo gyvenimą tokiu^

perdėdamas, nei ne pagra
žindamas. O kadangi mūšy 
gyvenime reikia daugiau kas 
papeikti nei pagirti, tai ir 
Dickensas daugiaus piešė 
tamsias gyvenimo puses.

Tuomet, kai pražydo 
Dickenso talentas, pradėjo 
nepaprastai bujoti Anglijos 
pramonė. Ji įsigalėjo namie- 
je ir kitur. Bet Dickensas. 
nėjo su galingaisiais. Savo 
romane “Sunkys laikai” ji
sai nupiešė mašinos karalys
tę—pramonės peklą. Fabri
kantas, kilęs iš darbininky, 
patsai perėjo per tą 
peklą, bet, kuomet jisai įgijo 

-galę,jisai virto žvėrimi. Jam 
rodėsi, kad pasaulį turi • val
dyti stiprys, o mažučiams lie
kasi vien klausyti. Pasaulis 
tai amžiny varžytiniy vieta. 
Idealui, grožei, teisybei—nė
ra vietos! Tokia fabrikanto 
nuomonė. Savo “Ameriki
niuose patėmijimuose” jisai 
skaudžiai išjuokė negry ver
giją, atsidavimą aukso ga
lybei, kultūros trukumą. Ji
sai nupiešė tuometinę angly 
mokyklą, kalėjimus, didmies- 
čiy vargą, gobšy suktybę. O 
tuomet Anglijos gyvenimas 
buvo daug tamsesnis. Ir 
DicKensas savo plunksnos 
gale pagreitino kai-kuriy 
blogybiy žuvimą.

Jisai dalyvavo ir visuome
nės gyvenime. Jam rūpėjo 
paplatinimas rinkimy teisiy, 
jisai užjautė tuometiniam 
angly darbininky judėjimui, 
chartizmui.

Savo jaunas dienas varge 
praleido jam teko dirbti fabri- 
kose. Ilgą laiką jo gabumą iš
naudojo visokie leidėjai,kurie 
iš jo darbo dėjosi sau didžius 
turtus. Bet vėliaus jo žvaig
ždė augštai pakilo.

Vistik vargingos savo pra
eities, žmoniy vargy jisai 
niekuomet neužmiršo. Šavo 
didžiame literatiškame krai
tyje, kurį paliko žmonijai, 
yra užrašytas ir jo testamen
tas: meilė ir teisybė.

Tikruoju kovotoju, mūšy 
dieny kovotoju Ch. Dickensas 
nebuvo. Tai buvo ramus iš 
prigimties žmoguj Bet juk 
ir patsai gyvenimas prieš 50 
—60 mėty buvo daug kito- 
niškesnis. Dickenso ideališ
kas žmogus—tai vidutinis 
miestietis, vienas iš šio pa
saulio “mažučiy”. Ty laiky 
darbininkai maža kuom tesi
skyrė nuo smulkios miesčio
nijos, amatninky. Ir tam 
luomui ir Dickensui reikėjo 
kovoti. Bet ta kova buvo kiek 
skirtingesnė nei mūšy dieny 
kova, ji buvo, jei taip gali
ma pasakyt, prastesnė.

Dickens labai augštai sta
tė rašytojaus garbę. Jisai 
prieš nieką nenusilenkdavo, 
niekam nenorėjo įtikti. Pa
sakoja, būk kartą karalienė 
Viktorija užsimanė matyt 
Dickensą, lošiant ant sce
nos. Mat Dickensas buvęs dar 
artistas-my lėto jas. Nuo tos 
garbės Dickensas atsisakė. 
Tuomet karalienė pati norėjo 
atvykti teatran, bet Dicken
sas atsisakė lošti. Savo kriti
ka,savo nenuilstančiu kėlimu 
eikštėn visokiy slėpiamy da- 
lyky, jisai įgijo daug priešy 
iš galingyjy pusės. Buvo jį 
per kelis metus pagavęs laik
raštininko ūpas ir tuomet ji
sai beveik liovėsi rašęs dide
les apysaky knygas, o vien 
tik rašydavo straipsnius.

Jau gera valanda laiko 
praėjo, kaip Dickensas mirė. 
Jo atminti gerbia ir valdžia 
ir galiūnai. Bet taip jau 
visados atsitinka su plunk
snos talentais. Kuomet jie 
numirę ir negali protestuo
ti, tuomet stengiasi juos pasi
savint, pradeda įkelti į padan
ges. Taip atsitiko i 
nu, Schilleriu, Mickevičium,4 
Puškinu... L. Prūseika.

su Byro-.

Rinkimai V okietijos 
parlamentam

Sausio 12-oji yra ne tFek 
rinkimy, kiek, socijalizmo 
diena. Šiais rinkimais vo- 
kiečiy socijaldemokraty par
tija pasirodė stovinti neat
siekiamose augštybėse prie
šais liaudies išnaudotojus. 
Dabar pikčiausiems darbi- 
ninky priešams prisieina pri
pažint, kad vokiečiai socijal
demokratai yra tas pats, ką 
vokiečiai darbininkai. Bet 
reikia žinot, kad vyrai nuo 
21 iki 25 mėty neturi teisės 
rinkti į reichstagą; šitokiu 
būdu socijaldemokraty par
tijos visas trečdalis negauna 
balsuot. Neturi teisės rink- 

~ti nė moterįs,—jy socijalde- 
mokraty partijoj yra į 160 
tūkstančiy. Rinkimo apskri
čiai šiandiena tebebūsta to
kie, kaip jie padaryta 1864 
metais. Nuo to laiko iki šiam 
miestai užaugo nematytai, 
žmonės susispietė miestuos- 
na, kaimas ištuštėjo. Gana 
bus nurodžius, jog nuo 1871 
iki 1905 mėty miesty gyven- 
tojy skaičius pakilo nuo 15 
iki 35milijony. Ir juo to- 
liau, juo miestelėny lieka 
daugiau,—tik 1864 mėty rin
kimo apskričiai nesimaino. 
Iš šito išeina tas, kad Šarlo- 
ttenburgo rinkimo apskritis 
su 260 tūkstančiy rinkėjy 
renka taip-pat vieną atsto
vą, kaip koks kaimo užukam- 
pis su 10 tūkstančiy*). Šitoj 
bjaurioj neteisybėj kunigi
niai bei dvarponiai randa sa
vo jiegoms gaivinantį šaltinį.

Iš viso šiais rinkimais per 
visus vokiečius turėjo teisę 
rinkti 14 milijony 237 tūkst. 
rinkėjy. Visi nerinko, bal
sus padavė tik 12 milijony 
188 tūkstančiai.—Kad kuris 
nors statomy kandidaty bū- 
ty išrinktas, reikalinga, kad 
gauty didesnę paduoty balsy 
pusę. Jei nei vienas renka- 
my kandidaty didesnės balsy 
pusės negauna, tuomet vė
lesniam perbalsavimui eina 
tiedu kandidatu, kas pirmąjį 
kartą yra daugiausia balsy 
gavę. Ir čia jau rinkimai 
galutinai užbaigiama. Iš vi
so reichstagan renkama 397 
atstovai.

Mums nėra reikalo nurodi
nėti čionai, kiek kiekviena 
parti j y gavo balsy, kiek ku
rios kandidaty išrinkta pir
maisiais rinkimais ir kiek jy- 
jy dar per perbalsavimus eis. 
Manome užsiganėdint žinio
mis tik sulyg stambiausiyjy 
parti jy.

Pirmučiausia, kiek už ko
kią stambesniyjy partijy pa
duota balsy? Kad būty vaiz
džiau, sustatome greta šių 
mėty rinkimus su rinkimais, 
kur buvo 1907 metais.

1912 m. 
Konservatoriai 1,149,916. 
Kataliky centras 2,012,990. 
Naci jonai-liberal. 1,671,297. 
Pažangioji žmo

nių partija 1,556,549. 
Socijaldemokrat. 4,238,919.

Įsidėmėję į paduotąsias 
skaitlines, matom, kad soci
jaldemokratai gavo daugiau, 
negu dvigubai balsy už sti
priausią Kataliky partiją ir 
kad socijaldemokraty rinkė- 
jy skaičius nuo 1907 mėty 
pakilo 977,899! Beveik vi
sas milijonas!

.. Esant teisingiems rinkimo 
apskričiams sulyg išrinktyjy 
atstovy skaičiaus taipogi vi
siškai ką-kitą matytume. 
Vienok, nežiūrint į tai, kad 
iš vieno socijaldemokraty at
stovo būty galima priskal- 
dyt dešimtis konservatorių 
ar popiežiniy atstovy, soci- 
jaldemokratų partija šitais 
rinkimais likosi stipriausia 
ne vien balsy skaičiumi, bet 
ir atstovais. Įsižiūrėję į se
nojo reichstago atstovus pa-

♦) Nuo k e d. Šarlotenburge ant so
či jai isto išpuoli 162.711 balsy; tuotarpu 

k atgąleiyiai išrinkta iŠ Ragairies-Pilkal- 
nio 10.008 balsais iŠ Stalupieny—^t6.135.' 

1907 m. 
1,060,209. 
2,179,743, 
1,637,048.

1,233,935. 
3,259,020.

u

gal partijų ir į naująjį reich
stagą, matom, kad visos žy
miausios partijos šitais rin
kimais baisiai susitraukė ir 
supuolė. Kiekviena juju nu
stojo po keletą ir po kelioli
ka atstovu. Tik vienu soci- 
jaldemokratu atstovu skai
čius išsiplėtė su nesulaikoma 
galybe nuo 53 į 110!

Šitais rinkimais visu lais
vesniu ir pažangesniu parti
jų šauksmu buvo: “Šalin po
piežinius ir konservatorius!” 
Jeigu sausio 12 rinkimais 
kiekviena partija rūpinos sa
vais reikalais, tai, likus perbal- 
savimams, prisiėjo susitart, 
kas ką rems. Socijaldemo- 
kratai išanksto apskelbė, kad 
baišūojanties liberalams su 
konservatoriais ir popieži
niais, rems liberalus. Pa
žangioji žmonių partija prisi
žadėjo remti socijaldemokra- 
tus, kur šieji stovės prieš 
konservatorius ir kataliku 
centrą. Nacijonal-liberalai, 
nors per rinkimus ir šūkavo: 
“šalin mėlin-juodžiu blo
kas”, bet, einant perbalsavi- 
mams, ėmė svyruot. Atža
gareiviai gi—konservatoriai 
ir popiežiniai,—vadovaujami 
paties kanclerio Bethmann- 
Hollweg’o, rankom mojuoda
mi, veidmainingai šaukė: 

gelbėkies nuo socijalizmo!” 
ir šiuo tikslu padarė visu de
šiniųjų partijų konferenciją, 
kad susiorganizavus prieš so- 
cijaldemokratus. ‘ ‘Sočijaliz- 
mas eina, gelbėkis!”—šaukė 
ir kvietė konfereneijon libe
ralus. Liberalai atsisakė da
ly vau t. Pažangioji žmonių 
partija nutarė, kad nei vie
nas balsas nebūtu por per- 
balsavimus už konservato- 
rius-dvarponius ir popieži
nius paduota. Atžagareiviu 
partijoms, darant konferen
ciją, rūpėjo ne tiek nuo soci
jalizmo ginties, kiek, prisi
jungus liberalus, palikti vieš
pataut tolimesniam laikui. 
Vieša demonstracija, kur da
lyvautu pažangesnės buržua
zinės partijos, dešiniemsiems 
nepavyko. Per perb’alsavi- 
mus socijaldemokratai ir pa
žangioji žmonių partija pil
dė, ką buvo žadėję. Naci
jonal-liberalai gi ėjo vidurio 
keliu: vietomis jie rėmė so- 
cijaldemokratus prieš mėlin- 
juodžiu bloką, o ne vienoje 
vietoje jie ėjo prieš socijal- 
demokratus ir buvo atžagar
eivių talkininkais. Šitaip elg
damies, liberalai įleido reich- 
stagan, vietoj socijaldemo- 
kratų, geroką atžagareiviu 
skaičių.

Šitais rinkimais iš trim 
paduotu balsų vienas išpuola 
ant raudonųjų socijaldemo- 
kratų. Berlyne penki apskri
čiai išrenka po socijaldemo^ 
kr^tą, o šeštajame, paskuti
niame apskrity socijalistu 
kandidatui tetrūko vos kele- 
tos balsu ir taipogi būtų bu
vęs išrinktas. Jei tikėti laik
raščiu žinioms, kaizeris Vi
lius II nebebūtų likęsis Ber
lyne, jei apskritis, kur ran
das jojo palocius, būtu išrin
kęs socijaldemokratą. Sau
sio 12 d., .kada buvo pirmie
ji rinkimai, kaizeris stovėjęs 
prie telėfono ir klausęsis rin
kimu žinias. Ant rytojaus 
ciesoriškasis rūmas buvęs už
darytas, vakare jame vieš
patavęs graudingas patam
sis. Nebe juokais jausta, kad 
popiežiniu ir dvarponiu val
džiai artinas galas. Ir jisai 
per perbalsavimus prisiarti
no. Reichstago didžiuma da
bar bus iš stipriausios soci- 
ialdemokraty partijos ir iš 
liberalų. Sumaigytąis gi šon- 
kąuliais kataliku centras pro
testuoja prieš tai, ką rinki
mai davė, ir pranašauja, kad 
dabar Vokietijoj prasidėsiąs 
visoks subruzdimas ir ermide- 
ris! Žinoma, nes popiežiniu ir 
dvarponiu galybė supiškėjo. 
Kitaip jau nesiskųstų, įei ne 
socijaldemokraty, bet ju pa
čiu būtu 110 išrinkta.

Jonas Pladiškis.

OU DE MAUPASSANT.

RELIKVIJA.
Gerbiamam kunigui Liudvikui d’Enemar mieste Soissone.

(Pabaiga).
Netrukus jau buvau namie. Dar kar

tą išsiėmiau skrabelę iš kišeniaus, norėda
mas K pažiūrėti • dovanėlės. Išsitraukiu... 
gi mano skrabelė atsivėrus, o relikvija iš
dulkėjusi. Veltui jieškojau kišeniųje; kau
lelis, tokio jau didumo, kaip pusė spilku- 
tės, dingte dingo.

Kaip žinai, mano mielas drauge, ne- 
eami taip jau karštai tikintis žmogus, aš 
manau, kad nenupeiksi mano bereligijiš- 
kumą dabar, turėdamas viltį, jog ilgai
niui galėsiu geru kataliku virsti! Bet jau į 
relikvijas, kurias parduoda gatvės nešioto
jai,aš visiškai netikiu ir tu mane turi,bent 
tame, pilnai paremti. Dėlto ir pražuvimas 
šito mikroskopiško kaulelio visiškai manęs 
nepabaidė. Aš, nieko nelaukdamas, tuo- 
jaus radau kitą kaulelį ir sumaniai jį pri
lipinau skrabelė j e?

Lėkte nulėkiau pas nuotaką.
Vos tik mane pamačius, ji šoko pa

sitiktu ir, šaipydamosi, paklausė: “Ką- 
gi, tamsta, man pervežei?”

Aš nusidaviau visiškai apie dovanas 
užmiršęs. Jinai neįtikėjo. yDar ilgai ji 
manęs gavo maldauti, kol aš išsiėmiau 
skrabelę ir įteikiau jai dovaną. Ji beveik 
apalpo, džiaugsmo apimta. “Relikvija, 
relikvija!” Ir šimtus karty nubučiavo 
brangią dovaną. Man net gėda pasidarė, 
jog aš ją prigavau.

Bet staigu ją pagavo baimė, kuri 
akiemirksniu pavirto į didžiausį nusigan
dimą. Žiūrėdama stačiai man į akis, pa
klausė:

“Ar tamsta esi tikras, kad tai ne 
falsifikuota relikvija?”

“Taip, aš persitikrinęs.”
“Kodėl?”
Čia jau aš, kaip sveikas, suklupau. 

Prisipažinti, kad esu visa tai nupirkęs ant 
gatvės, buvo negalima. Tuomet būčiau 
visiškai pražuvęs sužiedotinės akyse. Bet 
ką-gi tuomet pasakius. Nepaprasta min
tis žaibu nušvietė man protą ir aš pasa
kiau tyliai, tarytum apskelbdamas di
džiausią slaptybę:

“Aš tai pavogiau dėl jūsy.”
Ji pažvelgė į mane savo giliomis ^aki

mis. Jose atsispindėjo džiaugsmas ir be
galinis nusistebėjimas... “Ak, tamsta ją 
pavogei! Kame?”—“Katedroje iš rakos 
su liekanomis 11,000 nekalty merginy,” 
pasakiau aš. Josios širdis smarkiai plakė. 
Nuo didelio sujudimo jinai vos žado ne
teko.

“Ak, tamsta tai dėl manęs padarei,” 
prašnibždėjo mergina. Papasakok gi grei
čiaus visas tos istorijos smulkmenas!”

Dabar jau žengti atgal aš negalėjau. 
Reikėjo tęsti savo rolė toliau. Mano vai
dentuvė sutvėrė puikią, fantastišką isto
riją su mažiausiomis smulkmenomis. Būk 
tai aš davęs 100 franky sargui, kad leisty 
mane patį vieną katedron; kaip-tik tuomi 
laiku taisę raką, bet taisytojy nebuvę ant 
vietos, nes visi buvo išėję valgyty. Tuo
met aš būk pakėlęs' dangtuką, kurį toj- 
pat minutoj gerai užlipinau. Aš spėjau 
ištraukti mažutėlį (o, visai mažutėlį) kau
lelį iš daugybės šventy relikvijy. Paskui 
aš nuėjau pas auksadirbį ir nupirkau pui- 
ky aptaisą, kuris galėjo tikti tokiai brange
nybei.

Aš net visai šauniai sumelavau, kad 
aptaisa man apsiėjo 500 franky. Bet ji 
visai neklausė jau šito paaiškinimo. Ji 
klausėsi mano pasakojimo, nutirpusi iš 
džiaugsmo ir rydama mane akimis. Pas
kui prašnabždėjo: “Ak, kaip aš tave my
liu!” ir puolė į mano prieglobsnį.

Patėmyk, gerbiamas kunige, aš gi 
buvau atlikęs šventvagišką darbą. Aš įsi
veržiau katedron, atplėšiau raką ir išvo
giau šventas relikvijas. Tai, gero katali
ko nuomone,turi būti didžiausiaKnuodėmė. 
Bet Žilberta mane kėlė j padanges. Ji ne
žinojo, kaip gali man atsidėkoti. Vadino 
konogražiausias vardais, net pasakė, kad aš 
tobuliausias pasaulyje žmogus. Tame dva
sios pagavime ji apsireiškė, kaip moteris, 
kaip tikriausia moteris.

Per du mėnesiu aš buvau laimingiau
sias iš visy jaunikly. Ji įsitaisė savo kam
barėlyje, nelyginant kokią mažą koplyčią, 
kad atidavus pilnintelę garbę avies kaule
liui. Josios nuomone, mano prasižengi
mas tai nebuvus nuodėmė, bet prakilni 
šventvagystė, atlikta vardan, karščiausios 
meilės. Kas rytas ir kas vakaras ji kar
štai meldėsi prieš tariamąją šventenybę.

Aš'prašiau jos užlaikyti slaptybę, nes 
—aiškinau jai —mani gali areštuoti, iš
duoti Prūsarps, jeigu būty susekta mano

prasižengimas. Ji ištesėjo š^vb prižade 
ir niekam apie tai neprasitarė.

Bet štai pavasarį ją apėmė neišpasa
kytas troškimas žūt-būt pamatyti mano 
karžygiškumo vietą. Ji taip ilgai ir taip 
karštai meldė savo tėvo, kad jisai nuva
žiuotu Koelnan, jog senis, pagaliaus, tu- ’ 
rėjo sutikti. Bet man apie tai nieko ne
buvo pranešta. Reikia dar pasakyti, kad 
prašydama tėvo važiuoti Koelnan, ji nič
nieko nebuvo pasakiusi, ko ji norinti.-

Gerbiamasis kunige! Man nereikia 
tau sakyti, kad Koelno katedros vidurio 
aš visiškai nepažįstu, nes niekuomet nesu 
ten buvęs. Aš visiškai nežinau, kame ran
dasi ten raka vienuolikos tūkstančiu ne
kaltu merginu. O rasit, ten ir visai nėra 
panašiu relikvijų! Dabar jau man aišku, 
kad gyva dvasia negali dasigauti prie ka
tedros retenybių. Josios labai gerai da
bojamos.

Savaitei praslinkus, gaunu aš nuo jos 
laišką, kame ji paliuosuoja mane nuo žo
džio, ir taip-pat dar laišką nuo tėvo, ku
riame tasai garbingas žmogus paaiškina 
man priežastį vestuvių suirimo.

Pamačiusi raką, ji suprato mano ap
gavystę, mano melą ir mano nekaltumą 
prisiimtoje ant savęs šventvagystėje. Kuo
met ji paklausė sargo, ar neatsitiko kuo
met nors relikvijų pavogimo, tasai tik sal
džiai nusikvatojo. Jam nraža tereikėjo 
aiškint, jog pavogimas negu tik sapne ga
li atsitikti.

Bet tėmyk, kunige! Dabar dėl tos 
priežasties, jog neatlikau šventvagystes, 
jog neišlaužiau rakos,—aš jau nevertas 
rankos savo mylimos sužiedotinės.

Man uždraudė net namuose lanky- 
ties. Veltui aš maldavau, aiškinau,—nie
kas negalėjo suminkštinti jos širdies. Ji
nai stovėjo ant savo ir gana.

Iš to susikrimtimo aš net susirgau.- '
O pereitoj savaitėj mano pusseserė, 

kuri yra ir tavo giminė,—ponia d’Arvill, 
paprašė manęs užeiti pas ją pasišnekėti.

Ji man išdėstė sanlygas, ant kuriu aš • 
galiu turėti viltį, jo^ senoji meilė vėl su- 
grįžš. Aš turiu surasti ir atvežti relikvi
ją kokios nors šventosios,ar nekaltos mer
ginos, bet tikrą, kurios tikrumą būtu pat
sai popiežius patvirtinęs.

Pradedu netekti proto nuo didetio^u- 
judimo.

Tiesa, Ryman galiu nuvažiuoti. Bet 
kaip-gi aš ateisiu pas popiežių ir papasa
kosiu jam savo kvailą istoriją. Pagaliaus 
aš visai netikiu, kad relikvijos šventųjų 
būtu kam nors asmeniškai duodamos.

Ar negalėtum duoti man rekomenda
ciją prie kokio nors kardinolo ar prelato, 
kursai būtu kokios nors relikvijos savinin
kas. Rasi, patsai savo rinkiniuose turi 
kokius nors šventus kaulus?

Išgelbėk mane, brangusai kunigėli, ir 
aš prižadu tau atsiversti dešimčia metu 
anksčiau.

Ponia d’Arvill, kuri prie širdies deda
si visą šitą mano nelaimę, kartą prasitarė:' 
“ta vargšė Žilberta, matomai, niekuomet 

' neištekės.”
Mielas drauge, argi tu gali prileisti 

prie to, kad tavo pusseserė liktųsi auka ši
to kvailo nuotikio? Susimildamas, mel
džiu tavęs, sudrausk jąją, nes kitaip jai' 
reikės likties vienuolika tūkstančiu pir
mąja. • ~

Atleisk man, aš netikęs žmogus; bet 
spaudžiu tave karštai ir myliu iš visos šir
dies. Tavo senas draugas

v . Henrikas Fontall.

Tarptautiški žodžiai.
Dantistas —vardasgydytojaus, ku

ris dantis gydo. Dantų gydymas, tai jo 
speciališkumas. Dantistas tankiai, neturi 
apskrito mediciniško išsilavinimo. Jis tik 
išmano, kaip gydyti dantis.

Darvinizmą s—mokslas didžiausio 
anglu gamtininko Charles’o Darvino. Jisai 
buvo taip-pat vienas iš didžiausiu pasaulio 
gamtininku. Jisai buvo šalininkas tos 
nuomonės, kad gamtoje viskas palengvė- 
lio plėtojasi, būtent plėtojimos eina evo
liucijos keliais. Jojo mokslas griovė tiky
bos pamatus, kuri tvirtino pasaulį esant 
tokiuo jau, kaip ir “pirmoj tvėrimo die
noj”. Darvinas aiškino, kad augštesnes v 
augmenų ir gyvuliu veislės paėjo nucr že
mesniųjų veislių ir kad tos veislės tolydžio 
vis tobulinasi. Jisai savo tardymais išve
džiojo, kad esąs veislių (rušiu) Jšlikimo 
įstatymas, kad išlieką geresniosios veis
les, itioką prisitaikyt prie gyvenimo, o iš
mirštą silpnesniosios. Gamtoje eina kova 
už būtybę, už gyvastį. Tasai jo mokslas 
ir vadinasi darvinizmu.

/
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Dr-stė Liet. Taut. Brol. Pašelpos vardu
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T' R A. IN S I' 13 R Gyduolės sutai- APT1EKA *omos atsakan- - —... čiai pagal viso
kius receptus per registruotą aptiekorių. 
Užlaikome Cigarų, Sodos ir Visokių 
Saldumynų (kendžių). Kalbame lietu
viškai. Atsilankykite!

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

LAISVE 3

. Laisvoji Sakykla

J , /

APIE DARBUS.

Ten buvo daug

Korespondencijos

gyve-

Kiek 4r

To ne
su sode 
išleista 
Užme-

En- 
yra

Ant Town of Lake, Chicago, Ill.
^ADMINISTRACIJA:

Prezidentas K. K. Strzyneckis,
4602 So. Ashland Ave., Chicago, Ill.

Vice-Prez. St. Ragauskis,
x 4612 S. Wood st., Chicago, III. 

Protokolų Rašt. A. A. Poška,
4623 S. Marshfield Ave., Chicago, III.

Finansų Rašt. F. Yaugel,
4606 S. Paulina st., Chicago, Ill.

Iždininkas A. J. Beržynskis,
4600 S. Paulina st., Chicago, Ill. 

Organo užžiūrėtojas A. M. BarČius,

NAMING MOKYKLA
GRAMATIKA angliškos kalbos 

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

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

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

ARITMETIKA mokinimuisi ro-

Enciklopedijai reikalinga 
statistikos žinių.

10
11
12
13

augusiems?.......................
mokina?.............. . ...........

14 Ar yra knygynas?
15 Ar yra liet, sankrovos, pardavyk

los?,......
kokios?1

16 Ar yra liet, karčemy?,.....Kiek?...
Atsakymus rašė (vardas ir pravardė 

rašytojo!.3.
Adresas

“Aidui”, pra- 
mokinties dai-

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

Ką-nors užsisakydami visada ad-‘ 
resuokit taip:

“LAISVĖ”
242 Broadway, So. Boaton. Maas.

—Zinai ką, diede; 
tavęs nutariau wisą

Reikalingas vyras.
Reikalingas vyras, kuris norėtų vaka

rais ir Šiaip liuosame laike nuo darbo 
užsidirbti pinigų, pavaikščiodamas savo 
apielinkej tarp draugų, pažįstamų ir 
kitų žmonių. Kiekvienas šiek tiek 
smarkesnis vyrukas gali padaryti pini
gų. Męs pamokinsim. Dėl artesnių 
žinių rašykite šiuo adresu:

Manager, Room 29
154 W„ Randolph st., Chicago, III.

Pajieškau aš savo merginos Bronislo- 
vos Mažrimaitės. Abudu Kauno gub., 
Telšių pavieto, Ilakių parap. Mudu 
esam susižiedavę ant korto, bet ji da
bar pabėgo nuo manęs j Bostoną. Mel
džiu atsišaukti.

J. Jonušas,
21 Bridge st., Brooklyn, N. Y:

kundų, su paveikslais (apdary- ■ 
ta)..................  35c

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

P. MIKOLAINIS
Box 62, New York City.

M
M

iK

i aš ant 
isą mėnesį 

pykti. Tu mane visai kvaila 
rokuoji.

—Kvaila aš tave nerokuo- 
1’u?—bet ką aš kaltas, kad 
)ievas tau skūpiai proto da

vė. '
—Ei tu, seni, seni, o dar 

už moterų teises neva kovoji, 
neva lygybės žiūri. Bet kas 
tavo panosėje darosi, tai nie
ko nematai. Kur tavo pro
tas buvo siusti mane tos ci- 
cilistu komedijos žiūrėti, tu 
1‘Aukso Dievaičiu”

—O ką, ar negera kome
dija buvo, ar negerai lošė?

—Tegu jį plynios tokį loši
mą, bet jau aš tuos artistus 
nepeiksiu. Kaip Dievas dėl 
keliu geru sodomiečiu norėjo 
viso miesto pasigailėti, taip 
jau n; aš padarysiu. Dėl ke
liu geresniu ir blogiems at- 
leisiu. Bet pati ta komedi
ja nekam tikusi.

—Kaip tai netikusi? Gi tie 
aukso dievaičiai manė, kad 
visus į savo kišenių įsitup- 
dys, o juos ėmė ir apdurnino 
ir dar tokios jaunos mergai
tės. '

—O kad tave kas imtu ir 
apdumintu, ar tai būtu sma-

Z. J v

—O ką, as nepnesingas, 
jeigu kvailystes pasakosiu. 
Bet pati žinai, kad aš vis ve
liju su jaunaisiais užsidėt, 
negu su seniais.

—Taigi, kada nors jie ims 
ir nušluostys tau nosį. Tik tu 
su jais užsidėk. Aš-gi sakiau 

sakysiu: tu cicilistu teat
rai netikę, nors ir toksai 
“aukso dievaitis”. Seni, iš- 

’ mintingi žmonės, pilnuose 
metuose, visados išjuokiami. 
Jau-jau rodosi jie ima viršų, 
jau ju'laimėjimas, še ims, 
kaip iš piešto, ir iššoks koks 
vokietukas, kokia mergička 
ir tau, senas žmogau, ilgą - 
ilgą nosį parodys. Ar tai tin- 

. ka, ar tai gražu.
—Man net pikta tavęs klau

syt. Kas jau bus, kad koks 
senis suskretėlis paims viršų. 
Juk tai ligoti, amžinai gum
bais, viduriavimais sergą 
žmogystos. Juk sveiko kau
lo juose nėra. Juk ju galvo
je taip tuščia, kaip pas mi- 
nisterius po pietų. Kvailu
mas iššlavė visus sveiko pro
to trupinius, ir tu, mano bo
bute, sakai, kad tokie ubag- 
poniai turi imti komedijoje 
virŠŲ. Juk tuomet komedi
ja nebūtu komedija, o koks 
tai skaitymas iš cnatu kny
gos, iš elementoriaus. Senus 
aukso dievaičius reikia nu
verst, o ju vietoje pastatyt 
žydintį jaunimą! ,

—Tai, mano senis pradėjo 
berti, kaip žirnius iš rėčio 
O aš tik vis ant savo stoviu 
ir gana. Teatrąs turi žmo
nes pašėnayonės mokyti, kaip 
vyresniu klausyt. Tu vis ant 
kunigu užsipuoli. O andai, 
kada jie teatre rodė “švwentą 
Genovaitę”, mano net širdis 
apsalo, net ašaros per veidą 
pradėjo byrėti. Kaip ten iš
mintingai visi kalba, kaip 
teisingi žmonės išaugština- 
mi, o neteisingi smarkiai nu
baudžiami, kokia ten moti
nos prie vaiko meilė, o vaiko 
prie motinos. Ot, tokis \te
atras, tai bent teatras! Nu- 
£jusi į tokį teatrą, tai nors 
grieko nepapildysi. Net grau
džiai apdūmosi savo gyveni-

o ant tos intencijos ir 
ppierėlj sukalbėsi.

bobute, ką • aš 
u. Ta Genovaitė

iegados — tai tik sva-r
on$, tai tik išgalvota. Taip 

nime niekados nebuvo. 
'.'.r pati matai, kad mūšy die
nose nieko panašaus neatsi
tinka. Už teisybę čia niekas 
nepagiria,o tik smarkiai bau
džia. ’ Tai tik senovės kny
gose viskas taip gražiai nu
sibaigia, bet tai tuščias iš- 
mislas, sapnas. Gali būti,kad 
ir smagu taip save nubovy- 
ti, bet visvien reikia, prasi
blaivyti. Teisybė, teatras tu
ri būti mokykla, bet teisin
ga, o ne išmalevota, išsap
nuota. Pajuokimas, pašai
pa, aštrus žodis—tai ir dide- 
i mokytojai. Piktos dilgė- 
ės tiktai piktą žmogų ir iš
mokina. Tavo pamokslu pik
tas žmogus nepaklausys.

nesikreipta prie visuomeniš
ku kaip L.S.S. ir t.t. - • 
x Yra negražu koresponden
tui rašinėti neteisybę ir dar 
pasislėpus po pseudonimu. 
. “Aido” valdyba:

Pirm. V. Gumauskas, 
Rašt. D. Jokšas, 
Ižd. J. Gumauskas, 
'Dirigentas A. Linkus.

N u o R ezl. Dabar išklau
syta abi pusi. Ginčus užbai- 
giam, nes nuo to nustoja ki
ti skaitytojai.

Po lošimui Dailės Mylėto- penkiais mažučiais vaikais, 
j U choras padainavo trejetą < 
dainelių, kurios nusisekė pu- i 
sėtinai.

Pirmiaus, kad kas-nors 
tautiečiams nenusisekdavo 
belošiant, ir kad publika ra
miai neužsilaikydavo, kad 
kas-nors nuo kėdės nuvirs- ; 
davo ar sučiaudėdavo, tai 
tuoj suversdavo tautiečiai bė
dą ant socijalistŲ. Bet da
bar phts savo akimis mačiau, ' 
kad socijalistai užsilaikė kuo- 
ramiausiai. Ant ko jie da
bar suvers bėdą, kad. jie ne
galėjo sulošti? Tai turbūt 
patįs ant savęs, nes nomokė- 
jo rolfy. A. A—čius.

Worcester, Mass.
Lietuviu mūsų mieste yra 

7000. Yra daugybė lietuviš
ku draugijų: Teatrališka kuo
pa, L.S.S. kuopa, S.L.A. 2 
kuopos ir 1.1. Apšvieta lie
tuviu tarpe vidutiniška. Čia 
aš noriu atkreipti atydą į ne
kuriu senberniu papratimą, 
valkiotis iš stubos į stubą ir 
meilihties prie moterėliu. 
Tai yra tikri bepročiai. Kiek 
uždirba, tiek ir praleidžia ant 
rudžio ir cackiŲ. Ypač mo
ka meilinties prie neseniai 
atvykusiu moterų, vedžioja į 
teatrus, pirkinėją prezentus. 
Kas juos gerai pažįsta, tai iš
varo iš namu. Bet yra ir ki
tokiu. Jiems patinka tokios 
“zobovos.”

Man rodosi, nereikia už- 
tarti tokiu bičiuliu, nes jie 
griauja tarpe poru gyveni
mą. Vikrus Vaikinas.

Vandergrift, Pa.
Ir mūsų miestelio lietuviai 

pradeda žengti pirmyn prie 
šviesos. Čia yra dvi pašeb 
pini draugiji: šv.Kazimiero ir 
šv. Juozapo. Šv. Kazimiero 
d-ja, nors jaunesnė, bet turi 
jau ir savo kliubą, į kurį pa
reina “Lietuva”/ “Draugas” 
ir “Saulė”. Dabar nutarta 
išsirašyti dar “Keleivį” ir 
“Laisvę”. Reikia tikėties, 
kad draugija, beaugdama, il
gainiui įsteigs ir knygynėlį, 
kuris čia būtinai reikalingas. 
11 vas. per draugijos susirin
kimą vienas draugas pakėlė 
dar klausimą apie Lawren- 
ce’o streikierius. Kadangi 
draugija dar visai jauna, tai 
iš kasos negalėjo paaukauti. 
Tuomet buvo rinkta ir su
plaukė $11.75, kurie tapo pa
siusti streikuojantiems.

S—lės b—lis.
Nashua, N. H.

Lietuviu yra geras būrelis 
ir gyvuoja visi gerai. " i

6 d. vasario draugystė šv. 
Kazimiero išrinko rinkėjus 
aukoms rinkti Lawrence’o 
streikieriams. Iki 18 d. šio 
mėnesio surinko $57.15 ir pa
ti draugystė da paaukavo iš 
savo kasos $50.00. Taigi iš 
viso nashua’iečiai suaukavo 
$107.15, kuriuos ir nuvežė j 
Lawrence’ą du draugijos na
riu. ■

17 d. šio mėnesio persiski- 
rė su šiuom pasauliu Ciprijo
nas Matočihskas, išbuvęs 
mūsų mieste ilgą laiką ir pri
derėjęs prie šv. Kazimiero 
draugijos. Palaidotas su baž
nytinėmis apeigomis ant liet, 
kapiniu.

Tebūna jam lengva šios ša
lies žemelė.

Julija Rapenienė.
Rochester, N. Y.

11 vas. d. atsibuvo susirin
kimas dr. D. L. K. Gedimino. 
Susirinkimą atidengė prezi
dentas Šmigelskis. Pirminin
kavo K. J. Vaivoda.

Tarp kitko, besvarstant vi
sokius dalykus, neužmiršta 
ir Lawrence’o streikieriu. 
Nutarta paaukauti $10.00. 
Aukos pasiustos Ramąnau- 
skui. Taipgi paaukauta Kot- 
rinai, .„Vasiliauskienei $5.00, 
nes toji moteriškė vargsta su

Ji gyveno Montreal, Cana- 
doje.

Paskui dar buvo pakeltas 
klausimas apie nuteistąjį mi- 
riop Juozapą Radzevičių iš 
Bathania, N/Y., kuris turė
jo būti nužudytas 14 d. v^s. 
ant elektrikos kėdės.

Vienok svetimtaučiai užtė
mi j o, kad tasai žmogus ne
teisingai nuteistas. Taigi rei
dą žmogų gelbėti ir mums.

Tam tikslui Gedimino d -ja 
paaukavo $5 ir dar sukolek- 
;avo $5—taigi tam žmogui 
išliuosuot sudėta $10.00.

Velitina, kad minėta drau- 
giįąjr toliaus taip naudingai 
darbuotųsi ir žydėtu.

Daugelis kitij draugijų čia 
ramiai miega. James?

Brighton, Mass.
. Čia yra gana daug prasi

lavinusiu lietuviu, pareina 
gana daug įvairiu laikraščiu. 
Keli lietuviai turi savo krau
tuves, o taip-pat yra lietu
viška kooperacija.

Bet reikia pridurti, kad 
netrūksta ir karčemų. Dau
gelis nueina į karčemėlę ir 
prageria ligi paskutinio cen
to.

Neseniai čia buvo toksai 
atsitikimas. Keli vyrai, ge
rai įsigėrę degtinės, nedėl- 
dienį drožė prie skerdyklų. 
“Nupirkę” 6 svarus, jau no
rėjo grįžti atgal, bet ant ne
laimės pamatė skerdyklų sar
gas ir nutvėrė nabagus. Rei
kėjo valandėlę prabūti kalė
jime, kol palydo ant kauci
jos. Per teismą gavo visi 
užsimokėti po $10.00.ę'Taigi, 
brangiai buvo pirkta fa mė
sa, nes po $5 už svarą.

Ar tai būtu galėjęs įvykti 
toksai atsitikimas, jeigu tie 
žmonės būtu mylėję skaityti 
laikraščius!

Brightonietis.
Rochester, N. Y.

RE£k ATSAKYMAI.
“AIDUI” Rochestery. Pilnai dėlei 

vietos stokos netalpinom. Bet patsai 
brandolys yre. Ęašant, reikia žiūrėti, 
kad būty daug pasakyta, o mažai para
šyta. f

AUKŠTAKALNIUI. Netilps.

Aš nesuprantu.
Tankiai mane paima žin

geidumas, kodėl tarp tu pa
čiu lietuviu, laisvu socijalis- 
tu ir karštu kataliku toksai 
didelis skirtumas.—E. Cam
bridge, turbūt visiems žino
mas, kaipo dievotu žmonių 
kampelis. Čionais man teko 
lankyties beveik kiekvienoj 
stuboj prie kataliku ir regė
jau labai liūdnu paveikslu. 
Gyvena žmoneliai suvargu
siai. Laikoma daugiausia 4 
merginos, 5 ar 6 vyrai ant 
kvatieros. Tenais, kur vyrai 
dirba avinėse (aviu pjovyklo- 
se), iš lauko įėjusiam išrodo 
tikras aviu tvartas. Daugel 
yra tokiu, kurie nežino, jog 
reikia kojos plauti ir ten oras 
toli gražu nekvepia. Tenais 
-gi, kur vyrai dirba kiaulinė
se, tai stuboj kvepia gyvo
mis kiaulėmis. Čia kaltas 
ąpsileidimas.

Susirinkimu jokiu nemyli, 
išskyrus bažnyčią. Kiti vi
sokie susirinkimai .laikoma 
bedieviškais. Todėl vakarais 
geria sau alutį, o kalbasi 
vien tik apie apatinę kūno 
dalį. Pažįstu tokį žmogų, 
kuris už valgymą pčtnyčioj 
su mėsa, arba už laikraščio 
skaitymą, gatavas gyvastį 
atimti. Tasai pats žmogus, 
susipykęs su savo žmona, pa
griebė, kartą, alaus keisą ir 
kaip paleis į savo pačiukę... 
Gerai kad nepataikė.

Nemalonu gauni įspūdį, 
pasižiūrėjęs į “gerųjų” kata- 
litiku gyvenimą. Jie nepa
žįsta, kas taf yra švaresnis ir 
smagesnis gyvenimas.

Dabar aš persikėliau į taip 
vadinamą lietuviu koloniją 
Cambridgeport.

Čia viskas atbulai dedasi. 
Kiekvienoj stuboj atrasi lais
vamaniu, bedieviu, socijalis- 
tŲ. Ir štai ką aš užtikau: po 
vakarienei vyras su savo mo
terim beskaito sau “Laisvę” 
ir kitą kokį laikraštį. Kitur 
mokinasi teatro lošti, arba 
varo diskusijas. Jų kalbos 
gražios ir paguodoja vienas 
kitą.

Man pasidarė taip malonus 
tas kraštas ir aš dabar nesi
liauju galvojusi: dėlko tuos 
dailiai, švariai ir linksmai 
santaikoje gyvenančius, ku
nigas keikia, o tuos antruo
sius, nieko gero nežinančius, 
ažuot pamokinęs, tiktai džiu
gina dangum, arba dar pa- 
gązdina amžina pekla.

Aldona Giritė.

Paj ieškojimai
Pajieškau švogerio Julijono Dirvai: - 

skio, paeina iš Kauno gub., Telšių pav., 
Elsėdžių miestelio. Jis atvažiavo į 
Ameriką 1910 m. ir apsigyveno Auro
ra, kiek vėliaus susirašiau, bet paskui 
pamečiau jo antrašą. Žinantieji apie jį 
praneškite, už ką busiu labai dėkingas 
ir kaštus sugrąžinsiu.

Juozapas Jonaitis,
8 Hunter st., Montreal, P. Q. Canada.

Pajieškau Antano Varčekauskio.Kau- 
nogubv Šiaulių pav., Viekšnių mieste
lio. Prašau atsišaukti, nes turiu svar
bų reikalą dėl tavęs pranešti arba kas 
kitas apie jį žinantieji praneškite Šiuo 
adresu:

r • , August Zmitra,
304 Vilbur st., Scranton, Pa.

i

Pajieškau savo draugo Konstanto Ab- 
raičio, paeina iš Suvalkų rėd., Senapilės 
pav..Šunskų gmino, Makolų sodž. Gy
vena New Jersey City. Meldžiu atsi
šaukti šiuo adresu:

Mikolas Černius,
573 Turner st., Grand Rapids, Mich.

Rankhead Alb., Canada.
Pas mus yra anglių kasyk

los, kuriose dirba apie 250 
žmonių. Lietuviu mažai. 
Yra labai įvairiu tautu ir gir
dėtis visokiu kalbu.

Kasyklose dabartiniu laiku 
labai silpnai dirba. Iš kitur 
atvykusioms darbas visai ne
galima gauti. Kasyklose da
bar dirbama tik. 2—3 dienos 
į savaitę. Daugelis darbinin
ku vaikščioja be darbo. Jo
kiu spasabu negalima gauti 
darbą. Taip pat visoj Al
bertoj ir British Kolumbijoj 
anglių kasyklos labai žemai 
nupuolę. Priežasties nupuo
limo nežinau.

Todėl ir pranešu apie tai 
tautiečiams, kad liautųsi ke
liavę į tuos kraštus.

Norėdami pagerint savo 
padėjimą, žmonės streikavo 
8 mėnesius. Išlaimėjo dešim
tą procentą ant dolerio. Bet 
kaip tik spėjo pasibaigt strei
kas, tuoj pakilo.kainos ir tuoj 
vėl turėjo prasidėti senasis 
skurdas. K.^Szabas.

Lincoln, N. H.
Popieru dirbtuvėse yra už

tenkamai darbininku ir nau
ju nereikalauja. Patįs darbai 
eina gerai. Taipogi ir girioj 
ne daug darbo yra, kadangi 
medžiu ikvaliai prie dirbtu
vės privežta. F. Ž.

Nuodingos gyvates.
Brazilijoj (Pietinėj Ameri

koj) yra nepaprastai, daug 
gyvačiv^rkurios laiko visus 
šalies ūkininkus baimėj. Nuo
dingųjų veislių yra tik trįs: 
tarškančiosios, koralinės ir 
jararaca gyvatęs. Vienok 
jos kas metai atima gyvastį 
daugeliui žmonių. Vien tik 
San Paolos valstijoj išmiršta 
<as metai po 500 ypatų nuo 
gyvačių įgilimo.

_ Pastaruoju laiku imta rū- 
tintis, kaip išvengus bjau
rios epidemijos. Likos įsteig
tas taip vadinamas Serum- 
Therapeutic Institutas mies
te Butantane, kur pasekmin
gai pradėta gydyt gyvačių 
gilimus.

Išpradžios manyta, kad 
kiekvienos veislės įgilimui 
reikalingį yra atskiri vais
tai, bet toliau ištirta, kad 
galima suvienyti trijų rušiu 
vaistus ir jie pagelbsti nuo 
z>ile kokio iš trijų veislių įgi- 
imo.

Igilimai gydomi tu pačiu 
gyvačių nuodais arba syvais, 
<urie gaunami iš ju gylio. 
Institutas gana brangiai mo
ka už gyvomis atneštas gy
vates. Vietiniai Brazilijos 
gyventojai jas gaudo. Pasi
daro pagalį, viename jo ga
le įskelia taip, kad galėtu 
šliuožį įsprausti.

Institutas turi tam tikrą 
soduką, serpentarium vadi
namą, kur laikomos gyvatės 
kiek galint taip pat, kaip jos 
gyveno laukuose.

Po keliu dienu nuodinga 
gyvatė imama taip, kad jos 
galva rastųsi tarpe medinio 
ratuko, išpjauto lazdutėj. 
Tokiu būdu* ji negali įgilti 
chemikui ir jo pagelbininkui, 
kuris turi ją laikyti. Chemi
kas prikiša tuščią stiklą prie 
jos lūpos ir ji tuoj bando įgil
ti į'stiklą, paleisdama iš gilio 
tamsius nuodus. Nuo kiek
vieno jos gilimo pasidaro vie
nas kubiškas centimetras 
nuodu, kuriuos paskui džiovi
na ir daro iš ju serum įgih- 
mu gydymui.

Serumą daro sekančiu bil
du: Nuodai ištarpinami ir 
įčiepinami į kralikus. Kada 
šitie gyvuliai užsikrečia, t. y. 
kada j u kūne išsidirba daug 
tu nuodu, tuomet iš ju iši
mami nuodai ir vėl ištarpi
nami. Šitie nuodai ir yra 
geri išgydymui kiekvieno 
žmogaus, gyvatės įgilto.

Kadangi gyvatės tankiai 
įgilia nakčia arba niekas ne
gali pastebėti, kokios veislės 
gyvatė įgilę, tad visų trijų 
veislių nuodai sumaišomi į 
krūvą jr jie pagelbsti nuo bi
le kokios gyvačių veislės įgi
limo.

Tokiu būdu daugelio žmo
nių gyvastis lieka išgelbėta. 
Ir juo labiau brazilieciai su- 
sipažįs su tokiu gydymo bū
du, juo greičiau pas juos iš
nyks baimė ir bereikalingos 
mirtįs.

Įgiltas žmogus yra čiepija- 
mas minėtais nuodais ir į 
trumpą laiką pasveiksta.

Brązilietis.

Philadelphia, Pa.
10 d. vasario T. M. D. sta

tė ant scenos trijų veiksmu 
komediją “Aukso Dievaičiai”. 
Buvo pagarsinta, kad loši
mas prasidės lygiai 8 vai. va
kare. Žmonių prisirinko pil
na svetainė, pradėjo ranko
mis ploti ir kojomis trepsėti, 
nes jau buvo 9 vai., o akto
riai nepasirodo ant scenos, iš 
ko galima buvo spręsti, kad 
ko nors jiems stokuoja. Ga
lu-gale atsidengė ir scena. 
Tuoj buvo galima matyti,kad 
aktoriai nemoka savo rolių, 
nekurie skaitė iš knygučių, o' 
kiti laukdavo po keletą minu
čių, kol išgirsdavo suflioriu. 
Pirmą aktą šiaip taip atlošė. 
Antrą aktą pradėjus lošti, 
aktoriai stačiai užmigo, nes 
sėdint pirmose sėdynėse vos 
galima buvo girdėti, o užpa
kaliniai pradėjo šaukti, ran
komis ploti ir kojomis trep
sėti, ,nes jiems nusibodo be
stovint. Atlošus pusę antro 
akto išeina ant scenos Gri
nius ir padėkavoja publikai 
už “ramų” užsilaikymą, ir 
kad daugiaus n'ebjošią—nu
trūko.

svės” parašyta kritika “Ai
do” veikimo.
neteisybės.

Susitvėrus 
dėta skubiai
nu, kad surengus nepoilgam 
koncertą. Mokitasi taip, kad 
turėta net 3 vakarus ant sa
vaitės praktikos. Per 3į mė
nesio buvo surengtas koncer
tas. Dabar pažiūrėkite, kiek 
vakaru išėjo per tą laiką. O 
kiekvienas vakaras, žinote, 
už dyką neapsieina. Po kon
certo turėjom dar nuostoliu 
$12.00. Nenusimini, varė- 
jhe darbą toliau. Neužilgio 
įtaisėme pikniką, iš kurio vėl 
nebuvo pelno. Tiktai pasta
tymas “Velnio—ne boba” at
nešė pelno $25.00. Dabar 
tepasako kritikas, ar turėjo
me pelno, ar ne. Gi kožnas 
praktikos vakarėlis mažiau
sia lėšuoja 50c.

Toliaus mums užmetama, 
kad surengėme vakarus su 
svaiginančiais gėrimais. Bet 
tepasako mums, kuomet ir ka
da kokia-nors Rochesterio 
dr-ja surengė vakarą be al
koholio. Kaslinl< privatiško
“Aido” pasilinksminimo ne
reiktu taip daug užmeti nėti, 
nes tuomet reikėtų rašinėti 
apie visus šeimyniškus ba
lius. Apie pasigėrusį aidietį 
parašyta neteisybė, 
buvo. Ir ant alaus 
viso pro viso buvo 
$4.00 ant 40 ypatų.
timas kaslink jaunu mergai
čių visai neturi pamato. Iš 
viršui aprašyto matyt, kad 
tai ne “Aido” reikalas gir
tuoklystės platinimas.

Šokiai parengiami tokioj 
vietoj, kur yra karčema. Bet 
visame Rochestery kitokios,

■ patogesnės vietos nėra.
Galu-gale užmetimas dėlei 

nerengimo mokslišku paskai
tų. Kodėl su tuo Užmetimu

Rengiamąjai Lietuviu 
ciklopedijai reikalingos 
žinios iš visų Amerikos mies
tu, kiek kuriame gyvena lie
tuviu. Oficialūs žinios Enci
klopedijai bus paimta iš pas
kutiniojo 1910 metu Su. Am. 
Valstijų cenzo. Bet kad cen
zo-žinios ne vienur gali būt 
ne visai tikros, dėl daugelio 
priežasčių gali būt parodyta 
mažiaus lietuviu, negu kur 
jU gyvenama, labai norėtu
me gauti iš pačiu lietuviu ži
nią iš kiekvienos vietos apie 
menamąjį lietuviu skaičių. 
Dėlto prašome skaitytoju, 
kad kiekvienas iš savo mies
to duotu žinią, atsakydamas 
į visus žemiaus surašytus 
klausimus. Laiškus reikia 
siusti adresu. A. Olszewski, 
Enciclopedijos skyrius, 3252 
So. Halsted st., Chicago, Ill.

Surašąs klausimu, j ku
riuos prašome atsakyti:

1 Vardas miesto, kuriame
ni.................. ..................................

2 Valstijos............. .................
3 Kiek yra šiame mieste lietuviškų

šeimynų?.....................................................
4 Kiek pavienių?..................................
5 Kiek yra išviso lietuvių, skaitant

vaikus ir suaugusius....,............................
(Į šituos klausimus atsakant, reikia 

paminėti iš kur gauta žinia, ar pats su
skaitei, ar taip visų menama ir p.)

6 Ar nuo seniai lietuviai Šiame mies
te gyvena?..................................................

7 Kokius daugiausia darbus dirba?...
8 Ar yra lietuviy draugijų? Jeigu

yra, kokios ir kiek jy?........ ......................
9 Ar yra lietuviy parapija?...............

Ar turi savo bažnyčią?.................
Kada bažnyčia pastatyta?.............
Ar yra lietuviy mokyklos?............
Jeigu yra, kokios: vaikams ar su-

Kas

gaunamos “Laisves” spaustuvėj.

ČENSTAKAVO KL1OŠTORIAUS
SLAPTYBES arba kruvini Do- 
mazo Macocho darbai. Su pav.. 15c

LEKCIJOS AITE ATSKIRIMO
ŽENKLUS........................  15c

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

MEILES KARŠTLIGE............... 2Cc
VADOVAS keliaujantiems į Ame- 

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

JAS ANGLIŠKOS KALBOS...25c
TĖVYNĖS LAUKUOSE........... 10c
SOCIJALDEMOKRATŲ PA ŽVAL

GOS IR REIKALAVIMAI  10c

Didžiausia
ČEVERYKŲ KRAUTUVE

Cambridge’iuj
Užlaikau didžiausią krautuvę visokių 
rųšių čeverykų vyrams, moterims ir 
vaikams. Taipgi užlaikau visokių dra
bužių, o ypač naktaizų naujausios ma
dos. Mano tavorai geriausi ir parduo
dami pigiau negu kur kitur. Atsilan
kykite po šiuo antrašu:

J. SHEREIKA
723 Cambridge St. E. Cambridge, Mass. '♦
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Vaikai

SENIAUSIAS RUSIŠKAS

■

50,000

(O 25c. 50c
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taip pat kaip ir suaugusieji 
žmones, įsigyja vidurių užkietė
jimą, pagedimą. Labai švel
nios, o betgi pasekmingos gy
duolės nuo panašių nesveikumų
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Severos gyduoles pardavinėja visi aptiekoriai; jeigu neturi, gali gau
ti. Jeigu vietoj Severos gyduolių duotų tau kokias kitas, tai neimk. 
Žiūrėk, kad būtų ant pakelio padėta pavardė “Severą”. Daktariški 

patarimai per laiškus dykai.
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A. G. Groblewsk i
COR. ELM & MAIN STS., PLYMOUTH, PA. 

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsių Lietuvis ų—Lenkiškų Vaistų

W. F. SEVERA^W^Zr

OFFISAS RANDASI:
30 W. Broadway 

SO. BOSTON, MASS.

Telephone Port Hill 504

ADVOKATAS

Steltas

VIETINES ŽINIOS
19 vas. atsibuvo L. S. S. 60 

kuopos teatras. Buvo vaidin
ta “Aukso Dievaičiai”—ga
na juokinga komedija. Iš 
medžiagiško atžvilgio vaka
ras ’pilniausia pavyko. Pu
blikos buvo labai daug, 
likimas pačiy artisty buvo 
vos-vos vidutiniškas, 
lošimu pasižymėjo pp. M. 

-Mizara, M. Michelsonienė, N.
Januška ir V. Paukštys. Tik 
Januška perdaug mosavo 
rykšte (vistik buvo ponas!), 
o Paukštys tarpais daugiaus 
iš meilės turėjo sutirpti,negu 
tai jisai parodė.

Buvo nuduota pasikėsini- 
,mas ant Stolypino. Apie ge
rą ar blogą nudavimą nega
lima kalbėti. Čia ne nuda- 
vėjy kaltė,ar nuopelnas. Bet 
patsai tokio pasikėsinimo nu- 
davimas turėty nors kiek bū
ti panašus į tikrą pasikėsini
mą. Čia buvo tik šaržas...

Buvęs.

Vasario 20 d. atsibuvo So. 
Bostono J. Ratelio vakarėlis. 
Buvo perstatoma komedija 
trijuose veiksmuose ‘ ‘Audra 
Giedroje”, kas ir pasisekė 
atlikt neblogiausia. Po per
statymo buvo šokiai. Paste
bėtina tat, kad vakarėlyj da
lyvavo veik tik jaunuomenė; 
seniy, nei mažu visai nesi
matė.

E. Cambridge’iui 25 vas. 
po No. 110 Gore st. antroj 
valandoj po piety bus disku
sijos ant temos: “Ar atneša 
kokią naudą bažnyčios?” Yra 
užkviečiami visi tikintieji 
katalikai ateiti ir prirodyti 
naudingumą.

Nemanyk
kad tas mažas kutenimas gerklėje, arba kad mažas krunkštimas 
kosėjimas yra niekai. Šitie apsireiškimai parodo greit ateisian
tį pavojų. Stverkis gydyties rimtai ir nuosekliai su

Severos Balsamu
Plaučiamš==-

(Severa’s Balsam for Lungs)

25 ir 50 centų 
Jis gydo, ramina 
Ir sveikatą grąžina.

Kūdikiai
verkia, nerimsta ir negali mie
goti, jeigu juos duria diegliai, 
jeigu jie negali vėjuoti ir p. 
Tokiuose atsitikimuose motinos 
duoda vaikams

Severos Maloniuosius
Lašus=S§“b

(Severn’s Soothing Drops)
Duodant jų po truputį, pagal 
nurodymų išrašytų ant buteliu
ko, greit pranyksta visokie 
skausmai.

Gryni, nekenkia, ištikimi
Mokestis 25 c.

Severos Laxatonas
(Severn’s Laxaton)

Šitos gyduolės yra skanios ir 
todėl patartina jas vartoti vai
kams ir silpnoms moterims.

Nedrasko vidurių.
Mokestis 25 c.

Lawrence’o. streikieriams.

0

K1EDIS, 
Michigan.

25 vasario, nedėlioję, 7:30 
vai. vakare,po No. 376 Broad
way, So. Bostone atsibus 
prakalbos, parengtos L. S. S. 
60 kuopos. Nauda yra ski
riama Lawrence’o streikie
riams. Kviečiama skaitlin
gai atsilankyti.

Per J. Raulinaitį paaukavo 
Lawrence’o streikieriams 
Petras Nepraustis $1.00.

Brighton, Mass. 10 vasario laike šokių 
šv. Jurgio Dr-stės paaukavo šie draugai:

A. Tyškevič, K. Krunąs—po $1.00; J. 
Jokūbas Augustavičius, Jonas Miliaus
kas, P. Šarapinas, P. Rodeika, F. Ei. 
drijevič, F. Bieliauckas, *E. Sinkaite, J. 
Grigas, A. Bieliauckienė, W.Baliukevič, 
W. Jalowski, M. Sakalauskaitė, F. Pe- 
trusonis, J. Stukas, K. Rotis, A. Dru- 
seika, Simauckas, Capas, F. Bušmane, 
A. Lakašauckas, W. Rimkus, Rubikas, 
A. Pocevičius, T. Grabski, J. Andruge- 
vič, T. Kudarauckas, Libarska, L. Mee- 
rova, J. Dobrovolskį, B. Ajauckas, visi 
po 25c.

Smulkių surinkta 35c. Viso $10.07.

JEI NORIT ŽINOT
Kas yra saulė, planetos ir kometos, 

tai skaitykit knygą

“Pasaulių Ratas”
Su paveiksi. Kaina 25c.

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

skaitykit kningą

“Meiles Karštligė”
Ketina. 2Oc.

Reikalavimus ir pinigus adresuokit taip:

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

Pasiskubinkit nusipirkti 
“Lietuvos Ūkininko”

1912 m. Kalendorių.
Tai geriausias Kalendo

rius, kokie tik yra-atšpausti 
lietuviškoj kalboj. Viršeliai 
papuošti gražia tautiška juos
ta. Yra daug smagiu skai- 
tymeliij. Turi 130 puslapiu, 
o kaina tik 25c. Užsisaky
mus siuskit šiuo adresu:

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

> Telephone__ ______ ...
| DR. F. MATULAITIS f

495 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

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

ATLIEKU VISOKIUS REIKALUS

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

TIKRA DEGTINE
Jeigu jus kada reikalausite

TIKROS RUGINES arba BOURBON DEGTINES
Tai ateikite pas mus, nes mus DBCTIINB 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., NHWA°RYES BOSTON, MASS.

Parduodame gorčiais ui visai žemas kalnas.

So. Bostono Lietuviy Lab
darystės Draugijos fėrai už
sibaigė pereitą subatą. Nors 
atsirado keliatas išgamy, ku
rie visokiais būdais norėjo 
fėrams užkenkti, įskysdami 
fėry užžiūrėtojus policijai, 
vienok fėrai davė gerus re
zultatus: pelno bus arti 400 
dol. Iš to matos, jogei ge
riems darbams žmonės labai 
atjaučia.

CASTLE SQ. TEATRAS
Perstatymai prasideda 2 vai. po piet 

ir 8 vai. vakare.
Dabar lošiama iš gyvenimo darbininkų
PRODUCT OF THE MILL

Vaisiai Dirbtuvės
Kiekvienam patartina pamatyt šį, širdį 

perveriantį, perstatymą.
Tikietus galite gaut po num. 15 Winter 
St. arba teatre ant pleciaus Castle Są., 
Boston, Mass.

Pereitam utarninke Betes- 
da salėj atsibuvo parapijos 
balius. Žmoniy prisirinko 
net perdaug. Laike baliaus 
Icun. Tt Žilinskas ragino su
sirinkusius paremti Lawren
ce’o streikierius. Buvo ren
kamos aukos, bet kiek su
rinkta—nežinia. Vertėtu
klebonui sušaukti tam tikslui 
viešą susirinkimą ir plačiau 
išaiškint savo parapijonams 
vargingą streikieriy padėji
mą ir kapitalisty bei valdžios 
šunybes.

Geriausia yra pirkti 
lietuvius, nes atsitikus 
kiam-nors reikalui, patar
nauja arba suteikia rodą už 
dyką.

Tamošaitis ir Yurgeliūnas 
233 Broadway, So. Bostone.

pas 
ko-

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

Skaitytojams.
Meldžiame visy ty “Lais

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

“L.” Admininistracija.
DIDELIS IŠPARDAVIMAS KNYGŲ.
Visos sekančios knygos už $3.00 ver

tės $6.90. Kaip apsivesti ir laimingai 
gyventi 15c. Kaip išsirinkti sau myli
mą bei mylimąją 25c. Tykyba ar mok
slas 50c. Žodynas Liet.-Latviškai-Len- 
kiškai-Rusiškas $2. Žodynas Liet.-Vo- 
kiškas $2. Žodynas ir gramatika ang
liškos kalbos $1.50 ir 3 tuz. laiškams ra
šyti popierų ir 50 atviručių su liet, pa
rašais ir paveikslais. Kas ims visas mi
nėtas knygas-, tas gaus už $3.00. Gali 
visų pinigų nesiųsti, nes męs pasitikim 
prisiuntus $1.00, kad žinotume jog tik
rai ims, o likusius $2.00 prisiusi aplai- 
kęs knyga. Jei reikalauji gero laikro
dėlio, lenciūgėlio ir 1.1., prisiųsk kelias 
markes ir parašyk ko reikalauji, o męs 
prisiųsim katalogą. Męs viską duodam 
ant išmokesčio.

L. F. Davis,
P. O. Box 4066, Portland, Ore.

FARMAS PARDUODU.
LIETUVIŲ KOLONIJA MICHIGAN 

VALSTIJOJ, kur turi nusipirkę farmas 
150 lietuvių. Mason County turiu par
davimui gyvenamų farmų su budinkais 
ir sodais, žemė—molis su smieliu ir 
juodžeme maišyta. Taipgi Lake Coun
ty turiu daugybe neišduotos žemės far- 
morns. Parduodu pigiai, taipgi ir ant 
lengvų išmokėjimų. Rašyk tuojaus, o 
gausi lietuvišką informacijų knygelę ir 
mapą dovanai.

ANTANAS
Peacock Lake,

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.

NAUJIENA, KOKIOS DA 
NEOIRDEJOTE.

Męs varome biznį šiame mieste per 12 
metų ir jau ištaisėme tūkstančius namų 
puikiausiais rakandais, kurio buna ge
rais 7 ar 8 metus, ir, jei atsitinka par
duot, da galima ant jų pelnyt. Kodėl 
taip? Todėl, kad męs neišrpokam tokios 
didelės randos nuo $7.000 iki $8.000,kaip 
kiti štorai, ir nelaikom supirkėjų, ku
riems išmoka nuo 3 iki 4 tuKstančių al
gos ant metų, taipgi nelaikome mana- 
džerių, nes męs galime tą atlikt patys, 
kad sumažint išlaidas, iš ko turi pelną 
mus kostumieriai. Aš ištaisysiu jus na
mą puikiausiais rakandais už $60,00, už 
kuriuos mokėsite kitam štore $90.00. 
Ateikite persitikrint, 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 Bostono. Kalba
me lietuviškai, lenkiškai ir angliškai. 
Atsilankykite po Šiuo numeriu:

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

tarpe E and D sts.

VADOVAS KELIAUJAN
TIEMS Į AMERIKĄ IR 
IŠKELIAUJANTIEMS.

Jeigu nori žinot apie visas laivų kom- 
S'As, kokie yra laivai, iš kur jie iš- 

ia ir kur priplaukia, kiek kur yra 
mylių, kur randasi didieji kompanijų 
offisai, kokius žmones įleidžia į Suvie
nytas Valstijas ir kokių neįleidžia, kiek 
vertės turi kitų žemių pinigai, tai pri- 
siųsk 15c. stampom žemiau nurodytu 
adresu, o apturėsi minėtą knygelę.

J. VALUKON1S,
261 W. Broadway, So. Boston, Mass.

B. L,. BBRINA.RD
Praneša, jog jo offisas prie 195 
Dorchester St., So.Boston,Mass., 
yra atdaras nuo 4 iki 5, vai. po 

„piet, o prieš tą. ar no to laiko tele- 
fonuokite 160 Šou tn Boston arba 
524 Roxbury.1' Gyvenimo vieta 
19 Gaston St# šalę Warren St., 
Roxbury, Mass, .

KALBU RUSIŠKAI IR 
LATVIŠKAI.

294 Washington St.
Room 738 BOSTON, MASS

Užlaikom didelę

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

Duodam ant bargo ir ant išmokesčio.
Washington Street

BOSTON, MASS.
Mūsų agentai: J. A. Peldžius, J. Pocius 

J. Pociūnas, Liudvikas Davalga ir
F. S. Šimanskis.

RAŠYK man šendi, o rytoj gausi mano lietuvišką iliustruotą Katalogą: 
puikiausių armoniką, koncertinką, klernetą, smuiką, triubą ir tt. Lietuvišką 
knyj<ą fontaniniu - auksiniu plunksną ir kitokią visokią daiktą.

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

SENIAUSIA lietuviška prekystŽ. kuri nuo 1902m. teisingom prekėm išpildo užssakymus (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.

It doesn't pay to negled 
your Health O[(i<c| i

r c e«17ii1

Ar atėjai kada namo drebėdamas, sn 
skaudančia galva, krūtinėje diegimais sope / 

galo gerklės ir gulėjai kėlės savaites?

Dr. Richter’io 
PAIN-EXPELLERIS 
tas ištikimas senas naminis vaistas duos 
pagalbą ir prašalįs ilgą vargą jeigu 
urnai vartosi.

Visuomet namuose turėk bonkutę.
Platus nurodymai apvynioti apie 
bonką. 25c. ir 50c. aptiekose.

Sergėkis pamėgdžiotų vaistų ir 
žiūrėk ant Inkaro ir mūsų vardo. 
* ------------
P. AD. RICHTER & CO., 215 Pearl St., New York

Rlcliter’itf Congo P1116b yra ger6s nuo viduriu sukietėjimo. 26c. ir 50c

DIDŽIAUSIA BOSTONE

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

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

WILLIAM ZAKON & CO.p
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TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA
APT1EKA

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

EDVARDAS DALY 
Savininkas

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

męs prisiusime gyduoles per expresą.

Perkant žiūrėk, kad butiį ta marke, 
o Kausi teisingai.

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

Kataliogas Visiems Dykai!
ftožnris žmogus mokantis skaityti 

privalo turėti musų Kataliogą. kuriam 
atras da> elį vištikių daiktų. Musų 
Banka priima pinigus užčedyjimui ir 
moka ą-tą procentų. Siunčia pinigus
ir parduoda laivakortes į visas dalis ' 
svieto, pigiaus kaip kiti. Spaudinam 
visokius drukoriškus darbus oreita:, 
gerai ir pigiai. Reika!audaini kata- 
liogo prisiųskite 2C markę ant adreso: ■
Geo. A. Pupausky & ©

2342 SO. LEAVITT ST. CHICAGO. IL'

BUK 
VYRAS

KNYGŲ
Vysai Dykai Del Viruf

Ta knyga yra stebuklinga Ir siustą yra tyk del vyru. 
Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijitna krauja 
arbasypili, nubiegima sieklos, patrotitu stypribe, puikus 
ir kitus išmietimus, negromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, rumi- 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas," 
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidomas sava 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai. e

Ta, dykai įgauta knyga, pasakis jums kodėl jus 
‘kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katrus ture žinoti kožnaa vedes arba 
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijaliaku 
lygu. Temykit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
užmokam už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir'adresa ant 
žemiaus paduotu kuponu, katrų siusk mums šendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & CO., L 906 22 Fiftk Arens*, Ckic»<or

Godotinas Tamista: Pagal Tamistos prlžadiejma, aS norleCjaa 
jogTamista prisiubtaiuei man vynai dykai v6na juau knygadel vyra.

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

i ,, nuo Kirmėlių dėl suaugusių 
Vanduo nuo Akių Skaudėjimo -

i Ugniatraukis - - - - 
; Skilvio Lašai ... -
Gyduolės užlaikymui Viduriavimo 

ir Kruvinosios -
“Uicure” arba gydymas 

Reumatizmo - - - !
Gyd. dėl nemalimo Pilvo - 
Milteliai apstabdvmui

Galvos Skaudėjimo 
Lašai nuo Dantų Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir

Prakaitavimo Kojų 
Geležinis Sudrūtintoias Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaikų 
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippo - - !
Plaukų Apsaugotomis 
Muilas Plaukų Saugotojas 

’Milteliai nuo Kepenų 
Valytojas Plėnių Drabužiuose - 
Rožės Balsamas 
Kinder Balsamas -
Bobriaus Lašai -
Švelnintojas - 
Kraujo Valytojas - - - I
Nervų Ramintojas - - - I
Egzema arba 0 

pas Vaikus
'Groblevskio Pleisteris

(Kaštavolo) 
Pamada Plaukams - 
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 
Gyduolės nuo Riemens 
Vengriškas Taisytojas Osų 
Inkstų Vaistas (mažesnė) 
nkstų Vaistas (didesnė) 
Akinės Dulkelės - 
Gydymas nuo uždegimo Dantų arba 

abelnai Skausmo ir Škorbuto 
Gyduolės ir Mostis nuo Parkų 

ir Niežų -
Į Gyd. ir Mostis nuo Dedervinės 
Gyduoles nuo Paslaptingos Ligos

25c. 
50c.

ir $1.00 
35c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
35c. 
25c. 
25c. 
25c.

(0
75c.

Vardan

Adresas;

los Uždegimas
$1.25

“KOVA

&

10c.
10c.

$3.50 
50c.

25c.
25c.

50c.
15c.
25c.

$l.L0
25c.

HARRISON OATVBS

DISPENSARE
Jau 20 metę nuo įsteigimo.

229 Harrison Avenue
Arti Broadway. BOSTON, MASS.

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

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

Ateidamas atsinešk šį apgarsinimą.

LIETUVIŠK AI-LENK1ŠK AI-RUSIŠKAS

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, bet lipk vienais 
trepais augštyn iš num. 7 Parmenter St. 
Durys mano ofiso nuteptos baltai, o vir
bui jų ant lentos didelėm raidėm parašy
ta “Lenkiškas Daktaras”. Offiso va
landos: nuo 9 iki 11 ryto, nuo 1 iki 2 po 
piet ir nuo 6 iki 9 vai. vakare.

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

Telephone Richmond 1967-R.

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

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

$2.00 
$1.00

LAIVAKORTES
Kam gi Laivakortes pirkt pas kokį ten žydelį, kad galima gaut pas lietu 
vį agentą atvažiavimui ir išvažiavimui net 9-nių kompanijų 1-mos, 2-roi 
ir 3-Čios klesos laivais?

£ DIDŽIAUSIAS / 7 w ZZ\I FA LEIDŽIAMAS 3Jį DARBININKŲ • • f 1 % / A ' ' . LIET. SOC. 2
A SAVAITINIS 1\\/ V / > SĄJUNGOS į
Jį LAIKRAŠTIS _ AMERIKOJE S

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

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

“KOVOJ” rašoma apie viską teisybę ir drąsiai skelbiama socijalizrno 
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 Ave
1X^0 V <X PHILADELPHIA, PENIN’A

nr *

$1.25
$2.00 
$2.00 

$50
Kiekvienas lietuviškas štornikas taip

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

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

-Čia ir PINIGUS jums pasiunčia į visas pasaulio dalis greitai ir pi
giau negu kur kitur. Važiuojantiems Lietuvon parūpinu guberskus paš- 
portus, taipgi ir atvažiuojantiems jokios baimės nėra pereit rubežių 
(gronyčią). Važiuojančius patinku ant stočių Bostone ir New Yorke, 
nes aš užlaikau 2 offisu. Norėdami Pinigų siųst ir pirkt Sifkorčių, pra
šykit aplikacijos, pridedami už 2 c. stempą iŠ jums artimiausio offiso,

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

a




