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PRANEŠIMAS.
Linksma mums yra praneš

ti, kad jau nuo 14 lapkričio 
š. m. “Laisvė” pradės eit du 
sykiu sąvaitėj. Liriksma to
dėl, kad galėsime užganėdin
ti savo gerbiamųjų skaityto
ju troškimą. Pagarsinus apie 
“Laisvės” išėjimą du sykiu 
sąvaitėj, šimtai laišku prisių
sta su užuojautos ir džiaug
smo išreiškimu. Turime per- 

' prašyt tulus skaitytojus, ku
riu laišku dėl vietos stokos 
negalėjome patalpinti, nors 
buvo reikalauta. Pasirodė, 
kad mūsų skaitytojai yra tiek 
tobuli ir tiek rūpestingi ir 
žingeidus, kad jie nori maty
ti pasaulį aiškesniame per
statyme, negu galėjo atlikti 
iki šiol lietuviu laikraščiai; 
skaitytojai neužsiganėdina 
jau kas septintą dieną paduo
tomis žiniomis, nes gyveni
mas taip greit keičiasi, taip 
daug jame įvyksta kas diena 
svarbiu nuotikiu, kurie rei
kalauja žmonių atydos, pasi
darbavimo tuoj,--jog atsira
do būtinas reikalas išleisti 
nęrs porą sykiu sąvaitėj laik
raštį, kad žmonės galėtu 
greičiau ir aiškiau matyt pa
saulio gyvenimą ir pavartot 
savo jiegas jo nukreipimui 

. I gerąją pusęx___
Kadangi “Laisvės” forma

tas nesimainys ir du sykiu jai 
išeinant, tad joje tilps dau
giau žinių, platesnės žinios, 
negu kituose laikraščiuose.

Be to, lietuviu tarpe išau
go nemažas žmonių skait
lius, pasiryžusiu nuolatos la
vintis, norinčiu sunaudot liuo- 
są laiką savęs kultūrizavi- 

- mui. Du sykiu sąvaitėj atei
nantis laikraštis juos dar la
biau pririš prie kultūros dar
bo; jie atras’du sykiu dau
giau lekcijų, negu viename 
laikraščio numery j. Žodžiu 
sakant, “Laisvė” atneš nau
dos du sykiu tiek skaityto
jui, kiek pirma nešė.

Męs tikime, kad kiek
vienas gyvesnis, jautresnis, 
protingesnis ir darbštesnis 
lietuvis pasiskubįs užsirašyt 
šitą laikraštį.

Męs pasitikime, kad mūsų 
gerbiamieji skaitytojai umu 
laiku subruzs, kad dar labiau 
padauginti “Laisvės” skaity
toju skaitliu ir palengvinti 
mūsų darbą. Męs dedame jie
gas jūsų, skaitytojai, labui, 
—padėkite ir mums.

Nors norima buvo palikt 
tą pačią prenumeratos kainą 
ir toliau, vienok pasirodė, 
kad turėsime imti 2 doleriu 
nuo metiniu skaitytoju ir 1 
dol. nuo pusmetiniu. Vienok 
kas užsirašė iki šiol ir kas už
sirašys iki 14 lapkričio, tas 
gaus visą metą už 1 dol. 50c. 
Vadinasi, tas 50c. pelnys.

Nelaukite nė dienos. Bū
kite žmogumi, kuris intere
suojasi pasaulio gyvenimu ir 
kultūrizuoja pats save.

Daugiausiai męs pasitiki
me ant mūsų skaitytoju, ku
riems dabar, kada prasidėjo 
visokios sueigos, yra gera 
proga rinkt naujus skaityto
jus.

Męs savo užduoti atliksime 
kaip galint geriau. Tam tik
slui turime jau tūlą skaitliu 
apmokamu sandarbininku.

“Laisvės” Leidėjai.

AMERIKOJ.
Vaisiai pabrango.

Chicago, Ill., 13 spalio.— 
Kadangi visokio maisto kai
nos kįla, tad artimoj ateityj 
ir vaisiai dėžėse (kenuose) 
pabrangs: tos dėžės, už ku
rias dabar mokama po 10c., 
bus po 15c., o tos, ką dabar 
po 15c., bus po 20c.
Panamos kanalo atidary= 

v mas.
Salem, Ore., 13 spalio.— 

Prezidentas Taftas prižadėjo 
Oregonos didmiesčio gyven
tojams leisti per Panamos 
kanalą pirmiausiai laivą 
“Oregon”. Kanalas būsiąs 
užbaigtas labai greitai.

Krasą apiplėšė.
South Hadley, Mass., 11 

spalio.—Čia vagiliai įsilaužė į 
krasą ir, sudaužę spintą, pa
ėmė 2,500 doleriu pinigais ir 
stampomis. Policija jieško 
vagiu, bet kol kas nesuranda.

1398 mailes orlaiviu.
Marshall,Mo., 12 spalio.— 

C. P. Rodgers išlėkė iš New 
Yorko 17 rugsėjo, kad per- 
lėkt per visą Amerikos kon
tinentą. Vakar jis pralėkė 
pro Kansas City. Jo kelionė 
jau siekia 1398 mailes. To
kiu būdu Rodgers nulėkė 
kur kas toliau, negu Atwood 
yra nulėkęs, nes pastarasis 
yra pralėkęs tik 1265 mailes. 
Laikraščiu leidėjas W. R. 
Hearst buvo paskyręs 50,000 
doleriu tam, kas į 32 dieni 
pralėks skersai Ameriką. Nė 
vienam orlaivininkui tai ne
pasisekė padaryt, vienok 
Rodgers nepaiso, kad neišloš 
dovanos ir lėks iki Los Ange
les, kad parodyt, jog jis gali 
perlėkt skersai Ameriką.

Atmainos Kalifornijoj.
San Francisco, 14 spalio.— 

Pastaraisiais rinkimais iš
rinktasis gubernatorius ir 
progresyviškoji legislature 
įvedė Kalifornijos valstijoj 
žmonių inicijatyvą, referen
dumą ir atšaukimą. Atšauk
ti galima ir teisėjus. Pietinė 
valstijos dalis balsavo už mo
terų lygias tiesas, tik Šiauri
nė dalis balsavo prieš. Kol 
kas moterims dar nesuteikta 
lygios tiesos, vienok valdiniu- 
kai darbuojasi, kad jos liktu 
pripažintos žmonėmis. Nu
balsuota įvest uždraudimą 
geležinkeliams imt neapru- 
bežiuotas mokestis ir dauge
lis kitu smulkesniu ' atmainų 
padaryta. Amerikos vakarai 
labiau progresuoja, negu ry
tai.
Krasos nešuliai Panamoj.

Washington, 13 spalio.— 
Generališkasis krasos virši
ninkas skelbia, kad su Pana
mos respublika likosi padary
ta sutartis apie krasos nešu
lius. Nešuliai galės būti siun
čiami į ten ir į Ameriką už 
12 centu už svarą ir nebūsią 
priimami sunkesni, kaip 11 
svaru.

Moters laimėjo.
San Francisco, 15 spalio.— 

Kalifornijos moters susilygi
no tiesose su vyrais. Jos gavo 
tiesą balsuoti visuose rinki
muose. Ju laimėjimas suju
dino ir kitu valstijų moteris 
darbuotis už lygias tiesas.

Pavogė inžinierių.
Havana, 14 spal. —Santia- 

goj piktadariai užpuolė ant 
išpaniškai-amerikonišku ge
ležies kasyklų, kad pavogti 
perdėtinį Jennings’ą Cox’ą ir 
inžinierių Aguilerą. Po šau- 
dymosi pagautas inžinierius. 
Piktadariai reikalauja 2,000 
doleriu už inžinieriaus paliuo- 
savimą.

Broliai susišaudė.
Lawrence, 13 spalio.—Ant 

Oak gatvės sirijiečiu krautu
vėj pasigirdo šūviai. Subėgo 
keletas žmonių ir atrado be- 
sišaudant tris brolius, kurie 
laikė krautuvę. Mat, Nika- 
lojus Khoury reikalavo, kad 
broliai atiduotu jam jo dalį 
—400 doleriu, kurie buvo pel
nu iš krautuvės. Broliai suti
ko atiduot tik tuomet, jei jis 
grįžš į tėvynę. Iš to kilo vai
dai. Nikalojus išsitraukė re
volverį ir šovė į brolį. Kitas 
brolis šoko jį gelbėti ir paleido 
šūvį į Nikaloju- Tas nenusi
leido. Tokiu būdu visi trįs li
ko sužeisti ir nugabenti į li- 
gonbutį.

Streikas.
Lawrence, 12 spal.—Vie

tinėj “Arlington” audinyčioj 
sustreikavo 600 vilnų šukuo
toju ir šuku taisytoju. Rei
kalauja jįe pridėt 10 procentą 
prie dabar gaunamos algos.

McNamarų byla.
Los Angeles, 13 spalio. 

Broliu McNamarų byla jau 
prasidėjo. Išrinkti liko pri
siekusieji teisėjai, kuriuos 
examenavo advokatai, Burn- 
so šnipu agentai ir apkaltin
tųjų pusė. Valstija stato iš 
savo pusės apie 20 advokatu 
ir šnipu. Šnipai tiek įsidrąsi
no, kad vis naujas ir naujas 
kaltybes išmislija ir užmeta 
ant McNamarų. James Mc
Namara yra linksmas ir nuo
latos šypsos, kada šnipai me
luoja.

z Audra Mexikoj.
Mexico City, 12 spalio.

4 spalio prasidėjo baisi audra 
vakariniame Mexikos krašte 
ir siautė gana ilgai. Šimtai 
žmonių žuvo ir blėdies pada
ryta už šimtus tūkstančiu do
leriu.
7 užmušti ant geležinke= 

lio.
Omaha, Neb., 15 spalio. 

10 myliu atstume nuo čia su
sidūrė pasažierinis Missouri 
Pacific trūkys su tavoriniu. 
7 žmonės liko užmušti ir 22 
sužeisti, 4 iš ju mirtinai.
Pačią pririšo prie medžio.

Patchogue, L. L, 15 spa
lio.—Daktares W. Charles 
Willis išvežė automobilium 
savo pačią į girią ir pririšo ją 
prie medžio. Policija spėja, 
kad jo norėta nužudyti, o 
mediciniškas tirinėjimas pa
rodo, buk jis išėjęs iš proto. 
Daktaras suimtas ir laiko
mas kalėjime iki teismo.

8=nios darbo valandos.
Lynn, Mass., 16 spalio.

Lynno kurpiai vėl reikalauja 
8-niu valandų darbo dienos. 
Tūlas skaitlius streikuoja. 
Nekurie darbdaviai buvo pri
pažinę 8-niu valandų darbo 
dieną, vienok savo konferen
cijoj pripažino, jog tai perdi- 
delis nusileidimas prieš dar
bininkus, ir pasiryžo kovoti. 
Kuomi užsibaigs kova, paro
dys ateitis.

UŽSIENY.!.
Kare tarp Italijos 

ir Turkijos.
11 spalio žinios skelbia, kad 

turkai bandė vėl atimti Tri
polį nuo italu. Jie padarė du 
užpuolimu ant miesto, vienok 
liko atstumti į kalnus. Pir
mą užpuolimą jie padarė ank
sti vakare, bet liko lengvai 
nuvaryti. Antras užpuolimas 
prasidėjo ryte ir buvo kur
kus smarkesnis. Mat, turkai 
žino, kad atplaukia į Tripolį 
Italijos armija, todėl sten
giasi atgauti Tripolį prieš jos 
pribuvimą.

Turkai ir arabai panešė di
delius nuostolius auose dvie
juose užpuolimu'oše.

12 spalio Italijos transpor
tu laivynas atplaukė į Tripo
lio uostą ir liko iškilmingai 
sutiktas Italijos karišku lai
vu. Ant transportu atvežta 
armijos ir artilerijos kariu- 
menė, sanitarai, amunicija ir 
maistas. Viskas liko iškrau
ta iš laivu gana greitai.

Kariški Italijos laivai uoste 
ir daugelis namu Tripolio 
mieste liko papuošta Italijos 
vėliavomis.

13 spalio Italijoj kariume- 
nė pasijudino už Tripolio mie
sto ir atakavo turkus kalnuo- 
se. Konstantinopolio laik
raštis “-Subah” rašo, kad 
šiame mūšyj kritę negyvais 
ir sužeistais 1600 italu ir ju 
kariumenė turėjusi pasi
traukti.

Turkijos valdžia įsakė, kad 
į 24 valandas visi Italijos ko
respondentai išsineštu iš Kon
stantinopolio!

Turkijoj organizuojama 
draugija, kuri ves ekonomiš
ką karę prieš Italiją. Ata
manams paduota pasirašyti 
deklaracija, kuria leidžiama 
užgriebti visas italu pramo- 
nijos šakas Turkijoj. Italijai 
apskelbtas pilnas boikotas ir 
jos tavoru niekas iš turku ne
perka.

Šiandien pranešta, kad prie 
Juodkalnijos rubežiaus Tur- 

I kijos kareiviai turėję susirė
mimą su Juodkalnijos kariu- 
mene. Turkijos rubežiniai 
sargai užpuolę Juodkalnijos 
sargus, kuriu likę užmušta 
12, o turku 3.

14 spalio praslinko be žy
miu susirėmimu. Didelis ara
bu skaitlius sugrįžo į Tripo
lį ir prisiekė italams būt išti
kimais. Pasakojama, kad ar
ti Beri Adum randasi 2,000 
turku, pasiryžusiu laikytis 
iki galo. Italijos orlaiviams 
daromos bombos, kurios bus 
mėtomos į kalnuose besislap
stančius Turkijos kareivius.

Turkija išleido įsakymą, 
kad laivai, vežanti maistą į 
Tripolį, būtu konfiskuojami. 
Prieš tokį Turkijos pasielgi
mą protestuoja Rusija ir Ang
lija.

Revoliucija Chinijoj.
Pekin, 13 spalio. —Po ilgu 

politišku kovu Chinijos suki
lėliams pasisekė įsteigti savo 
valdžią Hu Peh provincijoj, 
kuri dabar sparčiai mobili
zuoja kariu menę, kad galuti
nai prašalint senąją valdžią. 
Dabar Chinijoj yra dvi val
džios.

Visu šalių laivai atplaukė į 
Chinijos uostus ir išleido sa
vo kariumenę saugoti ateiviu 
gyvastį ir turtą. Ją koman
duoja Japonijos admirolas 
Kawashima.

Ministeriu kabineto nariai 
skelbia, kad Pekino garnizo
nas ir visi didesni kariumenės 
skyriai esą apimti revoliuci- 
j on iškurnu.

Senosios valdžios kariume
nė ir sukilėliai pradėjo bai
sias skerdynes Hu - Peh pro
vincijoj.

į miestą Hankow praneša, 
kad Hu Peh provincijoj yra 
žudomi vyrai, moters ir vai
kai, paeinanti iš imperato
riaus giminės. Sukilėliai pa- 
liuosavo visus kalinius Han- 
kowe, apginklavo juos ir pa
statė veikti prieš valdžią.

Chinijos valdininkai ran
dasi didelėj baimėj ir gal tu
rės kreiptis į kitu šalių val
džias, kad juos išgelbėtu, jei 
sukilėliai patrauks dar toliau 
į šiaurę.

į Šanghai ir Hankow uos
tus atplaukė Rusijos ir Japo
nijos kariški laivai, kad ap
saugot savo piliečius.

Visi valdiški namai mies
tuose Han Yang ir Wu 
Chang liko sunaikinti.

Bijoma, kad Pekino kariu
menė nesukiltu, nes tuomet 
liktu pasiektas ir_ imperato
riaus rūmas.

Ministeriu pirmininkas įne
šė ir liko nubalsuota paskirti 
4,000,000 doleriu samdymui 
didesnio kariumenės skait- 
liaus ir mokėjimui augštes- 
niu algų tarnaujantiems joje.
Sukilėliais vadovauja Hwine 

Shing. Paskirta didelė suma 
pinigu tam, kas jį užmuš ar
ba suims.

Moteris šnipas.
• Leipcig, Vokietija, 13 spa
lio.—Čia liko suimta jauna 
Francūzijos mokytoja, pana 
Reinee Theuron ir pasodinta 
į kalėjimą ant 6 mėnesiu. Ją 
kaltina už šnipinėjimą apie 
Vokietijos kariumenės stovį 
ir sekretus.

Ministeris pasimirė.
Vienna, 13 spalio.—Užsie

nio reikalu ministeris kuni
gaikštis Achrenthal pasimirė 
šiandien.
Murinai sumušė išpanus.

Paryžius, 13 spalio.—Atė
jo žinia iš Oran, Algerijos, 
kad arti miesto Zeluan muri
nai užpuolę Ispanijos karei
vius ir smarkiai sumušę. Is
panai turėjo bėgti, palikę 
daugelį negyvu.

Japonijos orlaivis.
Londonas, 15 spalio.— Čia 

gautas užsakymas padaryti 
tam tikras siuvamąsias maši
nas orlaiviu daliu susiuvimui. 
Japonija jas užsakė, nes ji 
daro dabar milžinišką orlai
vį, turintį 600 pėdu ilgio, ku
ris bus didesnis už visu ki
tu šalių orlaivius. Matyt, Ja
ponija ruošiasi sekančią karę 
vest ore.

Atgaleiviai nerimsta.
Lisbon, 12 spalio.— Portu

galijos atgaleiviai, norėdami 
sugrąžinti monarchiją, dar
buojasi visom pajiegom. Da
bar jie pradėjo veikti net 
Portugalijos kolionijose. Taip 
Azorese ant salos San Mig- 
nel jie iškabino savo vėliavą 
ir respublikos valdžia turėjo 
pasiusti kariumenę ju numal
šinimui.

RUSIJOJ.
Nesimeldė užStolypiną.
Caricine Stolypino mirtis 

ant Iliodoro nepadarė jokio 
įspūdžio: jis kaip buvo Stoly
pino ir policijos priešu, taip 
ir liko. Pamaldų už Stoly- 
piną Iliodoras ne tik pats ne
laikė, bet ir kitiems savo pa
valdiniams vienuoliams . už
draudė už Stolypiną melstis.

Kartą pamatęs vienuolyno 
cerkvėje stovint policistus, 
Iliodoras liepė savo pasekė
jams išmesti juos, ką tie ir 
padarė.

Caro atsilankymas.
Sevastopolyje dėlei caro ap

silankymo vietinės valdžios 
dovanota daugeliui pinigiš- 
kos bausmės ir paleista ad- 
ministratyviškai pasodinti 
kalėjiman.

Žemės drebėjimas.
Viernij mieste rugs. 21 d. 

buvo jaučiama smarkus že
mės drebėjimas. Ant dau
gelio namu sutrūkinėjo tin
kas.
Automobilių lenktynės.
Tarp Peterburgo ir Sevas

topolians rugs. 20 d. prasi
dėjo automobiliu lenktynės, 
kuriose dalyvauja apie 60 
automobiliu. Tarp Peterbur
go ir Sevastopoliaus 2086 ver
stai, iš kuriu apie 1300 vers
tu plentais ir apie 750 v.pap- 
rastais keliais prisieis važiuo
ti.

Laikraščių pabaudos.
Peterburge konfiskuota No. 

247 laikraščio “Petersb. 
Herold” už rugs. 6 d. Redak
torius patrauktas teisman. 
Maskvoje miesto viršininkas 
nubaudė ant 600 rub. “Ut- 
ro Rosii”, “Ruskija Viedo- 
mosti” ir “Golos Moskvy” už 
atskaitą kalbos prof. Sebskio, 
kuri buvo pirmame posėdyje 
neurapoatologu ir psichiatru 
suvažiavimo.

Nepasisekė.
Nukritęs palei Lomžą, Sci

pio de Kampo pagrįžo Var- 
šavon ir atgabeno čia savo 
aplaužytą aeroplaną. Patai
sęs jį, ketina vėl iš naujo pra
dėti savo kelionę į Peterbur
gą.

Didelė byla. \
Anądien apskričio teisme 

buvo nagrinėjama kokio tai 
grapo Ronikero byla, kaltina
mo savo švogerio užmušime 
dėl gobšumo. Byloje dalyva
vo daugybė liudininku. Da
lykas taip buvo supintas, kad 
byla tęsėsi net 16 dienu. Gra- 
pas Ronikeras nuteista 15 me
tu sunkiems darbams ir ap
gyvendinti ligi mirsiant Sibe- 
rijoje, atimant visas teises.

Augštosios mokyklos.
Dorpato universiteto rek

torius profes. Passek’as su
lig savo prašymo paliuosuo- 
tas nuo tarnystės.

Peterburge skaitė pirmą
sias lekcijas fiziškame uni
versiteto institute prof. Stan- 
kevič, atkeltas į vietą prasi
šalinusio prof. Umov’o. Lek
cija prasidėjo ir baigės triuk
šmu. Studentai išėję į audi
toriją buvo apsiausti polici
jos, kuri norėjo iuos surašyti, 
bet rektoriui paliepus nebuvo 
rašomi.

LIETUVOJ.
VIRBALIS (Vilkav. pav.). 

Rugsėjo 25 d. keturi įkaušę 
vyrukai atėjo pas Kibeikiu 
kaimo ūkininką Sabaliauską 
ir ant kiemo pradėjo rėkauti. 
Šeimininkas išėjo iš grįčios 
ir paklausė, ko jiems reikia. 
Piktadariai tada šoko prie jo 
mušti, bet šis nubėgo į kloji
mą ir ten užsidarė. Pikta
dariams besilaužiant į kloji
mą, išbėgo senelis tėvas gel
bėti žentą. Piktadariai tada 
užpuolė jį ir taip sunkiai su
mušė, kad šis nustojo žado, 
o už poros dienp pasimirė. 
Senukas turėjo 75 metus am
žiaus ir buvo labai doras žmo
gus. Trįs piktadariai jau su
imti.

VILNIUS. Javu der
lius Lietuvoj. Iš vyriau
sybės surinktųjų žinių matyt, 
kad javu derlius Lietuvoje 
šįmet tik vidutinis. Gal, daug 
geriau būtu užderėję javai, 
jei ne taip sausa būtu buvu
si vasara ir jei laiku būtu lie
tus palijęs. Tečiau Kauno 
gubernijoj javu derlius visgi 
buvo apygėris, Vilniaus gi 
gub. truputį menkesnis, kaip 
Kauno gubernijoj. Tik vie
tomis vasariniai javai Kauno 
gub. ir žieminiai javai Vil
niaus gub. labai lengvi.

TAURAGĖ (Ras.' pav.). 
Laikinis karo teismas Tau
ragėje per posėdį rugsėjo 25 
d. nagrinėjo pasienio karei
viu Simano Staščuko, Dovido 
Bareto ir Nikitos Siemeniu- 
tos bylas dėl prasižengimu, 
padarytu tarnystėje. Išklau
sinėjęs liudytojus, teismas 
pasmerkė Staščuką 3 su puse 
metams areštantu rotosna už 
tai, kad perleido per sieną 
kontrabandą; Bareta už pa
sišalinimą iš sargybos ir iždo 
turto eikvojimą vieniems me
tams baudžiamuju batalijo- 
nan; tą patį Baretą ir Sieme- 
niutą, kaltinamuosius už ap
gavimus, išteisino.

AUGŠTOJI PANEMUNĖ 
(Suv.gub.). Rugsėjo 19 d. 
pasikorė iš Šančių K. Č., iš
buvęs 5 metus Amerikoje. 
Būdamas Amerikoje siuntė 
pačiai pinigus. O parvažia
vęs nerado pinigu, tik vietoj 
ju rado du vaiku. Kalbama, 
būk jis dar parsivežė tūk
stantį rubliu ir padėjęs juos 
pas brolį, kuris užsigynė. 
Tada nuėjo į buvusio dvaro 
sodą ir ant petnešų pasikorė.

VARNIAI (Ras.pav.).Mie
stelis neperdidelis, iš senu 
senovės plačiai Lietuvai žino
mas. Pirma buvo čia semi
narija, žemaičiu vyskupo so
stinė, paskui jos vietoj pali
ko cerkvė ir kazarmos, o da- 
bar, kazokams išsidanginus, 
visi tie namai tušti stovi ir 
riogso su išdaužytais langais, 
visiškai apleisti. Visas mie
stelis nelabai švarus. Žmo
nių susipratimas labai žemai 
čia stovi. Iš laikraščiu dau
giausiai skaitomi “Šaltiniai”, 
be to labai mėgiama lenku 
kalba. Traktierių ir aliniu 
irgi netrūksta. Yra ir var
totojų draugijos sankrova, 
kuriai sekasi neblogiausiai. 
Tik ir joje ponaičiai ir pane
lės mėgsta užkalbint lenkiš
kai.,.
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kas senesnis, negu 6 tūkstan- j jie turgj-0 tik akmenį ir

Pagalvokite, kaip žmoniy

dar

nuo

*

g.

ka valanda ilgame pasaulio 
amžiuj, kuris seniai jau gy
vavo prieš žmogaus atsira
dimą.

—Tu 
sigailėti 
mesti.

—Žinai ką, Rožyte?
—Nežinau.
—Man žmonės pasakoja, 

kad tu su vaikinais bučiuo- 
jies.

—Ir tu, mama, klausai, ką 
kas pasakoja?

—Žinoma, aš turiu klausyt, 
nes pati negaliu pastebėt. 
Juk prie mano akiu taip ne
darysi.

—Nemanyk, mama, kad 
aš nesuprantu, kas yra tie 
bučkiai. Jei mergina nenori 
pasirodyt esanti nupuolusi 
doriškai, ji būtinai apsisau
gos nuo tokiu dalyku. Aš tik
rai žinau, kad tas merginas, 
kurios nebrangina savo buč
kio, vaikinai skaito žemomis, 

-nupuolusiomis doroj ir ne tik 
ju neveda, o ir guodoti neno
ri. Ir jie turi tiesą, nes nė 
viena dora, save guodojanti 
mergina nemėtys savo buč
kiu.

—Bet ką tie bučkiai reiš
kia, kad juos taip brangina 
žmonės?

—Tuoj aš tau paaiškįsiu, 
mama. Senovėj motinos mai
tino savo jaunus vaikus iš 
burnos: pačios sukramtydavo 
maistą, o paskui pridėdavo 
savo lūpas prie vaiko lūpų ir 
leisdavo maistą į jo burną. 
Paskui įėjo į paprotį, kad ir 
suaugę žmonės, norėdami pa
rodyt savo didelį prisirišimą 
prie kito žmogaus, pradėjo 
pridėt lūpas prie lūpų. Žmo
nės žino, kad didesnės meilės 
ir prisirišimo negali būt už 
motinos meilę link savo kū
dikiu. Jei kas dabar bučiuo
ja, jis tuomi parodo, kad my
li, kad turi prisirišimą.

—He-e, mergaite! O aš 
vis už menkniekį laikiau buč
kį ir tas senas policmanas vi
sada galėjo mane bučiuot, 
kiek tik norėjo.

ir man liepdavai ne- 
bile kam bučkį nu-

—Tu, Rožyte, maža 
mergaitė—tai nieko.

—Tuo bjauriau, kad 
pat mažens pradėjai taip ne
gerai mokinti. Dar gerai,kad 
aš pati skaičiau raštus ir at
radau paaiškinimą, ką reiš
kia bučkis. Aš paskui pra
dėjau tėmyt, ar ištikryjy taip 
yra ir persitikrinau, jog tik 
kvailos ir nedoros merginos 
nepaiso, ar jos įsimyli į kat
rą vyrą, ar ne, o jau bučkius 
dalija.

—Bet tu pirma buvai ma
ža ir nesupratai nieko.

—Tau, mama, gali taip ro
dytis, o ištikryju, mažu, bu
vo kitaip. Bet tuo labiau rei
kia drausti nuo bučkiy jau
nus vaikus. Aš pagirčiau tas 
motinas, kurios net savo vai
ky nebučiuoty, nes tuomi 
tūkstančiai vaiky ir pačiy 
motiny apsisaugoty nuo įvai
riu ligų-

—Kaip, Rožyte? Argi buč-

1 )■
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Musų prateviai 
ir męs.

Jau nesiranda inteligentiš
ko žmogaus, kuris tikrintu, 
kad už tūkstančiu metu at- 
gal gyveno tokie pat tobuli 
žmonės, kokie yra šiandien. 
Jau ir religija nedrįsta tvir
tinti, kad pasaulis yra tik 6 
tūkstančiu metu senumo. Pa
minklai ir užrašai, kuriuos 
turime męs savo muzėjuose 
ir kurie liko iškasti iš žemės, 
liudija, kad pasaulis yra kur-

Šitokį sulyginimą męs da
rome ne todėl, kad darodyt, 
jog žmogus iš beždžionės pa
eina, o kad priversti jus pa
galvoti apie tuos sutvėrimus, 
iš kuriy jys išsivystė te. Męs 
norime, kad jys suprastumė
te, kas jys esate prieš savo 
senovės protėvius. Jie ne
turėjo nė čeveryky, nė dra
bužiai, nė namy. Jie gyveno 
kokiame nors urve ir, gal, 
nakčia užversdavo akmenį 
už duriu. Arba jie gyveno 
ant kokiy saleliy, kur žvėrįs 

■ negalėty jy pasiekti.

čiy mėty, ir nė vienas, ap
šviestas žmogus neabejoja 
apie pasaulio gyvavimą jau 
dešimtimis milijony mėty. 
Tik viena geologiškoji gady
nė, tai yra vienos ryšies že
mės sluogsnis, ir tai tvėrėsi 
per milijonus mėty. Žmogus

kaulą, kad apsigint ir me
džiot, ir kūdikį, kurį auklėjo 
motina ir leido savo laiką 
mintįse apie jį.

Pagalvokite, kiek žmonija 
išsitobulino nuo to laiko iki 
šiy dieny. Pagalvokite apie 

l milžiniškus žmogaus proto

kis dar ir ligomis užkrečia?
—Žinoma. Daleiskime, tu 

sergi džiova.
—Aš nesergu!
—Aš žinau, kad ne, bet 

daleiskime. Tavo burnoj ir sei
lėse yra daug džiovos bakte
rijų. Kada tu bučiuoji ką- 
nors, tos bakterijos patenka 
ir į jo burną — tokiu būdu ir 
jis užsikrečia džiova. Dabar 
suprasi, kad motinos, bučiuo
damos savo kūdikius, perduo
da jiems visas savo nuo bak
terijų paeinančias ligas. Pas
kui jos sako, kad jy vaikas 
taip jau atsigimė į motiną. 
Vaiko organizmas yra silp
nas, minkštas — ir bakteri
joms labiau prieinamas, to
dėl reikia labai saugoti jį nuo 
užkrėtimo. Niekad nereikia 
duot jam maisto iš savo bur
nos ir bučiuoti jį. Kaip nebū
tu saldus bučkiai ir kaip juos 
neaugštintu poetai, vienok 
kur-kas geriau būtu, jei bu- 
čiavimasi pas žmones išnyk
tu.

—Jei nesibučiuotu, tai ir 
meilė išnyktu.

—Ne bučkiuose meilė ran
dasi, mama. Meilė yra žmo
gaus vidurinė pajiega. Ji tuo 
labiau dega, jei neatranda 
užsiganėdijimo. Bučkiai ją 
gerokai užganėdina—ir ji nuo 
ju gęsta.

—Kaip aš girdžiu, tu visai 
nenori bučiuotis.

—Ir reikalo nėra, mama. 
Juk beveik kiekvienas žmo
gus šioj ligų gadynėj serga 
kokia nors liga. Beabejonės, 
yra tūlas skaitlius ir sveiku, 
vienok imtu ilgai, kol tu iš
tirtum, kuris žmogus yra pil
nai sveikas.

—Jei jis neguli, dirba, val
go, linksmas, tai ir sveikas.

—Netiesa, mama. Didžiu
ma ligoniu neguli, dirba, val
go ir linksminasi. Paimk 
džiovininkus, turinčius viso
kias lytiškas ligas ir kitus, 
jie neišrodo ligoniais, o to
kiais yra. Ir jei tu būtum 
mergina ir susipažintum su 
vaikinu, ar tu gali žinot apie 
jo sveikumą? Juk metus lai
ko ir kitus gali ji žinot, vie
nok jo ligų nepastebėsi, 
jei jis pats neprisipažįs, o 
kartais jis pats nežino apie 
save. Ir jei tu būsi duosni 
ant bučkiu, tai pagausi ligą 
nuo vieno, perduosi ją dau
geliui kitu. Tu būsi, taip sa
kant, draugijos votim, ligų 
nešiotoja—ir draugija turėtu 
turėt tiesą tave nubausti už 
tai. Taigi merginos, mėg
stančios bučkius, yra pavo
jingos ir nuo ju reikia šalin
tis. Nekitaip yra su vyrais, 
bet jei merginos save apru- 
bežiuoty nuo bučkiu, jos bū
tu pačios sveikesnėmis, iš
auklėtu sveikesnę šeimyną ir 
suteiktu didesnę laimę savo 
vyrui.

—Užteks, Rožyte; aš jau 
dabar pilnai suprantu kenk
smingumą bučkiu.

ant žemes randasi nedaugiau užkariavimus 
kaip 2 arba 3 šimtus tūkstan- Pagalvokite, kaip žmoniy 
čiy mėty, Jr tai yra tik men- kūnas persimainė: visa figū- 

I ra pasidarė apdailinta, ran
kos liko trumpesnės, kojos 
ilgesnės, žandai pasidarė že
mesni, kakta—augštesnė.

Pagalvokite, kokis biuta- 
liškumas, vargas ir neužtik
rintas gyvenimas tuomet bu
vo.

Giliosios senovės mūšy pro
tėviai nieko neįvesdino. Žmo
gus, turbūt, išmoko mesti 
akmenį, ko ne vienas gyvū
nas negali padaryt. Jis iš
moko vartoti kaulą vietoj ap- 
siginimo lazdos. Nė vienas 
gyvūnas to nepadarė. Moti
na turėjo gana galvoti, kad 
išmislyti šiokį-tokį uždanga
lą, kad apsaugot kūdikį nuo 
šalčio.

Buvo tai pradžia to, kada 
žmogus ėmė galvoti daugiau 
už kitus gyvūnus.

Na ir paimkite dabartinius 
išradimus, įvesdinimus ir 
mokslą. Jie išsivystė iš ty 
gyvūny smegeny, kurie išro
do mums bjauriais, neran
giais ir kvailais. Mūsų pro
tėviai neturėjo jokios religi
jos ir tik paskui ji atsirado su 
visais savo pagoniškais die
vais, fanatizmu ir žvėriška 
kova vieny su kitais. Šian
dien net ir religijos liko tobu
lesnės ir žmogus pradeda ne
tikėt, kad tik jis eis į dangy, 
o visy kity tikėjimy žmonės 
bus sugrūsti į pragarą.

Kada jys matote, kaip toli 
nužengė žmogus savo išsivys
tyme, jys negalite netikėti į 
jo kur-kas tobulesnę ateitį.

Turbūt, jums yra tekę ma
tyt ant paveikslo, jei ne rea- 
liškai, porą goryly sėdint prie 
vandens ant salos kranto. 
Turbūt, jums išrodė jos bjau
rios, netvarkiai sutaisyto kū
no ir galėjote suprast, kad 
protauti jos nemoka.

Ir kaip jys nusistebėtumė
te, jei jums kas pasakyty, 
kad žmogaus protėviai yra 
buvę dar bjauresni, dar ne- 
tobulesni ir dar kvailesni. Ir 
dar labiau nusistebėsite, kad 
iš ty netobuly sutvėrimy iš
sivystė tokie, kurie važinėja
si nuo žemės krašto iki kraš
to, plaukioja jūrėmis laivuo
se, kalbasi per telefonus ir 
telegrafus už tūkstančiy my- 
liy, lekioja ore sykiu su pauk
ščiais, net be viely perduoda 
vieni kitiems žinias, rašo, skai
to ir kalba taip, kad aiškiai 
vienas kitą supranta!.

Jeigu kas sakyty, kad iš 
bezdžioniy išsivystys kada- 
nors tokie sutvėrimai,kokiais 
yra žmonės, jys netikėtumėte. 
Gal, to ir neatsitiks, nes jas 
naikina ir stabdo visur vieš
pataujantis žmogus.

Kada jys matote paveikslą 
praeities žmogaus, to netobu
lo sutvėrimo, ir paveikslą da
bartinio žmogaus, kaip jys 
galite netikėt, jog žmonija 
nužengs dar toli, toli kultū
roj? Kaip jys negalite likt 
apimti entuzijazmu darbuotis 
ir tikėti į laimingą ir gražią 
žmonijos ateitį?

Žinoma, kada žmogui pa
rodysi į beždžionę panašu pa
veikslą ir pasakysi, kad tai 
praeities žmogus, jis net už
pyks, nes jam išrodo perbjau- 
rus. Bet būkite užtikrinti, 
kad męs ateities tobulam 
žmogui irgi išrodysime bjau
riais, net koktu jam bus žiū
rėt į mūsų paveikslą ir dau
gelis, gal, nenorės prisipažin
ti, kad jie paeina iš taip bjau
riu sutvėrimu.

Kada mūsų protėviai gy
veno, jie buvo minties atsto
vais ant šios planetos. Męs 
esame irgi tos pačios minties 
atstovais, vienok ji kur kas 
labiau tobula.

Kaip męs viršijame savo 
protėvius morališkumu, mok
slu, intelektuališkumu ir fi
zišku subudavojimu, taip vir- 
šįs mus ateities žmonės.

Dabartinės civilizacijos pa
veikslas ateities žmonėms iš- 
rodis menkniekiu, žiauriu ir 
neaptašytu. Jei žmonės at
sirado ant žemės 2 arba 3 šim
tai tūkstančiu metu atgautai 
kada dar tiek praeis, žmonės 
jokiu būdu nepažinos savo 
protėviu ir, gal, bjaurėsis jais 
tiek, kaip męs beždžionėmis.

Praeities lekcija, žinojimas 
žmogaus vystymosi keliu duo
da mums energiją ir viltį to
lesniame darbe, nes męs ma
tome, jog žmonija bus dar 
kur kas tobulesnė.

Tūli žmonės įsižeidžia, ka
da kas pasako, jog jie išsi
vystė iš beždžionės. Mums 
rodos, kad beždžionė yra dar 
pertobula prieš žmogy, gyve
nusį už šimty tūkstančiy mė
ty.

Buty interesinga, jei jys 
galėtumėte atgal grįžti į tą 
senovę, iš kurios atėjote, kad 
galėtumėte ta pačia linija eit 
nuo tėvo prie tėvo, nuo moti
nos prie motinos per dešim
tis, šimtus ir tūkstančius šimt- 
mečiy, tuomet jys prieitumė
te prie sutvėrimy, kurie nei- 
kiek tobulesni nebūty už bež
džiones — ir tai yra mūšy 
protėviai, iš kuriy męs išsi- 
vystėme. *& *

Francūzijos mokslinčius 
Elisee Rečius perstato primi
tyvišką žmogy, visai panašiu 
į gorylą. Pas dabartines go- 
rylas yra tūli dalykai, kurie 
radosi pas pirmutinius žmo
nes. Taip moteris auklėja 
kūdikius, ji pasilieka beveik 
visuomet ant tos pačios vie
tos, atlieka visus tuos nami
nius darbus, kurie gali to
kiais skaitytis. Vyras nešio
jasi vienoj rankoj akmenį, 
kitoj nudailintą kaulą. Yra 
tai jo įrankiai apsiginimui ir 
medžioklei.

Pasižiūrėkite į tuos sutvė
rimus: kokie atsikišę jy žan
dai, žemos kaktos, trumpos 
kojos, ilgos rankos ir maži 
nykščiai! Kada gyvūnui nėra 
reikalo toli vaikščiot ir grei
tai bėgiot, tuomet ilgos kojos 
visai nereikalingos.

Nė vienas sutvėrimas ne
turi tokio didelio nykščio, 
kaip žmogus. Suprantama, 
jį išvystė tik užsiėmimas dar
bu, įrankiy darymu, galvoji
mu.

Pirma, kada žmogus kabi
nę josi tik medžiais, nykštis 
tarnavo jam kabliu prisilaiky
mui. Vienok kada žmogus 
pradėjo galvoti, jis tuomet 
darė įrankius ir nykštis turė
jo prigelbėti kiekvienam pir
štui-—tuomet jis pradėjo to
bulintis.

Pas gorylą moterį yra plau
kai gerokai ilgesni, negu 
pas vyrą. Reikia tikėtis, kad 
ir pas senovės žmones taip 
buvo, nes ir dabar dar taip 
yra. Mat, gorylą moteris sa
vo plaukais pridengia kūdikį, 
o vyrui jie kenkty, jei būty 
ilgi, kadangi priešas gaiety 
greičiau pagaut ir neparan
ku būty vaikščiot per krū
mus.

Gorylos nemoka kalbėt, 
bet rėkauja, mosikuoja. Lau
kiniai žmonės irgi menkai 
susikalba, o už tūkstančiy 
mėty, beabejonės, jie nega
lėjo kalbėti.

iš mažo giliuko už
auga -ąžuolas.

Kada jys buvote mažu vai
ku arba mergaite, turbūt, jys 
laikėte pirštą savo burnos 
kampe ir sakėte “Maži lašai 
vandens, maži grūdai smėlio 
tveria gilias jūres ir šalis 
linksmybiy.”

Turbūt jys taipgi norėjote 
pasakyt “Dideli ąžuolai už
auga iš mažo giliuko.”

Dabar jys užaugote dide
liu ir ar pagalvojote kada- 
nors, kaip dideli turtai užau
ga iš centy, kaip mažos kai
nos pakėlimas ant cukraus, 
mažas mėsos pabranginimas 
padaro galingus milijonie
rius, sutveria bilijoninius tur
tus?

Ar jys žinote, ką reiškia, 
jei ant kiekvieno cukraus 
svaro lieka pakelta kaina 
vienu centu? Tai reiškia, 
kad cukraus trustas vieny 
mėty laike uždirbs 70 milijo- 
ny doleriy daugiau, negu

Jei Anglijos karolius Jur
gis prisikeltu, tai jis, beabe
jonės, tartu ‘‘Kokie kvailiai 
tie amerikonai, kad jie prie
šinosi mano mažiems mokes
čiams ir prašalino mano val
džią tik todėl, kad užkrauti 
ant savęs nepakeliamus mo
kesčius”.

* _ *'k
Jei Japonijos arba Kinijos 

laivynas atplauktu ir pavog
tu iš šios šalies už 210 mili
jonu doleriu turto, tai iškiltu 
protestai visoj šalyj, tuoj lik
tu apginkluotas laivynas, su
šaukti atsarginiai kareiviai 
ir pradėta karė. Tuomet 
valdžia dėtu visas savo pa- 
jiegas ir nesigailėtu net gy
vasčių, kad tik nubaudus 
priešą. Bet ta pati valdžia 
tyli ir net malšina netylin- 
čius, kada po jos šonu vienas 
trustas pavagia nuo žmonių 
210 milijonu, mėsos trustas 
500 milijonu, kitas kokis-nors 
trustas dar daugiau.

Iš to aišku, kad demokra
tu ir republikony partijos, 
kuriu atstovai sėdi valdiško
se vietose, yra vagiu sėbrais 

ir tokioms anarchistiškoms 
partijoms turėtu būt uždrau
sta gyvuot.

Kas balsuoja už tokiu par
tijų kandidatus, tas remia 
vagiu šaikas, kurie kreivu 
keliu ištraukia iš žmogaus 
kišeniaus kur-kas daugiau, 
negu atviras vagis.

Jei kalbėti apie į Ameriką 
atvykusius lietuvius, tai rei
kia pripažinti, kad didžioji 
j y dalis atsivežė su savim iš 
tėvynės perdi d ei į arki išku
rną. Jie yra perdaug kant- 
rys, apsileidžianti, pripratę 
prie sunkaus darbo ir spar-

Daugclis savo tėvynėj mai
tinosi pusiau su pelais mai
šyta duona ir kitais labai 
prastais maistais. Bernams 
ir mergoms net ir tos 
duonos ten retai kur duoda
ma pilnai privalgyt. Kiti iš

Vienas trustas centais su
renka 210 milijonu, kitas 
trustas—500 milijonu—o ša
lies gyventojai skursta, de
juoja, kad pragyvent nega
lima jau.

Tie vagįs, kurie pavagia 
nuo šalies gyventoju milijo
nus doleriu ir privalėtu sė
dėti kalėjimuose, valdo šią 
šalį ir yra guodojami.

Ar ilgai dar gyventojai 
taip snaus?

Puse arklio, puse 
žmogaus.

ny doleriy daugiau, 
pirma. * **

Iki šiol cukraus trustas ap
gaudinėjo valdžią ir vogė 
nuo jos. Jis nemokėjo mo- 
kesčiy, jis davė neteisingas 
mieras, jis maišė į cukry vi
sokias pigias medegas. Da
bar valdžios teismas nuspren
dė neleist daugiau apgaudi
nėti valdžios, todėl cukraus 
trustas leidosi vogti nuo pub
likos. Mat, Jungtiniy Vals- 
tijy teisėjai ir advokatai pri
pažįsta, kad kas moka daug 
pavogti ir ilgai vogti, to į ka
lėjimą nevalia sodinti.* , *

Laike pastaryjy 3 mėnesiy 
trustas pakėlė cukraus kai
ną nuo 4 ir pusės cento už 
svarą iki 7 ir pusės cento. 
Reiškia, kad svaras liko bran
gesnis 3 centais.

Tai reiškia, kad cukraus 
trustas turės 210 milijony 
doleriy daugiau pelno, negu 
turėjo iki šiol.

Jys matote, kad trustui ap
simoka pridėt pirma vieną 
centuką, paskui kitą centu- 
ką, o toliau vėl vieną centu
ką ant cukraus svaro.

Kada tokis lėtas paaugšti
nimas eina, žmonės nejaučia.

Bet, nežiūrint į augančias 
algas, pasigerinančią išdir- 
bystę ir ūkininkavimą, skur
das platinasi vis labyn ir la- 
byn. *

*
Zmoniy apvogimas eina 

taip tyliai, laipsniškai ir ne
matomai, kad jie nemato, 
kur skurdo priežastis.

Jie nepersitikrina, kad or- 
ganizuoty kapitalisty ban
dos užkrouja ant jy tokius 
mokesčius, kokius gali išmo
kėt tik turtingiausia tauta.

Anglijos karaliaus Jurgio 
kariumenė liko išvyta iš šios 
šalies, nes žmonės nenorėjo 
mokėt karaliui mokesčiy, ku
rie buvo kur-kas menkesni, 
negu kapitalisty užkrautieji.

Vieną sykį šitame laikraš
tyj buvo rašyta, kad pas 
kiekvieną žmogy yra visy 
gyvūny ypatybės ir net buvo 
raginta, kad gerąsias iš jy 
žmonės stengtysi tuo labiau 
ištobulinti savyj.

Kas gi gali užginčyti, kad 
žmogui nėra reikalingas la
pės gudrumas, levo narsu
mas, avies nuolankumas ir t. 
t. Žmogus turi savyj ir ar
klio pasididžiavimą.

Bet žmogus skiriasi nuo 
kity gyvūny tik tuomi, kad 
jo kūno forma kitokia ir kad 
jo protiškos jiegos visai ki
tokios, negu kity gyvūny.

Vienok atrandame ir žmo- 
niy, visai menkai atsiskirian- 
čiy nuo tūly gyvūny savo 
dvasišku ir protišku išsivys
tymu.

Turbūt, ne vienam yra ži
noma, kad daugelis ūkinin- 
ky savo kiaules maitina gry
nesnių maistu, negu savo 
šeimyną ir pats save. Jis iš 
praktikos persitikrina, kad 
jei kiaulei neduosi gryny 
milty, žirniy, buroky, būlviy, 
ji nenutuks atsakančiai ir 
greitai.

Tas pats ūkininkas, ypač 
Lietuvos ūkininkas, primaišo 
apie trečdalį pely į grūdus, 
skiriamus jo šeimynos ir jo 
paties maistui.

Iš to aišku, kad jis neturi 
mažiausio supratimo apie vi- 
duriy malimą ir maiste esan
čiąsias dalis.

Iš to aišku, kad pas jį sko
nis yra bukas, neišsivystęs.

Ir jei tokis ūkininkas jau
čiasi užganėdintas, jis per
daug turi savyj arkliškumo, 
to žemojo arkliškumo, kuris 
užsiganėdija šiaudais, pelais 
ir sutinka nuolatos vilkt sun
ky vežimą.

* *. *
Neretai mūšy laikraščiai 

stebiasi, kodėl lietuviai taip 
mažai teskaito ir tesimokina, 
kodėl jie tiek nerangys kul
tūriškame darbe.

pę valgo, o užtikęs šeimynin- 
kas išperia kailį arba išvaro.

Kada tokie žmonės atvyk
sta į čia ir gauna pilnai pri
valgy! net baltos duonos, 
kumpio ir dar alaus išsigert, 
tad jiems rodos, kad čia trau
kiasi neužbaigiamos užgavė
nes.

Argi galima norėt, kad tie J 
žmonės, kurie mano, jog ir 
pelai yra maistu, suprasty 
bent tą baisy maisto falsifi
kavimą Amerikoj? Jie neat
skiria, kuri mėsa yra subal- 
zamuota ir 4 metus laikyta 
ledaunėj, ir kuri yra šviežia; 
jie nepaiso, kad pienas yra 
pridėtas įvairiy chemikaly ir 
kiaušiniai laikomi po 3 — 4 
metus ledaunėse iki pardavi
mo. Ištobulinto skonio, sko
nio, kuris apgina žmogy nuo 
ligy ir parenka kūnui atsa
kančias medegas, jie neturi ir 
sutinka kimšti į save bile ko
kį maistą.

Žinoma, tokie žmonės pa
daro visas progas maisto 
produkty trustams pardavi- 
nėt kuobjauriusius ta vorus 
už augštą kainą. Kitiems- 
gi trustams jie duoda progą 
samdyt darbininkus už elge
tiškas algas.

** *
Kiekviena tauta turi (o 

męs lietuviai net didesnę da
lį turime) tokiy žmoniyf ku
rie nežino nieko apie savo kū
no sudėjimą ir jo ypatybes, 
kaip nežino nieko apie save 
arklys. Jie nemoka pastatyt 
atsakančiam balansavime fi
ziškas jiegas su protiškomis; 
jie visuomet leidžia persidirbt 
muskulams, o nedirbt sme
genims.

Vesti konkurenciją su to
kiais pusiau arkliais, pusiau 
žmonėmis yra sunku, nes jy 
skaitlius didelis ir jie nemai
no arkliško papročio — dirbt 
iki varo.

** *
Kaip arklys būna tvarte ir 

geria trošky orą, nieko neži
nodamas apie jo kenksmin
gumą, taip ir daugelis žmo- 
niy dirba troškiose dirbtuvė
se ir net nereikalauja, kad 
būty padarytos ventiliacijos, 
o kiti tiesiog priešinasi, nes 
šalta būsią. Gyvena jie po 
kelis prirūgusiuose kamba
riuose ir kvėpuoja angleruk- 
štim, azotu ir kitais Medin
gais gazais.

* *
duodasi vė
tai p elgiasidžioti už nosies, 

ir milijonai žmoniy. Vedžio
ja juos už nosies tikėjimai, 
partijos, y pa tos, nes jie patįs 
neturi aiškaus, žinomo kelio.

* **
Bjauriausis arki iškurnąs 

pas milijonus žmoniy yra tas, 
kad jie neprotauja, nes pro
tavimas padaro žmogy žmo
gumi.

Protavimui reikalinga yra 
medega. Ją atrasti galima 
pas kitus žmones. Labiau ap
dirbta ir lengviau prieinama 
protavimui medega randasi 
raštuose.

Bet daugelis žmoniy elgia
si arkliškai: jie mato, Kad 
arklys nemoka skaityt, tad ir 
jie nesimokina; mato, kad jis 
neskaito, tad ir jie neskaito; 
mato, kad jis kultūriškame 
pasaulio darbe nedalyvauja, 
tad ir jie snaudžia.

Nestebėtina, kad tokie 
žmonės, kada nors sugrįžę į 
savo tėvynę, vėl snaudžia sa- | 
vo grįtelej, ožką apsikabinę, L j 
arba eina miegoti sykiu su 
arkliais. Juk nelabai kuomi 
skiriasi vieni nuo kity.
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A. MONTV1DAS.

PRIE LAUŽO. Vampyrai. MONOLOGAI.

Laužas degė palšai raudona liepsna nak
ties tamsoj ir žarijos, yt mažos žvaigždu
tės, puošė orą.

Mikas Jasiulis atnešė dar glėbį malky, 
pametė šalę laužo ir, atsisėdęs ant žemės, 
užsirūkė pypkę.

Mikas—tai jaunas, drūtas, su raudo
nais veidais vaikinas. Jis’ nesustabdomas 
savo užmanymuose. Prieis šakas nuo me
džio laužti, tai net medis, rodos, pats len
kiasi prieš jį; paims kirvį ir ims kirsti, tai 
taip ir nepasiilsės, kol medis nenuvirto. 
Net arkliai Miko bijojo: pagriebs jis už 
kaklo, pasuksLkitą pusę ir atsistos pats 
pryšaky j---ą^klį7^.tu^~<žfeiė krust.

Miką užpyfint^l^ęF viso kaimo gy
ventojai. Bet jis nepiktas: kada kasant 
jo barėsi ir ketino mušti, jis prieidavo ar
ti, paglostydavo ir tardavo: “Nesikarš- 
čiuok, nesikarščiuok ir nuo saulės gana 
šilta”.

Stuboj jis niekad nemiegojo,—jo lova 
—tai šienas daržinėj arba taip kur ant žo
lyno lauke išsitiesė ir snaudžia. Pamiega 
ketvertą, penketą valandy ir vėl ant kojy.

Mikas mėgo pasikalbėti su Juozu Do- 
vidaičiu, Krumpliu kaimo žilu seneliu, ku
ris irgi mažai miegodavo.

Šiandien prie laužo susirinko ir dau
giau kaimo bernu,—mat arklius išjojo ga
nyt. Vakaras buvo vėsus, todėl kiekvie
nas skubinosi prie laužo.

Juozas Dovidaitis pirmiausiai užkūrė 
laužą ir šildėsi, nes jam buvo peršalta.

“Dieve, padėk”, tarė Mikas į jį, pri
siartindamas prie laužo.

“Dėkui, dėkui”, atsiliepė senis ir pa
kėlė augštyn savo žilą galvą.

“Kaip tu, dėduk, šiandien laikais?”
“Gerai, Mikuti. Ar ir tu arklius at

jojai?

‘ ‘Dabar męs čia sėdime prie laužo ir šil
domės. Ir ar jus pagalvojote kada, kiek 
žmonių yra sudeginta ant laužo? Už ką? 
Už tai, kad kiti ju nemylėjo, kad jie drįso 
savaip manyt. Padėdavo gyvą žmogų ant 
ugnies. Kojos ir rankos jo surištos ir kep
davo. Už tikėjimus, už neklausymą taip 
bausdavo. Ir paklauskite, kur dabar ran
dasi tie degintojai ir sudegusieji? Visu 
jau nėra. Ir argi jie nebūtu išnykę ir be 
to žvėriškumo? Žvėris žvėries taip nekan
kina, kaip žmogus žmogų”.

Mikas pažvelgė į Juozą ir paklausė:
“Dėde, jei nieko blogo žmogus neda

rytu, tai nusibostu jam gyvent”.
“Klysti, vaikeli”, atsakė Dovidaitis. 

“Gerą žmogus turi daryt, o ne blogą. Tu 
sakysi, kad nežinai, ką daryt. Pagalvok 
apie savo motiną, kaip vargingai ji gyve
na ir kaip skauda jos širdį nusiminimo va
landose. Vot ir pasidarbuok, kad sumažin
ti vargą ir skausmus savo motinos, o pa
skui—kitu motinu. Tu matai išblyškusius, 
purvinus, basus ir alkanus vaikučius. Jie 
turi maitintis ta pačia juodos duonos plu
ta, ką ir męs valgome. Rodos, kad jie ver
kia ir prašo minkštesnio, gardesnio mais
to, nes ju kūnelis neatlaiko...”

Čia Dovidaitis sučiaudėjo ir vėl toliau 
traukė:

“Arba paimk tokį senį, kaip mane. 
Juk prie laužo turiu naktis iš nakties nak
voti. Neturiu pastogės. Išaikvojau savo 
spėkas ir likau išmestas į lauką. Aš misli- 
ju, tokiu seniu numiršta kas diena po daug 
-daug. Dieve, Dieve! Suvargusiu, pase
nusiu, nusikankinusiu žmonių yra begalės, 
tik nėra kam pasidarbuot, kad pasaldinti 
ju kartu gyvenimą. Spėkų žmonės turi 
daug. Juk neapsakoma galybė pasidary
tu, jei jaunimas pagalvotu, jog ir jis kada 
-nore pasęs, ir imtu ką-nors veikti ne tik 
sau, o ir kitu žmonių labui”.

Iš toli nešėsi šunu lojimas ir retkar
čiais galima buvo girdėt, kaip žvengia ark
liai. Dovidaitis atsisėdo, pakrapštinėjo 
pypkę ir tarė:

“Gražu būtu, jei žmonių gyvenime 
visuomet gyvuotu pavasaris, jei jie vienas 
kitą neslopintu, o suteiktu pilną laisvę 
kvėpuot oru”.

Visi tylėjo. Nutilo ir Dovidaitis. Kiek
vienas užsimąstė ir žiūrėjo į pageltusius ir 
suvytusius lapus, kuriuos vėjas blaškė iš 
vietos į vietą.

Tarptautiški žodžiai.
Atakavimas, užpuolimas spėka ar

ba žodžiais.
Atakuoti, 'užpulti, pradėti veikti 

pirma, negu kitas priešinasi.
Atendantas, kompanijonas; drau

gas; apginėjas; apsiėmusis pildyti kokias- 
nors pareigas kitam žmogui, kaipo drau
gas.

Atestatas, paliudijimas; darody- 
mas; gautosios popieros apie pabaigimą 
kokio nors mokslo.

A t o m i z m a s, atomu doktrina.
A tom i s ta s, žmogus, prisilaikantis 

atomiškos filosofijos.
Atrofija, džiova arba be matomos 

priežasties kūno nykimas ir spėkų mažėji
mas.

Atrakcija, patraukimas, atydos at
kreipimas.

Auditorija, vieta, kur susirenka 
klausytis; vieta, kur examinuojama; susi
rinkimas įgaliotu tardytoju.

Auditorius, examinuotojas; klau- 
sinėtojas.

Augmentacija, didinimas!; augi
mas.

A u r i g a c i j a, mokinimas! važinėtis 
pakinkytais į vežimą arkliais.

A u r i g r a f i j a, rašymas auksu vie
toj rašalo.

A u r i s t a s, ausy gydytojas; žmogus, 
apsipažinęs su ausu ligomis ir surėdymu.

Autorius, žmogus, kuris būna prie
žastim keno-nors susitvėrimo, pav., Die
vas yra pasaulio autorius; rašytojas veika
lo, pav., K. Puida yra autorius “Žemės 
Giesmės”.

“Sakau, ir vėsu liko. Turbūt anksty
va žiema bus. Sėskis”.

Mikas atsisėdo. Paskui jis nuėjo mal
ku daugiau atnešti. Tuo tarpu atėjo dar 
ketvertas bernu.

• Visi kalbėjo: “Šalta, šalta, vėsu”. Mi- 
- kas nusikvatojo ir tarė:

“Man šilta. Jauni vyrai ir šalčio bijote”.
— “Bijosi ir tu.-kada nore”, atsiliepė Juo

zas Dovidaitis. “Ne visuomet bus ir tau 
vasara”.

“Kodėl ne?” Klausia Mikas.
“Patirsi pats”.
Vėl visu tylėta.
“Papasakok ką-nors, dėde Juozai”, 

kreipėsi į Dovidaitį vienas bernas.
“Kad aš nieko neturiu”, pasiteisino 

tas.
“Atsiras, tik netingėkite”.
Dovidaitis atsigulė ant -pilvo, parėmė 

galvą rankom ir pradėjo: “Jus matote,kad 
lapai ant medžiu jau pagelto ir tūli puola 
žemyn. Ruduo atėjo. Gal, atsimenate pa
vasarį, kada męs visi čia susirinkdavom. 
Kaip gardžiai tuomet kvepėjo švieži beržu 
lapai!... Tuomet, rodės, taip ir prarytum 
visą orą, jei galėtum. Kas galėjęs būtu 
pamislyti, kad jie nuvys kada-nors? Ža
lus, minkštučiai, gražus. Gegužė kukuoja 
medžiu šakose arba lakštingala čiulba kur, 
o tu, žmogus, sėdi ir klausais. Malonus 
tuomet pasaulis!... Tikrinu, jei tame laike 
sukapotum žmogų i gabalus, jis vistiek 
dar sugytu. Pavasario grožė—tai gyvybė”.

Čia jis apsižvalgo aplinkui, paima nuo 
žemės suvytusį lapą ir rodo.

“Žiūrėkite, kokis geltonas, nuvytęs ir 
suskuręs šitas lapas. Ar tokis jis buvo pa- 
vasaryj? Taip ir su mūsų amžium: kol jau
nas, tol drąsus, drūtas, pilnas energijos ir 
lengvai sekasi visokis darbas. Tuomet ta
ve ir kiti guodoja ir tu pats gali apsigint. 
O kaip pasęsti, spėkų netenki, drąsa iš
nyksta — tuomet žiūri į pasaulį vieną akį 
primerkęs ir amžinos prieglaudos jieškai. 
Nevisuomet gyvęsite ir jus, vaikučiai. 
Šiandien esate, dirbate, vienas su kitu ker
štaujate, o ryt pažvelgsite, kad jau galvos 
žilos, kūne skausmai taip ir vaikščioja- ir 
žengsite į grabą. Ir kam tada jūsų kerš
tas, ėdimasi su kitais? Tik atmintį nege
rą paliksite. Žmogus yra kaip šešėlis— 

.švist, jo ir neliko. Kurią nors dieną išgir
site, kad ir Juozas Dovidaitis jau požeme. 
Aš tikiu, tuomet visi sakysite “geras žmo
gus buvo”. Tik tiek. Bet ką jis gerą pa
darė? Nieko, nes jaunystėj aikvojau spė
kas ant menkniekiu, o pasenusiam ne lai
kas pradėt veikti. Taip, vaikučiai, suvy
site ir jus, kaip šitas lapas”.

Laužas degė vis karščiau ir Juozas pa
sislinko toliau nuo jo. Jis ilgokai tylėjo, 
galvą žemyn nuleidęs. Paskui vėl jis pra
bilo.

Apleista...
Suspausta dvasios kančių,
Žudoma juodu minčių 

Graudingai dejuoja širdis...
Taip rauda eglė tyru,
Užgauta vėju žiauriu, 

Vaitoja, blaškos į šalis.
Bet kas jos skundo klausys?
Kas jausmus supras, pažįs?

Kas pasigailės apleistos?
Ir nyks tarp tyru lauku
Viena, be jokiu draugu, 

Vien blaškoma vėtros žiaurios...
P. Posmyla.

Nors daugiausiai moters 
nukenčia šeimyniškame gy
venime, vienok neretai jos 
priverčia ir vyrus būt auko
mis savo tamsumo.

Tūlos merginos dar prieš 
ištekėsiant jau čiulpia iš vai
kino jo sunkiai uždirbtą tur
tą. Jos tiesiog atsisako su juo 
susitikt ir praleist laiką pasi- 
vaikščiuojimuose be išlaidų. 
Eina jos tik su tokiais vaiki
nais, kurie vedasi jas į sodus, 
vežasi ant upės bei ežero pa- 
sivažinėt, nusiveda į teatrą 
ir visur, kur tik pinigus rei
kia mokėt. Josios tuomi pas
kui giriasi kitoms, kad jas 
vaikinas taip myli, jog nesi
gaili praleist net kelis dole
rius vienos dienos pasismagi
nimams. Negana to, jos ne
užganėdintos yra, jei vaiki
nas nenuperka dovany.

Dar merginomis būdamos, 
jau jos pradeda būt vampy
rais, t. y. kito žmogaus krau
jo gėrėjomis.

Po apsivedimo tokios mo
ters varo toliau savo nelemtą 
darbą. Pastebės jos krautu
vėj kokį naują rūbą, blizgus 
ar ką kitą, na ir verčia vyrą, 
kad jis jai nupirkty. Pamatė 
arba išgirdo, kad jos kaimyn
ija ką-nors nusipirko, tuoj ir 
pasakoja vyrui: “Žiūrėk, Ra
gi enė turi naują divoną, di
delį veidrodį, už 50 dolerių 
sofą, o tu man nenuperki. 
Ragienės vyras uždirba 25 
dolerius sąvaitėj, o tu tik 15. 
Ji turi žiemai kailinius už 60 
doleriy, o aš dar nieko netu
riu”. Ir ką tik nepamatys pas 
tą ar kitą kaimynką, ką tik 
nepastebės krautuviy languo
se, tuoj vyras kaltas, kad jai 
nenuperka, kad nepasamdo 
namą geresnėj vietoj, kad 
nenusamdo auklės vaiky da
bojimui, kad neišsiveda tan
kiai į teatrą ir 1.1.

Vyras iš kailio neriasi, to
kiai pačiai pataikaudamas: 
praleidžia visą savo uždarbį, 
gaišina laiką, rūpinasi, kaip 
gaiety išpildyti jos reikalavi
mus. Jis lieka neprotingos 
pačios auka. Ar retai vyrai 
turi subankrūtyti, bepildyda- 
mi pačiy reikalavimus? Juk 
kartais visa šeimyna atsidu
ria didžiausiam varge. Vyras 
mušasi, kaip žuvis į ledą, kad 
tik išpildžius pačios norus; jo 
kišenius taip greit ištuština
mas, kaip tik kas jame atsi
randa; jis pats neturi progos 
siekt augščiau savo pasiryži
muose, nes pati atima nuo jo 
viską, kas galėjęs būtų pa
kelti jo karjerą. Tankiai pati 
yra tamsi, vos tik pradinę 
mokyklą baigusi arba ir tos 
dar nemačiusi. Ji nesupran
ta jo pasiryžimy likti geni
jum savo amate, nesupranta 
jo įkvėpimo ir idėjy, o reika
lauja pinigy, pinigy ir pini- 
gy. Neseniai laikraščiai pra
nešė apie nusižudymą vieno 
artisto, kurį pati įvarė į sko
las, skurdą ir desperaciją. Ne
mažai toki y atsitikimy, kada 
pati būna nupuolimo priežas
tim? Vietoj būt draugu ir pa
dėt vyrui ristis į gyvenimo 
kalną, ji tankiai stumia jį į 
pakalnę. Žinoma, patįs vyrai 
tankiausiai išdykina savo pa
čias. Juk sakinys “Tu jau 
gana dirbai šiandien, todėl 
pasilsėk” skamba netoli iš 
dekvieno vyro lūpy. Ir bran
giausios darbo valandos lieka 
praleidžiamos tingėjime. Be- 
siiĮsiauti pati taip aptingsta, 
kad jai reikia jau tarnaičiy, 
aukliy. Ji jaučiasi esanti per
daug augšta, kad galėtų pi
giais rūbais rėdytis, pigiame 
name gyvent ir į pigias pasi- 
Ijnksminimo vietas lankytis. 
Čia ir prasideda neaprube- 
žiuoti reikalavimai, stabdan
ti vyrą jo darbe ir užduodan
ti jam bereikalingus rūpes
čius, stumianti jį į skolas ir 
skurdą.

Vaikinai turi šalintis nuo 
tų merginy, pas kurias paste
bi vampyriškumą;vyrai netu
ri pildyti savo pačiy kvaily 
reikalavimy, kurie remiasi 
vien tik ant pinigy aikvojimo 
ir moters turi nustot kanki
nusios vyrus savo kvailais 
reikalavimais.

Pasaulis nustoja daugelio 
genijy tik ačiū daugelio mo
tery neprotingumui.

Marė Vaitėkaitienė.

Kaip manegązdino velniai
Ūkininkas Kocius duli-du- 

li, nuveda mane į svirną, pa
rodo man lovą, brakšt, užra
kina duris ir lingu- lingu, na
mo. Kilst, jis kepurę prieš 
kryžiy, šakar-makar, persi
žegnoja ir trinkt, savo stu- 
bos duris.

Aš vingu-lingu, mislimis 
apie visą pasaulį,tyst, ant lo
vos, bast, galvą į pagalvę ir 
knart, knart...

Tik džiku-džiku, kasžin 
kas į tvorą, paskui trarakšt, 
burnt, ir uch, uch.

Mane šiurpulys purtu-pur- 
tu, ir aš timt, apklodę ant 
galvos.

Graukšt-graukšt, kasžin 
kas už sienos, paskui kaukšt, 
į sieną, dul dul, ragais į tvo
rą. Šaltas prakaitas taršt- 
takšt, nuo mano kaktos, kin
kos krus-krus-krus, iš bai
mės, o dantįs tar tar tar.

Už valandėlės vėl bilst, į 
sieną, paskui karkšt, kokia- 
tai blekė ir džiku-džiku, vėl 
į sieną.

Kišt, aš galvą iš po apklo- 
dės, žvilgt, į vieną-kitą kam
pą, blykt, mano akįse kokis- 
tai paveikslas ir aš strikt, iš 
lovos, šmakšt, po lova ir nė 
gugu.

Tik trinkt, į tą sienos vie
tą, kur aš gulėjau, aš strikt, 
ant visy keturiy ir repečku- 
kebečku, į kitą svirno pa
kraštį.

Ausįs mano linkt, linkt, iš 
baimės ir aš dundi-rundi, 
prie duriy, kapt, už ranke
nos, trukt, jas į vidy, bast, 
laukan, o jos nė krust.

Viename svirno kampe 
cypt, kasžin kas,brazdu-gaz- 
du, lubomis ir cvapt ant grin
dy. Aš vėl šliuri šliuri, į lo
vą, kutur-vytur, apklodę ant 
galvos, šmakšt, pirštas į au
sis ir tyliu.

Pupt, ant manęs kokis-tai 
gabalas nuo luby ir vikst, 
vikst, vuodegą. Paskui kiukt, 
ant grindy, cypt, ir šakarai- 
šakarai, į ratą. O už sieny 
vis graukšt, graukšt, bilt, cu- 
pu lupu, kaip būty šimtas 
velniy.

Kada ant rytojaus atsikė
liau, tuoj šūkt, gaspadoriyjis 
brakšt, duris ir aš šast, iš 
svirno.

Žvilgt, aš į kopūstus dar
že, o jie visi be galvy. Ma
tyt, velniai kopūstus mėgsta 
ir taip sau gražiai niam-niam, 
juos.

A. Baisus.

PATARIMAI.
KAD PLAUKAI AUGTŲ IR 

NESUNKTŲ.
Jei jys turite trumpus ir 

plonus plaukus, tai nieko nė
ra geresnio jy išauginimui 
ir sustiprinimui, kaip taip 
vadinamas quinine tonic. Bet 
niekad nepirkite gatavo šito 
vandens, nes jis tankiai bū
na pasenęs ir nuvėsęs arba 
apgavingai padarytas. Nu
eikite į aptieką ir nusipirkite 
taip vadinamo quinsoin ir al
koholio. Vieną unciją quin- 
soin’o sumaišykite su puse 
puskvortės alkoholio ir įpil
kite pusę puskvortės šalto 
vandens. Su šituo mišiniu 
ištrinkite galvą porą sykiy 
sąvaitėj ir greitai patėmįsite, 
kaip pleiskanos iš galvos iš
nyko, oda liko daili ir plau
kai pradėjo sparčiai augti ir 
darytis gražesniais. Šitas 
mišinis sulaiko plauky slin
kimą.

KAD VEIDAS BOTŲ GRAŽUS.
Ištarpink 4 uncijas spur- 

maxo (spurmax) puskvortės 
pusėj šilto vandens. Tuo
met įpilk du šaukščiukus gli
cerino. Užpilk ant veido po 

biskį ir trink, kol nudžiūsta. 
Šitą medega yra daug geres
nė už visokius miltelius, nes 
ji negadina veido, išnaikina 
ant jo sustingimą, apsineši- 
mą, spuogus, plėtmes ir daro 
jį minkštu ir aiškiu.

KAIP LIKT LIESESN1U.
Jei jys esate perdaug rie

bus ir norite greitu laiku likt 
liesesniu, tai nusipirkite ap- 
tiekoj 4 uncijas parnotiso 
(parnotis), ištarpinkite jį 3- 
jose kvortos dalįse šilto van
dens ir gerkite po vieną šauk
štą prieš kiekvieną valgį. 
Ant jūsy odos nepasiliks rauk- 
šliy nuo sity vaisty, o tau
kai greitai išnyks.

kad akis botų šviesios ir 
gyvos.

Jei norite, kad jūsy akįs 
išrodyty šviesios, gyvos ir 
sveikos, tai ištarpinkite vieną 
unciją taip vadinamo cristos 
puskvortėj vandens ir įlašin
kite po kelis lašus į akis du 
sykiu dienoj. Cristos galite 
gaut aptiekose.

M. Volungevičius.

APIE DARBUS.
Coalgate, Okla.

Mūsų miestelyj kitokiy dar
by nėra, kaip tik angliy ka
syklos. Čia yra 3 kasyklos 
vienos kompanijos,kurios dir
ba visada gerai. Yra 4 ka
syklos kitos kompanijos, ku
rios tik dabar pradeda dirbti. 
Pas mus kasyklose galima 
uždirbti nuo 30 iki 50 dol. į 2 
sąvaites. Pragyvenimas at
sieina nuo 20 iki 25 dol. į mė
nesį.

Coalgatietis.
Wausaukee, Wis.

Vietinė lenty pjovinyčia vi
sai sustojo dirbus ir paleido 
visus darbininkus, tarpe ku- 
riy ir lietuviy keletas buvo. 
Jos mašinas išvežš į Marmė
ta, Wise.

Ukiy darbai ir giriose pra
dėjo sparčiai krutėti: kasa 
bulves, aria laukus ir sėja 
rugius, kerta kukuruzus,rau- 
ja kelmus, kerta medžius. 
Lietuviai ūkininkai moka 
darbininkams į mėnesį po 20 
dol., o svetimtaučiai — po 26 
dol. Valgį ir butą duoda vie
ni ir kiti.

Už 40 mailiy nuo čia ker
tamos girios. Ten dirba ir lie-1 
tuviy. Moka po 26 ir 28 dol. 
į mėnesį, duoda maistą ir bu
tą. Darbininkai pasakoja, kad 
maistą duoda neprastą, tik 
gyvenimas nešvarus ir tan
kiai kuprą niežti.

A. Čekanauskas.
Sheboygan, Wis.

Mūsų mieste yra įvairiy 
dirbtuviy: daro čia čevery- 
kus, pančekas, pirštines, kė
dės, geležies išdirbinius. Pa
prastas darbininkas gauna už 
10 vai. darbo dieną 1 dol.25c. 
arba 1 dol. 40c. Mokantis 
darbą gauna už 10 vai. darbo 
dieną 1 dol. 40c., 1 dol. 65c. 
ir daugiau. Geležies dirbtu
vėse paprastas darbininkas 
gauna 1 dol. 40c. ir daugiau, 
o mokantis darbą—nuo 1 dol. 
50c. iki 2 dol. 50c. Darbą 
lengva gaut iš kitur pribu
vusiam. Pragyvenimas atsi
eina 15 dol. į mėnesį vienam 
žmogui. Svirplys.

Skaitytojų atydai!
Šiuomi pranešame visiems 

tiems, kurie užsirašėt “Lais
vę” ant pusės mėty 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 siysti 
Money Orderiais. Užsipre
numeruojant “Laisvę” arba 
užsimokant už ją, visada ad
resuoki! taip:

“LAISVE”
242 W. Broadway

So. Boston, Mass.

Korespondencijos
Brighton, Mass.

7 spalio vietinė šv. Jurgio 
draugystė turėjo prakalbas 
padidinimui nariy skaitliaus. 
Kadangi įstojimo mokestis 
buvo sumažinta iki pusės, tai 
įsirašė apie 60 naujy nariy. 
Kalbėtojy buvo 5, tik kuni
gas nieko nepasakė, nes per
daug užsikarščiavo. Didžiau- 
sis nesmagumas, kad laike 
prakalby buvo leista bėgiot 
po salę vaikams ir kelt triuk
šmą.

Brightoniečiai susilaukė 
dar vieną biznieriy. Visiems 
čia žinomas pirmeivis P. Buš- 
man atidarė drabužiy krau
tuvę po No. 25 Lincoln gat
vės.

Raymond, Wash.
Čia yra 16 lietuvišky šei- 

myny ir 150 pavieniy. Iki 
šiol visai nebūta čia bažny
čios ir kunigo. Kadangi vie
nos tautos katalikai nepajie- 
gė užlaikyt kunigo, tai susi
tarė airiai, lenkai ir lietuviai 
susidėt ir parsikviest kunigą. 
Norėta gaut lietuvį, bet len
kai reikalavo lenko, airiai— 
airio. Galy gale airiai par- 
kvietė francūzą, kuris negali 
su lietuviais ir lenkais susi
kalbėt. Lenkai ir lietuviai 
atsisakė aukaut bažnyčios 
statymui. Tuomet gudrus 
kinigas prisižadėjo į 6 mėne
sius išmokti jy kalbas. Kiti 
įtikėjo ir aukauja. Tarp lie- 
tuviy prasidėjo vaidai. Ne
norinčius aukauti vadina be
dieviais, cicilikais ir net iš 
buto varo laukan. Iki šiol lie
tuviai gyveno santaikoj ir tik 
ačiū kunigui pas juos prasi
deda nesutikimas. __

Simonas Butkevičius.
Wausaukee, Wis.

Čia nepaprastai užderėjo 
bulvės; viena bulvė sveria 2- 
3 svarus. Pirma jy, bušelis 
pareidavinėjo po 60—70 cen- 
ty, o dabar po 40c. Lyja ne
toli kas diena, todėl bulviy 
kasimas apsunkintas ir jos 
greitai pūva.

Šiame mažame miestelyj 
turime 12 karčemy ir visos 
gerai laikos,, nes vietiniai gy
ventojai smarkiai girtuok
liauja. Neretai atvyksta iš 
giriy darbininkai, apsistoja 
čia ant poros dieny ir prage
ria viską, ką buvo uždirbę į 
mėnesį, kitą laiko.

A. Č. .
Brooklyn, N. Y.

Rugsėjo 30 d. čia atsibuvo 
Mokslaeiviy Paskolos Ratelio 
7 kuopos teatras ir balius. 
Lošta buvo komedija “Auk
so Dievaičiai”. Lošė M.P.R. 
nariai ir pašaliniai. Paskui 
buvo šokiai ir lėkio janti kra- 
sa. Dovanas už atvirutes lai
mėjo: pirmą dovaną “Kan
kintojai ir kankytiniai už 
mokslą”—p-lė M. Viltrakiū- 
tė, antrą — “Inkvizicija” — 
p-lė S. Ančiūtė, trečią—al
bumą atvirutėm — mergina, 
kurios vardo nežinau. Publi
kos prisirinko pusėtinai, pel
no bus apie 50 dol. Visas pel
nas skiriamas beturčiams 
mokslaeiviams, augštesnius 
mokslus einantiems. Būty 
geistina, kad ir kitos M. P. R. 
kuopos tą patį padaryty.

Liavas.
Medicine Hat, Canada.
Jau ir pas mus lietuviai 

pradeda judėti, nore ir gana 
mažai iy čia yra. 8 d. spalio 
susirinko keletas sumanesniy 
pas J. Žebraucką apsvarstyti 
visuomeniškus reikalus. Po 
ginčy ir rimty apsvarstymų 
susitvėrė Lavinimo kuopa iš 
8-niy nariy; tai yra pirmuti
nė lietuviy draugijėlė šioje 
valsti j oje. Jos tikslas bus: la
vinti ir supažindinti nors ir 
mažą būrelį lietuviy su kny
gomis, laikraščiais ir draugi
jomis. Kreipiamės į Montre- 
alo lietuviy socijalisty kuopą 
ir prašome, kad ji prisiysty 
savo antrašą, nes norime su
sirašinėti.

Lav. kuopos raštininkas 
K. Rugienius, 

Box 699, Medicine Hat, Alta, 
' Canada.
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Eikite į sanitoriją! Vietines Žinios
Paklauskit bent vieno žmo

gaus, ar jis nežino, kur džio
vininką bei kitokį ligonį, ser
gantį limpūnčiaja liga, ir, be- 
abejonės, išgirsite, kad jis 
ne tik vieną, o net kelis žino. 
Ypač džiovos aukos yra pla
čiai žinomos, nes jų yra 
daugiausiai ir kiekvienas, net 
ir pusprotis, persitikrina, kad 
džiova užsikrėst labai lengva 
nuo kito ligonio. Turėti sa
vo namuose džiovininką, dirb
ti sykiu su juo, sėstis valgyt 
su juo prie vieno stalo ir abel- 
nai turėti kokius-nors reika
lus su juo — reiškia beveik 
neišvengti užsikrėtimo džio
va. Šita liga taip daug ser
ga todėl, kad ja labai leng
va užsikrėsti ir kad žmonės 
nekovoja atsakančiai prieš 
ją. Sakoma, kad skurdas 
daugiausiai ją platina. Su
prantama, kad taip, bet jei 
męs apsileisime ir įtikėsime, 
kad nėra būdo prieš ją kovo
ti, tuomet ji kur-kas spar
čiau ims siausti. Juk ir prieš 
patį skurdą galima yra kovoti 
ir skurde esant nuo džiovos 
labiau apsigint tuomet, jei 
vartojamos visos priemonės 
tam tikslui.

Džiovininkai yra nemažais 
piktadariais, jei jie žino apie 
savo ligą, vienok verčia ki
tus žmones saugotis nuo jų, 
o patįs nesaugo ja kitų nuo 
užkrėtimo. Jei džiovininkas 
užkrečia kitą žmogų liga, jis 
tuomi pavagia nuo jo didžiau- 
sį turtą—sveikatą,—todėl jis 
yra didesnis piktadaris, negu 
vagis.

Sirgti džiova ir tuo pačiu 
laiku maišytis tarp dar svei
kų žmonių — reiškia laikyti 
jų sveikatą ir gyvastį pavo
juj ir tankiausiai sunaikinti 
jas. Yra tam tikros sanito- 
rijos džiovininkams ir kiek
vienas gali atrasti jose prie
glaudą. Džiovininko amžius 
trumpas: keli/mėnesiai, me
tai, kiti. Ir kam tą savo 
trumpą amžių suvartot kitų 
gązdinimui liga ir užkrėtimui 
jų ja? Jei džiovininkas neeina 
ten, kur paskirta yra jam 
vieta, tai jis parodo, jog ki
tų žmonių sveikata ir gyvas
tis jam yra nebrangios — ir 
kam tuomet kiti žmonės jo 
turi gailėtis ir pripažinti sa
vo draugu?

Džiovininkas sanitarijoj 
kur-kas labiau gali pasitikėt 
ant pasveikimo, negu namie 
gyvendamas, todėl, jei jis 
protingas ir vėlina kitiems 
žmonėms gerovės, jis turi 
eit į ją ir ten gydytis arba 
mirti.

Jei džiovininkai taip elg
tųsi, baisi epidemija žymiai 
sumažėtų, sveikieji žmonės 
drąsiau galėtų gyvent ir dar
buotis ir nelaimingų šeimy
nų skaitlius, iš kurių džiova 
išrauja motiną arba tėvą, 
žymiai sumažėtų.

Męs galime atjausti ir gel
bėti tik tokius džiovininkus 
ir kitokias užkrečiamų ligų 
aukas, jei matome, kad jie 
mus saugoja ir rūpinasi apie 
mūsų gyvastį ir sveikatą ne
mažiau, kaip apie savo.

K. Stulpinas.

Dvasiškijos rateliai liko 
užimti kalbomis apie nusi- 
nuodijimą panos Alice Lin- 
nell, kuri buvo įsimylėjus į 
protestony kunigą Clarence 
Richeson iš Cambridge’iaus. 
Alice Linnell buvo Naujosios 
Anglijos konservatorijoj stu
dente. Kunigas ilgai ją my
lėjo ir ketino apsivest su ja, 
bet paskui savo mintį per
mainė ir susitarė apsivest su 
kita mergina. Pažinojus apie 
tai, Alice Linnell nusipirko 
subatoj nuodų ir išgėrė juos.

19-kos metų vaikėzas Ber
nardas Brodskis iš Everett, 
dirbusis Bostono siuvėjų na
me, dingo iš namų ir jo trįs 
sesers ir motina-našlė randa
si dideliam nubudime. Moti
na mano, kad jis bus nusižu
dęs, nes jauniausiai seseriai 
pasakęs pėtnyčioj, iš namų 
išeidamas, kad ji jo nematys 
daugiau. Jis buvo vieninte
lis savo motinos ir seserų už- 
laikytojas.

American Woolen kompa
nijos prezidentas William N. 
Wood nežino, kiek automo
bilių ir turto jis turi ir kiek 
vežikų turi nusamdęs. Pane- 
dėlyj ’ jis liko pašauktas į teis
mą už suvažinėjimą žmogaus 
jo automobilium. Teisme jis 
pats prisipažino nežinąs apie 
savo turto rubežius. Algos 
jis gauna apie 100,000 dole
rių į metus.

So. Bostono Lietuvių Ūkė- 
sų Kliūbas savo susirinkime, 
laikytame 15 d. spalio, nuta
rė nedėldienių vakarais reng
ti paskaitas apie pilietystės 
svarbą. Tos paskaitos atsi
bus po No. 339 Broadway.

Tas pats Kliūbas nutarė 
rengti balių, kuris atsibus 
30 lapkričio (Thanskgi- 
ving Day), prasidės 2 vai. po 
pietų svetainėj Honor Hall, 
730 Washington st., Bostone.

Žinomas orlaivininkas Har
ry Atwood nulėkė 21 mai- 
lę į 20 minu tų, lėkdamas 
iš New Bedford į Middlebo- 
ro. Jis vežėsi su savim pasa- 
žierį iš Lynno. Kada-tai jis 
buvo prižadėjęs Plymoutho 
paviete surengt lakstymus 
orlaiviu už dyką, ką jis ir iš
pildė dabar.

Universalistų bažnyčios 
Quincyj kunigu bus tūla mo
teris Fannie Austin, kuri 1898 
metuose pabaigė dvasišką 
mokyklą Detroit, Mich., ir 
jau dviejose vietose buvo ku
nigu.

Gubernatorius Foss šįmet 
užmokėjo 32,742 dolerių mo
kesčių už savo nominališką- 
ją ir nekilnojamąją savastį. 
Pasirodo, kad jis turi savas
ties už 1,396,500 dolerių, taip 
sakant, yra milijonierius. 
Vienok atsiranda tūkstančiai 
darbininkų, kurie už jį bal
suoja kaipo už savo atstovą. 
Juk tai savo rųšies tamsu
mas.

Farmerio pati—“Kodėl tu 
neeini dirbt?”

Valkata—“Aš eičiau, bet 
įrankių neturiu.”

Farm, pati—“Kokių įran
kių tau reikia.”

Valkata—“Peilio ir šaku
tes.”

Bostono operoj šią sąvaitę 
dalyvauja daugiausiai Rusi
jos aktorių. Eina rusiški šo
kiai, dainos, braškinimas ant 
balalaikų ir 1.1. Daugelis 
aktorių yra caro teatro na
riais.

A. —“Kada vyras atkrei
pia į moten atydą, tar reiš
kia, kad jis ketina apsivest 
su ja.”

B. —“O kada vyras neat
kreipia atydos į moterį, tai 
reiškia, kad jis jau yra apsi
vedęs su ja.”

Pereitą sąvaitę įvairiose 
Bostono dalįse liko suvažinė
ti automobilium 6 jauni vai
kai ir keletas suaugusių žmo
nių sužeista.

Daktarė Katerina Castle 
iš Maldeno, 43 Florence gat., 
liko areštuota už nužudymą

panos Bancroft laike operaci
jos. Bancroft turėjo 30 metų 
amžiaus ir buvo Boston&Mai- 
ne geležinkelio kondukto
riaus duktė. Ji nuėjo į dak
tarės Castle ofisą, kad jai pa
darytų operaciją. Po tūlo lai
ko daktarė praneša policijai, 
kad jos pacijentė jau pasimi
rus. Daktarų examenavimas 
parodė, kad buvo perdaug 
duota etero ir ligonė neatsi
gavo daugiau.

Cambridge’iaus policija at
rado negyvą žmogų tarpdu- 
ryj No. 150 Broadway. Jo 
kūnas laikomas Cambridge’
iaus grabinyčioj. Policija 
spėja, kad tai yra vagis, nes 
pas jį atrasta pavogtų rūbų 
ir pirštais spausdinti ženklai, 
kokius tankiai daro juodran- 
kiai.

Pereitą pėtnyčią nusižudė 
guzu tula Jennie Serotta, gy
venusi po No. 28 Lawrence 
avė., Roxbury. Keli metai 
atgal ji atvyko iš Rusijos ir 
gavo darbą prie rūbų siuvi
mo, nes tai buvo jos amatas. 
Ji siųsdavo savo uždarbio da
lį giminėms, bet su laiku su
sipažino su vaikinu 2-3 me
tais už save jaunesniu, kuris 
buvo pasiryžęs mokintis. Jie
du įsimylėjo ir mergina pri
sižadėjo jį remti pinigais. 
Leido ji savo jaunikį į vaka
rinę mokyklą, paskui davė 
pinigus mokintis tiesų mo
kykloj ir galų gale sužinojo, 
kad jos jaunikis tik pinigus 
nuo jos traukia, o apie apsi- 
vedimą su ja nemano. Išdė
jusi visą savo turtą ir pajie- 
gas, ji atsidūrė desperacijoj, 
kas ir patarnavo nusižudymo 
priežastim.

PIGIOS BRITVOS.
Pas mane galite gauti naujausios iš- 

dirbystes labai gerų ir visai pigių brit- 
vų, taip kad užmokėsit du sykiu pigiau, 
negu kitur, o skųsdamiesi džiaugsitės. 
Galite užklaust per laišką.

P. Baltrenas,
4 Church St., Waverley, Mass.

Pirkite Knygutę

“Apie Atskirimo 
Ženklus”!

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

Kaina 15c.

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 išžiūros. Kaina už dvi 
naktaizas $1.00. Kas tik prisius Money 
Orderį, tas tuojaus apturės 2 naktaizas, 
kokias tik norės išilgai ir skersai riša
mas. Kiekvienam vėlinu persitikrinti, 
o būsit užganėdinti.

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

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

KRAJAVI ŠKAPLER1AI.
Austiniai krajavi škapleriai, galioni- 

niai ir bieliniai, parsiduoda po 25c. tuzi
nas, šilkiniai po 40c. tuzinas. Agentams 
pasiunčiam prabeles del pažiūrėjimo. 
Trejos devynerios (trojankos) krajavos, 
Palangos aptiekos, prekiuoja bertainis 
svaro 25c., svaras 90c., 10 svarų arba 
40 bakselių $5.00. Popiera su konvertais 
gromotų rašymui, su visokiais apskaity
mais ir su kvietkomis, parsiduoda po 25 
centus už tuziną. 75c. už 100. 6 dol. už 
1000. 10 dol. už 2000. Užlaikom visokių 
pavinčavonių, altorėlių ir šilkinių abro- 
zelių su lietuviškomis maldelėmis par
duodam tuzinais ir šimtais; turim viso
kių knygų ir maldaknygių. Reikalau
jam agentų ir duodam gerą uždarbį.

K. J. INTAS,
P. O. Box 1724, New York, N. Y.

A

į Nusipirkite
Į NEPAJUDINAMĄ TURTĄ ir 

APSIDRAUSKITE pas

į H. J. Bowen
! NEPAJUDINAMO TURTO IR 

APDRAUDIMO AGENTAS

SO. BOSTON, MASS.
Visus reikalus atliekame teisingai
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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 marke, 
o xausl teisingai.

Geriausia gyduolė 
Galvos, Kataro, Pečių, 
nuošė, Reumatizmo, Šalčio, Neuralgijos 
ir įkandimo visokių vabaliukų.

nuo Skaudėjimo
Krūtinės, So-
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Ateinančioj nedėlioj Soci- 
jalistų svetainėj po No. 376 
Broadway bus “Žmonių Uni-- 
versiteto” narių susirinkimas 
6 vai. vakare. Todėl kiekvie
nas narys malonės atsilanky
ti, nes bus apkalbami svar
bus reikalai.

Po susirinkimo skaitys F. 
J. Bagočius referatą, kuris 
prasidės ant 7 vai. vakare. 
Visi lietuviai yra kviečiami 
atsilankyt.

“Laisvės” spaustuvėj gali
ma gauti puikiausių laiškams 
popierų su geriausioms eilė
mis ir gražiausiomis kviet- 
komis už labai mažą kainą.

Gryno aukso žiedus 14K. 
gausite pas Petrą Bartkevi- 
čią. Du šliubinius žiedus už 
8 dolerius, ką kiti neparduos 
nė už $12. Taipgi, jeigu rei
kia laisnių apsivedimui, aš 
pagelbsčiu. išsiimti už dyką. 
Laikrodėlius parduodu per šį 
mėnesį pigiau ant 25%.

Petras Bartkevičia, 
877 Cambridge, St.

Cambridge, Mass.

DIDELIS BALIUS!
Parengtas 133 kp. Lietuv. Soc. Sąjun

gos, atsibus Subatoje, 21 Spalio (Oct.), 
FINŲ SVETAINĖJ, Chapel st., Nor
wood, Mass. Prasidės 6-tą valandą va
kare ir trauksis iki vėlai nakties. Įžan
ga vyrams 35c., moterims ir merginoms 
15c. Visus užprašo KOMITETAS.

PARDAVIMAI
Parsiduoda 8-ių ruimų namas, tinkan

tis gyvent 2 familijoms. Taipgi štoras 
ir virtuvė. Viskas parsiduoda labai pi
giai. Atsišaukit pas:

Miss. M. A. Fitzgerald, 
314 East Broadway, So. Boston, Mass.

Pajieškojimai
Pajieškau savo draugo Antano Žeb- 

raucko, paeina iš Suvalkų gub., Nau
miesčio pavieto, Gintautų parapijos, 
Braškių kaimo. Treti metai kaip Ame
rikoj, tiktai nežinau kur gyvena. Jis 
pats ar kitas, žinantis apie jį, malones 
atsišaukti šiuo adresu:

Jurgis Daugėla,
P. O. Box 208, East Arlington, Vt.

naujos KNYGOS
labai žinKeidžios

PASAULIŲ RATAS. Astronomiškas 
aprašymas mūsų saulinės sistemos.... 25c 
v NAUJAUSIOS DAINOS IR EILES. 
Čia telpa apie 80 įvairių dainų............20c

KERŠTINGA MEILE. Tragedija 3-se 
aktuose. Labai žingeidi skaityt ir pa
ranki lošt............................................. 10c

MEILES KARŠTLIGE. Mintjs ir pri
lyginimai apie dabartinį supratimą mei
les ...........................................................20c

Taipgi gaunamos visokios lietuviškoj 
kalboj kningos. Reikalavimus ir pini
gus siųskit šiuo adresu:
I CTDDDI 30 Wcst Broadway J. UJO, so. BOSTON, MASS.

Farma ant pardavimo.
Parsiduoda labai pigiai žemes 60 akrų 

su viršum; žemė lygi,pirmos klesos, tin
kanti del daržų, dalis girios su geroms 
ganykloms, sodas ir daug visokių me
džių. Stuba gera, ant 2-jų lubų, su 8 rui
mais, bania didelė, vietos dėl 30 karvių 
ir 3 jų arklių, vištinyčia dėl 200 vištų ir 
kitos triobos, taipgi visoki ūkės įrankiai 
ir šieno pilna bania (daržinė). 10 kar
vių, 2 arkliai, kiaulių, vištų, ančių ir žą
sų. Farma randasi arti Bostono, mies
te Bedford, Mass. Puikus plentas iki 
pat Bostono, ką yra smagus važiavimas; 
iki strytkariui ir trainui nueit 10 minu- 
tų. Parsiduoda iš priežasties turėjimo 
kito biznio. Parduosime su viskuom už 
$6.500.

A. ZV1INGILAS, 
Springs Road, Bedford, Mass.
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VIENATINIS LIETU VYS KOSTUM1ERIŠKAS

SIUVĖJAS GRIAUČIUS J Bostone
Siuvu Visokius SIUTUS, OVERKOTUS ir visokius rūbus.

Kiekvienam pritaikau pagal jo norą ir pasiuvu pagal naujausią madą. 
Išplaunu, išvalau, išprosinu ir sutaisau senus vyriškus ir moteriškus rūbus. 
Darbą gvarantuoju.

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

Visiems mano kostumeriams, kurie gyvena šalę Bostono, apmoku kelio
nes lėšas, jeigu jos nėra augščiau 1 dol.

JULIUS BUKANTIS
77 A Endicott Street Boston, Mass.

SENIAUSIAS RUSIŠKAS

K. L. BERNARD
Praneša, jog jo offisas prie 195 
Dorchester St., So.Boston,Mass., 
yra atdaras nuo 4 iki 5 vai. po 
piet, o prieš tą ar no to laiko tele- 
fonuokite 160 South Boston arba 
524 Roxbury. Gyvenimo vieta 
19 Gaston St., šalę Warren St.,

Feeling Tif"Every Day
iS Irtfl-uenzps arba irme-

UtfaEtfnns

Kataliogas Visiems Dykai!
Kožnas žmogus mokantis skaityti 

privalo turėti musų Kataliogų, kuriam 
atras dai ;elį visokių daiktų. Musų 
Banka priima pinigus užčedyjimui ir 
moka 4-tą 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. PUPAUSKY & <S

2342 SO. LEAVITT ST. CHICAGO, ILL.

savo namuose ir 
t no j aus imsite 
vartot. 25c. ir 50c. aptiekose. 
Sergėkis pamėgdžiotų vaistų-

25c.
50c.

$1.00
35c.

Egiutero No. 2. 
Žmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis - 
Trejanka 
Linimentas Vaikams 
Gyduoles nuo Kosulio 
Liepų Balsamas 
Antylakson dėl Vaikų 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių 

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

ir Kruvinosios - 
“Uicure” arba gydymas 

Reumatizmo - - - !
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 Plėnių Drabužiuose - 
Rožės Balsamas - 
Kinder Balsamas 
Bobriaus Lašai 
Švelnintojas - 
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 Škorbutū $1.25
Gyduolės ir Mostis nuo Parkų 

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

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip
gi privalo užlaikyti višada mūsų puikias 
Lietuviškas gyduoles savo štoruose ant 
pardavimo, kad mūsų tautiečiai reika
laudami, galėtų pas savo štorniką nusi
pirkti ir nereikalautų išduoti pinigus 
dovanai kokiems nors apgavikams tose 
apielinkėse. Štornikai, rašykite parei
kalaudami gyduolių, nes iš to geras už
darbis, ir parduokite mūsų tyras Lietu
viškas Gyduoles, kurias męs gvarantuo- 
jame. Rašykite šiuo antrašu:

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

25c., 50c. ir

25c
25c.
25c.

25c.

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

15c.

$3.50 
50c.

10c.
10c.

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

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

$2.00 
$1.00'

$1.25

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

$1.00
25c.

$2.00
$2.00

$50

F. AD. RICHTER & C0„ 215 Pearl Street, New York

Richter'io Conęo Pillės yra geros nuo 
viduriu Sukietėjimo. 25c. Ir 5Oc.

Telephone Fort Hill 504

ADVOKATAS
ATLIEKU VISOKIUS REIKALUS '

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

Kalbu lietuviškai 
lenkiškai 
rusiškai 
latviškai
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F. STROPIENE
Pabaigusi kursą Womans Medi
cal College, Baltimore, Aid.

Pasekmingai atlieka savo dar
bą prie gimdymo, taipgi suteikia 
visokias rodąs ir pagelbą įvairio
se moterų ligose.
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Tel. 1990 Roxbury

DR. M. J. K0NIKOW
548 Warren Street
Prieš Elm Hill Ave.

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

Nedėliomis 2-4 P. M.
Kalba rusiškai, vokiškai ir 
liškai.
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Jei norite nusiimt gražią

Morris Katzeff ' Tai ateikite pas

męs

LAIVAKORTES
(0 
o 
o

767 Washington St., Boston, Mass.
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294 Washington St.
Room 738 BOSTON, MASS

VIENINTELE SĄKROVA

Ruskos Degtines.
Kurie tik rengsite Balius arba vestu

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

JOSEPH P. SPANG
579-589 Atlantic Avenue

BOSTON, MASS.
Tai vienatine vieta, kur galite rast 

gerinusį patarnavimą. Pas mus dirba 
lietuvis STANISLOVAS MATOMUS, 
kuris parduos pagal žemiausias prekes. 
Negalint atvažiuot, atrašyk laišką, pa
rašyk, kokiu gėrimų ir už kiek nori, o 

orisiųsime. Laiškus rašykite lie
tuviškai. Pinigus galit siųst kaip pa
rankiau.

Neužmirškit musų adresų ir vardui
Eit tik dvi minutes nuo South Station. 

Atsilankykit visi.
Su pagarba ST. MATOMUS.
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VADOVAS KELIAUJAM 
TIEMS Į AMERIKĄ IR 
IŠKELIAUJANTIEMS.

Jeigu nori žinot apie visas laivų kom
panijas, kokie yra laivai, iš kur jie iš
plaukia ir kur priplaukia, kiek kur yra 
mylių, kur randasi didieji kompanijų 
offisai, kokius žmones įleidžia į Suvie-, 
nytas Valstijas ir kokių neįleidžia, kiek I * 
vertės turi kitų žemių pinigai, tai pri-1 * •
siųsk 15c. stampom žemiau nurodytu X'O«<c)»8'Gc)«<c)«8c)«<c)«#c)«<'9«4'3«4'9«<C)«<c>4 
adresu, o apturėsi minėtą knygelę.

J. VA.LUKOINIS,
261 W. Broadway, So. Boston, Alass.

OFFISAS RANDASI:
30 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.

Užlaikom didelę
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ĮDEK LAIŠKAN VIENĄ DOLERĮ.
ir užrašyk adresą: “TARKA”, Box 895,, 
New York, N. Y., tai per visus metus 
siuntinesime naują paveiksluotą pašai
pos ir pajuokos mėnesinį laikraštį 
“Tarka”, iš kurio turėsi juokų visam 
amžiui.

RANSFER Gyduoles sutai- 
APT1EKA somos atsakan- 
ii ■ čiai pagal viso
kius receptus perregistruotą aptiekoriy. 
Užlaikome Cigarų, Sodos ir Visokių 
Saldumynų (kendžių). Atsilankykite!

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

Telephone 4221-M Oxford.
DR. ST. ANDRZEJEWSKI

Vienatinis Lietuviškas ir Lenkiškus

DENTISTAS
Sugedusius dantis 

pataisome. Skaudan
čius ištraukiame be 
jokio skausmo.

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

BOS TON, MASS.

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

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.

822 Washington Street
UOSTON, MASS.

Mūsų agentai: J. A. Peldžius, J. Pocius 
ir J. Pociūnas.
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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 nuleisim© 
pigiau. Neužmirškite antrašo:

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.

I5OVA.RD.AS DALV
• Savininkas

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

męs prisiusime gyduoles per expresą.

SAMPALUS SIUNČIU UŽ 15c.
$1.00 VERTES.

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

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

LIETUV IŠKA1-LENKIŠKAI-RUS1ŠK 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

> mano ofisu, bet lipk vienais 
tropais 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 1067-R.

f**

Čia ir PINIGUS jums pasiunčia į visas pasaulio dalis greitai ir pi
giau negu kur kitur. Važiuojantiems Lietuvon parūpinu guberskus paš- 
portus, taipgi ir atvažiuojantiems jokios baimės nėra pereit rubežių 
(gronyčią). Važiuojančius patinku ant stočiy 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 BARTĄSZIUS
261 Broadway, 558 W. Broome St.
SO. BOSTON, MASS., NEW YORK CITY,N.Y.


