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AMERIKOJ.
Bankrotas.

Lawrence, 2 rugsėjo.—Čia 
jaučiasi didelis bankrutas 
miesto ižde. Jame randasi 
tik apie 5,000 dolerių, o utar- 
ninke prigulėjo išmokėt mie
sto darbininkams algas, kas 
liko atidėta iki subatos. Mie
sto taryba nusprendė pasko
linti iš Bostono 175,000 dol. 
miesto reikalams. Kreiptasi 
į gubernatorių Foss’ą, kad 
jis pagelbėtų išsirist Law- 
rence’ui iš bankruto, bet jo
kio atsakymo dar negauta.— 
Kiti stebisi, kad pas Law- 
rence’o lietuvius vieši ban
krutas. Kad ten ir valdžia 
randasi varge.

Išdykę vaikai.
Holyoke, Mass., 3 rugsėjo. 

— Čia padarytas užklausi
mas, iš kokios priežasties 
Elmwoode nukrito estrados 
stogas ir sužeidė 3 mažus 
vaikus ir 3 muzikantus ir 
daugelį griežusių muzikantų 
užgavo. Iki šiol suimti keli 
vaikėzai, kurie, sulyg liudy
tojų tvirtinimo, atšriubavę 
stogą ir pataisę jį taip, kad 
nuo mažiausio sujudinimo jis 
nukristų.
40,000 žmonių be darbo.
. Connecticut valstijos mies

tuose sustojo netoli visos au- 
dinyčios ir liko be darbo 40,- 
000 darbininkų. Laukiama, 
kad po Darbo Dienos (4 rug
sėjo) tūlos vėl atsidarys, bet 
ketinama kol -kas priimti tik 
pusę darbininkų. Tūlos au
diny čios būsiančios uždary
tos iki 11 rugsėjo ir toliau.

O

Dar apie Sinclair’Į.
New York, 4 rugsėjo. — 

Nors dar tikrų darodymų ne
tenka išgirsti iš Upton Sin
clair lūpų apie jo pieną atsi
skirti nuo savo žmonos, vie
nok reporteriams teko suži
not, kad į bylą bus įmaišy
tas besitrankantis po Ameri
ką poetas Harry Kemp. Sa
koma, kad šitas girinis poe
tas turėjęs meiliškus ryšius 
su ponia Sinclair’iene. “Rai
sto” autorius ketina tuoj iš
važiuot į Europą, kaip tik 
gaus persiskirimą. Savo jau
ną sūnų jis ketina išsivežti ir 
atiduoti į kokią nors Vokie
tijos mokyklą. 'Po persiski- 
rimo jis žada vėl vesti, bet 
doresnę moterį. Savo žmo
nos figūrą uis išvesiąs naujai 
sumanytame veikale.

Keleiviai=vag|s.
San Francisco, 4 rugsėjo.— 

Southern Pacific geležinkelio 
valdyba praneša, kad laike 
praėjusių vienų metų iš va
gonų ir iš laivų, priklausan
čių šiai kompanijai, likę pa
vogta šluostikų už 21,000 do
lerių. Mat, dėl parankamo 
buvo kompanijos duodami 
šluostikai prie prausinyčių. 
Netoli trečdalis keliauninkų 
pasiimdavo šluostikus slaptu 
keliu ir išsinešdavo. Tik vie
nu sykiu likę pavogta 100 
šluostikų. Jie buvo taip už
kabinami, kad negalima bū
tų nuimti. Tuomet keleiviai 
išsigudrino juos perpjauti ir 
pasiimti. Kompanija apskel
bė, kad toliau neduos šluos
tikų. Patįs keleiviai juos ga
li pasiimti.

7 nuskendo.
Toledo, Ohio, 2 rugs.— 

Maumee įlankoj nuskendo 
šiandien 7 žmonės sykiu su 
prikrautu sunkenybių laivu 
“Nemo”.
Pasimirė po džiaugsmo.
Frankfort, Ky., 3 rugs.— 

Čia atsibuvo arklių paroda ir 
lenktynės, kuriose dalyvavo 
žinomas Kentucky’s arklių 
augintojas Russell Bailey. Jis 
išlošė kelis praisus (prizus), 
po ko pats urnai pasimirė, ei
damas gatve.

Nukrito iš 150 pėdų 
augščio.

Mineala, L. L, 2 rugs.— 
Jaunas orlaivininkas mėgė
jas James Lester Weeks nu
krito su orlaiviu iš 150 pėdų 
augščio, kada jo mašinos 
motoras “apmirė”. Kada jį 
paėmė nuo žemės, jis buvo 
be sąmonės ir tik paskui at
sipeikėjo. Jis skaudžiai su
sižeidė.

Marso kanalai.
Flagstaff, Ariz. 2 rug.— 

Lowello observatorijos pro
fesoriai rodė čia publikai jų 
nufotografuotus paveikslus, 
perstatančius Marso kanalus. 
Negatyvai likę padaryti nak
čia ir esą aiškesni, negu bent 
kada yra pavykę padaryti 
Marso fotografijas.

Maištas kasyklose.
Clarksville, Ark., 2 rugs. 

Šešių mylių atstume nuo čia 
taip vadinamose Montana 
Coal Mining kasyklose iškilo 
maištas. 2 darbininku liko 
užmuštu. Policija pasiųsta 
padaryt “tvarką”. Apie 
maišto priežastį užtyli repor
teriai.

Plėšikai.
Redding, Cal., 3 rugs. 

Netoli miestelio Lamoine plė
šikai sustabdė greitąjį trau
kinį Southern Pacific gele
žinkelio linijos, iškrėtė kra- 
sos vagoną, paėmė ir atplėšė 
dinamitu Wells Fargo ex- 
preso kompanijos spintą ir 
pabėgo automobiliuj. Poli
cija jieško plėšikų, kalnuose 
prie Californijos ir Oregono 
rubežiaus.

Antagonizmas.
Durant, Okla., 3 rugs. — 

Baltveidis farmeris Horace 
Gribbs liko užmuštas susirė
mime 5 baltveidžių su 5 ni- 
geriais. Ūpas įtemptas ir ga
lima laukti didesnių mušty
nių.

3 nuskendo.
Roebling, N. J., 3 rugs.— 

3 žmonės nuskendo ir 5 iš
vengė mirties, kada 35 pėdų 
ilgio laivukas “Alice” susi
mušė su kitu laivu Delawa
res upėj. Susimušimas bu
vo taip stiprus, kad laivelis 
umu laiku pradėjo grimsti.

50 žmonių užgauta.
Rockaway Beach, 3 rugs. 

-Trūkis 10 vagonų Long 
Islando geležinkelio susimu
šė su kitu trūkiu, taipgi tu
rinčiu 10 vagonų. Liko su
žeista 50 žmonių ir sutrenkta 
apie 1000 žmonių, daugiau
siai moters ir vaikai. Loko
motyvas ir 5 vagonai vieno 
trūkio sutruko. Pašaukta 
policija ir ambulansai iš li- 
gonbučių gelbėt sužeistuo
sius.

Vokietijos laivas svečiuos.
Newport, R. L, 4 rugs.— 

Vokietijos kariškasis laivas 
“Prinzessin Luise” atplaukė 
šiandien į čia iš Halifax, N. 
S. Jis susitiko su kitu Vo
kietijos laivu “Bremen”, ku
ris čia stovi jau keletą dienų.
Studentai=streiklaužiai.

New York, 4 rugs.—Kokis 
tuzinas studentų iš įvairių 
Amerikos augštųjų mokyklų 
atvažiavo laivu “Adriatic” iš 
Europos dovanai. Mat, jie 
šią vasarą 'buvo išvažiavę į 
Europą pasižiūrėt į karaliaus 
vainikavimą ir su kitokiais 
tikslais. Kadangi įvyko mil
žiniškas, laivų darbininkų 
streikas, tad kompanijos su
manė pakviest dirbt Ameri
kos studentus, kurie savo ša
lyj visuomet yra geriausiais 
streiklaužiais. Kompanijų ne
apsirikta. Ant daugelio lai
vų apsiėmė studentai dirbt, 
už ką ne tik dovanai sugrįžo 
jie į Ameriką, o ir pinigų už
sidirbo. Tokie tai Amerikos 
studentai iš Harvardo, Brow- 
no, Western Reserve Univer
sity of Illinois ir Nebraska 
University mokyklų, nes iš 
šitų mokyklų daugiausiai 
streiklaužių buvo.

Nesitaiko.
Chicago, 4 rugs.—Illino- 

jaus centrališkojo geležin
kelio prezidentas pranešė 
tarptautiškosios kalvių uni
jos sekretoriui, kad jis ne
mato galėjimo susitaikyti su 
streikuojančiais minėto ge
ležinkelio dirbtuvės darbi
ninkais. Jis atsisakė atsi
lankyt į darbininkų atstovų 
tarybą, kur jį kvietė.

19 sužeistų.
Newburyport, 4 rugs. — 

Arti Salisbury Beach susidū
rė du elektros karu ir liko 
sužeista 19 žmonių.

9 miršta viešnamy j.
Juncan, Aliaska, 4 rugs.— 

Čia sudegė pereitą naktį 
viešnamis “Juncan Hotel” ir 
McGratho namai. Viešna- 
myj dingo ugnyj 9 žmonės; 
keturių kūnai jau surasti, 
kitų penkių dar jieškoma.

Sapnuoja, kad pati yra 
arklys.

Auderson, Ind., 3 rugs.-' 
Ponia Mollie Smith liko skau
džiai sumušta savo vyro ir 
turėjo kreiptis į daktarą. 
Mat, kada ji miegojo lovoj 
su savo vyru, jis jai kirto 
porą sykių kumščiu per vei
dą. Jis teisinosi, kad jis sap
navo, jog piktas arklys jam 
norėjęs įkąsti ir jis kirtęs 
jam per snukį. Pati jį išbu
dino ir paklausė, kodėl jis 
taip pasielgė, ant ko jis atsa
kė, jog porą ar trejetą dienų 
atgal jis skaitė laikraštyj, 
kad arklys suspardęs kalvį 
laike kaustymo, kas jam ir 
šiąnakt prisisapnavo. Su pa
čia jiedu gražiai sugyveno, 
todėl manoma, kad ištikro 
sapnas buvo mušimo priežas
tim.

PASISKUB1NKIT!
“Laisve” neužilgo pradės eit du 

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

UZSIENYJ.
Cholera ir žmonių tam= 

sumas.
Milan,-3 rugs. — Laikraš

čiai skelbia, kad Italijoj bai
siai siaučia cholera. Minis- 
terių • pirmininkui Giolitti 
pranešta, kad ji viešpatauja 
800 miestelių ir kaimų. Tam
sus valstiečiai tiki, kad val
džia platinanti šitą epidemiją 
ir gelenda ginklu,^ valdinin
kų žudymui. Grięolijos kai
mo valstiečiai užmušė dal
giais mokesčių rinkėją.

Karuzo ir kamorristai.
Viterbo, 1 rugsėjo.—Gar

sus pasaulio tenoras Enrico 
Karuzo atsilankė į teismą, 
kur nagrinėjama kamorristų 
arba “juodrankių” byla. Ka
da dainininkas ėjo iš teismo 
rūmo, vienas kamorristų, 
Corrado Sortino, nulenkė 
prieš jį galvą. Karuzo pa
kėlė kepurę. Mat, jis nuo
latos skusdavosi pas minėtą 
kamorristą, kada tas laikė 
sku tykią.

Didelis gaisras.
Manila, 2 rugs.—Iloidoj į- 

vyko didelis gaisras, sunai
kinęs visą eilę kiniečių pre
kybos namų. Blendies pada
ryta už pusę milijono dole
rių. Netoli pusę tų nuosto
lių uždengs apdraūdos kom
panijos, nes namai buvo ap
drausti.

2 Orlaivininku žuvo.
Troyes, Francūzija, 2 rug

sėjo.—Du Francūzijos orlai
vininku liko užmuštu čia 
šiandien; vienas jų apsvilo, 
kol nukrito žemyn. Vienas 
mirusiųjų orlaivininku buvo 
armijos perdėtinis leitenan
tas de Grailly, kitas—-kapi
tonas de Gamine. Kada de 
Grailly buvo pakilęs gana 
augštai, pasirodė liepsna ant 
jo orlaivio. Mačiusioji pub
lika manė, kad įvyks explio- 
zija. Bet' paskui orlaivis 
pradėjo zigzaguoti ir kristi 
žemyn. Kada jis pasiekė 
žemę, orlaivininkas buvo ne
toli visai sunaikintas, o or
laivis galutinai sugadintas. 
De Gamine buvo garsiu 
Francūzijos orlaivininku. Jis 
nesuvaldė savo orlaivio ir 
nukrito žemyn galva, kuri 
taip susitrenkė, kad orlaivi
ninkas tuoj pasimirė.

Vos išvengtas duelis.
Paryžius, 2 rugs.—Dvi a- 

merikoni—Ludovic de Forest 
Divonne ir Clarkson Potter, 
abi gana turtingos kilmės ir 
žinomos moterų organizaci
jose, buvo galutinai pasiry- 
žusios eit muštis, nes tarp 
jų įvyko aštrus susipykimas. 
Tečiaus pastarosios žinios 
skelbia, kad duelis neįvyk
siąs.

Naujas kelias.
Londonas, 2 rugp. — Pra

nešama, kad Amerikos tur
čius John Hays Hammond 
sumanęs pravest naują gele
žinkelį iš naujų anglių ka
syklų Leinsteryj į Carlow ir 
Comar apylinkes. Tam tik
slui jis organizuoja sindikatą.

Laivai susidūrė.
Tuolon, Francūzija, 4 rug. 

—Francūzijos kariškas lai

vas “Brennus” susidūrė su 
exkursistu laivu “Magali” iš 
Marselio. Mat, kariški lai
vai daro maniovrus ir dauge
lis žmonių norėjo juos ma
tyt, todėl važiavo laivu “Ma
gali” ant jūrių. Pakilo di
delė audra ir nepatėmyta, 
kaip laivai susidūrė. “Ma
gali” liko biauriai sumuštas, 
vienok jis dar spėjo atplauk
ti prie kranto ir išleisti pasa- 
žierius, kurie buvo didelėj 
baimėj.

Prieš karę.
Berlynas, 3 rugs.— Kaize

ris ir jo sekretorius daktaras 
Von Bethmann-Hollweg nu
vyko į Kiel apžiūrėti laivyną. 
Valdiški laikraščiai agituoja 
už karę. Treptow sode soci- 
jalistai turėjo susirinkimą, 
kur dalyvavo 200,000 žmo
nių. Kalbėjo parlamento at
stovai ir šiaip pagarsėję so- 
cijalistų partijos vadovai. 
Kalbėta nuo 10 pagrindų. 
Priimta rezoliucija, griežtai 
pasmerkianti valdžios pasiry
žimą surengti karę ir nutar
ta aštriai pasipriešinti viso
kiai agitacijai už ją.

Vis dar tamsu.
Berlynas, 4 rug.—Daugiau 

negu iki pusnakčio traukėsi 
derybos tarp Vokietijos val
dininkų ir Francūzijos amba
sadoriaus Jules Gambono 
link Morokkos reikalų. Nie
kas nematė, kad Cambon 
būtų atsilankęs nors vienoj 
svetimžemių įstaigoj. Apie 
derybų pasekmę niekas nie
ko nežino, nes laikoma slap
tybėj. Tik gauta žinia į 
Tuoloną (Francūzija), kad 
viskas būtų gatava. Fran
cūzija sumobilizavo savo ka
rišką laivyną taip, kaip dar 
nėra niekad padarius. Lai
vyne randasi 18 kariškų di
delių laivų, 9 šarvuočiai, 25 
povandeniai ir ardantieji lai
vai. Komanduoja juos 4 
viršiausi admirolai ir 8 že
mesni .admirolai. Ant jų 
randasi 1700 perdėtinių ir 
26,907 kareiviai. Vokietija 
irgi nesnaudžia. Jos laivy
nas, susidedantis iš 100 laivų, 
randasi Kielyj. Kaizeris 
pats rytoj jį apžiūrės. Ste
bėtina, kad Vokietijos val
diškos popieros nupuolė taip 
žemai, kaip tai buvo krizio 
mete—1900 m. Ir šiaip vi
sai pramonijos judėjimas ne
paprastai lėtas. Politiškuo
se rateliuose eina gandas, 
kad karė tarp Vokietijos ir 
Francūzijos būtinai įvyksian
ti.

100,000 kiniečių žuvo.
Hankow, Kinija, 5 rugs.— 

Amerikos misijonieriai pra
neša iš Wubu,kad upė Yang
tze taip patvinus, kad žuvę 
100,000 kiniečių. Taipgi di
delis tvanas įvykęs Nganwhei 
apylinkėj. Sunaikintos ne
toli visos vynvuogių planta
cijos. ’

Kova už maistą.
Paryžius, 5 rugs.—Maube- 

uge liko surengta demonstra
cija, kurioj dalyvavo 1500 
žmonių, reikalaujančių mais
to papiginimo. Susiremta su 
policija.

RUSIJOJ.
Telefonas tarp Peterburgo 

ir Berlyno.
Rusų valdžia pradėjo tar

tis su Vokietija apie įsteigi
mą telefono tarp Peterburgo 
ir Berlyno. Tas klausimas 
buvo pakeltas 16 metų atgal, 
bet tūlos aplinkybės,tarp ku
rių ir karas su Japonija, ne
leido tą užmanymą įvykinti. 
Telefoną mano pravesti per 
Vilnių, Varšavą, Lodzių, Ka- 
lišą ir Poznanių. Prūsai rū
pinasi, kad telefonas eitų 
per Vilnių ir Karaliaučių, ka
dangi tas miestas turi didelę 
svarbą iš prekybos atžvilgio. 
Telefonas būsiąs 1700 kilo
metrų ilgio, t. y. ilgiausis 
už visus esančius pasaulyj 
telefonus.

Atrasta auksas.
Sulyg laikraščio “Priamur- 

je” pranešimo, vakarinėje 
Amūro šalyje atrasta daugy
bė aukso. Primityviškas plo
vimo būdas duoda kasdien 
po 5 svarus aukso.

Javų stoka.
Ūkio inspektorius Bodisko, 

kuriam pavesta ištirti Oren- 
burgo ir gretimų g. javų der
lių, atrado labai vargingą val
stiečių padėjimą :nėrą nei ja
vų, nei pinigų, žmonės piau- 
ja paskutinius gyvulius. Var
gas didžiausis.

Cholera.
Astrachaniaus, Kostromos, 

Saratovo gubernijose patė- 
myta choleros epidemija. As
trachaniaus gub. nuo rugpiū- 
čio 1 d. susirgo 14 žm., mirė 
7; Saratovo gub. per tą lai
ką susirgo 9 žm., mirė 4. Ni
kola jevske (Samaros gub.) 
per sąvaitę susirgo 142 žm., 
mirė 89.

Žvaigždžių susiejimas.
Pulkovo observatorija pra

neša, kad rugpiūčio 4 d. IĮ 
vai. naktį turėjusi susijuhgt 
vienon dvi dideli žvaigždi: 
Marsas ir Saturnas. Galima 
buvo tai regėt net paprasta 
akim. Kad tai būtų seno
vėje, tai žmonėms būtų buvę 
iš to daug baisių kalbų; mat, 
Marsas— kovos dievaitis, Sa
turnas — mirties dievaitis; 
taigi jų susijungimas, senų 
žmonių nuomone, lemtų la
bai blogus dalykus.

Mokslų Akademija ir 
Kasso.

Jau skaitytojams žinoma 
apie švietimo ministerio Kas
so sumanymą įsteigti prie 
kai-kurių užsienių universi
tetų prirengiamuosius kur
sus -internatus, vadinamąsias 
seminarijas, kur važiuotų 
ruoštis į profesorius atsižy
mėjusieji baigę Rusijos uni
versitetus studentai. Pažan
gioji rusų visuomenė, profe
sūra ir studentija yra prie
šingi tam sumanymui. Dabar 
tame dalyke ištarė savo nuo
monę ir Peterburgo Mokslų 
Akademija, toji nmčiausioii 
Rusijos įstaiga. Ji vienbal
siai pasmerkė tą Kasso su
manymą, kaipo visai netiku
sį, maža to, kaipo įžeidžiantį 
Rusijos vardą ir garbę. Tą 
savo papeikimą Mokslų Aka
demija išreiškė užklausime į 
švietimo ministeriją, kuria
me kritikuoja tą sumanymą. 
Taigi, anot Mokslų Akade
mijos, tasai sumanymas esąs 
netikęs tuo, kad pratinda
mas studentus tose semina
rijose vienu manymu mąsty
ti, slopįs juose kiekvieno in
dividualizmą (asmeniškasias 
ypatybes); įžeidžiąs gi jis Ru
sijos garbę tuo, kad siųsda
mas studentus mokintis ki
tur, kaip ir rodąs, jog Rusi
jos mokslas taip žemai stovįs, 
kad be užsienių universitetų 
pagelbos negalįs priruošti sa
vo universitetams profesorių.

LIETUVOJ.
PELNAS IŠ LIETUVOS 

MIŠKU- Sulyg valdiškai 
surinktų žinių 1909 metais 
vyriausybė gavo pelno iš jai 
priklausančių miškų: Vil
niaus gub. 1.151.000 rublių, 
Kauno gub. daugiau, kaip 
500.000 rub., ir Gardino gub. 
—2.237.000 rublių. Gryno 
pelno iš Gardino gub. preky
bos miškų vyriausybė gavo 
1.892.000 rub.

PUMPĖNAI (Panevėžio 
aps.). Rugp. mėnesyj čia 
pasimirė Levenių dvaro sa
vininkas p. J. J. Kazakaus- 
kas, buvusis žemiečių virši
ninku. Jo mirties priežastis 
buvusi augimas gerklėj vo
ties. Nuvažiavo jis į Rygą, 
kad padaryt operaciją. Dak
tarai išpiovė votį, bet jis pa
simirė. Jo lavonas liko par
vežtas į dvarą. Nuo pat Pa
nevėžio ėjo procesija. Žmo- 
neliai barstė kelią gėlėmis, 
apgailestaudami jo mirtį. 
Mat, jis nemažai žmonėms 
pėrė kailį 1905 m. ir lig pat 
paskutinės dienos savo gy
venimo. Jo kūnas liko pa
laidotas Niurkonių pobažny- 
tiniam skiepe.

Jonas Pumpėnietis.
DATNUVA, Kauno ap. 

Naktį iš sekmadienio pirma- 
dienin, rugpiūčio ! d., špito
lėje kilo ugnelė, kuri persi
metė netrukus ir ant bažny
čios ir Vildės malūno. Pasi
darbavus^ ugnagesiams dva
rininko Štrautmano ir nuo 
geležinkelio gaisrą numal
šino apie 8 vai. rytą. Špito
lė sudegė su visais zakristijo
no daiktais ir baldais. Baž
nyčia labai apdegė, sudegė 
būtent: stogas, langai, du- 
rįs ir visa, kas buvo presbi
terijoje iš medžio, didysai al
torius ir t. t. Apdegė ir abu 
bokštu, varpai nukrito že
mėn. Graži Datnuvos baž
nyčia pastatyta dar 1773 m. 
tėvų bernardinų.

MIŠKU GAISRAI; Uk
mergės apskrityje, Lukėnų 
apylinkėje, dega miškai ir 
durpės; gaisras apėmęs, a- 
not “S. Z. T.” apie 200 de
šimtinių ploto. Ugnelė įsi
variusi žemėn taip giliai į 
medžių šaknis, kad miškas 
griūna, kaip pakirstas. Ir 
gesinti sunku. Taip-pat de
ga miškai apie Radviliškį, 
Šiaulių ap.

ŠĖTA, Ūkm. ap. Čia ne
seniai atidaryta specijalinė 
moterų rūbų dirbtuvė, kur 
būva priimamos mokinės,no
rinčios išmokti siūti paskuti
nių madų moterų drapanas. 
Dirbtuvės įsteigėjai esą: vie
tinis klebonas ir aptiekinin- 
kas p. Eidrigevičius.

PAPILĖ, Šiaulių ap., Lie
pos 31 d. per pat sumą kilo 
gaisras. Sudegė Sankučio 
gyvenamoji troba ir daržinė 
su kute, kurioje buvo dveja- 
tas karvių. Padegta tyčia 
iš daržinės. Prieš keletą 
dienų Papilės urėdninkas bu
vo gavęs laišką, kur rašoma, 
jog miestą degįs; gyventojai 
labai įbauginti, nemigdavo 
naktimis.

Kadangi buvo tykus _ oras, 
ugnį pasisekė sustabdyti. 
Yra čia gaisrininkų būrelis, 
bet, matyt, dar menkai išsi
lavinę ir gerų mašinų gesini
mui nėra.
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LAISVE

—Pasakyk|tu| man, Rožy
te, ką tu manai apie moterų 
kelines?

—Apie kokias kelines?
—Argi tu dar nežinai? Aš 

noriu išgirsti, ar tu pritari ju 
nešiojimui, ar ne?

—Aš gerai nesuprantu ta
vo klausimo, mama. Sakyk 
aiškiau.

—Nugi šįmet tūlose vieto
se moters buvo pradėjusios 
dėvėt tokius anderokus, kaip 
kelines. Kasžin kaip ten juos 
vadina: haremo anderokai ar 
kaip ten...

—Aha... Dabar suprantu.
—Jeigu supranti, tai kaip 

tu misliji apie tokias kelines: 
ar tu sutiktum jas dėvėt?

—Aš manau, ir tu, mama, 
sutiktum. Juk tai daug pa
rankesnis ir sveikesnis rūbas, 
negu tie, ką dabar moters 
rėdosi.

-Eik, jau eik, Rožyte: vi
si pirštais pradėtų badyti, 
jei pasirodytum ant gatvės. 
Ar neskaitei laikraščiuose ži
nias, kad tūluose miestuose 
net policija turėjo ginti taip 
apsirengusias moteris nuo 
vaikų ir publikos.

—O jei publika atsineštų 
prielankiai, ar tuomet nešio
tum. v

—Žinoma.
—Vadinasi, ne rūbas blo

gas, o publikos ūpas prie jo 
nėra pripratęs. Viską naują 
minia sutinka tokiu-pat būdu.

—Taip,bet ką tu padalysi, 
jei visi bėgs paskui tavęs ir 
juoksis?

—Suprantama, nėra sma
gu matyt bėgant paskui idi- 
jotų būrį ir rėkaujant. Rei
kia būt gana energiškai, kad 
nepaisyt; o tokių moterų ne
atsiranda ganėtinas skait
lius, kad atsilaikyt prieš iš
juokimus. Jei tik būtų pa
našiuose rūbuose pasirodžiu
sios netoli visos moters, tuo
met per vieną sąvaitę minia 
būtų apsipratus su jais ir 
juokingai jai išrodytų mo
ters, dėvinčios anderokus. 
Juk nėra prastesnio rūbo už 
anderoką.

—Teisybę, Rožyte, kalbi. 
Jis tiesiog supančioja moterį. 
Kada nori greičiau pabėgti, 
turi pasiimt viską į rankas ir 
net gėda... Arba bandai bėg
ti ir suklumpi ant vietos. 
Net reikalui esant negali pa
bėgti.

—Teisybę ir tu kalbi, ma
ma. Bet kiek nesveikumo 
jis neša moterims. Juk jis 
nėra pilnai šildančiu rūbu. 
Be to, moters, ėjimą jis su
varžo. Žmogui reikalinga 
gimnastika. Ypač kojos tu
ri dirbt liuosai, kad eidama 
galėtum suteikt valią mus
kulams tobulintis.' Andero- 
kas tam kenkia. Moterį jis 
paalsina ir ji negali toli vaik
ščiot, kas yra būtinai reika
linga žmogaus sveikatai. Jis 
neleidžia moteriai užsiimt ir 
namie tinkama gimnastika.

. —Bepiga vyrams: jie visai 
liuosai gali eit ir užsiimt 
gimnastika. Aš norėčiau būt 
vyru.

—O aš ne. Ir moterims 
gali būt gerai, jei tik jos 
daugiau tarp savęs susižino
tų, jei tik vienybės prisilai
kytų.

—O tu sakiai, kad negerai 
vienai paskui kitą bėgiot?...

—Taip, negerai tuomet, 
jei darbo neatlieki, o be jo
kios naudos bėgioji. Tokios 
bėgiotojos tik viena kitą iš
niekina, nužemina, taip sa
kant, liežuviauti susieina, o 
ne apie ką gerą pasitarti. 
Bet jei jos tvertų savo rim
tas organizacijas, jei jos skai
tytų tuos laikraščius, kuriuo
se tobulesnės moters sandar- 
bininkauja, jei jos steigtų 
dienines virimo, siuvimo, auk
lėjimo ir kitų mokslų mokyk
las ir jose praleistų liuosą 
laiką, tuomet umu laiku mo
tel’s išeitų iš nužeminto sto
vio. Tuomet jos nutartų sy
kį ant visados panaikinti se
noviškus, atgyventus rūbus, 
o pasisiūtų tokius, kurie bū
tų parankus ir sveikatai ne
kenktų.

—Ar tu sakai, kad ande- 
rokas yra senoviškas rūbas?

—Suprantama. Tuose lai
kuose, kada moteris buvo 
pilna vyro verge, jis vertė 
ją nuolatos sėdėt namie, o 
jei kada ji ėjo iš namų, tad 
turėjo užsidėt ilgą rūbą, ku
ris dengė ją nuo pat galvos 
iki kojų. Mat, norima buvo, 
kad kitas vyras neįsižiūrėtų 
į ją ir nematytų, kaip ji se
na. Dabartinis anderokas yra 
tik sutrumpintas senovės rū
bas.

—Ale, mergaite, aš manau, 
kad mums taip ir prisieis jį 
nešioti. Kitokios mados jau 
ir nebus.

—Kaip tai taip? Juk ma
dos mainosi kas metai. Ir 
beabejonės, greitoj ateityj, 
už metų, kitų, nė viena mo
teris mieste nedrįs išeiti ant 
gatvės anderoke. Ji tuomet 
išrodys maišu tarp kitų mo
terų. Galų gale, ir moters 
turės progą netiek bėgiot 
paskui madas. Naujas rūbas 
bus daug lengvesnis pasiūti 
ir mažiau medegos jam rei
kės. Tokiu būdu moterų ap
sirengimas liks pigesnis, kas 
ir vyrams turi patikti.

—Ištikro, būtų gerai, jei 
tie moterų rūbai kiek persi
mainytų.

—Kas-gi to nelaukia? Gir
dėjau, St. Louiso moters nu
stos nešiojusios korsetą. Jei 
taip pasielgtų ir visos moters, 
būtų žymiausis žingsnis jų 
rūbų pagerinime. Korseto 
atmetimas reikalaus kitokių 
rūbų, negu dabar moters ne
šioja. Ir beabejonės, tuomet
haremo anderokai arba jiems 
panašus atsirastų visur, o iš
nyktų tie siauri maišiukai, 
kokius dėvi šįmet motel’s.

Miegos per amžius
Garsus Šveicarijos chemi

kas, profesorius Raoul Pictet, 
išlaikė sušaldytas žuvis per 
6 metus ir tuomet vėl atgai
vino jas. Šitie suspenduoto 
gyvenimo 6 metai nepadarę 
ant žuvių mažiausios žymės 
—kaip ir jos nebūtų gyvenu
sios tuos šešerius metus.

Profesorius Pictet savo pa- 
tirimą nori sunaudot žmonių 
užmigdimui ant ilgų metų ir 
tuomet pasakos apie miegan
čius kunigaikščius liktų gry
na teisybe. Jis skelbia, kad 
užmigdimas žmogaus šalčiu 
duos progą daugelį ligų iš
gydyti.

Jau daug metų, kaip prof. 
Pictet atsižymi bandymais 
su šalčiu, arba, kaip mokyti 
žmonės sako, nepaprastai že
mais temperatūros laipsniais. 
Jis ištyrė, kad labai žema 
temperatūra—žemesnė negu 
100 laipsnių (gradusų) že
miau zero—yra labai pasek
minga užkrečiamų ligų gy
dyme, pav., džiovos, difteri- 
jos ir kitų.

Rodytųs, kad nė vienas li
gonis neatlaikytų daugiau 
kaip 100 laipsnių šalčio, bet 
profesorius padaro tai gali
mu daiktu. Jis atrado, kad 
biauriausį šaltį pagimdo šilu
mos puolimas nuo 40 laipsnio 
augščiau zero iki 40-to laips
nio žemiau zero. Kada šitas 
stovis praslenka, tad šilumos 
(arba šalčio, jei jums taip aiš
kiau) spinduliai lengviau per
eina per žmogaus kūną ir ki
tokius kūnus, negu x-rays 
(x-spinduliai).

Profesorius Pictet įdeda 
savo pacijentą į apskritą in
dą, kur jokiu būdu negali 
įeit oras. Pacijentą jis su
vynioja saugiai į kailį. Indas 
lieka apvilktas ir po užvalka
lu padedamos tokios chemiš
kos medegos, kurios sutveria 
200 laipsnių šalčio. Storas 
kailis apsaugoja kūną nuo 
sugadinimų jo odos šalčio 
spinduliais, bet tie spindu
liai vistiek pasiekia jį per kai
lį, vienok nepadaro jokio 
skausmo. Umu laiku jie su
naikina ligų bakterijas, iš
vysto visas gyvumo jiegas ir 
pagimdo nepaprastą apetitą. 
Betirinėdamas savo išradi
mą, profesorius sušaldė tokiu 
būdu daugelį gyvūnų ir ne
toli visi jie liko atgaivinti. 
Kada jam pasisekė atgaivin
ti žuvį po 6 metų, tad jis li
ko užtikrintas, jog savo išti- 
rimą pilnai galės pernešt ant 
žmonių.

Prieš sušaldysiant reikia 
pereiti šiokį tokį kentėjimą. 
Taip sušaldytoji žuvis buvo 
laikoma tūlą laiką be mais
to ir tamsoj, kol profesorius 
suspendavo jos gyvastį.

Jeigu šitą mokslo išradimą 
galima bus panaudot žmonių 
gyvenime, tuomet įvyks ja
me milžiniška revoliucija. 
Tie žmonės, kas nenorės gy
vent šiame amžiuj, galės būt 
sušaldyti ir miegos iki toli
mos ateities.

Žmogus liks užmigdytas 
šioj politiškos kovos, ekono
miško mišinio ir visuomeniš
kų ligų gadynėj ir prisikels 
brolystės, sveikatos ir laimės 
laikuose. Šiandien žmogus 
prieš savo miegą lieka nu
vargintas, užnuodytas ir su- 
skaudintas bjauriausiam dar
be ant gatvės ir kitur, nes 
tik tūli žmonės turi visą pa
saulį savo rankose. Kada jis 
prisikels iš savo ilgo miego, 
jis atras blizgančias gatves, 
kuriomis galės vaikščiot ir 
važinėtis; jis galės pasiekti 
norimas vietas, karu trūkiu 
arba orlaiviu be jokių kliūčių.

Vietoj nelaimingų arklių, 
kovojančių, mirštančių ir 

1 platinančių ligas gatvėse, :

prisikėlusis žmogus atras vi
sur mašinų krutėjimą ir dar
bą, o žmogus bus jų valdy
toju.

Jis neatras skurdo, ligas 
platinančių vuodų ir musių. 
Kiekvienas žmogus turės 
gražią šviesą, tyrą orą ir čy- 
stą vandenį. Nebus tokio su
rėdymo, kuriame žmogus 
žmogų išnaudotų ir muštų 
lazda.

Reikia manyt, didelė žmo
nių dalis pasiduos tokiam 
miegui, kad prisikelt laimin
goj, šviesioj ateityj. O tie, 
kas turės progą nemiegot, 
tobulįs gyvenimą ir liks am
žinai neužmirštamais ateities 
kareiviais.

Prisikėlusieji išvys prieš 
save tą pasakiškąją šalį, apie 
kurią tik sapnuoti pirma ga
lėjo. Galima tikėtis, kad H. 
G. Wellso apysaka “Kada 
miegotojas atsibudo” liks 
gryna teisybe.

Genių dede.
Turbūt, jus esate skaitę 

knygutę “Genių dėdė”, ku
rioj nuosekliai parodoma, 
kaip Rusijos „valdžia skriau
džia nepanešamais mokes
čiais varguolių klesą. Dar 
geresnio “Genių dėdės” rei
kėtų aiškiam išpasakojimui, 
kaip neteisingai yra renkami 
mokesčiai Amerikoj, toj “pa
čių žmonių valdomoj” šalyj.

Kad užkirsti kelią netei
singam mokesčių rinkimui, 
šįmet liko įnešta Massachu
setts ir New Yorko valstijo
se, kad įvest mokesčius nuo 
pelno. Tuoj keletas gerai ap
mokėtų advokatų pasidarba
vo, kad tokiai nuomonei ne
leist plėtotis.

Žinoma, ne visuomet taip 
bus, kad silpniausio pečiai 
būtų apkrauti sunkiausia 
našta. Bet kol visuomenė ne
moka pati rūpintis savo rei
kalais, tūli sutvėrimai nau
dojasi iš progos.

Neprošalį bus supažindinti 
skaitytojus su dalyku pla
čiau.

Da- 
liko

zmo-

*
Senovėj skaitėsi tas galin

gu, kuris buvo drūtas arba 
turėjo savo komandoj skait
lingą kareivių skaitlių, 
bar didžiausia galybe 
turtas.

Ir šioj šalyj turtingi
nės yra galingais žmonėmis. 
Ką senovėj žmonės atlikda
vo savo kūno pajiega ir ka
reivių pagelba, tą šiandien 
atlieka turtingi žmonės do
leriais. Doleris yra geras ka
reivis: valgyt jis neprašo, 
girtas nesugrįžta ir iš kazar- 
mos nepabėga. Negana to, 
kad nieko nelėšuoja jo už
laikymas, jis pats pagimdo 
dar mažą kareiviuką — pro
centus, jei atsakančiai yra 
padėtas.

Doleris pramuša kelią Lo- 
rimeriui į Jungtinių Valstijų 
senatą; išteisina geležies, ta
bako ir kitokius trustus; pa
sodina į kalėjimą Haywoodą 
ir McNamarą.

Turtui yra priešingi mo
kesčiai nuo pelno, tai yra to
kie mokesčiai, kurie verstų 
daugiau pelnantį nuo savo 
turto daugiau ir mokesčių 
mokėt, pav., jūsų dirbtuvė 
duoda jums pelno 5000 kas 
metai, o kito dirbtuvė duoda 
jam pelno 10000—seka, kad 
jis turėtų bent du sykiu mo
kėt daugiau, negu tu.

Iki šiol tokių mokesčių ne
įveda, nes turtas galingas ir 
jis neleidžia įvest.

* **
Gyventojai turi susivienyt 

į skaitlingą opoziciją prieš 
dabartinius mokesčius, kad 
įvedus mokesčius nuopelno; 
reikia būtinai nuimti nuo ne-

turtingų žmonių pečiu tuos 
mokesčius, kurie renkami 
yra šalies reikalams ir ku
riuos vargšai išmoka mato
mu ir nematomu keliu, pra
dedant nuo randos, baigiant 
atsilyginimais už gazą.

Reikia neužmiršti, kad su
rinktieji mokesčiai yra išlei
džiami valdžios užlaikymui. 
Neužmirškite ir to, jog da
bartine valdžia yra užlaikoma 
savasties a p g i n i m u i ir 
apginimui žmonių, savo tur
tu besidžiaugiančiu.

Didesnis turtas reikalauja 
daugiau apginimo, — todėl 
juo kas daugiau turto turi, 
tuo daugiau mokesčiu nuo jo 
reikėtų imti.

Jeigu ponas Astor, kuris 
turi už 50 milijonu doleriu 
namu ant Manhattan Islando 
(New York), nori apsaugoti 
nuo ugnies, t. y. nori gaut 
iš apdraudos kompanijų 
tiek pinigu, kiek jo namai 
yra verti, jis turi mokė£ toms 
kompanijoms 50 kartu dau
giau, negu tas, kuris apsau
goja tik 1 milijono vertės na
mus.

Jungtinės Valstijos užlai
ko laivyną, armiją ir polici
ją, kad apginti pono Astoro 
savastį nuo pasikėsinimo ant 
jos. Ir argi jis neturėtu mo
kėt 50 kartu daugiau mokes
čiu, negu tas, kuris tik mili
joninę savastį turi?

Bet ant nelaimės, ponas 
Astor, kaip ir daugelis pana
šiu, nemoka nė dolerio mo
kesčiu šios šalies valdžios 
užlaikymui. Jis gyvena už 
3000 myliu, Londone, paima 
bent 5 ar 6 milijonus doleriu 
kas metai iš New Yorko, pra
leidžia arba į “biznį” juos 
įdeda Anglijoj ir be pasiprie
šinimo moka ten mokesčius 
nuo pelno, kurie eina Angli
jos laivyno ir armijos užlai
kymui, galinčios vėliau ar 
anksčiau šią šalį užpulti.

Kaip matote,- turčiai, vi
suomet mėgstanti garsintis 
karštais patrijotais, palieka 
savo šalį silpnybėj, ir jos vi
sa tvarka ir apsiginimas už- 
kraujamas ant beturčiu ir tik 
vidutiniškai pasiturinčiu.

Nelaikykite šunų 
ir kačių!

praeivio.

žinios iš

Kaip ten nebūtu, o Jungti
niu Valstijų balsuotojai turi 
ateiti į protą ir suprast, jog 
ju renkamieji šalies tvarkda
riai daro didelę skriudą šiai 
šaliai, jog jie yra šios šalies 
gyventoju priešais. Balsuo
tojai turi išrinkt tokius tvark
darius, kurie įstatymais įves
tu mokesčius nuo pelno.

Suprantama, kad mažai 
pelno turinti žmonės neturi 
būt apkrauti mokesčiais.. 
Taipgi mažiau ju turi mokėt 
tie, kas savo protu, rankom, 
kokiu-nors gabumu pats už
dirba. Kur-kas didesni mo
kesčiai turi būt uždėti ant 
tu, kas iš savo turto, be žy- 
maus aktuališko darbo gau
na nemažą pelną.

Reikėtų Hoi’s sykį balsuo
tojams nustot buvus aklais, 
kurie apsiima bile kokią sun- ■ 
kenybę traukti.

Su arkliu sulygino.
“Vincai”, tarė pasididžia

vimo pilna pati, “ar tu nie
kad nepagalvoji, kad mane 
gali pavogti, kada tu kur- 
nors išeini?

“Taip”, atsąkė nelaimin
gas vyras, pakėlęs galvą aug- 
štyn. “Pereitą sąvaitę į ma
ne buvo baimė biskį įsimetus, 
kada šioj apylinkėj slapstėsi 
arkliavagis”.

Negali būt bjauresni.
Saulius: — “Te jums ciga

rą. Tik aš bijau, kad jis ne
būtų prastesnis, negu aną 
sykį duotasis”.

Kaulius:—“Nemislyk, Ta- 
mista: jokiu būdu bjauresni

Tuli žmonės ilgai negali 
atsikratyt nuo senovės pa
pročių. Vienas tokių papro
čių yra šunų ir kačių laiky
mas. Gal, tie gyvuliai rei
kalingesni yra kiek kaimuo
se, bet mieste jie yra ne tik 
nereikalingi, o tiesiog blė- 
dingi. Žmogaus protas jau 
išrado geresnius įrankius nuo 
vagių, pelių ir žiurkių apsi- 
ginimui, negu šunį ir katę. 
Tankiai žmogus, pasitikintis 
ant šitų gyvulių, lieka skau
džiai nuskriaustas, o ir patįs 
gyvuliai jį skriaudžia.

Kačių ir šunų gadyYiė jau 
atgyveno. Kur-kas pigiau 
galima nusipirkti prietaisas 
nuo vagių apsisaugojimui ir 
pelių ir žiurkių išgaudymui, 
negm atsieina šuns bei katės 
užlaikymas. Nupirktosios 
prietaisos negązdįs žmogaus 
pavojum ir nepadarys skriau
dos savininkui.

Jus sakote, kad šuo yra 
geru žmogaus draugu, kad 
jūsų šuo niekad nesukandžios 
vaiko ir neužpuls 
Gal būt, kad taip, 
būt ir kitaip.

Kas diena ateina
įvairių miestų apie šunų su- 
kandžiojimą vaikų ir užpuo
limą ant moterų. Taip skai
tome žinią iš New Yorko, 
kur sakoma, jog centrališka- 
me sode likę nušauti 3 šunes 
po sukandžiojimo daugelio 
žmonių. Mergaitė ir vaikas 
likę baisiai apkramtyti.

Ir šitokios žinios yra ne- 
naujiena.

Miestų valdžia draudžia 
žmonėms nešiotis lazdas ir 
revolverius, o nedraudžia lai
kyt šunis, kurie nuolatos už
puldinėja ant žmonių.

Ir jūsų gerasis šuo gali bi
le dieną apkandžioti keno- 
nors vaiką arba moterį. Kito 
šuo gali padaryti taip-pat su 
jūsų vaikais, žmona ir jumis 
pačiu.

Be to, šunes labai tankiai 
pasiunta. Šį pavasarį pasiu
tęs šuo apdraskė vaikus ir 
policmaną Bostono vienos 
mokyklos kieme. Mieste šuo 
kur kas greičiau pasiunta, 
negu kaime, tadėl negalite 
tikrinti, kad jūsų šuo nepa
sius ir neapries jūsų vaikus 
arba kitus žmones ant gat
vės. Abelnai mieste visi gy
vūnai užsikrečia gana grei
tai įvairiomis ligomis. Ypač 
daug ligų išnešioja po namus 
šunes ir katės.

Štai skaitome žinią iš 
Woodbridge, N. J., apie tai, 
kad Jokūbo Schwenzer’o 
(Švencer) šuo laižęs savo ga- 
spadoriaus ranką ir užkrė
tęs jį hydrofobija, nuo ko 
Automobilių Taisymo ir Įran
kių kompanijos prezidentas 
Jokūbas Schwenzer seredoj 
pasimiręs. Ligonis nežinojo, 
kad jis turi hydrofobiją ir 
tikrino, jog serga pneumoni
ja. Už kelių dienų tas pats 
šuo įkando Schwenzero žmo
nai į ranką ir ji tuoj apsirgo. 
Tuomet šuo liko užmuštas ir 
jo galva paimta tirinėt į val- 
stijinę sveikatos labaratoriją 
Trentone. Pasirodė, kad šuo 
sirgo hydrofobija. Schwen
zero vaikai su juo žaidė ir jis 
gavo laižyti jų nuogas kojas, 
nuo ko jie irgi apsirgo. Prieš 
pastaruosius ligonius pavar
tota Pasteuro metodą ir jie 
išgydyti.

Neseniai Bostono policija 
jieškojo šuniuko, kuris užkrė
tė džiova keletą vaikų ir pa
bėgo iš namų.

Tie žmonės, kas nežino apie 
nuodų veikmę, gali manyt, 
jog jiems niekad neprisieina 
apsirgt ir mirt iš šunų ir ka
čių dėkos. Jie leidžia savo

vaikams žaisti su katėm, o 
ypač su šunimis, kurie laižo 
vaikų bumas ir neretai įkan
da jiems. Patįs suaugusieji 
neretai glosto šunį bei katę 
ir leidžia ląižyt savo veidą ir 
rankas. Žinoma, jei juos ir 
užkrečia kokiom ligom šitie 
gyvuliai, jie nesupranta ir 
mano, kad liga taip kokiu- 
nors keliu atvyko.

Šunes ir katės yra dauge
lio ligų priežastim ir nuvaro 
į kapą tūkstančius žmonių.

Į jų niaukus prisiveisia 
įvairių bakterijų, ir reikėtų 
juos kas diena mazgo t kar- 
boliaus rūgštim, kad išvalyt, 
o tokis mazgojimas skaudin
tų jų kailį. Nuo pasiutimo, 
užsikrėtimo džiova ir kitom 
ligom vargiai galite sulaikyt 
kates ir šunis, visur kišan
čius savo snukį ir visur lan
dančius.

Ir kam -gi jums laikyti sa
vo namuose pavojų, kada ir 
be to vos tik spėjate gintis 
nuo ligų ir susižeidimų? Kam- 
gi mieste jums yra reikalin
ga katė ir šuo, ypač šuo, ku
ris tik nešvarumu tarnauja 
jūsų bute?

Jeigu turite nors kiek dau
giau proto, negu tas šuo ir 
katė, tad pasiskubinkite pra
šalint tuos gyvulius iš savo 
buto.

Kad kojas ne
skaudėtų.

Daugelis skundžiasi, kad 
po ilgo vaikščiojimo, namų 
darbo bei stovėjimo ant kojų 
dirbtuvėj labai pailsta ir jau
čia kojose skaudėjimą. Taip 
atsitinka ačiū kojų apleidi
mui. Jos gana daug dirba 
vaikščiojant, todėl nemažai 
sušįla. Reikia jas bent sy
kį ar du, jei nedaugiau, die
noj numazgot. Jei kojos ap- 
sineša prakaitu ir lieka ne
numazgotos, jose atsiranda 
karštis, kurį pagimdo besi
veržiantis naujas prakaitas, 
neatrandantis išėjimo per 
sutirštėjusį prakaitą ant ko
jos odos. Iš tos priežasties 
nuo mažiausio ėjimo kojos 
lieka šlapios ir stebėtinai 
greitai pailsta. Žinoma, iš 
to seka ir daugelis kitų kojų 
ligų.

Mazgoti kojas reikia šil
tam vandenyj ir tik laipsniš
kai galite jį daryt vis "šaltes
niu ir šaltesniu, kol, galų 
gale, neįprasite į visai šaltą.

Neprošalį į vandenį įdėt 
paprastos druskos.

Pančekas reikia mainyt 
kas diena, o jei turite progą, 
kas pusė dienos.

Niekad nenešiokite tokių 
čeverykų, kurie spaustų jūsų 
koją.

Geriau nešiot čeverykus 
be aulukų, negu su jais.

Nebūkite visą laiką apsi
avę čeverykais, nes jie dau
giausiai paalsina kojas.

Turėkite namie drabužines 
šliures, kurias ir avėkite, kaip 
tik nereikia cįpverykų. Jos 
netinka ėjimui ant gatvės, 
bet namuose yra geriausiu 
kojų apsaugotoju. Nėra rei
kalo jas avėti ilgai? bent lai
te pietų, vakarienės ar šiaip 
aent porą, trejatą sykių die
noj po 10 minutų gerai nusi
imt čeverykus ir apsiaut jas. 
Po kiekvieno ilgo vaikščioji
mo, kaip tik sugrįžtate na
mo, meskite šalin čeverykus 
ir apsiaukite jasv

Moterims yra padaryti 
drabužiniai čeverykai ir 
vaikščiojimui. Jie daug svei
kesni kojom, negu odiniai.

Tik jokiu būdu nereikia 
vaikščiot bašam arba vieno
se pančekose. Ne tik, kad 
tai būtų nesveika, o etiketai 
priešinga. Tik maži vaikai 
gali būt namie basi arba vie
nose pančekose. Nei vyrai, 
nei moters neturi daleisti sau 
naudotis vaikų tiesa. Vie
nose pančekose galite pasi
likt tik tadą, jei atsigulsite 
ant sofos.
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ŠMĖKLOS.
Pas Adomą Pluokštį susirinko, kaip 

ir kas vakaras, keletas svečių ir susėdo 
prie stalo virtuvėj. Jos aprūkusios ir deg
tukais išbraižytos sienos, rodos, liepte lie- 

' pia paimti dar vieną degtuką ir padaryti 
dar vieną naują brūkšnį. Luby kampuo
se kabo vortinkliuose numirusios musės. 
Keletas jų ir ant vidurio Įubų laikosi, pa
skutinėmis kojomis įsikibusios, o galvas 
nuleidusios žemyn. Pluokštis pasakoja 
švečiams, kad pas jį musės nesilaiko, nors 
jų milijonai prilėktų. Turbūt, joms ne
patinka perdaug troškus oras, tabako dū
mai, svaiginančių gėrimų kvapas, kurių 
nestoka Adomo Pluokščio bute.

“O kur kaziros?” paklausė tamsaus 
veido sudžiūvęs žmogus, leisdamas tirštų 
dūmų sriovę iš burnos. Čia jis išsišiepė 
ir apsilaižė. Pajuodę ir ištrupėję jo dan- 
tįs dar labiau gadino veidą.

“Regis, pas Stasį yra,” atsiliepė abe
jojančiu balsu Jonas Poškus.

Stasys pradėjo čiupinėtis po kišenius. 
Jis labai lėtas. Veidas jo šviesus, bet taip 
išblyškęs ir atbukęs, kad, rodos, jame 
nėra kraujo lašelio.

“O gal, ir moters prisidės?” paklausė 
Šabinskas.

“Et, prasidėsi tu čia su bobomis. Be
ne jos turi pinigų,” kalbėjo Pluokštis, im
damas kortas nuo Stasio. “Kam dalyt?” 
paklausė jis..

“Dalyk tu, lai eina iš eilės”.
Nedidelės lemputės liepsna buvo tiek 

išsukta, kad vienas stiklo kraštas visai 
prirūko. Šeimininkas patėmijp tai ir vi
sai ją prisuko.

“Na, Šiauly, užbaigk tu apie tas 
šmėklas,” kreipėsi į Vincą Šiaulį Adomas.

“Taigi, kaip pereitą kartą pasakojau, 
buvo tai senos kapinės... O kam dabar 
leisti?...

“Stasys leis.”
“Suprantama, mažai kas žinojo, kad 

tai kapinės, nes tik vienas senas ąžuolinis 
kryžius beriogsojo, o ir tas pats buvo nu
krypęs, nepamenu, rodos, į vakarų pusę... 
Čirvų devynakę... Sako, retkarčiais ten 
dar kavojusios mergos nužudytus vaikus. 
Ir jus negalite sau persistatyt... Ko lauki, 
Jonai? Duok... kaip ten šiurkštų buvo 
vakare eit vienam.”

“Bubu karalienė”
“Kaip jau sakiau, važiuoja kartą ma

no tėvas su malkom pro-pat šalį tų kapi
nių. Buvo naktis. Arkliai stapt, ir nė iš 
vietos. Prunkščia, baidosi, kada varai... 
Vynų kojinys... Užmiršau pasakyt, kad 
tai buvo žiemos laikas. Sako, toki spiegai 
buvę, kad tvoros braškėjo, o sniego iki 
kelių.

“Bubu tūzas.”
“Gerai, varyk toliau.”
“Gilių karalius... Išlipo mano tėvas 

iš vežimo arba, kaip čia jums pasakyt, iš 
rogių, apėjo aplinkui, apžiūrėjo—nieko nė
ra. Nusispiovė, sėdo vėl ant malkų ir su
drožė arkliams, o jie vis nė iš vietos. Dėl 
Dievo mieliausio, tarė tėvas ir dar sykį iš
lipo. Tik ki-ki-ki, kasžin kas prasijuokė 
ant kalno ir vėl tyla... Adomai, dėk 25 
centus. Gerai... Išsigando, galite suprast, 
persižegnojo, sukalbėjo “Sveika Marija” 
ir vėl sukirto arkliams... Vynų tūzas... 
Ir žinote, jie ėmė eit, kaip būtų nieko ne
atsitikę.”

“Gilių dešimtakė,” sumurmėjo Stasys 
ir tarė: “Tai ne tiek stebėtina. Bet pas 
mus ant vieno kalno kas nedėldienis šiau- 
čius čeverykus siūdavo prie seno ąžuolo 
atsisėdęs. Sako, kaip tik dvylikta dienos, 
tuoj jis ir kala. Mat, kokis-tai Tamošius 
užsimušęs ten, nedėlioj medį bekirsdamas. 
Sako, įo dvasia ir vaidinasi.

“Čirvų karalius”.
“Vynų devynakė.”
“Mūsų apylinkėj”, pasakojo tamsaus 

veido žmogus,” baisiai klaidindavo. Sako, 
eini paprastu, seniai žinomu keliu, o, žiū
rėk, jau vėl atgal begrįžtąs arba link ka
pinių betraukiąs. Pagojų kaime yra labai 
senas klojimas. Sako, nepasijusi, kaip 
ten ir atsidūręs. Eini, sako, tiesiai na
mo... Gilių karalius... Sako, matai prieš 
save savo kaimą. Ir, sako, eini, eini, o 
vis galo, sako, nėra. Kada jau pavargsti 
ir negali eiti, sako, tai pamatai prieš save 
baisius triobėsius, sako. Vo tai ir yra tas 
senasis klojimas.”

“Ko tu užsnūdai, Jonai? Gerk stik
lą alaus ir vėl leisk. Mažu, dar atsigrąji- 
si.”

“Kur čia atsigrąjisi, kad sukate.”
“Niekas čia nesuka... Čirvų tū

zas”...
“Beabejonės, jus nežinote, kad pas

mus yra pusėtinas dvariukas”, prabilo Ša
binskas... “Ponas to dvaro gyvena pras
tuose namuose prie-pat upės... Gilių ka
ralienė... Netoli nuo ten yra augštokas 
kauburas, kur stovi gražus balti namai. 
Juose niekas negyvena. Sako, seniau gy
venęs ten ponas. Turėjęs jis daug viso
kių mergų ir likę keli kūdikiai užkasti mi
nėtame name. Įsimetęs, sako, velnias į 
to namo kaminą. Sako, kaip tik pasilie
ka vienas žmogus tuose namuose, tuoj 
pradeda kristi žemyn plytos iš kamino, 
girdisi švilpimas, stenėjimas ir dejavimas. 
Sako, ponas kelis sykius vežęs kunigą 
šventinti tų namų ir vis nieko negelbėję. 
Net kanauninkas... Vynų kojinys... buvęs 
ir tai nieko nepadaręs. Sako, ir išgriaut 
tą namą niekas neapsiima.”

' —_J_----------------------

Simas Dargis, kuris vakar pralošė vi
sus savo pinigus ir susipešė su kitais loši
kais, sumanė įskųsti juos policijai.

Kada pas Adomą Pluokštį lošikai pil
nai įsikarščiavo ir ėmė atydžiau tėmyt, 
kad kuris neapsuktų, pasigirdo keno-tai 
žingsniai už durių.

Barkšt, barkšt, barkšt, į duris.
“Kas čia?” klausia Pluokštis.
“Policija,” atsiliepia balsas.
Kur dėtis? Visi žino, kad už lošimą 

iš pinigų areštuos. Teisintis nėra kaip, o 
juk ir neklausys.

’ “Lipkite per langą ir šliaužkite ryna 
žemyn!” sukomandavo Pluokštis.

Visi kaip vienas leidosi prie lango ir, 
tartum katinai, be jokios baimės kiekvie
nas siekė ryną (tUūbą), kuri buvo padary
ta vandens nubėgimui nuo stogo, ir šliau
žė žemyn. Bet ir kieme policija gali pa
gaut. Ant laimės pastebėtas Skatikienės 
mažas vištininkas kieme. Visi nudireno 
ten ir pasislėpė. Vištos, sulaukusios sve- 
čių-nebuvėlių, pradėjo kvakždėt, kas iš
budino Skatikienę, seną žmonelę, kuri mie
gojo savo bute vienų viena. Atsistojo ji 
prie lango ir ilgai žiūrėjo į vištininką, bet 
per nakties tamsą nieko nematė.

Po kokio pusvalandžio Pluokštis ati
darė langą ir pradėjo šaukti: “Vyrai, jau 
galite grįžti!” Šaukė taip tyliai, kad nie
kas pašalinis negalėjo suprast, kame rei
kalas.

“Vyrai” ėmė ristis iš mažo vištinin- 
kėlio ir artintis prie lango.

“Kitaip neišeina,” kalbėjo pašnibž
domis Pluokštis, “kaip tik lipt atgal per 
langą, nes aplinkui namai ir į gatvę jokiu 
būdu neišeisite.”

“Kad tave velniai!” keikė atsipeikė
jęs Jonas Poškus.

“Tylėk!” malšino jį tamsaus veido 
žmogus. “Dar Stasys vištininke.”

Kva-kva, kva, kva, sukvagždėjo di
delė višta, išlėkdama iš vištininko. Mat, 
Stasys ją išgązdino.

Skatikienė pribėgo žiūrėt prie lango 
ir pamatė žmogų, lendantį iš vištininko.

“Dievuliau tu mano!” sudejavo ji. 
“Vištytes mano išvogs...”

Ji atidarė langą, kad riktelėti į vagį, 
bet, aure! Ji išvydo ant rynos net 3 žmo
nes. Mat, lošikai šliaužė augštyn pagal 
Pluokščio paliepimą. Išgąstis jos buvo 
neapsakoma. Jai rodės, kad tie žmonės 
ir už namą didesni.

Skatikienė tiek buvo išgązdinta šmėk
lomis, kad nė vagies, nė žmogžudžio ji 
tiek nebijojo, kaip šmėklų. Ypač nakčia 
ji bijojo ir koją iš savo buto iškelti. To
dėl nestebėtina, kad ir šį sykį ji krito į lo
vą, užsidengė apklode galvą, drebėjo visa, 
kaip apušies lapas, ir be sustojimo kalbė
jo įvairias maldeles.

Ant rytojaus ji nuėjo į vištininką ir 
persitikrino, jog ne vagių būta. Ji taip ir 
įtikėjo, kad vaidinosi. Pasklydo gandas 
apie tai gana plačiai. Lošikai gi tylėjo iš 
gėdos ir juokėsi iš Skatikienės šmėklų.

Tarptautiški žodžiai.
Aromatas, gardus augmenų kve

pėjimas, tankiai turintis kaip būtų šiltą 
ypatybę; gardus bile kokio daikto kvepė
jimas.

Aromatiškas, gardžiai kvepian
tis; turintis kaip būtų šiltą gardų kvepė
jimą.

Arą kas, Rytinėj Indijoj taip vadi
na visus svaiginančius gėrimus, o ypač iš 
kokūso (cocoanut) padarytus; tas žodis 
yra vartojamas visose kalbose; lietuviai 
araku vadina aštrius svaiginančius gėri
mus.

Areštas, sustabdymas; sulaikymas; 
suėmimas.

Areštuoti, sustabdyti; sulaikyti; 
suimti.

Už keturių sienų.
Labai svarbiu šeimyniško 

gyvenimo klausimu yra su
teikimas pačiai šiokios-tokios 
išeigos po jos sunkaus dienos 
darbo namuose.

Už tokią išeigą kįla nema
žai barnių, įvedančių vyrą į 
piktumą, o pačią privarančių 
prie ašarų. Kaip vyras, taip 
ir pati turi savo teisingus ar
gumentus šituose ginčuose.

Vyras tankiausiai sugrįžta 
iš darbo pavargęs; jis auka
vo savo jiegas, kad uždirbti 
sau ir šeimynai pragyvenimą. 
Neretai jo visi nervai suskau- 
dinti, smegenįs sunkios. Jis 
turi gaut namie atsakantį pa
silsi. Būtų gyvuliška versti 
jį rėdytis ir eit sykiu su pa
čia į teatrą arba kur kitur ir 
prabūt kelias valandas. Juk 
tuomet jis netik kad dar la
biau pavargtų, o ir išsimie
got neliktų kada jam. Rei
kia neužmiršti, kad mūsų 
amžiuj eina smarki konku
rencija, ir jei vyras nenori 
atsilikti nuo kitų, jei jis yra 
pasiryžęs pasiekti dar geres
nį stovį savo darbe, jis turi 
atsakančiai išsimiegot ir pa
valgyt, kad atlaikyt konku
renciją su kitais. Jei pati, 
nepaisydama ant jo pasiryži
mo pasiekt laimę, traukia jį 
iš namų, tad ji pasirodo ne
branginančia ir nesuprantan
čia jo pasiryžimų, jo darbo ir 
jo paties.

Kaip matote, vyras turi 
tiesą pykti, jei jo pati skun
džiasi, jog jis niekur su ja 
neišeina po darbo valandų.

Iš kitos pusės paėmus, pa
ti dirba nuo tamsos iki tam
sos vis tarp tų pačių keturių 
sienų; jos darbas monotoniš
kas, mažai interesingas, nuo
bodus. Tuo tarpu, kaip vy
ras, eidamas į darbą ir grįž
damas iš jo, nors gatves pa
mato, pastebi naujus veidus, 
išgirsta kitų mintis, idėjas, 
jo pati-gi dirba per dieną vie
na tarp tų pačių sienų. Vyro 
darbas visgi daugiau intere
singas, nes pasisekimas ir ne
pasisekimas jame tai linksmi
na ir žada naują ateitį, tai 
užduoda rūpestį ir verčia 
galvoti, jieškot išeigos, iš
aiškinimo. Moters darbas na
muose kas diena vis tas pats: 
sykį išmokusi, ji gali jį atlikt 
visada ir jokios didesnės lai
mės ji iš jo negali laukt. Vy
ras po darbo grįžta namo. 
Namai jam yra nauja vieta, 
kurios jis per dieną išsiilgsta. 
Jeigu jį ir po darbo kas die
na paliktum vis toj pačioj 
dirbtuvėj ir neleistum net pa
sivaikščiot išeit, jis jaustųsi 
didžiausiu vergu. Argi gali 
kitaip jaustis moteris, kurios 
dirbtuvė yra namai ir iš ku
rių jai nėra progos išeit pasi
vaikščiot ir į tokias vietas, 
kur jį galėtų atgaivinti, jei
gu taip galima išsireikšti, 
sušviežinti savo mintį ir ener
giją?

Seka, kad ir pati turi tiesą 
nors ant tūlo laiko apleisti 
namus.

Bet jos laikas ne vakarai 
ir naktis. Protingas vyras 
turi pavelyt savo pačiai at
lankyti teatrą, arba išeit pa
sivaikščiot, arba nueit į mo
terų susirinkimą vienai, jei 
jis nenori, kad ji vakare gun
dytų ji prie išėjimo. Nuo 2 
vai. iki 5 vai. po pietų mo
teris gali nebūt namie. Ji nė
ra kūdikis, kad reikėtų ją 
ant kiekvieno žingsnio dabo
ti.

Bet kur kas geriau, jei pa
čiai nereikia vienai jieškot 
pasilinksminimo, atsigaivi
nimo. Gudrus ir geri vyrai 
neatsisako išeit sykiu su pa
čia vakarais, nors ant trum
po laiko, ir suteikt jai kokį- 
nors smagumą. Atlankymas 

menkiausio teatrėlio, išsigė- 
rimas sodės stiklo bent 3 ar 
4 vakarus sąvaitėj sykiu su 
pačia atneštų daug laimės ir 
išvarytų daug vaidų dauge- 
lyj šeimynų.

Vienok kaip ten vyras ne
darytų: eitų sykiu su pačia 
arba išleistų ją vieną paskir
tame laike—vistiek jis netu
ri tiesos laikyti ją per dienų 
dienas tarp tų pačių keturių 
sienų—jis neturi tiesos pa
verst ją verge, kuri iš tos 
priežasties lieka nerangi, ne
sveika ir nebaigia ėstis su sa
vo vyru, tankiai pačius namų 
reikalus pradėdama vest at
bulai.

Man yra žinoma, kad vyrų 
didžioji dalis nesėdi namie 
po darbo; jie skubinasi išeit 
tai į karčemą, tai į žaidimo 
vietas, tai į susirinkimus. Ir 
tankiausiai jie nepaiso, kad 
jų pati, dirbusi per dieną na
muose, ir vėl pasilieka juose. 
Taip sakant, jie ir per dieną 
daugiau matė pasaulį, ir dar 
vakare nerimsta be kitų žmo
nių, be išeigos. Tokie vyrai 
yra egoistai ir despotai. Jies 
tik save myli, nes tik sau 
smagumo jieško, o moterį 
laiko nelyginant kalėjime. Ir 
nė viena pati negali būt dė
kinga ir gera tokiam savo 
vyrui.

Marė Vaitėkaitienė.

MEILIŠKI LAIŠKAI.

Maloni M. Vaitėkaitiene:—
Negalėdamas pats supras

ti, klausiu Tamstos rodos. 
Aš esu 22 m. amžiaus ir bus 
jau apie metas laiko, kaip į- 
simylėjau į merginą, pora 
metų jaunesnę; tuo laiku ji 
turėjo kitą vaikiną, todėl aš 
nė nebandžiau jos klausti, ar 
ji už manęs eitų. Bet kaip 
tas vaikinas nuo jos pasi
traukė, tai aš ją pakalbinau. 
Vienok ji atsisakė, teisinda
masi, kad jai tėvai nevelina 
dar ištekėt. Už poros die
nų ji duoda man žinoti, kad 
nepaisanti tėvų. Ir taip da
bar męs tankiai išeiname į 
teatrus, sodus ir t. t. y Bet 
kada ji su manim vienu, tai 
nuliūdusi, dūsauja, lyg ko bi
jodama, lyg gailėdamasi. 
Jei aš klausiu, kodėl taip y- 
ra, atsako: “Nežinau”. '

Malonėkite paaiškinti, ar 
galiu vest tokią, jei jai nėra 
linksma su manim ir ar gali
ma tikėtis, kad ji mane my
li?- Už paaiškinimą būsiu 
labai dėkingas!

S. K.
Atsakymas.—

Man matos, kad ji jūsų 
visai nemyli, tik, atmesta 
nuo kito arba kitų, glaudžia
si bile kur. Tuo labiau, jei 
ji žinojo dar tuo laiku, kada 
draugavo su kitu vaikinu, 
kad jus ją mylite, ir vistiek 
geriau kitą mylėjo, tai ji ma
no, jog yra geresnių vaikinų 
už jus, o vesti galima tik to
kią, kuri mano, jog už jus 
geresnio nėra. Jos'dūsavi
mai ir ilgėjimas jums aiškiai 
parodo, kad ji užinteresuota 
kuo kitu. Mano patarimas 
yra tokis: nesiskubinkite ir 
mažai paisykite apie ją bent 
jos akįse. Jos pasielgimai 
ir laikas parodys, ar ji įsi
mylės į jus, ar ne. Bet dabar 
jokiu būdu neveskite.

M. Vaitėkaitienė.

Matyt, kad nepageidau
jamas.

Išvažiuojantis svečias:— 
“Tamista, Vincai, turi čia 
gražią vietą, tik biskį nuoga 
išrodo.”

Vaišintojas: — “O, tarę. 
Mat, medžiai čia dar jauni. 
Aš mylėčiau, kad jie išaugtų 
gana dideli, kol jus kitą sy
kį atvyksite.”

FELJETONAI.

I.
CONNECTICUT’O LEGISLATŪRA 

PRIE DANGAUS VARTŲ.
Laikraščiai praneša, kad 

Connecticut valstijos legisla
tures kapilionas Henry G. 
Marshall meldė lietaus ir po 
keturių valandų “gausingas 
būrys sumarkino Connecticu- 
to pakalnes”.

Vadinasi, kunigas meldė, 
kad dangaus vartai (Turbūt, 
durįs arba langai, nes dan
gus ne tvartas, kad vartus 
turėtų. Red.) atsivertų ir 
žemė liktų apkrapyta rasa. 
Ėmė tik 4 valandas, kol dan
gaus vartai atsivėrė; vienok 
jie atsivėrė. Nestebėtina, 
kad kunigas - Marshall di
džiuojasi. Kas-gi gali jam 
uždrausti ir pavydėt? Juk 
šią vasarą tūkstančiai žmo
nių meldėsi, kad atsidarytų 
dangaus vartai ir sušlapintų 
žemę (jokie vartai žemės su
šlapint negali. Red.) Jie 
meldėsi ne 4 valandas, ir ne 
4 dienas, o daugiau, negu 4 
sąvaites. Tečiaus dangus jų 
neklausė, o paklausė tik vie
no kunigo Marshall’o. Ki
tiems tikintiesiems tiesiog 
gėda prieš šitą kunigą. Kaip 
būtų tik jis vienas dangui ge
ras, o prieš kitus jo ausįs už
darytos (Dangus ausų netu
ri. Red.).

Kunigas Marshall tiki, kad 
ištikrųjų galima išmelsti lie
tų. Tik vargas, kad ne visų 
tas dangus klauso. Jeigu ne
būtų buvę kunigo Marshall’o, 
taip ir būtų turėjęs sudžiūti 
tabakas Connecticut pakal
nėse (Connecticut’o pakalnė
se auga ir bulvės, ir svogū
nai, ir kitkas, ne tik vienas 
tabakas. Red.). Laiminga 
Connecticut valstija, kad tu
ri tokį žmogų, kurio dangus 
klauso geriau, negu visos A- 
merikos tikinčiųjų. Ar tik 
nepradės už šitą kunigą var
žytis kelios valstijos, kaip už 
Sokratą varžėsi kelios valsty
bės? Juk kokis-nors turtin
gas farmeris tiesiog sumanys 
nusamdyti kun. Marshall’ą, 
kad tas išmelstų lietų ant jo 
farmos. Kiti farmeriai žiū
rės ir seilę varvįs, matydami, 
kaip ant kaimyno lauko lija, 
o jų javai džiūsta. Gerai,kad 
dar kunigas turi šiokius-to- 
kius ryšius su Connecticut’o 
legislatūra. Mat, ji rūpinasi 
visos valstijos reikalais, o jos 
kapilionas parūpina visai val
stijai lietų į ketvertą valan
dų. Gaila, kad nesusiprasta 
pirma: juk tik šįmet taip pa
sekmingai pavyko gaut lie
taus, o pirma vis buvo jo 
stoka. Matyt, nesirado atsa
kančio maldininko. Kitos 
valstijos gali tiesiog pavydėt, 
kad jos neturi savo legislatū- 
roj panašių kapilionų.

Ką-gi darys Connecticut’o 
tabako augintojai, kada pasi
mirs jų geras kunigas? < Ką 
jie darys, kacla jam nesiseks 
atidaryti dangaus vartų, kaip 
nesisekdavo pirma?

Tūli laikraščiai sako, kad 
suaugusių žmonių Dievas ne
klauso, kad subrendusio žmo
gaus reikalavimų jis nepildo. 
Labai galimas pasielgimas. 
Juk ir tėvas vaikui gert neša 
tik iki tol, kol tas nesubręs- 
ta, o paskui sako: “Ir man 
paduosi gert, vaikeli.”

Tie patįs laikraščiai sako, 
kad dabartinis žmogus—jau 
ne vaikas, kad užsiimt tokiais 
vaikiškumais, kaip kun. Mar
shall, yra gėda, nes Dievas 
galėtų jau tarti į dabartinį 
žmogų: “Vaikeli, aš jau per- 
senas atlikt darbą ir pavedu 
tau pačiam padaryt drėgnais 
laukus.”

Mat, vandens iš dangaus 
(Tik jau ne iš dangaus, o iš 
debesų. Red.) išsilieja gana, 

tik reikėtų jį sulaikyt, kad 
nenubėgtų į upes ię jūres. 
Sakoma, darbininkas už do
lerį ir pusę į dieną padarytų 
daug didesnį žemės gabalą 
nuolatos drėgnu, negu kun. 
Marshall savo keturių sąvai- 
čių malda. Jei Connecticut’o 
legislatūra nusamdytų pusė
tiną darbininkų skaitlių, tad 
tenykščios pakalnės būtų vi
suomet tiek drėgnos, kiek 
reikėtų, ir neprisieitų berei
kalingai varstyt taip sunkius 
dangaus vartus, kurie tik 
kunigui Marshall’™ pasiduo
da ir tai nevisada.

J. Kuolas.

II.
PASAKA APIE GELEŽINI 

KARALIŲ.
Buvo, gyveno kada-tai ge

ležinis karalius. Vadinosi jis 
taip todėl, kad jam priklau
sė visos šalies geležis.

Sumanė sykį jis atsilankyt 
į New Yorką, kur liko suvež
ta daug rūdos iš jo kalnų.

Išgirdo apie tai darbinin
kai, kurių anuose laikuose 
buvo labai daug, ir ėmė tar
tis, kaip priimt svečią—di
džiūną. Ginčytasi, bartasi ir 
muštis pradėta, vienok vie
nodo nutarimo jokiu būdu 
neišnešta. Kiekvienas turė
jo kitokį supratimą ir kiek
vienas geidė, kad geležinis 
karalius būtų priimtas kuo- 
geriausiai. Mat, nuo jo pri
klausė geležies brangumas,— 
taigi kiekvienam rūpėjo jį 
užganėdinti, kad jis atpigin
tų geležį.

Vieni darbininkai nusam
dė didelį ir greitą automobi
lių ir, sulaukę svečio, pasodi
no jį ir ėmė vežiot gražiomis 
gatvėmis ir apie sodus su ne
paprastu greitumu. Vienok 
ant geležinio karaliaus veido 
nesimatė užsiganėdinimo. Jis 
pasakojo, važiuodamas, kad 
jo rūdos kasyklose daug grei
čiau nuvažiuoja darbininkai 
į urvus, kada jų vagonėlio 
virvė nutrūksta.

Pakvietė geležinį karalių 
kiti darbininkai į orlaivį ir 
iškėlė į padangės. Nenusi
stebėjo ir čia jis, o pasakojo, 
jog jo rūdos kasyklose nuo
latos įvykstančios expliozijos 
kur-kas augščiau išneša dar- 
Dininkus.

Tūli darbininkai nusivedė 
geležinį karalių į gražiai iš
puoštą salę, kur stalai buvo 
apkrauti visokiais šampanais 
ir valgiais ir kur dailiai vaik
ščiojo daugelis gražių mote
rų vakariniuose rūbuose. Pa
aiškino geležinis karalius, jog 
jo virtuvė dailiau išrodo, ne
gu šita salė, jog jis turi dau
giau tarnaičių vakariniuose 
rūbuose, negu čia yra mote
rų,' jog jo minkštaplaukis šuo 
jokiu būdu neįsipratina gert 
tokių gėrimų, kokius jis čia 
mato, ir jis priverstas yra 
parsisiųsdint šampano iš Rei
no pakalnių.

Pradėjo darbininkai tarp 
savęs peštis ir ginčytis, kaip 
užganėdint geležinį karalių, 
kaip suminkštinti jo plieninę 
širdį.

Būdo neišrasta, nes gele
žinis karalius buvo perdaug 
kietas.

“Į Pittsburgo liejyklas jį !” 
pasigirdo keno-tai balsas.

Nugabentas liko jis į Pitts
burgo liejyklas ir pastatytas 
prie karšto pečiaus anglių 
krapštinėjimui. Nenorėjo jis 
klausyti, bet buvo priverstas. 
Taip ir ištirpo nelaimingas 
geležies'karalius prie to pa
ties pečiaus, kur jis buvo iš
tirpinęs tūkstančius žmonių.

J. Kukuškinas.

Nori vest.
Katrė:— “Žinai ką, Mare? 

Raulas ketina mane vest”.
Marė: — “Už nosies ar už

I ausų?” 1
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APIE DARBUS.
Thomas, W. Va.

Darbai anglių kasyklose 
dar nepasigerino: viršutinėse 
dirbama po 2-3 dienas, o apa
tinėse—po 5 dienas savaitėj. 
Už vagonėlio pripildymą vir
šutinėse moka 1 dol. 16c, o 
apatinėse—58c. Netoli nuo 
čia greitoj ateityj atsidarys 
dvejos kasyklos. Jau pasta
tyta 100 namelių darbininkų 
gyvenimui. Dabar tik akme
ni dar kerta. P.

Philadelphia, Pa.
Čia daug žmonių randasi 

be darbo; dauguma fabrikų 
yra sustojusių visai, tai ant 
2, 3 ir net 7 sąvaičių. Prieš 
sustojimą nekaip dirbo. Al
gos mažos. Sunku darbą gau
ti žmogui be amato.

Lietuviai daugiausiai dir
ba garbarnėse, geležies lie
jyklose ir kitus sunkius dar
bus. Netoli lietuvių apgy
ventos vietos randasi virvių 
dirbtuvė; ten beveik visos lie
tuvaitės dirba. Algos dau
giausiai 6 dol. į sąvaitę.

V. Liepsnakojis.
Montreal, Canada.

Darbai tuo tarpu eina ge
rai ir uždarbiai neblogiausi: 
galima uždirbti į sąvaitę nuo 
9 iki 27 dol.; žl ' na, ne už 
lengvą darbą tiek mokama. 
Iš kitur pribuvusiems dabar 
darbas nesunku gauti. Pra
gyvenimas atsieina i sąvaitę 
apie 4 dol. Anglių kasyklų 
apie mus visai nėra, dirbam 
dirbtuvėse. Čionai yra dau
gybė visokių dirbtuvių vyrų 
ir moterų. Neminėsiu visų 
vardų ir kiek jose dirba dar
bininkų, nes tai užimtų per
daug vietos, o antra, aš dar 
ir nežinau visų, nes dar jau
nas kanadietis.

J. Gaitis.

Korespondencijos
Montreal, Canada.

Mūsų miestelyj gyventojų 
skaitoma apie į pusantro mi
lijono; yra nemažai ir lietu
vių, bet tikro jų skaitliaus 
negalima sužinoti. Yra apie 
10 draugysčių ir parapija.

5 d. rugpiūčio šių metų at
sibuvo lietuviškos vestuvės 
Leono Būtos su Ona Abartal 
visai netaip, kaip kad pas lie
tuvius atsibūdavo. Paskirtoj 
dienoj, nuvažiavus pas lietu
vių bažnyčią, išlipant iš ka
rietos, prisiartino francūzų 
kunigas ir užklausė, ar męs 
mokam francūziškai arba 
angliškai kalbėti. Aš atsa
kiau, kad nemokam, tik kaž
kurį žodį suprantam. Tuo
met jis mums paaiškino, kad 
šiandien lietuviško kunigo 
nėra, išvažiavęs į Pittsburg, 
Pa. Jaunavedžiams padarė 
nemažą nesmagumą. Bet vė
liaus paaiškino, kad šliūbą 
galėsiąs ir jis duoti, ant ko 
jaunavedžiai ir sutiko. Tada 
kunigėlis užkvietė visus į 
bažnyčią ir tuojaus pradėjo 
vardus užrašinėti. Žinoma, ir 
išpažintį turėjo atlikti, kad 
ir francūziškai, sakramento 
gi nedavė visai. Prisieką 
skaitydamas lietuviškai ne- 
suvienyjo rankų su stula, gal, 
kad komunijos nebuvo priė
mę, o gal, jis manė, kad tai 
bedieviai, nes aš buvau už
miršęs pasidėti socijalistišką 
ženkleli. Vestuvėse nebuvo 
nė muzikos, nė šokių, nė pa
kaušių skaldymo — vienu žo
džiu, tokių vestuvių Mont- 
real’e pas lietuvius dar nebu
vo. Vienas iš svečių, p. Gri
cius, užsiminė, ar aukos šį 
vakarą nebus dedamos ant 
torielkos. Tuom tarpu jau
navedžiai prasišalino nuo sta
lo ir paaiškino, kad aukos 
nebus renkamos. Mat, ši po

relė nenorėjo nuskriausti sa
vo svečių, kaip kad kitose 
vestuvėse yra daroma. J. 
Gaitis įnešė kitą užmanymą, 
užklausdamas svečių, ar ne
bus priešingi, kad jaunave
džiams užrašytų po laikraštį. 
Ir męs jiems aprinkom iš lie
tuviškų laikraščių •'Keleivį” 
ir “Laisvę”, kaipo brolį su 
sesere. Tegul jie linksmi 
skaito kuoilgiausiai. Čionai 
paminėsiu draugų vardus, 
kurie aukavo tam užmany
mui : J. Gaitis $1, P. Gricius 
$1, J. Miknevičia $1, F. Gau-' 
diešius $1, J. Jonaitis $1, J. 
Lobis $1 ir M. Ežerskis $1.10 
Ir tuoj pasidarė ant stalo 
$7.10, iš kurių paimta $4.10 
už laikraščius, o iš likusių $3 
P. Gricius sumanė jaunave
džiams nupirkti supamąją 
kresę. Kiti tam pritarė. 
Tuoj P. Gricius pridėjo $2, 
J. Lobis $1, J. Gaitis 75c., J. 
Miknevičia 50c., F. Gaudie- 
šius 50c. ir susidėjo 7.75. 
Tuos pinigus atidavėm jau
navedžiams. Tegul jie pa
tįs perkas sau kresę, kokia 
jiems patinka.

J. Gaitis.
St. Louis, Mo.

Čionai tarp įvairių tautų 
yra pusėtinas būrelis lietu
vių, pas kuriuos sutikimas ir 
apšvieta labai nupuolę. Jau
nuomenė liuosą laiką dau
giausia praleidžia gertuvėse 
ar šiaip kokiomis tuščiomis 
žaislėmis.

Yra čion dvi pašelpini dr- 
sti, kuriedvi, apart išmokėji
mo pašelpos, niekuo daugiau 
neužsiima.

Pastaruoju laiku susitvėrė 
trečia pašelpinė draugystė po 
vardu Lietuvos Sūnų ir Duk
terų, į kurią gali prigulėti 
vyrai ir moters; yra jau apie 
40 prisirašiusių. Pageidau
jama, kad ir dar daugiau pri
sirašytų, nes gali būti viena
tine mūsų tautos gyvybe tar
pe lietuvių St. Louise, Mo. 
Tiktai gaila, kad vienas ne
išmanėlis su savo biuro 
(? Red.) bendrais stengiasi 
kaip išgalėdamas tą mūsų 
bendrą darbą ardyti, atkal
binėdamas prisirašiusius na
rius ir naujiems liepia nesi- 
rašyti; net ir draugysčių su
sirinkimuose veda jis nemen
ką agitaciją, bubnidamas vi
sokias nesąmones ant naujai 
susitvėrusios dr-stės.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Dr-stė rengia prakalbas ant 
24 d. rugsėjo, ant kurių yra 
užkviesti geri kalbėtojai.

Draugas.
Montreal, Canada.

Rugpiučio 20 d. čia atsibu
vo net trįs lietuvių susirinki
mai. Po susirinkimo L. S. S. 
84 kuopos J. Gaitis įnešė už
manymą, kad paaukauti nors 
kiek mūsų nuvargusiam po
etui Jovarui ir paminėjo, kad 
aukavusių vardai bus pagar
sinti laikraštyj. K. Križe- 
nauskas perskaitė ištrauką iš 
Jovaro laiško, tūpusio No. 20 
“Laisvės”. Aukavo šie drau
gai: J. Gaitis, J. Gruzinskas, 
J. Lekerauskas po 1 dol.; A. 
Šerpitis, K. Križenauskas po 
50c.; J .Ališauskas, P. Gri
cius, J. Maila, A. Marcinke- 
vičia, M. Lapata, K. Vilikis, 
V. Masis, A. Jenkevičia, J. 
Semenaspo 25c.; J. Abraitis 
15c.; J. Gricius, J. Kalakau- 
skas, A. Dubauskas, V. Mic- 
kevičia, J. Rimšas po 10c.; 
M. Juškevičienė, O. Gruzin- 
skienė, K. Bernatavičienė, J. 
Vasilius ir J. Salailiukė po 
5c. Viso labo 7 dol. 15c.

Visiems aukavusiems tariu 
širdingą ačiū, kad ant mano 
užmanymo tiek suaukavote 
pinigų. J. Gaitis.

Pastaba : Šių aukų “Lai
svės” Redakcija negavo, nes, 
kaip p. Gaitis rašo, patįs au
kautojai jas pasiuntė tiesiai 
Jovarui. Red.

Vietines Žinios
4 rugsėjo atsibuvo skait

lingas mitingas Common so
de, kuriame dalyvavo tūks
tančiai darbininkų. Mitingo 
tikslas buvo protestuoti prieš 
McNamarų suareštavimą ir 
išvogimą iš kitos valstijos. 
Išnešta protesto rezoliucija. 
Kalbėjo, apart kitų, Samu
elio Gomperso tėvas, 84 me
tų senelis, kuris aiškino, jog 
unijizmas yra jo biblija, jog 
jau 60 metų, kaip jis priklau
so į uniją. Paskui kalbėjo 
kunigas A. Berle iš Shaw
mut Avenue Congregational 
bažnyčios. Jis aiškino, kad 
pasielgimas su McNamara 
sakyte mums sako, jog męs 
neturime įstatymų, kurie 
apgintų mus nuo išvogimo iš 
namų ir nugabenimo bile 
kur. Kviesta darbininkus 
nekelt riaušių, o varyt tylų 
pasipriešinimo darbą.

Sakoma, kad Darbo Dienos 
parodoj dalyvavo 13,000 dar
bininkų, nors galima spręsti 
iš matymo, kad galėjo būt 
daugiau. Nešta gatvėmis 
įvairus parašai ir kiekvienas 
demonstrantas turėjo įsise
gęs guzikutį su McNamaros 
paveikslu. Dar niekad ne- 
maršavo Bostono darbinin
kai tokioj gražioj tvarkoj ir 
su tokiu dideliu įkvėpimu, 
kaip šioj dienoj.

DRAUGYSČIŲ REIKALAI
Ateinančioj nedėlioj, t. y. 10 d. rug

sėjo, 10 vai. ryte atsibus 60 kp. L. S. S. 
susirinkimas po No. 376 Broadway, So. 
Boston. Po kuopos susirinkimui bus su
sirinkimas Žmonių Universiteto. Visi 
sąnariai turi būtinai pribūti.

KOMITETAS.

Pajieškojimai.
Pajieškau savo švogerio Konstantino 

Mockiavičiaus, Vilniaus gub., Trakų 
pavieto, Butrimonių valsčiaus, Punios 
parapijos, Valūnėliy kaimo. Turiu svar
bu reikalą pranešti tamistai, todėl mel
džiu atsišaukti ant šio adreso:

Petras Sabaitis
207 Charles St., Scranton, Pa.

PRAKALBOS!
Parengė L. S. S. 133 kuopa, Norwood, 

Mass. Atsibus 10 d. rugpiučio (Septem
ber), 1911 m. Prasidės 1 vai. popiety, 
Finy svetainėje ant Chapel st.

Kviečiame atsilankyti visus, kuriems 
tik rūpi pagerinimas darbininky būvio.

Su pagarba KOMITETAS.

Telephone Fort Hill 504

ADVOKATAS
ATLIEKU VISOKIUS REIKALUS

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

Kalbu lietuviškai
,, lenkiškai
,, rusiškai
,, latviškai

Morris Katzeff
294 Washington St.

Room 738 BOSTON, MASS

T RANSFER Gyduoles sutai- 
APTIEKA somos atsakan- 

ciai pagal viso
kius receptus perregistruotą aptiekoriy. 
Užlaikome Cigary, Sodos ir Visokiy 
Saldumyny (kendžiy). Atsilankykite!

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

ATYDAI SERGANČIŲ

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

Adresuoki t taip:
Po MOORMCK

A. G. Groblewski
COR. RLM & MAIN STS., PLYA1OUTH, PA. 

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsių Lietuviškų Lenkiškų Vaistų

Box 635
RAYMOND, WASH.
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uŽeiuap^ P. CHAPLIKĄ
Užlaiko puikiausius gerymus. 
Alus, Elius visada švieži; vynai ir 
visokie likeriai geriausi. Viso
kius gerymus veseilioms, krikš
tynoms ir šiaip baliams, siunčia
me į namus. Visada gerai.
117, 119 & 121 A Street

SO. BOSTON, MASS.
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Perkant žiūrėk, kad butiį ta marke, 
o Kausi teisingai.

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

Egiutero No. 1.
Egiutero No. 2. 
Žmijecznik 
Gumbo Lašai

25c. 
50c. 

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

Dabar kas diena Bostono, 
o ypač So. Bostono, gyven
tojai gali matyt lekiojant or
laivius. Mat, susivažiavo į 
čia Amerikos ir Europos or- 
laivininkai pasimatyt ir daro 
bandymus savo orlaiviais. 
Du jų pataikė nukristi į van
denį—Dorchester Bay—, bet 
liko tuoj išimti. Tūlos orga
nizacijos, laikraščiai ir ypa- 
tos skiria po keletą tūkstan
čių dolerių geriau galintiems 
lekiot, todėl tarp orlaivinin- 
kų smarkios lenktynės.

Nutarta Bostone pravest 
daugiau tunelių elektros ka
rų ėjimui.

Nakčia į utarninką New- 
tone liko užmušta moteris, 
Marė Downey, 45 metų žmo
na, kuri bandė išgelbėti sa
vo mažą mergaitę nuo auto- 
mobiliaus. Automobilius par
mušė ją ant vietos ir taip su
žeidė, kad ji po kelių minu- 
tų pasimirė.

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

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.

Pirmu sykiu Bostone lietuvių istorijoj 
liko pastatytas kandidatu į reprezanta- 
torius nuo demokratę partijos 16-toj 
miesto dalyj (Ward 16) Steponas Ple- 
kavičia, plačiai žinomas So. Bostono lie
tuviams.

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

“LAISVES” REDAKCIJOJ
Kaina 15c.

METINIS

BALIUS
Rengiamas

D. L. K. VYTAUTO
DRAUGYSTES

----- Atsibus------

11 Spalio |October
Prieš Columbus Day, 1911

MINOT HALL SALĖJ
68i W. Springfield St.

Cor. Washington St.

BOSTON, MASS.
Prasidės 7:30 vai. vakare ir trauksis 

iki vėlyvam rytui.

Bus tai linksmiausis balius, 
kokio bostoniečiai dar netu
rėjo. Bus visokių gėrimų ir 
užkandžių. Taipgi puikiau
sia orkestrą grąjįs visokius 
šokius.

Visus kviečia atsilankyti 
KOMITETAS.

* Tel. 1990 Roxbury

§ DR. M. J. KON1KOW *
§ 548 Warren Street

Prieš Elm Hill Ave. 2
§ ROXBURY, MASS. $
ft? M*

Valandos: 2-3 ir 6-7 P. M. R
jjį Nedėllomis 2-4 P. M. (3

Kalba rusiškai, vokiškai ir ang-
§ liškai.
a> 
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Telephone 4221-M Oxford.

DR. ST. ANDRZEJEWSKI
Vienatinis Lietuviškas Ir Lenkiškas

DENTISTAS
Sugedusius dantis 

pataisome. Skaudan
čius ištraukiame be 
jokio skausmo.

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

Meškos Mostis -
Trejanka ------ 
Linimentas Vaikams
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Baisumas - 
Antylakson dėl Vaiky - -
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių

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

ir Kruvinosios -

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

J. P. TUINILA
Užlaikom didelę

Krautuvę 0 

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.

8122! Washington Street
BOSTON, MASS.

Mūsų agentai: J. A. Peldžius, J. Pocius 
ir J. Pociūnas.
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F. STROPIENE
Pabaigusi kursą Womans Medi
cal College, Baltimore, Aid.

Pasekmingai atlieka savo dar
bą prie gimdymo, taipgi suteikia 
visokias rodąs ir pagelbą įvairio
se motery ligose.
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Koncertas ir Šokiai.
D. L. K. Vytauto Benas rengia kon

certą ir šokius, kurie atsibus 30 Sep
tember, 1911 m., svetainėje Insttute 
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.

Jei norite nusiimt gražią

fotografija
Tai ateikite pas

I-AEK PHOl’O CO.
767 Washington St., Boston, Mass.

Męs jums padarysime puikiausią pa
statomą fotografiją už žemiausią kainą 
be ekstra užmokesčio vaikams. Nui- 
mame fotografijas visokiy grupy, susi- 
rinkimy, pikniky ir ką tik galim nuimt 
su mys didele Kamera. Atsilankydami, 
atsineškite šį apgarsinimą, o nuleisime 
pigiau. Neužmirškite antrašo:

PALK PHOTO CO.
767 Washington St., Boston, Mass.

PARSIDUODA geroj vietoj ir 
geram stovyje

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

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

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

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.

EDVARDAS DALY 
Savininkas

18 Broadway, So. Boston, Mass.
Galit reikalauti ir per laiškus, o 

męs prisiusime gyduoles per expresą.

SAMPALUS SIUNČIU UŽ 15c. 
$1.00 VERTES.

Kas prisius 15c. uždengimui persiun
timo lęšy, tas aplaikys 7 auksuotas mo
teriškas špilkas, 3 vyriškas, 12 atviry 
laiškelių su paveikslais, perstatančiais 
miestus, upes, kalnus, girias ir t. t. ir 
paveikslėlį 1 colio didžio, perstatantį 
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. CECHUS,
Box 382, - - . Vancouver, Wash.
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LIETUV1ŠKAI-LENKIŠKA1-RUS1ŠKAS

DAKTARAS
Vienatinis mys tau- 
tos Medicinos Profe- 2^ 
sorius Massachusetts 
steite. Jau arti 18 Mfc wlCjjcaa 
mėty, kaip aš pasek- 
mingai gydau ir at- -ywggSSg 
lieku operacijas. Te- 
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 SĄKROVA

Ruskos Degtines.
Kurie tik rengsite Balius arba vestu

ves, atsišaukite pas mus, o męs prista
tysime Jums už olselio prekes visokiy 
gardžiausių gerymy vietinių arba kra- 
javy. 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 gerimy ir uz kiek nori, o 
męs prisiysime. Laiškus rašykite lie
tuviškai. Pinigus galit siyst kaip pa
rankiau.

Neužmirškit musiį adresų Ir vardiji

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 no to laiko tele- 
fonuokite 160 South Boston arba 
524 Roxbury. Gyvenimo vieta 
19 Gaston St., šalę Warren St., 
Roxbury, Mass,

ZENONAS BUDRECKIS I
KosTUMiERišKAs kriaučius?
SIUVAM GRAŽIAUSIAI VISOKIAS DRAPANAS.

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

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

24 AMES ST., MONTELLO, MASS.
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“Uicure” arba gydymas
Reumatizmo - ■ ' ’

Gyd. dėl nernalirno Pilvo - ~ 50c.
Milteliai apstabdymui

Galvos Skaudėjimo - - 10c. 
Lašai nuo Danty Skaudėjimo - 10c. 
Mostis nuo Gedimo ir

Prakaitavimo Kojy - - 25c.
Geležinis Sudrūtintojas Sveikatos 50c. 
Vaistas Nutildymui Vaiky - 25c.
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 15c. 
Gyduolės nuo Grippo - - $1.25
Plaukų Apsaugotojas - - 50c.
Muilas Plaukų Saugotojas - 10c.
Milteliai nuo Kepeny - - 35c.
Valytojas Plemy Drabužiuose - 25c.
Rožės Balsamas - - - 25c.
Kinder Balsamas - - - 25c.
Bobriaus Lašai - - - 50c.
Švelnintojas - 35c.
Kraujo Valytojas - - - $2.00
Nervy Ramintojas - $1.00
Egzema arba Odos Uždegimas

pas Vaikus - - - $1.25
Groblevskio Pleisteris

(Kaštavolo) - - - 25c.
Pamada Plaukams - - - 25c.
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 25c. 
Gyduolės nuo Riemens - - 50c.
Vengriškas Taisytojas Usy - 15c.
Inkstų Vaistas (mažesne) - 25c.
Inkstų Vaistas (didesnė) - $1.00
Akinės Dulkelės - 25c.
Gydymas nuo uždegimo Danty arba

abelnai Skausmo ir Škorbuto $1.25
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OFFISAS RANDASI:
30 W. Broadway 

SO. BOSTON, MASS.
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NAUJA LABAI ŽINGEIDI KNYGA 

“Meilės Karštlige” 
Mintįs ir prilyginimai apie dabartinį 
supratimų meilės. Labai naudinga 
kiekvienam, o ypatingai jauniems: mer
ginoms ir vaikinams.
Gaunama pas:
J. STROPUS 30 West Broadway

SO. BOSTON, MASS.

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

Gyduolės ir Mostis nuo Parky
ir Niežų - - - _ - $2.00

Gyd. ir Mostis nuo Dedervines $2.00 
Gyduolės nuo Paslaptingos Ligos $50

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip
gi privalo užlaikyti visada mūšy puikias 
Lietuviškas gyduoles savo Storuose ant 
pardavimo, kad mūšy tautiečiai reika
laudami, galėtų pas savo štorniką nusi
pirkti ir nereikalautu išduoti pinigus 
dovanai kokiems nors apgavikams tose 
apielinkėse. Štornikai, rašykite parei
kalaudami gyduolių, 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.

OiankįYou!

LAIVAKORTES

Feelind Better Already
^jB2Z2zzz3zaiS32ffi^ 1 R rrti i m. z >^1*

Mielai aš pa
klausiau jūsų 
patarimo ir iš- 
titryniau su

Oi. Richter’io
Pain-

Expelleriu

IB?

Dingo skaudėjimas kakle ir diegi
mas šone, jaučiuos visiškai gerai. Pri
valo būti kiekvienos šeimynos šepoje. 
Sergėkis nuo pamėgdžiotų. 25c. ir 50e.

F. AD. RICHTER & CO., 215 Pearl Street, New York 
Richter io Congo Pillčs yra geros nuo viduriu sukietėjimo. 25e. Ir 60c.
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Kam gi Laivakortes pirkt pas kokį ten žydelį, kad galima gaut pas lietu
vį agentą atvažiavimui ir išvažiavimui net 9-niy kompanijų 1-mos, 2-ros 
ir 3-čios klesos laivais?

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

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




