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AMERIKOJ
Lekios kaip paukščiai.
Kitty Hawk,N.C., 1 spalio. 

--Lorin Wright iš Dayton, 
Ohio, atvyko į čia, kad padė
ti savo broliams įvykdinti 

■ ''naują įvedimą orlaivininkys- 
tėį. Jie ketina pastatyt na
mą miestelyj Camp Wright 

i ir pradėti ten bandymus be 
motorų. Jie turį tiek prak
tikuos, kad galėsią įvest or
laivius su sparnais, kuriuos or- 
laivininkas galės judinti, kaip 
paukštis. Broliai Wright yra 
pagarsėję Amerikos oriaivi- 
ninkai ir,galima tikėtis, nau

das jų pienas turi savo pama
tus.

McNamaros byla.
Los Angeles, 3 spalio. Bro
lių McNamarų Byla prasidės 
11 spalio. Publikai yra žino
ma, kad juos kaltina už su- 
dinamitavimą laikraščio “Los 
Angeles Times” raštinės. 
Teisėjas B.ordwell paskyrė 
125 kandidatus į prisieku
siuosius teisėjus. Jų vardai 
laikomi slaptybėj.
25,000 geležinkelininkų

į

mažesnėj raštinėj. Iš tos 
priežasties judėjimas ant ge
ležinkelio yra nereguliariš- 
kas.

Lorimer’io byla.
Chicago, Ill., 28 rugs. — 

Jungt. Valstijų senatoriaus 
Lorimer’io byla, kuriam liko 
nupirkta vieta už 100,000 do
lerių, ^prasidės 9 spalio teisė
jo Grosscupo teisme.

Nužudyta moteris.
Westfield, Mass., 30 rugs. 

—Čia liko užmušta Rožė Ro- 
manskienė ir jos kūnas įmes
tas į jos sūnaus ūkininko 
West Granvillej šulinį. Už
mušimo priežastim buvęs 
pasikėsinimas atimti nuo jos 
pinigus, kuriuos ji nešėsi šle- 
bėj. Policija sužinojus, kad 
Romanskienė neužilgo būtų 
ištekėjusi už tūlo Polokovo.

Orlaivį pavogė.
Rockland, Me., 30*rugs.— 

North Knox draugijos prezi
dentas E. Thurston liko areš
tuotas ir reikalauja nuo jo 
5500 dol. parankos. Kalti
namas jis už pavogimą orlai
vio nuo Williamo Roddo 
Bostono.

Gal, bus “sausa”.
Augusta, Me., 1 spalio 

Blaivininkai padavė valstijos 
valdžiai peticiją, kurioj pra
šoma priškaityT Jialsuš iš 
Limestone, W estfield, Athens 
ir Matinicus Plantation.Mat, 
kada ėjo balsavimas apie iš
metimą iš konstitucijos arba 
palikimą joje paragrafo apie 
svaiginančių gėrimų pardavi
nėjimą, viršminėti miesteliai 
nespėjo prisiųst savo balsų ir 
26 balsais viršiau liko pripa
žintas išmetimas, todėl Maine 
valstija liko “šlapia”. Jei mi
nėtų miestelių balsai liks pri
pažinti, tai bus 788 balsais 
daugiau už palikimą ir val
stija liks “sausa”.

iš

Chicago, 30 rugs.— 25,000 
geležinkelininkų sustreikavo 
ant Illinois Central ir Harri- 

oT^Strci kuo
ja mechanikai, katilų. dirbė
jai, kalviai, vagonų dirbėjai, 
geležies išdirbikai ir kiti dar
bininkai. Colorados ir Wyom
ing© valstijose beveik jokio 
judėjimo ant geležinkelio nė
ra. Unijos viršininkai tvir
tina, kad jie įvykdįs tokį ge
ležinkelių streiką, kokio dar 
Amerika nėra turėjusi. Pa
siryžta nepaisyt į streiko il
gumą, bet būtinai jį išlaimė
ti. Geležinkelių valdyba vi
sokiais būdais nori sutrukdy
ti streiką, bet jai nesiseka. 
Chicagoj nusamdyta daug 
šnipų ir streiklaužių. Tūlo
se stotįse stovi kariu menė.

28 užmušti Mexikos 
riaušėse.

Mexico City, 30 rugs. —28 
žmonės liko užmušti ir dau
giau negu 70 sužeista susirė-1 
mime prie miesto San Barto- ,iy atstume nuQ čia yra mies_ 
to, Chiapas valstijoj. M lestą ^e]įs Ąusįjn> Į;ur šiandien 4 

vai. po pietų įvyko baisus
, . „ , ' tvanas. Baylesa Pulp ir Pa-

Giunteriu. 3000 Chamuloso 
indijonų, I
Chiapaso vyskupo, gynė mie
stą. Jie turėjo 7 dideles šau
domas mašinas ir daug smul- • 
kesnių ginklų, bet nemokėjo 
atsakančiai jais pasinaudot. 
Buvo mėtomos bombos. Indi-. 
jonai, pasinaudodami tamsa, 
išbėgo iš miesto ir leidosi 
linkui miesto San Christobal, 
kur yra 7000. indijonų, pasi
ryžusių kovoti prieš maderis- 
tus. Sukilėlius komanduoja 
generolas Zopata; jis veda

■ juos i San Čhristobal, kad 
' susivienyt su indijonais.

1000 žmonių streikuoja.
Memphis, Tenn., 27 rugs, jų tuomet buvo išbėgę į kal- 

—Illinois Central geležinke- nūs ir laikėsi ten visą dieną 
lio tarnai skaitliuj 1000 žmo-jir naktį. Vienok duobę pasi
nių sustreikavo pietinėse ^e- sekė užtaisyt. Šiandieninis- 
ležinkelio raštinėse. Čia iš- gi jos išgriuvimas nebuvo pa- 

’ ėjo į streiką 250 žmonių, New stebėtas ir gyventojai tik tuo- 
Orfeans’e — 300 žmonių, 30 met susiprato, kada jie atsi- 

• Vicksburg’e, 60 Jackson’e dūrė vandenyj. Rėksmas ir 
Miss., ir po keletą kiekvienoj baimė buvo neapsakomi. Gy-

New Orleans, 28 rugs.
Čia liko apkaltinta tūla Ona 
Crawford už nužudymą savo 
sesers.
Baisus tvanas; 1000 žmo= 

• nių žuvo.
Coudersport, Pa.—12 mai-

ventojai negalėjo niekur iš
bėgti, nes vanduo nešėsi taip 
smarkiai, kad vertė iš pama
tų namus ir kitką. Daugeliui 
žmonių liko nutrauktos ran
kos, kojos ir galvos. Motinos 
stengėsi gelbėti savo vaikus; 
jos verkė, plaukus nuo galvų 
rovė ir meldėsi ant gatvių at
siklaupusios. O vanduo jas 
pagavo ir nešė. Austin turė
jo apie 3000 gyventojų. Pa
gal užsilipusiųjų skaitlių 
sprendžiama, kad žuvo 1000. 
Apie 200 kūnų jau atrasta. 
Sunku bus tikrai sužinot vi
sų žuvusiųjų skaitlių, nes 
daugelis bus sudegę namuo
se, kadangi užsilipusieji nuo 
tvano namai pradėjo degti. 
Gaisras baisus, nes gesinti 
nėra kaip. Vienas žiūrėtojas, 
ištrūkusis iš Austino, pasa
koja, kad buvo girdėt žmo
nių kliksmas, apimtų liepsna. 
Jis sėdo ant arklio ir atjojo 
į artimiausią telefono stotį, 
kad pranešti apie nelaimę. 
Tuoj atvyko trūkiai, vežimai 
ir automobiliai į pagelbą. At
važiavo daugelis daktarų ir 
ligonių dabotojų. Renkami 
kūnai ir sužeistieji. Likusie
ji gyvais neturi nė buto, nė 
maisto, o daugelis yra pus
nuogiai, kadangi iš namų iš
bėgo beveik be rūbų. Gabe
na, visus į Coųdersportą. _VL 
sos valstijos miestuose ruo
šiama pašelpa nelaimingiems 
Austino gyventojams. Austin 
randasi vakarinėj Pennšyl- 
vanijos dalyj. Aplinkui au
ga girios, todėl čionykščiai 
gyventojai užsiėmė vien tik 
medžio išdirbyste. Netoli vi
si Austino gyventojai dirbo 
minėtoj popieros dirbtuvėj, 
kuri buvo tvano priežastim.
Milijonierius subankrūtijo

Gary, Ind., 29 rugs.—Bu- 
vusis Chicagos milijonierius, 
lošikas ir lenktynių vietos sa
vininkas, Jurgis V. Hankins, 
vėl subankrūtijo. Tai atsi
tinka su juo jau antrą sykį.
Nelaime ant geležinkelio.

Becket, 2 spalio.— Greita
sis trūkys No. 36 išėjo iš Al
bany į Bostoną ir užėjo ant 
nukritusios ant geležinkelio
uolos netoli Middlefield mie- gelis bėga iš Turkijos, 

j stelio. Garvežis ir du vago
nai nušoko nuo relių,

UZSIENYJ
Kare Italijos su 

Turkija.
28 rugsėjo Italija padavė 

Turkijai ultimatum ir liepė ; 
duot atsakymą į 24 valan
das. Negaunant atsakymo, 
būsianti pradėta karė. Sy
kiu su pasiuntimu^ ultimatu
mo Italija išleido savo kariš
ką laivyną į Viduržemines 
jūres ir įsakė išlipti Tripolyj, 
Afrikoj. Turkija pranešė, 
kad jei Italija išleis kariume
nę į Tripolį, tuomet visiems 
italams bus paliepta į 24 va
landas apleist Turkiją ir Tri
polį.

30 rugs. Italijos, kareiviai 
pradėjo bombarduoti Turki
jos miestą Prevesį Suardy
ti liko valdžios įjamai, nu
skandintas vienas|)ovandeni- 
nis Turkijos laivai ir gerokai 
sudaužyta tvirtovė. Du lai
vai, vežusieji 200’0 Turkijos 
kareivių į Tripoffi, liko pa
skandinti. Manoma, kad daug 
gyvasčių žuvo. Halai paėmė 
Tripolį be didelių susirėmimų.

Prieškariškas ūpas įvairio
se Italijos dalįse tiek davėsi 
jaustis, kad galima laukt, 
jog karė sukels revoliuciją.

' Kadangi albarįiečiai varo 
sukilimą prieš lufkTjąp tad 
Italija juos dar geriau ap
ginklavusi. Turkijos kariu-1 
menė siunčiama į Europą, 
prie Prevesos, kad atmušt 
italus.

Kada Turkijos laivai su 
2000 kareivių buvo šaudomi, 
tad daugelis jų krito į van
denį ir plaukė, kiti skendo, 
o didžiuma liko sušaudyta ir 
paimta į nelaisvę.

Turkija pasiryžo laikytis 
iki galo. Jos gyventojai ti
ki, kad kiekvienas nušautas 
karėj su krikščionimis turkas 
eis į Mahomedo dangų. Ji gar
sina, kad kraujas tekės kaip 
vanduo, jei Europos valsty
bės neprivers Italijos atšauk
ti savo pasielgimo. Saloni
kuos daromos skaitlingos de
monstracijos ir grąsinama 
svetimžemiams, kurių dau-

2 spalio gauta žinia, kad 
įvykęs kitas susirėmimas ant 
jūrių. Šiuo sykiu liko nu
skandinti 3 Turkijos kariški 
laivai ir keletas povandeni
nių laivų likę smarkiai ap
kulta. Sužeistų ir užmuštų 
skaitlius yra labai didelis.

Turkijos karės ministeris 
įsakė Tripolio komanduoto
ji! i kursty t gyventojus prieš 
Italiją. Kadangi čia gyvena 
baisiai fanatiški arabai, tai 
liepta darbą varyt pasire
miant religija. Arabai su
kurstyti ir mušasi su italais. 
Tripolyj (Tripolio mieste) į- 
vyko aštrus susirėmimai. Pri
siėjo tūlas dalis bombarduo
ti, todėl daug namų liko su
ardyta. Vienok, italams pa
sisekė turkus ir arabus ap- 
galėt. Dabar daroma mies
te užsidrūtinimai. Puolusi 
granata ant Tripolio guberna
toriaus namo suardė jį į ga
balus. Turkai pasitraukė už 
rytinės miesto dalies į kal
nus, sutaisė žemes pylimus 
ir apstatė juos anuotomis. 
Kitų šalių gyventojai išbėgo 
iš miesto, kol ėjo mūšis. A- 
rabai krovė ant asilų savo 
mantą ir traukė į kalnus. 
Tripolyj liko iškabinėti Itali
jos vėl ūkai.

2 spalio italai paėmė Tur
kijos miestą Prevęsą. Jis 
randasi Europos Turkijoj, 
prie Graikijos rubežiaus ir 
turi apie 7000 gyventojų. Gi
nusieji jį turkai pasitraukė. 
Daugelis namų nukentėjo 
nuo bombardavimo. Vokie-

Italijos reikalavimus ir už-

užeme maderistai, kurių šia
me mūšy j dalyvavo 50 ir 1500

per Company dirbtuvės iš- 
i vandens 

duobė paleido savo vandenį 
į miestelį, kadangi jos siena 
išgriuvo. Duobė arba prūdas 

I turi mailę ilgio, 600 pėdų plo- 
‘ I čio ir 50 pėdų gilio. 1909 me

tuos popieros kompanija ją 
išbudavojo įr pravedė į ją 
vandenį iš ežero, turinčio pus
antros mailės ilgio, 7 pėdas 
gilio ir gana plataus. Duobės 
pravedimas ir išbūdavo  j imas

komanduojamų bu(javota augštai

RUSIJOJ LIETUVOJ

lerių. Tuoj po užbaigimo iš 
jos pradėjo lietis vanduo ir 
pusėtinai patvino miestelis 
Austin. Kokie 200 gyvento-

Ant jūrių Italija lengvai 
vienok laikysis, nes ji turi 175 gerus 

niekas nesusižeidė. Uola at- kariškus laivus 
plyšo nuo kalnuko ir nusirito tik 26. 
ant geležinkelio.
Nešios laiškus orlaiviais.

Washington, 2 spalio.-’ 
Generališkasis krasos virši
ninkas Hitchcock nuspren
dė pasamdyti atsižymėjusį 
orlaivininką Ovingtoną kra
sos siuntinių nešiojimui po 
visą šalį. Būsiąs įsteigtas 
tiesus kelias tarp New Yor- 
ko ir Los Angeles. Tokis 
laiškų nešiojimo būdas pa- 

atsieis 
ge-

bino ją, nes Turkija tikėjos, 
jog Vokietija yra.jos draugu.
Sukilimas Portugalijoj.

- Lisbon, 30 rugs.—Šiandien 
anksti ryte ivyko susirėmi
mas kariumenės su atgalei- 
viais, kurie čia sukilo prieš 
naują respublikonišką val
džią, kad vėl atgaivinus mo
narchiją ir suteikus galybę 
bažnyčiai. Šiaurinėj Portu
galijos dalyj, kur dabar eina 
žymiausios riaušės, gyvena 
tvirčiausios atgaleivių ir Ry
mo katalikų pajiegos.

20 užmuštų Albanijos 
sukilime.

Berlynas, 2 rugs. — Alba- 
niečiai naudojasi iš Turkijos 
karės su Italija ir smarkiau 
varo sukilimą. Prištinoj žu
vo 20 žmonių. Sužeistų 50. 
Albaniečiai randasi tokiam 
padėjime, kaip lietuviai Ru
sijoj. Jie kovoja už autono
miją ir kad jiems būtų leista 
steigt savo mokyklas ir visur 
vartot prigimtą kalbą.

greitįs jų atėjimą ir 
pigiau, negu vežiojimą 
ležinkeliais.

Dixon užsimušė.
Spokane, Wash.—Čia užsi

mušė žymus 19 kos metų or- 
laivininkas Dixon.

PAS1SKUBINKIT!
“Laisve” neužilgo pradės eit du 

sykiu sąvaitej. Bus tai pirmuti
nis pirmeiviškas lietuvių Amerikoj 
laikraštis, kuris paduos naujau- 
sias ir plačiausias žinias. Skubiu- 
kites užsirašyt. Kaina tiktai 1 dol. 
50c. metams. ,

o Turkija— 
Ant sausžemio Itali

ja gali išstatyt 1,225,000 ka
reivių, o Turkija—2,000,000, 
vienok pirmosios kareiviai 
geriau išlavinti, aprėdyti ir 
apginkluoti.

Žinia apie Italijos išlaimė- 
jimą jfirmo mūšio ir nuskan- 
dinimą Turkijos laivų užde
gė italuose patrijotizmą, iš
skyrus soči j 
progresistus.
nikaičių eina į kariumenę sa
vanoriai. Visur matyt vėju
kai ir karaliaus Viktoro Em- 
manuelio paveikslai. 1 Tri
polį siunčiama dar 40,000 ka
reivių, nes tikima, kad rei
kės ten su Turkais remtis.

Popiežius ir katalikų baž
nyčios Italijoj meldžiasi, kad 

j Dievas padėtų apgalėti tur
kus.

Nors nėra tikros žinios, 
vienok pranešama, būk ita
lai nuskandinę ne vieną, o du 
povandeninius Turkijos lai- 

i vus ir paėmę vieną sveiką.

Daugelis jau- Naujas Rusijos m miste
rių pirmininkas.

Peterburgas, 27 rugs.—] 
vietą nušautojo ministerių 
pirmininko Stolypino liko pa
skirtas finansų ministeris 
Kokovcev. Gal, šis nebus to
kiu žiauriu, kokiu buvo Sto
lypinas.

Nelaimė ant jūrių.
Antverpen, Belgija, 2 spal. 

—24 laivai turėjo plaukt prie 
kranto ir 40 laivukų nuskendo 
laike audros ant Šiaurinių 
(Vokietijos) jūrių. Daugelis 
gyvasčių žuvo.

Kratos ir areštai.
Paskutiniu laiku Maskvoje 

padaryta daug kratų ir areš
tų. Tarp kitko suimtas kok
sai tai Tarasovas, kuriame 
policija įtaria bėgusį iš Sibi
ro Rikovą. Rikovas buvo ke
lis kartus tardomas dėlei po
litiškų dalykų. Pas jį rasta 
apie 40 antrašų iš daugelio 
Rusijos ir užsienio miestų. 
Areštuota daugelis soc.-dem. 
partijos narių. Norima už
daryti keletas prof esi jona- 
linių sąjungų. Kai-kurių 
Maskvos dirbtuvių darbinin
kai streikuoja, reikalaudami 
mokesčių pakėlimo.

Vėl lliodoras.
Iliodoro dėlei Caricine 

ketina kilti riaušės, 
doras pasakė į savo šalinin
kus smarkų pamokslą prieš 
turtuolius, policiją, teisėjus, 
žydus ir inteligentiją. Gali
ma laukti mušimo inteligen
tijos ir žydų. Dėlei gando 
apie rengiamą mušimą pra
nešta augštesneijai valdžiai. 
Mieste vaikščioja ginkluota 
sargyba ir policija.

Didelė vėtra.
Vėtra Baltijos pakraščiuo

se padarė labai daugblėdies: 
užliejo žemesnius krantus, 
išmetė ant kranto garlaivį su 
žmonėmis, prie Rygos nune
šė visas maudyklių būdeles 
ir t. t.

Javų užderėjimas.
Pagal žinias iš žemdirbys

tės departamento javų užde
rėjimas Rusijoje nevisur vie
nodas: geras užderėjimas yra 
Kijevo, Černigovo ir aplinki
nėse gubernijose; didesnėje 
Rusijos dalyje užderėjimas 
vidutinis; rytinėse gub. javų 
užderėjimas menkas ir dau- 
gelyj vietų gręsia badas. 
Taip, pagal apskaitymo vie
noj Orenburgo gub. reikėsią 
sėklai ir badaujančių maistui 
apie 5 mil. pūdų javų, gyvu
liams—apie 7 mil. pūdų šie
no.

Studentų reikalai.
Švietimo ministeris Kasso 

išleido įsakymą, kuriuo stu
dentai gali lankyti universi
tetų lekcijas ne daugiau,kaip 
šešius metus; kurie gi per tą 
laiką nebaigtų dar universite
to mokslų, tuos įsakyta 
braukti iš studentų skaičiaus/ 
Dėlei to įsakymo švietimo 
ministeris gavo dabar atski
rų mokslo apygardų globėjų 
pranešimus, iš kurių pasiro
dė, jog norint prisitaikyti 

’ prie šito įsakymo — prisieitų 
pašalinti didelę daugybę stu
dentų. Atsižvelgdamas į tai 
švietimo ministeris kiek at
mainė savo įsakymą, būtent: 
leido studentauti iki septy
nių metų; tiems gi studen
tams, kurie lanko universite
tą daugiau, kaip septynis 
metus, bet kurie tikrai visą 
laiką lankė lekcijas ir laikė 
kvotimus, o negaišojo laiko 
kitiems kokiems tikslams, 
laikas buvimo universitete 
gali būt dar prailgintas, t

Anarchistų byla.
Tiflise prasidėjo byla anar- 

chistų-komunistų, kurie gau
dydavę turtinguosius žmones 
ir paskui reikalavę iš jų pi
nigų už paleidimą.

; vėl 
Ilio-

VILNIUS. Paskutiniais 
laikais Vilniuje tiek statoma 
trobų, kad nors meistrai dar
bininkus ir iš Lenkijos gabe
no, vis dar jų permaža. Iš 
tos priežasties pasiliks daug 
neužbaigtų trobų, kurias bu
vo ketinę iki šv. Mykolui pa
statyti.

PUTRIŠKIAI (Kalvar.p.). 
Dėlei karštos ir sausos vasa
ros jau kelios sąvaitės kaip 
dega Putriškių ir Parausupio 
papaliai. Užstojus paskuti
niais laikais dideliems vė
jams, rugsėjo 5 d. užsidegė 
ir pačios palios ir į dvi dienas 
išdegė daugiau kaip 1000 
margų nuo Putriškių iki A- 
malviškių ežero, nes persi
metė ugnis per Dovinės upę 
ir ten išdegė Plinių palios. 
Dabar dega durpinės pievos. 
Dūmai taip dideli ir kartus, 
kad Amalviškių, Daukšių ir * 
kitų artimųjų kaimų (į lytus, 
kur neša vėjas) gyventojai 
negali išturėti ir priversti 
stačiai prasišalinti. Iš karto 
nei valdžia, nei žmonės, ku
rių pievos pradėjo degti, 
nesirūpino užgesinti, kol neį
sidegus, o dabar turės daug 
nuostolių.

PAKRUOJUS (Pan.pav.). 
Neseniai liko nubausta že
miečio viršininko'garsi šioje 
apylinkėje “daktarka” Barbė 
2 mėnesiais arešto ar 100 rb. < 
pabaudos. Tikroji šios dak
tarkos pavardė Barbora 
Pronckus, iš Meiliūnų kaimo. 
Pasiskundė ant daktarkos 
vietinei policijai jos septyni 
nuskriausti ligonįs. Ėmus 
Barbė nuo savo ligonių nuo 
60 kap. lig 30 rub. Koks pa
čios daktarkos apšvietimas, 
galima numanyti iš to, kad 
nemoka nei pasirašyti.

VILNIUS. Apšvietimo mi
nisterija pradėjo rūpintis 
moterų amatų mokyklos įs
teigimu Vilniuje.- Ministeri
ja ketina tos mokyklos užlai
kymui kasmet aukuoti 4.650 
rub., bet reikalauja, kad ir 
miestas suteiktų tuo tikslu 
kasmet po 2.200 rublių.

VILKAVIŠKIS. Čika pra
dėjo žmones sirgti šiltine (ty- 
fu). Šiomis dienomis trįs 
numirė—dvi jaunos mergi
nos ir vienas jaunas vedęs 
vyras.

Čia vieną naktį užklupo 
kaimo vyrai kareivius savo 
soduose. Buvusi baisi kova: 
šaudęsi, kardais kapo jęsi. Bet 
galų gale vyrai kareivius nu
veikė. Kareivių kokia pora5 
smarkiai sužeista, kasžin ar 
bepaliks gyvi. Sužeistieji nu
gabenta ligonbutin. Eina ti- 
rinėjimas, j ieškoma kaltinin
ko.

Skaitytojų atydai!
Šiuomi pranešame visiems 

tiems, kurie užsirašėt ‘ ‘Lais
vę” ant pusės metų nuo 1-mo 
numerio, jog prenumerata 
jau pasibaigė su 26 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 kliu- 
tįs. ” ‘ ......... _

aezasties pasidaro kiiu-
Visada adresuoki!taip:
“LAISVĖ”

242 W. Broadway
So. Boston, Mass.
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—Kas su tavim, mama, 
kad tu taip sušlapus?

—Velyk neklausk. Tas 
Stumbriu Petras kaip liejo 
ant manęs visą kaušą nuvę- 
susio alaus, tai net šiurpuliai 
perėjo per kūną.

—Už ką jis taip padarė?
—Pradėjau aš jam aiškin

ti, kad darbininkas turi lai
ko mokintis, už ką jis labai 
užsirūstino. Paklausė jis ma
nęs, kokiu būdu jis gali kny
gas nusipirkti mokslui reika
lingas, jei jis mažai uždirba. 
Aš nutilau. O jis ūžt, ant 
manęs alų ir sako: “Jei ne
supranti, tai nekalbėk.”

—Ir tu, mama, negalėjai 
jam paaiškinti?”

—Kaip čia paaiškįsi, kad 
jis uždirba tik 7 dolerius? 
Juk darbininkas duonos ne
turi už ką nusipirkti, o ką 
čia bekalbėti apie knygas.

—Teisybė, darbininkas ma
žai uždirba, bet jis alaus ir 
degtinės neatsisako nusipirk
ti. Ant įvairių žaidimų ir 
kitokių niekniekių jis pralei
džia apie trečdalį savo algos. 
Žodžiu sakant, kas sąvaitė 
jis numeta 4—5 dolerius ant 
niekų, kas negali būt pava
dinta duona, rūbu, butu ir 
pasismaginimu. Jei gerai ap- 
skaitliuoti, tai didžiuma dar
bininkų, uždirbančių bent po 
7 dol. sąvaitėj, prageria ir 
pralošia kas metai apie 100 
dolerių. Iš to aišku, kad jie 
apsiima pusbadžiu mirti ir 
gyvuliškai gyvent, kad tik 
užganėdinti savo laukinius 
papročius. Na, o pakalbėjai 
jiems, kad vertėtų nusipirkti 
bent už dolerį metuose kny
gų, bent vieną laikraštį užsi- 
prenumeruot, kuris atsieina 1 
dol. ir pusę arba porą dolerių, 
tad būtinai nusiskųs,kad ma
žai uždirba ir pinigų neturi. 
Tu apskaitliuok, ar brangiai 
darbininkui atsieitų, jei jis 
metų laike užmokėtų dolerį 
ir pusę už laikraštį ir nusi
pirktų knygių už tiek-pat. 
Metai turi pusketvirto šimto 
dienų sųviršum. Daleiskim, 
kad darbininkas dirba tik 
pustrečio šimto dienų. Lai 
jis kasdiena paskiria po vie
ną centą knygom ir laikraš
čiui. Pasidarys 2 dol. 50 c. 
Lai prideda 50 c. ir nusiper
ka knygų ir užsirašo laikraš
tį. Kaip perskaitys, knygas 
visgi pigių-pigiausiai parduos 
kitam už 50 c. Taigi užten
ka 2 dol.50 c., kad turėt laik
raštį ir vieną pusėtinai dide
lę knygą arba keletą mažų.

—Nemanyk, kad vienos 
knygos užteks. Tu pati, Ro
žyte, perskaitai per sąvaitę 
po vieną nemažą knygą.

—Aš manau, kad darbi
ninkui užtektų bent vieną 
gerą, mokslišką knygą per
skaityti kiekvienų metų lai
ke, ir tai jis gerokai apsišvie
stų. Bet męs turime kokį 
90% darbininkų, kurie vieno 
kalendoriaus per visą savo 

amžių neperskaito. Prie to, 
tu sakai, kad aš kas sąvaitė 
perskaitau po knygą. Taip. 
Bet ar daug pinigų aš pra
leidžiu ant knygų?

—Negaliu barti už tai: kaip 
duodu kokį dolerį metų lai
ke, jo ir užtenka.

—Iš to aišku, mama, kad 
knygas galima gaut ir be pi
nigų. Aš nusiperku vieną, 
kitą knygą, perskaitau ją ir 
paleidžiu per savo drauges. 
Ką jos nusiperka, tą duoda 
man skaityt. Jeigu mūsų 
yra 52 draugės, tai mums 
užtenka nusipirkt po knygą 
už vieną dolerį ir męs kas 
sąvaitė galime po tokią kny
gą skaityti. Taip ir darbi
ninkai galėtų padaryt. Vie
nas nusipirktų kokią-nors 
knygą, kitas—kitokią, tre
čias—dar kitokią ir 1.1. Vie
ni su kitais galėtų dalytis ir 
užtektų skaityti. Negana to. 
Keli darbininkai gali susieiti, 
sudėti po dolerį ir nutarti, 
kokias knygas už tuos pini
gus pirkti. Kada bus keli 
doleriai, tai už pusę kainos 
galima bus knygas gauti. 
Užtektų susidėt bent 10 žmo
nių, kaip jau į valias knygų 
visiems metams.

—Negaliu, Rožyte, ginčy
ti. Teisybę kalbi.

- Jei nori, tai dar daugiau 
pridursiu.

—Nagi, nagi.
Miestų knygynuose ga

lima gaut ir lietuviškų kny
gų. Jei kur nėra, tai tik 
reikia pareikalauti ir par
trauks.

—Et, Rožyte, man rodos, 
neapsimoka net čeverykų 
plėšti, vaikščiojant į knygy
ną, kada taip pigiai galima 
ir pačiam nusipirkti. Tik 
man rodos, kad žmonės imtų 
dar daugiau skaityt, jei laik
raščiai liktų pigesni.

—Vargiai. Duok kitam ir 
dovanai, vienok jis neskai
tys, o skaitantieji net po ke
lis laikraščius užsirašo. Iš ki
tos pusės, laikraščių brangu
mas priklauso nuo skaitytojų 
skaitliaus. Pažiūrėk, kaip 
anglai pardavinėja 20 pusla
pių laikraščius po 1 centą. 
Taip daryt gali todėl, kad 
milijonai juos skaito.

—Visi tavo išvedžiojimai 
geri, bet aš visgi galėčiau 
darodyt, jog tūliems darbi
ninkams yra labai sunku nors 

i dolerį išmesti ant laikraščių 
ir knygų.

—Ir aš tai žinau, mama. 
Bet kas tą sunkumą tveria, 
kad ne jų pačių tamsuma’s? 
Vienintelis tikras būvio pa
gerinimo būdas yra mokslas. 
Tiesa, sunku jį darbininkui 
įgyt, vienok kol neįgys, neiš
nyks skurdas ir dirbimas už 
mažas algas. Vien tik rėk
smu, kad visi mus skriau
džia ir išnaudoja, nepagerįsi 
būvio .Reikia žinot visas skur
do priežastis, reikia suprast, 
ar jos gali būt prašalintos ir 
reikia mokėt padaryt geres
nę tvarką, o viską tą gali 
atlikti tik išlavinto proto 
žmonės.

LAISVE

Didžiausieji kri= 
minalistai.

Šios šalies teisėjais lieka 
beveik vien tik advokatai. 
Kas tai per geradariai jie 
yra, apie tai jums pasakys ne 
vienas net Lietuvos prasčio
kėlių, likęs be sermėgos iš jų 
malonės.

Jungtinėse Valstijose tūlų 
valstijų patįs gyventojai ren
ka teisėjus, tūlose—guberna
torius paskiria. Žinoma, gu
bernatoriaus paskirtieji yra 
geriausiais jo bernais ir lei
džia jam lošti su valstijos gy
ventojais, kaip su kūdikiais.

Teisėjams algas moka žmo
nės. Aiškus dalykas, kad tik 
tas turi tiesą išsirinkti berną, 
kuris algą jam moka. Jung
tinių Valstijų konstitucija ne
draudžia patiems gyvento
jams rinkt teisėjus.

Bet kas teisėjams konsti
tucija ir šalies įstatymai? Męs 
galime turėt geriausius įsta
tymus, bet jei neturėsime 
gerų teisėjų, viešpataus pil
na neteisingystė.

Teisėjams pavesta yra vyk- 
dinti teisingystę, neperžen
giant konstitucijos ir įstaty
mų., Vienok jei teisėjas yra 
dalininku gazo kompanijos, 
jis nesidrovi išleist įsakymą, 
kad gyventojai neturi tiesos 
nureguliarizuoti gazo kainas. 
Jei New Yorke gatvinių ka- 
rukų trustas pasamdo teisė
ją, jis išleidžia tuziną ar dau
giau neteisingų įstatymų,kad 
apgint trustą nuo kontrolės 
ir leist jam išnaudot viso 
miesto gyventojus.

Jus matote skersai ir išil
gai, kaip teisėjai savo nuo
sprendžiais tveria naujus įsta- ■ 
tymus. Negana to. Jie ar
do konstituciją, išleidinėdami 
Įvairius uždraudimus (injun
ctions). Konstitucija nedrau
džia streikų, boikoto, susirin
kimų, kalbų ir t. t. Vienok 
męs turime jau teisėjų pa
tvirtintus draudimus, kurie 
neleidžia boikotuoti, strei
kuoti, be policijos žinios rink
tis ir kalbėti.

Jus matote, kaip atsineša 
teisėjai į turčius ir į vargšus. 
Kada kaltinamasis žmogžu
dystėj ex gubernatorius Tay
lor pabėgo į kitą valstiją, tad 
teisėjai nusprendė, kad jo ne
galima grąžinti į savo valsti
ją ir bausti svetimoj. Kada- 
gi toj pačioj valstijoj liko at
rastas McNamara, kurio rei
kalavo kita valstija, tai už
teko dviem gubernatoriam 
susirašyt ir darbininkų vadas 
liko išvogtas iš vienos valsti
jos, kad nugabent ir nubaust 
kitoj. Teisėjai pripažino tokį 
pasielgimą tiesuotu.

Ta pati konstitucija ir tie 
patįs įstatymai leido jiems 
vieną sykį išnešti vienokį 
nuosprendį, o kitą sykį—visai 
priešingą. Iš to matos, kad 
teisėjai yra didžiausiais įsta
tymų ir konstitucijos ardyto
jais ir peržengėjais—todėl jie 
yra didžiausiais kriminalis
tais ir turėtų būt pasodinti į 
kalėjimą už tai.

Vienok vietoj to Jungtinių 
Valstijų prezidentas ponas 
Taftas išsireiškė, kad žmonės 
ne tik ką neturi tiesos bausti 
šituos kriminalistus, o nepri
valo jiems būt suteikta tiesa 
atstatydint prasikaltusius tei
sėjus. Vadinasi,nors ir žmog
žudžius ir vagius išteisintų, 
nors jis nekaltus žmones liep
tų karti ir ant elektros kėdės 
sodinti, žmonės neturi tiesos 
prašalinti jį nuo teisėjo suo
lo, kol jo terminas neišsibai
gia. Vadinasi, nors teisėjas 
išeitų iš proto arba parsiduotų 
kokiam -nors vienam trustui 
ir viso miesto gyventojus 
verstų jam tarnauti, žmonės 
neturi tiesos prašalinti teisė

ją nuo jo suolo, kol terminas 
neišsibaigia, o

Graži dėlto liogika ir geri 
norai mūsų prezidento Taf- 
to, buvusio advokato ir teisė
jo.

Jis uždraudė suteikt val
stijos vardą Arizonos terito
rijai tik todėl, kad tos kon
stitucijoj yra pripažinta žmo
nėms tiesa rinkt ir atšaukt 
teisėjus, jeigu žmonės to no
ri.

Tokį Tafto pasielgimą pra
dėjo garbinti daugelis laik
raščių.

Žinoma, tie laikraščiai yra 
trustų leidžiami ir visuomet 
nukreipia žmonių ūpą į savo 
pusę. Trustai turi nusamdę 
teisėjus ir jie nenori, kad jų 
bernai galėtų būt atstatydin
ti. Trustų laikraščiai agituo
ja, kad būtų išleistas įstaty
mas, sulyg kurio žmonės ne
turėtų tiesos atstatydinti tei
sėjus.

Lai nemano tečiaus ponas 
Taft ir kiti turčiai, kad žmo
nės visuomet taip tylės ir val
stija bus žaislu jų rankose.

Žmonės greitai pastebi, ku
ris teisėjas parsiduoda, per
žengia įstatymus ir mindžio
ja tiesas. Be jokio apkalti
nimo ir darodinėjimų žmo
nės turi turėt tiesą įnešt, kad 
tokis teisėjas turi būt praša
lintas nuo vietos. Ir jei di
džiuma balsų bus už tai, jis tur 
pasitraukt. Negana to, žmo
nės įves ir tą tiesą,kad atimt 
diplomus ir prašalinti iš pro
fesijos tuos teisėjus ir advo
katus, kurie žaidžia teisin- 
gyste.

Ačiū teisėjams ir advoka
tams męs atsidūrėme didžiau
sioj betvarkėj ir neteisybių 
sukuryj. Žmonės patįs pri
valo suvaldyti šituos krimi
nalistus.

Kvailas juokas.
Per metų eiles moteris lai

kyta nepilnu žmogumi ir ig
noruoti visi jos pasistengi
mai likti juomi. Vyrai iš mo
terų turėjo daugiausiai juo
ko. Ne tai, kad juoktųsi iš 
jų pasielgimų, nenuoseklu
mų, silpnumo ar ko kito, bet 
patįs ką-nors sugalvodavo 
apie moteris, pasakodavo ki
tiems, o tie kiti saldžiai juo
kėsi. Ne be to, kad ir mūsų 
amžiuj tokių idijotų neatsi
rastų, vienok jų juokas atsi
muša vis į storesnę sieną ir 
jo atbalsis grįžta prie jų pa
čių . Kas nežino, kad taip ne
seniai juoktasi iš tų moterų, 
kurios drįso tvirtinti, jog ir 
jos galėtų pildyti valdininkų 
pareigas taip-pat gerai, kaip 
ir vyrai. Jei vyras perstatė 
sau moterį valdininko vietoj, 
jis negalėjo susilaikyt nuo 
juoko. Jam rodės, kad nie
ko prastesnio pasaulyj būt 
negali. Kaip jam keistai iš
rodė, kada kas-nors pasako
jo, jog moters kada-nors da
lyvaus visose gyvenimo ša
kose sykiu su vyrais, jog jos 
atliks gyvenime tas pačias 
pareigas, kokias atlieka vy
rai. Vyrai darydavo sau juo
kus, išgalvodami kvailas pa
sakas apie moterų sutvėri
mą ir jų visą gyvenimą. 
Taip sakant, visos žmonijos 
gimdytoja buvo pastatyta iš
juokimo vietoj.

Vienok dvidešimto šimt
mečio atsidrąsinus moteris 
parodė, kad visi tie, kas iš 
jos juokiasi, labai tinka būt 
pasodinti ant išjuokimo suo
lo arba patalpinti į beprot
namį.

Daugelyj valstijų Ameri
koj moters iškovojo lygią 
tiesą balsavimuose. Naujo
joj Zelandijoj, Suomijoj ir 
kitur jos parodė, jog moka 
šalies reikalus geriau tvar
kyt, negu vieni x vyrai. Ant 
gyvenimo arenos pasirodė 
moters majorai, advokatai, 
teisėjai, policistai. Ir nieko 
juokingo neišėjo, tik atsa- 
kančiau viskas liko sutvar
kyta, kur jos sykiu su vyrais 
darbuojasi. E. Rupšienė.

daiktą. Ten žmonės bijo tik 
gėdos ir bėdos, o 1 ‘griekus” 
kunigas atleis per išpažintį.

Kaip matote, tikėjimas nuo 
pikto žmonių nesulaiko, o dar 
labiau pakursto.

Jis savo gązdinimu apie 
velnių žiaurumą ir Dievo bau
smes tik skleidžia tarp žmo
nių palinkimą prie žiaurumo. 
Jis visuomet velkasi civiliza
cijos užpakalyj, laikydamas 
ją nuo greitumo. Ar tai męs 
einame kalbėt per telefoną, 
siunčiame kam telegramą, 
važiuojame trūkiu, skaitome 
raštą ar kuomi kitu kiltu 
naudojamės, visuomet turi- 
me atsimint, kad išradėjai 
šitų augštų įvedimų nuken
tėjo nuo kunigijos, kad ne 
vienas jų liko ant laužo su
degintas. Jei primityviškie
ji žmonės nebūtų užsiėmę ti
kėjimu, jie būtų rengę savo 
vaikus šiam, o ne posmerti- 
niam gyvenimui, todėl jau 
kur-kas toliau būtų nužen
gusi kultūroj žmonija.

Kad žmogus nebūtų linkęs 
prie pikto, reikia jį atsakan
čiai išauklėti. Ką žmoguje 
išauklėsi, tą sunku bus išrau
ti. Juk ir pats tikėjimas yra 
tik išauklėjimo- pasekme, o 
kaip sunku jį yra nuo žmo
gaus atimti.

Lai tik tikėjimas nestabdo 
mokslo, o pastarasis padarys 
žmones dorais ir pripildys jų 
gyvenimą taip, kad bus kuo
mi gėrėtis kiekvienam.

J. Gvazdinskas 
Spring Valley, Ill.

II.
Skaitytojai matė gerbia

mųjų laisvamanių atsakymus 
ant mano straipsnelio, tūpu
sio “Laisvės” No. 20. Nesa
kysiu, kad jie neturi teisybės 
daugelyj atvejų, vienok daro 
ir klaidas.-* Taip p. J. Kara
lius darodinėja,kad ne viskas 
tas, kas senovėj buvo reika
linga, ir dabar tinka... esą, ir 
tikėjimas mūsų gadynei ne
tinka, kaipo pasenusis daik
tas. Na, o ką p. K. atsakys 
ant šitokio klausimo: senovėj 
žmonės valgė — ir ar dabar 
vertėtų j iem nevalgyt, nes val
gymas yra senovės dalykas? 
Arba—senovėj žmonės rėdėsi 
—ir ar dabar jau męs turime 
nuogi būt? Man matos, kad, 
kaip ir pats p. J. Karalius sa
ko, ne viskas senoviškas tin
ka naujai gadynei, bet tik 
ne viskas. Reiškia, kad tūli 
daiktai tinka. Ir kuomi da
rodyt, kad senovės produk- 
tas-tikėjimas netinka mūsų 
gadynei? Tikėjimas yra psi
chologiškąją žmogaus dalim. 
Jis gali būt sušvelnintas pa
gal kultūros reikalavimus. 
Kaip susišvelnina rūbai, mai
stas, papročiai, kaip viskas 
eina tobulyn, taip-pat tobu
linasi ir tikėjimas. Jei ne vi
si sykiu pripažįsta sušvelnin
tą tikėjimą, tai atsiranda sek
ta, kuri vis auga, tobulinasi 
ir gauna vis daugiau pasekė
jų. Juk stabmeldžiai degin
davo žmones ant laužų, kasė 
gyvus į žemę, skandino—vis 
dievų garbei. Budizmas, ma- 
homedanizmas, krikščionybė 
ir kiti tikėjimai prašalino 
daugelį žvėriškumų. Nors 
laisvamaniai bando kabinė
tis prie tūlų Kristaus išsi
reiškimų, vienok aš patarčiau 
pasiklausyt jų pačių kal
bėtojų kalbų ir išgirstumėte, 
kad patįs aštriausieji laisva
maniai taikosi prie minios, 
kuri kitaip neprisileistų kal
bėt. Kristus ėjo kalbėt į bar
barus, į amžinus vergus — ir 
kas gali reikalaut, kad jis 
viską turėjo kalbėt pagal sa
vo norą? Jis, kaip ir kiekvie
nas kalbėtojas, turėjo taikin
tis prie minios, todėl ir klai
dos dovanotinos. O kabinė
tis prie Kristaus bei keno ki
to ypatiško gyvenimo yra 
proto bankrutu. Mums visai 
nesvarbu, kaip gyveno Archi
medas, bet svarbus jo išriši
mai matematikos uždavinių.

Beabejonės, ateities tikėji
mas gali būt kur-kas tobules
nis, žmoniškesnis, negu šian

Tikėjimas ir be= 
dievybe.
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rūkštis vien tik gerąsias tikė
jimo puses peržvelgė ir nuro
dė, kad žmogus be tikėjimo 
yra linkęs prie pikto darymo 
ir niekas jo nesuvaldytų. Jis 
bara laisvamanius, kam tie, 
išrovę tikėjimą, nieko augš- 
tesnio žmogui neduoda.

Ar neužmiršta p. K., kad 
biblijinis Samsonas nesidro
vėjo išdeginti f eilistiniečių 
javus? Kad laisvamaniai vie- ■ 
toj tikėjimo duoda žmogui 
mokslą? O pastarąjį perse
kiojo visų amžių tikėjimas; 
jis išžudė nemažai gabiausių 
mokslinčių. Jis buvo priežas
tim daugelio kraujingų karių. 
Jis per amžius nešė ir dabar 
neša žmonijai pragaištį.

Kiek aš žinau, tikėjimai 
tveriasi ant žmonių nepaži
nojimo gamtos ir savęs. Be
sistengdami kaip-nors išaiš
kinti nesuprantamus daiktus, 
žmonės tvėrė dievus, o ne 
dievai žmones. Tikėjimo pa
matas — tai nežinojimas. Ir 
argi męs galime jį pripažin
ti reikalingu protaujančiam 
žmogui?

Pats Kristus kvietė žmo
nes ne prie gyvenimo, o prie 
mirties, liepdamas žemiškais 
turtais ir gerovėmis nesirū
pinti. Jis liepė pavyzdį imti 
nuo laukinių lilijų,neverpian
čių ir neaudžiančių, o gražiai 
pasipuošusių, nuo paukščių, 
nesėdančių ir nepjaunančių, o 
sočių ir linksmai gyvenančių. 
Ar gali būt kas labiau nelio- 
giškas? Juk ir pats Kristus 
nuogas, kaip lilija, negalėjo 
vaikščiot, sliekais ir vabalė
liais maitintis. Ar gali pro
tingas žmogus šiame atvėjuj 
žmogų lyginti su augmenimis 
ir paukščiais?

Nelabai doras buvo pasiel
gimas Kristaus pasekėjų, atė
musių nuo žmogelio asilą, kad 
dangaus ir žemės viešpats 
galėtų joti į Jeruzolimą. Jo 
paties atsinešimas į pasilei
dusią Magdeleną ir į marčią 
(Žiūrėk Biblijoj “Augštoji 
giesmė Salemono”, puslapis 
628, perskirimas 7). Ar su
laikė tikėjimas tikintį Zotą 
nuo paleistuvystės net su sa
vo dukterim? Ar sulaikė ti
kėjimas Dovidą, turėjusį 1000 
pačių, nedailiai pasielgt su 
Urijošiaus pačia? Ar mums 
yra nežinomas popiežiaus Be
nedikto IX gyvenimas su sa
vo tikra motina ir jos nužu
dymas? Ar sulaikė tikėjimas 
inkvizitorius nuo žudymų ir 
kankinimų žvėriškiausiais bū
dais? Ar sulaikė jis kunigus 
nuo šventinimo ginklų, ragi
nimo muštis karėse ir skelbi
mo, kad pats Dievas karių 
reikalaująs? Ar nesidžiaugia 
dar ir mūsų kunigėliai iš Fe
rrero nužudymo ir Rusijos 
valdžios mėsininkystės? Nuo
latos girdime, kad visokie 
Macochai net nuo altorių va
gia brangenybes, kad turėtų 
iš ko puotauti su Varšavos 
gražiosiomis. Paimkime tūk
stančius tikinčiųjų peštukų, 
peiliais ir akmenimis vienas 
kitą skaudinančių. Ar mažai 
tikinčiųjų tarpe yra tokių, 
kurie ardo kitų žmonių šei
mynišką gyvenimą, kurie ne
žino susilaikymo? Paimkime 
krikščioniškąją Lietuvą: kiek 
muštynių, vagysčių ir kitokių 
prasižengimų ten įvyksta tik 
vienų atlaidų laike. Ten tė
vai ėdasi ir mušasi su vai
kais, broliai su broliais. Ar 
paliksi ten liuosą arklį nak
čia ganykloj be baimės? Ir 
abelnai, ar pasidėsi ką, kad 
atėjęs vėl atrastum? Juk kaip 
tik kasnužvelgia, jog savinin
ko nėra, tuoj ir nusineša bile 

dieninis, vienok ir pastarasis 
jau yra daug geresnis už stab
meldžių tikėjimą.

Ponas J.Karalius sako, kad 
žmonės patįs pradėtų j ieškot 
atsakymų moksle ant jiems 
nesuprantamų klausimų. Ta
me ir kliūtįs, kad labai retas 
kreipiasi į mokslą, o grečiau 
nukeliauja į karčema, apsi
gena ir tuomi išriša visus 
klausimus. Ir čia jau ne ti
kėjimas kaltas, o paties žmo
gaus nerangumas. Paimki
me Amerikos lietuvius: jie 
turi pilną laisvę mokintis mo
kyklose ir namie. Kiekvienoj 
lietuvių kolionijoj čia atrasi 
po kelis šimtus laisvamanių, 
taip vadinamų bedievių. O ar 
daug kas iš jų mokinasi? Ma
žu, 5 ar 10, o kiti karčemoj 
geria, namie tą patį daro, 
kortomis lošia ir Dievą kei
kia. Pats p. Rugienius pripa
žįsta, kad daugelis tikinčiųjų 
stengiasi atsikratyt nuo lais
vamanių kalbų, nes, ištikro, 
jos tankiausiai tik ausis ga
dina ir laiką gaišina. Aš ne
sakau, kad to nedaro ir tūli 
tikintieji, bet tokie tikintie
ji nepažįsta savo tikėjimo ir 
nepildo jo ir negali būt pava
dinti pilnai tikinčiais.

Aš čia užsiminiau,kad žmo
nių dauguma šalinasi nuo 
mokslo, o nejieško jo. Bet 
jei dar pridurti, kad tūlose 
šalįse valdžia neleidžia mo
kintis, tuomet pasirodytų, 
kad žmonių smegenįs liktų 
visai tuščios: tikėjimas pa
mestas, o mokslo negauta. O 
juk laisvamaniai tikėjimą 
rauja visur.
Laisvanianiai išsireiškė, kad 

tikėjimas visuose laikuose 
buvo mokslo stabdytojo. Čia 
matos istorijos nežinojimas, 
nes tūluose amžiuose bažny
čia buvo vienintelė mokslo 
įstaiga. Tikėjimas susitvėrė 
ant žmogaus protavimo, fi
losofijos pamatų. Ir dabar 
jis nestabdo mokslo, tik ji 
kontroliuoti stengiasi. Juk ir 
ugnis yra geru daiktu savo 
vietoj, bet labai baisi gais
ruose ir t. t. Mokslas nėra 
įbrukamas žmogui pasikalbė
jimais, pajuokimais. Jis turi 
būt perduodamas laipsniškai, 
pagal tamtikrą metodą. Na, 
o mūsų laisvamaniai, patįs 
neturėdami tikro mokslo, pra
deda atkalbinėti kitus nuo 
tikėjimo, išjuokti tikinčiuo
sius ir t. t. Pasitaiko susi
tikt lengvo charakteriaus 
žmogų, kuriam maloniau būt 
palaidam ant visų pusių, ne
gu pildyt kokias-nors parei
gas—na ir jis lieka laisvama
niu, kuris, po karčemas vaik
ščiodamas, keikia tikėjimą. 
Nors p. K. Rugienius tvirti
na, kad su tikėjimo išnykimu 
atsiranda smegenįse -mok
slas, . vienok tai yra visai 
klaidinga, nes kada išpili iš 
puodo vandenį, nevisuomet 
atsiranda jame košė. Yra ga
na mokytų žmonių, iš kurių 
smegenų nereikėjo krapštyti 
tikėjimo, kad įdėt mokslą.

Aš patėmijau, kad laisva
maniai labiau pasitiki, val
džiai, . negu žmogaus viduri
niai sielai, kuri galėtų jį su
valdyti. Aš netikiu, kad už
tektų policistų ir kad galima 
būtų spėt daryt lazdas; jei 
žmonės bijotų tik valdžios. 
Kitas dalykas, aš nematau, 
kad kiekviename atsitikime 
valdžia galėtų padalyti tvar
ką. Kol to ar kito žmogaus 
prasižengimai išeis į aišktę, 
jis gali paspėt ir numirti. 
Valdžia gali apsaugot tik pa
virsi draugijos, o jos vidurio 
sveikumą gali užlaikyti tik 
patįs žmonės. Vidurinė žmo
gaus siela daugiau sulaiko jį 
nuo pikto, negu valdžios laz
da, tik nereikia tai sielai 
atimti stiprumą.

Laisvamanybė pati per sa
ve nėra jokis mokslas — yra 
tai stengimasi panaikinti ti
kėjimą. Tikrojo mokslo nau
dingumą mato patįs tikintie
ji ir neatmeta jo. Taigi čia 
jau ne laisvamanių nuopelnai.

J. Kairūkštis.
Red. pastaba. Geisti

na būtų, kad šiame klausime 
gerbiamieji bendradarbiai už
baigtų ginčus, nes tai labai 
paprastas ir perdaug nudėvė
tas klausimas, kuris vis apie 
tą pačią ašį sukasi. Manome, 
kad skaitytojai iš tokių gin
čų mažai naudos turi, o kiti 
tiesiog jų nemėgsta.
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SVEČIUOSE.
Turiu prisipažinti,ekad aš labai myliu 

svetingus žmones, ir jie verti yrapagirimo. 
Bet kaip kada ir svetingumas yra nevisai 
malonus. Man vis dar neišeina iš galvos, 
kaip laike dyklaikio vaišino mane Lietu
voj viena labai svetinga moteris.

Aš likau apginkluotas peiliu ir šaku
te, vienok mano vaišintoja neskaitė reika
lingu turėt tokius-pat ginklus. Jos pirš
tai tarnavo šakutės vietoj. Teisybę pasa
kius, gera tai moteris, svetinga: sėdi arti, 
tai vieną daiktą, tai kitą artyn pastumia, 
valgyti meldžia, ir net glosto mane. Ant 
nelaimės, užmiršau apsivilkt kokius-nors 
kailinius, todėl mano juoda gimnazisto 
sermėgėlė taip ir liko visa taukuota nuo 
piršty svetingos moters.

* *

Vieną sykį trūkiu važiavau 26 valan
das. Kadangi nebuvo parankumo bent 
kur užsikąsti, tad užsiganėdijau keliais stik
lais vandens. Ant nelaimės, apsistojo ant 
pat geležinkelio vidurio ožka ar kas ten 
kitas ir trūkis dar labiau susivėlino. Sto
ties laukiau nekantriai, nes pasiryžęs bu
vau nueit į valgyklą ir suvalgyt bent 5 
svarus jautienos. Bet ant stoties atradau 
apie 100 draugu, manęs laukiančiu, kurie 
nusivedė mane namo, neparodę valgyklos. 
Ištikro, aš atsidūriau tarp svetingu žmo
nių: buvo čia degtinės, alaus, vyno, sodės 
ir visokio skystymo. Kiekvienas namiš
kis nešė net po 3 tuzinus stiklu ir siūlijo 
man gert. Nelaimė, kad aš važiuodamas 
buvau pasiryžęs nuskriausti geležinkelio 
kampaniją ir gėriau tiek vandens, kad 
vargiai į Atlantiką būtu jis tilpęs. Jau
čiausi daug storesniu už milijonierių Rocke
fellers ir trokšte troškau nors kumpio gaut, 
kad išdžiovinti gerklę, vienok priėmusieji 
mane žmonės buvo tiek svetingi, kad jie 
skaitė prasižengimu maitinti svečią bile 
kokiais tirštimais, nes gerai buvo persi
tikrinę, jog gėrimai yra geriausiu vaiši
nimu.

Kada taip vaišina, pasisakyti, jog dar 
neesi sotus—yra didelė gėda, todėl ir aš 
turėjau tylėti. Jokios progos nebuvo iš
eit iš namu i valgyklą, nes kaip tik aš da
riau žingsnį, tuoj'jie—penkis.

Ir jus netikėsite, kad taip atsitiko vie
ną, ir kitą, ir trečią dieną. Supraskite, 
kad šitas pasisvečiavimas palengvino ma
ne ant 200 svaru.

* *

Pasitaikė man svečiuose sėdėti prie 
visokiais valgiais apkrauto stalo. Šeimy- 
ninkė buvo tiek svetinga, kad nestojo siū- 
lijus valgyt ir gert. Ji pati visai neturė
jo laiko valgyt, nes vis kitus ragino. “Čia 
vištos kojalė, čia krienu biskutis, čia salo
tos, čia Smetonos šaukštelis, čia dar spar- 
nutis, čia viralo torielka, čia dar nors pu- 

' sė torielkos, čia žolinės stiklas, čia keiko 
biskis, čia vuogu torielkaitė” ir taip be 
galo. “Meldžiamasis, užsikąskite. Ne- 
sigėdinkite, pjaukite dar biskutį. Imkite 
nors šaukštelį daugiau. Ko taip lėtai val
gote? Meldžiu dar biskutį” ir taip be galo.

Turiu prisipažint, jaučiaus keno tai 
užpultas ir nuolatos žvalgiaus per langus, 
ar nepamatysiu policmaną, kuris mane 
apgintu.

Nemanykite, kad tokiame padėjime 
žmogus gali valgyt ir dar sveikai valgyt, 
nes visas laikas turi būt praleistas ant ap- 
siginimo ir nėra kada sukramtyti atkąs- 
tąjį kąsnį.

Mane kankino mintis, kad vaišintoja 
pati badauja ir skaito kitu kąsnius, todėl 
nuo turtingiausio stalo turėjau pasitraukt 
alkanas ir pavargęs, kaip būčiau 3 metus 
nemiegojęs.

* *
*

Turbūt, jums nepatiktu, jei svečiuo
se esant paliktu jus vieną sėdėti kamba
ryj ir bent kelias sąvaites niekas neįeitu 

x su jumis pasikalbėti. Vienok tūli taip da
ro: pasodina svečią ant kėdės, visi išeina 
ir užmiršta, kad jis gyvas. Taip pat ne
labai smagu, kada svečią namiškiai kan
kina net pasikeisdami.

Taip man vienoj vietoj prisiėjo sėdėti 
ant tos pačios kėdės kelis metus, o gal ke
lis šimtus metu, nes man taip rodės. Pa
sodino ir pradėjo kalbėt. Kada vienas pa
vargo ar paseno, su manim bekalbėdamas, 
tuoj jis atsiuntė kitą. Kada tas pavargo, 
atsiuntė trečią,paskui tas—ketvirtą ir 1.1. 
Kada pirmasis išsimiegojo arba vėl į pa- 

.- šaulį sugrįžo, jis iš naujo atėjo su manim 
kalbėtis, ir vėl eilių eilėmis prasidėjo at
kartojimas. Aš taip pavargau, kad bū
tinai norėjosi pavaikščiot dideliais žing-

B ■ 

r 
MRSsz a.,'s' ''

sniais po kambarį, pasitąsyti; kad atgai
vinti kraujo cirkuliaciją, vienok nebuvo 
progos, nes namiškiai kalbina ir kalbina, 
rodo paveikslus, albumus, knygas ir t. t. 
Girdžiu, motina kolioja dukteris, kad jos 
ant pusės sekundos paliko mane vieną 
sėdėti.

Gaila, kad lovos nebuvo arti, o taip 
būčiau nesigėdinęs po ja palįst ir nors bis
kutį pasilsėt.

* **
Kiekvienas, į svetimą miestą atvažia

vęs, nori ką-nors pamatyti, patirti. Ka
dangi vietiniai gyventojai geriausiai žino 
visas svarbesnes įstaigas ir vietas, todėl 
parankiausiai su jais išeiti.

Taip ir man pasitaikė sykį išeiti su 
vietiniais gyventojais. Jus netikėkite, kad 
vietiniai gyventojai yra tokie žmonės, kad 
tik vienas arba du su jumis eitu,—eina jie 
visi, kurie tik prie kompanijos priklauso. 
Su manim irgi ėjo kelios dešimtįs ir visi 
policmanai (nekalbant jau ,&pie publiką) 
manė, kad mane kur-nors varo arba kad 
aš vedu laukan iš miesto pusę gyven
toju.

Nenusistebekite, kad vienas krautuv- 
ninkas, pas kurį aš įėjau nusipirkti plunk
sną, apsirgo džiova iš piktumo. Mat, ma
ne įlydėjo į krautuvę didelis būrys vieti
niu gyventoju ir krautuvninkas tikėjos pa
daryt gerą biznį, bet aš pirkau tik už cen
tą, o vietiniai gyventojai išėjo, nieko ne- 
pirkę, tik nešvarumo prinešė kojomis į 
krautuvę.

M: **
Gal, jums pasirodys keista, kad yra 

ir tokiu žmonių, kurie svečio nė namie 
nepalieka vieno nors ant valandėlės, nė 
laukan vieno neišleidžia. Labai ir labai 
nesveika pas tokius žmones svečiuotis, nes 
ir pilvą pradeda skaudėti, ir vergu jautiesi.

Buvau svečiuose pas gerą, svetingą 
žmogų. Jis ir sėdėjo su manim, ir stovė
jo, ir ėjo, ir miegojo tik tada, kaip aš už- • 
migau. Man taip norėjos išeit vienam ir 
pasilsėt, pamislyti ką-nors, pasikalbėti su 
žmona, bet mano vaišintojas, yt aniuolas 
sargas, vis prie šono ir prie šono.

Pasisekė sykį ištrūkti iš jo namu ir 
žingsniuoju girios linkui. Žiūriu: jis jau 
atsiveja. Leidaus bėgti. Bet kur tau: 
jis pavijo ir klausia, kur bėgu. Turėjau 
pasiteisinti, kad zuikį norėjau pagauti.

Prisipažįstu, kad to žmogaus fizijono- 
mija taip nusibodo man, kad aš ir sapnuo
ti apie jį bijau.

Tarptautiški žodžiai.
Astros k opas, tamtikras astrono

mijos įrankis žvaigždžių tirinėjimui.
Astros k op i ja, žvaigždžių tirinė- 

jimas.
Asilu m as, prieglauda, kur priima 

našlaičius, beturčius, senus, nesveikus, 
kriminalistus. Senovėj asilumu vadinosi 
pasislėpimo vieta; vieta, kur apsaugoja- 
ma nuo susigadinimo.

Atamanas, Rusijos kazoku vadas 
arba perdėtinis.

A t a x i j a, nereguliariškumas; me
dicinoj reiškia nereguliariškumą ligos ar
ba funkcijų.

Ateizmas, netikėjimas į Dievo bu
vimą; netikėjimas į viršgamtišką esybę.

Ateistas, žmogus, netikintis į Die
vą ir viršgamtišką esybę.

Ateistiškas, liuosas nuo tikėjimo 
į Dievą ir viršgamtišką esybę.

Atletas, drūtuolis; žmogus daly
vaujantis imtynėse, muštynėse ir kitose 
sporto šakose, kad gaut pirmenybę; išla
vintu muskulu drūtas žmogus.

Atletizmas, muskulu drūtumas; 
dalyvavimas publiškose imtynėse, kad iš- 
lošt pirmenybę.

į KOVĄ.
1 kovą, draugai gerbiamieji!
1 kovą, vergai skriaudžiami!
I kovą, visi nuskriaustieji!
Į kovą, vaikai alkani!...

Visi į krūvą susispieskim, 
Jieškokime savo tiesu;
Sykiu, kaip upė, išsiliekim
Ir plaukim šapus nuo krantu.

Lai žūva visi turtingieji
Ir griūva sostai kruvini.
Lai trūksta retežiai tvirtieji
Ir lieka draugai mus laisvi!...

Visi į eiles susiliekim,
Lai drąsa deg’ širdyj visu!
Ir, žengę žingsnį, nepabėgkim
Iš mūšio lauko nuo draugu-•• 

Senas Vincas.

Užgęsusi meile.
Meilė yra panaši ugniai: 

kol ją tėmiji ir pridedi vis 
naujos medegos, tol ji dega; 
kaip tik ją palieki rusėti ir 
nesirūpini ja, ji greitai už
gęsta. Kad tokis pasakymas 
yra teisingas, galite persitik- 
rint, žiūrėdami į įsimylėju
sios jaunuomenės romansus 
ir į apsivedusiu žmonių gy
venimą. Daugely j atveju pa
matysite, jog kada-tai karš
tai besimylėjusi pora po ap- 
sivedimo pradėjo vest pa
prastą, nuobodu ir šaltą gy
venimą; tuo pačiu laiku mato
te, kaip jautriai atsineša vie
nas į kitą net mažai įsimylė
ję vaikinas ir mergina. Tūli 
trumparegiai tiesiog prade
da sakyt, kad šeimyniškas 
gyvenimas užmuša meilę. 
Taip galima būtu sakyt tik 
tuomet, jei tarp apsivedusiu 
nematytume visai karštai be
simylinčių poru ir jei visi ne
vedusieji būtu tikrai meilus. 
Tikrinu, tarp pastarųjų at
rasite didesniu bukajausmiu, 
negu tarp apsiyedusiyjy, lies 
pats apsivedimas jau parodo, 
jog žmogus visgi yra jautres
nis ir meilesnis, negu tie, kas 
negali įsimylėt į moterį arba 
moteris į vyrą taip, kad steng
tis vienas kitam padėt gy
vent iki amžiaus pabaigos. 
Vienok kur priežastis, kad 
taip karštai besimylėjusi po
ra iki vestuvių paskui prade
da gyvent šaltu, nuobodžiu 
gyvenimu?

Vaikinas merginą arba ji 
vaikiną neturi priežasties 
taip karštai mylėti, kaip vy
ras pačią arba jinai jį. Visos 
šeimynišku žmonių gyveni
mo aplinkybės stumte stu
mia juos mylėtis, vienas ki
tam atjausti,vienas apie ant
rą rūpintis ir t. t. Reikėtų 
manyt, kad tik po apsivedi- 
mo prasideda tikrasis roman
sas, kad po jo meilės dievai
tis lieka neišvaromu svečiu. 
Ir ištikro, nemažai poru taip 
ir mylisi. Kodėl kitos poros 
daro priešingai? Todėl, kad 
jos sykiu su vestuvėmis iš
varė meilę, teisingiau pasa
kius, padėjo ją silsėtis. Pa- 
silsys meilei pavojingas, nes 
ji nuo jo gęsta. Kaip nega
lime palikti ugnies silsėtis, 
t.y. kaip ji gęsta be priežiū
ros ir naujos medegos pridė
jimo, taip yra ir su meile.

Daugelis žmonių skaito 
meilę reikalinga tik iki ves-' 
tuviu, o paskui jau ji pati 
viešėsianti. Ačiū tokiai nuo
monei ir yra tokis meilės iš
nykimas tarp apsivedusiu. 
Vaikinas parodo visą savo 
jautrumą, sumanumą, mei
lumą. Jis kas diena vis la
biau stengiasi atsižymėt mei
lėj merginos akįse. Jis bijo, 
kad ji nemylėtu kito labiau 
už jį; jis neužtikrintas, kad 
ji neabejoja apie jo gabumus; 
jis, taip sakant, neužsitiki 
jai pilnai, todėl pats laiks nuo 
laiko vis apie ją galvoja, se
kioja jos darbus ir žingsnius, 
stengiasi suteikt jai kokius- 
nors pasismaginimus, kad 
tik ji labiau atkreiptu atydą 
į jį,.o ne į kitus. Nestebėti
na, kad meilės jausmas, nuo
latos kurstomas, pas jį neuž
gęsta, o vis tobulinasi. Taip- 
pat yra su mergina. Ir kas- 
gi nesigerėja tomis dienomis, 
kada prieš apsivedimą buvo 
tiek meilės?! Kas neatsime
na tu mėnesienuoty nakčiu, 
kada laimingu jautėsi, žiūrė
damas mylimai į akis? Meile 
kiekvienas žmogus gerėjasi 
ir jaučia didžiausią laimę jo
je. Ir, rodos, kas galėtu ne
apgailestauti jos prasišalini- 
mą iš daugelio šeimynišku 
poru gyvenimo.

Nelaimė, kad didžiuma 
žmonių lieka užtikrinti, jog

pati arba vyras jau būtinai 
turės mylėti. Vyras neski
ria pačiai tu jautrumu, to pa
tarnavimo ir pasmaginimu, 
kokius jis skyrė jai, kol ji 
buvo mergina, nes jis tiki, 
kad viskas tas nereikalinga. 
Jis tiki, kad ji yra jo pati ir 
privalo jį mylėti. Pati jau 
nesipuošia, neparodo savo 
gyvumo, jautrumo ir suma
numo vyrui, nes yra užti
krinta, kad jos vyras turi ją 
mylėti. Taip sakant, nė vie
na, nė kita pusė netobulina 
toliau meilės, nekursto jos 
nors tiek, kad neužgęsty. 
Tokis vieno kitam pasitikėji
mas ir padaro gyvenimą šal
tu, nuobodžiu, nemeiliu.

Negana to. Tokis pasiti
kėjimas labai tankiai būna 
priežastim to, kad tas ar ki
tas iš poros labiau atkreipia 
akį į kitą ypatą ir pradeda 
ją mylėti. Ar mažai atsiti
kimu, kuomet seka persiski- 
rimai, kuriu priežastim yra 
atšalusi meilė?

Kaip vyras, taip ir pati 
neturi užmiršti, jog, apart jy, 
yra daugiau žmonių, kurie 
parodo savo jautrumą, jog 
persiskirimas pasidaro tiesiog 
reikalingu,kada pilnai užgęs
ta poroj meilė. Jiedu pri
valo vesti tokį-pat gyvenimo 
būdą, kokį vedė prieš apsive
dimą, t. y. ju meiliški atsi- 
nešimai turi būt matomi ir 
nuolatos atkartojami; nepa
sitikėjimas vieno kitam iš- 
dalies visuomet turi rastis, 
nes jis kursto prie meilės ir 
rūpinimosi vieno kitu.

Labai į pavojingą poziciją 
stato save tie žmonės, kurie 
po apsivedimo atsiduoda pil
nam meilės pasilsiui, kurie 
pilnai vienas kitam pasitiki, 
jog jau taip ir turės mylėt. 
Ne tik ką nubodus ir šaltas 
lieka ju gyvenimas, o ir per- 
siskirimai, ir slapti įsimylėji
mai iš to seka.

Marė Vaitėkaitienė.

Lietuviai vartoja savo raš
liavoj lotyniškas raides, tar
pe kuriu yra ir x. Prancū
zai, anglai ir išdalies vokie
čiai irgi vartoja lotyniškas 
raides. Keistumas tame, kad 
pastarosios trįs tautos, kaip 
ir daugelis mažesniu taute
lių, neišmetė iš savo rašlia
vos raidės x. Tiesa, ir lie
tuviu abėcėlėj ji laikoma, bet 
visai mažai kas ją vartoja to
kiuose žodžiuose, kur ji turė
tu būti. X susideda iš k ir s 
(kartais iš g ir s. Red.). Yra 
tai sutrumpinimas rašto. 
Kam-gi rašyt kelias raides, 
jei viena gali išduot tokį-pat 
skambėjimą? Juk ir lotyniš
koj kalboj galima būtu para
šyt vietoj x dvi raidi cs (arba 
ks) ir skambėtu taip-pat, 
kaip x. Vienok lotynai bu
vo tiek protingi, kad sutrum
pinti raštą, ir išrado dvieju 
raidžiu išreiškimui vieną žen
klelį—x. Pasirodo^ kad dau
gelis lietuvišku rašėjų labiau 
yra atsilikę už rymiečius, gy
venusius keli tūkstančiai me
tu atgal.

Aš nesuprantu, kam mums 
reikia rašyt oksi genas, 
e k s p 1 i o z i j a, ekskursi
ja, eks-prezidentas, 
kad galima yra rašyt oxige- 
nas, expliozija, exkursija, 
ex prezidentas.

Jeigu jau lietuviai visai 
atsisako pripažinti x raidės 
vartojimą rašliavoj, tai kam 
dar ją laikyt abėcėlėj? Bet 
man išrodytu keista, jei atsi
rastu subjektai, norinti ve
lyk dvi raidi rašyt vietoj vie
nos. Gal, tūli nori parodyt, 
jog tokis rašymo būdas ge
ras, nes daugiau v darbo už
duoda rašytojui. Žinoma,kas 
perdaug laiko turi, o nemo
ka jo naudingai praleist, tas 
gah nors ir 5 raides rašyt 
vietoj vienos, jei tik išgalvo
ja kaip-nors.

P. Baublys.

Nėštumo laikas.
Iš praktikos męs žinome, 

kad nėščia moteris nevisuo- 
met taip-pat valgo ir geria, 
kaip iki nėštumo. Daugelis 
motery valgo žymiai dau
giau, o kitos—visai mažai. 
Kiek man yra žinoma, ma
žiau valgančiosios nekenčia 
baimės, nes moteris abelnai 
linkusi yra pasilikt plona. 
Kas kita su moterimis, pra
dedančiomis daug valgyt 
nėštumo laike: jos bijo nu
tukti, kaip paprastai sako
ma, likti panašiomis į bobas. 
Kitas dalykas, jos vengia, 
kad kūdikis neužaugty di
delis, kas gali pastūmėti 
į pavojy jy gyvastį laike 
gimdymo. Nestebėtina, kad 
daugelis jy varžosi korsetais, 
geria įvairias rūgštis, badau
ja, kad tik sumenkėjus.

Yra ištirta, kad padidėjęs 
arba sumažėjęs apetitas nėš
tumo laike nėra baisus ir ne
reikalauja, kad kas jį per- 
mainyty. Ypač gali džiaug
tis tos nėščios moters, ku
rios gali daug valgyti. Mais
tas duoda kūnui stiprumą, 
kuris yra taip reikalingas 
gimdymui. įgytasis diktu- 
mas išnyksta laike gimdymo 
ligos. Tiesa, tūlos moters 
tuoj po pirmo kūdikio lieka 
diktomis, bet jos nepatėmi- 
ja, kad tą diktumą įgyja lai
ke kūdikio žindymo. Prie 
tamtikry priemoniy ir tas 
diktumas gali būt išnaikin
tas, kaip nustojama kūdikį 
žindyt.

Nėštumo laike moters už
simano tankiau, negu papra
stai, kokiy-nors valgio įvai- 
rumy; Vienok nereikia ti
kėt, kad tokis užsimanymas 
yra labai žymus, kaip jums 
visokios kūmutės papasako
ja. Jei ko-nors ušsimanė 
nėščia moteris užsikąsti, ji 
turi užganėdinti save. Net 
ir aštrys valgiai gali būt pri
imami. Tūlos moters tirš
tus valgius geriau valgo, ne
gu skystus, ir nėra priežas
ties tai drausti joms.

Nesmagiausis apsireiški
mas su daugeliu neščiy mo
tery yra tas, kad jos valgy
damos arba tuoj po valgio 
vemia. Nereikia skubintis į 
aptieką pirkti vaisty, nes jie 
negelbės ir dar labiau už
kenks kūnui, negu vėmimas. 
Geriausiai bus pagulėt biskį 
po valgio. Tūlos moters, 
vos tik išvėmusios vieną mai
stą, gali vėl valgyti, o kitos 
nesusilaiko, kaip tik bando 
atkartot valgyti. Pastaro
sioms patartina bent kelias 
sąvaites maitintis pieno, kiau- 
šiniy, grūdy ir vaisiy maistu. 
Gerai turėt mėty plokštutes 
(peperments) ir tuoj užsikąs
ti, kaip tik tąso vemti.

Jei viduriai nemala atsa
kančiai maisto, tai reikia 
imti kastorijos arba vidurius 
paliuosuojančiy milteliy, tik 
jie neturi būt stiprys.

Alkoholio (alaus, degtinės, 
vyny) nereikia gert, nes jie 
abelnai kenkia žmogaus kū
nui, o ypač nėščiai moteriai.

APIE DARBUS.
Terre Haute, Ind.

Čia randasi dvi dideli stik
lo dirbtuvi, viena didelė ka
ru vagonu dirbtuvė, viena di
delė geležies dirbtuvė, dvi 
liejyklos ir dvi vieti, kur gar
vežius iškrečia. Taipgi yra 
įvairiu mažu dirbtuvėlių, ku
riu čia nė neminėsiu.

Tiek turiu pasakyti, kad 
katrie nemoka jokio amato, 
tokiems žmonėms mažai mo
ka, o darbo valandos ilgos.

A. Kazakevičius.
West Terre Haute, Ind.
Šitas miestelis stovi dvi 

myli į vakarus nuo Terre 
Haute. Darbu kitokiu nė
ra, kaip tik anglių kasyklos, 
išskyrus vieną plytinyčią. 
Nekurios kasyklos dirba po 
4—5 dienas sąvaitėj, kitos— 
po tris, o nekurios dar stovi 
nuo pat pavasario. Kaip vi
sos kasyklos dirba pilną lai
ką, tad darbą galima gauti. 
Uždarbis priklauso nuo va
gonėliu gavimo.

A. Kazakevičius.

Išlošė.
Karčemninkas:— Pra

nai, tu pragėriai savo sermė
gą ir turi ją palikt man.

Pranas:— Gerai. Tu sa
kai, kad sermėga tavo?

K a r č e m. :—Žinoma.
Pranas: — Gerai. Jegu 

tu pasakysi teisingai, kur aš 
rankas laikau, tai gausi ser
mėgą, o jei ne, tai _ negausi 
ir dar užfundyti turėsi.

K a r č e m. : — Supranta
ma, kad tu laikai rankas ki- 
šeniuose savo sermėgos.

Pranas: —Meluoji. Tu 
sakiai, kad sermėga jau pra
gerta ir ji yra tavo, o ne ma
no. _

Raulas.

LAIŠKAS Į REDAKCIJĄ.

Tikiuos, Gerbiamoji “Lais
vės” Red. suteiks man vietą 
keletos žodžiy ištarimui link 
p. P. O. Kapicko korespon
dencijos iš Lewiston, Me., 
tilpusios “Vienybės Lietuv- 
ninky” No. 37. Nors reikty 
siysti ir paaiškinimą į “Vien. 
Liet.”, bet kad “Laisvė” pas 
mus daugiau prasiplatinus, 
tai ir siunčiu į ją.

Rašo p. P. O. K.: “Čia lie
tuviai daugiausiai dirba dirb
tuvėse, prie kitokiy amaty 
mažai griebjasi.” Klausimas, 
kurgi tie amatai? Ar nedau- 
giausiai amaty ir yra dirbtu
vėse? Turbūt, p. P. O. Ka- 
pickas nerokuoja amatu au
dimo, verpimo, čeveryky siu
vimo ir kt. išdirbysčiy. Geis
tina būty žinoti, ką p. P. O. 
K. rokuoja amatais. Lewis- 
ton’e daugiausiai audimo iš- 
dirbystės. Lietuviai daugiau
siai audžia ir vidutiniškai už
dirba. Toliau rašo p. P.O.K.: 
“Skurdu žiūrėt į tas dirbtu
ves; vienas kitam pasivydi 
liuoso laiko arba gero darbo, 
vienas ant kito graižos, paga- 
tavi suėsti.” Iš kur čia. tie 
ėdikai atsirado, tai mums 
nežinoma. Męs nieko pana
šaus nematom ir, turbūt, p. 
P.O.K. sapnuoja. Toliau ra
šo: “Randas tokiy silpna- 
pročiy, kurie teikiasi bosams, 
mislina, kad jie užkabins me
dalį, dirba sunkiausiai ir ki
tus savo draugus ragina sun
kiai dirbti. Kitas vos žino 
porą žodžiy angliškai, jau tu
ri tokiy saugotis, bent kiek 
užpyko, tai jau žiūrėk, priė
jęs prie boso šnypščia lyg 
gyvatė...” Tiesa, vienoj šie- 
niky ir lovy dirbtuvėj dirba 
keliolika darbininky, tame 
skaitliuj ir lietuviai 6 — 7; 
vienas j y esąs tam panašus. 
Argi galima dėl vienos ypa- 
tos imti ir vienu sakyniu per- 
statyt visus Lewiston’o lie
tuvius gyvatėmis? Ir ty gy- 
vačiy niekas ligšiol nežinojo. 
Iš kurgi žinos, kad jy nėra. 
Pabaigoj p. P.O.K. sušunka: 
“Kiek lietuviai lewistonieciai 
per penkis metus sėdėjo be
langėje ir išmokėjo bausmiy, 
tai jeigu tie pinigai šiandien 
sugrįžty į mys rankas, galė
tume pasistatyt puiky namą 
ir mokyklą.” Jeigu taip, tai, 
turbūt, p. P. O. K. namas ir 
mokykla yra labai pigys. 
Niekas neužginčys, kad lie
tuviai belangėn nepakliūva, 
bet netaip tankiai, kaip gir
dėt kituose miestuose.

Matote, kiek liogikos pas 
tokius korespondentus.

Kazys Vilaniškis.
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Vietines Žinios
Pereitoj subatoj St. Augu

stin svetainėj atsibuvo pra
kalbos. Kalbėjo kunigai-sve- 
čiai Olšauskis ir Tumas. Jų 
kalbos buvo grynai patrijo- 
tiškos. Kvietė lietuvius vie
nytis, šviestis, steigti lietuviš
kas mokyklas ir duoti pradžią 
mokslo savo vaikučiams lie
tuviškoj kalboj. Kun. Tumas 
kvietė Amerikos lietuvius su
grįžti atgal į Lietuvą ir pri
sidėti prie jos pakėlimo. Jis 
nurodinėjo, kad Lietuvoj, pa
kilus apšvietimui ir pasididi
nus fiziškom pajiegom, bus 
geresni uždarbiai, negu Ame
rikoj. Kun. Olšauskis, kal
bėdamas apie Lietuvos ap
švietimą, tarp kitko išsitarė: 
“Lietuviu minios švietimui 
yra priešingi rusai, lenkai ir 
mūšy ciciliukai”. Čia tai jau 
jo apsirikta. Juk, atėmus Lie- 
vai spaudą, socijalistai tik ir 
buvo vieninteliais platintojais 
apšvietimo tarp lietuviu mi
nios. Tuom tarpu, kaip Lie
tuvos dvasiškija ir demokra
tija saldžiai miegojo, socija
listai nekartą apsėdavo Lie
tuvos tamsią padangę agita- 
tyviškomis brošiūrėlėmis, ku
riose buvo nurodyta žiauru
mas caro valdžios ir kaip iš- 
siliuosuoti iš po rusu jungo.

Auku “Saulės” namams su
rinkta 2 pilnas skrybėles po
pieriniu. Jončiukas.

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 gražiausiom^ kvietko- 
mis už labai mažą kainą.

NAUJA KNYGA.
Ateinančių metų pradžioje išeis iš 

spaudos mūšy brolio Edmundo pilnas 
raštų rinkinys, išskiriant L. Tolstojaus 
vertimą “Kaip darbo žmonėms išsiliuo- 
suoti”. Raštus sutvarkė ir bijografiją 
parašė L. Gira. Raštų bus apie 10 
spausdintų lapų (160 puslapių), formato 
maždaug panašaus į V. Kudirkos raštus.

Nebeėsant užtektinai spausdinimui lė
šų, raštai išeis prenumeratos būdu. Pre
numeratoriams apsieis 75 c. Išėjus iš 
spaudos kaina bus apie $1.—Užsakymus 
ir pinigus meldžiame siųsti šiuo adresu: 
AL.STEPONAITIS, 745 Glenmore avė., 
Brooklyn, N. Y.

Su pagarba
Apolionija, Aleksandras ir Vytautas 

Steponaičiai.

Pajieškojimai

Pirkite Knygutę

“Apie Atskirimo 
Ženklus”!

Visur matai rašte šitokius 
, . : — ; d ? () “ ” ženklus 
tarp žodžiŲ. Jei nori žinot, 
ką jie reiškia, ir kur juos rei-
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kia statyt, nusipirk minėtą'i 
knygutę, kuri gaunama tik i b

LAISVĖS” REDAKCIJOJ
Kaina 15c.

METINIS

Rengiamas

D. L. K. VYTAUTO
DRAUGYSTĖS

——Atsibus-----

Nusipirkite
NEPAJUDINAMĄ TURTĄ

APSIDRAUSKITE pas

H. J. Bowen
NEP A.l U DIN A Al O TU R K) 

APDRAUDIMO AGENTAS

ir
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A.G. Groblewski
COR. ELM <S: MAIN STS., PLYMOUTH. PA. 

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsių Lietuviškų—Lenkiškų Vaistų

SO. BOSTON, A1ASS.
i! Visus reikalus atliekame teisingai

Telephone 4221-M Oxford.
DR. ST. ANDRZEJEWSKI

Vienatinis Lietuviškas Ir Lenkiškas

DENTIŠTAS
Sugedusius dantis 

pataisome. Skaudan- 
čius išbraukiame be 
jokio skausmo.

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

BOS TON

Nedėlioj, 30 spalio, Bosto
ne buvo Massachusetts val
stijos socijalisty maršavimas 
ir prakalbos Fanuel salėj. 
Maršavime dalyvavo apie 7 
tūkstančiai žmoniŲ, tarp ku
riu buvo ir lietuviai. Moters 
taipgi ėmė dalyvumą marša
vime. Kalbėjo socijalisty kan
didatai į Mass, valstijos urė
dus. Maršavimas ir prakal
bos buvo labai įspūdingi.

Pajieškau savo draugų Konstantino 
Šidlauskio, paeina iš Kauno gub., Ra
seinių pav., Rietavo par., 5 metai kaip 
.Amerikoj, pirmiaus gyveno Smelter, 
Nevada; Antano Bruniaus, Kaunogub,, 
Ras. pav., Rietavos par., 6 metai kaip 
Amerikoj, pirmiaus buvo Franklin For- 
nalce, N.J.; Jurgio Ruliaus, Kauno g., 
Šiaulių pav., jCidabravo par,, Vabalių 
sodž., pirmiau buvo Allegheny, Pa., ir 
Mykolo Žukauskio, Kauno gub., Rasei
nių pav., Rietavo miestelio,5 metai kaip 
Amerikoj, pirmiaus buvo Chicago, Ill. 
Jie patįs arba kas apie juos žino malo
nėkit pranešti šiuo antrašu:

Antanas Gnizinskis
P. O.Box 474, Westville, III.

II Spalio October
Prieš Columbus Day, 1911

DAHLGREN SVETAINĖJ
Kampas E ir Silver Sts.

SOUTH BOSTON, MASS.
Prasidės 7 vai. va are ir trauksis iki 

2-rai valandai nakties.

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

Visus kviečia atsilankyti 
KOMITETAS.

Pajieškau pusbrolio Petro Gerdėno, 
paeina iš Kauno gub., Anykščių par., 
Vikonių sodž. Pavasaryj atvažiavo į 
Ameriką, pirma gyveno E. St. Louis, 
Ill., po No. 501 Illinois avė. Jis pats ar 
kas apie jį žino malonėkit pranešti, nes 
turiu labai svarbų reikalą.

Jurgis Stokus
3464 Auburn avė., Chicogo, III.

Ateinančioj nedėlioj, 8 spa
lio, atsibus koncertas, rengia
mas L.S.S. 60 kuopos, po No. 
376 Broadway. Prasidės 7 
vai. vakare. Įžanga dykai. 
Kas norės pasiklausyti, ma
lonės atsilankyt į minėtą sve
tainę.

Bostono lietuviu rūbsiuviu 
unijos skyriaus 149 atsibus 
metinis susirinkimas utarnin- 
ke, 10 spalio, po No. 339 
Broadway, So. Bostone. Bus 
renkama nauja valdyba.

Gedemino Lietuvių Ukėsų Dr-stė, 
Boston^ Mass., parengė gražų balių 
Ketverge, 12 ci."Spalio (Octo
ber), 1911, (Columbus Day), Svetai
nėje Honor Hall, 730 Washington St., 
BOSTON, MASS. Prasidės 1 vai. po 
pietų ir tęsis iki 12 nakties. Balius bus 
gražus ir iškilmingas su visokiais užbo- 
vinimais. Geriausi muzikantai grąjįs 
visokius lietuviškus ir angliškus šokius. 
Meldžiame kuoskaitlingiausiai atsilan
kyti. Visus kvietia

(82) KOMITETAS.

DRAUGYSČIŲ REIKALAI

Augštojo teismo teisėjas 
Edgar J. Sherman padavė 
gubernatoriui Foss’ui savo 
rezignaciją. Jis turi 77 me
tus amžiaus ir jau 24 metai, 
kaip yra augštojo teismo tei
sėju.

So. Bostono Lietuvių Jaunuomenes 
Ratelio susirinkimas atsibus ateinan
čiam panedėlyj 9 Spalio (October), 
7:30 vai. vakare po num. 339 W. Broad
way, So. Boston, Mass. Todėl, draugai, 
šios draugijos malonėkit atsilankyti,nes 
bus kalbama apie svarbius dalykus.

Sekr. J. Lekavičius.

So. Bostono airiu valkatos 
taip apniko lietuvius, kad 
jau negalima nė gatve per
eiti. Policija visai nesirūpi
na padaryti tvarką. Vertėtu 
patiems lietuviams apie tai 
daugiau pasirūpinti.

So. Bostono Lietuvių Labdarystės 
Draugijos susirinkimas atsibus Seredoje 
4 Spalio (October), 1911 m. po num. 
339 Broadway, So. Boston," Mass.

Užkviečia visus atsilankyti
KOMITETAS.

Didelis Metinis

Iš Bostono važiuoja šimtai 
italu į savo tėvynę, kad pa
dėt kariaut prieš Turkiją. 
North Ende laikomi susirin
kimai ir dedamos aukos. Iš 
Bostono banku italai atsiėmė 
60 tūkstančiu doleriu ir 
ketina įuos pasiusti Italijos 
riumenės sustiprinimui.

Dr-stė Saldžiausios Širdies Viešpaties 
Jėzaus, So. Boston, Mass, parengė di
delį balių ant 12 Spalio (October), 1911, 
svetainėje Minot Hall, 68Ą W. Spring
field St., Kampas Washington St., 
Boston, Mass. Balius prasidės 2 vai. 
po piety ir trauksis iki vėlai nakties.

Norinti atsilankyt ant šio baliaus iš 
So. Bostono turi imt šiuos karus: Rox
bury Crossing arba Dudley St ir važiuot 
iki Springfield St., o ten rasite minėtą 
svetainę. Važiuojanti iš Brightono ar
ba Cambridge paims karą, kuris vežš iki 
elaveiterio, elaveiteriu važiuokit ant 
Dudley St. ir išlipkite ant Northampton 
Stoties; nuo čia, paėję du bloku, rasite 
svetainę.

Nuoširdžiai visus užkviečia atsilankyt
KOMITETAS.

So. Bostonų Lietuvių Atydai.
Barzdaskutis Dominikas Galinis 3 d. 

spalio atidarė pirmos klesos skutinyčią 
(Barber Shop). Kadangi dabar jis turi 
jau net dvi skutinyčias, tai jam pritrū
ko darbininkų. Jeigu randasi iš lietuvių 
geras barzdaskutis, tai atsišaukit. Taip
gi visi So. Bostono lietuviai, kurių tik 
barzdos ir plaukai auga, atsilankykit 
pažiūrėt, o pamatysit, kad jo naujoji 
skutinyčia išrodo kaip bažnyčia. Domi
nikas Galinis yra visiems žinomas lietu- 
įvys, nes priklauso net prie trijų So. Bo
stono draugysčių. Jo naujoji vieta ran
das po šiuo adresu:

DOMINIKAS GALINIS, 
224 Broadway, So. Boston, Mass.

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, 
arba 242 W. Broadway, So. Bsston.

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

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

P1

75c.

10c.
10c.

$3.50 
50c.

25c.
50c.

VIENATINIS LIETUVYS KOSTUMIERIŠKAS

SIUVĖJAS [KRIAUČIUS Bostone

LAISVES” SPAUSTUVE
ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS DARBUS GRAŽIAI, GREITAI IR PIGIAI.
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Perkant žiūrėk, kad buti£ ta marke, 
o gausi teisingai.

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

1 fcefcefcefcesefeefcGfce.S'tefeeeeexei*
i o
K

i (2)
JU
e)
K
<2)

i &
I O

d 
d 
o
& 
e)

<21 a
ę

F. STROPIENE
Pabaigusi kursą Womans /Medi
cal College, Baltimore, Md.

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

OFFISAS RANDASI:
30 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.

Siuvu Visokius SIUTUS, OVERKOTUS ir visokius rublis.
Kiekvienam pritaikau pagal jo norą ir pasiuvu pagal naujausią madą. 

Išplaunu, išvalau, išprosinu ir sutaisau senus vyriškus ir moteriškus rubus. 
1 )arbą gvarantuoju.

Kas užsisakys dabar pas mane siūlą arba overkotą, tam duosiu dovanų 
1 dol. vertės knygų. Abelnai visiems savo kosl.umeriams duosiu dovanas. 
Taigi, gerbiamieji lietuviai, be ką einat ten, kur negalit lietuviškai susikal
bėti ir išreikšti, kokią drapaną jus noriCsiuti, ateikit pas mane, o aš atliksiu 
visokį darbą pagal jūsų tikrąjį norą ir daug pigiaus už kitus.

Visiems mano koslumeriams, kurie gyvena sale Bostono", apmoku kelio
nės lėšas, jeigu jos nėra augščiau 1 dol.

JULIUS BUKANTIS
77 A Endicott Street • Boston, Mass.

PAGARSINIMAS.
Kiekvienam yra reikalingi kaklaryšiai 

(naktaizos), o aš turiu jų naujausios 
mados ir dailiausių išdirbimų vaikinams 
ir merginoms, padarytų iš geriausio šil
ko įCheney Silk); išaustos įvairių kole- 
rių ir mainomos išžiūrės. 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.

TEATRAS IR ŠOKIAI.
L.S.S. 71 kuopa 

ir linksmą vakarą 
(Oct.) 1911 m., 
GURDY HALL, 
bridge, Mass, 
landą vakare. Bus lošiama 3 veikmių 
Br. Vargšo drama “ŽMONES”. Tai 
yra viena iš puikiausių dramų, tik ką 
išėjus iš spaudos ir pirmą kartą stato
ma ant scenos Amerikoj. Po teatrui 
bus šokiai, lekiojanti krasa ir kitokį žai
slai. Muzika grajįs lietuviškus ir an
glišku^ šokius. Salė yra paimta viena 
iš geriausių Cambridge’iuj. Meldžiame 
atsilankyti ant šito pasilinksminimo, o 
vakarą praleisite linksmiausiai. Pelnas 
visas yra skiriamas apšvietus reikalams. 
Salės durįs bus atidarytos 7:15 val.vak. 
Įžanga 25c. ir 50c. Širdingai visus už
kviečia KOMITETAS.

parengia iškilmingą 
Subatoj, 7 d. Spalio 
svetainėje HURD Y 
65 Sixth st., Cam-

Teatras prasidės 7:45 va- 
Bus lošiama 

“ŽMONĖS”.

25c.
50c.

ir $1.00
Egiutero No. 1. 
Egiutero No. 2. 
Žmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mestis - 
Trejanka 
Linimentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Balsamas 
Antylakson dėl Vaikų 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių 

,, nuo Kirmėlių dėl suaugusių
Vanduo nuo Akių Skaudėjimo -

(š Ugniatraukis -
" Skilvio Lašai - - - -

Gyduolės užlaikymui Viduriavimo 
ir Kruvinosios -

“Uicure” arba gydymas 
Reumatizmo -

Gyd. dėl nemalimo Pilvo -
Milteliai apstabdymui

Galvos Skaudėjimo 
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 - - -
Švelni n toj as 
Kraujo Valytojas - - -
Nervų Ramintojas -
Egzema arba Odos Uždegimas 

pas Vaikus - - -
Groblevskio Pleisteris 

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

abelnai Skausmo ir Škorbuto 
Gyduolės ir Mostis nuo Parkų 

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

25c., 50c
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NAUJA LABAI ŽINGEIDI KNYGA 

“Meilės Karštligė” 
Mintįs ir prilyginimai apie dabartinį j 
supratimą meilės. Labai naudinga Į 
kiekvienam, o ypatingai jauniems: mer
ginoms ir vaikinams.
Gaunama pas:
J. STROPUS JO West Broadway

SO. BOSTON, MASS.

Ji
2) 
K

Tel. 1990 Roxbury
DR. M. J. KONIKOW

548 Warren Street 
Prieš Elm Hill Ave.

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

Nedaliomis 2-4 P. M.
Kalba rusiškai, vokiškai ir 
liškai.
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SENIAUSIAS RUSIŠKAS

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,

Užlaikom didelę

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.

TIEMS Į AMERIKĄ IR S2.2 Washington Street
BOSTON, MASS.

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

VADOVAS KELIAUJAN-

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.

261 W. Broadway, So. Boston, Mass.

ĮDEK LAIŠKAN VIENĄ DOLERĮ, 
ir užrašyk adresą: 
New York, N. Y., 
siuntinėsime naują 
pos ir pajuokos 
“Tarka”, iš kurio 
amžiui.

“TARKA”, Box 895, 
tai per visus metus 
paveiksluotą pašai- 
menesmį laikraštį 
turėsi juokų visam
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Saldumynų (kendžių).
S. W. WILLIAMS, Reg. Phar.

Kam. Broadway Ir Dorchester Ave., So. Boston

LIETUV1ŠKAI-LENK15KAI-RUS1ŠK AS

Vienatinis mus tau- 
TT,. • „,t - „ . > i tos Medicinos Profe-Uzląikome Cigarų, Sodos ir Visokių Į sorius Massachusetts 

,1.-^ Atsilankykite! |steite-

VIENINTELE SĄKROVA

Ruskos Degtines.
Kurie tik rengsite Balius arba vestu

ves, atsišaukite pas mus, o męs prista
tysime Jums už olselio prekes visokių 
gardžiausiu gėrymų 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 

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

Neužmirškit musų adresų Ir vardui 
Eit tik dvi minutos nuo South Station.

Atsilankykit visi.
Su pagarba ST. MATCHUS.

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

50c. 
10c. 
35c. 
25c. 
25c. 
25c. 
50c.

$1.00

$1.25

25c.
25c.
25c.
50c.
15c.
25c.

$1.00

$1.25

$2.00
$2.00

$50

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 Gyuuoles, kurias męs gvarantuo- 
jame. Rašykite šiuo antrašu:

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

Telephone Fort Hill 504

ADVOKATAS
ATLIEKU VISOKIUS REIKALUS

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

Kalbu

Jau arti 18 
metų, kaip aš pasek
mingai gydau ir at
lieku operacijas. Te
myli!!! Neik jieškot 
manę į aptieką ant 
kampo po mano ofisu, ,bet lipk vienais 
trepais augštyn iš num. 7 Parmenter St. 
Durys mano ofiso nuteptos baltai, o vir
šui jų ant lentos didelėm raidėm parašy
ta “Lenkiškas Daktaras”. Offiso va
landos: nuo 9 iki 11 ryto, nuo 1 iki 2 po 
piet ir nuo 6 iki 9 vai. vakare.

DR. AL ZISELA1AN
7 Parmenter St., Boston, Mass. 

Telephone Richmond 1967-R.

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

Nauji Rudenio Drabužiai
Rūbai yra jau gatavi

Gaunami 25% pigiau kaip mieste pas

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

>LitIn Boston, Mass.

Kataliogas Visiems Dykai!
Kožnas žmogus mokantis skaityti 

privalo turėti musų Kataliogų, kuriam 
atras daugelį visokių daiktų. Musų 
Banka priima pinigus užčedyjimui ir 
moka u-tu procentų. Siunčia pinigus 
ir parduoda laivakortes į visas dalis 
svieto, pigiaus kaip kiti. Spaudinam 
visokius drukoriškus darbus greitai, 
gerai ir pigiai. Reikalaudami kata- 
liogo prisiųskite 2C markę ant adreso:
GEO. A. PUFAUSKY & (S

2342 SO. LEAVITT ST. CHICAGO, ILL.

"NoWork-NoPa/ 
The Workingman’s 
Problem

lietuviškai 
lenkiškai 
rusiškai 
latviškai

Morris Katzeff
294 Washington St.

Room 738 BOSTON, MASS

Jei norite nusiimt gražią

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 grupų, susi
rinkimų, piknikų ir ką tik galim nuimt 
su mus didele Kamera. Atsilankydami, 
atsineškite šį apgarsinimą, o nuleisime 
pigiau." Neužmirškite antrašo:

FALK PHOTO 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- 
koriusK. ŠIDLAUSKAS.

EDVARDAS DALY 
Savininkas

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

męs prisiusime gyduoles per expresą.

ZENONAS BUDRECKIS ’
KOSTUM1ERIŠKAS KRIAUČIUS

SAMPALUS SIUNČIU UŽ 15c. 
$1.00 VERTES.

Kas prisius J5c. uždengimui persiun
timo lėšų, tas apPaikys 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, perstatant] 
puikią merginą bei vaikiną, su auksuotu 
frėmuku. Minėti dalykai yra vertės 1 
dol. Gera proga štorninkams, agentams 
ir visokiems perkupčiams. Reikalauju 
agentų. Atsišaukit tuojaus.

L. J. CECHUS,
Box 382, = - Vancouver, Wash.

Jis tik jseirino šaltį ir paskui 
turėjo gulėti per savaites

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

Richter’io Congo Pillės yra geros nuo 
viduriu sukietėjimo. 25c. ir50e. J

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

LAIVAKORTĖS
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ZENONAS BUDRECK1S
222 W. Broadway, So. Boston, Mass.

24 AMES ST., MONTELLO, MASS.
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Gaunam laiškus nuo kostumerių, kodėl negarsinam laivakorčių prekių 
atvažiavimui ir išvažiavimui, taigi dabar gavom žinią nuo laivų kompani
jų, jog laivakortes atpigo. Atvažiuojant iš Tilžės per Rotterdamą iki 
New Yorko prekiuoja $42.40, Eydkuhnų $42.55, Bajorų - $42.90, Rotter- 
damo—$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 Angliją į 
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, nė mažo. Norintiems apsigyvent toli Amerikoj nuo lai
vų prieplaukų galima išpirkt tikietą, kur tik nori. Reikalaudami daugiau 
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, Rotterdam© laivai išplaukia kiekvieną 
utarninką; prekė į Rotterdamą $33.00 Laivai į Antwerpą kiekvieną su- 
batą; prekė $33.00. Laivai į Liepojų pro Angliją išplaukia kiekvieną 
subatą; prekė $38.70.

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

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 j Jungtines 
Valstijas; kiek kokios žemės pinigai turi vertės,tai prisiųsk po žemiau pa
duotu adresu 15c., o aplaikysi apie tai kngelę.
Čia ir PINIGUS jums pasiunčia j visas pasaulio dalis greitai ir pi-’ 
giau negu kur kitur. Važiuojantiems Lietuvon parūpinu guberskus paš- 
portus, taipgi ir atvažiuojantiems jokios baimės nėra pereit rubežių 
(gronyčią). Važiuojančius patinku ant stočių Bostone ir New Yorke, 
nes aš užlaikau 2 offisu. Norėdami Pinigų siųst ir pirkt Šifkorčių, pra
šykit aplikacijos, pridedami už 2 c. stempą iš jums artimiausio offiso.

GEORGE BARTASZIUS 
261 Broadway, 5Š8W. BroomeSt 
SO. BOSTON, MASS., NEW YORK CITY,N.Y


