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AMERIKOJ
Audra.

Savannah, Ga., 28 rugp.— 
Šiandien dažinota, kad mies
tas Charleston, S. C., buvo 
atskirtas nuo viso pasaulio 
per 15 valandy baisios au
dros. Per telefoną šiandien 
gauta žinia, kad ten buvusi 
audra su dideliu veju, kuris 
tiek išnešė vandenį iš uosto, 
kad,rodės, visos salos užtvįs. 
Blėdies padaryta labai daug.

Pradeda dirbt.
Audinyčiose vėl pradeda 

darbai biskį krutėti. Taip 
atsidarė išnaujo Amesburyj 
Hamiltono korporacijos au- 
dinyčios ir sugrįžo 70 darbi
ninku; mieste Saco, Me., 
pradėjo dirbt York Manufacr 
tjlring kompanijos audiny- 
čios; Woonsockete atsidarė 
National India kompanijos 
audinyčios. Manoma, kad ir 
kituose miestuose pradės eit 
geriau darbai audinyčiose. 
Vienok dar tūkstančiai audė
ju ir verpėjų yra be darbo.

I Kalinys badauja.
Grand Rapids, Mich., 28 

rugp.—Pereitą subatą tūlas 
Charles Hopper iš Chicagos 
važiavo laivu ežeru Michigan 
ir- nustūmė į vandenį tūlą 
moterį Daisy Watts, kuri nu
skendo. Jis liko suimtas ir 
iki teismo į kalėjimą paso
dintas. Jau kelinta diena, 

. kaip jis atsisako priimt nors 
kokį valgį.
Upton Sinclair ir jo žmona.

New York, 28 rugp.—‘ ‘Rai
sto” autorius Upton Sinclair 
norįs persiskirt su savo žmo
na, kuri taipgi neprošalį esan
ti palikti savo vyrą. Ji pri
pažįsta, kad jis perdaug sa
ve ištobulino ir liko monoga- 
mistu. Jai esą labai nuobo
du gyventi su tokiu vyru. 
Kaip žinoma, Sinclairiui ne
siseka parduot savo veika
lus, nes jie nepaprastai ašt
riai kliudo kapitalistu reika
lus ir jy gyvenimą. Pati skun
džiasi, kad ju pasiryžimas 
pasiekt laimę- privedė prie 
nelaimės pasiekimo. Ji gi
ria savo vyrą kaipo draugą, 
žmogų, pasišventusį visuo
menės darbui, bet peikia kai
po vyrą. Jokio aštraus su
sipykimo tarp jųdviejų nee
są, tik neporį vienas kito 
varginti ženybiniais ryšiais 
tuomet, kaip meilė jau din
gusi tarp ju. Upton Sinclair 
pirmas manąs persiskirti ir 
ketinąs reikalavimą paduot 
teismui. Kiek ta žinia tei
singa, parodys ateitis.

Taftas su prakalbom.
Washington, 29 rugp. — 

Prezidentas Taftas pasiryžo 
atlankyt 24 valstijas su pra
kalbom, kurios prasidės nuo 
15 rugsėjo. Spėjama, kad jis 
nori save išgarsinti ir vėl bus 
kandidatu nuo republikonu 
partijos 1912 metuose.
Demokratai Baltimorėj.
Washington, 27 rugp. — 

Jau liko nubalsuota demo
kratu partijos, kad savo vi
suotiną susivažiavimą daryt 
Baltimorėj, kuriame būsiąs 
paskirtas ir kandidatas į 
prezidentus.

30 užmuštų ir 60 sužeistų.
Manchester, N. Y., 26 rugp. 

—Geležinkelio Lehigh Valley 
trūkis No. 4 nusirito nuo re
lių prie šio miesto. Liko už
mušta 30 ir sužeista 60 pasa- 
žieriy. Atrasta, kad rėlės 
buvusios kokio-tai piktada
rio atšriubuotos. Tūly už
muš ty j ų pavardės dar nesu
žinotos.

/ Tabako trustas.
New York, 27 rugp.—Kaip 

yra liepta teismo persiorga- 
nizuot tabako trustui, tad 
vakar jo viršininkai turėjo 
susirinkimą ir tarėsi, kaip 
pasielgti. Nutarta atskiroms 
trusto šakoms pasivadinti 
kitokiais vardais ir pradėti 
vesti reikalus neva atskirai. 
Vienok dar galutinai klausi
mas neišrištas.

Nusižudė.
Barre, Vt., 26 rugp.—Ak

meny skaldytojas Tomas Co
tter pasiprašė čia policijos 
nuovadoj nakvynės, kas jam 
ir liko suteikta. Ryte atra
do jį su perplauta stiklu ger
kle ir negyvą. Jis buvo ne
vedęs.
Daugiausia pinigų Chica

gos k rasoj.
Washington, 27 rugp. —Pa

gal krasos viršininko prane
šimą laike 3 pirmyjy sąvai- 
čiy krasos ban k y- veikimo 
New Yorke, Chicago j, Bos
tone ir St. Louise įplaukė 
300,000 doleriy depazity.Chi- 
cagoj padėta 152,076 dole
riai. Taigi daugiau, negu 
kituose miestuose.
Nužudė 3 vaikus ir save.

South Thomaston, Me., 28 
rugp.—Besigailėdamas savo 
pačios, kuri neseniai pasimi
rė, Edwardas Bennett nužu
dė čia 3 savo vaikus ir pats 
įšoko į vandenį ir nusiskan
dino. Jis paliko laišką, ku
riame rašo, jog nieko blogo 
nemanęs taip darydamas, tik 
norėjęs, kad jo vaikai nepa- 
silikty vargti šiame pasaulyj. 
Jis laiške prašo, kad jam 
Dievas atleisty už tokį pasi
elgimą. Edward Bennett bu
vo baigęs Anglijoj Oxfordo 
universitetą ir gyveno čia še
šerius metus.
Bijantis kutenimo netin

ka į kareivius.
Columbus, Ohio, 28 rugp.
Tūlas Kristijonas Johnson, 

22 mėty ūkininkas, atvyko į 
čia, kad įstoti į kariumenę. 
Perdėtiniai jį apžiūrėjo ir jis 
patiko. Bet kaip pradėjo jį 
mieruotjis ėmė sunkiai juok
tis. Paklausta, kodėl jis taip 
daro. Jis atsakė, jog baisiai 
bijo kutenimo; kaip tik kas 
prideda prie jo ranką, jis ne
gali susilaikyt nuo juoko. 
Perdėtiniai paaiškino, jog 
tokis žmogus į kareivius ne
tinka.

Naujas Įvedimas.
Portsmouth, N. H., 26 rugp.
Boston and Maine geležin

kelis ketina daugiau nevar
to! angliy lokomotyvy kūre
nimui. Vietoj jy būsiąs de
ginamas aliejus, kuris apsau
goja pasažierius nuo dūlkiy 
ir dūmy.
10,000 dolerių už vaiką.
New York, 29 rugp.—Ita

las vertelga Vincento Saballa 

pranešė policijai, kad nuo x7 
rugpjūčio dingęs iš namy jo 
7 mėty sūnus. Tėvui rašyta 6 
laiškai su reikalavimu$10,000 
jei jis nori, kad sūnus būty 
sugrąžintas. Matyt, jį paė
mė “juodrankiai”.

Reformos k rasoj.
Washington, 29 rugp.— 

Generališkasis krasos virši
ninkas sumanęs paduot rei
kalavimą kongresui jo gruo- 
diniuose posėdžiuose, kad 
būty leista krosą siuntinėt 
tokius pat daiktus, kaip per 
exprešą. Pirma tokius siun
tinius krosą priimsianti tik į 
artimesnius miestus, o pas
kui laipsniškai pradėsianti 
siuntinėt vis į tolimesnius.

Nusišovė.
New York, 29 rugp.—Stovė
damas ant kampo New ir 
Beaver gatviy, Arthur Veit 
paleido šūvį į savo krūtinę ir 
krito negyvas. Jis yra sū
nus garsiosios Standard Oil 
kompanijos manažieriaus.

Audinyčia užsidarė.
Nashua, N.H., 28 rugp. 

Nashua Manufacturing kom
panijos audinyčia turėjo šian
dien atsidaryt, bet pranešta, 
kad iki 5 rugsėjo neatsida
rys. The Jackson kompani
jos audinyčia irgi uždaryta 
iki 5 rugsėjo. Be darbo liko 
3000 žmoniy.

Neatsimena vardo.
Indianapolis, 28 rugp.— 

“Aš duočiau 100 dol., jei kas 
pasakyty mano vardą ir pra
vardę. Jei aš atrasčiau levo 
stovylą, kurią aš sykį pada
riau, tad aš pasakyčiau savo 
vardą, nes jis parašytas ant 
jos.” Taip kalba vienas ka
linys, sėdintis Danvillės, Ind. 
kalėjime. Jis kalba vokiš
kai ir francūziškai ir yra ar
tistas.

Nusišovė.
Little Falls, N. Y., 28rug

pjūčio.— First National Ban
ko tarnautojas iš Dodgeville, 
Arthur Rhodes, nusišovė 
pats save Cold Brooke. Jis 
buvo atvykęs į čia praleist 
dyklaikį,’ kurį jis turėjo tik 
sykį per 3 metus. Vakar jis 
pasiskolino revolverį nuo sa
vo seno draugo ir sakė, kad 
šaudys kates. Nusišovimo 
priežastim buvęs sveikatos 
nusilpnėjimas. /

Už tikėjimą.
New Haven, Ct., 27 rugp.
Brooklyn© mokyklos kuni

gas John O’Bourke sakė čia 
prakalbą, kurioj išreiškė pa- 
oeikimą šios šalies pubiiš- 
<oms mokykloms už nemoki- 
nimą jose tikybos dalyky.

Garnys atnešė milijoną 
dolerių.

Scranton, Pa., 29 rugp.
Pas ponus Charles R. Connell 
užgimė kūdikis, todėl jiems 
lieka tėvuko savastis, verta 
1 milijono doleriy, • kuris tik 
tuomet sąvastį skyrė vai
kams, jei jie susilauks kūdi
kio. 8 metus pragyventa be 
šeimynos ir manyta, kad taip 
ir žus brangi savastis.

Ant ilgai Į kalėjimą.
Fitchburg, Mass., 29 rug. 

Pranas ir Edvardas Beandry 
iš Sutton, kuriedu įsiveržė į 
angliy, malky ir Žvirgždy 
raštinę Millburyj 9 liepos ir 
liko čia pagauti šnipy, nu
teistu į kalėjimą ant ilgo lai
ko: vienas nuo 18 iki 20 mė
ty, kitas—nuo 8 iki 10 mėty.
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UZSIENYJ.
S^Suomai protestuoja.

Viborg, Suomija, 28 rugp. 
—Čia liko sušauktas skait
lingas žymiy ypaty mitingas, 
kuriame nutarta protestuoti 
prieš Rusijos valdžią, prijun
gusią prie Peterburgo guber
nijos Suomijos dviejy pavie- 
ty—Kivinebės ir Nykirkos— 
dalis. Pažadėta šaukt pro
testo mitingus visoj Viborgo 
gubernijoj. Mat, Rusija, 
kitaip negalėdama įveikt 
Suomijos, pradeda po biskį 
užgriebti jos pakraščius, o 
žinoma, toliau įsismaginty ir 
visą Suomiją paglemžti.

Mašna skrybėlėj.
Londonas, 29 rugp.—Vie

name Paryžiaus žolinės kam
baryj arba arbatnamyj mo
teris išėmė mašną iš gražiai 
aptaisytos skrybėlės ir užsi
mokėjo. Paskui ji išėmė iš 
ten ir skepetaitę. Patėmy- 
ta, kad naujos mados skry
bėlėse yra gana didelė vieta, 
kur galima bus nešiot viską 
tą, ką moters nešiodavo įnaš
uose.

Popiežius sveikesnis.
Rymas, 27 rugp.—Popie

žius pirmą sykį savo ligos 
laike atlaikė mišias savo pri- 
va tiško j koplyčioj. Paskui 
jis važinėjosi po Vatikano so
dą. _ Jo sveikata biskį pasi
taisė.

Orlaiviai lekiojo nakčia.
Dover, Anglija, 28 rugp. 

— Tik pirmą sykį oriaiviy 
istorijoj lėkta nakčia per 
Angliškąjį kanalą. Orlaivi- 
ninkas March Pourpe išlėkė 
iš čia šiandien ir, pagal pra
nešimą iš Boulogne (Francū- 
zija) atlėkė į ten laimingai. 
Vakar nakčia jis perlėkė An
gliškąjį kanalą ir atskrydo į 
čia.

Artyn prie karės.
Londonas, 28 rugp.—Kaip 

tik pasibaigs derybos tarp 
Francūzijos ir Vokietijos at- 
stovy sekantį utarninką Ber
lyne, tuoj Francūzija pasiys 
Vokietijai savo ultimatum, 
kuriame bus nurodyta, kaip 
toli ji žengs prieš tai, kol ji 
pradės karę. Francūzijoj 
pilnai rengiamasi į karę. 
Valdiški ir atgaleiviški laik
raščiai balsiai prabilo apie 
jos neišvengtinumą. Ūpas 
įtemptas. Francūziją remia 
ir kursto Anglija. Iš tos 
priežasties Vokietija vadina 
savo tikruoju priešu ne Fran
cūziją, o Angliją. Visas gin
čas eina už Morokko Afri
koj. Mat, Vokietija buvo 
pasikėsinus paimti šią vals
tybę į savo globą. Tuo tar
pu Francūzijai ir Anglijai 
Morokko yra taipgi nekar
čių kąsniu. Nė viena vals
tybė nenori nusileist, ir klau
simas greičiausiai bus riša
mas kare. Vokietijos diplo
matai ir laikraštija taipgi už- 
te-ūžia už karę. Jokiy nuo- 
lankavimy prieš Francūziją 
jie nepripažįsta. Kariume- 
nėj daromi skubys rengimai- 
si į karę. Galima laukt, kad 
ateinančią sąvaitę bus ap
skelbtos žmoniy skerdynes— 
karę.

Žydų skerdynes.
Londonas, 25 rugp.— Į čia 

telegrafuoja, kad Valiuj eina 
žydy skerdynės. Pašaukta 
kariumenė jy sustabdymui.

Audra Italijoj.
Rymas, 25 rugp.—Lombar

dijoj siautė baisi audra per 
24 valandas. Sunaikinta daug 
turto. Daug namy išardyta 
ir sudeginta, vynvuogiy lau
kai išnešti vandens.

Streikininkai uždegė 
dirbtuvę.

Lisbon, 25 rugp. — Kam- 
ščiy dirbtuvėse mieste Villa- 
rinho sustreikavo darbinin
kai. Kadangi jy reikalavi
mai neišpildyti, tad jie užde
gė 2 dirbtuvi ir neprileido ug- 
nagesiy, kol tik jos visai su
degė.

Žydus varo laukan.
Peterburgas, 24 rugp. — 

Valdžia paliepė 500 žydy, at-‘ 
vykusiy į Nižnyj-Novgorodo 
kermošiy, skubiai apleisti tą 
miestą.
Paderevskio vištos sudegė.

Morges', Šveicarija, 25 rug- 
piūčio.—Netoli nuo šio mies
to sudegė žinomo pasauliui 
pianisto Igno Paderevskio 
višty ūkė. Padaryta blėdies 
už kelis šimtus doleriy.

534 mylias be sustojimo.
Mourmelon, Francūzija, 27 

rugp. — Jaunas Francūzijos 
orlaivininkas M. Helles be 
sustojimo pralėkė 860 kilo- 
metry arba 534 mylias. Dar 
nė vienas orlaivininkas tiek 
nepralėkė be sustojimo.

Expliozija.
Port Limen, Costa Rica, 27 

rugpjūčio.—Pusė miesto San 
Jose liko išardyta įvykusios 
expliozijos kareivijos parako 
sandėlyj. Žuvo 15 žmoniy. 
Paraką užkūrė išnetyčiy ka
reivis.

Didesnės algos.
Winnipeg, 28 rugp. — Ca

nadian Pacific geležinkelio 
valdyba praneša, kad visi 
amatninkai, dirbantieji va
karinėj Kanadoj prie minėto 
geležinkelio, gaus aštuoniais 
procentais daugiau algos.

Pasiskirstymas.
Lisbon, 28 rugp.—Respub- 

likony partijoj įvyko persi
skyrimas į dvi dali. Progre- 
syviškąją dalį vadovauja tie- 
^y ministeris Alfano Costa, o 
atgaleiviškąją—Antonio Al
meida, vidaus reikaly mini
steris.

Bus sušauktas naujas 
kabinėtas.

Tokio, 28 rugp.—Pasitiki
ma, kad mikado įsakys mi- 
nisteriy pirmininkui sušaukti 
naują kabinėtą. Vardai nau- 
jy ministeriy būsią apskelbti 
rugsėjo mėnesyj.

Žemės drebėjimas.
New Orleans, 28 rugp.— 

Nuo 4 vai. 5 minuty iki 4 
vai. 50 m. galima buvo pa
stebėti ant seismografo, kad 
kur-tai yra žemės drebėji
mas. Instrumentas rodo, 
kad drebėjimas yra tik keliy 
šimty myliy atstume nuo 
šio miesto.

RUSIJOJ.
Del studenčių pašalinimo.

Prasidėjus V. Dūmos dar
bams, opozicijos atstovai ža
da įnešti paklausimą dėlei 
paskutiniy apšvietos ministe- 
rio aplinkraščiy, kuriais bu
vo pašalinta gydytojy insti
tuto studentės ir profesoriai, 
žadama paklausti apšvietos 
ministerio, kokiu būdu jis 
manąs aprūpinti šalį kasme
tiniu naujy gydytojy motery 
skaičiumi, taip reikalingy 
kaimo žmonėms. Be to bus 
nurodyta į neteisotą ministe
rio pašalinimą 6 profesoriy, 
kurie negalėjo pareigy pildy
ti ne dėl savo kaltės, bet • dėl 
klausytojy nebuvimo. -

Studentų domai.
Universiteto studentams 

paskutiniy kuršy išsiuntinė
ta pranešimai, kad išbuvu
sieji 6 metus viename fakul
tete ir neišlaikiusieji valsty- 
biniy kvotimy, bus prašalin
ti. Sulig rektoriaus žodžiy, 
jie bus prašalinti gruodžio 
mėn. Atlikus kareiviavimą, 
jie galės vėl stoti į augšta- 
sias mokyklas, bet nė į tuos 
fakultetus, iš kuriy liko pra
šalinti.

Cholera.
Astrachaniuj ir Samaros 

gub. cholera vis platinasi. 
Nikalojaus pav. į sąvaitę su
sirgo 233 žmonės, mirė 117. 
Peterburge cholera ir po tru
putį pasirodo; išviso susirgo 
apie 7 žmonės.

Pedagogijos institutas.
Šį rudenį atsidengia pir

mas pedagogijos institutas. 
Direktorium paskirtas mate
matikos profesorius Lachti
nas. Kursai tęsis 2 metus; 
klausytojais bus mokytojai, 
nuslysti geresniam prisiren
gimui prie savo darbo, kurie 
kasmet gaus po 900 rub. pa- 
šelpos.

Savanorių kariumenė.
Karo taryba nutarė suda

ryti karei vi j oje naują eilią 
savanoriy tarnaujančiy—an
trosios ryšies—baigusiy jau 
priverstiną tarnystę. Išviso 
savanoriy tarnautojy būsią 
Rusijos kareivijoje 24 tūkst. 
žmoniy.

Orlaivių lenktynės.
Lodžius.—Draugija “Awia- 

ta” rengia Lenky karalijoje 
orlaiviais lenktynes. Kelias 
paskirtas toks: Varšava— 
Lodžius— Petrakavas — Ra- 
domas —Liublinas—Sėdlecas 
—Varšava. Išviso 600 versty.

Įdomus dalykas.
“Birž.Vied.” No. 171 pa

duoda šiokią žinią: Laikraš
tininkas Portugalovas už sa
vo straipsnius, išspausdintus 
Jelisavetgrado laikraštyje ir 
paliečiančius jūriy žinybos 
dalykus, jūriy ministerijos 
buvo patrauktas teisman ir 
Apygardos teismo pasmerk
tas kalėjiman. Dabar gi Por
tugalovas paduoda apeleciją, 
kurioje pažymi, kad, tie 
straipsniai yra išimti iš jo 
paties knygos, kuri gavo 
augščiausįjį pagirimą ir iš
leista po mūšio prie Cusimos 
(per karę su Japonija).

LIETUVOJ.
KĖDAINIAI, Kauno ap. 

Švietimo ministerija leido a- 
tidaryti nuo rugsėjo 1 die
nos šių mėty keturiaklesę 
miesto mokyklą Kėdainiy 
miestelyje. Dabar, su ta 
mokykla, Kauno gub. bus iš
viso 14-ka keturiaklėsiy mie
sto mokykly (tame skaičiuje 
ir Viekšniy keturiaklešė mo
kykla, leista taip-pat atida
ryti nuo rugsėjo 1 dienos š. 
m.).

ŽARĖNAI, Telšiy apsk. 2 
varstu nuo Žarėny yra kai
mas Paplynija. Liepos 22 d. 
ūkininkė Barbora Donikaus- 
kienė rinko rugius, pjaunant 
juos jauniems vaikinams. Ži
noma, jauni vaikinai, norė
dami pasirodyti, kad esą ge
ri pjovėjai, ėmė skubintis 
ir dalgiu perkirto Donikaus- 
kienei koją; pataikė kaip tik 
į gįslą (arteriją). Kraujas 
ėmė bėgti, kaip iš švirkšlės. 
Vaikinai išsigando, neišma
nė, kas daryti, bėgo į netoli 
stovintį malūną ir, atsinešę 
žvaktaukiy, manė tuo užtū
rėti kraują, bet nieko nepa
darė. Tada puolėsi vežti į 
Žarėnus pas felčeriy, bet, ne
laimė, niekui nebuvo arkliy. 
Pasipynė vienas žydelis su 
palaikiais, ratais ir sena ku
mele. Vaikinai įkėlė ratuos- 
na ligonę, ėmė greit varyti 
arklį, bet, taip bevažiuojant, 
sugedo ratai. Daug laiko 
praėjo, kol pagalios ją nuve
žė. Nors felčeris tuojaus už
tūrėjo kraują, bet moteriškė 
čia pat mirė, nes, mat, jau 
daug buvo nutekėję kraujo.

DERLIUS KAUNO GUB. 
Liepos 15 d. Kauno gub., 
anot mokesčiy inspektoriaus 
surinkty žirny, javai taip iš
rodė.

Kauno apskr. — žieminiai 
javai—neblogi, vasarojai— 
apygeri, žolės—neblogos.

Ežerėny ap.—žieminiai ja
vai—apygeri, vasarojai—ne
blogi, žolės ir pievos—apy- 
geros;

Panevėžio ap.—visi javai 
—neblogi;

Raseiniy ap.—žieminiai— 
apygeri, vasarojai—geri, žo
lės—neblogos;

Telšiy ap.—žieminiai—ne
blogi, vasarojai—geri, žolės 
—neblogos;

Šiauliy ap. — žieminiai— 
apygeri, vasarojai—neblogi, 
žolės—neblogos.

SEDŪNAI (Boguslaviškio 
par., Vilniaus ap.). Liepos 
19 d. apie 8 vai. r. ištiko di
delis gaisras. Sudegė 8 gy
venamos trobos, 5 kluonai ir 
5 tvartai. Nuostolis didelis 
dėlto, kad jau buvo suvežtas 
šienas ir baigiami vežti ru
giai, taip kad pusė sodžiaus 
liko be pastogės, be pašaro 
ir be duonos. Ugnelė, sako, 
kilusi dėl vieny namy skylė
to kamino.

PASISKUB1NK1T!
“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.



BUTAS.

—Kas 'su tavim, mama, 
kadetu vis nestoji dirbus?

—Reikia, Rožyte. Ir taip 
dar ne viskas apdirbta.

—Ištikro, tas motery dar
bas neužbaigiamas.

—Taigi. O vyrai sako, kad 
męs nieko nedirbame ir gali
me miegot per dienas.

—Aš tau jau kalbėjau sykį 
apie tokius vyrus. Juk tai 
idijotai. Tečiaus ir motery 
yra negery.

—Na jau, Rožyte, nepra
dėk tik moteris kaltinti. Pir
ma vis teisinai, o šiandien 
pradedi kitaip.

—Aš, mama, teisinau ir 
teisįsiu moteris tuose atvejuo
se, kada jos yra vertos teisi
nimo, kada su jomis apsiei
nama neteisingai, bet nie
kad negirsiu ty motery, ku
rios vertos papeikimo.

—Kokios-gi yra vertos pa
peikimo?

—Iš lietuvišky motery už
sitarnauja didžiausio papei
kimo apsileidėlės. Argi tau 
pačiai netenka matyt, kaip 
daug jy lietuviy apgyvento
se kolionijose sėdi tarpdu
riuose, iškišusios į gatvę di
deles basas kojas ir plepa su 
taip vadinamom kūmutėm? 
Pažiūrėk į jy rūbus: juk tai 
purvas ir skudurai. Matai, 
kad už juos yra užmokėtas 
geras pinigas, bet greitu lai
ku paversti į niekus.

—Tu, Rožyte, kada-tai aiš
kinai, jog vyrai prageria pi
nigus, o paskui priima daug 
įnamiy, —tuomet jau moteris 
negali spėt apsiskalbt ir ap- 
silopyt.

—Taip, aš tau kalbėjau a- 
pie tai. Vienok ar tos mo
ters, kurios turi daug darbo 
namuose, galėty sėdėti tarp- 
duryj per dieny dienas? Ar 
jos galėty viena pas kitą 
vaikščiot ir arba girtuokliau
ti arba liežuvauti? Turin
čios daug darbo namie mo
ters vargsta, kamuojasi per 
dieny dienas ir jokiu būdu 
negali atsakančiai apsidirbt. 
Kas-gi galėtu ir kūdikius 
auklėti, ir namus apvalyti, 
sutvarkyti, ir valgius gamin
ti, ir apsiskalbti, ir šį bei tą 
pasisiūti, ir dar, galy gale, 
kelis žmones užlaikyti? Vi
sai nesistebiu, jei panašiuose 
atsitikimuose moteris nepa- 
jiegia atsakančiai atlikt jo
kio darbo. Bet man įdomu, 
kad tūla dalis tokiy motery 
visai menkai dirba. Juk dar
bo joms net perdaug. Rei- 
kėty nors dalį jo stengtis at
likt, visgi būty geriau, negu 
apsileist ir tinginiaut. Ma
nai žmogus, jog tokios mo
ters visai neturi laiko bėgio
jimui pas “kūmutes” ir sėdė
jimui tarpduryj. Tečiaus tan
kiai pasirodo priešingai: tos, 
ką turi mažiau darbo, nere
tai visą laiką užimtos namuo
se, o apverstosios darbais sė

di sau kur-nors. Neveltui 
taip daug buty yra panašiy į 
tvartus.

—Iš visy atsiranda apsi- 
eidėliy, Rožyte: apsileidžia 

turinčios darbo, apsileidžia 
ir neturinčios.

—Neturinčios darbo mo
ters, kuri užlaiko savo butą, 
nėra. Tu pati niekad neuž
baigi darbo, nors mūšy šei
myna visai maža. Bet no
rinti dirbti moteris visgi gali 
kiek švariau užlaikyt butą, 
save ir savo šeimyną. Ne
švarumas varo jos vyrą iš 
namy į karčemą, ją pačią—į 
tarpduryj, vaikus—į gatvę. 
Taip sakyt, jis ardo šeimy
nos pamatus. Ardo ir svei
katą ir jautrumą. Juk visi 
gyvenantieji nešvariuose bu
tuose yra nesveiki žmonės 
ir bukajausliai. Žmogaus 
nervai negali taikytis su ne
švarumu ir betvarke. Jie 
mėgsta švarumą, dailę, har
moniją.

—Ar armoniką jie mėgsta. 
Reikės nusipirkt.
- —Nesupranti, mama. Lie
tuviai ir taip perdaug birbi
na ant ty armoniky ir išvaiko 
iš savo apylinkiy visus jau
tresnius žmones. Harmoni
ja reiškia sutartį, atsakant 
atliepimą. Vadinasi, visy da- 
lyky sutvarkyme turi būt su
tartis, atliepimas, tuomet 
namas išrodo gerai ir trauk
te traukia prie savęs gyven
toją. Moteris neturi tingėt 
ir save aprengt švariai ir 
dailiai, kad neišrodyty į mai
šą panašia, nuo kurio neno
romis turi šalintis.

—Brace, tu kerti šiandien 
moterims. Jau man nepa
tinka.

—Aš nesuprantu, kodėl 
tau galėty nepatikti. Juk tu 
užlaikai save ir butą gerai. 
Nepatikti gali tik toms apsi
leidėlėms, kurios mėgsta, iš
kišusios į gatvę savo basas 
kojas, sėdėti ir siurbti aly 
per dienas. Ir dar man ste
bėtina, kad merginos pavydi 
tokioms moterims; jos būti
nai stengiasi ištekėt, kad tik 
galėty panašiai pačios pra
leist laiką.

—Ištikro, Rožyte, ir aš ne
mėgstu su tokiom moterim 
susieit, o jau j y namuose ga
li užtrokšti. Būty gerai, kad 
jos daugiau dirbty.

—Gal, kitos ir dirbty, bet 
nemoka.

—Na, o iš kur išmokti gali?
—Yra tam tikros knygutės, 

telpa laikraščiuose tamtikri 
pamokinimai—lai tik skaito 
ir išmoks. Bet tokios tingi
nės net skaityt tingi išsimo
kinti o kitos ir mokėdamos 
neskaito. Už tokias moteris 
niekas negali užtarti.

—Labai man smagu su ta
vim, Rožyte, pasikalbėti, bet 
aš šiandien neturiu laiko il
giau tavęs klausytis. Bėgu 
dar kambarį iššluot.

ŠLAVIMAS.

Pirma nudulkink ir išnešk į 
kitą kambarį mažus daiktus. 
Nudulkink paveikslus ir ra
kandus, kurie yra perdideli 
išnešti, ir apdangstyk tam tik
ru drabužiu. Sušlapink plo
nas skiedrutes arba suplėšy
tas popieriukes ir išmėtik ant 
divono (carpet). Tik jos turi 
būt gerai išgręštos, kad ne
būty peršlapios. Jos suma- 
žįs dulkėjimą šluojant. Lan
gai turi būt atidaryti arba 
uždaryti, žiūrint pagal vėją. 
Jei vėjas didelis ir neša dul
kes atgal į kambarį, velyk 
uždaryt langus; priešingai-gi 
esant, visada reikia atidaryt.

Divonams šluot yra tam- 
tikros prietaisos, kurias krau
tuvėse galite gaut po vardu 
carpet sweeper, bet ga
lima šluot ir su iš šiaudy pa
daryta šluota, tik tuomet 
greičiau nudyla divonas. Rei
kia labai saugot, kad neuž- 
gaut rakandy, nes jie grei
tai nusibraižo ir biauriai iš
rodo. Gerai turėt nuimamą 
nuo koto šepetį kampy šlavi
mui ; tuomet galima kiek pa- 
šlavus nuimti, numazgoti ir 
vėl šluoti. Tokiu būdu grei
čiau dulkės išsiima.

Kada kampai ir pakraščiai 
iššluoti, tuomet reikia pra
dėt šluot nuo tos vietos, kur 
dar nešluota ir nespaust šluo
tos, o laikyt ją lengvai ir 
greitai dirbt, ir šluoti reikia 
iš visy krašty į vidurį. Ka
da varai dulkes į vieną vietą 
ir jau mažai jos vietos uži
ma, tuomet reikia pradėt 
laikyt šluotą stačiau. Pas
kui dulkes sušluok ant ble- 
kės ir sudegink. Uždaryk 
langus. Palik kambarį ant 
valandos ar dviejy, kad dul
kės nukristy, kurios dar le
kiojo. Nušluostyk medinius 
daiktus ir langus; nušluos
tyk sienas sausu ir čystu au
deklu. Nuimk nuo rakandy 
uždangalus ir suvyniok taip, 
kad į vidurį eity apdulkėju
sioji pusė. Padėk į savo vie
tas rakandus ir visus daik
tus. Uždangalai turi būt iš
skalbti prieš vartosiant kitą 
sykį.

V
Žmones ateityj gy

vęs kaip ereliai.
Po tokiu antgalviu tilpo 

viename angliškame laikraš
tyj straipsnis, kuriame sako
ma, jog žmonės ateities die
nose gyvęs ant kalny viršū- 
niy. Augštesnė ir labiau to
bula gentkartė gyvęs ir ma
nys tyrame au'gštumy ore. 
Tik kelias savo darbo valan
das ji praleis pakalnėse.

Mokslinčiai ištyrė, kad gy
venimas ant augšty kalny y- 
ra kur-kas sveikesnis, negu 
pakalnėse. Žmogaus krau
jas augštumose persikeičia, 
tai yra lieka stipresnis ir pa- 
sekmingiau kovoja prieš ligy 
bakterijas, kuriy augštumo
se yra mažai ir tos pačios 
silpnos.

* *
Ant kalny žymiai pasidau

gina žmogaus kraujuose bal
tieji kūneliai. Išsivysto ir pa
sidaugina žmogy apginanti 
nuo ligy organizmai, kuriuos 
vadina “phagocytes”. Šitie 
fagocitai yra sargais ir apgi- 
nėjais mūšy kraujuose. Žmo
gaus širdis pumpuoja kraują 
per plaučius, per gyslas ir 
visus kūno organus. Kadan
gi kraujuose randasi tie sar
gai—fagocitai, tad jie apgi
na visą kūną, jie naikina li- 
gy mikrobus visahie kūne.

Kada žmogus sveikas ir jo 
kraujas geras, tad džiovos, 
difterijos ir kity ligy mikro
bai tuoj lieka užmušti, kaip 
tik jie patenka į burną arba 
gerklę. Fagocitai juos sunai
kina.

Taigi svarbu žmogui žinot, 
kad jo kraujas yra geresnis, 
drūtesnis kovoj su ligomis 
ant augšty kalny ir kad ne
toli jau ta diena, kuomet 
žmonės atsisakys gyvenę pa
kalnėse.

Mokslinčiai ištyrė, kad pra
leidimas bent tūlo laiko ant 
augšty kalny yra būtinai rei
kalingas sveikatos palaiky
mui, ypač vaikams. Nevel
tui visi turčiai kas metai iš
važiuoja gyventi į kalnuotas 
vietas. Nelaimingiems dar
bininkams sunku yra išsirinkt 
pagal norą gyvenimo vietą. 
Bet ir jie neturi užmiršti, kad 
ateityj nesiras tokio beturčio 
žmogaus, kuris būty privers
tas tūnot ant vienos vietos 
per visą amžiy. Daugelis tu
rime užsiganėdinti tuomi ti
kėjimu, jog ši žemė bus 
žmogaus namais taip ilgai, 
kaip ilgai ji laikysis, ir kad 
žmogus grįžš atgal vėl ir vėl, 
milijonais karty, — reiškia, 
kad tie, kas dabar kenčia ir 
vargsta, sugrįžš gyvent ge
resnėse dienose, kada žemė 
bus pilnai tobula.

* **
Žmogaus pareiga yra būti 

šios žemės viešpačiu ir su pa
sididžiavimu-gyvent ant kal- 
ny. Ir tik kokis bukaprotis 
gali ginčyti, jog kalnai, da
bar tušti .ir nuobodys, neliks 
tikrais žmoniy tobulos gent- 
kartės namais, kuriy per am- 
žiy amžius laukia visa žmo
nija. Iš augšto žmogus žiū
rės į jam priklausantį ir jo 
apdirbtą pasaulį.

Šiandien žmogus gyvena 
pakalnėj tik todėl, kad jam 
lengviau ten stovėt ir leng
viau dirbt. Kalnai yra aug- 
šti, keliai ten retai kur ran
dasi ir brangiai atsieina. Tik 
keli didžiūnai turi pasistatę 
pilis ant kaubury—bet ir tai 
ant mažy kaubury. Ant A- 
zijos kalny, Europos Alpy ir 
Amerikos Raky galės gyvent 
tik sparnuotas žmogus atei
tyj. Męs galime būt links
mi, kad mums jau teko ma
tyt spamy atsiradimą pas 
žmogy—orlaivius. Kantrys 
ateities kareiviai aukauja sa

MAISTAS.
NAUJA KIAUŠINIENE.

Įdėk 2 šaukštu smulkiai su- 
kapoty virty būlviy. Sumušk 
2 kiaušiniu ir sumaišyk su 
bulvėm. Supiaustyk smul
kiai 2 svogūnu ir kepk juos 
svieste ant keptuvo. Kada 
jie liks geltoni, tuomet įdek 
bulves į tą patį keptuvą ir 
sumaišyk. Laikyk ant ug
nies, kol liks gražiai ruda. 
Sulenk kaip paprastą kiauši
nienę ir valgyk.

“VOKIŠKA VIŠTA”.

Pirma sudraskyk vištą į 
gabalus ir apvoliok juos mil
tuose. Tuomet įdėk į karš
tus taukus ir kepk, kol liks 
šviesiai ruda, bet tik nesu
degink. Išimk ją iš tauky ir 
įdėk į kitą keptuvą. Dabar pa
imk didelį svogūną, supiau
styk jį į mažus gabaliukus 
ir įdėk į tuos pačius taukus, 
ką kėpiai vištą. Kepk svo
gūną, kol liks rudas, įdėk 
vieną šaukščiuką cukraus ir 
vieną šaukščiuką milty. Mai
šyk, kol liks rudi, o tuomet 
įpilk vieną puoduką vandens 
arba iškošto viralo ir vieną 
puoduką tomato. Virk 5 mi- 
nutas, o tuomet išpilk šitą 
sriubą ant vištos ir laikyk 
ant ugnies, kol gatava. Prieš 
pat valgymą įpilk vieną arba 
du puoduku Smetonos arba 
pieno. Valgyk su druska ir 
pipirais.

Apie sveikatą.
Žmogus niekad negali būt 

sveiku, jei jo viduriai neper
dirba atsakančiai maisto. Vie
nos mūšy kūno medegos sę- 
sta ir reikia, kad jy vietą už- 
imty naujos, drūtos. Kūnui 
medegas suteikia maistas, 
kuris tik tuomet atneša už
tektinai medegy ir ganėtinai 
atsakančias, kada viduriai 
gerai permala priimtąjį mai
stą.

Pirmiausia žmogaus užduo
tim yra žinojimas, ką valgyt 
ir kiek ko valgyt. Antra, rei
kia mokėt maistą sutaisyti, 
kad jame įvykty tamtikri che
miški susimaišymai ir per
mainos.

Apie maisto gaminimą čia 
ne vieta rašyt, nes tai peril- 
gas mokslas. Paminėsime tik 
tiek, kad nėra sveika valgyt 
šaltus valgius, tokius kaip 
sušaldytą Smetoną ir kitus. 
Viduriai reikalauja šilto val
gio; jie yra perdaug dalikat- 
ni, kad galėty nesusigadint 
nuo šalto maisto. Valgant 
šaltą maistą, reikia jį laikyti 
burnoj tiek ilgai, kol jis ne- 
sušila lygiai su burna, ir tik 
tuomet galima nuryti. Ge
riant vandenį, taipgi nerei
kia skubintis,—lai jis eina iš- 
lengvo per burną ir gauna 
šiek-tiek sušilti. Vandenį 
męs geriame ne todėl, kad 
sušaldy t savo kūną, o kad su
teikt jam reikalingą jo didu
mui, skystumui ir šilumai 
medegą. Abelnai mūšy kū
nas šalčio bijo ir nereikalau
ja, todėl yra pavojinga šal
tus valgius ir gėrimus priimt 
į savo vidurius. Ameriko
nai valgo savo ice cream ir 
ice cream sodą geria daugiau, 
negu visos kitos tautos. Ne
stebėtina, kad čia žmoniy su 
sveikais viduriais beveik ne
siranda.

Taipgi nereikia gert karš
ty gėrimy ir tokiy-pat val- 
giy vengti reikia. Karštas 
maistas turi būt laikomas 
burnoj, kol jo temperatūra 
nesusilygina su burnos tem
peratūra.

Rusai labai protingai daro, 
gerdami po kelis stiklus žoli
nės po kiekvieno valgio. Ji 
yra šilta ir daug sveikesnė 
viduriams, negu šaltas van
duo.

Gert ir valgyt reikia lėtai. 
Yra tam dvi priežasti: viena, 
maistas turi būt gerai su
kramtytas ir apseiliotas; an
tra, maistas ir gėrimas turi 
lėtai įeit į vidurius, kad ne
sužeisi lipšniy maisto kana
lo sieny.

Neklausykite ty, kas agi
tuoja už vieno arba dviejy 
sykiy valgymą dienoj. Bent 
3 sykius dienoj turite valgyt, 
kad viduriai nelikty nusilp
ninti. Mat, kūnas nuo jy rei
kalauja maisto ir jie stengia
si jį užganėdinti; jei maisto 
nesiranda kanale, tuomet jo 
sumalimui reikalingieji syvai 
bėga žemyn ir maisto kana
las džiūsta, silpnėja. Velyk 
valgyt po biskį, bet tankiau.

Apart viršminėto, geram 
viduriy malimui yra reikalin
ga, kad žmogus užsiimty 
tamtikra gimnastika. Dau
gelis žmoniy dirba tokius 
darbus, ką prisieina per die
ną tik rankas krutint, sėdėt 
ir t. t. Reikia, kad visas kū
nas gauty išsimankštyti kas 
diena, jei nori, kad viduriai 
būty sveiki, todėl reikia už
siimi gimnastika namie. Ji 
apsaugos jus ir nuo nutuki
mo.

Reikia bent sykį dienoj iš
simaudyt, kad oda galėty iš- 
kvėpuot kūnui kenksmingas 
medegas.

Reikia stengtis surast to
kią vietą, kur oras tyras, nes

vo gyvastis, parodydami 
mums, kad galima yra oru 
žengti be kelio ir kad ateityj 
keliai liks nereikalingi. Jei
gu jie kur ir užsiliks, tai tik 
važinėjimui sunkiausiy daik- 
ty ir vaikščiojimui.

Žmonės vaikščios ir važi
nėsis žeme'taip mažai, kaip 
erelis ant jos būna. Į viso
kias tolumas žmonės nulėks.

Namai rasis ant kalny ir 
keliai nebus reikalingi. Nuo 
vienos augštumos žmogus 
lėks ant kitos, kvėpuodamas 
tyru oru. į pakalnę jis nu
sileis tik tiek, kad atlikt sa
vo trumpas darbo valandas.

Ir tik bukaprotis gali gin- 
čyt, kad galingos ateities 
žmonija ant šios planetos ne
padarys darbo tuo, kuo jis 
turi būt, smagumu vietoj 
kankinimosi, ir darbo valan
dos bus tiek trumpos, kad 
kiekvienas galės pasirinkt 
jas pagal savo norą Beabe- 
jonės, mašinos atliks darbus 
už žmogy. Joms pajiegą duos 
vandens puolimai, pasikėli
mai ir saulės šiluma. Nerei
kės daugiau kast angliy arba 
kūrenti malkas.

Žmogus gyvena ant besi
sukančio kamuolio, vadina
mo žeme. Jis yra savininkas 
ir gyventojas jos. Ir šitas 
besisukantis kamuolys, ant 
kurio jis gyvena, suteiks jam 
pajiegą, kurią jis savo proto 
kūdikystėj išvystė savo silp
nom rankom arba vergy ran
kom.

* **
Kiltas žmogus gyvena sa

vo mintįse. Nėra gražesniy 
ir daugiau nekantrumo duo- 
dančiy minčiy už mintį apie 
žmogaus ateitį, ateitį, kuo
met žmogus galės valdyti sa
vo darbą, savo kentėjimus, 
savo visą geniališkumą.

Tai bus tikra civilizacija 
tose dienose, kada visas dar
bas bus atliekamas žmogaus 
smegenimis, kada mašinos 
palietimas pagimdys tokią 
pajiegą, kuri suks didžiau
sias mašinas ir atliks viso
kius darbus, kada mašinos 
pasės ir surinks žmogui mai
stą; kada žmogus eis į darbą 
ir grįžš iš jo ant lekiojančiy 
mašiny, kada jis, kaip erelis, 
nusileis į derlingas pakalnes 
ir pakils ant kalny viršūniy, 
kur rasis jo stebuklingai grą
žys namai ir galės jis kvė
puot tyru oru ir gilintis į kil
tas mintis.

Ateities žmoniy sparnai— 
orlaiviai—atlaikys kur-kas 
ilgiau, negu visos kitos ma
šinos ir kratantieji įrankiai. 
Jie bus padaryti iš metalo; 
lekiant oru jie nenudils ir 
nesusimuš, todėl galės laiky
tis taip ilgai, kaip laikysis 
kalnai. Žmogus neliks pri
slėgtu prie žemės ir žemu
mose troškinamu vergu,—jis 
lekios viršuj debesy, kur oras 
tyras ir liks kvėpuojančiu su
tvėrimu pilnoj to žodžio pra
smėj. Nesunku bus tokiam 
intelektuališkam milžinui vis 
gerinti ir gerinti savo spar
nus.

* **
Jei jums teko išvažiuot už 

miesto, jys galėjote matyt, 
kaip turtinga yra Amerika 
kalnais. Paimkite Naująją 
Angliją, upės Hudson kran
tus, vakarines valstijas; ten 
augštuma seka paskui augš
tumos ir ten ateities žmonės 
turės savo namus, savo sales, 
savo mitingus, teatrus ir c- 
peras.

Nemanykite, kad vietos 
bus stoka. Tie 15 šimty mi- 
lijony žmoniy, kurie šiandien 
randasi, sutilpty visi vien tik 
ant Azijos kalny be jokio su
sigrūdimo.

Ir atsiminkite, kad toli 
kalnai nebus, kada žmogus 
galės į valandą lėkt bent 
1000 myliy.

jis lošia didelę rolę viduriu 
sudrūtinime ir padeda per
malti maistą.

Žmogus turi miegot bent 
7 valandas, kad jo muskulai 
nepailstą ir galėty įveikti pri
imtąjį maistą.

Viską tą išpildyti darbinin
kui žmogui yra sunku, vie
nok visgi reikia naudotis iš 
progos, kur galima.

$50 popiera kaipo 
škiostikas.

Vienu laiku netoli visuose 
laikraščiuose tilpo sekanti ži
nia:

Indianapolis.—Pranas Fox 
iš Pittsburgo stovėjo “Hotel 
English” viešnamy j, šluosty
damas savo veidą penkiasde- 
šimtsdoleriniu popieros pini
gu. Jis numetė pinigą ant 
aslos ir tuomet ištraukė iš 
mašnos iš-po jo rankos pluo
štą penkdoleriniy ir penkias- 
dešimtsdoleriniy. Mesdamas 
jas ant stalo jis tarė: “Tar
ne, duok man išsigert, grei
tai, arba aš nupirksiu šitą 
viešnamį ir pasamdysiu ta
ve”.
Šita žinia yra teisingas mū

šy civilizacijos paveikslas.
Tūlas turtingas žmogus iš 

Pittsburgo — Pranas Fox — 
turi' gana pinigy, kad juos 
mėtyt panašiu keliu. Jis tu
ri, nes jam kiti uždirba...

Bet jis dar menkas turčius. 
Męs turime čia Amerikoj ir 
kitose šalįse tūkstančius to- 
kiy turčiy ir dar kur-kas di- 
desniy, kurie jau pradeda ne
žinot, kaip išleist savo pini
gus.

Didžioji darbininky dalis 
nežino dar, kaip patiems nau
dotis iš savo darbo, todėl ke
li turčiai nežino, kur dėt nuo 
darbininky surinktus pinigus.

Žinoma, turčiai nepaiso, 
kad tas '50-dolerines, kurio
mis jie veidus šluostosi, ant 
girtybės stalo mėto ir dar be- 
tikslingiau išleidinėja, uždir
bo tėvas, visą amžiy turintis 
kamuotis už duonos plutą, 
dai' tamsoj prikeltas iš lovos 
ir išvarytas į dirbtuvę vaikas 
ir pavargusios, išblyškusios 
ir prakaituotos moters ran
kos, neretai palikusios savo 
kūdikius be auklės namie.

Jiems ir negalvoj, kad ty 
50-doleriniy plaukimas į ke- 
liy žmoniy kišenius perskiria 
tūkstančius pory, pasėja jo
se karčius vaidus, išardo šei
mynas, nuvaro milijonus 
žmoniy į grabą be laiko, ver
čia jaunas merginas ir vaiki
nus kankintis įsimylėjime be 
apsivedimo, nes turto stoka 
yra baisia šmėkla į šeimyniš
ką gyvenimą sueit norin
tiems.

Ponas Fox parodė, kad jis 
drįsta 50-dolerines mėtyt, 
kad jam jos nebrangios. Tik 
jis užmiršta, kad kiekviena 
tokia 50-dolerinė yra ištrau
kimu duonos kąsnio iš darbi
ninko burnos, yra atėmimu 
gero pieno nuo darbininko 
kūdikio; ji yra uždirbta dar
bininko prakaitu, krauju ir 
ėdančia rūpestim.

Ponas Pranas Fox yra tik 
tuomi geras, kad jis viešai 
parodė, kaip brangys yra 
turčiams pinigai ir kokiems 
betikslingiems reikalams jie 
yra mėtomi.

Jo pasielgimas taip ir sa
ko darbininky klesai, jog ji 
yra perdaug apsileidus ir ne
turi dar gana proto sunau
dot savo uždirbtą turtą pati 
savo gryniems gyvenimo rei
kalams, o atiduoda savo už
darbį visokiems Fox’ams,kad 
jie net veidą galėty šluostyti 
50-dolerinėm ir mėtyti jas 
karčemose, kelionei į kara
liaus vainikavimo vaikišką 
žaidimą ir t. t.
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Naujos kovos idėjos su ori 
niii laivynu.

Gal, daugeliui iš skaitytoju teko gir
dėti pragarsėjusi savo laiku anekdotą, 
kaip vienas generolas, apžiūrėdama^ savo 
pulką, sykį sukomandavo

—Priešas iš viršaus.
Pasekė visa eilė atskiru komandų, ir 

viena sumanaus komanduotojo rota, at
stačius augštyn durtuvus, prisirengė su
tikt “dangiškąjį priešą”, gulėdama ant 
nugaros.

—O kur jus dabar atsitrauksite?—už
klausė generolas.

Pagal jūsų viršenybes paliepimą atsi
traukimas yra galimas tik i juodą žemę,— 
sekė sumanus atsakymas.

Dabar, kada “dangiškasis priešas” 
nustojo gyvavęs vien tik anekdotuose, ka
da orlaivininkystė atsistojo ant tvirtos
tikrenybės dirvos, nejaugi komanduotojo 
žodžiai pasirodys pranašaujančiais ir atsi
traukimas į juodą žemę bus ateityj su
tinkamas?

Gyvuoja vienas nemelagingas įstaty
mas: kiekvienas veikimas pagimdo atsa
kantį priešveikimą; niekas negali atsiras
ti pasaulyj be to, kad kur-nors neatsiras-
tu jiega, galinti sunaikint ar bent paraly- 
žiuot jį.

Taip ir čia. Dar žmogus nespėjo ap- 
sipažinti su užkariavimu naujos stichijos, 
vos tik pradėjo kalbėti apie pritaikymą 
orlaivininkystės kariškiems tikslams, kaip 
jau atsirado ir įrankiai jos išnaikinimui, 
—pasirodo, lazda turi du galu.

- Daugiau tikslingu kovos klausimo iš
rišimu link orinio laivyno bus įsteigimas 
tam tikslui tinkančio laivyno, viršijančio 
skaitlium ir geresniu apginklavimu savo 
priešą. Bet tas klausimas šiame laike dar 
pajudintas, ir orlaivininkystės gyvenimai! 
pravedimas stovi dar tik pradžioj. Prisi
eina pažvelgt į tvirtesnį sandraugą—arti
leriją. Pasirodo, kad kanuolės, kaip męs 
dabar jas persistatom, negali apgint nuo 
orinio priešo: jos dar “nepriprato” žiūrėt 
augštyn, ir šaudymas jomis į orlaivius pa
sirodo bepasekmingu.

Iš to atžvilgio Kruppo ir daugelis ki
tų dirbtuvių išdirbo naujas kanuolės, ku
rios lengvai išriš klausimą apie pasiekimą 
kanuolėmis orlaiviu dideliam augštume. 
Kad tie ginklai būtų galima pervežti iš 
vietos į vietą, jie bus pastatyti ant tvirtu 
automobiliu, uždengtu šarvais apsaugoji
mui juos valdančiųjų žmonių ir mūšiui 
reikalingu daiktu.

Jeigu pasirodo sunkiu ginklo nusta
tymas į orlaivį, tai iš pastarojo nemažiau 
sunku yra spręsti, kada išmestasis sprog- 
stantisis daiktas plyš.

Palengvinimui to prisieina padaryti 
matomu sprogstančiojo daikto kelią, pa- 
ženklint kuo -nors jo puolimo laiką. Tas 
pasiekiama su pagelba tamtikros rūkstan
čios medegos, kuri, užsidegdama po iššo- 
vimo, palieka paskui sprogstantį jį daiktą 
matomą dūminę vuodegą, tartum plėšda
ma jo kelią ore.

Noras sugadinti dirižabliu j pačią svar
biausiąją jo dalį—gazo įtalpą—pagimdė 
ir įrankiu konstrukcijos permainą.

Juos pradėjo apšarvuoti peiliais, kad 
padidinti pramušamąją skylę, per kurią 
galėtu gazas išeiti; bet ir to pasirodė per- 
maža, nes negalima padaryti tiek didelę 
skylę, kad nuo vieno pataikymo įvyktu 
katastrofa. Nekurios sistemos orlaiviai 
(kaip pav., Ceppelino) pasirodė net neuž
gaunamais, nes įtalpa vandendario pas 
juos padaryta pavidale celių, ir jeigu iš 
praplautos celės išeis vandendaris, tai li- 
kusis kitose turės tiek pajiegu, kad galės 
dar toliau lėkti.

Iš tos priežasties atsirado noras už
degti vandendarį dirižabliaus įtalpoj, ir 
tam tikslui buvo projektuojami įrankiai, 
įnešanti ugnį į vidurį tos įtalpos; nebu
vimas rūgščiadario neprivedė gazo užsi
degimą prie geidžiamo tikslo.

Vienu laiku buvo pradėta rūpintis 
įrankiais, talpinančiais savyj suspaustą 
rūgščiadarį ir kempinę platiną.

Kaip žinoma, kempinė platina, esant 
vandendariui, turi įkaitimo ypatybę, — 
tos ypatybės pavyzdžiu gali tarnauti pas
kutiniu laiku išsiplatinę užsirūkymo įran
kiai, kuriuose kempinės platinos gabalėlis 
įsileidžia į etilinio spirito garus (kuriame 
randasi dalis vandendario); gabalėlis tas 
lengvai užsidega spirite, nuo kurio pri
klauso tolimesnis degimas.

Manoma buvo, kad tas įrankis, patai
kęs į vandendarį, įkaitįs kempinę platiną, 
rūgščiadaris viduryj pradės leistis, pasi- 
darįs sprogstantis gazas, ir sekantis iš jo 
plyšimas išardys “dangiškąjį laivą” iki 
pamatų...

Bet ištikrųjų pasirodė, kad perlėki- 
mas įrankio per įtalpą yra tiek nežymus, 
kad visi aprašytieji procesai nespėja įvyk
ti, kaip jau įrankis išlekia per antrą pusę, 
nepadaręs jokios blėdies.

Taip ar kitaip, kova su “dangišku 
priešu” pasirodo galima, ir jeigu ginklai 
toj kovoj randasi dar pradiniam stovyj, 
tai tik todėl, kad ir orlaivininkystė nepil
nai išsivystė.

Atsiranda laikraštijoj vis naujos tos 
kovos idėjos, pranašaujančios naują klau
simo išrišimą, su kuriuo prisieis skaitytis 
netolimoj ateityj.

Viena iš tokių idėjų yra pritaikymas 
elektros.

Bevielinis telegrafas ir telefonas ga
nėtinai jau parodė elektros sriovės jiegas. 
Gal greitoj ateityj pasiseks paleisti į dan
gišką erdvę tokias didelės jiegos srioves, 
kad bus galima sugadint priešo ‘ ‘magne
to” (įrankis išgavimui elektros kibirkščių, 
uždegančių sumaišytą benziną su oru ci
lindriniam motore) ir tuo sunaikint priešo 
orlaivyj pačią svarbiausią ir gyviausią jo 
dalies—motoro—įtaisą. Dėlko negalima, 
padėkim, persistatyt sau tokios elektros 
jiegos stotį, kad visi plieniniai daiktai jos 
veikimo plote negalėtu suktis? Juk labo
ratorijos patirimus toj srytyj jau męs tu
rim; dėlko-gi nepamėginti jų už jos sienų?

Galima naudotis ir atmosferos elek
tra, paleist, pav., dirižabliui žinomą srio- 
vę su tuo tikslu, kad kuomet jam prisieis 
susitikt su priešinga atmosferos elektros 
sriove, tai įvyks neišvengiama katastro
fa. Ant pabaigos reikia paminėt dar vie
ną kovos būdą, kuris gali būt pritaikintas 
prie orlaiviy. Ta įtaisa labai jautri prie 
atmosferos judėjimų.

Jeigu atsimint, kad vienu iš kovos 
įrankių su ledais yra iššaukimas atmosfe
ros judėjimų su pagelba tamtikrų kanuo- 
lių, tai pasidarys aišku, kad pritaikymas 
šios idėjos yra galimas ir šiame atsitikime.

Klausimas guli tiktai tų kanuolių vei
kimo sryties didume, bet principijališkai 
jas galima skaityti pilnai tinkančiomis.

Pagal N-ko—P. Posteringa.

Tarptautiški žodžiai.
A r c h i v a s, vieta, kur laikomi doku-* 

mentai; prirengti dokumentai ir popieros, 
laikomi kaipo faktai.

Archivistas, archivo užlaikytojas.
Area, lygi vieta, pav., asla rūmo, 

bažnyčios ar kokios kitos budavonės, arba 
lygi žemė; vieta, ant kurios stovi namas.

Arena, (lotyniškai reiškia smėlis) pas 
senovės rymiečius vadinosi taip vidurys 
amfiteatro, kuris buvo apipiltas smėliu ir 
kur mušėsi gladiatoriai ir atsibuvo kitokie 
perstatymai; dabar vadinasi arena cirko 
vidurys ir kitos vietos, kur eina lenktynės 
arba ginčai, pav., debatų arena, gyveni
mo arena; vieta, kur kas-nors svarbus at- 
sibūna.

Argumentas, darodymas; išva
džiojimas; pertikrinimas; priežasčių suri
šimas.

Argu men tai iškas, darodantis; 
pertikrinantis; paremtas protiškais išva
džiojimais.

Arija, muzikos balsų sutaikymas 
pagal jų skambėjimą ore.

A r i j e t a, trumpa daina.
Aristokratija, priviligijuotų žmo

nių dalis; tokis šalies rėdymas, kur visa 
augštesnėji valdymo galybė priklauso ke
liom ypatom arba kur reikalaujama tam
tikrų privilegijų nuo valdyti šalį norinčių
jų; jeigu šalį valdo tik menkas žmonių 
skaitlius, tokia valdymo forma vadinasi 
aligarchija; kilčiausi ir viršiausi šalies žmo
nės taipgi vadinami aristokratija.

Aristokratas, aristokratijos šali
ninkas; žmogus, kuris gyvena pagal aris
tokratijos principus arba agituoja už ją.

Aristokratiškai, pagal aristo
kratiją.

Aristotelis, garsus senovės filo
sofas, kuris užgimė Macedonijos mieste 
Stagyroj 384 metuos prieš Kristaus gimi
mą.

Aritmetika, skaitliavimas; moks
las apie skaitliavimą; įvairus aritmetikos 
skaitliavimai remiasi ant sudėjimo, atė
mimo, padauginimo ir padalijimo.

Aritmetiškas, pagal aritmetiką; 
sutinkant su aritmetikos taisyklėmis.

A r i j a d a, apginkluotas laivynas; 
skvadronas.

Armija, rinkinys arba organizaci
ja vyrų, apginkluotų karės vedimui ir su
organizuotų į rotas, štabus, pulkus irt. t., 
ir kiekvieną skyrių veda kitas komanduoto- 
jas; armija yra skiriama mūšiui ant saus- 
žemio ir savo daugumoj susideda iš pėkš- 
tininkų; didelis būrys taipgi vadinamas 
armija.

Vyrų yda.
Beabejonės, jus matėte ka- 

da-nors važiuojant žmogų 
vežime, kuriame yra įkinky
ti 2 arba 3 arkliai. Galėjote 
pastebėt, kad labiausiai tin
gus, rambus ir netikęs ark
lys, kuris prie vežimo trau
kimo beveik neprisideda, vi
sada eina geriausia vieškelio 
vieta. Jei vežikas jį ir pa
kreipia į šalį, žiūrėk, jis ir 
vėl geresnį arklį išstūmęs į 
šalį, kur sunku eiti.

Šitas paveikslas man pri
mena didelės daugumos šei
myniškų žmonių gyvenimą 
ir visų vaikinų keistą savęs 
augštinimą.

Kiekvienas vaikinas, nors 
jis būtų paskutinis senber
nis, valkata, ištižėlis ir į ka
napių baidyklę panašus, ma
no, jog kiekvienos merginos 
akįs į jį atkreiptos ir kiek
viena gatava jį mylėt ir likt 
jo pačia. Pas jį užtenka drą
sos kalbint prie ištekėjimo 
už jo net tokias merginas, 
kurių jis visai suprast nepa- 
jiegia. Nors jis nebūtų vi
same savo amžiuj bent vie
no kalendoriaus atsakančiai 
perskaitęs, o stengiasi apsi- 
vest net su mokslus baigu
sia mergina. Pažiūrėsi į ki
tą: nieko gyvo, rimto ir ide
ališko jame nematai; jis ne
spėja pats save apžiūrėt, 
prastai save vieną gali užlai- 
kyt, žodžiu sakant, matai, 
kad nuo jo nėra ko moteriai 
laukt,—vienok jis greičiau 
taikosi prie kur-kas už jį 
augštesnių merginų su tikra 
viltim, kad jos mielai sutiks 
už jo ištekėti.

Šitokis keistas ir ar tik ne
kvailas vaikinų pasididžiavi
mas, savęs augštinimas veda 
juos labai tankiai prie nepa- 
sekmingo apsivedimo arba 
visai pasilieka jie nevedę, 
nes tobulesnės merginos apie 
juos tik paiso, kaipo apie 
žmones, o jei ant nelaimės 
kuri išteka už tokio vyro, ku
ris neatsako jos stoviui, mok
slui ir tobulybei, tuomet ir 
atsiveria poroj pragaras ar
ba seka persiskirimas.

Nors vyrai kaltina moteris 
už pertankų į veidrodį žiūrė
jimą, vienok neprošalį jiems 
patiems būtų tankiau prieš 
jį atsistot ir pamatyt save. 
Šitas pažiūrėjimas teisingiau 
pasakys, su kokia mergina 
katras vaikinas gal taikytis, 
negu nuolatinis apie save 
manymas, kad išrodai labai 
gražiai. Apart veidrodžio, 
reikia padaryti išpažintį pa
čiam prieš save, kad tikrai 
pamatytum, kas tu esi ir ko
kią merginą gali kviest į šei
mynišką gyvenimą su tavim.

Vertėtų vaikinams nustot 
save augštinus daugiau, ne
gu jie yra verti, ir suprast, 
jog ne visos merginos apie 
kiekvieną paiso ir ne kiek
vieną galėtum užlaikyt pa
gal jos reikalavimus.

Nemažiau didžiuojasi ir 
vedę vyrai savo lyties vardu. 
Jiems rodos, kad vardas vy
ras jau ir reiškia gerą, tobu
lą. Jiems rodos, kad užten
ka būt vyru, kad likt namų 
valdonu. Ištikro, kiek yra 
šeimynų, kur pati uždirba 
ne tik sau, bet ir vyrui pra
gyvenimą! O dešimtimis sy
kių yra daugiau tokių šeimy
nų, kur pati pilnai užsidirba 
pragyvenimą, o vyras pride
da tik tiek, kiek atsieina jo 
užlaikymas. Ir paklauskite, 
kas yra viršininku tose šei
mynose? Visada pasirodys 
vyras. Kaip tik pati pasi
stengia būt lygia su juo, 
tuoj jis kelia triukšmą, keti
na pabėgt ir net kumščius 
pavartoja. Galite persitik- 
rint, kad tie vyrai, kuriuos 

pačios užlaiko, visada reika
lauja, kad ji pasakytų, kur 
ji praleido bent 5 centus; jie 
guli ar sėdi geresnėj buto 
vietoj ir komanduoja pačią, 
kuri pavargus dirba per die
nų dienas; jie drįsta liept jai 
elgtis ir gyvent pagal jų no
rą. Kitas tik pastumdėlio 
vietą privalytų namuose už
imt, o persta to save namų 
viršininku ir kur-kas tobule
sniu už savo pačią, nes jis, 
mat, vyras,

Ir čia, sakyčiau, vertėtų 
vyrams tankiau atsistot prieš 
veidrodį ir pažiūrėt, ar esi 
vertas būt nors lygiu žmogu
mi su savo pačia, o ne tai 
kad ją komanduot. Vietoj 
tysot per dienas ant sofos ir 
čiulpti pypkę arba nieko kil
to nesvarstyt, velyk pašvęs
tų tokie vyrai bent kelias 
valandas apsvarstymui, ar 
jie tik nėra jungu savo žmo
nai ir ar tik ji neturi tiesos 
tokius pastumdėlius koman
duot, o ne jie—ją.

Jei vyrai nustotų manę, 
kad vyras jau taip ir turi 
būt valdonu, tuomet daug 
daugiau laimės įvyktų šei- 
nose, nes jie liktų darbštes
niais ir tikrais savo žmonų 
draugais. Tuomet tūkstan
čiuose porų užgimtų ta mei
liškoji ir draugiškoji harmo
nija, kurios šiandien iš vyrų 
dėkos tokia didelė stoka.

Marė Vaitėkaitienė.

MEILIŠKI LAIŠKAI.

Ponia Mare Vaitėkaitiene:—
Ar negalėtumėte man pa

aiškinti šitą klausimą: delko 
jaunos merginos labiau myli 
senbernius, negu jaunus vai
kinus? Aš tai pastebėjau ir 
ištyriau nuo kelių merginų. 
Net gėda žiūrėt, kaip mergi
na dar 14 arba 15 metų, o 
eina su seniais 50 metų ir se
nesniais, ir jos sako, kad jos 
myli labiau senus, o ne jau
nus, ir ženytis nori su tais 
seniais.

M. S. Vasiliauskis.
Atsakymas. 14 ir 15 

metų merginos yra dar be
veik mergaitės, kurias gali
ma primasint žaidimais, sal
dumynais, pasakom ir pasi- 
vertimu į vaiką. Jos apie 
tikrąją meilę ir šeimynišką 
gyvenimą dar nieko nesu
pranta arba tik pradeda su
prast. Jos dar nėra tiek pa
tyrusios, kad žinot vyrų gu
drumus, kuriais taip atsižy
mi ypač senberniai. Jeigu 
taip galima išsireikšti, jos 
gana tankiai ir lieka senber
nių aukomis. Jeigu katrai 
jų pasitaiko ištekėt už sen
bernio, tai jau patįs žinote, 
kokis jų sugyvenimas būna. 
Kaltos čia ne merginos, o 
tie idijotiški senberniai, ku
rie, iš kailio nerdamiesi, tai
kosi prie jų, ir suardo laimę 
ne vienos jaunos moters.

M. Vaitėkaitienė.

Žvalus klausimas.
Antanukas. —Tėte!
Tėvas.—Taip.
Antanukas.—Mokytoja sa

ko, kad męs esame čia, kad 
padėt kitiems.

Tėvas.—Žinoma, kad męs 
esame kitų pagelbai.

Antanukas.—Hm, o ko tie 
kiti čia randasi?

Prie telefono.
Raštinės vaikėzas (pirmą 

sykį savo gyvenime atsaky
damas per telefoną).—“Ha
lloa! Kas ten?”

“Aš esu vienas šimtas ir 
keturiolika.”

“Meluoji. Tu būtum se
niai numiręs, jei tiek turė
tum.”

A. —‘ ‘Kodėl tu neapsivedi?”
B. —“Kadangi netikiu į 

persiskirimą.” *

FELJETONAI.
KAIP LIKT GERU RAŠĖJU?
Ant nelaimės, rašėjų išdir- 

bystės dar nesiranda, todėl 
žmogus turi užgimti su tųlu 
rašėjo talentu, o paskui jį iš
tobulinti. Nekiekvienas, kas 
šiokią ar tokią mokyklą bai
gė arba lankė, gali būt pa
vadintas mokslinčium, kaip 
ir saldieji burokai negali būt 
pavadinti cukrum ir dedami 
į laikraštininkų susivažiavi
mo žolinę. Taipgi nekiek
vienas, kas rašo, yra rašėju 
ir nekiekvienas rašėjas yra 
geras.

Seniau, jei kas norėjo įgyt 
kalbotyros, rašėjo ar kokio 
kito “cino” vardą, turėjo pa
sirodyt veikalais, iš ko visuo
menė sprendė, ar jis yra ge
ras amatu inkas savo srytyj, 
ar prastas.

Vienok civilizacijai bekį- 
lant, visose srytįse atsiranda 
šiokie tokie išradimai. Nors 
lietuviai buvo kaltinami iki 
šiol už nerangumą išradime, 
vienok pastaruosiuose 3—2 
metuose jie baisiai atsižymė
lo. Pas juos atsirado kal
botyros net iš atsakančiai 
kalbėt nemokančių, profeso
riai iš pradinę mokyklą bai
gusių, rašėjai iš jokio veika
lėlio neparašiusių.

Galite suprast, kad taip 
atsitikt gali, tik kokiam-nors 
stebuklingam išradimui įvy
kus.

Man teko girdėt, kad tokio 
išradimo pienas esąs gana 
gudrus ir susideda iš sekan
čių punktų, kuriuos čia per- 
skaitliuosiu, kad ir kiti galė
tų jais pasinaudot.

Rusijoj reikia lankyt vidu
tinę mokyklą, arba semina
riją, arba nors metus būt 
universitete. Paskui reikia 
išvažiuot mokytis į užsienį 
ir, mokyklos nelankant, rinkt 
aukas užsimokėjimui už mok
slą.

Toliau reikia kokiu-nors 
būdu paskolint nuo ameri
kiečių pinigų atvažiavimui 
į Ameriką ir negrąžint tos 
skolos.

Kaip tik atvažiuojate, rei
kia apsiskelbt, jog esate kal
botyra, profesorius, garsus 
rašėjas.

Rašyti pradėkite apie kitų 
parašytas knygas ir stengki- 
tės kuodidžiausiai jas nupeik
ti, neužmiršdami pabaigoj 
pridurti, kad veikalas atsi
duoda rusicizmu ir palikta 
daug spaudos klaidų.

Labai gerai, jei galite pri
sitaikyt kokiu-nors būdu 
rašinėt redakcijos pasta
bas, arba apžvalgas, arba 
peržvalgas. Tuomet jums 
yra proga pilnai išniekint vi
sus tuos rašė jus, kurie rašo 
geresnius veikalus ir galėtų 
jums už akių užbėgti.

Gerai, jeigu Lietuvoj turė
jote progą rašyt į kokią-nors 
“Naująją Gadynę” bei “Skar
dą” apie tūlų Kunigų tarna
vimą policijai. Mat, Ameri
koj būdami, galėsite per ko- 
kį-nors organą darodinėt, 
jog ten tilpusieji pranešimai 
nėra teisingi.

Reikia kokiu-nors būdu 
sulaukt, kad kunigai Tumas 
ir Olševskis atvyktų į Ame
riką ir tilptų jų paveikslai ir 
išgirimai Kokioj-nors laisva
manių “Laisvojoj Mintyj”.

Paskui reikia pakelt baisų 
triukšmą už tuos kunigus, ir 
ginčai turi eit taip, kad vie
ni būtų už kunigus, kiti— 
prieš.

Kada vienas kitą pilnai iš- 
koliojate, apdrabstote pur
vais, išniekinote, iš vienos 
pusės, ir išvadinote profeso
riais, mokslinčiais—iš kitos, 
tad turite skubintis šaukt 
laikraštininkų suvažiavimą ir 
užkviestą jį kuodaugiausiai 
kunigų, kad galėtų įvykt pil
na taika su laisvamaniais. 
Jus būtinai turite dalyvaut 
tokiame suvažiavime, po ku
rio privalote pranešt, jog tik 
jus esate geras rašėjas, nes 
dalyvavote pirma visaip išsi- 
kohojusių ir apsipurvmusių 
vienas kitą laikraštiniknų su
sivažiavime.

J. Kuolas.

KĄ DARYT, KADA PATI PABĖGA
Jei jūsų pati apleidžia jus 

ir išvažiuoja kur-nors viena, 
su vienu ar su keliais, tai vi
sai nepaisykite, tik pasisku
binkite pasisamdyt tarnaitę, 
kuri visus darbus atliks taip- 
pat gerai, kaip ir pati.

Suprantama, tarnaitė, kaip 
ir kiekvienas žmogus, nori 
turėt savo tarnus,. todėl ji 
pradės jūsų turtu vaišinti po- 
licmaną, pienių, ledininką ir 
savo vedusiąją seserį. Tuo
met jus turite ją išvaryt ir 
pasilikt gyventi vienas, kad 
parodyt, jog ir be pačios ga
lite apsieit.

Kadartš darbo sugrįžšite, 
atrasite kambarius pridulkė
jusius ir prirūgusius. Turi
te atidaryt langą, kad išvė- 
dint, bet tuomet prilėks šim
tas milijonų musių.

Nubėgkite į arčiausią krau
tuvę ir parsineškit limpan
čios popieros. Padėkite ją 
tokiose vietose, kur musės 
eina.

Tuomet pradėkite ruošt 
pietus. Ledo skrynioj atran
date gabalą melsvo aksomo. 
Nepaisykite, tai supelėjusi 
duona. Ji pigi. Nubėgki
te į krautuvę ir nusipirkite 
šviežios. Paimkite bent 10 
kepaliukų, kad nereiktų tan
kiai bėgiot pirkt.

Jieškote daugiau ko. Mė
są atradote su negeru kvapu, 
Smetona perdaug sutirštėju- 
si, sviestas į košę paneša. 
Bet nepabėkite: ne jūsų tai 
kaltė: ledininkas neįdėjo le
do į skrynią ir todėl taip at
sitiko. Tik kitą sykį neuž
mirškite, išeidami į darbą, 
iškabint už lango iškabą, kad 
reikalaujate ledo, ir palikite 
duris atdaras, kad ledininkas 
galėtų įeit.

Ką-gi daryt? Jau laikas 
eit į darbą. Na vakarienei 
visko šviežio parsinešite.

Iš darbo eidami, visokių 
reikalų turite. Sugrįžote po 
7 valandos vakare. Bėgate 
į krautuvę—visos uždarytos. 
Hm? Prisieis rytoj ryte ank
sti atsikelt ir pavalgyt gerus 
pusryčius.

Atsigulėte ir dega lempos 
per visą naktį,—mat, pavar
gę buvote—ir užmiršote už
gesint.

Ryte parsinešėte tuziną 
kiaušinių, sviesto, duonos, 
mėsos ir visokių visokybių. 
Prikrovėte pilną ledo skry
nią.

Esate gana alkanas, todėl 
kepate 4 kiaušinius. Sumu- 
šėte 3, o paskui lept, ir ke
tvirtą paleidote. Bet—e... 
Ką daryt? Išpilate visus lau
kan ir po vieną mušate į at
skirus stiklus. Paskui ver
date vandenyj ir valgote, 
nors jie nėra labai gardus.

Indų susitepė daug, bet 
jau laikas į darbą eit, todėl 
paliekate juos vakarui.

Sugrįžtate vakare namo— 
visi valgiai išvogti. Ledinin
kas ledo palikęs, mat, durįs 
buvo atdaros.

Hm? Kaip čia dabar? Ei
nate valgyt į valgyklą. Ne
galite užsimokėt ir pilvą 
skauda.

Sėdžiate namie ir manote, 
kaip pasielgt. Nieko neišgal- 
vojate. Einate ant gatvės. 
Vaikai pradeda rėkaut, kad 
prie jūsų sėdynės ir kepurės 
kabo limpančioj! popiera. 
Mat, pataikėte namie ant jos 
atsisėst ir kepurę padėt.

Sugrįžtate namo ir randa
te pilną aslą vandens. Mat, 
ledas ištirpo. Vėjas nupūtęs 
limpančiąją popierą ant di- 
vono, o tūlos prie sienos pri
lipusios. Biauru.

Sėdite ir svajojate. Ir štai 
išgirstate, kad kasžin-kas 
įėjo. Žiūrite, apdriskę vagi
liai. Išimate revolverį, nu- 
gązdinate juos ir priverčiate 
išmazgot grindis, išvalyt le
do skrynią, sumazgot indus, 
žodžiu sakant, atlikt visą na
mų darbą.

Kada viskas tvarkoj, se
dates prie stalo ir rašote: 
“Pa j ieškau pabėgusios nuo 
manęs pačios. Yra biskį rau
puota. Turi 5 pėdas ilgio ir 
40 colių storio. Sveria 200. 
svarų. Kas ją suras, gaus 
50 dolerių.” Apačioj pasira
šote savo adresą ir skubiai 
siunčiau te į redakciją, pridė
dami 1 dol. ir melsdami, kad 
kuogreičiausiai patalpintų.

A. Baisus.
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APIE DARBUS. Korespondencijos
Scranton, Pa.

Darbai pas mus eina gerai: 
anglekasyklos dirbti geriau 
niekados negali; žmonių be 
darbo nematyt. Viena gele
žies liejykla ir mašinų dirb
tuvė, vadinama “Dickson”, 
išsikrausto iš Scrantono ir 
persikelia į Milwaukee, Wis. 
Neteko darbo apie 800 žmo
nių, bet tūli darbininkai su 
dirbtuve drauge važiuoja į 
Milwaukee. Dirbtuvė čia iš
buvo apie 60 metų ir visados 
gerai dirbo.

Bacių Juozas.
Rumford, Me.

Dirbtuvių čionai randasi 6, 
neskaitant mažesniųjų.. Yra 
2 popieros dirbtuvi, 1 lentų 
piovinyčia, 1 .liejykla, 1 če- 
verykams skrynučių dirbtu
vė ir 1 popierinių maišiukų 
dirbtuvė. Oxford Paper kom
panijos dirbtuvėj dirba virš 
600 darbininkų; dirba 10 va
landų į dieną; algos papras
tas darbininkas gauna nuo 1 
dol. 75c. iki 2 dol. į dieną. 
Amatninkai gauna po 3 dol. 
ir daugiau. International Pa
per dirbtuvėj dirba apie 400 
darbininkų po 8 vai. į dieną. 
Už 8 vai. dienos darbą pa
prastas darbininkas gauna 
algos 1 dol. 84c., o amatnin
kai — 2 dol. 50c. ir daugiau. 
Continental Paper Bag kom
panijos dirbtuvėj dirba apie 
400 darbininkų, daugiausiai 
merginos. Algos į sąvaitę vy
rai gauna 10 dol., o mergi
nos—7 dol. Šiose trijose dirb
tuvėse ir lietuviai turi prie
glaudą. Kitose dirbtuvėse, 
kaip tai: lentų piovinyčioj, 
liejykloj ir čeverykų skrynu
čių dirbtuvėj, visose trijose 
darbininkų dirba apie 200. 
Dirba 10 vai. į dieną, o kiek 
algos gauna, nežinau, nes lie
tuviai ten nedirba.

Pas mus šiuomi laiku sto
ka vandens ir iš tos priežas
ties sumažėjo darbai. Nėku- 
rios dirbtuvės dirba tik 5 die
nas sąvaitėj ir daug darbi
ninkų vaikščioja be darbo.

Ridikas.
Benton, Ill.

Čia yra dvejos anglių ka
syklos. .Darbai slenka pras
tai: dirbama tik po tris die
nas sąvaitėj. Uždarbiai bū
tų geri, jei dirbtų pilną lai
ką. Pribuvusiam iš kitur sun
ku darbą gauti. Yra viena 
plytinyčią. Joje dirba pilną 
laiką. Galima gerai uždirbti. 
Yra malūnas. Jame irgi ge
rai dirba. Bentono gatvių 
brukavimui taipgi reikalau
ja darbininkų. Už 10 vai. 
darbą moka 1 dol. 75c.

P. Rankela.
Cambridge, Mass.

Darbai pas mus kruta be
veik visi, bet iš daugumos 
žmonių randasi ir bedarbių. 
Iš kitur pribusiam sunku dar
bą gaut, nes per Ėostono por
tą daug darbininkų atkeliau
ja iš Europos.

K. Armonas.

AUKOS JOVARUI.
Iš So. Boston, Mass.:

V. Kroli...........................................„.$1.00
A. Ivaškevičia................. 1.00
A. Valeika............................................ 50c
J. Evaišis..............................................50c

S. Norkūnas, B. Navickas, P.Niukas,
V. Klemka, K. Sangaila, S. Ivąškevi- 
čia, J. Gabriunas. R. Pernickis, J. Šim
kus, J. Snapkauskas, J. Klimas, A. 
Latvinskas, J. Kevnis, J. Lekavičius,
W. Čyžius, P. Latvinskas, T. Kibildis,
K. Juška, J. Slivkoski, J. Klimavičius,
J. Janiūnas, P. Stanis—po 25 c.; smul
kiu aukų—70 c. Viso...................... $6.20

Iš Chicago, Ill.:
Kazys A. Juozapai tis...........................50c
Jurgis Grigas....................................... 50c
Kazys Petrikauskas............................ 25c

Iš Cleveland, Ohio:
F. Skleris..............................................50c

Brightoh, Mass.
L. S. S. 67 kuopa............. ,................ $5.00

Scranton, Pa.
Scrantoniečiai dabar lau

kiame iš visų pusių svečių 
pribuvimo, bet ne visi gero
mis akimis žiūri į tokį svečių 
užplūdimą. Vanagaičio lau
kia visi kaipo garbaus tėvy
nainio, bet kunigų iš Didžio
sios Lietuvos pribuvimo ne
labai kas geidžia; kiek girdė
jau, vienas iš scrantoniečių 
žada išeit su kritika prieš 
kunigus svečius.

Bacių Juozas.
Springfield, Ill.

Pasitaikė man pereit per 
lietuviškas bakūžes, užraši- 
nėjant laikraščius. Vienoj 
grįčioj atradau. keletą vyrų 
ir vieną moterį begeriant alų. 
Pasiūliau laikraštį. Atsakė 
man: 1 ‘Vienas apgavikas pri
kalbino užsirašyt, tai dabar 
neturime nė laiko perskaityt. 
Nenorime tokio daikto.”

14 rugp. apie 10 valandą 
ėmė staugti visų dirbtuvių 
dūdos. Žmonių prisipildė gat
vės. Pakilo baisus triukš
mas visame mieste. Neužil
go pasigirdo didelis ūžimas 
ir ties miestu pamatėme or
laivį, iš kurio iššauta ir pra
dėta leistis žemyn. Orlaivi- 
ninkas nusileidęs pasilsėjo ir 
išlėkė į Chica'gą.

A. Čekanauskas.
Thomas, W. Va.

Anglių kasyklose atsitiko 
kelios nelaimės šio mėnesio 
pradžioj. Vieną lietuvį—Ai- 
dininką—užmušė. Jis dirbo 
18 metų kasyklose. Girdė
jau,bažnyčiai paliko 250 dol., 
už ką kunigas Jakštys pasa
kė gražų pamokslą ant jo 
kapo.

Viena anglių kompanija 
dovanojo žemės gabalą baž
nyčios pastatymui, kuri pri
klausys visokių tautų katali
kams. Leista parsikviest lie
tuvišką kunigą, nes daugiau
siai lietuviai dirba. Atvyko 
J. Jakštys. Jis norėjo paimt 
visą parapijos turtą ir valdy
mą į savo rankas. Vargiai 
pasiseks, nes vienas italas 
laikraštininkas varo prieš jį 
smarkią agitaciją. 1^ lietu
viai ne visi su juo sutinka. 
Jam siūloma 800 dol. meti
nės algos, bet jis skundžiasi, 
jog tai permažai.

P. Grigaliūnas.
So. Boston, Mass.

Šiomis dienomis lankėsi 
pas mus iš Brooklyno dele
gatas Juozas Augūnas, kriau
čių amato organizatorius. 
Jį atsiuntė Susi vieny j imas 
Kriaučių Amerikoj sudrūtin- 
ti Lietuvių Kriaučių Unijos 
149-tą skyrių So. Bostone. 
Per 18 mėn. gyvavimo sky
riuje liko tik 10 narių ir ko
mitetas. 22 rugp. buvo su
šauktas kriaučių susirinki
mas, į kurį atsilankė apie 200 
žmonių. J. Augūnas paaiš
kino susirinkusiems apie Su- 
siv. Kr. Am., apie kriaučių 
padėjimą, nurodydamas, kaip 
pagerint savo būvį, iškovot 
trumpesnes darbo valandas 
ir kvietė prigulėt prie vieti
nio unijos skyriaus. Užklau
sus, ar nori prigulėt prie uni
jos, visi sutiko, tik du buvo 
priešingi, bet prisirašė vos 
apie 20 narių ir sugrįžo su
spenduoti ir užsimokėjo duo
kles. Pasidėkavojant J.Au- 
gūnui, mūsų unijos skyrius 
vėl sutvirtėjo ir stovi ant ge
rų pamatų. Tik draugai ne- 
nuleiskim rankų, organizuo- 
kimės ir varykim toliau pra
dėtą darbą.

Pirm. J. R. Nevulis.

LAIŠKAS | REDAKCIJĄ.

Gerbiamoji Red.!
.7* Tūlas p. Vienas streikinin
kas rašo iš Grand Rapids į 
“Laisvės” No. 17, būk aš pa
davęs neteisingą žinią apie 
rakandų darbininkų streiką, 
esą streikas greitai bus išlai- 
mėtas ir streiklaužių negali
ma būsią prisamdyt. Pasi
rodo, kad ]au kelinta sąvai- 
tė po jo tokio pranešimo pra
ėjo, o streikas vis traukiasi 
ir darbdaviai visai nesitaiko 
su darbininkais, išskyrus vie
ną, kitą mažą dirbtuvėlę. 
Vienoj dirbtuvėj yra tiek 
streiklaužių, kad jau netoli 
visi darbai atliekami, o kito
se dirbtuvėse bent po 100 ir 
daugiau streiklaužių yra.

Ponas streikininkas bijo 
savo vardą po koresponden
cijos padėt, iš ko matos, kad 
jis tik kito reporterio teisin
gas žinias nori iškraipyti.

V. Juškaitis.

BIBLIOGRAFIJA.

RED. ATSAKYMAI.

Viso $15.95
Buvo 13.09

Viso labo 29.04

J. A. V.—Eilių turinys 
geras, bet joms stoka ritmo. 
Ne tik galūnes eilių reikia 
sutaikyt, o ir visi skiemens 
turi būt pilnoj harmonijoj. 
V. Kudirkos raštuose galite 
atrast tulus pamokinimus 
apie eiliavimą.

K. S. K., Providence, 
R. I.—Būtų tilpusi_ kores
pondencija, bet reikėjo ypa
tų pavardes paminėti, nes 
kitaip neturi vertės.

Telephone Fort Hill 504

Kalbu

Morris Katzeff
DRAUGYSČIŲ REIKALAI RAYMOND, WASH
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OFF1SAS RANDASI:
30 W. Broadway

$3.50 
50c.

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

Savininkas
18 Broadway, So. Boston, Mass.

Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs prisiusime gyduoles per expresą.
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A. G. Groblewski
COR. ELM & MAIN STS., PLYMOUTH, PA. 

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsių Lietuviškų—Lenkiškų Vaistų
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Tel. 1990 Roxbury

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

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

Nedėllomls 2-4 P. M.
Kalba rusiškai, vokiškai ir 
liškai.
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Jeigu nori likt šios šalies 
ūkėsu (citizen), tai kreipkis 
pas P. Bartkevičią, o jis jums 
pagelbės šiame reikale, t. y. 
suras vardą laivo ir dieną, 
kada atvažiavot į Ameriką. 
Taipgi pas mane galit gauti 
knygelę “Kaip gauti ūkėsiš- 
kas popieras”. Kaina 25c. 
Rodą duoda dykai.

Petras Bartkevičia, 
877 Cambridge, St.

Cambridge, Mass.

Vadovas keliaujantiems 
į Ameriką ir iškeliaujant 
tiems. Parašė ir išleido J. 
Valukonis, 261 Broadway, 
So. Boston, Mass. Kaina 15c. 
Šią knygelę patartina turėt 
kiekvienam keliauninkui.

Deklamatorius, deklama
vimui eilių ir monologų rin
kinys, su išguldymu, kaip rei- 
kiaxleklamuoti ir žaisti. Su
rengė K. J., kaina 50 c., iš
leido “Lietuva”, Chicago, III.

Žinynas. Knyga žinių iš 
mitologijos (pasakų), istori
jos, etnografijos, geografijos, 
astronomijos, aritmetikos, 
medicinos ir kitų mokslo ša
kų; rinkinys visokių patari
mų apie sveikatą, būdus gy- 
dymos, vaistus, įvairių nuro
dymų amatninkams, ūkinin
kams, daržininkams, šeimy- 
ninkams ir kitiems. Surinko 
J. Laukis, išleido “Lietuva”, 
Chicago, Ill. Kaina $1.50; 
apdaryta—$2.00.

Medicinos Daktaras. Ko
medija vienoj veikmėj, su
lietuvino Vaidevutis, išleido 
“Lietuva”, Chicago, Ill.

Vietines Žinios
Cambridge’iaus policija j ieš

ko pinigų darytojų, kurie pa
leido čia popieros dolerines. 
Tokios dolerinės atsidūrė čia 
net Central Trust kompani
joj. Manoma, kad jų yra ga
na paskleista po šį miestą. 
Pinigas padarytas labai atsa
kančiai.

New England Telephone 
and Telegraph Company įve
dė naujas mokestis už telefo
nus. Jos gerokai augštesnės, 
negu pirma buvo. Vienas ad- 
vokotas iš Wakefieldo G. L. 
Wakefield apskundė kompa
niją už sulaužimą kontrakto. 
Pagal jo tikrinimą teisme 
kompanija galėjusi įvest nau
jas mokestis tik nuo 1912 m.

Publiškos mokyklos atsi
darys 13 rugsėjo, kada prasi
dės priimamieji ekzamenai. 
Ekzamenai į lotyniškas mo
kyklas atsibus publiškoj lo
tyniškoj mokykloj dėl vaikų 
vyriškos lyties vaikam ir pu
bliškoj lotyniškoj mokykloj 
dėl mergaičių—mergaitėms. 
Vidutinių mokyklų (High 
schools) ekzamenai trauksis 
dvi dieni — 13 ir 14 rugsėjo 
normališkoj mokykloj ant 
Huntington avė.

“Laisvės” spaustuvėj gau
namos visokios knygos ir gra
žiausios laiškams popieros su 
puikiausioms kvietkoms.

Dupolicmanu liko peršautu 
ant Harrison square, Dor- 
chesteryj, pirmoj valandoj 
nedėlios ryte. Mat, “juod- 
rankiai” parašė vienai Dor- 
chesterio moteriai laišką, 
reikalaudami 1000 dolerių. 
Policmanai laukė jų ateinant 
pasiimt pinigus. Ant polic- 
manų užpulta, ir pradėta šau
dyt. Manyta, kad tai “juod- 
rankiai”, vienok panedėlyj 
atsibuvo teismas ir šovikai 
prisipažino tikrai šovę į po- 
licmanus, nes manę, kad tai 
“juodrankiai”. Teisėjas ati
dėjo bilos nagrinėjimą kitai 
savaitei. e

Susirinkimas.
D. L. K. Vytauto Draugystės susi

rinkimas atsibus ateinantį nedėldienį, 
3 Rugsėjo (September), 1911 m., L. U. 
Kliubo svetainėj, 339 Broadway, So. 
Boston, Mass.; prasidės 2 vai. po pietų.

Po šiam susirinkimui bus laikomas 
S.L. A. 33-čios kuopos susirinkimas.

Koncertas ir Šokiai.
D. L. K. Vytauto Benas rengia kon

certą ir šokius, kurie atsibus 30 Sep
tember, 1911 m., svetainėje Institute 
Hali, 277 Cambridge st., E.Cambridge, 
Mass. Prasidės 7:30 vai. vakare ir 
trauksis iki vėlai nakties. Iš pradžios 
bus koncertas, o paskui šokiai; šokius 
grąjįs visas Benas.

Visus užprašo D. L. K. Vytauto Beno 
KOMITETAS.

Susivienijimo Lietuvių Šv. Kazimiero 
Draugija parengė puikų pasilinksmini
mą- Balių, kuris atsibus
4 Rugsėjo, (September), Labor 
Day, 1911 m., Odd Fellows Svetai
nėj, 515 Tremont st., Boston,Mass. 
Prasidės 2-rą valandą po pietų ir trauk
sis iki vėlai nakties.

Nuoširdžiai visus užkviečia
KOMITETAS.

Gerbiamieji:—
Aš girdėjau, kad kiek laiko atgal vi

siem žinomas lietuvys agentas p. S. V. 
Alyta pardavinėjo akcijas (sherus) po 
vardu Walker Garrison Spring Co. Aš 
tikiuosi, kad mūsų tautiečiai ne vienas 
tokiu būdu liko nuskriaustas. Pastaruo
ju laiku aš atradau, kad toji kompanija 
dar gyva, ir jeigu kas norėtumėt bent 
dalį savo pinigų atgauti, galit atsišaukt 
ant žemiau nurodyto adreso, ir kaip tik 
susirašys bent 20 tokiu akcijų savinin
kų, bus galima pradėti aarbą. Atsišauk
ti galit netik iš Bostono, bet ir iš visos 
Mass, valstijos. Adresuokit taip:

A. J. BABILIUS,
873 Cambridge st., Cambridge, Mass.

Pirkite Knygutę

“Apie Atskirimo 
Ženklus”!

Visur matai rašte šitokius 
, . : — ; !?()“” ženklus 
tarp žodžių. Jei nori žinot, 
ką jie reiškia, ir kur juos rei
kia statyt, nusipirk minėtą 
knygutę, kuri gaunama tik 
“LAISVĖS“ REDAKCIJOJ

PARSIDUODA geroj vieloj ir 
geram stovyje

9 kambarių NAMAS su 2 virtuvėm 
ir gazu kiekvienam kambaryj. Parduo
dama tik už 1100 dolerių. Atsišaukite pas 

P. Schelfhandt
8 Mitchell St. So. Boston, Mass.

Ar nori sučedyt pinigus?
Kas nori sučėdyt pinigus, tegul ateina 
j naujai uždėtą Grocernę ir Bučernę 
(Meat Market) po num. 581 Main St., 
Cambridgeport, Mass., o viską nusipirks 
2 ir 3c pigiau. Užkviečia M. Bačynskas, 
581 Main St., Cambridgeport, Mass.

TEISINGIAUSI/. IR GERIAUSIA

APT1EKA
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. ŠIDLAUSKAS.

SAMPALUS SIUNČIU UŽ 15c. 
$1.00 VERTES.

Kas prisius 15c. uždengimui persiun
timo lėšų, tas aplaikys 7 auksuotas mo
teriškas špilkas, 3 vyriškas, 12 atvirų 
laiškelių su paveikslais, perstatančiais 
miestus, upes, kalnus, girias ir t. t. ir 
paveikslėlį 1 colio didžio, perstatantj 
puikią merginą bei vaikiną, su auksuotu 
frėmuku. Minėti dalykai yra vertės 1 
dol. Gera proga štorninkams, agentams 
ir visokiems perkupčiams. Reikalauju 
agentų. Atsišaukit tuojaus.

L. J. GECHUS, 
Box 382, - - Vancouver, Wash.

ADVOKATAS
ATLIEKU VISOKIUS REIKALUS 

Nelaimes, Skundus, Reikalavimus, 
Ukėsiškas Popieras, Persiskyri
mus ir visokius teismo dalykus.

lietuviškai 
lenkiškai 
rusiškai 
latviškai

294 Washington St.
Room 738 BOSTON, MASS

APT1EKA somos atsakan- 
-i ■ čiai pagal viso
kius receptus per registruotą aptiekoriyi. 
Užlaikome Cigarų, Sodos ir Visokių 
Saldumynų (kendžių). Atsilankykite!

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

Adresuokit taip:
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užeiga pA^ P. CHAPLIKĄ |
0Užlaiko 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

SO. BOSTON, MASS.

Perkunt žiūrėk, knd butų tn marke, 
o Kaus) teisingu!.

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

Užlaikom didelę

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

Duodam ant bargo ir ant išmokesčio.

812^2 Washington Street 
BOSTON, MASS.

Mūsų agentai: J. A. Peldžius, J. Pocius 
ir J. Pociūnas.
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LIETUVIŠKAI-LENKIŠKAI-RUSIŠKAS 

DAKTARAS
Vienatinis mus tau
tos Medicinos Profe- 
soriufe Massachusetts 
steite. Jau arti 18 
metų, kaip aš pasek
mingai gydau ir at
lieku operacijas. Tė- 
myk!!! Neik jieškot 
manę į aptieką ant
kampo po mano ofisu, bet lipk vienais 
trepais 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 11 ryto, nuo 1 iki 2 po 
piet ir nuo 6 iki 9 vai. vakare.

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

Telephone Richmond 1967-R,

VIENINTELE SĄROVA

Ruskos Degtinės.
Kurie tik rengsite Balius arba vestu

ves, atsišaukite pas mus, o męs prista
tysime Jums už olselio prekes visokių 
gardžiausių gerymų vietinių arba kra- 
javų. Tai vienatinis didžiausis whole
sale Bostone, todėl persitikrinkit!

JOSEPH P. SPANG
579-589 Atlantic Avenue

BOSTON, MASS.
Tai vienatinė vieta, kur galite rast 

geriausį patarnavimą. Pas mus dirba 
lietuvis STANISLOVAS MATCHUS, 
kuris parduos pagal žemiausias prekes. 
Negalint atvažiuot, atrašyk laišką, pa
rašyk, kokių gėrimų ir už kiek nori, o 
męs prisiusime. Laiškus rašykite lie
tuviškai. Pinigus galit siųst kaip pa
rankiau.

Neužmirškit musų adresų ir vardui

Eit tik dvi minutos nuo South Station. 
Atsilankykit visi.

Su pagarba ST. MATCHUS.

SENIAUSIAS RUSIŠKAS

B. L- BERNARD
Praneša, jog jo offisas prie 195 
Dorchester St., So. Boston, Mass., 
yra atdaras nuo 4 iki 5 vai. po 
piet, o prieš tą ar po to laiko tele- 
fonuokite 160 South Boston arba 
524 Roxbury. * Gyvenimo vieta 
19 Gaston St., šalę Warren St., 
Roxbury, Mass,

ZENONAS BUDRECKIS |
KOSTUMIERIŠKAS KRIAUČIUsf

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

24 AMES ST., MONTELLO, MASS, j 
*44444444444444444444444444*444444444444444444444444!*

25c. 
50c. 

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

Egiutero No. 1. 
Egiutero No. 2. 
Zmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mestis 
Trejanka 
Linimentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Balsamas 
Antylakson dėl 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 - - - ‘
Nuo 9 vai. ryte iki 8 vakare. Gyd. dėl nemalimo Pilvo - 

Milteliai apstabdymui 
Galvos Skaudėjimo _ - 

'Įnašai nuo Dantų Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir 

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

pas Vaikus -
Groblevskio Pleisteris 

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

abelnai Skausmo ir Škorbuto $1.25 
Gyduolės ir Mostis nuo Parkų • 

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

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip
gi privalo užlaikyti visada mūsų puikias 
Lietuviškas gyduoles savo Storuose ant 
pardavimo, kad mūsų tautiečiai reika
laudami, galėtų pas savo štorniką nusi- 
Sirkti ir nereikalautų išduoti pinigus 
ovanai kokiems nors apgavikams tose 

apielinkėse. Štornikai, rašykite parei
kalaudami gyduolių, nes iš to geras už
darbis, ir parduokite mūsų tyras Lietu
viškas Gyduoles, kurias męs gvarantuo- 
jame. Rašykite šiuo antrašu:

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

Telephone 4221-M Oxford.
DR. ST. ANDRZEJEWSKI

Vienatinis Lietuviškas Ir Lenkiškas

DENTISTAS
Sugedusius dantis 

pataisome. Skaudan
čius ištraukiame be 
jokio skausmo.

Offiso Valandos:
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F. STROP1ENE
Pabaigusi kursą Womans Medi
cal College, Baltimore, Md.

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

NAUJA LABAI ŽINGEIDI KNYGA 

“Meilės Karštligė” 
Mintjs ir prilyginimai apie dabartinį 
supratimų meiles. Labai naudinga 
kiekvienam, o ypatingai jauniems: mer- 
ginoms ir vaikinams.

aunama pas:
JCTDODIIQ 30 West Broadway . 0 1t\VrU 0, SO. BOSTON, MASS.

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

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

CHARLES A. COOPER 
72 Kilby St., Boston,Mass.
LIETUVIŠKAS AGENTAS
Inšiūrinu 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 apielinkėse. Galit atsišaukti 
ypatiškai, laišku arba per telefoną. 
Ofisso vieta:

873 Cambridge Street
Gyvenimo vieta 69 Clark st 

CAMBRIDGE, MASS.
Telephone Camb. 2642-J

Tai ateikite pas
FALK PHOTO CO.

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

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

FALK PHOTO CO.
767 Washington 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.

"No Work-No 
The Workingman’s 
Problem

Jis tik įsenino šaltį ir paskui 
turėjo gulėti per savaites

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

Rlchter’Io Congo Plllėn yra geros nuo 
viduriu sukietėjimo. 25c. ir 50c.

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

Čia ir PINIGUS jums pasiunčia j visas pasaulio dalis greitai ir pi
giau negu kur kitur. Važiuojantiems Lietuvon parūpinu guberskus paš- 
portus, taipgi ir atvažiuojantiems jokios baimės nėra pereit rubežių 
(gronyčią). Važiuojančius patinku ant stočių Bostone ir New Yorke, 
nes aš užlaikau 2 offisu. Norėdami Pinigų siųst ir pirkt ŠifkorČių, pra
šykit aplikacijos, pridėdami už 2 c. stempą iš jums artimiausio offiso.

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


