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AMERIKOJ.
Naujas ambasadorius.
New York, 1 liepos. — Bu- 

vusis Massachusetts valstijos 
gubernatorius Curtis Guild ir 
jo žmona išvažiavo laivu “Ca- 
ronia” į Europą. Jis liko pa
skirtas Jungtiniu Valstijų 
ambasadorium į Rusiją. Re= 
porteriams jis išsitarė, kad 
bandys gaut nuo valdžios lei
dimą apgint nuo caro val
džios Amerikos piliečius—žy
dus, kaip ir kitas tautas.

Policmaną nušovė.
N.ew York, 1 liepos.—Na

me No. 347 West 37-tos gat
vės šuviu iš revolverio liko 
nušautas policmanas Michael 
Lynch. Nušovė jį nigeris, 
kuris pasivadinojJohn Collins.

Smarkus orlaivininkas.
New York, 1 liepos.—Bos

tono orlaivininkas Harry At
wood atlėkė šiandien į New 
Yorką. Jis lekiojo viršuj 
miesto, sukinėjosi apie Singe- 
rio namą ir nusileido ant 
Governor’s Island. Jis atsi
vežė su savim orlaiviu savo 
mechaniką Fredą Fleetą. 
Šiandien jis atskrydo iš New 
London, Conn., į kur atlėkė 
iš Bostono ir buvo sustojęs. 
Nuo New Londono iki New 
Yorko jam prisiėjo lėkti apie 
140 myliu. Tik pirmas or
laivininkas taip drąsiai ir pa
sekmingai lekiojo viršuj New 
Yorko. Žmonių buvo pilnos 
gatvės. Netoli visi gyven
tojai jį matė.

Dar apie Lorimer’ą.
Washington, 3 liepos.— 

Senatoriaus Lorimer, kuriam 
liko nupirkta vieta už 100,- 
000 doleriu, byla vis dar ne
užsibaigia. Bus iššaukta 
kaipo liudytoja pana Fran
ces Carroll. Ji dirba telefo
no stotyj ir atmenanti, kaip 
trustu atstovai vienas su ki
tu kalbėję per telefoną apie 
Lorimer’iui vietos nupirki
mą.

^Madera despotas.
Mexico City, 1 liepos.— 

Revoliucijos vadas F. Made
ra apsiskelbė pilnu Mexikos 
valdonu ir suteikė savo bro
liui Gustavui galę sutvarkyt 
geležinkeliu reikalus, nes 
Cientifico geležinkeliai ir ki
ti turi likt valdžios rankose. 
Kita svarbi žinia yra ta, kad 
manoma dar prieš spalio mė
nesio rinkimus paleist dabar
tinį laikinio prezidento de la 
Barros kabinetą.

Dega kasyklos.
Clarksburg, W. Va., 30 

birž.—Keturiu myliu atstu
me nuo čia užsidegė Chiefta- 
no anglių kasyklos, priklau
sančios Clark Coal kompani
jai. Ugnis esanti didelė. 
Šios kasyklos yra didžiausios 
West Virginijoj.

Automobilius užmušė.
Pittsburg, Pa., 30 birž. — 

Anksti ryte prie Kennywood 
sodo automobilius užmušė ne
žinomą žmogų h- sužeidė du 
žmones—Edwardą Wordą ir 
Charles Irwiną.

Chinija ir Mexika.
Mexiko City, 30 birželio.— 

Šiandien atvyko į čia Chini- 

jos ministeris į Jung. Valsti
jas ir Mexiką ir padavė rei
kalavimą, kad už chiniečiu 
skerdynes Torreone būtu už
mokėta 33 milijonai doleriu 
Chinijai ir nukentėjusiuju 
šeimynoms.

Turčiai bauginami.
New York, 1 liepos.—Val

džios advokatas Henry Vise 
praneša, kad vielos trusto vi
si 83 viršininkai būsią paso
dinti į kalėjimą už peržengi
mą šalies įstatatymu, tve
riant trustą.

Žuvo ugnyj.
Port Arthur, Tex.— Įvyko 

čia gaisras nuo expliozijos ir 
sunaikino visus kerosino san
dėlius. Sykiu žuvo keli žmo
nės. Blėdies padaryta už 1 
milijoną doleriu. Sudegė 5 
laivai prieplaukoj.
Expresu aprubežiavimas.

Washington, 1 liepos. — 
Tarpvalstijinė Vaizbos Komi
sija įnešė į kongresą, kad bū
tu paskirtos vienodos kainos 
expresu kompanijoms už siun
tiniu vežimą.

Palestina ir žydai.
Tannersville, N. Y., 3 lie

pos. — Keturioliktame žydu 
tautininku arba sionistu su
sivažiavime svarstoma apie 
pirkimą kas metai po 100,000 
akru žemės Palestinoj žydu 
kolioniju steigimui. Įnešimą 
padavė tautiškasis fondo ko
mitetas, kuris yra užimtas 
šventos žemės nupirkimo 
klausimu.

5 užmušti.
New York, 3 liepos. — 5 

žmonės liko užmušti ir vie
nas sužeistas prie Ozone so
do, kada Long Islando gele
žinkelio trūkis susimušė su 
arkliniu karu.
Jauna mergina su seniu.

Grand Rapids, Mich.—Ke
turiolikos metu lietuvaitė 
Kastra Naujalis liko pagau
ta su 58-niu metu seniu len
ku Jonu Dupree viename bu
te. Mergaitė buvo pabėgus 
nuo tėvu ii* visą sąvaitę jos 
nesurado. Jos tėvai gyvena 
ant Quary gatvės po No. 205. 
Dupree yra malku kiemo sa
vininku. Jis davęs mergaitei 
vieną sykį 1 dol. 50c., kitą 
sykį — 2 dol., už ką ji pirkus 
pasipuošimus. Mergaitė at
rasta pusnuogė su senu jau
nikiu, kuris liko apskustas. 
Reikalauja nuo jo 2,500 dol. 
parankos.

Iššoko per langą.
Brockton, Mass., 3 liepos. 

— Norėdama atkeršyt vyrui 
susibarime tūla Atolina Ben- 
zuska (turbūt,lietuvė), gyve
nanti, ant Bellevue avė. po 
No. 111, šoko nuo antru lu
bų per langą ir skaudžiai su
simušė. Daktaras susiuvo 9 
siūles dešinėj rankoj.

18 žuvo vandenyj.
Nedėlioj nuskendo 18 žmo

nių įvairiose Naujosios Ang
lijos vietose, daugiausiai be- 
simaudydami. Tarpe ju yra 
vienas (o gal nedaugiau) lie
tuvis Ignacas Katajevskis.

Cavalieri atvažiuos.
New York, 3 liepos.—Gra

žiausioji pasaulio moteris Li
na Cavalieri ketina šį rudenį 
atlankyt Ameriką.

Žemes drebėjimas.
San Francisco, 1 liepos.— 

Vienas žmogus pasimirė nuo 
išgąsčio ir keli liko užgauti 
bei sumušti žemės drebėji
mu, kuris padarė du sviravi- 
mu. Iš daugelio namu stik
lai išpuolė ir namai išsiskė- 
tė. Drebėjimas įvykęs gana 
plačiai Kalifornijoj. Kiek
vienas sviravimas ir drebė
jimas traukėsi po 30 sekun
dų.

T 

Finai (suomai) socijalistai.
Fitchburg, Mass., 1 liepos. 

—500 moterų ir kelis sykius 
didesnis skaitlius vyru mar- 
šavo šiandien gatvėmis. Yra 
tai finu socijalistu Naujosios 
Anglijos kliubu surengta pa
roda, kurie p^nedėlyj atida
rys savo metinį susivažiavi
mą. Finu tarpe didžioji da
lis yra socijalistais, tik retas 
iš ju nepriklauso prie šitos 
partijos.

Nebučiuota pati.
New York, 3 liepos.—Ban- 

kieriaus pati Edith Russell 
Gambier skundžia savo vyrą 
Viktorą už nebučiavimą jos 
ir reikalauja persiskirimo. 
Bet ji nori,, kad teismas pri
pažintu, jog vyras turi jai 
duot kas mėnuo po 250 dole
riu ant pragyvenimo. Jos 
advokatas Van Wyck prašė,’ 
kad teisėjas Pendleton paim
tu jos bylą nagrinėti pir
miau, negu seniau paduotą
sias. Vyro advokatas tam 
pasipriešino ir byla liko už
rašyta išeilės.

Medis išgelbėjo.
Garden City, N. Y., 1 lie

pos.—Daktaras Charles Wal
den, New Yorko orlaivinin
kas mėgėjas, norėjo susitikt 
su Harry Atwood,kuris skry- 
do iš New Londono į New 
Yorką. Taigi daktaras sė
do į savo naminį, tai yra na
mie padarytą, orlaivį ir lei
dosi lėkt. Kada jis pakilo 
150 pėdu į viršų, mašina jo 
susigadino ir puolė žemyn. 
Ant laimės pataikė ant me
džio, todėl susilaikė jo smar
kumas, kas davė progą na
miniam orlaivininkui lengvai 
nusirist ant žemės. Nors or
laivis sutruko, vienok savi
ninkas tik veidą apsibraižė.

Karai susimušė.
Portsmouth, N. H., 1 lie

pos.—Du karu, pripildytu 
pasažieriu, susidūrė ant At- 
lantiko kranto linijos. 6 
žmonės liko sunkiai sužeisti. 
Moters su kūdikiais rankose 
šoko iš karo.

Antvyskupis pasimirė.
Toronto, 1 liepos.—Rymo 

kataliku antvyskupis O’Con
nor jau pasimirė. Jis sirgo 
čielus metus.

109,311 kalinių.
Washington, 5 liepos.

Daktaras J. HilLsuteikė ak- 
tuališko cenzo direktoriui 
skaitlines apie Jung. Valsti
jų kalinius. Pataisos namuo
se, kalėjimuose ir beprotna
miuose 1910 metuose buvę 
109,311 žmonių.

PASISKUB1NK1T!
“Laisve” neužilgo pradės eit du 

sykiu sąvaitėj. Bus tai pirmuti
nis pirmeiviškas lietuvių Amerikoj 
laikraštis, kuris paduos naujau
sias ir plačiausias žinias. Skubin
kitės užsirašyt. Kaina tiktai 1 dol. 
50c. metams.

UŽSIENY J.
Naujas vaistas.

Berlynas, 1 liepos. — Dak
taras Alexis Carrel iš New 
Yorko, Rockefellerio Vaistu 
Jieškojimo Instituto narys, 
perstatė Karališkai Viduriu 
Klinikai savo nau^is vaistus, 
kurie pailgina žmogaus gy
venimą ir leidžia augti žmo
gaus sąnariams po atskirimo 
nuo kūno. Mokslinčiai labai 
užinteresuoti tokiu išradimu.

Pardavė raštus.
Londonas, 2 liep.—Southe- 

by’j liko parduotos knygos ir 
rankraščiai skaičiuj 46 atski
ru veikalėliu, parašytu Dick- 
ens’o, už 1000 doleriu; Thac- 
keray’o raštai iš 35 veikalė
liu parduoti už 610 doleriu.— 
Reikia tikėtis, kad ir lietu
viai kada-nors mokės tiek už 
raštus.

116 mylių | valandą.
Londonas, 3 liepos.—Salt- 

burne-prie-jūriu italas P. 
Bordino ėmė dalyvumą auto
mobiliu lenktynėse. Jo nau
jai padarytas automobilius 
gali eit 116 myliu į valandą. 
Tai pirmas tokis automobi
lius.

Malšina streiką.
• Hull, Anglija, 30 birž.—Iš 

Londono pasiusta T Čia~da'r 
300 policistu muštis su strei
kuojančiais laivu darbinin
kais. Vakarykščiame susi
rėmime sužeista liko daugiau 
negu 40 žmonių. Padėjimas 
čia įtemptas, nes streikinin
kai įpykę. Liverpoolyj White 
Star linijos laivu darbininkai 
apskelbė boikotą darbda
viams ir perdėtiniams, kurie 
norėjo streikui užkenkti. Am
sterdame sustreikavo doku 
darbininkai ir kiti, simpati
zuodami laivu darbininku 
streikui. Streiklaužiu šeimy
noms keršijama, policija nie
kinama. Mieste daromos de
monstracijos.

Neužmiršo.
Londonas, 1 liep.—Kara

lius Jurgis ir jo žmona užsi- 
kvietė 100,000 vaiku į Cristal 
palociu,kad ir jiems pranešt, 
jog karalius jau apvainikuo
tas. Buvo 50 tūkstančiu vai
kiščių ir 50 tūkstančiu mer
gaičių. Atvežė juos trūkiu. 
Kalbėta jiems, duotos šiokios- 
tokios dovanos ir leisti pasi
žiūrėt šiokiu tokiu perstaty
mu. Buvo tai mokyklų vai
kai.

Streikas platinasi.
Liverpool, 1 liep.—Prie jū

rininku streiko prisidėjo ir 
mažesniu laivu darbininkai. 
23 dideli laivai, tarpe ju ir 
“Lusitania” negali išplaukti. 
Darbdaviai stengiasi užganė- 
dint darbininkus, tik ne visi.

Nauji rinkimai.
Londonas, 1 liep.—Angli

joj apskelbti nauji rinkimai 
parlamento atstovu rugpiū- 
čio mėnesyj, nes senasis par
lamentas bus paleistas, ka
dangi tarp dvieju parlamen
tu įvyko nesutikimas, o pa
gal įstatymus tuomet vienas 
turi būt paleistas.

Riaušes Portugalijoj.
Londonas, 4 liepos.—Aštri 

kova tarp monarchistu ir re- 

publikonu eina Oportos gat
vėse. 30 republikonu liko 
užmušta. Apie monarchistu 
nuostolius nėra žinios. Re
publikonu spėkos skubiai 
siunčiamos į šiaurę. Monar
chistu didelis skaitlius1 esąs 
susispietęs prie-pat Išpanijos 
rubežiaus.

Airiai priims karalių.
Dublin, 3 liepos.—7 liepos 

atsilankys į čia karalius Jur
gis. Su tuo tikslu miestas 
liko išpuoštas. Su karalium 
ant laivyno atvažiuos 17,000 
žmonių.

Laivas dingo.
Christiania, 3 liepos. — 2 

laivu diko išleistu šiandien iš 
Hammerferst jieškoti dingu
sio Norvergijos laivo su 56 
žmonėmis Airijos pakraštyj. 
Manoma, kad laivas nusken
do,

Orlaivių lenktynės.
Londonas, 3 liepos.—Buvo 

paskirta 60,000 doleriu orlai- 
vininku lenktynėms, kuriose 
dalyvavo 11 orlaiviu. Lėk- 
ta per Anglijos kanalą. Or- 
laivininkai susidėjo iš fran- 
cūzu, belgu ir danu. ' M. Gi- 
bert pribuvo į vietą pirmas; 
jis lėkė 37 minutas ir 57 se
kundas. Vedrine pribuvo an
tras. Kol visi pribuvo, išėjo 
pusantros valandos. Nors 
pūtė gana stiprus šiaurės vė
jas, tečiaus lėkimo nesutruk
dė.

Atsiųs laivyną.
Peterburgas, 4 liepos. - 

Rusijos jūrininkystės mini
sterija daro pienus, kaip pa
siusti savo laivyną atsilan
kyt 1913 metuos į Jungtiniu 
Valstijų prieplaukas paminė
jimui 50 metiniu sukak tuviu 
nuo atsilankymo į New Yor
ką Rusijos laivyno admirolui 
Lyskovskiui 1863 metuos. At
silankyt ketinama tame pa
čiame laike, kaip atsilankė 
šįmet į Kronštadtą Jungti
niu Valstijų laivynas.

Vainikavimo svečiai.
Londonas, 4 liepos.—Spe- 

cijališkas Amerikos pasiunti- 
nis John Hays Hammond ir 
jo žmona surengė puotą pa
minėjimui Jurgio apvainika
vimo. Liko užkviestas dide
lis skaitlius svečiu. Puotoj 
dalyvavo 1000 žmonių.

Streikas išlaimėtas.
Londonas, 4 liepos.—Šią

nakt įvyko konferencija tarp 
jūrininku ir darbdaviu. Susi
taikinta ir streikas liks už
baigtas. Kiek jau žinoma, 
streikas buvo išsiplėtojęs Di
džiosios Britanijos, Vokieti
jos ir kituose uostuose. Strei
kavo apie 100,000 jūrininku. 
Nors ne viską išlošė streiki
ninkai, vienok didžioji dalis 
ju reikalavimu užganėdinta. 
Taip apsiimta mokėt po 60 c. 
daugiau sąvaitėj, pripažinta 
unija, duota pusė dienos švę
sti sąvaitėj ir t. t. Apie 40 
laivu savininku pasirašė ant 
sutarties. Streikas buvo ga
lutinai paraližiavęs Anglijos 
pramoniją ir vaizbą.

Sukilimas.
Charbin.—Kynų kareiviai, 

saugojanti paupyj Duluche 
brangumyny kasyklas, suki
lo prieš savo vyriausybę ir, 
apsiginklavę, perėjo į chun- 
guzy pusę. /

RUSIJOJ. LIETUVOJ.
Banko apiplėšimas.

Gegužės 31 d. apiplėštas 
Novorosyjske bankas. Už
muštas policistas, sužeista 
keletas tarnautoju. Plėšikai 
sučiupo 40000 rb. Visi pa
bėgo.
Knygininkų suvažiavimas

Gegužės 31 d. Peterburge 
prasidėjo knygininku suva
žiavimas. Suvažiavime tai
soma ir knygynu paroda.
Augštųjų mokyklų gyve ° 

n i mas.
Kijevo universiteto juri

diško fakulteto taryba nuta
rė prašalinti visus studentus, 
kurie pastojo universitetan 
pirma 1905 m. Jie galėsią 
laikyti kvotimus nuošaliai.

4=tos klesos vagonai.
Pastaraisiais laikais kai- 

kuriais Rusijos geležinkeliais 
pradėjo vežioti žmones 4-tos 
klesos vagonais (pigiausiais). 
Tai buvo padaryta, kaip ir 
išbandymui, ar jie bus reika
lingi ir ar duos geležinke
liams pelną. Dabar keliu mi
nisterija, pamačiusi, kad iš 
to pelnas yra nemenkas, nu
tarė padirbdinti dar 1013 to
kiu vagonu, kad užtektu vi
siems geležinkeliams. Nauju 
vagonu padirbimui’ ministe
rija paskyrė 6 milijonus rub. 
Neturtingiems žmonėms bus 
daug pigesnis važinėjimas 
4-tos klesos vagonuose, negu 
dabar 3-čios kl. vagonuose.

Sukaktuvės.
Gegužės 31 d. suėjo 100 

metu, kaip gimė didelis rusu 
rašytojas-kritikas Bielinski. 
Jisai pirmas savo puikiai ra
šytomis literatūros kritiko
mis padėjo pamatą dailiajai 
rūsy kritikai. Rusu visuo
menė ir laikraščiai minėjo 
tas sukaktuves, kaipo vieną 
iš žymiausiųjų atsitikimu.

Žydų vardai.
Naujasai sinodo ober-pro- 

kuroras Sableris pranešė vi
daus reikalu ministerial, jog 
sinodo nutarimu žydams 
draudžiama toliau vadinti 
save krikščioniu vardais. Ta
sai sinodo nutarimas praneš
ta svetimu tikėjimu departa
mentui, kad tasai vėl pra
neštu visiems Rusijos žydu 
rabinams.
Žydų moksleivių teisės.

Prekybos ir pramonijos mi
nisterijos įsakymu Peterbur
go Kalnu institute apskaity
ta, kiek tenai esama moki
niu žydu. Pasirodė, jog ju 
esama 8%. Kadangi įstatais 
mokiniu žydu tegali būti in
stitute išviso tik 5%,tai šiais 
metais žydai tan universite
tan nebus priimami.

Piatigorskas.
Berželio 1 d. naktyj sudužo 

traukinys su kareiviais. Su
griuvo 4 vagonai. 50 karei
viu sužeista.

Blagovieščenskas.

Ant Amūro upės sudegė 
garlaivis “Amūro Muravjo
vas”. Ant garlaivio buvo 
daug keleiviu. Visi jie šoko 
į upę, Prigėrė 48 korėjiečiai, 
8 moterįs ir 2 vaiku.

LAUKSODA (Teisiu pav.) 
Neseniai atkeltas kun. Snap- 
štys apsigarsino, kaipo gydy
tojas, kad duosiąs patarimus 
ir vaistus.

Tikrai laimėjo! Nespėja 
pacijentu priiminėti, kiti lau
kia kelias dienas.

Daugelį klausinėjau apie 
gydymo pasekmes. Vieni pa
sakoja: “kad neišmanytu, 
tai negydytu; juk kunigėlis 
tai nekoks apgavikas, o nuo 
mirties tai niekas neišgel
bės.”

Katram kunigėlis papasa
koja, kad liga neišgydoma, 
tas jau nesikreipia prie gy
dytojo, o ramiai kankinasi ir 
laukia laimingos mirties.

Dauguma moterėliu pasa
koja (kurios buvo), kad sun
ku antrą tokį gydytoją ir 
rasti, nes jis ir mišias atlai- C 
kąs savo ligoniams.

Nuo pacijentu vidutiniai, 
imama po 1—2 rub.

Reumatizmą per 3 dienas 
apsiima išgydyti.

Liauras.
VILKAVIŠKIS (Suv.gub.) 

Gegužės 28 d. iš ryto apie 
antrą valandą Vilkaviškio 
žandaru viršininkas su trimis 
žandarais krėtė kurpiu R. 
Gencevičiu ir Petrą Ivanauc- 
ką, j ieškodami nežinia ko. 
Išvartė visuose kampuose dai
ktus, pasiėmė keletą sutrin
tu knygučių h* laišku iš už
sienio. K. Gencevičiaus dar
bininko Katiliaus paėmė ra
šomąją knygutę ir pasporto 
kvitą; taipogi klausinėjo, iš 
kur paeinąs ir ar seniai pas 
kurpiu K. G. dirbąs. Pas Iva- 
naucką taipogi viską iškrėtė 
ir klausinėjo apie vaikiną, 
kurs pareidavęs nakvynėn iš 
darbo, bet tuomi kartu vai- ♦ 
kino nebuvo Vilkavišky j.

APIE VILNIAUS UNI
VERSITETĄ. Miesto dūmą 
paskutiniame posėdyje, svar
stant apie 300 metu Roma
novu viešpatavimo sukaktu
ves, nutarė pažymėt tą šven
tę įsteigimu kokios-nors kul
tūrinės įstaigos. Pripažinda
mi, kad įsteigimas Vilniuje 
universiteto bus tinkamiau
siu sukaktuviu pagerbimu, 
komisija rūpinsis, kad mies
to dūmą paskirtu kuodau- 
giausiai pinigu įsteigimui 
Vilniuje Romanovu universi
teto.

JANAVA (Kauno apskr.). 
Gegužės 14 d. sudegė Kuni
giškiai per neatsargumą: 5 
metu vaikas, -tėvu neprižiū
rimas sukūrė diendaržyje ug
nį, iš to kilo didžiausis gais
ras. 
y - . - .

Nepasivelyk!
' Tiktai iki 15 d. liepos mė

nesio duosime dovanu kny
gutę “Lekcijos apie atskiri
mo ženklus” naujiems meti
niams skaitytojams. Sku
binkis užsirašyt “Laisvę” 
dabar, jei nori gaut taip 
brangią dovaną. Tik pirmas 
veikalas lietuviu kalboj apie 
atskirimo ženklus liko mūsų 
išleistas. Nepraleisk progos 
ir gauk jį.

“LAISVĖS” Adm.
O 242 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.
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—Pasiklausyk, Rožyte, ką 
aš tau pasakysiu. Tu man 
aiškinai, kodėl moterims rei
kia suteikt lygias tiesas ir 
išvedei taip, kad moteris yra 
lygi vyrui. Aš ant to nesu
tinku. Yra vienas keblumas, 
tik aš nedrįstu tau pasakyt.

—Nesuprantu, ko čia ne
drįsti.

—Žinai, tu perjauna.
—Taip, aš jauna, o neper- 

jauna. Rodos, nėra tokiu 
daiktu, apie kuriuos motina 

) negalėtu pasakyt ką-nors sa
vo dukteriai.

—Žūt-būt, Rožyte, imsiu 
ir pasakysiu. Supranti, vy
rai negali gimdyti, o mo
ters gali, —" O tame didelis 
skirtingumas.

—Nieko stebuklingo, ma
ma, nepasakei. Skirtingu
mas tik gamtiškas, o ne gy
venimiškas. Na ir ką tuomi 
nori darodyt? Juk vyrai turi 
vienokias gamtiškas ypaty
bes, moters—kitokias, vienok 
gyvenimo reikalai pas abe
jus vienodi: vyras reikalauja 
maisto, oro, pasilsio, rūbu, 
buto, smagumu; to paties 
reikalauja ir moteris.

—Bet vyras neturi tokiu 
ligU, kaip moteris; jis nėra 
tiek pasišventęs auklėt vai
kus, kaip jo pati.

—Teisybė, mama. Mote
ris turi tulus gamtiškus skir
tingumus—ir todėl ji turi da- 
lyvaut įstatymu išleidime, 
kad sutvarkyt savo gyveni
mą. Vyras negali tikrai su
prast motinos meilės link sa
vo kūdikiu, moterų ligų ir 
psichologijos. Jei moters da
lyvautu įstatymu leidime, 
tuomet jokiu būdu neleidžia
mos būtu motinos dirbt į fa
brikas, kada jos laukia kūdi
kio arba tuoj po jo sulauki
mo. Jos padarytu tokią tvar
ką, kad tokios moters su sa
vo kūdikiu turėtu iš ko gy
vent. Jei tuos milijonus do
leriu pavartot tokiu moterų 
užlaikymui, kuriuos vyru val
džia skiria laivynu ir tvirto
vių statymui, kariumenės ir 
visokiu diplomatu užlaiky
mui, tuomet kas metai galė
tu gimt vienoj tik Amerikoj 
keli milijonai kūdikiu ir būtu 
iš ko gražiai užlaikyt juos ir 
ju motinas.

—Man neaišku, dukrele. 
Kas gi apgįs šalį nuo užpuo
liku?

—Patįs žmonės. Dabarti
nė kariumenė yra didžiausiu 
savo šalies užpuoliku. Kas 
metai ji nuneša šaliai po ke
lis šimtus milijonu doleriu. 
Negana dar to. Kaip tik dar
bininku klesa pabando įvest 
kokias-nors reformas, ju bū
vį gerinančias, tuoj kariume
nė yra pavartojama reformų 
sustabdymui. Reikia tikėtis, 
jokie užpuolikai nepadarytu 
šaliai tiek daug blėdies, kiek 
padaro savoji kariumenė.

—Na, o kad taip braukšt, 
atvažiuoja kokie turkai ir už
puola, o čia nėra kam gintis.

—Mama, jeigu įeitu vagis 
į tavo namą ir imtu esti ta
vo kopūstus, ar tu nelietum 
karštą vandenį ant jo galvos?

—Vaikeli, aš šluota akis 
išbadyčiau.

—Na, o jei tu su Rugiene 
susidėjus kopūstus virtum?

—Vistiek netylėčiau. Juk 
jis tuomet ne tik jos, o ir 
mano ėda.

—Gerai. O jei jus kokios 
keturios susidėjusios atida
rytumėte dirbtuvėlę ir vagis 
neštų iš jos jūsų tavorus?

—Žinoma, muščiau arba 
policiją šaukčiau.

—Užtenka tavo prisipaži
nimo. Dabar eisime prie da
lyko. Kiekvienas pilietis yra 
šalies laisvės ir gerovės dali
ninkas, o ateityj, gal, bus ir 
turto dalininku. Gali suprast, 
kad kiekvienas gįs šalį nuo 
užpuoliku, jei kada tokie at
sirastu.

—Mažu,ir gerai kalbi, duk
rele. Gal, ir aš pati kokiu 
puodu kirsčiau per galvą už
puolikui. Bet moters persilp- 
nos į policiją. Tu žinai, kad 
policistas turi būt drūtas.

—Kartais reikalinga dar 
spėka, kol randasi idijotų, 
vienok jie išnyks. O jei rei
kalingi yra drūti policistai, 
tai gali jais vyrai ir būt. 
Vienok ir policija nevisuomet 
spėka veikia. Daleiskime, pri
sieina žmogų iškrėst, išklau- 
sinėt, apžiūrėt. Turėtu būt 
vyrai ir moters policistais, 
kad nereikėtu vyrams turėt 
reikalu su moterim. Juk ko
kis meška kaip užriks, kaip 
griebs, tai moterį ant vietos 
gali užmušt bei apsargint. 
O kiek žvėrišku pasielgimu 
įvyksta policijos nuovadose 
ir kalėjimuose su moterimis!
—Žinoma, neprošalį būtu, jei 

prie moterų nelįstu vyrai po
licistai, bet kaip teisme da
ryt?

—Aiškus dalykas, kad ir 
ten neturėtu teisti moteris 
vieni vyrai. Moteris gali ge
riau suprasti apie moters pra
sižengimus ir kiek jie gali 
būt baudžiami. Taigi sykiu 
su vyrais-teisėjais visada tu
ri rastis ir moters-teisėjos. 
Yra tokiu dalyku, kuriuos 
moteris nedrįsta pasakyt vy- 
rui-teisėjui ir kuriu jis pil
nai nesupranta.

—Neblogai kalbi, mergai
te. Aš net ir daktaro-vyro 
sarmatijuos.

—Reikia pripažint, mama, 
kad vyrams-daktarams mo
ters nė pusę ligų ir priežas
čių nepasako. Jei moteris ga
lėtu kreiptis į moterį-dakta- 
rą, tuomet ji žymiai apsau
gotu savo sveikatą, moteris 
prie moters yra daug sykiu 
drąsesnė. Na, o jei neleistu 
moterims eit į' daktarus, -juk 
tai būtu neprotinga.

MAISTAS.
PIENAS.

Daugelis jaunu gyvūnu mai
tinasi vien tik pienu. Mat, 
piene randasi visos tos mais
to dalįs, kurios palaiko jau
ną kūną sveikume ir teikia 
augimą.

Pienas susideda iš dauge
lio daliu, tarp kuriu žymes
nės šios:

proteydu jame randasi 3 
procentas suviršum;

karbohydratu 5 procentas; 
riebios Smetonos 4 proc.; 
mineraliniu daliu ~ proc.; 
vandens 87 procentas.
Iš to matos, kad subrendu

siam kūnui pienas negali su
teikt ganėtinai maisto, nes 
jame perdaug vandens. Rei
kėtų labai daug jo išgert,kad 
gaut reikalingą maisto dalį. 
Beabejonės, viduriai bus per- 
maži, kad sutalpint tiek pie
no. Be to, ir kitos maisto da
lįs jame neatsakančiai pada
lytos. Mat, pienu maitinasi 
jauni gyvūnai, todėl jis ju or
ganizmui tinkamai ir pri
ruoštas. Jame nėra tiek tir- 
štumo, kiek jo reikalauja 
maisto malimo takai. Vienok 
pienas yra geru maistu ligo
niams ir kiekvienam žmogui 
gera dalimi maisto.

Didžiausis skaitlius prote
ydu piene susideda iš kaze- 
ino, kuris turi rūgščiu ypaty
bes, panašias į atstą ir kitas. 
Kazeinas atskiria pieną į iš
rūgas ir varškę. Jo rūgštu
mas didinasi su augimu tam- 
tikrų, piene esančiu, bakteri
jų, kurios geriausia daugina
si, kada pienas šildomas iš- 
lengvo. Norint dažinoti, ar 
piene neperdaug tu bakteri
jų, reikia jį sušildyt ant ug
nies ir tėmyt, ar nesitraukia 
į gabalus. Ta pieno dalis, ku
rią męs vadiname varške, 
turi savyj daugiausiai kazei- 
no. Iš varškės daromi sūriai 
ir kiti valgiai. Kada pieną 
šildote, ant jo užsideda plė
vė. Yra tai dalis albumeno 
(baltimo), kazeino, riebumo 
ir t. t. Mat, kada šiluma ski
ria pieną iš susimaišimo, tad 
minėtieji daiktai, būdami 
lengvesniais už kitas pieno 
dalis, iškįla į viršų ir sudžiū
sta nuo garo išnykimo, t. y. 
iš ju pirmiausiai vanduo iš
garuoja.

Laktus arba cukrus randa
si tik piene; jis yra ne tiek sal
dus ir ne tiek stiprus, kaip 
krūmo cukrus.

Išrūgos, kurios pasidaro po 
susitraukimo pieno, kazeinui 
rūgštimis persiėmus, suside
da netoli visos iš vandens. 
Suprantama, vanduo ištarpi- 
na cukru ir mineralines dalis 
piene, todėl ir minėtieji daik
tai pasilieka jose, nors dalis 
ju užsilieka ir varškėj. Išrū
gos yra duodamos tūliems li
goniams ir kūdikiams.

Riebumas yra lengviausia 
pieno dalim, todėl jis iškįla į 
viršų. Męs jį vadiname Sme
tona arba grietine. Jame ran
dasi maistingiausioji pieno 
dalis. Jei tą riebumą nuimti 
nuo pieno ir plakt, tai jis pa
siskirsto į mažus gabalėlius, 
o prie jo buvusis nevisai rie
bus pienas pasilieka skystu, 
kurį męs vadiname pasuko
mis.
Sviestą daro iš saldžios, švie

žios Smetonos, bet tankiausiai 
iš rūgščios. Nuo to priklau
so jo skonis ir kvepėjimas. 
Sviesto kitoniškumas priklau
so nuo bakterijų, kurioms lei
sta buvo Smetonoj išsivystyt. 
Vasaros laike geriau vystosi 
vienos bakterijos, o žiemą — 
kitos, todėl sviestas tu dvie
ju sezonu nevienodas. Tečiaus 
dabar parsidavinėja bakteri
jos ir visuomet jomis gali pa
daryti sviestą, kokį nori. Jos 
vadinasi sviesto išdirbę jomis.

L A I S V:E

Nugriebtu pienu vadinasi 
pienas be Smetonos arba vi
sai mažai jos turintis. Jame 
randasi tie patįs proteydai ir 
kitos dalįs, kaip ir “gerame 
piene”, tik riebumo nėra. 
Nugriebtą pieną galima var- 
tot lyginai kaip ir gerą pie
ną prie viralu-

Dėžinis pienas (condensed 
milk) yra padaromas iš nu
griebto pieno. Iš io išgarina 
apie trečdalį arba ketvirtdalp 
visos daugumos, o paskui 
įdeda krūminio cukraus gana 
daug ir, supilstę į dėžės, ge
rai uždarinėja" jas. Kadangi 
jame nėra Smetonos, o yra 
daug krūminio cukraus, tad 
vaikams jis yra kenksmingas.

Kadangi bakterijos labai 
greit auga ir dauginasi pier 
ne, tad jį reikia saugot var
tojant, laikant ir parduodant. 
J ei pienas gaunamas iš svei

kos ir švarios karvės, jis yra 
pilnai sterelizuotas, t. y. nuo 
gaivalų paliuosuotas. Bet to
kio pieno, galima tikrint, 
mums neprisieina gaut. Dau
gelis bakterijų veislių, kaip 
ir tos,, kurios raugina pieną, 
taip ir tos, kurios neša ligas, 
įkrinta į pieną nuo nesveikų 
ir nešvariu karvių; iš purvi
no, pridulkėjusio ir nešva
raus tvarto oro; nuo nešvariu 
karvių ir nešvariu milžiko, 
pardavėjo ranku, drapanų, 
indu, mazgočių ir 1.1.

Sterelizacija, beabejonės, 
išnaikintu piene visus gaiva
lus, bet reikėtų labai kaitin
ti, o po augšto karščio pie
nas pameta skonį ir lieka 
sunkesnis viduriams permalt. 
Pieno valymui nuo bakterijų 
vartojama yra taip vadina
ma pasteurizacijos metodą, 
susidedanti iš kaitinimo pie
no iki 158 gradusų pagal 
Fahr. ir laikymo jo tokiame 
stovyj bent 20 ar 30 minutų. 
Paskui palengva atšaldo ir 
galima laikyt 3 ar 4 dienas, 
jei uždengtas ir padėtas vė
sioj vietoj.

Mintis ir jieg-a.
Mums teį<o skaityti apie 

mintį ir jiegą. Bandysime pa- 
sidalyt . su skaitytojais nuo
monėmis apie tai.

Visi žmogaus minties nu- 
veikimai — dideli ir maži — 
yra pasekme jiegos įkvėpi
mo. Mintis be jiegos veikt 
negali. Bet jiega negali pa- 
gimdyt minties be žmogaus 
kūno.
. Aiškesniam supratimui pa
imsime tokį pavyzdį. Suvie
nykime jiegą ir mintį į muzi
kanto genijų ir skambėjimą, 
kuris išeina iš muzikališko in
strumento.

Ką muzikanto instrumento 
genijui reiškia muzikališkas 
instrumentas garsu išdavi
mui, tą jiegai reiškia žmo
gaus smegenįs minties išda
vimui.

Kaip garsus nebūtu muzi
kantas, jo genijus gali apsi
reikšti fiziškame pasaulyj tik 
tuomet, kada jis užgauna in
strumento stygas ir plaukian
čios vilnįs pasiekia nervus, 
kurie garsą nuneša į girdėji
mo smegenis.

Duok Paderevskiui suga
dintą piano ir visas jo gabu
mas pagimdys tik negražu, 
beharmonišką barškėjimą. 
Duok garsiausiam smuikoriui 
Piganini paleistom stygom 
smuiką ir išgirsi biauru cypi
mą. Muzikos jiega turi at
rasti atsakančius instrumen
tus,kad išsilieti visoj galybėj.

Taigi ir ta jiega, kuri įkve
pia žmogų, turi atrasti atsa
kančias smegenis, kad su
tverti sveiką mintį.

Ir juo labiau ištobulintas 
instrumentas yra vartojamas 
tuomet, kada jis yra suga
dintas, tuo daugiau nesma
gumo jis daro. Geriau gir
dėt skambėjimą sugadintos 
gitaros, negu sugadintos 
smuikos; geriau sugadintas 
senoviškas tom-tom, negu 
sugadinta gitara.

Pas žmones augštai ištobu
lintos, bet sugadintos sme
genįs—pavyzdžiui, beprotiš
kai įsikarščiavęs galingas 
Nietzsches genijus su jo su
laužytu protu — daugiau yra 
blėdingos ir skaudinančios, 
negu atsakančiai įtemptos 
silpnos ir nedaug tobulos 
smegenįs. Męs taip užimti vi

sokiais rūpesčiais ir mažmo
žiais, kad nelieka laiko pa
galvot apie buvimą, visatoj 
galingos jiegos, kuri yra už 
viską svarbesnė.

Mintis yra ne kas kitas, 
kaip jiegos apsireiškimas, 
perėjusios per prastesnes ar 
geresnes smegenis.

Apsiimk per tūlą laiką ma
nyt apie gamtą ir jos slaptin
gos jiegos didelę galybę.

Juk visi miestai, visi tie 
įrengimai, kokius tu matai, 
yra minties produktais, o tą 
mintį sutvėrė jiega.

Jiega neturi svarumo, spal
vos, formos, skonio, kvepė
jimo. Jei jus užklausite žmo
gaus “Kas yra jiega?”, jis 
atsakys, kad tai yra niekas, 
nes ji neužima vietos, nėra 
matoma ir apčiupinėjama. 
Ir čia -pat jis atsakys, kad 
jiega yra viskas. Pasaulyj 
eina nuolatinis judėjimas, vi
sur jiega viešpatauja. Viršu
tinis nervas numuša paveik
slą, pasiunčia jį į smegenis ir 
jiega mato paveikslą.

Jiega veikė ant Kolumbo 
smegenų ir perėjo ant kitų, 
kurie pasiryžo jieškot naujos 
šalies.

Kadangi žmogaus smege
nįs vis labiau ir labiau tobu
linasi, tad jiega, eidama per 
jas, gimdo vis aukštesnes 
mintis — ir męs iš laukinio 
stovio išėjome, o pasiekėme 
dabartinį civilizacijos laipsnį. 
Žmonių smegenįs vis labiau 
tobulįsis ir ateityj per juos 
plaukianti jiega pagimdys 
tiek augštas mintis, kurios 
įkūnys ant žemės gerovę ir 
tikrą harmoniją.

Nedrįsk tarti, kad šitas 
klausimas nevertas yra svar
stymo. Kas-gi tu būtum, 
jei atimt nuo tavęs jiegą?Jus 
turite savo rankas, kojas, 
veidą, rūbus, pinigus, darbą. 
Bet viskas tas yra niekai 
prieš jūsų jiegą, kuri jumįse 
gyvena ir dėlei ko jus esate 
jus. Ta jiega, kuri yra ju
mįse, kuri apsupa jus, kuri 
būna su jumis, yra tik kris
las neapsakomai didelės jie
gos.

Dabar jus pripažįsite, kad 
jiega yra jumįse, kad be jos 
jus būtumėte lygus lauke e- 
sančiam akmeniui, siuvėjo 
medinei stovylai. Ji jus gai
vina, pakelia, kada jus nu- 
puolate, pastūmėja prie lai
mių ir nelaimių.

Visas materijališkasis pa
saulis, jo spalvos, garsai, 
formos ir įstatymai yra tik 
medega, per kurią gali pasi
rodyt jiegos esybė.

Suvienykite jiegą su ma- 
terijališkuoju pasauliu, t. y. 
lai ji pereina į artisto geni
jaus smegenis ir pridėkite čia 
jo atliktą darbą.

Michael Angelo jiegoj, be
abejonės, gyvavo visi tie pa
veikslai, statujos ir bažny
čios, kuriuos jis sutvėrė, vie
nok reikėjo juos padaryt ant 
drabužio, marmuro ir bron
zos, kad parodyt jų esybę. 
Jiega tik tuomet gali būt 
matoma, kada ją išreiškiame 
materijališkame pasaulyj.

Motinos meilė prie savo 
vaiko yra jos jiegoj, vienok 
matyt ją galima tik tuomet, 
kada ji turi ant kelių savo 
kūdikį ir glamonėja jį.

Visi žmonės turi jiegą, bet 
tūli turi jos daugiau ir jie y- 
ra garsiais iš prigimties, tik 
ta jiega turi pereit per sme
genis, kad sutvert mintį, o 
mintis tveria darbą, kurį męs 
galime matyt ir suprast, kaip 
didelę jiegą turi tas ar kitas 
žmogus.

Kiekvienas žmogus turi 
nuolatos manyt apie save ne 
kaipo apie kaulų, raumenų 
ir mėsos gabalą, o kaipo apie 
veikiantį instrumentą ant 
šios žemės. Visi turime su
teikt progą diegai teisingai 
išsireikšt geroj mintyj ir ge
rame veikime.

Męs žinome, kad visi geri 
darbai paeina nuo gerai skam
bančios minties. Ačiū jiegai 
žmogus darosi vis mažiau gy
vulišku, nes ji veikia vis to
bulesnėse smegenįse.

Kiek tūkstančių metų at
gal, męs buvom gyvuliški, 
vienok smegenįs mūsų išsito
bulino ir vis dar tobulinasi— 
ir męs daromės vis labiau 
žmoniškais. Reikia tikėtis, 
kad netoli ta ateitis, kuomet 

žmogus bus laimingas, doras 
ir gražus pilnoj tų žodžių pra
smėj.

Gal, tūliems šitas klausi
mas nuobodus ir neinteresin
gas, o tūliems net kvailas iš
rodo.

Bet šitas klausimas dar 
kvailesniu išrodys porai kiau
lių, esančių tvarte. Kiaulė 
pasakys: “Ką aš paisau apie 
mintį ir jiegą? Bile man ga
na purvyno ir jovalo.”

Yra panašių ir žmonių tar
pe, tik jų skaitlius mažinusi.

Kaip apsigint nuo 
vuodų?

Svariose ir sausose miestų 
dalįse tai visai nėra vuodų, 
tai labai mažai ju randasi. 
Vienok ten darbininkas var
giai gali apsigyverit, nes ran- 
dos brangios. Vuodų dau
giausiai randasi prie pelkių, 
drėgnų ir nešvarių vietų, y- 
pač ten, kur išmetamos są
šlavos. Darbininkai visuo
met panašias vietas apgyve
na. Juos tai ir piauja vuo- 
dai. Vienas profesorius išsi
reiškė, kad vuodai daugiau 
žmonių į grabą nuvaro, negu 
džiuma, cholera ir kitos epi
demiškos ligos. Vargiai jam 
galima netikėt. Paimti vien 
tik drugį, kuris išimtinai nuo 
vuodų paeina,—juk jis tūk
stančius žmonių padaro am
žinais ligoniais ir atima jų 
gyvastį. Na o kiek atsitiki
mų bus, kada vuodai užkre
čia džiova ir kitom ligom? 
Jie lando po nešvariausias 
vietas, maitinasi nešvarumais 
ir užnuodintu gyvūnų krau
ju. Jų visas kūnas būna ap
lipęs įvairiomis bakterijomis. 
Be to, vuodas palieka nuodų 
kraujuose po gavimo jūsų 
kraujo.

Jau paprastas žmogus, ku
ris neturi jokio supratimo a- 
pie bakterijas, ir tai saugo
jas! nuo vuodų, nes jie skau
džiai kanda ir pasidaro spuo
gai įkąstose vietose. Daleis
kime, išėjo žmogus pasivaik
ščiot vakare, kad gaut gero 
oro, arba atsisėdo ant gonkų, 
o čia cvapt, ir įkando vuo
das. Jis atima nuo žmogaus 
kantrumą, neleidžia smagin- 
tis ir pasinaudot tyru oru po 
sunkaus darbo.

Darbininkas pats turi iš
mokt apsigint nuo vuodų, 
kurie ir miegantį užpuola. 
Čia rasite gerus patarimus.

Eidamas gult, nutrink vei
dą ir rankas kamparo spiritu 
(spirits of camphor). Tas 
taip suerzįs vuodus, kad jie 
ims ėsti nuo lovos galų leke- 
rį ir nudvės. Bet kas valan
da turi atsibust ir išnaujo 
nutrint. Jei nemėgsti taip 
tankiai atsikelt, tai pavartok 
sekantį mišinį, kurį gali pats 
sutaisyt arba aptiekoriui pa
liept. Čia angliški vardai da
lykų, kurie turi būt sumaišy
ti: oil of citronella, vie
ną unciją; spiri ts of cam
phor, vieną unciją; oil of 
cedar, pusę uncijos.

Užtenka šito mišinio kelis 
lašus užpilt ant šluostiko ir 
pakabint prie lovos, kur de
date galvą, kad išvaikyt vi
sus vuodus. O jei jų yra per
daug ir labai alkani, tai ir 
rankas su veidu biskį aptep
kite juomi.

Taipgi gana greitai vuodai 
dvesia nuo sekančio mišinio: 
viena uncija castor oil, 
viena uncija alcohol, ir 
viena uncija oil o f 1 a v e n- 
dra.

Nebloga užtaisyt langus ir 
duris vielos audeklais. Gerai 
turėt taip vadinamą gazą 
uždengimui lovos iš visų pu
sių, kada žmogus eina gult.

Vuodai labai bijo dūmų, 
todėl kartais neprošalį juos 
ir tuomi pavaišint.

Galima vartot Pyrethrum 
miltelius, kurie vadinasi

Dalmatian insect powder,4 
Persian insect powder, bu 
hach ir kitaip. Tais milteliai 
reikia išbarstyt tarplangiuš 
ir kitas vietas, kur vūodaK 
eina. Kartais galima juos 
sudegint kambaryj, nuo ko 
vuodai dvesia arba nešdinasi 
laukan.

Yra tam tikros skrynutes 
vuodams gaudyt, bet su. jo

Paprastas prausimosi mui- J 
las daug gelbsti apsiginime 
nuo vuodų. Reikia jį sušla-j 
pint ir padėt tinkamoj vietoj 
Amonija, alkoholis ir gliceri
nas taipgi yra geri įrankiai.

Kerosinas yra labai negei
stinas gėrimas vuodams. Jei 
randasi kur drėgna vieta bei 
stovintis vanduo, reikia užpilt . 
arba įpilt kerosino.

Nelaikykite namie drėgnų 
drapanų ir vandens, kur ga: 
lėtų vuodai prieit.

Saugokitės, kad alaus bon- ' 
kų nebūtų jūsų namuose ir 
arti jų. Labiausiai vuodai 
mėgsta alų ir jo bonkas. Jei 
ir jus esat tokio pat apsigi- L 
mimo, kaip vuodas, tai yra ’ 
mėgstate alų, tai kiekvieną į 
sykį išm: 
leiskite vandens „ 
biskį kerosino. Jei pats ap- 

azgokite bonką, pri- 
vandens ir įpilkite

sigersi, tai prašyk, kad pati
ar kas kitas tai padalytų,

Mėgsta, bet ne 
gauna.

Žinomas artistas James- 
Swinnerton nuvyko į Arizo 
nos valstiją sveikatos jieškot 
ir gėrėtis stebuklingais Va
karų kalnais, dangum ir žoly
nais. Užklaustas, kaip jis ten- 
jaučiasi, atsakė, kad jau oru 
kvėpuoja vietoj aliejaus. Su-' 
prask, kad mieste būdamas ' S 
jis kvėpavo aliejum. Ištikro, 
ar galima dar kitaip pava-QJįgg4 
dinti tą pilną dulkių, dūmų, 
bakterijų ir smarvės miesto. | 
orą, kuriuomi kvėpuoja mili- .Sgį 
jonai žmonių? Jei artistas J 
Swinnerton,. turėdamas pro^. J. 
gą gyvent švariausiose mie-' 
stų dalįse, sakos kvėpavęs jL 
aliejum, tai darbininkas turi 
tiesą tarti, jog jis kvėpuoja įjMZ 
nuodais. F

* U
Laimingas Swinnerton, kad . J 

jį gamta apdovanojo tokiu J 
talentu, iš kurio jis gali tu- 1 
rėt ganėtinai turto pasivaži- 
nėjimui po Arizoną, tą ste- 
buklingai gražią Šiaurinės 
Amerikos dalį. Jis gali gėrė-, 
tis žavėjančiu paveikslu sau- JjS 
lės leidimosi, gali kvėpuoti - J 
pilna krutinę tyrą orą ir su- ,4 
teikti pasilsį savo smegenim. ’ Jį 
Arizona ir abelnai Šiaurines 
Amerikos Vakarai yra gana 7 j||| 
platus. Milijonai žmpnių ten W 
galėtų atgaut sveikatą ir tu- 
rėt smagų gyvenimą. Bet tu- ■ | 
las skaitlius piniginių mainų f 
laiko milijonus žmonių skur- ’ 
de ir verčia kvėpuot nuodais. -SjF 
Tos mašnos turi savo ranko- .'it ' 
se kaip kitus turtus, taip ir Jg 
geležinkelius. Tik menka da- ||S 
lis žmonių galėtų turėt ištek-'"-J 
liaus, kad atlankyt Arizoną gS 
ir nors sąvaitę ja pasigėrėt. SįM 
Milijoninėse miniose daug yra JS 
tokių, kurie trokšta tyro oro, M i 
matyti kalnus ir žolynus, vie- J J
nok jie laikomi troškiose.dirb- 
tuvėse ir nuodinguose miestų 
distriktuose. Draugijos iš- J J 
mėtos, kurie pavartoja bėgė- ■. 
diškiausius būdus turtų su- . 
rinkimui, gali naudotis tyru* 
oru ir gamtos grože. Jie ga- « 
Ii vaikščiot Arizonos tarpkal- ||| 
niuose sykiu su talentuotu J 
Swinnertonu. Niekas jiems j 
ir riepavydi. Žmogus turi j|j 
naudotis gamta. Bet ne tik | 
keliems, o visiems žmonėms, ||| 
turi būt suteikta tokia pro- _ 
ga. "

Minios vis labiau mokina- > 
si. Jau bent dvidešimtas ži* 
no apie orą. Kada žinos apie 
jį bent kas penktas, tuomet . • 
sulauksime tokios tvarkos, - 
jog kiekvienas galės atlankyt. Ji 
Arizoną ir kitas gražias, svei
kas vietas.

P. Baublys. .
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(Tąsa.)
Tarp pirmutinės kaimo bendrijos ir 

miesto laisvos rinkos įvyksta gyvas mai
nas ūkės turtais ir vienas kitam patarna
vimais. Miestas eina turtingyn, gyven
toju reikalavimai didinasi, ir teisingi vaiz
bos susinėsimai darosi vis tankesni. Tam 
pagelbsti dar ta aplinkybė, kad, susimaži
nus karėms, priauga daugiau gyventojų.

Įvykus sistematiškam žemės apdirbi
mui, pasirodė, kad tas pats žemės sklypas 
gali išmaitinti keletą karty daugiau žmo
nių, negu pastariesiems gyvenant pirmiau 
dar laukiniam stovyj medžiokle, o paskiau 
ir gyvuliu auginimu. Karė pasirodo ne
reikalinga, ir taikus gyvenimas priveda 
prie gyventoju priaugimo. Bet žemė pa
sidaro daline nuosavybe. Ji darosi privi
legijuotu daiktu, už kurio naudojimąsi 
reikia mokėti mokestį, nuomą arba rentą. 
Žemė pastoja įrankiu vis augančio išnau
dojimo. Ypač dideliu spaudimu ir išnau
dojimu atsižymi dideli žemvaldžiai, kurie 
įvairiais būdais stengiasi išspausti iš gy
ventoju visus syvus, kartais prievarta ir 
plėšimu. Piniginė ūkė vis daugiau ir dau
giau išsiplatina. Vaizbos susinešimai da
rosi vis gyvesniais, augant sykiu, dideliu 
žemvaldžiu ir miestelėnu turtams. Pasi
didino reikalavimas puošimosi daiktu, ku
rie tankiausiai būna gaunami iš tolimu 
saliu ir parduodant suteikia didelį pelną. 
Tokiu keliu įvyksta, kaip męs vadinam, 
vaizbos kapitalas, t. y. turtas pini
gu formoj, vartojamas vaizbos operacijo
se su tikslu turėti pelną. Miesto gyven
tojuos atsiranda atskira vaizbūnu luomą; 
pirmutinis pirklys pastoja vaizbūnu, 
dideliu komercantu, kuriam jo pinigiškas 
turtas suteikia augštesnį padėjimą visuo
menėj, didesnę valdžią. Tuomet kaimo 
gyventojai skursta, apsunkinti nepakelia
mu mokesčiu. Dauguma ju pradeda trauk
ti į miestus jieškoti uždarbiu. Miestai grei
tai didinasi ir auga; cechinės organizaci
jos, pirmiau ginusios nuo turčių prispaudi
mo, dabar darosi kovos organais prieš už
plūstančią skurdžiu minią. Jos vis dau
giau pradeda atsižymėt visokiais ypatin
gumais^ įgyti meisterio vardą darosi, sun
kiau, ir tokiu būdu išauga miesto proleta- 
rijatas, samdomu darbininku armija, iš 
kuriu daugelis visai negauna meisterio 
vardo. Iš antros pusės, praturtėję amat- 
ninkai dirba, ačiū palengvintam vaizbos 
susinešimui, vis daugiau produktu, ski
riamu iškalno pardavimui. Jie paliauja 
•dirbę vien pagal užsakymą, o pradeda iš
dirbti produktus dėl rinkos. Tokie pro
duktai vadinasi ta vorais. Ir taip, pa
matu naujai išsivysčiusiai ūkės formai yra 
tavoru išdirbystė.

OKE PIRMOJ KAPITALO IŠSIVYSTYMO 
GADYNĖJE.

Sale tokiu vietų, kur sutvirtėjo jau 
tavoru išdirbystė, gyvavo ir tokios apy
linkės, kur siaura senovinės ūkės forma 
pasiliko beveik nepajudinta, kur pinigai 
sulyginant lošė menką rolę, kur visi šei
mynos reikalai buvo užganėdinti tik tos 
šeimynos išdirbystė ir kur labai maža visu 
ūkės produktu dalis buvo parduodama. 
Tokį paveikslą męs matom nekuriose vie
tose Vokietijoj net devynioliktam šimt- 
metyj. Ūkininkas duodavo keliaujančiam 
amatninkui pagelbininkui pavidale išmal
dos didelį skaitliu savo brangiu ūkės pro
duktu, negu mažą pinigą. Nesuprasda
mas pinigu vertės ir sykiu jausdamas ju 
valdžią, jis žiūrėdavo į juos su kokiu tai 
prietaringai gerbimu. Ūkės produktai pas 
jį turėjo sulyginant mažą vertę.

Bet ūkė pati savyje, ypač tirštai ap
gyventose vietose su daugeliu vaizbos ke
liu, darosi vis daugiau tavoru ūke. Pini
ginė apyvarta darosi didesnė ir skaitlin- 
gesnė, o sykiu su tuo auga ir kreditinė 
vaizba. Daugelis surištu dalyku atlieka
ma be būtinos pinigu užmokesties. Sko
linimas pinigu darosi paprastu apsireiški
mu, piniginė ūkė dasipildo kreditine ūke, 
o to viso rezultatu darosi vis auganti pi
nigu sumos koncentracija rankose vienos 
ypatos. Sykiu su vaizbos ir paskolos ka
pitalu, skiriamu paskolos operacijoms, iš- 
palengvo pasidaro kapitalas, reikalingas 
platesnei išdirbystei. Kapitalo valdyto
jai pradeda suteikti darbą daugiau ar ma

giau žymesniam amatninku ir darbininku 
skaitliui su tikslu, parduodant ju darbo 
produktus, turėti sau pelną. Kapitalas 
randa sau vietą ačiū tam, kad į miestus 
prisigrūdo daug darbininku jiegu, kurias 
galima nupirkti už alginę mokestį ir ku
riu pardavėjai nesinaudoja savistoviu ce

chu amatninku privilegijomis. Iš kitos 
pusės, daug gelbsti ta aplinkybė, kad ne
kurtos išdirbystės šakos, kaip padėkim, 
gelumbės, audeklo ir geležiniu daiktu iš- 
dirbimas, labai tankiai lieka apskaitliuo- 
tomis žinomoj vietoj, kur spėjo susigrūst 
skaitlinga ir mokančiu amatą gyventoju 
minia.

Tuo keliu sykiu su vaizbos kapitalu 
įvyko pramonijos kapitalas, t. y. 
kapitalas, skiriamas įdėjimui į pramoniją, 
kur jis turi atnešti pelną. Kapitalo val
dytojas suteikia užsiėmimą amatninkams 
ir darbininkams už paskirtą darbo mokes
tį, o paskui parduoda ju padarytus tavo
ms, prijungdamas sau gaunamą pelną. 
Čia męs prieinam prie dabartinio kapita
lizmo pradžios. Iš pergyventu cechinės 
ūkės formų, nykstant feodalizmo viešpa
tavimui, prasideda kapitalistiškos ūkės 
pradžia. (Toliau bus).

Susirašinėjimas.
K. Ką reiškia žodžiai teorija, g e o - 

logija, geogonija, paleontologija, 
biologija, filosofija ir higijena?

V. A. Z.
A. Teorija, spekuliacija; doktri

na arba daiktu schema, kurie remiasi ant 
spekuliacijos, vienok praktikoj negali būt 
įvykdinti; sutvarkymas kokio-nors moks
lo svarbiausiu principu; pav., muzikos te
orija. Mokslas skirtingas nuo amato, t. 
y. nuo praktikos; pav., medicinos teorija 
ir praktika.

Geologija, mokslas apie žemės su- 
budavojimą, jos mineralines dalis ir prie
žastis ju fiziško susibudavojimo; mokslas 
apie žemės medegas, iš kuriu ji susideda: 
apie ju poziciją, susiformavimą, ypaty
bes ir t. t.

Geogonija, doktrina arba spėji
mas apie žemės susi tvėrimą; žemės suki
mosi paiiega.

Paleontologija, mokslas apie iš
nykusius gyvūnus arba sutvėrimus.

Biologija, mokslas apie gyvastį.
Filosofija, mėgimas galvoti; gal

vojimas; argumentavimas; išgalvotas iš
rišimas kokio-nors tirinėjimui neprieina
mo klausimo; hipoteza arba sistema, ant 
kuriu remia aiškinimą kokio-nors gamtiš
ko dalyko.

Higijena, sveikata; mokslas apie 
sveikatos užlaikymą; medicinos dalis, už
siimanti sveikatos su taisymu.

K. Iš ko paeina žodis krikščionis, ko
dėl lietuviai vadinosi stabmeldžiais ir ko
dėl žydus vadina pagonais?

Ant. Luputis.
A. Pas lietuvius žodis krikščio

nis paeina nuo žodžio kr ikšty t, o žo
dis krikšty t paeina nuo žodžio Kristus. 
Kitose kalbose tiesiog ir sakoma kris
ti e ti s, o ne krikščionis. Visi Kristaus 
pasekėjai vadinasi krikščionimis arba kri- 
stiečiais. Jei lietuviai Šliupo pasekėjus 
vadina šliuptarniais, tai teisingai bus Kri
staus pasekėjus pavadint kristtarniais.

Lietuviai vadinosi stabmeldžiais, nes 
patįs pasidarydavo kokius nors stabus ir 
garbindavo juos, t. y. meldėsi prie ju.

Pagonas, pas lotynus paganus 
reiškė ūkininką arba kaimo bei viensė
dijos gyventoją. Miestu gyventojai grei
čiau priėmė krikščionybę,negu kaimiečiai, 
kurie vis norėjo pasilikt prie senųjų die
vu, todėl visus nenorinčius priimt krikš
čionybės ir jai priešingus krikščionįs pra
dėjo vadint pagonais.

Jei kada ilgies...
Jei kada ilgies, liūdnas esi,
Dvasišką naštą sunkiai neši, 
Trokšti mergelės žodžiu, minčių 
Ir spinduliuotu meilės akiu...
Jei tas troškimas širdį džioviu, 
Jaunas ir karštas iiegas marin, 
Atilsio geidžia, alksta širdis 
Ir išsiilgus liūdžia mintis...

Jeigu svajonės baisiai užvils, 
Jei tavo dvasioj audra sukils
Ir širdies žaizdas skausmais užpils...
Ašaros dvasiai jiegas priduos,
Jos tave liūdną linksmai paguos, 
Vargstančiai širdžiai atilsį duos.

Jovaras.

Malonu...
Malonu beržynėj tarp krūmu sėdėti 
Ir džiaugtis jaunučiais berželiu lapeliais.
Malonu lakštutės giesmelę girdėti
Ir meilei dainuoti sykiu su paukšteliais.

O daug maloniau meilužę atrasti
Ir jos malonumą atjausti, suprasti, 
Priglaust prie krūtinės geltonas kasytes 
Ir linksmai žiūrėti į meilias akytes.

Jovaras.

Velyk greičiau.
Netoli kiekvienas žino, kad 

ne po apsivedimo laikas rink
ti sau vyrą ar pačią, o prieš 
jį. Nors tik po jo lengviau
siai duodasi mergina ir vai
kinas ištirimui jo bei jos bū
do, vienok jau iškalno reikia 
noi^ paviršutiniai vienam ki
tą žinoti.

Labai reikia rizikuoti ir 
būt kvailu, kad pirmą sykį 
pamatytą ypatą kalbinti prie 
apsivedimo. Vaikinas ir mer
gina turi daug sykiu kalbė
tis, daug sykiu vienas kitą 
matyti, daug tirinėti apie 
vienas kitą, kol galės suprast, 
ar tinka jiedu viename bute 
gyvent, ar vieno smagumai 
nedarys kitam nesmagumu, 
ar yra pas abu atliepiantis 
jautrumas, prisirišimas ir 
šeimyniški tikslai. Moteris 
neturi manyt, kad ji permai
nys vyrą po ištekėjimo. Vy
rui greičiau pasiseka permai
nyt moterį, o ji tik nukenčia 
jį bereformuodama.

Neveltui visi juokiasi iš to
kiu žmonių, kurie, vieną—ki
tą sykį pasimatę, įsimyli, pa
daro sutartį apsivest arba ir 
apsiveda. Kaip nesijuokti, 
kad juokus daro? Gal, vie
nas iš šimto tokiu apsivedi- 
mu yra laimingu.

Kįla klausimas, kaip ilgai 
pora turi vest pažintį ir lai
kyti sutartį?

Pilnai užtenka 6 mėnesiu, 
o dar geriau, kada vestuvės 
įvyksta po 3 mėnesiu, nes il
ga sutartis baisiai nudėvi 
meilę ir ji eina šalin. Labai 
reti atsitikimai, kad po 2 ar 
daugiau metu sutarties įvyk
sta vestuvės,—netoli visuo
met ilga sutartis užsibaigia 
tragedija arba vieno nuo ki
to pasitraukimu ir paniekini
mu,

Prastai daro tie vaikinai, 
kurie savo jaunas dienas pra
deda sutartim su mergina 
apie apsivedimą. Jaunas žmo
gus tobulinasi, mainosi, au
ga, eina savotišku keliu. Jis 
atsižvelgia, kad jo mylimoji 
jau jam nepatinka arba- at
randa patinkamą sau kitą 
merginą ir į ją įsimyli,o kar
tais ir apsiveda. Kas iš to 
gali išeit? Tragedijos, kan
kinimas, nelaimės. Vyras 
per visą amžių neužmiršta, 
jog jis buvo prižadėjęs savo 
širdį kitai moteriai, kurį ga
tava gyvastį padėt, bile tik 
už kito neišeit. Taip sakant, 
jis uždėjo jungą ant savęs ir 
merginos, vienok persimai- 
nymas neleidžia jo sueit į 
krūvą gyvent.

Kada jauna pora susitaria 
apsivest, tad pas abu užgim
sta ir vis labiau auga pavi- 
dumas, noras vieiiam kitą 
kontroliuoti, baimė, kad ne
liktu žodis permainytas, kad 
nepasitaikytu įsimylėti į kitą 
ypatą. Tuomet nė vyras, nė 
moteris neturi dar pilnos tie
sos vienas kitą prižiūrėt ir 
vienas kitam paliepti,—pri
sieina ištolo vienam kitą sau
goti ir kęsti reikalingą ar be
reikalingą baimę. Visokie 
menkniekiai ir paskalos vis 
labiau atšaldo meilę vieno 
link kito. Prasideda išmeti
nėjimai, nesusipratimas, nuo
bodumas. Kiekviena diena 
mažina vertę abieju, paalsi- 
na abu, lieka nuobodesnė. 
Kur-kas pigesnė mergina 
vaikinui ir jis jai išrodo po 
metu meilės, negu po pirmos 
sąvaitės. Jie pertankiai su
sieina, kad galėtu lošt įsimy
lėjusiųjų rolę, o nėra ganėti
nai susitvarkę, kad galėtu 
vest draugišką pačios ir vyro 
gyvenimą. Neturėdami tam- 
tikros privilegijos ir stovio, 
jie pradeda vienas kitą val
dyt, iš ko užgimsta visokie 
nesmagumai.

Abelnai, nudėvėtus daik
tus meta ant sąš/avyno. Ne- 
kitaip yra su meile, jei ji ne
atranda sau prieglaudos šei
myniškame gyvenime.

Geru-geriausiai, kad jauni 
žmonės nedarytu sutarties 
apie apsivedimą, kol jie ne
gali apsivest. Tik tuomet vai
kinas turi duot merginai žo
dį ir ji jam, kuomet abu turi 
progą ir yra pasiryžę apsi
vest.

Taigi nemažesnis yra pa
vojus laukt ilgiau, negu 
6 mėnesius, po sutarties ap
sivedimo, negu apsivest po 
pirmo pasimatymo.

Marė Vaitėkaitienė.

APIE DARBUS.
Fitchburg, Mass.

Farmu darbai eina gerai. 
Bent kokį darbą galima gaut. 
Mat, žmonės papratę į surū
gusias dirbtuves skverbtis, 
užmiršdami, kad ūkės darbas 
tyrame ore yra kur-kas svei
kesnis, o uždarbis tas pats. 
Dieniniai darbininkai gauna 
po 1 dol. 50c. ir po 2 dol. 
Nuolatiniams darbininkams 
moka nuo 20 iki 30 dol. į mė
nesį. Maistas daug geresnis 
ir pigesnis, negu mieste.

Juozas Muraška.

FELJETONAI.
SAUGOKIS, KAD POLICMANAS 

NEAPSPIAUTŲ!

Kad jau Amerika, tai Ame
rika—ir policmanas turi tiesą 
būt amerikonu. Sakysite; ‘ ‘Ką 
tai reiškia?” Turbūt, niekad 
policmano nematėte, jei taip 
kalbate. Dvieju šimtu svaru 
žmogus ir čiulpiamasis taba
kas. Šitame sakinyj visas iš
aiškinimas.

Gal, jau jums yra žinoma, 
kad į policmanus Amerikoj 
nepriima pilnai sveiku žmo
nių, ties sveikas žmogus iš 
darbininku klesos retai kada 
sveria daugiau pusantro šim
to svaru. Tik nuo kokiu-nors 
vandeniniu ligų ii’ nuo gir
tuokliavimo gali darbininkas 
labiau išpurpti. Taigi, jei po- 
licmanai neserga vandeninėm 
ligom, tai jie yra girtuokliai, 
vienok visokis išpurpimas yra 
liga. Bet kaip ten nebūtu, 
tik negalite likt policmanu, 
kol nesveriate apie porą šim
tu svaru. Beabejonės, turčių 
klesoj yra ir sveiku žmonių, 
kurie tiek sveria, vienok Mor
ganas ir kiti policmanais ne
būna.

Šiaip ar taip, o policmanas 
yra gana storas žmogus ir 
reikalingas gana platus šali
gatvis, kad pro jį praeit. 
Amerikos policmanas, ypač 
So. Bostono policmanas, stovi 
sau ant šaligatvio, o žmonės 
turi į gatvę pasukt, kad pra- 
sikeist.

Stovi policmanas ir čiulpia 
tabaką. O tie žmonės, kurie 
tabaką čiulpia, labai toli 
spiauja, ypač policmanai, nes 
jie, neturėdami nieko veikti, 
išmoksta. Turbūt, užsimer
kę vaikščiojate, jei nemato
te, kaip ant neplačios gatvės 
šaligatvio stovintis policma
nas lengvai nuspiauja ant ki
to šaligatvio, neretai apspjau
damas praeivius ir lentutę su 
parašu ‘ ‘už spjovimą ant ša
ligatvio 25 dol. bausmės”.

Policmanas yra perdėtinis 
arba viršininkas, todėl visa
da iš viršaus spiauja ir gali 
pataikyt jums ant galvos ar 
šiaip kur.

Nors valdžia mano, kad 
policmano seilės švarios ir 
be bakterijų, vienok jus tam 
netikėkite ir, prisiartindami 
prie policmano, praneškite: 
‘ ‘Meldžiamasis, nespiauk,neę 
aš noriu pro šalį praeit”.

A. Baisus.

RED. ATSAKYMAI.
Erškėčiui. Atleisite, kad 

Jūsų raštelio netalpiname,nes 
p. J. Vasiliauskas jau parodė 
“Laisvės” No. 13, jog prane
šimas apie Teatru Mylėtoju 
Draugiją ir “Rutvilės” per
statymą buvo neteisingas. Jei 
biskį anksčiau būtumėte pri- 
siuntę, kol p. Vasiliausko pa
aiškinimas netilpo, tad su
teiktume vietą. Tikime, ne- 
užsirūstįsite, nes dalykas pa
aiškėjo. .

J. Sarbinukui. Neapsi
moka vienu kunigu peikt, o 
kitus girt, nes tokiose varžy
tinėse ir “prigulmingieji” ir 
“neprigulmingieji” gerinusi 
prie žmonių ir vienas kitą 
žemina. Kaip tik gaus katras 
viršų, tuoj ir jis liks senu vil
ku.
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New Duluth, Minn.
Yra viena dirbtuvė medi

niu rakandu, t. y. komodžiu, 
stalu ir t. t. Joje dirba apie 
40 žmonių. Mažiausia mo
kestis į dieną 1 dol. 50c., vi
dutiniška—2 dol. ir didžiau
sia—2 dol. 50c. Statoma mil
žiniška plieno dirbtuvė. Prie 
jos statymo dirba apie 600 
žmonių. Gauna į dieną po 2 
dol. Sakoma, kad ateinantį 
metą ją jau atidarys ir pri
ims 15000 darbininku. Atvy
kusieji vargiai gali gaut dar
bą. Maistas ir butas į sąvai- 
tę atsieina 5 dol.

Antanas Dambro.
St. Charles, III.

Mūsų miestelyj nepersma- 
gu gyventi, nes darbai visai 
silpnai eina, Daug žmonių 
paleista iš darbo, o dar vis 
leidžia. Atvažiavusiam visai 
nėra kur darbą gauti.

K. G.

Spring Valley, III.
Mūsų miestelyj yra 3 mink

štųjų anglių kasyklos. Vie
nos sustojo nuo 1-mos birže
lio ir dar nepradėjo dirbti. 
Angliškas laikraštis praneša, 
kad 15 liepos pradės dirbti. 
Dvejos kasyklos dirba po 4 ir
5 dienas sąvaitėj tik po 5 ir
6 valandas į dieną. Tos dvi 
kasyklos žmonių labai prisi
grūdusios. Uždirbama šiuo- 
mi laiku tiktai ant pragyve
nimo. Iš kitur pribuvusiam 
darbą sunku gauti. Taigi pa
tariu ‘ ‘Laisvės” skaitytojams, 
kad į čia nevažiuotu šiuo 
laiku darbo jieškoti.

‘ ‘Laisvės” skaitytojas.
Clinton, Ind.

Darbai čia slenka lėtai. Tū
los kasyklos visai stovi, o ku
rios dirba, ten darbą sunku 
ir už pinigus nusipirkt.

Hocking, Iowa.
Čion yra dvi anglių kasyk

los; dirba jose apie 500 žmo
nių, — dirba kas diena. Už
dirbti galima nuo 30 iki 50 
dol. ir daugiau į dvi sąvaiti. 
Uždirba daugiau tie, kurie 
turi geresnius darbus. Iš ki
tur pribuvusiam darbą gauti 
negalima, nes apylenkėj ki
tos kasyklos tedirba po kele
tą dienu į sąvaitę, tai vieti
niu žmonių daug be darbo. 
Pragyvenimas atsieina 20 do
leriu į mėnesį ir daugiau.

L. L. Mikolauckas.
Gilbertville, Mass.

Sis miestelis mažas. Fabri- 
kos tik 2, kuriose apie pus
antro tūkstančio žmonių dir
ba audeklus vilnų audinyčio- 
se. Mokestis vyrams nuo 6 
iki 9 dol., o moterims nuo
4 dol. 85c. iki 7 dol. sąvaitėj. 
Audėjai uždirba 12, 13 ir dau
giau doleriu, bet ne lietuviai.

P. A.
Portsmouth, N. H.

Šitam mieste yra trįs lietu
viu šeimynos. Dirbtuvės se
kančios: viena čeveryku, ku
rioje dirba beveik visi lietu
viai. Kaip darbas eina gerai, 
tad mokantis dirbt ant maši
nų gali gaut 2 dol. 50c. į die
ną už 10 vai. darbo. Yra vie
na guzikinė, kurioje dirba 
daugiausiai merginos; yra ir 
vyru, bet mažai. Guzikinėj 
nemokančiam angliškos kal
bos darbo negalima gaut. 
Uždarbis už 10 vai. į dieną 
nuo 1 dol. 50c. iki 2 dol. 50c. 
—vistiek, ar mergina, ar vy
ras. Yra 3 bravūrai; čia tai 
darbą visai s^nku gaut, nes 
darbininkai dirba po 30 metu 
ant vietos ir mokestis gera: 
už 10 vai. darbo dienos į są
vaitę 20 dol. Yra anglių prie
plaukos; dirba jose vieni len
kai ir uždirba 35c. į valandą, 
bet darbas nevisada, nes vie
ną dieną dirba, o kokias 4 ar
5 nedirba. Yra labai didelė 
popieros dirbtuvė; pirma jo
je dirbo virš 30 tūkstančiu 
darbininku, bet dabar, neži
nau dėlko, stovi uždaryta.
Kitokiu darbu nei nėra, kaip 

tiktai ant farmu ir ant gele
žinkelio.

Į čeveryku dirbtuvę pirma 
priimdavo mokytis daroo,bet 
dabar jau nepriima, nes ir 
mokančiu perdaug.

St. Z-l-s-i.

Korespondencijos
Waukegan, Ill.

18 birž. Tautiška Laisvės 
Mylėtoju Draugystė parengė 
pikniką ant 13-tos gatvės 
Siaurinėj Chicago j. Nedėl- 
dienyj vaikai nuėjo prie šv. 
Baltramiejaus bažnyčios iš
dalint žmonėms plakatus, bet 
nenusisekė. Mūsų klebonas 
sumanė bedieviams užkenkt 
ir meldė bažnyčios tarnu, kad 
tie atimtu nuo vaiku popier
galius. Žinoma, tarnai kle
bono prisakymą išpildė. Be 
to, tą pačią dieną klebonas 
per pamokslą iškeikė minėtą 
draugystę ir tuos visus, ku
rie tik eis ant to bedieviško 
pikniko. Bet žmonės jo ne
klausė ir susirinko ant pikni
ko didelis būrys. Piknikas 
traukės iki 12 vai. nakties. 
Draugystė apturėjo gryno 
pelno virš 100 dol.

Waukeganietis.
Scranton, Pa.

Antanas Mieldažis yra de
šimtas globėjas šv. Juozapo 
lietuviškos bažnyčios. Trįs 
metai atgal tapo visa dešim
tis globėju ekskomunikuota 
vyskupo Hobano už tai, kad 
jie reikalavo tiesos apgini- 
mui parapijos turto, t. y. baž
nyčios.

A. Mieldažio sugrįžimo prie
žastis prie kun. Kuro buvo 
tokia. Girtas būdamas, nu
puolė nuo trepu ant akmenų 
ir labai susimušė galvą, per 
ką žmogelis turėjo gulėti lo
voje keletą dienu. Jis prigu
lėjo į šv. Juozapo draugystę. 
Toji, dažinojusi ligos prieža
stį, atsisakė duoti pagelbą. 
A. Mieldažis už tai labai už
sirūstino ant draugystės. Sa
ko : ‘ ‘Kaip sugrįžšiu prie kun. 
Kuro, tada aš jus pamokįsiu, 
tai žinosite jus,netikiai,šliup- 
tarniai!” Taip ir padarė. 11 
dieną birželio airiu skiepe 
anksti išryto tapo nuimtas 
prakeikimas nuo A. Mielda
žio per kun. Kurą ir buvo 
antiu sykiu krikštijamas. 
Pirmiausiai buvo vadžioja- 
mas po skiepą pasieniais. Su 
juo ėjo kun. Kuras su knyga 
rankoje, zakristijonas su kry
žium ir žvake, šveicorius J. 
Kaminskas su didele lazda, 
kaip meškininkas, paskui dū
lino, o tas prakeiktas grieš- 
ninkas viduryj. Su džiaug
smu širdyj jis artinosi prie 
altoriaus ir ten atliko pride
rančias krikštui ceremonijas. 
Dabar mus klebonas džiau
giasi iš sugrįžimo paklydu
sios aveles.

Po krikštynų naujas krikš
čionis surengė pokilį (balių). 
Degtinės, alaus buvę įvalias, 
ir pats kun. Kuras buvęs taip 
iškilmingam baliuj.

Bačiu Juozas.

PRANEŠIMAS.
“LAISVES” keliaujantis agen

tas M. MIZARA šiomis dienomis, 
važiuodamas į New Yorką, atsi
lankys nekuriose vietose Connecti
cut valstijos. Pas jį galite užsira- 
šyt “Laisvę” ir atlikt kitokius rei
kalus, o męs užtikriname, kad vis
kas bus atlikta teisingai.

“Laisves” Administracija.
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A. G. Groblewski
COR. ELM 6: MAIN STS., PLYMOUTH, PA.

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsių Lietuviškų — Lenkiškų Vaistų

s

<u

$

o

25c. r

75c.

BOSTON, MASS.

0)

O

Feeling "Fit" Every Day Jei norite nusiimt gražią

Tai ateikite pas
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$2.00
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$50

Egiutero No. 1.
Egiutero No. 2.

$1.00
25c.

$3.50
50c.

- 25c.
- 50c.

25c., 50c. ir $1.00
- 35c.
- 25c.

OFPISAS RANDASI:
30 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.

50c.
15c. .

LABAI DIDELIS 7PM
IŠPARDAVIMAS

Ateinanti Nedeldieni
Lotai nuo $9 iki $39 Vištų Parmos $1OO

$5 reikia imoket tuoj ir kas savaite po $1
Nėra taksų, ne procentų, nuosavybe užtikrinta.

Pirk dabar, kada pigu—yra tai daugmenos kaina

WILMINGTON SQUARE PARK
PRIEINA WILMINGTON GELEŽINKELIO STOTIS—NEREIKIA PEKŠČIAM EIT.

Krautuves, Mokyklos, Baznyczios, Krasos
Skyrius, Tris Karu Linijos

10 minutų ima iki pasieksi Naujas Dirbtuves Bostono ir Maine geležinkelio kompanijos, 
kurių pastatymas atsiejo $2,000,000. Tę bus darbo jvalias kiekvienam. Nuo 2000 iki 
3000 žmonių gaus čia darbą. Jus galite uždirbt pinigus čia=pat, kad užmokėt uz Jūsų 
Žemę ir Namą. Yra tai geriausia proga ir pirmutine proga nusipirkt žemę PIGIAI

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

Prie 15 treko pasitiks jus agentai ir duos jums tikietus DOVANAI. Ateikite, atsiveskite savo žmoną ir vaikus—tikietai vi= 
siems UŽ DYKĄ. Nesivelink, ateik šį nedeldienį ir paimk geriausį lotą. Kurie atsilanko į mūsų ofisą, tuos uždyką nuve= 
zame kas diena. Ateikite arba reikalaukite laišku pienų ir uzdyką tikietų.

A. A. BRAND BOSTON, MASS

Vietines Žinios
Subatoj karas užmušė 3 

mėty vaiką ant kampo Har
vard gatvės ir Harvard vie
tos, Brookline. Vaiko vardas 
Hyman Glaser. Jam davė 
motina centą ir leido į krau
tuvę nusipirkt saldumyną. 
Konduktorius buvo sustabdęs 
karą, kada pamatė vaiką. 
Vienok paskui paleido, maty
damas, kad jis grįžta prie na- 
my. Vaikas umu laiku per
mainė nuomonę ir užėjo ant

šum gradi 
ant saules
50 žmoniŲ. Tik 30 mėty at
gal yra buvęs tokis karštis. 
Buvo leista gulėt ant žolynu 
soduose ir važinėjo žmones 
laivais dovanai. Girdėt,kad 
kituose miestuose daug krito 
nuo kaitros. Bet nuo sere- 
dos prasidės gerokai vėses
nis oras.

ir 110 
apalpo

DRAUGYSČIŲ REIKALAI
Lietuvos Sūnų Dr-stės kvartalinis su

sirinkimas atsibus petnyčioj, 7 Liepos 
(July), po No. 545 Massachusetts avė., 
Cambridgeport, Mass. Prasidės 7 vai. 
vakare. Meldžiam visus atsilankyt.

I RANSFĘR Gyduoles sutai- 
APTIEKA somos atsakan- 

———— — čiai pagal viso
kius receptus per registruotą aptiekorių. 
Užlaikome Cigarų, Sodos ir Visokių 
Saldumynų (kendžių). Atsilankykite!

S. W. WILLIAMS, Reg. Phar.
Kam. Broadway Ir Dorchester Ave., So. Boston

Pirkite knygutę

APIE
ATSKIRIMO
ŽENKLUS”

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 dėl atsakymo. Męs pa
aiškinsime, kaip pirmąsyk stojant prie 
darbo reikia išmuiluoti ir kaip paskui 
pradėti skusti. Išmokę gerai barberiau- 
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

DOM. GALINIS
207 C St., - - So. Boston, Mass.

JOHN F. O’BRIEN 
LAIDOTOJAS IR 
BALZAMUOTOJAS

PAGRABIN1AI KAMBARIAI:

133 Dorchester St
SOUTH BOSTON, MASS. 

Tel. 392 R So. Boston.
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P- CHAPLIKĄ

Užlaiko puikiausius gėrymus. 
Alus, filius visada švieži; vynai ir 
visokie likeriai geriausi. Viso
kius gėrymus veseilioms, krikš
tynoms ir šiaip baliams, siunčia
me į namus. Visada gerai.
117, 119 & 121 A Street

SO. BOSTON, MASS.
Štc)iec>iOJ«c)iOiOJt®c)iOStc)it©il94c)?r

Telephone 4221-M Oxford.
DR. ST. ANDRZEJEWSKI

Vienatinis Lietuviškas ir Lenkiškas

DENTISTAS
Sugedusius dantis 

pataisome. Skaudan
čius ištraukiame be 
jokio skausmo.

Offiso Valandos:
Nuo 9 vai. ryte iki 8 vakare.
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Pabaigusi kursą Womans Medi
cal College, Baltimore, Md.

Pasekmingai atlieka savo dar
bą prie gimdymo, taipgi suteikia 
visokias rodąs ir pagelbą įvairio
se moterų ligose.
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NAUJA LABAI ŽINGEIDI KNYGA 

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

I QTDDDI IQ 30 'Vest Broadway J. O1I\V/IUO, SO. BOSTON, MASS.

Svarbi žinia!
Ar jus turite apsaugoję nuo ugnies ((in- 
šiūrinę) savo stubos rakandus forni- 
čius)? Jei da neturite, tai męs jus ra
kandus, vertės $500.00, apsaugosime už 
2 dol. 50 c. ant 3 metų. Išeina, kad mo
kėsite 1 c. ir pusę ant sąvaitės. Mus 
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.

Influenzos arba irme- 
dies užpuolimai naktimis 
arba kosulys įy- die
gimai jūsų raume
nyse iš nusidirbi- 
mo, nepaguldys 
jus, jeigu turėsit-^^

Dr.
Richter’io

Pain 
Expellerig 
savo namuose ir 
tuojaus imsite
/vartot. 25c. ir 50c. aptiekose. 
Sergėkis pamėgdžiotų vaistų-

3 
C

m

Perkant žiūrėk, kad butų tu markė, 
o Kausi teisingai.

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

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

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

$2.00
$1.00

Gumbo Lašai 
Meškos Mostis - 
Trejanka - - ✓ -
Linimentas Vaikdms 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Balsamas 
Antylakson dėl Vaikų
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių 25c.

,, nuo Kirmėlių del suaugusių 35c. 
Vanduo nuo Akių Skaudėjimo - 
Ugniatraukis - 
Skilvio Lašai - - -
Gyduolės užlaikymui Viduriavimo

ir Kruvinosios - 
“Uicure” arba gydymas

Reumatizmo - 
Gyd. dėl nemalimo Pilvo - 
Milteliai apstabdymui 

Galvos Skaudėjimo
Lašai nuo Dantų Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir 

Prakaitavimo Kojų
Geležinis Sudrūtintojas Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaikų 
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippo 
Plaukų Apsaugotojas 
Muilas Plaukų Saugotojas 
Milteliai nuo kepenų 
Valytojas Plėmų Drabužiuose - 
Rožės Balsamas - 
Kinder Balsamas -
Bobriaus Lašai - - -_
Švelnintojas - 
Kraujo Valytojas -
Nervų Ramintojas -
Egzema arba Odos Uždegimas

pas Vaikus - - - $1.25’4
Groblevskio Pleisteris ’

(Kaštavolo) - - - 25c.
Pamada Plaukams - 25c.
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 25c. 
Gyduolės nuo Riemens - 
Vengriškas Taisytojas Ūsų 
Inkstų Vaistas (mažesnė) 
Inkstų Vaistas (didesnė) 
Akinės Dulkelės
Gydymas nuo uždegimo Dantų arba 

abelnai Skausmo ir Škorbuto $1.25
Gyduolės ir Mostis huo Parkų 

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

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip- 
Ei privalo užlaikyti visada musų puikias 

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

ALB. O. GROBLEWSKI
COR. ELM <S MAIN STS., PLYMOUTH. PA.

767 Washington St., Boston, Mass.
Męs jums padarysime puikiausią pa

statomą fotografiją už žemiausią kainą 
be ekstra užmokesčio vaikams. Nui
mamo fotografijas visokių grupų, susi
rinkimų, piknikų ir ką tik galim nuimt 
su mus didele Kamera. Atsilankydami, 
atsineškite šį apgarsinimą, o nuleisime 
pigiau. Neužmirškite antrašo:

FALK Ptio ro CO.
767 Washington St., Boston, Mass.

šykite “LAISVĘ
Kaina metams $1.50.

. AO. RICHTER & CO., 215 Pearl Street. New York

Rlchter’lo Congo Pillės yra geros nno 
viduriu sukietėjimo. 25c. ir 50c.

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

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

Jurgis Talbot iš namo 282 
Main gatvės, Charlestown, 
bandė pasipiaut skustuvu 
pėtnyčios ryte. Jo sūnus iš
girdo bildesį viršutiniam 
kambaryj ir nubėgo žiūrėt. 
Atrado tėvą ant grindy. Nu
vežtas jis į ligonbutį. Tiki
ma, kad mirs. Priežastis— 
tai ilgas darbo negavimas.

Senasis teismo namas kas 
diena yra pilnas vaiky. Mat, 
pagal naujas tiesas vaikai 
nuo 14 iki 16 mėty negali 
gaut darbo, kol neturi pa- 
iiūdiiimo apie sveikatą nuo 
Sveikatos Komisijos daktaro 
P. Carsono. Daktaras stebi
si, kad Bostono vaikai minė
to amžiaus esą labai sveiki.

Agentas Petras Bartkevi- 
čia parduoda šifkortes ant 
geriausią laivy. Patariam vi
siem pirkti šifkortes pas jį, 
nes jis viską daro teisingai. 
Taipgi važiuojantiems parū
pina pasportus. Be to užlai
ko krautuvę, kur galima gau
ti gražiy marškiniy, kalnie- 
riy, skrybėliy, gėry laikrodė- 
liy, puikiy žiedy, visokių kny
gų ir gyduoliy nuo visokių 
ūgy. Viską parduoda pigiai. 
Kreipkitės pas:

Petrą Bartkevičiy, 
877 Cambridge st.
Ė. Cambridge, Mass.

* 3 liepos Bostone ir apylin
kėj karštis sieke 101 suvir-

Naudokitėsl
Pusiau Dykfii!

Parsiduoda trįs stubos: viena ant Bol
ton st., tarpe F ir Dorchester sts., del 
šešių šeimynų, parsiduoda tik už $1,400. 
Antra ant Silver st., tarpe C ir D sts., 
del trijų šeimynų, kaina $1,900. Trečia 
ant 6-th st., terpe C ir D sts., del trijų 
šeimynų, kaina $2,500. Kiekvieną stubą 
galit gaut, įmokėdami po 200 ar 300 do
lerių, o kitus išmokėdami po 10 dol. ant 
mėnesio. Kreipkitės tarpe 5 ir 8 vai. va
karais šiuo adresu: (2.1

J. KLIMAS
343 Third St., So. Boston, Mass. so. boston, mass.

Išvažiuojant stačiai iš Bostono į Rot- 
terdamą, Bremą, Antwerpą, Hambur
gą—$33.00, iki Tilžei—$37.85, Eydkunų 
—$38.00, Bayorų—$38.40. Šie laivai iš
plaukia iš Bostono: 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 
tonų sunkumo).

LAIVAI IŠ NEW YORKO:
Į Rotterdamą kiekvieną utarninką 10 

vai. ryte, prekė 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 Liepo- 
jų (Libau) už nužemintą prekę, 
o į Rotterdamą tik už $29, tai laivai 
išplaukia šiomis dienomis: liepos 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.

NEW YORK, N. Y.

Kaina tik 15 c.

LAIVAKORTĖSLAIVAKORTĖS ATPIGO!
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822 Washington Street 
BOSTON, MASS.

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

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

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

Gaunama “ LAISVES ” Redakcijoj.
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Užlaikom didelę

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

Duodam ant bargo ir ant išmokesčio.

ZENONAS BUDRECKIS
KOSTUMIERIŠKAS KRIAUČIŲ S

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

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 rubežių 
(gronyčią). Važiuojančius patinku ant stočių Bostone ir New Yorke, 
nes aš užlaikau 2 offisu. Norėdami Pinigų siųst ir pirkt Šifkorčių, pra
šykit aplikacijos, pridėdami už 2 c. stempą iš jums artimiausio offiso.

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


