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No. 12
PRANEŠIMAS

Šiuomi pranešame savo ger
biamiems skaitytojams ir pu
blikai, kad “Laisvė” labai 
artimoj ateityj pradės eit 
du sykiu sąvaitėj. Nors 
galėtume ir dieną pasakyt, 
nuo kada tai įvyks, vienok šį 
sykį neskelbsime, nes, gal, 
dar greičiau pradėsime leist 
du sykiu, negu manome.

Netoli visi skaitytojai savo 
atsiliepimuose į redakcijos an
ketą išreiškė didelį norą, kad 
“Laisvė” eity du sykiu sąvai
tėj, ir prižadėjo surinkt bent 
po kelis skaitytojus, jei męs 
tai padarysime.

Męs tikime savo skaityto- 
jy prižadėjimui, nes jau ir 
dabar pasirodė, kad netoli 
visi prisiunčia tai po vieną, 
tai po daugiau naujy skaity- 
tojy, net nuošimčio nereika
laudami. Męs manome, kad 
kiekvienas “Laisvės” skaity
tojas pasistengs tuoj gaut, 
jei nedaugiau, tai bent vieną 
naują skaitytoją ir prisiys 
mums jo adresą ir prenume
ratos pinigus.

Skaitytojai supranta, kad 
už tuos pačius pinigus, ku
riuos užsimokėjo už atėjimą 
“Laisvės” vieną sykį į sąvai- 
tę, gaus du sykiu. Taigi męs 
atlygįsime skaitytojams dvi
gubai. Tikimės, kad ir jys, 
gerbiamieji skaitytojai, atlik
site savo užduotį. Męs neno
rėtume “Laisvės” pabran- 
gint, kada ji eis ir du sykiu 
sąvaitėj. Padėkite tai mums 
atsiekt, draugai!

Visi, kaip vienas, skaity
tojai atsiliepė apie “Laisvę” 
prielankiai. Pasirodė, kad 
mūšy naujas laikraštis atra
do nemažesnę, jei ne didesnę, 
simpatiją tarp tobulesnės pu
blikos. Tuo tarpu, kaip seni 
laikraščiai nepajiegia dar 
išeit porą sykių sąvaitėj, 
“Laisvė” gali tai padaryti. 
Tuo tarpu, kaip seni laikraš
čiai nuolatos dejuoja apie 
skaitytojy stoką, “Laisvė” 
gali tarti, jog jį į trumpą lai
ką įgijo ganėtiną ir net pusė
tinai didelį skaitliy. Tuomet, 
kaip kiti laikraščiai prikimšti 
visokiy negeistinų apgarsini- 
my, “Laisvė” dar gali kol-kas 
nuo jy atsikratyt. Tuo tarpu, 
kaip daugelis seny laikraščiy 
neturi sandarbininky ir lieka 
pripildyti polemikų, tuščių 
korespondencijy ir ypatišky 
pliovoniy, prie “Laisvės” su
sispietė gana diktas būrelis 
gabių bendradarbių iš Ame
rikos ir Europos, kuriy var
dai greitai liks apskelbti.

Męs džiaugiamės, kad mūšy 
gerbiamieji sandarbininkai ir 
gerbiamieji skaitytojai suti
ko mus taip jautriai.

Galime jau iškalno tarti, 
jog žinios 1 ‘Laisvėj” tilps nau- 
jasnės, negu sąvaitraščiuose, 
straipsnių skaitlius pasididįs 
ir atsivers dar platesnė vieta 
išreiškimui kiekvienos svei
kos minties.

Męs esam pasišventę ne tik 
išgaut iš skaitytojo dolerį, o 
atlygint jam už tai kelis sy
kius gausiau.

. Tikimės, kad skaitytojai, 
rinkdami umu laiku bent po 
vieną ar daugiau naujus skai
tytojus, dar labiau palengvįs 
musy užduotį ir dar labiau 
paskubįs mūšy užmanymą.

Su pagarba
“Laisves” leidėjai.
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AMERIKOJ

būt kandidatu 
ir sekančiuose 
todėl stengsis

Už mulų baudimą.
Bridgeport, Ohio, 19 birž. 

—Kompanija atleido vieną 
darbininką už negerą pasiel
gimą su mulaį. Ji tvirtina, 
kad jis jau užmušęs vieną 
mulą, o kitu du skaudžiai 
baudęs. Užstodami už savo 
draugą, sustreikavo 600 an- 
glekasių.

Nupuolė nuo 28 lubų.
New York, 17 birž.—Pini- 

guočiy distrikte prie Wall ir 
Broad gatviy nuo Bankers’ 
Trust Company namo 28 lu- 
by nupuolė akmeny piausty- 
tojas William Anderson ir 
ant vietos užsimušė.
Taikininkas užmuštas.
Middletown,Conn., 17 birž. 

—Newfieldo akmeny skaldy
mo kiemo darbininkai susi
vaidijo su darbdaviais. Jonas 
O’Neil stengėsi būt taikinin- 
ku, bet liko užmuštas. Sa
koma, kad jį užmušė lenkai 
darbininkai, kurie ir liko su
imti.
Taftas su prakalbomis.
Washington, 19 birž. — 1 

liepos d. Tafto šeimyna bus 
atgabenta į Beverly, Mass., 
kur ir pats Taftas atvažiuos 
praleist vasarą. Vienok jis 
prieš dyklaikį važinėsis dar 
su prakalbomis. Jau 2 liepos 
kalbės jis Marion, Ind. Mat, 
Taftas mano 
į prezidentus 
rinkimuose, 
pasigarsint.

Drebėjimas atsikartojo.
Mexico City, 15 birž.—Že

mės drebėjimas šį vakarą at
sikartojo, tik buvo gana len
gvas. Namai gana pajudin
ti, bet žmoniy nežuvo. Me
xico City gyventojai visą nak
tį nemiegojo, laukdami žirny 
iš Piety ir bijodami, kad nak
čia neįvykty didesnis drebė
jimas.

20,000 streikuoja.
New York, 17 birž.—Tau

tiškosios Britanijos Jūrinin- 
ky ir Pečkuriy Unijos sekre
torius Matthew Tearle pra
neša, kad Amerikos skyriaus 
minėtos unijos jūrininky ir 
pečkuriy jau sustreikavo 20,- 
000. Jis sako, kad tuoj mes 
darbą visi, tik norima už
baigti darbą, kad darbdaviai 
negalėty skysti už įstatymy 
peržengimą.

Plakimo stulpas.
Washington, 18 birž.—Ma- 

rylando valstijos miestelyj 
Rockville’j liko įvesti plaki
mo stulpai, prie kuriy turės 
atkentėt bausmę savo pačias 
mušanti vyrai. Reikia tikė
tis, tokis įvedimas sumažįs 
apsivedimy ir padidįs persi- 
skirimy skaitlių.

Draudžia keikt.
St. Louis, 19 birž.—Missou

ri valstijoj liko išleistas įsta
tymas, sulyg kurio draudžia
ma keikti telefony merginas. 
Mat, tūli žmonės jau tiek 
naudojasi žodžio laisve, kad 
ir keikimui nedaro rubežiaus.
Šovė į policmaną ir į save.

Burlington, Vt., 19 birž.— 
Kada policmanas Ch. Miles 
areštavo Juozą Ploot, kalti-

namą už prasižengimą su 
jaunametėmis, jis šovė į po
licmaną, o paskui į save. Taip 
sunkiai abu sužeistu, kad 
vargiai pasveiks.

Krasą. apiplėšė.
Twin Mountain, N. H., 19 

birž.—Vagiliai įlindo į vieti
nį krasos skyriy ir išvogė 150 
dol. pinigais ir už 400 dol. 
stampy. Vagystė liko paste
bėta tik 10 vai. ryte. Vagi
liai nepagauti.

Cholera.
Washington, 15 birž.—Lai

vu “Europa” atvažiavo iš 
Italijos vienas pasažierius, 
sergantis cholera. Jūriy li- 
gonbučio daktarai ir publikos 
perdėtiniai tai pripažino. 
Sprendžiama, kad ir kitu du 
pasažieriu, numirusiu ant 
laivo, sirgo ta pačia' liga.
Fabrikantų suvažiavimas

Providence, R. I. 19 birž. 
Metinis susivažiavimas Ame
rikos f abrikanty atsivėrė šian
dien Narragonsett viešna- 
myj. Pribuvo iš įvairiy šalies 
daliy 150 fabrikanty organi
zacijos nariy.

Despotiškai,
Mexico City, 19 birž.—Fran

cisco Madera apskelbė šian
dien, kad jis skiria Chiapas 
valstijai gubernatoriy pats, 
nors valstija tokiam paskiri- 
mui priešinga. Jis sako, kad 
pavartos savo armiją tvarkos 
įvykdinimui.

Už referendum.
St. Paul, Minn., 20 birž.— 

Tarp tau tiško j i Kurpiy Unija 
apskelbė kovą už visuotiną 
balsavimą unijos perdėtiniy 
rinkimuose ir už atėmimą 
nuo tūly skyriy čarterio. Aš
triai kovojama prieš dabarti
nį unijos prezidentą Tobiną 
iš Rochester, N. Y. Šiandien 
susirinko čia Old State Capi- 
tole 250 delegaty ir vedė kar
štus ginčus.
Tafto sidabrinės vestuvės.
Washington, 19 birž.—Šian

dien Taftas apvaikščioja sa
vo sidabrines vestuves, tai 
yra 25 mėty sukaktuves nuo 
apsivedimo. Į Baltąjį namą 
apsilankys 5000 svečiy. Tik 
antras Jung. Valstijy prezi
dentas sulaukia sidabrinių 
vestuviy. Tafto pati buvusi 
ant prezidento Hayes’o sida- 
briniy vestuviy.

Kraujo davė pačiai.
Washington, 20 birž.—Ten- 

nesees senatorius Luke Lea 
liepė paimt kvortą jo kraujo 
ir įleist į jo sergančios pačios 
kūną. Atlikta tai vakar Geor
getown ligonbutyj.

Nauja tiesa.
Washington, 20 birž.—Ge- 

nerališkas krasos viršininkas 
Hitchcoch nuo 1 liepos įveda 
naują tiesą į klsasą, sulyg ku
rios savininkai žuvusiy ap- 
drausty trečios ir ketvirtos 
klesos siuntinių, gaus 25 dol. 
atlyginimo.
Kardinolas prieš orlaivius.

Baltimore, Md. 20 birž. — 
Kardinolas Gibbons išsireiš
kė, kad jis darysiąs viską, 
kad sustabdyti orlaivių pasi
ryžimą pralenkt kitus. Jis 
nepaisąs apie pagerinimo me
todą, bet nenorįs, kad tiek 
daug žmoniy žūva.

UŽSIENY J
Kontr-revoliucija Por=

Madridy 15 birž. — Prane
šama, kad Portugalijoj iški
lo didelės riaušės. Atgalei- 
viams pavykę paimt Cheves 
garnizoną ir užmušti koman- 
dantą, taipgi jie šturmuoja 
republikoniško laikraščio raš
tinę. Sakoma, kad sukilimas 
pasiekė jau ir Išpanijos pa
kraščius. Valdžia jau žino
jusi iškalno apie rengimąsi 
atgaleiviy prie sukilimo ir 
rengusi savo pajiegas. Val
džios kariumenė lengvai ga
lėsianti numalšyt sukilimą. 
Iš Lisbono pasiųsta į šiaurę 
daug gerai apginkluoty ka- 
reiviy. Monarchistai gabe
na ginklus į Portugaliją per 
Išpaniją. Daug jy pavykę su- 
konfiskuoti Išpanijos val
džiai, vienok dažinota, kad 
daug ir įgabenta.

Galima manyt, kad sukili
mą pagreitino popiežiaus iš
leistoji enciklika.

Diaz negrįžš Į Mexiką.
Vigo, Išpanija, 17 birž.— 

Buvusis Mexikos prezidentas 
randasi kelionėj į Šveicariją. 
Jis dabar ketina savo amžiy 
užbaigt ramiame Šveicarijos 
kaime. Kada jo užklausė, 
ar jis mano kada-nors grįžti į 
Mexiką, tad jis atsakė, jog 
niekad negrįžš, išskyrus tokį 
atsitikimą, jei patįs mexi- 
kiečiai jo reikalautų. Reikia 
tikėtis, panašaus reikalavi
mo pas mexikiecius neatsiras.

Bomba plyšo.
Madrid, 15 birž. — Kate- 

drališkos bažnyčios prieme
nė liko apardyta bombos ply
šimu Plaza de Oriente, kuris 
užkliudė net karaliaus palo- 
ciy. Keletas namy liko ap
ardyta, vienok niekas nesu
žeistas. Sprendžiama, kad 
norėta užmušt jauną karaliy.

Vokietija numazgojo 
rankas.

Berlynas, 16 birž. — Pas
klydo gandas, būk Cipriano 
Castro atsilankys į Haytės 
vandenius po Vokietijos vė
liava. Jis turi ginkluotas spė
kas ir yra plėšiku. Vokieti
ja praneša, kad ji nieko ben
dro su Castro neturi ir neap- 
siima atsakyt už jo pasielgi
mus Haytės vandenįse.
Sufragistės vainikavime.

London, 19 birž.—Didelis 
būrys sufragisčiy nuo septy
niolikos tauty maršavo nedė- 
lioj nuo Victoria Embank
ment iki Albert Hall, 5 my
lias tolio. Mat, ir jos daly
vauja karaliaus vainikavime.
Daug užmušta ir sužeista.

Brescia, Italija, 16 birž.— 
Besisukantis didelis ratas 
nupuolė čia žemyn vienoj 
dirbtuvėj ir užmušė daugelį 
žmoniy. Sužeista irgi daug. 
Aštuonis lavonus išėmė iš po 
rato, o kity dar neatranda. 
Čia dirbo šimtai motery ir 
jauny mergaičiy.

Baisi audra.
Trieste, Austrija, 16 birž.— 

Čia siautė baisi audra, kuri 
traukėsi kelias valandas. Už
mušta 20 žmoniy ir sunai
kinta daug savasties. Spė-

jama, kad du laiveliai, išėję 
vienas su 40 žmoniy, kitas 
su 12, bus irgi žuvę, nes jo
kios žinios apie juos nėra.

Streikas prasidėjo.
Londonas, 15 birž.—Šian

dien prasidėjo jūrininky strei
kas Londone, Glasgowe, Li- 
verpoolyj, Cardiff e, Bristo- 
lyj, Southamptone ir kituose 
Anglijos portuose, o taipgi 
Belgijos, Danijos ir tūluose 
kituose portuose. Streiką ap
skelbė Tarp tau tiško j i Jūri
ninkų ir Pečkuriy Unija. 
Darbdaviai skelbia, kad jie 
atras užtektinai streiklaužių. 
East Londone susirinko į 
mass-mitingą 3000 jūrininky 
ir išnešė nutarimą, kad “ka
rė yra dabar apskelbta”. 
Į streikininkų vietą statomi 
kiniečiai. Streiklaužius uni- 
jistai aštriai ėmė persekiot. 
Į Londoną pakviesta daugiau 
policijos kovai su streikinin
kais. Jūrininkai reikalauja, 
kad jiems mokėtų į mėnesį 
keturiais doleriais daugiau 
algos. Yra ir smulkesnių rei
kalavimų. Streikas išsiplė
tos ant visų linijų laivų, pri
klausančių į Shipping Fede
ration. Apskaithuojama, kad 
streikuos nemažiau kaip 100,- 
000 jūrininky. Taigi laivų 
plaukiojimas šiuomi tarpu 
bus trukdomas ir suvėlina
mas.

Popiežius prakeiks 
orlaivius.

Rymas, 19 birž. —Kada po
piežiui liko pranešta apie už- 
simušimą dar trijų orlaivi- 
ninky lenktynėse arti Pary
žiaus, tad jis apskelbė, kad 
orlaivių lenktynes už pinigus 
jis nupeiksiąs, nes jos ati
mančios gyvastį daugeliui 
žmoniy. Jis ketina atsiliept 
apie tai į visas tautas.

Popiežiui nesveika.
Rymas, 19 birž.—Laikyda

mas mišias, popiežius, taip 
nusilpnėjo, kad mažne nu
virto. Jis bijo, kad jo širdies 
liga neužmuštų jį ant vietos. 
Vatikane draudžiama .kalbėt 
apie jo sveikatą, nes nenori
ma nugązdint. Daktarai pri
pažįsta, kad jo Amžius jau 
trumpas. Popiežius taip my
lįs savo seseris, kad reikalau
jąs nuolatos atsilankyt į Va
tikaną, arba kalbąs su jomis 
per telefoną.
Vainikavimas prasidėjo.

Londonas, 19 birž.—Šian
dien ryte, vos tik saulė pate
kėjo, pasirodė skaitlingi bū
riai žmoniy Londono gatvė
se. Apie karaliaus Jurgio 
palociy stovėjo keli tūkstan
čiai. Vakar vakare išėjo į 
gatves apie 7,000,000 žmo
nių pažiūrėt, kaip išpuoštas 
miestas. Susivažiavo į Lon
doną įvairiausių tauty žmo
nės, taip kad gatvėse tikras 
margumynas. Vainikavimo 
ceremonijos jau pradėtos. 
Atvyko atstovai nuo 18 val
stybių. Laukiama ir dau
giau. Į karaliaus palociy bus 
priimta šį vakarą 7000 sve
čių. Apskaitliuojama, kad 
vainikavimas atsieis 950,000 
dolerių. Šįryt jau dainavo 
choras, susidedantis iš 450 
balsy. Jau išleista $15,000 
vien tik žolynų pirkimui. Bus 
gertas vynas ir degtinė, ku
rie buvo atimti 100 mėty at
gal nuo svetimų šalių karėse 
ir nuo plėšiky. Tarp kity vai
nikavime žymią vietą užima 
Amerikos milijonierius P. 
Morgan: jis sėdi arti kara
lienės Aleksandros. West
minster Abbey palociuj pada
ryta 3 sostai: vienas karaliui, 
kitas—jo pačiai, trečias—mo
tinai. Visa ta komedija yra 
apstatyta įvairiausiais for- 
mališkumais. Policija irgi 
darbuojasi, iš kailio lįsdama.

RUSIJOJ LIETUVOJ
Teismo nusprendimas.
Iš Vilniaus miesto valdy

bos nariy, teisiamy šiomis 
dienomis Gardine dėl Paster- 
nackio apsivogimo, Jankov- 
skį ir Zubavičiy teismo rū
mai išteisino. Kitus gi kal
tinamuosius: Venslavskį, Ber- 
tholdą, Sarskį, Lapinskį,Bla- 
zevičią ir Lapinskį pripažino 
kaltais neprižiūrėjime tar
nautojų, bet paliuosavo juos 
nuo bausmės, kadangi daug 
laiko jau praslinko nuo jy 
papildyto prasikaltimo.

Rūpinasi kanalizacija.
Pagrįžo iš užsienio Vilniaus 

miesto valdybos narys Tupal- 
skis ir inžinierius Sokolov
skis, kurie buvo siunčiami 
Vokietijon pasižinti ten su 
miestų kanalizacijų darbais. 
Aplankė jie Berliną, Ham
burgą, Diseldorfą, Kelną, 
Frankfurtą prie Maino, Miun
cheną, Altoną, Hananą,Hun- 
terblumą, Drezdeną, Gerlicą 
ir Bitomą.

Ypač metėsi jiems ten į 
akis biologiškas miesto grio
vių valymas ir artezijiniy šu
linių gręžimas ir iš ty šulinių 
vandens geležies išskirimas.

Apie savo .kelionės išdavi
nius ketina abu keliauninkai 
duoti miesto valdybai plates
nę apyskaitą.

Statistikos sauja.
Nuo balandžio 1 iki gegu

žio 1 d. sulig žinių, atspaus
dintų įvairiuose laikraščiuo
se, mirtin pasmerkta ir nu
žudyta Rusijoje 14 žmoniy: 
Charkove 5 įmonės; Polfa- 
voje — 3; Elisavetgrade ir 
Novočerkaske po 2; Tašken
te ir Tiflise po 1.

Pirmuose šių mėty mėne
siuose nužudyta 26 žmonės, 
o mirtin nuteista tuo-pat lai
ku 66.

Laikraščiy redaktorių ba
landžio mėn. pinigais nubau
sta 24; turėjo jie išmokėti 
6,400 rb.

Pirmais šių mėty mėnesiais 
redaktoriai nubausti pinigais 
106 sykius ir turėjo užmokė
ti 35,175 rb. pabaudos.

Pirmais 4 šių mėty mėne
siais uždengta arba neleista 
įkurti 75 apšvietimo drau
gija

Spauda.
Gegužės 9 d. Peterburge 

atidaryta spaudos paroda. 
Svarbios skaitlinės paduoda
mos, kiek kokių laikraščiy 
spausdinama Rusijoje. Rusi
joje 1908 metais spausdina
ma buvo 2,028. laikr., 1909 
m.—2,173 laikr1910 m.— 
2,301 laikr. Praeitais-metais 
buvo spausdinama rusišky: 
laikraščiy 680 ir žurnalų 1,1- 
09; lenkišky: laikraščiy 59 
ir žurnaly 199 ;vokiškų: laik
raščių 36 ir žurnaly 25; lat
viškų: laikraščiy 23 ir žurna
lų 25; igauniy: laikraščiy 24 
ir žurnalų 20;lietuvišky: laik
raščiy 4 ir žurnalų 13; gruzi
nų: laikraščiy 11 ir žurnaly 
16 ir t.t.
Daugiausia laikraščiy spaus
dinama: Peterburge (555), 
Maskvoje (297), Varšuvoje 
(212), Vilniuje (52), Rygoje 
(72) ir 1.1.

Išviso laikraščiai\buvo iš- 
leidinėjami 227 metuose.

RADVILIŠKIS (Kaunog.). 
Čia atsidengia elektro varo
mas malūnas. Įtaiso jį inži
nierius elektrotechnikas Kaz. 
Šnapštys. Atsišaukime apie 
tą malūną pasakyta, kad mo
kestis už malimą bus imama, 
kiek galint, pigus, kad tik ap
mokėjus tarny užlaikymą, 
kurą ir sveikas mašinas. Gru
dai bus priimama malūnan 
pagal svarą, taipogi ir miltai 
bus pagal svarą grąžinami. 
Beto, manoma, kad ta pačia 
elektros jiega galės naudotis 
ir kiti aplinkiniai žmonės— 
butams apšviesti, mašinoms 
varyti ir 1.1.

Būtų geistina, kad ir dau
giau mūšy apšviestūny sekty 
Snapščio pėdomis ir savo mok
slą parnešty Lietuvos naudai.

KAMAJAI (Zarasy pav.). 
Balandžio 27 d. naktį čia iš
tiko gaisras. Supleškėjo 5 na
mai, 2 aludi ir keletas kity 
triobėsiy. Kamajuose yra 
gaisrui gesinti mašina, bet 
netikus. Petrulis.

KURŠĖNAI (Šiaulių ap.). 
Plati Kuršėny apielinkė ap
kėsta Gružauskio dvarais. 
Tai ponas didikas, prieš kurį 
viskas, rods, nusilenkti turė- 
ty. Taip, tur-būt, ir jo ma
nyta, bet kartą apsirikta. 
Vieną dieną savo dvary pa
kraščiais buvo išdėliojęs už
nuodytos gyvuliy dvėselie
nos. Sakėsi darąs tai apie- 
linkės šuny apsiginti, kad jo 
žvėrienos nevaikyty. Ir iš- 
tikryjy, šunįs ėmė dvėsti 
pikčiau marui užėjus. Nepa
bota net policijos reikalavi
mo, kad tą dvėselieną užkas
tų: ji paliko begulinti, dvari
ninko galybę beliūdydama, 
tik... lig laikui. Subruzdo 
žmonės, sukruto ir policija. 
Gegužės 5 d. dėlei to buvo 
teismas. Žemiečiy viršinin
kas nubaudė Gružauskį už 
nepildymą policijos įsakymy 
50 rub. pabaudos ir už dvė
selienos išmėtymą 25 rub. 
Be to gi keliems valstiečiams 
ir vienam gelžkeliečiui buvo 
nuteista atlyginti už padvė
susius šunis po 100 rub.

Žmonės džiaugiasi, tam kar
tui didiko-pono galybę per
laužę...

KRAKĖS (Kauno g.). Mū
sų apielinkėje pradėjo sirgti 
raguočiai gyvuliai, ypač-kar
vės: nustoja ėsti, per tai su- 
mažta pienas, sunkiai dūsuo
ja, tankiai gulinę ja. Yra tai 
karviy karštinė. Gerai, kad 
turim gyvuliy gydytoją, ku
rio pagelba apsaugoja nuo 
pragaišties. Pyplys.

Imk Dovaną!
Kas užsirašys ‘‘Laisvę” ar

ba kitam užrašys vieniems 
metams ir prisiys mums 
$1.50, tas gaus dovanų 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 rankveais 
išėjo lietuviy kalboj.

Skubinkitės, nes tik trum
pam laikui dovana skiriama.

“LAISVES” Adm.
242 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.
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—Mergaite, pasakyk man, 
ką reiškia, jog moters priva
lo turėt lygias tiesas su vy
rais. Tu -man apie jas pra
dėjai kalbėt, o aš nesupran
tu.

—Gerai, mama, paaiškįsiu. 
Tu žinai, kad vyrai gali bal
suot prezidento, kongresma- 
nų, gubernatorių, mayorų ir 
kitokių valdininkų rinkimuo
se. Jie gali būt išrinktais. Jie 
balsuoja, ar karčemas palikt, 
ar panaikint; ar reikalinga 
kokia įstaiga, ar ne 1.1. Žo
džiu sakant, jie nutaria, kas 
turi vest šalies tvarką ir kaip 
ji turi būt vedama.

—Kitur ir vyrai taip ne
gali tarti. Pavyzdžiui, Ru
sijoj viską daro ir taria caro 
valdžia.

—Žinai ką, mama? Rusi
joj nėra respublikoniška tvar-' 
ka, vienok ir tai vyrams duo
ta daugiau tiesų, negu mote
rims. Juk moters nedaly
vauja dūmos rinkimuose, 
daugelyj valsčiaus sueigų 
ir 1.1. Jos nėra paskiriamos 
valdininkais, negali užimt 
augštesnių valdiškų ir civiliš
kų tarnysčių, mažiau tiesų 
turi prie savasties ir apsigi- 
nimo. Turkijos moterims dar 
draudžiama ant gatvės išeit 
su nuogu veidu. Kinijos mo
ters turi nemažiau ir nedau
giau tiesų, kaip pas mus katė.

—Jeigu taip, tai męs A- 
merikoj laimingesnės. Juk 
tu žinai, Rožyte, kad čia mo
ters daugiau turi tiesų, negu 
vyrai.

—Kaip tai, mama? Tiesa, 
jos turi tiesą mokytis ir gaut 
darbus lygiai su vyrais. Ši
tame atvėjuj Amerikos mo
ters stovi augščiau už tūlas 
savo seseris Europoj ir ' Azi
joj. Abelnai Amerikos civi
lizacija yra pakilus gana 
augštai, todėl ir moters jau 
skaitomos čia žmonėmis ir 
daugiau joms tiesų suteikia
ma, vienok mažiau negu vy
rams. Jau minėjau, jog jos 
negali balsuot šalies tvark
darių rinkimuose. Yra tai di
džiausia ir svarbiausia civili
zuotos šalies piliečio tiesa. 
Juk Amerika tik ir skaitosi 
laisvesne ir tobulesne šalim 
už Rusiją, Kiniją bei Turki
ją, kad čia patįs piliečiai ren
ka sau tvarkdarius ir patįs 
taria, kokia mažjdaug tvar
ka turi būt toj ar kitoj vals
tijoj bei mieste. Matai pati, 
kaip nerimsta žmonės tose 
šalįse, kur jie atstumti 
nuo valdymo. Čia yra at
stumtos nuo jo moters, todėl 
jos negali ramiai sėdėt, ma
tant, kaip ne jų rinktieji per- 
dėtiniai verčia jas pildyt sa
vo įsakymus. Moters turi 
tiesą sakyt, kad Amerika y- 
ra despotiška šalis moterims, 
kad jų padėjimas priklauso 
nuo vyrų malonės, kaip Ru
sijoj visos liaudies padėjimas 
nuo caro malonės.

Kaip turėt gražius 
plaukus?

Plaukai saugoja žmogaus 
galvą, geriau sakant, sniege- 
nis nuo šalčio ir karščio. Be . 
to, jie priduoda nemažą gra- , 
žumą žmogaus galvai, o ypač 
veidas darosi kur-kas dailes
nis, jei plaukai atsakančiai 
ant jo atspindi. Gražiausis 
žmogus neišrodo gražiai, ka
da jis netenka ant galvos 
plaukų, arba kada jie yra ne
gražus.

Plaukai yra liudininkais 
daugelio ligų. Jei matai žmo
gų su plika galva, gali sprę
sti, kad jis serga arba yra 
sirgęs kokia-nors biauria ar
ba sunkia liga. Nors ne vi
suomet taip būna, nes kartais 
plaukai nuslenka nuo galvos 
per nemokėjimą jų prižiūrėt 
arba užsikrėtimą odos ligo
mis.

Čia męs suteiksime kelis 
patarimus, kaip užlaikyt plau
kus, kad jie būtų gražus,svei
ki ir gerai augtų.

Vasaros laike reikia nešiot 
ant galvos kepurę kaip galint 
rečiau. Lai plaukai gauna 
įvalias oro ir saulės spindulių.

Reikia prižiūrėt, kad plau
kai visuomet būtų čysti. Tam 
tikslui reikia pasinaudot trin
kimu. Bet reikia saugotis 

'nuo pertankaus trinkimo,nes 
kiek patirta, tai daugiausiai 
negerumų su plaukais atsi
tinka dėl pertankaus trinki
mo. Jei plaukai pasidaro ne
švarus, tai reikia juos trink
ti bent kas ketvirta diena, o 
jei nėra jiems kur pasidaryt

■ sada balsuojama už karčemų taip greit nešvariais, tai dar 
■palikimą. Jei dar susirinko rečiau reikia trinkt. Jei trink- 11*1 1 • • • I 1 1 • •

site tankiau, tai išmazgosite 
jų šaknis, t. y. tas vietas, 
kur plaukai laikosi, o jos su
sideda iš taukų ir vanduo 
juos gali išnaikint, tankiai

■ betrenkant. Tuomet plaukai 
puola iš galvos. Be to, tankus 

i trinkimas suskaldo plaukų 
galus, padaro juos silpnais, 
suvytusiais.

Tūli žmonės vartoja du 
kiaušinio triniu ir vieną bal- 
timą plaukų trinkimui. Yra 
geresnių daiktų. Pavyzdžiui,

■ pirma reikia sušlapinti plau-
—Nemanyk, kad jie žino kus, o paskui pilti ant jų po 
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—Sustok, Rožyte. Kaip 
įsikalbėjai, tai ir man neleidi.

—O ką turi pasakyt, ma
ma?

—Nieko.
—Jei nieko neturi pasa

kyt, tai klausykis, ką kitas 
sako.

—Gerai jau, gerai. Kal
bėk, tik nesiskubink.

—Tu girdėjai, mama, kad 
svarbiausioji tiesa nuo mote
rų atimta. Kitas dalykas, 
tai negalėjimas balsuot net 
už tokį menkniekį—ar palikt 
karčemas kokiame mieste, ar 
panaikint jas. Už tai bal
suoja vyrai. Suprantama, 
didžioji vyrų dalis mėgsta 
girtuokliaut, todėl netoli vi

Į balsuot visi negirtuokliai, o 
| girtuokliai nuvirto tame lai
ke patvoryj, tai gali tikėtis, 
kad tuo sykiu nubalsuos, jog 
karčemos turi būt panaikin
tos, bet ateis kiti ar penkti 
rinkimai—ir vėl balsuojama 
už karčemas. O juk yra ge
rai žinoma, kad visokie vagįs 
politikieriai geriausiai pra- 
lenda į valdininkus su kar
čemų pagelba.

—Bet vyrai žino,už ką bal
suot. Jie apie partijas su- 

I pranta.

Paduokite teisin
gesnes žinias!

pešė Kiniją. Juk ir Prancū
zijos buržuazija buvo “geru 
draugu” senosios valdžios, 
kol jos interesai neprivertė 
susipykt ir laikinai “susigė
rint” su darbininkais.

Buržuazija ir valdžia yra 
tokie sutvėrimai, kurie lei
džiasi ant kompromisų. Šian
dien jie būna “gerais drau
gais”, o rytoj jau pešasi. Ir 
niekad nereikia taip stačiai 
manyt, kad kapitalistai nie
kad ir niekur neremia revo
liucijų ir nesusideda su dar
bininkais. Męs jau turėjome 
pavyzdį Prancūzijoj, kur bur
žuazija žingsnis į žingsnį ėjo 
su darbininkais. Yra tokių 
pavyzdžių ir daugiau. Ir jei 
vieną dieną buržuazija liko 
“geru draugu” darbinin
kams, pasirodė kitą dieną aš
triausiu jų priešu.

Męs matėme melagingą lie
tuviškų laikraščių bubnijimą, 
jog Jungtinės Valstijos būti
nai nori nuslogint Mexikos 

į revoliuciją, todėl pranešėme

Ne sykį mums pasitaiko 
matyt Amerikos lietuvių laik
raščiuose (žinoma, ne visuo
se) neteisingas žinias. Kar
tais matai, kad byla kokia 
dar tik prasidėjo, d jau sa
koma, kad užsibaigė; ką-nors 
tik svarstė valdiškos įstai
gos, o jau sakoma, kad nuta
rė. Tuomi labai klaidinama 
skaitančioji publika.

Visi žino tai, kad lietuviš
ki laikraščiai semia visas ži
nias iš svetimtaučių laikraš
čių, išskyrus korespondenci
jas. Taigi tik reikia išmokt 
teisingai išverst žinią į lietu
višką kalbą. Bet ar tai ne
mokėdami, išversti, ar tai no
rėdami tyčia pameluot skai
tytojams, tūli mūsų laikraš
čiai talpina melagingas ži
nias, pačių jų sugalvotas ant 
savo kurpalio. Pastebėtina, 
kad pirmeiviškuose laikraš
čiuose visuomet pranešama1 teisingą dalykų stovį. Ka-

• apie tuos žmones, už kuriuos biskutį kiaušinio ir trint, kol 
balsuoja. Kas duoda dau-. gerai lieka slidus. Daryt rei- 
giau gert, tas pagal jų su- kia tai, kol persitikrinate, jog 
pratimą geresnis—ųž tą ir 
balsuoja. Gali suprast, kad 
duodantis gert, leidžiantis 
pinigus, kad tik likt išrinktu, 
yra biaurus žmogus, kuris iš 
savo laimėjimo rinkimuose 
paskui moka pasinaudot ir 
nulupa dešimtį kailių nuo 
rinkėjų. Nesakysiu, kad vi
si vyrai yra tokiais kvailais, 
bet jų didžiuma. Ir jų tokis 
žinojimas, už katrą balsuot, 
daugiau blėdies neša, negu 
pilnas nežinojimas. Jie žino, 
katras daugiausiai pinigų 
leidžia nupirkimui sau valdi
ninko vietos, už tą ir balsuo
ja. Jei moters eitų balsuot, 
o balsuotų pagal savo supra
timą, tai gautųsi didelė dalis 
pasyviškų balsų, kurie la
biausiai reikalingi ir geidžia
mi gali būt rinkimuose, nes 
jie užkirstų kelią pralindimui 
į valdininkus tikriems va
gims ir sukčiams, už kuriuos 
balsuoja šiandien didžioji vy
rų dalis.

—Kiti sako, kad moters 
tuomet balsuotų už kunigus 
ir vyskupus. Kaip tu manai, 
Rožyte?

Naujojoj Zelandijoj ir Suo
mijoj moters to nepadarė. 
Dar nėra pavyzdžio, kur jos 
būtų taip padariusios, todėl 
baimė yra bereikalinga.

—Jeigu taip, Rožyte, tai 
ir męs tverkime moterų or
ganizaciją, kad galėtume len
gviau išreikalaut moterims 

dygias tiesas.

jau nešvarumo plaukuose ne
liko. Paskui reikia kelis sy
kius permazgoti juos šiltu 
vandeniu. Tik saugokitės,kad 
vanduo nebūtų peršiltas. 
Mazgokite iki tol, kol vanduo 
lieka čystas. Gerai yra pa
baigoj permazgoti juos šaltu 
vandeniu. Jei norite pada
ryt šviesesnius, įpilkite biskį 
amonijos į vandenį.

Kad plaukai ir oda būtų 
sveiki, kiekvieną vakarą ir 
rytą išbraukykite juos pir
štais. Nuleiskite lengvai ant 
galvos savo pirštus ir pradė
kite lengvai, bet tankiai trint. 
Paskui atsistokite gerame ore 
ir atsakančiai iššukuokite. 
Odos ir plaukų išbraukimas 
pagreitina plaukų augimą ir 
suteikia odai ir jiems sveika
tą. Tuomet jie neslenka nuo 
galvos.

Tūlos moters yra privers
tos nešiot svetimus plaukus, 
nes savieji permaži. Jei ne
galite išvengt svetimų plau
kų nešiojimo, tai visgi nešio
kite jų kaip galint mažiau ir 
tankiai išvalykite.

Sukas ir šepečius išmazgo
kite atsakančiai jei ne tan- 

■ kiau, tai nors kas sąvaitė. 
Nesišukuokite tokiom šukom 

' ir šepečiais, kuriuos vartoja 
kiti žmonės, nes jie gali būti 
užkrėsti odos ligomis.

Špilkų ir šukų moters turi 
nešioti galvoj kuomažiausiai, 

.kadangi jos stabdo plaukų 
l augimą ir išpeša juos.

apie pasisekimus pirmei- ( 
viams, o atgaleiviškuose—at- • 
galeiviams. Daroma tai, pra- , 
nešant apie tą patį atsitiki
mą, iš ko matos, kad kuris- 
nors laikraštis meluoja.
Nesuprantu, kam tokia me

lagystė reikalinga. Juk strai
psniai yra žmonių pamokini
mui, o žinios tik parodymui 
teisingo atsitikimo.

Štai “Kova” No. 23 įžan
giniam straipsnyj praneša, 
jog Mexikos prezidentu yra 
revoliucijonierių vadas Ma
dera. Tam žmogui tiek ker
tama, kad stebėtis reikia, ir 
vis už tai, kad jis vadovavęs 
revoliucija tik todėl, kad likt 
prezidentu. Tuo tarpu jau ir 
“Saulės” skaitytojai žino,jog 
laikiniu Mexikos prezidentu 
yra de la Barra, o Madera 
pats atsisakė būt prezidentu, 
nors buvo proga. Toliau, gal, 
jis liks ar kas kitas, bet mums 
svarbu žinot, kad tas žmogus 
nėra tuomi, kuomi jį persta
toma. Neginčijame, jog jis 
neturi įtekmės ant valdžios, 
bet jis nėra prezidentas ir 
pats atsisakė juomi būt—tai 
faktas, kurį žino visi, išsky
rus vieną ar du lietuviškus 
redaktorius. Velyk lai gautų 
skaitytojas tuščią popieros 
puslapį, negu sufabrikuotą 
žinią ir rėksmingus išvadžio
jimus prie jos.

Kitas, gana artimas virš- 
minėtam, apsireiškimas mū
sų tūluose laikraščiuose—tai 
nuolatinis rėksmas, būk Jung
tinės Valstijos norėjusios nu
slogint Mexikos revoliuciją 
arba visai su ja nieko netu
rėjusios. Męs savu laiku jau 
parodėme skaitytojams daly
kų stovį, bet tūlas V. F. Z. 
dar klausia “Keleivio”, kuris 
laikraštis teisingiau praneša: 
ar “Katalikas”, sakydamas, 
jog Taftas pasiuntė kariume
nę prie Mexikos rubežių dėl 
“manevrų”, ar “Laisvė”, sa
kydama, jog Jungtinės Val
stijos padeda revoliucijai, ar 
“Kova”, skelbdama, jog ka
riumenė pasiųsta nuslopini
mui revoliucijos.
“Keleivis” atsako, jog “Ko

va” teisinga ir dar priduria, 
būk angliški laikraščiai rašo, 
jog kariumenė buvo pasiųsta 
amerikonų turto apginimui.

Mums keista, kad politiški 
, laikraščiai taip mažai tėmijo 

į politiką. Juk reikia nema
tyti pranešimų apie įvyku
sius tarp valstybių santikius, 
kad tarti, būk ‘ ‘Diazas yra ge
ras Tafto draugas”, todėl jo
kiu būdu nebūtų siuntęs ka- 
riumenės revoliucijonieriams 
į pagelbą. Ką reiškia pasa
kyt “geras draugas” politiš
koj prasmėj? Juk ir Rusijos 
caras buvo “geru draugu” 
Japonijos mikadai, kol abu

Kur Diazo

apie ištirtą 
pasiryžimą

daugi dar iki pat šiol tūli 
žmones abejoja,nes juos klai
dina neteisingomis žiniomis, 
tai štai dar platesnės žinios 
apie Mexikos revoliuciją.

Iš Washington© oficijališ- 
kai liko pasiųstas užklausi
mas Japonijos valdžiai apie 
jos padarytą suokalbį su pre
zidentu Diazu ir Zelaya. Ja
ponijos valdžia prisipažino, 
kad tokis suokalbis buvo, bet 
ji sulaužanti jį. Apie tai bu
vo pranešta savu laiku netoli 
visuose angliškuose laikraš
čiuose.

Dalykas stovėjo taip:—Ja
ponija pasiryžo pilnai užvieš
patauti ant Didžiojo vandeny
no. Kad tai atsiekt, slapti Ja
ponijos agentai padarė suo
kalbį su prezidentu Diazu ir 
Nikaraguos prezidentu Ze
laya, kad japonams leista 
būtų naudotis minėtų respub
likų pakraščiais ir, reikalui 
esant, laikyti savo kariume- 
nę jų teritorijose. Tokis-pat 
suokalbis buvo pradėtas ir su 
Kostorikos prezidentu, bet 
šitoji respublika randasi po 
didele Jung. Valstijų įtekme, 
todėl liko pranešta į Washing- 
toną. Ūmu laiku Nikaragu- 
oj prasidėjo revoliucija ir Ze
laya liko prašalintas nuo pre
zidentystės. Tuo pačiu laiku 
prasideda sukilimai ir Mexi- 
koj. Daugelyj atsitikimų su
kilėliais vadovauja ameriko
nai ir kokia tai nežinoma ran
ka pristato ginklus sukilė
liams.

Japonija buvo ketinus iš
leist į Mexiką 15,000 savo 
kareivių ateivių vardu. Ir 
Jung. Valstijos to tikėjos, 
todėl jau iškalno mobilizavo 
kariumenę ir siuntė prie Me
xikos rubežių. Beabejonės, 
jei tik būtų dažinota, kad Ja
ponija tai padarė, tuomet 
Jung. Valstijų kariumenė bū
tų peržengusi Mexikos rube
žių.

Ne laikraščiai spėjo, o pats 
Taftas kalbėjo daug sykių 
ir reikalavo, kad kongresas 
nutartų, jog Jung. Valstijų 
kariumenė turi peržengt ru
bežių neva amerikonų turto 
ir gyvasties apginimui. Suo
kalbis Diazo su Japonija pa
darė jį “negeru draugu” link 
Tafto ir Jcng. Valstijų. Ne
matyt buvo, kad bent vienas 
kapitalistiškas laikraštis bū
tų peikęs revoliuciją,o užsto
jęs Diazą.

Nemanykite, kad Madera 
būtų išlaimėjęs revoliuciją, 
jei Taftas būtų buvęs Diazui 
“geras draugas”. Tas Ma
dera, kurį net pirmeiviai da
bar turi peikt, vedė neidija- 
liškas minias, o gerai apgin
kluotas, tamsias ir, gal, ge
rai apmokėtas. Dėdė Samas 
džiaugiasi iš revoliucijos lai-

mėjimo ir neparėmė sunkia
me padėjime “gero draugo” 
Diazo. Nė biskį nebuvo gir
dėt, kad bent kur Jung. Val
stijos būtų stabdžiusios revo
liuciją. Ir kur gi čia revoliu
cijos slopinimas? 
apginimas?

Męs skaitėme 
suokalbį, apie
Jung. Valstijų padėt revoliu
cijai, kad prašalinus Diazą— 
ir viskas tas įvyko. Męs ge
rai suprantame, jog negero
vė privertė Jung. Valstijas 
geisti revoliucijos Mexikoj. 
Mat, yra kartais tokios poli
tiškos sąlygos, kad reikia eit 
prieš savo buvusį ‘ ‘gerą drau
gą”, o padėt priešui.

Norint politiką suprast ir 
kitam teisybę pasakyt, reikia 
į ją gilintis, sekti visus nuo- 
tikius, o ne tarti tiesiai, kad 
visi valdininkai yra gerais 
draugais. Kapitalistų inte
resai yra taip priešingi, kad 
vieno kapitalisto nauda daro 
kitam skriaudą, ir jie niekad 
negalės būt tarp savęs tokiais 
gerais draugais, kaip darbi
ninkai.

miršti, pralaimėja savo gy
vastį, begelbėdami žmones 
nuo ligų, bejieškodami nau
jų žinojimų, bedidindami 
mokslą.

Tokios mirtįs yra garbin
gesnės ir vertos mūsų pa- 
guodonės,nes neša visai žmo
nijai naudą ir mokslą. Mir
tįs ant kovos lauko yra tik 
menkniekis prieš viršminė- 
tas mirtis.

Jei Rooseveltas nori nu
mirti kovos lauke, jis dar yra 
gana drūtas ir jaunas pasi- 
clarbuot ir bent už 50 ar .60 
metų numirti naudingai. Tik 
tuomet jis gali trokšti būt 
nušautas kovos lauke, jei jis 
yra persitikrinęs, jog jo gy
venimas neša daugiau skriau
dos, negu gero žmonijai. Jei 
jis jaučiasi tokiu, tai voila!

Kaip likt jaunu?

Gerai žūt, jei yra 
reikalas.

Ponas Lorimer—Lorimer 
iš Philadelphijos, o ne iš Chi- 
cagos—atspausdino straips
nį, kuriame buvusis prezi
dentas Rooseveltas perstato
mas tokiu didvyriu, kuris 
geidžia būt nušautas kovos 
lauke.

Mums stebėtina, kad laik
raščio redaktorius drįsta taip 
atvirai kalbėt už kito žmo
gaus jausmus ir taip atsa
kančiai pažįsta Roosevelto 
pulsą.

Žmogus, trokštantis būt 
nušautu kovos lauke, yra 
mažas žmogus, panašus į 
mažą vaikėzą, norintį užmuš
ti indijoną.

Jei žmogus yra pasišven
tęs padaryt ką-nors gero sa
vo tėvynei, jei jis nori ją ap
gint nuo priešų ir paaukauja 
savo gyvastį po nuveikimo 
kaip galint daugiau naudin
go darbo, po išnaikinimo kaip 
galint daugiau priešų—tuo
met jo mirtis naudinga. Jei 
kas nori mirti kovos lauke, 
lai miršta naudingai, o ne 
beždžiones begaudydamas.

Čia męs trumpai parodysi
me, kad yra kiltesnių mir
čių, negu pono Roosevelto 
norimoji, arba bent pono Lo- 
rimero giriamoji.

Giordano Bruno nepaleis
tuvavo savo žinojimais ir 
mintim, tai yra kalbėjo ir 
veikė pagal savo protą, o 
nepataikavo juodai miniai, 
už ką jis liko padėtas ant 
laužo ir sudegintas. Su link
smu veidu jis ėjo ant laužo, 
nes suprato, jog miršta už 
teisybę, už tą žinojimą, ku
ris vėliau ar anksčiau bus ži
nomas pasauliui. Jis davė 
pavyzdį publikai, jog ir gy
vastis niekai prieš mokslą.

Garsus francūzas La Salle, 
kuris tiek daug triūso padė
jo Amerikos tirinėjimui ir 
kuris atidarė duris civilizaci
jai į vakarinę Amerikos dalį, 
liko užmuštas už pasidarba
vimą žmonijos labui ir mok
slui.

Garsus Francūzijos istori
kas Thierry atliko geriausį 
savo darbą tuomet, kaip liko 
aklas. Neregėdamas jis dir
bo iki-pat mirties.

Yra pasakojama, kad gar
sus Archimedes varė darbą 
matematikos uždavinių išri
šime, kuomet jis liko karei
vio nušautas pri e savo dar
bo.

Šimtai ir tūkstančiai pasi
šventėlių atiduoda savo gy
vastį, kad prašalint liaudies 
skriaudas, kad suteikt jai 
žmonišką laisvę.

Šimtai ir tūkstančiai dak
tarų, kurių vardai lieka už-

aro

Negalima užginčyt, kad 
žmogaus noras būt gražiu, 
augštu, storu, plonu, jaunu 
nelošia jokios rolės. Psicho
logai vis dar pripažįsta, kad 
noras lošia nemaža rolę, nors 
ir jam, kaip ir kiekvienam 
daiktui, ne kiekviename at
sitikime nusiseka. Būtų pai
ka raginti geisti matyti tą 
žmogų, kuris neturi akių, nes 
jokis geidimas bei noras a- 
kių nepadarys. Bet jei žmo
gus geis turėt gražias akis, 
būt drūtu ir 1.1., jis gali iš- 
dalies tai atsiekt. Jeigu jau 
ant žmogaus organizmo vei
kia hipnotizmas, apsireiškian
tis įvairiose formose, tuo la
biau gali veikti ant jo jo pa
ties liipnotizmas. Paėmus į 
atydą tai, kad apie kas sep- 
tyneri metai žmogaus kūnas 
lieka jau iš naujų medegų, 
nesunku bus suprast, kad 
įtemptas troškimas laike bū
davo jimosi naujų medegų 
gali turėt įtekmę ant jų for
mos ir kitų ypatybių. Taigi 
jei žmogus geidžia būt jau
nu, jei tas geidimas
stiprų įspūdį ant jo organiz
mo, galima tikėtis, kad jis 
pasiliks ilgiau jaunu, negu 
to netrokštanti. Tula Fran
cūzijos aktorė Louise Greuze 
turi jau pusėtinai metų, o iš
rodo jauna mergaitė. Ji sa
ko geidžianti būt jauna—to
dėl ir esanti.

Be to, ji rašo, kad jos visi 
pasielgimai esą tikrai vaikiš
ki. Gerdama žolinę bei pie
ną, ji išdykauja, kaip maža 
mergaitė; ji žaidžia tokius- 
pat žaidimus, kaip mergaitė; 
ji bėgioja ir rėkauja. Žodžiu 
sakant, ji daro taip, kad nu- 
duot esanti maža, maža mer
gaitė. Kada ji išeina vaikš
čiot, ji nesigėdi žmonių ir 
nesilaiko to įtempimo, kaip 
kiti. Pamatysi ją Bėgant,, rė
kaujant, išdykaujant. Publi
ka žiūri į ją ir juokiasi. Ji 
gerai supranta, kad publika 
juokiasi iš tokių jos pasielgi
mų;. ji mokėtų apsieit kitaip, 
gal, dailiau už kitus, bet neno
ri, nenori todėl, kad nenori likt 
sena. Ji geidžia būt maža 
mergaite, nori būt jauna—ir 
nepaiso ant publikos juoko ir 
kalbų. Tie žmonės, kurie ma
tė ją 20 metų atgal, stebisi, 
kad neikiek ji neužaugus, tai 
yra nelikus senesnė. Jos auk
lė turi su ja tiek-pat vargo, 
kaip su mergaite.

Louise Greuze pataria ir 
kitoms merginoms ir vyrams 
išbandyt jos metodą, jeigu 
pas juos užtenka kantrybės 
pasilikt vaikais.

Teisybę sakant, nėra tai 
nauja metodą, nes seniai ži
nome, jog “žmogus yra tūo- 
mi, kaip jis mano”, vienok 
daugelis tam netiki.

Nenorime sakyt, kad būtų 
kam didelė nauda iš pasili
kimo bent iki 30 metų vaiku,, 
bet yra tai galima. Ir visgi 
būtų gražiau matyt didelius 
vaikus, negu rimtus idijotus 
ir girtuoklius. Vaikiškumas 
atneštų daugiau gyvumo ir 
linksmumo, negu girtuoklių 
ir idijotų nešvarumas ir pra
sižengimai. Velyk matyt, 
kaip žmogus praktikuojasi 
būt vaiku, negu girtuokliu ir 
kvailiu.

Taigi jei kas apsiimate da
ryt vaikiškus darbus ir nori
te likt jaunais, kaip Louise 
Greuse, eikite jos keliais.

J. Kuolas.
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(Tąsa.)
Senovės kultūringų žmonių ūkė.

Kada žmonės pasiekė augštesnį išsi
vystymo laipsnį ir pradėjo kilti vis augš- 
tyn ir augštyn, pas juos atsirado reikalin- 

. gumas tvirtesnio sudrūtinimo suokalbiu, 
teisingesniu atsitikimu įsidėmėjimas ir 1.1. 
Tas reikalingumas ir pagimdė pirmąsias 
rašto formas. Miestas, tarnaująs rinka, 
pinigai, kaipo maino įrankis, ir rašto išsi
vystymas—tai patįs tikriausieji kultūros 
ženklai, kurios istorija mums išdalies ži
noma iš žmonių padavimu ir iš raštišku 
kronikų daugiau vėlesnio atsiradimo. Rei
kia vienok patėmyti, kad pirmosios mies
tiškojo gyvenimo formos toli gražu nebu
vo panašios į dabartines mūsų miestu gy
venimo. Pirmutiniais miesto gyventojais 
buvo beveik vieninteliai ūkininkai. Mies
to namai daugiausiai buvo sodybomis, ku
rioms priklausė už miesto gulinti laukai; 
pastarieji buvo apdirbami vergu ir bau
džiauninku. Tokiu sodybų likučiai ir po 
šiai dienai randami daugiau atsilikusiuose 
Vokietijos miestuose. Miestelėnas pir
moje miesto išsivystymo gadynėj nebuvo 
miestelėnu,kaip dabar męs tą žodį supran
tam. Tai buvo ūkininkas, esantis po mies
to sienų globa ir naudojantisis nekuriomis 
privilegijomis. Tos ūkininku bendrijos 
turėjo padaryti didelį spaudimą ant visos 
šalies. Ir ištikruju, miestai tuoj po savo 
atsiradimo pradėjo darytis politiškais val
dytojais jiems priklausančiu apskričiu; jie 
spaudžia ir išnaudoja, priveda juos prie bau
džiavos padėjimo. Ūkės darbai yra atlie
kami išdalies vergu, bet daugiausiai gi— 
baudžiauninku.

Augant vaizbos susinešimams ir su
rišto su tuom darbo padalinimui, didinasi 
miestu turtas, išnaudojančiu įvairiausiais 
būdais jiems priklausančius ūkės apskri- 
čius. Eksploatacija atliekama kaip prie 
maino, taip ir prievartos keliu. Kaimo gy
ventojai priversti yra mokėti duokles tu 
žmonių naudai, kurie gina nuo priešu už
puolimo. Tuo laiku pačiam mieste išsi
vysto naujos pagal turtą luomos. Seno
sios giminės užlaiko savo privilegijas. Kar
tu -sutuomi miestuos atsiranda nauji ele
mentai, padaranti sau pragyvenimą ko- 
kiomis-nors vaizbos operacijomis arba 
dirbdami dėl kitu. Tokiu būdu, klesinis 
padėjimas ir klesinis skirtumas miesto gy
ventojuos darosi vis įvairesnis. Senosios 
miesto giminės pastoja viešpataujančiais 
elementais; jie patįs ar j u karvedžiai pa
vergia sau kitus miestus. Tas priveda prie 
apskričiu atsiradimo su viena centrališka 
valdžia, kuriuos galima pripažinti dabar
tiniu valstybių užgimimo pradžia.

Tokis tai paveikslas, kuris mums per
stata daugelį senoviniu kultūringu šalių 
pirmojoj ju išsivystymo stadijoj. Aš pri- 
vesiu čion trumpą citatą iš Biucherio vei
kalo apie žmonių ūkės įvykimą, kuri aiš
kiai piešia miesto gyvenimą. Biucheris 
nupiešia senovinio Rymo gyvenimą, kurio 
istorija mums yra žinoma geriau, negu 
kitu miestu istorijos, ir sako: “Čia nėra 
luomu, užsiimančiu pramoniškuoju darbu, 
nėra ūkininku ir amatninku. čia yra tik 
dideli ir smulkus savininkai, turtingi ir 
skurdžiai. Jeigu turčius atima nuo skur
džiaus žemės gabalėlį, skurdžius pastoja 
proletaru. Beturtis—laisvas žmogus—ne
gali padaryti beveik jokio pragyvenimo. 
Čia nėra uždėtinojo kapitalo, už kurį ga- 

■ lėtum pirkti darbą mainais už uždirbtą 
mokestį. Visa pramonija sukoncentruota 
tiktai siauroj naminėj ūkė j. Artifices (a- 
matninkai), apie kuriuos męs žinome iš 
tamtikru šaltiniu,—tai ne laisvi amatnin- 
kai, o išlavinti vergai, kurie išdirba dra
panas, maistą, padargus iš tos žalios me- 
degos (vilnų, grūdu, medžio), kokią jiems 
suteikia vergai, dirbanti lauku ir giriu 
ūkėje. “Nemanyk, kad jis ką-nors per
ka,—sako Petronijus apie turčių išsikėlėlį, 
—viskas padaryta pas jį namie”. Tuom 
išaiškinamas dideliu latifundiju (dvaru) 
įvykimas, surinkimas nesuskaitliuojamo 
vergu skaitliaus atskiro savininko ranko
se ir taip plačiai padalintas vergu darbas, 
kad jo produktai ir atskiru vergu patar
navimai galėjo užganėdinti išlepintąjį

nuperkami Rymo turčių. Smulkus maža
žemiai buvo išstumti vergu apgyvendini
mu; pirmesnieji laisvi kaimo gyventojai 
atsirado baudžiavos padėjime.

Tokis paveikslas senovinės miesto 
bendrijos ir senovinės valstybės, kuriai jis 
tarnavo pamatu. Su augimu turtu augo 
apšvietimas,vystėsi ir techniškoji kultūra. 
Vienok ta aplinkybė, kad techniškas dar
bas buvo atliekamas vergu ir baudžiau
ninku, darė jį visuotino paniekinimo daik
tu. Tas buvo patėmyta kaip pas graikus, 
tuos augštos kultūros žmones, taip ir pas 
rymiečius, kuriu technika paskiau pasikėlė 
dar ant augštesnio laipsnio. Graikiškas 
žodis “amatninkas” buvo koliojimo žo
džiu. Iš to suprantama buvo aprabežiuo- 
tas žmogus, gyvenantis vargingam padė
jime, neturintis jokiu dvasišku reikalavi
mu. (Vokiškoj kalboj ir iki šiol vartoja 
tą žodį Banause tokioj-pat reikšmėj). 
Darbininkas senovėj stovėjo kultūros nuo
šalyj ; daugiausiai tai buvo nelaisvas žmo
gus, vergas. Ačiū tam, drauge su visuo
tinu darbo paniekinimu, viešpatavo taipgi 
nepaprastas darbininko žmogaus jiegu 
eikvojimas. Didžiausieji architektūros vei
kalai, kurie užsiliko nuo senovinio Rymo 
ir kuriu griuvėsiai ir šiandien iššaukia 
mumįse nusistebėjimą, yra vergu darbo 
produktu, tankiai buvusiu baisiausiam pa
dėjime. Turtai eikvojosi; puikybė priė
mė pasibaisėtinas formas. Ačiū cezoriu 
ir turčių beprotystei, męs matom taip 
milžiniškus triobėsius. Žodžiu sakant, is
torija mums aiškiai rodo, kad puikybės 
manija pas valdytojus apsireiškė su nesu
laikomu troškimu prie milžinišku budavo- 
jimu ir prie paminklu statymo. Užtenka 
atsimint bent apie senovinio Egipto pi- 
ramidas.

Paniekinimas darbo ir gražus gyve
nimas privedė prie išlepimo aristokratiš
kąsias gimines, kuriu nariai pirmiau, bea- 
bejonės, ir patįs buvo ūkininkais ir abel- 
nai užsiimdinėjo fiziškuoju darbu, sutvir
tinančiu ju organizmą. Netaupymas dar
bininku jiegu išpalengvo privedė prie ūkės 
sustojimo. Visos ūkės šakos, neskiriamos 
būtinam užganėdinimui valdančiosios kle- 
sos,pasiliko ant žemesnio išsivystymo laip
snio. Tolimesniam ju išsivystyme nesi
jautė reikalingumas. Kaslink vergu, tai 
jie gyveno baisiausiose sąlygose, apie 
juos nesirūpino, pas juos nebuvo jokiu ju 
skurdą suminkštinančiu reikalavimu. Pui
kiausieji triobėsiai statėsi savo eile, bet 
ištikruju ūkės progresas ant nekurio laip
snio sustoja. Apie sistematišką darbo įran
kiu pagerinimą niekas, arba beveik nie
kas, nesirūpina, amatninku veikimas ne
gali toliau vystytis, ir, galu gale, įvyksta 
visuotinas išsigimimas. Turčių klesa įpuo
la į išsigimimą ir išlepimą, beturčiai—lai
svi piliečiai—pavirsta į nuskurėlius, visas 
valstybinis organizmas gali griūt nuo pir
mo sutrenkimo. Tokis buvo likimas be
veik visu senoviniu kultūringuju žmonių. 
Jie žuvo ačiū savo negalėjimui pasiprie
šinti užpuolimui giminiu, stovinčiu ant 
žemesnio kultūros laipsnio. Galingasis Ry
mas, ta didžiausioji pasaulyj valstybė, po 
kurios valdžia radosi beveik visos senovi
nio svieto šalįs, valstybė, apimanti milži
niškus turtus ir turinti kariumenę, geriau 
apginkluotą, negu pusiau barbariškųjų 
giminiu,—Rymas, galu gale, negalėjo at
sispirti prieš barbaru užpuolimą ir žuvo 
nuo smūgiu. Tas pats likimas patiko ir 
rytinę Rymo imperiją, taip vadinamą Bi
zantiškąją valstybę, kritusią turku užpuo
limo auka, vedusiu tada dar nomadu gy
venimą ir nepilnai pakilusiu barbarizmo 
laipsnyj. (Toliau bus).

Negalima nenusistebėti, skaitant apie 
tai, kokius tiktai darbus neatlikdavo ver
gai, ir kaip įvairus buvo vergu skaitlius, 
kuriuos valdė kokis nors senovinio Rymo 
turčius. Nuolatos platindama užkariavi
mais savo valdžią, Rymo visuomenė pasi
darė begalo turtinga. Ant Rymo rinkos 
buvo suvežami vergai iš visu šaliv ir čia

Tarptautiški žodžiai.
Alteracija, padarymas permainos 

kokiame nors daikte; ūpo bei sveikatos 
permainymas; nehaturališkas stovis.

Alternacija, pasikeitimas vieno 
daikto kitu; pav., diena keičiasi į naktį, 
šaltis į šilumą ir 1.1, tokis keitimosi vadi
nasi alternacija.

Alternatyviškas, tokis apsireiš
kimas, kada vienas daiktas aEoa apsireiš
kimas gali būt pakeistas kitu taip, jog 
vieno atsiradimas naikina kitą; pav., Ka
da yra diena, negali būt nakties, kada 
daiktas sušildomas, jis tuo pačiu laiku 
nėra šaltas.

Altimetras, geometriškas instru
mentas augštumų mastavimui.

Altimetrija, mokėjimas išmas- 
tuoti augštumas, padarant kampus tam
tikru instrumentu ir pasinaudojant trigo
nometrijos darodymais,be tikro išmastavi- 
mo. Daleiskime, žinoma, kaip augštai 
mėnulis, saulė, galima išmastuot namų, 
medžiu augštį su altinietrijos pagelba, vi
sai šalyj nuo ju stovint.

Viena mergina klausia ma
nęs, kodėl motinos stengiasi 
kuogreičiausiai išleist už vy
ru savo dukteris, o visom pa- 
jiegom stengiasi sulaikyt nuo 
apsivedimo sūnus.
Suprantama, kodėl: nes mo

tinos yra tokie-pat šykštus ir 
save mylinti sutvėrimai, kaip 
ir kiekvienas gyvūnas. Kiek
vienas sutvėrimas trokšta sau 
gero, o ne blogo.
Tikrai reikia pripažinti, kad 

kiekviena motina jaučia kokį 
-tai nesmagumą, kada jos 
sūnus apsiveda. Nors ji ge
rai žino, kad jos sūnus apsi
ves, kad apsivedimas ir savo 
buto įgijimas yra gamtos da
lim, kad jis turės savo šei
myną, kad geriausiai jam bū
tu apsivest, kad jei jis nori 
būt sveikesniu, geresniu, lai
mingesnių, rimtesniu ir do
resnių žmogumi, jis turi ap
sivest, vienok ji nepataria 
taip padaryt, o greičiau gina 
nuo apsivedimo.

Motina žino, kad jos sūnus 
gali mylėti geriau savo žmo
ną, negu ją, todėl ji bijo ir 
daro viską, kad tik jis nemy
lėtu pasaulyj nė vienos mo
ters taip karštai, kaip savo 
motiną. O tai atsiekę galima, 
atitolinant jo apsivedimą. 
Jums gerai yra žinoma, kaip 
mažai yra tokiu motinu, ku
rios apkęstu savo marčias, 
kurios nekurstytu savo sū
naus prieš marčią. Mat, ir po 
apsivedimo jos vis dar nori, 
kad ju Sūnus geriau mylėtu 
jas, o ne savo žmonas.

Kada sūnus apsiveda, mo
tina skaito jį netoli žuvusiu 
dėl jos. Suprantama, kol jis 
buvo vienas, motinai parneš
davo dalį savo uždarbio, apie 
ją rūpinosi, buvo nuolatiniu 
jos kompanijonu. Jei ir to 
visko nebuvo, tai ji vis dar 
tikėjos daug ko iš jo. Bet ap
sivedimas priverčia jį rūpin
tis savo šeimyna ir savo šei
mynai pilnai atsiduot.

Nestebėtina tat, kad moti
nos nemokina savo sūnų, kaip 
greičiau apsivest, kaip išsi
rinkt sau merginą ir kad ap
sivedimas yra jo užduotim. 
Negalima motinu kaltinti iš 
to atžvilgio, nes niekas sau 
duobės nekasa su noru.

Motinos mokina merginas 
apie apsivedimą; jos nori,kad 
ju dukters ištekėtu ir viską 
daro, kad tik pagreitinti iš
tekėjimą. Mat, dukters, mer
ginomis būdamos, daugiau 
motinas skriaudžia ir rūpes
čiu užduoda, negu ištekėju
sios. Tankiai ištekėjimas duk
ters už gero vyro atneša mo
tinai garbę ir naudą. Taigi 
dukteris ir mokina jos taip, 
kad tik grečiau ištekėtu, o 
protingesnės motinos net apie 
šeimynišką gyvenimą sutei
kia žinias.

Tuo pačiu laiku šeimyniš
kas gyvenimas ir apsivedi
mas nuo sūnaus slepiamas. 
Nestebėtina, kad vaiki
nu apsivedimas tankiausiai 
būna nepaprastu atsitikimu. 
Tartum perkūno įtrenktas 
pasijaučia vaikinas, kada jis 
apsiveda, nes jam apsivedi
mo idėja buvo svetima.

Motinos gerai mato, kad 
didžioji vyru dalis apsiveda. 
Taigi kam laukt netikėtos 
katastrofos jai pačiai ir verst 
savo sūnų? Ar negeriau jam 
aiškint apsivedimą, kaipo už
duotį ir žinot iškalno apie 
tai?

Mano nuomone, moters la
bai prasižengia prieš kitas 
moteris, neaiškindamos sa
vo sūnui apie apsivedimą. Ju 
užduotis turi būt prirengt 
gerus vyrus kitoms mote
rims. Motinos turėtu išmo

kinti savo sūnų, kaip reikia 
apsieit su moteria, kaip ją 
guodot. Nuo motinos sūnus 
turi dažinot, kad ne pačios 
užduotis yra užlaikyt vyrą ir 
kad vyro užlaikomoji pati 
nėra vergu, nes ji už tą už
laikymą yra tik darbininku 
ir užsidirba sau pragyveni
mą pati. Sūnus turi žinot, kad 
pati yra tik draugu vyro ir 
privalo turėt tokias-pat tie
sas, kad vyras neturi verst 
pačią prašyt ant kiekvieno 
reikalo skatiko, nes pati nė
ra elgeta.

Jei motinos mokytu pana
šiai savo sūnus, tuomet jos 
išaugintu gerus vyrus kitoms 
moterims, o ju dukterims — 
kitos motinos.

Kuri taip nedaro, ta skau
džiai prasižengia prieš savo 
seseris.

Marė Vaitėkaitienė.

MEILIŠKI LAIŠKAI.

I.
Gerb. p. M. Vaitėkaitiene:— 

Aš mylėčiau, kad man pa
aiškintumėte, kaip aš galiu 
susipažint su lietuviškais vai
kinais, nes mūsų miestelyj 
jų nėra—vien tik anglai ir 
kitokių tautu. Už anglo aš 
nenoriu ištekėt. Turiu 23 
metus amžiaus ir bijau, kad 
nepradėtu vadint senmerge.

Atsakymas. Jeigu ap
linkybės Jus leidžia, išvažiuo
kite gyvent į tokį miestą, kur 
yra lietuvišku vaikinų. Ar
ba susipažinkite su kitu mie
stu merginomis ir pas jas į 
svečius besilankant prisieis 
Jums susipažint ir su vaiki
nais. Galite į svečius pas sa
ve kviest kitų miestu mergi
nas ir patarti atvažiuot kom
panijoj su vaikinais. Jei ne
tolimuose miesteliuose yra 
rengiamos prakalbos, baliai, 
teatrai ir jei turite ten bent 
vieną žmogų pažįstamą, atsi- 
lankykit, o jis plačiau supažin- 
dįs. Pažintis paskui plėtosis 
taip greitai, kaip Jus norėsit.

M. Vaitėkaitienė.
II.

Gerb. p. M. Vaitėkaitienė:— 
Matydama “Laisvėj” Jū

sų patarimus, ir aš kreipiuo
si į Jus su klausimu, kuris 
lytisi meilės. Penki metai 
atgal aš atvažiavau iš Lietu
vos ir įsimylėjau į vieną vai
kiną, kuris mane irgi mylė
jo ir ketino apsivest. Jis bu
vo mandagus, teisingas,skai
tė laikraščius ir knygas ir 
daug ko žinojo. Aš buvau 
tokiose aplinkybėse, kad ne
galėjau už jo ištekėt ir jisai 
apsivedė su kita. Dabar daug 
atsiranda vaikinu, kurie my
lėtu mane, bet aš negaliu ju 
mylėt, nes jie išrodo žiaures
niais savo kalboj ir mintįse. 
Pirmutinio vaikino aš jokiu 
būdu negaliu užmiršti. Ką 
man daryt?

M. S—tė.
Atsakymas. Beabejo- 

nės, rastųsi, gal, ir daugiau 
tokiu mandagiu vaikinų,kaip 
anas, tik Jums išrodo jis ge
riausiu, nes labai mylėjot. 
Gaila, kad neištekėjot už jo, 
bet dabar nieko daugiau ne
lieka daryt, kaip stengtis jį 
užmiršt ir jieškot kito pa
tinkamo.

Marė Vaitėkaitienė.

MUZIKA—HARMONIJA.

.. .Muzika—ta stebuklingo
ji dailė—pergali viską. Nebe- 
reikalo senovės žmonės vadi
no ją dievu dovana ir garbi
no ją, ir tas garbinimas per
ėjo į vėlesnes gimines. Galy
bė susiliejančiu į platu melio- 
dišką akordą sąbalsiu—neap
sakoma. Ji veikia ant visos 
gyvosios gamtos, raminančiu 
savo žavėjimu suvienyja net 
viską tą, ką dėlei žymių skir
tingumu, dėlei ypatybių, dė
lei jausmu įvairumo, kaip ro
dos, niekad negalėtu suvie
nyti.

Klausant harmoniškų me- 
liodiju, ir laukinis žvėris už
miršta savo kraugeriško žiau
rumo palinkimus — ir ramiai 
guli jis, persiėmęs gydančiais 
garsais, Kurie plaukia iš mu- 

zikališku instrumentu ir ra
minančia vilnimi įsilieja į jo 
žiaurią širdį. Tuo pat laiku 
ir žmonėse, veikiant ant ju 
muzikai, nusimalšina piktas 
ir nedoras ūpas ir gimsta juo
se šiltos sriovės amžinos mei
lės ir santaikos. Momente ža- 
vėjančios meliodijos nėra nė 
pavydo, nė neužsiganėdijimo, 
bet žmogų šildo vien tik mei
lė, atleidimas visam kam, 
santaika ir malonumas...

* **
...Girdėjau aš muziką — 

šventą, žavėjančią muziką — 
muziką, kuri žmogų ištirpdo, 
o širdį uždega,—muziką, ku
ri tartum migdantis balza
mas išsilieja po visas gyslas, 
— muziką, kuri sidabriniais 
sparnais mus neša į tą šalį, 
kur visad saulėta, kur viskas 
žydi, kur visad miela!...

Valkata.

APIE DARBUS.
Springfield, Ill.

Mažu ir didesniu dirbtuvių 
yra čia apie 40. Yra 2 ūkiš
ku mašinų dirbtuvi. Darbi
ninku šiose po keletą šimtu 
dirba. Uždarbis nuo 1 dol. 
50c. ir augštyn. Dirba kas 
diena. Daugiausia mechani
kai, o beveik pusę darbinin
ku ne mechaniku atleido. Mo
kantis gerai dirbti prie tekė
lu ir kitokiu mašinų darbą 
lengvai gauna. Yra 2 senu 
lokomotivu taisymo dirbtuvi, 
kur ir naujus sustato, tik me- 
dega nulieta iš kitur pareina. 
Darbininku jose dirba po ke
letą šimtu. Daugiausiai uni- 
jistai, bet yra ir nepriklau
sančiu union. Darbą sunku 
gaut. Apie uždarbį nežinau. 
Vienoj visokius virtuvus ir 
blekinius kaminus dirba. Dar
bininku dirba apie 2 šimtu.
1 švino dirbtuvė. Ši dirba ge
rai, darbininkai maišyti, dau
giausia lenkai, net ir perdė- 
tiniais jie. Dirba ir lietuviu. 
Uždarbis esąs neblogas, tik 
darbas prastas. Kiek dirban
čiu, negaliu pasakyt. Yra 3 
laikrodžiu dirbtuvės — 1 ma
ža, o 2 didokos. Jos labai 
gražiose vietose randasi. Jo
se dirba keletas šimtu mer
ginu. Yra 1 čeveryku dirbtu
vė. Dirba 600 darbininku.- 
Daugiausia jaunos mergaitės, 
baigusios pradinę mokyklą; 
dirba ir suaugusiu merginu, 
vaiku ir vyru. Uždarbis nuo 
50c. į dieną ir augštyn. Di
džiausia alga į dieną $2.50. 
Visi dirba 10 vai. į dieną. 
Girdėjau, tveriasi unija ir pra
dės streikuot. Dirba ir lietu
viu keletas. Mokančius prie 
mašinų darbininkus darbda
viai veik gaudo. Darbas ga
limas gaut visados. Suaugu
siam vyrai naujokui moka į 
dieną 75c. ir 1 dol. O paskui 
biskelį vis augštyn kelia, kol 
daeina iki 2 dol. 50c. Yra 1 
nesuvis maža audinyčia, bet 
šiuo žygiu, rodos, stovi. Yra
2 medžio langu, duriu ir 1.1, 
dirbtuvi. Yra kelios didesnės 
ir mažesnės blekaunės, dau
giausiai priklausančios union. 
O šiaip visokiu mažesniu ir 
didesniu dirbtuvėlių yra. Vie
nos ju priklauso į uniją, kitos 
—ne. Yra skalbyklų. Dirba 
jose ir lietuvaičiu. būrelis. 
Gauna po 1 dol. į dieną ir 
mažiau. Hoteliu yra gana di
deliu. Daug lietuvaičiu dir
ba; gauna valgį, kambarį ir 
į mėnesį, rodos, 13 dol. Va
landos yra ilgos. Yra akme
nų tašimo dirbtuvėlės, kur 
daro paminklus ir šiaip ak
menis apdirba. Yra 8 dides
ni ir mažesni sodai. Juose ne- 
kurie lietuviai gauna darbą. 
Dirbtuvėse maža dalis lietu
viu tedirba. Daugiausiai jie, 
vargšai, į žemę lenda ir per 
dieną anglis knisa. Minkštų

jų anglių yra 18 kasyklų. 
Darbininkai dirba 8 valandas 
į dieną. Dirba ant kontrakto; 
mokestį gauna už iškastus 
anglies tonus: už toną 58c. 
Kitos algos šiaip gaunamos: 
anglies vežėjas 2.70 iki 3 dol. 
6c.; kelio dėjejas — 2.70, jo 
pagelbininkas — 2.49, duriu 
darinėtojas—1.19, paramsti- 
ninkas liuosu vietų—2.70, jo 
pagelbininkas —2.49, keliu 
apžiurę to jas — 2.49, anglies 
šaudytojas—4.48 ir t. t. Visi 
dirba 8 vai. į dieną ir visi 
union priguli, išskyras darbo 
davėjus. Įstojimas union 50 
dol.; jei pasakysi, jog dirbai 
kasyklose ir išduosi ekzami- 
ną gerai, tai gausi kalnaka
sio popieras ir tau įstojimas 
union atsieis 10 dol.
Pragyvenimas pavieniui čia 

atsieina 20—22 dol. ir dau
giau į mėnesį. Stubu randos 
9—10 dol. į mėnesį — tai pi
giausia.

Vargingas dabar gyveni
mas mūsų miestelyj visiems 
darbininkams—ar tai kasyk
lų, ar tai dirbtuvių, nes dar
bas eina nekaip, o jau kasyk
los, tai 1—2, nekurios 3 die
nas sąvaitėj dirba. Gyvenk, 
vargše, beveik badaudamas, 
į 14 dienu gavęs uždarbio 7-' 
10 dol.

Patariu “Laisvės” skaity
tojams nevažiuot į mus mie
stelį bado kęst.

A. Čekanauskas.
Perrish, Wis.

Pas mus yra viena lentų 
piovinyčia. Darbas eina ge
rai, bet nauju darbininku 
nepriima. Uždirbama po 1 
dol. 75c. ir 2 dol. į dieną. Dir
ba apie 125 darbininkai.

Apylinkėj yra daug giriu, 
kur dirba pusėtinas darbinin
ku skaitlius, bet šiuo tarpu 
darbai giriose eina prastai. 
Giriu darbininkai gauna nuo 
26 iki 35 dol. į mėnesį ir pra
gyvenimą. J. Lumber.'

Korespondencijos
Grand Rapids, Mich.

4 birž. atsibuvo čia lietu
viškos kooperacijos sureng
tos prakalbos. Kalbėjo kun. 
W. Matulaitis ir kokis tai 
biznierius iš Chicagos, kurio 
kalba publikai nepatiko.

Rakandu dirbtuvių darbi
ninkai vis dar streikuoja. 
Unija drūta ir tikisi streiką 
išlaimėt. Dabar duodama 
pavieniams po 4 dol., o ve- 
dusiems po 5 dol. į sąvaitę 
ant pragyvenimo. Žinoma, 
tokią paramą gauna iš unijos 
tik unijistai. Sakoma, kad 
taip galima būsią remt darbi
ninkus gana ilgą laiką.

J. Bulota.
Sag Harbor, L. 1. N. Y.
Lietuviai skaitymu neuž

siima. Viena milijonierė davė 
daug turto knygyno įsteigi
mui. Atidarytas gražus kny
gynas, prikrautas knygų vi
sokiose Kalbose. Lietuviškų 
knygų taipgi randasi daug ir 
labai geru, bet mūsų žmonių 
knygyne nesimato:’ jie kar
čemose ir žaidimu vietose.

A. Kniukštas.
Worcester, Mass.

4 birž. neprigulmingos pa
rapijos kun. Mickevičius tu
rėjo atlaikyt mišparus. Susi
rinko prie bažnyčios didelis 
būrys geru kn. Bukavecko ša
lininku ir pradėjo kelti triuk
šmą ir visaip phovot. Pasta
tytas liko pamaldas atlikt 
svetimas kunigas, o Micke
vičius išėjo gaujos ramint, 
bet ji dar labiau įdūko ir net 
vaikus užsiundė, kad akme
nimis į bažnyčios duris mė
tytų. Po pamaldų kun. Mic
kevičius net perdaug iškeikė 
tuos tamsūnus.

Neprigulmingoji bažnyčia - 
randasi prie-pat sodo ir yra 
graži. Ji priklauso parapi- 
jonams. Liepos pabaigoj at
važiuos ją pašventyt lenku 
vyskupas.
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JOHNF. O’BRIEN A. G. Groblewski

LABAI DIDELIS 7PM
IQPADDAVIMAQ _

Ateinanti Nedeldieni

LAIDOTOJAS IR
BALZAMUOTOJ AS

PAGRABINIAI KAMBARIAI:

133 Dorchester St.
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. 636=3 So. Boston.

COR. ELM & MAIN STS., PLYMOUTH, PA.

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsių Lietuviškų — Lenkiškų Vaistų

Lotai nuo $9 iki $39 Vištų Farmos $1OO

$5 reikia imoket tuoj ir kas savaite po $l
Nėra taksų, ne procentų, nuosavybė užtikrinta.

Pirk dabar, kada pigu—yra tai daugmenos kaina.

WILMINGTON SQUARE PARK
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§ Užlaiko puikiausius gėrymus. 0 
§ Alus, Elius visada švieži; vynai ir

visokie likeriai geriausi. Viso- Q 
O kius gėrymus veseilioms, krikš- m 
§ tynoms ir šiaip baliams, siunčia- 
ft me į namus. Visada gerai. V
ft 117, 119 & 121 A Street P
M SO. BOSTON, MASS. *
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Geriausia gyduolė nuo Skaudėjimo 
Galvos, Kataro, Pečių, Krutinės, Šo
nuose, Reumatizmo, Šalčio, Neuralgijos 
ir įkandimo visokiy vabaliuky.

Telephone 4221-M Oxford.

DR. ST. ANDRZEJEWSKI
Vienatinis Lietuviškas ir Lenkiškas

DENTISTAS
Sugedusius dantis 

pataisome. Skaudan
čius ištraukiame be 
jokio skausmo.

Offlso Valandos:

PRIEINA WILMINGTON GELEŽINKELIO STOTIS—NEREIKIA PĖKŠČIAM EIT.

Krautuves, Mokyklos, Bažnyčios, Krasos Skyrius, Trįs Karų Linijos

Nuo 9 vai. ryte iki 8 vakare.

238 Harrison Ave.
BOSTON, MASS.

10 minutų ima iki pasieksi Naujas Dirbtuves Bostono ir Maine geležinkelio kompanijos, kurių pastatymas atsiėjo $2,000,000. Ten bus 
darbo įvalias kiekvienam. Nuo 2000 iki 3000 žmonių gaus čia darbą. Jus galite uždirbt pinigus čia-pat, kad užmokėt už Jūsų žemę ir 
namą. Yra tai geriausia proga ir pirmutinė proga nusipirkt žemę PIGIAI.

Tie Lotai bus brangesni tris kartus kitą metą—PIRK DABAR
Kelionė DYKAI kas nedėldienis 12:30 vai. dieną nuo 15 treko North Station

xPrie 15 treko pasitiks jus agentai ir duos jums tikietus dovanai. Ateikite, atsiveskite savo žmoną ir vaikus—-tikietai visiems už dyką. Nesivėlink, ateik šį ne“ 
dėldienį ir paimk geriausį lotą. Kurie atsilanko į mūsų ofisą, tuos uždyką nuvežame kas diena. Ateikite arba reikalaukite laišku pienų ir uždyką tikietų.
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t F. STROPIENE |
2? Pabaigusi kursą Womans Medi-
e) cal College, Baltimore, Md. O
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e) -------------------------------------------- M
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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.
Gyduolės nuo Kosulio - ' ~ 25c.
Liepy Balsamas - 25c.
Antylakson dėl Vaiky - - 25c.
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių 25c.

,, nuo Kirmėlių dėl suaugusių 35c. 
Vanduo nuo Akiy Skaudėjimo - 25c.
Ugniatraukis - 25c.
Skilvio Lašai - - - 25c.
Gyduolės užlaikymui Viduriavimo

ir Kruvinosios - 75°*
“Uicure” arba gydymas

Reumatizmo - $3.50
Gyd. dėl 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
Plaukų Apsaugotojas - - 50c.
Muilas Plauku Saugotojas - 10c.
Milteliai nuo Kepeny - - 35c.
Valytojas Plėmy Drabužiuose - 25ę.
Rožės Balsamas ... 25c.
Kinder Balsamas - - - 25c.
Bobriaus Lašai . - - - 50c.
Švelnintojas ... - 35c.
Kraujo Valytojas - - - $2.00
Nervy Ramintojas - - - $1.00
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.
Inksty Vaistas (didesnė) - $1.00
Akinės Dulkelės ... 25c.
Gydymas nuo uždegimo Danty arba

abelnai Skausmo ir Škorbuto $1.25 
Gyduolės ir Mostis nuo Parky

ir Niežy - - - _ - $2.00
Gyd. ir Mostis nuo Dedervinės $2.00 
Gyduoliy nuo Paslaptingos Ligos $50

Užsirašykite “LAISVĘ
Kaina metams $1.50.

A. A. BRAND BOSTON, MASS.
Siysdami pinigus arba turėdami ko

kį reikalą, kreipkitės šiuo antrašu:

66 LAISVE ”

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip
gi privalo užlaikyti visada mūsy.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:

Vietines Žinios
Bostone prasidėjo tankus 

orlaivių lekiojimai. Ypatin
gai dalyvauja juose jaunas 
Lynno orlaivininkas Harry 
N. Atwood. Lekiojama vir
šuj miesto. Prie publiškojo 
sodo kartais susirenka tūk
stančiai žiūrėtojų,kurie vaik
ščioja, galvas augštyn iškėlę, 
ir stebisi iš naujosios gady
nės įrengimų.

Jungtinių Valstijų apskri
čio teismo teisėjas Dodge at
rado kaltais kiniečių įgabeni- 
me į Jung. Valst. iš Jamai
kos Goodmaną Philips’ą iš 
Roxbury ir George Gardinier 
iš Wellfleet. Vienas pasodin
tas į kalėjimą ant 2 metų, ki
tas—18 mėnesių.

Daktaras William M. Co
nant apskundė daktarą Char
les R. Evens’ą ant 298 dole
rių už padarytą pastarojo sū
nui operaciją. Evens tikrina, 
kad operacija užėmus tik va
landą laiko, todėl 1298 doD 
už tokį darbą esą perbrangu.

sios but dieninių ir naktinių 
mokyklų mokytojomis.

17 birž/” Bostonas ir apy
linkė apvaikščiojo šventę pa
minėjimui mūšio prie Bunker 
Hill. Šaudymų ir triukšmo 
šįmet buvo mažiau, negu ki
tais metais, bet girtų žmonių 
dar niekad nebuvo tiek ma
tyt šioj šventėj.

Bostone atsivėrė visos ša
lies audėjų unijos susivažia
vimas, kurį atidarė organi
zacijos sekretorius James 
Whitehead.

Samuelis McGlinchey iš 
Charlestowno šiandien tapo 
nubaustas vienais metais ka
lėjimo už kišeninę vagystę. 
Policija spėja, kad tai yra 
vienas iš gabiausių kišeninių 
vagių Bostono apielinkėj.

tais valkatomis ir išrinko net 
tamtikrą komitetą dėl atsi
šaukimo į kitas draugystes. 
Bet dar ligšiol to komiteto 
veikimo nesigirdi.

Gera proga.
Jauniems vyrams arba vaikinams,ku

rie turi ukvatą mokytis barberiauti.t.y. 
mokytis plaukus kirpti ir barzdas skus
ti, prašome atsišaukti per laišką ir įdėti 
už 2 c. štampą del atsakymo. Męs pa
aiškinsime, kaip pirmąsyk stojant prie 
darbo reikia išmuiluoti ir kaip paskui 
pradėti skusti. Išmokę gerai barbenan
ti, gali visur greitai gauti darbą, kur tik 
nori, ir visur tiks, kad ir Karaliaučiuj. 
Tai yra lengvas darbas ir gerai apmoka
mas, ir kurie tik mokinosi pas mus, visi 
džiaugiasi. Gero velijantis mokytojas 
muzikantas

DO.V1. GALINIS
207 C St., » - So. Boston, Mass.

Gera Proga Geram Lietuviui!

Parsiduoda arba ant randos
BARBERNE

geroj lietuviais apgyVentoj vietoj. Sale 
barbernės randasi lietuviška aprėdaly 
krautuvė, fotografijy studija ir frėmy 
storas, pačiam centre biznierių. Biznis 
eina gerai ir išdirbtas nuo daugel mėty. 
Apie išlygas klauskit pas fotografistą

PETRĄ LUŽACKĄ
875 Cambridge St.,

E. CAMBRIDGE, - - = MASS.

SUSIRHNKIMAS.
Ateinančioj pėtnyčioj t. y. 

23 birželio, 8 vai. vakare at
sibus So. Bostono Birutės 
Kanklių Choro susirinkimas 
po No. 339 Broadway.

"NoWork-NoPay' 
The Workingman’s 
Problem

Bostono^distrikto mokyto
jų komitetas užtvirtino įsta
tymą, sulyg kurio nebus leis
ta nė vienai mokytojai šio 
distrikto mokyti vakarais 
naktinėse mokyklose kituose 
miestuose. Taigi nutarta, kad 
mokyklų mokytojos neturi 
tiesos būt mokytojomis ir 

JBostono naktinėse mokyklo
se. Mat, dažinota, kad dau
gelis mokytojų yra apsiėmu-

Ant Charles T. Thomas iš 
Ashland, Mass, užpuolė keli 
jauni vyrai, beeinant jam 
Franklin gatve, ir atėmė nuo 
jo laikrodėlį, vertės 28 dol. ir 
7 dol. 77c. pinigais. Du už
puolikai tapo tuojaus sugauti.

Galite gaut nusipirkt pui
kių pasakų knygų, istorijų, 
.maldaknygių, kantičkų, 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.

REIKALINGI
2 GERI VYRAI

Kaipo agentai žemės parda
vinėjimui ir paaiškinimui lie
tuviškos kalbos angliškai. 
Mokama alga ir duodamas 
nuošimtis. -Atsišaukite nuo 
5 iki 6 valandos vakare pas 
Mr. BRAND, po numeriu 
294 Washington St., ruimas 
834, Boston, Mass.
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So. Bostone airių valkatos 
ir vėl pradeda užpuldinėti ant 
gatvėmis praeinančių lietu
vių. _ Pereitais metais Lietu
vių Ukėsų Kliubas buvo nu
taręs pradėt kovą su minė

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 ranky, 
suviršum 5 pėdų augš£io, sveria 185 
svarus. Jisai turi apie 25 metus amž., 
šviesiai geltoni plaukai, raudonas vei
das, galvoj turi plikę nuo permušimo, 
apie 5 ir pusės pedy 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.

Užlaikom didelę

Krautuvę 0 
Deimantą, Laikrodžių Waltham ir 
Elgin, ir Šiiūbinių Žiedų. Užlaikom 
keliaujančius agentus ir orderius pai
mam ir pristatom į namus. Užlaikom 
taipgi Didelę Sankrovą DRAPANŲ:Vy- 
rams Siūtus, Overkotus ir Marškinius.

Duodam ant bargo ir ant išmokesčio.
8222 Washington Street

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

ir J. Pociūnas.

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, 
“Ivernia”; liepos 18 d., 3.00 vai. po piet, 
“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, prekė į Rotterdamą $35.00, 
Tilžę $41.60. Expresai išeiną, kiekvieną 
utarninką, jais tik $5 brangiau; ant 
Antwerpo kiekvieną subatą, pačtiniai 
kiekvieną ketvergą. Norėdami keliaut 
ant minėty laivy, šifkortes galite gaut 
Bartašiaus Lietuviškoj Agentūroj Bos
tone ir New Yorke. Norėdami keliaut 
be jokio persėdimo stačiai- j Liepojy 
(Libau) už nužemintą prekę tik už $33, 
o į Rotterdamą tik už $29, tai 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 Bro4dw$ 558 Broome St. 

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

242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Jis tik įsenino šaltį ir paskui 
turėjo gulėti per savaites

DR. RICHTERTO 
Pain-Expelleris 
prašalįs pavojingus susirgimus 
jeigu vartosi su laiku pagal nu
rodymų, ant dėžutės; 25c. ir 50c. 
už bonką. Žiūrėk ant Inkaro 
ir vardo ant dėžutės.
F. AD. RICHTER & CO., 215 Pearl St., New York.

Richter'lo Congo PJllės yra gotos nuo 
viduriu sukietėjimo. 25c. ir 50c. S

ZENONAS BUDRECKIS
KOSTUMIERIŠKAS K RIA LIČIUS
SIUVAM GRAŽIAUSIAI VISOKIAS DRAPANAS.

I

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

ZENONAS BUDRECKIS
222 W. Broadway, So. Boston, Mass. ;

24 AMES ST., MONTELLO, MASS. ;

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

NAUJA LABAI ŽINGEIDI KNYGA 

“Pasaulių Ratas.” 
Yra tai astronomiškas aprašymas mūšy 
saulinės sistemos. Parašyta garsių as
tronomy K. Flammariono ir S. Glazena- 
po. Su paveikslais kaina 25 c. 
Gaunama pas:

I CTDfiDI IC 30 West Broadway J. OIKvrUO, 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 Storus, tvartus, 
namus ir viską, ką turite apsaugoti.

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


