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“Nekalti”.
New York, 10 liep.— Jung

tiniu Valstijų apskričio y teis
mo teisėjas Archbald atrado 
nekaltais vielos trusto tvėrė
jus, kurie turi išdirbystę, šim
to milijonu vertą. Apkal
tinta buvo 30 tvėrėju, tarpe 
kuriu ir Morgano žentas. Tū
li buvo užsistatę po 1000 dol. 
parankos. Dabar visi galės 
važiuot namo ir darbuotis 
vėl trusto labui.

6 apalpo.
Worcester, Mass., 10 liep. 

—Šiandien čia apalpo nuo 
.kaitros 6 žmonės, tarpe ku
riu vienas policmanas.

Štotyj pasimirė.
Auburn, N. Y., 10 liep.— 

Pranas v Hooker, Michiga- 
no augščiausio teismo tei
sėjas, krito negyvas New 
Yorko centrališkoj stotyj, ka
da jis padavė pramušt savo 
tikietą namo važiavimui.

Riaušės Mexikoj.
Mexico City, 8 liep.—Tarp 

900 mexikieciy sukilėliu, ku
riuos komanduoja generolas 
Salgado, ir 1200 kitu mexi
kieciu, komanduojamu gene
rolo Figueroa’s, įvyko aštrus 
'susirėmimas už miestą Igua- 
lą, Guerreros valstijos. Už
mušta likę 18, o sužeista 30 
žmonių. Mūšis prasidėjęs 
pereitą naktį ir galįs trauktis 
gana ilgai. K

Rockefelleris 72 metų.
Cleveland, Ohio, 8 liep. 

Šiandien didžiausiam pasau
lio turčiui sukako 72 metai 
amžiaus. Savo gimtąją die
ną jis niekuomi nepažymėjo, 
tik išėjo pažaisti su kunigu 
Bustardu.
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Ę”
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4 žuvo.
Los Angeles, Cal., 8 liep. 

—Laivas “Santa Rosa” už
plaukė ant seklumos ir skau
džiai nukentėjo. Ant jo bu
vo 233 pasažieriai. 4 žuvo. 
Kiti pasažieriai liko išgaben
ti ant kranto ir nuvežti į 
Santa Barbarą.

' Persekios lošikus.
Cranston, R. L, 10 liep.

Gubernatorius Pothier pasi
ryžo išnaikint lošimą iš pini
gu Rhode Islando valstijoj. 
Lošimas iš pinigu ir vagys
tės čia buvo baisiai išsiplati
nę. Sakoma, kad po guber
natoriaus paliepimo policijai 
ir šnipams susekt lošiku vie
tas, lošimas žymiai susi
mažinęs.

Gaisras..
Portsmouth, N. II., 8 liep. 

—Mašinų dirbtuvėj Chad
wick and Trefethen įvyko 
gaisras nuo gazolino explio- 
zijos. Blėdies padaryta už 
100,000 dol. Daugelis dar
bininku neteko darbo.

Mergina atjojo.
New York, 9 liepos.—Pana 

Nan J. Aspjnwall atjojo ant 
arklio iš San Francisco į New 
Yorką, kur ją gana iškilmin
gai priėmė laikinis majoras 

* ir kiti perdėtiniai. Ji jojo per 
Broadway ir skundžiasi, kad 
tokia gatve jot bjauriau, ne
gu vakaru giriomis.. Iš San 
Francisco ji išjojo rugsėjo 

mėnesyj 1610 metuos. Jos 
užrašai parodo, kokiose vie
tose ji lankės, todėl matos, 
jog ji turėjo jot 14,408 my
lias.

30 užmuštų.
Bridgeport, Conn., 11 liep. 

—Traukinys, ėjusis iš Bosto
no į New Yorką, nušoko nuo 
rėliu prie Fairfield gatvės 
Bridgeporte. 30 žmonių li
ko užmušta.

Vandens stoka.
Lowell, Mass., 11 liep.— 

Iki 9 liepos ugnagesiai laistė 
vandeniu geresnesias gatves. 
Majoras Meehan nuo tos die
nos uždraudė aikvot vande
nį, nes ir gert greitai Lowell 
neužteksiąs, jei karštis dar 
trauksis ilgiau.

Pinigus skalbs.
Washington, 11 liep.—Jun

gtiniu Valstijų sekretorius 
Mac Veagh uždeda skalbiny- 
čią. Anksčiau, negu už dvie
ju , mėnesiu, prasidės joje 
darbas. Mašinos jau pasta
tytos ir skalbikai pasamdyti. 
Skalbinyčia rasis spaustuvės 
rūme. Skalbs joje popieri
nius pinigus. Tuomi mano
ma kas metai su taupyt kelis 
tūkstąnčius doleriu, nes, vie
toj duot jums naujos mede- 
gos pinigus už apsinešioju- 
sius senus, išskalbs jūsų se
nuosius ir prisius atgal.
Mokytojų suvažiavimas.

San Francisco, 6 liep. — 
Tautiškas Mokytoju Susivie- 
nyjimas atidarė suvažiavimą 
San Franciske. Iki šiol pri
buvo jau apie 20,000 delega
tu iš visu Amerikos kampu.

Streikas pasibaigė.
Mexico City, 5 liep.—Ka

ru darbininku streikas pasi
baigė. Susitaikyta. Darbi
ninkai sugrįžo į savo vietas.

Nekars dar.
Ottawa, Canada, 8 liep. - 

Iš visu Amerikos kraštu.atei
na Kanados valdžiai prašy
mai, kad Angeline Neapoli- 
tano, kuri nužudė savo vyrą 
ir liko pasmerkta mirtin, ne
būtu žudoma bent kol pagim
dys kūdikį. Yra viltis, kad 
valdžia lauks kūdikio pagim
dymo, nors buvo nusprendus 
tuoj nužudyt.

Jei neturės vaikų.
New York, 10 liep.—Car- 

nelius Callaham atiduos apie 
pusę milijono turto kataliku 
bažnyčioms ir įstaigoms, jei 
jo duktė Edith Smith netu
rės vaiku. Mat, tą turtą jis 
užrašęs jai su viltim, kad jis 
liks dukters vaikams. Žen
tui gi nenori pavest. Kata
likai gali melstis, kad jo duk
tė neturėtu vaiku.

Prieš rūkymų.
Washington, 8 liep.—Val

diškas sveiko maisto ir vais
tu daktaras Harvey Wiley 
tveria “Amerikos Nerūkyto- 
ju Organizaciją,” kuri kovos 
prieš rūkymą viešose vietose: 
gatvėse, salėse, karuose ir ki
tur. Daktaras sako, kad rū
kyti turi būt leista tik namie, 
kur nėra kitu žmonių. Už 
rūkymą publiškose vietose 
turinti valdžia aštriai baust. 
Čiulpt arba žyst tabaką taip
gi neturi būt leista. Už ko
kios 12 metu, esą, rūkymu ir 

tabako čiulpimu žmonės 
biaurėsis ir gėdįsis su tabaku 
prie žmonių pasirodyt.
Venezuela! gręsia pavojus.

Willemstad, Curacoa, 11 
liepos. — Venezuelos valdžia 
gavo žinią, kad buvusis pre
zidentas Cipriano Castro esąs 
netoli vakarinės dalies ir tu
rįs 1000 gerai apginkluotu 
žmonių. Jis ketinąs išlipt iš 
laivo vakarinėj šalies dalyj ir 
pradėt sukilimą.

Studentai ir čeverykai.
Brockton, 8 liepos.-Į Brock- 

tono čeveryky dirbtuves liko 
pasiusti keli atstovai iš Har
vard mokyklos ištirti visą iš
dirbystę ir suteikti žinias 
mokyklos vaizbiniam skyriui.
Nikaragua subankrutijo.
Washington, 8 liepos.—Ni- 

karaguoj viešpataujanti anar
chija. Jungtiniu Valstijų pra
šoma paskolint 15 milijonu 
doleriu Nikaraguos nami
niams reikalams. Valdžia 
taip subankrūtijusi, kad 
neturinti iš ko užlaikyt nė 
policijos, nė kariumenės. 
Jungtiniu Valstijų valstijinis 
skyrius atsakė, kad jis pa- 
siskubįs paskolinti reikalin
gą sumą.

Nusižudė dėl kaitros.
Pittsburg, Pa., 8 liep.— 

Carbon Steel kompanijos pi
nigu išmokėtojas W. Stanley 
Coleman, 25 metu, liko at
rastas raštinėj su kulka gal
voj. Policija sprendžia, kad 
jam įsipyko dienos karštis ir 
jis pats nusišovė.

Valdžios linija.
Washington, 8 liep.—Pa

duotas įnešimas į parlamen
tą, kad būtu įsteigta nauja 
linija laivams plaukiot Di
džiojo vandenyno pakraščiais 
ir per Panamos kanalą.

Karštis,
Lowell, Mass., 11 liepos.

Nuo 1 iki 4 d. liepos čia 
nuo karščio krito 3 žmonės. 
Karštis buvo gana didelis: 
siekė virš 100 laipsniu.

Čia policija bėduoja, kad 
vakare prieš 4-tą ir 4-tą lie
pos liko tik keli suareštuoti.

K. S. Karpovich.
Uždraudimas.

Hartford, Conn.— Valstijos 
legislatūra užtvirtino įneši
mą, draudžiantį darbinin
kams dirbti nedėldieniais.

Keistas reikalavimas.
New Jersey valstijos legi- 

slatūrai paduotas reikalavi
mas išduoti teisės, verčian
čias ženklinti apsivedusius 
vyrus, kad jie negalėtu vilio
ti merginu. Neprošalį tokie 
-pat ženklai būtu ir mote
rims.

Naujas atradimas.
Wyomingo valstijoj, Green 

River klonyj atrasti nauji 
kerosino šaltiniai. Žmonės 
pradėjo skubiai pirkti žemę 
toj apylinkėj, manydami atei
tyj iš to pasipelnyt.

PASISKUBINKIT!
“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.
Karalius Airijoj.

Dublin, 8 liep. — Šiandien 
laivu Viktoria ir Albert atvy
ko į Kingstono uostą Angli
jos karalius Jurgis su savo 
žmona. Nuo laivu ir iš tvir
tovės buvo šaudyta iš kanuo- 
liy. Airijos pakraštyj pir
mą sykį istorijoj apsistojo 30 
dideliu karišku laivu. Airi
jos lordas leutenantas viešai 
priėmė karalių.. Išpuoštomis 
gatvėmis visą karaliaus gau
ja su juo pačiu nuvyko į Du
blino pilį (Dublin Castle), kur 
atsibuvo visokios ceremoni
jos. Lauke girdėjos trenks- 
mingi kanuoliy' šūviai, suga
dinusieji gerą orą, Rytoj 
karalius eis pasimelsti į šv. 
Petriko bažnyčią. Ir šiaip 
viskas sukasi aplink Petriką, 
nes ir pilis papuošta šv. Pet
riko bažnyčios t brangenybė
mis, ir indu iš ten daug par
nešta. Po bažnytiniu cere
monijų ir puotos pilyj kara
lius važiuos apžiūrėt vietinės 
kariumenės ir teiks perdėti- 
niams titulus. f

Bijo bedievio (?).
Madrid, 8 liep.—Atėjo iš 

Rymo žinia, kad naujas Iš- 
panijos pasiuntiįiys Navarro 
Reverter į popieriaus žinybą 
likęs atmestas, kaipo libera
liškas žmogus, t. y. laisvu 
pažvalgy. Mat, popiežius 
nori gaut atgaleivį, o šis ga
lįs būt bedievis.

Streikas Vokietijoj.
Hamburg, 8 liep.—Simpa

tizuodami Anglijos jūrininku 
streikui, Vokietijos laivu dar
bininkai atsisakė išloduot lai
vus iš Hollandijos, kur laivu 
darbininkai streikuoja,taipgi 
Anglijos jūrininkams simpa
tizuodami. Nors jūrininku 
streikas skaitosi jau užbaig
tu, vienok didelė darbininku 
dalis vis dar negrįžta į dar
bą, o tūly laivu savininkai 
iki pat šiol neišpildo ju reika
lavimu.

Užgriuvo darbininkus.
Tedakuma (Japonijoj). Ka

syklose sprogus gazui užgriu
vo daugybę žmonių; ligšiol 
ištraukta daugiau negu 100 
užmuštą.

Susirėmimas.
Konstantinopolis. — Netoli 

Bajazeto, Rusijos su Turkija 
parubežyj, kilo muštynė tarp 
rusu ii’ turku kareiviu- Nu
šauta du turku. Tarp rusu n* 
turku neapykanta auga. Pra
sidėjo tirinėjimai.

Vokietija—Japonija.
Šiomis dienomis Berlyne 

abieju valstybių vyriausybių 
atstovai pasirašė po nauja 
sutarčia (traktatu) tarp Vo
kietijos ir Japonijos, drauge 
padaryta sutartis dėlei mui
tu vežamoms iš vienos valsty
bės kiton prekėms.

Žemės drebėjimas.
Vienna, 8 liepos. — Gana 

smarkus žemės drebėjimas 
jautėsi Vengrijoj. Jis išgąz- 
dino žmones ir padarė daug 
blėdies. Labiausiai žemė dre
bėjo Keoskemene, 50 myliu į 
pietus nuo Budapešto. Ten 
šimtai langu liko sutrupinta. 
Sienos iškrypo ir namai liko

išardyti. Susinešimai su ki
tais miestais liko pertraukti. 
Pirmoji žinia iš ten nieko ne
sako apie žmonių žuvimą.
Vokietija vis dar kiša nosį.

Tangier, Morokko, 10 lie
pos. — Vokietijos kariškas 
laivas “Berlin” su dideliu 
kariumenės skaitlium atplau
kęs prie Morokkos pakraščiu. 
Mat, vis tyko pagriebt Mo
rokko.

Tvanas.
' Vienna, 10 liepos. — Mol
davijoj pasidarė tokis dide
lis tvanas, kad šimtai gyvas
čių žuvo ir padaryta liko blė
dies už daug milijonu dole
riu. Vanduo užliejęs tris mie
stus ir daugelį kaimu.

Duelis ore.
Paryžius, 10 liepos.—Fran- 

cūzijos orlaivininkai Paul Ti- 
ssandior ir Marenis Kerga- 
rion labai vienas kitą įžeidė 
Lieg’oj, kada ten atsibuvo 
21 birž. orlaivininku lenkty
nės. Įžeidimas pasidarė,besi
ginčijant apie orą. Jiedu nu
sprendė muštis ore, ką ir at
liko Paryžiuj. Kergarion liko 
sužeistas į dešinę ranką. Tai 
pirmas duelis, atsibuvusis 
ore.
Darbininkų vadus suėmė.

Paryžius, 10 liepos. — Ži
nomi unijistai Vran, Dru- 
mont ir Baritand liko suimti 
už vedimą prieškariumeniš- 
kos propagandos kariumenėj. 
Jie buvo suorganizavę tarpe 
armijos kareiviu būrelį, ku
riam siusdavę pinigus, ski
riamus propagandos vedimui 
tarp kareiviu.

Mažai maudynių.
Paryžius, 10 liep.—Vieti

niai laikraščiai rašo, kad Pa
ryžiui būtu įsteigta daugiau 
maudynių, nes nė viename 
pasaulio mieste neesą taip 
mažai privatišky ir publišky 
maudynių,* kaip čia.

Laivą išgelbėjo.
Toulon, Francūzija, 8 liep. 

Ant kariško Francūzijos lai
vo “Brennus” buvo įvykus 
ugnis, kuri visai jau artinosi 
prie parako sandėlio." Tik di
delė jūrininku drąsa išgelbė
jo jį nuo susprogimo.

Niaukiasi.
Konstantinopol, 7 liepos.— 

Turkija mobilizuoja daugiau 
kariumenės, kuri turėsianti 
numalšyt sukilusius prieš 
Turkijos valdžią albaniečius. 
Pastaruosius remia Juodkal
nija, už ką Turkija ketina 
pradėt su ja karę. Jau ir sa
vo pasiuntinį iš ten atšaukė.

Šnipai darbuojasi.
Londonas, 11 liepos.— Eu

ropos šnipai smarkiai dar
buojasi, kad pagaut Kaplarią 
ir Schmidtą, kuriedu yra kal
tinami padėjime suardyt 
“Los Angeles Times” rašti
nę. Amerikos šnipas W. J. 
Burns, kuris suėmė brolius 
McNamaras, praneša, kad. 
seredoj galėsiąs grįžt namo, 
iš ko matos, kad iki to laiko 
tikisi pagaut pabėgėlius.

Trustas.
Brussels, Belgija, jau atsi

vėrė pasaulinio plieno ir ge
ležies trusto suvažiavimas. 
Amerika prisiuntė daugiau
siai turtingy plieno karaliy.

RUSIJOJ.
Suvažiavimai.

Gauta vyriausybės leidimas 
sušaukti Peterburge rugsėjo 
mėnesį pirmąjį suvažiavimą 
Rusijos gydomyjy vandeny 
reikalams aptarti. Drauge 
bus sutaisyta tamtikra paro
da. *

Iškasenos.
Palei Smolenską Maskvos 

archijologijos instituto sutai
syta mokslo ekskursija užti
ko 25 pilekalnius iš IX ir X 
metašimčiy, kuriuose atrasta 
indai (urnos) ir ty laiky gin
klai.

Šaudė Prūsų orlaivį.
“Rieč” praneša šitokį atsiti

kimą. Aną antradienį vokie- 
tys inžinierius Gėrike ir or- 
laiviy statytojas Zikeli išlėkė 
iš Berlyno orlaiviu “Berly
nas”, norėdamu išmėginti, 
ar gerai juo lakstyt. Prilė
kus orlaiviui 8 vai. rytą tu
sų pasienin, rusai kareiviai 
pradėję į jį šaudyti. Paleidę 
apie 60 šūvių. Pasitaikius 
blogam vėjui, orlaiviui prisi
ėjo lėkti čia ir atgal per sie
ną 5 kartus, ir kiekvieną kar
tą pralekiant orlaiviui per 
sieną, rūsy sargyba leidžiusi 
šūvius. Tečiau orlaiviui pa- 
_vyko laimingai. ištrūkti nuo 
šūviy ir nusileisti toliau, ry
ty Prūsuose, pas Zencburgą.

Patraukti teisman.
Krasnojarske atstatyta nuo 

vietos ir patraukta teisman 
du kalėjimo užveizdu, kurie 
uždarė į kalėjimą politišką 
prasikaltėlį Suchačevą ir čia 
jį sušaldė.

Svarbus senato išaiš= - 
kinimas.

Senatas pripažino, kad an
tras ėmimas mokesčiy nuo 
gyventojy, jeigu surinkus 
kartą mokesčius išaikvoja 
valdžios atstovas, neteisin
gas. .Nuostoliy atlyginimo 
tokiame atsitikime valdžia 
privalo reikalauti iš ypatos, 
išaikvojusios pinigus, bet ne 
iš gyventojy.
Praplatinimas parubežio 

' ribos.
Buvęs neseniai Peterburge 

Kauno gubernatorius tarp 
kitko rūpinosi apie parubežio 
ribos praplatinimą, dėl išga
vimo užrubežiniy pasy. Poli
cijos departamentas atsakė, 
kad vidaus ministerija nieko 
neturinti prieš tai, kad paru
bežio ribos būty praplatintos 
ant 28 versty, vieton dabar- 
tiniy 21 versto.

Sudedami namai.
Šiose dienose Peterburge 

dailidė Pavlovas tamtikroje 
parodoje rodė jo paties pada
rytus sudedamus namus. Vi
sus namus galima pavežti 
vienu arkliu sukrovus į vieną 
vežimą. Sveria jie tiktai 45 
pūdus. Juos galima pasta
tyti per pustrečios valandos. 
Namai susideda iš dviejy 
kambariy ir virtuvės. Jy 
kaina—400 rubliy. Geras bū- 
ty dalykas.

Norėjo sudegint.
Ekaterinošlavas. —Kryšto- 

folio miestelyje per jomarką 
ištiko mūšis tarp žemsargiy 
ir susirinkusiy jomarkan žmo- 
niy; žmonės norėjo uždegti 
namus, kuriu osna buvo subė
gę žemsargiai. Žemsargius 
laiku išgelbėta.

LIETUVOJ.
PLUKIAI (Pan. pav.). Šį 

pavasarį kaimas išsidalino 
vienasėdžiuosna. Matinin
kai taipogi išmatavo, kurio
je vietoje reikės grioviai kas
ti. Grioviams kasti valdžia 
žada duoti 800 rb. Ūkinin
kai manė, kad dovanos. Bet 
ne—tiktai paskolina, o pas
kiau dalimis reikės išmokėti. 
Grioviakasius žada atsiysti 
rusus, kurie ir iškas.

PUŠALOTAS (Panev. p.) 
Negirdėta naujiena—aplin
kui sodžiai subruzdo skirsty
tis vienasėdijosna. Pušalo
to sodžiaus laukus matinin
kas jau išmatavo. Dičiunie- 
čiai padirbo nutarimą, tečiau 
dabar nori atsisakyti nuo to 
“klapato.”

Valmoniy sodžiaus ūkinin
kai vėl karštai darbuojasi,' 
tiktai nepasiseka galutinai 
apgalėti priešininky.

KAPČIAMIŠKIS (Šeiny 
pav.). Mūsų apielinkėje pra
dėjo sirgti šiltinėmis. Bet 
gyventojai visai tamsis ir 
netiki, kad liga gali nuo kity 
prilipti. Sako: “Nuo Dievo 
niekur neišbėgsi, kad ir po 
puodu pasivožsi”. Gydyto
jo nelanko ir, vienas kitą be
lankydami, užkrėtė visą a- 
pielinkę. >

NAUMIESTIS (Suv. gub.) 
Čia tveriasi automobiliy va
žinėjimo draugija. Draugi
ja ketina įsitaisyti 3 automo
bilius ir važinėti tarp Ma
riampolės ir Naumiesčio ir 
tarp Mariampolės ir Kybar- 
ty. Susidėjo jau apie 10 
tūkstančiy kapitalo; šį rude- 
nf jau mano pradėti važinėti. 
Draugijoje dalyvauja daugu
ma lietuviai.

SASNAVA (Mariampol. 
pav.), neseniai pavirtusi at
skira nuo Mariampolės para
pija, statosi naują mūrinę 
bažnyčią. Gal per tai, kad 
visy akįs dabar į bažnyčios 
dalykus atkreiptos, vienai 
merginai.-ėmė vaidytis Sas
navos senyjy kapiniy medyj 
Panelė Švenčiausia, kuri būk 
liepianti statyti didelę baž
nyčią, nėsą čia būsianti vie
ta, kur rinksis žmoniy dide
lės minios. Kiti pasakoja, 
kad Čenstachavos Panelė, 
turbūt, užsirūstinusi ant Do- 
mazo Macocho ir kompani
jos, perkelia savo malones į 
Sasnavą (Sasnavos bažnyčioj 
yra Čenstakavo Panelės pa
veikslas). Kiti jau eina gy
dytis į Šasnavą—yra net ir 
šaltinėlis „ atsivėręs. Kun. 
klebonas Čėsna per pamoks
lą apskelbė, kad tai vis tei
sybė ir pamokino, kaip rei
kia gydytis.

Visgi reikia pripažintmkad 
tie stebuklai atsiranda labai 
geru laiku, kada bažnyčia 
Teikia statyt. Galima tikė
tis, kad parapija naujininkė 
pasidžiaugs tuomi. Bet kas- 
žin, ar ne peranksti tie ste
buklai kunigo apskelbti?

(Iš “Liet. Žin. ir “Liet. Uk.*”).

Nepasivelyk!
Tiktai iki 15 d. liepos mė

nesio duosime dovany kny
gutę “Lekcijos apie atskiri- 
mo ženklus” naujiems meti
niams skaitytojams. Sku
binkis užsirašyt!

“LAISVES” Adm.
242 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.
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—Žinai ką, Rožyte? Tas 
vaikinas, kuris aną dieną pas 
mus svečiavosi, atrašė man 
laišką. Tai duoda jis mote
rims... Sako “Nors jos turė
tų kasžin kiek turto ir būtų 
kasžin kaip gražios, aš vistiek 
nevesčiau, nes jos tinginės ir 
apsileidusios”.

—Mama, aš nesistebiu, ka
da taip senbernis rašo. Ne
toli visi senberniai taip kal
ba. Juk tai ligoniai, galima 
sakyt.

—Kaip tai ligoniai? Juk 
jie neguli, o gali vaikščiot.

—Gal, tu, mama, nežinai, 
kad didžioji dalis ligonių vaik
ščioja. Labai mažai yra ligų, 
kurios verčia sergantį gulėt.

—Ne, dukrele, aš dar ne
mačiau, kad ligonis galėtų 
gerai vaikščiot, valgyt ir link
smintis.

—Kaip tai nematei? Argi 
neteko niekad matyti bepro
čio, girtuoklio?1

—Tiesa, beprotis net per
daug smarkus, bet girtuoklis 
visai nusilpnėja ir guli kur 
patvoryj.

—Taip, mama. Kada jis 
apsigena, tuomet guli, o kaip 
išsipagirioja, tuomet ir vėl 
išrodo sveiku, nors girtybės 
liga pilnai yra jį apėmus. Pa
imkime, pavyzdžiui, džiovi
ninką. Kitą sykį nė nema
nytum, kad jis turi džiovą, 
vienok ji atlieka savo darbą 
jo kūne ir greitai paguldo į 
grabą.

—Argi tu lygini, mergai
te, senbernius prie tokių li
gonių?

—Negaliu sakyt, kad ir 
senbernių tarpe nesiranda 
sveikesnių žmonių, bet kiek 
aš prisižiūrėjau, man netoli 
visi išrodo nenormališkais. 
Juk didžiausis-skaitlius pa
leistuvių, kaip vienas vokie
tis daktaras apskaitliavo, 
randasi senbernių tarpe. Ne
daug jų rasi, kurie neleistus! 
girtuokliauti. O jų kalba ir 
pasielgimai, rodos, sakyte 
sako, kad jie sudėti yra vien 
tik iš kokių-tai šokinėjančių 
nervų.

—Teisybę, Rožyte, kalbi. 
Vienas senbernis ateidavo į 
salę ir vis lįsdavo prie manęs 
kalbėt. Aš, būdavo, negaliu 
nuo jo atsikratyt. Pliauškia 
visokius niekus, tai perdaug 
nusiminęs, tai perdaug link
smas išrodo. Nors senas jau 
buvo, o vis nori nuduoti jau- 
.ną vaikėzą, kas labai biauriai 
išrodė.

—Matai, mama, tu pati 
jau patėmijai, kad senberniai 
nėra normališki žmonės.

—Bet kad ir senmergės to- 
kios-pat.

—Neteisinu ir senmergių. 
Jos taipgi nėra pilnai svei
kos.

—O kasžin, kodėl taip pa
sidaro?

—Aš ne profesorius, ma-

ma, ir pilnai išaiškint nega
liu. Bet praktika parodo, kad 
šeimyniškas gyvenimas žmo
gų palieka normališku. Šei
myniškas gyvenimas yra da
limi žmogaus gamtos. Ir jei 
žmogus negyvena taip, kaip 
gamta jam liepia, ji baudžia 
jį už tai. Gamta neleidžia 
žmogui perdaug sušilti, per
daug sušalti, badauti ir per
sivalgyti, liepia jam kvėpuot 
ir 1.1. Kaip tik žmogus ne
pildo gamtos paliepimų, tuoj 
ji atima nuo jo gyvastį arba 
sveikatą.

—Gerai, mergaite. Tu sa
kai, kad vyras turi apsives t 
ir gyvent šeimyniškai, jei jis 
nori pasilikt normališku. Bet 
vyrai sako, kad jų žmonos 
yra apsileidėlėmis ir tinginė
mis. Kaip anas vaikinas, ką 
rašo laišką... Juk paskui mai
tink ir dar pats namuose 
dirbk.

—Man rodos, mama, kad 
vyrai yra didesniais tingi
niais ir apsileidėliais, negu 
moters.

—Kaip tai?
—Neretai pati ir vyras dir

ba kur-nors per dieną. Su
grįžo vakare namo ir moteris 
turi dar apsiskalbt, valgius 
pagamint ir visą tvarką na
muose padaryt. Vyras tan
kiausiai nepadeda. Jis sau 
tingi,namo sugrįžęs, o ji turi 
triūsti.

—Bet ne visos moters ei- 
• na dirbti.

-Taip, ne visos, mama. 
Mat, ne visos gali atlikti ke
lių žmonių darbą. Juk na
mų darbas, jei jį nori atsa
kančiai atlikt, tiesiog paalsi- 
na žmogų. Virimas, skalbi
mas, daiktų valymas ir su
tvarkymas, tinkamo maisto 
pritaikymas, vyro svečių pri
ėmimas ir kiti menkniekiai 
padaro viena milžinišką dar
bą, kuriam reikia daug jiegų, 
žinojimo ir kantrybės. Na, o 
čia pridėk vieno ar daugiau 
kūdikių auklėjimą. Jei ta pa
ti moteris turi ir namų tvar
ką vest ir kūdikį auklėt, tai 
jau ji dirba už du. O jei dar 
priminti tas moteris, kurios 

; ir rūbus sau bei vaikams su- 
> kurpi. Tik beprotis, kokis-nors 
L senbernis gali tarti, jog mo

ters tinginės ir apsileidėlės.
—Gut, mergaite. Teisybę 

kalbi.
—Čia reikia neužmiršt, kad 

moters apsirengimas, plaukų 
susitaisymas ir abelnas savęs 
prirengimas taip, kad vyrui 
patikti, atima gana laiko ir 
jiegų. Juk tai ne vyrui užsi- 
maut vieną-kitą daiktą — 
ir gatavas.

—Kasžin kas barškina į 
duris, Rožyte. Tu man kitą 
sykį užbaigsi apie tai kalbėt, o 
o dabar pažiūrėk: gal, kokis 
senbernis, ausį prie durių pri
kišęs, klausėsi, ką męs kal
bėjome.

. —Gali but. Tuo geriau... 
Einu.

MAISTAS. “TYLĖK!”
Per tūkstančius arba mili

jonus metų žmogus išėjo iš 
gyvuliško stovio ir liko dva
sišku sutvėrimu. Žmogaus 
negalima sulygint su mecha
niška mašina, nes jis turi va
lią. Jo negalima lyginti prie

ŠALTAS VALGIS.

Išvirk ir išsunk žemvuo- 
ges. 2 puoduku tos sriubos 
įpylk į indą ir pridėk 2 puo
duku virinto vandens.

į kitą indą įpilk 2 šauk
štuku susmulkinto želatino 
ir 3 šaukščiukus cukraus. į kitų gyvūnų, nes jis turi išto- 
Užpilk šalto vandens ir bulintą mintį, kuri atsižymi 
lai stovi 5 miliutas. Tuo-, įvairiomis ypatybėmis; jo ner- 
met užpilk 2 šaukštu virinto 
vandens ir gerai išmaišyk, 
kad neliktų gabalų. Tą mi
šinį įpilk prie žemvuogių sriu
bos ir vandens. Išspausk sy
vus iš vienos citrinos ir įpilk 
prie mišinio. Tuomet jį vi
rink 3 minutas, po ko padėk 
prie ledo. Kaip jis atvės ir 
pradės darytis tirštesnis, tuo
met indą, kuriame mišinys 
randasi, padėk ant ledo ir 
imk plakti. Kada gerokai 
sutirštės, tuomet išplak vie
no kiaušinio baltimą ir,

vų sistema tiek jautri ir to
bula, kad jis gali juoktis.

Mūsų skaitytojai atsimena 
straipsnį ‘'Kalbantisšuo”. Jo 
autorius parodė, jog kiti gy
vūnai ’negali ir vargiai kada 
galės kalbėt, nes kalbai rei
kalinga mintis, o ne tik gy
vuliškas instinktas.

Taigi žmogus skiriasi nuo 
kitų gyvūnų: jis turi mintį ir 
kalbą, kuri nuo minties paei
na.

giausių žmogaus įrankių. Sa- 
■ sumaišius jį su puse puoduko vo žodžiais žmonės gali pasi- 
smetonos, įpilk ir vėl plak, dalyt žinojimais, patyrimais, 
Kada matai, jog jau gana mintimis; gali išreikšti vie- 
tirštas, palik stovėt šaltoj 
vietoj, kad neištirptų, jai ne
gali tuoj viso suvalgyt.

Viktorija Norbutaitė 
Norton, Mass.

SUŠALDYTA SMETONA 
(ice cream).

Kad sušaldyt Smetoną, rei
kia turėt tamtikrą indą, kurį 
galite gaut už 2, 3, 4 ir dau
giau dolerių. Anglai tą in
dą vadina ice cream freezer. 
Ten bus vieta Smetonai įpilt, 
ledui įdėt ir kitos prietaisos. 
Indas Smetonai rasis viduryj, 
kurį turėsite apdėt susmul
kintu ledu ir sukti, už ran
kenos paėmę. Bet labai il
gai imtų, kol sušaldytų Sme
toną vienas ledas; su juo rei
kia maišyt druską. Tos drus
kos galite gaut už kelis cen
tus gana daug. Anglai ją 
vadina rock-salt, o lietuviai— 
stambiąja druska. Tik ne
reikia jos pilt ant ledo daug, 
nes tuomet išeitų ir Smetona 
sūri, kadangi druska pereina 
per geležį. Ledas tirpsta, 
todėl jo vis reikia pridėt, kad 
indas su Smetona neliktų 
nuogas.

Kaip užtaisyt indą ir kur 
pilt Smetoną, apie tai gali 
jums paaiškint indo parda
vė j ęs.

Čia męs paduosime nuro
dymus, kaip pasidaryt įvai
rios rųšies sušaldytos Smeto
nos. Jei norite daugiau, tai 
galite visko dėt du ar tris 
sykius daugiau.

SUŠALDYTA SMETONA SU 
ŽEMVUOGEM.

IĮ kvortos žemvuogių;
2Į puoduko cukraus; -
2 puoduku tirštos Smeto

nos;
3 puodukus pieno;
1 šaukštą vanillos.
Numazgok ir sugrūsk žem- 

vuoges. Įdėk į jas cukrų ir 
leisk jam ištirpti. Iškošk per 
retą koštuvą, kad tik sėklos 
jame užsiliktų. Pridėk Sme
toną ir pieną ir šaldyk.

SUŠALDYTA SMETONA 
ČOKOLADU.

IĮ lentutės nesaldaus šo
kolado;

į puoduko karšto vandens;
1 kvortą tirštos Smetonos;
1 puoduką cukraus:
1 šaukštą vanillos..
Šildyk šokoladą ir vandenį, 

kol gerai ištirps. Tuomet 
įpilk į smetoną. Pridėk cu
kraus ir vanillos ir šaldyk.

su

išro-

KARE.
Apie pusę šimto mėty at

gal ant šio kontinento buvo 
didelė karė. Iš nesuskait- 
liuojamų vietų žmonės metė 
savo darbą, namus ir šeimy
ną ir ėjo atlikt savo pareigą. 
Jie ėjo į girias, kalnus ir ant 
kelių mušt priešų. Kvepian
tis oras prisipildė parako dū
mų ir smarvės.

Tuomet žmonės manė, kad 
užmušt kitokios tautos bei 
šalies žmogų yra didelė gar-

Nauja užduotis 
mokslui.

siškoji pusės tik tuomet to
bulinasi, kada jas leidi veik
ti, tai jokiu būdu neturime 
draust vaikams kalbėt.

* * •t-
Nemažiau brutališku

do ir tokis pasielgimas, kada 
žmogus žmogui neleidžia iš
reikšti nuomonių. Tiesa, yra 
išimtini atsitikimai, kada rei
kia sustabdyti kito kalbą, da- 
leiskime, jei laiko stoka, jei 
vietoj tikrojo dalyko kalban
tysis kalba apie visai paša
linius dalykus, jei jo kalba 
tiek nešvari ir aštri, kad ga- be, nes jie patįs protaut svei- 
li užkenkti žmonių jausmams kai nemokėjo, o klausė vadų, 
ir dorai ir t. t. Vienok, jei Bet po tūlo laiko juos visus 
žmogus pritaikytose aplinky- suvienydavo mirtis, 
bėse išreiškia savo mintį ki
tam bei kitiems, tuomet jam 
turi būt leista kalbėt.

Jeigu tu į žmogų rėksi 
“Nutilk” tuomet, kaip jis

. Kaip 
Pietinės, taip ir Šiaurinės da
lies gyventojas krisdavo ir 
palikdavo verkiančią motiną.

Tai buvo 50 metų atgal. 
Bet Amerikos gyvenime vėl

išreiškia tau nepatinkamas pradeda palengva atgyt se- 
Kalba yra vienas iš galin-' nuomones, tuomet jis turi to- noviškas žvėriškumas. SauSau-

nas kitam savo džiaugsmus, 
skundus, rūpesčius, meilę, 
neapykantą; gali pakviesti 
vienas kitą į talką, pagelbą; 
gali iššaukti vienas kitame 
užsidegimą, gailestį, norą ir 
t. t.

Ačiū kalbai žmonės pasek
mingai mokinasi, veikia ir 
lieka šios planetos viešpa
čiais.

—Žiūrėk,Mare: man Jonas 
pirštines nupirko. Matyt, jis 
mane myli, — gyrėsi Agota 
savo draugei.

—Kokis Jonas?—užklausė 
Marė.

—Ogi Petro Kumpiaus sū
nus,—atsakė Agota.

—Tai dabar matau, dėlko 
jis nuo manęs jas išviliojo. 
Matyt, pats neturėjo už ką 
tau nupirkti,—atsakė Marė.

K.S.Karpovič.

aiš- 
kad 
kal- 
kad 
turi

Kas diena vis kas-nors pri- A 
sideda prie mokslo ir ištiri- 7^- 
mo apie žmogaus protą irkū- 
no ypatybes. ■

Dabar Europos mokslinčiai 
užimti tirinėjimu lenkės Sta
nislavos Tomeik’iutės, kuri . 
turi savyj perdaug magnetiš
kos pajiegos.

Ji daro parodas, daktarui 
Ochorovičiui vadovaujant. 
Daugelis mokslinčių, tarpe 
kurių garsus elektros ir abel- 
nai chemijos žinovas Williams 
Crookers, tėmija jos ypaty
bes- Vii

Kada ji lieka užhipnotizuo- 

prie savęs bile kokį daiktą, 
m j 
nas reporteris rašo, kad prieš 
ją gulėjusi pirštinė. Kaip tik 
Tomčik’iutė pažvelgus 1 ją, 
pirštinė susirangiusi, pakilu-. 
si į orą ir nulėkusi į paskirtą 
vietą. Stanislava Tomčik’iu
tė gali be kliudymo pakelt 
pianą nuo žemės 18 colių. 
Kada ant svarstyklių padeda 
pusėtinai sunkų daiktą, tai 
užtenka jai pakelt ranką prie j 
kito svarstyklių galo, Kad f 
daiktas su svarstykle tuoj pa
sikeltų.

Mokslinčiai sprendžia, kad 
jos kūne ar smegenįse yra iš- . 
sidirbę tokie keliai, per ku
riuos plaukia stipri jiegos > į 
sriovė. O jiega, kaip jau ir 
“Laisvės” skaitytojai girdė
jo keliuose straipsniuose, ga-.: 
Ii apsireikšti įvairiuose pavi- į 
dainose. Jei elektra padaro 
karštį ir šaltį, sudrūtmančią, 
ir ardančią ypatybę, šviesą ir 
spėką, tai ta pati spėka gali 
pagimdyt žmogaus organiz
me taipgi įvairias jiegos for
mas. -JI;

'■
ta, tad įgyja galę pritraukt 
ne savęs one aviu Luun.14, •. 
e judindama jo rankom. Vie-

kią- pat tiesą paliept ir tau dykles ne naikinamos, o vis 
nutilt, kada tu išreiški sava- labiau pagerinamos 

tankiau kalbama apie
Tartum nieko nėra geres

nio, kaip vėl suteikti moti
noms mirčių užrašų lapą, tarp 
kurių ji atras ir to vardą, ku
rį ji išauklėjo ir neaprube- 
žiuotai myli.

Mokyklose stengiamasi į- 
kvėpti vaikams tokio patrijo- 
tizmo dvasia, kuris smirda 
paraku ir blizga ant jo žmo
gaus kraujas.

Juk yra daug geresnių ke
lių tobulinti žmogaus protą 
ir užduoti jam darbą.

Tūkstančiai klausimų laiko 
prislėgę žmoniją ir verta yra 
prieš juos kovoti. Jeigu žmo
gus turi laiko manyt apie ka
rę, lai jis mano apie tą karę, 
kuri laiko mus apsupus.

Jeigu kas turi laiko manyt 
apie karę, lai jis kovoja už 
tas merginas, kurios turi 
šokt nuo devintų lubų ant 
gatvės, ugniai iškilus, arba 
sunykt liepsnose.

Lai jis kovoja už švarumo 
įvedimą namuose ir dirbtu
vėse, nes tuomi kur kas dau
giau naudos šaliai padarys, 
negu mūšio lauke.

t Lai jis kovoja, kad vyrai 
ir moters galėtų gaut tyrą 
vandenį ir orą, sveiką mais
tą ir ganėtiną'butą. Tas žmo
gus, kuris priverstų prista
tyt sveiką pieną kūdikiams 
ir ledą tiems, kurie neturi už 
ką nusipirkt jo, vertas būtų 
šimtus sykių didesnės gar
bės, negu didžiausis karvedis.

Senoviškoji armija yra tik 
menkniekis prieš tą dvide- 
šimtmilijoninę vaikų armiją, 
kurie kas rytas atsikelia ir 
eina į šios šalies mokyklą, 
kad prisirengt į piliečius. Jo- 
kis generolas negali padaryt 
to, ką padaro teisingas ir 
geras mokytojas.

Jis nemokina vaikų, 
jie turi būt nužudyti, o 
kiną juos gyvent ir kaip 
lint geriau gyvent.

Geras mokytojas nemoki
na, kaip skaudinti žmogaus 
mėsą, o mokina, kaip paliuo- 
suoti dvasią, kuri randasi 
žmogaus kūne, ir kaip priver
sti ją atlikt milžiniškus dar
bus.

Tik niekšas išrodo žmogus 
uniformoj, kritusis karės lau
ke, prieš žmogų paprastoj 
sermėgoj, prisidedantį prie 
naudingo darbo ir laiminges
nio gyvenimo tvėrimo.

Šios šalies gyventojai nėra 
laisvais tuomet, kada net jų 
jaunučiai kūdikiai yra žudo
mi ir kankinami dirbtuvėse, 
geležinkelių kompanijų gat
vėse, troškiu oru namie ir 
gatvėse ir sugadintu maistu.

Taigi jei tu turi laiko kal
bėt apie karę, kalbėk apie tą 
karę, kuri turi vertę, kurią 
veda kas dieną milijoninė 
darbininkų armija, idant pa
gerint žmonijos būvį, paliuo- 
suoti iš vergijos jos dvasią jr 
kūną. P. Baublys.

sias. Ištarti žmogui “Nu
tilk!” tuomet, kaip turi lai
ko klausytis, tuomet, kaip 
jis vartoja mandagią kalbą, 
tuomet, kaip jis apie dalyką 
kalbą — reiškia tarti “Būki
me gyvuliais!”

Žmogus yra dvasiškas su
tvėrimas; jis turi idėjas, tik
slus, persitikrinimus. Jis pri
valo netylėti, o išreikšti savo 
mintį kitiems. Protingiau bū
tų į tylinti atsiliepti: 1 ‘Kal
bėk! Sakyk, ką žinai, kaip 
manai, kokius tikslus ir idė
jas turi?!”

Kada žmogus netyli, o iš
reiškia visą savo dvasišką sto
vį, tuomet męs jį pažįstame 
ir galime apsirinkt savo drau
gu arba priskaityt į priešų

*
Žmogaus kūdikis ateina į 

šį pasaulį jau su kalba. Jo 
smegenįs jau moka atskirti 
girdėjimo nervais priimtus 
garsus, jis pats gali išduot 
garsus, nors ir nelabai 
kius. Ne tame svarba, 
užgimęs kūdikis nežino 
bos žodžių, bet tame, 
nuo-pat užgimimo jis
kalbai reikalingas jiegas. Už
tenka pavadint toj ar kitoj 
kalboj kelis sykius kokį-nors 
daiktą, ir jis pats pradės jį 
taip vadinti. Vadinasi, jis 
mokės pats ištarti ir supras
ti, tik jus paduodate jam 
skambėjimo formą. Čia vi
sai nesvarbu, kokios kalbos 
kūdikis mokinamas,—vistiek 
jis turi ypatybę kalbėti.

Nelaimingais jaučiasi tie 
tėvai, kurie augina nebilį kū
dikį. Kokis-nors organizmo 
susigadinimas neleidžia jam 
kalbėt, ir tėvai žino, kiek jis 
nukentės be kalbos.

Taip, męs džiaugiamės,ka
da mūsų kūdikis užgimsta 
sveikas ir gali mokintis žo
džius tarti. Męs džiaugia
mės, kad ir patįs neesame 
nebiliais. Męs suprantame 
kalbos galybę.

Bet neretai męs draudžia
me savo kūdikiams ir vai
kams daug kalbėt.

Jaunuose metuose žmogus 
labiausiai yra rangus tobu
lintis. Nestebėtina, kad tuo
se metuose jis daugiausiai ir 
kalba. Jis netingi, jis nau
dojasi žmogaus gamtiškąja 
dovana ir tuomi tobulina ją.

Suprantama, senesniems 
nuobodžios vaikų kalbos ir 
neinteresingos. Vienok ar pa
klausėte kada savo vaiko, ar 
jam nenuobodi jūsų kalba? 
Tuomet, kaip rėkiate į tuos 
jaunus žmogaus sutvėrimus 
“Tylėk”!“Nutilk!”,ar jus pa
galvojate nors sykį, kad jus 
liktumete skaudžiai įžeistu ir 
baisiai supyktumete, kuomet 
jums palieptų nutilti nors ge- 
riausis jūsų draugas? Jus ga
lėtumėte neišpildyti svetimo 
žmogaus paliepimo, nes jus 
galite save užlaikyt. Bet vai
kas turi nutilti, kada tėvai 
jam liepia. Jis negali išbėgt 
iš tos vergijos.

Jei męs norime, kad viso
kių amžių žmonės leistų mus 
kalbėt ir jei pripažįstame, 
kad žmogaus fiziškoji ir dva

Ką-gi męs galėtume žino
ti apie tą žpiogų, kuris nuo
latos tylėtų? Geriausiuose jo 
darbuose pasitaikytų klaidos, 
o blogiausiuose — gerumas— 
ir męs negalėtume suprast, 
ar jis kenkti ar padėti ko
kiam darbui nori.

Vietoj tarti žmogui “Ty
lėk!”, tark jam “Kalbėk!, 
o aš dažinosiu, kokis tu, ką 
tu žinai ir veiki”.

* *
Žmogus nėra paprasta me

chaniška mašina, kad galima 
būtų jo mintį valdyt pagal 
tamtikrą nustatymą. Žmo
gaus organizme yra laisvai 
veikianti valia. Tamtikras 
smegenų išsitobulinimas su
teikia kelius jiegai pagimdyt 
tokias ar kitokias mintis. 
Daugelyj atsitikimų męs esa
me persilpni kovoti prieš sa
vo mintis, nes jos yra mūsų 
pačių kūno produktu.

Ir kam mums kovoti su sa
vimi tuomet, kada mūsų min- 
tįs nedaro skriaudos kitiems? 
Lai kiekvienas mano savaip, 
lai jis drįsta savo mintis iš
reikšti kitiems!
Laisvoj mintyj gimsta mar

gumai ir ats-iranda naujie
nos. Męs neturėtume tiek 
elektros įvedimų, jei T. Edi
son nebūtų leidęs savo min
čiai veikt laisvai. L. Tolstoj 
nebūtų sutvėręs savo filoso
fijos, jei kas būtų galėjęs su- 
varžyt jo mintį. Pavyzdžių 
galima būtų privest šimtus.

Žvėriškai ir beprotiškai el
giasi visos tos valdžios, ku
rios (įraudžia gyventojams 
laisvai kalbėt. Mintis yra ne
suvaržoma, neaprubežiuo  ja
ma. Ji veikia pati savimi. 
Kad ją labiau ištobulint ir 
priduot jai tobulesnę spalvą, 
jei joje randasi kokios ydos, 
reikalinga yra, kad žmonės 
turėtų tiesą laisvai kalbėtis, 
dalytis nuomonėmis.

Kas tik draudžia žmogui 
laisvai vartot kalbą—vistiek 
ar tai daro tėvai, atskiri žmo
nes, draugijos bei valdžia— 
tas eina prieš žmogaus gam
tą,^ prieš civilizaciją—ir nori 
iš žmonių padaryt gyvulius.
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kad
mo-

Per žmogaus smegenis per- | 
sikošia jiega ir lieka minti-d 
mi. Sykiu ji gali likti ir stip- g 

netizmu. Moksliu- • 
ar vis nepasiseka

nu ma, 
čiams
aiškiai ištirti, kas teikia Tom- 
čik’iutei tokią jiegą, nes sme- ; 
genų apdirbtoji jiega (min
tis) nėra matoma. Tikima, J? 
kad bus tai ypatingai išsivys-..?; 
čiusių smegenų veikimas, t, 
y. jų perdirbta jiega, apsi-V 
reiškianti magnetizme. r j

Apie laikraštinio- 
kų suvažiavimą.
Antrojo laikraštininkų su

važiavimo rengėjai pasirodė 
tiek nemandagiais, klJ 
pakvietimo į suvažiavimą-ne-. 
prisiuntė tūliems laikraš 
čiams. O gal, to reikalauja 
jų etika...

Mums netaktišku išrodo ir 
vietos paskirimas suvažiavi
mui be nubalsavimo visų, 
dalyyaut apsiimančių, laik
raščių. Tuo labiau, kad su- 
važiuot kviečiami ir visuome
nės veikėjai, o tų tai didžioji 
dalis yra Naujojoj Anglijoj. 
Argi neparankiau būtų ir Vėl 
į Brooklyną suvažiuot, nes 
tai centras lietuviškų kolio- 
nijų?

Kadangi svarbiausiu šuva- f 
žiavimo klausimu, kaip jau ; 
girdėt, bus laikraštijos etika, 
tad jame turėtu dalyvaut 
nemažas bendradarbių ir re
daktorių skaitlius, nes tūlų 
mūsų laikraščių leidėjai eti
kos klausimą dar labai ma 
žai supranta. Etika m 
kur kas sunkesnis mokslas, 
negu mokėjimas teisin
gai rašyt. Na,o jei suvažiuos 
ir šįmet netoli vien tik leidė
jai ir ims etikos mokytis tik 
suvažiavime, arba savo pri 
gimtąją" etiką piršti leter 
turai?

Męs patariame senesniems 
laikraščiams pasiųsti savo 
lėšom bent po kelis bendra; 
darbius, o nauji laikraščiai 
pasiųs nuo savęs nors mažes
nį skaitlių.

Lai suvažiuoja tikri laik
raštininkai, kūne turi prak 
tiką savo darbe ir pažįsta 
laikraštijos užduotis ir etiką. 
Lai įvyksta laikraštininkų 
suvažiavimas,_ o ne beveik 
vien tik leidėjų. Ir lai n( 
puotauti suvažiuoja, o atlik 
ti svarbų darbą ir pasiryžt 
tikrai pildyt savo nutarimus, 
tuomet ir męs su savo keliais 
bendradarbiais apsiimsime 
mielai pribūt į tokį laikraš 
ninku suvažiavimą.

ad net
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Ekonomiškoji Evoliucija.
?•* Pagal Ed. BarnStalną parašė P. Posmyla.

(Tąsa.)
Ir taip, kapitalistas padaro su amat- 

ninku sutartį, sulyg kurios pastarasis pa
dirba žinomą tavorą didesniam ar mažes
niam skaitliu j. Pirmučiausiai kapitalis
tas duoda amatninkams tiktai žalią mede- 
gą, o ne darbo įrankius; jis priverčia juos 
apdirbti tą žalią medegą, o produktus pa
skui parduoda. Paskiaus jis suteikia jiems 
jau ir darbo įrankius, bet ta aplinkybe da 
neperkeičia paties amatninky darbo cha- 
rakteriaus. Pramonija pasilieka smulkia 
amato namine išdirbyste. Amatninkai nu- 

• stoja dirbę vien tik pagal užsakymą, jie 
nėra taipgi savistoviais tavory išdirbėjais, 
o dirba vien tik kapitalistui. Tokia iš- 
dirbystės forma gauna vardą manufak
tūros. Pirmam savo įvykimo laike jai 
prisiėjo išlaikyti sunkią kovą prieš cechus, 
kurie joje matė pavojingą sau konkurentą 
ir stengėsi visomis jiegomis užkenkti jos 
išsivystymui. Tas tankiai privertė manu- 
faktūristus apsistoti tokiose vietose, kur 
nebuvo tvirty cechiniy organizacijy ir kur 
amatninkai neprigulėjo prie cechy. Ant 
daugiau vėlesnio išsivystymo laipsnio ma- 
nufaktūristai pradeda centralizuoti išdir- 
bystę fabrikos namuose. Bet tos fabrikos 
mažai turėjo panašumo į dabartines. Jose 
nebuvo nei dideliy mašiny, nei kiek-nors 
žymaus darbo padalinimo. Buvo tai pa
prastai mažiau ar daugiau dideli rūmai, 
kur amatninkai dirbo vienas pagal kitą be 
jokio darbo padalinimo. . Bet jau tas vie
nas faktas, kad išdirbyste buvo centrali
zuota atskiruose rūmuose, greitai parodė, 
kad galima pereiti prie daugiau smulkaus 
darbo padalinimo, sulyginant su senovi
niu amatu, ir sutvert darbininky kadrus 
(žinomą skaitliy), specijališkai išmokyty 
ranky darby. Tie darbininkai-specijalis- 
tai galėjo padaryt, ačiū progresui darbo 
padalinime, savo darbo daugiau ir pigiau, 
sulyginant su ta gadyne, kada kiekvienas 
darbininkas išdirbdavo visą produktą vie
nas. Tokis darbo paskirstimo procesas 
sykiu su išdirbystės nuolatiniu išsivysty
mu privedė prie vartojimo gamtos jiegy, 
atliekant tuos dalinius, pagerintus ir spe- 
cijalizuotus darbus. Atsirado darbo įran
kiai, pagreitinanti išdirbimo procesą su 
pagelba visokios ryšies mechanizmy. Iš- 
pradžiy tie mechanizmai buvo varomi 
žmogaus jiega; vėliau pradėjo vartoti 
vandens puolimo jiegą, ir, galy gale, ka
da tos jiegos nevisur rados užtektinai, iš- 
dirbystėj pradėjo vartoti vandens garo 
pajiegą.

Tame aprašomos gadynės laike smar
kiai išsivystė jūriy vaizbos susinešimai. 
Liko atrasta Amerika; įvairiausios bran
genybės buvo parvežamos iš užjūriniy ša- 
liy į Europą, o iš pastarosios buvo siun
čiama į ten Europos darbo produktai. Tas 
privedė prie tolimesnio vaizbos susineši- 
my augimo, o sykiu ir pinigy valdžios pa- 
sididinimo. Senovinis amatas pasirodė 
negalinčiu užganėdinti rinkos reikalavi
mus. Jis liko išdalies eksproprijuotas ka
pitalo ;senovinis savistovis meisteris amat- 
ninkas pavirto į samdomą darbininką. Iš 
kitos pusės, pardavimas darbininky jiegy 
didinosi ačiū didžiosios žemvaldystės au
gimui. Ūkininkai buvo nuvarinėjami nuo 
jy apgyventy viety, kaimo darbininkai 
miniomis traukė į miestą, ir tokiu būdu 
samdomy darbininky skaitlius užaugo 
stebėtinai didelis. Tai buvo atsiradimo 

—didelės proletarijy luomos laikas, t. y. be- 
turčiy darbininky, gyvenančiy iš pardavi
mo savo darbininkiškos jiegos.

Žodis “proletarijatas” yra lotyniškos 
kilmės; jis atsirado senoviniam Ryme. 
Paliekant šalyj klausimą apie patį jo atsi
radimo procesą, reikia pasakyt, kad impę- 
ratoriy gadynėj jis reiškė ne vergą, o lais
vą, nupuolusį “ant dugno” pilietį. Pro
les—tai elgeta driskius, tankiausiai par
duodamasis žmogus, gyvenantis, pagal 
išsireiškimą žymaus ekonomisto Sismondi, 
visuomenės lėšomis. Ir ta nauja visuo
menės luomą, susidedanti nė iš laisvy dar- 
bininky, nė iš savistoviy išdirbėjy, bet 
taipgi ir nė iš vergy, ir vadinosi “proleta- 
rijatu”. Bet didelis skirtumas tarp nau
jos gadynės proletarijato ir senovinio pro
letariate yra tame, kad dabartinis prole
tarę atas darosi visuomeniškam išsivysty
me svarbiausiu tos visuomenės grūpos ele
mentu, kurios lėšomis gyvena visa visuo
menė. Beabejonės, tokį rezultatą negali
ma pasiekt išsyk: da ilgą laiką net pro- 
gresyviškose šalįse didelė gyventojy dalis 

- buvo užimta kaimo ūke.
Pasistengsime suvesti į krūvą svar

biausias skirtingas kapitalizmo žymes pir

moj jo išsivystymo stadijoj. Miestuose 
męs sutinkam proletarijatą, neseniai nu
stojusį nuosavybės ir esantį ant labai že
mo išsivystymo laipsnio, paskui męs tu
rim didelį vaizbos kapitalą, manufaktū
ros pradžią, fabrikos išdirbystės pradžią, 
aiškiai apsireiškusį pinigu viešpatavimą. 
Bet sykiu su tuom didžiausioji gyventojų 
minia yra užimta da kaimo ūke. Toliau 
męs sutinkam toj gadynėj senovinės šei
myniškos bendrijos likučius. Tiesa, jos 
siauras charakterius nustojo savo aštrumo 
kaip tiesy, taip ir ekonomiškame atvėjuje: 
maino išsivystymas jau pramušė joj nedi
delę skylę. Pirmosios kapitalizmo išsivy
stymo stadijos įtekmė ant žmonių miniy 
ištikro turėjo pasibaisėtiną charakteriy. 
Darbininky klesa papuolė nežmoniškam 
išnaudojimui. Ji neturėjo jokio nuo 
to apsiginimo. Cechai išsiskirstė arba 
skirstėsi iš tos priežasties, kad jie įgavo 
suvis reakcijonišką būdą. Piniginė ūkė 
gulė vis daugiau ir daugiau sunkesne naš
ta ant kaimo gyventoju pečiy. Turty su
rinkimas kilo tiktai miestuose, bet ir čia 
pinigai patekdavo į atskiros turčiy luomos 
rankas. (Toliau bus).

Susirašinėjimas.
»

K. Ar teisingiau rašyt s o c i j a 1 i s - 
tas, ar socialistas?

A. Luputis.
A. Teisingiau būty rašyt socialis

tas, nes tai lotyniškas žodis ir taip rašo
si lotyniškai, vienok tuomet lietuviai tar
ty socelistas, nes i a lietuviškai tariasi 
kaip e. Jei norime, kad lietuviai iš tarty 
jį taip, kaip jis lotyniškai skamba, tai rei
kia rašyt socijalistas. Taigi lietuviš
koj kalboj teisingiau bus rašyt socijalis
tas. Juk męs nerašome kopia, gracia, o 
kopija, gracija.

K. Kaip istorija gali žinoti apie tau- 
ty užsiėmimą, tikėjimą ir kitus dalykus, 
jei senovėj rašto nebuvo?

V. A. Z.
A. Labai gilios senovės istorija aiš

kiai nežino, arba turi visai nedaug daro- 
dymy apie žmoniy gyvenimo būdą. Gi
liausiai į senovę nužengti leido istorijai1 
geologiški kasinėjimai ir atradimai seno
vės liekany žemės sluogsniuose, iš ko ga
lima suprast, kokius darbus žmonės dir
bo, kaip jie išrodė ir kaip jie gyveno. Apie 
seniausiy žmoniy religiją istorija jokiy 
darodymy neatranda, todėl mano, jog jie 
neturėjo jos. O apie egyptiečiy, babilio- 
niečiy, rymiečiy, graiky ir kity gyvenimo 
būdą ir religiją istorija jau drąsiai kalba, 
nes liko surasti užrašai ant akmens, jero- 
glifais vadinami. Juos jau perskaito mo
kyti žmonės. Iš jy matos, kokius dievus 
tuomet žmonės garbino, kaip garbino, 
kuomi jie užsiėmė ir 1.1. Piramidos,sfink
sai, mumijos ir kitos liekanos su užrašais 
parodo senovę. Be to, istorija tėmijaįlau- 
kiniy žmoniy vystymąsi ir atranda,kad jie 
tokiais-pat keliais žengia, kaip rymiečiai 
ir kiti. Legendos, pasakos ir užsilikę išsi
tarimai taipgi biskį prigelbsti.

Jei nori, vargdieni...
Jei nori, vargdieni, valgio skanaus, 

Jei meldžia pienelio vaikai nelaimingi, 
Nueik pažiūrėti, ką valgo turtingi,

Išsunkę iš tavo darbo sunkaus...
Jei rūbai nuplyšę, dėvi prastai, 

Ir tavo vaikučiai basi bėginėja... 
Žiūrėk, kaip tie ponai gražiai važinėja;

Juos kailiai brangiausi dengia šiltai.
Jei naginės kiauros, dar ko-nors reik, 

Pritrukai daiktelio labai reikalingo, 
Nueik pažiūrėti į miestą turtingą,

Pažvelgk, pasidžiaugk... Tau nieko 
[nereik...

Jei moters vaitoja, sunkus laikai, 
Ir vargas beširdis baisiausiai prispaudė; 
Žiūrėk, tavo rankos ką ponams išaudė;

Jy rūmuose linksmu, šlama šilkai.
Jei trokšti daugiau, kaip dirbt ir mie- 

s . lsot> 
Jei nori į svietą plačiau pažiūrėti, 
Jei nori sau dvasišką laisvę turėti,

Gali svieto tvarką keikt... ir raudot...
Jei nori draugautis, ilgu vienam; 

Nueiki, kur puotoj gražus sus’ėjimas; 
Kur šoka, dainuoja linksmiausis jaunimas;

Bet veltui... Ten linksmu tik turtin
gam...

Tik vieną nelaimę, brolau, atmink: 
Už pinigus perkamos svieto gėrybės, 
Per juos yra siekiamos meilės saldybės...

Tai liūdnas dalykas... bet atsimink...
Jovaras.

Nuo kokių vaiki= 
nų šalintis?

Gerai žinau, kad randasi 
tokiy vaikiny, kurie veda ne
gerą gyvenimą ir deda viltį, 
kad po apsivedimo jį pataisys 
jo žmona. Neretai kokis-nors 
girtuoklis, pasileidėlis, taba
ko mėgėjas, tinginys, žvėriš
ko charakteriaus žmogus nei- 
kiek nesistengia pasitaisyt, 
būdamas vaikinu. Mat, pasi
tiki, kad pačios užduotis yra 
padaryt vyrą geru, todėl pa
sitaisymą atideda iki po ves- 
tuviy.

Prie progos ištarsiu, kad 
tik retas vaikinas pripažįsta 
save netobulu. Tankiausiai 
visus savo pasielgimus ir 
būdą jis pripažįsta šventai 
gerais.
- Moteris yra silpnesnė; vy
ras visuomet verčia ją jo klau
syti, o jei ne, tai bent jis ne
pasiduoda jos įtekmei taip 
greit, kaip moteris — jo, ka
dangi jis vartoja kur-kas 
žiauresnius kovos įrankius. 
Velyk lai ir manyt nemano 
nė viena mergina, kad jai pa
vyks perverst į kitokį, tai yra 
pataisyt vyro charakteriy ir 
sutvarkyt kitaip jo pasielgi
mus po ištekėjimo. Daugiau
siai vyras pasiduoda pataisy
mui prieš apsivedimą, o ne 
po jo. Jei tau nepatinka kas, 
kol jis yra vaikinu, tuo aš
triau tas nepatikimas apsi
reikš po vestuviy. Neeik nie
kad už tokio vaikino, kurį tu 
matai negeru esant, nes ne 
tavo jiegom jį pataisyt. Gal 
iš tūkstančio vienai moteriai 
pavyksta išmokyt savo vyrą 
pagal jos supratimą, bet ir 
tai abejotina.

Reikia šalintis nuo tokiy 
vaikiny, kurie save stato 
augščiau visy kity, kurie sa
ve myli daugiau, negu ką- 
nors kitą. Tokie saumyliai 
tik trupučius nuo savo stalo 
meta kitiems. Nedaugiau 
gausi ir tu meilės nuo tokio 
vaikino, likusi jo pačia. To
kis žmogus, kuris tik save 
myli, save giria, save skaito 
augštesniu už kitus, netinka 
šeimyniškam gyvenimui, ku
riame pilna harmonija vieš
patauja tik tuomet, kada vy
ras ir pati yra duosnys vie
nas kitam meilėj. Vyras, tik 
save mylintis, yra tironas ir 
despotas šeimynoj.

Panašius saumylius mer
ginos gali greitai pastebėti iš 
jy pasielgimy ir kalbos.

Reikia šalintis nuo ty, kas 
yra labai išlaidus. Jei jūsy 
vyras bus išlaidus, jis praleis 
visą arba bent didelę dalį sa
vo uždarbio ir tu su vaikais 
turėsi gyvent skurde. Išlaidu
mas jo tankiausiai apsireiš
kia tame, kad jis yra saumy- 
lis: jis nori įsigert, pasivaži- 
nėt, abelnai, praleist smagiai 
laiką, o kaip gyvena jo pati 
ir vaikai, jis nepaiso, nes sa
ve daugiau myli už juos.

Šalinkis nuo ty, kas me
luoja. Melas yra ženklas vi- 
sokiy negerumy. Jei žmogus 
drįsta meluot, jis nėra augš- 
tos vertės, jis pats savęs ne- 
guodoja, — jis padarys viską 
ir pameluos. Jam negali už- 
sitikėt, nes niekad nežinosi, 
ar jo žodžiai yra teisybė, ar 
melas, o toj šeimynoj, kur 
vienas kitam neįtiki, negali 
būt santaikos ir gerovės.

Saugokis tokio vaikino, ku
ris maino savo žodį. Jeigu 
jam lengvai mainosi duota
sis žodis prieš vestuves, gali 
tikėtis, kad ir po vestuviy jis 
mainysis, o tuomet bus per- 
vėlu apsižiūrėt.

Reikia šalintis ir nuo šykš- 
čiy vaikiny, kurie yra pasiry
žę tik turtą krauti, net patįs 
save skriausdami maistu, bu
tu ir 1.1. Labai sunku bus 
nuo jy išmelsti reikalingą su
mą maistui ir kitiems išmo
kėjimams.

Marė Vaitėkaitienė.

Šypsokis ir juokis!
Pasinaudodami vieno ne- 

dėldieninio laikraščio straip
sniu ir savo patiri mais, męs 
čia pakalbėsime apie šypsoji- 
mąsi ir juoką.

Jau kelis sykius męs pri
minėme skaitytojams, kad 
žmogus yra vienintelis gyvū
nas, kuris gali juoktis.

Bet nevisuomet ir ne kiek
vienas juokas ir šypsojimas! 
būna geras ir gražus.

Leiskite jūsy paklaust: ko
kis šypsojimasi yra dailiau- 
sis? Prieš mūšy išaiškinimą 
apsistokite ir bandykite pa
tįs atsakyt.

Šypsojimasi turi savyj daug 
gražumy ir daug reiškimy. 
Labai dailu, kada sena moti
na šypsosi, išgirdus apie jos 
sūnaus išaugštinimą, arba, 
kada senas tėvas šypsosi, 
girdėdamas apie jo vaiko 
garbės vertą nuveikimą.

Gilus šypsojimasi matosi 
ant veido mokslinčiy, kada 
po ilgo ir sunkaus tirinėjimo 
jiems pasiseka pasiekt tei
singus rezultatus.

Kaip laimingai nusišypso 
garsys astronomai, matemati
kai, filosofai ir kiti mokslin
čiai, kada po ilgo, sunkaus ir 
abejotino darbo pasiseka 
jiems prieit prie klausimo iš
rišimo! Juk laimingai šyp
sojosi Newton, kuriam nuo 
minties ištirti lapy žemyn 
kritimo priežastį prisiėjo iš
augti į tokį milžiną, kuris iš
rišo pritraukimo įstatymus, 
darodė, kodėl viena planeta 
nesusiduria su kita.

Lipšnus ir degantis šypso
jimasi apima jauną vaikiną, 
kada jis susipažįsta su per- 
gera dėl jo mergina. Jis jau
čiasi laimingiausiu žmogumi 
pasaulyj,nes šypsojimasi taip 
sutaiso jo kūną. Ir mergina, 
kuri su juo susipažino, taipgi 
jaučiasi kokį-nors Kolumbą 
sutikus. Labai gražus yra jos 
pasididžiavimo šypsojimasi. 
Kad jis gaiety pasilikt ant- 
visad!

Žmonės labai tankiai pa- 
pildyty žudystes, sunaikinty 
daug laiko ir savasties nuo
latiniam piktume. Milijonai 
susipykusiy pory persiskirty, 
tėvai išsižadėty vaiky, drau
gai pertraukty ryšius, ben
drai sustabdyty darbą, jei ne 
šypsojimasi. Didžiausiai įpy
kusi, pasiryžusį prie nusižu
dymo, žudystes ir kity nedo- 
ry darby žmogy priversk 
šypsotis, ir jis liks geras. 
Šypsojimasi turi daug reiški- 
my. Žmogus, kurio kepurė 
nukrito ir liko vėjo vejama, 
šypsosi todėl, kad šypsosi 
praeiviai. Žmogus, kuris nu
puolė žemyn ir tuomi priver
tė nusišypsot arti esančius, 
šypsosi ir pats. Vienoj mi- 
nutoj išnyksta jo piktumas, 
arba ir užgimt nespėja.

Kas gali išreikšti to šypso- 
jimosi augštumą ir laimę,ku
ris apsireiškia, kada vaikas 
ar mergaitė įgyja pirmus 
“vyriškus” ar “moteriškus” 
rūbus! Jokis dangus nepa- 
dary ty tiek smagumo šitiems 
jaunučiams, kokį jie turi iš 
pasididžiuojančio šypsojimo- 
si.

Tiesiog negalima atrasti 
vardo tam šypsojimuisi, ku
rį išreiškia pirmą sykį kūdi
kis. '

Šitas šypsojimasi ir atlie
piantis motinos šypsojimasi 
yra labiausiai dailiu ir bran
giu daiktu pasaulyj. Pirma
sis kūdikio šypsojimasi yra 
jo įžengimas į žmogaus gy
venimą. Jis daug nukentė
jo prieš tai skausmy ir ne- 
smagumy. Jis vertė kentė
ti juos ir motiną.

Jis visas suvystytas ir silp
nas judėt; jo jaunas kūnas 
dar vis veda kovą su skaus

mais ir maistu. Ir štai mo
tinos nusilenkęs veidas pra
juokina jį. Tas juokas jai 
yra tiek brangus, kad ji ne
paiso tuomet ant praleisty 
skausmy, negavimo miego 
per naktis ir kity apsunkini- 
my.

Kada kūdikis juokiasi, jo 
veidas išsiskirsto. Jo veidai 
ir kakta lieka apimti malo
numo. Dailiai jis rodo savo 
bedantę burną. Jis juokiasi 
visas—burna, veidas, galva, 
liežuvis, kojos, rankos — ir 
tuomi krutina visą savo kū
ną. Kūdikio šypsojimasi yra 
vieninteliu iš laimingiausiy 
šypsojimysi—ir tokis kūdikis 
yra gražiausiu daiktu visame 
pasaulyj.

Šypsojimasi ir juokas yra 
geriausiu raktu įėjimui į 
žmogaus gamtą. Ištirk žmo
gaus juoką, saugok jo šypso- 
jimąsi ir tu daugiau apie jį 
žinosi, negu klausydamas jo 
kalbos per kelias valandas.

Yra smagus šypsojimasi, 
rūgštus šypsojimasi, žiaurus, 
pailsęs, ligotas ir 1.1. Tiri- 
nėk juos ir išmok suprast 
juos. Juokas nupiešia žmo
gaus charakteriy. Balsingas 
juokas tankiai parodo, kad 
žmogus yra žemo proto, bet 
kartais jis liudija apie jo ge
rą sveikatą ir kitas ypatybes. 
Šypsojimasi ir juokas liudija 
apie žmogaus stovį.

Reikia labai tėmyt į savo 
vaikus, kaip jie juokiasi ir 
šypsosi. Jei patėmysi, kad 
tavo vaikas mažiau pradeda 
juoktis, kad jo juokas liko 
kitokiu, gali tikrai sakyt, kad 
kas-nors su juo darosi mo
kykloj, lauke, arba jis liko 
nesveikas. Visada priežastį 
surasi, tik nepatingėk j ieš
kot.

Atsimink ir tai, kad juo
kas yra geriausiu vaistu nuo 
ligy. .Augščiausi medicinos 
žinovai pasakys jums, kad 
juokas gelbsti nuo apopleksi
jos ir kity, nuo kraujo užtvi
nimo paeinančiy, ligy. Yra 
tūlos gįsly ligos, kurias ge
riau gydo juokas, negu dak
tarai. Juokas daro lengvą, 
bet vienodą spaudimą ant 
kraujo taky, todėl jis įvykdi- 
na teisingą kraujo cirkulia
ciją.

Neužmiršk, kad juokas yra 
traukimu, o traukimas už
muša ligos gaivalus. Padėk 
tuos gaivalus ant stikly ir imk 
stiklus vieną į kitą lengvai 
mušt, beabejonės, nužudysi 
juos. Kada žmogus juokiasi, 
jo kūno dalelės skirstosi ir 
trankosi viena į kitą, todėl 
gaivalai miršta.

Jeigu jys gyventumėte ko
kio milžino krūtinėj ir jis im- 
ty juoktis, tai jus imty juo
kas mėtyti, spausti ir tran
kyti, nuo ko jys mirtumete. 
Jys esate milžinu prieš ligy 
gaivalus.

Juokas išaiškina ir ištobu
lina žmogaus ūpą.

Iš žmogaus juoko ir šypso- 
jimosi galima apie jį išmokt 
tiek-pat, kaip kitais keliais. 
Kada žmogus rūstus, jis lie
ka žiaurus; jis tuomet labiau 
į gyvulį panašus. Ašarose 
žmogus lieka silpnas ir kvai
las.

Juokas padaro gyvenimą 
linksmu, neša šalin nuobo
dumą. O kur linksma, ten ir 
laiminga.

Žmogus yra vienintelis gy
vūnas, kuris juokiasi ir šyp
sosi. Jis apgalės visus kitus 
gyvūnus ir priartįs ant -že
mės tą dieną, kada šypsoji
masi viešpataus kiaurai ant 
visos planetos. Gamta šypso
sis prieš žmogy ir žmogus 
prieš gamtą, ir tuomet męs 
būsime civilizuotais.

Leiskite mus šypsotis ir 
padaryti priežastis kitiems 
šypsotis — kada męs laukia
me tikros ir būsiančios civi
lizacijos.

Vienok atsimink, kad ne iš 
visko ir nevisuomet galima 
juoktis ir šypsotis, kol vieš
patauja žmoniy kankinimas, 
vaitojimai ir bereikalinga 
mirtis. Vienok, kur tik yra 
proga, ten šypsokis ir juokis.

FELJETONAI.
DAKTARAI, NUSISKUSKI- 

TE OSUS!
Ponas J. B. Haggin yra 

švarus žmogus; jis laiko kar
ves, pristato daug pieno į 
turgavietes ir stengiasi da
ryt taip, kad pienas būty 
čystas.

Karvės pas jį melžiamos 
švariuose tvartuose, milži- 
kai rėdosi švariais lininiais, 
tankiai skalbiamais rūbais ir 
turi kiekvieną sykį numaz- 
got gerai rankas.

Svarbiausis dalykas tas, 
kad p. Haggin liepia kas ant
ra diena milžikams nusiskust 
barzdas ir ūsus. Jis yra per
sitikrinęs, kad žmogus su 
barzda ir ūsais negali būt 
prileistas prie maisto gami
nimo kitiems, nes jis yra ne
švarus.

Beabejonės, tūli mūšy in
teligentai ir taip vadinamieji 
inteligentai, arba, teisingiau 
sakant, žmonės su barzdomis 
ir barzdukėmis, ūsais ir ūsiu
kais imty mušti p. Hagginą. 
Laimė, kad jo adreso nežino.

Ištikro, nusiskusti barzdą 
bei ūsus tuomet, kada jie dar 
ką-nors reiškia, yra skriau
da. Nuvažiuosi į kokį-nors 
susivažiavimą bei seimą be 
ūsų ar barzdos, ir balso tau 
nenori duot, o į centrą nė ne
taikyk. Niekai literatas, kal
bėtojas, redaktorius, advo
katas ir daktaras be barzdos, 
o ypač be ūsų. Užsiželdink 
ūsus ir barzdą, tuomet tavęs 
visokie seimai, susivažiavi
mai, kaip kokio kulkosvai
džio, bijos. Neveltui visi tie, 
kas taiko į centrą arba nori 
būt išteisinti, važiuodami į 
seimus, užsiželdina jei ne 
barzdą, tai bent ūsus.

Daktarai, turbūt, supran
ta, kad barzdoj ir ūsuose yra 
didelė galybė, nes didžioji jy 
dalis juos nešioja. Suprask, 
kad ne ūsai daktarus, o dak
tarai ūsus, nešioja.

Bet vieno angliško laikraš
čio redaktorius — o žinoma, 
redaktorius visur mėgsta kiš
tis — pataria daktarams eit 
pas barzdaskutį ir paliepti 
nuskust barzdą ir ūsus.

Daktarai nuolatos rašo ir 
kalba, kad katės savo plau
kuose nuneša ligy bakterijas 
iš namo į namą. Reikia pri
pažint, kad katės dar nečiu- 
pinėja taip tankiai plauky, 
kaip daktarai ūsus ir barzdas. 
Neužginčysime ir to, kad ka- 
čiy rankutės rečiau čiupinė
ja ligonius, negu daktaro 
rankos, kuriomis jis glosto 
barzdą ir sukinėja ūsus. Tai
gi ponai daktarai, reikia ti
kėtis, daugiau ligy išnešioja 
po namus, negu katės.

Labai būty gerai,kad dak
tarai pildyty p. Haggino nu
rodymus, t. y. kad turėty 
švarius, tankiai skalbiamus 
lininius rūbus, po kiekvieno 
ligonio mazgoty rankas ir 
skusty kas antra diena barz
das ir ūsus.

J. Kuolas.

RED. ATSAKYMAI.
I. K. — Gal, ir būtume pa

talpinę Tamistos raštelį į šį 
numerį, bet nėra ant jo tik
ros pravardės ir raštas biskį 
neaiškus. Redakcijai visada 
priduokite pilną savo adresą, 
o po raštu galite pasirašyt, 
kaip norite. Niekas neišgaus 
iš redakcijos Jūsų vardo.

V. S—g i u i.—1 ‘Kaip gau
ti merginą?”feljetonėlyj min
tis neturi jokio sintezio, o 
rašte mintįs negali būt iš
blaškytos. Elementariškiau- 
sia rašėjo užduotis yra nešo
kinti mintis “kazoko” ir lo
gika. Jūsy pavartotoji ter- 
minologi j a ‘ ‘mylėti merginą 
doriškai ir protiškai” neturi 
jokios psichologiškos prasmės 
ir ramsčio. Netilps.
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PASIKALBĖJIMAS SU 
JUOZU PEČIULIŲ.

Važiuodamas į New Yor- 
ką, apsistojau ant valandos 
Hartforde, Conn., nes turė
jau reikalą. Žinodamas, kad 
Juozas Pečiulis sėdi valstiji- 
niam kalėjime, sumaniau ji 
atlankyt. Kalėjimo valdyba 
mane įleido.

Ir štai aš išvydau Juozą 
Pečiulį, tą žmogų, kuris pa
smerktas sėdėt kalėjime visą 
savo amžių už dalyvavimą su 
Sofija Kreičmoniute Broniaus 
Kulvinsko nužudyme arti 
Union City, Conn. 1909 m.

Kada aš jam pranešiau, jog 
esu “Laisvės” reporteris, tad 
jis nusistebėjo ir džiaugsmin
gai mane sutiko, tik pasakė, 
kad dar jam netekę girdėt 
apie šio laikraščio išėjimą. 
Aš išsitariau, kad galima bus 
siuntinėti laikraštį jam į ka
lėjimą, ant ko jis atsakė, jog 
lietuviškus laikraščius skai
tyt draudžia kalėjimo valdy
ba. “Angliškus sąvaitraščius 
leidžia skaityt”, kalbėjo jis, 
“o dienraščiu ne. Knygas lei
džia skaityt visokiose kalbo
se. Teisybę turiu pasakyt, 
kad lietuviški raštai saldus 
yra man skaityt. Net, rodos, 
kokis-tai gaivinantis kvapas 
nuo ju plaukia”.

Toliau aš pasiteiravau apie 
jo padėjimą. Mažai jis man 
paaiškino, tik vis bėdavo,kad 
sėdi nekaltai. “Jei būtu kam 
pasirūpint”, kalbėjo jis, “tai 
aš greitai likčiau liuosas. Juk 
be jokios kaltės, be jokiu tei
singu darodymu mane suėmė 
ir nuteisė visam amžiui į ka
lėjimą”. Jis turi viltį, kad at
siras kas-nors ir pasirūpįs iš
tirti, ar jis teisingai apkal
tintas.

Ar tai iš netikėto mano at
silankymo, ar tai iš nervišku
mo, jis išrodė man neramiu 
ir labai trumpai atsakinėjo 
ant mano klausimu.

Tuomi ir užsibaigė mūsų 
pasimatymas.

Pas sargą aš pasiteiravau, 
ar negaliu palikt Juozui Pe
čiuliui nors senu laikraščiu. 
Atsakė, kad ne, tik išsitarė, 
jog knygos bus perduotos 
jam, jei kas prisius.

Aš nuo savęsvpatarčiau pa
smaginti Juozui Pečiuliui il
gas ir nuobodžias valandas 
knygelės-kitos pasiuntimu, 
kurias jis taip mėgsta skai
tyt. Jo adresas: J. Pechulis, 
State Prison, Hartford, Ct.

Nebloga būtu, kad išsiras- 
tu kokis lietuvis geraširdis iš 
pasiturinčiųjų tarpo ir atnau
jintu Pečiulio bylą. Mažu vi
sai nekaltai žmogus turės nu
mirt už storu kalėjimo sienų.

i M. Mizara.

bile dar gatvėj neužpuldinė- 
ja ant ju valkatos kas diena, 
tai ir tyli, lyg karvutės mel
žiamos. Nesistebiu iš darbi
ninku, bet kiek čia yra ver
telgų, darančiu gerą gyveni
mą! Ir ju būtu privalumas 
ką-nors veikti lietuviu labui, 
nes daugiausiai iš lietuviu 
“biznius” padaro. Bet tu tai 
vertelgų visai maža dalis pri
klauso į L. U. Kliubą ir iki 
šioliai visai mažai rūpinasi 
žmonių gerove. Žinoma, ir 
darbininku yra tokis-pat pri
valumas gint šios šalies tie
sas kiek galint. Juk mums 
gerai žinoma, kad šios šalies 
politiškas kovos kardas yra 
ūkėsiškos popieros. Taigi 
kiekvienas privalo išsiimt jas 
ir stot į balsuotoju eilę. Yra 
tai geriausis įrankis page
rinti savo būvį ir sutvert ge
rą tvarką.

L. U. Kliubas laukia kas 
diena, pasitikėdamas, kad So. 
Bostono lietuviai ūkėsai susi- 
spies į skaitlingą organizaci
ją ir balsavimuose parodys, 
jog svetimtaučiai negali drįst 
taip paniekint lietuvius, kaip 
iki šiol. Stebėtinas dalykas, 
kad senieji ūkėsai, kurie tvė
rė Kliubą ir jo turtą užaugi
no, apleido jį ir nežinia dėl 
kokiu priežasčių. Nauju na
riu neperdaug randasi. Malo
nu būtu, kad išnaujo visi se
nieji ūkėsai susispiestu į krū
vą, kurie darbavosi per ilgus 
metus, ir kad liktu ant toliau 
šio Kliubo nariais.

Tie, kas nori likti ūkėsais, 
lai skubinasi įstot į L. U. Kliu
bą, kuris padeda išimt ūkė- 
siškas popieras, nes jis turi 
išrinkęs iš savo tarpo atsa
kantį žmogų (J- Slivkoskį), 
kuris pagelbsti prie ju išėmi
mo: aplikacijas padeda sura- 
šyt, laivo vardą dažinot ir t. 
t. ir nieko nereikalauja už 
savo darbą nuo L. U. Kliubo 
nariu.

Įstojimo mokestis į Kliubą 
tik 50c., mėnesinė mokestis 
po 30c., ligoje pašelpą gauna 
narys 5 dol. į sąvaitę.

L. U. K. Narys.

Korespondencijos
Rochester, N. Y.

25 birž. šv. Petro ir Povilo 
draugystė turėjo savo balių. 
Kada visi gerai įsitraukė, 
pradėjo muštis. Paskui vėl 
gėrė. Naujiena tame, kad 
baliuj dalyvavo visai mažas 
būrelis žmonių, o išgėrė 43 
bačkas alaus. Juk tai atsi- 
žymėjimas.

K. Barašiūnas.
Grand Rapids, Mich.

2 liepos prigėrė upėj besi
maudydamas, J. Žilinskas. 
Jis turėjo 30 metŲ. Į jokią 
organizaciją nepriklausė. Ka
dangi nebuvo už ką palaidot, 
tad rinktos aukos. Surinkta 
30 doleriŲ. Žinoma, su tiek 
pinigŲ ne ką veiksi. Kuni
gas V. Matulaitis nepriėmė į 
bažnyčią, nes ir velikinės ne
buvo atlikęs velionis. Duo
ta kunigui 2 dol., už ką jis 
atėjo į namus pakrapyt lavo
ną. 5 liepos kūnus liko pa
laidotas.

V. Juškaitis.

APIE DARBUS.

Hocking, Iowa.
Šiame miestelyj yra lietu

viu trįs šeimynos ir keletas 
pavieniu. Bet tie patįs gy
vena nesutikime.

Smukliu čionai nėra, tad 
agentai pardavinėja alų ir 
degtinę brangiau, negu smuk
lėse, ir daro gerą pelną sau 
iš to.

11 birž.girti lietuviai mušė
si ir iš to davė policijai pasi
pelnyti. Susiareštavo vieni 
kitus ir kaltesnieji du užsi
mokėjo po $7.75. Iš viso bu
vo areštuoti keturi, tarpe ku
riu viena moteris, nukentė
jusi peštynėse.

Dalyvavusieji peštynėse vi
si yra katalikai ir mėgėjai 
svaiginančiu gėrimu; jie ne
skaito jokiu laikraščiu nei 
knygų, išskyrus vieną S. L. A. 
narį, kuris skaito “Tėvynę” 
kaipo organą.

Pareina į čia šie laikraš
čiai: “Keleivis”, “Lietuva”, 
“Laisvė”, “Kova” ir “Dilgė
lės”, bet tik trįs žmonės juos 
skaito.

L. L. Mikolauckas.

Šįmet saulė labiausiai įsi
mylėjo į Bostoną. .Šiluma ja
me kartais siekia 104 gradu- 
sus pagal F. Šiame panedė
lyj ir utarninke nebuvo tiek 
karščio, nes siekė tik 98 gra- 
dusus, vienok oras buvo drėg- 
nesnis ir dar z labiau jautėsi 
šiluma. Reikia pažymėt, kad 
anksti ryte prasideda karštis 
ir neišnyksta iki kito ryto. 
Kas diena apalpsta šimtai 
žmonių. Nors laikraščiai pra
neša tik dešimtimis, vienok 
jie negali suskaitliuot visu 
apalpimu namuose. “Lais
vės” redaktoriui teko matyt 
4 apalpimus vieną dieną, ku
rie laikraščiuos nebuvo pa
garsinti. Iš to galima spręs
ti, kad apalpimu čia labai di
delis skaitlius. Nuo kaitros 
miršta gana daug. Sulyg 
laikraščiu pranešimo jau apie 
šimtas žmonių krito vien tik 
Bostone ir apylinkėj. Tūlas 
storas žmogus atvyko į Bos
toną iš New Yorko. Mat, tu
rėjo vakaciją, tad atvyko pa- 
sišaldyt į Bostoną. Tai buvo 
10 liepos. Kuomet jis nuo 
South Station atėjo iki Sum
mer gatvės, jau jo kalnierius 
buvo susmukęs ir jis išrodė 
ką-tik iš pečiaus išimtu. “Aš 
nemaniau, kad Bostonas taip 
karštas”, kalbėjo newyorkie- 
tis. “Aš priverstas esu eit 
atgal ant stoties ir važiuot 
kitur.”

Ledo nevisi Bostono gy
ventojai gali gaut. Paskui 
vežimo bėga tuzinais žmonių 
ir gauna tik mažą gabalėlį 
už 10 c. Ypač šiaurinėj da- 
lyj sunku ledo gaut.

Agentas Petras Bartkevi- 
čia parduoda šifkortes ant 
geriausiu laivy. Patariam vi
siem pirkti šifkortes pas jį, 
nes jis viską daro teisingai. 
Taipgi važiuojantiems parū
pina pasportus. Be to užlai
do krautuvę, kur galima gau
ti gražiu marškiniu, kamie- 
riu, skrybėlių, geru laikrodė
liu, puikiu žiedu, visokių kny
gų ir gyduolių nuo visokių 
ligų. Viską parduoda pigiai. 
Kreipkitės pas:

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

KAS SOUTHBOSTONIE
ČIAMS REIKALINGA?

Jeigu paklaustum tokio 
žmogaus, kuris niekuo nesi
rūpina, kas mums reikalinga, 
atsakytu jis, kad niekas. Nes 
kolei jam neužeina bėda, kol 
jis pats ir jo šeimyna sveiki" 
ir niekas jo nekliudo gatvėj, 
jis jaučiasi gerai. Bet atsiti
kus kokiai nelaimei, kada rei
kalinga pagelba, tad visur 
puola ir ant visu pyksta, kad 
jo niekas negelbsti, o pir
miausiai pradeda išmėtinėti 
L. U. Kliubui, kad tas nei- 
kiek nesirūpinąs žmonių ge
rove. Tokius išmetinėjimus 
tankiai gali girdėti tarp žmo
nių. Bet kas kaltas tame? 
Ar ne mūsų pačiu ūkėsu ap
sileidimas, kurie gyvenam 
So. Bostone? Ar daug pri
klausom prie Kliubo? Juk 
ūkėsu yra gana didelis skait
lius ir galėtu bent kada nu
veikti ką gerą, jeigu balsuo
jančių žmonių nors trįs šim
tai priklausytu prie Kliubo. 
Bet mūsų ūkėsam tas nerupi:
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Tel. 1990 Roxbury

DR. M. J. KONIKOW
548 Warren Street
Prieš Elm Hill Ave.

ROXBURY, MASS.
Valandos: 2-3 and 6-7 P. M.

Nedellomls 2-4 P. M.
Kalba rusiškai, vokiškai ir 
liškai.
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Jei norite nusiimt gražią
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Tai ateikite pas
FALX PHOTO CO.

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

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

767 Washington St., Boston, Mass.

LAIVAKORTĖS ATPIGO!

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 
Antwerpo 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: liejos 8 
—“Kursk”, liepos 22— “Lituania”, 
rugpiučio 5—“Birma”. Norėdami va
žiuot augščiau minėtais laivais, šifkor
tes galite gaut Bartašiaus offise. Pri
buvusiems į New Yorką parūpinam nuo 
rusko konsulio guberskus pašportus.

GEORGE BARTAŠIUS
261 Broadway 558 Broome St. 

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

Naudokitėsl
Pusiau Dykai!

Parsiduoda trįs stubos: viena ant Bol
ton st., tarpe F ir Dorchester sts., dėl 
šSių šeimynų, parsiduoda tik už $1,400. 
Antra ant Silver st., tarpe C ir D sts., 
dėl trijų šeimynų, kaina $1,900. Trečia 
ant 6-th st., tarpe C ir D sts., dėl 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: (M

J. KLIMAS
343 Third St., So. Boston, Mass.
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LAIDOTO J AS IR 
BALZAMUO TOJAS

A. G. Groblewski
COR. I LM MAIN STS., PLY MOI PA-

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsiu Lietuvišku Lenkiškų Vaistų
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PAGRĄIiiNl AI KAMBARIAI: 

133 Dorchester St
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. 302 R So. Boston.

P- CHAPLIKĄ
Užlaiko puikiausius gčrymus. 
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.
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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.

BOSTON

e) 
ft e) 
ft 
e) 
ft e)

0 
4 
0 
S 
0 
V 
0 
V 
w 
0 
0 
V 
0 
V 
0 
ft 
0 
ft
0 
ft 
0 
ft

- 0fte)4'94a34c)4a434c>404c>4a404c)4

NAUJA LABAI ŽINGEIDI KNYGA 

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

I CTDODI 30 West Broadway J. Oli\LH LJO, SO. BOSTON, MASS.
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F. STROP1ENE
Pabaigusi kursą Womans Medi“ 
cal College, Baltimore, Md.

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

OFF1SAS RANDASI:
30 W. Broadway

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 sąvaites. Mus 
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.

Grand Rapids, Mich.
Streikas rakandu dirbtu

vėse vis dar traukiasi, todėl 
patartina iš kitur nevažiuot 
į čia darbo jieškot. Be to, 
darbdaviai prisamdė didelį 
skaitliu streiklaužiu iš kitu 
miestu- Jei ir pavyktu uni
jai išlaimėt streiką, tai visgi 
greitai niekas čia negaus 
darbo, kadangi buvusieji 
streiklaužiai liktu be jo ir ei
tu jieškoti. Nors labai abe
jotina, ar pavyks streiką iš
laimėt!, kadangi didelė senų
jų darbininku dalis (tarpe ju 
ir lietuviu daug) laužo strei
ką, o aktyviškai užsipuolan- 
čius ant streiklaužiu policija 
aštriai baudžia.

V. Juškaitis.
Morgan, Pa.

Mūsų apylinkėj kitokiu 
darbu nėra, kaip tik anglių 
kasyklos. Ju net 7 yra. Dve
jos stovi dykos nuo pereito 
lapkričio. Tik trejos dirba 
kas diena, o kitos tai 3, tai 4 
dienas sąvaitėj. Darbą sun
ku gaut. Kada darbas eina 
visą laiką, tai uždirbt galima 
nuo 20 iki 60 dol. į dvi są- 
vaiti, žiūrint kokį darbą mo
ki ir kaip dirbt gali. Nors 
yra unija, vienok perdėtiniai 
apie ją nepaiso: kaip-tik kiek 
nepatikai, ir varo laukan. 
Įstojimas į uniją 10 dol.

Juozas Valūnas.
Redakcija meldžia, kad 

skaitytojai prisiųstų daugiau 
pranešimu apie darbus. Se
kančiame numeryj tilps apie 
darbus Gardneryj, Mass, ir 
kitur.

Vietines Žinios
Kada 150 svečiu miegojo 

Commonwealth viešnamyj 
ant Allston ir Bowdoin gat
vių kampo, iškilo ugnis apa
čioj viešnamio ir išbudino vi
sus svečius.

Bostono policmanai skun
džiasi, kad jie priversti yra 
taip didelėj kaitroj dėvėti 
tuos pačius rūbus, kaip ir 
pavasary j.

Netoli Bostono prie Cape 
Cod jau prasidėjo rengimąsi 
daryt laivyno manevrus. Juo
se dalyvaus 30 dideliu ir ne
mažas skaitlius mažesniu lai
vu. Bostoniečiai galės gir
dėt nuolatinį šaudymą iš ka- 
nuoliu-

Vakarinė, Pietinė ir Šiau
rinė Bostono daljs, o taipgi 
So. Bostonas negauna ganė
tinai pieno. Visose minėto
se dalįse gyvena vargšai 
žmonės. Ypač So. Bostone 
jaučiasi didelė pieno stoka. 
Tarpe tarp Dorchester avė. 
ir E gatvės ir 2-ros ir 8-tos 
gatvės panedėlyj beveik ne
galima buvo gaut jo. Jei 
kur galima buvo pirkt, tai 
buvo netoli vienas vanduo ir 
už kvortą ėmė 9, 10 ir 15 c. 
Maži kūdikiai turėjo badauti 
arba buvo maitinami dėžiniu 
pienu. Iš tos priežasties a- 
palpimu ir mirčių skaitlius 
tarp kūdikiu žymiai prasipla
tino^

Paj ieškojimai
Pajješkau švogerį Adomą Gadilewskj 

Kauno gub., Šiaulių pav., Kuršėnų pa
rapijos; 4 men. kaip nuo manęs išva
žiavo į Baltimorę. Jis ar kas apie jj ži
no, meldžiu atsišaukti šiuo antrašu:

John Stulginckas
6 River Street, W. Lynn, Mass.

Pajieškau brolio Jono Zubavičiaus,pa
eina iš Vilniaus gub., Trakų pav., Stak
liškių parapijos, 19 metų kaip pribuvo j 
Ameriką; pirma gyveno Scranton, Pa. 
Jis ar kas apie jį Įįino malones pranešti 
šiuo antrašu:

Miss Uršule Zubavičiutė
Box 91 Somerville, Conn.

Gera proga.
Jaunoms moterims arba merginoms,ku
rios 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 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. GAUIINIS
207 C St., - - So. Boston, Mass.

PARSIDUODA FORNIČIA1
Iš priežasties išvažiavimo mano žmo

nos į Lietuvą parsiduoda geri forničiai 
už visai pigią kainą. Pasiskubinkite, 
nes galite pasivėlyt!

ADOMAS SPURGA
1^1 Bowen St. So. Boston, Mass.

ATYDAI SERGANČIŲ
REUMATIZMU

Išgydau Reumatizmą ir sulaikau tirpi
mą rankų savo darytais vaistais. Kiek
vienas ligonis turi aprašyti savo padėji
mą šioj tvarkoj: Kaip seniai sergi, ko
kioj kūno dalyj turi skausmą, ar patins
ta skaudančios kūno dalįs, ar guli ar 
dirbi, kokio amžiaus ir t. t. Aprašęs 
šiuos klausimus, pridėk už 2 c. štampą 
atsakymui, o aš tau prisiųsiu gyduolių 
ant ištyrimo DYKAI. Pasekmes pa
matysi antroj dienoj. Gydymas trauk
sis neilgiau, kaip 3 sąvaites. Tirpimą 
rankų sulaikys į 2 dienas.

Adresuokit taip;

RAYMOND, WASH.

ZENONAS BUDRECKIS
KOSTUMIERIŠKAS KRIAUČIUS
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.

24 AMES ST., MONTELLO, MASS.

25c. 
50c. 

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

75c.

$3.50 
50c.

10c. 
10c.

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

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

$2.00 
$1.00

$1.25

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

$1.00 
25c.

Perkant žiūrėk, kad hutų tu markė, 
o gausi teisingai.

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

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

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

ir Kruvinosios -
“ūieure” arba gydymas 

Reumatizmo -
Gyd. del nemalimo Pilvo - 
M i i tel i ai a į >s Labdy m u i

Galvos Skaudėjimo - - •
Lašai nuo Darytų Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir 

Prakaitavimo Kojų
Geležinis Sudriitintojfts 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 Balsarrfas , - - -
Bobriaus Lašai -
Šyelnintojas - 
Kraujo Valytojas -
Nervų Ramintojas -
Egzema arba Odos Uždegimas 

pas Vaikus ...
Groblevskio Pleisteris

(Kaštavolo) -
Pamada Plaukams - 
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 
Gyduoles 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 nuo Parkų 

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

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip
gi privalo užlaikyti visada mūsų puikias 
Lietuviškas gyduoles savo storuose ant 
pardavimo, kad mūsų tautiečiai reika
laudami. galėtų pas savo štomiką nusi
pirkti ir nereikalautų išduoti pinigus 
dovanai kokiems nors apgavikams tose 
apielinkčse. ŠLornikai, rašykite parei
kalaudami gyduolių, nes iš to geras už
darbis, ir parduokite mūsų tyras Lietu
viškas Gyduoles, karias męs gvarantuo- 
jame. Rašykite šiuo antrašu:

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

$2.00
$2.00

$50

Užlaikom didelę

sulyg to, kaip yra nurodyta ant pake
lių; 25c. ir 50c. už bonką. Sergėkis 
pamėgdžiojimų ir klastavimų, žiūrėk 
tik kad butų Inkaras ir mūsų vardas.
P. AD. RICHTER & CO.. 215 Pearl St.. New York.

Ricbtor'io Pilies yra geros nuo viduriu 
sukietėjimo. 25c. ir 50c. *

Užsirašykite “ LAISVI ” 
Kaina metams $t.5O.

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

66 LAISVE ”
242 W. Broadway, So. Boston, Alass.

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

i sunkų padėjimą jeigu vartosi

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

Duodam ant bargo ir ant išmokesčio.

822 Washington Street 
BOSTON, MASS.

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

T I-i A. FN Sš I- LJ R Gyduoles sutai- 
APTIEKA somos atsakan- 
............................... — čiai pagal viso

kius receptus perregistruotą aptiekorių. 
Užlaikome Cigarų, Sodos ir Visokių 
Saldumynų (kendžių). Atsilankykite!

S. W. WILLIAMS, Reg. Phar.
Kam. Broadway ir Dorchester Ave., So. Boston
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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 PI INI GUS 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, pridedami už 2 c. stempą iš jums artimiausio offiso.

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


