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AMERIKOJ
Kunigas ir ryžiai.

Brockton, 22 liep.—Meto
distu bažnyčioj a'nt South 
gatvės kunigas Walter P. 
Buck pasakė pamokslą, nu
peikdamas metimą ryžiais, 
čeverykais ir popierėlėm į 
jaunavedžius. Jis nieko ge
ro tokiame pasielgime su 
“laiminga pora” nematąs ir 
žinąs, kad viena jauna mote
ris už 3 dienu pasimirus po 
vestuvių nuo tokio ryžiais 
barstymo. Kunigas išsireiš
kė, kad jei jis turėtu valią, 
tai panašu apsireiškimą tuoj 
išnaikintu,nes suėjimas žmo
nių į šeimynišką gyvenimą 
nėra juoku ir pasityčiojimu, 
o yra labiausiai paslaptingu 
ir svarbiu atsitikimu žmo
gaus gyvenime.

Dar apie blaivybę.
Maine valstijoj biskį sau

siau liko. Mat, laikraščiu 
reporteriai net vietas paro
dė, kur randasi karčemos. 
Policija priversta yra hors 
kiek pildyti konstitucijos pa
ragrafą apie alkoholį, nors 
ji pati eina išvien su karčiam- 
ninkais ir nori, kad rugsėjo 
mėnesyj būtu nubalsuota 
leisti laikyt karčemas. Maine 
valstijoj susiorganizavo 10,- 
000 moterų kovoti prieš blai
vybės panaikinimą Maine 
valstijoj. Jos turi suorga
nizavusios 25,000 vaiku, ku
rie joms padeda.
Šilkinės pančekos, ar bal

savimas?
Milwaukee, Wis., 22 liep. 

— “Ar jus geriau mėgstate 
šilkines pančekas, ar tiesą 
moterims balsuot?” Šitokį 
klausimą gavo kiekviena šios 
valstijos moteris, kuris pa
statytas plakate, išsiuntinė
tame Politiškos Lygybės Ly
gos. Moters galės išsirinkt, 
ar išleist pinigus ant čokola- 
do, šilkiniu pančeku ir kitu 
niekniekiu, ar velyk juos 
taupyt ir išleist reikalams už 
iškovojimą moterims lygiy 
tiesu balsavimuose su vyrais.

Pasimirė nuo karščio.
Lowell, Mass.- Laike ne

pilnu 2 sąvaičiu nuo karščiu 
čia pasimirė apie 140 ypatų. 

, Tame skaičiuje bus puse (gal 
didesnė) jaunu kūdikiu, ku
rie per netinkantį augintoju 
prižiūrėjimą turėjo apleist šį 
pasaulį. Daug užkenkė pa
prastai laikomos skiepuose 
sąšlavos ir kitokį ten smir
danti daiktai, nes per tą visą 
karštą laiką Sveikatos Sky
rius ilsėjosi.

Klastingas pinigas.
Washington, 22 liep. New 

Yorko “American Exchange 
National Bank” atrado be
vaikščiojant šios šalies Vaka
ruose klastingą popierinį pi- 

, nigą- 10 doleriu. Padary
tas jis su pagelba fotogra- 
fiškojo aparato.

Kitaip ir būt negali.
Indianapolis, 22 liep.—Di

dysis teismas atrado nekaltu 
"šnipą Williamą J. Burns’ą už 
išvogimą iš kitos valstijos 
geležies^ darbininku unijos 
sekretoriaus J. McNemaros 
ir keliu kitu.

10,000 doleriu parankos per 
Federal Surety kompaniją. 
Teismas apskelbė, kad bilos 
nagrinėjimas prasideš rugsė
jo arba spalio mėnesyj. Ar 
girdėta, kad varnas varnui 
akį iškirstu?

Rubežius išgriautas.
Washington, 22 liepos.— 

Šiandien po pietų 53 balsais 
prieš 27 senatas užtvirti
no įstatymus, kuriais panai
kinamas muitas ant daugelio 
Kanados tavoru, įvežamu į 
Jungtines Valstijas. Tą pa
tį įstatymą užtvirtino atsto
vu namas vasario4!^ dieną. 
Prezidentas Taftas padarė šį 
sumanymą, kad Jungtiniu 
Valstijų gyventojai galėtu 
gaut pigesnį maistą iš Kana
dos. Daugelis republikonu 
buvo jam priešingi. Vienok 
pragyvenimo pabrangimas 
galėjo galutinai nupuldyt re
publikonu partijos įtekmę, 
todėl Taftas turėjo ką- nors 
daryt. Demokratai nepapfft** 
štai nudžiugo, išgirdę, kad 
rubežius tarp Kanados ir 
Jungtiniu Valstijų, įvežant 
tavorus, liko panaikintas. 
Nėra abejonės, kad tūlą lai
ką ir darbininku klesai bus 
nauda iš atidarymo Kanados 
sienos.

Cholera New Yorke.
New York, 22 liep.—Pas

tebėta jau devinta mirtis nuo 
choleros New Yorko porte 
šiandien, kadd 17 kos metu 
italas Demetrio Anagnoston 
pasimirė Swinburnę Islando 
ligonbutyj. Jis buvo atva
žiavęs į Ameriką iš Italijos 
laivu “Moltke”

Beprotis du užmušė, 5 
sužeidė.

Adams, Mass., 22 liep.- 
Ant atdaro karo, išeinančio 
iš Adams, atsisėdo pirmoj 
sėdynėj sirijietis Tablo Pa- 
lloa. Jis yra audinyčios dar
bininkas, 21 metu žmogus. 
Kada karas buvo netoli North 
Adams, konduktorius liepė 
išlipti Palloa, nes jis atsisto
jo prie krašto. Tas atsakė, 
jog jis dar neišlips. Karas 
ėjo tolyn su 30 myliu greitu
mu į valandą. Tuomet siri
jietis išsitraukė automatišką 
revolverį ir paleido šūvį į 
motormaną. Paskui jis pra
dėjo šaudyti į pasažierius. 
Vieną moterį mirtinai sužei
dė, o 5 ’ moteris lengviau. 
Nėra vilties, kad moteris ir 
motormanas pasveiktu. 5 ki
tos moters pasveiksiančios.

Ant karo pakilo baisus rik
smas. Išsigandę žmonės šo
ko iš karo. O Palloa vis lei
do ir leido šūvius. Ant sė
dynių gulėjo be dvasios su
žeistos moters ir verkė vai
kai. Vienas pasažieriu pa
sidrąsino ir griebė sirijiečiui 
už sprando. Jiedu išsirito 
laukan ir pradėjo imtis. Si
rijietis išspruko ir pradėjo 
eit šalin. Tuo tarpu atva
žiavo ^automobiliu iš karo sto
ties perdėtinis, kuriam liko 
parodytas žudikas. Jis pa
vijo jį ir įsivertė, už kalnie- 
riaus paėmęs, į automobiliu. 
Susirinkusi minia norėjo pa
kart žudiką, bet policija sku
biai nuvežė jį į policijos nuo
vadą ir uždarė saugioj vie
toj, Ant klausimu jis nieko

neatsakė. Policija įieško, ar 
neturėjo jis daugiau kompa- 
nijony. Palloa gyveno .A- 
damse.

Gaisras.
Biddeford, Me., 22 liep.— 

Svarbiausis vaizbos kampas 
ant Main ir Alfred gatvių 
sudegė; padaryta blėdies už 
30,000 doleriu.

Mergina dingo.
New York, 24 liep.- Va

kar policija jieškojo visą die
ną Lillianos Graham, vienos 
iš merginu, šovusiu į milijo
nierių W.E.D.Stokes’ą. Kaip 
jau buvo pranešta, merginos 
liko išteisintos. Anksti ryte 
Lilliana nuėjo į krautuvę,kad 
nusipirkt maisto. Jos drau
gė ir sesuo tikrina, kad ją 
bus pavogę kokie-tai vyrai 
ir išvežę iš miesto, nes iš 
krautuvės ji nesugrįžo ir vi
si jieškojimai liko be pasek
mių.

25 sužeisti.
Newark, Ohio, 24 liep.— 

Dvidešimts penki žmonės li
ko sužeisti, 6 iš ju sunkiai, 
kada mėtyklių siena nuvirto 
laike žaidimo tarp Newarko 
ir Wheelingo kliūbu-

Pati-vaikas pabėgo.
Kansas City, Mo., 24 liep. 

— Vienuolikos metu pati 
Pearl Harris pabėgo nuo sa
vo 42 metu vyro iš Smithvi- 
lles. Jis turi 10 vaiku ir ju 
tarpe yra senesniu Už ją. 
Harris yra didelė ir išrodo 15 
ar 16 metu- Ją apženijo jos 
patėvis prieš jos norą. Ji bus 
padėta į mergaičių namą, 
kol atsiras jai gyvent tin
kama vieta.

Streikas.
Montreal, Que., 19 liep.

Čia sustreikavo 250 būdavo
te j u už dirbtuvės uždarymą. 
Laukiama, kad rytoj prie 
streiko prisidės dar tūkstan
tis buęjavotoju.
Balandžiai lėks 1OOO mylių

Bribgeport, Ct., 19 liep. 
Subatoj bus paleisti balan
džiai iš Evergreen, Ala., lėk
ti į šitą miestą. Jie priklau
so Bridgeporto Prijaukinimo 
Kliūbui, kuris^ išvežė savo 
prijaukintus -balandžius į A- 
leską ir paleis. Yra viltis, 
jog jie sugrįžš namo, nes ba
landžiai iš labai toli sugrįžta.

Suokalbis.
Mexico City, 20 liep. - Li

ko areštuotas garsus^ agita
torius Jose Ramos ir šeši ki
ti žmonės. Kaltinami jie 
suokalbyj ant laikinio prezi
dento de la Barros ir gene
rolu Maderos ir Reyes’o gy
vasties.

UŽSIENYJ

Port Au Prince, Hayti, 22 
liepos.—Sukilimas čia auga. 
Murinai maršuoja, kad paim
ti sostapilį. Galima laukt 
smarkaus susirėmimo ir šau
dymu. Prezidentas Simon 
surinko visas kariumenės lie
kanas ir komanduoja. Sve
timu šalių pasiuntiniai pra
nešė savo valdžioms, kad 
prisiųstų apsaugą ateiviams. 
Čia stovi Amerikos laivas 
“Petrei”, kuris gelbės atei
vius, jei bus reikalas. Lau
kiama daugiau karišku laivu 
atplaukiant, nes manoma, 
kad čia įvyks pilna anarchi
ja, kadangi sukilėliai gali 
pradėt girtuokliaut, sostapilį 
paėmę. .Laivas “Amerika” 
žada ginti sostapilį, nes čia 
randasi šimtai svetimžemiu 
.moterų ir vyru.

New York, 21 liep.- Tiri- 
nėjant cukraus trusto sukty
bes, išėjo į aikštę, kad 10,0- 
00 motery liko jo apgauta, 
perkant šėrus, kada jie buvo 
brangus. Tie patįs Šerai da
bar ir pusės kainos neturi. 
Apgautosios moters savo 
daugumoj paeina iš Naujo
sios Anglijos.

Susmukęs Lawrence.
Lawrence, Mass., 21 liep. 

—Šio miesto vertelgos turė
jo skaitlingą susirinkimą ir 
nutarė prašyt gubernatoriaus 
Foss’o ir legislatūros, kad 
paskolintu 500,000 doleriu 
miesto reikalams ir kad pri
siųstų 5 vyrus tvarkos pada
rymui Lawrence.

„-.x.

jistas Boles liko išrinktas į 
parlamentą nuo Somerseto 
vakarinio distrikto.

Pirmas sykis.
Paryžius, 22 liep. - Denise 

Moore, kurią aprašo kaipo 
Amerikos sportę, apsistoju
sią Algier’e, liko užmušta 
prie Henri Farmano orlaivi- 
ninky^tės mokyklos Mourme- 
lone. Ji nukrito iš 130 pūdų 
augščio. Ji norėjo gaut or- 
laivininkės diplomą. Jau du 
sykiu ji pasekmingai lekiojo, 
o šis sykis buvo trečias. Šioj 
mokykloj ji prabuvo 3 sąvai- 
tes. Yra tai pirma moteris, 
kuriai atėmę gyvastį orlaiviu

RUSIJOJ LIETUVOJ

Londonas, 22 liepos.—Lai
kraštis “London Daily Mail” 
paskyrė $50,000 orlaivininku 
lenktynėms, kurios turėjo 
prasidėt Londone ir trauktis 
iki Edinburgo ir atgal. Vi
so reikės lėkt orlaiviams 1,- 
010 myliu. Lenktynės dar 
neužsibaigė. Rodos, kad iš
loš Neiuporto ftionoplanas, 
nes jis išrodo geriausiu. Du 
orlaivininku nukrito; vienas 
ju francūzas Pierre Prier, o 
kitas anglas R. C. Kemp. 
Nubloškė juos vėjas. Orlai
viai susimušė. Anglas kiek 
susižeidė, o francūzas liko 
sveikas, nors krito iš 200 pė
du augščio.

Orlaivininkai lekia po 20 ir 
182 mylias, o paskui sustoja 
pasilsėt.

Maitiovriios.e sužeisti.
Vienna, 24 liep. — Karės 

ministerija gavo žinią iš 
Bunzlau (Bohemijos), kad 30 
kavalerijos kareiviu likę su
žeista darant maniovrus. Dvi- 
dešimtis iš ju sunkiai sužeis
ti.

Londone šilta.
Londonas, 22 liep. 

done tik penki meldai
Lon- 
atgal 

buvo taip šilta, kaip dabar. 
Karštis siekia 88 gradusus 
pagal F. Kadangi oras čia 
drėgnas, tai kaitra labai 
skaudžiai atsiliepia ant 
vcntoju ir gyvuliu.

Morgan-kūmas.
Londonas, 22 liepos, 

lijonierius Morganas vis 
medžioja dailės rinkinius ir 
senovės liekanas Europoj. 
Vakar jis turėjo progą būt 
krikšto tėvu lordo Achesono 
sūnui.
Mikado lankysis Kinijoj.
Vienna, 22 liep.—Buvusis 

Rusijos dūmos pirmininkas 
Gučkovas gavo žinią, kad Ja
ponijos mikado pabaigoj šių 
metu arba pradžioj būsian
čiu atsilankys į Kiniją, kad 
užmegzti artimesnius ryšius 
tarp tu dvieju šalių. Tai pir
masis mikado, kuris apsiima 
apleist Japonijos rubežius. 
Visi buvusi mikados nėra 
lankęsi svetimose valstybė
se. į

gy-

Mi- 
dar

Unijistas išrinktas.
Londonas, 22 liep. — Uni

prie sosto.
Teheran, Persia, 22 liep.- 

Buvusis Persijos šachas Mo
hammed Ali Mirza į gi j ąs ga
ną pritarėju ir galįs lengvai 
maršuoti į sostapilį, kad už
imti monarcho sostą. Prieš 
iį pasiusta daug valdiškos 
kariumenės. Tūli pripažįsta, 
kad jis ganėtinai turi pajie- 
gU sugrąžinimui monarchi
jos.

Advokatai streikuoja.
Viterbo, Italija, 22 liep.— 

Streikas advokatu, apginan
čiu Enrico Alfano ir jo drau
gus kommoristus, traukiasi' 
tolyn. Kada teismas liko 
atidarytas, nė vienas apginė-, 
jas nepasirodė, todėl bilos 
nagrinėjimas liko atidėtas 
kitai sąvaitei. Streikininkai 
reikalauja, kad valdžios liu
dininkas prieš kommoristus 
kapitonas Fabbroni atsineš
tu į advokatus žmoniškiau. 
Jis jiems įsipykęs esąs ypa- 
tiškai ir amate. Pirma negu 
jie pasirodysią į teismą, jis 
turi prisižadėt elgtis manda
giau.

Į 42 dieni apie pasaulį.
Paryžius, 24 liep. — And

rius Jagerschmidt, jaunas 
laikraštininkas, kuris yra pa
siryžęs į 42 dieni apkeliauti 
apie žemę, dabar randasi Si- 
berijoj. Jis bus rytoj Oms
ke. Jis mano pasieĮst Pary
žių 26 rugpiūčio, je‘ 
permainys savo kelionės 
nepasuks link New Yorko 
Kanados.

jis ne- 
ir 
ir

$2,000,000.
Hamburg, Vokietija, 

liep.—Čia liko pranešta,

tai

24 
kad 

respublika Liberija skolina 
nuo keliu tautu 2 milijonu 
doleriu savo reikalams. Pa
skoloj dalyvausianti ir Vo
kietija.
Kaitra Paryžiuj ir Berlyne

Paryžius, 24 liep. — Pary
žius jau neužtenka vandens. 
Triūbos vietomis visai tuš
čios. Per visą pastarąjį mė
nesį neiškrito" nė lašas lie
taus. Laukai ir daržai yra 
galutinai deginami saules ir 
atneš tai milijonus doleriu 
blėdies. Karštis siekia 97 
gradusy ir vis dar kįla. Tik 
25 metai atgal yra buvęs to
ki s karštis.

Iš Berlyno praneša, kad ir 
ten trošku. Šiluma siekian
ti 104 gradusu.

650,690 mirčių nuo 
choleros.' /

Londonas, 24 liep.- -Sulyg 
valdiškos statistikos, gautosvaldiškos statistikos, gautos 
čia iš Britaniškosios Indijos 
šįmet nepaprastai daug išmi
rė nuo choleros. Epidemija 
ir dabar dar siaučia. ' Per 
pusę mėty, tai yra nuo sau
sio pirmos iki birželio 30 pa
simirė 650,690 žmoni v.

išleidi-

Emigracijos kontorų spau- 
zdinių konfiskavimas.
Viršiausioji pačtos ir tele

grafu žinyba kreipėsi į užsie
nio pačtu įstaigas, kad į Ru
siją nebūtu siunčiama laiš
kai, plakatai ir banderolės 
Amerikos emigracijos konto
rų, kuriuose kviečiami Rusi
jos darbininkai Amerikon. 
Kartu išsiuntė pačtu konto
roms ir gelžkeliu vagonams 
įsakymą, kad tą korespon
denciją, kurioje bus įtaria
ma, kad siunčiama emigra
cijos spauzdiniai, perduoti 
tamožniu prižiūrėtojams, ku
rie atradę ištikryju emigrac. 
literatūrą grąžina ją atgal 
(apdraustus laiškus) arba su
naikina. Policijos departa
mentas kreipėsi į gubernato
rius, idant jie prižiūrėtu,kad 
panaši literatūra nepatektu 
į miestus ir kaimus.

Suėmimas.
Keletą sąvaičiu atgal Kije

ve buvo užmuštas Juščins- 
ki^ vaikas krikščionis, 
sklidę buvo kalbos, ka
žydu-darbas. Pastarieji lau
kė net pogromo. Juodašim
čiai rūpinosi prirodyti žydu 
Skaitę. Dabar gi laikraščiai 
praneša, kad Kijeve suimtas 
Juščinskio potėvis, kuris būk 
ir nužudęs Juščinskį.

Iš Sibiro tyrų padangės.
Biriulka, Irkutsko rėd.

Negana to, kad valdžia per
sekiojo būnant tėvynėje, bet 
ir'čion neduoda ramybės! Ge
gužės 31 d. (sen. kąl.) atsi
buvo krata pas brolius Bal- 
tušius. Kratą darė prista- 
vas; bi&o taipgi kaipo liudi
ninkai Birulkos “staršina” ir 
dešimtininkas. Rasta revol
veris Smitho sistemos, 5 šū
viais užtaisytas, kuris buvo 
padėtas stalčiuje. Paėmė 
viršais apdirbtą žurnalą “Vi
suomenė” pereitu mėty, 2 
Tolstojaus brošiūrėles, atvir
laiškiu 10 “Kovos
mo, kurie buvo prisiųsti iš 
Amerikos, laišky nekalto tu
rinio abieju 13, laikraščiu ne
ėmė. Klausėm, kame prie
žastis; atsakė, “kad tarp j y 
eina kokie ten slapti susira
šinėjimai, tai pagal prisaky
mą* Irkutsko žandarmerijos 
turim pas jus pažiūrėti.” 
Protokolą sustatė, kas buvo 
rasta. Apie revolverį para
šytas kitas protokolas. Gal 
ir bus tardymas. Mėnuo at
gal darė kratą artimam baž- 
nytkiemyj Zaloge pas 2 ypa- 
tas; pas vieną rasta apie 20 
laišky, pas antrą nieko ypa
tingo. Tardymo jokio dar 
nebuvo ir, gal, nebus. >

Pirmiau apturėdavom šiuos 
laikraščius iš Amerikos/‘Ke
leivį”, Vien. Liet.”, “Kovą”. 
Dabartiniu laiku minėtu laik
raščiu negaunam, matyt, 
konfiskuoja. Gaunami tik 
“Dilgėlės” ir “Laisvė”. Iš 
Lietuvos gaunami šie: “Vil
tis”, “Liet. Ūkin.” “Visuo
menė” “Lytwa”—lenkiškas. 
Visus aukauja redakcijos.

“Neapsimoka mums siun
tinėti “Kel.”, “Vien. Liet.” 
ir “Kovos”, nes vistiek męs 
ju negaunam.

J. Sibirietis.

MERKIŠKIAI (Vilkaviškio 
pav.) Merkiškiuose birželio 
25 d. nakties laike atsilankė 
ūkininko M. Kulvinskio na- 
man plėšikai. Ju buvo .pen
ki, du likosi kieme, „trįs įėjo 
seklyčion (buvo durįš užstum- ' 
tos). Paklausus ūkininko pa
čiai: “kas atėjo?” tuoj vie
nas kirto jai akmeniu ir stvė-, ' 
rė laikyti, liepdamas, kad 
nerėktu. Kitu du puolė ant 
jos vyro. Su keiksmu kapo
jo kastuvu galvą, maigė ke
liais, slogino priegalviu,piau- 
stė peiliu keikdami, kad ne
gali užmušti. Matydama tą, 
pati pradėjo maldauti, kad 
dovanotu gyvastį, ir paklau
sė: “ko reikalauja”. Atsakė 

pinigu. Tada ji išėmė iš 
brusloto kišenės du šimtu 
rubliu ir raktus nuo spintos 
(spintoje gulėjo net 11 šim
tu rubliu). Gavę raktus, tuo 
vienas šoko prie spintos, ki
tas gi norėjo pribaigti vyrą. 
Bet matydamas, jog jau ne
kruta ir jis tuo puolė prie 
spintos. Bet nelaimė, negali 
pritaikinti raktu. Tuo grie
bė kirvį ir pradėjo skaldyti.

Tuomi laiku atsipeikėjęs 
ūkininkas išlindo pro langą. 
Pajutę plėšikai nusigando ir 
su keiksmu šoko bėgti. At
vežus gydytoją-- rado galvoj 
tris skyles kastuvu perkirsta, 
du nulaužtu šonkauliu, bute- 
liu dantis išmušta ir peiliu 
ranka supiaustyta, o pačios 
veidas akmeniu sudaužytas. 
Pati, rasi, pagis^ vyras—var
giai.

Davus žinią policijai, tuoj 
atlėkė viršininkas su dviem 
žemsargiais, iškratė, išsivežė 
kruviną kastuvą, marškinius. 
Paėmę ūkininko tarnus, iš
važiavo. Plėšikai iki šio lai
ko nesurasti.

KAUNAS. Birželio 21 d. 
vietiniai lietuviai sveikino su- 
kaktuviy dienoje žinomą vei
kėją ir rašytoją kn. A. Dam
brauską. Tą dieną suėjo 25 
metai, kaip jis darbuojasi 
mokslo ir visuomenės dirvo
je. Sveikint atsilankė svie- 
tiškiai, kunigai, atstovai iš 
kitur. Sukaktuvėms paminė
ti atidengiama dyiklesė mo
kykla Vilijampolėję.

PANEVĖŽYS, baktaras 
R. Gernetas atidengęs čia 
akiu ligų kliniką.

Birželio 24 d. sudegė čia 
plačiai žinomoji Masalskio , 
vargom; dirbtuvė ir dvejbs 
gyvenamosios triobos. Nuo
stoliu daug.
KYBARTAI. Liepos.6 d. du 
jaunu vaikinu R. K. 4 vai. 
ryto apipuolė miegantį sto
ties numeryje Griundbergą, 
mainomos pinigu kasos ka- 
sieriu, norėdami pasmaugti. 
Bet jiem nepasisekė, nes tas 
pabudo ir juodu išbėgiojo. 
Vieną tuo jaus sugavo Kybar
tuose- namie, o antrą 9 vai. 
ryto Vilkaviškyje.

PASISKUBINKIT!
“Laisve” neužilgo pradės eit du 

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

Ar tu arklys?MAISTAS. Gyvenimas ore

Kas man išaiškįs?

riuSį kurie skiria po kelias

žinąs ant žemesturės lygias tiesas.

j U išmokėt, yo

žmogus y-

vis
su-

MAISTAS DARO ZMO 
GŲ GRAŽIU.

Iš to aš išvedu, kad turtas 
apsargina žmogų tam tikra li
ga, kuriai vardas tiktų d oi e-

tokio sudžiūvęs ir kietas, 
dar nuo kitokio vidutiniškai 
kietas ir dailus.

Jei jūsų duktė turi perrie- 
bų ir sudribusį veidą ir jus

—Rožyte, aš šią naktį 
mislijau, ar galės moters 
silygint su vyrais.

—Na ir ką sumislijai?
—Nieko.
—Matyt, mama, prastai 

maniai, kad nieko nesugal
vojai.

—Kur čia tau sugalvosi, 
kad iš visų pusių kliūtįs.

—Kokios tos kliūtįs?
—Supranti, kaip tu neimk, 

vistiek turi pripažinti, jog 
vyrai drūtesni. Ir tiesos nie
ko negelbės prieš kumštį.

—Apsirinki, mama: kum- 
- stis šiandien yra persilpnas 

prieš tiesas. Daleiskime, tu 
kaukšt, man per galvą, o aš 
ir apskundžiu tave. Jei tie
sos sakys, kad už kumščio 
pavartojimą reikia bent ant 
6 mėnesių į kalėjimą paso
dint, tuomet nelabai drįsi 
kitą sykį muštis.

—Tai tu manai, dukrele, 
kad moters apsigįs nuo vyrų, 
įgijusios lygias tiesas.

—Nežinau, kaip tu tai su
pranti...

—Vadinasi,

yra atstumta nuo rūpinimosi 
šalies reikalais ir neprilei- 
džiama prie tvarkos sutaisy- 
mo? v

-- Žinoma, ne.
- Taigi. O Amerikoj, kaip 

ir daugelyj kitų šalių, tik pu
sė gyventojų naudojasi de
mokratiškomis tiesomis. Tu 
žinai, kad moterų yra biskį 
daugiau, negu vyrų.' Jos vi
sos, arba netoli visos, yra 
atstumtos nuo demokratiš
kumo. Jos turi pildyti vyrų 
despotizmo įsakymus.

—Tai matai, Rožyte,' da
bar pati sakai, kad vyrų des
potizmas negeras ir iš to at
žvilgio reikia prieš vyrus ko
vot.

—Ne prieš vyrus, o prieš 
negerą tvarką, reikia kovoti. 
Reikia reikalaut ir prispirti, 
kad vyrų valdžia duotų mo
terims tiesą balsuot sykiu su 
vyrais.

Kasžin,ar moters ką ge
ro išbalsuotų, ar ne.

— Visgi daugiau gero pa
darytų jų balsai, negu vyrų, 
kurių didžiuma perkama vi-

jei reikalas | šokių vagių karčemose ir už 
bus, gales kaukštelt vyrui pusdolerius. Daleiskime, vy- 
per pakaušį, o jis turės tylėt. rai išrenka tokius tvarkda- 

—Argi tu, mama, manai,

CITRINOS LEDAS.
1 kvorta vandens;
2 puoduku cukraus;
’[ puoduko citrinos syvų;
sutarkuot vienos citrinos

žievę.
Virk cukrų ir vandenį sy

kiu 10 minutų. Tuomet įdek 
citrinos žievę ir įpilk.syvus; 
iškošk, ataušink ir sušaldyk 
tokiu pat būdu, kaip šaldai 
Smetoną. Jei nenori, citrinos 
žievės gali nedėt.

APELSINO LEDAS.
2 puoduku apelsino syvų;

1 puoduko citrinos syvų;
2 apelsinų sutarkuotą žie

vę;
1 puoduką cukraus.
Virt reikia, kaip ir citrinos 

ledui medegą, o paskui iš- 
košt, ataušini ir sušaldyt.

APELSINŲ KIAUŠINIENE.
1 kiaušinio trinį;
1 šaukščiuką sumalto cuk

raus;
1 šaukštą apelsino syvų;
1 kiaušinio baltimą.

kad vyrai neturės įstatymų dešimtis milijonų dolerių ka- 
apsiginimui nuo negerų mo-1 rĮškų laivų statymui ir kariu- 
terų? Sakoma, kad moters. menės užlaikymui. Jie pa
turės lygias tiesas. Tai reiš- s]< į rja mokesčius taip, kad 
kia, kad ir vyrai ir moters,bėdiniausis daugiausiai turi 
bus lygiai apsaugoti vieniju išmokėt, yo turčiai visai 
nuo kitų. I liuosi nuo jų. \ Vyrų valdžia

-Seniai reikėjo sakyti. O, leidžia tvertis Prustams, ku- 
j rie suima visus, turtus ir par
duoda juos paskui žmonėms

dabar vis lygios tiesos ir ly
gios tiesos, o aš vis gerai ne
supratau, ką tai reiškia. -

—Nemanyk, mama, kad 
moters tik todėl lygių tiesų 
reikalauja, kad nuo jų žiau
rumo apsigint. Nuo jo jau 
ir dabartiniai įstatymai išda- 
lies apgina. Ir ne kovai su 
vyrais yra reikalaujamos 
moterų lygios tiesos, o drau
gijos reikalų teisingesniam 
tvarkymui.

—Nesuprantu, ką tu nori 
pasakyt?

—Tu žinai, kad žmonija 
jau tiek išsitobulino, jog ne
nori, kad vienas ar keli val
donai tvarkytų jos reikalus. 
Žmonės jaučiasi taip, kad jie 
patįs geriau žino, kas jiems 
gera ir kas bloga. Jie pra- 

’ šalina valdonus ir iš savo 
tarpo renka žmones, kuriems 
įsitiki ir paveda prižiūrėt, 
kad būtų pildoma tokia tvar
ka, kokios nori didžioji gy
ventojų dalis.

—Taip jau ir yra Ameri
koj ir kitose šalįse. Juk čia, 
Rožyte, patįs žmonės viską 
tvarko.

—Taip, ši šalis ir daugelis 
kitų vadinasi demokratiško
mis. Tai reiškia, kad visi 
subrendę gyventojai rūpina
si šios šalies reikalais patįs 
ir įveda tokią tvarką, kokios 
jie nori. Bet ar gali pava
dint tą šalį demokratiška, 
kurioj didžioji žmonių dalis

nas. Vyrų valdžia leidžia 
turčiams pridaryt eibes ta- 
vorų, samdant darbininkus 
už menkas algas, kas priver
čia paskui uždaryt dirbtuves 
ir išmest milijonus žmonių į 
gatvę badauti su savo šeimy
nomis. Vyrų valdžia neiš
leidžia įstatymų, kurie pri
verstų darbdavį mokėt - tiek 
darbininkui, kad jis nebūtų 
priverstas išvaryt į dirbtuvę 
savo pačios ir nesubrendusių 
dar kūdikių. Vyrų valdžia ir 
kalbėt nekalba, kaip aprū
pint sergančias moteris ir 
jaunučius vaikus, kad jie ne
būtų priimami į dirbtuves, o 
turėtų iš ko gyvent. Ką čia 
kalbėt,—juk tūkstančiai pa-' 
čių svarbiausių reikalų yra 
aplenkiama. Moters, įgiju
sios tiesą balsuot, greitu lai
ku prašalintų iš valdžios vie- 
fų tuos vagis, kurie nesirūpi
na žmonių reikalais, o skver
biasi likt valdininkais savo 
turto apginimui.

—Tu, Rožyte, visą prakal
bą man pasakiai. Ištikro, 
lengva tai padaryt.

—Žinoma, blaiviems bal
suotojams visai lengva. O 
meterų didžioji dalis yra blai
vomis. Protingi vyrai mato 
didelę galybę moterų balsuo
se, todėl ir jie pradeda rei
kalaut, kad velyk nuo vyrų 
girtuoklių būtų atimti balsai, 
negu nuo moterų.

ir apelsino syvus. įpilk tuo
met į gerai išplaktą baltimą 
ir kepk. Kaip bus gatavas 
išdek ant šiltos torielkos ir 
tuoj valgyk. Gali apibarstyt 
viršų smulkiu cukrum.

KLEMSŲ VANDUO.
Numazgok ir nuskusk tu

ziną klemsų, bet lukštų ne
nulupk. Įdėk į | puoduko 
vandens ir virk, kol lukštai 
atsidarys. ■ Virk uždengus. 
Išgriebk klemsus ir iškošk 
sriubą į šiltą torielką. Tuo
met gali ją tuoj gert.

OISTERIŲ SRIUBA.
Nulupk 12 oisterių, suka

pok juos gana smulkiai ir įdėk 
į puodą, kur randasi bent 1 
puodukas vandens. Šildyk, 
kol pradės virt; tuomet virk 
lėtai 5 minutas. Iškošk taip, 
kad užsiliktų koštuve oiste- 
riai, o sriubą valgyk, įsidėjęs 
druskos ir pipirų.

RYŽIAI.
Ryžiai turi daugiau krak

molo, negu visi kiti grūdai 
(76%), bet juose mažiausiai 
yra proteydų ir riebumo. Jų 
krakmolas yra labai smulkus 
ir lengvai pasiduodantis vi
duriams permalt. Kada juos 
išverdi, jie penkis sykius sun
kesni lieka, bet į vandenį iš
eina iš jų geroka dalis mine
ralinių medegų. Iš to atžvil
gio ryžius tankiau šutina, ne
gu verda. Tą vandenį, ku
riame virė ryžiai, galima pa
naudot duonos įmaišimui ir 
zupėms.

Verdant arba šutinant ry
žius, reikia juos pirma nu
mazgok Reikia įpilti juos 
į koštuvą, nuleisti pastarąjį 
į vandenį ir trint juos abiem 
rankom. Bent 4 sykius van
denį reikia mainyt ir trint, 
kol jis pradės bėgt čystas.

BULVIŲ KRAKMOLAS.
Numazgok ir nuskusk bul

vę. Sukaišk arba sutarkuok 
ją ir išsunk per drabužinį

ga į-stiklą arba į torielkaitę. 
Spausk, , kad visai sausa lik
tų. Palaikyk skystimą, kol 
nusistos ant torielkaitės dug
no balti miltai (krakmolas). 
Nesujudinus nupilk palengva 
vandenį ir užpilk ant krak
molo šviežio vandens. Iš
maišyk ir vėl leisk nusistot. 
Paskui nupilki vandenį, o 
krakmolą padėk džiūt, jei 
ne tuoj reikalingas.

Pamokinimas.
Motina: — Yincuk, ką tik 

nedarysi, ką tik nepradėsi, 
vis nuo apačioš, nuo pamato 
pradėk/ f-
' Vincukas: — Ar ir plaukt 
nuo dugno pradėt?

Kas diena męs išgirstame 
vis apie naujas vagystes ir ] 
suktybes./i£ia žiūrėk, kokis 
nors Lorimer liko senato

rium už 100,000 dolerių, Čia < 
vaizbūnai »per tamožnę val
džią apgavo, čia milijoninių 
savasčių savininkai taksų per 
kelis metus nė dolerio nemo
ka, čia įvairus trustai tveria
si ir veikia prieš šalies įsta
tymus. Kur tik nepažvelgsi, 
visur suktybė, vagystė. Jei
gu Dėdė Samas turėtų bent 
šimtą tūkstančių kišenių, 
kiekvienoj užtiktų vagį. Kiek
viename mieste balsuotojai 
paperkami įvairiais būdais; 
vanduo gyventojams duoda
mas biaurus už brangią kai
ną; karai prastai tarnauja 
publikai ir jų darbininkai 
skurdžiai apmokami. Smul
kus vertelgos kokiu nors ke
liu suvagia savo tūkstančius, 
dideli vertelgos- - savo šimtus 
tūkstančių, o cukraus trustas 

savo m i I i jonus. Matant to
kias suktybes ir tokį draugi
jos sugedusį kūną, žmogus 
neretai išeina iš kantrybės. 
Žinoma, tik pesimistiškas pi
lietis išeina iš kantrybės.

Bet visai nėra reikalo pykt 
ir likt be kantrybės. Nerei
kia skubintis ir puldinėt. Ne
reikia spardytis, kaip arkliui. 
Jei žmonės tik netingėtų pa
galvot nors biskį, jei jie imtų 
veikti sau ir susivienytų taip, 
kaip yra susivienyję mažes
nieji ir didesnieji šalies va- 
gįs, tuomet umu laiku visos 
vagystės ir suktybės būtų su
stabdytos.

Arklys turi tiesą likt be 
kantrybės, nes jis negali ma
nyti. Jis verčiamas traukt 
sunkų vežimą, botagu jam 
kertama per kuprą, nuolatos 
niūkiama > jį, namie pririša
mas jis prie ėdžių ir dar ne
retai gauna per snukį. Ark
lys turi gana pajiegos, kac 
suspardyt žmogų ir pasiliuo- 
suot iš vergijos, bet jis varg
šas nemoka manyt, suprast.

Darbininkų klesa yra taip
gi arkliu turčių rankose. Tie 
vagįs su ja apsieina nema
žiau žvėriškai ir kas metai 
suvaro juos į “tvartus” bal
suot. Ir ta minia, kuriai bu
vo kertama botagu per kup
rą, kuri turėjo vežti sunkų 
“vežimą”, kuri gavo daug 
sykių per “snukį”, paduoda 
savo balsus už tuos pa
čius sukčius ir vagis. Nors 
ta minia turi gana proto,kad 
suprast savo galybę ir panau
dot ją savęs apginimui, vie
nok elgiasi kaip arklys.

Ir tu, .balsuotojau, kuris 
nesupranti, kodėl savo balsą 
padaviai už tą, o ne kitą par
tiją, nedaug skiriesi nuo ark
lio arba bent nori susilygint 
su juo.
Atsimink, kad visi tie trus

tai ir jų suktybės gyvuoja 
tiktai todėl, kad tu nepaisai 
apie tai. Jeigu viena diena pu
blika užsimanytų, kad išnai- 
kyt vagystes ir pasiimt nuo 
jos pavogtąją savastį, ji leng
vai galėtų tai padaryt. Už
tektų uždėt mokesčius nuo 
pelno ir pavogtoji savastis 
liktų tuoj konfiskuota. Apart 
to, publika, o ne legislatu
res, ne kelt' inteligentai, ne 
žiaurus trustai, turi pajiegą 
permainyt tvarką, tai yra 
balsuotojai. Balsuotojai tu
ri savo rankose šią šalį ir jie 
kalti už jos pavedimą va
gims. Jie turi dorišką tiesą 
ir skaitlingesnę spėką tvar
kos permainymui.

Nelaimingas arklys gauna 
mušt ir sunitų vežimą vežti 
už negalėjimą protauti. Žmo- 
gus-gi gali protauti, bet ne
nori—uz tai jis taipgi lieka 
pakinkytas kelių vagių.

Ar ir tu priklausai prie tų 
balsuotojų, kuriuos skriau
džia šios šalies turčiai-vagįs, 
o jie vis už juos balsuoja? Jei 
taip, tai.lnesiskiri, žmogau, 
nuo arklio.

P. Baublys.

Pasaulis susilaukė dar vie
no milžiniško įvedimo—tai 
Klemento Bayardo monopla
nas (orlaivis). Jis visas pa
darytas iš vienos geležies; 
nėra prie jo nė šilko, nė po- 
pieros, nė medžio, nė kitų 
medegų.

Kada buvo pradėta seno
vėj kalbėt apie padarymą ge
ležinių laivų,tad visi,išskyrus 
menką dalį žinovų, juokėsi 
ir sakė, kad geležinis laivas 
būtinai skęs. Šiandien van
dens paviršiu plaukioja mil
žiniški geležiniai laivai ir ne
skęsta. Su jais męs jau ap
sipratome. Dabar liko išras
ta orinė mašina, kuri taipgi 
visa iš geležies.
Reikia tikėtis, ateityj visi or

laiviai bus daromi iš geležies 
arba kitos kietos medegos.

Stebuklas tame, kad ėmė

medinio laivo liko įvestas ge
ležinis, o geležiniai orlaiviai 
liko įvesti į kelis metus. Iš
tikro, tik keli metai atgal, 
kaip pradėta keltis į orą su 
pagelba gaziį^pripildyto mai
šo, kurio orlaivininkas nepa- 
jiegė kontroliuot. Šiandien 
jau turime sparnuotas maši
nas, kuriomis galima lėkt 
šen ir ten. Pagalvokite, tik 
į kelis metus tiek progreso! 
Tiesa, tankiai užsimuša orlai- 
vininkai, nes perdaug grei
tai norima pasiekt dideles pa
sekmes orlaivijoj. Bet at
meskite tuos nelaimingus at
sitikimus ir pažvelgkite į tą 
gazų pilną maišą, su kurio 
pagelba keltasi į orą keli me
tai atgal, ir į geležinį mūsų 
dienų monoplaną, — juk ne 
tik medegoj skirtingumas 
įvyko, bet šiandieninį orlaivį 
galima jau valdyt, daug ja
me pakelt ir kelias dešimtis 
mylių į valandą nulėkti.

Kada męs kalbame apie 
orlaivius, męs įsivaizdiname 
netolimą ateitį, kuomet tūk
stančiai žmonių galės oru le- 
kiot ir lekios.

Ir nemanykite, kad tai juo
kas: jus patįs, kurie nepasi- 
skubįsite numirti, turėsite 
progą pasivažinėt orlaivyj 
taip pat, kaip dabar kare, 
trūky j. Ištobulintų orlaivių 
klausimas tai tik kelių me
tų klausimas.

Ateities orlaiviai bus mil
žiniški ir galės nešti tūkstan
tį ar daugiau žmonių, kurie 
sėdės sau geležiniuos vago
nuos ir žiūrės per stiklinius 
langus. Tuomet orlaiviai bus 
traukiami garvežio ir lėks 
kelis šimtus mylių į valandą. 
Jei bus reikalas, greitumas 
bus davarytas iki tūkstančio 
mylių į valandą. Tokiam ga
lingam orlaiviui vėtros ir au
dros bei oro atmainos nei- 
kiek neužkenks ir netrukdys 
jo,kaip netrukdo didelio gar
laivio mažos ežero bangos.

Gal, jums yra žinoma, kad 
už 6 mylių ties mūsų galva 
visuomet pučia vėjas jš rytų 
į vakarus. Tai priklauso nuo 
žemės sukimosi. Ir jei pasi
kels orlaivis tiek augščio, jis 
nureguliuos savo pajiegą 
taip, kad vėjas jo nė bisku- 
čio netrukdytų. Tūlose augš- 
tumose visuomet arba pa
skirtais laikais vėjas pučia iš 
žinomos pusės. Orlaiviai ga
li įsitaisyt lekioti pagal vėjo 
srioves, nors jis mažai juos 
trukdytų ir nepaisant. Ga
lima tikrint, kad ateities 
žmonės 6 myliose ties mūsų 
galva ramiai sau keliaus ir 
reikalui esant stovės.

Žinomas garvežio krutėji
mas gali laikyti orlaivį ant 
vietos, t. y. apginti nuo že
mės traukimo. Iš to atžvil
gio gali būti ore įtaisytos 
vietos apsistojimui ir išlipi-

mui pasažienų iš didžiojo or- i 
ląivio į mažesnius, kurie nu
leis žmones ant žemės. Da- ; 
leiskime,milžiniškas orlaivis, : 
nešantis tūkstantį pasažie- 
rių,apsistoja ant miesto New 
Yorko; liko padęti trepai nuo 
jo į mažesnį orlaivį ir kon
duktorius rėkia: ‘ 'Stotis N e w 
York! New Yorko pasažie- 
riai išlipkite! Sekanti stotis 
bus Paryžius!” Pasažieriai 
dailiai galės išlipt į mažą or
laivį ir bus nuleisti į miestą. 
Vieną dieną žmogus galės 
pavalgyt pietus Paryžiuj pas 
Gabrį, o kitą dieną jau galės 
bartis su Damijonaičiu Chi- 
cagoj.Greitoj ateityj geležin
keliai pasiliks tik į artimiau
sias vietas nuvažiuot, o gal, 
ir visai jų nereikės.

Su orlaivių pilnu išsitobu- 
linimu visos tautos ant že
mes susilies į vieną,visi žmo
nės liks viena šeimyna. Ir 
tai tik kelių metų klausimas. 
Orlaiviai panaikįs rubežius 
ir kares, nes jokios įstaigos 
rubežių palaikymui neturės 
vertės, o karė pasidarys šiau
riausiu dalyku, kurį nutars 
visa žmonija sykį antvisad 
išnaikinti. ,

^Kada William Conquerer 
atkeliavo į Didžiąją Britani
ją, ten buvo 22 visokios vald
žios, o dabar yra tik viena. Ka
da liks įvesti orlaiviai, tuo
met visas pasaulis liks viena 
valstybe ir viso pasaulio žmo
nės padarys ir turės padaryt 
tokią tvarką, kuri remsis ant

lių daržovių, turinčių daug 
mineralinių druskų, kad su
stiprinti kaulus. Reikia duot 
žydinčių kopūstų, morkų, 
gručkų, burokų lapų, celerų, 
o neduok ryžių, bulvių ir bal
tos duonos. Daržovės ir mė
sa sud rutina kaulus, varžiai 
suformuoja apie juos mėsą ir 
padaro žmogų gana gražiu.

teisybes.
Jokia policija negalės nie

ko veikti ore,-todėl ji liks be
reikalinga.

Žmonių patirimai per šimt
mečius, jų mokslas padarys 
šią planetą tokia, kokia ji 
turėtų būti; ji nepasiliks il
giau tokia, kokia yra šian
dien, tai yra išnyks tas gur
bas besiėdančių tarp savęs 
beždžionių, o įvyks gražus 
sodas ant žemės, kuriame gy- 
vęs tobulas žmogus. Žmo
nės gyvęs ant kalnų viršū
nių ir dirbs pakalnėse, kaip 
ereliai, ir žmogaus protas 
gyvęs taipgi augštai ant pra
eities.

Žmogaus protas paliuosuos 
jį greitoj ateityj savo išradi
mais iš skurdo, ėdimosi ir

ionės būt negali. Žmogaus 
kūnas tik iš maisto auga. 
Atgyvenusios, tai]) sakant/ 
nudėvėtos dalįs eina šalin, o 
naujas atneša maistas. Taigi 
kokį maistą valgysi, iš tokio 
susibudavos tavo kūnas. ,

Kiekviena maisto medega

Mano dalykas, apie kurį 
čia kalbėsiu, atsineša j visų 
tautų turčius ir pasiturinčius, 
vienok daugiausiai man teko 
orisižiūrėt į lietuvius, todėl 
tik apie juos kalbėsiu.

Aš jokiu būdu negaliu su
prast, kodėl pasiturinti lietu
viai tokie nejautrus, šykštus 
ir apsileidę. Yra žmonių ap
sigimusių su tokiom ypaty
bėm, bet aš mačiau daugelį 
pasiturinčių lietuvių tuomet, 
kada jie buvo be turto. Tuo
met jie mėgo gardžiai val
gyt, pasilsėt, dailiai apsi
rengt, šen ir ten išeit, pasi- 
smagint, dailesnėj vietoj gy
vent; tuomet jie, kaip priim
ta sakyt, nebuvo ir tiek kiau
liški, tai yra nekeldavo triuk
šmo už kelis centus, nesigai
lėjo reikale net kelis dolerius 
numesti, turėjo daugiau gė
dos ir jautrumo. Kaip tik 
kokiu nors būdu tie patįs 
žmonės šiek-tiek pralobo,taip 
sakant, kaip tik įgijo tūkstan
tį, kitą ar daugiau, tuoj visai 
persimainė. Aš prisižiūrėjęs, 
kad tuomet jie pradeda mai
tintis kur kas prasčiau; iš- 
landžioja visus užkampius, 
kad tik nusipirkt centu pi
giau reikalingą daiktą; apsi
gyvena prastose miesto dalį- 
se, kur pigios randos; nesi
gėdi derėtis ir'bartis už cen
tą, kitą; lieka tiek taupus, 
kad prasčiausius daiktus su
naudoja; jei duoda kam do
vaną, tai tokią, kuri tik ma
žam vaikui tiktų. Pakviesk 
tokį žmogų prie ko nors pri
sidėt, kam nors paaukaut, 
paskolint, jis arba visai atsi- 

, sakys, arba prisidės su tiek, 
kad tau gėda imti. Abelnai 
sakant, tokio žmonės lieka 
begėdžiais, šykštuolais, ku- 

| rie ne tik kitam ko nors gai- 
, lisi duot, bet ir patįs save 
i skriaudžia oru, butu, maistų, 
drabužiu, smagumu. Tiesiog 
matos, kad jie kovoja patįs 
prieš save, kad tik pigiau 
pragyvent, kad tik neišleist 
gautojo cento, nors didžiau
sią gėdą reikėtų pakelt. Tas 
pats žmogus, kuris, tikrai-ži
nai, mėgo daug ką, dabar 
sako jau nemėgstąs, nenorįs. 
Ir gali patėmyt, kad jis ne
mėgsta visko to, kas tik bran-

leiskime, krakmolas turi su
tirštinančią ypatybę, vanduo 

skystinančią ypatybę ir t.
t. Jeigu mums prisieina su- 
taisyt kokias nors maisto 
formas, męs turime žinot, 
kokias medegas suvienyt ir 
kiek kokių-dėt.

Tai]) pat yra ir su žmogaus 
kūnu: nuo vienokio maisto

hamulskį panaši, nustokite 
davę jai maistą, turintį daug 
krakmolo.

Iš kitos pusėsį,' jei ji turi 
sudžiūvusį, lyg aptemptą vei
dą, duokite jai labiau krak- 
molingą maistą, ir jos veidas 
išrodys diktesniu.

Maistas veikia ant žmo
gaus elgimosi, natūros ir kū
no formos. Ypač jaunus vai
kus galima padaryt maistu 
gražiais ir negražiais, kada 
jų kaulai auga.

Kada jaunas vaikas gauna 
daug krakmolo, jo kaulai 
perdaug apsunkinti lieka mė-
dau
perdaug apsunkinti lieka me
sa ir užaugą nedailiais. Rie
biam vaikui reikia duoti ža-

Juk reikėtų manyt, kad pa
siturintis žmogus tuoj susi* 
jieško gražią vietą apsigyve
nimui, kur gatvė švari, me
džiais apsodinta, oras geras, 
namas tinkantis. Reikėtų 
manyt, kad pasiturintis žmo
gus gerai maitinasi, gražiai 
rėdosi ir yra jautresnis. Iš- 
tikrųjų gi pasirodo,’ kad jis 
gyvena kur kas prasčiau ir 
elgiasi kur kas žiauriau, ne
gu tik tai sąvaitei turintis 
pragyvent.

Tikrinu, iš neturtingo ran
kų greičiau 10 dolerių išeis 
kitų parėmimui, savęs užlai
kymui ir kiltesnių darbų vei
kimui, negu iš pasiturinčio 
rankų 10 centų.

Matydamas toki apsireiš
kimą, aš pats bijau kiek dau
giau pralobti, kad nelikti sa
vo ir kitų kankintoju, begė
džiu, bukajausliu, ciniku, 
vienu žodžiu sakant.

Vienok aš nesuprantu, ko
dėl* turtas taip nupuldo ir 
permaino žmogų. Aš labai 
bučiau dėkingas,/ kad kas 
man išaiškintų.

K. Stulpinas.
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Ekonomiškoji Evoliucija
P«Kaf Ed. Bernftteinq pnraič P. Posmvln

(Tąsa.)
Bet paliksim tą klausimą šalyj. Su

koncentruosi m jrūsų atydą į daugiau cha
rakterizuojančius apsireiškimus. Iš jy la
bai svarbia kapitalistiškos ūkės pasekme

darbu, o vien tik gėrėjantisi gyvenimu ir 
įpuolusi į išsilepinimą. Kiekviena tokia 
klesa turi išpalengvo nustoti savo viešpa
tavimo.

Kokiu būdu tas atsitiks, lengva pra
našai! t,. Męs matom, kad kapitalistiškos 
išdirbystes vienyjasi i sindikatus ir karte
lius ir susilieja vienatiniai į trustu formą. 
Atskirose ūkės šakose visas

Biauri paleistu 
vystė.

išdirbimas

Vienas vyras rašo man se
kantį laišką, kurio tik ištrau
ką čia pracituosiu: “Aš tu
riu 40 metu ir jaučiuosi dar 
gana gyvu ir drūtu. Mergi-

ma už senbernio, vienok per
sitikrina, jog apsirikta, ir ji 
pasilieka vieny-viena na
muose.

Iš praktikos męs matome, 
kad kūdikis mėgsta žaisti su 
kūdikiu, vaikas...su vaiku,
jaunimas—su jaunimu ir se
neliai praleidžia savo laiką

Ligonbučiai gir 
tuokliams.

Chicago ir jNew York labai 
užinteresuoti liko girtuok
liais. -

Ištikro, girtybes klausimas 
lieka visos tautos klausimu

liauti tankiausiai iš rūpesčiu, 
iš nepasisekimu, iš nelaimiu, 
iš nuobodumo, perdaug mo
notoniško gyvenimo.

Lai tik visi žmonės būtu 
aprūpinti darbu ir atsakan
čia alga, lai tik liktu atida
ryta daugiau pasilinksmini
mo, mokslo, sveikatos ir dai-

mas. Pagal statistiką 1895 m. Vokietijoj 
skaitėsi apie 6 milijonus pramonijos dar- 
bininky, neskaitant ty, kurie buvo užsiė
mę transporte. Bet iš fabrikos inspekci
jos atskaity ir apdraudimo įstaigy mums 
žinoma, kad už 12 mėty, perėjusi y nuo 
1895 iki 1907 m., pramonijos darbininky 
skaitlius išaugo lig 8-niy, o gal,ir lig 9-niy 
milijony. Prie to randasi dar šimtai tūk- 
stančiy smulkiy amatninky, kurie faktiš
kai yra samdomais darbininkais, nors jie 
ir dirba nuošaliai kapitalisty fabriky. Ta 
daugmilijoninė samdomy darbininky ar
mija turi dabar suvis kitokį charakteriy, 
negu amatninkai darbininkai prieškapita- 
listiškoj gadynėj. Dabartinis darbininkas 
jau nevalgo su savo šeimyninku už vieno 
stalo, taip pat ir negyvena jo namuos. 
Didesnė dabartinių darbininky dalis yra 
vedusiais, t.y. turi savo ūkę ir turi suteikti 
pragyvenimą savo šeimynai. Samdomas 
darbininkas pirmesniy laiky likdavo neve
dęs, kol pats pastodavo meisteriu, t. y. 
mažu išdirbėjo. Dabartinis darbininkas 
turi šeimyną, pasilikdamas samdomu dar
bininku. Jis pastoja piliečiu, kaipo savo 
klesos narys; ta klesa išauga skaitliuje ir. 
didina savo socijališką vertę. Visuos pra
monijos centruos, kur sukoncentruotas 
dabartinės ūkės gyvenimas, kur drauge 
su tuo muša visuomenės gyvenimo pulsas, 
kur susieina didelės vaizbos apyvartos gys
los, ten visur apgalintį padėjimą pradeda 
užimti samdomasai proletarijatas.

Tiesa, ekonomiškas viešpatavimas lie
kasi kapitalisty klesos rankose. Kovai su 
ekonomiška-priespauda įvairiy darbininky 
luomos sluogsniai tveriasi į organizacijas. 
Samdomieji darbininkai vienyjasi į profe- 
sijonališkas sąjungas kovai su kapitalu. 
Iš kitos pusės, ir kapitalistai organizuoja
si į sindikatus ir trustus. Išdirbėjai ka
pitalistai, kuriy rankose sukoncentruoti 
svarbiausieji ekonomiškojo viešpata\^hio 
šaltiniai, organizuojasi, iš vienos pusės, 
kad kovoti su darbininky klesa, iš antros 

todėl, kad sumažinti konkurenciją ir pa
statyti jy produkty vartotojams tokias 
kainas, kokios atsako jy pralobimo troš
kimui. Bet visi augščiau mūs perskait- 
liuotieji dabartinės gadynės ženklai - nuo
šalus augimas ir vidurinė darbininky kle
sos evoliucija, pakilęs parankamas kilno
jamojo kapitalo, neperstojantis augimas 
skirtumo tarp pelno nuo kapitalo ir darbo 
proceso, miesty augimas, milžiniškas pasi- 
didinimas vaizbos susinešimy- viskas tas 
parodo, kad kapitalizmas nėra paskutine 
ūkės forma, kad kapitalistiškas surėdy
mas turi būt perkeistas, turi užleisti savo 
vietą naujai ūkės sistemai.

SOCIJALISTIŠKOS ŪKĖS PAMATAI.

Kokia gi bus ta ūkės forma? yKame 
bus jos skirtingumas? Kaip ji vadįsis? 
Dabartinė visuomenė, dabartinės valsty
bės, iš kuriy ji susideda, pirmiausiai įvy
ko iš atskiry save aprūpinančiai vietiniy 
bendrijy. Nuolatinio vystymosi procese 
jos išaugo į organizmus, kuriy atskiros 
dalįs negyvuoja, kaip savistovės vienutės, 
bet yra surištos viena su kita nesuskaito
mais ryšiais. Ir štai, kaip ir viduryj ty 
organizmy, atsiranda karteliai ir sindika
tai suvienyjimas atskiry dalini y išdirbys- 
čiy, suteikiančiy užsiėmimą didelėms sam
domy darbininky armijoms ii-, kaip poli- 

• pai, darančiy didžiausią įtekmę ant žino
mo organizmo gyvenimo. Vienok keno 
naudai eina ta įtekmė? Ne naudai ty, 
kas, dirbdamas, sutveria neapskaitliuoja- 
mą turtą, ir net gi ne ty, kas vadovauja 
išdirbimo procesu, nes tie prižiūrėtojai 
daugelyj atvėjy gauna tiktai daugiau ar 
mažiau didelį atlyginimą, kaipo išdirbys- 
tės direktoriai. Visas pelnas eina į ty 
žmoniy rankas, pas kuriuos randasi žino
mos popieros, viena ar daugiau akcijy.

Ar galima daleisti, kad žmonija galuti
nai taikįsis su tokiu dalyky stoviu? Ar 
galima skaityti, kad prie tokio visuome- 

’ niško surėdymo, prie kurio nuolatos auga 
žmoniy skaitlius, neturinčiy iš jauny mė
ty, pagal savo klesinį padėjimą, jokio ki- 

< to užsiėmimo, kaip tik gavimą pelno iš 
kity žmoniy triūso, -kad tas surėdymas 

i atsako žmonijos vertybei, suprantančios, 
kur ji eina ir ką daro? Primįsim tiktai 

^senovinio Rymo likimą, kur taipgi gyveno 
į ĮjĮįiešpataujanti klesa, neužsiimanti jokiu

koncentruojasi didelės kapitalisty grūpos 
rankose. Kur išsivystymo procesas nu
žengė taip toli, ten reik padaryt tik vieną 
žingsnį, kad eksproprijuoti tą kapitalistu 
grūpą, ir tada suvienytas žinomos šakos 
išdirbimas gali būt perduotas be jokio 
sunkumo ir kliūčiy iš akcijonieriy ranky į 
visuomenės rankas visoj jo čielybėj. To
kia išdirbystes forma, prie kurios pilnu 
ūkiškojo veikimo subjektu yra visuomenė, 
vadinasi soči j al is tiška. Tokiu bū
du, iš vienos pusės, pačioj dabartinėj ū- 
kėj randasi tendencijos prie pastojimo jos 
visuomeniška. Iš kitos pusės,augant mies
tams, didinasi ir jy užduočiy ratas. Pir- 
mesniuos laikuos, kada miestai susidėjo 
beveik tik iš ūkininku sodybų ir keletos 
gatvių,kur radosi amatninky dirbtuvės,-- 
tuomet valdymas jomis buvo labai lengva 
užduotim. Švarumo reikalingumas buvo 
dar mažai išsivystęs, žemės sklypu kaina 
buvo žema, miesto valdyba neturėjo jokiu 
svarbiu užduočių. Dabartiniam laike ta
me atvėjuj atsibuvo radikališka permai
na. Miesto valdybos užduotįs darosi vis 
daugiau platesnėmis ir įvairesnėmis. Da- 
bartiniuos greit augančiuos miestuos męs 
susitinkam su žemės spekuliacija, nes au
gant miestams, kįla miesto žemės7 kaina. 
Kasgi ta žemes kaina? Tai yra ne kas 
kita, kaip kapitalizuotas procentas, duok
lė, kuriuos miesto gyventojai turi mokėti 
miesto žemės valdytojams. Tokiu būdu 
susitveria savotiškos rūšies feodališkos 
tiesos, skirtingos nuo feodališku tiesu ir 
privilegijų, kuriomis buvo taip turtingi 
viduriniai amžiai. Savo laiku žmonės bu
vo priversti atlikt baudžiavos priedermes 
feodalu naudai; dabartiniu laiku miestu 
gyventojai turi mokėti duoklę namu savi
ninkams. Prieš tokią tvarką vis daugiau 
kįla žmonių tiesu supratimas. Męs nega
lime persistatyt išrišimą šio klausimo lais
vam ekonomišku jiegy lošime, nes męs ži
nom, kad prie tokio'rišimo kambariu kai
nos nuolatos kįla, o pelnas žemės sklypu 
savininkams turi nuolatos augti. Miesto 
savyvalda tur, galu gale, permainyt tokią 
tvarką, ir vienatine pilno pasisekimo gva- 
rantija šiame dalyke gali tarnaut tik per
davimas žemės nuosavybės visuomenės 
valdymui. (Toliau bus).

rarptautiški žodžiai.
A n t r o p o s k o p i ja , pažinojimas 

žmogaus charakteriaus, pasielgimu ir pa
linkimu pagal jo kūno žymes.

Antroposofija, pažinojimas žmo
gaus gamtos; susipažinimas su žmogaus 
subudavojimu ir funkcijomis, surištomis 
su anatomija ir fizijologija.

A n t r o p o t o m i j a, anatom i ja arba 
žmogaus kūno paskirstymas.

Anti k rišt a s, žmogus, einantis prieš 
Kristų; perstatoma ypata, kuri pagal 
krikščioniu manymą prieš Dievo teismą 
lankysis pas žmones ir gundįs juos prie 
atsisakymo nuo Kristaus mokslo.

A n t i k r i k š č i o n y b ė, priešinimąsi 
krikščionybei; prieškrikščioniškas veiki
mas.

gad i n an tis gražu mą.
Antidemokratiškas, nedemo

kratiškas; nepavestas žmonių valiai.
A n t i 1 o g i j a, priešginiavimas to pa

ties autoriaus žodžiu arba sakiniu.
A n t i m o n a r c h i s t a s, žmogus, prie

šingas monarchijai.
An ti moral is tas, žmogus, nepri

pažįstantis doros arba morališkumo.
Antipatija, nepatikimas; neturė

jimas prielankumo; instinktyviskas jaus
mu pasipriešinimas; nesutikimas vieno 
daikto su kitu.

Antifonas, giesmė, sutaisyta taip, 
kad vienas choras gieda vieną dalį, o ki
tas choras atsiliepia, giedodamas kitą da
lį, arba atkartodamas tą pačią.

Antifrazis, tokis kalbėjimas, kur 
vartojami priešingi žodžiai daikto teisin
gam aprašymui: pav., sakoma “mielašir- 
dingas caras” ir tuorni norima pasakyt, 
kad jis žiaurus.

Antifiziškas, nef iziškas; prie
šingas fizikai.

Antikyarija, senovėsliekanystu
dijavimas.

na turi 17 metu. neži
nau, ar ji mane myli, bet 
man rodos, kad taip, nes ji 
sutinka už manęs ištekėt. 
Mano padėjimas yra tokis, 
kad aš galėsiu ją atsakančiai 
užlaikyt, nors ji, kaipo jau
na, ir mėgty puoštis bei šen 
ar ten išeit. Ar jus pataria
te man kalbinti ją eit už ma
nęs?”

Taip, ponas vyro, aš už
draust negaliu. Aš žinau ge
rai, kad visi seni vaikinai se
ka paskui jaunutes, beveik 
vaikus, merginas. Aš žinau, 
kad netoli visi seni vaikinai 
jau išaikvoję yra savo meilę 
ir negali mylėti, todėl jie 
jieško tokiu merginu, kurios 
dar nereikalauja meilės at
liepimo, arba bent nesu
pranta, kas yra meilės har
monija. Duok vaikui saldu
myną, ir jis tėvą, motiną iš- 
niekįs. 17 metu mergina y- 
ra tik mergaitė, vos tik vai
kystės metus pabaigus. Ne
sunku ją visokiais saldumy
nais vilioti. Tik atsiminkite, 
kad vaikas tik iki tol jūsų 
klauso, kol jam saldumyną 
duodate, o paskui jus pačius 
išniekina. Atsiminkite, jog 
ir saldumynai nusibosta. Jus, 
visi senberniai, esate gerais 
praktikais meilėj. Pas jus 
nestoka dailiu žodžiu, prisi- 
žadėjimy ir pasigirimy. Jus 
esate seni ir turite patirimy, 
kad galėtumėte apgaut vos 
tik pražydusį žmogy. Todėl 
nesistebiu, kad neretai jau
nos mergaitės apsiima ište-

Čia pats korespondentas 
prisipažįsta, kad jo padėji
mas neblogas. Iš to aš su
prantu, kad turto pas jį ne- 
stoka. Na, o ar ginčysite, jog 
už pinigus negalima netoli 
viską nupirkti? Už juos žmo
gus neretai parduoda savo 
sąžinę, ne tik kūną. Žmo
gui yra daug sunkiau kovoti 
pačiam su savim, kada jis 
turi elgtis prieš ^avo sąžinės 
valią, negu pries savo kūno 
valią. Jei įmonės apsiima 
parduot sąžinę, tuo lengviau 
jie parduoda savo kūną. Kaip 
vyru, taip ir motery, parduo
dančiu savo kūną, o neretai 
ir sąžinę, yra milijonai. Pa
klauskite bent vienos jaunos 
moters, ištekėjusios už seno 
vyro, kodėl ji taip padarė. 
Turbūt, visos* pasakys, kad 
todėl, jog ji radosi nelaimėj, 
neturte, o jis apsiėmė ją iš
gelbėt, kad jis turi gana tur
to, arba gerą darbą, arba yra 
gabus vertelga, neatsisako 
duot pinigu pirkiniams, arba 
jo pozicija gana augšto var
do. Galima tvirtint, kad nė 
viena jauna mergina neište
kėjo už senbernio iš meilės. 
Vadinasi, senbernis nusiper
ka sau vergą, nusiperka taip, 
kaip ūkininkas karvę, arklį

Nėra vaikiškesniy žmonių 
iš suaugusiujy už daugelį 
senberniu. Neretai jie el
giasi taip, kad ir 8 metu vai
kai juos pavadintu perma- 
žais. Ne vieta čia mums kal
bėt, kodėl taip yra, tik pažy
mėsime, jog tokiu savo nu
sileidimu ant vaikiškumo 
laipsnio žmonių akįse jie ne
retai prisiartina prie jauny 
mergaičiy ir prikalbina jas 
ištekęį už jy. Vienok suau
gęs žmogus negali ilgai lošt 
vaiko rolės, ypač po apsive
dimo. Jauna mergina mane 
turėt nepaprastai linksmą ir 
žaidžiantį žmogy, ištękėdą-

smagiausiai su seneliais savo 
atsiminimu pilnuose pasikal
bėjimuose. Čia turite atsi
mint, kad žmogaus amžius 
turi bent 3 svarbiausius pe- 
rijodus ir kelis smulkesnius. 
Nors 19 metu žmogus ir 30 
nfėty žmogus yra abu jauni, 
vienok skirtingumas pas juos 
jau gana žymus: vienas dar 
randasi blaškimosi, judėjimo 
perijode, o kitas -apsistoji
mo. Pati gamta dalija žmo
nes į amžius, ir męs negali
me peržengti jos įstatymu. 
40 metu vaikinas jokiu būdu 
negali pasidaryt tokiu; kokiu 
jis buvo 20 metu atgal. Ne 
tik jo kūnas, bet ir dvasiškas 
stovis, persikeitė. Kas 20 
arba 17 metu žmogui rodos 
kilčiausių, geriausiu, tas 40 
metu žmogui rodosi vaikiš
ku, abejotinu. 17 metu žmo
gus mėgsta išeigas, triukš
mą, linksmumą, gyvumą, 
blizgėjimą ir 1.1., o 40 metu 
žmogus mėgsta ramesnį gy
venimą, gilu svarstymą, rū
pesčius. Na ir jeigu vyras 
apsives su 17 metu mergina, 
pats turėdams 40 metu? Juk 
tarp ju bus pilna suirutė, 
varžimasi, neapykanta. Jau
nai moteriai tokis vyras bus 
nuobodus ir namie, ir išėjus, 
ir pasielgimuos, ir mintyj. 
Jos akis Visada bus atkreip
tos į jaunesnius žmones, ir 
pirmai progai atsitikus ji ap
leis savo senį arba pradės 
vest ištvirkusį gyvenimą.

40 mėty vyras gali būt tė
vu 17 metu merginai, o ne 
vyru. Ir labai rizikuoja tie 
senberniai ir tos jaunos mer
ginos, kurie tveria porą iš ne
tinkamos mėdegos.

Marė Vaitėkaitienė.
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nepaprastai siaučia.
Chicago kalba apie įsteigi

mą girtuokliams tamtikru 
ligonbučiu,kur pagautus gat
vėse girtuoklius patalpįs ir 
gydįs.

Labai pagirtinas pienas, 
jei tik tuo laiku bus užlaiko
ma jo žmona ir vaikai. Visgi 
kur kas geriau padėt girtuo-

negu patalpinti į šaltąją ir

MEILIŠKI LAIŠKAI

Gerb. p. M. Vaitėkaitienė: - 
Malonėčiau, kad patartu

mėte, kas man daryti. Nela
bai seniai įsimylėjau į’ vieną 
merginą ir taip labai įsimy
lėjau, kad, rodos, ji viena tik 
ir tėra visam pasaulyj tokia 
graži ir meili. Ji mane irgi 
myli ir kalbina, kad su jaap- 
sivesčiau. Bet aš dar vesti 
nemisliju, nes dar jaunas esu 
(20 metu amžiaus), o ji 18 
metu turi. Nors męs labai 
įsimylėjome, bet ji žada, jei
gu aš greitai nevesiu, pamest 
mane ir gauti kitą vaikiną, 
kuris greičiau su ja apsives
tu. Bet jeigu aš ją vesiąs, 
tai ji kitu nežiūrėsianti ir no
rinti už manęs ištekėt. Aš 
labai bijau, kad nepamestu 
manęs, nes man labai gaila 
jos; rodos, kad negaučiau vi
sam pasaulyj tokios geros.

Malonėkite man paaiškin
ti, ar man prižadėti vesti, ar 
visai atsitraukti nuo jos ir 
j ieškot kitos merginos, kuri 
nesirūpintu taip greitai ište
kėti, nes man dar malonu 
pagyventi nors metai jauny
stės dienose.

Labai dėkingas būčiau, kad 
patartumėte, kas man lieka 
daryt.

bei išvaryti dirbti sykiu su 
kriminalistais.

Dabar girtas žmogus yra 
paimamas policisto, apdau
žomas lazda, jei jis persilp- 
nas eit bei nusilpnėjęs pro
tiškai, nežino, kas su juo da
rosi ir nepasiduoda. Įmeta 
jį sykiu su kriminalistais į 
biaurią kamarą ir laiko per 
naktį. Jo nervai galutinai 
pasileidžia, jo charakterius 
greitai gadinusi. Taip elg
tis su ligoniais neturi būt 
leista. Girtybė yra liga- ir 
ją reikia gydyt, o ne dar la
biau užkrėst.

Juk užlaikymas šaltyjy, 
gaudymas girtuokliy, arešta
vimas to paties žmogaus' ei- 
liy eilėmis, maitinimas gir- 
tuokliy, sudaužytos į jy šo
nus lazdos—viskas tas atsi
eina kiekvienam miestui ga
na didelę sumą pinigy.

Dar biauriau reiškia elgtis, 
jei atimti nuo girtuoklio li
kusius jo kišeniuj kelis dole
rius, kurie reikalingi yra n^ 
tiek jam, kiek jo šeimynos 
užlaikymui. Jei girtybėj pra- 
sikaltusis neturi iš ko užmo
kėt bausmės, jį pastato ka
lėjime bent dešimčiai dieny 
dirbt, nepaisydami, kad jis 
reikalingas šeimynai savo 
patarnavimais, kad jis buvo, 
gal, vienintelė ypata, kuri 
užlaikė šeimyną. Taip sa
kant, žvėriškai, be pačios ir 
vaiky pasiklausimo, išrauja- 
mas vyras ir tėvas iš šeimy
nos, kuri paliekama badauti 
ir kęsti rūpesčius.

Ir tankiausiai girtuoklis 
pagaunamas jau tuomet, ka
da jis eina namo. t Kaltesnis 
tas, kuris davė jam apsigert. 
Vienoj Europos valstybėj ne
veža girto žmogaus į šaltąją, 
o paklausia policistas, kur 
jis gavo paskiausiai gert. 
Kada girtas pasako tai, tuo
met policistas pasamdo veži
mą ir nuveža girtą namo, o 
už vežimą turi užsimokėt tas 
žmogus, kuris paskiausiai 
davė gert. Šios šalies kar- 
čemninkai perdaug liuosi ir, 
pagavę girtą žmogy, galuti
nai jį apgirdo, žinodami, jog 
nereikės už tai atsakyt, o 
nuo girto lengviau pinigus 
išviliot.

B uty labai gerai, kad ir 
čia panašią sistemą įvesty.

Neblogas taipgi Chicagos 
užmanymas . steigt ligonbu- 
čius girtuokliams ir New

lės viety, žodžiu sakant, lai 
tik pasidaryty gyvenimas 
margesnis, tuoj imty nykti 
girtuoklystė. Juk senovėj 
nebuvo žmogaus, kuris neger
tu. Tiesa, jie darydavo na
mie daugelyj gėrimy, vienok 
alkoholį visi skaitė geriausiu 
daiktu. Net į paprotį įėjo, 
kad be jo negalėjo atšibūt 
jokios sueigos, pasimatymo.

Pažiūrėkite šiandien: aug- 
štesniy prof esi jy žmonės ar
ba visai nevartoja alkoholio, 
arba geria visai mažai. Kur 
jys rasite girtybę tarpe laik- 
raštininky, profesoriy, advo
katai, daktary, redaktoriy ir 
1.1. Jei pasitaiko girtuoklis 
augštesnėse profesijose, tai 
tik naujiena. O pažvelgkite 
į skurdžius: ten naujiena bus, 
jei atrasite negirtuokliaujan
tį žmogy.

Girtybe nyksta žymiai iš 
tos priežasties, kad darbi- 
ninky klesa iškovoja vis di
desnes algas ir geresnes dar
bo ir gyvenimo aplinkybes.

Kas nori pasekmingai ko
voti prieš girtybę, tas lai 
duoda skurdui per sprandą.

RED. ATSAKYMAI.

A. M—tis.
Atsakymas. Jeigu Jys 

tikrai ją mylite, tuomet sma
gesnį gyvenimą turėsite po 
apsivedimo, negu tas jauny
stės dienas. Mergina turi tie
są reikalaut, kad greičiau ap- 
sivestumete' ir gali netikėt 
Jūsų prižadėjimams, jeigu jie 
atidedami vis ant toliau. Aš 
patarčiau tamistai tuoj reng
tis prie vestuviy.

, Marė Vaitėkaitienė.
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kės, kur būty girtuokliai iš
siunčiami, gerai maitinami, 
mokinami, turėtu gana fiziš
ko darbo ir tyro oro. Bea- 
bejonės, tokiose ūkėse dau
gelis girtuokliu pasveiktu ir 
po tūlo laiko vėl galėtu grįž
ti į savo senąją vietą.

Bet reikia neužmiršti, kad 
girtybė yra liga, nuo skurdo 
paeinanti. Nė ligonbučiai, 
nė ūkės neišnaikįs girtybės, 
kol bus skurdas ir palikimas 
be aprūpinimo daugybės 
žmonių.

Žmonės pradeda 'girtuok-

M. Ši r šąlu i.—Labai ge
rai mokate sutaisyt praneši
mus. Rašote trumpai ir aiš
kiai. Lauksime daugiau.

J. G a i č i u i. — Dar malo
niau gaut žinutes rašomaja 
mašinėle parašytas, negu ran
ka, nes aiškiau ir lengviau 
perskaityt ir pataisyt. Tik 
pabaigoj reikia parašyt savo 
ranka pravardę ir adresą.

L. D., So. Boston.— Eilu
tės silpnos, į spaudą netinka, 
bet ne mintis silpna, tik be 
poezijos taisykliy parašytos. 
Pasistengkite pasimokyt iš 
Kudirkos rašty apie poezijos 
taisykles, o, gal, tuomet ir 
seksis.

131 nariui.—Kadangi Jū
sų korespondencijoj yra kliu
doma ypata be tikry prirody- 
my kaltės ir vien tik agitaci
ja už uniją, o ne žinia,tad ne
galima talpinti.

J. Andriuliui.—Tamis- 
tos mintįs geros, bet jas jau 
išreiškė p. M. V.

A. Čekanauskui.—-Vis
ką sunaudosime. Ačiū.

A. J a s a i č i u i. — Jei tik 
patėmysite angliškame laik
raštyj * žinutes iš lietuviy gy
venimo, teiksitės ir toliau 
mums siuntinėti, o męs, iš
vertę į lietuviy kalbą, patal- 
pįsime.

Viktorijai Norbutai- 
tei. —Taip, Tamistos rašte
liai apie maistą tinka “Lai
svei”. Jeigu Jums lengviau 
rašyt angliškai, rašykite, o 
męs išversime. Linksma, kad 
moters pradeda rašinėti j 
laikraščius.

Beletristikos rašė- 
j a m s.*- Šitos ryšies rankraš- 
čiy labai daug gauname, o 
vietos laikraštyi mažai./Teik- 
sitės palaukt, kol “Laisve”“““ 
pradės eit du sykiu sąvaitėj, 
o tuomet tilps visy atsakan
čiai parašyti veikalai.

M. V a i t ė k a i t i e n e i. 
Pasitarsiu su leidėjais. Ma
nau, sutiks. Ačiū už rank
raščius.

J. Bekampiu!. — Balti- 
moriečiai, gyvendami ant 
vietos, geriau dalyką žino, 
negu męs, todėl ginčas apie 
gerumą teatro sulosimo tik 
bereikalingai užimty vietą. 
Nė mūšy, nė skaitančios pu
blikos nepertikrįsjte savo gin
čais, ar gerai, ar blogai nu- v 
vo suloštas teatras, nes męs - 
jo nematėme savo akimis. 
Mačiusieji gi baltimoriečiai 
gali spręsti, ar Jys ar p. Va
siliauskas teisybę rašote.Mū
šy skaitytojai ginču apie ypa- 
tas nemėgsta, todėl jy ne
talpiname.

8W*
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Mūsų agentai: J. A. Peldžius, J. Pocius 
ir J. Pociūnas.

OFPISAS RANDASI:
30 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.

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

$1.25 
50c. 
10c. 
35c.

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

statomų fotografijų už žemiausių kainų 
be ekstra užmokesčio vaikams. Nui
mamo fotografijas visokiy grupŲ, susi
rinkimų, piknikų ir kų tik galim nuimt 
su įnys didele Kamera. Atsilankydami, 
atsineškite šį apgarsinimų, o. nubusime 
pigiau. Neužmirškite antrašo;

35c.
25c.
25c.
25c.

e)

767 Washington St.,' Boston, Mass.

(Oįį

SIUVAI GRAŽIAUSIAI VISOKIAS DRAPANAS. J 
Taipgi išvalome, atnaujiname, išprosijame ir pataiso- J 
me, kas tik yra reikalinga. Meldžiu atsilankyti. : : <

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

24 AMES ST., MONTELLO, MASS. ’

APTIEKA somos atsakan- 
čiai pagal viso

kius receptus per registruotų aptiekorių. 
Užlaikome Cigarų, Sodos ir Visokiy 
Saldumynų (kendžiy). Atsilankykite!

S. W. WILLIAMS, Reg. Phar.
Kum. Broadway ir Dorchester Ave., So. Boston

0)

atsakymui, o aš tau prisiųsiu gyduoliy 
ant ištyrimo DYKAI. Pasekmes pa
matysi antroj dienoj. Gydymas tiauk- 
sis neilgiau, kaip 3 suvaitos. Tu pimų

G> 
*
*

F. STROPIENE
Pabaigusi kursų Womans Medi
cal College, Baltimore, Md.

Pasekmingai atlidwr savo dar
bų prie gimdymo, taipgi suteikia 
visokias rodąs ir pagelbų įvairio
se motery ligose.

O 
1f

co
SO. BOSTON, MASS. *

3 P. CHAPLIKĄ
Užlaiko puikiausius gėrymus. 
Alus, Elius 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

25c. 
50c 

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

GERAI A EDWARDŽINOMA AptlCKcl DALY 

kur dirba K. Sidlauskas, lietuvys aptie- 
korius, tapo perkelta nuo kampo Broad
way ir Dorchester Ave. į 18 Broadway, 
užtai rašydami visada padekit

18 Broadway, sol"^A,^,ON’

NAUJA LABAI ŽINGEIDI KNYGA 

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

I QTLMYPI IQ 30 West Broadway U. O 1 IKA/I UJO, SO. BOSTON, MASS.

PAGRABINIAI KAMBARIAI:

133 Dorchester St.
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. 392 R So. Boston.

Telephone 4221-M Oxford.
DR. ST. ANDRZEJEWSKI 

Vienatinis LletuviškaH Ir Lenkiška*

DENTISTAS
Sugedusius dantis 

pataisome. Skaudan
čius ištraukiame be 
fokio sktfiistno.

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

Užlaikėm dalelę

Krautuvę
Deimantų, Laikrodžių Walthanu-Tf 
Elgin, ir Šliubinių Žiedų. Užlaikėm 
keliaujančius agentus ir orderius pai
mam ir pristatėm į namus. Užlaikėm 
taipgi Didelę Sankrovų I)RAPANŲ:Vy- 
rams Siutus, Ovmkotus ir Marškinius.

Duodam ant barge ir ant išmokesčio.

822 Washington Street

APIE DARBUS

o

ar

DRAUGYSČIŲ REIKALAI

Korespondencijos

343 Third St

Vietines Žinios

Boston.
v

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

atvemis maršavo iš Phi-

Savininkas
18 Broadway, So. Boston, Mass.

Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs prisiusime gyduoles per expresų.

(TZ)
So. Boston Mass.

PARSIDUODA
I.tinchrooinis (Restauracija) labai pi

giai. Nėra jokios meklerystes. Atsi-

Pirkite Knygutę

APIE AT$KIR!MO ŽENKLUS”!
Gaunama tiktai

•‘LAISVAS” REDAKCIJOJ.
x Kaina 15c.

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

Susirinkimas.
Susirinkimas L. S. S. 60 kp. atsibus 

petnyčioj 28 liepos, 7:30 vai. vakare po 
No. 242 Broadway, So. Boston, Mass. 
Visi sąnariai būtinai turi susirinkti.

Sekr. P. Ketvirtis.

Pranešimas.
Jeigu keno iš lietuvių prapuolė auksi

nis laikrodėlis 14 K., atsišaukit pas
A. Dalinkevičiy

262 W. 4th St., So. Boston, Mass.

Mr. WALSH,
671 E. Broadway, - So

8 Jay St.

Pajieškau darbo: Esu atsakantis prie 
visokio biznio; kalbu ir rašau keturiose 
kalbose. Jei kas žinotų nesunkų ir čys- 
tų darbų krautuvėje ar šiaip kokiam o- 
fise, meldžiu pranešti sekančiu antrašu: 

Motiejus A. Kirtiklis
28 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Cambridge’iaus jauni vyrai balandžio 
25 d. sutvėrė gražy bent}. Prisirašiusių 
prie beno yra jau 20 ypatų, kurias mo
kina 2 mokytojai: D. Ravickas ir A. M. 
Grobis. Kurie iš tautiečių norėtų prisi
rašyti, tegul ateina į mus ruimų po num. 
560 Massachusetts avė. Atsilankykite 
šiomis dienomis: Panedėlyj, Seredoj ir 
Petnyčioj, 7 vai. vakare.

C. J. Chasus.

Pajieškau apsivedimui merginos ne 
jaunesnės 20 metų ir ne senesnės 28 m.; 
be tikėjimo skirtumo. Norinčios 
čiau susipažinti adresuokite šiaip:

A. B. Jokubonis
242 W. Broadway So. Boston, Mass.

Paj ieškojimai
Pajieškau apsivedimui doros mergi

nos nuo 17 m. ir ne senesnes kaip 25 m.
Turi mokėt rašyt ir būt apsipažinusi 

su mokslu. Norinti apsivesi malones 
kreiptis šiuo antrašu:

Balius.
Sus. L. Šv. Kazimiero, So. Boston, 

rengia didelį balių, kuris atsibus 4 rug
sėjo (Labor Day), 1911, Odd Fellows 
Hall, 515 Tremont St., Boston. Prasi
dės 2 vai. po pietų. Meldžiam kitų drau
gijų bei kuopų ant tos dienos nerengt 
jokio pasilinksminimo.

Komitetas.

Thomas W. Va.
Darbai anglių kasyklose ei

na lėtai: tik 2 ar 3 dienas dir- 
. bama sąvaitėj.

North Jay, Me.
Čia kitokiu darbu nėra, kaip 

tik prie akmenų apdirbimo. 
Dirbama sparčiai, bet nauju, 
regis, nepriima.

• A. Petrikas.
Grand Rapids, Mich.
Nors “Laisvės” No. išbu

vo pranešta p. J. Juškaičio, 
kad rakandu dirbėju streikas 
greičiau bus pralaimėtas, ne
gu išloštas, vienok greičiau 
išeis priešingai. Tik viena 
dirbtuvė turi streiklaužius. 
Rakandu dirbėjai yra amat- 
ninkai, kurie turėjo ilgą lai
ką pratirftis prie savo darbo. 
Bile žmogus negali užimt ju 
vietos. 14 liepos streikinin
kai surengė demonstraciją, 
kurioj dalyvavo 7000 streiki
ninku. Buvo 6 kalbėtojai. 
Kalbėjo ir miesto mayoras. 
Liepė solidariškai laikytis, 
kąd kompanijos priverstos 
būtu nusileist. Yra pilna vil
tis, kad greitoj ateityj strei
kas bus išlaimėtas.

Vienas streikininkas.
Springfield, Ill.

Eina paskalas, kad čia sta
tys naują alaus leidyklą. Siū
linėja pirkti akcijas ir bėcli- 
nesniems. Sako, neilgai tru
kus darbas bus pradėtas. Vie
na alaus leidykla jau yra. 
Rodosi, jau pradėjo statyti 
naują fabriką. Būsianti 4 lu
bų. Skirs joje didesnesias 
plunksnas nuo puku ir siūs vi
sokias pagalves. Vyru dirb
sią tik 25, o motery daug dau
giau. Yra dabar tos pačios 
kompanijos fabrikėlė suvis 
maža — tik 26-ios moters te
dirba. Darbas nufr štukiu. 
Už pririnkimą svaro didžiųjų 
plunksnų moka 10c., už sva
rą puku—-50c. Tūlos padaro 
j dieną 1 dol., kitoms užten
ka 50c. Darbo diena 10 va
landų.

Anglių kasyklos suvis ne
kaip dirba: 1 -2 dieni sąvai
tėj. Uždarbis priguli nuo ga
vimo vagonėliu angliams pil
ti. Jeigu i dieną gauna kas 
4,5 ar 6 vagonėlius, uždirba 
5 6 dol. ir daugiau.

A. Čekanauskas.
Athol, Mass.

Šiuom laiku čia darbai ei
na vidutiniškai, bet geres- 
niuose darbuose, kur dirba 
unijistai, darbą sunku gauti. 

Barboros sūnus.
Minersville, Pa.

Anglių kasyklose darbas 
eina visas dienas, tik pirmą 
liepos mėnesio sąvaitę nedir
bo, nes buvo Pottsvillej.viso- 
kios parodos ir darbininkai 
liko atleisti jomis gėrėtis.

A. J. Banučauskas.
Lowell, Mass.

Čia didesnė dirbtuvių pusė 
yra audeklinės. Prie to, yra 
geležinės, lentinės ir kt.

Darbai slenka visai nekaip. 
Kitur tik 5 dienas į sąvaitę 
dirba. Uždarbiai menki:kaip 
tik ant pragyvenimo užten
ka. K. S. K.

vės. Geležinėse daro šildo
mus žieminius pečius. Jose 
dirba virš 1000 darbininku. 
Yra viena dviračiu dirbtuvė; 
dirba arti 5OO’darbininku,bet 
šiuo tarpu daug atleido. Nuo 
1 rugpiūčio vėl pradės geriau 
dirbti. Siūlinėj negaliu tik
rai pasakyti, kiek darbininku 
dirba; daugiausiai merginos. 
Visose botagu dirbtuvėse dir
ba virš tūkstančio darbinin
ku, išskiriant merginas, ku
riu ir dirba pusėtinas skait
lius. Apart dirbtuvių yra ir 
ūkiu darbu-

Geležinėse liejyklose, bo
tagu dirbtuvėse, siūlinėj ir 
ūkėse dirba 10 vai į dieną, o 
dviračiu dirbtuvėj 9 vai. į 
dieną. Geležinėse liejyklose 
paprastas darbininkas uždir
ba sąvaitėj nuo 9 iki 10 dol. 
50c. ir daugiau; amatninkai 
uždirba daugiausiai 20 dol. 
Dviračiu dirbtuvėj nuo 9 iki 
15 dol.; amatninkai nuo* 18 
iki 20 dol. Siūlinėj ir beveik 
ta pati mokestis vyrams; link 
merginu negaliu teisingai 
pasakyt, bet jos gauna ma
žiau. Pradžioj joms moka 
3 ir 5 dol. sąvaitėj, o toliau 
daugiau biskį. Botagu dirb
tuvėse paprastas darbinin
kas uždirba nuo 7 dol. iki 10 
dol. 50c., o amatninkai nuo 
12 iki 18 sąvaitėj; merginos 
gali uždirbt nuo 7 iki 9 ir 11 
dol. sąvaitėj. Ūkėse uždirba 
nuo 9 dol. ir daugiau sąvai
tėj. Amatą nemokantį nau
ją darbininką nelabai priima, 

iš senesniųjų išrenka, kuris 
tinkamesnis ir moka pagal 
darbo vertę. Šiuo tarpu 
šviežiam darbininkui dirbtu
vėse sunku gauti darbą. 
Abelnai čionykščiai darbinin
kai uniju neturi. Pragyve
nimas vienam žmogui atsiei
na sąvaitėj nuo 4 iki 5 dol. ir 
daugiau. M. Širšalas.

Lietuvišku šeimynų čia y- 
ra apie 100; pavieniu bus ko
ki 200. Kunigu pas lietu
vius yra J. Jakštys. Lietu
viai labai klauso jo. Bandy
ta sutvert teatrališką kuope
lę, bet nenusisekė. Yra trįs 
savišelpos draugijos ir ūkėsu 
kliūbas, parduodantis savo 
balsus senoms partijoms.

Grigaliūnas.

Lietuvių'čia yra 4 šeimy
nos ir 15 pavienių. Tik keli 
užsiima laikraščių skaitymu, 
o kiti kortomis lošia, bleviz- 
goja ir girtuokliauja. Laik
raščiai ateina šie: “Laisvė”, 
“Lietuva”, “Keleivis” ir 
“Dilgėlės”.

14 liep. tūlam anglui W. 
Tomkinsui nulaužė abi koji 
augščiau kelių akmenų dirb
tuvėj. Nuvežė į Lewistono 
ligonbutį. Manoma,kad mirs.

A. Besmertikaušis.

• Birželio 30 d. buvo socija- 
listŲ varde piknikas. Daržo 
savininkas rengė jį savo nau
dai, skirdamas nuo kiekvie
no pelnyto dalerio po 10c. so- 
cijalistams. Tie pinigai ski
riami palaikymui anglo orga
nizatoriaus, kuris veik .kas 
subatvakaris ir nedėldienis 
prakalbą sako ant gatvės vi
duryj miesto.y

A. Čekanauskas.

East Arlington, Vt.
Šitas miestelis yra labai 

mažas. Randasi viena kėdžių 
dirbtuvė, kurioj dirbama 
kiekvieną dieną ir darbas iš 
kitur pribuvusiems nesunku 
gauti. Mokestis nuo 1 dol. 
25c. iki 2 dol. i dieną. Lie
tuviu čionai yra 8 šeimynos 
ir apie 100 pavieniu.

A. Alekšis.
Westfield, Mass.

Dirbtuvių čionai randasi 
apie 12, neskaitant mažesnių
jų* Yra 3 geležinės, 1 siuli- 
nė ir kokjos 8 botagu dirbtu-

Pottsville, Pa.
Šįmet nubalsuota liko, kad 

Pottsville galėtų vadintis 
Pottsville City. Iš džiaug
smo, kad miestelis įgijo mie
sto vardą, liko surengtos 
įvairios parodos liepos mėne
sio pradžioje: lekiojo orlai
vis, gatvėmis maršavo iš Phi- 
ladelphijos parkviest! karei
viai, namai buvo išpuošti vė
liavomis ir įvairiais žiburiais. 
Merginos taip mylėjo karei
vius,- kad, maneme, visos su 
jais išbėgs iš mūsų apylenkės.

A. J. Banučauskas.
Springfield, Ill.

9 liepos čia pasimirė seny
vas lietuvis, kurio ir varcįo 
neminėsiu. Buvo tai papras-

tas tikintis žmogutis. Į šer
menis susirinko gana daug 
maldininkų, kurie ne tiek 
meldėsi, 
Žinoma, 
siog ožių 
į sodą išsikraustė. Pradėjo 
kabinėtis po obeles vyrai sy
kiu su moterimis. Jų tarpe 
net ir taip vadinamų pirmei
vių buvo. Prasidėjo šūkavi
mai, rėkavimai, staugimas. 
Rodės, kad beždžionės kon
certą surengė. Praeiviai ste
bėjos, kas čia per sutvėrimai 
gyvena.

Reikia paminėt, kad ir to- 
kis lietuviškas giedojimas 
□rie numirėlio, kuris paneša 

vilkų staugimą, yra labai 
šlykštus mieste. Juk ir sve
timtaučių yra daug katalikų, 
vienok jų šermens praslenka 
ramiai.

Sodo voverį ūkė.
W. Lynn, Mass.

N ei a i m i n 
s tu vės. f 
76 Linden gat. ištiko mušty
nės laike dovanojimo marčiai 
dovanų. Priežastis tame: J. 
M. ir jo žmona, pasiturinti 
žmonės, nemažai dovanojo 
jaunavedžiams irtuomi labai 
įpykino brolius, kurie ir pra
dėjo mušt. J. M. baisiai su
daužė galvą, o jo žmonai nuo 
smarkaus uždavimo per gal
vą akis iškrito. Abu tapo 
nuydžti į ligonbutį. Kaltinin
kai paspėjo prasišalinti, bet 
4 vai. 30 m. vakare sugauti 
liko trįs ant River gat.

Reporteris.
Jamaica Plain, Mass.
5 liepos, 5 vai. ryte, Stani

slovas Čižis persiskyrė su šio 
pasaulio vargais. Priežastis 
tokia. 4 liepos, kuomet Bo
stone baisiai saulė kaitino, 
minėtas Čižis jautės silpnu 
ir bandė parbėgt iš dirbtuvės 
namo; bebėgant puolė ant 
gatvės, 12 Chadwick st., iš 
kur liko paimtas į miesto li
gonbutį, kur ir pasimirė.

Velionis pragyveno Ame
rikoj tik 28 dienas, nes tik 
7 birž. pribuvo į Bostoną. Pa
ti su mažais vaikučiais liko 
Lietuvoj. .

Velionis paėjb iš Knizlau- 
kių kaimo, Gelvonų vals., pa
vieto ir gub. -Vilniaus. Turė
jo 28 metus. Palaidotas ant 
kapinių Mt. Benedict, West 
Roxbury, Mass.

Kas norėtų platesnių žinių, 
galit atsiliept pas jo švogerį 

J. Zintelį,
3283 Washington st., 
Jamaica Pl an i, Mass.
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kiek girtuokliavo, 
paskui staugė tie- 
>alsu. Nakčia net

os lenk y ve- 
23 liepos svetainėj

Bostono sveikatos skyrius 
šiuomi laiku labai užintere- 
suotas choleros persekiojimu. 
Pereitą ketvergą Bostone ant 
North square pasimirė nuo 
choleros tūla italė Mastrode- 
nico. Jos du vaiku paimta į 
apsaugos namą ir tikima, kad 
taipgi apsirgs taja epidemi
ja. Norima pagaut clu atei
viu, kuriedu pas ją gyvenę, 
bet nerandama. Užkviestas 
daktaras McLaughlin iš Wa- 
shingtono peržiūrėjimui atei
vių ant laivo “Canopic”, ku
ris pribus pradžioj būsiančio 
mėnesio. Daktaras taipgi pa
dės Bostono skyriui darbuo
tis, kad užkirsti kelią chale- 
rai. Nuspręsta aštriai tėmyt 
į ateivius, atvažiuojančius iš 
cholera sergančių šalių. Juos 
laikys kelias dienas immigra- 
cijos namuose ir tirinės, ar 
neturi choleros bacilių. Sako
ma, kad 5 dienos nėra užtek
tinas laikas atsakančiam iš
tiri mu i.

Apie 100 airių idi jotų susi
organizavo ir atėjo ant Suf
folk square, Maldene, kelti 
betvarkės. Šiame distrikte 
gyvena daugiausiai žydai,to
dėl pradėta juos stumdyt nuo 
šaligatvių ir kitaip užkliūti. 
Kada ramus praeiviai pradė
jo priešintis idijotams, tad 
tie paleido į darbą akmenis, 
geležines lazdas* plytas ir 
kumščius. Apdaužyta daug 
moterų ir vaikų. Tūli vyrai 
skaudžiai sužeisti. Sužeistų 
skaitoma 20 ypatų. Policija 
ilgai mušėsi su idijotais, kol 
juos išvaikė.' Trįs liko areš
tuoti. 'Spėjama, kad tai va
dovai. Viskas tas atsitiko 
nakčia į panedėlį.

JOHN F. O’BRIEN A. G. Groblewski

Agentas Petras Bartkevi- 
čia parduoda šifkortes ant 
geriausiu laivu. 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 gražiu marškiniu, kalnie- 
riu, skrybėlių, geru laikrodė
liu, puikiu žiedu, visokiu kny
gų ir gyduolių nuo visokiu 
ligU- Viską parduoda pigiai. 
Kreipkitės pas:

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

| Te). 1990 Roxbury

§ DR. M. J. K0NIK0W
§ 548 Warren Street
§ Prieš Elm Hill Ave.
S ROXDURY, MASS.
n) Valandos: 2-3 and 6-7 P. M.
Įi NedėlIomlK 2-4 P. M.
■? Kalba rusiškai, vokiškai ir ang
oj liškai.

LAIDOTOJ AS IR 
BALZAMUOTOJAS

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

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsiu Lietu visu Lenkištį Vaistų
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Išvažiuojant stačiai iš Bostono į Rot- 
terdamų, Bremų, Antwerpu, Hambur
gu $33.00, iki Tilžei - $37.85, Eydkuny

$38.00, Bayory— $38.40. Šie laivai iš
plaukia iš Bostono: liepos 3d., 4 vai.po 
piet "Cymric”; liepos 11 d., 9:30 ryte, 
"Ivernia”; liepos 18 d., 3.00 vai. popiet, 
"Zeeland”; liepos 25 d., 9 vai. ryte 
"Franconia" (didžiausias laivas 18,150 
tony punkumo).

LAIVAI IŠ rfew YORKO:
Į Rotterdamų kiekvienų utarninkų 10 

vai. ryte, prekė į Rotterdamų $35.(X), 
Tilžę $41.60. Expresai išeina kiekvienų 
utarninkų, jais tik $5 brangiau; ant 
Antwerpo kiekvienų subatų, pačtiniai 
kiekvienų ketvergų. Norėdami keliaut 
ant minėtų laivų, šifkortes galite gaut 
Bartašiaus Lietuviškoj Agentūroj Bos
tone ir New Yorke. Norėdami keliaut 

.be jokio persėdimo stačiai į Liepo- 
jy (Libau) už nužemintų prekę, 
o į Rotterdamų tik už $29, tai laivai 
išplaukia šiomis dienomis: rug
pjūčio 5—"Birma”. Norėdami 
žiuot augščiau minėtais laivais, šifkor
tes galite gaut Bartašiaus offise. Pri
buvusiems į New Yorkų parūpinam nuo 
rusko konsulio guberskus pašportus.

GEORGE BARTAŠIUS
261 Broadway 558 Broome St. 

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

Nuudokitcsl

Pvisiau Dykai!
Parsiduoda trįs stubos: viena ųnt Bol

ton st., tarpe F ir Dorchester sts., del 
šešiy šeimynų, parsiduoda tik už $1,400. 
Antra ant Silver st./ tarpe C ir D sts., 
del trijų šeimyny, kaina $1,900. Trečia 
ant G-th st., tarpe C'ir D sts., del trijy 
šeimyny, kaina $2,500. Kiekvienų šlubų 
galit gaut, įmokėdami po 200 ar 300 do
lerių, o kitus išmokėdami po 10 dol. ant 
menesio. Kreipkitės tarpe 5 ir 8 vai. va
karais šiuo adresu: (2|

Perkant žiūrėk, kad buDAla murkė, 
o rhiiiU telhinu.A

Geriausia gyduole nuo Skaudėjimo 
Galvos, Kataro, Pečių, Krutinės, So 
nuošė, Reumatizmo, Šalčio, Neuralgijos 
ir įkandimo visokių vabaliukų.

Egiutero No. 1. 
Egiutero No. 2. 
Zmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mestis 
Trejanka 
Limmentas Vaikams 
Gyduoles nuo Kosulio 
Liepų Baisumas 
Antylakson del Vaikų
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių 

,, nuo Kirmėlių dėl suaugusių 
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 - 
Mestis nuo Gedimo ir

Prakaitavimo Kojų 
Geležinis Sudrutintojas Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaikų 
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 
Gyduoles nuo Grippo - - I
Plaukų Apsuugotojas 
Muilas Plauku Saugotojas 
Milteliai nuo Kepenų 
Valytojas Plėnių Drabužiuose - 
Rožes Balsainas 
Kinder Baisumas 
Bobriaus Lašai 
Švelnintojas - 
Kraujo Valytojas . - - |
Nervų Ramintojas - - - 1
Egzema arba Odos Uždegimas 

pas Vaikus - - - !
Grobkwskio Pleisteris 

(Kaštavolo) 
Pamada Plaukams - 
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 
Gyduolėkjiuo Riemens 
Vengriškas 'Paišytojas Ūsų 
Inkstų Vaistas (mažesnė) 
Inkstų Vaistas (didesnė) - I
Akines Dulkelės ... 

_____ _ 
abelnai Skausmo ir Škorbuto !

Gyduolės ir Mostis nuo Parkų 
ir Niežų . . . . <

Gyd. ir Mostis nuo Dedervines 1 
Gyduolės nuo Paslaptingos Ligos

SVdTbl Zlllld! I Kiekvienas lietuviškas štornikas taįp- 
Ar jus turite apsaugoję nuo ugnies ((in- Į gi privalo užlaikyti visada musų puikias 

Lietuviškas gyduoles savo storuose ant 
pardavimo, kad mūsų tautiečiai reika
laudami, galėtų pas savo štornikų nusi- 

fšeina, kad mo- pirkti ir nereikalautų išduoti pinigus 
. Mus dovanai kokiems nors apgavikams tose 

Štornikai, rašykite parei
kalaudami gyduolių, nes iš to geras už
darbis, ir parduokite musų tyras Lietu- 

tvartus. viškas Gyduoles, kurias męs gvarantuo- 
jame. Rašykite šiuo antrašu:

ALB. G. GROBLEWSKI
COR. I:LM & MAIN STS., PLYMOUTH. PA.

BOSTON

25c.
25c.
50e. ' 
15c.
25c. '

$1.60
25c.

Gydymas nuo uždegimo Danty arba 
‘........ 25

$2. (XI 
$2.00

$50

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 mėty. I ’ 
kosite 1 c. ir pusę ant suvaitos. 1 
kompanijos yra geriausios ir pigiausiai apielinkese. 
apsaugoja nuo ugnies, gyvastį, nelai- 1 1 1
meje ir ligoje.

Taipgi apsaugojame štorus, 
namus ir viskų, kų turite apsaugoti.

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

PARSIDUODA l'ORNIČIAI
Iš priežasties išvažiavimo mano žmo

nos į Lietuvų parsiduoda geri 
už visai pigių kainų. Pasisl

ADOMAS SPURGA
141 Bowen St. So. Boston, Mass.

LII-TUVIŠKAl-LHNKIŠKAI-RUSiŠKAS 
DAKTARAS

Vienatinis mus tau
tos Medicinos Profe-* 
sorius Massachusetts 
steite. Jau arti 18 
mėly, kaip aš pasek
mingai gydau ir at
lieku operacijas. Te- 
myk!!! Neik jieškot 
manę j aptiek:} ant 
kampo po mano ofisu, bet lipk vienais 
(repais augštyn iš num. 7 Parmenter St. 
Durys mano ofiso nuteptos baltai, o vir
šui jų ant lentos didelėm raitiem parašy
ta ‘Lenkiškas Daktaras”. Offiso Va
landos: nuo 9 iki 11 ryto, nuo 1 iki 2 po 
piet ir nuo (i iki 9 vai. vakare.

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

Telephone Richmond 1O67-R.

i.

"No Work-No Pa/ 
The Workingman's 
Problem

Jis tik isenino šalt} ir paskui 
turėjo gulėti per savaites

DR. RICHTER’IO 
Pain-Expelleris 
prašaljs pavojingus susirgimus 
jeigu vartosi su laiku pagal uu 
rodymy, ant dėžutės; 25c. ir 50c. 
už bonkų. Žiūrėk aut Inkaro 
ir vardo ant dėžutės.
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ZENONAS BUDRECKIS į
KOSTUM1ERIŠKAS KRIAUČIUSJ

F AD. RICHTER & CO., 216 Peart St., New Yerti. 
lUcbter’io Congo PillAs gero« duo 
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