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AMERIKOJ.
Kunigas Olšauskis su= 

areštuotas.
Mahanoy City, Pa.—Į čia 

atsibaladojo Lietuvos “atsto
vai” kun. Tumas ir Olšaus
kis prakalbas laikyti. Pabai
gęs paprastas savo prakalbas, 
kurias visur po vienu šablo
nu sako, kun. Olšauskis su
manė pasakyti savotišką — 
kunigišką prakalbą^ Jis, kiek 
tik jam pavelijo kunigiškas 
protas ir dora, ėmė plūsti 
ant neprigulmingojo kun. 
Urbono. Apie tai sužinojo 
kun. Urbonas ir pranešė po
licijai. Tuojaus pribuvo po
licijos viršininkas, bet “at
stovai” jau buvo išsibaladoję 
į Girardsvillę. Policijos vir
šininkas nuvažiavo ten ir... 
suareštavo.

4 Nors ir “tėvas” Konstan
tinas geras rusu policijos ben
dradarbis, vienok Amerikos 
policija į tai nepažiūrėjo ir 
.pasodino už groteliu. Kad 
pasiliuosuoti iš ten, Olšaus
kis turėjo užsistatyti $1,000 
kaucijos. Girdėt, kad teis
mas atsibus tik sausio mėne
syj 1912 m. Taigi “atsto
vas” nenoromis turės pavie
šėt dar Amerikoj.

Reporteris Ž.
Mušė keptuvu’per gaivą.

Middleboro, Mass.—Ponia 
Klara Wood, gražiausioji šioj 
valstijos dalyj moteris, eida
ma namo su nupirktu keptu
vu, sutiko tamsioj gatvėj va
giliu, kuris reikalavo pinigu 
arba žadėjo nužudyti. Mo
teris neišsigando, bet pradė
jo vagiliu mušt per galvą 
keptuvu ir taip primušė, kad 
tas parvirto. Ji ramiai sau 
sugrįžo namo ir tik ant ryto
jaus pranešė policijai. Kla
ra Wood nėra didelė moteris 
ir neišrodo drūta.

Suvažiavimas.
Haverhill, Mass., 19 rugs. 

—Į čia atvyko apie 300 dele
gatu nuo Massachusetts val
stijos darbininku unijos, va
dinamos American Federa
tion of Labor. Suvažiavimas 
išdirbs programą būsiančiu 
metu veikimui ir svarstys 
daugelį kitu klausimu. Jis 
trauksis iki petnyčios.

Gal, pakars.
Warrenton, N.C., 18 rugs.
Nigeris Jurgis Marshall 

užpuolė ant ūkininko Juozo 
Chaoplin žmonos ir sužagė 
ją. Kada jos tėvas bandė 
apgint ją, tad jį nigeris už
mušė. Paskui jis užsibari
kadavo name, kada šerifas 
ir jo pagelbininkai bandė jį 
suimt. Jis nušovė šerifą ir 
kitu du žmogų. Namas bu
vo saugojamas per visą nak
tį. Nigerio tėvas su kitais 
draugais užpuolė ant namo 
ir suėmė sūnų, kurį atidavė 
į kalėjimą. Manoma, kad 
minia nelauks teismo ir, išė
mus iš kalėjimo, pakars.

Siuvėjos streikuoja.
New York, 19 rugs. 18000 

siuvėju moterišku rūbu keti
na mesti darbą, simpatizuo- 
damos 400 siuvėju, sustrei
kavusiu ant Fifth Avenue. 
Siuvėjos reikalauja dubelta- 
vos algos už viršlaikį ir nori 
gaut užmokestį už tą laiką, 
kuris praėjo streike.

Balsų vagyste.
Portland, Me., 16 rugs.— 

Pastaruosiuose Maine valsti
jos balsavimuose apie paliki
mą arba atšaukimą konstitu
cijoj esančio paragrafo, su- 
lyg kurio draudžiama buvo 
visoj valstijoj pardavinėt 
svaiginančius gėrimus, pasi
rodė balsu vagystė. Port- 
lande suskaityta, kad 60,517 
balsu buvę įnešta už atšau
kimą, o 60,383 balsai—už pa
likimą paragrafo. Blaivinin
kams pavykę sužinot, kad 
už palikimą buvę 60,641 bal
sas, o už atšaukimą—60,280 
balsu. Sakoma, kad ir ki
tuose miestuose įvykusios 
tokios-pat suktybės, todėl 
tik “šlapieji” laimėję. Blai
vininkai kreipėsi į valstijos 
sekretorių, parodydami, kaip 
buvo vagiami balsai. Klau
simas gali atsidurti teisme ir 
Maine valstijos “šlapumas” 
dar abejotinas.

Tabakas sušalo.
Westfield, Conn., 17 rugs.
Tabako rūkytojai ir valgy

tojai gali verkti, nes Connec
ticut pakalnėse sušalo pasta
rosiomis naktimis už 150,000 
doleriu tabako. Ju auginto
jai nusiminime. Vien tik 
Westfieldo apylinkėj nuken
tėjo tabakas už 25,000 dole
riu. Matyt, pjaplatoriai už
miršo pakviest legislatūros 
kapilioną Marshallą, o jis 
būtu išmeldęs šilumą, kaip 

' išmeldė lietu.
Rockefelleris nenor mo= 

kėt mokesčių.
Cleveland, Ohio, 17 rugs.— 

John Rockefelleris nėra už
ganėdintas iš pavieto komi- 
sijonieriu paskyrimo mokes
čiu už jo savastį Forest Hill’e 
ir kreipsis į valstijos mokes
čiu komisiją. Jo advokatas 
tvirtina, kad vietoj 959,043 
doleriu paskirtu mokesčiu 
tereikėsią mokėt tik 539,380 
doleriu. Suprantama, taip 
ir bus, nes valstijos viršinin
kai milijonieriui visgi patar
naus.
Bostonas bus dideliu portu

Hamilton, 18 rugsėjo. — Į 
'Jungtines Valstijas atsilankė 
Anglijos karės sekretorius ir 
kalbėjo, kad Anglija esanti 
užinteresuota Charlestowno 
uosto padidinime. Jungtinės 
Valstijos irgi pienuoja, kad 
šis uostas būtu dideliu portu 
Atlantiko jūrių pakraštyj. 
Jei ištikruju įvyktu tokis ple- 
naš, tai Bostonas imtu žy
miai augti.

Pelnas.
Washington, 19 rugsėjo.

Jungtiniu Valstijų piniguo
čiai vėl turės pelno, nes res
publika Peru užsakanti čia 
7 povandeninius laivus.

Alkoholiu nusinuodijo.
Lawrence, Mass., 18 rugs.
Charles Deptula susigin

čijo iš 5 dol. su savo draugu, 
kad jis išgersiąs puskvortę 
alkoholio dviejuose kavos 
puodukuose. Teisybė, jis iš
lošė laižybas, bet nakčia jis 
atrastas negyvas lovoj po 
No. 113 Lowell gatvės. Dak
taras pripažino, kad alkoho
lis buvo mirties priežastim. 
Tarp girtuokliu panašus at
sitikimai labai tankiai atsi
kartoja.

UŽSIENY J
Šaudo | žmones.

Vienna, 17 rugs.—Austri
joj iškilo dideli nesmagumai, 
kuriu priežastimi yra nepa
prastai pabrangęs pragyve
nimas. Viennoj darė demon
straciją 50,000 žmonių, rei
kalaudami, kad valdžia pasi
rūpintu apie pragyvenimo 
reikmenų atpiginimą. Po 
mitingo numaršuota prie par
lamento rūmo. Einant šau
dyta iš revolveriu į orą. Pra
dėta mėtyt akmenimis. Tuoj 
liko išleistas skvadronas dra
gūnu ir pėstininku, kurie ėmė 
vaikyti demonstrantus, juos 
mušdami ir arkliais mindžio
dami. Visą dieną kariume- 
nė jodinėjo gatvėmis ir sau
gojo karaliaus rūmą. Vaka
re miesto dalyj, vadinamoj 
Ottakringi, prasidėjo didelis 
žmonių bruzdėjimas. Mat, čia 
gyvena vien tik darbininkai. 
Liko sumušta lempos ant 
gatvių, pradėta daryt bari
kados, kad nepraleist karei
viu ir mėtyta ant ju iš augš- 
tesniu namu visokie daiktai. 
Kariumenei liepta šaudyti į 
žmones. Po pirmo šūvio dau
gelis žmonių krito negyvais 
ir sužeistais. Iš tos priežas
ties tarp Austrijos žmonių 
prasidėjo didelis' bruzdėji
mas, nes šaudomieji demon
strantai buvo teisingi savo 
reikalavime, kadangi čia pa
brango ne tik muistąs, o ir 
rūbai, ir butai, ir visos ręik- 
menos.

Portugalijoj vis dar 
neram u.

Lisbon, 18 rugs.—Viannoj 
do Castello esanti skaitlinga 
atgaleiviu organizacija, ku
rios iki šiol čia nebuvo gir
dėt. I ją priklausą civiliš
kieji žmonės ir kareiviai. Jos 
nariu esą net Brazoi ir Opor
to j. Ji pienuojanti pradėt 
sukilimą ir padaryt skerdy
nes viršminėtuose trijuose 
miestuose. Atgaleiviu di
džioji pajiega esanti Išpani- 
joj netoli Portugalijos rube- 
žiaus. Jie jau pradėję ga
bent ginklus ir kitokias reik- 
menas sukilimui į Portugali
jos kalnus, kur yra rengia
mos vietos sukilėliams slaps
tytis. Atgaleiviai tiki sker
dynėmis ir maištu nusilpnin
ti republikonu valdžią, kad 
vėl atgaivinus monarchiją. 
Valdžia ruošiasi suareštuoti 
daugelį žmonių, įtariamu tos 
konspiracijos nariais.
Meldžiasi prieš vulkaną.

Katania, Sicilija, 18 rugs.
Vulkanas Etna neikiek ne

nusiramina. Dabar iš jo 
eina 5 sriovės lavos ir išneša 
pelenus ir purvus už keliu 
verstu. Jau pasidarė keli 
kaubūrai nuo lavos apie 100 
pėdu augščio. Susidėjo vie
nas kailiukas 500 pėdu augš
čio, iš kurio irgi eina dūmai 
ir karštis. Acirealio vysku
pas Arista visokiais būdais 
ramina nusigandusius vals
tiečius. Didelė procesija su 
Kristaus stovyla vaikščiojo 
aplink besiveržiančią lavą ir 
meldėsi, kad ji nusiramintu.
5 milijonai dolerių blėdies.

Rio Janeiro, 18 rugs.—
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—Čia sudege ta 
moji “National

p vadina-
Printing RUSIJOJ 18 rugsėjo 10 vai. 12 minutu. 

Kankinosi jis baisiai. Jo

Metas I.
LIETUVOJ.

Works” spaustuve, kas pa
darė blėdies už 5 milijonus 
doleriu.
Orlaivininkas užsimušė.
Londonas, 18 rugs.—Gar

sus Anglijos oriaivininkystės 
mokyklos narys,,, orlaivinin
kas R. A. Camrnell, lakstė 
Hendone nauju orlaiviu. Jis 
bandė lakstyt be rūlio ir, 
kaip manoma, pęrgreitai pa
suko į šalį savo mašiną. Or
laivis nukrito iš 90 pėdu aug
ščio. Camrnell pasimirė dar 
kelionėj į ligonbutį.
Edisono automobilius už=

• mušė vaiką.
Lauf, Bavarija, 18 rugs., 

Kada garsiausis pasaulyj e- 
lektros įvedė jas Thomas Edi
son važiavo automobilium su 
savo draugais, tad užvažiuo
ta ant 12-kos meju vaiko ir 
jis užmuštas. Šitokis atsiti
kimas yra pirmas visuose E- 
disono važinėjimuose Šveica
rijoj, Prancūzijoj, Austrijoj 
ir Bulgarijoj. Tikima, kad 
teismas pripažįs nekaltais 
Edisoną ir jo vežfeją, nes jo
kio darodymo nėta, kad ne
atsargiai buvo važiuota.
Laukiama atmainų ang= 

liškoj kalboj.
Londonas, 15 ^ugs^—Čia 

užsibaigė susivažiavimas A- 
merikos ir Anglijos veikėju, 
norinčiu įvest angliškoj kal
boj aiškesnę rašybą, tai yra 
kad būtu rašoma taip, kaip 
žodžiai tariasi. Tikima, kad 
neužilgo bus įvesta tokia ra
šyba Amerikoj ir Anglijoj.

Tiltą sud iriam itavo
Bilbao, Išpanija, 17 rugs.
Generališkas streikas čia 

plėtojasi žymiai. Tankiai 
įvyksta susirėmimai streiki
ninku su kariumene. Jie 
suardė dinamitu Amoralios 
geležinkelio tiltą.
Karės orlaivininkas žuvo.

Verdun, Francūzija, 16 
rugs. —Smarkus Francūzijos 
armijos orlaivininkas Nieu- 
port, įvesdinęs savo orlaiviu 
sistemą ir pasekmingai le
kiojęs ore, nukrito, daryda-s 
mas maniovrus ir taip susi
žeidė, kad greitai pasimirė.

3 užmušti.
Berlynas, 17 rugs.—-3 ypa- 

tos liko užmuštos ir 7 sužeis
tos laike įvykusio lempu stik
lu dirbtuvėj griuvimo.

Chinija ginkluojasi.
Pekin, 17 rugs. — Karės 

ministerija padarė programą, 
sulyg kurio Chinija laike 8 
metu įgys 80 karišku laivu.

600 užmuštų.
Madrid, 16 rugs. --Čia gau

ta slapta telegrama, kurios 
cenzūra neleido publikuot į 
laikraščius ir todėl nežinia, 
kada ji atėjo. Joj pasakyta, 
kad Išpanijos kariumene už
mušus! 600 morokiečiu ir su
žeidusi nemažai. Išpanu li
kę užmušta 18, o sužeista 
77.

PASISKUB1NK1T!
“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.

Caras matė, kaip šovė į 
ministerių pirminin= 

ką Stolypiną.
Kijevas. — 14 rugsėjo pa

ties caro akįse liko iššauta į 
ministerių pirmininką P. A. 
Stolypiną, kada jis sėdėjo šio 
miesto operoj. Jam liko su
varyti dvi kulki. Viena kul
ka perėjo per jo ranką, kita- 
gi pataikė į kūną ir užkliudė 
šonkaulius ir kepenis. Pra
džioj buvo manyta, kad Sto
lypin turės mirti, vienok aty- 
dus daktaru pasidarbavimas 
jam gyvastį prailgino. Ka
da buvo šaudoma, tad greta 
Stolypino sėdėjo finansų mi- 
nisteris Kokovcev. Caras per
sigando ir pakilęs iš vietos 
drebėjo. Publikoj girdėjosi 
balsai, kad caras liko nušau
tas. Stolypinas tuoj išsitie
sė ant grindų ir mažai judė
jo. Manyta, kad jis liko vi
sai nušautas. Šovė į jį ad
vokatas Bogrov, kuris drąsiai 
ištraukė revolverį ir paleido 
šūvius. Bogrov yra žydas. 
Jo vardas jau seniai buvo 
valdžiai žinomas, nes kelis 
sykius jis buvo suareštuotas 
už įvairius prasižengimus 
valdžiai, bet kiekvieną sykį 
pasisekė jam išsiteisinti. Jis 
yra pagarsėjęs advokatas ir, 
kaip sprendžiama, labai ga
bus revoliucijonierius. Da
bar jis laikomas kalėjime. 
Nors buvo spręsta jį nužu
dyt tuoj, bet paskui nutarta 
daryt tardymus, kad sužino
jus kitus revoliucijonierius, 
nes Bogrov nesilaikęs vienas 
atskirai.'

Šitas pasikėsinimas ant 
Stolypino gyvasties jau ne 
pirmas. 25 rugpiūčio 1906 
metuos, kada jis priimiftėjo 
lankytojus su prašymais sa
vo name ant Aptiekarskij Os- 
trov, Peterburge, buvo mes
ta didelė bomba, kuri užmu
šė 32 žmones ir kur- kas di
desnį skaitliu sužeidė. Tarp 
sužeistųjų buvo Stolypino 15- 
kos metu duktė ir 3-ju metu 
sūnus. Pačiam Stolypinui 

Tuomet nukrito ant galvos 
rašalo bonkutė. Kitas pasi
kėsinimas įvyko 1905 metuos, 
kada jis buvo Saratovo gu
bernatorium. Tuomet šau
dyta į jį, bet be pasekmių.

Rengia skerdynes.
Kijevas, 18 rugs. — Tuoj 

po šovimo į Stolypiną paskly
do gandas po šį miestą, kad 
bus žydu skerdynės. Mat, 
Dimitrijus Bogrov, šovusis 
ministerių pirmininką, yra 
žydas, todėl taip vadinamie
ji “tikrieji rusai” arba juo
dašimčiai, pasinaudodami 
proga, norėjo iššaukti sumi
šimą ir pradėt žydus mušt. 
Šiame mieste žydu skerdy
nės yra buvusios didesnės, 
negu kituose Rusijos mies
tuose, todėl manyta, kad ir 
dabar įvyks tas pats. Vie
nok juodašimčiu šauksmas 
kol kas vis dar nesutinka 
pritarimo. Mat, Stolypinas 
yra perdaug įsipykęs gyven
tojams.

Stolypinas mirė.
- Kijevas, 19 rugs.—Rusijos 

ministerių pirmininkas Pet
ras Stolypinas mirė nakčia į

mirtis galinti sukelt Kijeve 
žydu skerdynes, todėl žydu 
tūkstančiai apleidžia miestą. 
Pakviesta į čia 30,000 karei
viu tvarkos saugojimui.

Caro giminės teises.
Ligšiol buvo toks įstaty

mas, kad ne tik caro broliai 
bei sesers ir kiti artimiausie
ji jo giminės, bet dagi ir to
limesnieji negalėję vesti nei 
tekėti už žmonių ne karališ
kosios bei valdiškosios gimi
nės kilties. Dabar rugpiūčio 
17 d. apskelbta naujas caro 
įsakymas, kuriuo jau caru 
proanūkams ir proanūkėms 
leidžiama vesti ir tekėti kad 
ir ne už karališkosios kilties 
žmonių.

Lakstymo sąvaitė.
Carskoje Sielo, iš parodos 

priežasties, prasidėjo oru lak
stymo sąvaitė, būtent, lakū
nu lenktynės. Dalyvauja dau
gelis lakūnu. Pirmose die
nose labiausiai atsižymėjo ir 
daugiausiai dovanu gavo: gr. 
Campo del Scipio, Jankovs
kis, von Lerche ir Maslenni
kovas.

Cholera.
Saratovo gub., Nikolajevs- 

ko apskrityje aną sąvaitę su
sirgo cholera 59, mirė 26 žmo
nės. Nuo epidemijos pra
džios susirgo 1,430, mirė 750 
žmonių.

Švietimo veikėjų suva= 
žiavimas.

Rugpiūčio 29 d. Maskvoje 
prasidėjo Rusijos žemietijų 
švietimo veikėju posėdžiai. 
Tasai suvažiavimas grynai 
visuomeninis. Suvažiavo dau
gelis žmonių.

Jūrininkų streikas.
Odesos uoste sustreikavo 

privatiniu prekybos laivu jū
rininkai. Streikininkai rei
kalauja grąžinti tas darbo iš
lygas, kurios buvo 1906 me
tais, tarp kitko reikalauja 8 
valandų darbo dienos. Dėl 
streiko daugelis garlaiviu ne
gali išplaukti. Streikas vis 
plečiasi. Policija jieško agi
tatorių.

Milžiniški telefonai.
Pavykus puikiausiai ban

dymams su povandeniniu te
lefonu tarp Douvro ir Fran
cūzijos kranto, ištirta, jog 
galinga bus puikiai susikalbėt 
telefonu per 1400 verstu. Re
miantis tuo, manoma netru
kus pravesti daugelis milži
nišku tarptautiniu telefono 
linijų; pirmiausia žada pra
vesti liniji: Londonas — As- 
trachanius ir Chicago—Pe
terburgas.

Girtuoklystė Rusijoj.
Pagal valdišką apskaity

mą 1910 metais Rusijoje iš
gerta alkoholiniu gėrimu 
89,542,447 kibirai už 759,67- 
5,278 rublius. Sulyginus su 
1909 m., toji apyskaita'pa
kilusi 6.19%. Kiekvienam 
Rusijos gyventojui išeina 
maž-daug 12 buteliu; dau
giausiai išgerta Peterburgo 
ir Maskvos gubernijose, kur 
kiekvienam žmogui išeina po 
30 buteliu.

VILNIUS. Miesto valdy
ba pradėjo jieškoti tinkamą 
plečiu, kurį galima būtu pirk
ti trečiajai vyru gimnazijai 
statyti. Pleciaus jieškoma 
Naujame mieste.

ANTAŠAVA. (Panevėžio 
apsk.) Pas mus daugiau, 
kaip mėnuo nebuvo lietaus. 
Sudžiūvo visos daržovės ir 
vasarojus, o labiausiai nu
kentėjo žirniai, bet 1 rugpiū
čio palijo net 2 valandi. A- 
belnai šįmet vasarojus ir ru
giui prusti, tuipogi šieno ma
žinu, kuip pernui, dobilu ato
lus kaipir sudžiūvo.

Apie Pulavenį išdegė plo
tai mišku.

KAUNAS. Lietuviš
kumas. Neseniai teko bū
ti Kaune. Lietuviu tai mie
stas. Labai čia smagu, ge
riau čia negu Vilniuje. Čio
nai jauties, žmogus, kaip 
namie, tarpe savųjų, labiau
siai Senajame Mieste, ypač 
apie Viešąjį Plečiu—tai tik
ras lietuviu lizdas. Kur pa
žvelgsi — vis lietuviškumu 
dvelkia! Čia šiokios, čia to
kios įstaigos—ir vis lietuviu! 
Net žydai, kad žinotumėte, 
ir-gi jau deda lietuviškus pa
rašus, kaip popierių sankro- 
vininkas Fain’as. Labai tai 
smagu. Gana tai širdį link
smina ir vilties priduoda, kad 
vargais-negalais mūsų iš
tautėję miestai visgi dėlto 
atgaus savo prarastąjį lietu
viškumą. J.Žilis.

KAVARSKAS, Ukmergės 
apskr. V. Dūmos atstovas P. 
Kuzma gavo iš gubernato
riaus leidimą paskaityti apie 
Valstybės Dūmos darbus šio
se vietose: rugsėjo 4 d. Ro
kiškyje, Ežerėnu apskr.,rug
sėjo 8 d. Kupiškyje, rugsėjo 
11 d. Raguvoje — Ukmergės 
apskr. Kadangi rugsėjo 4 
d. bus Šiauliuose paroda, tai 
kas-žin ar nebus Rokiškio pa
skaita atidėta rugsėjo 21 die
nai. Tą dieną Rokiškyje šv. 
Mateušo atlaidai.
_ KĖDAINIAI, Kauno ap. 
Teisiu ministeris, susitaręs 
su vidaus reikalu ir ^preky- 
bos-pramonės ministeriais, 
nutarė, jog Kėdainių mies
telyje, Kauno gub., būtinai 
reikia įsteigti notaro (rejen- 
to) vietą. Liepos 27 d. 1911 
m. tasai nutarimas in teikta 
Valst. Senatui, kad jis tai 
apskelbtu.

\

Skaitytojų atydail
Šiuomi pranešame visiems 

tiems, kurie užsirašėt ‘ ‘Lais
vę” ant puses mėty nuo 1-mo 
numerio, jog prenumerata 
pasibaigs su numeriu 26. To
dėl, gerbiamieji, kurie tik 
nenorit su “Laisve” persi
skirt ir ant toliau, malonė
kite prenumeratą atnaujinti./ 
Geriausiai užmokestį siusti 
Money Orderiais. Užsipre
numeruojant “Laisvę” arba 
užsimokant už ją, niekados 
pinigu nesipskit per “Kelei
vio” redakciją, nes tankiai iš 
tos priežasties pasidaro kliū
tis. Visada adresuokittaip:

“LAISVE”
242 W. Broadway

So. Boston, Mass.
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Milžinai ir kar= 
liukai.

mažas, 
motina

—Good morning, Rožyte.
—How are you, ma?
—Ką sakai? '
—Nagi tu angliškai kalbi, 1 

tai ir aš.
—Kad aš nemoku, Rožyte, 

j —Jei nemoki, tai nereikia 
pradėt.

—Kad visi taip kalba.
—Tame ir keistumas, ma

ma. Lietuviai išgirsta angliš
ką kalbą, kaip-nors įsitėmi- 
ja kelis žodžius, na ir maišo 
juos su lietuviška kalba. Ga
li patėmyt, kad gerai kalban
ti angliškai ateiviai visada 
vartoja savo gryną kalbą, o 
tie, kas nors kelis žodžius iš
moksta arba pramoksta dar 
šiaip taip susikalbėt, tai, lie
tuviškai kalbėdami, bruka 
visus tuos žodžius, kiek tik 
jie žino. Taip sakant, kal
ba kokiu-tai žargonu — nė 
lietuviškai, nė angliškai. An
gliškus žodžius nemoka gerai 
ištarti, o dar iškraipo, — tai 
visai mišinys išeina. Išsyk 
gali suprast, kad su kvailiu 
susitikai.

—Tai tu sakai, kad pagal 
tai gali kvailį pažinti?

—Išdalies, mama. Juk pro
tingas žmogus moka gerai 
savo kalbą ir nemaišo į ją 
žodžip iš kitp kalbp, jei tie 
žodžiai yra jam žinomi sa
vojoj.

—Bet tu, Rožyte, sakai, 
kad nemoka atsakančiai iš
tart angliškp žodžip. Nema
nyk, kad juos taip lengva iš
tart ateiviams, kaip tau.

—Kodėlgi, mama, aš ir 
kiti čia augusieji ištariame 
teisingai lietuviškus žodžius?

—Meluoji. Ne visi moka.
—Taip. Aš norėjau pasa

kyt, kad męs galime ištarti, 
jei tik katras norime. Žino
ma, atsiranda tokip, ką ne
paiso apie kalbą ir maišo vi
sokius žodžius ir vartoja ne
tikusį akcentą. Bet tokie čia 
augusieji lietuviai, kurie ne
moka atsakančiai savo kal
bos, taipgi prastai kalba ir 
angliškai. Taip sakant, jie 
moka tik minios kalbą, o ne 
literatiškąją. Kas iš čia au- 
gusipjp lietuvip pasistengia 
gerai išmokt anglišką kalbą, 
tas tankiausiai ir lietuvišką 
taipgi išmoksta. O kas link 
angliškos kalbos sunkumo, 
tai ji nėra taip sunki, kaip 
daugeliui rodos. Supranta
ma, jos skambėjimas skiriasi 
nuo lietuviškos kalbos, bet 
už tai jos gramatika ir sin- 
taksis kur-kas lengvesni, 
negu lietuviškos kalbos.

—Jei ji būtp lengva, tai 
visi išmoktp.

—Kaip išmoks, kad nesi- 
mokina? Ar daug lietuvip 
tu matai vakarinėse mokyk
lose, kurias dovanai gali lan
kyt kiekvienas ateivis?

—Bet aš girdėjau, kad tos 
mokyklos esančios steigia
mos tik ateivip suamerikoni- 
zavimui.

—Kas tokis kvailys tau sa- ' 
xė? Juk tik ten jas steigia, : 
kur patįs ateiviai reikalauja. 
Šioj šalyj be angliškos kai- , 
bos žinojimo žmogus yra ne
toli nebilys. Dirbtu ve j, krau
tuvėse, teismuose ir kitur 
prisieina kalbėt angliškai, o 
jei pats nemoki, tai kitas tu
ri išversti tavo kalbą. Argi 
gali užsitikėt, kad viskas bus 
pasakyta taip, kaip tu norė
jai? Argi nebus tai laiko 
trukdymas, bereikalingas ki
to žmogaus samdymas ir ne
retai gėdos apturėjimas? Čio
nykščiams gyventojams di- 
džiausis nesmagumas su tais 
ateiviais, kurie nemoka an
gliškai kalbėt. Juk tu jiems 
nieko nepaaiškįsi, nesusitar
si, nepakviesi kur prisidėt. 
Nestebėtina, kad kur to
kie ateiviai dirba, ten nė uni- 
jp nėra, nė sutarties tarp 
darbininkp, nė vienodumo 
reikalavimuose. Šioj šalyj 
yra gerp kalbėtojp, gerp raš- 
tp, bet nemokanti angliškos 
kalbos ateiviai negali iš vis
ko to naudotis. O paimk va
karines ir dienines amatp 
mokyklas. Kiek per jas gau- 
tp gerus darbus, taip sakant, 
išmoktp amatus, vienok ne
mokanti angliškai mažai ką 
gali jose išmokti.

—Tu perdaug, Rožyte, įsi
kalbėjai. Leisk ir man žodį 
tarti.

• —Tark, mama. Klausaus.
—Nebloga būtp tokias va

karines angliškos kalbos mo
kyklas lankyt, bet gėda. Kas 
kita jauniems vaikams, o tu 
čia suaugęs žmogus turi eit 
ir būti pastumdėliu. Žinai, 
kad dar mokėtum ištarti, o 
kaip pasakai visai kitaip žo
dį, negu mokytojas liepia, 
tai kiti pradeda juoktis, o 
tau gėda.

—Aš nesuprantu, kokia čia 
gali būti gėda. Juk jei mo
kėtum gerai ištarti žodžius 
ir žinotum, ką jie reiškia, tai 
neeitum į tokią mokyklą. 
Kitas dalykas, juk žmogus 
negali žinot visų kalbp. Jei
gu jam pasitaikė, daleiskime, 
atvykt iš Lietuvos į Ameri
ką, tai jis turi mokytis vieti
nės kalbos. Daug gėdos lie
tuviai apturi dirbtuvėse, 
krautuvėse, teismuose ir ki
tur už nemokėjimą šios šalies 
kalbos, todėl velyk pakęsti 
tą mažą gėdą mokykloj, ne
gu nuo jos neatsikratyt per 
visą gyvenimą šioj šalyj.

—Vyrams tai yra ang- 
gliška kalba reikalingesnė, o 
mums, moterims, kam ji?

—Mums dar labiau ji rei
kalinga, nes męs turime pirk
ti maistą, rūbus ir įvairias 
namp reikmenas. Eisi pas 
daktarą, į mokyklą pašauks 
dėl tavo vaikp pasielgimp 
bei ligos ir 1.1.—ir visur turi 
kalbėt ir suprast vien tik an
gliškai.

Kada jps buvote 
beabejonės, auklė, 
arba vyresnieji j ūsų draugai 
sakė jums pasakas apie mil
žinus ir karliukus. Jps klau
sinėjote, ar galėjo pasiekt 
saulę ir mėnulį tie milžinai ir 
kiek karliukp galėtp gyvent 
jūsp pastatytoj iš lentučip 
būdelėj. Pasakose skambė
jo, kad milžinai galėjo per
žengti vienu žingsniu jūres, 
kad į vieną pirštinę galėjo su
talpinti artoją, plūgą ir ark
lius, kad giria ėjo medžius 
raudami arba jp viršūnes pra- 
skleisdami, galėjo praryti ar
klį, žmogp ir jautį, nešiojos 
lazdą, turinčią porą verstp 
ilgio, vienu savo kosėjimu 
galėjo numesti žmogp už ke- 
lip mylip.

Jps girdėjote, kaip daug 
blėdies darę tie milžinai žmo
nėms ir kaip kokis nors Bal
tinis geradaris ėjo juos žu-

Jus dabar suaugote ir ne
tikite pasakom apie milžinus, 
bet tuo pačiu laiku turite ga
na milžinp po dešine ir kai
re. Ir šios gadynes milžinai 
daugiau blėdies žmonėms da
ro, negu pasakiškieji, vienok 
Baltinis, milžinŲ žudytojas, 
yra persilpnas, kad juos iš
naikinti.

Šios gadynės milžinai ne
turi tokiŲ barzdp, kur augtp 
plaukai, kaip geležinės gro
tos; jie nesako: “Fi, Fo, Fa, 
Fom”, o nusamdo advokatus 
ir liepia nueit į teismą už 
juos ir pasakyti: “Niekasne
turi mums pasipriešinti”. Ir 
taip, dabar randasi ant že
mės dideli milžinai, jie dides
ni už pasakiškuosius, nes 
žmonėms perdaug brangiai 
jie atsieina ir gali praryt vie
na diena tūkstančius jaučip.

Męs turime tokius milži
nus, kurie apkrauja mokes
čiais kiekvieną jautį, vištą, 
miltp maišelį ir viską, ką tik 
žmonės valgo; uždėti mokes
čiai ant anglip, cukraus, ge
ležies, kerosino ir kitko.

Šitie milžinai, kurie aptak- 
suoja daiktus, yra daug ga
lingesni ir didesni ėdikai, ne
gu vaikystėj girdėtieji mil
žinai.

Jungtinėse Valstijose yra 
labai daug darbo milžinŲ žu
dytojui Baltrui, bet tokip 
Baltrp randasi mažai, o ir tie 
patįs, pasimatę su milžinais, 
lieka jp šalininkais arba jp 
atstovais legislatūrose.

Jps girdėjote, kad milžinas 
galėjo sėdėt ant augšto kal
no, kojas pasidėjęs ant pi
lies. Pagalvokite, argi męs 
neturime tokip milžinŲ, ku
rie valdytp ne tik Amerikos 
turtus ir ne tik vieno miesto 
turtus, o ir kitp šalip ir kitp 
miestp. Tokis milijonierius 
Morgan ištiesė savo geležin
kelį nuo vieno Amerikos 
kontinento krašto iki kito ir 
ima nepaprastai augštas kai
nas nuo pasažierip ir už daik- 
tp pervežimą. Keli geležinke
lio milžinai laiko apžergę visą 
Ameriką ir priverčia ūkinin
kus atiduot savo produktus 
netoli dovanai arba palikt 
juos ant laukp pūti. Ar ma
žas milžinas yra ponas Pratt, 
turintis savo rankose ne
toli visą Amerikos duoną? 
Tie patįs milžinai turi dide
lius turtus ir Europoj, taip 
sakant, jie vienoj šalyj sėdi, 
o kitoj laiko kojas pasidėję. 
Jie vienu kosėjimu gali įkišt 
į kalėjimą McNamarą, gali 
išardyt darbininkp unijas.

Bet šitą piniginį milžiną 
pasisektp gana lengvai nu
žudyti Baltrui, jei nesirastp 

■ dar drūtesnip milžinŲ.
Męs turime tokius milži-

nūs, kurip niekas nežudo, o 
miršta jie patįs palengva. 
Vienas tokip milžinŲ, bet 
daug biauresnis, negu pini
ginis, yra girtybė. Ir gerp 
norp blaivininkai yra geriau- . 
siais apginėjais jo. Vietoj 
to, kad užsiimt darbu, ati
traukiančiu žmones nuo gir
tybės, t. y. vietoj gerinti 
žmonip būvį ir suteikti pro
gą jiems šviestis, jie veda 
garsingą kovą prieš alkoholį, 
neretai patįs jį naikindami ir 
nežinančius užinteresuodami 
juomi.

Kitas milžinas, sėdintis 
augštose vietose, ant žmonip 
namp ir laikantis jp protą 
vergijoj, neleidžiantis jiems 
susibroliaut, dauginantis ne
apykantą ir žiaurumą, yra 
fanatizmas.

Didesnis už visus yra apsi
leidimo milžinas. Jei žmonės 
neapsileistp, jei jie nepasi- 
duotp kitiems milžinams iš 
liuosos valios, tuomet greitai 
jie išnaikintp blėdingus mil
žinus.

Žmonės apsileidžia, save 
skaito mažais karliukais, to
dėl nesunku sukišt jp dešim
timis į vieną pirštinę ir iš
ėmus priversti juos šokinėt 
pagal milžino norą.

Ant laimės, milžinp žudy
to jp Baltrp skaitlius nesima- 
žina, o auga, todėl jie priver
čia milžinus nors kiek paisyt 
apie žmones.

Laikraščiai ir knygos, o 
taipgi mokyklos, atviros mi
lijonams žmonip, laiko bai
mėj fanatizmo milžiną. Jo 
rankos, laikančios suvaržy
me žmonip smegenis, darosi 
silpnesnės ir jis priešinasi 
laikraščiams ir knygoms, pa- 
rodantiems tikrus faktus.

Girtybės milžinas priklau
so nuo fanatizmo. Kaip tik 
išnyks bereikalingas vienpu- 
siavimas ir, įauklėtoji baimė 
iš žmogaus^smegenp, tuoj at
sivers proga žmonėms gėrė
tis gyvenimu, taip sakant, iš
nyks skurdas, o tuomet turės 
mirti ir girtybės milžinas. 
Kada darbininkas, dabar 
skurdžiai apmokamas, gaus 
gerą algą ir gyvenimas ne
liks jo pragaru, tuomet jis nu
stos gėręs jame degutą deg
tinę.

Šiandieniniai milžinai nėra 
tiek maži, kad Baltrus galė- 
tp nukirsti jiems galvas kar
du. Reikia daug Baltrp, kad 
juos įveikti. Ir kiekvienas 
žmogus, kuris darbuojasi 
prieš fanatizmą, kuris varo 
šalin tingėjimą arba apsilei
dimą, skleisdamas mokslą, 
kuris kovoja prieš girtybę, 
padidindamas kokiu-nors bū
du žmonip gerovę ir parody
damas, jog alkoholis ir kiti 
nuodai yra mums kenksmin
gi, yra milžinp 'žudytoju ir 
atlieka didelį darbą jp vary
me prie galo. Jps savo kalba 
ir savo balsavimu galite iš
naikinti blėdingus milžinus, 
jei tik nustosite buvę karliu
kais.

Dailieji iršlykštie= 
ji seniai.

Laukiniai žmones
New Yorke.

NEMOKĖDAMAS SUSIKALBĖJO.
Petras: — “Supranti, šian

dien mano bosas liepė man 
austi antketurip mašinp. Jis 
sako, kad niekas už mane ge
riau neaudžia visoj audiny- 
čioj. Sako, jei tu taip pra
dirbsi bent metus laiko, tai 
gausi apie 10 dol. algos į są- 
vaitę. Sako, gali, tu visai 
nepaisyt nieko, tau visada bus 
čia darbo. Ir kaip tik jis nu
ėjo, tuoj prieina fikseris ir 
klausia, ką bosas sakė. Aš 
sakau, taip sau kalbėjomės 
apie šį—apie tą. “No”, jis 
sako, “jau čia judu ką-nors 
apie mane pliauŠKėte”. Aš sa
kau, nič-nieko, tik apie dar
bus, o jis sako: “Jei tu man 
nenori sakyt, tave iš čia iški- 
kinsiu”. Aš ant to jam: “Ne 
tu čia ponas. Bosas gali tave 
patį iškikinti”.

Povilas:— “Kokiu gi būdu 
judu susikalbėjot, kati tu vi
sai angliškai nemoki?”

Petras:—“Nugi aš jam pa
rodžiau ir jis man parodė”.

Povilas:—“Na, jeigu taip, 
tai ištikro galėjote gerai su
sikalbėt”. A. Baisus.

Ar jps kada-nors pagalvo
jote apie žmogaus išveizdos 
mainymąsi? Neginčysite, jog 
beveik kiekvienas kūdikis yra 
net skaistumo pilnas. Negra- 
žip vaikp irgi visai mažai ra
site. Vadinasi, kūdikystėj ir 
vaikystėj žmonės su retais iš
ėmimais yra labai gražps.

Dabar atkreipkite savo aty- 
dą į jaunimą. Netoli kiek
vienas jaunas žmogus, mote
ris arba vyras, yra gražus, 
jei negražus, tai bent dailus.

Bet paj ieškokite dailip žmo- 
nip tarpe senyvp ir pasenu- 
sip. Jp ten labai menka.

Čia jps turite apsistot ir 
pajieškot priežasties. Jei tarp 
senp žmonip visai neatsiras- 
tp dailip, tai galėtumėte ma
nyt, kad jau tokis gamtos 
įstatymas, bet tūli seneliai, 
moters ir vyrai, yra gana dai- 
Ips, jp veidas pilnas šviesos, 
malonumo ir mąstymo.

Čia turime paklaust, ar jps 
žinote dailp senį? Jei taip, 
tai kuomi jis užsiima, kaip 
jis protingas ir kaip pralei
džia liuosą laiką? Tikriname, 
jis karčemp beveik nelanko, 
vaikiškumais neužsiima, vel
tui laiko neleidžia, neužsiga
nėdina vien tik tuomi, kad 
būti ėdančiaja ir geriančiąja 
mašina ant dviejp kojp. Męs 
jūsp žinomojo gražaus senio 
nepažįstame, vienok galime 
tikrint, kad jis yra užimtas 
galvojimu, mokslu. Jis skai
to, išklauso kitp mintis, svar
sto, tirinėja, taip sakant, jis 
yra nugrimzdęs mintįse. Si- 
tp gražip senelip veidą puo
šia protavimas, teisybės my
lėjimas. Pažvelgkite į jp vei
dą: kiek jame duosnumo, ge
ro velijimo kitiems, ypač jau- 

, nimui, kiek jame malonumo 
. ir teisybės mylėjimo atspin- 

džip. Jp veidas ir visa gal- 
, va saugiai užlaiko teisingus 

formos ruožus.
Na, o dabar atsigrįžkite 

į į tuos senius, kurie nuo 18
■ metp sustojo bent ką mokin-
■ tis, kurie nuo 25 metp nepro- 
• gresuoja protavime, kurie sa

vo gyvenimą praleidžia vien 
tik darbe, valgyme, gėrime 
ir miegojime. Kaip šlykščios 
ir negražios lieka j p galvos 
ir biaurps veidai ! Galvoj pro
tavimo smegenįs pradeda iš
sekti, todėl jp kakta nusilei
džia žemyn ir lieka labai siau
ra; žandai jp lieka didesni ir 
atsikiša, taip sakant, j p gal
va tuomet paneša į pūslę, tu
rinčią siaurą viršp ir plačią 
iškraipytą apačią. Ant tokip 
senip veido matai godumą, 
žiaurumą, tuštumą ir silpnu
mą. Jie labai paneša į seną 
gorylą. Tik ne į jauną, nes 
ir goryla, būdama kūdikiu, 
yra labai graži, o jaunuose 
metuose—gana daili.

Protavimas ir mokslas pa
daro žmogp gražiu sename 
jo amžiuj. Pavyzdžiui, gal
vočius Huxley buvo negražus 
savo jaunuose metuose, o li
ko dailus senatvėj. Pastara
sis popiežius Leonas jaunys
tėj nebuvo dailus ir tik se
natvėj persimainė. Garsaus 
išradėjo Edisono veidas da
bar yra daug labiau pritrau
kiantis, negu jaunuose me
tuose. Ir kurį tik galvočip 
jps nepaimsite, nė vieno ne
atrasite jps su tokiu biauriu 
veidu, kokį gauna pasenėju- 
sieįi dykūnai, vartojant tą 
žodį minties supratime.

Jps galite iš praktikos pa
tėmyt, kad skaitantieji ir kul
tūriškoj dirvoj veikiantieji 
mūsp seneliai ir senelės yra 
kur-kas gražesni ir aiškesnio 
veido, negu tie,, kas jaunys
tėj buvo labai gražiais, o pa
skui liko panašps į gorylas 
ačiū tingėjimui pasidarbuoti 
savo smegenimis.

Jeigu taip galima išsireikš
ti, protaujanti ir nuolatos be
simokinanti žmonės nepasę- 
sta iki pat mirties. Jie malo- 
nps ir sKaistps, jie myli tei-__
sybę ir įieško jos per visą sa- kada brolis broliui kerta per 
vo amžip. veidą.

New Yorkas yra didžiau- 
sis Amerikos miestas ir nie
kas netikėtp, kad čia gali 
rastis laukiniai žmonės, vie
nok čia yra jp daug, daug 
tūkstančip.

Gal, manot, kad į čia at
vyko laukiniai žmonės iš 
Kongo? Visai ne. Čia yra 
tūkstančiai vietinip laukinip 
žmonip.

Kas iš newyorkiecip ir ten 
buvusip nežino, jog ten yra 
gražus namas ir sodas, vadi
namas Madison Square Gar
den? Šitame name ilgai bu
vo rengiami įvairps persta
tymai, koncertai, parodos. 
Pasirodė, kad žmonės ne
mėgsta gana muzikos, išdir- 
bystės ir dailės parodp, ža- 
vėj ančių perstatymp ir visko, 
kas vadinasi intelektuališku. 
Namas jokiu būdu negalėjo 
surinkt užtektinai turto už
silaikymui. .

Dabar liko išleistas įstaty
mas, leidžiantis rengt kumš- 
čiavimąsi Madison Square 
Gardene. Ir šita laukinip 

■ žmonip žaisle labiausiai pati
ko newyorkieciams. Žinoma, 

i ne tik jiems, o ir kitp miestp 
. gyventojams, kaip praktika 

parodo, labiau už viską pa
tinka žmonip imtynės, kum- 
ščiavimasi.

Keli metai atgal Konge li
ko pastatytas didelis gražus 
namas, kur liko įvesti įvai- 
rps dailės parengimai ir pa
rodos. Laukiniai gyvento
jai mažai lankėsi į tą namą. 
Tuomet gudresnieji kongie- 
čiai sumanė rengt gražiau
siame visoj šalyj name žmo- 
nip imtynes. Ištikro, tuoj 
namas pradėjo prisipildyti 
laukiniais kongiečiais, kurie 
nesiderėjo apie įžangos augš- 
tumą, kad tik pamatyt, kaip 
žmogus žmogp muša per 
snukį (nes vargiai tokie žmo
nės turi veidus).* **

Jps tarsite: “Tai nieko, 
nes ten .laukiniai žmonės.” 
Bet New Yorko gyventojai 
nesiskaito laukiniais, vienok 
turi tuos pačius palinkimus, 
kaip ir Kongo gyventojai.

Kada liko apgarsinta, kad 
Madison Sq. Gardene kum- 
ščiuosis “lengvasis Anglijos 
čampijonas Matt Wells” su 
“Gothamo kumštorip stabu 
“Knockout Brown”, tad ne 
tik visos sėdynės prisipildė 
žmonėmis, o ir lauke stovėjo 
keli tūkstančiai, laukdami 
pasekmip pranešimo.

Šitie du žmogų, dideli, žvė
riški mašini, liko pastatytu 
apskritoj vietoj su pirštinėm 
ant rankp ir paliepta jiems 
mušti vienam kitą.

I jokį teatrą taip nesiver
žia žmonės, kaip veržėsi į 
šias muštynes. Nors lijo vi
są dieną ir naktį, vienok 
žmonip tūkstančiai stovėjo 
lauke ir laukė, kad galėtp 
užmokėt dolerį ir gaut pras
čiausią sėdynę, 
tančiai laukė su dešimtimis 
dolerip, kad gaut gerą sėdy
nę, bet ir tai ne visiems pa
vyko. Sėdynės buvo užim
tos, visos.

Šitomis muštynėmis liko 
uždirbta 40,000 dolerip. Už- 
tektp parengti 10 tokip muš- 
tynip, kad Madison Square 
Garden galėtp gražiai užsi- 
laikyt.

Pasirodė, kad Amerikos ci
vilizacija apsiima užmokėt 
40 tūkstančip dolerip už 
muštynes, vienok atsisako už
mokėt nors vieną tūkstantį 
už tą, kas yra naudingu per
statymu ir gali vadintis tik
ru civilizacijos produktu.

Jeigu jps dar tikėjote, kad 
žmonės yra civilizuoti, tai 
nustokite tikėję. New Yor
ko faktas parodo, kaip mažai 
męs turime civilizuotp žmo- 
nip. Nestebėtina, kad prie 
tokio minios žvėriško stovio 
dar gali tūli sutvėrimai rengt 
kares, skerdynes ir kitokius 
žvėriškumus.

Jūsų užduotis dar labai di
delė, jei esate pasiryžę ka- 
nors gero pasaulyj įvykdinti, 
nes pirmiausiai turite išnai
kint iš žmonip žvėriškumą, 
kad jie nesigerėtp tuomet,

iti tūks-

veidą.

Pliauškimas.

i

i

Pliauškimas—tai negražus 
išsireiškimas kalboje ar raš
te. Tamsps žmonės papras
tai visuomet vartoja pliauš
kimą, ar tai besiginčijant, ar 
net paprastai kalbant. Tą 
galima pastebėt iš papročip 
žemesnės ir tamsesnės žmo- 
nip klesos pas įvairias tautas. 
Žmogui besišviečiant jo kal
ba kartas nuo karto tampa 
dailesnė ir, vieton pliauški- 
mp, jis pradeda suprast rei
kalingumą argumentp, rim
tumo. Jo kalba, apsiėjimai ir 
pats gyvenimas tampa rim
tesniu. Taigi, rodos, labai 
aišku, jog tikrpjp šviesos pla- 
tintojp pareiga, skleidžiant 
apšvietimą, prisilaikyt gra
žios kalbos, rimtai kritikuot 
įvairius prietarus ir burtus, 
kurie užstoja kelią jp darbui. 
Žmogus, kuris pripranta prie 
pliauškimp, negali rimtai ką 
- nors svarstyt ir visuomet 
pasirodo “vėjavaikiu”.

■ Dabar pažiūrėkime, kaip 
mūsp laikraščiai supranta 
“pliauškimp klausimą”. Pa
imkim apžvalgp, peržvalgp 
ar kritikp skyrius, arba va
dinamas polemikas už pažiū- 
rp skirtumą: kiek ten įvai- 
rip įvairiausip pasikoliojimp, 
nonsensp, ironijos, ypatiškp 
užsipuldinėjimp, pliauškimp 
ir daug-daug panašip negei- 
stinp liekanp, gal, iš kokios 
barbarizmo gadynės...

Arba mūsp ‘ ‘agitatyviškos” 
brošiūrėlės ir šiaip “bedieviš
ki” raštai. Jpjp tikslas—tai 
atitraukt žmones nuo tikėji
mo ir nesuteikt daugiau nie
ko. Ir apverktinas pasekmes 
to darbo jau matom gana 
aiškiai...

Taigi, man rodos, reiktp 
daugiau rimtumo, daugiau 
argumentp ir mokslo.

Aš esu * karštas religijos 
priešininkas ir visuomet su
tinku platint jos griovimą, 
bet kartu reikalauju, kad 
žmonės, pametę bažnytinę re
ligiją, galėtp patįs sau susi- 
tvert “tikėjimą” pagal mok
slo darodymus. Bet pliaukšt 
ant tikėjimo besąmoniškai— 
perdaug žemas darbas. Juk 
tikėjimas turi savo ir geras 
puses (kurios, ant nelaimės, 
jau užmirštos)... Tečiaus per- 
toli nukrypau: mano dalykas 
išreikšt panieką visokiems 
pliauškimams.

Mūsų laikraščiai pilni vi- 
sokip pliauškimp. Reikia to
dėl vaistp, kurie prašalintp 
tą “ligą”. Bet pirma, negu 
pradėti gydyt ligą, reikia at
rast jos priežastį. Taigi ir 
pliauškimp prašalinimui rei
kia sujieškot jp priežastis ir, 
atradus, panaikint jas, o ta
da pliauškimai patįs išnyks. 
Vienok čia labai plati dirva 
jieškojimui tp priežasčip.

Aš nuo savęs tiek pridursiu. 
Mokslas, apšvietimas (bet 
tikras, moderniškas) suteikia 
žmogui argumentp, rimtumo 
reikalingumą. Taigi pliau
škimp palaikytojams patarti
na šviestis. Labai gerai bū- 
tp, jeigu patįs skaitytojai pa- 7 
rodytp norą rimtumo — pa- 
reikalautp išmest pliauškia 
mus, o nepildantiems šiorei- J 
kalavimo laikraščiams paro- p 
dytp savo panieką — neskai-. 
tytp jp. Tas tai priverstų 
laikraštininkus gerint, tobu- 
lint savo laikraščius daug ge
riau, negu visi daromieji su
sivažiavimai. Žingeidaučiau 
ką kiti apie tai mano.

A. J. Karalius.

įa

SįSj

Kodėl stovi?
Pati (žiūrėdama į vyro kliu- > 

bo knygutę) —“Jonuk, kam 
šitos kelios raidės čia stovi?” į

Vyras: — “Todėl, širdele, 
kad jos sėdėt negali”.
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• RAGANOS.
Gale Jonaičiu kaimo gyvena turtingas 

ūkininkas Budikas, mėgstantis kas rytas 
ir vakaras gert saldy pieną. Jis diktas, 
raudonas, tartum specijališkai gamtos ap
dovanotas sunkiy darby atlikimui. Vie
nok perdaug sunkiai jis nedirba, nes turi 
iš ko pasisamdyt porą berny. Iš kur jis 
pinigus gauna, apie tai visi žino, nes bent
3 sykius sąvaitėj gali matyt jį ant turga
vietės sėdint plačiame vežime ir pardavi
nėjant įvairius pieno produktus. Ir ištik- 
ro, jo varškė, sūriai, Smetona, sviestas 
mažne geriausi visoj turgavietėj. Kiti ūki
ninkai laiko po 8 ir 10 melžiamy karviy, 
vienok pieno užtenka vos tik sau,, o Budi
kas užtenka jo parduot ir pats gert tik iš
4 karviy. Jo kaimynai pavydi jam ir ne
supranta, kaip jis augina ir užlaiko kar
ves, kad jos tiek pieningos. Kiti tiesiog 
kalba, kad jo žmona yra ragana, tai yra 
ji mokanti padaryt taip, kad iš kaimyny 
karviy pienas pereity į jos karves. Kokiu 
būdu ji šitą raganišką darbą atliekanti, 
apie tai pasklydo gana daug kalby. Vieni 
sakė, kad ji žinanti tokias žoles, kuriomis 
reikia savo karves šerti, kad su jomis šu- 
siuosčiusios karvės netekty pieno, kiti kal
bėjo, būk ji naktimis ateinanti į svetimus 
tvartus ir užburianti karves, kad ji 
turi piktą dvasią, padedančią jos darbe. 
Bet svarbiausis ir visy kaimo motery pri
pažintas pasakojimas buvo tas, kad Budi- 
kienė nakčia prieš švento Jono dieną ne
miega, o daro burtus. Kalbama buvo, kad 
ankstyvam rytmety j, kol dar saulė nete
ka, ji išeinanti į ganyklas ir braukanti nuo 
žolės rasas, kalbėdama kokius-tai burty 
žodžius. Rasą ji taip mokanti užburti, 
kad kaimyny karvės, jos paragavusios, 
tuoj netenka pieno arba duoda kokį tai 
nešvary pieną, kuris prie šilumos susitrau
kia į vieną gabalą. Nestebėtina, kad kaip 
tik keno karvė apsirgo, tuoj kaltė meta
ma buvo ant Budikienės.

Teisybę pasakius, Budikiai mažne vien 
tik iš karviy prasigyveno, todėl jie labai 
gerai jas užlaikė. Vienok ir jie tikėjo, kad 
dienoj prieš švento Jono švientę arba Jo
nines tūlos raganos gali atimti nuo jy kar- 
viy pieną. Apie tai, kad raganos užburia 
rasą, ir Budikienė žinojo, todėl ji steng
davos dienoj prieš Jonines karviy neleist į 
ganyklą be piety.

Kadangi visoj apylinkėj siautė gan
das apie raganas, tad šiy Joniniy ūkinin
kai laukė atsargiai, ypač moters stengės 
kaip-nors apsaugot savo karves nuo raga- 
ny ir pildė įvairiausius patarimus.

Girdėjos, kad po kaimus vaikščioja 
kokis- tai žmogus, kaip jį visi vadino, dak
taras, kuris žinąs, kaip raganos atlieka 
savo darbą ir galįs išsyk pasakyt, kokia
me name gyvena ragana. Jis duodąs pa
tarimus, kaip apsisaugo! nuo jy.

Jonaičiy kaimas šito daktaro laukė 
nekantriai. Teisybė, jis ėmė brangiai už 
savo patarimus, vienok niekai tas rublis, 
kitas prieš karvės sveikatą ir pieną.

Vos 4 dienos buvo iki Joniniy ir Jo- 
naičiy kaimas liūdėjo,nesulaukęs daktaro, 
kaip štai vieną pavakarį parvažiuoja Bu
dikas iš turgavietės su nepažįstamu žmo
gumi. Viso kaimo bobos subruzdo kalbėt, 
kad tai tas pats daktaras. Išpradžios nie
kas-negalėjo ištirti, bet už poros dieny 
pats daktaras pradėjo eit per grįčias, siū
lydamas savo patarimus. Ir kas gi jy čia 
nepirks, kad jau poryt Joninės? Apart už- 
mokesties, jis buvo vaišinamas kiekviena
me name sūriu, sviestu, medumi ir kiau
šiniais. Visos moters klausinėjo jo apie 
Budikienę, ar neesanti ji ragana. Ant už- 
klausimy daktaras atsakė: “Hm... Maty
sime.”

Kada jis perėjo per kaimą, tad viskas 
aprimo. Mat, kiekviena ūkininkė laikė 
slaptybėj gautus patarimus, kurie išėjo į 
aikštę tik nakčia prieš Jonines.

Budikienei buvo patarta išsirėdyt nuo
gai ir verpt nakčia prieš Jonines. Liepta 
turėti karšto vandens, nes ateisianti raga
na prie jos duriy ir pabarškįsianti. Liep
ta tuoj atidaryt duris ir liet ant jos karš
tu vandeniu.

Kupstienei liepta užmušt katiną ir 
nueit prie Budikienės duriy barškinti, o 
kaip tik ta atidarys duris, mest katiną į 
jos grįčią. Daktaras išpasakojo, kad Bu
dikienė yra ragana ir nakčia prieš Jonines 
sėdi grįčioj nuoga ir verpia tokiu būdu 
ji atimanti nuo kaimyny karviy pieną.

Vyšniauskienei įsakyta nueit prie 
Kukždy namo ir išliet deguto puodą ant 
slenkščio, nes Kukždienė esanti ragana, o 
kaip ji įstosianti į degutą, tad visi jos bur
tai nueisią ant nieko.

' Kukždienę pamokinta, kad ji sėdėty 
užkampyj, nes ragana ateisianti nakčia ir 
pilsianti degutą ant jos slenksčio.

Palšienei pasakyta, kad ji turi nueit 
pas Domeikius ir viena koja apsiauta, o 
kita basa apibėgti 9 kartus apie jy grįčią, 
tuomet Domeikienės raganavimai nueis 
ant nieko.

Domeikienei-gi pranešta, kad ragana 
bėgios apie jos grįčią ir tuomi atims nuo 
karviy pieną. Kad nuo jos apsisaugo!, 
liepta apsirėdyt vyriškais rūbais ir išmau- 
dyt raganą purvyne.

Buvo dar ir kitokiy patarimy, kad ap
sigint nuo ragany. Neliko kaime moters, 
kuriai nebūty buvę paliepta ka-nors da
ryt nakčia prieš Jonines. Visoms įsaky
ta, kad raganos atsilankys apie dvyliktą 
nakties.

Jys negalite sau persistatyt, su kokiu 
nekantrumu ir baime laukė išauštant 
švento Jono ryto visos Jonaičiy moters. 
Visoms joms buvo įsakyta tylėt ir niekam 
nežinant išpildyt paliepimą.

Apie pusiaunaktį kaimo gale pasigir
do baisus klykimas. Matyt, tuomet įvy
ko apliejimas Kupstienės karštu vande
niu, kada ji bandė įmest pas Budikienę 
negyvą katiną.

Neužilgo riksmas pradėjo kartotis vi
same kaime. Mat, ir tarp kity motery į- 
vyko susirėmimai.

Budikas miegojo svirne vieny-vienas 
ir liko išbudintas riksmo. Jis atsikėlė, iš
gėrė porą stikly pieno ir išėjo laukan pa
siklausyt.

Riksmas vis dar atsikartojo..
“Viešpatie mieliausis!” atsidūsėjo jis. 

“Tai mat, kaip rėkauja raganos. Prieš ry
tą, ar girdėsi, darbuojasi. Vardan Dievo 
tėvo.... Ką padarysi? Išauš ir pranyks. 
Kad tik pieno nuo karviy neatimty”.

Jis vėl nuėjo gult.
Ant rytojaus kaime buvo baisus triu

kšmas. Moters vadino viena kitą raga
nomis ir bandė darodyt savo vyrams. Ne
laimingiausia iš visy buvo Kupstienė, ku
rią apliejo karštu vandeniu, nes jai sun
kiausiai buvo išsiteisint, jog ji ne ragana.

Budikas įtikėjo, kad šiąnakt raganos 
labai apžavėjo žolę, todėl manė, kad ir šv. 
Jono rytas negalėjo taip greit išnaikint jy 
burty nuo žoliy ganyklose. Jis karves lai
kė tvarte net iki po piety.

Ir kiti ūkininkai nesistengė jas anksti 
paleisti.

Visame kaime galėjai girdėt, kaip bau
bia alkanos karvės: “Mu, mūū!”

Tarptautiški žodžiai.
Artistas, dailininkas; galintis pa

daryt pagal skonio reikalavimą; gabus me
chanikas.

Artistiškas, dailus; stebėtinas; sko
nį užganėdinantis ranky darbas.

Asekuracija, užtikrinimas.
Asesmentas, uždėta mokestis ant 

savasties arba ypaty.
Asesorius, skiriantis mokestis žmo

gus; sprendžiantis taksuojamiems daik
tams kainas; teisėjas, kuriam pavesta sprę
sti, kiek mokesčiy imti nuo žmoniy už sa
vastį ir skirti bausmės už padarytą kam- 
nors blėdį.

Asignuoti, paskirti; vienos ypatos 
turtą arba titulą perduot kitai ypatai; pav., 
vyras asignuoja kas mėnuo savo pačiai po 
50 rubliy.

Asimiliacija, prisitaikymas prie 
kity; pav., žydy asimiliacija su rusais; li
kimas panašiu; pav., vaisiy asimiliacija su 
krauju.

Asimiliuotis, likti panašiu; susi
taikyt su kitais visuose dalykuose ir ypa
tybėse; taip chemijoj sakoma, kad vieni 
daiktai tarp savęs asimiliuojasi, o kiti ne, 
tai reiškia, kad vieni daiktai gali būt su
lieti į vienodą kūną, kuriame jy negali at
skirti, o kiti vis atskirai laikosi, nežiūrint 
į maišymą.

Asistentas, pagelbininkas, padė
jėjas.

Asocijacija, susivienyjimas; susi
jungimas.

A s t r o g r a f i j a, žvaigždžiy aprašy
mas; mokslas apie žvaigždžiy aprašymą.

Astrologija, mokslas, kad pagal 
žvaigždžiy padėjimą ir išrodymą galima 
atspėt žmogaus ateitį; spėjimas žmogaus 
laimės pagal planetas.

Astrologas, astrologijos šalinin
kas; spėjantis žmoniy ateitį pagal plane
tas.

Ar verta but dorai?
Viena jauna mergina pasi

drąsino manęs užklaust, ar 
verta merginai būt dorai? 
Ji sakos dirbanti sunky dar
bą dirbtuvėj, gaunanti tik 
tiek algos, kad su vargu ga
linti pragyvent ir nematanti 
geresnės ateities. Tuo tarpu 
tūlos merginos, pirma dirbu
sios taip-pat sunkiai ir vedu
sios skurdy gyvenimą, dabar 
važinėjasi automobiliais, rė
dosi šilkais ir apsikarsto bliz- 
gais, valgo gražiuose viešna
miuose. Ji aiškiai supranta, 
kad iš teisingo ir doro darbo 
jos negyvena, todėl klausia, 
ar apsimoka merginai vest 
dorą gyvenimą, kuris yra 
taip skaudžiai vargingas.

Matyt, kad ji, kaip ir dau
gelis vaikiško charakteriaus 
merginy, nesupranta dar re- 
ališko gyvenimo ir žmogaus 
vertės. Suprantama, ji nori 
pasipuošti, šen ir ten išeit, 
ką -nors mylėti, o tuo tarpu 
aplinkybės suteikia jai tik 
menką dalelę smagumy. In
stinktas, gerovės ir smagumo 
trokštantis, verčia ją pasta
tyt viršminėtą klausimą.

Nežinau, kaip kitos mano, 
o man rodos, kad žmogui nė
ra nieko brangesnio už jo 
dorą. Ne tiek kity žmogus 
gėdinasi, kiek pats savęs. 
Liuosa nuo prasižengimy są
žinė yra didžiausiu žmogaus 
turtu.

Sykį vienas didelis turčius 
sukvietė daug svečiy ir lie
pė jiems linksmintis. Bet 
jie pastebėjo, kad jis visą 
laiką liūdi ir klausė priežas
ties, nes jiems rodės, kad jis 
gaiety tik šypsotis tarp dei- 
manty, šilky, žiedy ir veid- 
rodžiy. Jis perpiovė gražy 
raudoną obuolį, kurio vidu
rys pasirodė kirmino išgrauž
tas ir pasakė, kad taip-pat 
yra ir su juo.

Šitas prilyginimas labai 
tinka toms merginoms, ku
rios, vesdamos nedorą gyve
nimą, iš viršaus pasipuošia 
ir turi visokius neva smagu
mus, vienok jy sąžinę grau
žia kirminas. Ji pati gėdi
nasi pažiūrėt sau į veidą. Ši
tas apsireiškimas verčia jas 
patylomis verkti arba užmu
šti sąmonę alkoholiu. Ar jys 
girdėsite bent kur, kad to
kios merginos blaivame sto
vy j gerėtysi savo padėjimu?

Merginos iškrypimas iš do
ros kelio reiškia paaukavimą 
jos visos ateities laimės, ko
kią ji, kaip ir kiekviena mo
teris, būty galėjus sulaukt, 
dora būdama. Argi apsimo
ka aukauti visą savo ateitį 
dėl laikinės laimės, kuri ne
gali būt pavadinta laime?

Vyrai neveda tokiy mergi- 
ny, kurios yra iškrypusios iš 
doros kelio, nes jie jas skaito 
kvailomis, lengvatikėmis ir 
pasiduodančiomis visiems in- 
stinkty traukimams labai 
lengvai. Jie bijo tokios mo
ters, nes netiki, kad ji būty 
gera ir teisinga pačia ir pro
tinga motina. Jei pasitaiko 
kuriam apsivest su tokia 
mergina, vistiek ji laimės 
neatras savo gyvenime, nes 
vyras jai neužsitikės, prie 
kiekvienos progos darys iš
metinėjimus ir skaitys kar
kas prastesne moterim už 
daugelį kity.

Pažiūrėkim į tokiy motery 
ir merginy veidus. Kaip greit 
išnyksta nuo jy raudonas žy
dėjimas ir kaip greitai jis lie
ka sudribęs. Jy lūpos lieka 
visai plonos ir kietos. Jy 
juokas lieka balsingas, rėk
smingas ir apmiręs. Jos var
toja gėrimus ir vaistus, kad 
gaiety juoktis ir būt links
momis. Be to jos negali ap
sieiti. Gėrimai ir vaistai ga
lutinai sunaikina j y sveika
tą ir skaistumą.

O pagalvokite, kokią gėdą 
užtraukia mergina ant visy 
savo giminiy, ypač ant sese- 
ry, broliy ir tėvy.

Negirdėt, kad tokios mer
ginos pralobty arba kitą ko
kią laimę pasiekty, nes jos 
tik puošiasi gražiai, o turto 
nelieka. Tik kokie 7 metai 
praslenka, kaip tokios mer
ginos pasiekia grabą arba 
gyvenimo dugną. Argi gali 
moteris aukauti viso amžiaus 
tylią, nors siaurą, laimę už 
tuos 5 ar 7 metus? Tai
gi vien tik dėl sveikatos ir 
gyvenimo lengvumo mergi
nai yra verta būt dorai.

Jei moteris nori turėt nuo 
vyry tikrą paguodonę, ji tu
ri būt dora, nes nevieno žmo
gaus taip žemai nestato vy
rai, kaip nedoras moteris.

Taigi merginai yra verta 
būt dorai nuo pat pradžios 
jos gyvenimo iki pabaigos, 
nes tik tuomet ji jausis žmo
gumi ir tik tuomet sulauks 
nuo vyro žmonišką paguodo- 
jimą. Valkata geresnę gar
bę turi, negu nedora moteris.

Marė Vaitėkaitienė.

MEILIŠKI LAIŠKAI.

Guod. p. M. Vaitėkaitiene:—
Sekdamas “Laisvėj” kiek

vieną Jūsų straipsnį (o “Lais
vė” yra geriausis jaunuome
nės laikraštis), persitikrinau, 
kad visi Jūsų pamokinimai 
jaunuomenės prieš apsivedi- 
mą ir po jo yra gryna teisy
be ir atnešty daug laimės 
daugeliui žmoniy, jei tik ty 
pamokinimy jie prisilaikyty.

Matydamas Jūsų teisingus 
patarimus, ir aš kreipiuosi į 
Jus su klausimu.

Aš turiu 20 mėty amžiaus 
ir ketinu apsivest. Mano akįs 
atkreiptos į 3 merginas. Vie
ną iš jy myliu daugiau už 
kitas, bet ji yra biskį tingi
nė, o aš mėgstu, kad mano 
butas būty švarus, kad ji bū- 
ty apsirengus gerai (pagal 
išgalę), todėl bijau gaut tin
gią žmoną. Antra mergina 
yra darbšti ir vidutiniškai 
daili, tik aš ją mažiau my
liu. Trečioji yra gražiausia, 
bet aš ją dar mažai žinau ir 
neįsimylėjau. Su katra bū- 
ty geriau apsivest?

M. S. W—tis.
Atsakymas.

Jeigu Jys būtinai nuspren
dė! ilgiau nelaukti, tai aš pa
tariu apsivest su pirmąją, 
nes meilė yra svarbiausis da
lykas, į porą sueinant. Prie 
kitokiy aplinkybiy ir Jūsų pa
sistengimo iš tos merginos 
tingėjimas gali lengvai iš
nykti.

Jys dar esate gana jaunas 
ir galite bent metą, kitą pa
laukt, kol pilnai susipažįsi- 
te su anom dviem merginom. 
Mažu, artimesnė pažintis už
kurs Jumįse ir meilę link ku
rios nors arba galutinai nu
spręsite apsivest su ta, kurią 
jau mylite. Bile tik ji nėra 
visai tinginė, o tas biskis ga
li išnykti arba mažai kenks.

M. Vaitėkaitienė.

RED. ATSAKYMAI.

K. Barišūnui.—Jys ap
rašote miesto geografiškąjį 
padėjimą ir lietuviy kultūriš
kąjį stovį, todėl j ūsų raštelis 
nėra žinia ir į žirny skyriy 
tilpt negali.

V. Strygui.—Jūsų raš
tus peržiūrėjome. Tinkamus 
ateityj sunaudosime.

Visiems.— Kuriy kores
pondencijos bei straipsniai 
netilpo šiame “Laisvės” nu- 
meryj, tilps sekančiuose nu
meriuose.

FELJETONAI.
BE VIETOS.

Vieny-vienas. Nuobodu, 
ilgu, liūdna. Mąstau: ką čia 
man pradėt veikti? Eit pa
sivaikščiot? Bet vienam ne
smagu ir neparanku. O drau- 
gy aš jau seniai neturiu. Tai 
kurgi čia dėtis? Visgi nu
sprendžiau eit pasivalkioti.

Išėjau. Einu sau vienas pa
jūriu. Tik- ką patekėjęs mė
nulis raudonas, lyg kraujais 
apsipylęs. Vėjalis glamoni 
veidą, užkliūva už bryliy ir 
kartais, turbūt, pamiršęs vi
są mandagumą, stengiasi ir 
skrybėlę nuo galvos nupūsti. 
Kad neatsitikty ta nelaimė, 
nusiėmiau skrybėlę ir toliau 
traukiu. Liūdnumas laužo 
krūtinę, o skausmas gnaibo 
širdį...

Žmonės daugiausiai vaikš
čioja poromis arba ir visa šei
myna kartu eina, tik aš, lyg 
išvytas, velkuosi vieny-vie
nas. Turbūt, aš nepaprastai 
išrodžiau, kad einantieji pro 
šalį ko-tai pažiūri į mane ir, 
rodos, stebisi. Man dingt, 
galvoj mintis: “Nejaugi aš 
jiems užkenkiu? Kogi jie no
ri nuo manęs?...” O giliai 
paslėptas nežinomas balsas- 
jausmas, lyg užkeikta liūd
numo šmėkla, lyg apuokas 
nakties tamsoj, nuolat skun
džiasi, dejuoja išmetinėja: 
“...Žinoma, kad taip! Juk tu 
čia nereikalingas... Kad ne 
tu, jie gaiety daugiau tyru 
oru pakvėpuoti; tavo liūdna 
fizijonomija erzina jy ner
vus...”

Aš paskubinau savo žing
snius, kad tik negirdėt ty 
dejavimy-išmetinėjimy. Man
dagumo dėlei man norėjosi 
visiems žmonėms sušukti: 
“Atleiskit, meldžiamieji, jei
gu aš jums užkenkiu. Kitą 
kartą pasistengsiu negadint 
jums nervy...”

Einu. Klausau: griežia mu
zika; žmoniy gana daug; vie
ni sėdi ant šuoly, kiti ant žo
lelės sode voliojasi. Smuiko 
verkiantis balsas, tai korne
to rauda liūdnais akordais 
veržiasi giliai, giliai į mano 
sielą, į mano širdį. Ir neži
nomas užkeiktasis balsas vėl 
sušnibždėjo man iš gilumos: 
“Juk ne tau ši muzika grie
žia. Ir kaip drįsti tu jos klau
sytis, kada tu čia nereikalin
gas ir kitus erzini.”

“Atleiskite”,šnibžda mano 
lūpos, lyg perprašydamos pu
bliką, kuri j y balso negirdi. 
1 ‘Pasistengsiu daugiau negir
dėti”. Ir vėl paskubinau savo 
žingsnius. Einu toliau j ieškoti 
vietos, kur negalėčiau nie
kam užkenkti.

Ši vieta.bus gera. Čia štai 
suolas. Iš vienos pusės jū
rės, iš kitos — forto sienos 
mūras matos, o ant to mūro 
stovi kanuolės, lyg baisios 
juodos pragaro šmėklos, lyg 
užkeikti mirties šešėliai. 
Brr... net visą šiurpulys nu
kratė. Šalę suolo lempa ant 
stulpo aplink gražiai šviečia.

“Imsiu skaityt”, manau 
sau.

Išsitraukiau iš kišeniaus 
laikraštį ir vartau. Jieškau 
atsakąnčiy mano skoniui 
straipsniy.

Puolė man į akis vieno po
eto bijografija, kurioj api
brėžiama jo gyvenimas, kri
tikuojami jo veikalai. Ir štai 
jo vieny eiliy ištrauka, išreiš
kianti jo vidurinį sielos gy
venimą. Tai “Sušalęs ge
gužės mėnuo”—jo jaunos gy
venimo dienos.

“Pas mane į duris pasibel
dė užsimąstęs, išblyškęs ge
gužės mėnuo. Aš jam ati
dariau jas. Nabagas, jis su
šalęs! {ėjo liūdnas gegužės 
mėnuo ir pradėjo šildyti ran

kas prie geltonos žvakės 
liepsnos...—Poete, tu mane 
šankiai, ir vėl aš su tavim. 
Pavasario apgautas, aš neap
dovanosiu tavęs linksmu dan- 
gimi su šiltu auštančiu rytu.

aip tu savo svajones, taip 
aš nustojau mylėti auštantį 
rytą; kaip tu, aš nuilsęs; 
kaip tu, aš be jiegy. Kaip tu, 
aš esu svetimas žemei ir dan
gaus linksmumams...”

Bet lempa pradėjo krūp
čioti, šviesa trukčiojo ir mirk
sėjo. Toliau skaityt nebuvo 
galima. Aš pradėjau dairytis 
į šalis. Ir vėl, ten toliau, kur 
lempos šviesos spinduliai bai
gė nykti, žaidė Amūras su 
Venera.

“Beabejonės, aš jiems už
kenkiu”, dingtelėjo man gal
voj. “Greičiau reik neštis iš 
čia. Juk nebereikalo, tur
būt, ir lempa man apie tai 
primena.”

Ir beveik bėgti pasileidau, 
kad nepykinus žmoniy savo 
nereikalingu buvimu. Dabar 
jau neatkreipiau į nieką aty- 
dos, nieko nemačiau, nieko 
nesistengiau galvot, o vien 
tik girdėjau, kad, rodos, už
pakalyj manęs kas-tai vijosi 
ir be perstojimo šnibždėjo: 
“Skubinkis! neškis greičiau! 
Juk tu čia niekam nereika
lingas ir neerzink žmoniy!...”

Nė nepasijutau, kaip atsi
radau savo liūdnam kamba
ryj-

“Taip”, maniau sau vie
nas, “čia—kalėjimas, tik pra
garo pradžia, o už kambario 
sieny, jau visas jo biaurumas. 
Matyt, be laiko jau baigia 
šalti ir mano išblyškęs gegu
žės mėnuo. Jau jis man ne
suteiks pavasario dangaus 
inksmybiy nė šilto auštan

čio ryto. Tuoj ir mano gegu
žės mėnuo sušals nuo bejaus
mio pasaulio šaltumo ir kar- 
čiy vargy...”

P. Posmyla.

Korespondencijos
Cambridge, Mass.

Nežinia iš kokios priežas
ties čia miršta didelis skait- 
ius jauny vaiky. Iš tos prie
žasties daugelis lietuviy turi 
smagy laiką, nes ir lietuviš- 
ky vaiky gana miršta. Mat, 
mūšy žmonėms šermens—tai 
balius. Susirinkę prie numi
rėlio, staugią_kaip veršiai per 
dienas ir naktis, iš ko sve
timtaučiai katalikai turi ne
mažai juoko ir stebisi iš to
kio lietuviy laukinio papro
čio. Po to neva giedojimo 
girtuokliaujama, blevizgoja- 
ma ir 1.1.

Gerai šio miesto lietuviams 
žinomas lietuvis Daugenis, 
kuris neseniai jieškojo per 
laikraščius savo pabėgusios 
pačios, sutiko mirtį Charles 
upėj. Likęs vieny vienas, jis 
ėmė nepaprastai girtuokliau
ti- ir valkiotis naktimis. Sa
koma, kad jis grįžo vieną nak
tį iš Bostono per West Bos
ton Bridge ir ten užbaigė gy
vastį. Jo jieškota 5 dienas. 
Kada atrado kūną vandenyj, 
tai jau buvo žuviy apkramty
tas. Manoma, kad jis pats 
įšoko į upę, kad nusižudyt, 
arba bus jį užpuolę plėšikai 
ir įmetę, nes pas jį nieko ne
atrasta. K. A. Katalikas.

Philadelphia, Pa.
Rugsėjo 4 d. Lietuviy Mu- 

zikališkoj Svetainėj atsibuvo 
atidarymas knygyno ir pra
kalbos. Parengė viršminėtos 
svetainės nariai. Iš kalbėto- 
jy buvo tiktai vienas P. Au- 
gūnaSj kriaučiy unijos dele
gatas iš Brooklyno. Jis kalbėjo 
apie knygyno vertę ir ragino 
visuomenę paremti šį užma
nymą ir naudotis iš jo visiems 
be skirtumo lyties ir asmeniš
ką pažiūrų. Jis biskį pašiepė 
vietinius lietuvius už jy ne
rangumą link unijizmo ir įti
kėjimą į alkoholį. Rotam Dr. 
Kudirkos Choras sudainavo 
keletą dainy. Publika iš vis
ko buvo užganėdinta.

Knygyno kambarys dide
lis, sienos iškabinėtos paveik
slais. Čia ir p. Smelstoriaus 
nupieštas paveikslas “Kry- 
žuočiy pasidavimas Vytau
tui”, paaukautas pereitam 
mūšio prie Žalgirio apvaik- 
ščiojimui. Labai malonu, kad 
dailioji lytis lankos ir naudo
jasi laikraščiais ir knygomis.

Jeviniškiy Juozas.
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4 LAISVE

Laiškas į Redakciją.

Gerb. “Laisvės” Redakcija ir 
Leidėjai:—

Linksma man yra pranešti, 
kad aš pirmas savo miestelyj 
užsirašiau “Laisvę”. Dabar- 
gi kur nepažvelgiu, kiekviena
me name ją atrandu. Šio mie
stelio lietuviai nepaprastai 
mėgsta skaityti taip naudin
gą laikraštj. Ir kur čia ne
mėgsi, kad “Laisvė” yra ge- 
riausis laikraštis. Čia duk
relė aiškina motinai apie mo
terų vergiją ir reikalingumą 
pasiliuosuot, čia atrasi pamo
kinimus, kaip valgius gamint, 
čia teisingi ir rimti patarimai 
jaunuomenei ir šeimyniš
kiems žmonėms, čia grąžys 
pamokinimai, kaip kūdikius 
auklėti, čia lekcijos apie tei
singą rašliavą. Įvairios ro
dos, .patarimai ir pamokini
mai plaukte plaukia iš tokio 
laikraščio į žmogaus atmintį. 
Ir kiekviename numeryj vis 
nauji pamokinimai, patari
mai ir jie taip aiškiai sutai
syti, kad sykį perskaitęs jau 
negali užmiršti. Pas mus 
“Laisvė” eina per ranku ran
kas, ją skaito v;^i, moteriš
kės ir merginos. Kitas nu
meris taip ir susidrasko, be
eidamas iš ranku į rankas.

Kadangi aš pats patyriau, 
jog skaitytojai, kaip ir aš 
pats, neatsigerėja tokiu rim
tu, mokslišku ir interesingu 
laikraščiu, todėl kviečiu ir ki
tu miestu draugus pasidar- 
buot, kad kuoplačiausiai pa
skleisti tarp lietuviu šitą ge- 
riausį mūsų laikraštį.

Su pagarba
P. Adomaitis, 

P. O. Box 16, 
Gilbertville, Mass.

AUKOS JOVARUI.

A. Žvingilas................... $1.00
F. Rimkus....................... 1.00
J. Gvazdinskas................... 50
V. Varžinskaitė...................25

Viso $2.75 
Buvo 29.04

Viso labo $31.79

Kalbėjo “Laisvės” redak
torius iš So. Bostono ir Bal
trūnas iš Cambridge. Pirma
sis aiškino apie buvimą dide
lio skąitliaus žmonių, kurie 
yra gana nerangus mąstyt, 
protauti. Jis vis išvadžiojo 
daugelį pavyzdžiu, kaip svar
bus yra protavimas, ir visur 
savo išvadžiojimus nukreipė 
nuolatos į lietuviu nerangu
mą suprast net kooperacijos 
naudingumą.

V. Kurklys.

60-ta kuopa L. S. S. A. 
nutarė parengti diskusijas 
kas panedėlis ir kas pėtnyčia 
savo salėj po No. 376 Broad
way.

Ateinančioj nedėlioj 7 vai. 
vakare atsibus “Žmonių uni
versiteto” lekciją po No. 376 
Broadway. Skaitys daktaras 
F. Matulaitis.

Visiems žinomas lietuvys 
K. Jurgeliunas atidarė visu 
laivu linijų agentūrą po nu
meriu 233 Broadway.

Paj ieškoji ma i.
Pajieškau savo pusbrolio Juozapo But

kaus, paeina iš Kauno gub., Telšių pa v., 
Pajievonio sodos. Meldžiu atsišaukti 
ant šio adreso:
28 Hunting st., Cambridge, Mass.

Pajieškau savo pusbrolio Juozo Kli
mavičiaus, trečias metas kaip išvažiavo 
iš Kingstono į South Wilmingtoną. Pen
ki metai kaip Amerikoj, paeina iš Su
valkų gub., Kalvarijos pav., Krokelau- 
kio parapijos, Verebiejy kaimo. Mel
džiu atsišaukti ant šio adreso:

Ignas Klimas,
100 North Mead st., Wilkes Barre, Pa.

PARSIDUODA
Visi įrankiai dėl alaus vežiojimo, t. y. 

vežimas, arklys, rogės, blankos ir tam 
panašys reikalingi daiktai. Atsišaukit 
šiuo adresu: -

Frank Butkelaitis,
207 C st., So. Boston, Mass.

Parsiduoda
Grocernė (valgomy daigty krautuvė) 
su arkliu, vežimu ir kitais reikalingais 
daiktais labai pigiai, tik už $500.

Atsišaukite pas
James Moylan

10 5th St. South Boston, Mass.

A. G. Groblewski
COR. ELM & MAIN STS., PLYMOUTH, PA. 

SAVININKAS IR FABRIKANTAS

Męs duosime “Laisves” skaitytojams DYKAI

Mačiol Juodą Kietą Skrybėlę
perkantiems pas mus juodą siūtą $15.00 arba 
$20.00 vertes. Ateidami atsineškite iškirpę si 
apgarsinimą, nes jis geras tik iki Rugsėjo 24 d.

TALBOT’S BROADWAY STORE |
■

395 & 397 Broadway, South Boston, Mass. £

■?

Garsių LietuviškųLenkiškų Vaistų

Perkant žiūrėk, kad butų ta markė, 
o Kausi teisingai.

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

Nusipirkite . į— -4

NEPAJUDINAMĄ TURTĄ ir
APSIDRAUSKITE pas

H. J. Bowen
NEPAJUDINAMO TURTO IR 

APDRAUDIMO AGENTAS

469 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Visus reikalus atliekame teisingai

Vietines Žinios
2 spalio So. Bostone atsi

darys Bigelow vakarinė mo
kykla. Patartina visiems jau
niems lietuviams ir lietuvai
tėms lankyt šią mokyklą kuo- 
skaitlingiausiai, nes nemo
kant šios šalies kalbos gy
vent yra sunku.

Pereitos nedėlios vakarą 
atsibuvo prakalbos, sureng
tos 60 kp. L.S.S. Kalbėjo S. 
Michelsonas ir F. J. Bagočius. 
Publikos prisirinko daug. Prie 
kuopos prisirašė apie tuzinas 
nauju nariu. Auky dėl užlai
kymo svetainės surinkta 14 
dol. 74c.

17 spalio Young Men’s Chri- 
, stian Association atidalys del 

So. Bostono lietuviu vakari
nę mokyklą. Minėtoji mokyk
la rasis lietuviu socijalisty 
svetainėj po No. 376 Broad
way. Norintieji lankyt šią 
mokyklą turi tą vakarą ateit 
ir paduot savo vardus.

Nedėlioj atsibuvo Brigh- 
tone prakalbos, parengtos 
vietinės lietuviu kooperaty
viškos organiza/'g is, užlai
kančios valgomu daiktu krau
tuvę. Prieš prakalbas buvo 
.mitingas, kuriame paaiškėjo, 
jog kooperacijos ižde yra gry
no pelno 190 doleriu, nepri- 
skaitant įvairiu krautuvės 
įrankiu, vežimo ir arklio, kas 
yra verta apie 700 doleriu. 
Laike 4 pastarųjų mėnesiu 
krautuvė turėjo apyvartoj 
apie 10,000 doleriu. Nariu 
kooperacija turi 109. Žodžiu 
sakant, krautuvės reikalai ei
na pasekmingai.

37 metu amžiaus žmogus, 
Frederick N. Rock, Craft 
Iron Works of Roxbury pre
zidentas, liko parmuštas ne
žinomo žmogaus automobi- 
lium panedėlio vakare 6:30 
ant kampo Massachusetts 
avė. ir Magazine gatvės, Rox
bury j. Automobiliaus savi
ninkas paėmė primuštąjį, pa
sidėjo pas save ir atvežė iki 
miesto ligonbučio vartų, kur, 
jį palikęs ant šaligatvio, pats 
sėdo į automobiliu ir visu 
greitumu leidosi važiuot. To
kiu būdu nėra žinoma, kas 
jis buvo.

Lynno sveikatos skyrius 
įsakė, kad mokyklose nebūtu 
ilgiau vartojami drabužio 
šluostikai, nes nuo ju labiau
siai platinasi ligos tarpe vai
ku, lankančiu mokyklas. Vie
ton ju liepta laikyt popieros 
šluostikus, kad po nusišĮuo- 
stymo vaikas galėtu numesti 
ir nereikėtu į tą patį šluosty
tis kitiems.

Ant Tremont gatvės, kaip 
tik į pietus nuo Berkeley gat
vės atsidarė nemažas teatras 
po vardu National Theatre.

Ant Chardon gatvės po No. 
30 atrastas negyvas žmogus 
skalbinyčios vežime. Jis tu
ri apie 25 metus ir sveria 160 
svaru.

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.

“Laisvės” spaustuvėj gali
ma gauti puikiausiu laiškams 
popieru su geriausioms eilė
mis ir gražiausioms kvietko- 
mis už labai mažą kainą.

DRAUGYSČIŲ REIKALAI

PAGARSINIMAS. /
Kiekvienam yra reikalingi kaklaryšiai 

(naktaizos), o aš turiu jy naujausios 
mados ir dailiausių išdirbimy vaikinams 
ir merginoms, padaryty iš geriausio šil
ko (Chensy Silk); išaustos įvairių kole- 
rių ir mainomos išžiūros. Kaina už dvi 
naktaizas $1.00. Kas tik prisius Money 
Orderį, tas tuojaus apturės 2 naktaizas, 
kokias tik norės išilgai ir skersai riša
mas. Kiekvienam vėlinu persitikrinti, 
o būsit užganėdinti.

Pasarga. J eigų prisiųstos naktai
zos nepatiktų, tai priimu atgal ir pinigus 
sugrąžinu. Adresnokit taip:

Kazimieras Weliczka
28 Bissell St., So. Manchester, Conn.

Pirkite Knygutę

“Apie Atskirimo 
Ženklus”!

Visur matai rašte šitokius 
ženklus 

tarp žodžip. 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

DAHLGREN SVETAINĖJ
Kampas E ir Silver Sts.

SOUTH BOSTON, MASS.
Prasidės 7 vai. vakare ir trauksis iki 

2=rai valandai nakties.

Bus tai linksmiausis balius, 
kokio bostoniečiai dar netu
rėjo. Bus visokiu gėrimu ir 
užkandžiu. Taipgi puikiau
sia orkestrą grąjįs visokius 
šokius.

Visus kviečia atsilankyti 
KOMITETAS.

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

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

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda skutinyčia (barber shop), 

kriaučiy šapa ir stubos rakandai (forni- 
čiai) lietuvių ir lenky apgyventoj vietoj. 
Savininkas užsiims kita pramonija.

Antanas Atkočaitis,
13 Harrison st., Cambridgeport, Mass.

Took Out ? You’d better 
take care of Yourself"

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

; sunkų padėjimą jeigu vartosi

Dr. Richter’io 
PAIN-EXPELLERI 
sulyg to, kaip yra nurodyta ant pake
lių; 25c. ir 50c. už bonką. Sergėkis 
pamėgdžiojimų ir klastavimų, žiūrėk 
tik kad butų Inkaras ir mūsų vardas. 
P. AD. RICHTER & CO., 218 Pearl St., New York.

Richtvrio Pillds yra geros nuo viduriu 
sukietėjimo. 25c. ir 50c. ’

5 RA.XSI'EIi; Gyduoles su tai - 
APTIEKA somos atsakan- 

ciai pagal viso
kius receptus per registruotą aptiekoriy. i 
Užlaikome Cigarų, Sodos ir Visokių į 
Saldumynų (kendžių). Atsilankykite!!

S. W. WILLIAMS, Reg. Phar.
Kam. Broadway ir Dorchester Ave., So. Boston 1

ĮDEK LAIŠKAN VIENĄ DOLERĮ 
ir užrašyk adresą: “TARKA”, Box 895, 
New York, N.'4®?’., tai per visus metus 
siuntinėsime naują paveiksluotą pašai
pos ir pajuokos mėnesinį laikraštį 
“Tarka”, iš kurio turėsi juokų visam 
amžiui.

So Bostono Liet. Ūkėsy Kliubas ren
gia pasikalbėjimą apie ateinantį balsa
vimą. Užprašo sąnarius ir visus lietu
vius ūkesus atsilankyti į Kliubo svetai
nę po No. 339 Broadway, So. Bostone, 
nedėlioję 24 rugsėjo 5 valandą vakare.

So. Bostono Liet. Labdarystes Drau
gija nutarS laikyt savo susirinkimus kas 
pirmą seredą kiekvieno menesio, 8 vai. 
vakare po No.339 Broadway, So.Boston.

Susiv. Liet. Šv. Kazimiero Draugijos 
susirinkimas atsibus ateinančioj nede- 
lioj 24 d. rugsėjo 3:30 vai. po piety Po- 
bažnytinėj salėj ant 5-tos gatvės, So. 
Bostone. Sekr. M. Mockapetris.

Linksmi Šokiai
Rengs So. Bostono Lietuviy Jaunuome
nės Ratelis. Prasidės 30 Rugsėjo (Sep
tember), 1911 m., Honor Hali svetainėj, 
730 Washington St., Boston, Mass. 
Šokiai prasidės 30 Rugsėjo, ir trauksis 
iki Adventui kas Subatos vakarą nuo 
7:30 ir trauksis iki vėlai nakties.

Visus užkviečia KOMITETAS.

PRANEŠIMAS.
Draugai ir šiaip pažįstami, kurie turi

te kokius-nors reikalus su manim, ma
lonėkite adresuoti taip:

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

VADOVAS KELIAUJAN= 
TIEMS | AMERIKĄ IR 
IŠKELIAUJANTIEMS.

Jeigu nori žinot apie visas laivų kom
panijas, kokie yra laivai, iš kur jie iš
plaukia ir kur priplaukia, kiek kur yra 
mylių, kur randasi didieji kompanijų 
offisai, kokius žmones įleidžia į Suvie
nytas Valstijas ir kokių neįleidžia, kiek 
vertės turi kitų žemių pinigai, tai pri- 
siųsk 15c. stampom žemiau nurodytu 
adresu, o apturėsi minėtą knygelę.

J. VALUKONIS,
261 W. Broadway, So. Boston, Mass.

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

J. P. TLJUNILA 
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.

Egiutero No. 1. - 25c.
Egiutero No. 2. - 50c.
Žmijecznik - 25c., 50c. ir $1.00
Gumbo Lašai - - - - 25c. 
Meškos Mostis - 25c.
Trejanka - - - , - - 25c.
Linimentas Vaikams - - 25c.
Gyduolės nuo Kosulio - - 25c.
Liepų Balsamas - - - 25c.
Antylakson dėl Vaikų - _ - 25c.
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių 25c.

,, nuo Kirmėlių del suaugusių 35c. 
Vanduo nuo Akių Skaudėjimo - 25c.
Ugniatraukis - 25c.
Skilvio Lašai - - - r 25c.
Gyduolės užlaikymui Viduriavimo

ir Kruvinosios - - - 75c.
“Uicure” arba gydymas

Reumatizmo - - - $3.50
Gyd. dėl nemalimo Pilvo - - 50c.
Milteliai apstabdymui

Galvos Skaudėjimo _ - - 10c.
Lašai nuo Dantų Skaudėjimo - 10c.
Mostis nuo Gedimo ir

Prakaitavimo Kojų - - 25c.
Geležinis Sudrūtintojas Sveikatos 50c. 
Vaistas Nutildymui Vaikų - 25c.
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 15c. 
Gyduolės nuo Grippo - - $1.25
Plaukų Apsaugotojas - - 50c.
Muilas Plaukų Saugotojas - 10c.
Milteliai nuo Kepenų - - 35c.
Valytojas Plėnių Drabužiuose - 25c.
Rožės Balsamas - 25c.
Kinder Balsamas - 25c.
Bobriaus Lašai ... 50c.
Švelnintojas ... - 35c.
Kraujo Valytojas - - - $2.00
Nervų 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 Ūsų - 15c.
Inkstų Vaistas (mažesne) - 25c.
Inkstų Vaistas (didesne) - $1.00
Akinės Dulkelės - - . 25c.
Gydymas nuo uždegimo Dantų arba

abelnai Skausmo ir Škorbuto $1.25 
Gyduolės ir Mostis nuo Parkų

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

Telephone 4221-M Oxford.

DR. ST. ANDRZEJEWSK1
Vienatinis Lietuviškus Ir Lenkiškas

DENTISTAS
Sugedusius dantis 

pataisome. Skaudan- 
l’’us ištraukiame be 

LLZ i/ 7 jokio skausmo.
Offiso Valandos:

Nuo 9 vai. ryte iki 8 vakare.
223 S M o prison Ave,

BOS'I'ON, MASS.

Akušerkaš g ——------ ^8
£ F. STROPIENE f

Pabaigusi kursą Womans Medi- J 
e) cal College, Baltimore, Md. g ft sO Pasekmingai atlieka savo dar- g 
ft bą prie gimdymo, taipgi suteikia ? 
4, visokias rodąs ir pagelbą įvairi©- •

A OFFISAS RANDASI: y
& 30 W. Broadway f

SO. BOSTON, MASS. ĮJ
*e)4c)4c)-34c)4c)4c)4c)4'34c)434O40<

NAUJA LABAI ŽINGEIDI KNYGA 

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

Kaina 20 c.
30 West Broadwsy
SO. BOSTON, MASS.

& Tel. 1990 Roxbury <
e) @§ DR. M. J. KONIKOW I
* 548 Warren Street y
ft Prieš Elm Hill Ave.
§ ' ROXBURY, MASS. J
?! Valandos: 2-3 ir 6-7 P. M. m

Nedčllomls 2-4 P. M.
Kalba rusiškai, vokiškai ir ang- J 

m liškai. Tf
ft g4D4c)4c)4D4c)4D4Q.c)4c)4c)404c)«c4

Jei norite nusiimt gražią

POTOGRAFIJA
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- 
mame fotografijas visokių grupy, susi
rinkimų, piknikų ir ką tik galim nuimt 
su mys didele Kamera. Atsilankydami, 
atsineškite šį apgarsinimą, o nuleisime 
pigiau. Neužmirškite antrašo:

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

PARSIDUODA geroj vietoj ir 
geram stovyje 

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

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

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

APTIEKA
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.

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 lūšy, 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, perstatantį 
puikią merginą bei vaikiną, su auksuotu 
fremuku. Minėti dalykai yra vertės 1 
dol. Gera proga štorninkams, agentams 
ir visokiems perkupčiams. Reikalauju 
agentų. Atsišaukit tuojaus.

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

ft
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822 Washington Street 
BOSTON, MASS.

Mūsų agentai: J. A. Peldžius, J. Pocius 
ir J. Pociūnas.
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Kiekvienas lietuviškas štornikas taip
gi privalo užlaikyti visada mūsų puikias 
Lietuviškas gyduoles savo štoruose ant 
pardavimo, kad mūsų tautiečiai reika
laudami, galėtų pas savo štorniką nusi
pirkti ir nereikalautų išduoti pinigus 
dovanai 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.

SENIAUSIAS RUSIŠKAS

S

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,

LAIVAKORTES
LIETUVIŠKAI-LENKIŠK AI-RUSISK AS

DAKTARAS
Vienatinis mys tau
tos Medicinos’Profe
sorius Massachusetts 
steite. Jau arti 18 
mėty, 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 jy 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 visokių 
gardžiausių gėrynių 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 adresą Ir vardą!
Eit tik dvi minutos nuo South Station.

Atsilankykit visi.
Su pagarba ST. MATCHUS.

ZENONAS BUDRECKIS
KOSTUMIER1ŠKAS KRIAUŠIUS

lt 
lt
V
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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, g

lt

n * v

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

Gaunam laiškus nuo kostumerių, kodėl negarsinam laivakorčių prekių 
atvažiavimui ir išvažiavimui, taigi dabar gavom žinią nuo laivų kompani- I 
jy, j°g laivakortės atpigo. Atvažiuojant iš Tilžės per Rotterdamą iki I 
New Yorko prekiuoja $42.40, Eydkuhnų $42.55, Bajorų—$42.90, Rotter- I 
damo $35.50. Iš Antwerpo iki New Yorko 35.50, Tilžės—$42.45/ Eyd- .1 
kuhnu- $42.60, Bajorų 43.00. Iš Hamburgo iki New Yorko—$40.00, iš 
Tilžės $44.85, Eidkuhnų $45.00, Bajorų 45.40.- Iš Liepojaus Ruska I 
Linija be persėdimo iki New Yorko—$36.00, iš Liepojaus pro Angliją į I 
Bostoną arba New Yorką $38.50. Iš Bremo pačtiniais- $40, Expresu 6 
dienas $45.00, iš Tilžės $45.20, Eydkuhnų $45.25, Bajorų—$45.75. Prie 
augščiau minėtų prekių siunčiant pinigus reik pridėt $4.00 taxų, neišski
riant nė didelio, nemažo. Norintiems apsigyvent toli Amerikoj nuo lai
vų prieplaukų galima išpirkt tikietą, kur tik nori. Reikalaudami daugiau I 
žinių apie prekes, kreipkitės į Bartašiaus Agentūrą, 261 W. Broadway, 
So. Boston, Mass, arba 558 W. Broome St., New York, N. Y.

Norintiems važiuot į Lietuvą, Rotterdamo laivai išplaukia kiekvieną 
utarninką; prekė į Rotterdamą $33.00 Laivai į Antwerpa—kiekvienąsu- 

Tatą; prekė $33.00. Laivai į Liepoj ų pro Angliją išplaukia kiekvieną 
subatą; prekė $38.70. y

Ruskos Linijos į Liepojų be persėdimo prekė $30.00, j Rotterdamą— 
$29.00. Šie laivai išplaukia: Kursk September 28 d., LituaniaOctober21. 
Paskutinis veža tik antros klesos pasažierius. Prekė antros klesos į Liepoją 
$52.00, į Rotterdamą $45.00. Laivas Birma išplaukia November 11 d. 
Trečios ir antros klesos laivakortes galite gaut Bartasziaus Agentūroj, 
261 Broadway, So. Boston, Mass, ir 558 Broome St., New York, N. Y. A 

PASARGA. Jei nori žinot apie visas laivų kompanijas ir kokio jų 
laivai kur ir kaip toli plaukia, iš kur išplaukia ir kur priplaukia,kur Euro- ' 
poj randasi didieji kompanijų ofisai; kokius žmones leidžia į Jungtines 
Valstijas; kiek kokios žemės pinigai turi vertės, tai prisiųsk po žemiim pa
duotu adresu 15c., o aplaikysi apie tai kngelę. |
Čia ir DIINIGUJS 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 rubežių 
(gronyčią). Važiuojančius patinku ant stočių Bostone ir New Yorke, 
nes aš užlaikau 2 offisu. Norėdami Pinigų siųst ir pirkt Šifkorčių, pra
šykit aplikacijos, pridedami už 2 c. stempą iš jums artimiausio offiso. :

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


