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AMERIKOJ.
Pirmas karės orlaivi- 

ninkas.
Washington, 26 nigs. — 

Kadangi kariu menė labai in
teresuojasi orlaiviais, tad 
pašauktas liko atsitarnavusis 
leitenantas B. Foulois daryt 
bandymus ir duot patarimus 
College Parke ir kitur. Mat, 
Foulois yra pirmas Jungti
nių Valstijų orlaivininkas, 
kuris pradėjo kilnotis į orą 
Wrighto orlaivy j.
Protestas už nešvarumą.

Providence, R. I., 25 rugs. 
—Rhode Island ir Connecti
cut valstijų ūkininkai, prista- 
tantieji miestams pieną, pro
testuoja prieš New York, 
New Haven & Hartford ge
ležinkelio valdybą, sukrau- 
jančią pieno bonkas nešva
riose vagonu vietose, nuo ko" 
piene atsiranda įvairiu ligų 
bakterijų ir kitokiu nešvaru
mu, o pirkėjai kaltiną už tai 
ūkininkus.

13 užmuštų, 8 sužeisti.
Neenah, Wis., 24 rugs.- 

Iš miestelio Menasha važia
vo vestuvninkai pas ūkinin
ką Petrą Hansoną, kur jie 
turėjo visą - pasilinksminimą. 
Grįžtant namo Chicago & 
Northwestern geležinkeliu, 
trūkys nušoko nuo relių ir 
taip susitrenkė, kad 13 žmo
nių liko užmušta ir 8 sužeis
ti. Iš pavardžių matyt, kad 
tai buvo lenku vestuvės.

Išims iš jūrių laivą.,
Havanna, 25 rugs.—Kariš

kas Jungtiniu Valstijų laivas 
“Maine”, kuris anais metais 
suplyšo, yra traukiamas lau
kan iš vandens. Expliozija 
buvo taip didelė, kad ne tik 
viršų sudraskė, bet pramušė 
ir apačią. Laivas buvo tai
somas ir pakeltas 28 pėdas 
augščiau, negu jam reikėjo 
būt. Manoma, kad kas nors 
tyčia jį suardė.

Norėjo tėvus sudegint.
Antrim, N.H., 25 rugs.

Tūlas aklas ir silpnaprotis 
vaikinas, Jonas Butterfield, 
užrakino savo senus tėvus 
bute ir užkure jį. Kaimynai 
išvydo dūmus ir liepsną ir 
vos tik išgelbėjo senukus.

Lėks per Atlantiką.
Atlantic City, N. J., 25 nigs.
Orlaivininkas Melvin Vani- 

man rengiasi lėkt per Atlan- 
tiką. Jo orlaivis yra labai 
didelis ir gazo keliamas į vir
šų. Liko pripumpuota apie 
400,000 gazo pėdu, kurio už
teksią jo kelionei. Jis keti
na perlėkt jūres 10 dienu lai
ke. Su savim jis turės be- 
vielinio telegrafo aparatą, 
kad nelaimei atsitikus galė
tu šauktis pagelbos. Orlaivį 
varys garvežiai, kuriu įtai
syta 4 su 317-kos arkliu pa- 
jiega. Jie galės varyt 36 my
lias į vieną valandą. Pripilta 
1540 galionu gazalino jų ku- 
rianimui. Vaniman bandė 
jau lėkt per Atlantiką perei
tą metą spalio mėnesyj, to
dėl jis dabar žinąs, kokios 
kliūtįs buvo ir prašalėsiąs jas.

Gazo ryna trūko.
Youngstown, Ohio, 24 rugs.

— Prie dirbtuvės Republic

Iron and Steel Company vie
name name trūko gazo ryna 
ir užmušė 3 žmones. 4 žmo
nių nesuranda ir mano, kad 
jie bus sudegę gazo liepsnoj. 
Name apsistodavo pakelei
viai ir gyveno keli įnamiai.

Javai pabrango.
Chicago, 22 rugs.—Kadan

gi Kanada nubalsavo neiš
leisi į Jungtines Valstijas ta- 
vorų be muito, tad pastarų
jų kapitalistai, pasinaudoda
mi proga, ir pakėlė kainas 
ant javų. Už kviečius ima
ma 2 procentais brangiau. 
Taipgi pabrango kukurūzai 
ir avižos. Kainos vis kįla 
augštyn.

Apvogė krasą.
Bostono krasos viršininkui 

pranešta iš South Eastono, 
Mass., kad ten vagiliai įlin
do į krasos skyrių ir pavogė 
1 dol. 64 c. Iš Bloomfieldo, 
Vt., pranešta, kad ten ko
kie tai piktadariai padegę 
krasos skyrių ir viskas žuvę 
ugnyj.

Dentistas nusinuodijo.
Boston, Mass., 25 rugs.— 

22 rugsėjo ryte nusinuodijo 
Universiteto Kliūbe, Back 
Bay, turtingas dentistas Ma
son iš Saco, Me. Jis buvo 
kliūbo nariu ir tankiai atsi- 
lankydavoj čia. JPorą dienu 
jis prabuvo Bostone prieš nu
sižudymą ir atėjo į kliūbą 
nakčia. Ryte darbininkai at
rado jį negyvą. Priežastis 
nežinoma. Dentistas John 
Scott Mason baigė Harvardo 
mokyklą 1880 metuose. Jis 
buvo 50 metu amžiaus.
Per b ra n g u s pervežimas.
Washington, 23 rugs. — 

Ūkės produktu siuntėjai pro
testuoja, kad Missuori, Kan
sas & Texas ir Erie ir su juo 
sueinanti geležinkeliai
nepaprastai augštas kainas 
už ūkės produktu pervežimą 
iš miesto į miestą.

Užsimušė.
New York, 25 rugs. 

Nassau Boulevarde ant Long 
Islando eina orlaivininkų 
lenktynės ir lakstymai. Šian
dien orlaivininkas mėgėjas 
daktaras J. C. Clarke iš New 
Yorko nukrito iš 260 pėdu 
augščio ir taip susižeidė, kad 
vakare pasimirė Nassau li- 
gonbutyj.
McNamara vėl išrinktas.

Milwaukee, 25 rugs. — J. 
McNamara vėl liko išrinktas 
sekretorium Tarptautiškos 
Tiltu Statymo ir Geležies 
Darbu Asocijacijos. Susiva
žiavimas nutarė nupirkt jam 
už 75 dol. auksinį unijos 
ženklelį. Skaitytojai žino, 
kad McNamara sėdi Los An
geles kalėjime ir laukia by
los.

Miestelis be valdžios.
Atlantic City, 25 rugs.

20 mylip atstume nuo čia yra 
miestelis Port Republic, tu
rintis 1000 gyventoju. Pasi
rodė, kad niekas neapsiėmė 
būt to miestelio valdininku, 
o senieji valdininkai, pasi
baigus terminui, apleido sa
vo vietas. Tokiu būdu visą 
metą gyventojai pasiliks be 
valdžios ir visus klausimus 
svarstys ir tars patįs.

O, tie siauri anderokai!
Philadelphia, 25 rugs. — 

Pennsylvanijos geležinkelio 
skundu skyrius skelbia, kad 
laike pastarųjų 3 mėnesiu su- 
sižeidusios 73 moters, lipda
nčios iš vagonu. Susižeidimo 
priežastim buvusios augštos 
čeveryku kulnįs ir siauri an
derokai. Mat, trepai iš va
gonu nėra taip ’maži, kad 
moteris galėtu kuosai lipt sa
vo siaurame anderoke, kuris 
neleidžia plačiai žengti, o 
čeveryku kulnįs yra tiek aug
štos, kad moteris eina kaip 
ant kriukiu ir greitai virsta.

Žydai mušasi.
Boston, 24 rugs.—Sinago

goj ant Oswego gatvės iški
lo didelės peštynės nedėlios 
ryte. Jose dalyvavo 1000 
žmonių. Tarp parapijonu nuo 
Harrison avė., Dover gat. ir 
Washington gat. ir arti sina
gogos gyvenančiųjų nuo se
niai jau buvo vaidai. Nedė- 
lioj vienas jaunas vaikinas 
sugrįžo namo su kruvina no
sim. Tuomet surinkta daug 
parapijonu, gyvenančiu arti 
sinagogos, ir nueita muštis. 
Pakilo baisus triukšmas. Pa
šaukta policija, kuri suareš
tavo 3 žmones.

Žydus muša.
Malden, Mass., 24 rugs.— 

Nekėlioj buvo žydu nauji 
metai, kada jie numazgoja 
savo nuodėmės. Maldene prie 
Beth Israel Synagogos liko 
sužeista plytomis ir akmeni
mis 30 žydu. Mat, kokie tai 
idijotai sumanė iš žydu pasi
juokti ir sutrukdyti ju pa
maldas. Niekšu būryj buvo 
kokie 75 žmonės. Policija 
visai prastai darbavosi žydu 
apginime.

Pagautas vagis.
New York, 26 nigs.—Lai- 

ima vu Nieuw Amsterdam iš Ho-
llandijos atplaukė Rudolfas 
Newman, kuris neseniai bu
vo išvažiavęs iš Chicagos į 
Europą. Jis yra Chicagos 
krautuvninkas, užlaikantis 
įvairius blizgus. Darant kra
tą immigrantų name, atras
ta, kad jo žmonos apatinia
me anderoke yra 25 kišenini, 
kuriuose buvo paslėptas dei
mantas ir kiti blizgai. Ant 
jo kūno irgi atrasti raikščiai, 
slepianti blizgus. Kadangi 
pagal įstatymus negalima į 
šią šalį vežt blizgu be muito, 
tad Newman liko suareštuo
tas. Vienok jis užsistatė 2000 
dol. parankos ir liko paleis
tas iki teismo.

Bėdinas Lawrence...
Lawrence, Mass., 21 rugs. 

Miesto iždininkas Kelleher 
nuvažiavo į Bostoną pasima
tyti su tūlais bankieriais ir 
prašyti, kad jie paskolintu 
nusibankrūtijusiam Lawren- 
ce’ui 200,000 doleriu.

Žemės drebėjimas.
New Orleans, La.,22 rugs.
Iš Costa Ricos praneša, 

kad kaime Toro Amerillo li
kę 3 žmonės užmušti ir dau
gelis sužeistu žemės drebėji
mo. Šimtai namu visoj apy
linkėj išardyta. Vulkanas 
Pas pradėjęs labiau veikti.

PASISKUBINklT!
“Laisvė” neužilgo pradės eit du 

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

UZSIENYJ.
Geležink‘elių streikas 

Airijoj.
Dublin, 23 rugs.—Streikas 

ant Airijos geležinkeliu plėto
jasi ir dalykas darosi gana se- 
rijozišku. Miestuose-maisto 
jaučiasi didelė stoka ir jo ga
li užtekti tik pėrai dienu. 
Queenstown porias liko at
skirtas nuo Airijos taip, kad 
nėra galima nuvelti pasažie- 
rįų, atkeliavusių iš Amerikos, 
į savo vietas. Visi geležinke
liu kompanijų bandymai su
stabdyti streiką nuėjo ant 
nieko. Darbininkai sustrei
kavo ne už algos pakėlimą, 
trumpesnes darfyo valandas 
ir discipliną, o už tai, kad 2 
darbininkai liko pavaryti iš 
darbo už atsisakymą krau
styti geležis tos firmos, ku
ri turėjo nesusipratimus su 
savo darbininkais. Kol kas 
streikuoja tik Airijos geležin
kelininkai, bet ir Anglijos 
unijos atstovai pranešė, jog 
jie mes darbą, jei bus reika
las. Airija tiesiog apmirė: 
nė maisto neužtenka, nė me- 
degos į dirbtuves neatveža, 
nė pasažierių nevežioja, nė 
laišku negalima siuntinėti. 
Daugelyj vietų telegrafo ir 
telefono vielos ■ nukapotos. 
Tūli darbininkai išėjo dirbt į 
Inchicore lokomotivų dirbtu
vę tuoj už Dublino. Krautuv- 
ninkai pradėjo juos boikotuo
ti, neduodami maisto ju vai
kams; mokyklose streikinin
ku vaikai atsisako sėdėti su 
nestreikininkų vaikais. Liko 
pašaukta kariumenė į Kings
bridge stotį daboti “tvarką”. 
Darbdaviai gązdina darbinin
kus priėmimu streiklaužiu.

6 užmušti, 16 sužeistų.
Rymas, 22 rugs. — Šešios 

ypatos liko užmuštos ir 16 
sužeista laike ekspliozijos mil
teliu dirbtuvėj Monetchiaro 
miestelyj, Lombardijoj.

% Laivas suplyšo.
Toulon, Francūzija, 25 rug

sėjo.- Ant didelio Francūzijos 
Ikariško laivo “Liberte” įvy
ko expliozija parako sandė
liuose. Laivas liko sudras
kytas ir žuvo apie 400 perdė- 
tiniu ir kareiviu. Kitas ka
riškas laivas “Republiąue” 
liko žymiai sugadintas. Lai
vai “Democratic” ir “Verite” 
irgi šiek -tiek nukentėjo nuo 
lėkusiu geležgaliu-

Stolypino žudytojas 
pakartas.

Kijevas, 25 rugs.— Kariš
kas teismas nusprendė Dmi
tri ju Bogrovą, nušovusį Rusi
jos minist. pirmininką Sto- 
lypiną, pakarti, , kas ir atlik
ta šiandien. Prieš pakorimą 
jis klausė, ar negalėtu matyt 
rabiną, bet kada jam liko 
pranešta, jog gali, tik sykiu 
ir valdininkas bus, tuomet 
jis atsisakė.

Laukiama karė.
Rymas, 26 rugs.—Tarp Ita

lijos ir Turkijos iškilo vaidai 
už provinciją Tripoli, Afrikoj. 
Turkija sumanė galutinai pa
sisavinti minėtąją provinciją. 
Kada Italijos laivas plaukė į 
Tripoli, Turkijos valdžia jį 
sulaikė, kas suerzino Italiją. 
Tripoli yra gera turgavietė

kaip Italijai, taip ir Turkijai, 
todėl viena su kita ir varžo
si. Kaip tik liko pranešta 
Italijai apie jos laivo sulai
kymą, tuoj ji liepė plaukt 
namo iš Turkijos uosto vi
siems savo kariškiems lai
vams ir atšaukė savo pasiun
tinį iš ten. Kadangi laivai 
išplaukė be jokio pranešimo, 
tai Turkija yra užtikrinta, 
jog Italija rengiasi į karę. 
Pirmoji tvirtina, kad Tripoli 
gyventojai netoli visi yra 
mahomedonai, todėl jie pasi- 
duosią Turkijai ir veiksią 
prieš Italiją. Turkija ruošia 
savo laivus ir mobilizuoja 
kariumenę. Italija sušauku
si 80,000 kareivių iš atsitar
navusiųjų ir apginklavusi sa
vo laivyną visom karės reik- 
menom. Ant jos laivyno esą 
60,000 kareivių suviršum. 
Turkijos ir Italijos socijalis- 
tai veda smarkią agitaciją 
prieš karę. Jie grasina iššau
kimu visuotino streiko. At
mosfera tarp minėtų dviejų 
valstybių tiek įtempta, kad 
vargiai apsieis be susirėmi
mo. Sakoma, kad Italija iš
leidusi daug tūkstančių ge
rai apginkluotos kariumenės 
į Tripoli.

Revoliucija Išpanijoj.
Madrid, 20 rugs.—Vakar 

liko apskelbtas kariškas sto
vis visoj Išpanijoj. Konsti
tucija liko pilnai panaikinta. 
Valdžia veikia visom jiegom, 
kad kaip-nors nuslopinti dar
bininkų generališkąjį streiką 
ir prasidedančią revoliuciją. 
Visos darbininkų unijos nu
balsavo iššaukt į streiką visų 
darbo šakų darbininkus. Vi
suotinas streikas jau pilnai 
siaučia Bilboa, Saragossa, 
Huelva, Cadiz, Valencia, Se
ville ir Cijon miestuose, kur 
liko žymiai sustiprinta ka
riumenė. Ministerių pirmi
ninkas Canalejas buvo ap
skelbęs karišką stovį tose 
šalies dalįse, kur ėjo žymiau- 
sis darbininkų judėjimas. 
Tas privedė prie susirėmimo 
darbininkų su kariumene. 
Dabar apskelbtas kariškas 
stovis visoj šalyj, vienok jis 
dar labiau suerzino sukilė
lius. Ūpas atkreiptas prieš 
karalių Alfonsą ir visą val
džią. Suareštuota vien tik 
prieš pietus 115 žmonių. Va- 
lancijos porte eina muštynės 
tarp žmonių ir kariumenės. 
Telegrafų, telefonų, geležin
kelių ir kitų darbo šakų dar
bininkai nedirba. Generolas 
Weyler, kurį visoį šalyj žino, 
kaipo mėsininką už skerdy
nes Barcelonoj, liepia žudyti 
visus, kas tik priešingas val
džiai. Pažangioji spauda 
kviečia žmones prie revoliu
cijos. Galima sakyt, revo
liucija pasilieka tik kelių die
nų klausimu.

30,000 darbininkų 
streikuoja.

Madrid, 21 rugs.—Madri
de metė darbą 30,000 buda- 
votojų ir prisidėjo prie vi
suotinojo streiko.

Misijų namas sudegė.
Tokio, 22 rūgs.-- Didžiau

sia presbi tari jonų misijos mo
kykla Tokijoj “Meiji Gaknin” 
sudegė galutinai.

RUSIJOJ.
Užpuolimas ant kalėjimo 

viršininko.
Nerčinske sužeistas Zaran- 

tujas kalėjimo viršininkas, 
kurio įsakymu buvo nuplak
ti politiškieji kaliniai ir kele
tas, negalėdami pakelti to 
nužeminimo, nusižudė. Už
mušėjas persirengęs inžinie
rių įėjo viršininko kabinetan 
ir dviem šūviais sužeidė, jį. 
Užpuolikas suimtas.

Macocho byla.
Konsistorija jau visą daly

ką peržiūrėjo ir sugrąžino at
gal apskričio teismui. Ap
kaltinimo aktas apima 15 
spausdintų lapų ir jau įduo
tas teismo rūmui peržiūrėti, 
kuris ir paskirs teismo dieną.

Ligos kalėjime.
Rygos kalėjime išsiplatinus 

liga dezinterija. Apsirgo 17 
žmonių; iš jų mirė 1 politiš
koji kalinė.

Mokslo reikalai.
Novočerkaske rugp. 18 d. 

buvo susirinkimas dėl uni
versiteto atidengimo. Visi 
dalyvavusieji nariai pritarė 
tam, kad nereikia atsižvelgti 
į jokias išėdas, by tik įstei
gus čia augštąją mokslo įstai
ga

Išsiuntimas.
Iš Varšavos išsiųsta admi- 

nistratyvišku būdu 12 žm., 
kurie 3 mėnesiai anksčiau 
buvo suimti per žydų litera
tūros susirinkimą.

5000 liudininkų.
Greitu laiku Varšavos tei

smo rūmai pradės nagrinėti 
politišką bylą, kurioje daly
vausią 5000 liudininkų. Kal
tinama iš viso 67 žm., lenkų 
partijos P. P. S. sąnariai, už 
žemsargių užmušimą, bombų 
metimą ir kitokius 1905 m. 
prasižengimus. Teismas pri
sieis atlikti kokioje-nors di
delėje salėj, nes teismo rū
mai negali sutalpinti visų 
žmonių.

Draugijos uždengimas.
Rugpjūčio 4 d. įsakius vi

daus reikalų ministeriui su- 
lyg įstatų 1906 m. uždengta 
esperanto kalbos draugija. 
Draugijos veikime nužiūrėta 
sriovė, gręsianti visuomenės 
ir viešpatijos ramumui.

Nelaimė.
Vienoje Kijevo aptiekos 

sankrovoje iš neatsargumo su 
ugnimi sprogo benziną. Spro
gimo jiega mirtinai sužei
dė aptiekos savininką ir la
borantą; antrą kartą benzi
nai sprogus smarkiai sužeis
ta pristavas, gaisrininkų vy
resnysis., ir 3 gaisrininkai.

Peterburgo krata.
Šiomis dienomis visa Pe

terburgo policija turėjo dar
bo: krėsta visi parkai, bul
varai, kanalai, laivai, užva
žiuojamieji namai, mebliruo- 
tiėji kambariai, prieglaudos 
ir 1.1. Jieškota visokių val
katų. Suimta išviso daugiau, 
kaip 2,000 žmonių, kurie ne
turėję jokių dokumentų. 
Daugiausiai tai seniai polici
jos jieškomi visokie galvažu
džiai,- ištremtiniai, vagiliai 
ir kt.

LIETUVOJ.
MERGBŪDIS (Griškabū

džio par., Naumiesčio pav.). 
Neseniai naktyj, dar gerai 
nesutemus, šiame sodžiuje 
du apsiginklavusiu plėšiku 
užpuolė ūkininką Vilkaitį. 
Atėmę suviršum 100 rublių 
ir paėmę ūkininko sūnaus 
drabužius, laikrodėlį ii*da 10 
rub., šaudydami piktadariai 
išėjo.

SALAMIESTIS (Pan.pav.) 
Neperseniai viename nedėl- 
dienyje Salamiesčio dvaro 
bernai, miestelyje gerokai 
prisigėrę degtinės, sumanė 
nukeliauti į Stuburų kaimą 
pasivakaruoti. Bet, ant ne
laimės, išėję ant lauko susi
mušė, ir vienas liko užmuš
tas. Po to nukeliavo į kai
mą. Bet Stuburų jaunuome
nė, sužinojus tą žmogžudys
tę, nepriėmė jų ir išvarė...

NAUMIESTIS. Gal, skai
tytojai jau girdėjo apie gar
sų Naumiesčio paviete plėši
ką Liūdžiu. Nors seniai jį 
policija gaudo, bet niekaip 
negal sugriebti. Kartais ap
siaučia jį kur klėtyj, bet jis 
stebėtinu būdu išbėga. Paš- 
kutiniu laiku Naumiesčio pa
viete prasidėjo begalinės kra
tos, daro pavieniu^ ir parti
jomis. Jieškodami neva Liu- 
džiaus, daro kratas, kur tik 
pamato vakare žiburį. Taip 
krėtė pas mok. Laurinaitį ir 
pas ūkik. Kubilską; pas Ku- 
bilską paėmė moterišką dvi
ratį. Nežiūrint į tai, Liu- 
džius kaip veikė, taip ir vei
kia: siuntinėja laiškus, rei
kalaudamas “duoklės” arba 
pats ateidamas atsiimti. Jo 
laišką gavo teisėjas Kudirka, 
o į Mergbūdį pas Vilkaitį 
pats atėjo pasiimti pinigų. 
Matyti, jis turi gerą kompa
niją, kuri viską sužino ir jam 
praneša. Kuomet jis, atėjęs 
pas V-tį, pareikalavo pinigų, 
ir tas atsakė neturįs, Liu- 
džius kategoriškai pasakė: 
‘ ‘Tamsta pardaviai arklį”, o 
V-tis lyg tyčia neseniai ir 
buvo pardavęs arklį.

Žmonės nerimauja ir lau
kia, kada tai visa pasibaigs.

VILNIUS. Rugp. 28 d. 
pravažiavo pro Vilnių caras 
su savo šeimyna, keliauda
mas į Kijevą. _ Stotyje, kur 
traukinys stovėjo 10 minutų, 
teikėsi caras priimti Vilniaus 
karo apskričio vyriausįjį va
dą Martsoną ir generolą No- 
vosilcevą. Traukiniui dar į 
Vilnių bevažiuojant iš Igna- 
lino stoties, buvo priimtas ir 
Vilniaus gubernatorius Liu
bimovas.

Skaitytojų atydai!
Šiuomi pranešame yisiems 

tiems, kurie užsirašėt “Lais
vę” ant pusės metų nuo 1-mo 
numerio, jog prenumerata 
pasibaigia su šiuo numeriu. 
Todėl, gerbiamieji, kurie tik 
nenorit su “Laisve” persi
skirt ir ant toliau, malonė
kite prenumeratą atnaujinti. 
Geriausiai užmokestį siųsti 
Money Orderiais. ' Užsipre
numeruojant “Laisvę” arba 
užsimokant už ją, niekados 
pinigų nesiųskit per “Kelei
vio” redakciją, nes tankiai iš 
tos priežasties pasidaro kliū
tįs. Visada adresuokittaip:

“LAISVĖ”
242 W. Broadway

So. Boston, Mass.
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F [—Pereitą sykį tu, Rožyte, 
kalbėjai man apie būtiną rei
kalingumą lankyt ateiviams 
vakarines angliškos kalbos 
mokyklas. Aš patariau taip 
daryt keliems darbininkams. 
Na ir ėmė jie rėkt: ‘'Kaip? 
Darbininkas turi dirbt po 10 
ir 11 valandy į dieną ir jis eis 
ten mokytis! Išsimiegot jis 
neturi kada”.

—O ką tu atšakiai ant to?
—Ką-gi atsakysi? Tylė

jau, kaip Pilypas kanapėse.
—Labai prastai, kad prieš 

tokius kvailus užmetinėjimus 
tyli.

—O ką aš turėjau daryt?
—Reikėjo paklaust, ar ma

žai darbininku yra, kurie dir
ba tik po 8 ir 9 valandas. Pa
imk anglekasius ir įvairius 
amatninkus, — jie visi dirba 
8 valandas su mažais išėmi
mais. Daleiskime, galu ga
le, kad didžioji dalis dirba 
10 ir 11 valandų i dieną. Tu 
žinai, kad para turi 24 valan
das. Taigi, jei 11 valandų iš- 
imsi iš 24 valandų, tai visgi 
dar liks darbininkui 13 va
landų liuosų. Daleiskime, kad 
jis miega 7 valandas, nes tiek 
tik tereikia. Išimk dabar iš 
13 valandų 7 valandas ir liks 
dar 6 valandos. Daleiskime, 
kad jis eina pasivaikščiot 2 
valandas, valgo, prausiasi ir 
rėdosi irgi 2 valandas—visgi 
dar lieka 2 valandos pilnai 
liuoso laiko, kurias jis galėtu 
sunaudot savęs lavinimui.

-—Labai gražiai tu išskait- 
liavai. Bet kur jo posilsys?

—O ką reiškia miegas,kad 
ne posilsį? Vaikščiojimas irgi 
negali būt pavadintas darbu. 
Be to, tos dvi valandi, ką 
darbininkai pašvęstu moks
lui, taipgi yra fizišku jiegų 
posilsiu. Ypač yra svarbu už
duot smegenims darbą, jei 
fiziškos jiegos yra pavargu
sios, nes tuomet jos greičiau 
pasilsi, kadangi, protui pra
dėjus veikti, jos lieka paliuo- 
suotos nuo įtempimo. Kaip 
matai, net 11 valandų dir
bantis ir tai turi nevisai ma
žai laiko mokslui.

—Aš tau, Rožyte, negaliu 
darodyt, tik žinau, kad dar
bininkas žmogus net 6 valan
das ..negauna miegot, o ką 
bekalbėt, kad jis galėtu kas 
diena 2 valandas vaikščiot ir 
2 valandas rėdytis ir praustis.

—Aš žinau, kad tu negali 
darodyt, nes aš kalbu teisy
bę. Darodyt galėtum tik tuo
met, jei mokėtum man pa- 
meluot, jog paroj yra ne 24 
valandos, o mažiau. Aš pati 
žinau, kad retas darbininkas 
miega 7 valandas — užtenka 
jam 5 ir 4. Nestebėtina, kad 
iš tos priežasties jis yra ne
rangus ir nesveikas. O paimk 
pavyzdį, kaip didžiuma dar
bininku valgo: tiesiogužsiry- 
dami; pažiūrėsi, tik kanda 
nuo kumpio netoli po pusę

svaro ir ryja, nekramtęs; į 15 
ar 10 minutu jis jau ir paval
gęs. Patark jam valgyt lė
tai ir paaiškink, kad tai svei
kiau, jis tave iškolios arba 
pasijuoks, arba pasiskųs, kad 
darbininkui nėra kada lėtai 
valgyt. Su vaikščiojimu ty
rame ore taip-pat. Kelintas 
darbininkas išeina kas diena 
bent 2 valandas pasivaikščiot?

—Aš pati, Rožyte, žinau, 
kad ne.

—Taigi. Ir jei dabar paimsi
me, kad daugelis darbininku 
miega tik 6 valandas, rėdosi, 
valgo ir prausiasi tik 1 valan
dą ir vaikščioja irgi 1 valan
dą, tai kiek dar prisidės prie 
tu 2 valandų, kurias aš ski
riu mokslui? Juk jau pasida
rys 5 valandos. O jei paimti 
tuos darbininkus, kurie dirba 
tik 8 valandas, tai jie taip ir 
galėtu pilnai pašvęsti kas die
na mokslui bent 4 valandas.

—Neblogas tavo laiko pa
dalinimas, bet tu užmiršti, 
kad ’ kiekvienas žmogus turi 
giminiu, pažįstamu—taigi su 
jais prisieina nemažai laiko 
praleist.

—Neginčiju, nors giminiu 
ne kiekvienas žmogus turi 
ten, kur jis pats gyvena. Bet 
daleiskime. Jeigu jau jis nori 
pas gimines ir draugus atsi
lankyt, tai yra nedėldienis, 
yra subatos vakarai. Juk 
tankiausiai subatoj po pietų 
nedirbama.

—Subatoj reikia eit į krau
tuves pirkt tai šio, tai to.

—Ne kiekvieną subatą rei
kia pirkt, nes maistą tan
kiausiai nuperka pati arba 
gaspadinė. O jei reikia kada 
pirkti, tai ne kasžin kiek pi
nigu darbininkas turi ir į va
landą laiko arba ir greičiau 
viską jau gali nusipirkt. Ži
noma, jei jis landys iš krau
tuvės į krautuvę, žiopsos prie 
langu, tuomet ir per porąsą- 
vaičiu nieko nenusipirks.

—Jeigu jau tu tokia gudri, 
pasakyk, kur gi pas darbinin
kus laikas dingsta.

—Didžiuma praleidžia jį 
pliauškimuose, girtuokliavi
me, lošime kortomis ir kito
kiuose kvailuose žaidimuose. 
Vieni namie sėdi, kiti ant 
kampu arba kur susiėję sto
vi ir pliauškia, kas ant lie- 
žiuvio užėjo. Ginčijasi apie 
alų ir degtinę, kurie geresni; 
šneka apie vienas kitą, apie 
darbą ir t. t. Aš manau, tu 
pati girdi, kokie kvaili ir nie
ko nepamokinanti tie ju gin
čai ir pliauškimai. Taip sa
kant, tie sutvėrimai vartoja 
gamtos duotąjį balsą visai 
bereikalo ir leidžia laiką ant 
nieko, laukdami, kada jis už
sibaigs kuriams-nors. Ir dar 
stebėtina, kad netoli kiekvie
nas skundžiasi, kad darbi
ninkas neturi laiko.

—Na, aš kitą sykį jiems 
atsakysiu smarkiai.

MAISTAS.
ANT ŽARIJŲ KEPTA JAUTIENA.

Nusipirk tamtikras vie
los reples, kurios angliškai 
vadinasi broiler. Užkurk 
pečiu taip, kad anglįs būtu 
visos raudęnos. Sušildyk rep
les ir ištepk taukais arba 
sviestu, kad mėsa neliptu 
prie vielų. Nuo jautienos 
(steiko) nupjaustyk taukus ir 
nušluostyk ją šlapiu drabu
žiu. Įdėk ją į reples taip, 
kad storasis galas būtu apa
čioj, nes jei plonąjį paliksi 
apačioj, jis greičiau iškeps ir 
liks be syvų. Laikyk reples 
prie ugnies taip arti, kiek tik 
yra galima, kad mėsa gautu 
greitai apsvilti ir negalėtu iš 
jos tekėti syvai. Vartyk ją 
kas 10 sekundų, kol lieka abi 
pusi apgruzdusi. Tuomet 
pakelk kelis colius augščiau 
nuo ugnies ir laikyk, kol iš
kepa. Vartyk tankiai. Įdėk 
ją į šiltą torielką, apibarstyk 
druska ir pipirais ir tuoj val
gyk. Gali ją valgyt su svies
tu, nes daug gardesnė tuo
met. Sviestą turi tiek išspau- 
dyt, kad jis būtu minkštas 
kaip Smetona. Įmaišyk į jį 
druską ir pipirus, o paskui 
uždėk ant iškeptos mėsos ir 
tuoj valgyk.

HAMBURG-STEIKAS.

Nusipirk smulkiai sukapo
tos jautienos arba nusipirk 
gabalą liesos jautienos nuo 
kulšies . apačios ir smulkiai 
sukapok. Apibarstyk pipi
rais ir druska ir įspausk šiek - 
tiek svogūno syvų. Sumin- 
kyk gerai ir padaryk iš jos 
(mėsos) mažus blynukus, tu
rinčius apie trečdalį colio sto
rio. Kepk ant labai karšto, 
taukais ištepto keptuvo. Ge
rai yra keptuvą ištepti nuo 
lašinuku nupjauta oda (bacon 
rind), tuomet mėsa gauna 
gerą skonį. Kepk, kol abi 
pusi apsvyla, o paskui išdek 
ant šiltos torielkos ir įkišk į 
karštą pečiu ir laikyk 5 mi- 
nutas. Tuomet išimk ir val
gyk-

JAUTIENOS SYVAI.

Nusipirk apatinės jaučio 
kulšies dalies mėsos, kuri va
dinasi round steak. Ji turi 
turėt vieną colį storio. Da
ryk syvų tik tiek, kiek gali 
vienu kartu sunaudoti. Su
šildyk reples, nušluostyk mė
są ir įdėk į reples. Laikyk 
ją nuo ugnies 4 arba 5 coliu 
atstume ir tankiai sukinėk, 
kol ji lieka gana karšta, bet 
kept neleisk. Tuomet per
pjauk mėsą aštriu peiliu 2 ar
ba 3 vietose ir spausk iš jos 
syvus mėsos spaustuvu arba 
citrinos sunktuvu į šiltą puo
duką. Valgyk tuoj su drus
ka arba be druskos. Bet vi
si įrankiai ir indai jautienos 
syvų padarymui turi būt čys- 
ti, todėl gerai juos palaikyt 
bent 10 minutu karštam van
denyj. Jeigu išspaust iš jau
tienos syvus su pagelba šriu- 
binio spaustuvo, tuomet išei
na daug geros medegos ir 
tokie syvai yra labai mais
tingu skystimu.

HOLLANDIŠKA NAMINĖ 
VARŠKĖ.

Padėk kvortą pieno ant pe
čiaus viršaus, kad greičiau 
surūgtu. Kada surūgo, nu
griebk Smetoną, kurią pas
kui sunaudosi. Tuomet šil
dyk pieną išlengvo, kol iš jo 
pradės skirtis išrūgos. Tik 
neatvirink. Supilk į sūrmai
šį ir išspausk. Išdek į toriel
ką, užbarstyk druskos, rau
donųjų pipiru ir įpilk šaukš
čiuką ištarpinto sviesto su 
rūgščia smetoria. Viską ge
rai išmaišyk ir padėk atvės
ti.

Kaip save pažinti?
Daktaras F. Grane pataria 

žmonėms žiūrėti ne į vidų, o 
laukan, jeigu jie nori pažinti 
save. Jeigu jus žiūrėsite, esą, 
į lauką, jus ką- nors matysi
te, o jei jus žiūrėsite į vidų, 
jus nieko nematysite. Tuo- 
mi norima pasakyt, kad žmo
gus, pats į save besigilinda
mas, nemato to, kas jis yra, 
nes vidus yra gili, tamsi duo
bė, o lauke yra saulė, me
džiai, dangus ir žmonės.

Jeigu jus tik gilįsitės patįs 
į save, tai nesuprasite savęs. 
Žmogus savo mintim gali pa
daryti save kitokiu, negu iš
tikimųjų jis yra. Pradėkite tik 
jus nemiegot nakčia ir tėmy- 
ti į pulsą, jus apsirgsite šir
dies liga; jeigu nori, kad pil
vą skaudėtu, pradėk tik apie 
jį manyt, kad jį skaudą, ir li
ga. prisiartįs; jeigu nori, kad 
kuris-nors kūno narys su
streikuotu arba pradėtu veik
ti, gali atlikt tai mintim. Čia 
nenorima tikrint, kad min
tim ir gydytis galima, bet 
tvirtinama, kad ji suteikia 
jums daug ko, kad apsirgt, 
jei tik atkreipsite ją į ligos 
pusę.

Taip-pat bus, jei jus pra
dėsite svarstyt apie savo ge
rumą, blogumą, gabumą, do
rą ir t. t. Tik pradėk tiri- 
nėt, kokias geras ypatybes 
tu turi ir greitai pasirodys, 
kad jokiu nėra. Pradėk abe
joti apie savo gabumą ir jo 
greitai neliks. Paėmus iš ki
tos pusės, imk manyti, kad 
tu labai geras, pradėk ištei
sinti savo silpnumus ir ūmu 
laiku pasirodys, kad tavyj 
jokiu ydų nėra.
Teisingiausiai pasielgsite su 

savim, jei save paliksite liue
są.

Tikrąjį save galite pama
tyti tik ne savyj, o lauke sa
vęs. Apie jus yra tiek daug 
veidrodžiu, kad jus galite pa
matyti juose visus savo ge
rumus ir ydas.

Pirmiausiai, jei jus norite 
pamatyt, kiek jus esate ge
ras, pažvelgkite į akis to jū
sų draugo, kuris jus myli. 
Tėmykite gerai. Jus esate 
tiek geras, kokiu pripažįsta 
mylinčio draugo akįs.

Jeigu nori žinot, kiek tu 
bjaurus, klausykis, ką kalba 
tavo priešai, kurie tavęs ne
apkenčia ir persekioja. Būk 
kantrus, nes tu esi tiek bjau
rus, kaip jie tave mato.

Iš šitų dvieju veidrodžiu 
tu suprasi, ar tu perdaug ge
ras, ar perdaug blogas ir ži
nosi, kokią vertę tu turi pa
saulyj kitu žmonių labui.

Jeigu nori žinot, kiek tu 
vertas esi, pažvelgk į savo 
darbą ir nuspręsk, ar jis nė
ra mažas prieš tavo jiegas, ir 
ar gali džiaugtis iš jo. Kada 
Wagner užbaigė savo veika
lą "Tristan und Isolde”, jis 
rašė: "Kaip geras viešpats 
tarė koki 4 tūkstančiai metu 
atgal, kada jis sutvėrė žemę, 
kad ji yra gera, kadangi ne
buvo daugiau kam pasakyt 
už jį, taip ir aš apie šitą ma
no darbą, neturėdamas kam 
pagirti, sakau: "Richard, tu 
esi smarkus vyras”. Šitokis 
savęs pagirimas yra teisingas 
ir padrąsinantis į tolesnį dar
bą.

Bet jei jus nieko dar nenu
veikėte, tad jus esate niekas.

Visas pasaulis žmogui yra 
tik tuomi, kuomi yra jo dva
sia. Žiūrėk į žvaigždes — tu 
esi taip didelis, kaip jos. Tė- 
myk į jūres — tavyj taipgi 
banguoja kas-tai, kaip ir ši
tos putotos bangos. Klausy
kis audrų, — tavo dvasia yra 
jomis. Žiūrėk ir klausykis 
aplinkui — ir viskas matytas 
ir girdėtas bus tavimi, nes 
tuos pačius daiktus ir apsi
reiškimus kiti žmonės kito
kiais mato ir girdi, nes ju vi
durinis "aš” skiriasi nuo ta
vęs. Žmogus pats yra praga
ru ir dangum.

Kurstymas vienų 
prieš kitus.

Turbūt,nėra pasaulyj žmo
gaus, kuris nebūtu girdėjęs, 
jog darbininku tarpe yra 
žmonės, kurstanti vienos kle- 
sos žmones prieš kitą. Pras- 
tesniuose atsitikimuose tie
siog sakoma, kad tokie kur
stytojai stumia į pavoju visą 
draugiją. Pakalbėk, kad vai
kams ir moterims turi būt 
uždrausta dirbt ilgas valan
das ir nakties laike, kad vai
kai nebūtu priimami į darbą 
nors be 10 metu amžiaus, 
kad teisėjas, nusprendžian- 
tis, jog darbe užmušto vyro 
pati ir vaikai negali gaut nuo 
darbdavio žinomos paramos, 
yra kriminalistas ir blogo 
platintojas, tuoj išgirsi kal
bant, kad tu esi pavojingas 
žmogus, nes ardai draugijos 
ramybę ir kurstai žmones 
prieš įstatymus, prie betvar
kės.

Mat, mūsų laikuose papra
sta yra ramybe ir tvarka va
dinti tokį draugijos stovį, 
kada yra vedamos kraujin- 
gos karės, kada šeimyną iš
blaškoma po visą pasaulį, 
kada 9 metu vaikutis dar 
tamsoj iškeliamas iš lovos ir 
varomas į dirbtuvę, kada 

| milijonai darbininku gauna 
tokias algas, jog pusbadžiu 
turi mirti visa ju šeimyna ir 
jie patįs, kada kiti milijonai 
išbadėjusiu darbininku bas
tosi nuo vienos dirbtuvės 
vartų prie kitos, negaudami 
darbo, kada pienas atveža
mas į miestus pusiau su van
deniu sumaišytas, visokiu 
chemišku medegu -pridėtas 
ir gerokai aprūgęs, kuriuo- 
mi męs turime maitinti savo 
kūdikius. Ir kas tik drįsta 
žodį tarti prieš tokią "tvar
ką” ‘ir "ramybę”, tas .yra 
anarchistas, draugijos pama
tu ardytojas, vienu žmonių 
prieš kitus kurstytojas.

Tikrieji—gi anarchistai, to
kie kaip Rockefeller, Mor
gan, Astor ir kiti, kurie ne
pripažįsta jokiu įstatymu ir 
ant kiekvieno žingsnio juos 
peržengia, kurie turi suorga
nizavę šnipu ir streiklaužiu 
gaujas, apginkluotas revol
veriais ir bombomis ir nuola
tos tai šen, tai ten išardan- 
čias gyventoju ramybę ir ge
rovę,—tokie anarchistai ne
vadinami anarchistais, o gu
driais žmonėmis ir gabiais 
biznieriais.

Kaip tik darbininkai pra
deda organizuotis į vieną 
partiją, kad apginti savo rei
kalus ir pagerinti savo stovį, 
tuoj rėkiama, kad tokia or- 

anizacija gręsia pavojum 
raugijai, kad darbininku at-

siskirimas į atskiras organi
zacijas yra pasiryžimu kovoti 
prieš kitas Klesas, todėl jos 
esančios’pavojingos ir kelian
čios neapykantą tarp gyven
toju.

Bet niekas nieko nesako, 
jei turčiai panaudoja savo 
kapitalą savo ateities page
rinimui ir didesniam pralobi- 
mui.

Kada turčiai organizuoja 
trustus, kada jie suima visas 
išdirbystės šalcas į vienas 
rankas, kada jie organizuo
jasi teismu, legislatūru ir ki
tu valdžios įstaigų kontrolia
vimui, kodėlgi tuomet niekas 
nerėkia, kad tai yra kursty
mas vienos klesos žmonių 
prieš kitus? Kada turčiai or
ganizuojasi savo reikalu ap- 
ginimui, tuomet sakoma, kad 
jie gudrus ir moka savo rei
kalus gint, bet nė per pusę 
lūpų neištariama, kad tai yra 
kurstymas žmonių prieš žmo
nes.

Mat, turčiai žino, kad jei 
žmonės susiorganizuos ko- 
kiu-nors būdu geriau, negu 
yra suorganizuoti ju doleriai, 
tuomet sulauksime šioj ir ki
tose šalįse tikrai demokratiš
ką surėdymą, kada patįs tur
čiai turės, taikytis su žmonių 
išleistais įstatymais, o nega
lės būt anarchistais.

Jus nuodinate 
save.

Kada suaugęs žmogus arba 
vaikas atsikelia vėlai ryte su 
išparpusiu veidu, tad kokis - 
nors kvailys sako, jog jis 
miegojo gerai.

Ir ištikro, didžioji žmonių 
ir vaiku dalis atsikelia su iš- 
purpusiais veidais ir užrūgu- 
siomis akimis, kurios tik po 
kokio pusvalandžio pradeda 
atsakančiau matyt. Devy
nios dešimtįs devyni procen
tai mieste gyvenančiu žmo
nių kankinasi kas naktis nuo 
nuodu per visą savo gyveni
mą. Nemažai rasite tokiu, 
kas geria nuodus per dienas 
ir naktis.

Šitie nuodai, kurie trumpi
na mūsų gyvenimą daugiau, 
negu kas kitas, negu džiova, 
yra mūsų pačiu daromi nuo
dai.

Mūsų kūnas savo gyveni
mo procese tveria nuodus, 

I kurie lieka atnešti tamsaus 
venp kraujo į plaučius, kur 
įeina tyras oras ir išvalo iš 
kraujo nuodus. Tas kraujas 
tamsus yra tik todėl, kad ja
me pilna nuodu, surinktu 
kūne.

Tyresnis oras, kuris pasie
kia jūsų plaučius, atiduoda 
kraujui savo čystasias mede- 
gas, o su savim išneša lau
kan nuodus. Iš to aišku, kad 
iškvėpuojamasis iš mūsų kū
no oras arba, kaip kiti jį va
dina, dvasia yra nuodai.

Męs iškvėpuojame iš sa
vęs anglerūgštį, o jis yra 
bjauriais nuodais.

Veidas išpurpsta ryte,sme
genis lieka bukios, nervai 
pailsę tik todėl, kad miegan
tysis atgal kvėpuoja į savo 
plaučius anglerūgštį, kurį sy
kį buvo plaučiai išmetę. Į 
juos nestoja plaukt nešvarus 
kraujas ir nuolatos reikalin
gas yra vis naujas ir naujas 
tyras oras. Bet kaip gali tas 
tyras oras nuolatos ateiti 
prie miegančiojo nosies, kad 
jis jam uždaro langus ir ne
išleidžia laukan savo iškvė
puotu nuodu.

Jau tūkstančiais sykiu yra 
žmonėms primenama, kad 
jie miegodami neužsidarinė- 
tu langu, kad nemiegotu 
troškiame kambaryj, bet jie 
ne tik kad užsidarinėja lan
gus ir duris, o neretai dar 
galvą apsikloja. Suprantama, 
tuomet nuodai taip ir plau
kia atgal į plaučius, ir krau
jas negauna išsičystyt.

Užsiminus apie gaivu apsi- 
klojimą, reikia nupeikti dau
gelį tėvu ir pašaliniu žmonių, 
kokiu-nors būdu įbauginan
čiu vaikus. Ar mažai jiems 
sakoma baisiu pasakų ir apie 
piktas dvasias bei numirėliu 
į namus lankymąsi kalbama? 
Įgązdintas vaikas bijo iškelt 
koją į tamsą. Jis susisuka 
galvą į apklodę arba net pa
galvę ant jos uždeda, kad 
tik nuvaryt šalin baimę. Ir 
tokie vaikai nuodina patįs 
save savo nuodais.

Tie, kas įbaugina vaikus 
pasakomis ir pasakojimais, 
vogte vagia ju sveikatą, ju 
gabumus, ju gyvumą ir trum
pina ju amžių. Tokie žmo
nės turėtu būti gaudomi ir 
sodinami į kalėjimus kaipo 
kriminalistai.

Eidamas gult, visada atsi
daryk langus. Nebijok šil
tame ore miegot ir lauke, jei 
tik turi progą. Tyras oras 
jokiu būdu tau neužkenks.

Padaryk taip, kad tavo 
miegamajam kambaryj ne
būtu oro traukimo. Jis nuo
latos užgaudinėja odą ir lai
ko nervus veikime, todėl šir
dis turi tankiau plakt, kad 
suteikt reikalingą šilumą ap- 
siginimui nuo traukimo da

romo vėsumo. Norint pasil
sėt, nereikia užduot darbo 
kūno organams. Taigi mie
got reikia ne ant oro trauki
mo, o tik tyrame ore. Pada
ryk taip; kad tavo plaučiai ir 
kraujas gautu per visą nak
tį užtektinai oxigeno ir galė
tu išmest nuodus.

Jeigu tu ryte reikalauji 
gert kavos arba kito aštraus 
gėrimo, suprask, kad šitie 
gėrimai būna smagus tik to
dėl, kad jie veikia prieš tavo 
paties nuodus. Tu esi tuo
met nuolatinis ligonis, kuris 
ima nuodus, o paskui gydosi 
vaistais.

Mūsų širdis pumpuoja krau
ją į visą kūną. Jis numaz- 
goja nuodus nuo kiekvienos 
celės ir neša juos į plaučius, 
kad išmest. Ir ar tu protin
gas, jei siunti juos atgal į 
savo kūną?

Mažu, tu turi gert nuodus 
per dieną, kad uždirbt sau 
pragyvenimą, vienok nakčia 
turi progą kvėpuot tyru oru.

Daryk viską, kad tik nesi- 
nuodyti pačiam savo nuodais, 
kad neatsikelt ryte su išpur
pusiu veidu.

Žibantieji gyvū= 
nėliai.

Nuo seny laikų gamtos ti- 
rinėtojus labai interesavo gy
vūnėliai, kurių kūnai žibėjo 
tamsoje. Nežinojo, iš kur 
paeina toji šviesa (žibėjimas). 
Senovėje juos laikyta virš- 
gamtiškais; vėliaus manyta, 
jog tų gyvūnėliu kūne ran
dasi fosforo, nes fosforas 
tuose laikuose buvo žinomas, 
kaipo vienintelis daiktas, ga
lintis savistoviai žibėt tamso
je. Vienok paskiau mokslin
čiai ištyrė, jog ištikrųjų fos
foras neturi nieko bendro su 
tais fosforescencijos apsi
reiškimais. Pas negyvus kū
nus žibėjimo šaltiniu yra 
specijališkas bakcilus, vadi
namas moksle‘ ‘baccilus phos- 
phorens aureus”, priklausan
tis veislei, tarp kurty žino
mais atstovais yra "švento 
Jono vabalėliai”, turinti spe- 
cijališkus žibėjimo organus.

Neseniai tūli gamtininkai 
apgarsino labai žingeidžią 
naujieną, jog yra taipgi ke
lios rųšįs peteliškių, turinčių 
žibėjimo organus.

Pradedant tirinėt tas ry
šis, pasirodė, jog ne visi tie 
gyvūnėliai gali žibėt. Pasi
darė naujas uždavinys mok
slui. Tirinėjimai išrišo tą 
uždavinį; didžiausis tame da
lyke patarnavimas priklauso 
vokiŠKam gamtininkui dr. 
Schultz. Apžiūrinėjant tų gy
vūnėlių žibėjimo organus, 
pasirodė, jog žibėjimą gali
ma nutrint. Tirinėjimai pa
rodė, jog žibėjimo substanci
joj radosi fosforizuojančios 
bakterijos, kitaip sakant, pe
teliškė dasilytėjo ten, kur 
buvo įtariamoji žibėjimo me- 
dega, ir gyvūnėlis užsikrėtė 
žibėjimo bakterijomis. To
liau, kiti gamtininkai paty
rė, jog visi žibantieji gyvū
nėliai tiktai užsikrečia iosfo- 
rizuojančiomis bakterijomis, 
kurios duoda žibėjimą.

Čia išsiaiškino pasaka apie 
žibančiuosius šimtakojus, ku
riuos Dubois aprašė: "Leęons 
de Physiologie”. Dubois įieš
ko j o žibėjimo šaltinių maisto 
malimo organuose, kiti—ki
tur, bet naujausi tirinėjimai 
parodė, jog šimtakojai mėg
sta landžiot pūvančiuose me
džiuose, nuo ko ir užsikrečia 
fosforizuojančiomis bakteri
jomis. D-ro Schultz išradimai 
turi didelę vertę. Visų-pir- 
miausiai jie darodo, jog skait
lius žibančiųjų gyvūnėlių la
bai mažas, apart to, naujiems 
tirinėtojams atidaro naują 
kelią —būtent, užėjus žibantį 
gyvūnėlį, turi patirt, ar jis 
nėra užsikrėtęs žibėjimo bak
terijomis, t.y. tokiomis, apie 
kurias kalbėta augščiau.

Sulietuvino A. J. Karalius.



VEIKIANČIOS YPATOS.
Pirmininkas — labai kalbus žmogus.
Sekretorius — susilenkęs žmogus.
Maršalka — (liktas žmogus.
Iždininkas — tylus žmogus.
Organizacijos nariai — visokie žmones.

Mitingas atsibūna toj salėj, kui* visuomet lietuviai 
renkasi.

{■' S .

MONTVIDAS.

MITINGAS.

LAISVE

Pirmininkas : — (Muša plaktuku į 
stalą) Draugai ir draugės, broliai ir se
sers ... Ei, tu ten tylėk... mitingas atida-i f

N a r y s I: — Dar ne visi susirinko. 
Reikia palaukt.

Pirm. : — Ką tamista sakiai, a?
Narys I: — Reikia palaukti, lai dau

giau narių susirenka.
Pirm .: — Ar jus manote, kad dar 

susirinks? Jeigu taip, neprošalį būtų pa
laukt, bet... A? Ką ten tamista sakiai? 
Palaukite, ką jis ten sako... A? Rūkyti?

Narys II: — Taip, aš noriu, kad 
pirmininkas uždraustų rūkyti, nes čia ir 
moterų yra.

Narys I: — Bet jus turite užbaigt 
s mano klausimą.

!< y*- Pirm. : — A? Ką tamista sakiai?
Narys I: — Ar dar lauksime, ar jau

pradėsime mitingą?
Narys III: — Anas draugas pakėlė 

klausimą apie rūkymą.
Pirm.: — A? Kokį klausimą? Čia 

pas mus bus daug visokių klausimų, bet 
męs turime elgtis pagal parlamentariškas 
taisykles.

Nary s IV : — Aš turiu patėmijimą.
Pirm. : — Sėskis tamista! Patėmyti 

' galėsite, kaip svarstysime įnešimus.
Narys IV: — Ne. Mano patėmiji- 

mas tik dabar tfnka.
Pirm. : — Sėskis! Męs turime viską 

varyt iš eilės. Jus patįs gerai žinote, kad 
mano pareiga yra sunki ir turite džiaug
tis, kad aš dovanai vedu kiekvieną mitin
gą. Jeigu manote, kad aš netinku, išsirin- 
kite kitą pirmininką, bet aš abejoju, ar at- 

_ siras jūsų tarpe žmogus, mokantis pagal 
parlamentariškas taisykles vest mitingus.

Narys I: — Tamista įsikalbėjai, o 
mano klausimą taip ir atmetiai.

Pirm. : — Kokis jūsų klausimas bu
vo?

į N a r y s V : — Aš patarčiau eit prie
® , • dalyko.
r Pirm. : — Palaukite... Ką ten ta-

mista sakai?
Narys IV: — Pirmininke, aš noriu 

patėmyt.
Pirm. : — Tylėk, tamista. Dabar 

balsas, priguli ne jums.
Narys I: — (rėkia) Aš noriu žinot, 

ar mitingas jau atidarytas, ar dar lauk
sime?

Pirm. : — Tamista nerėkauk! Aš pa
liepsiu maršalkai laukan išvest, jei atkar
tosite... Taigi, draugai ir draugės, girdė
jote, kad čia tūli žmonės rūko, o moters 
dūmų nemėgsta. Aš misliju, męs turėsime 
balsuot, ar valia rūkyt, ar ne... Ei, tu ten! 
Kam sėdi su kepure? Kepurę nusiimk, sa
kau aš tau! Lukšai, pasakyk, kad jis ke
purę nusiimtų. Aš nesuprantu, kas per 
žmonės, kad ateina į susirinkumus su ke
purėm. Juk tik gėdą daro mums svetim
taučių akįse. (Vienas narys pakelia ranką) 

į M _ Sėdėkite jus! Čia męs turime neužbaigtą 
K klausimą. (Narys vėl kelia ranką) Aš lie

piau jums sėdėt ir laukt eilės! (Mušaplak
tuku). Čia buvo įnešta, ar atidaryt mitin
gą. Aš manau, kad taip, nes nėra ko laukt. 
(Vienas narys vėl pakelia ranką. Pirmi
ninkas muša plaktuku) Nusiraminkite jus! 
Męs čia nutarėme mitingą atidaryt.

Narys VI: — Aš turiu pranešt, kad 
.ų " mano pati negalėjo į mitingą ateiti, nes ji 

serga.
Pirm. : — O kas jai pasidarė?
Narys VI: — Aš nežinau. Vakar ir 

daktaras lankėsi.
Pirm. : — Mažu, slogom apsirgo?
Narys VI : — Gal, taip, o gal, ne. 

Daktaras nieko apie tai nesakė.
Pirm.: — Kokį daktarą jus kvietė- 

te?
Narys VI : — Tą patį, ką ir aną sy

kį.
Pirm.: — Gal, sušalo... Aš patar

čiau stuboj užlaikyt gerą šilumą...
Narys II: - Aš turiu klausimą. 
Pirm. : — Ką?
Narys III: — Aš turiu patėmijimą 

. . prie tvarkos.
] * X Pirm.: — Palauk tamista... Ką ten 
‘ ' jus sakėte?

Narys III:— Man norėtųsi, kad pir
mininkas padarytų tvarką.

Pirm.: — Ačiū už patarimą... Sės
kitės... Dabar męs pradėsime pagal kon
stituciją vest reikalus.

- t Narys II: — Bet mano klausimas 
neišklausytas...

Pirm. :—Beja, draugai ir draugės, 
šitas draugas nori paduot klausimą. Ar 
jus sutinkater kad jis būtų priimtas, ar 
ne? Aš manau, leisime per balsavimą, 
tik nežinau, ar viešu, ar slaptu būdu bal
suosime.

Narys II:—Čia jokio balsavimo ne
reikia ir aš seniai jau būčiau pasakęs.

Pirm. :—(Muša plaktuku) Sėskis ta
mista! Aš jus suspenduoju kalbėt viso 
.mitingo laike.

Narys II:—Už ką?
Pirm. :—Sėskitės! Betvarkės daryt 

mitinge negalima, nes čia eina svarsty
mas svarbių organizacijos reikalų. (Vie
nas narys pradeda snausti) Ei, tu ten! 
Ko snaudi? Paskui skųsiesi, kad negir
dėjai nutarimų, o mitinge snaudi... Kau
linsiu, pajudink jį, kad nesnaustų... Jeigu 
męs visi tiek tesirūpįsime organizacijos 
reikalais, tai kam mums laikyti mitingus 
ir vargti? Aš paduodu įnešimą, kad būtų 
į protokolą įrašyta, jog mitinguose nariai 
neturi tiesos snausti. Kaip jus, draugai 
ir draugės, į tai atsinešate?

Narys VII:—Aš paduodu įnešimą, 
kad šiandien būtų išrinktas naujas mar
šalka.

Pirm. :—A? Maršalka? Ką jus kal
bate apie maršalką? Aš jį pažįstu jau 8 
metai ir žinau, kad jis yra geras žmogus. 
Tik gaila laiko, o aš papasakočiau, kiek 
tas žmogus yra vargo padėjęs, besidarbuo
damas žmonių labui, tai visi sutiktumė
te, kad jis yra geriausis žmogus mūsų or
ganizacijoj... (Vienas narys miega knark
damas) Kas ten knarkia, a? Ei, maršal
ka, paimk ir išvesk tą žmogų laukan. Čia 
eina mitingas, o jis nesiklauso svarbių ap
kalbėjimų ir miega... (Maršalka ima mie
gantįjį už kalnieriaus ir veda laukan) Kad 
negaišinti laiko, mūsų iždininkas išduos 
tuoj atskaitą, kiek yra pas jį pinigų ir 
kiek išmokėta. Teiksitės atsistot ir pra
nešt nariams apie iždo stovį.

Iždininkas atsistoja, bet tyli ga
na ilgai.

Pirm. :—Aš manau, kad mūsų iždi
ninkas yra teisingas žmogus ir laiko viską 
tvarkoj. Ar taip, drauge?

Iždininkas linguoja galvą.
Pirm. :—Tokiu būdu iždininko ra

portas lieka priimtas. (Rodo į sekreto
rių) Tamista taip ir užrašyk į protokolą.

Sekretorius nemato rodymo.
Pirm.:—Dabar eis nauji įnešimai. 

Taigi nariai gali įnešt naudingais įneši
mus, kurie turi būt be ypatiškumų ir 
rimti.

Narys VIII:—Aš įnešu, kad nariai 
apsvarstytų, ar nebus gerai parengus ba
lių už kokio mėnesio.

Pirm.:—Dabar visi nariai girdėjo, 
kad šitas draugas pataria rengt balių. 
Taip, balius būtų geras daiktas, tik aš bi
jau, kad oras nepasitaikytų prastas, kaip 
aną metą. (Kokie 4 nariai snaudžia ir 
knarkia) Man rodos, ar nebūtų geriau, 
kad ant toliau atidėtame. Kada užeis 
šaltesnės dienos, tad ir publikos daugiau 
susirinks. (Vienas narys užmiega ir nu
virsta su visu suolu, ant kurio sėdėjo keli 
snaudžianti nariai; jie irgi nuvirsta su 
juo) Kas ten dabar? A? Kas čia be
tvarkę kelią, a? Maršalka, išvesk iš salės 
kaltininką! (Išveda).

Narys IX:—(Žiovauja) Aa...Aaa...
Pirm.:—Ko tu ten išsižiojai? Gir

tas ar kas? Sekretoriau, užrašyk jam 50 
centų bausmės... Aš nesuprantu, kaip ma
žai žmonės rūpinasi organizacijos reika
lais... Čia buvo įnešta, kad parengti ba
lių... Ei, jus ten nesišnibždėkite!... Aš ne
žinau, ar jis reikalingas, ar ne. Žinoma, 
viskas prigulės nuo jūsų nubalsavimo. 
(Visi nariai snaudžia ir negirdi jo kalbos). 
Dabar aš noriu paklaust, slaptai ar vie
šai balsuosime? (Visi snaudžia ir tyli) A? 
Slaptai ar viešai?

Narys X:—(Žiovauja) Aa... aaa...
Pirm.:—Laukan! Laukan!... Kaip 

aš matau, nieko rimto šiandien negalime 
nutarti, todėl mitingas bus uždarytas... 
Aš manau, sekretorius viską turi užrašęs.

Sekretorius: — (Žiovauja) Aa... 
aaa... Yes...

Tarptautiški žodžiai.
Astejizmas, retorikoj reiškia man

dagų pajuokimą; mandagus ir dailus kito 
pajuokimas.

Asterizmas, šitokių * žvaigždu
čių statymas vietoj praleisto vardo arba 
paaiškinimo išnešimui.

Astenikas, silpnas.
Astronomas, žmogus, žinantis as

tronomijos mokslą; tėmijantis į dangaus 
kūnus ir apskaitliuojantis jų didumą, at
stumą, vietą, judėjimą ir kitas ypatybes.

Astronomija, mokslas apie dan
gaus kūnus: jų didumą, atsinešimą į kitus 
kūnus, traukimą, atstumą, judėjimą, vie
tą, sukimosi laiką ir 1.1.

Astronomiškas, pagal astrono
miją; priklausantis nuo astronomijos prin
cipų.

Laikas brangus.
Gavau aš kelis laiškus vie

nodo turinio, todėl ant vi
sų atsakysiu šiuomi trumpu 
straipsneliu.

Laiškų įtalpa šitokia: “Aš 
turiu mylimą vaikiną, kuris 
ir mane myli. Bet tėvai ne
nori dar leist mane ištekėt, 
nes aš esanti per j auna ir pa- 
spėsianti dar atsikąsti šeimy
nos vargų. Patarkite, kas 
man daryt: klausyt tėvų ir 
laukt, kol jie pripažįs mane 
užtektinai sena, ar pasiprie
šinti jų norui?”

Aš manau, kad tėvai neve- 
lina blogo savo dukteriai, ir 
jegu taip, tai man labai kei
stas jų draudimas leist ište
kėt už vyro savo jaunai duk
teriai.

Pirmų-pirmiausiai aš ne
matau, kad šeimyniškas gy
venimas visuomet yra vargu. 
Tokiu jis gali būt tik tuomet, 
jei nenusiseka. Šiaip šeimy
niškas gyvenimas yra kar
kas smagesnis, kiltesnis, rim
tesnis ir tikslingesnis, negu 
gyvenimas merginos. Tie 
vargai, kokius uždėjo ant mo
ters gamta, neturi būt ven
giami, nes už gamtos įstaty
mų peržengimą ji baudžia 
žmogų. Nelaiminga moteris, 
kuri per visą savo gyvenimą 
neturi šeimyniško lizdo ir tų 
sutvėrimų,kuriuos ji už viską 
daugiau myli—kūdikių. Mei
lė-ta kiltoji žmogaus bran
genybė — nusilpnėja arba iš
nyksta, jei ji neturi progos 
veikti. Galite persitikrinti, 
kokios nejautrios iršaltadva- 
sės lieka tos moters, kurios 
gyvena per visą amžių vienos. 
Meilė pas jas užsnūdus. Tai
gi šeimyniškas gyvenimas pa
daro moterį jautresne ir mei
lesne. Ir aš nematau prie
žasties, kodėl jaunai moteriai 
šalintis nuo taip kiltos už
duoties ir kam laukt, kol kil- 
čiausieji jausmai užgęsta.

Antra, tik jaunuose metuo
se žmogus yra labiausiai pa
traukiantis. Tikrinu, kad 
mergina 30 metų jau niekad 
nebus tokia patraukianti, ko
kia ji buvo 12 metų atgal. 
Kas ginčys, kad gyvumas, 
gražumas nesuteiks merginai 
geresnę progą gaut gerą vy
rą, negu tingumas ir prastu
mas? Jauna mergina turi 
daugiau gyvumo ir gražumo, 
todėl ji patraukia atydą vai
kinų ir gali kur- kas greičiau 
užkurti meilę gerame, rimta
me ir protingame vyre, negu 
nusenusi mergina, pas kurią 
metai išrovė visas tas ypaty
bes, kurių vyrai taip jieško. 
Tie tėvai, kurie verčia savo 
dukterį nusenti, tankiausiai 
sunaikina jos visą ateitį, ati
ma nuo jos laimę, kokią ji 
būtų galėjus pasiekti ištekė
dama jauna, kada buvo pro
ga uždegt meilę geriausiame 
vyre. Tėvai turi stengtis, 
kad jų duktė, pasinaudoda
ma jaunystės dovanomis 
gražumu, gyvumu ir suma
numu — skubintus! gaut ge
rą vyrą.

Toliau. Kol mergina jau
na, ji gali greičiau prisitai
kyt prie kito žmogaus cha- 
rakteriaus. Kas nežino, kad 
sena mergina lieka nepermai
noma? Labai svarbu, kad vy
ras su savo žmona galėtų su
sitaikyt, kad vienas ar kitas 
prisitaikytų prie antrojo cha- 
rakteriaus. Iki apsivedant 
yra sunku pilnai pažint vie
nam kitą, ypač, kad senesnės 
merginos jau priverstos tai
kytis su vaikinu, kad tik jas 
vestų. Po vestuvių apsireiš
kia pas abu savotiški, tan
kiausiai skirtingi charakte
riai ir prasideda vaidai. Kaip 
matote, jauna mergina turi 
didesnę progą prie taikos, 
negu sena.

Pabaigoj pridursiu, kad 
meilė ne visuomet atsilanko. 
Jeigu sykį mergina ar vaiki
nas įsimylėjo, tikrai įsimylė
jo, tai nėra reikalo tą meilę 
atmesti ir pasitikėt, kad ir 
kitą kartą galėsi įsimylėti. 
Jei tik mergina gali skaitytis 
subrendusi ir jei tik ji įsimyli 
į gerą vaikiną, tėvai neturi 
draust jai ištekėt.

Marė Vaitėkaitienė.

ELEGIJA.
Kokis nuobodus mano gy

venimas!... Kaip nereikalin
gas jis atrodo... Ot, rodos, 
ims ir plyš krūtinė ir išsilies 
visi kartumai. O, kad tai 
plyštų!... Bet ne, ji neplyšta. 
Ji vis nerimsta, kilnojas, šir
dis taip smarkiai beldžiasi, 
kad net atbalsis girdisi; ir 
bandau rankomis suėmus su
laikyti ir atvesti į normališ- 
ką plakimą. Kasžin kas to
kis nežinomas, nesupranta
mas kilnoja krūtinę; ji vaito
ja, trokšta—ko? Kas galė
tų įspėti? Kas ją nuramin
tų?...

Kaip liūdna tarp keturių 
didelio kambario sienų, ku
rios atrodo it ledinės...Brrr.. 
Net šiurpuliai ima. Mano 
kambarys—tai mano kalėji
mas. Per ilgas... ilgas va
landas, kurios man išrodo 
taip ilgos, kaip amžiai, sė
džiu jame vienų-viena ir 
laukiu—ko?... Laukiu aš Ta
vęs... Laukiu iš pat ryto, 
kuomet atbundu iš saldžių 
apie Tave sapnų, laukiu per 
ištisą ilgą dieną, laukiu va
kare ir tylioj tamsioj naktyj, 
kuomet visas pasaulis miega. 
Aš nemiegu; aš laukiu Tavęs 
ateinant... Kiekvienas bildė- 
sis tyloje pereina per širdį. 
Jau, rodos, Tu ateini... Tu, 
taip seniai, seniai laukiamas 
mano svajonių karaliau; Tu 
mano sapnų ideale; Tu, ku
riam turtą, širdį, švenčiau
sius jausmus ir viską... viską 
atiduočiau!... Tu būtum ma
no amžinas draugas, mano 
ramintojas, mano karalius, 
mano dievas ir, žodžiu, vis
kas, o viskas, ko tik širdis 
trokšta.

Aš Tave raminčiau, gla- 
monėčiau, dengčiau Tavo lū
pas karštais bučkiais, glaus
čiau prie savo jaunos jautrios 
krūtinės... O! kaip laiminga 
tuomkart būčiau!... Tavo 
džiaugsmas — būtų mano 
džiaugsmu; Tavo ašaros — 
mano ašaros ir širdgėla.

Vienok aš laukiu... laukiu 
nuo ryto iki vakaro ir vėl 
nuo ryto iki kito vakaro ir 
ryto, o Tu neateini... Aš liū
džiu, nykstu ir tankiai ver
kiu dėl Tavęs, nežinomas ir 
nepažįstamas... Kodėl, o ko
dėl Tavęs čia nėra?!...

Trokštu aš tavęs, o meile 
saldžiausia!... Ateik į širdį 
mano ir išmokink mane my
lėti nors vieną jaunikaitį. 
Uždegk meilės ugnį mano šir
dyje ir neduok mirti ir nykti 
jausmams. Juk aš taip ga
lėčiau mylėti!...

Aš laukiu Tavęs... Ateik... 
Kapsaitė.

LAIŠKAS Į REDAKCIJA.

KAS?

Garbi ‘ ‘Laisvės” Red.:—
Malonėsite patalpinti šį 

laiškelį Jūsų laikraštyj.
Kas buvo tokis geras ir 

malonus užprenumeruoti man 
du laikraščiu—“Laisvę” ir 
“Dilgėles”? Tos brangios do
vanos skirėjui lieku labai dė
kingu ir norėčiau kaip-nors 
atsilyginti. Noriu žinoti, kas 
numylėjo mane, apdovano
damas šiais laikraščiais, ku
rie yra man geriausiu moks
lo ir nusiraminimo šaltiniu, 
kaipo neseniai iš Lietuvos 
pribuvusiam. Ypač “Lais
ve” negaliu atsigėrėt, kuri 
yra pilna įvairių pamo
kinimų ir energiją drūtinan- 
čių straipsnių. Pirmą sykį 
savo gyvenime matau tokį 
gyvą ir mokslišką laikraštį, 
kuriuomi mane apdovanojo 
nežinoma ypata.

Neturiu kitokio būdo su
rast savo geradarį,, todėl 
kreipiaus į laikraštį, ir labai 
meldžiu atsiliept, kas man 
paskyrė taip brangią dovaną.

Su pagarba
J. Klastauskas 

493—10th avė.
New York City, N. Y.

Korespondencijos
Chicago, UI.

L. S. S. kuopos ir agitacijos 
komitetas per paskutiniu du 
mėnesiu rengdavo kas pėt- 
nyčios ir subatos vak. 4—5 
viešus ant lauko susirinki
mus įvairiose miesto dalįse. 
Visuomet žmonių susirinkda
vo po keletą šimtų ir ramiai 
klausydavos kalbėtojų kalbų. 
Bet rengimas susirinkimų 
ant 33-čios gatvės ir Auburn 
avė. (netoli šv. Jurgio baž
nyčios) nepatiko vietiniams 
kunigams, ir jie nuolatos 
skųsdavos policijai, būk so
či jalistai keikia bažnyčias, 
policiją, tikėjimą... Patįs ku
nigai padėdavo vaikyti žmo
nes. Ne gana to, 2 d. rug
sėjo,kalbant advokatui Yeot- 
manui (kandidatui ant miesto 
teisėjo nuo socijalistų parti
jos) ir kitiems, kunigai su 
savo šeimyna net iš bažny
čios bokšto pradėjo bombar
duoti kiaušiniais, agurkais ir 
kitokiais daiktais.

Kaip rašo anglų laikraš
čiai, kunigas Kriaučiūnas su 
kun. Zaikovskiu atšaukę po
liciją ir paliepę areštuot. 
Mat, kunigai biją, kad žmo
nės neužmuštų kalbėtojų. Po
licija jų įsakymą išpildė ir 
suareštavo sekančias ypatas: 
W. Yeotmaną, J. Ryan ir 
lietuvius: V. Kalinauską, A. 
Kvedarą, B. Šidiškį, E. Ka
minską, Alf. Karalių, D. Jo
kūbaitį; moteris: M. Joku- 
baitienę ir M. Aukseliūtę. 
Iš policijos stoties paleido, 
kuomet buvo uždėta kaucija 
po 25 dol. Dabar tas daly
kas stačiai stato klausimą 
vietiniams socijalistams, ar 
yra galima socijalistams kal
bėti ant gatvių. Kiek laiko 
atgal buvo išduotas paties 
miesto viršininko daleidimas. 
Tą klausimą galutinai išriš 
prisiekusieji teisėjai 20 d. 
rugsėjo, kuomet bus nagri
nėjama apie 30 panašių bylų.

Vincas Kalinauskas.
North Jay, Me.

26 rugp. du lietuvišku vai
kinu pasiryžo keliaut 6 mai- 
les pėkšti, kad atlankyt baž
nyčią ir įsigert alkoholio, nes 
čia negalima gaut. Nuėjo 
jiedu į Liwermo Falls, Me., 
ir traukė svaigalų iki sočiai. 
Ten jiedu ir pernakvojo. Ant 
rytojaus atsilankė, girti bū
dami, į francūzų bažnyčią ir 
rėkavo ten šventas giesmes. 
Paskui abu susimušė. Pribu
vusi policija juos suėmė ir 
pristatė prie plytų darbo iki 
panedėlio, kada atsibuvo 
teismas. Abu užsimokėjo po 
15 dolerių bausmės ir, kaip 
girdėt, neteko darbo senojoj 
vietoj už girtybę.

A. Petrikas.
Taunton, Mass.

Lietuvių čia yra 18 šeimy
nų ir pavienių apie 2 šimtu. 
Mūsų miesto merginos kelia 
tarp savęs vaidus ir niekuo 
kiltu neužsiima. Čia taip tam
sus žmonės, kad tankiai juo
kiasi iš tų, kas sirgdamas 
eina gydytis pas daktarą. A- 
lus—tai jų vaistai ir išgany
mas. Čia serga vienas laisva
manis. Žmonėliai ūžia, kad 
į jį velnias įlindo už netikėji
mą.

J. A.—s.
North Jay, Me.

Vienoj italų apgyventoj 
stuboj pasirodė velnias. Ka
da visi vyrai buvo išėję dirbt, 
tad sena, žila ir kuprota se
nelė klojo lovą. Ant sienos 
kabojo didelis veidrodis, į ku
rį atsimušė jos paveikslas. Ji 
pažvelgė į veidrodį ir pamatė 
savo negražų paveikslą, vie
nok užmiršo, kad taip gali 
būt ir įtikėjo, jog tai velnias. 
Ji parvirto ir ėmė rėkt iš bai

mės. Virsdama net langą iš
dūrė. Buvusieji namie vai
kai leidosi laukan, ji paskui 
juos. Jie atbėgo pas darbi
ninkus ir pranešė, jog jų se
nutė mačius velnią stuboj. 
Perdėtinis ir vienas darbinin
kas tuoj leidosi bėgt, kad pa
matyt velnią, bet jo jau ne
atrasta. Viena lietuvė irgi 
nubėgo žiūrėt. Ji nematė ne
labojo, vienok tikrina, kad jis 
galėjęs atsilankyt. Kaip ma
tote, tie žmonės, kurie tiki į 
velnią, neretai- patįs save 
juomi persistato.

A. Petrikas.

Norwood, Mass.
10 rugsėjo L. S. S. kuopa 

turėjo parengus prakalbas. 
Kalbėjo J. Neviackas iš So. 
Bostono apie darbininkų kle- 
sos vargus ir jų priežastis. 
Antras kalbėjo F. J. Bago- 
čius apie socijališką revoliu
ciją. Pabaigoj buvo rinktos 
aukos politiškiems kaliniams. 
Surinkta 7 dol. 82c.

Aidas.

Jamaica Plain, Mass.
20 rugsėjo čia tapo suareš

tuotas Jonas Vaitkevičia, gy
venantis po No. 39 Union 
avė. Jisai nemylėjo savo pa
čios ir todėl labai tankiai ją 
mušė ir visaip kankino, tur
būt, norėdamas sutrumpint 
jai gyvenimą. Bet, ant lai
mės, vietinė policija nužiūrė
jo jo tokius pasielgimus ir 
patraukė jį į teismą. Teisė
jas nubaudė jį 4 mėnesiais 
kalėjimo. Nuteistasis Vait- 
kevičia yra atvažiavęs iš 
Homestead, Pa. ir jau 4 me
tai kaip vedęs. Jo žmona Ago
ta dabar randasi dideliam 
varge, nes neturi kuomi mai
tini savo du vaikučiu. Kas 
turit gerą širdį, atjauskit.

J. Žintelis. ■

CUKRUS PABRANGO.

Jau 20 su viršum metų pra
ėjo, kaip buvo taip brangus 
cukrus Jungtinėse Valstijose, 
kokis brangus jis dabar liko. 
Taip neseniai jis parsidavi- 
nėjo po 5 ir 6 centus svaras, 
o dabar ima 7 ir 8 centus. 
Tokis ūmas cukraus kainos 
pašokimas verčia pirkėją už
klausti, kas pasidarė su cu
krum.

Protingesnis pirkėjas žino, 
kad cukraus išdirbystė ran
dasi netoli visa vieno didelio 
trusto rankose, kuris gali 
imti tokias kainas, kokias jis 
nusprendžia.

Negana to. Neseniai Jung-. 
tinių Valstijų teismas nubau- 
dė_cukraus trustą netoli ant 
2 milijonų dolerių už įstaty
mų peržengimą. Taigi trus- 
tas dabar renka nuo žmonių 
tuos 2 milijonu, kad užmo
kėt Jungtinių Valstijų val
džiai, kuriai yra reikalingi 
pinigai šnipų ir kariūme- 
nės užlaikymui, teisėjų ir 
advokatų papirkimui, kurie 
išteisintų kapitalistus už pa
vogimą McNamaros iš savo 
valstijos, ir daugeliui pana
šių atsitikimų,

Taigi bereikalo tik džiau
giasi tūli žmonės, kada tą 
ar kitą trustą teismas nubau
džia. Jo bausmę pakelia 
žmonės. Iš to aišku, kad 
kapitalui įstatymai nebaisus.

RED. ATSAKYMAI.

K. V Maniškiui.—Tilps 
sekančiame numery j.

J. Gvazdinskui ir J. 
K a i r ū k š č i u i.- Jūsų straip
sneliai “Tikėjimas ir bedie
vybė” tilps sekančiame nu- 
meryj.

Senam Vincui.—Jūsų 
eitas sunaudosime. Ačiū.
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APIE DARBUS
Taunton, Mass.

Darbu čia yra visokiu, bet 
daugiausiai audinyčiose. Už
darbiai menki, nes svetim
taučiai (daugiausiai lenkai) 
gatavi už dyką dirbt. Vienok 
yra tokiu, ką ir po 12 dol. są- 
vaitėj uždirba. Mažiau per 
5 dol. retai kas uždirba. Dar- 

. bai eina vidutiniškai. Pragy
vent galima už 3, 4 ir 5 dol. 
vieną sąvaitę.

Springfield, Mass.
Darbai čia eina silpnai. Sun

ku yra gauti darbą prastam 
darbihinkui. Mašinistams 
lengviau. Dirbtuvių yra įvai
riu. Lietuviai daugiausiai dir
ba Boston and Albany Loco
motives and Cars Works dirb
tuvėj. Jie užėmė streiklau* 
žiu vietas balandžio mėnesyj. 
Mat, buvo sustreikavę katilu 
darytojai, tai lenkai, rusai ir 
lietuviai pasinaudojo proga. 
Mokestis katilu darytojams 

v34c. už valandą, pagelbinin- 
kui—19c., dirba 9 vai. į die
ną. Darbininku yra 700. Lie
tuviu dirba ir Knox automo
biliu ir Indian Motorcycle 
dirbtuvėse. Jose abejose dir
ba 1500 žmonių. Algos nuo 
10 dol. 50c. iki 25 dol. į są
vaitę. Yra taip vadinama 
Skate shop, kur dirba paču- 
žas. Ten unijistai dirba po 
9 vai. į dieną; mokestis nuo 
1 dol. 75c. iki 3 dol. į dieną. 
Yra 2 didelės šautuvu ir re
volveriu dirbtuvės. Jose dir
ba po 8 valandas ir tiktai pi
lietis tegali gauti darbą. Yra 
4 alaus leidinyčios; jose dir
ba po 9 valandas. Merginos 
daugiausiai dirba skalbiny- 
čiose ir skuduru dirbtuvėse. 
Gauna nuo 4 dol. 50c. iki 6 
dol. į sąvaitę. Kurie moka 
susikalbėti ir rašyti, tai gau
na darbą siuvamu mašinų 
adatų dirbtuvėj. Čia darbas 
nuo štuku. Galima uždirbti 
po 10 ir 12 dol. į sąvaitę. Pra
gyvenimas atsieina 18 dol.
mėnesį. Dabar dar pastatė 
milžinišką dirbtuvę, kur da
rys elektros magnitus. Priims 
apie 2000 darbininku. Pra
dėsianti dirbt apie spalį mė
nesį. Elektros karu dirbtu
vėj dirba po 9 valandas. Mo
ka po 1 dol. 50c. ir 3 dol. į 
dieną; dirba 200 darbinin
ku. Yra kelios popieros dirb
tuvės, kur daro konvertus ir 
kitokius daiktus.

Jonas Kavlaičia.

spektorius Swift praneša, jog 
24 rugp. kaltinamasis buvęs 
priežastim įdėjimo į krasą jo 
laikraščio laidos, talpinančios 
draudžiamą kalbą”. Girdėjo
me, kad p. F. J. Bagočius li
ko išteisintas.

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 ūkesiš- 
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.

ažiausioms kvietko-

AUKOS JOVARUI.

Iš So. Boston, Mass.
K. Yurgeliunas, D. Galinis 

ir M. Mėšlis po 50c.; A. Zi- 
minskas, J. Rudziavičius, J. 
Pulauskas, Andrius Zimin- 
skas, A. Karvelis, P. Agur- 
kis, A. Bendoravičius, J. Sin
kevičius, P. Sinkevičius, K. 
Ambrazas ir M. Mockapetris 
po 25c. Smulkiy auky $1.47

Viso $5.92 
Buvo 31.79

Viso labo 37.71

PASITEISINIMAS.

Pirkite Knygutę

Apie Atskirimo | 
Ženklus”!

Visur matai rašte šitokius 
,.:—;!?()“” ženklus 
carp žodžiy. Jei nori žinot, 
<ą 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
DRAUGYSTĖS

-----Atsibus-----

E

Vietines Žinios
x Kaip jau buvo pranešta, 

Massachusetts valstijos soci- 
jalistai rengia didelę parodą 
ir mitingą! d. spalio. Dabar 
mūsų prašo pranešt, kad pa
rodoj dalyvaus daugelis trade 
-unijistu ir pašelpiniu orga
nizacijų. Pryšakyj parodos 
maršuos tūkstantis moterų. 
Maršavimas prasidės 1 vai. 
po pietų prie Park Square. 
Fanuel salėj ir lauke bus pra
kalbos. Kalbės socijalistu 
kandidatai į valstijos urėdus. 
Parodoj griežš 5 benai muzi
kos. So. Bostono lietuviai, 
lenkai ir rusai susirinks prie 
No. 376 Broadway 12 vai. 
dieną ir, muzikai griežiant, 
maršuos iki Park Sq., kur su
sivienys su kitais parodos na
riais. Vėlukus galima gaut 
“Laisvės” ir “keleivio” re
dakcijose po 10c.

Barzdaskutys Domininkas 
Galinis atidarys naują ir di
delę skutinyčią po No. 224 
Broadway. Patartina visiems 
lietuviams aplankyt jo naują 
vietą.

Ateinančio j nedelioj po No. 
376 Broadway atsibus, disku
sijos, parengtos “Žmoniy 
Universiteto”. Prasidės 7 
vai. vakare.

“The Boston Journal” 22 
rugsėjo paduoda tokią žinią: 
“Lietuviško laikraščio “Ke
leivio” leidėjas Fortūnatus J. 
Bagočius buvo suareštuotas 
vakar po No. 48 (?) Broadway, 
So. Bostone. Jis yra kaltina
mas už įdėjimą draudžiamos 
medegos į krasos siuntinį. 
Jungtiniy Valstijų komisijo- 
nienus Hayes jį sulaikė po 
500 dol. kaucija iki tardymo, 
kuris bus subatoj. Krasos in-

Nusipirkite
NEPAJUDINAMĄ TURTĄ

APSIDRAUSKITE pas

H. J. Bowen
NEPAJUDINAMO TURTO IR

APDRAUDIMO AGENTAS

ir

-

-

SO. BOSTON, MASS.
Visus reikalus atliekame teisingai

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.

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

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsių Lietuviškų — Lenkiškų Vaistų
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Perkant žiūrėk, kad butų ta markė, 
o gausi teisingai.

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

Egiutero No. 1.

25c., 50c

25c. 
50c. 

ir $1.00

Netoli visuose lietuvių laikraščiuose 
tilpo p. P. Mikalausko pranešimas, būk 
aš įžeidęs šv. Petro ir Povilo draugystę 
iš So. Bostono pranešimu, jog ji nekaip 
telaukia svečių-kunigų Tumo ir Olišau- 
sko. Jis rašo, kad draugystė nutarė nu
bausti tuos narius, kurie rašinės apie jų 
į laikraščius ir jau nubaudusi taip pada
riusius. Tokia žinia yra grynu melu, nes 
draugystė panašaus nutarimo neišnešė 
ir p. Mikalauskui vienam nepavede raši- 
nėt apie jų. Matyt, tas ponelis trokšta 
tuščios garbės, tai yra nori pasirodyti 
nužemintu kunigų bernu, todėl ir bubni- 
ja į laikraščius nebūtus daiktus. Čia, 
brolau, ne Rusija, kad galėtum žmogui 
uždraust rašyt, ir šv. Petro ir Povilo 
draugystė tai žino. Lai nemano p. Mi
kalauskas, kad draugystė pavelįs jam ir 
toliau užgaulioti per laikraščius savo na
rius ir kelti draugystėj betvarkę. Gal, 
jis mano, kad “Saulės” atstovai pasi- 
skubįs pas jį, o ne pas kun. Žilinskų, 
kaip tik atvyks, nes be kitų žinios kvie
čia kunigėlius atsilankyt į Bostonų.

Jonas Adomavičia.

PARDAVIMAI
Grocernė (valgomų daigtų krautuvė) 
su arkliu, vežimu ir kitais reikalingais 
daiktais labai pigiai, tik už $500.

Atsišaukite pas
James Moylan

10 5th St. South Boston, Mass.

Parsiduoda skutinyčią (barber shop), 
kriaučių šapa ir stubos rakandai (forni- 
čiai) lietuvių ir lenkų apgyventoj vietoj. 
Savininkas užsiims kita pramonija.

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

Ant pardavimo du namai: vienas turi 
krautuvę (storų), kuris atneša $65.00 
ant menesio arba $780.00 ant metų.

Atsišaukite pas 
Miss McGowen

123 Spring St., East Cambridge, Mass.

PARSIDUODA Gražus kampinis Lo
tas su namu 11 kambarių ant kampo P 
ir Broadway. Viskas parsiduoda labai 
pigiai. Kreipkitės prie

R. F. Barrett
Kampas P ir Broadway So. Boston.

Naujiena Montrealio 
lietuviams.

Pirmas Metinis BALIUS ir TEATRAS 
parengtas per L. S. S. 84 kp., atsibus 7 
d. Spalio (October), 1911. Prasidės 7:45 
subatos vakare ir tęsis per visų naktį, 
Bus tai puikiausis balius su teatru, de- 
klemacijoms, o gal ir prakalboms. Tam 
gražiam pasilinlcsminimui yra paimta 
geriausia ir puikiausioj vietoj svetainė 
po num 372 St. Dominique St., o gal 
jau visi lietuviai ir žino, kur yra Main 
st., arba St. Lawrence, kaip francūzai 
vadina, o ant kampo St. Catherin 
randasi minėtoji svetainė, einant 
Dominion Park.

Visus užkviečia atsilankyti
Vardan Komiteto J. GAITIS.

St. 
ant

PRAKALBOS!
Rengia Gedemino Liet. Ūk. Draugys

te, Boston, Mass. Atsibus nedėlioję 
1 Spalio, (October), 1911. svetainėje 
Knights of Honor Hall, 730_ Washington 
St., Boston, Mass., prasidės 2 vai. po 
piety.

Kas norės prisirašyt laike prakalbų 
prie Dr-tės,bus priimami už pusę kainos 
įstojimo.

Nuoširdžiai visus užprašo atsilankyti
KOMITETAS.

PAGARSINIMAS.
Kiekvienam yra reikalingi kaklaryšiai 

(naktaizos), o aš turiu jų naujausios 
mados ir dailiausių išdirbimų vaikinams 
ir merginoms, padarytų iš geriausio šil
ko (Cheney Silk); išaustos įvairių kole- 
rių ir mainomos išžiuros. 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. Jeigu prisiųstos naktai
zos nepatiktų, tai priimu atgal ir pinigus 
sugrąžinu. Adresnokit taip:

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

r-

F. AD. RICHTER & CO., 215 Pearl St., New York, 
pat* Richtor’lo Congo Pilies yra gorės nuo viduriu sukietėjimo.

I

VIENATINIS LIETUVYS KOSTUMIERIŠKAS

SIUVĖJAS [KRJAUČIUS] Bostone
Siuvu Visokius SIŪTUS, OVERKOTUS ir visokius rūbus.

Kiekvienam pritaikau pagal jo norų ir pasiuvu pagal naujausių madq 
Išplaunu, išvalau, išprosinu ir sutaisau senus vyriškus ir moteriškus rūbus 
Darbų gvarantuoju.

Kas užsisakys dabar pas mane siūtų arba oVerkotų, tam duosiu dovan 
Ve,’tės knygų. Abelnai visiems savo kostumeriams duosiu dovanas 
Kerbiamieji lietuviai, be kų einat ten, kur negalit liet 

beti ir išreikšti, kokių drapanų jus norit siūti, ateikit, pas m; 
visokį (larbų pagal jūsų tikrųjį norų ir daug piginus už. kitus.

Visiems mano kostumeriams, kurie gyvena šalę Boston: 
nes lėšas, jeigu jos nėra augščiau 1 dol.

JULIUS BUKANTIS
77 A Endicott Street Boston,

Nauji Rudenio Drabužiai1 1C1I i I y-vv žmijecznik
BOSTON, MASS. 1 Gumbo Lašai 

1 Meškos Mostis - 
„ į Trejanka -

sž Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Balsamas 
Antylakson dėl Vaikų 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių 

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

ir Kruvinosios - - -
“Uicurė” arba gydymas 

Reumatizmo - 
Gyd. dėl nemalimo Pilvo - 
Milteliai apstabdymui 

Galvos
Lašai nuo Dantų Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir 

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

pas Vaikus - i ■
GroblevskioPleis toris 

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

abelnai Skausmo ir Škorbuto f
Gyduolės ir Mostis nuo Parkų 

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

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip
gi privalo užlaikyti visada mūsų puikias 
Lietuviškas gyduoles savo storuose ant 
pardavimo, kad mūsų tautiečiai reika
laudami, galėtų pas savo štorniką nusi
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 Gyuuoles, kurias męs gvarantuo- 
jame. Rašykite šiuo antrašu:

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

Llnimentas Vaikams
X - - ” 1
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11 Spalio October

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 visokiy gėrimu ir 
užkandžiy. Taipgi puikiau
sia orkestrą grąjįs visokius 
šokius.

Visus kviečia atsilankyti 
KOMITETAS.

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

certų 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 
grųjįs visas Benas.

Visus^pžprašo D. L. K. Vytauto Beno 
KOMITETAS.

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 vakarų nuo 
7:30 ir trauksis iki vėlai nakties.

Visus užkviečia KOMITETAS.

VADOVAS KELIAUJAN= 
TIEMS Į AMERIKĄ IR 
IŠKELIAUJANTIEMS.

Jeigu nori žjnot 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.

261 W. Broadway, So. Boston, Mass.

ĮDEK LA1ŠKAN VIENĄ DOLERĮ.
“TARKA’\J3ox 895, 
tai per visus metus 
paveiksluotų pašai- 
mėnesinį laikraštį 
turėsi juokų visam

ir užrašyk adresų: 
New York, N. Y., 
siuntinesime naujų 
pos ir pajuokos 
“Tarka”, iš kurio 
amžiui.

1 RANSBER Gyduoles sutai- 
APTIEKA somos atsakan- 

......... eiai pagal viso
kius receptus per registruotų aptiekorių. 
Užlaikome Cigary, Sodos ir Visokiy 
Saldumyny (kendžiy). Atsilankykite!

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

SAMPALUS SIUNČIU UŽ 15c. 
$1.00 VERTES.

Kas prisius 15c. uždengimui persiun
timo lėšų, tas aplaikys 7 auksuotas mo
teriškas špilkas, 3 vyriškas, 12 atvirų 
laiškelių su paveikslais, perstatančiais 
miestus, upes, kalnus, girias ir t. t. ir 
paveikslėlį 1 colio didžio, perstatantį 
puikių merginų bei vaikinų, 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.

VIENINTELE SĄKROVA

Ruskos Degtinės.
■Kurie tik rengsite Balius arba vestu

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

JOSEPH P. SPANG
579-589 Atlantic Avenue

BOST ON, MASS.
Tai vienatinė vieta, kur galite rast 

geriausį patarnavimų. Pas mus dirba 
lietuvis STANISLOVAS MATCHUS, 
kuris parduos pagal žemiausias prekes. 
Negalint atvažiuot, atrašyk laiškų, 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.

25c 
25c 
25c 
25c Rubai

F. STROP1ENE
Pabaigusi kursų Womans Medi
cal College, Baltimore, Md.

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

OFFISAS RANDASI:
30 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.
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25c
25c
35c
25c
25c 
25c

75c.

$3.50
50c.

ėjimo 10c.
10c.

Gaunami 25% pigiau kaip mieste pas

Talbot’s Broadway Store
395 & 397 Broadway, South Boston.

NAUJA LABAI ŽINGEIDI KNYGA 

“Meiles Karštligė” 
Mintįs ir prilyginimai apie dabartinį 
supratimą meiles. Labai naudinga 
kiekvienam, o ypatingai jauniems: mer
ginoms ir vaikinams. 
Gaunama pas:
I IQ 30 West BroadwayJ. OlI\Vi CO, so. BOSTON, MASS.

Kaina 2Oc
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Tel. 1990 Roxbury

DR. M. J. K0NIK0W
548 Warren Street
Prieš Elm Hill Ave.

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

Nedčllomls 2-4 P. M.
Kalba rusiškai, vokiškai 
liškai.

MASS

ir ang-

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 tų ar po to laiko tele- 
fonuokite 160 South Boston arba 
524 Roxbury. Gyvenimo vieta 
19 Gaston St., šalę Warren St., 
Roxbury, Mass,

Užlaikom didelę Telephone Fort Hill 50-1

25c 
50c 
25c

$1.25 
50c. 
10c. 
35c. 
25c.
25c. 
25c. 
50c. 
35c.

$2.00 
$1.00

25c. 
$1.00 
25c.

$1.25

$2.00
$2.00
-$50

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.

S222 Washington Street
BOSTON, MASS.

Mūsų agentai: J. A. Peldžius, J. Pocius 
ir J. Pociūnas.
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L1ETUVIŠKAI-LENK1ŠKAI-RUSIŠK AS
DAKTARAS

Vienatinis mus tau
tos Medicinos Profe
sorius Massachusetts 
steite. Jau arti 18 
metų, kaip aš pasek
mingai gydau ir at
lieku operacijas. Tė- 
myk!!! Neik jieškot 
manę į aptieką ant 
kampo po mano ofisu, 1 \ '
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.

U SIUVAM GRAŽIAUSIAI VISOKIAS DRAPANAS.
Taipgi išvalome, atnaujiname, išprosijame ir pataiso
me, kas tik yra reikalinga. Meldžiu atsilankyti. : :& 
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LAISVES” SPAUSTUVE
ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS DARBUS GRAŽIAI, GREITAI IR PIGIAI.

66 LAISVE ”
2-42 W. Broadway :: :: :: Sot

$1.25

25c.

25c
50c

It doesn’t pay to neglect 
your Health

Ar atėjai kada namo drebėdamas, su 
skaudančia galva, krūtinėje diegimais sope / 

gale gerklės ir gulėjai kėlės savaites?

Dr. Richter’io 
PAIN-EXPELLERIS 
tas ištikimas senas naminis vaistas duos 
pagalbą ir prašalįs ilgą vargą jeigu 
urnai vartosi.

Visuomet namuose turėk bonkutę. 
Platus nurodymai apvynioti apie 
bonką. 25c. ir 50c. aptiekose.

Sergėkis pamėgdžiotų vaistų ir 
žiūrėk ant Inkaro ir mūsų vardo.

ADVOKATAS
ATLIEKU VISOKIUS REIKALUS

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

Kalbu lietuviškai
lenkiškai

J J rusiškai
latviškai

Morris Katzeff
294 Washington St.

Room 738 BOSTON, MASS

Jei norite nusiimt gražių

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

bet lipk vienais

Tai ateikite pas
FALK PHOTQ CO.

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

statomų fotografijų už žemiausią - kainą 
be ekstra užmokesčio vaikams. Nui- 
mame fotografijas visokių grupų, susi
rinkimų, piknikų ir ką tik galim nuimt 
su mus didele Kamera. Atsilankydami, 
atsineškite šį apgarsinimų, o nuleisime 
pigiau. \^Jeužmirškite antrašo:

FALK PHOT O CO.
767 Washington St., 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 expresu.

ZENONAS BUDRECKIS"
KOSTUMIERIŠKAS KRIAUČIUS

%

v

) ZENONAS BUDRECKIS - |
222 W. Broadway, So. Boston, Mass. |

24 AMES ST., MONTELLO, MASS, 2
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Gaunam laiškus nuo kostumeriy, kodėl negarsinam laivakorčių prekių 
atvažiavimui ir išvažiavimui, taigi dabar gavom žinių nuo laivų kompani
jų, jog laivakortės atpigo. Atvažiuojant iš Tilžės per Rotterdamų iki 
New Yorko prekiuoja $42.40, Eydkuhny $42.55, Bajorų $42.90, Rotter
dam©- $35.50. Iš Antwerpo iki New Yorko—35.50, Tilžės—$42.45, Eyd- 
kuhnų— $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 
Linija be persėdimo iki New Yorko—$36.00, iš Liepojaus pro Angliju į 
Bostonų 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, nė mažo. Norintiems apsigyvent toli Amerikoj nuo lai
vų prieplaukų galima išpirkt tikietų, kur tik nori. Reikalaudami daugiau 
žinių apie prekes, kreipkitės į Bartašiaus Agentūrų, 261 W. Broadway, 
So. Boston, Mass, arba 558 W. Broome St., New York, N. Y.

Norintiems važiuot į Lietuvų, Rotterdamo laivai išplaukia kiekvieną 
utarninkų; prekė į Rotterdamų $33.00 Laivai į Antwerpu -kiekvieną su- 
batą; prekė $33.00. Laivai į Liepojų pro Angliju išplaukia kiekvieną 
subatų; prekė $38.70.

Ruskos Linijos į Liepojų be persėdimo prekė $30.00, į Rotterdamų— 
$29.00. Šie laivai išplaukia: Kursk September 28 d., Lituania October 21. 
Paskutinis veža tik antros klesos pasažierius. Prekė antros klesos į Liepojų 
$52.00, į Rotterdamų $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.

PASARGA. Jei nori žinot apie visas laivų kompanijas ir kokie 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 žemiau pa
duotu adresu 15c., o aplaikysi apie tai kngelę. ,
Čia ir PI INI (JUS 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 
(gronyčių). Važiuojančius patinku ant stočių Bostone ir New Yorke, 
nes aš užlaikau 2 offisu. Norėdami Pinigų siųst ir pirkt Šifkorčių, pra
šykit aplikacijos, pridėdami už 2 c. stempų iš jums artimiausio offiso.

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