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26=tas
S. L. A. SEIMAS.
26-tas S.L.A. seimas pra

sidėjo 6 d. birželio ir traukė
si penkias dienas lietuviu sa
lėje po No. 506-510 Barre st., 
Baltimore, Md.

5 d. birželio Baltimorės lie
tuviai parengė priešseiminę 
parodą,kurioje dalyvavo apie 
3000 žmonių. Laike parodos 
kalbėjo gubernatorius su ki
tais miesto viršininkais ir 
M. J. Damijonaitis su Bračiu- 
liu. Tą dieną visos lietuviš
kos smuklės buvo gražiai pa
puoštos tautiškomis ir ameri
koniškomis vėliavomis. Visi 
lietuviški siuvėjai tą dieną 
šventė. Vėlukais papuoštose 
smuklėse retkarčiais buvo 
girdėtis lietuviškos dainos. 
Žodžiu sakant, visi baltimo- 
riečiai toje dienoje jautėsi 
nepaprastam dvasios pakili
me.

Seimo posėdžiai atsidarė 
6 d. birželio 9 vai. ryte. De
legatu pribuvo 68, tarp kuriu 
buvo 2 suspenduoti už daly
vavimą apskričiu konferenci

jose. Seimo vedėju išrinktas 
Balčiūnas, jo pagelbininku— 
Gegužis, abudu iš Shenan
doah, pirmuoju sekretorium
V. K. Račkauskas, antruoju 
— Byla. Pirmiausiai buvo

k skaitytas pereito seimo pro
tokolas, kurį pasiuntiniai aty- 
džiai išklausė, vienok neuž
tvirtino. Toliau buvo išdavi
mas raportu Sus. viršininku. 
Raportas prezidento M. J. 
Damijonaičio, kuriame dau
giausia buvo kalbama apie 
suspendavimą tulu Susivie- 
nyjimo nariu, liko atmestas. 
Visu kitu raportai liko pri
imti su tūlais patėmijimais. 
Pasibaigus raportams kilo 
klausimas apie suspenduotus 
“konferen tįstus”. Seimas, iš
klausęs apkaltinimą iš pusės 
valdybos ir apkaltintuiu pa
siteisinimą, 54-riais balsais 
prieš 11-ką pripažino “kon
feren tistus” nekaltais. Tokiu 
būdu liko suteiktas spren
džiamas balsas suspenduo
tiems delegatams. Iškilus 
klausimui apie naujai įvestą 
konstituciją didžiuma balsu 
nutarta ją taisyt. Prasidė
jus svarstymui netikusiu pa
ragrafu konstitucijos, pasiro
dė, jog tas svarstymas turės 
užimti kelias sąvaites laiko, 
todėl liko nutarta išrinkt ko
misiją parašymui naujos kon
stitucijos. Į komisiją įėjo šios 
ypatos: V. K. Račkauskas, J. 
Neviackas, M. Račiutė, V. 
Daukšys, Simanavičia, P. Mi- 
kolainis ir Birštonas. Pasi
baigus konstitucijos klausi
mui, visi kiti reikalai buvo 
svarstomi gana šaltai ir rim
tai.

Taigi, pasidėkavojant di
džiumos delegatu rimtumui, 
Susivienyjimas išvengė to pa
vojaus, kuris jam gręsė arti- 
nanties seimui.

Į valdybą sekantiems me
tams įėjo šios ypatos: prezi
dentas F. Živatkauskas, vice 
-prezidentas Žalnieraitis, se
kretorius A. B. Strimaitis, ka- 
sierius J. Skritulskas, iždo 
globėjai: T. Paukštis ir P.
W. Birštonas, literatūros ko
mitetas: L. Šernas, J. Šliu
pas ir P. Mikolainis, dakta- 
ras-kvotėjas J. Baltrušaitie
ne, “Tėvynės” redaktorius 
V. K. Račkauskas.

Tikiuosi, kad naujoji val
dyba mokės geriau tvarkyt 
Susivienyjimo reikalus už se
nąją. J. N.

AMERIKOJ.
5000 užmuštų.

Mexico City, 12 birž.—Pe
reitą seredą įvyko didelis že
mės drebėjimas Mexico City 
ir kituose miestuose, gulin
čiuose apylinkėj. 10 birželio 
drebėjimas atsikartojo. Yu- 
catano viduryj išsiveržė bai
sus vulkanai, kokiu iki šiol 
Amerikoj nėra buvę. Kal
nai Mount Colima ir Mount 
Bacalar liko vulkanais. Iš 
j U verčiasi gana toli deganti 
lava, užmušdama šimtus 
žmonių. Indi jonu sodybos 
liko užmestos lava, užvers
tos žemėmis ir išardytos dre
bėjimo. Visi gyventojai Ba- 
calaro ir Colimo apylinkės 
žuvo. Abelnai, pridėjus prie 
dabar žuvusiuju žuvusius pe
reitą seredą, pasidaro 5000 
žmonių suviršum. Nors ma
noma, kad žuvusiu yra dar 
didesnis skaitlius. Žmonės 
grūdasi į bažnyčias ir mel
džiasi, kad Dievas ju pasi
gailėtu. Bacalar ir Colima 
kalnu lava užkrėtė apie 50 
myliu plotą. Visoj apylen- 
kėj sustabdytas geležinkeliu 
judėjimas. Žemė yra taip 
suplyšus, kad net indijonu 
lūžtvės gali nuvirsti į ply
šius. Naujoji valdžia su pre
zidentu de la Barradeda vi
sas jiegas sužeistųjų ir bena
miu pagelbėjimui. Abelnai, 
visame Mexico City distrikte 
įvyko pilna suirutė. Blėdies 
padaryta už daug milijonu 
doleriu.

Kad gaut daugiau 
skerdikų.

Washington, 13 birž.—Ge
nerolas Wood įnešė į kongre
są, kad į kariumenę būtu 
priimami kareiviai tik ant 6 
mėnesiu. Dabar jūrių ka- 
riumenė tarnauja 5 metus. 
Generolas tvirtina, kad jei 
reikės būt kariumenėj tik 6 
mėnesius, tuomet netoli visi 
vidutiniu mokyklų mokiniai 
eis į kariumenę, nes Ameri
kos piliečiai esą užinteresuo- 
ti ja, tik nenori eit tarnaut, 
kadangi esąs perilgas termi
nas. Nėra abejonės, gene
rolas teisybę kalba,—juk idi- 
jotu dar gana ir jais galima 
pasinaudot skerdiku gauju 
suorganizavimui, tik išlygų 
reikia lengvesniu.

Dirbtuves užsidarė.
Norfolk, Va., 11 birž. — 

Norfolko šilku audinyčios už
sidarė. Paleista 300 darbi
ninku. Atidaryt ketinama 
už keliu sąvaičiu.

Mažam laivelyj per At° 
lantiką.

Providence, R.I.,10 birž.— 
Šiandien išvažiavo iš čia į 
Italiją Thomas Day, kuris y- 
ra Rhode Island Yacht Club
house draugijos nariu ir laik
raščio leidėju. Jo laivelis tu
ri 30 pėdu ilgio. Jis tikisi 
per 40 dienu būt Ryme ir da- 
lyvaut lenktynėse, parengto
se paminėjimui Italijos ne
priklausomybės. Taigi jo lai
velis daug mažesnis, negu 
tie, kuriais Kolumbus atplau
kė į Ameriką. Sakoma, kad 
Day yra gabiausiu laivininku 
Amerikoj. <

Dinamitas atrastas.
Havana, 10 birž.—Aną sy

kį buvo pranešta, kad explio- 
zija užmušė 150 žmonių, bet 
nebuvo pasakyta priežastis. 
Dabar išėjo į aikštę, kad a- 
narchistai norėję susproginti 
prezidento Gomezo palociu 
laike leutenanto Goello ves
tuvių su prezidento dukteria. 
Dinamitiniu bombų buvo pa
dėta gana daug ir tik prieš 
pat sprogimą jos likusios at
rastos, o šiaip būtu likęs iš
neštas į padanges visas palo- 
cius. Konspiracijoj dalyva
vusios moters.

Dar bankas prie krasos.
Hyde Park, Mass.—12 birž. 

atsidarė prie vietinės krasos 
skyriaus bankas. Žmonės pi
nigus čia neša nepaprastai, 
matyt, užsitikėdami, kad ne
reikės bijot bankruto.

Tarnai streikuoja.
Pittsburg, Pa., 12 birž.— 

Pereitą naktį liko duotas sig
nalas Pittsburg Athletic As
sociation Club tarnams, kad 
jie mestu darbą, ir 69 tarnai 
tuoj sustreikavo. Tame lai
ke sėdėjo prie stalo 200 kliū- 
bo nariu ir turėjo patįs sau 
tarnaut. Streiko priežastis— 
tai susipykimas darbininku 
su vyriausiu virėju.

Viesulą.
Kilmichael, Miss., 12 birž. 

—Du žmonės liko užmušti 
ir daugelis sužeista pakilu
sios viesulos. 6 namai visai 
išardyta, giriose eglės ir pu- 
šįs išrautos. Blėdies pada
ryta už pusę milijono doleriu.
Milijonierių norėjo nušaut

New York, 12 birž.—Šian
dien policijos teismas nagri
nėjo Lillijanos Graham ir 
Ethel Conrad bylą, kurios 
pereitą sąvaitę šovė į milijo
nierių W. D. Stokes ju kam
baryj. Milijonierius rašinė- 
jęs merginoms meiliškus laiš
kus ir kas ten atsitikę, kad 
jis atsilankęs į ju namus, kur 
net šaudytis prisiėjo. Mili
jonierius liko sunkiai sužeis
tas ir guli ligonbutyj. Bijo
ma, kad jo kraujas neužsi- 
nuodintu. Jei jis mirs, tai 
merginos bus kaltinamos pir
mam žudystės laipsny j. Teis
mas reikalauja nuo ju po 
25,000 dol. parankos, jei jos 
nori būt liuosos iki augštes- 
nio teismo. Abi jos yra te
atro dainininkės.

Nemėgsta nuogų.
Fitchburg, Mass., 13 birž.
Kunigas Dalpe apskelbė 

bažnyčioj savo parapijonams, 
kad jis nemėgsta matyt sa
vo bažnyčioj moteris su trum
pom rankovėm ir žemom a- 
pykaklėm. Jis sako, kad nuo
gumas nėra pagirtinu daiktu 
ir turi būt pridengtas.

Girtuoklius naikina.
Cordele,Ga., 13 birž.—Ma- 

yoras Dorrisjsakė, kad visi 
baltveidžiai girtuokliai turės 
eit 10 nedėldieniu su juom 
sykiu į bažnyčią, arba turės 
šiuo t miesto gatves per 30 
dienu. Tie, kas negali apsi
eit be alkoholio, turės nustot 
gėrę arba bus išvaromi iš 
miesto.

2 nužudyti.
New York, 12 birž.—Fre

derick Gebhardt ir Thomas 
Barnes liko užmušti elektros 
kėdėj už žmogžudysčių pa
pildymą.

UZSIENYJ. 
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Jung. Valstijų laivynas 

Kronštądte.
Stockholm, lOiblrž.—Jung

tiniu Valstijų Atlantiko lai
vynas jau atviešėjo Švedijoj 
ir išplaukė šiandien į Rusijos 
miestą Kronštadtą, kur caras 
Mikė ateis jo pažiūrėt ir ve
sis įo viršininku^ pas save į 
svečius.

Arklių paroda.
Londonas, 12 birželio.— 

Lonsdale užsibąigė tarptau- 
tiškoji arkliu pagoda, kurioj 
dalyvavo Ameijkos, Angli
jos, Vokietijos, Francūzijos, 
Rusijos, Italijos ir Belgijos 
arkliu savininkai su savo ste
bėtinai išaugintais ir išlavin
tais arkliais.

Pirmą |ykį.
Vienna, 12 biiįs.—Luksem- 

burgo orlaiviniracas Wiesen
bach nukrito iš 50 pėdu augš- 
čio Vįęner—Neustadte ir nu
silaužė sprandą. Tokis ne
laimingas atsitikimas su or
laiviu įvyko Austrijoj tik pir
mą sykį.

Nauja linija.
Rio Janerio, 13 birž.—Pra

nešama, kad Mississippi Val
ley, South America ir Orient 
kompanija į vesianti tiesu lai
vu plaukiojimą iš Brazilijos į 
Jungtines Valstijas.

Išpanija ir Morroko.
Paryžius, 12 birž.—Į laik

raštį 1 'Temps” pranešama, 
kad tarp Išpanijos kariume- 
nės ir morokiečiu įvykęs di
delis susirėmimas, kuriame 
žuvo 100 išpanu ir 60 moro
kiečiu. Apart to, yra daug 
sužeistu. Susirėmimas įvyko 
prie Soul Arba Dekert. Į 
darbą leistos šaudyklės. Iš
panijos valdžia, kaip girdėt, 
mobilizuoja galingą pajiegą, 
kurią pasius į Morroko suki
lėliu malšinimui.

Didelė dovana.
Hague, 10 birž.—Andrew 

Carnegie, žinomas Amerikos 
milijonierius, paskyrė 205,- 
000 doleriu auką įsteigimui 
herojų fondo Hollandijoj.

Vezuvijus nerimsta.
Rymas, 14 birž. — Vulka

nas Vezuvijus pradėjo išmest 
daugiau lavos ir dūmu. Jo 
ūžimas pasididino. Bijoma, 
kad neįvyktu jo apylinkėse 
tokia pat katastrofa, kaip 
Mexikoj.

Uždrausta lekiot.
Londonas, 14 birželio.— 

Parlamentas ir ministeriu 
kabinetas užtvirtino paliepi
mą orlaivininkams nelekiot 
Londono paviete laike kara
liaus vainikavimo. Jei kas 
drįs lekiot orlaiviu Londono 
ir Windsoro pavietuose laike 
3 dienu vainikavimo, tai jis 
turės užsimokėt 1000 dol. 
bausmės arba bus pasodintas 
į kalėjimą ant 3 mėnesiu.

Lektorius.
Tokio, 13 birž.—Profeso

rius Barett Wendell iš Bos
tono atvyko į čia iš Shang
hai su savo žmona ir dukte
ria. Jis ketina skaityt Ja
ponijoj visą eilę lekcijų.

Naujas laivas.
White Star linijos didžiau- 

sis laivas “Olympic” pradės

plaukiot tarp Anglijos (Sout
hampton) ir Amerikos (New 
Yorko). Iš Anglijos išplauks 
14 birž., o iš New Yorko į 
Europą grįžš 28 birž. 3 vai. 
po pietų.

Yra tai didžiausis laivas, ku
ris veža daugiausiai trečios 
klesos pasažieriu su visais 
parankumais.

Jack Johnson Londone.
Londonas, 13 birž.—Drū- 

čiausis Amerikos kumstorius 
nigeris Jack Johnson atvyko 
su savo žmona į Londoną 
Kron Prinz Wilhelm laivu. 
Jis nori dalyvaut karaliaus 
vainikavime. Anglijos pu
blika labai interesuojasi ni- 
geriu, o vaiku būrys nuola
tos seka paskui jį.

Kinija ir Mexiko.
Kinijos valdžia reikalauja, 

kad Mexikos valdžia atlygin
tu jai 12 milijonu doleriu už 
padarytą blėdį laike skerdy
nių mieste Torreon, kur liko 
išskersta keli šimtai kiniečiu. 
Reikalaujama, kad būtu ap
rūpintos visos šeimynos nu
kentėjusiu kiniečiu revoliuci
joj ir skerdynėse, kad būtu 
užmokėta joms už žuvusią ir 
sugadintą savastį, kad kal
tininkai skerdynės būtu nu
bausti, kad Mexikos konsti
tucija gintu ateityj kiniečiu 
gyvastis ir savastį. Į Mexi- 
ką atplaukia didelis Kinijos 
laivas, kuriame važiuoja val
dininkai tartis su Mexikos 
valdžia.

Negali išeit laivai.
Southampton, Ang., 12 

birž.—Laivas “St. Paul” ir 
“Olympic” negali išplaukt 
paskirtoj dienoj į Ameriką, 
nes streikuoja anglių nešėjai 
į laivus. Laivu pečkūriai ke
tina likt streiklaužiais.

Mergaitė užmušta.
Londonas, 14 birž.—Mar

shal lo Roberts’o maža mer
gaitė liko užmušta, leidžiant 
ją žemyn elevatorių. Jos 
galva liko taip prislėgta prie 
sienos, kad reikėjo sieną iš
ardyt, kol paliuosavo.
Nukrito nuo 6,650 pėdų 

augščio.
Johannilsthal, Vokietija, 10 

birž.—Orlaivininkas Schen- 
del su mechaniku Voss iškilo 
6,650 pėdu i viršų, bet grei
tai j u orlaivis nupuolė žemyn 
ir abu išsyk užmušė. Kada 
jis pasiekė tokį augštį, tad 
liko iššauta iš kanuolės, kad 
paženklinti, jog tik pirmas 
orlaivininkas taip augštai iš
lėkė. Matyt buvo, kad or
laivis pakrypo į šalį ir pradė
jo leistis žemyn. Turbūt, no
rėta augštyn nekilt. Bet u- 
mu laiku pradėjo jis krist ir 
žaibo greitumu atsidūrė ant 
žemės.

Nepaprasta labdarė.
Viurburge, Vokieti i oi, areš

tuota nepaprasta labdarė, 
kuri įvairiais netiesotais ke
liais įgydavo pinigus ir išda
lindavo juos pavargėliams.

Tai 63 metu žmona, nese
niai persiskyrus su savo vy
ru mokyto jum. Nors į ai ne 
kartą teko jau sėdėt kalėji
me, vienok ji nepameta savo 
darbo. Dabar ją teis už ap
gavimu įgytą audirpą, kurį 
pardavus už pusę kainos" ir 
visus pinigus išdalino pavar
gėliams.

Paroda.
Prekybos ministerija leido 

gegužės 25 dieną atidengti 
Rygoj prekybos ir pramoni- 
jos parodą.

Bombų fabriką.
Varšavoj rasta bombų fa

briką, areštuota daug žmo
nių. Spėjama, kad bombas 
dirbo anarch is tai komunis- 
tai.

Nepaprasta bausmė.
Cholmos žemietijos valdy

bos pirmsėdis Sapožnikov į- 
sakė neišduoti mokytojui 
Matviejevui algos, kol jis ne- 
nusikirps plaukus.

Už dainavimą.
Taganrogos kalėjimo ka

liniai vieną vakarą uždaina
vo dainą, stovėdami ties lan
gu. Sargybinis kareivis lie
pė nustoti dainavus, bet dai
nininkams nepaklausus, ka
reivis šovė ir vieną kalinį Za- 
dorožnavo miriop nušovė.
Motina savo vaiką pakorė.

Maskvoje tūla Balavina, a- 
tėjusi policijon, pranešė, kad 
ji pakorė savo 4 metu duk
raitę. Verkdama ji pasako
jo, kaip padariusi iš virvelės 
kilpą, užnėrusi mergaitei ant 
kaklo, ant zoviesko pakoru- 
si.

Jos vyras girtuoklis, kuo
met ji buvusi su ta ja mer
gaite sunkume, užkrėtęs pik
tąją liga. Ji negalėjusi to 
pernešti, kad nieko nekaltas 
vaikas, gyvu būdamas, putu 
ir savo gimdytoją prakeiktu, 
tai-gi ir sumaniusi mergaitę 
nužudyti.

Streikai.
Varšavoj sustreikavo su- 

virš 1500 darbininku įvairiu 
fabriku.

Lodziuj sustreikavo apie 
500 dailydžiu. Reikalavimai 
visur statomi ekonomiški.

Apsiriko.
Maskvos naktinis sargas 

Makarovas susipykęs su sa
vo žmona norėjo nudurti ją, 
bet tuo tarpu ^pasipainiojo 
vaikas, kuriam Makarovas 
ir pataikė peiliu.

Makarovas, matydamas, 
kad nudūrė vaiką, išbėgo iš 
namu, nuėjęs į cerkvę pabu
čiavo Panelės šv. paveikslą 
ir čiapat visu akyvaizdoj pei
liu persiskrodė sau pilvą.

Už kėsinimą nušauti.
Peterburgo apskričio teis

mas nubaudė Rūmiancevą 3 
metais katorga už kėsinimą 
nušauti žinomą rusu rašyto
ją Leonidą Andrejevą.

Rumiancevas pirmiaus bu
vo ištremtas į Irkutską, kai
po politiškasis prasikaltėlis, 
iš ten pabėgus apsigyveno 
pas Leonidą Andrejevą už 
sargą.

Leonidas Andrejevas gy
vena Suomijoj, tenais turi 
savo dvarą.

Šnipas gavo vietą.
Žinomas šnipas Luhis Da

vis, kuris seniaus buvo pra
šalintas iš policijos ir teismo 
nubaustas 2į mėnesiu kalėji- 
man už sumušimą vieno žmo
gaus, dabar ir vėla gavo sto- 
tyj Ryga II vasaros kasie- 
riaus vietą.

RUSIJOJ. LIETUVOJ.
PANEVEZYS.’ Gegužės 

13 d. naktyj Pasvalyje buvo 
nemažas gaisras: sudegė 39 
gyvenamos triobos. Pasva
lys didokas miestelis—3689 
gyventoju. Ligi šio laiko nei 
nemanoma apie vienasėdžius. 
Būtu laikas.

TELŠIAI. Vyru gimnazi
jos draugystės valdyba pra
neša, jog jos vyru gimnazija 
gavusi mokiniams teises, ly
gias su teisėmis valdiškųjų 
gimnazijų. Mokiniai, pabai
gę Telšių gimnaziją, galės 
pastoti ir universitetan. Da
bar galima pastoti I, H, III, 
IV, V kleson. Kvotimai pra
sideda gegužės 26 d.

RASEINIAI. Šiomis die
nomis vietinės miesto mo
kyklos trečios klesos mokinys 
gavo kvotime blogą laipsnį 
iš rusu kalbos. Iš apmaudo 
šovė į inspektorių, bet nepa
taikė. Tuomet šoko pro lan
gą iš antro gyvenimo, smar
kiai susitrenkė ir sulaužė sau 
ranką. Tiek visgi nuomonės 
dar turėjo, kad pasikėlus nu
bėgti šuliniu skandintis. Iš 
šulinio ištraukė jį ir paguldė 
ligonbutin. Gyvenimas jo 
pavojuje.

NAUJAS LAIKRAŠTIS. 
I. Strazdas, Vilniaus lietu
viu scenos artišcas-mėgėjas, 
žada netrukus pradėti leisti 
laikraštį vardu “Teatras”. 
“Teatras” eisiąs kas mėnuo. 
Kiekvienoje knygelėj būsią 
mažiausia po vieną užbaigtą 
scenos veikalą: dramos, ko
medijos, farsai, ar tai origi- 
naliniai, ar tai geri verstiniai 
veikalai iš senovės ir šių die
nu gyvenimo, jpy tik tiktu 
scenos reikalavimams. “Te
atras” eisiąs prenumeratos 
keliu ir kaštuosiąs metams 3 
rub. Pirmoji knygelė išei
sianti liepos mėnesyj.

VILNIUS. Vilniaus vys
kupijos valdytojas kun. Mi
chalkevičius gavo užklausimą 
iš vidaus reikalu ministerio, 
dėlko Grodno gubernijoje pa
mokslai iš priežasties 50 me
tiniu sukaktuviu valstiečiu 
paliuosavimo nebuvo sakomi 
rusu kalboje. Nors kun. Mi
chalkevičius teisinos, kad ru
su kataliku nesą Grodno gu
bernijoje, o tėra lenkai ir 
lietuviai, tečiaus valdžia pa
silikus prie savo nuomonės, 
kad Vilniaus vyskupijoje tu
rėtu būti įvesti ir rusiški pa
mokslai, nors aiškaus įsaky
mo apie tai nėra da išleidusi.

Imk Dovaną!
Kas užsirašys “Laisvę” ar

ba kitam užrašys vieniems 
metams ir prisius mums 
$1.50, tas gaus dovanu rank- 
vedį “Apie atskirimo ženk
lus.” Iš jo lengvai išmoksi 
statyt ženklelius sakiniuose 
ir suprasi, ką jie reiškia, tai 
yra teisingai mokėsi rašyt. 
Tik pirmas tokis rankvedis 
išėjo, lietuviu kalboj.

Skubinkitės, nes tik trum
pam laikui dovana skiriama.

“LAISVĖS” Adm.
242 W. Broadway x 
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statyt kitokius tvarkdarius, 
norėtu paliept išleist kito
kius įstatymus. Vyrai tuo
met rėkia, jog moterims bai
su duot balsavimo tiesą. Tur
būt, baisu todėl, kad jos ne
parduotu savo balso už eiga 
rus ir alkoholį.

-Rožyte, smarki iš tavęs 
mergina. Tik gaila, kad aš 
turiu eit pas Beržienę ir ne
galiu ilgiau kalbėtis.

MAISTAS. ■
KRAKMOLAS.

Krakmolas yra didele žmo
gaus maisto dalim. Atski
rai vienas jis negali palaikyt 
gyvasties, bet priduoda kū
nui daug šilumos ir energi
jos. Krakmolas randasi vi
sokiose sėklose, grūduose, 
tūlose daržovėse ir šaknįse, o 
taipgi daugiau ar .mažiau jo

—Gerą rytą, Rožyte.
—Gerą rytą.
—Che, che, che, che!...
—Ko juokiesi, mama?
—Tu man kalbėjai apie 

vyrus, kurie moterų bijo, o 
žiūriu: nuo Antano atsikra
tyt negali.

—Tai nieko, mama. An
tanas moterų nebijo.

—Aš. matau, kad jis nebi
jo-

—Tu kreivai, manai, ma
ma. Šiaip, gal, jis ir labai 
nedrąsus, vienok yra persi
tikrinęs, kad moters turi tie
są užimti tokias-pat vietas 
darbe ir valdyme, kaip ir vy
rai.

—Argi tu tokius vyrus va
dini nebijančiais moterų?

—Žinoma. Jie nerėkia ir 
nekenčia baimės, kad štai 
užims visus darbus moters, 
pateks jos į valdininku vie
tas ir tuomet vyrams galas. 
Protingesni vyrai žino, jog 
dabar viešpatauja tokia ne
tikusi tvarka -tičiu moterų 
atstūmimui nuo dalyvavimo 
šalies dalyku sprendime. Jie 
mato, kad visose tose šalįse, 
kur moters turi lygias tiesas 
su vyrais, yra geresnė šalies 
tvarka.

—Gerai, Rožyte. Man ta
vo kalba patiko pereitą sykį. 
Kalbėk ir šiandien apie tuos 
vyrus, kurie moterų bijo.

—Apie juos aš ir kalbu. 
Paimkime Naująją Zelandi
ją. Ten moters balsuoja ir 
gali būt išrinktos šalies tvark
dariais. Paklauskite, ar ten 
yra karčemos, ar ten pama
tysi girtuoklį? Ju nėra. Nėra 
ir elgėtu, bedarbiu. Paim
kite tokią Suomiją. Juk tos 
mažos šalies jokiu būdu neį
veikia Rusijos valdžia ačiū 
moterų dalyvavimui šalies 
surėdyme. Švedijos, Jung
tiniu Valstijų ir Anglijos 
moters turi daugiau tiesu, 
negu Rusijos, Turkijos ir Ki
nijos moters. Sulyginkit tas 
šalis ir aiškiai pamatysite, 
jog juo platesnės kur mote
rų tiesos, tuo atsakančiau 
sutvarkyti visi šalies reika
lai.

—Aš tam pritariu, Rožyte. 
Bet aš žinau, kad daug vyru 
yra su šeimynom. Ir jei mo
ters užima vietas, tad vyrai 
negauna darbo—ir j u šeimy
nos kenčia skurdą. Mano 
nuomone, jei moterims ir su
teikt lygias tiesas, tai visgi 
turėtu būt uždrausta dirbt 
tuos darbus, kuriuos vyrai 
gaut nori.

—Čia sena pasaka, mama. 
Jei visas moteris išvarytu iš 
darbu, tai neužtektu vietos 
prieglaudos namuose, ligon- 
bučiuose ir kitur vaikams, li
goniams ir seneliams,kuriuos 
užlaiko dirbančios moters. 
Reikia pripažinti tą neužgin
čijamą teisybę, kad netoli 
pusę negalinčiu dirbt žmo

nių yra užlaikoma moterų. 
Todėl vyru rėksmas, kad 
moteris sarmatytus užimt 
darbą, kada vyras nori jį 
gaut, yra visai kvailas. Mo
teris turi tokią-pat tiesą tei
singu būdu užsidirbt sau pra
gyvenimą, kaip ir vyras. 
Kiekvienas žmogus privalo 
pavartot visą savo protą ir 
jiegas, kad pasiekt kaip ga
lint didesnę laimę.

—Sustok, Rožyte. Bet kad 
vyrai neatlaiko konkurenci
jos prieš moteris darbuose.

—Ant šito aš tiek tau, ma
ma, pasakysiu, kad drūtam, 
dideliam vyrui yra gėda sku
stis, jog jis neatlaiko varžy
tinių prieš silpną moterį. Čia 
moteris turėtu skustis, kad 
jai silpnai prisieina lenkti- 
miuot su drūtu ir dideliu vy
nu Jei vyras jaučiasi nega
lįs atlaikyt varžytinių, tuo
met jis prisipažįsta esĄs silp
nesniu už moterį. Jeigu taip, 
tai moteriai, kaipo gabesnei, 
turėtu būt pavesta daugiau 
negu vyrui ir šalies tvarką 
įvykdint.

—Nemislyk, dukrele, ir 
tau būtu nelengva prieš mo
teris kovoti, kada jos apsii
ma dirbt ilgas valandas už 
pigią algą.

—O kas tame kaltas, ma
ma? Daugelis vyru pripažįs
ta, jog moterims apšvieta 
nereikalinga, taip sakyt, nuo 
moterų apšvieta daugelyj 
atveju slepiama. Ir jei ne
apšviestos moters dirba ilgas 
valandas už pigią algą, tai 
ne ju kaltė.

■ —Ne tik paprastos, o ir 
mokytos taip daro.

—Čia nevisai teisingai kal
bi, mama. Paimkime moky
tojas, daktares, stenografis- 
tes ir tūlas kitas; jos dirba 
tokias valandas, kaip ir vy
rai, o ir algą gauna nemažes
nę.

—Išdalies teisybe, Rožyte. 
Bet moters ir susipratusios 
bus, vistiek j u reikalavimu 
neišpildo. Tu pati žinai, kad 
jos silpnos: neklausys geruo
ju, tad pašauks kelis policis- 
tus ir numalšys jie kelias de
šimtis moterų.

—O kas čia kaltas? Aš ma
nau, jog ir tu, mama, supran
ti, kad mušti silpnesnį už sa
ve, pavartot prievartą silp
nesnio pavergimui — reiškia 
pasielgt brutališkai, eit prieš 
civilizacijos įstatus.

—Ką tu valdžiai padalysi? 
Ji daro, ką nori.

—Viską galima padaryt, 
ypač Amerikoj, kur val
džią renka patįs žmonės. 
Kas kaltas, jei vyrai iš
renka tokią žvėrišką val
džią? Juk ji išleidžia įstaty
mus prieš pačius vyrus dar
bininkus, neretai ir jiems 
pakaušius skaldo ir bereika
lingai į kalėjimą sodina. Mo
terų didelė dalis neapkenčia 
tokios valdžios ir geistu pa

yra visokiuose augmenįse.
Grynas krakmolas yra švel

nus, baltai blizganti miltai. 
Jie būna sulipę į krūvą, to
dėl krakmolas laikosi gaba
luose, vienok tie gabalai grei
tai lūžta, nors ir kieti yra.

Kada į krakmolo dulkelę 
žiūri per mikroskopą, tad 
matos, jog ji susideda iš 
įvairios rūšies sluogsniu.

Bandymai su krakmolu.-
1. Sumaišyk šaukštą šalto 

vandens su krakmolo šaukš
tu; įpilk į puoduko šalto 
vandens.

2. Sumaišyk vieną šaukš
tą šalto vandens su vienu 
krakmolo šaukštu; įpilk J 
puoduko karšto vandens.

3. Užpilk J puoduko karš
to vandens ant 1 šaukšto 
krakmolo ir maišyk.

4. Sumaišyk 1 šaukštą kra
kmolo su 1 šaukštu cukraus 
ir maišyk, pilant ant viršaus 
,‘i puoduko karšto vandens.

5. Sušildyk 1 šaukštą kra
kmolo, be perstojimo maišy
dama.

Pasekmės nuo šitokio ban
dymo bus sekančios :-

1) Saitas vanduo atskiria 
krakmolo dalis vieną nuo ki
tos;

2) verdantis vanduo išpu
čia ir padaro minkštu krak
molą; jei krakmolas buvo su
maišytas su šaltu vandeniu, 
tad karštas vanduo padaro 
iš jo švelnią košę;

3) karštas vanduo, pilamas 
ant sauso krakmolo, padaro 
iš jo gabalus;

4) krakmolas, sumaišytas 
su cukrum prieš užpilsiant 
karštą vandenį, pasidaro į 
gražią, be gabalu košę, kada 
ant jo užpili karštą vandenį;

5) jei krakmolą šildysite 
sausą, tai jis liks limpantis, 
geltonas, rudas ir, galy gale, 
juodas, bet neišpurps ir ne
suminkštės.

Šiluma ir drėgnumas yra 
reikalingi krakmolo sumink
štinimui.

Kadangi miltuose yra kra
kmolo, tad tankiai ir juos 
vartoja vietoj krakmolo zu- 
piu, sriuby ir skystimu sutir- 
štinimui. Miltu vartojama 
tiek daug, kiek reikalaujama 
sutirštinti turimą skystimą. 
Juose, apart krakmolo, yra 
dar kitos maistingos dalįs, 
todėl tūluose atsitikimuose 
geriau vartot miltus, negu 
krakmolą.

Paprastai zupes, sriubas ir 
skystimus sutirština sekan
čiai:—Pirma sumaišyk kuku
rūzu krakmolą (cornstarch) 
arba miltus su dalimi šalto 
skystimo; maišyk, kol nelie
ka trupiniu; įpilk tiek šalto 
skystimo, kad galėtum leng
vai išpilt, t.y. kad liktu skys
ta košė, o tuomet pilk į ver
dantį skystimą. Nuolatos 
maišyk, kol verda. Virk apie 
5 minutas po įpilimo.

Žinojimo galybe.
Garsiausis elektros žinovas 

ir tirinėtojas pasaulyj, Tho
mas A. Edison, drąsiai tvir
tina, kad laike būsiančiu 50 
metu progresas nužengs kur- 
kas toliau, negu yra nužen
gęs nuo pat pasaulio pra
džios.

Nėra pamato netikėt to
kiam žmogui, kuris savo ži
nojimais jau ir dabar padarė 
į trumpą laiką pasaulį ste
buklingu elektros įvedimais 
ir jos pavartojimu įvairiuose 
pavidaluose.

Jis tikrina, kad prie elek
tros pagelbos galima bus pa
naikint naktį. Galima būsią 
padaryt tokią-pat šviesą, 
kaip saulės. Dabar elektra 
neduodanti užtektinai švie
sos, nes tik penktas procen
tas jos priverčiamas veikt, o 
95 procentai nueina ant nie
ko, kadangi nėra dar prie
taisu sulaikymui kūne gau
tos elektros. Neabejojama, 
kad tokis elektros aikvojimas 
greitai bus sulaikytas. Tuo
met ji švies 20 sykiu dau
giau, negu dabar—ir nakties 
neliks.

Edison klausia, kokią nau
dą atneš nakties panaikini
mas, ir pats atsako, kad tuo
met nebus žmonės priversti 
eit gult, kada ir miego neno
ri; darbe jie negadįs akiu; 
galės dirbt nakčia ir diena ir 
nereikės aikvot laiko ir stab
dyt paleistu mašinų; laivai, 
orlaiviai ir kiti susinešimę į- 
rankiai galės krutėt be bai
mės ir bus apsaugoti nuo 
atsitinkančiu tamsoj nelai
miu; išnyks daugelis prasi
žengimu, nes tamsa visuomet 
yra geriausiu įrankiu pikta
dariams.

Toliau Edison sako, kad 
tuomet arkliai liks visai ne
reikalingi, nes kaip žmones, 
taip ir sunkenybes vežios e- 
lektra tiesiai į nurodytas vie
tas.

Kiekvienas darbininkas ga
lės turėt savo namą, kuris 
galės būt neblogesnis už darb
davio namą, nes elektra bus 
namai budavojami iš papras
tos medegos. Kadangi kiek
vienas žmogus galės turėt 
savo gražu namą, tai didelė 
neužganėdinimo dalis išnyks.

Medicinos mokslas išnaikįs 
ligas. Visuomeniškas moks
las išnaikįs skurdą. Orlai
vių lekiojimas liks paprastu 
daiktu.

Visam pasaulyj turės įvykt 
taika tuoj, kaip tik orlaivis 
galės pakelt 150 svaru nitro
glicerino. 20,000 tokiu or
laiviu turės daugiau galybės, 
negu viso pasaulio laivynas. 
Jokis šaudymas negalės į- 
veikt tokiu orlaiviu.

Kadangi išnyks skurdas, 
ligos ir karės, tad žmonių 
intelektuališkasis vystymo
si risčia bėgs pirmyn. Atei
ties žmogus liks intelektua- 
liškas milžinas, sulyginus 
su mumis.

Žodžiu sakant, fiziškai 
doriškai pasaulis persivers 
liks galingu ir sveiku.

Edison tiki, kad viskas tas 
įvyks bėgy j 50 metu.

50 metu! Juk tai visai 
trumpas laikas: Edison tiki, 
kad, 50 metu sukakus, tas 
viskas jau gyvuos, jau bus 
užbaigtas jo pabriežtasis pro
gresas. Vadinasi, męs savo 
amžiuj galėsime viską tą ma
tyt savo akimis, arba bent 
geroką dalį to visko.

Jei Edison drįsta tikėt,— 
o drįst jis turi tiesą didesnę, 
negu męs—, kad laike 50 me
tu įvyks daugiau progreso, 
negu nuo pasaulio pradžios 
iki šiol, tai kas ginčys, jog 
dar naujasni ištirimai ir ži
nojimai, atsirasianti ne šian
dien, rytoj, dar labiau nepa- 

J greitįs progreso?

DU KELIU
Netolimoj praeityj Jungti

niu Valstijų krasa turėjo vi
sai nedaug savo skyrių. Siun
timas laišku ir kitokiu siun
tiniu į tolimas šalies vietas, 
į išmėtytus miestelius ir kai
mus atsieidavo gana bran
giai. Sako, kad nusiutimas 
laiško iš Bostono į Aleskos 
miestelius atsieidavęs apie 
pusantro dolerio. Mat, kra
sos siuntinius gabendavo 
daugiausiai privatiški krasi- 
ninkai. Dar ir dabar turime 
tai šen, tai ten privatišku 
krasos skyrių, vienok ju skait
lius kasdien vis mažėja. Ir 
sykiu su nykimu privatišku 
krasos skyrių darosi paran
kesnis, teisingesnis ir grei
tesnis susinešimas per krasą. 
Krasos siuntiniu kainos taip
gi žymiai darosi pigesnėmis. 
Jau laiškai gali būt siuntinė
jami už 2 c. į visas Jungtiniu 
Valstijų dalis ir net į dauge
lį užsienio šalių.

Gal, manote, kad iš visuo
menės iždo daugiau prideda
ma prie krasos užlaikymo? 
Visai ne. Šiandien tik pir
mą sykį Amerikos istorijoj 
Jungtiniu Valstijų krasa ne
reikalauja nieko iš visuome
nės iždo, o pirma vis reikėjo 
pridėt, jei ne milijonais, tai 
šimtais tūkstančiu doleriu 
kas metai.

Krasos darbininkai dabar 
gauna didesnes algas, negu 
kada nors yra gavę. Darbo 
valandos neikiek nepailgin
tos, o tulu rusiu darbinin
kams net sutrumpintos.

lerį, tai, gal, už 2c.nuvažiuo- 
tum tiek toli, kiek dabar už 
dolerį.

Krasa mums duoda gerą 
pavyzdį, kiek gerovės neša 
žmonijai visuomeniška mo
nopolija ir kiek—privatiška 
monopolija.

Daleiskime,maisto produk
tus monopolizuoja (suima į 
krūvą) privatiškos kompa
nijos—ir nuo to sunkiai ken
čia visuomenė. Jei ir mais
tas rastųsi tokioj-pat visuo
menės monopolijoj, kaip ir 
krasa, tuomet jis būtu ste
bėtinai pigus, sulyginus su 
šiandienine jo kaina.

Nors po ilgo laiko Jungti
niu Valstijų krasa susiprato, 
kad ji gali geriau apsaugot 
visuomenės turtą, negu pri- 
vatiški bankai. Juk milijo
nais nuneša kas metai įvai
rus privatiški bankai darbi
ninku kruvinai uždirbtu ska
tiku. Kitose šalįse seniai jau 
yra įtaisyti bankai prie kra- 
sos, kur žmogus be baimės 
gali pasidėt savo sutaupytus 
kelis dolerius. Privatiški ban
kai surenka nuo žmonių pi
nigus, o paskui daro iš ju sau 
milžinišką pelną, mokėdami 
žmogui 3, 4 procentus už įdė
tus pinigus, o prastesniuos at
sitikimuos ir viską nunešda
mi.

Dabar Jungt. Valstijų kra
sa pradeda atidarinėti prie 
krasos skyrių ir bankus. Grei
tai tokis bankas rasis kiek
viename krasos skyriuj.

Žmonės turės progą pasi
dėt savo pinigus į visuome
nišką įstaigą ir bus užtikrin
ti, jog ju turtas niekad nežus.

Į krasos iždą, tokiu būdu, 
suplauks milijonai doleriu.

_______ ___________ ________________ ______' -.................... v ■ ■ --——_
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Visi Jungt. Valstijų gele
žinkeliai randasi privatiško- 
se rankose.

Krasos siuntiniai prisieina 
atiduot į privatišku siuntėju 
rankas ir mokėt jiems už per
vežimą iš vietos į vietą gana 
brangią kainą.

Jungtiniu Valstijų krasa 
išmoka milijonus doleriu vien 
tik geležinkeliu ir karu kom
panijoms. Tos kompanijos 
gali reikalaut tokios užmo- 
kesties, kokios nori.

Kaip jau minėjome, kra
sos ižde atsiras dafcar milijo
nai doleriu. Argi negalėtu 
krasa pravest ir savo gele
žinkelius? Nors ne visur iš
syk, bet per kiek metu pasi
rodytu, kad ir geležinkeliai 
randasi visuomenės rankose, 
ir jais galima būtu važinėtis 
kelissyk pigiau, negu priva
tišku kompanijų geležinke
liais. Tai yra atsitiktu taip, 
kaip su krasa: jei už 2 c. ei
na laiškas vietoj mokėt do-

Skaitymas.
Daug vargo, daug galva- 

sukio yra padėta išradimui 
ženklu, kuriais šiandien žmo
gus žmogui, būdamas vienas 
nuo kito už tūkstančiu my
liu, gali išreikšti savo mintis, 
gali pasakyt viską kartais 
dar aiškiau, negu iš savo 
burnos žodžius tariant į ki
to ausį. Tokis susikalbėjimo 
įrankis yra nepaprastai pigus 
ir kiekvienam prieinamas 
tai raštas. Atimkite nuo žmo
nių raštą—ir tuomet milijo
nai karščiausiu draugišku ir 
giminišku ryšiu nutruks. Raš
to išnykimas panaikintu mil
žiniškus mokslo ir civilizaci
jos užkariavimus, nes tie už
kariavimai netoli visu savo 
svarbumu remiasi ant rašto. 
Rašte telpa įvairus žmonijos 
gyvenimo atsitikimai, visa 
jos kultūriškojo darbavimosi 
istorija, kuri leidžia mums 
matyt savo praeitį už kiek 
tūkstančiu metu atgal; va
dinasi, turime progą pažinti, 
kokia buvo žmonija praeityj 
ir kaip ji gyveno, manė, el
gėsi. Iš to geriausia lekcija 
mums, kurie jieškome ne blo
gesnio, o geresnio gyvenimo 
ant žemės. Pamatę mūsų 
pratėviu klaidas, męs galime 
ju neatkartot, supratę ju gu
drumą ir praktiškumą tūluo
se dalykuose, męs galime 
prisisavinti juos. Be to, žmo
gaus proto ir gabumo veid
rodis yra raštas. Tirinėtojas 
jokiu būdu neatsimintu vis
ko to, ką jis per savo amžių 
ištyrė, dažinojo. Taigi jokiu 
būdu jis negalėtu su atsakan
čiu aiškumu išpasakot milijo
nams žmonių, ką jis žino, ką 
jis ištyrė. Sykiu su tuo,žmo
nės jokiu būdu nespėtu atsi
minti sykį ar kitą jiems pa
aiškintu dalyku, o ir atsime
nant laikas išdildytu atmin
tį. Taigi neilgai užsiliktu 
mokslo ir ištirimo pasekmės 
žmonijos atminty j; labai grei
tai jos liktu iškraipytos arba 
užmirštos. Šiandien tirinė
tojas arba mokslinčius už- 
brėžia kiekvieną savo darbo 
pasekmę ant popieros. Iš tu 
užrašu spausdinamos knygos, 
tie užrašai talpinami laikraš
čiuose—ir milijonai žmonių 
turi progą juos skaityti. Tu
ri progą netirinėję, nelaužę 
savo galvos, pažinoti dalykus 
tikroj ju šviesoj.Kur mokslin
čiaus ir lazda neįvarytum, ten 
visai prielankiai atkeliauja 
jo mokslas: juk nėra lužtve- 
lės, nėra palociaus, kur ne
prielanki būtu atsilankyt nors 
didžiausio mokslinčiaus pa
rašyta knyga, kur negalėtum 
užsikviest sau laikraštį, ku
riame sandarbininkauja žmo
nės, prieš kuriu protą tu su
drebėtum. Žmogaus be ži
nojimo, be proto tu pats ne
apkęstum, tu neįleistum jo 
savo namus. Taigi ir moks
linčius tuomet tavo namuose 
nėra labai reikalingas, kada 
tu turi savo rankose jo pro
tą, jo žinojimą. Mokslinčius 
vaikščioja su savo protu ir 
nereikia jam be paliovos pa-

sakot publikai savo žinojimu; 
užteko vieną sykį pasakyt 
; uos rašte—ir to rašto pas
klydo tiek, kad tūkstančiai 
arba milijonai žmonių girdi, 
ką sako mokslinčius. Nerei
kia jiems eit į būrį ir grūstis 
vienam už kito, kad išgirdus 
žodį. Nereikia taikyt ant 
minutos, kad nepasivėlinus. 
Nereikia kęsti baimės, kad 
neužmiršus išgirsto. Skaityt 
gali vienas atskirai, tyrame 
ore. Skaityt gali tuomet, 
kada liuoso laiko turi; jeigu 
užmiršai, gali antrą ir trečią, 
ir dešimtą sykį perskaityt. 
Ir mokyti ir nemokyti žmo
nės mokinasi iš knygų—mo
kinasi laukuose, namie ir 
mokyklose. Mokytojai ir pro
fesoriai išguldinėja dalykus, 
pasiremdami ant knygose 
tūpusios medegos. Patįs mo
kytojai ir profesoriai visą 
amžių mokinasi iš knygų ir 
laikraščiu, nes juose atranda 
vis daugiau ištirimu ir žino
jimo. Atskiri tirinėtojai se
nesniuosius žinojimus tankiai 
atranda klaidingais ir skel
bia naujus ištirįmus. Todėl 
kiekvienas mokslinčius tėmi- 
ja, kas paseno ir kas naujo 
atsiranda. Jeigu jis to ne- 
tėmytu, tad, besilaikant prie 
senojo žinojimo, taip liktu 
nauju argumentu sumuštas, 
kad pasirodytu argumentuo
to mokslo priešu. Žmogaus 
akis ir protas lenda vis gilyn 
ir gilyn į visatos dalykus, 
vadinasi, mokslas vis auga 
ir auga ir darosi aiškesniu. 
Norint jį sekti, reikia nestot 
skaičius įvairius raštus. Raš
tai yra didžiausia žmogaus 
proto krautuvė. Jei kas no
ri iš ju pasimokyt, turi aty- 
džiai juos skaityt, skaityt 
kaip galima daugiau. Kad 
mokslas teikia šiandien gy
vastį pasauliui, to niekas ne
užginčys. Jis yra šaltinis mū
sų gyvenimo; kas geidžiame 
daugiau pasemt iš to krišto- 
liško šaltinio,tas turime skai
tyt daugiau raštu.

Pridursiu dar, kad žmo
gaus gabumai yra geistini 
matyt arba girdėt kitiems 
žmonėms, nes jie paragina ir 
kitus prie to paties siekt. 
Atskiru literatu raštuose ga
lime atrast nepaprastus ga
bumus arba silpnumus ir pa
gal tai galime rinkt sau ke
lią arba bent pasigėrėt, kad 
taip milžiniškai žengia pir
myn žmogus savo besitobuli- 
nime. Beskaitant nesunku 
įsidėt į galvą dailius, daug 
reiškiančius žodžius ir saki
nius, nesunku priprast prie 
mokėjimo žodžiais kuoaiš- 
kiausiai išreikšti savo min
tis, skundus ir džiaugsmus. 
Skaitymas išmokina mus kal
bėt kur-kas aiškiau, negu 
męs mokėjome. Skaitymas 
mus išmokina surištai ma
nyt, tai yra sintezio ir jaust.

Kada tu skaitai raštus 
(knygas ir laikraščius), tad 
esi surištas arba sujungtas 
protu ir jausmais su visu 
protaujančiu ir jaučiančiu 
pasauliu; tu tuomet nustoji 
gyvenęs tarp savo keturiy 
sienų, o gyveni visame pa
saulyj. Iš rašty matai viso 
pasaulio gyvenimą, matai jo 
visus įžymesnius atsitikimus. 
Tu tuomi padedi pasauliui 
galvot ir jaust. Tu lieki rei
kalingas žmogus. Siauros 
tavo mintįs, naminis besi- 
krimtimas, persmulkus rū
pesčiai gali būt lengvai iš
blaškyti, kada tu atidariai 
plačiai duris į margą, gražy 
ir įdomu pasaulį—į skaity
mą, tą galingą mokslo, ga- 
bumy ir jausmy įrankį. Jei
gu moki skaityt, tai nė mi
nutos liuoso laiko nepraleisk 
be skaitymo!

Jonas Krapovickas.
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(Tąsa.)
Trumpiau sakant, bendrijoj pradėjo 

išsiskirt vadovaujančiu ypatų luomą, kuri 
prie dalinimo užkariauto turto paprastai 
gaudavo levo dalį. Bendrijoj iškilo skir
tingumas pagal visuomenišką padėjimą ir 
turtingumą. Pamatu to skirtingumo bu
vo ta aplinkybė, kad nuosavybė, atskirta 
visuomeniško išsivystymo procese, nebuvo 
laidojama drauge su jos savininku, o per
siduodavo įpėdiniui. Tokiu būdu tarpe tos 
ar kitos giminės pradėjo atsirasti skur
džiai ir turtingi. Pas vieną buvo didesnė 
kaiminė, daugiau naminių padargų, dau
giau vergu, negu pas kitus. Ačiū tam, 
ūkė pradėjo Aidintis; jos savininkas galė
jo sau pasivėlinti nekurį pagerinimą ir 
puošimąsį. Vienu žodžiu, kartu su skir
tingumu pagal turtą ir visuomeniškąjį pa
dėjimą atsirado ir skirtingumas gyveni
me. Toliau tas privedė prie palengvo iš- 
siplėtojimo augštesnių žmogaus reikalavi
mu. Bet gamta ne visur vienodai apdo
vanojo žmones: žemė ne visur išdavė vie
nokius vaisius, ne visur vienokias iškasda
vo iš žemės brangenybes, reikalingas ki
tiems žmonėms toj išsivystymo stadijoj. 
Pas žmones atsirado reikalingumas sveti
mo išdirbimo daiktu, ir tokiu būdu kartu 
su išdirbimu dėl nuosavaus reikalavimo 
pradėjo įvykt išdirbimas daiktu dėl maino. 
Vieni ūkės išdirbiniai pradėjo mainytis 
ant kitu, ir mainas pradėjo išeit iš kaimo 
bendrijos rubežiu. Pirmutinė medegiško 
aprūpinimo įgijimo forma, kurio < pačiam 
negalima buvo rast arba pasidaryt, apsi
reikšdavo paprastu plėšimu. Laukinis 
žmogus, būdamas ant labai žemo išsivys
tymo laipsnio, absoliutiškai neturi jokio 
palinkimo prie maino. Jis neturi jokio 
supratimo apie vertę; jis, kaip mažas kū
dikis, gali atiduot ir brangiausi daiktą už 
menkniekį,bet paskui pas jį atsiranda gai
lestis—jis visada neužganėdintas mainu. 
Ir reikia skaityti dideliu kultūrišku išra
dimu žmonių paprotį prie daugiau teisin
go ūkės išdirbiniu maino.

Miesto ūkės įvykimas ir vaizbos 
susinėsimai.

Su išsivystymu maino taip-pat išlen- 
gvo išsivystė sistematiškas ūkės turtu ap- 
kainavimas, o drauge su tuom ir tokiu 
turtu reikalavimas, kurie, gali būt, tarna
vo nuolatiniu masštabu, svarsčiu, kitaip 
tariant, maino įrankiu reikalingumas. Tot 
kiu įrankiu tarnavo paprastai kokis-nors 
daugiau vartojamas daiktas. Taip, pade-, 
kime, pas nekuriuos pirmutinius žmones, 
jau išdalies išsivysčiusius iš laukinio- stovio, 
męs randame vietoje maino įrankiu, 
kitaip sakant, vietoje pinigu, vartoji
mą žinomos rūšies akmenuku. Labai iš
siplatinęs taipgi, pradedant nuo daugiau 
augštesnio barbariškumo laipsnio ištišai 
iki civilizacijos pradžios, vartojimas tam 
tikslui gyvuliu. Gyvuliai tarnavo mastu 
visokio turto, išmokėjimu duoklių, pirma, 
visu pripažinta, pinigu forma. Šitas soci- 
jališkas faktas įsiskverbė net į kalbos for
mą. Taip, padėkim, lotyniškas žodis pe- 
cunia (pinigai) paeina nuo pecus (galvijas). 
Pirmieji Rymo metaliniai pinigai buvo su 
gyvulio paveikslu. Tolimesnis išsivysty
mas šio maino proceso su pagelba apkai- 
navimo maino vienučiu privedė prie vaiz
bos įvykimo.

Dalykas tame,kad įvairiu socijališky vie
nučiu išsivystimas eina skirtingais keliais 
pagal ju geografišką padėjimą, gyventoju 
skaitliu, esantį pačiuose gyventojuose dva
sišką gabumą, pasiekimą jais gamtos turtu. 
Šiame išsivystymo procese darosi nekurios 
vietos, žiūrint pagal aplinkybes, dideliais 
maino centrais. Čia mainas eina įtemptu 
tempu, čia kiekvienas žmogus gali apmai
nyti viską, kas jam reikalinga, arba ap
mainyti daiktą, jam nereikalingą. Męs 
dabar tokias vietas vadiname rinkomis. 
Rinkos atlieka savo užduotį arba tik peri- 
jodiškai, arba tarnauja nuolatiniu maino 
centru. Dėl ju apginimo nuo priešu, plė
šiku užpuolimo statėsi ypatingos tvirto
vės. Pilną tiesą turėjo naudotis tomis 
tvirtovėmis paprastai pirmiausiai apsigy
venusieji tose vietose žmonės, o taipgi ir 
ju įpėdiniai. Pagal gyventoju augimą ir 
didinimąsį maino susinešimu tokios tvir
tovių vietos išpalengvo darosi miestais. 
Tai pirma išsivystymo stadija tos ūkės 
formos, kurią Biucheris, priešingai siau
rai ūkei, pavadino maino ūke, kada 
žmonės turi reguliariškus maino susineši- 
mus vienas su kitu. Maino ūkė charak- 
terizuojasi, kaip męs matėme, dviem ypa
tybėm. Pirmiausiai, joj atsiranda pinigai,

kokie-nors tavorai darosi visuotinu maino 
įrankiu. Prie daugiau išsivysčiusiu vaiz
bos susinešimu tą rolę atlieka metalas. 
Išpradžiu buvo vartojama geležis ir bron
za; pinigai, padaryti iš siu metalu, buvo 
daug parankesni prie maino, negu, padė
kim, gyvuliai. Vėliaus liko vartojami 
brangesni metalai. Antra ypatybe, cha
rakterizuojančia maino ūkę, buvo miestu 
atsiradimas. Tas faktas padėjo pradžią 
griovimui atskiru ūkės vienučiu; ju siau
ras charakterius pradeda silpnėti, kol, ga
lu gale, į maino sūkurį ir vaizbos susine- 
šimus nelieka įtrauktos čielos tautos.

(Toliau bus).

KŪDIKYSTE, JAUNYS
TE, SENATVE.

Tarptautiški žodžiai.
Agresas, pirmas užpuolimas; pra

dėjimas barnio arba karės.
Agitatorius, žmogus, kuris įkal

binėja; aiškintojas; pakūrstytojas; ūpo nu- 
kreiptojas.

Agitacija, žmonių proto nukreipi
mas į tą ar kitą pusę; pakūrstymas; pa
aiškinimas.

Agitatyviškas, turintis agitaci
jos tikslą.

Agonizmas, išlošimas lenktynėse; 
gavimas pirmenybės žaidimuose; įsitempi
mas, kad tik išlošt pirmenybę; pilnas at
sidavimas išlošimui.

Agonija, proto ir kūno skausmas; 
baimė prieš mirtį ir kitus baisius atsitiki
mus; nežinojimas kur dėtis.

Agrariškas, žemiškas; agrariškas 
klausimas reiškia žemės klausimą; valstie
čiai tankiai yra užimti agrarišku klausimu, 
tai yra apie žemės padalinimą, ploto didu
mą, išdirbimą ir t. t.

Agrikuliacija, šėmės gerinimas; 
dirvos taisymas, kad ji būtu derlingesnė.

Agrikultūra, žemės gerinimas; 
užsiėmimas lauku darbu.

Agronomija, mokslas, kaip pa
gerinti žemę, kad ji išduotu daugiau vai
siu ir geresnius vaisius.

Agronomas, žmogus, kuris moka 
pagerinti žemę.

Agrostografija, žolių aprašy
mas.

Agrostologija, ta botanikos da
lis, kuri priklauso prie mokslo apie žoles.

Aladinistas, laisvamanis pas ma- 
hametonus.

Albumas, pas rymiečius reiškė sta
lą, lentą arba knygą, kur buvo surašyti 
valdininku ir gyventoju vardai; pas mus 
reiškia knygą, kur sudedami paveikslai, 
kortelės, arba kur užrašomi įvairus saki
niai ir eilės draugiškai atminčiai.

Albumenas, kiaušinio baltoji da
lis; sėklose esančioji balta dalis.

Alkoholis, grynas spiritas, gautas 
iš skystimu perdirbimo. Jis susideda iš 
hydrogeno, karbono ir oxigeno; yra per
matomas ir neskęstantis; jis nepaprastai 
greitai eina per maisto aparatą.

Alkoholikas, tas, kuris be alkoho
lio gėrimo neapsieina; sergantis alkoholio 
liga.

Alkoholizmas, girtybe; palinki
mas gert alkoholį; alkoholio liga.

Algebra, augštesnis aritmerikos 
mokslas, kuriame vartojamos vietoj skai
tliniu raidės; prie pagelbos algebros labai 
lengvai ir greitai surandamos uždaviniu 
formulos, yra tai uždaviniu pienas; kada 
jis gatavas, galima vietoj raidžiu pastatyt 
norimas skaitlines ir atlikt tuos aritmeti
kos veiksmus, kurie jau parodyti algebros 
atliktame uždavinyj.

Alegorija, figūruotas sakinys, ku
riame svarbiausis dalykas apkalbamas yra 
kito dalyko, nupiešiant vietą ir kitas ap
linkybes. Kada męs kokio- nors dalyko 
apkalbėjimui imame visokius darodinėji- 
mus iš šalių, o patį dalyką paliekame sto
vėt, tuomet męs kalbame alegoriškai.

Alleluja, garbiname Jehovą; žodis 
vartojamas giesmėse džiaugsmo išreiški
mui.

Aimana k as, knyga arba stalas, 
kur surašytas kalendorius, t. y. dienos, 
sąvaitės, saulės ir mėnulio nusileidimai, 
užtekėjimai, permainos, bažnytinės šven
tės, teismo dienos ir t. t.

A1 o g i j a, kvailystė; beprotystė.
Alto, augšta vieta; muzikoj išlaiky

mas augštuju gaidų, t. y- dainavimas pa
gal augštasias gaidas.

Altorius, augštesnė vieta; kalne
lis arba stalas, ant kurio senovėj nešdavo 
aukas; bažnyčioj augštesnė vieta, kur at
liekamos pamaldos ir priimamos aukos.

Altaristas, atstatytas nuo tarny
stės kunigas, kuris gyvena iš auku ir gau
na dalį prie jam priklausiusiu altorių už
dirbtu auku. ,

Žmonių priimta manyt, 
kad tik tūlas amžiaus peri jo
das yra žmogui laimingas ir 
gali suteikti tikrą laimę. Ma
noma, kad tūli amžiaus lai
kai, ypač senatvė, niekad 
negali turėt patraukimo.

Jaunimas neretai gėrėjasi 
kūdikyste, kuomet niekas 
nerūpėję, seneliai—jaunyste, 
kuomet buvę linksma, svei
ka ir daug pajiegu.

Mūsų gadynėj dar maži 
kūdikiai jau svajoja apie 
jaunystės amžių; jaunimas 
bijo senatvės kaip kokio žvė
ries. Kodėl taip yra, pama
tysime toliau.

Mums svarbu čia pabrėžt, 
kad gyvenimas visuose savo 
amžiaus laikuose turi savo 
smagumus; vieno amžiaus 
smagumai neprieinami ki
tiems amžiaus perijodams. 
Kuomi vaikai smaginasi, ka
me jie jaučia laimę, ten ne
atras jos jaunimas ir sene
liai, tuomi negalės smagintis 
subrendę žmonės. Daugelis 
jaunimo smagumu ir laimiu 
seneliams rodosi paikyste, 
kaip ir seneliu atsiminimai, 
sapnai negali smaginti jau
nimo. Nereikia manyt, kad 
žmogus yra sutvertas amži
nai sunkiai kovai, kad jis 
neturi tiesos pasilsėt, kad jis 
visuose savo amžiaus laikuo
se turi vest lygu gyvenimo 
būdą. Vienas gyvenimas yra 
kūdikiams, kitokis — jauni
mui, trečias—seneliams. A- 
part to, yra dar perėjimo 
tarpai.

Biblija sako: “Ir jūsų jau
ni vyrai matys krutėjimą, ir 
jūsų seneliai sapnuos sap
nus.”

Juk tai puikus išsireiški
mas. Jaunu žmonių gyveni
mas susideda iš nuolatinio 
krutėjimo, iš svajonių, vil
ties, plenavimo pasekmingai 
pakelt save. Jaunimas sie
kia prie laimės, jieško pasi
sekimo, dirba ir kruta.
Sulaukia tie žmonės senatvės 

ir jie pradeda sapnuot sapnus.
Jaunystė yra tokis amžiaus 

laikas, kada žmogus būna 
pavydus, saumylis, norintis 
kitus pralenkt; senatvė atsi
žymi duosnumu, sapnavimu 
sapnu jaunimo labui, atei
ties gerovei.

Mūsų dienose senatvės 
taip bijoma todėl, kad jai 
suteikiama permažai privile
gijų, o jaunystei net perdaug. 
Žmogus, kuris gali daug 
kelt, daug nešt, greitai bėgt, 
skaudžiai mušt ir nustumt į 
pakalnę savo brolį—žmogų, 
—yra žmogumi, kuriam visi 
pienai gatavi. Labai mažai 
plėny, paguodonės, vietos ir 
progos suteikiama senam 
amžiui, tam amžiui, kuris 
nepavydus, duosnus, prie
lankus ir sapnuojantis apie 
jaunimo gerovę.

Jaunimas lipa į gyvenimo 
kalną visom savo pajiegom, 
matydamas ir praeidamas 
pailsusius, nepaisydamas, 
kiek jis tuomi kenkia ki
tiems, pavartodamas visus 
savo gabumus ir žinojimą 
kitu nustumimui nuo kalno.

Senatvės amžius yra kur- 
kas ramesnis, gražesnis ir 
doresnis. Senas žmogus žiū
ri į kūdikį ir svajoja savo 
svajones apie pagerinimą 
tam kūdikiui ateities, apie 
tą ateities gerovę, kuria jis 
nesinaudos. Jis nepavydi, 
bet geidžia, kad kiti žmonės 
gyventu už jį geriau, ir ga
tavas viską paaukaut augan
čios gentkartės labui.

Pasižiūrėkime į mūsų žilas 
močiutes ir. tėvukus, kuriu 
galva kruta nuo senatvės. 
Kaip jie kantrus, duosnus ir 
gero velijanti mažiems ir 
jauniems žmonėms!

Nėra abejonės, ateis kada- 
nors laikas, kada jaunimas 
išsimokįs nuo seneliu duosnu- 
mo, kantrumo ir troškimo 
gerovės daugiau kitiems, ne
gu sau.

Nėra abejonės, kad kada- 
nors žmonės padarys taip, 
jog žmogus galės savo gyve
nime pergyvent kelis skirtin
gus gyvenimus; lai kiekvie
nuose žmogaus amžiaus me
tuose leista bus tu metu sme
genims ir kūnui nuveikt ge
riausi darbą, kokį žmogus 
gali. Neturi būt vieno am
žiaus užduotis užkrauta ant 
kito amžiaus.

Mūsų dienose blogiausis 
apsireiškimas yra tas, kad 
vieno amžiaus žmonės yra 
verčiami atlikt kito amžiaus 
žmonių užduotis. Mūsų vai
kai verčiami likt vyrais ir 
moterimis, kada jie yra dar 
kūdikiais. Mūsų seneliai va
romi į tą patį gyvenimo ko
vos lauką, kur imasi jaunuo
menė ir kur tik jai prigulėtų 
imtis. Tuomi norima pasa
kyt, kad dar nesuaugę kūdi
kiai turi jau pasigamint sau 
pragyvenimą ir atlaikyt len
ktynes prieš jaunimą. To
kia- pat užduotis užkraujama 
ir ant seneliŲ, todėl nestebė
tina, jei tuos žmones neretai 
išstumia gyvenimas iš jŲ 
gamtiškojo gyvenimo —sap
nuot sapnus ir būt duosniais, 
nuolankiais, kantriais, ge
rais. Seneliai kenčia skur
dą, dirba sunkius darbus, tu
ri lenktiniuot su tais,kuriems 
jie turėtŲ trokšti pasisekimo.

Vienok geresnė gadynė ar
tinasi, nes tik pirmą sykį 
žmonijos istorijoj pradėjo 
atsirast tautos, kurių visi 
nariai gali skaityt ir galvot, 
jei tik nori. Žinojimas jau 
nepasilieka kelių žmoniŲ sa
vastim, o plėtojasi tarp mili
joninių minių.

Net turčiai seneliai mūsŲ 
gadynės pradeda suprast, jog 
pasaulis turėtŲ būt geriau 
surėdytas. Daugelis jŲ pra
deda atiduot savo turtus mo
kyklą knygynų ir kitokių 
įstaigŲ steigimui. Pirma jie 
suplėšė savo turtus nuo žmo
niŲ, lipdami į gyvenimo kal
ną, bet ant senatvės pama
to? j°g JU užduotim yra pa
daryt pasaulį laimingesnių. 
Pastebėtina, kad ir čia tik 
senatvė lošia didelę rolę, nes 
tik seneliai iš turčių skiria di
deles aukas visuomeniškoms 
įstaigoms.

Kol žmogus jaunas, jis tik 
save kelia,' tik apie save rū
pinasi, tik save myli, todėl 
jis visom keturiom ritasi į 
kalną, pralenkdamas kitus, 
atimdamas nuo kitŲ progą, 
neretai nuskriausdamas ki
tus. Vienok senatvės sap
nai priverčia jį apsvarstyt, 
kiek skriaudos jis yra pada
ras kitiems, ir liepia atlygint 
už tai.

Taip, kiekvienas gyveni
mo peri jodas turi savo sma
gumus ir savo užduotis, ku
rios yra svarbios žmonijos 
gerovei ir pakėlimui. Tik rei
kia sutvarkyt gyvenimą taip, 
kad žmogus galėtŲ gyvent 
savo amžiaus perijodu.

Pas mus gyveno dvi mo
kytojos. Kada jos negalėjo 
užsirakint savo kambario, tad 
priėjo prie mano tėvo, kuris 
tuomet buvo užimtas, ir sa
ko : ‘ ‘Męs negalime įkišt rak
to į durių skylę. Teiksitės 
pažiūrėt.”

Tėvas joms atsakė:
“Aš dabar užimtas. Aš pa

žiūrėsiu prieš eisiant jums 
gult.” M. B.

Poetas:—“Aš čia turiu ma
žą poemą, po vardu “Ar yra 
verta gyvastis gyvenimo?”

Raštinės tarnas:—“Gerai, 
jeigu jus norite atrast “Ar 
yra verta mirtis mirimo”, 
eikite į vidŲ.”

teriai sueit su vaikinais vie
šai, ji susitiks su jais slaptai. 
Jaunimas nori susitikt su 
jaunimu, mergina nuola
tos svajoja apie vaikinus; 
jaunimas turi savotiškus 
smagumus. Velyk lai duktė 
susitinka su vaikinais prie 
motinos akių, lai ji gražiai 
sau linksminasi su jaunimu, 
negu kur-nors užkampiuose. 
Pavogtas pasismaginimas vi
sada peržengia rubežius. Lai 
nesistengia motina sulaikyt 
savo dukterį nuo vaikinų, nes 
gamtos balsas yra stipresnis 
už motinos balsą. Labai bū
tų gerai, kad merginos netu
rėtų palinkimo prie vaikinų; 
labai būtų gražu, kad duktė 
vietoj eit su vaikinu vaikš
čiot, į teatrą ir pasivažinėt, 
praleistų laiką šeimynoj 
ir mokytųsi. Bet tai ne
galima atsiekt uždraudimu. 
Jei jus priversite ją sėdėt na
mie tuomet, kaip ji veržiasi 
išeit, vistiek ji atras laiką 
susitikt su vaikinais. Ir ji 
tuomet susitiks tokiose vie
tose, kur jus negeistumete 
ją matyt. Jei uždrausi te lan
kytis vaikinams pas savo 
dukterį, tai ji atlankys juos 
kur-nors ant. gatvės kampo, 
tarpduryj, o prastesniam at
sitikime net į jų namą drįs

Nedrauskite ir 
neslėpkite.

Beveik kiekviena motina 
visa savo išgale saugoja jau
ną savo dukterį nuo vaikinŲ. 
Kas nežino, jog dukters pa
klydimai gali atnešt gėdą ir 
skriaudą visai šeimynai, o 
amžiną nelaimę jai pačiai? 
Jaunos, nepraktiškos mergai
tės greičiausiai gali paklyst, 
todėl dedama daug atydos, 
kad jas apsaugot. Vienok 
ne visos priemonės būna tin
kančiomis. Tūlos pasirodo 
tiesiog klaidingomis.

Daleiskime, netoli visos 
motinos slepia nuo dukters 
moters gamtiškas pareigas, 
kol toji sulaukia bent 20 me
tų. 10, 12 net ir 15 metŲ 
mergaitei nieko nesakoma 
apie jos sąnarių užduotis, a- 
pie svarbumą pirmosios mei
lės, apie galėjimą likt moti
na ir 1.1. Motinos mano, jog 
jauna mergaitė tokiais daly
kais nesiinteresuoja, tik ją 
reikia saugot nuo vaikinŲ, 
kurie gali išvest iš doros ke
lio jos dukterį. Slaptybė čia 
sulosią biauriausią rolę. Ma
žos mergaitės mokykloj jau 
juokiasi viena prieš kitą iš 
pasakos apie garnį. Ką nuo 
jŲ taip saugiai slėpė motina, 
apie tai jos dažinojo ant gat
vės nuo ištvirkusiŲ mergai
čių ir vaikėzŲ. Ir dažinojo 
ne pamokinančioj formoj, 
rimtoj ir teisingoj, o ištvir
kusioj, purvinoj. Neretai žin
geidumas padaro jas ištvir
kimo aukomis.

Jau praėjo ta gadynė, ka
da dar 18-kos metŲ mergi
nai galima buvo pasakot apie 
garnį. Dabar 10 metŲ mer
gaitės daugiau žino, negu 
pirma žinojo 20 metŲ mer
ginos. Slėpimas jau negelb
sti, o dar labiau ištvarkina 
mergaites. Velyk lai pati 
motina perstata savo jaunai 
dukrelei moters pavojingas 
minutas, jos užduotį ir atsi- 
nešimus į priešingąją lytį, 
negu ji išgirs apie tai iš nu
puolusį ir tamsį ištvirkė
lį lūpų. Lai jauna mergai
tė žino nuo motinos, kas jai 
pavojinga ir kas ne, tuomet 
ji geriau save apsaugos, ne
gu motina ją.

Kita, labai didelė, motinų 
klaida—tai draudimas, kad 
duktė nesueitų su vaikinais 
ir kad vaikinai nesilankytų į 
jos namus.

Jei motina draudžia duk-

įžengt. Vaikinai umu laiku 
patėmys, kuri mergina slaps
tosi nuo tėvų ir pasistengs 
ją nupuldyt.

Man rodos, kur-kas rames
nė motinos širdis gali būt, 
kada ji žino, su kuo jos duk
tė išėjo ir kur išėjo. Ar ne
geriau matyti dukterį namie 
su vaikinais besilinksminant, 
negu nežinot, ką ji susitiks ° 
slaptai ir kaip pasielgs?

Jei duktė žinos, jog moti
na nedraudžia jai susieit su 
vaikinais, ji nesistengs me
luot motinai, o visuomet pa
sakys, su kuo susitiko ir kur 
buvo. Jei duktė žinos, kad 
motina nuo jos nieko nesle
pia, o visuomet duoda gerus 
ir teisingus patarimus, tai ji 
visuomet pasakys motinai a- 
pie kiekvieną savo pasielgi
mą.

Ir aš suprantu, kad butų 
labai gerai daug ką slėpti 
nuo mergaičį bent iki 18 
metų, būtų gerai, kad jos 
nesubrendusios ne j ieškotų 
vaikinų ir nepripildytų savo 
galvą tuščių svajonių, bet 
aplinkybės ir aklam parodo, 
jog taip padaryt jau negali
ma. Aiškumas ir laisvė jau 
daugiau doros neša, negu 
slaptybė ir draudimas.

Motinos papratę manyt a- 
pie savo dukteris, kaipo apie 
mažas mergaites, kūdikius. 
Tokis manymas pasirodė pil
nai klaidingu, nes nė viena 
duktė, motinos neklausus, 
dažinojo dar jaunuose me
tuose tą, ką ir motina žino. 
Bet dukteriai atsieina bran
giai tokis dažinojimas, tik 
ačiū tam, kad slėpė. Ištvir
kimas mergaičių nuo-pat ma
žens aiškiai liudija, kad mo
tinų slėpimas nelošia jokios 
rolės doros palaikyme. Nie
kas nesidžiaugia ir iš tų už
kampiųjų slapsčiukių, kurias 
motinos saugojo nuo vaikinų.

Pabaigoj pridursiu, kad 
mergina turi išsirinkt sau 
vaikiną, o ne tėvai. Kaip ji 
gali išsirinkt, jei draudžia
ma užsikviest vaikinus į na
mus ir išeit su jais? Juk ne 
vieną dieną galima išsirinkt 
vaikiną. Neužginčys niekas 
net tokio fakto, jog visai 
jaunų įsimylėjimas yra pa
stovesnis, negu įsimylėjimas 
senesniame amžiuj. Iš to 
seka, kad jau jaunai mergi
nai turi būt leista susieit su 
vaikinais, suteikiant jai įvai
rius pamokinimus.

Marė Vaitėkaitienė.

Kaip išnaikyt muses?
Įkaityk geležinę blekę ir 

užpilk ant jos 20 lašu karbo- 
liaus, kurį gali gaut po var
du Carbolic acid. Jo ga
ras užmuš muses.

Žmogaus sveikatai nekenk
smingas mušiu nuodas yra 
Bichromate of Potash. Vi
sose aptiekose gali jo gaut. 
Ištarpink jo vieną drachmą 
dviejose uncijose vandens. 
Įdėk biskį cukraus. Padėk jo 
po biskį ant torielku ir pa
statyk, kur musės eina.

Gerai vartot limpančias po- 
pieras ir visokius skystimus. 
Bet pigiausis ir geriausis sky
stimas yra Formaldehyde 
arba Formalin. Užtenka 
įpilt jo šaukščiuką į puskvor- 
tę vandens ir padėt kamba
ryj, kad išnaikyt visas muses.

Jei nori greitai išnaikyt 
muses, tai uždegk Pyreth
rum Powder kambaryj. 
Tik tuoj musės turi būt su
šluotos ir sudegintos.

Čia aš pavadinau mušiu 
nuodusz angliškais vardais, 
kad mokėtumėte paklaust 
aptiekoj.

Teisėjas.—Kas tave čia at
nešė?

Kalinys. — Du policmanu.
Teisėjas.—Girtas, aš ma

nau?
Kalinys.—Taip, abu girti?
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APIE DARBUS.
Sag Harbor, L. 1., N. Y.
Šiuo tarpu biskį sumažėjo 

pas mus darbai: dirbama 5 
dienas sąvaitėj po 9' valan
das į dieną. Didesnės dirb
tuvės mūsų miestelyj tik dvi: 
moteriškų rūbų siuvėjų ir 
laikrodėlių. Paskutiniojoj 
dirba apie 1000 žmonių. Tar
pe darbininkų yra daug lie
tuvių ir lenkų. Mokanti dar
bą gauna algos i dieną 2, 3 
arba 4 dolerius. Pradiniams 
darbininkams moka tik 1 dol. 
i dieną.

A. Kniukštas.
Arnold, Pa.

Šitas miestelis yra labai 
mažas. Gyvena čia ir lietu
vių kelios šeimynos. Darbų 
kitokių nėra, kaip tik anglių 
kasyklos. Kasyklos priklau
so vienos Arnoldo, kitos — 
Pittsburgo, trečios-Naomos, 
ketvirtos—Frimonto kompa
nijai. Per žiemą darbas ėjo 
gerai, bet dabar dirbama tik 
3 dienas į sąvaitę. Kada pil
ną laiką dirbama, tad vieni 
darbininkai gauna 60, kiti—75, 
treti—100 dol. į mėnesį, žiū
rint, kokį darbą kas užima. 
Dabar galima uždirbti nuo 
20 iki 30 dol. į dvi sąvaiti. 
Darbą nelengva gaut. Lie
tuvius priima geriau, negu 
kitus. Mat, šįmet atsibuvo 
rinkimai prezidento Penktam 
Distriktui United Mine Wor
kers of America. Lietuviai 
ėjo išvien su anglais ir išrin
ko Robertą R.Gibbons’ą. Bu- 
vusis prezidentas Frank Fe- 
chan suorganizavo sau pagel- 
bininkus ii’ siuntė per kuopas 
prikalbinėti darbininkus, kad 
atšauktų rinkimus. Austri
jos tautos (slovakai, bulga
rai, lenkai ir kiti) pritarė 
jam ir rinkimai liko atšauk
ti. Tokiu būdu darbininkai 
skilo į dvi dali: anglai ir lie
tuviai pasiliko už prezidentą 
R. Gibbons’ą, o slavai — Fe- 
chan’ą. Dalykas atsidūrė 
teisme. Girdėt, kad Gibbons 
išloš. Taigi lietuviams dar 
geresnis prielankumas atsi
rastų.

Anglekasis P. Lappe.
Windsor, Conn.

Farmų darbai eina gerai. 
Nesunku bent vienam darbą 
gaut. Vieno mėnesio pra
gyvenimas atsieina 13 dol. O 
uždirbt galima į dieną nuo 1 
dol. 50 c. iki 2 dol. 25 c.

Albinas Binevičius.
Plymouth, Pa.

Anglių kasyklose darbą tu
ri nusipirkt. ‘ ‘Kingston 
Coal Co.” kasyklose net ir 
kainos žinomos: norint gaut 
geresnį darbą, turi užmokėt 

. perdėtiniui 25 dol., o visai 
geras darbas perkamas net 
už 30 ir 50 dolerių. Taigi jei 
nori uždirbt bent po 50 ar 70 
dol. į dvi sąvaiti, turi pirma 
pats užsimokėt. Toliau už- 
veizda vėl nuolatos skolina 
nuo darbininkų, nors tos sko
los niekad negrąžina. Ne
duodanti kišių uždirba į die
ną nuo 1 dol. 50 c. iki 2 dol. 
50 c.

K. Arminas.

Korespondencijos
Baltimore, Md.

Mūsų teatrininkai 30 d. ge
gužės lošė naudai S. L. R. K. A. 
XXVI seimo 5 aktų trągėdi- 
ją “Rutvilę”, parašytą V. 
Nagornoskio. Negirdėtas 
daiktas, kad Rymo-katalikai 
jau pradeda savo seimus taip
gi su perstatymais, ypatin
gai su tokiomis tragedijo
mis, kaip “Rutvilė”.

Teatrininkai daug spėkų ir 
energijos padėjo, kol prisi
šliejo prie ko-nors su šituo

naujai parašytu Nagornoskio 
veikalu. Tautiečiai atmetė 
kaipo prasižengėlio prieš lie
tuvišką visuomenę parašytą 
veikalą, dėl kurio streikavo 
130 ypatų pusantro mėnesio. 
Kaštavo ne vienas kumpis 
mėSbs ir ne viena bačkutė 
alaus, kol juos priėmė kata
likai (Stebėtina; kad net 
kumpiu reikia vaišint, o pa
skui dar už dyką dirbt. Red.) 
Jie tarp progresyviškesnių 
žmonių neturi įtekmės, nes 
yra žiauriausiais progreso 
priešais, tamsus, kaip vaba
las nakties laike. Juos gaz- 
dina menkiausią kibirkštis 
šviesos, jie tarp apšviestes- 
nių žmonių visiškai negali 
pasirodyti, bet tuos prasčio
kus tai vedžioja už nosies. 
Bet kaip viskas nyksta, kas 
yra tamsu, taip ir jų gyveni
mo dienos jau eina trumpy n.

Geriausiai atliko rolę M. 
Gurkliūtė (Rutvilė) ir J. Skor- 
ko (Trainaitis), bet šio pasta
rojo kalba netinka prie loši
mo: nelabai galima suprasti, 
ką kalba, nes turi skaudžiai 
čerškiantį balsą. Iš svarbes
nių rolių prasčiausiai atliko 
K. Baltrušaitis (kryžiokų mi- 
stras) ir J. Galinaitis (kilmės 
vyras). Pirmasis visiškai ne
mokėjo savo rolės, o pasta
rasis tai nekalbėjo, bet vog- 
nojo visą laiką ką-tai po no- 
sia ir nieko nebuvo galima 
suprasti, ką kalba. Kadangi 
veikiančių ypatų veikale ga
na dikčiai, o labiau tobuli 
žmonės tą draugystę su jos 
visu tikslu ignoruoja, tai bi
le pagautas ant gatvės buvo 
pas juos lošėju. Tokiu bū
du galima spręst, kaip jie 
galėjo sulošt su tokiais lošė
jais. Neverta ir minėti, nes 
žemiau kritikos.

Publikos buvo nedaugiau- 
sia ir seimo rengėjams reikės 
pridėti prie to jų “teatro,” 
nes iškaščių labai daug pasi
darė prie parengimo.

J. Bekampis.
E. Cambridge, Mass.

Birželio 4 d. lietuviškoj 
bažnyčioj kilo revoliucija. 
Kun. J. Krasnickas per pa
mokslą pradėjo užsipuldinėti 
ant sau nepatinkamų ypatų. 
Z. Kazlauską jis pradėjo va
dinti vagimi. Tas užprotes
tavo, sakydamas: “Neme
luok! Ar nematai, kad po- 
nadievuks susitraukęs tavo 
užpakalyj klausos?” Kun.su
riko: “Laukan, bedieviai!” 
Z. K., arti jo sėdėdamas, ir 
vėl atsiliepė: “O kas pridarė 
tų bedievių, ar ne tu?” Z. 
Kazlauskas yra tikras kata
likas, ir ant bažnyčios daug 
aukavęs, nes yra vienas tur
tingiausių Cambridge’iaus 
lietuvis. Pakilo bažnyčioj 
triukšmas. Kiti, kantrybės 
pristygę, laukan išvaikščiojo.

Tie, kas metai atgal už ku
nigą galvą gatavi buvo pa
dėti, šiandien liko aršiausi jo 
priešai. Jie patįs dabar kal
ba, būk: “Į kokią bolinę ge
riau eiti, negu į tokią bažny
čią.”

Svirunelis.
Lawrence, Mass.

Neseniai susitvėrusi teat
rališka kuopelė “Šešupė” 4 
birželio sulošė du veikalu: 
“Audra Giedroj” ir “Žilė 
galvon, velnias vuodegon.” 
Pirmas veikalas nusisekė vi
dutiniškai. Merginos savo 
roles atliko gerai, ypač Karlo- 
niutė Barbutės rolėj. Išjjy- 
rų taipgi lošė pagirtinai J. 
Petrauskas tarno rolėj. Kiti 
silpniau. Net rolės nebuvo 
pritaikytos: katram tiko bū
ti gydytoju, tas buvo advo
katu, o katram tiko būti ad
vokatu, tas buvo "gydytoju. 
Tūli aktoriai išėjo pirmą sykį 
ant scenos, todėl tur būti at
leistina, kad ir netaip gerai

sulošė. Kupečio rolę lošė p. 
Z. Jankauskas, todėl visi ma
nėm, kad jis savo rolę atliks 
kuogeriausiai. Bet mūsų vil
tis nuėjo ant nieko, nes jis 
bęveik blogiausiai sulošė. 
Jeigu kas kitas iš tos kuopos 
būtų taip sulošęs, tai nesiste
bėčiau, nes beveik nė vienas 
jų nėra buvęs nė dienos mo
kykloj (Klesinė mokykla nie
ko bendro neturi su sceniš
kais gabumais. Red.). P.Z. 
Jankauskas tą pačią rolę lošė 
trečią sykį, o anta, p. Jan
kauskas yra puikiai apsipa
žinęs su mokslu ir daugelį 
sykių dalyvavęs ant scenos. 
Bet nelaimė! Pirmame akte 
jis rėkė lyg keno smaugia
mas (Šiaip lietuviški lošėjai 
tik sau po nosiakalba. Red.). 
Po pirmo akto jis nusirami
no, bet kas iš to? Kur rei
kėjo pasirodyt jausmingai, 
tai jisai atliko visai šaltai, o 
kur reikėjo šaltai, tai jis rik
telėjo, kiek galvoj (Tik jau 
ne galvoj. Red.) balso tu
rėdamas. Negana to, dar 
nepajiegė teisingai nė rolės 
išmokti.

Antras veikalas “Žilė gal
von, velnias vuodegon” tapo 
suloštas žemiau kritikos. Ži
noma, nėra kalti taip akto
riai, kaip teatro mokytojai. 
Juk kada vaikas nukeliauja į 
mokyklą, jis nepažįsta nė A. 
B. C., bet po tūlo laiko jis 
pasiekia mokslą nuo savo 
mokytojo (Vienok scenai ne 
visi žmonės tinka. Red.). 
Taip -pat ir tuos lošėjus, aš 
manau, galima buvo prala- 
vinti daugiau. Bet ką tas 
mokytojas gali išmokyti ki
tus, katras pats nieko nesu
pranta? Taip ir čionai:nega
na, kad profesoriai to teatro 
neturi nė mažiausio suprati
mo apie scenos reikalus, bet 
dar nepajiegia teisingai nė iš 
knygutės skaityti.

Lawrence lietuviai, matyt, 
tokiam puikiam užmanymui 
prijaučiu ir susirinkusiųjų 
buvo beveik pilna svetainė. 
Todėl geistina būtų ir kitą 
sykį tą kuopelę pamatyti jos 
prakilniame darbe ant scenos 
dirvos, tik, žinoma, geriau 
prisirengusią, negu dabar.

K. Sagaitis.

E. Cambridge, Mass.
Geg. 30 d. atsibuvo para

pijos balius. Publikos prisi
rinko nemažai. Gaila, kad 
nebuvo geros tvarkos: langus 
laikė uždarę per visą vakarą, 
laike šokių rūkyta cigarai, 
pypkės ir būta su kepurėm.

Vienas vyras gyrėsi slap
tai pardavęs 15 bonkų deg
tinės laike baliaus.

Jeigu tai atsitiktų kitokioj 
vietoj, tai nebūtų taip keis
ta, o dabar Pobažnytinėj sve
tainėj.

P. A. B.
Lowell, Mass.

Lowell, Mass.—Iš nežino
mos priežasties čia sustreika
vo bažnytinio choro mergi
nos. Nors vyrai ir pribuvo 
nedėlioj giedot, bet be mer
ginų negalėjo. Taigi prisiė
jo vargonininkui vienam gie
doti.

K.S.K.

dymus ir sproginimus 4 lie
pos d.

Po No. 392 Massachusetts 
avė. liko areštuoti 36 lošikai 
iš pinigų. Tarpe jų randasi 
gana turtingi žmonės ir žino
mi Bostono sportai. Kuomet 
policistas atėjo areštuot, tad 
vienas lošikų stovėjo prie du
rių už sargą ir norėjo paduot 
ženklą kitiems, kad nustotų 
lošę, bet policistas užkimšo 
jam gerklę ir nuvedė šalin. 
Visi suimtieji užsimokėjo po 
25 dol. Pas tulus radosi net 
po 1000 dolerių.

Neužilgo Bostonas turės 
tarptautišką teatrą, kur bus 
perstatomos geriausios dra
mos visokiose kalbose, nes 
Bostone randasi didelis skai
tlius įvairių tautų. Įžanga bū
sianti taip maža, kad kiek
vienas darbininkas galėsiąs 
atsilankyt. Teatras rasis ant 
Washington gatvės netoli 
Dover gat. Architektai Dy- 
keman ir Murrey jau daro 
pienus tokio teatro statymui.

Bostono Socijalistų Kliu- 
bas rengia didelį pikniką ant 
1 d. liepos. Atsibus jis Oak 
Island Grove, Revere Beach. 
Trauksis visą dieną ir vaka
rą. Šokiai prasidės nuo 2 vai. 
po pietų ir trauksis iki 10 vai. 
Bus žaidimai ir kitoki pasi
linksminimai. Kalbės Mil- 
waukees mayoras Emil Sei
del temoj: “Ką socijalistai 
nuveikė Milwaukee’j”. Pel
nas nuo pikniko skiriamas 
įsteigimui Milwaukee’j soci
jalistų dienraščio. Tikieto 
kaina 25c. Parsidavinėja 
“Laisvės” redakcijoj, kur ir 
platesnes informacijas galite 
gaut. Pasiskubinkit!

Vietines Žinios
Šįmet 4 liepos ir 17 birže

lio turės praslinkt ramiau, 
negu visais kitais metais, 
kadangi miestų valdžios sten
giasi uždraust šaudymus ir 
sprogstančių medėgų varto
jimą išvengimui gaisrų ir su
žeidimų. Maldene visai už
drausta mėtyt sprogstančias 
medegas. Everette—taipgi. 
Medforde bus leista tik 17 
birželio. Net į kongresą bu
vo įnešta, kad uždraust šau

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

SAVININKAS IR FABRIKANTAS

Geriausia gyduole nuo Skaudėjimo 
Galvos, Kataro, Pečių, Krūtines, Šo
nuose, Reumatizmo, Šalčio, Nepralgijos 
ir įkandimo visokiu vabaliukų.

J.MATHUS&CO.
VIENATINE DIDŽIAUSIA MES1NYČIA 
IR VISOKIŲ VALGOMŲ DAIKTŲ 
KRAUTUVE BOSTONE, MASS.

Viskas sutaisyta pagal geriau
sią madą su greitu ir prielankiu 
patarnavimu. Orderius prista
tėm į namus. Męs užlaikom ge
riausią žalią ir keptą mėsą,švie
žias daržoves ir gyvus paukš
čius, kaip tai: žąsis, antis, viš
tas ir t. t.; taipgi virtus viso
kius užsakymus. :: :: :;

J. MATHUS & CO.
277 West Broadway

SO. BOSTON, :: MASS.

Užsirašykite “LAISVĘ”
Kaina metams $1.50. »

Siųsdami pinigus arba turėdami ko
kį reikalą, kreipkitės šiuo antrašu:

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

JOHN F. O’BRIEN
LAIDOTO J AS IR 
BALZAMUOTOJAS

Egiutero No. 1. - 25c.
Egiutero No. 2. - - 50c.
Žmijecznik - 25c., 50c. ir $1.00
Gumbo Lašai - - - - 35c.
Meškos Mostis - - - - 25c.
Trejanka ----- 25c.
Linimentas Vaikams - - 25c.
Gyduoles nuo Kosulio - - 25c.
Liepų Balsamas - . - 25c.
Antylakson del Vaiky - - 25c.
Milteliai Vaikams nuo Kirmeliy 25c.

,, nuo Kirmėlių del suaugusiy 35c.
Vanduo nuo Akiy Skaudėjimo - 25c.
Ugniatraukis - 25c.
Skilvio Lašai ... - 25c.
Gyduoles užlaikymui Viduriavimo

ir Kruvinosios - - - 75c.
“Uicure” arba gydymas

Reumatizmo - - - $3.50
Gyd. del nemalimo Pilvo - - 50c.
Milteliai apstabdymui

Galvos Skaudėjimo - - 10c.
Lašai nuo Danty Skaudėjimo - 10c.
Mostis nuo Gedimo ir

Prakaitavimo Kojy - - 25c.
Geležinis Sudrūtintojas Sveikatos 50c. 
Vaistas Nutildymui Vaiky - 25c.
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 15c. 
Gyduolės nuo Grippo - - $1.25
Plauky Apsaugotojas - - 50c.
Muilas Plauky Saugotojas - 10c.
Milteliai nuo Kepeny - - 35c.
Valytojas Plėmy Drabužiuose - 25c.
Rožės Balsamas - 25c.
Kinder Balsamas - 25c.

Į Bobriaus Lašai - 50c.
1 Švel'nintojas - - - - 35c.
j Kraujo Valytojas - - - $2.00
I Nervy Ramintojas - - - $1.00
į Egzema arba Odos Uždegimas

pas Vaikus - - - $1.25
Groblevskio Pleisteris

(Kaštavolo) _ - - 25c.
Pamada Plaukams - 25c.
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 25c. 
Gyduolės nuo Riemens - - 50c.
Vengriškas Taisytojas Ūsų - 15c.
Inksty Vaistas (mažesnė) - 25c.
Inkstų Vaistas (didesnė) - $1.00
Akinės Dulkelės - - - 25c.
Gydymas nuo uždegimo Danty arba

abelnai Skausmo ir Škorbuto $1.25 
Gyduolės ir Mostis nuo Parky

ir Niežų - $2.00
Gyd. ir Mostis nuo Dedervines $2.00 
Gyduoliy nuo Paslaptingos Ligos $50

§ P. CHAPLIKĄ |
§ Užlaiko puikiausius gėrymus. *
0 Alus, Elius visada švieži; vynai ir * 
* visokie likeriai geriausi. Viso- G 
o) kius gėrymus veseilioms, krikš- g 
§ tynoms ir šiaip baliams, siunčia- 

me į namus. Visada gerai.
K 117, 119 & 121 A Street
P)x SO. BOSTON, MASS. <5
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PAQRABINIAI KAMBARIAI:

133 Dorchester St.
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. 636-3 So. Boston.

Galite gaut nusipirkt pui
kių pasakų knygų, istorijų, 
maldaknygių, kantiekų, šven
tųjų gyvenimo knygą ir ge
ografiją, taipgi popieros laiš
kams rašyti. Stiprių ir gra
žių marškinių, kalnierių, ke
purių ir 1.1, pas lietuvį

Petrą Bartkevičių, 
877 Cambridge st.
E. Cambridge, Mass.

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

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

Pajieškojimai.
Pajieškau pačios Alenos Trečiokienės, 

kuri pabėgo nuo manęs 22 d. gegužes 
su Jurgiu Pura, išsiveždami 14 mėnesių 
mergaitę ir 520 dol. pinigų. Ji turi apie 
30 mėty, rusvi plaukai, balto veido, tru
putį lašuota, ypač daug lašų ant rankų, 
suviršum 5 pėdų augščio, sveria 185 
svarus. Jisai turi apie 25 metus amž., 
šviesiai geltoni plaukai, raudonas vei
das, galvoj turi plikę nuo permušimo, 
apie 5 ir puses pėdų augščio. Kas to
kią porą patėmys, kuogreičiausiai duo
kit man žinią ant žemiau paduoto adre
so, o aš už tai didžiai atnagradysiu.

Vincas Trečiokas
169 Silver St., 2nd fl., So.Boston, Mass.

NAUJA LABAI ŽINGEIDI KNYGA 

“Pasaulių Ratas.” 
Yra tai astronon^kas aprašymas mūšy 
saulines sistemos. Parašyta garsiy as
tronomy K. Flammariono-ir S. Glazena- 
po. Su paveikslais kaina 25 C 
Gaunama pas:
I ęTDflPI 30 We8t Broadway U. O 1 UJO, SO. BOSTON,(MASS.

Svarbi žinia!
Ar jys turite apsaugoję nuo ugnies ((in- 
šiūrinę) savo stubos rakandus forni- 
čius)? Jei da neturite, tai męs jys ra
kandus, vertės $500.00, apsaugosime už 
2 dol. 50 c. ant 3 mėty. Išeina, kad mo
kėsite 1 c. ir pusę ant sąvaitės. Mys 
kompanijos yra geriausios ir pigiausiai 
apsaugoja nuo ugnies, gyvastį, nelai
mėje ir ligoje.

Taipgi apsaugojame štorus, tvartus, 
namus ir viską, ką turite apsaugoti.

CHARLES A. COOPER
72 Kilby St., Boston,Mass.

PIRMAS BALIUS!
Draugystė Šv. Jono Blaivininkų, So. 

Boston, Mass., parengė pirmą balių su- 
batoje, 17 d. birželio (June), 1911 m., 
svetainėje Corinthian Hall, Deacon 
Bldg., 1651 Washington St., Boston, 
Mass. Prasidės tuoj po piety ir trauk
sis iki vėlai nakties.

Važiuojanti iš So. Bostono imkit Rox
bury Crossing arba Dudley St. karus, 
kurie sustoja prie durių svetainės. Va
žiuojanti elaveteriu, išlipkit ant North
ampton Station (ta stacija arti nuo sve
tainės) .

Visus kuoširdingiausiai užkviečia.
KOMITETAS.

Susirinkimas.
Susirinkimas Jaunuomenės Ratelio at

sibus 19 birželio (June), 1911 m., Kliu- 
bo svetainėj po num. 339 Broadway, So. 
Boston, Mass. Prasidės 7:30 vakare.

Didelis Balius!
Draugystė D.L.K. Keistučio, Nor

wood, Mass., parengė didelį ir smagų 
balių subatoje, 17 d. birželio (June), 
1911 m., svetainėje Conger Hali, 506 
Washington St., Norwood, Mass. Pra
sidės 2-rą vai. po piety ir trauksis iki 
vėlai nakties. Bus lekiojanti pačta 
(krasa), ir kas gaus daugiausiai post- 
karčiy, tam paskirta dovana—auksinė 
fantaninė plunksna.

Nuoširdžiai visus kviečia
KOMITETAS.

LAIVAKORTES ATPIGO!
Išvažiuojant stačiai iš Bostono į Rot- 

terdamą, Bremą, Antwerpą, Hambur
gą—$33.00, iki Tilžei—$37.85, Eydkuny 
—$38.00, Bayory—$38.40. Šie laivai iš
plaukia iš Bostono: birželio 6 d., 6 va
landą vakare, birželio 12 d., 10 v. ry
te, birželio 20 d., 5 vai. po piet, birželio 
27 d., 11 vai ryte., liepos 3 d., 4 vai. po 
piet ‘•Cymric”; liepos 11 d., 9:30 ryte, 
“Ivemia”; liepos 18d., 3.00 vai. popiet, 
“Zeeland”; liepos 25 d., 9 vai. ryte 
“Franconia” (didžiausias laivas 18,150 
tony sunkumo).

LAIVAI IŠ NEW YORKO:
Į Rotterdamą kiekvieną utarninką 10 

vai. ryte, preke į Rotterdamą $35.00, 
Tilžę $41.60. Expresai išeina kiekvieną 
utarninką, jais tik $5 brangiau; ant 
Antwerp© kiekvieną subatą, pačtiniai 
kiekvieną ketvergą. Norėdami keliaut 
ant minėtų laivų, šifkortes galite gaut 
Bartašiaus Lietuviškoj Agentūroj Bos
tone ir New Yorke. Norėdami keliaut 
be jokio persėdimo stačiai į Liepojy 
(Libau) už nužemintą prekę tik už $33, 
o į Rotterdamą tik už $29, tak laivai 
išplaukia šiom dienom: birželio 10— 
“Lituania”, birž. 24—“Birma”, lie
pos 8—“Kursk”, liepos 22—“Lituania”, 
rugpiučio 5—“Birma”. Norėdami va
žiuot augščiau minėtais laivais, šifkor
tes galite gaut Bartašiaus offise. Pri
buvusiems į New Yorką parūpinam nuo 
rusko konsulio guberskus pašportus.

GEORGE BARTAŠIUS
261 Broadway 558 Broome St. 

SO. BOSTON, MASS. NEW YORK, N. Y.

J. F>. TUINILA Telephone -I221-M Oxford.

DR. ST. ANDRZEJEWSKI
Vienatinis Lietuviškas Ir Lenkiškas

DENTISTAS

lt doesn’t pay to neglect
uojnw f-ri6 pi san vore ui<>w *px

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

SIUVAM GRAŽIAUSIAI VISOKIAS DRAPANAS

Taipgi išvalome, atnaujiname, išprosijame ir pataiso 
me, kas tik yra reikalinga. Meldžiu atsilankyti. :

•SSVW ‘NIOJLSOfl
Off šiltumu “ig uoj5uįusi?ą\ j 6Z 
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GEORGE BARTASZIUS
261 Broadway, 558 W. Broome St.
SO. BOSTON, MASS., NEW YORK CITY,N.Y.

F. AD. RICHTER & CO., 215 Pearl St., New York. '
RlchterTo Congo Pillts yra gorča nuo viduriu eukiotėjlmo. 25c. Ir 50o

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

Sugedusius dantis 
pataisome. Skaudan- 
čius ištraukiame be 
jokio skausmo.

Offiso Valandos:
Nuo 9 vai. ryte iki 8 vakare.

£ // I / M ZENONAS BUDRECKIS
ž ulI- A//J \1 222 W. Broadway, So. Boston, Mass,
* 1' \ rĄ 24 AMES ST., MONTELLO, MASS
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F. STROPIENE
Pabaigusi kursą Womans Medi
cal College, Baltimore, Md.

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

Ar atėjai kacla namo drebėdamas, su 
skaudančia galva, krūtinėje diegimais sopo 

gale gerklės ir gulėjai kėlės savaites?

Dr. Richter’io 1
PAIN-EXPELLERIS
tas ištikimas senas naminis vaistas duos fL 
pagalbą ir prašalįs ilgą vargą jeigu jANU 
ūmai vartosi.

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

Sergėkis pamėgdžiotų vaistų ir \ S 
žiūrėk ant Inkaro ir mūsų vardo. Į
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Užlaikom didelę

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

Duodam ant bargo ir ant išmokesčio.

822 Washington Street 
BOSTON, MASS.

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

X OFFISAS RANDASI: (O
& 30 W. hroadway

SO. BOSTON, MASS. £A ’ (d
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