
T

(O

No. 18
LIETUVOJRUSIJOJAMERIKOJ

Tvanas.
Pa-

H.
jo

$1.25
75 c.

į 242 W. Broadway, So. Boston, Mass.
kc)<c)Oi<c)4c)O8tc)«<ec)<c)4'9O«S*c)OO4e)<

apskelbt 
Juose pa
nori ,ru- 

k

, ar ne.

Visuomenės, Kultūros, Politikos, Populiariš- 
kai-MoksliSkas Savaitinis Laikraštis

UŽSIENY J

SO. BOSTON, MASS. 2 RUGPIUCIO (AUGUST), 1911 m.
“Entered us second-class matter April 6, 1911, nt tjje post office nt l^oston, Massachusetts, under the Act of March 3, 1879 .

LEIDŽIA “LAISVES” BENDROVE.
PRENUMERATA METAMS:

Amerikoje..................  $1.50
Kanadoje ir užrubežiuose..........................$2.00

PUSEI METŲ:
č) Kanadoje ir užrubežiuose..........................

Amerikoje................. ..................................
m Apgarsinimu kainos ant užklausimo.

(O

■ i •;Jį , '
p*' Y

co e)

§

THE LITHUANIAN WEEKLY

Published by
2” PUBLISHING CO.

Every Wednesday at Boston, Mass.
YEARLY SUBSCRIBTION RATE:

In the United States.......  ...........................Si. 50
To Foreign Countries................................. $2.00

Advertising rates on application.
All communications should be addressed to:

242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Metas I

Žemės drebėjimas.
hieago, 29 liep.—Čia įvy

ko lengvas žemės drebėjimas 
nakčia į 29 liepos. Atsitiko 
tai prieš pat rytą. Aiškiau 
jautė drebėjimą vakarinė ir 
pietvakarinė dalis.

Šnipai nubausti.
Erie, Pa., 29 liep.—Pitts- 

burgo Perkinso šnipų agen
tūros agentas Gilbert Per
kins ir Philadelphijos sky
riaus perdėtinis Charles 
Franklin liko atrasti kaltais 
už vartojimą Charles’o 
Strango laiškų susekimui 
prasikaltimo.

8 užmušti.
Millinockett, Me., 29 liep. 

—Aštuoniose myliose nuo čia 
susimušė du trūkiu. Užhnuš- 
ta 8 žmonės ir Sužeista apie 
20 ypaty.

Nuodinga muse.
Springfield, Mass., 2 liep.
Čia daktarai pastebėjo at

siradimą nuodingos musės, 
kuri yra mažesnė už papras
tą musę ir didesnė už vuodą. 
Jos įkandimas užnuodija 
kraują taip, kad sunku išgy
dyt.

vieni nori, kad rubežius būty 
panaikintas, kiti -kad už 
įvežamus tavorus į Kanadą 
būty imamas muitas. ' Mini- 
steriy pirmininkas ketina pa
leist parlamentą ir 
naujus rinkimus. . 
sirodys, ar žmonės
bežiaus panaikinimo

Utica, N. Y., 29 liep. - Boon- 
villes krasos skyrius liko iš
vogtas. Liko dinamitu at
plėšta šėpa ir išimta 2000 
dol. pinigais ir stempom, ne- 
priskaitant apdraustu siunti
niu.

Baltimore, Md., 28 liep.
Kardinolas Gibbons pranešė

Chicago,30 liep. Šiandien 
miesto teisme buvo nagrinė
jama bila tūlo Jono On nieky, 
kuris pavartojo šaudyklę, 
kad sustabdyt karą. Teisme 
jis tvirtino, kad jis rėkęs, 
stojęsis ant rėliy ir kitokiais 
būdais stabdęs karus, vienok 
motormanai nepaisę ir važia
vę sau tolyn. Tuomet jis nu
ėjęs namo, pasiėmęs šaudyk
lę, atsistojęs prie kelio ir at
kišęs ją į važiuojantį motor- 
maną. Teisėjas paklausė: 
“O tuomet ar sustojo karas?” 
“Žinoma, kad sustojo ir aš 
įlipau į jį,” atsakė apkaltin
tasis. Jis liko suareštuotas 
ant karo. Teisėjas atidėjo 
bilą kitai dienai.

Mexikos reikalai.
Guadalajara,30 liep. - Val

džios kariu menė po vadovys
te generolo Vii lose noro su
mušė sukilėlius ežero Cha- 
pal pakraštyj, arti miesto 
Ajajic. Villosęnor žada su- 
mnšt visus .tuos sukilėlius, 
kurie priešįsis valdžiai.

Perdaug tikėjo.
Douglas, 30 liep. Susirin

kimas ant lauko, kuris užsi
baigė čia šiandien, tiek atsi
žymėjo tikėjimu, kad trįs 
moters nusilpnėjo iš tikėji- 
miško karščio; viena jų net

sakė nuo tarnystės, nes da
bartinis respublikos preziden
tas Gomez kaltino jį slaptoj 
su tarty j su buvusiu preziden
tu Castro, kuris su ministe- 
riy pagelba galįs vėl likt Ve- 
nezuelos valdonu.

Gaisras.
Brockton, Mass., 30 liep.

Anksti šįryt ugnis sunaikino 
trijų luby namą, užimantį 
visą Satucketo bloką, taipgi 
žymiai apsvilino Holbrook© 
keturių luby namą ir sunai-

Popiežius serga.
Rymas, 28 liep. -Popiežius 

Pijušas dar labiau nusilpnė
jo. Profesorius Marchiafo- 
va tvirtina, kad “šventą tė
vą” kankina laryngitis, nuo 
kurio ir širdies liga didinasi. 
Galima sakyt,jau popiežiaus 
dienos suskaitytos ant šios 
žemės...

Vedrine, kui’is išlošė orlai
viu lenktynes tarp Paryžiaus 
ir Madrido ir gavo antrą prai- 
zą Didžiosios Britanijos lenk
tynėse, apsiima dalyvauti 
Amerikos lenktynėse, kurias 
rengia W. H. Hearst, dau
gelio laikraščiu leidėjas, ir 
skiria 50,000 doleriu tam,kas 
pirmas perlėks per visą Ame
riką.

nuo popiežiaus, kuris laimi
nąs jį ir visus tuos, kas daly
vaus Gibbonso jubilėjaus ap- 
vaikščiojime. Mat, Gibbons 
yra kunigu jau 50 mėty, o į 
kardinolus paskirtas jau 25 
metai atgal.
Sužeistųjų aprūpinimas.

Amerikos Darbo Federaci
jos Massachusetts skyrius 
įnešė į legisTatūrą, kad jeigu 
darbininkas liks sužeistas 
darbe, jis turi gaut pusę al
gos laike savo gyvenimo, ne
žiūrint, kad bus metama kal
tė ant jo arba kity darbinin- 
ky susižeidime. Tokį įneši
mą priėmė didžiuma balsy 
Massachusetts valstijos kon
gresas. 'Kada įnešimas pa
siekė senatą, tad ten kilo 
ginčai, ar įnešimas neperžen
gia konstitucijos ir liko klau
simas paduotas Massachu
setts augščiausiam teismui, 
kuris atsakė, jog įnešimas 
nieko prieš konstituciją ne
turi. Reikia tikėtis, senatas 
spirsis neperleist jo, nes ten 
yra gana turčių; o jei sena
tas perleis, tai gubernatorius 
Foss savo veto vėl gali už- 
rioglinti, nes jis papratęs. 
Stebuklai būty, jei tokį įne
šimą padaryty įstatymu pa
tįs kapitalistai.

Ginčai už rubežių.
Ottawa, Kanada.—Kana

dos parlamente iškilo dideli 
ginčai apie rubežiaus panai
kinimą tarp Kanados ir Jung
tiniu Valstijų. Triukšmas 
tokis didelis, kad ir kalbėt 
neduodama atstovams. Mat,

* Westfield, 1 rugp. Ponia 
Emilija Švartz, perdėtinė 
“Children’s Country Home” 
turi stebėtiną šunį iš New- 
foundlendo, kuris, kaip tik

dinį viešnamį. Blėdies pada
ryta už 200,000 doleriy. Gais
ras iškilo nuo sprogimo keliy 
amonijos katilų.

Krasos bankai.
Washington, 1 rugp. Ge- 

nerališkas krasos viršininkas 
Hitchcock taip įsismagino ati- 
darinėt bankus prie krasos 
skyriy, kad vakar parašė pa
liepimą tokius bankus atida
ryt nuo 1 rugsėjo Philadel- 
phijoj, Brooklyne, Clevelan- 
de, Minneapolyj, Milwaukee, 
St. Paule, Louisvillej, Jersey 
'City, Wilmingtone ir Long 
Island City. Tuose miestuo
se randasi labai daug atei
vių, o patėmyta, jog ateiviai 
žino krasos banky vertę ir į 
juos deda savo pinigus spar
čiau, negu amerikonai, pas 
kuriuos tik pirmą sykį atsirado COKie oanicai. Krasos 
viršininkas neatsidžiaugia, 
kaip pasekrhingai eina kra
sos banky reikalai.

12 nuskendo.
Newport, R. L, 30 liepos.
Laivas “Nokomis” nusken

do su 12 pasažieriy; ketu
riems pavyko iššokti j van
denį ir plaukti. Kitas laivas 

išvežė prie

darė didelis tvanas. Mieste 
Chang Te Fu išgriauti na
mai. Pasiliko be pastogės 
tūkstančiai gyventoj y. Šim
tai žmoniy žuvo nuo tvano.
Vokietija nori kari u menės.

Berlynas, 28 liepos. Pa- 
nedėlyj Vokietijos ir Francū- 
zijos socijalisty susivažiavi
mo mitinge garsus antimili- 
tarizmo agitatorius francū- 
zas M. Yvetot pasakė karštą 
ir aiškią prakalbą prieš Vo
kietijos ir Francūzijos val
džią, užlaikančią kariumenę. 
Vokietijos valdžia tuoj išva
rė agitatorių iš savo terito
rijos.

Žudo vaikus ir moteris.
Teheran, 28 liepos. Šali

ninkai prašalintojo, o dabar 
cho Mahamedo Ali ^a” 
ša vyrus moteris ir vaikus, 
maršuodami į sostapilį iš 
Astrabado. Anglija pareika
lavo, kad Rusija pasiskubin
tų atgal pasiimt pabėgusį 
šachą, bet Rusija neklausanti.

juos paėmė ir 
k ra n to.

Vienna, 29 liepos. Bosto
no mayoras Fitzgerald atvy
ko į čia iš Munich© su vaiz-

Londonas, 1 rugp. - Admi
rolas Togo, tas Japonijos ad
mirolas, kuris sumušė Rusi
ją ant vandens, atvažiuoja 
laivu “Lusitania” į Ameriką. 
New Yorke jis apsistos Pla
za Hotel’y j. Jis matysis su 
Taftų Washingtone; atlan
kys Philadelphia, Bostoną, 
Kanadą ir grįžš namo. Ka
da tai lenkai sveikino japo
ną Kuroki kaipo lenką, kada 
pribuvo į Ameriką,- - ar ir su 
Togo taip pasielgs?

Sukilėliams nesiseka.*
Port Au Prince, 30 liepos.
Valdiškoji kariumenė, ge

nerolo Ulysses’o Simono, pre
zidento sūnaus, komanduoja
ma, įveikė sukilėlius Aux Ca- 
yes’e. Yra tai miestas, kur 
prezidentas Simon gimė. Su
kilėliu vadas Larrieux tame 
mieste liko nušautas. Jung
tiniu Valstijy laivas “Peoria” 
atplaukė į Port Au Prince ir 
pranešė, kad viskas ramu •. :r>p.jiv ir naivese.

Moters balsuos.
Belize, Britanijos Handu- 

ras, 27 liepos. — Britanijos 
Handuro sufragistės triiyn- 
fuoja, iškovojusios nuo mies
to valdžios tiesas, su lyg ku
rių ir moters galės čia bal
suot visokiuose rinkiniuose.

Apšvietimo reikalai.
Apšvietos ministerija užsi

ėmusi išdirbimu pieno įstei
gimui visos eilės mokytoju 
kursu, seminarijų ir laikiniu 
vieniems metams kursu mo
kytoju prirengimui. Šiais 
metais nutarta atidengti 4 
mokyt, institutai ir 6 mok. 
seminarijos. Sekančiais me
tais skaitlius bus padidintas. 
Tokiu būdu norima padau
ginti žemietijų ir miesto mo
kytoju skaitlius, kad įvedus 
visuotiną mokinimą nebūtu 
mokytoju stokos.

ga ir supa jį lopšyj. Kada 
kūdikis užsnūsta, šuo nueina 
pas savo ponią ir sukinėja 
vuodegą, tartum sakydamas, 
kad viskas jau gerai.

San Francisco, 28 liep.
Lillie Guggenheim, 30 mažu 
aliejaus kompanijų preziden
to pati,atėjo ant savo sūnaus 
kapo taisyt žolynus. Neži
nomas žmogus šovė į ją ir, 
skaudžiai sužeidęs, pagriebė 
jos mašną ir pabėgo.

Jun-

Sharon^ Pa., 31 liepos.
'enki meWi atgal, kada In
as Walter Redmond lankėsi 
darbininky apvaikščiojime 
New Castle’yj, Pa., iš jo ki- 
šeniausliko ištraukta 24 dol. 
73c. Vakar Redmond gavo 
tą sumą pinigų iš Niles,Ohio. 
Mat, vagis dabar buvo tiek

nematomai paimtą paskolą.
Parama seniems.

Washington, 31 liepos.
Soči jai isty atstovas Victor 
Berger įnešė į parlamentą, 
<ad būty išleistas įstatymas, 
ori verčiantis darbdavius mo
tet bent no 4 dol. į sąvaitę 
tiems darbininkams, kurie 
turės virš 60 mėty amžiaus.

Washington,30 liep. 
gtiniy Valstijų kariški laivai 
plaukioja arti salos Havti pa
kraščiu ir tėmija į ten einan
tį sukilimą, kad reikalui at
sitikus, apgint ateiviu gyva
stį ir savastį.

Moters ir orlaiviai.
Hampstead, N.Y., 28 liep.
Ant Mineola lauko labai 

pasekmingai lekiojo orlaiviu 
pana Harriet Quimby. Ji ap
suko tris didelius lankus. Pa
na Matilda Moisant taipgi 
gana pasekmingai lekiojo. 
Buvo tai pirihas taip drąsus 
ir pasekmingas Amerikoj mo
terų lekiojimas orlaiviu.

Politiškas krizis.
Caracas, Venezuela, 27 liep. 

—Ministeriy kabinėtas atsi-

Winsted, Conn., 31 liepos.
5 žmonės liko sužeisti, ka

da New York©, New H ave
lio ir Hartfordo trūkis susi
mušė arti Millertono, N. Y.,

užlaikomi kity šalių miestai.

tojų kvotimai.
Viršiausioji pačty telegra

fų valdyba įsakė, kad kvoti
mai, rengentiems prie pačtos 
ir telegrafo kontorų, būty 
atliekama ne kontorose, bet 
apskričio valdyboje. Tai da
roma, kad išvengti vienpusiš
kumo kontorų, kame rengen- 
tysis tarnavo.

Senato paaiškinimas.
Nestojusieji savo laiku ka- 

reivijon, jeigu nepristatys 
savo nepribuvimo pasiteisini
mui tikry priežasčiy, sulig 
senato paaiškinimo, bus skai
tomi pabėgusiais nuo karei
viavimo ir bus už tai bau-

Artistų sumanumas.
Birž. 29 d. Vladivostoke 

užsidegė medinis teatras, ka
me buvo susirinkę keli tūk
stančiai žiūrėtojy. Buvo už
imtos visos vietos ir net už
sikimšę durįs, kiti negavu
sieji biliety buvo sulipę ant 
stogy, kad ką nors pamatyt 
pro langus. Per trečią aktą

GIŽAI (Vilkaviškio pav.). 
Jdomus įsakymas. Lie
pos 10 d. buvo valsčiaus su
sirinkimas. Pribuvo ir pavie
to viršininko pagelbininkas 
Grikietis (lietuvis). Kas bu
vo svarstoma sueigoj, nemi
nėsiu, nes nesvarbu. Tiktai 
štai ką: Grikietis papasakojo,
kad ūkininkas turi žinoti,kur 
jo tarnai naktimis vaikščioja, 
arba kada nakčia nebūna na
mie. Tada reikia slaptai pra
nešti policijai, būnant kur 
apįelinkėj apiplėšimui ar ki
tokiam panašiam atsitikimui. 
Už slėpimą-gi tokiu dalyku, 
jei bus prirodyta, ūkininkas 
turės užmokėti pabaudos 500 
rubliu arba 3 mėn. kalėjimo. 
Toliau kad paskutiniu lai
ku jaunuomenė, kaipo maty
ti iš laikraščiu (nepasakė ko
kiu), daro visokius slaptus 
susirinkimus, ir taip įsidrąsi
nę, “kad sako net eiles, dir
ba spektaklius ir 1.1.”.—To
kiu susirinkimu irgi neturi 
ūkininkas priimti, nes jo lau
kia ta pati bausmė; dalyvau
jantieji tokiame susirinkime 
irgi atsako tokiuo pat bū
du. Pranešti policijai apie 
tokius susirinkimus būtinai 
reikia, sakė Grikietis: “Jeigu 
jus, ūkininkai, patįs nesirū- 
ninqif nnįirjiai nenadėsit- 
rankose”. Čia perdaug Gri
kietis sumaišė: ir tuos, ką 
naktimis valkiojasi ir — ką 
“įsidrąsinę spektaklius dir- 
oa ir eiles sako” — visi jam 
lygus...

KAUNAS. Lietuviu Dailės 
parodą Kaune aplankė 1090 
žmonių ir Liet. Dailės ir Dai
nos draugijų kai kurie nariai. 
Skaičiuje 1090 -611 suaugu- 
siyjy ir 480 moksleiviai. Sve
timtaučiu parodoje apsilan
kė mažai. Parodą aplankė 
žymus skaičius sodiečiu iš 
Suvalkijos, liet, sodiečiu ek
skursija iš Vilniaus gub., lie
tuviu gimnazistu būrelis iš 
Mariampolės, liaudies mo
kyklos mokiniu ekskursija iš 
Lekečiu. Be to parodoj daž
nai lankėsi sodžiaus jaunimo 
būreliai, studentu vedami. 
Svetimtaučiai ypatingą aty- 
dą atkreipė ant Čiurlianio 
paveikslu.

VILNIUS. Sąvaitė atgal 
Vilniuje buvo apkrikštyti sta
čiatikiu bažnyčioj šie kunigai-: 
Boleslovas Siamas ir Jerma- 
lavičius. Abudu tiedu kuni- ’ 
gai jau buvd vyskupu pir
miau suspenduoti uzpaleis- 
tuvingą gyvenimą, o pasta
rasis jauir apsivedęs. .

ŽIEŽMARIAI (Traku pv.). 
21 birželio Antkainio sodžių 
ištiko baisi nelaimė: sudegė 
apie 36 kiemai, kuriuose be
liko tik 17 kluonu, triobos-gi, 
svirnai, tvartai ir 18 kluonu 
pavirto į pelenus.

Ugnis padarė labai daug 
nuostoliu, nes tai buvo pui- 
kiausis sodžius visoj Žiež
mariu parapijoj.

---------
1

Konstantinopolis, 28 liep.
Daug buvusiojo sultono Ab
dul Hamido draugų liko areš
tuota. Kaltinami jie uždegi
me Stamboul miesto dalies 
r kity miesto skyriy. Kaip 

jau buvo pranešta, ugnis 
šlavė šimtus namy.

Bonneau išlošė.
Brooklands, Anglija, 

iepos. - Orlaivių lenktynės, 
apie kurias buvo pranešta 
oereitą sąvaitę, jau užsibai
gė. Prancūzas Conneau pir
mas nulėkė į Airiją ir vėl 
sugrįžo į Londoną (Brighton). 
Jis lėkti turėjo 1,010 mylių. 
Ėmė 22 valandas ir 28 miliu
tas. Jis išlošė 50,000 dol.,ku
riuos paskyrė lenktynėms 
laikraštis “London Daily 
Mail”. Kitas francūzas Jules 
Vedrine"ilgai lėkė greta jo ir 
vos vos tik pavyko jį aplenk
ti.

Ką-tik neįvyko kare.
Anglija visai jau buvo pa

siryžus su Vokietija muštis 
už kišimą savo nosies į M6- 
rokko. Mat, Vokietija vis ty
ko paimt Morokko j savo glo
bą. Iš tos priežasties dabar 
net laivyną buvo pasiuntusi. 
Anglija pasiuntė griežtą rei
kalavimą Vokietijai, kad pa
sitrauktų nuo Morrokkos. 
Francūzija eina išvien su 
Anglija. Galima būty tik
rint, jog karė įvyks, jei ne 
“Matin’o” pranešimas, jog 
nesusipratimas įvykęs ne
esant Kaizeriui namie. Užsie
nio reikaly ministeris viską 
surengęs be kaizerio žinios. 
Jei tokia žinia yra teisybė, 
tai karės nebus, o jei mela
ginga, tai labai galima tikėt 
į greitą susirėmimą tarp tri
jų valstybių.

nu-

mišimas, daug moterų apmi
rė, vaikai verkė ir visi grū
dosi prie dūriu, kur ne vienas 
tokiam suspaudime būt sau 
galą radęs, ypač vaikai ir 
moteris. Nenusigando vieni 
artistai: jie ramiai sau lošė 
toliau,pasakę, būk jokio gais
ro neištiko. Publika atsipei
kėjo, grūdimas prie dury su
simažino ir pamažu visi išė
jo iš teatro. Kada visi spė-

gas iš. Philadelphijos laišką, 
gautą nuo Prūsijos lietuviy 
veikėjoj. Vanagaičio, kuris 
rašo, jog 25 liepos išvažiuoja 
laivu iš Bremeno į Ameriką. 
Laiške skamba, kad p. Va
nagaitis atvyksta į čia supa
žindint Amerikos lietuvius su 
Prūsijos lietuviy judėjimu ir 
prašyti paramos to judėjimo 
palaikymui. Svarbiausia pa
rama būsianti tai užsirašy- 
mas “Birutės” ir “Allgm. 
Lit. Rund.” Važinėsis jis su 
prakalbom.

Orlaiviai ir laivai.
Šerburg, 29 liepos. - Čia 

Francūzijos orlaivininkai ban
dė ištirti, ar galima būty pa
gauti ir įveikti orlaiviu po
vandeninius laivus. Pasiro
dė, ’ kad orlaiviai iš 800 met
rų rūgščio galėjo patėmyt 
povandeninius laivus ir ne
sunku būty juos sumušt.

Viešas orlaivio parda
vimas.

Washington, 31 liepos. - 
Pirmą sykį Amerikos istori
joj liko parduotas viešu bū
du orlaivis už 5 dol. Jį pada
rė vienas Washington© orlai- 
vininkas. Jam taip prireikė 
pinigų, kad jis bandė atrast 
pirkėją. Nepasisekus jis ap
skelbė viešą pardavimą. Pir
miausiai pasiūlyta už orlaivį 
1 dol. Paskui davaryta iki 
5 dol., už kiek ir nupirko vie
nas dailydė, kuris suvartos 
orlaivį savo darbe.

Paryžius, 29 liepos.— Vie
tiniai astronomai pastebėjo 
šią nafttį du lanku ugnies ant 
Paryžiaus, iš kuriu buvo išsi
kišę žali liepsnos lįežiuviai. 
Tokia šviesa matės apie dvi 
minuti.

Lėks per Ameriką.
Londonas, 29 liep.-^Pran

cūzijos orlaiyininkas Jules

Dar

nutu sudegė visiškai. Nuo- 
stuoliai dideli.

Budelis vietos neranda.
Maskvoje vienoje fabriko- 

je pradėjo bruzdėti darbinin
kai, kada sužinojo, kad juju 
tarpe dirba buvęs pirmiau 
budelis Buzycinas. Kuomet 
Maskvoje pasiliovė žudymai, 
budelis, netekęs “darbo”, 
pasiėmė iš taupomosios ka
sos savo uždirbtus pinigus ir 
išvažiavo kaiman, manyda
mas tenai apsigyventi. Grei
tai kaimynai sužinojo, kas 
per žmogus pas juos apsigy
veno, ir Buzycinas turėjo iš
sikraustyti. Keletą mėnesiu 
jis paskui dirbo Givartovskio 
fabrikoje, Maskvoje; kada 
darbininkai sužinojo apie jį, 
jis pasišalino.

Norėjo pabėgti.
Novochoperskio kalėjime 

du kaliniu buvo mėginę pa
bėgti ir tuo tikslu užmušė 
savo užveizdą. Vieną iš bė
gusiųjų sargai nušovė, o ant
rasai pasikorė.

PASISKUB1NK1T!
“Laisvė” 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.
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—Zinai ką, Rožyte?
—Nežinau.
—Aš šįryt, kavą gerdama, 

svarsčiau, svarsčiau apie mo
teris ir vyrus ir niekas neiš
ėjo.

—O ko tu laukiai išeinant?
—Nustok, Rožyte, tyčiotis 

iš manęs. Supranti, aš pri
pažįstu, kad teisybę man kal
bi apie reikalingumą mote- 

(rims suteikt lygias tiesas, bet 
vis bijau, kad neišeitu nege
rai.

—Kokiame atvėjuj gali iš
eit negerai?

—Supranti, vyrai vistick 
drutesni. Nors tu man aiš
kinai, kad spėka neatsilaiko 
prieš protą, vienok tūluose 
atsitikimuose gali išeit ki
taip. Daleiskime, moters iš
kovos lygias tiesas. Aš su
prantu, kad tuomet jos galės 
balsuot, ir būt išrinktos, ir 
mokyklas visas lankyt ir taip 
toliau. “Jeigu jau jus lygias 
tiesas turite”, sakys mums 
vyrai, “tai ir dirbt lygiai ga- 

- Hte22? Na ir pradės vaiyt mo
teris prie tokiu pat darbu, 
kaip vyrai dirba.

—Mama, nebijok. Dar ge
riau moterims tuomet būtu. 
Jos ir šiandien jau dirba tuos 
.pačius darbus ir nepavargsta 
daugiau, negu prie namu 
darbo. Tuomet męs, moters, 
imsime ir priversime vyrus 
dirbti namu darbus, jeigu jie 
mus varys į geležies liejyklas 
ir kitur. Lai jie šluosis, skalb- 
sis, kūdikius auklės ir t. t.

—Nemislyk, dukrele, kad 
jie tau tokį darbą dirbs. Tik 
vieną nedėldienį pastatyk jį 
prie kūdikiu ir pati išeik į 
svečius, pamatysi, kaip pa
vargusį jį atrasi. Jis pasa
kys, kad velyk visą sąvaitę 
dirbt fabrikoj, negu auklėti 
vieną kūdikį namie. Na, o 
jei jam liktu pavesta ir ap- 
skalbt, ir aplopyt, ir apvalyt 
namą, ir maistą gamint. Ti
krinu, atrastum namą į tvar
tą panašu, o viralą pilną ta
bako.

Aš manau, kad taip bū
tu, Rožyte. Sykį aš palikau 
savo žmogų ir liepiau pažiū
rėt, kad višta pečiuj nesu
degtu-' ir kad kūdikis neužsi
gautu. Pareinu ir žiūriu, kad 
iš vištos tik dūmai likę, o kū
dikis ketvirtame name atsi
dūręs. Kada nupeikiau aš jį, 
tad šoko rėkti, kad tai ne jo 
darbas ir kad jis taip jau pa
ilsęs.

—Taigi, mama. Vyrai pik
tesni yra; jie imtu mušt vai
ką, sumuštu indus ir daug 
kitu nesmagumu padarytu. 
Moteris yra kantri: ji kruta 
ir kruta per dienu dienas; 
nors prasčiausiai prisieina, 
ji vis susilaiko nuo piktumo 
ir blogo nedaro. Jei pastaty
tum vyrą taip dirbt, kaip 
moterį, jis vakare jau būtu 
ligonis. Pagalvok, ji turi at

sikeli anksčiau ir išleist vyrą 
į darbą. Vakare nueina gult 
valanda, kita vėliau. Nak
čia turi kelis sykius atsibust, 
kad duot vaikui gert arba 
pažiūrėt, ko jis verkia.

-“Moteris dieną išsimie
ga”, sako vyrai.

■ Taigi sako, o taip nėra. 
Kuri dieną miega, tos butas 
į tvartą paneša ir vaikai gy
vuliškais užauga.

Aš tai gerai žinau, duk
rele.

—Aš misliju, kad tu, ma
ma, žinai. Čia žiūrėk, kad 
viskas būtu išprosyta, išskalb
ta, nudulkinta, pasiūta, čia 
pavalgydink visus, žiūrėk, 
kad vaikai nepaklystu, neuž
simuštu... Ir galo nėra to
kiem darbam. Na ir parei
na vyras. Žinoma, pasakys 
jis, kad galėjai per dieną iš
simiegot, nes neesą nieko 
dirbt.

Viskas teisybė, Rožyte, 
bet aš vis sakau, kad vyrai 
drūtc.iiii ir iru>3 var^ L mote
ris prie tokiu'darbu, kur.drū- 
1U reikia.

—Na, o jei moters pasta
tytu vyrus prie savo darbo, 
ar jie atlaikytu?

-Nemanau.
Jei taip, tai moters yra 

drūtesnės, negu vyrai. Tie
sa, vyras išsyk gali labiau 
įtempt muskulus, bet jie grei
čiau nusilpnėja, negu pas 
moterį. Vyru drūtumas, yra 
trumpas, nors ir didesnis, o 
moterų drūtumas yra ilgai iš
laikantis, nuolatos plaukian
tis. Tikrinu, moters kur kas 
daugiau gali nuveikti dienos 
laike, negu vyras, nes ji ne
pailsta taip greit, kaip vyras. 
Iš to seka, kad ji yra drūtes
nė.

Ir Harvardo gimnastikos 
profesorius D. Sargent taip 
sako. Jis rašo, kad moters 
yra drūtesnės ir labiau kan
trios už vyrus.

Ir ginčyt nėra ko, ma
ma. Jei paimti amazonietes, 
kurios nuolatos kvėpuoja ty
ru oru ir užsiima tam tikra 
gimnastika, tai mūsų vyrai 
tik vaikai prieš jas.. Moters 
liko mažesnėmis ir silpnes
nėmis už vyrus todėl, kad 
jos mažiau gavo per amžius 
oro ir mažiau užsiėmė tobu- 
linimusi. Vienok jos įgijo to-t 
kį drūtumą, kuris ilgai tęsė
si, nors išsyk neapsireiškia 
taip, kaip pas vyrą.

-- Ale, Rožyte, yra ir mo
terų, kurios vis dejuoja pa
vargusios darbe.

Gerai, mama. Aprėdyk 
vyrą korsetu, kad jis nega
lėtu atsakančiai kvėpuot; ap
vilk jį tais pačiais rūbais, ko
kius dėvi moteris; sutaisyk 
ant galvos taip -pat plaukus 
ir prikišk kokias 40 špilkų, 
duriančiu į galvą; apauk ma
žais čeverykais ir pastatyk 
dirbt per 10 ar 16 valandų.

Tikrinu, vakare jis nuvirai 
lovą ir rėks, kad reikia dak
taro.

—Tiesa, tiesa, Rožyte. Jie 
labai greitai apserga. j

---Ištikro, mama, juk mo
terų apsirgimai tik niekuo 
skaitomi. Et, sakoma, slo
gom apsirgo, galvą'Skauda. 
Moteris, dejuodama^ turi 
dirbt ir niekas nepaiso apie 
jos ligą. Na, o suskaudėjo 
kiek galvą arba pilvą vyrui, 
tuoj visa šeimyna ant kojų 
pastatoma, tuoj daktarai ir 
visokia priežiūra, Moteris ir 
sirgdama turi juoktis, kad 
patikti vyrui; ji nesiskundžia 
kiekvieną sykį, kaip tik kas 
negerai.

Dabar, dukrele, aš nebi
jau. Suprantu, kad mūsų 
darbas sunkesnis ir noriu, kad 
vyrai užsiimtu juo, o męs pa
dėsime jiems dirbt.

Nereikia manyt taip. 
Moteris turi ir turės dirbt sa
vo darbą, nes vyrai jo neap
kęs, o moters pavest jiems 
nenorės. Tik aš parodžiau, 
kad tuomi vyrai mūsų mote
rų nenugązdįs, kad “jei no
rite lygiu tiesu, tai ir darbą 
lygu dirbkite”.

Biaurus prasižen= 
girnas.

Medicinos svarbiausia už
duotis yra atrasti, nuo ko ta 
ar kita liga paeina, o tik ant 
antro, o gal,ir paskutinio pie
no stovi užduotis atrasti vai
stus tu ligų gydymui. Tei
singai būtu pasakyt dakta
rui: “Sužinok ligos priežas
tį, o tuomet ir aš pats išsi- 
gydysiu.”

Musu margame gyvenime 
priežasčių yra tiek daug, kad 
sunku jas visas sužinot, iš
tirt. Bet mokyti žmonės pa
sišvenčia tirinėt ligų prieža
stis ir. jas suradę, jau taria, 
jvl *-J-buSruzlciiolcikS kelias, 
jei ne visai, tai bent didelė 
jo dalis. Kuomi -gi gydyti 
džiovą, džūmą ir panašias 
ligas? Kuomi pataisyt sui
rusius nervus ir nusilpnėju- 
sius muskulus? Pirma rei
kia atrasti priežastį, iš ko tos 
ligos gimė, o tuomet jau kur 
-kas lengviau patarti, kaip 
žmogus turi gydytis. Daleis
kime, žmogus gavo onaniz- 
mo ligą,—kuomi ją išgydyt? 
Reikia, kad jis gautu kvė
puot tyru oru, maitintus svei
ku maistu ir daugiau intere
suotus mokslo arba visuome
nės dalykais, nes iš neturėji
mo kuomi užsiimt liuosame 
laike, iš valios silpnumo, iš 
nervu sugedimo ta liga gau
nama. Argi galima panašiam 
ligoniui siūlyt naudot vais
tus ir daugiau nieko? Juk 
vaistai jo nepataisys. Kaip 
palengva žmogų aplinkybės 
apsargino, taip palengva jis 
tegali pasveikti, „perkeisda- 
mas tas aplinkybes.

Imsime dar tokį pavyzdį:
Didelė žmonių dalis apser

ga džiova nuo skurdo. Na 
ir jei daktaras jam ims duot 
vaistus nuo džiovos, o paliks 
gyvent jį tame pačiame skdr- 
de, ar gali būt nors mažiau
sios pasekmės gydyme? Be- 
abejonės, ne. Kur kas ge
riau neduot ligoniui jokiu 
vaistu, o liept atsigrįžt prieš 
tas priežastis, kurios jį ap
sargino.

Nėra didesnio prasižengi
mo, kaip davimas ligoniams 
vaistu ir pravedimas tos nuo
monės, jog vaistai išgydo li
gas.

Ant nelaimės, netoli visi 
daktarai neapsieina neparašę 
ligoniui receptu vaistu gavi
mui, nors ligos dar nepažino. 
Vaistai turi tokią-pat priri- 
šančią ypatybę, kaip ir alko
holis. Kas įprasto į vaistus,

tas bė ju negali apsieit. O 
vaistai išnaikina nervu jiegą, 
išvaro valios galybę ir užmu
ša visą drąsą teisybės kalbė
jimui. Juk daugelis moterų 
ir vyru pralaimėja visą cha- 
rakteriį^atsakomybę ir lieka 
galutinai sugriauti ir silpni 
ačiū vaistu vartojimui. Gali
ma tikrint, kad už devynius 
iš dešimties puola atsakomy
bė ant daktaru, pripratinan
čiu žmones prie vaistu.

Daugelis vaistu žmogaus 
kūnui daugiau kenkia, negu 
opijumas bei alkoholis. Jei 
baudžiami yra opijumo par
davinėtojai, tuo labiau turė
tu būt nubausti ardantieji 
žmogaus sveikatą ir kiltes- 
nesias ypatybes vaistais.

Kalbant apie vaistus, męs 
turime omenyj užpatentuo
tus vaistus ir vaistus, duoda
mus ligoniam, neištirus ge
rai ju ligos. Taipgi męs skai
tome prasižengimu garsini- 
mąsi ir tikrinimą, jog vais
tais galima yra išgydyt viso- no, kad yra daktarai, galinti 
kias ligas. Minia pradeda patarti ir gydyti, 
visai nepaisyt apie higijenos 
taisykles, pasitikėdama ant 
vaistu galybės, kurie ištikru- 
ju yra daugelyj atsitikimu 
ligonio didesnis apsargini- 
mas, negu pagydymas.

Daktarai privalo nurodyt

negu sveikata ir auklėjimas. 
Mokslas dar nepasakė, kuri 
religija teisinga ir kuri ge
resnė, todėl ją galima paves
ti atskiriems žmonėms pasi
rinkt? Bet mokslas jau turirinkt.
daug neužginčijamu darody- 
mu, kaip auklėti kūdikius. 
Ir kiekvienas auklėtojas tu
rėtu žinot tuos svarbiausius 
auklėjimo principus ir ju pri
silaikyt. Kol mokslas nieko 
nebuvo ištiręs ir darodęs apie 
auklėjimą, pastarasis galėjo 
būt privatišku reikalu, bet 
ne dabar, kada jau ištirta ir 
darodyta.

Netoli tą patį 
ir apie sveikatą, 
neturėjo žinovu, 
ko ligos paeina

reikia tarti 
Kol žmonės 
patinusiu iš 
ir kaip jas

tis ir kiekvienas rūpinosi sa
vo sveikata pagal savo su
pratimą. Dabar žmonės ži
no, j°g yra mol^las, kuris 
gali apsaugot ir sugrąžint 
pralaimėtą sveikatą. Jie ži-

Tik pus
pročiai nemato, kokią galin
gą pajiegą turi medicina 
žmonių sveikatos apsaugoji
me. Žmonės tiki medicinai 
ir kreipiasi į jos atstovus, 
bet tas svarbiausis soči jai i- 
piame gyvenimo mokslas 
randasi privatiškuose kam
bariuose, t.y. pas privatiškus 
daktarus, kurie neretai tyčia 
platina ligas arba pasendina 
jas pas ligonį, kad tik dau
giau pacijentu sulaukt ir 
daugiau uždirbt. Tūli apga
vikai tiesiog į laikraščius ra
šo apie sveikatą, nurodyda
mi, kaip užsilaikyt ir maitin
tis. Gali aiškiai pastebėt, 
kad j u varoma tokia agitaci
ja, kad tik daugiau žmonių 
apsargint. Net per vieną lie
tuvišką laikraštį pernai tūlas 
hipnotikas liepė žmonėms 

I gert bent 20 stiklu vandens į 
vent; iie siw-tyiwo į ..u-... u .t •

..Liė^rYMkayėf T7imžiu i Taip, visokie apgavikai ir 
nelaimingais ir nesveikais1--------
ačiū vaistams.

Duot žmogui vaistus tuo
met, kada galima be ju ap
sieit, reiškia žudyti žmogų I pas ką pasiklaust. Argi ne
greičiau, negu jis pats būtu 
numiręs. Vaistu pardavėjai 
ir daktarai, prie vaistu pri
pratinusieji žmones, turėtu 
būt baudžiami kalėjimu, kai
po nuodytojai.

K. Stulpinas.

turi prisitaikyt sveikatos at
gavimui, ir tik išimtinuose 
atsitikimuoe liept vartot vai
stus.

Ypač užpatentuotus vais
tus daktarai turėtu perse
kiot, nes jie nėra kuo kitu, 
kaip tik nuodais. Ir tai dar 
tokie nuodai, kuriuos galima 
įprast gert be atsikratymo. 
Ar maža tokiu žmonių, kurie 
kas diena ima į savo vidurius 
miltelius nuo galvos skaudė
jimo, dėl apetito ir 1.1. Juk 
panašus žmonės tik ir maiti
nasi vaistais, kad galėtu gy-

Svarbus reikalas.

Męs, Amerikos, piliečiai tu
rime išreikalaut įsteigimo 
sveikatos skyriaus ir tamtik- 
ru įstatymu apie sveikatą. 
Lai sau miršta ir serga, kas 
nori, vienas, bet negali būt 
leista užkrėst kitus. Svei
kata yra abelnu visu žmonių 
reikalu. Ji nėra privatišku 
dalyku. Miestuose gyvena 
tūkstančiai ir milijonai žmo
nių. Yra ten daug tokiu, 
kurie neturi iš ko pas dakta
rą lankytis; ten priviso viso
kiu daktaru apgaviku; ten 
yra nenorinčiu sveikatą už- 
laikyt. Čia tai ir turėtu at
likt didelę užduotį sveikatos 
skyrius.

keisti reikia, vis tu turi eit 
pirma, o vyras paskui, todėl 
nelauk, kad jis tave pastū
mėtu, o pati eik.

Tik iš karo, iš teatro ir iš 
bažnyčios vyrui parankiau 
eit pirma, o moteriai—pas* 
kui.

Niekad nesustok ant šali
gatvio vidurio..

Niekad nestovėk ilgai ant 
gatvės kampo, nors ir susiti
kai ką. Velyk pasikviesk j 
namus ateit arba kalbėk 
vaikščiodama.

Tie dienraščiai

Kaip vaikščiot 
moterims?

Čia neatkartosime to, kas 
buvo pasakyta “Laisvės” 
No. .16 apie vaikščiojimą. Iš 
ano straipsnio galėjo pasi
mokyt vyrai ir moters. Ten 
specijališkai buvo nurodyta, 
kaip turi vaikščiot vyras, 
vienok ir moters turi žinot 
apie vyro vaikščiojimo etike
tą, jeigu jos nori prisitaikyt 
su jais vaikščiot.

Čia tik keli žodžiai apie 
tai, kai]) turi merginos ir 
moteriškės vaikščiot, kad 
būtu paranku ir neliktu iš
juoktos.

Niekad neeik galvą nulei
dus, kad nepamislytu kiti, 
jog ko noij jieškai arba 
sprandas tavo yra sulūžęs. 
Visada laikyk galvą tiesiai, 
kad smakras nbsiglaustu prie 
krūtines arba kaklo.

t Eiti reikia lengvai, o ne 
taip, kaip ponia Šlamkuvie- 
nė. Tai reiškia, kad neturi 
stengtis kojas įsmeigti į že
mę, o i

Seniai jau manoma tulu 
leidėju išleist Amerikos lie
tuviams dienraštį, vienok vis 
be pasekmių.

Šiuomi tarpu vėl užmany
mas atsikartojo. “Katali-_ 
kas”, o paskui jo ir “Kelei
vis” paduoda abejojimus, ar 
tik nepasiseks jiems išleist 
dienraštį.

Labai pagirtinas užmany
mas, bet -nevisuomet pagir
tini užmanymai įvyksta.

Dienraščio išleidimas atsi
eitu i metus mažių mažiau
siai 20 tūkstančiu doleriu, 
jeigu jis bus nemažu ir nedi
deliu laikraščiu.

Na, o sandarbininku pas 
lietuvius ne eibės ir tie patįs 
reikalauja šiokio tokio atly
ginimo, nes už dyką rašymo

neapgavikai prikalba esamu 
ir neesamu dalyku apie svei
katą. Minia nežino, kuris 
iš ju teisybę sako ir neturi

kas už dyką, tai tik tokis, 
kuris įieško savo raštams 
prieglaudos.

Nusamdyt 3 ar 4 redakto
rius ir pasitikėt, kad jie pri- 
mašinuos dienraštį, labai pa
vojinga. Juk kada nors tu 
žmonių medega išseks ir ne
liks apie ką rašyt. Talpinti

zikuot skaitytojais.
Na, o jei pasitikima iš ap

garsinimu ir jei ju ištikro at- 
| hieU dienrašty j tilps mažiau 
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dek jas kaip galint s.', kokias šiukšles reiškia ri-

nies, o ne per kelius.

būtu gerai, kad prie valdžios 
rastųsi skyrius, kuris nuola
tos praneštu gyventojams, 
kaip apsisaugo! nuo ligų, kas 
tos ligos ir kaip gydytis? Už 
apgavystes tokis skyrius at
sakytu prieš įstatymus.

Tiesa, kiekvienas miestas 
turi savo sveikatos skyrių. 
Ir tai pagirtina. Visgi ge
riau, negu nieko. Bet nere
tai vieno miesto sveikatos 
skyrius veikia visai priešin
gai ,Ąkito miesto sveikatos 
skyriui, nes ju nariai yra už- 
interesuoti ant vietos kokiuo
se nors reikaluose. Daleis
kime, sveikatos skyriuj ran
dasi vietinio miesto dakta
rai, laukianti kaip galint di-Į 
dėsnio ligoniu skaitliams,ver-! 
telgos, pardavinėjanti pieną, 

Imėsą ir kitką, t.y. turinti šė- 
| rą kokios nors vcrtelgystės. I 
Ne pagal medicinos mokslą] 
veikia tokie skyriai, o tan-l

Męs jau sykį kalbėjome, 
kad šios šalies farmeriai turi 
valdžios skyrių, duodantį 
jiems patarimus, kaip augint 
gyvulius ir kaip gydyt ju li
gas. Męs sakėme, jog far- 
meris turi kur kreiptis, kada 
apsirgs jo paršiukai, karvė, 
arklys, o žmogus turi mirti. 
Ta valdžia,kuri rūpinasi par
šiuku, veršiu auginimu, vi
sai nesirūpina kūdikiu auklė
jimu. Ar gali gaut bent vie
na motina patarimus nuo 
valdžios, kaip auklėt kūdikį? 
Ar atranda bent vienas žmo- 
gus medicinišką pagelbą Ii- kiaušiai pagal savo padėjimą 
goj, jei jis neturi už ką nu-į Valdiškas sveikatos sky 
samdyt daktaro?

Jungtiniu Valstijų piliečiai 
turi reikalaut, kad būtu įsteig
tas 
valdžios. Toj šalyj, kur tu
rime karės skyrių ir leidžia
me milijonus doleriu jo už
laikymui, toj šalyj, kur turi
me vaizbos ir pramonijos 
skyMu, neturime sveikatos 
skyriaus. Taip sakant, auk
lėjimas paliekamas dievai va
liai, sveikata ir žmonių gy
vastis laikomos pavojuj.

Neišmanėliai ir tie, kas tu
ri tam tikrus tikslus, pasakys, 
kad auklėjimas ir sveikata 
turi būt privatišku žmogaus 
reikalu, kaip yra tikėjimas.

Apsirinkate, ineldžiamieji. 
Religija yra visai kas kitas,

rius, sutvertas ant panašiu 
pamatu agrikultūros skyriui, 
visgi kur kas teisingiau veik- 

sveikatos skyrius prie tu ir didesnėj atsakomybėj

Eidama, nesilinguok į pry- T.C‘NX
... t fnet cfienfaštyj tilps mažiau

Daryk taip, kad I teksto per visą savaitę, negu 
viename sąvaitraštyj.

Taigi dienraščio užmany- 
tojai turi išrišti du dideliu 
klausimu: “Iš kur imt rank
raščius dienraščiui?” ir “Kaip 
gaut reikalingą sumą pini
gu?” Prie dabartinio lietu
viu kultūriško stovio abu 
klausimu, galime tikrinti, y- 

bet liuosai,ir galva neiškelia-! ra neišrišamu. Neužginčy- 
ma.kad žvaigždes skaityt, irkime to, jog negali pradėt 

cit dienraštis, bet abejoja
me apie tai, ar jis laikysis 
nors Kokius 3 ar 4 mėnesius.

O mažu jo užmanytojai 
patįs dės savo turtą? Var
giai. Viena, todėl, kad ne
simato pas juos turto pervir
šio; kita, todėl, kad kurį- 
nors ketvergą ateitu į galvą: 
“Kam gi aš savo dėsiu?”

Skaitytojai stawidziasi vos

i-
Eik tiesiai
kūnas mažai tejudėtu, o vien 
tik kojos tave neštu. Tik 
saugokis išsitempti tiek, kad 
jau sustingusia neišrodytum.

Moterų ėjimo gracija apsi
reiškia tame, kad jos žengia 
neperdideliais, lengvais žing
sniais, visada laikosi tiesiai,

t

nenulenkiama, kad ką rasti, 
o laikoma tiesiai.

Niekad nesisuk,

Taip daryt skaitosi dideliu 
negražumu ir gali j stulpą 
atsidurt arba ant praeivio

moterims, ypač merginoms, j sąvaitraščiu 
gatvėj nereikia, nes matan- kad skaitytojais yra beveik

Yra tai]) todėl, 

tieji tai]) darančias skaito la- vien tik darbininkai žmonės, 
pai žemomis 6 : kurie sugrįžta iš darbo pa-

‘ ’ . . . ; vargę ir turi į trumpą laiką
(nuvej su vyrais pasisvei-visokius savo reikalus.

o ne ranka i Bent porą sykiu arba, dau- 
Ranką vyrui' ginusiai, kokius 3 sykius są- 

laikrąštį, tai 
Juk inteligen- 

i t ijos čia kaip ir neturime ir 
m t jos pasi tikėt nėra ko.

.. . . Tokis gražus užmanymas,
taiko eit la- dienraščio išleidimas, 

, tai]);visgi turės būt atidėtas ant

Reikia (‘it tos dabar jo leidėjai ir jį už- 
kokius ta-’sil)renumeravusiėji.

Net technišku darbininku 
vargiai galėtu susikolektuot 
dienraštis,, nekalbant apie 
kitas kliūtis. Jei. paimti li- 
notypistus, raidžiu statėjus 
ir mašinistus, tai reikėtų ne
toli iš visu sąvaitraščiu spau
stuvių sukviest prie dienraš
čio, o reikia tikėtis, anos spau
stuvės nepaleis ju. Nauju dar
bininku negalima imt, nes 
beveik metai ar ir daugiau 
praeitu, kol jie išmoktu a- 
mato.

Įš užmanytoje pranešimo 
matos, kad jie patįs labai dar 
abejoja, ar nekabo musu dien
raščiai ore ir tik tolimesnėj 
ateityj galės būt pasiekti.

P. Baublys.

ir ne bučkiu.
tik tokiame atsitikime gali i y

išvažiavęs arba tik pirmą sy-'.
kį atvažiavo ir tave pamatė.

Tūlos moters 1
bai mažais žingsniais,
kad jos trjs žingsniai padaro j toliau arba skaudžiai nuken- 
vos vieną mastą. 1

vo koja išneša, ir visada vie-i 
būtu. “ 'uodais, kad galėtum, eidama I

Sveikata nėra religija. Pa-|su vyru arba kita moterim, I 
staroji nekenkia pašaliniams 
žmonėms; ja negali užsikrėst 
kiti žmonės taip, kad likt 
antvisad nelaimingais arba 
numirt. Ir tai dar negali
ma tvirtint, kad nereikalin
ga ir kad nebus netolimoj 
ateityj persekiojamos įstaty
mais tūlos religijos doktri
nos, kenksmingos dvasiškam 
arba fiziškam žmogaus tobu- 
linimuisi. O ką bekalbėti ą- 
pie sveikatą, kuri yra di
džiausiu turtu ir laime visos 
žmonijos.

Žinok, kad tavo vieta eit 
sienos pusėj, ii’ jei su vyru 
eini, nelauk, kad jis pastum
tu tave į sienos pusę, o pati 
tuoj palik jį lauko pusėj, o 
tu eik prie sienos.

Kada tokį persikeitimą da
rote, perėję iš kitos pusės 
gatvės, tai taikyk būt jo 
pryšakyj, kad nereikėtu pro 
jo užpakalį praeit.

Atsimink, kad tokiose vie
tose, kur siaura, kur, prasi-
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Antisocijališkas, priešingas so- 
cijališkiems principams; ardantis draugi
jos pamatus; turintis priešdraugijinę ypa
tybę.
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Ekonomiškoji Evoliucija.
Pagal Rd. Bernfttelną parakė P. Posmyla.

(Užbaiga).
Bet ir to negana. Miesto savyvalda 

turi pastatyt susinešimo kelią organizaci
ją ant socijalistišką pamatą, ji taipgi turi 
įvesti socijalistišką kambarią politiką, t. 
y. rūpintis apie tai, kad būtą užtektinai 
kambarią, atsakančią visiems reikalavi
mams, ir kad kambariai būtą prieinamų 
Samdininkams kaina, neperviršijančia pa
statymo ir pataisymo išlaidas. Dalykas 
tame, kad reikalavimai, kuriuos prisieina 
skirti kambariams, žiūrint pagal kultūros 
ir higijenos reikalavimus, išaugo, tuomet 
kaip ją užganėdinimas pasilieka dar daug 
ko reikalaujančiu. Tie ir jiems panašąs 
supratimai kalba už tai, kad kommunališ- 
koji politika turi būt pastatyta ant suvis 
kitokią pamatą. Bet rimtas ir pasekmin
gas įvedimas šios naujos politikos negali
mas tokiose bendrijose, kur įstatymai su
teikia daugeliui namą savininką savyval- 
dą. Tas bus galima tik ten, kur ištikrą- 
ją daugelis miesto gyventoją gaus galę, 
ačiū demokratiškom! rinkimo tiesoms, iš
tarti savo svarbą žodį miesto savy valdoj. 
Tiktai šiame atvėjuj miesto savyvalda ga
lės rasti savyj užtektinai energijos, kad 
pravesti kommunališką politiką, užganė
dinančią dabartiniu reikalavimu.

Tuomet, kada pasididina miesto savy- 
valdos užduotįs, auga ir darbininką skait
lius, užimtą tiesiai ar nuošaliai miesto 
tarnyste. Tas daro būtinai reikalingu 
įvedimą atsakančios municipališkos dar
bininką politikos ir pasirodo bereikalingu 
motyvu, kad demokratizuot miesto savy- 
valdą, suteikt jai tokią organizaciją, prie 
kurios ji vestą ūkę visuomenės varde ir 
jos interesuos. Bet tas ir yra ne kas ki
tas, kaip municipąliškas socijalizmas. To
kiu būdu, prie aplinkybią spaudimo, prie 
nuolatinės demokratiškos gyventoją sluog- 
snią įtekmės, o I pirmiausiai - darbininką 
klesos, mūs’ą miestuos kiekvieną kartą 
įvyksta nauji socijalistiškos ūkės diegai.

Bet ir valstybė turi dabartiniu laiku 
daug daugiau užduočią, negu pirma, ir 
prie to dar, užduotįs suvis yra skirtingo 
charakteriaus. Iš vienos pusės, ji turi vis 
daugiau kontroliuoti ir reguliuoti susinė
simą kelius, iš kitos pusės, ji visai paima 
į savo rankas nekurias transporto šakas. 
Vis tankiau būna atsitikimai, kada dalinė 
nuosavybė ir pilietiškos tiesos turi kon
fliktą su plačiu reikalavimą išsišakojimu 
ir išaugusiu ūkės gyvenimu ir užkenkia 
jos išsivystymui. Tokiuos atsitikimuos 
valstybė lieka priversta/ apsaugojant vi
suomenės interesus, kovoti su tais užken- 
kimais ir paversti dalinę išdirbystę į vi
suomeniško charakteriaus išdirbystę. Ki
taip sakant, ir toj srytyj atsiranda socija- 
lizmo diegai, kurie veda prie naujos ūkės 
formos, prie tokios formos, kur išdirbi- 
mas rasis rankose ne smulkią, išsiskirs
čiusią, viena su kita nesurištą vietinią 
bendriją, bet taipgi ir ne rankose tautiš
ką ir tarptautišką kapitalistišką organiza
ciją, o valstybes ir vietinią savyvaldą or
ganą rankose. Tos dvi jiegos, pasilikda- 
mos organiškam ryšyj viena su kita, pa- 
dalįs tarp savęs išdirbystės valdymo už
duotis.

Toj gadynėj, kada nupuolė cechinės 
organizacijos, kada ašsiskirstė senovinės 
šeimyniškos bendrijos, įvyko yisur išsipla
tinusi nuomonė, kad tas puolimas siauros 
ūkės formos prives prie atpigimo ir pasi- 
gerinimo ūkės daiktą. Bet laisva konku
rencija tik pusiau įgyvendino ant jos de
damą viltį. Tarp •išdirbęją ir vartotoją 
iškįla visa eile vaizbos tarpininką sluog- 
snis. Tokiam dalyką stoviui priešinasi 
visuomeniškas supratimas ir jieško naują 
vartojimo organizacijos formą. Inicijaty- 
va išeina .iš darbininką klesos, daugiausiai 
kenčiančios nuo brangumo. Savo koope
ratyvuose darbininkai tveria organizacijas 
panaikinimui vaizbos tarpininkystės. Vo
kietijoj tos organizacijos dar nespėjo pla
čiai išsivystyt, bet pavyzdis Anglijoj pa
rodė, kad vartotoją draugijos gali išaugt 
lig to, kad pajiegs paimt į savo rankas 
nekurią minios vartojamą daiktą išdirbi- 
mą. Jos pasirodo vietiniams savyvaldos 
organams turinčiomis pamatinę gyvento
ją aprūpinimo formą žinoma vietinės mi
nios vartojamą daiktą dalim, ir jeigu Vo
kietijos municipalitetai panorėtą ateityj 
pereiti prie vartojimo organizacijos ant 
kommunališką pamatą, tai jiems reiktą 
ten, kur randasi tvirtos darbininką koo- 

... peratyvos, tik paimt pastarąsias į savo ran
kas ir praplatint ją išdirbimą. Tai būtą 

i permaina tik skaitliuje, prasmė liktą ta
Juk patįs kooperatyvo darbininkai

išdirba naujas vartojimo organizacijos 
formas. Męs vėl susiduriam su naujais 
ūkiškojo surėdymo diėgais. Ir* taip, iš 
vienos pusės, dabartinis veikimas pabudi
na gyvenime naujus reikalavimus ir nau
jas judėjimo jiegas, o iš kitos pusės — po 
jo spaudimu išauga naujos ekonomiškojo 
surėdymo formos, ir organizacijinės klėt- 
kutės, kūr dideli visuomenės interesai pa
kils visur ant atskiru ypaty ir grūpy inte
resu, if kurį męs užtai vadinam socijalis- 
tišku. Kokios bus gulutinos to surėdymo 
formos, męs nežinom, bet ir nėra reikalo 
žinot. Mums užtenka matyt to surėdy
mo pradžią, matyt, kur link vystosi ūkė, 
žinot, kaip į tą pusę nukreipti visi plačios 
minios interesai.

Visame mūšy tirinėjime męs matėm, 
kaip ūkiškasis žmonių veikimas, prade
dant nuo pačiu prasčiausiu fermy, nuola
tos vystėsi prie daugiau kiltesnią, nors 
buvo ir pertraukos tame vystymosi žengi
me. Męs matėme, kaip senovinis kultū
ringas pasaulis žuvo, ačiū savo negalėji
mui surasti savyj jiegy tolimesniam pro- 
gresyviškam vystymuisi, todėl kad vieš
pataujančios klesos vis daugiau ir daugiau 
puolė į fizišką ir dvasišką išsilepinimą, 
tuomet kaip žemieji žmonių sluogsniai iš
sigimė po vergijos priespauda. Dabarti
niam laike męs matom, kaip daro sau ke
lią nauja ūkės forma. Mūšy ūkė nesire
mia ant vergu darbo; jos pamatu yra di
delė skaitlinga darbininku klesa, pilna 
dvasiškos energijos. Tie darbininkai su
pranta savo tiesas ir paskirimą. Būdami 
pavergtam padėjime, kaip išdirbėjai, jie 
neprigulmingi, kaipo piliečiai, ir jy klesi- 
nis padėjimas verčia juos siekti prie dau
giau platesnio įgyjimo politišku tiesu. Nė
ra abejonės, kad jie pajiegs iškovoti sau 
tas tiesas, ant kiek jie yra jy nustoję. 
Paranka tam gal tarnaut tas faktas, kad 
darbininku klesa auga skaitliuje, ir kad 
proletarijato jiegos koncentruojasi tuose 
visuomenės gyvenimo centruose, tose vie
tose, kur gyviau muša vaizbos apyvartos 
pulsas. Visi tie faktai mus užtikrina ne 
tik tame, kad žmonijos vystymosi nepasi
liks ant dabartinės ūkės formos,—kas bū
tu pilnai negalimu,--bet taipgi ir tame, 
kad ji jau negrįžš atgal, o žengs vis prie 
naujos ir kiltesnės ūkės ir kultūros for
mos. Mus užtikrina visas dabartinio pro
letarijato vystymosi žengimas—tas fak
tas, kad darbininku klesa vystosi visapu
siškai, kad ji ne tik auga skaitliuje, ne 
tik didina savo ekonomišką įtekmę, bet 
kartu didina ir savo dvasiškas jiegas ir 
nuolatos stengiasi pakilti ant augštesnio 
ir platesnio protiško horizonto.

A n t i r e v o 1 i u c i j a, priešinimosi re
voliucijai; neleidirste įvest atmainą šalies 
valdymosi.

AntirevoliucijonierLus, žmo
gus, priešingas revoliucijai; žmogus, truk
dantis revoliuciją.

A n t i s e p t i š k a s, s turintis priešingą 
veikmę; turintis ardančią veikmę, pav., 
įvairios rūgštįs. \

Antispazis, perėjimas perviršio iš 
vienos kūno dalies į kitą. *

A n t i s t a z i s, oratorijoj tokis teisi
nimas pasielgimo nuo užmėtinėjimo, kad 
jeigu jis nebūty įvykęs, prasčiau galėję 
būtu atsitikt.

A n t i t e z i s, oratorijoj pastatymas 
sakinią arba žodžią taip, kad vieni atliep
tą kitiems savo prasme; pav., “Laisvė su 
įstatymais, valdžia be veiksmarodžią”; 
“Vienas mėgsta vasarą už šilumą, kitas 
už gražius žalumynus”.

Antonomazija, vartojimas ko
kio nors žodžio pavadinimui įstaigos, žmo
gaus, šalies, vietoj vartot žmogaus bei ša
lies vardą; pav., karalią vadina jo di
denybė; vietoj Aristotelio tiesiog sako
ma filosofas; arba vartojimas kito žmo
gaus, šalies bei daikto vardo keno-nors 
pavadinimni; pav., Tolstoją vadina dvide
šimto šimtmečio Kristum; Lietuvos Dzū
kija vadinama kartais Lietuviškąją Švei
carija.

Apatetikas, neturintis kantrumo; 
netvarkaus proto žmogus.

Apatistas, žmogus bėdinas jaus
mais.

Apatija, noras jausti; skausmo 
nejautimas; dvasiškas ir kūniškas nejau
trumas.

Apetitas, . noras valgyt ir gert; 
geras vidurių malimas.

A p erei j a, atidailymas; 
mas; įleidimas.

Ar reikalinga lygi 
meilė?

Vienas vyras klausia pata
rimo, ar, jis galiffie baimės 
vest tokią merginą, kurią jis 
visa širdim myli, o ji atsine
ša į jį vidutiniškai, vienok iš- 
tekėt už jo apsiima. •

Aš ant jo užklausimo tie
siog, atsakau, kad didelio ri
zikavimo nėra apsivedime su 
tokia mergina, kurį į vyrą 
nėra pilnai įsimylėjus. Visai 
kas kita būtu, jei vyras ves
tu tokią merginą, kurios jis 
pilnai nemyli, ir tuomet^aš 
tikrai tarčiau, kad geriau ša
lintis vienam nuo kito.

Atsiminkite, kad vyrą mo
teris kur kas daugiau trau
kia prie savęs prieš vestuves, 
negu po j y. Kada jam moters 
nereikia rėdyt, užlaikyt, ka
da jis ją sutinka pasipuošu
sią, sveiką, mandagią ir lip
šnią, bepiga tokią moterį ne
mylėt. Ir jei dar tuomet vy
ras nemyli kurios merginos 
visa širdim, jeigu tuomet jis 
negali išsirinkt geriausią* iš 
viso pasaulio merginą, tai 
tiesiog reikia šalintis nuo iš
tekėjimo už jo, ir jis pats ne
turi apsiyest su mažai myli
ma mergina, nes link pačios 
meilė pas vyrą greičiau gali 
išnykti, negu pasididinti.

Dalykas tame, kad vyras 
turės pačią užlaikyt, kas at
sieis jam nepigiai; jis matys 
ją sergant, girdės dejuojant; 
ji. nebus, tiek pasipuošusi ir 
vikri, kaip, tose retose dieno
se, kada jis ją atlankydavo; 
ji padaugįs jo šeimynią ir už
duos daug rūpesčią jam. Taip 
sakant, visos aplinkybės yra 
pastatytos taip, kad mažinti 
vyro, meilę link jo pačios. 
Dar ir karštai mylėjusieji vy
rai savo pačias tuomet, kaip 
jos buvo merginomis, paskui 
visai nustoja mylėję, o ką be
kalbėt apie mylėjusius pa
viršutiniai.

Iš kitos pusės visos šeimy
niško gyvenimo aplinkybės 
verste verčia moterį įsimylė
ti į savo vyrą. Jos namas 
lieka jos viešpatyste ir di
džiausiu turtu pasaulyj. Jos 
vyras yra jai karalium arba 
bent milžinu, kuris paiiegia 
save, tą namelį ir ją užlaikyt 
ir apgint. O jeigu ji dar su
silaukia. kūdikį, tuomet ga
lutinai ji linksta prie vyro.

Neužslėpsiu čia to, jog mo
ters už savo namą darbą ne
gauna algos. Tik menka da
lis ištekėjusią motery pilnai 
užsidirba iš šalies pragyveni
mą ir gali nepaisyt apie vy
ro uždarbį. Iš to atžvilgio 
pati turi nuolatos manyt,kad 
tas vyras jai yra geriausis 
pasaulyj, kuris ją aprūpina 
maistu, rūbu, butu ir t. t. Ir 
ji nepasijaučia, kaip įsimyli 
į savo vyrą taip, kaip iki ves
tuvių jo nemylėjo.

Tik vyras turi mokėt pa
statyt save į atsakančią po
ziciją, jei nori, kad pati jį 
mylėtu. Jis neturi jos versti 
maldauti nuo jo kiekvieno 
skatiko, kam nors reikalin
go; jis turi suprast, kad jai 
reikia suteikt tuĮus pasilink
sminimus ir dovanas už jos 
darbą; jis turi atsinešti į ją 
meiliai ir pasirodyt protingu 
esąs; jis turi didžiąją liuoso 
laiko dalį praleist su ja; jis 
turi pasirodyt, jog jam jo na
mai labiau rūpi, negu kitkas,

tuomet ji j tokį vyrą grei
tai įsimylės ir liks jis jai pro
tingiausiu, geriausiu ir gra
žiausiu žmogumi pasaulyj.

Jeigu vyras nemokės vest 
šeimyniško gyvenimo, jeigu 
po apsiyedimo jis pasirodys 
pačiai žiauriu, nerūpestingu, 
nuobodžiu, girtuokliu, idiio- 
tu, tuomet ji greitu laiku 
nustos jį mylėjus, nors prieš 
vestuves ir aukavo jam savo 
širdį.

Moteris nėra tokia prieš
gina, kaip vyras, ir geriems 
vyro patarimams ir palinki- 
mams visada pasiduoda.

Taigi, jei moteris ir nemyli 
vyro prieš vestuves tiek, kiek 
jis ją myli, baimės didėlės 
apsivedime nėra, nes paskui 
įsimylės, tik vyras turi tik
rai mylėt moterį.

Marė Vaitėkąitięnę.

SENELIO PASAKOJIMAS
(Prie stalo ir pasieniuose 

sėdi jauni žmonęs ir vaikai. 
Jie klausosi su įtempimu. Se
nelis guli ant aslos, viena ran
ka savo žilą galvą parėmęs 
ir, krutindamas ją, pasakoja). 
“Žiūrėkite, kokis raugšlėtas, 
išblyškęs ir atgyvenęs mano 
veidas. Nematote ant jo gy
vybės. Galiu aš džiaugtis, ar 
pykti jąs mažai atskirsite... 
Perdaug įtempti buvo mano 
nervai per ilgą laiką. Dar ir 
šiandien verda mano slaptoj 
dvasioj kova.
J Jąs nežinote ir aš nežinau, 

-Aur randasi šiandien mano
senelė žmona. Penki metai 
atgal aš ją palikau girioj...

Jys matote, kokis sukietė
jęs ir atgyvenęs mano kūnas. 
Aš senas, vienok mano sąži
nė trokšta labo jums, mieli 
vaikučiai.

Turėjo mano sūnus jauną, 
gražią dukterį... Balta buvo, 
kaip 1 iii ja, o skruostai palšai 
raudoni... Nereikėjo girdėt 
jos žodžiu, kad suprast min
tį: pažiūrėsi į veidą, į dideles 
mėlynas akis ir žinai, ką‘ no
ri pasakyt. O mes į tave sa
vo žavėjantį žvilgį, rodos, vi
sas ištirpsti ir gatavas jai ro
jų atidaryt. Rodos, gyvasties 
nesigailėtum, kad tik išpil
dyt jos prašymus. Maloniai, 
dailiai mokėjo prašyt; saky
davo: “Tėveli, aš tau dan
gum atidėkavočiau, jei tu 
aplaistytum mano kvįetkus 
darželyj”.
Visi ją mylėjom namie. Išeis 

kur-nors, rodos, tuščias na
mas lieka.

Tėvai neatsidžiaugė iš sa
vo dukters.

Mylėjo ją ir pašaliniai žmo
nės. Neteko girdėt, ka(j ji 
ištartu kam nemandagu žodį.

Na, ir ką jus sau manote? 
Pradėjo pas ją lankytis vdai
lus, geras jaunikaitis. Žino
ma, jis buvo vyras, todėl ne
buvo tiek gražus. Bet saky
siu, buvo tai dailiausis vyras 
visoj apylenkėj. Aš jau ne
iškenčiau nepasakęs savo 
žmonai: “Ar aniuolai atsiun
tė šitą žmogų pas mūšy gra
žią Julytę”. Nebijokite,aš se
nas vilkas: būdavo, matau, 
kaip jiedu vienas į kitą atsi
neša. Akįs abieju taip ir de
ga. Rodės, jeigu jį atskirtum 
nuo Julytės, jis kaip cukrus 
ištirptu. Jaunas dar buvo: 
mėty apie 22 turėjo... O jau
trus, bestija... Nespėjai pa- 
sijudint bei žodį ištarti, jis 
jau ir žino, kur tu važiuoji.

Nežinau aš nieko apie jo 
turtą, tik girdėjau, kad gerą 
darbą turėjo vaikinas.

Suprantate, mudu su pa
čia jau seni ir miego nenori
me. Tėmijame, būdavo, kas 
iš to išeis. Nevalgo, nemie
ga iki aušros... Sakome, kan
kinasi jaunučiai ir viskas.

Kelis sykius jis prašė Ju
lytės tėvo, kad leistu už jo 
savo dukterį. “Vaikai... Pir
ma pieną nuo lūpų apsišluo- 
stykite, o tuomet apie ženat- 
vęv..” sakydavo jis.

Žinoma,"gėda jaunam žmo
gui nuolatos lįst tėvams į 
akis.

Galy gale, priėjo prie to, 
kad jiemdviem ir pasimatyt 
liko uždrausta. Verkia, bū
davo, Julytė, kad tėvai jai 
jausti liuesai draudžia. Ma
ciau sykį, kaip ir pas jauni
kaitį didelės ašaros nuridėjo 
per veidus. Tik dar, šeškas, 
slėpėsi nuo manęs: tuoj išsi
traukė skepetaitę ir nusišluo
stė.

Sunku jums viską pasakyt, 
ką aš mačiau. Žodžiu sakant, 
kankinosi abu ir, rodės, nu
sižudys.

Įėjau aš pas savo sūną sy
kį ir sakau: “Mikai, jeigu 
tu dar nesiunti, tai turi pro
to”. Išplėtė jis akis, pažiūrė
jo į mane rūstai ir tyli. Sa
kau : ‘ ‘Ar tu dar ilgai kankįsi 
tuos vaikus?” “Kokius vai
kus?” klausia jis manęs. “Nu
gi”, sakau, “savo dukterį ir 
jos jaunikį”. Kaip spiaus jis 
per langą, rodės, siena nu
virs ir parodė man dešine 
duris.

Išėjau... Aš jaučiausi įžei
stu kaipo tėvas, vienok, juk 
ir jis tėvas savo dukters* Pa
sikalbėjome su savo žmona, 
ant kiemo išėję ir vėl laukia- 

i me.

Žiūriu, vieną naktį kasžin 
kas ateina, ateina per lauką, 
didelį ryšulį nešinąs. Paži
nau, kad tai Julytės jaunikis. 
Pasislėpiau į grjčią ir laukiu. 
Barkšt, barkšt, barkšt, į du
ris. “Kas čia?” klausiu. “Tė
veli, tai aš”;-atsakė man.

Balsas jo man buvo pripra
stas, todėl turėjau praverti 
duris.

“Kur Julytė?” klausia jis 
manęs.

“Kam tau jos reikia?”
Jis nutilo. Paraudo ir aša

ros bėga iš aidą.
“Kas tau yra?” klausiu.
Tyli.
“Na tai bracia”, manau 

sau, “kas čia galėjo pasida
ryt?” Suprantate,stovi ir tyli.

“Sakyk, kas yra?” 
“Bijau...”
“Nebijok”, sakau: “matai, 

kad aš senas ir tavęs neįveik
siu”.

“Ne tame reikalas”.
“O kame?”
“Julytę noriu matyt”.
Manau skersai ir išilgai, 

kas daryt. “Žūt būt”, nu
sprendžiau, “eisiu ir pašauk
siu”.

Kada priėjau prie jos lan
go, žiūriu: galvą iškišus ir 
skaito žvaigždes.

“Kodėl nemiegi?” klausiu.
“Negaliu”, atsako.
“Kame priežastis?”
“Taip sau...”
“Ne , sakau, “taip sau vi

sada labai daug reiškia”.
• Tyli.

Jąs matote, kokiame pa
dėjime aš atsidūriau.

Pažadinau savo pačią ir 
klausiu rodos. “Suvesk”, sa
ko, “į krūvą ir težinosi”.

Vos tik aš per slenkstį, tuoj 
sutinku Julytės tėvą. Čia tai 
mano kinkos ir sudrebėjo.

“Ko beldies nakčia?” klau
sia jis manęs.

“Taip sau”, išsisunkė per 
mano lūpas.

Ir ar jąs žinote, kiek reiš
kė tas taip sau?

Vienok viskas išėjo gerai. 
Tėvas nuėjo gult. O aš paty
lomis nuslinkau pas Julytę ir 
liepiau jai ateiti prie mano 
durią. Čia tai ir susitiko lai
minga pora. Žiūrime mudu 
su sene ir tylime. Tyli ir jie
du.

“Ką manote daryt?” pa
klausiau aš.

Tyli.
“Po šimts paibelią, saky

kite!” jau skubiau tariau aš.
“Norime amžinai mylėtis 

ir krūvoj gyvent...” dreban
čiu balsu atsakė jaunikaitis.

Žiūrime: ašaros ridi iš abie- 
ją aidą, o Julytė nusilenkė į 
mano pusę, tartum pagelbėt 
melsdama.

Pažiūrėjome mudu su pa
čia vienas į antrą ir tariau aš: 
“Gerai, vaikeliai, tik mylė
kitės ir mūsą prašymą pildy
kite”.

“O ką tamista norėsi?”
“Nieko”, sakau, “tik my

lėkitės. Matau, kad negali
te vienas be kito gyvent. 
Kam vargt, kankintis? Trum
pas čia jūsą amžius... Nors 
tą menką valandėlę jauskitės 
laimingais”.

Mano pati pritarė man; ji 
net ašaras apsišluostė.

Apkabinome abu, pabučia
vome, suspaudėme rankas ir 
palaiminome j kelionę.

Ryte mano sūnus atsikėlė 
ir neranda dukters. Klausia 
manęs. “Nežinau”, sakau. 
Tuo tarpu atėjo kaimynas ir 
pasakė jam, nakčia matęs, 
kaip mudu seneliai ją išlydė-

du. Sukauju ir verkiu, o jos 
vis nėra.

Pavargau^ sunegalėjau ir 
užsnūdau prie kelmo. .. Atsi
bundu ryte ir vėl jieškau. 
Nėra iu nėra. Nuėjau pas 
ūkininkus ir su ašaromis mel
džiau, kad padėtą-man jieš
kot. • Pažiūrės jie į manėypa- . 
traukys pečiais-ir atsako,kad 
laiko neturi. Kitas mane be
pročiu pavadino, _ kitas pasa
kė, kad su elgeta kalbėtis 
nenori. * <

Taip ir žuvo mano amžiaus 
mylimiausioji draugė. (Šluo
sto ašaras). J. Kuolas. .

ŠAKAR- MAKAR.
Kapt, kepurę į ranką, bifllpt, 

šaudyklą vant pečią ir emu ,« 
medžiot. Žirgt, žirgt, perru- . 
gienas ir žingsniuoju. Krust, 
kasžin kas arti mano koją; 
žvilgt, aš j šalį; tiktai strikt, 
zuikis iš krūmo ir kucu, ku- 
cu, per lauką. * J

Dirst, į mano galvą, ar~ , i 
šaut. Tik aš kišt, šaudyklę į 
pryšakį, bast, ją prie peties, 
čakšt, gaiduką ir paleidau. 
O zuikis kucu, kucu, ir bėga 
y is tolyn. Aš tuoj trakt, nau
ją patroną į šaudyklę, linkt, 
prie žemės ir taikau. Matau, 
kad per tol i. Stypt, nuo že
mės ir lapatai, lapatai, pas
kui zuikį. Nė iš šio, nė iš to 
plumpt, į griovį ir pliaušku- 
taušku, su visais rūbais.

Girdžiu: pakobakšt, pako- 
bakšt, kasžin kas atjoja. Ūžt, 
linksmumas per maino kailį. 
Sakau, išgelbės. Bet neužil
go dži- dži-dži, vežime žyde
lis važiuoja ir kaukšt,.kaukšt, 
kumelei per nugarą. Niekai. 
Strikt, aš pats ant koją, žirgt, ’ 
iš vandens ir siekt, ant kran
to. Dantis tik tarrr, tarrr, 
nuo šalčio, o apatinė lūpa 
vypt, vypt. Sakau, jau čia <
bus tyst, ant lovos ir šast, 
dūšia laukan.

Pūkšt, paukštis pro mano 
nosį ir stapt, ant medžio ša
kos. Burtu purtu, sukratė 
mane kokis tai drebulys. 
Linkt, aš nuo žemės ir žlept, 
žlept, tolyn sumirkusiom ko
jom. Purst, paukštis į kitą 
medį. O aš cypt, cypt, ir ma
sinu jį. Krust krust-krust, 
medžio šakos, kada paukštis 
strikt, strikt, nuo vienos ant 
kitos. Aš diri diri, kaip vil
kas vis artyn. Manau sau: čia 
tik reikėtų paukšt, iš šaudyk
lės ir būtą kivirtu- virtu že
myn. Bet girdžiu, karvė 
griaukšt, griaukšt, žolfėda; 
kilst, ji galvą augštyn, žvilgt,, 
į mane skersom ir cupu-lupp, 
bėgt, o po jos kaklo skambu
tis cingu-lingu, ir nubaidė * 
paukštį.

Trukt aš pečiais į vieną ir 
į kitą šalį, tfiu, ant piktumo . 
ir vėl žirgt, žirgt, link kalno/ 
kad pasilsėt. Atėjau ir birnpt, 
ant žolyno. Miegas uci-ku- 
ci, ir slenka per akis. Vos ? * 
tik užsnūdau, kaip tuoj ruli- 
ruli-ruli, ir pradėjau ristis į 
pakalnę. Nebūčiau j gal, jau
tęs, jei ne kukšt, galva į ak
menį. Kraujas iš nosies takšt, 
takšt, ir bėga. v Lopatai, aš 
prie vandens. Žiūriu, mažas 
šaltiniukas čiurliurliu, ir sun
kiasi iš kalno. Kliurkt, aš 
vieną gurkšnį iš duobelęs ir 
gurkt, į vidurius. Paskui 
skepetaitę kapt iš kišeniaus, 
žlukt, žlukt, į vandenį ir lept, 
prie nosies. '

Tysu, tysu, ir partraukiau 
namo., Vos tik. aš šast, ant 
kėdės, kaip tuoj barkšt, 
barkšt, į mano duris. StypVr 
aš nuo kėdės, brakšt, durjse

šaulį mylėtis.
Suprantate, atidarė piano 

sūnus duris ir, nė žodžio ne
tardamas, parodė dešine man 
ir mano žmonhi, kad išeitu
me. V

Išėjome. V
Neturėjome kur arti apsi

stot. Gyveno už 3 myliu jos 
pusbrolis, na ir traukėme į 
tą pusę. '"Per girias, per lau
kus reikėjo eiti. Pailso mano 
senelė ir eit toliau negali. Ne
valgius, suprantate, dar bu
vo. Matau, kad bloga bus ir 
sakau: “Pasėdėk tu, širdele, 
čia prie medžiu, o aš eisiu 
jieškot stubos, — benegausiu 
nors duonos ir vandens.”

Sutiko ji.
Ilgai jieškojau, kol gavau.
Vargais-negalėmis nuėjau 

atgal i girią ir j ieškau savo 
mylimos. Jieškau

ten. Vincas tik šypt, ir man 
savo ranką kišt, Plekšt, mu
du delnais ir šurum burum 
apie medžioklę.

J is patarė, kad kitiems aš 
ne gugu, apie tai, nes tuoj 
visi pradėtu šypt, vypt, krypt.

A. Baisus.

1

PRANEŠIMAS.
Sekančiame “Laisvės” nu- 

meryj tilps garsaus politiko- 
ekonomisto daktaro M. J. 
KONIKOWO referatas apie 
darvinizmą. Daktras M. Ko- 
nikow užima žymią vietą me
dicinoj tarp Amerikos dakta
rą. Jis apsiėmė būt mūsą 
sandarbininku. “Laisvėje” 
tilps jo raštai, kurie jokioj 
kalboj dar nebuvo spausdin
ti. Kas norite - skaityt jo 
straipsnius, užsirašykite tuoj 
“Laisvę”.
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E. STROPIENE
Pabaigusi kursą Womans Medi
cal College, Baltimore, Md.

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

OI ELSAS RANDASI:
30 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.

F. Al). RICMTF.R & CO., 215 Pearl Street, New York 
Richter io Congo Pill6s yr.i gor<>x nuo viduriu sukietėjinio. 2oc. ir 5Oc.
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Dingo skaudėjimas kaklo ir diegi
mas šone, jaučiuos visiškai gerai. Pri
valo būti kiekvienos šeimynos šėpoje 
Sergėkis nuo pamėgdžiotu. 2 ir 50e.

PAGRABINIAI KAMBARIAI:

133 Dorchester St
SOUTH BOSTON, MASS. 

Tel. 302 R So. Boston.

(K aš Ui voki) -
Pamada Plaukams -
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausjse
Gyduolės nuo Riemens 
Vengriškas Taisytojas Tįsy 
luksty Vaistas (mažesnė) 
Inksty Vaistas (didesnė) 
Akinės Dulkelės -
Gydymas nuo uždegimo Danty arba 

abelnai Skausmo ir Skorbuto $1.25
Gyduolės ir Mostis nuo Parky 

ir Niežy -
Gyd. ir Mostis nuo Dedervinės 
Gyduoles nuo Paslaptingos Ligos

Kaina
30 West Broadway
SO. BOSTON, MASS.

G)
K
Q)

G)

Užlaiko puikiauttius gėrymun. 
Alus, Filius visada švieži; vynai ir 
visokie likeriai geriausi. Viso
kius gerymus veseilioms, krikš
tynoms ir šiaip baliams, siunčia
me į namus. Visada gerai.
117, 110 & 121 A Street

SO. BOSTON, MASS.

Telephone 4221-M Oxford.

DR. ST. ANDRZE.IEWSKI 
Vienatinių Lletuviškaų Ir LenkHkuų

DENTISTAS
Sugedusius dantis 

pataisome. Skaudan
čius ištraukiame be 
jokio skausmo.

OffiHo ViilnndoH:
Nuo 9 vai. ryte iki 8 vakare.
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Kūdikio miegas. DRAUGYSČIŲ REIKALAIVietines Žinios
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ang-Sekr. A. Latvinskas.
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Jei norite nusiimt gražią

Tj,u ateikite pas

LIETUVIŠKAS AGENTAS

kudi-
LAIVAKORTES ATPIGO!

Morris Katzeff
Room 738 BOSTON, MASS

LAIŠKAI Į REDAKCIJĄ.

SENIAUSIAS RUSIŠKAS

“Naudokitesl

APIE DARBUS
Collinsville, III.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

V
8 Jay St.

■m

Vienatinis mys tau
tos Medicinos Profe
sorius Massachusetts

Gyduoles sulai 
somos atsakan-

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

IŠVAŽIAVIMAS LAIVU.
S. L. U. Kliubo išvažiavimas laivu 

ant vandens atsibus fl3 rugpjūčio (Au
gust) 9 vai. ryte. Kas nori važiuot ant 
vandens, gali užsisakyt išanksto tikintą

K. Yurgeliunas
233 Broadway, ' So. Boston, Mass.

Savininkas
18 Broadway, So. Boston, Mass.

Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs prisiusime gyduoles per expresą.t

Dl Hllhl A8V.I.ON
•UOIIIIV V-CJ6 -R.l, *H.>a *401’1* “Į"iv l'M.

Sutaisome Receptus su didžiausia 
atyda, nežiūrint ar iš Lietuvos atvež
ti ar Amerikoniški. Gyduoliy galite 
gauti, kokias tik pasaulyj vartoja, 
taipgi visados randasi lietuvis aptie- 
korius K. ŠIDLAUSKAS.
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SUSIRINKIMAS.
Susirinkimas So. Bostono Jaunuome

nes Ratelio atsibus ketverge, 3 d. rug
pjūčio, 7:30 vai. Vakare po num. 339 
Broadway, So. Boston. Kviečiami visi 
nariai, taipgi ir norintieji įstoti j minė
tą Ratelį.

Gyvenimo vieta 09 Clark st.
CAMBRIDGE, IMA

'Telephone Camb. 2642-R

G)

c)

n Pajieškojimai

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

statomą Jotografiją už žemiausią kainą 
be ekstra užmokesčio vaikams. Niu
rname fotografijas visokių grupy, susi
rinkimų, piknikų ir ką tik galim nuimt 
su mys didele Kamera. Atsilankydami, 
atsineškite šį apgarsinimą, o nuteisime 
pigiau. Neužmirškite antrašo:

e)
JU
2? Kalba rusiškai,

Pajieškau apsivedimui doros mergi
nos nuo 17 m. ir ne senesnės kaip 25 m.

Turi mokėt rašyt ir būt apsipažinusi 
su mokslu. Norinti apsivest malonės 
kreiptis šiuo antrašu:

S. E. ([g)
So. Boston Mass.

767 Washington St., Boston, Mass.

SIUVAM GRAŽIAUSIAI VISOKIAS DRAPANAS, j 
Taipgi išvalome, atnaujiname, išprosijnme ii* pataiso- ; 
me, kas, tik yra reikalinga. Meldžiu atsilankyti. : : <

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

24 AMES ST., MONTELLO, MASS. ;
4*4444444444444444444444444444444444444444444444444

B. U. BERNARD
Praneša, jog jo offisas prie 105 
Dorchester St., So. Boston,Mass., 
yra atdaras nuo 4 iki 5 vai. po 
piet, o prieš tą ar po to laiko tele- 
fonuokit.e 1 GO.South Boston arba 
524 Roxbury. Gyvenimo vieta 
19 Gaston St., šalę Warren St., 
Roxbury, Mass,

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

Išvažiuojant stačiai iš Bostono j Rot- 
terdamą, Bromą, Antwerpą, Hambur
gą $33.00, iki 'Tilžei $37.85, Eydkuny

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

Inšiurinu turtus ir gyvastį, parduodu 
namus, žemės lotus, laivakortes; siun
čiu pinigus į visas dalis pasaulio. Tlu- 
močinu teismuose: Cambridge’iui, Bos- 
ton’e ir jo apielinkese. Galit, atsišaukti 
ypatiškai, laišku arba per telefoną. 
Ofisso vieta:

Parsiduoda trįs stubos: viena ant Bol
ton st., tarpe F ir Dorchester sts., dė 
šešiy šeimyny, parsiduoda tik už $1,400. 
Antra ant Silvef st., tarpe C ir D sts., 
dėl trijy šeimyny, kaina $1,900. 'Trečia 
ant 6-th st., tarpe C ir D sts., del trijy 
šeimyny, kaina $2,500. Kiekvieną stubą 
galit gaut, įmokėdami po 200 ar 300 do- 
leriy, o kitus išmokėdami po 10 dol. ant 
menesio. Kreipkitės tarpe 5 ir 8 vai. va
karais šiuo adresu: (2,|

.1. KŪMAIS
343 Third St., So. Boston, Mass.

ATYDA1 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, pridek už 2 e. štampą 
atsakymui, o aš tau prisiųsiu gyduoliy 
ant ištyrimo DYKAI. Pasekmes pa
matysi antroj dienoj. Gydymas trauk-

mingai gydau ir at
lieku operacijas. Te
myli!!! Neik jieškot 
manę į aptieką ant 
kampo po mano ofisu, 
tropais augštyn iš num. 7 Parmenter St. 
Durys mano ofiso nuteptos baltai, o vir
šui jų ant lentos didelėm raidėm parašy
ta “Lenkiškas Daktaras”. Offiso va
landos: nuo 9 iki II ryto, nuo 1 iki 2 po 
piet ir nuo (> iki 9 vai. vakare.

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

Telephone Richmond 1967-R.

GURA! EDWARD
ŽINOMA rYpLICIkd l)Al V 
kur dirba K. Sidlauskas, lietuvys aptie-

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

GEORGE BĄRTASZIUS 
261 Broadway, 558W. BroomeSt. 
SO. BOSTON, MASS., NEW YORK CITY,N.Y.
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Pajieškau Elzbietos Bridžiukės, vien-' 
sėdijos Sprakši, Linkavos parapijos, Pa
nevėžio pav., Kauno gub. Ji gyvena 
Lietuvoj. Labai norėčiau žinoti, ar ji 
yra darfcyva ar ne, nes aš jau dauję ra
šiau jai gromaty, o. vis negavau jofcio 
atsakymo. Aš pats jau treji metai kaip 
Amerikoj. Taigi kas apie ją žinotų, 
malonėkit p/anešt man šiuo adresu:

Ūonas Jurgeliunas
2 City Point Court So. Boston, Mass,

Tel. 1990,Roxbury

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

ROXBURY, MASS.
ValmuloA: 2-3 and 6-7 I’. M.

Nedcllonils 2-4 I». M.
vokiškai ir

J. R. TUIINIUA
Užlaikėm didelę

Krautuvę į) 
Deimantų, Laikrodžių Waltham ir 
Iilgiu, ir Šliubinių Žiedų. Užlaikėm 
keliaujančius agentus ir orderius pai
mam ir pristatėm į namus. Užlaikėm 
taipgi Didelę Sankrovų l)RAPANŲ:Vy- 
rains Siutus, Overkotus ir Marškinius.

Duodam ant barge ir ant išmokesčio.

IS Broadway, S,,,,THAISST,,V

Motina turi stengtis gaut 
gerą auklę •nork trumpam 
laikai, t. y. kol jį pati pa
sveiks, kad ta mokėtu įpra
tinti itūdikį tuoj po užgimi
mo atsakančiai miegot. Nu- 
reguliuoti kūdikio miegą tuoj 
po užgimimo yra svarbiausia 
motinos užduotim, o tas dar
bas nėra labaf lengvas ir bi
le žmogus negali jo atlikt. 
Jei pateks kūdikis į bemok
sles auklės rankas iš-pat pra
džios, tai gali motina laukt 
daug*vargo su juo ateityj. 
Ir juo tolyn, tuo aršiau - bus 

» jai užmigdyt kūdikį paskir* 
tame laike.

ažas kūdikis netoli visą 
lai turi praleist miege. 
Bent iki metų amžiaus jis 
miega nuo 15 iki 18 valandų 
į dieną. Žinoma, kuo senyn 
jis auga, tuo mažiau jis mie
ga. Ir jo miego laikus gali
ma geriausiai paskirti nuo- 
pat užgimimo.

Kad kūdikis išsidirbtų re- 
guliariškus laikus miegui, 
niekad nebudink jo iš miego 
ir niekad netrukdyk jo nepa
guldžius miegot, kaip tik jis 
pradeda snaust. Nebijok, 
kad jis miegodamas išalks ar 
pavargs. Juo ilgiau jis mie
ga, tuo gali labiau pasitikėt 
ant jo sveikumo.
. Kada paguldai kūdikį, ne- 

*supk jo ir nedainuok jam.
Nors ir poetai džiaugiasi lop
šinėm dainom, vienok jos at
neša daug vargo motinoms 
ir negerumų—kūdikiams.

Nereikia glamonėti kūdi
kio tuomet, kada jis snau
džia, ar tuomet, kada laikas 
jį paguldyt.

Pripratink, kad kūdikis ki
tur nenorėtų miegot, kaip 
tik savo lovelėj. Daugelis 
motinų pripratina kūdikius 
užmigt ant savo kelių bei 
rankų, o paskui paguldo į lo
vą bei lopšį. Kūdikis atsi
bunda ir tuoj verkia, nes jis 
yra pripratęs ant rankų mie
got. Motinos turi jį tąsyti 
per dienas ir naktis ant ran
kų; tokis kūdikis prikelia 
motiną iš miego daug sykių 
ir priverčia pasiimt jį ant 
rankų.

Nemažiau pavojinga gul
dyt kūdikį į lopšį ir >upt jį. 

•Jis tuomet taipgi vargina 
motiną ir verčia per naktis 
ir dienas jį supt. Geriausiai 

- guldyt jį į lovelę ant plauki
nio šienikiuko, kuris turi būt 
apklotas robine paklode, o 
ant jos viršaus turi rastis 
drabužinė paklodė. Nedėk 
niekad po juo pagalvės. Ne
apkrauk vežimu visokių sku
durų. Nors kūdikis pradžioj 
savo gyvenimo mėgsta šilu
mą, vienok užtenka apklot 
jį taip, kaip tau pačiai nebū
tų peršilta.

Apkamšyk kūdikį iš visų 
pusių jo lovelėj,apžiūrėk prieš 
guldysiant, kad viskaą būtų 
tvarkoj, ir palik vieną tam
siam kambaryj. Jeigu jis 
yra nerviškas, palik pustam
siame kambaryj. Greičiau
siai jis verks išpradžios, bet 
nepaisyk. Tai jam neužkenks, 
bet greitai jis užmigs, supra
tęs, jog nieko prie jo nėra. 
Negali reikalaut, kad jis ne
verktų. Jis būtų kvailas, jei 
nesuprastų,kada reik verkti.

Jeigu kūdikis atsibudo 
nakčia arba dieną tame lai
ke, kada jam yra skiriama 
miegot, neeik prie jo arba 
bent neišimk iš lovelės ir ne
pradėk šokinti, dainuoti jam 
ir supti jį. Juk tu pati ne- 
mėgtum, jei kas iš miego 
paėmęs imtų. Tąsyt ir kitą 
dieną vėl pabustum tame-gi 
laike.

Jei kūdikis išsyk pabudo 
ir rėkia, apžiūrėk, ar neskau-

•s Žinoma, kūdikis

laike miego nuolatos sumur
ma ir surėkia, bet gali at
skirt, ar tai paprastas jo rė
kimas, ar ne.

Jam nusibosta miegot vie
noj pozicijoj, todėl kartais 
jis rėkia iš tos priežasties. 
Po tūlo laiko miego reikia jį 
apsukti biskį'kitaip. Nepro- 
šalį duot jam šaukštelį šalto 
vandens, kada jis laike mie
go pabunda, o paskui vėl jis 
lai miega. Ypač yasaros lai
ke nesigailėkit šalto vandens 
šaukščiuko, nes tuomet kū
dikis labiausiai ištrokšta.

Nereikia kūdikio šokinti, 
bučiuoti ir kitaip judinti prieš 
guldysiant jį. Neretai tėvas 
taip padaro išeidamas į dar
bą arba sugrįžęs. Velyk ry
te tai padaryt arba nedėldie- 
niais, kada ne laikas 
kiui miegot.

Nėra gerai maudyti 
kį prieš guldysiant jį. 
riausiai tai padaryt ryte po 
kokios valandos po jo pape- 
nėjimo.

Priešpiety j kūdikis turi 
miegot apie 2 arba 2 ir pusę 
valandos. Po pietų reikia jį 
paguldyt nuo antros valan
dos ir lai jis miega bent iki 
4 ir pusės arba ir penktos 
valandos. Tuomet 'jis atsi
bus pagal pripfatimą ir gaus 
pilnai išsijudint, kad 6 va
landoj vėl jau būtų pailsęs ir 
liktų paguldytas.

kudi-
Ge-

Tula ponia Lillian C. Nic
kerson iš No. 20 Eaglesttfn 
gatvės, Jamaica Plain, likę) 
atrasta miestelyj Little Cam
pton, R. L, upėj Little Pond 
Cave negyva. Ištirta, kad 
ji važiavo Joy linijos laivu 
“Georgia” į New Yorką ir 
liko užmušta, o paskui į upę 
įmesta. Daktarų tirinėjimas 
negyvo kūno parodo, kad ji 
pati nenusižudo ir neliko gy
va įmesta į upę. Vagystės 
taipgi negalėjo būt, nes net 
auksinis žiedas ir kitos brang- 
menos pasiliko pas ją. Jos 
draugai tvirtina, kad ji rei
kalavus prižiūrėtojos, nes 
apsirgusi ant laivo. Paskiau
siai atsiliepęs į ją laivo tar
nas. Tirinėjama, kuris tai 
buvo tarnas. Šnipai darbuo
jasi New Yorke, Bostone ir 
Providence, pasitikėdami, 
kad pasiseks rasti žudiką.

[ Bostoną atplaukė iš Eu
ropos White Star linijos lai
vas “Cymric”. Ant jo bu
vo 141 keleivis iš Rusijos, 
Austrijos ir Turkijos. Po 
ekzaminavimo pasirodė, jog 
nė vienas keleivis cholera ne
serga.

Teismas nusprendė, kad 
Brookline’s organizacija “The 
Country Club” užsimokėtų 
100 dol. bausmės už laikymą 
ir pardavinėjimą alaus.

WCO 
ir

JOHN F. O’BRIEN 
LAIDOTO J AS IR 
BALZAMUOTOJAS

A. G. Groblewski
COR. ELM A MAIN STS., l»l.YMOUTH. PA. 

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsių Lietuviškų Lenkiškų Vaistų

'S 
>5 
>N

C

3
&

ai

(0

Irffiau P. CHAPLIKĄ »

Telephone Port Hilt 504

ADVOKATAS
ATI.II:KU VISOKIUS REIKALUS

Nelaimes, Skundus, Reikalaviidus, 
Ukėsiškas Pupienis, Persiskyri
mus ir visokius teismo dalykus.

Kalbu lietuviškai 
lenkiškai • 
rusiškai 
latviškai

Guodotina Redakcija:—
Tūli žmonės sako, kad jie 

iš laikraščių duonos nepelnys, 
todėl neesą reikalo juos skai
tyt. Man rodos priešingai. 
Laikraštis išmokina žmones 
daugelio dalykų. Juk ir duo
nos pelnymui reikalingas tam- 
tikras mokslas. Ir kuo dau
giau žmogus mokslo turi, tuo 
lengviau jis pelno sau duoną. 
Be to, “Laisvėj” nuolatos 
pranešama apie darbus. Kar
tais žmogus gali pagal laik
raštį atrast sau tinkamą dar
bą ir pelnyti duoną.

A. Besmertikaušis.

West Lynne ant gatvės 
Walden po No. 36 gyvena 
ponia James Hartley. Suba- 
tos naktį ji išgirdo, kad val
gomam rūme kasžin kas bra
ška. Atsikėlė, nuėjo pažiū
rėt ir atrado vagį, įlindusį 
per langą. Ji tuoj užžibino 
elektros šviesą ir šoko prie 
vagilio. Tas bėgo, bet liko 
pagautas ir gerokai apmuš
tas. Moteris trenkė jį ant 
grindų ir ėmė mušt. Vagis 
išsisuko ir iššoko per langą. 
Tuomet moteris pašaukė po-

Ncdelioj sode Common bu
vo skaitlingas protesto mi-

LAIVAI IŠ NEW YORKO:
Į Rotterdamą kiekvieną utarninką 1(1 

vai. ryte, prekė į Rotterdamą $35.00, 
Tilžę $41.00. Expresai išeina kiekvieną 
utarninką, jais tik $5 brangiau; ant 
Antwerpo kiekvieną subatą, pačtiniai 
kiekvieną ketvergą. Norėdami keliaut 
ant minėtų laivų, šifkortes galite gaut 
Bartašiaus ųjetuviškoj Agentūroj Bos
tone ir NewTorke. Norėdami keliaut 
be jbkio persėdimo stačiai į Liepo- 
jy (Libau) už ' nužemintą prekę, 
o į Rotterdamą tik už $29, tai laivai 
išplaukia šiomis dienomis: rug- 
piučio 5 “Birma”. Norėdami va
žiuot augščiau minėtais laivais, šifkor
tes galite gaut Bartašiaus offise. Pri
buvusiems į New Yorką parūpinain nuo 
rusko konsulio guberskus pašportus.

GEORGE BARTAŠIUS
261 Broadway 558 Broome St. 

SO. BOSTON, MASS. NEW YORK, N. Y.
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Perkant žiūrėk, kad hut<£ tu niurkė, 
o Krauni teisingu!.

Geriausia gyduolė nuo Skaudėjimo 
Galvos, Kataro, Pečių, Krutinės, Šo
nuose, Rejimatizmo, Šalčio, Neuralgijos 
ir įkandimo visokių vabaliukų.

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

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

ir Kruvinosios - 
“Uicure” arba gydymas

Reumatizmo - - - I
Gyd. del nemalimo Pilvo - 
Milteliai apstabdymui 

Galvos Skaudeiimo
Lašai nuo Dantų Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir 

Prakaitavimo Kojų
Geležinis Sudrutintojas Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaikų 
Vaistas nuo Panauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippo - - !
Plaukų Apsnugotojas 
Muilas Plauku Saugotojas 
Milteliai nuo Kepeny 
Valytojas Pienių Drabužiuose - 
Rožės Balsamas ...
Kinder Balsamas -
Bobriaus Lašai 
Svelnintojas .... 
Kraujo Valytojas 1
Nervy Ramintojas - - - l
Egzema arba Odos Uždegimas

25c. 
56c.

25c., 56c. ir $1.00 
35c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
35c. 
25c.

NAUJA LABAI ŽINGEIDI KNYGA 

“Meiles Karštligė” 
Mintįs ir prilyginimai apie dabartinį 
supratimą meiles. Labai naudinga 
kiekvienam, o ypatingai jauniems: mer
ginoms ir vaikinams.
Gaunama pas:
J. STROPUS,

Svarbi žinia!. . .. ... IAr jus turite apsaugoję nuo ugnies ((m- 
šiūrinę) savo st.ubos rakandus forni- 
čius)? Jei da neturite, tai męs jus ra- . 
kandus, vertės $50(1.00, apsaugosime už 
2 dol. 50 c. ant 3 mėty. Išeina, kad mo
kėsite 1 c. ir pusę ant sąvaitės. Mys 
kompanijos yra geriausios ir pigiausiai ; 
apsaugoja nuo ugnies, gyvastį, neini-1 
įnėje ir ligoje.

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

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

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.

$2.00 
$2.00 

$50

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

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

syk los. p vejos priklauso Su- 
maghi Coal kompanijai, vie
nos Consolidated Coal kom
panijai. Viršminėtose kasy
klose dirba apie 1100 darbi
ninkų. Dirbantiems nuo die
nų mokama nuo $2.49 1ig 
$2.70 už 8 valandas. Kurie 
dirba ant savęs, t. y. anglių 
kirtėjai ir auklių krovėjai, 
tie uždirba nevienodai, bet 
tankiausiai nuo $4.00 lig$0.00 
per 8-nias valandas. Nedir
busiems anglių kasyklose 
įstojimas į uniją $50.00, o 
dirbusiems bent du metu 
$10.00. Pragyvenimas atsi
eina $20.00 į mėnesį. Pasta
ruoju laiku kasyklos dirba 
po 2 3 dienas į sąvaitę. Dar
bininkė matyt be darbo; to
dėl tegul niekas čia nekeliau
ja darbo j ieškot, nes jo ne
gaus. A. Dzūkelis.

Darbų čia kitokių nesiran
da, kaip tik anglių kasyklos. 
Dabartiniam laike ir tos ne
dirba. Bet da kaip ir dirb
davo, tai darbas visada sun
ku buvo gauti. Perdėtiniai 
įprato imti pinigus nuo dar
bininkų, per tai sunku gy
venti žmogui, teisybę mylin
čiam. Patariu “Laisvės” 
skaitytojams į .čia nevažiuoti 
darbo j ieškot.

A. Vargdienėlis.
"Gerbiamieji Skaitytojai:—

“Laisvės” redakcija bus 
Jums labai dėkinga, jei pra
nešite apie darbus Jūsų mie
ste.

Darbo Federacijos perdetinių 
Bostone. Tikslas mitingo bu
vo: protestuoti prieš geležies 
darbininkų unijos sekreto
riaus McNamaros išvogimą 
iš kitos valstijos ir pasodini- 
mą į kalėjimą be darodymo 
kaltes. Kalbėjo kongresma- 
nas Frank iš Chicagos ir ke
li kiti. Socijalistai užėmė žy
mią vietą mitinge. Surinkta 
500 dol. aukų McNamaros 
bilus vedimui ir daugelis 
šimtų parašų po protesto re
zoliucija, kurios čia netalpi
name tik del vietos stokos. 
Mitingas buvo labai gyvas ir

Jei norit, kad jūsų pinigai 
nueitų greitai į Lietuvą, tai 
siųskit juos per agentą Petrą 
Bartkevičią. Laivakortes pir
kit taipgi pas jį, nes jis par
duoda ant gerų laivų. Užlai
kau visokį tavorą ir parduo
du pagal žemas kainas. Ga
lit gaut: marškinių, knygų, 
britvų, laikrodėlių ir 1.1.

Petras Bartkevičia, 
877 Cambridge st., 

E. Cambridge, Mass.

PARSIDUODA
Lunclirooinis (Restauracija) labai pi

giai. Nėra jokios meklerystes. Atsi
šauki! pas savininką

Mr. WALSH,
671 E. Broadway, - So. Boston.

vienais

ZENONAS BUDRECKIS
KOSTUMIERIŠKAS KRIAUČIUS

Feelind Better Already— ShanJaYouT
Mielai aš pa- 

klausiau jūsų 
patarimo ir iš- 
titryniau su

Dr. Ricliter’io
Pain

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

K




