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AMERIKOJ.
Nušovė brolį.

Houlton, Me., 27 spalio.— 
Dveją mėty vaikas Thomas 
Bowles, kuris bandė padėt 
nušaut paukštį savo broliui, 
liko sužeistas ir nugabentas į 
Aroostooko ligonbutį. Tai 
yra pirmas atsitikimas Maine 
valstijos istorijoj, kad taip 
jaunas žmogus liko sužeistas 
medžioklėj.

Užmušta daktarė.
Indianapolis, 27 spalio.— 

Čia liko nužudyta savo bute 
daktarė Helen Knabę, ku
rios kūnas liko atrastas utar- 
ninke. Spėjama, kad ją nu
žudė knygvedis S. C. Carr, 
nes žmonės matę, kaip jis 2 
vai. ryte ėjo namo, laikyda
mas skepetaitę prie veido.

Caruzo New York’e.
New York, 27 spalio. - - 

Pranešama, kad garsus pa
saulio dainininkas Caruzo 
dainuos New Yorko Metropo
litan operoj. Pirmą sykį pa
sirodysiąs jis ant scenos 13 
lapkričio.

Valys New Yofką.
N ew Y oYk, 28 spal i o. Čia 

susiorganizavo didelis pilie
čiu skaitlius, kurie laikė su- 
_imn C.nnnQV-T1 nion Sfllei 

valdžios, kad New Yorke bū
tu įvestas švarumas, nes da
bartiniai valdininkai, kada 
įie buvo kandidatais, priža
dėjo rūpintis, kad New Yor- 

. kas būtu apvalytas nuo ne
švarumu.

Aštresnės priemonės.
Mexico City, 28 spalio. — 

Justicijos ministeris padavė 
kabinetui prezidento prane
šimą, kad bus vartojamos aš
tresnės • priemonės sukilėliu 
numalšifnui, kad, kol Made
ra užims vietą, Mexikoj būtu 
ramu.

nėsis po visus didesnius Ame
rikos miestus ir sakys pra
kalbas.
Rodger Sandersone, Tex.

Sanderson, Tex., 28 spa
lio.—Oriaivininkas Rodgers, 
kuris apsiėmė perlėkt skersai 
Amerikos kontinentą ir išlė
kė iš New Yorko, dabar ran
dasi čia. Kiek pasiilsėjęs, jis 
lėks toliau.

Vėl revoliucija Haytėj.
Kingston, Jamaica, 27 spa

lio.—Sulyg čia gauto prane
šimo ant Hay tės salų vėl pra
sidėjo revoliucija. Neseniai 
išrinktasis prezidentas Le
conte skelbia, būk jam pasi
seksią numalšinti sukilėlius, 
nes jis turįs gana ištikimu 
gyventoju ir kariumenės.
Sukilėliai padarė triuk= 

šmą.
Mexico City, 26 spalio. - 

Valdžiai liko pranešta, kad 
sukilėliai po vadovyste Zapa
ta įžengę į valdžios distriktą, 
paėmę miesto dalį ir priver
tę kariumenę veikti su jais 
išvien. Ką su jais daryt, apie 
tai svarsto ministerią kabi
netas.
Prezidento pati pasimirė.

Cape Haytian, Hayti, 26 
spalio. Dabartinio Hay tęs 

LecontcT' žmona 
tį. Ji čia prabuvo tik porą 
sąvaičią.

Daktaras nusišovė.
Penacook, N. H., 29 spa

lio.—Baigusis Harvardo Me- 
dikališką Mokyklą daktaras 
M. F. Blodgett, 28 metu am
žiaus žmogus, nusišovė va
žiuodamas automobilyj į 
Bradfordą, Vt. Jis laikė šau
dyklę tarp keliu ir manoma, 
kad šūvis išspruko išnetyčią, 
kada automobilius užėjo ant 
krumplio ir susikrėtė.

Plaukė Niagaros upe.

Majoras atpigino bulves ir 
grušes.

Indianapolis, 29 spalio.— 
Majoras Shauk įsakė, kad už 
pusiau išnokusiu grūšiu buše
lį nebūtu imama brangiau, 
kaip 30 centu. Būsiančiose 
subatose galima bus čia gaut 
būlviu bušelį už 75 centus, 
nes majoras spiria prie to 
pardavėjus. 'Tokiu būdu vie
tiniu gyventoju pragyveni
mas atsieis gerokai pigiau.

Motinos ir sesers užmu= 
šikas.

Guildhall, Vt., 30 spal.— 
Šio miesto mažame teismo 
rūme atsibus šįmet antras 
bylos nagrinėjimas apie žu- 
dystę. Pavasaryj buvo na
grinėjama byla ponios Flo
rence Dodge už nužudymą 
teplioriaus jos namuose. Da
bar kaltinamas Arthur Bean 
už nušovimą savo motinos ir 
sesers. Teismas prasidės 7 

| lapkričio. Jo motina liko naš
lė ir devynios dešimtosios da- 
lįs turto turėjo prigulėt Ar- 
thurui, o vieną dešimtąją da
lį norėjo pasisavinti jo sesuo. 
Dalykas atsidūrė teisme. Se
suo reikalavo 1000 doleriu už 
savo dalį. Arthur pradėjo ne
apkęsti motinos ir sesers, nes 
jis buvo nuo pat mažens iš
tvirkęs. Vieną dieną pasigir
do šūviai ir pamatytas Ar- 
'fuomev ^widxklep rankose, 
sesuo negyvos. Jis ginasi Ne
šovęs. Vienok jo tėvukas liu
dija prieš jį.

Laivų peržiūrėjimas.
New York, 30 spalio.—Į 

čia atplaukė 102 Jungtiniu 
Valstijų kariški laivai, ap- 

zkarstyti žvaigždėtom vėlia
vom. Karės ministeris Meyer 

i ir kariško skyriaus viršinin
kai atvyks apžiūrėti laivus, 
kurie turės čia manevruoti. 
Yra tai antras tokis skaitlin
gas karišku laivu suplauki- 
mas po karės su Anglija.

Kaip toii nueina bevieline 
telegrama.

Vallejo, Cal., 27 spalio.
Mare salos stotis gavo nuo 
kariško laivo “Rhode Island” 
žinią per bevieli nį telegrafą. 
Laivas randasi netoli Bosto
no..

Laikrodis už dorą.
Ludiow Centre, Mass., 26 

spalio. Howard Bennett, 
kuris susilaukė 20 metu am
žiaus negėręs alkoholio, ne
rūkęs tobako ir nevartojęs 
kalboj aštriu žodžiu, gavo 
auksinį laikrodį nuo vietinio 
fondo, kuris liko įsteigtas ka
da-tai čia gyvenusio vieno 
turčiaus su tikslu paragint 
žmones prie doros.

50 karų sudegė.
Pittsburg, 26 spal.— West 

Parke sudegė Pittsburg Rail
way kompanijos karu stotis, 
kur liko sunaikinta ugnies 50 
karu. Blėdies padaryta už 
200,000 doleriu.

Lektorius atvažiavo.
New York, 26 spalio. Ži

nomas airiu kalbėtojas ir lek
torius, skaitantis paskaitas 
ir agituojantis už Jaunąją 
Airiu platformą, Shane Les
lie atvyko laivu “Majestic” į 
New Yorką ir nuvažiavo pas 
ex-kongresmaną Bourke Co- 

^hraną. Per žiemą jis važi-

Niagara Falls, N. Y., 29 spa
lio. Kapitonas Klaus Larsen 
iš Detroito važiavo motori
niam laivelyj pūtuota Niaga
ra Falls upe iš Cataract į Le- 
wistona. Jis tikrina, kad ki
tą sykį nevažiuotu, nes van
duo nepaprastai yra sriaunus 
ir prisieina laiks nuo laiko 
pult žemyn. Vienok jo laive
lis atėjo į vietą sveikas.

Tabakius čiulpė gyvatę.

M t. Vernon, Ill., 29 spalio.
Vienas vietinis tabako čiul

pėjus labai pasipiktino, kada 
jis paėmė žiupsnį tabako ir, 
pradėjęs čiulpt, pajuto, kad 
kasžin kas kietas yra. Kada 
jis pažiūrėjo, atrado mažą 
gyvatėlę, kuri buvusi suvy
niota į tabaką. Jis rengiasi 
skusti fabrikantą. Spėjama, 
kad ji liko įdėta su pajuoki
mo tikslu.
Čeverykai turkams Brock= 

tone.
Brockton, Mass., 30spalio.
Turkija per savo pasiunti

nius užsakė pas Brocktono 
čeveryką fabrikantus 2,400, 
000 poru čeveryku Turkijos 
armijai ir jūrininkams. Sa
ko, kad tokį didelį čeveryku 
reikalavimą iššaukė kilusioji 
Tripolyj karė. Jei šita žinia 
yra teisinga, tai Brocktono 
kurpiai turės daug darbo.

2000 pėdų augštumoj.
Marblehead, Mass., 30 spa

lio. Orlaivininkas C. Web
ster iš Haverhill darė laksty
mus tarp Salemo ir Beverly. 
Jis pasikėlė į 2000 pėdu aug- 
štumą ir lėkė taip 3 mailes. 
Daugiau kardinolų Ame

rikoj.
Baltimore, 30 spal.- Ame

rikos katalikai, kuriu yra 
apie 15,000,000, reikalavo, 
kad jiems būtu suteikta di
desnę atstovybę prie popie
žiaus. Iki šiol Amerikos ka
talikai turėjo tik vieną kar
dinolą Gibbonsą Baltimo- 
rėj, kuris yra užėmęs miru
siojo kardinolo McCloskey 
vietą. Nuo šio laiko liks kar
dinolais, Bostono antvysku- 
pis O’Connell ir New Yorko 
antvyskupis Farley.

Miestą apiplėšė.
Shawnee, Okla., 28 spalio.
Plėšikai užpuolė miestuką 

McGomb, kuris yra keliu 
mailių atstume nuo čia, nu
pjaustė telefono ir telegrafo 
vielas ir išvogė miesto banko 
kasą. Paimta daug pinigu ir 
pabėgta, kol šerifas paspėjo 
dažinoti ir sukviest policiją.

Nuo 11 d. lapkričio “Laisvė” 
pradės eit du sykiu sąvaitėj. Pa- 
siskubinkit užsirašyt, nes dabar 
jos kaina metams tik 1 dol. 50c., 
o paskui bus 2 dol.

UZSIENYJ.
Karės ministeris už“ 

muštas.
Šanghai, 26 spalio. Karės 

ministeris, generolas Ying 
Tchang, kuris vedė kariumė- 
nę prieš revoliucijonierius 
pietinėj Chinijos dąlyj, liko 
nužudytas revoliucijonierią 
šnipo mieste Kwang Shua. 
Jo mirtis yra dideliu smūgiu 
valdžiai, nes jis buvo geru 
artileristu ir mokėjo numal
šinti neapmokamus karei
vius.

Žinomas brigados koman- 
duotojas Luk-Lan Ching ke
tina panedėlyj pradėt ata- 
kuot miestą Canton ir mano, 
kad revoliucijonieriai turės 
atidaryt vartus, jei tik gar
nizonas nepereis į jhj pusę.

Pasinaudodama 1 vidurine 
Chinijos betvarke, Rusija ke
tinanti užgriebti Mongoliją.

Iš Pekino pranešama, kad 
senosios valdžios nariai rūpi
nasi gaut apsigyvenimo vie
tą kokioj nors šalyj, iš to 
aišku, kad ją dienos jau su
skaitytos.

Po Hankowo paėmimo su
kilėliams pasisekę užgriebti 
valdžios kariumenės spintą, 
kur radosi 750,000 dolerią.

Sukilėliams tiek sekasi,kad 
jie. jau visai artinasi prie Pe- 

1 Tįi.
mailią atstume nuo Pekino 
ir yra Sha Tung provincijoj 
didmiesčiu. Šimtai kiniečią 
apleidžia Pekiną.

Senosios valdžios teismas 
būsiąs tuoj perkeltas iš Peki
no į Mukdeną, Mandžūrijoj. 
Japonija prisiąsianti į Muk
deną 10,000 kareivią saugo
jimui teismo ir Manchu di
nastijos narią. Mat, Japoni
ja apsirūpina, kad Rusija ne
galėtai pasinaudot proga ir 
užgriebti tūlas Chinijos dalis, 
kadangi jos reikalingos pa
čiai Japonijai ir Chinijai.

| Orlaivininkas užsimušė.
Paryžius, 27spalio.—Orlai

vininkas Desparnet užsimušė 
kelionėj tarp RhemsoirMon- 
corneto. Jis nukrito iš 200 
metrą augštumos.
Italija varys toliau karę.

Rymas,, 26 spalio.- Visuo
se valdiškuose rateliuose čia 
pasklydo žinia, kad apie san
taiką Italijos su Turkija ne
gali būt ir kalbos, nes Itali
ja vesianti karę iki tol, kol 
tik neužkariaus visą Tripolį.

Turkija protestuoja prieš 
Vatikaną.

Rymas, 28 spalio.- Turki
jos valdžia pasiuntė Vatika
nui raštą, kuriame išreiškia
mas protestas prieš daugelį 
kunigą ir vyskupą visoj Eu
ropoj, kurstančią katalikus į 
karę su turkais ir laiminan
čią visus einančiuosius. Pro
teste skamba, kad kataliką 
dvasiškija rengia šen ir ten 
pamaldas už italą laimėjimą 
karėj; ypač vienuoliai Pran
ciškonai Jeruzolime atsižymi 
kataliką kurstymu. Prane
šama, kad Leghorne vysku
pas Giani surengęs nepapras
tas pamaldas už Italijos lai
mėjimą karėj. Milane vys
kupas Bonomelli padaręs

taip-pat. Šitas vyskupas sa
vo prakalboj Verose pasakęs, 
kad pats Dievas laimina Ita
lijos jūrininkus ir armiją Tri
polyj. Jei kataliką dvasiš
kija taip elgsis ir toliau, Tur
kija atsisako būt atsakomy
bėj už kataliką skerdynes, 
nes katalikai patįs erziną 
mahomedonus.

Vulkanas jūrėse.
Rymas, 29 spalio.- Katani- 

jos seismografiškos observa
torijos profesorius Ricco pra
neša, kad pojūrinis vulkanas 
išsiveržęs tarp Maltos ir Sy
racuse. Iš vandens išėjo stul
pas dūmą ir žuvininkai tik
rina, kad vienas ją laivelis 
žuvęs toj vietoj, kur įvyko 
expliozija po vandeniu.
3000 sukilėlių užmušta.
Pekin, 29 spalio. Susirė

mimuose Hankowe ir apylin
kėj žuvo 3000 sukilėliu. Kiek 
krito iš valdžios pusės, 
apie tai nepranešama. Pe
kine gyvenimais darosi vis la
biau neužtikrintas. Impe
ratoriaus kilmės moters dėvi 
paprastus chiniečią rūbus ir 
mažina savo kojas. Trūkiai, 
einantieji iš Pekino, yra ne
paprastai pilni ir juos traukia 
po du garvežiu. Valdinin
kai jieško prieglaudos savo 
pačioms ir vaikams pas atei
vius.

Karė tarp Turkijos ir---
Londonas, 30 spalio.—Ka

dangi liko pranešta, jog Tri
polyj liko sukurstyta vest 
“šventą karę” prieš krikš
čionis, tad Italija siunčia dar 
didelį kariumenės skaitlią 
Tripolio šalies užėmimui. Da
lis armijos išplaukė iš Nea
polio nakčia, kad niekas apie 
tai nežinotą. Italija pasiry
žo vest karę ilgiau, negu ma
nė, nes jei arabai, turkai ir 
kitos tautos varde savo tikė
jimo ims ginti Tripolį, tuo
met karė pasidarys labiau se- 
rijoziška. Siunčiama Italijos 
nauji laivai į Tripolį. Italija 
nesitikėjo, kad žus tiek žmo- 
nią ir reikės tiek daug turto 
karės vedimui, kaip pasiro
dė dabar, kada turkai ir ara
bai ėmė veikti smarkiau ir 
padarė jau kelis smarkius 
užpuolimus. Musulmaną spė
kos yra stiprinamos ir egip
tiečiais. Abelnai ją skaitlius 
siekia 60,000 ir jie tyko vėl 
užgriebti Tripolį. Ketverge 
įvyko smarkus susirėmimas, 
kuriame krito užmuštais ir 
sužeistais 100 suviršum italą 
ir apie 1000 turką ir arabą. 
Mūšyj dalyvavo ir Italijos 
orlaiviai.

Italams pasisekė paimti 
miestą Prophet, kur arabai 
vienok nenusimalšina ir žudo 
Italijos kareivius kur tik pa
gaudami, nes jiems likęs pri
žadėtas rojus, jei jie užmuš 
italą. Daugelis paimtą į ne
laisvę atsisako valgyt.

27 spalio pranešta į Londo
ną, kad arti Dardanelią du 
Turkijos laivai užklupę Itali
jos laivą “Napoli”. Vienas 
Turkijos laivas likęs nuskan
dintas, o kitas pusėtinai ap
daužytas.

Į Maltą telegrafuoja 27 
spalio, kad Tripolyj žnvo 700 
Italijos kareivią, nes jie liko 
apsiausti iš visą pusią ir ne
turėjo kur bėgti.

RUSIJOJ.
Dar apie Macocho bylą.
Neseniai buvo ūmai pada

ryta Petrokovo kalėjime kra
ta pas vienuolį Starčevskį. 
Rasta jo rūbuose užsiūtus 
laiškus, iš kurią pasirodė, 
jog šis vienuolis slapta susi
rašinėdavo su tais, kurie Čen
stakavo Motinos Švenčiau
sios paveikslą apvogę.

Iš tos priežasties Macocho 
byla bus iš teismo rūmą grą
žinama tardytojams. Tiki
masi šįkart jau ir išvogtus 
daiktus susekti.

Bogrovo veikimas.
Kijevo laikraščiai paduoda 

apie Bogrovo veikimą ‘ ‘ochra- 
noje” šitokias skaitlines: pra
dedant nuo revoliucijos me
tą, pranešė Bogrovas apie 
150 reviziją reikalingumą, 
padėjo susekti 8 bombą,gink
lą ir nelegališkos literatūros 
sankrovas. Sulig jo prane
šimo buvo suimta 60 revoliu- 
cijonierią. Iš to skaičiaus bu
vo 5 žmonės mirtin pasmerk
ti, 23 katorgon išgabenti, ki
ta gi dalis sukišta kalėjiman, 
arba išblaškyta tolimose iš
trėmimo vietose. Per trejus 
ištisus metus Bogrovas ėmė 
nuolatinę algą iš “ochranos”, 
o dvejus darbavosi prišokiais, 
kuomet buvo tai iš jo reika
lauta.

Tam tikra kelią komisija 
pertikrino tiltą statymo tei
singumą. 25 Sibiro gelžkelio 
skyriuje rasta, kad 9 tiltai 
įleista į žemę nuo pusės lig 
dvieją sieksnią mažiau, negu 
tai pasakyta sąmatoj. Šitas 
netikėtas atradimas ilgiau 
pratęsė tyrinėjimą ne tik to, 
bet ir kitą kelią.

Badas gręsia.
Užbaikalyj šįmet blogai 

užderėjo javai ir šiaip žolės. 
Gyventojams trūksta duonos 
ir uždarbio. Valdžia žada pra
dėti įvairius darbus (kelius 
taisyti ir kt.), kad žmonės 
gautą darbo ir galėtą išsi
maitinti.

Piešimas.
Ant Lodziaus fabriką gelž

kelio, tarp stočią Choini ir 
Vidzev, penki apsiginklavę 
plėšikai iškėlė raudoną lem
pą, sustabdė traukinį ir pa
reikalavo raktus nuo šarvuo
tojo vagono. Gavę raktus, 
paėmė iš vagono 11,800 rub. 
Sargus išmetė iš traukinio, 
patįs pavažiavo kokį verstą 
ir, paleidę tuščią traukinį, pa
sislėpė.

Nubausti laikraščiai.
Rygoje “Rygos Garsas”— 

100 rub., Luganske (Ekate- 
rinosl.gub.) “Donskaja Žizn” 
— 25 rub., Astrachaniuje 
konfiskuota “Astrachanskij 
kraj”, Peterburge — “Rieč” 
No. 260, Varsavoje—“Vol- 
nyj Golos”No. 22 ir 23, Eka- 
terinodare nubausta “Ku- 
banskaja Rieč” 100 rb., Var- 
šavoje “Mucha”—400 rub., 
Smolenske “Smolenskij Viest- 
nik”—250 rub., Ekaterino- 
slave “Ekaterinoslavskoje 
Utro”—100 rub.

Nuteista mirtin.
Ekaterinoslave—9 žmonės 

mirtin ir 33 katorgon; Mas
kvoje—1 mirtin.

LIETUVOJ.
ŠATES (Telšią pav.). Ša

tės seniūnijos (Skuodo valse.) 
rugsėjo 26 d. buvo su
eiga, kame nutarta supiltus 
valsčiaus magazine grūdus 
apversti į pinigus. Reikės to- 
dėlei valsčiams dabar per 
ketverius metus mokėti nuo 
žemės dešimtinės po 25 kap., 
o už tai gaus jąją kiekvienas 
po 83 svarus javą taip-pat 
nuo kiekvienos žemės dešim
tinės.

SĖMENIS PABRANGO. 
Paprūsėje šįmet labai bran
giai mokama už sėmenis ir 
gabenama juos į Prūsus. Kas 
buvo pardavimui, būk jau 
parduota visur. Dabar ūki
ninkai, panaudodami aug- 
štomis kainomis, parduoda ir 
dalį tąją Sėmeną, kur buvo 
sau sėklai pasilikę.

AISĖNŲ pelkią sausini
mas. “S. Z. T.” paduoda, 
būk Padumblią sodžiaus (Ra- 
seinią p., Veviržieną valse.) 
ūkininkai Girtautas ir Dirgė
la pasinaudojo sausa ^vasara 
ir savo lėšomis perkasė pro 
niekuomet nedžiūstančias Ai- 
sėną pelkes griovį 1000 siek
snią ilgio 21 sieksn. platumo 
ir IĮ gilumo. Ir neišbrenda
mos pelkės išsauso. Dalį ją 
išarė, o kitoje dalyje pradėjo 
pievą žolė želti. Išsausinta 
50 dešimtinią.

UKMERGE, Kauno gub. 
rugsėjo 25 d. netoli Ukmer
gės plėšikai užpuolė pačtą ir 
pagriebė 5,500 rublią. Pačta- 
lijonas Lozovskis, kuris vežė 
pinigus, užmuštas ant vietos, 
o vežėjas sužeistas. Tuo sy
kiu policija nelydėjo pačto. 
Plėšikai pasislėpė ir liko ne
suimti.

KLIKOLIAI (Siaulią pav.) 
21 rugsėjo iškilo čia didelis 
gaisras, sudegė klebonija ir 
jos trobesiai apart pirties. 
Vietinis kunigas tame laike 
buvęs išvažiavęs į Akmenę 
ant atlaidą. Gaisro kaltinin
ku esąs piemenukas, įnikęs 
papirosus prie šiaudą. Pava
sarį nudegė pusė miestelio. 
Prie sušelpimo padegėlią 
nemažai prisidėjo Vadaksės 
baronas Bistram as.

VIŠTYTIS (Suv. g,). Rug
sėjo 21 d. nakčia sudegė Viš
tytyje 3 ūkininkai. Dvieją 
sudegė visos trobos su ja
vais, o trečio liko tik pirkia.

DABRAVALŠ (Marijam
polės ap.). Jau trečia sąvai- 
tė, kaip čia dega iždo girios. 
Dideli nuostoliai ir pavojus 
vietiniams gyventojams.

PRIENAI (Suv. g., Mari
jampolės pav.) Mačiūną kai
me netoli nuo Prieną mieste
lio rugpjūčio 29 d. naktį, ma
žažemiui ūkininkui S. ne
esant namie, atsibaldė 4 plė
šikai—vagįs, kėsindamies pa
vogti ark1’’ Bet kadangi ūki
ninko S. šeimyna nebuvo su
gulusi, tai išgirdę ant lauko 
bildesį, išsiuntė 12 metą vai
ką—šeimininko sūną—pažiū
rėti, kas ten darosi. Pasiro
džius lauke, vienas iš pikta- 
darią šovė į vaiką. Šūvis pa
taikė į koją ir sunkiai sužei
dė. Plėšikai pasislėpė.
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—Hello, Rožyte.
—Hello, ma. How are you 

getting along?
—Ką tu šneki, dukrele?
—Aš maniau, kad tu jau 

angliškai išmokai, kad varto
ji jau tulus žodžius.

—Tu žinai, kad aš nemo
ku,—kam dar jokies?

—Suprantama, kad aš ži
nau, vienok man keista, kad 
tu, nemokėdama svetimos 
kalbos, maišai į savo kalbą 
tokius žodžius, kurie yra ir 
tavo kalboj. Aš tau jau sykį 
aiškinau, kaip negerai yra 
vartoti sujauktą kalbą, tai 
yra primaišytą žodžių iš įvai
riu kalbu, vienok tu vis dar 
nepasitaisai.

—All-right, Rožyte, aš 
daugiau nevartosiu.

—Sakai, kad nevartosi, o 
jau į tą patį pasakymą įmai
šai anglišką žodį.

—No, Rožyte, aš nemai
šau.

—Kaip tai nemaišai? Juk 
žodis “all-right” yra’angliš
kas. Toliau tu vėl sakai “no”, 
—juk ir tai angliškai.

--O,-yes, Rožytę teisybę 
sakai. Bet toliau aš nė vieno 
žodžio nemaišysiu.

—Vistiek keistas tavo pri
žadėjimas: žadi nemaišyti, o 
čia pat vartoji žodį “yes”.

—Aš nekėrinu apie tą vie
ną žodį, dukrele, bet dau
giau nevar maišyt.

—O ką reiškia žodis “ne
kėrinu”? Juk tai iš angliš
kos kalbos paimtas ir iškrai
pytas žodis. Argi nėra lietu
viško žodžio “nepaisau”, jei 
jieškai žodžiu iš svetimos 
kalbos? Žodis “nevar” irgi 
nėra lietuviškas, o grynai 
angliškas.

—Kaip aš matau, tu, Ro
žyte, perdaug mane kritikuo
ji. Gerai žmonės sako, kad 
savo akyj ir šapo nemato, o 
kito akyj ir dulkę pastebi.

—Aš girdžiu, mama, kad 
tu nori pasakyt, jog aš dar 
daugiau svetimu žodžiu mai
šau, negu tu. Kuomi tu tai 
gali darodyt.

—Gana, jau gana, dukre
le. Kaip kartais tu pradedi 
kalbėti apie visokius kapita
lizmus, demokratizmus, me
dicinas ir kitokius nesupran
tamus daiktus, tai negirdėti 
žodžiai, kasžin iš kokiu kal
bu surinkti birte bira. Aš ne
vartoju ne pusės tiek sveti
mu žodžiu, kiek tu.

—Tu, mama, vartoji iš sve
timos kalbos tuos paprastus 
žodžius, kuriuos turi ir lietu
viu kalba, o aš vartoju taip 
vadinamus tarptautiškus žo
džius, kuriuos įvedė į savo 
kalbą ne tik lietuviai, o ir 
anglai, ir francūzai, ir vokie
čiai, ir švedai, ir kitos tau
tos. Didžioji tu žodžiu dalis 
paeina iš lotyniškos ir grai
kiškos kalbu. Kadangi pas 
graikus ir lotynus prasidėjo 
Europos civilizacija, tad tos

dvi tauti nukalė daugelį žo
džiu įvairiu daiktu ir apsireiš
kimu pavadinimui. Ir kadan
gi tos dvi kalbos yra miru
sios, tad ju žodžiai nesimai- 
no ir jais naudojasi viso pa
saulio tautos.

—Argi negalėtu kiekviena 
tauta nukalti sau tokius-pat 
žodžius, tik pagal savo skam-, 
bėjimą? Man rodos, Rožyte, 
kad be tu tarptautišku žo
džiu visai galima būtu apsi
eiti.

—Aš nesakau, kad negali
ma. Juk žmogus ir vištinin- 
ke gali gyvent, kada jis stu- 
bos neturi. Taip yra ir su 
tais žodžiais: jei kas ju neži
no, jis, norėdamas ką-nors 
kitam paaiškinti, pasakyti, 
norėdamas išreikšti savo min
tį bei jausmus, pripasakoja 
daugybę žodžiu, kol nors pa
viršutiniai galima yra su
prast, ką jis nori pasakyti. 
Kas žino tarptautiškus žo
džius ir ju reikšmę, tas tarė 
žodį, kitą—-ir jau aiški jo 
mintis. Vadinasi, jis sutau
po dauv --- -
ir klausytojo. Daleiskime, aš 
sakau, kad medicina išgelb- 
sti milijonus žmonių nuo mir
ties. O kaip tu tai pasaky
tum?

-Grynai lietuviškai ta
riant, aš pasakyčiau, kad gy
dymas išgelbsti tūkstančius 
žmonių...

Gydymas dar nereiškia 
medicina, mama. Tu žinai, 
kad gydymu neretai užsiima 
net kvailos kaimo moterėlės, 
gydosi net ir patįs ligoniai 
dūmais, burtais ir kitaip, vie
nok negali sakyt, kad jie už
siima medicina, nes pasta
roji susideda iš žinomu mok
slo šakų, kurios sudėtos į 
krūvą vadinasi medicina. Me
dicina užsiima ir žinomais iš- 
skaitliavimais, ir įvairiu kū
nu tyrinėjimais, ir pritaiky
mais chemišku mišiniu kokiu 
-nors permainų kūne įvykdi- 
nimui ir 1.1. Nė lietuviškoj, 
nė kokioj-nors kitoj kalboj 
nėra tokio žodžio, kuris iš
reikštu tą pačią prasmę, ką 
reiškia žodis “medicina”.

—Gal, ir taip, Rožyte, bet 
kam vartoti žodžius “demo
kratizmas” ir kitus tokius?

—Todėl, mama, kad lietu
viškai negali pasakyt vienu 
žodžiu to, ką reiškia demo
kratizmas arba kiti tokie žo
džiai. Daleiskime, demokra
tizmas gali būt pakeistas žo
džiais “žmonių valios (galy
bės) linkmėj”, vienok ir tai 
dar persiauras reiškimas. Ir 
kam dar vartoti kelis žodžius, 
kad tarptautiški žodžiai lei
džia trumpiau ir aiškiau iš
reikšti mintį? Kam dar kal
ti naujus žodžius, kad gali
ma pasinaudot jau gatavais? 
Vietoj kalti naujus žodžius 
jau esančiu tarptautišku žo
džiu vietoj, velyk sunaudoti 

1 tą laiką geresniam tikslui.

ATSIBUSKITE, 
VERGAI!

Ar jus paklausėte kada- 
nors, savęs, kodėl taip daug 
žmonių bėga iš kitu valsty
bių į šią šalį? Jei taip, tai, 
beabejonės,atsakėte sau, jog 
čia darbininkai gali daugiau 
uždirbti, negu daugelyj kitu 
šalių, jog čia kiekvienas žmo
gus turi progą išnaudoti vi
sus savo gabumus, jog čia 
žmogus turi laisvę protauti, 
tikėti, kalbėti, susirinkti, mo
kytis, skaityti ir t. t. Trum
pai sakant, jus pripažįstate, 
kad šioj šalyj yra suteikta 
gyventojams tokia laisvė, kad 
jie gali varyti visokį naudin
gą ir kitiems nekenkiantį dar
bą pagal visą savo išgalę. Ir 
neginčysite, jog šios šalies 
turtas, civilizacija ir visas jos 
augštumas taip sparčiai vys
tosi tik todėl, kad čia žmo
nės yra labiau . laisvi, negu 
daugelyj kitu saliu, ir jie pa
tįs dalyvauja tvarkos pada
ryme.

Bet ar paklausėte kada sa
vęs, kas suteikė tokią laisvę 
šiai šaliai?

Netaip dar seniai ir čia 
viešpatavo vergija, kurią ga
lutinai panaikino Lincolnas 
su savo pritarėjais. Šioj ša
lyj galima buvo žmones pirk
ti ir parduoti; jie neturėjo 
kitokios tiesos, kaip pas mus 
arklys.

Dar prieš tai šią šalį valdė 
vainikuoti Anglijos karaliai 
ir ne tik mokesčius nuo ju 
ėmė, o ir vergijoj laikė. Jur
gis Vašingtonas su savo ben
drais dėjo jiegas, kentė bai
mę, vargą, alkį ir šaltį, sto
vėjo prieš švilpiančias kulkas 
ir kanuolių baubimą, kad tik 
paliuosuoti šią šalį iš vaini
kuotu ponu jungo. Jurgio 
Vašingtono laiku žmonės ap
leido savo grįteles, ėmė gin
klą į ranką ir ė to varv+’ 'x x.- __ lu priešo, kuris ne
leido žmonėms pilnai tobulin
ti savo pajiegu ir skriaudė 
juos. Ju eilėse nebuvo bai
liu h’ abejojančiu. Kada vie
nos eilės krito nuo Anglijos 
kareiviu kulkų, tuoj kitos ei
lės augo ir, tartum užburta 
siena, nepraleido priešo. Ap
siginklavę prastomis šaudyk
lėmis, apsirėdę plonais rū
bais, neretai jie nakvojo ant 
sniego giriose ir plaukė van
deniu žveju laiveliuose tuo
met, kada šalto vandens vil- 
nįs bloškė per galvas ir prie
šo gerai apginkluoti laivai 
galėjo lengvai juos nuskan
dinti.

Nereikia būti šios šalies 
patrijotu, bet užtenka apsi- 
pažinti nors trumpai su revo
liucijos istorija, kaip jau tu
rėsite pripažinti, jog anų lai
ku amerikonai buvo drąsus, 
rimti, suprantanti savo šalies 
reikalus ir pasišventę juos 
ginti.

Tie žmonės taipgi buvo 
ateiviai, kokiais esame męs 
šiandien, nes tikrieji šios ša
lies gyventojai yra tiktai in- 
dijonai.

Ateiviai sumanė prašalint 
šioj šalyj vergiją ir skriau
das, ir jie tai padarė anuose 
laikuose.

Ir visi tie šios šalies geru
mai, dėl kuriu bėga į čia atei
viai, yra nupirkti anų laiku 
žmonių pasišventimu, drąsa, 
krauju, vargu ir protu.

Anų laiku žmonės turėjo 
imti šaudyklę į rankas ir eit 
į kruviną mūšį su priešu, kad 
prašalinus vainikuotus val
donus. Mirtis stovėjo prieš 
ju akis, vienok pas juos už
teko drąsos ir ideališkumo, 
kad iškovoti šiai šaliai gero
vę.

Musu gi laiku ateiviai jau 
nėra priversti statyt į abejo

jimą savo gyvastį. Vietoj 
šaudyklės jie gali ~ pasiimti 
balotą ir nunešti jį į urną 
balsaviiho dienoj. Ką seniau 
reiškė šaudyklė, tą šiandien 
reiškia šioj šalyj piliečio bal
sas.

Buvusieji gyvais prieš mū
sų atvykimą amerikonai (tei
singiau sakant, ateiviai) iš
kovojo mums tokią tiesą, kad 
męs lengvai galime likti šios 
šalies piliečiais ir galime pa
duoti savo balsą apie tvar
kos įvedimą. Ši šalis yra lais
va, turtinga ir pažangi tik 
todėl, kad ją jau patįs gy
ventojai valdo, o ne kokie- 
nors karaliai. Jei męs netu
rime čia tokiu uždraudimu, 
persekiojimu ir priespaudos, 
kaip kitose šalįse, tai tik to
dėl, kad čia patįs gyventojai 
paskirtose dienose eina bal
suoti, kokia tvarka turi būt 
šioj šalyj ir kas turi būt 
tvarkdariais.

Šioj šalyj vergijos nėra, 
nes gyventojai eina balsuot.

Jei jus esate šios šalies lai
kiniu arba nuolatiniu gyven
toju, vienok neeinate balsuo
ti, nors turite progą tapt pi
liečiu ir įgyt balsavimo tiesą, 
jus esate vergijos šalininkas 
ir vergas. Jei ir kiti gyven
tojai taip manytu, kaip jus, 
tuomet greitai vėl prasidėtu 
žmonių pirkimas ir pardavi
nėjimas, tuomet vėl atsidūr- 
tumete tokiame pat surėdy
me, kokis yra dabar Rusijoj, 
Turkijoj ir kitur.

Ir ištikro, ačiū dideliam 
skaitliui nebalsuojančiu gy
ventoju šioj šalyj, vergija ir 
visokis išnaudojimas prade
da vėl atsigauti.

Jei jus turite progą likt 
piliečiu, vienok neliekate, jei 
jus turite tiesą dalyvaut bal
savimuose, vienok nedaly
vaujate,—tai jus nepalaiko
te tolyn žengiančios civiliza
cijos, tai jus nepripažįstat^. 
vafia"~ju pačiu reikalu su
tvarkyme, tai jus pasiduoda
te kitiems už nosies vedžioti, 
nes sutinkate ant to, ką kiti 
padarys, tai jus esate niekas 
pasaulio gyvenime, nes ne
dalyvaujate jo šeimyninka- 
vime.

Nustoki! buvę vergu! Sku
binkitės likt šios šalies pilie
čiu, ir kiekvienuose balsavi
muose neškite savo balsą ir 
sustiprinkite juomi tą pusę, 
kuri apgina jūsų reikalus, 
kuri atstovauja jūsų mintį ir 
idėjas. Dalyvaukite tame 
judėjime, kuris apgina jus 
nuo vergijos.

KAD BLAKSTIENOS IR ANT- 
AKIAI AUGTŲ.

Tūli žmonės dažo savo blak
stienas, kadišrodytų gražios. 
Dažymas sugadina jas ir 
kenkia akims. Jei norite, kad 
blakstienos augtu storos ir 
blizgančios, vartokite pyro- 
xiną: pamirkinkite nykštį ir 
vieną pirštą ir kas vakaras 
nuglostykite jas.

Jei iųs norite turėt storus 
ir dailius antakius, tai kas 
diena sušlapinkite juos py- 
roxinu (pyroxin), kuris par- 
sidavinėja visose aptiekose. 
Galite gaut skrynutę, turin
čią tik vieną unciją. Kada 
šlapinate juomi antakius, 
trinkite pirštu taip, kad py
roxin gerai pasiektu odą. Tik 
jo neužliekite ten, kur nerei
kalingi yra plaukai, nes ant 
visos odos ju yra, bet kol 
maži, tol nesimato, o pyro
xin juos žymiai padidina.

M. Valungevičius.

AFORIZMAS.
Kiekviena moterystė, pa

einanti nuo mamono, nors ji 
būtu ir kunigo palaiminta, 
vistiek bus prostitucija. Kiek
vienas gi moters su vyru su
gyvenimas iš meilės, kad ir be 
bažnyčios ryšio, bus tikra 
moterystė.

Liebknecht.

Praeities šutve = 
rimas.

Štai ištrauka iš laiško, ra
šyto į “Laisvės” redaktorių 
vienos nelaimingos moters:

“Jūsų laikraštis man neap
sakomai patinka, nes jis ne 
tik kad užtaria už moteris, o 
ir pamokina, kaip auklėti vai
kus, kaip taisyti valgius, už
laikyti namus, vesti gražu 
šeimynišką gyvenimą ir 1.1. 
Bet mano vyras jokio laik
raščio neskaito ir sako, kad 
laikraščiai tik ištvarkina žmo
nes. Skaitau aš pasislėpus, o 
jei jis užtinka, tuoj atima 
laikraštį, sudrasko ir ima ko- 
liotis. Aš jaučiuos esanti ver
ge ir, jei ne maži vaikai, ei
čiau velyk dirbt į dirbtuvę ir 
gyvenčiau viena”.

Toliau korespondentė pri
pasakoja daug tokiu dalyku, 
kurie sakyte sako, jog jos vy
ras yra dar gilios senovės ne
tobulas sutvėrimas. Tarp kit
ko paminimos muštynės, gir
tybė, skurdas.

Nelaiminga moteris, kad 
jai prisieina su tokiu sutvė
rimu gyvent ir užmušt savyj 
tas pastangas, kurios kursto 
ją mokytis, lavintis, žinot 
daugiau, negu žino. Tokiu 
moterų yra daug, bet jos 
lengvai pasiduoda vergijai.

Nors męs gyvename jau 
tokioj gadynėj, kada šeimy
niškos vergijos, rodos, būt 
negalėtu, nes pats surėdy
mas leidžia moteriai būt ne- 
prigulminga nuo vyro, ka
dangi ji pati jau turi progą 
uždirbt sau pragyvenimą, 
vienok pas daugelį vyru ne
išnyksta vis dar ta kvaila, 
žiauri ir neteisinga nuomonė, 
būk ir dabar dar yra galima 
žmogų laikyti dvasiškoj ir 
protiškoj vergijoj.

Prie dabartiniu aplinkybių 
fflQ^vbkTCTir vyras. O šian
dieninis žmogus, nors jis dar 
ir randasi ekonomiškoj ver
gijoj, vienok jis jau tiek to
bulas, kad velyk atsisako gy
vent, negu skursti protiška
me ir dvasiškame suvaržyme. 
Męs gyvename mokslo, kul
tūros ir lenktynių gadynėj. 
Kas nežengia sykiu su civili
zacija, tas lieka jos po kojo
mis pamintas ir išnyksta iš 
pasaulio kaip šešėlis. Šian
dieniniai žmonės jaučiasi esą 
kur kas tobulesniais už kitus 
gyvūnus ir turi norą, ką nors 
veikti pasaulyj. Jie baigia 
jau veržtis iš tu retežiu, ku
rie varžo ju liuosą ir galingą 
žengimą pirmyn.

Moteris užkariavo jau to
kią poziciją, kuri leidžia jai 
būt vyro draugu, vietoj se
nosios vergės. Neprotinga ta 
moteris, kuri lieka vyro arba 
kitos moters verge.

Vyras neturi tiesos versti 
savo žmoną protauti pagal jo 
norą, nes tai yra absurdas, 
priešingumas psichologijos 
mokslui. Kiekvieno žmogaus 
smegenįs turi savotišką subu- 
davojimą ir kiekvieno žmo
gaus jausmu sistema turi sa
vo ypatybes. Ir tik tuomet 
žmogus gali pasiekti savo ta
lentą, savo genijaus viršūnę, 
kada jis turi laisvę protauti 
ir jausti, kada niekas už tai 
nebaudžia smūgiais, žodžiais 
ir kitokiom priemonėm.

Jeigu žmogus priešingai 
savo supratimui ir jausmams 
pasiduoda kito žmogaus įtek
mei bei paliepimams, jeigu 
jis sutinka neparodyti savęs, 
jis tuomi pačiu išnyksta ir 
lieka tik mėsos gabalu su 
kaulais.

Pati neturi tiesos versti vy
rą kitaip protauti ir jausti, 
negu jis protauja ir jaučia, 
jei ji geidžia, kad jis pasilik
tu žmogumi, t. y. protaujan

čiu sutvėrimu; vyras privalo 
taip pat elgtis su savo žmo
na.

Tas, kas rauja iš tavo gal
vos tavo individuališką pro
tą ir naikina tavo savotišku
mus, yra didžiausiu tavo 
priešu pasaulyj ir nuo jo rei
kia šalintis.

Nelaiminga mūšy kores
pondentė, kad ji auklėja sa
vo kūdikius ir todėl nenori 
priešintis žiauriai vyro valiai. 
Bet jei jis draudžia mokintis 
ir tobulintis, kaipgi tuomet 
ji gali mokėt atsakančiai iš
auklėti savo kūdikius? Jei 
vyras draudžia išmokt ga
minį sveiką maistą, kaip ga
li būt ji pati sveika ir išauk
lėti sveikus vaikus?

Jai lieka du keliu—kokiu - 
nors būdu aprūpinti savo my
limų vaiky auklėjimą ir pa
reikalaut, kad įstatymai pa- 
liuosuotų ją iš vergijos, arba 

bastytis pasaulyj kaipo 
mėsos gabalui ir išnykt, ka
da kūno mechanizmas susi- 
gadįs, nieko nenuveikus, prie 
nieko nesistengus žengt.

Taip, jus turite 
mokytoją.

Ką jus atsakytumėte, jei 
neesate nė dienos ėję į mo
kyklą ir niekad nesamdėte 
mokytojo, o męs prieitume 
prie jūsų ir tartume: “Jus 
turėjote nuo pat ma
žens ir turite dar šiandien 
neapmokamą, teisingą ir ga
by mokytoją, kuris vargiai 
jus apleis iki pat mirties?” 
Beabejonės, jus pasakytu
mėte, kad męs meluojame, 
nes arba visai neesate samdę 
mokytojo, arba samdėte jį 
tik kada tai, arba tik keti
note jį samdyti, arba nė ne
manote samdyti._____ __
x i čmziną moky to j ą, jei gu
jys neesate gamtos nuskriau
sti.

Kada jys užgimėte ir pra
dėjote matyti savo dviem 
blizgančiom akutėm, tuomet 
tik jys išvydote pirmą sykį 
savo motiną, tuomet tik jys 
pamatėte lubas, sienas, švie
są, orą ir kitką. Jūsų akįs 
leido jums pamatyti, kaip iš
rodė tas sutvėrimas, kuris 
jus pagimdė ir apie jus triū
sias!, jos parodė jūsy smege
nims, kaip išrodo lubos, lem
pa, šviesa, tamsa ir t. t.

I ką tik jys nežvelgėte,vis
kas buvo nauja, nežinoma. 
Kiekvieną dieną prisiėjo pa
matyt vis naujus daiktus ir 
kiekvieną dieną jūsy žinoji
mas augo, nes matėte vis to
kius daiktus, kurty pirma 
nebuvote matę. Beabejonės, 
ėmė kelis metus laiko, kol 
jys apsipažinote nors kiek su 
reališkuoju pasauliu.

Šiandien jys žinote tiek 
daug daiktų,kad ir suskaityt 
negalite. Jys nemažai žino
te apie ty daikty ypatybes. 
Jokis mokytojas nebūty ga
lėjęs taip aiškiai perstatyt 
jums dalyky, kaip jums pa
rodė juos akįs. Jūsų akįs yra 
gabiausiu, teisingiausiu ir ne- 
nuoalsiu jūSŲ mokytoju 
nuo pat mažens. Ir šiandien 
jus dar pamatote vis naujus, 
pirmiau nematytus daiktus. 
Vadinasi, ir dabar vis dar 
mokina jus jūSŲ akįs. Gam
ta apdovanojo žmogų aki
mis ne tik todėl, kad jis ga- 
lėtŲ sau maistą, kelią ir kit
ką surasti, ne tik kad jis ga- 
lėtŲ nuo prieŠŲ apsisaugoti, 
o ir todėl, kad jis galėtŲ gė
rėtis pasaulio grože ir pažin
ti dalykus.

Jus savo akimis ne tik iš
mokstate pažinti dalykus, o 
ir atkartojate apie juos. 
Kiekvienam yra žinoma, kad 
geriausis išsimokinimas be

atkartojimo užsimiršta. Savo 
akimis gi matote tuos pačius 
daiktus kartŲ kartais.

Nelaimingas yra tas žmo
gus, kuris negali matyti. Ga
biausieji profesoriai neišmo
kas jo to, ką matantis gali 
išmokti pats.

Jūsų akįs yra už pinigus 
nenusamdomas mokytojas, 
vienok jį galima pralaimėti, 
jeigu nesaugosite. Jis rei
kalauja geros šviesos, tyro 
oro, sveiko maisto ir atsa
kančio pasilsio. Jis yra opus 
ir lieka užgautas alkoholiu, 
dūmais, dulkėmis ir 1.1.

Jus visuomet turite būt 
pasiryžę užganėdinti ir ap
ginti tą brangųjį savo mo
kytoją.

Jus turite išreikalauti to
kias darbo valandas, kad 
nepaalsinti akių.

Jus turite reikalaut, kad 
dirbtuvėj oras būtų tyras ir 
dulkės kokiu nors būdu su
laikomos arba išnaikinamos.

Jus turite iškovoti tokias 
algas, kad galėtumėte įvesti 
pas save atsakančią šviesą, 
kad būtų iš ko nusipirkti ge
rą maistą ir pasamdyt platų 
butą.

Jus turite nustot rūkyti 
tabaką ir gert alkoholį.

Jus turite šalintis nuo to
kių sueigų, vietų ir draugijų, 
kurios gali užkenkti jūsų 
akims.

* **
Beabejonės, apart akių, 

žmogaus mokytojais yra ir 
kiti jo pajautimų organai, 
vienok akįs yra svarbiausio
mis.

Be to, žmogus mokinasi 
per visą savo amžių nuo ki
tų žmonių. Motina jį išmo
kina valgyt, vaikščiot ir kal
bėti. Ta pati motina ir kiti 
žmonės mokina augantį žmo-_ 
crerr jtivfinnugus įsmuksta~ 
kalbą nuo kitų žmonių, nes 
pats jis užgema be kalbos, 
tik su balsu, kuris pradžioj 
irgi silpnas yra. Jis perima 
nuo kitų žmonių papročius, 
žinojimą, palinkimus, idėjas. 
Žmogus lieka žmogumi tik 
todėl, kad jis mokinasi pas 
žmones. Žmonės jį padaro 
tuomi, kuomi yra jie patįs. 
Suprantama, pas kiekvieną 
y patą atsiranda tai prigimti 
savotiškumai, tai jie. paskui 
išsivysto, vienok jie. yra tik 
menkniekis prieš tai,ką žmo
gus perima nuo kitų žmonių.

Dabar aišku pasidaro, kad 
tavo motina buvo tavo mo
kytoju; sekančiais mokyto
jais buvo visi tie žmonės, ku
rie į tave kalbėjo paskui, ku
rie .tau sakė tą, ką jie žino ir 
jaučia. Dabartiniais tavo 
mokytojais yra visi tie žmo
nės, su kuriais tau prisieina 
kalbėtis, matytis, jų veika
lus skaityti ir jų darbus ma
tyti ir t. t. ■

Jus esate žmonėmis tik to
dėl, kad neatsisakote nuo 
žmonių mokintis.

Jus turite apie save dau
gybę neapmokamų mokyto
jų, tik netingėkite mokintis.

KAD VEIDAS BUTŲ GRAŽUS.

Jei jus norite,kad jūsų vei
das būtų švelnus, minkštas 
ir gražus, pavartokite sekan
tį .mišinį: sumaišykite į krū
vą vieną unciją almozoino su 
dviem šaukščiukais glicerino 
ir ketvirta kvortos dalim šal
to vandens. Išmaišykite ir 
padėkite, kad pastovėtų ke
lias valandas prieš varto
siant. Šita tirštoka medega 
išnaikįs juodas vietas prie 
jūsų akių ir padarys jūsų 
veidą aiškiu. Ji nuvalys ap- 
sinešimą nuo veido, išnaikįs 
spuogus, juodus taškučius ir 
pleikatas. Jeigu juos vartoti 
masažui, tad padaro veidus 
raudonus ir išnaikina raukš
les. M. Valungevičius.
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(Sėdėdamas už groty, linguoja žilą 

galvą ir sužvangina retežius ant ranky). 
Šiąnakt sapnavau aš laisvę.... Neužmato
ma toluma rodės mano akims ir ėjau, ėjau 
toli, toli ir vis nebuvo sienų, nebuvo gro
tu. Rodės, aš galėjau eiti dešinėn ir kai
rėn, pirmyn ir atgal—ir niekas manęs ne
stabdė. Aš mačiau plačius banguojančiu 
javu laukus, vaikščiojau po ūžiančias gi
rias ir klausiaus, kaip šimtai įvairiu balsu 
plaukė oru ir gaivino mano širdį. Aš tė- 
mijau, kaip nardėsi upėj žuvelės, kaip 
plaukiojo ore garniai, kaip suko lizdą ma
ža paukštytė. Kvėpavau aš visa krutinę, 
degė manyj meilė. Jaučiaus aš galiūnu, 
kuris buvo pasiryžęs viską blogą, negražu 
nušluot nuo žemės. Pilnas energijos, žen
giau aš milžinu ir įkvėpimo valandose dai
navau drąsos ir laisvės dainas....

xTaip, tai buvo sapnas. Sapnavosi 
man ir ta daina, už kurią likau į čia padė
tas ir retežiais apkaltas. Aš tikiu, ją už
miršo laisvais esantieji žmonės. (Dainuo- 
ja).

Išmokit laisvę jus mylėti, 
Kaip aš ją myliu visados, 
Ir stori pančiai sutrupėti 
Turės be vargo ir raudos...

Neatsimenu toliau... Ilga tai buvo 
daina. Taip, ji gali vadintis dabar miru
sia daina, nes, gal, niekas jos nedainuoja 
ir aš pats užmiršau. Bet ji sapnavosi man 
visa, tik aš neatsimenu. Kaip geisčiau aš 
kas naktis sapnuoti tokius sapnus,—sap
nus apie laisvę, apie tuos laikus, kada aš 
buvau jaunas, drūtas ir liuosas.

Aš jaučiu, kaip ašaros riedi per mano 
skruostus, - bet negaliu nusišluostyt. Su
rakintos mano rankos į retežius. Aprūdi
jo ir jos nuo geležies... Šitie patįs retežiai 
buvo šviesys ir blizgėjo, kada juos užka
bino ant mano ranky... Seniai tai buvo!... 
Tuomet dar nebuvo žilo plauko ant mano 
galvos, tuomet dar žadėjo mane teisti, 
tuomet dar aš žinojau dieny vardus ir at- 
skiriau metus nuo meti), tuomet dar lan- 

'~u<<mane draugai ir giminės,.tuomet dar ir 
dUFięi, Luumci ao’uėu ncOcrvara uiJfhA 
kas man prisisapnavo šiąnakt.

Dabar pas mąne niekas neateina. Tur
būt, visi draugai“ir giminės išmirė grei
čiau už mane... o gal, juos taipgi pasodi
no į kalėjimą... o gal, jie visi užmiršo, kad 
aš randuos šiame urve... Ir kalėjimo vy
riausybė manęs seniai jau, seniai nebelan
ko. Turbūt, ir ji užmiršo šią lindynę. Aš 
nesuprantu, kaip dar kalėjimo sargas laiks 
nuo laiko atsimena ir atneša man mais
to. Ar jam kas liepia, ar jis pats tokis 
geras?

Tarptautiški žodžiai.
A v o k a c i j a, atšaukimas; atidėji

mas.
A x i o m a, neužginčijama teisybė; 

teisybė, kuri pati save darodo; pripažin
tas principas kokiame-nors darbe arba 
dailėj.

Azotas, chemijoj vadina azotu ži
nomą medegą, kuri, jei nesuvienyta su ki
tomis medegomis, laikosi gazo pavidale; 
azotu vadinasi todėl, kad žudančiai atsi
liepia ant gyvūny; bet tankiai tą patį ga- 
zą kiti vadina nitrogenu, nes jame yra ne
mažai nitrum rūgšties, sumaišytos su oxi
genu; azotas randasi ore sykiu su oxige
nu ir apie 79 oro dalis susideda iš jo. Jei 
azotą suvienyt žinomoj proporcijoj su hy- 
drogenu (vandendariu), tuomet pasidaro 
amoni ja; didelė gyvūny kūno dalis susi
deda iš azoto, ypač jo daug muskuluose.

B a b i 1 i o n a s, senovės karalystės Ba- 
bilionijos sostynė arba didmiestis, stovėju
sis prie kranto upės Eufrato.

Babilioniškas, Babilionijai pri
klausantis; pagal Babilionijos būdą; su
maišytas; suklaidintas. Mat, yra pasako
jama, kad Dievas sumaišė žmoniy 
kalbas prie Babiliono bokšty statymo, to
dėl visokiuose neaiškumuose ir sumaišy
muose sakoma, kad eina babilioniškai.

Bagažas, rakandai, rūbai, indai ir 
kitokios reikmenos vadinasi bagažu, jei jie 
yra supakuoti; supakuoti daiktai; daiktai 
pasiimti vežtis į kelionę.

Balancas, lygsvarumas; lygmala; 
voga. Jeigu jys norite žinoti, ar du daik
tai turi lygią sunkenybę arba kuris jy yra 
sunkesnis, jys dedate juos ant paskirty 
vogy ir balancuojate, tai yra sunkinate vie
ną daiktą, kol jis pasikelia į lygy augštį 
su kitu. Balancas gali apsireikšti žmogaus 
prote, politikoj, spėkose, bizny j, tituluose 
ir t. t., jeigu viena pi^ė atsveria kitą. 
Taip sakoma, kad to ir to žmogaus geri 
darbai balancuoja su prastais, tai reiškia, 
kad tiek gero jis tepadaro, kiek ir blogo. 
Išeigos balancuoja su įplaukomis, — tai reiš
kia, kad biznis eina taip, jog tik tiek įplau
kia, kiek yra reikalinga išeigoms.

Bakterija,’ mažiausis gyvas vien- 
celinis gaivalėlis, panašus į lazdutę, kuris 
dauginasi tuomi, kad po tūlo laiko vissky- 
ma matyt, lies jos yra'n'^JpVkiUl.negaii- 
ir, norint jas matyt, reikia padėt po kelis 
šimtus sykiy padidinančiu stiklu. Bakte
rijos yra kenksmingos ir nekenksmingos, 
taip rauginančios pieną ir tūlos kitos bak
terijos žmogaus kūnui nekenkia, o džio
vos, džumos, choleros, tifo, difterijos ir 
kitos bakterijos yra aršiais žmoniy prie
šais.

Ačiū draugams!

Nemeluokite! Nedorėliai.

Taip, aš užmirštas, palaidotas žmo
gus. Jeigu vieną dieną griūty šio kalėji
mo sienos ir aš pasilikčiau čia besėdįs, tuo
met, manau, rinktysi žmonės ir klausinė
tu vienas kito “Iš kur tas žmogus? Kas 
jis? Kodėl jis, tokis žilas, senas, ir dar 
prasižengė?” Jie netikėty, kad aš esu buvęs 
kada- nors drūtas, jaunas ir mylintis laisvę. 
Jie netikėty, kad už tą meilę aš čia pase
nau ir suvargau, kad už tą širdies balsą, 
kuris išsiliejo dainos formoj, aš čia likau 
palaidotas.

O, kad aš galėčiau būt Liek ilgai gy
vas, kol sutrūnės šio kalėjimo drūtos sie
nos, arba kol žmonės pamylės laisvę tiek, 
kad patįs ateis ir paliuosuos visus už lais
vę besikankinančius! Lai jie pamatyty, 
kaip aš žilas, senas ir užmirštas likau. Lai 
jie pažvelgtų į mano aprūdijusias nuo, ge
ležies rankas. Gal, tuomet jie suprasty, 
kaip baisus kalėjimas, tas gyvy žmoniy 
kapas. Gal, jie sykį ant visados atsisaky- 
ty kalti retežius ir statyti kalėjimus tiems, 
kas pasiryžę yra palaidoti laisvę mylin
čiuosius.

Gulsiu ir vėl. Bandysiu užmigti, kad 
galėčiau dar sykį sapnuoti apie laisvę,apie 
kurią taip seniai besapnavau. Kokis tai 
smagus, gyvas, gaivinantis sapnas! Nu
kankintos laukimo smegenįs lai pasilsės ir 
perstatys dar vieną paveikslą ty laiky, 
kada aš liuosas buvau, kada šitie retežiai 
negriaužė mano ran k y ir nestovėjo šitos 
storos grotos prieš mano akis. Gulsiu sap
nuot, kad vėl atsibudęs galėčiau svajoti ir 
gyvent, nes tik svajonėmis gali gyvent 
žmogus šitame kape. Dar neima miegas, 
bet vistiek gulsiu, stengsiuos pavargti ir 
užmigti, nes čia laikas perilgas: diena at
rodo mėnesiu, mėnuo—keliais metais. (At
sigula ir užmiega).

Kad nesimato galo vargams,
Širdį kad slegia vien prispaudimas, 
Kad mano sielą griauž’ nuliūdimas,

Duodu verksifiingą žodį draugams.
Jie mane girdi nors tolume,

Už jūriy marių jautriai atjaučia,
Mato, kad mirtinas rūkas apsiaučia,

Draugišką ranką duod’ meilume.
Kad aplinkybės vargin ilgai,

Kad nusilpnėjimas gyvastį kerta, 
Broliai viengenčiai sako, kad verta

Paramą duotiremia draugai...
Kokį gi ačiū Jums pasakyt, 

Žodžių nerandu jausmui išreikšti... 
Silpnos eilutės ką gali reikšti...

Kokį gi ačiū Jums pasakyti?!...

Dirbsiu gerovei darbo žmoniy, 
Už Jūsų centus liaudžiai tarnausiu; 
Gal, nors dalelę laimės išgausiu,

Kad prisisemsiu mokslo žinių.
Ačiū Jums, ačiū, ačiū draugai,

Meilios sesutės, vyrai garbingi,
Nors žinau, esat Jys neturtingi,

O savo draugo rūpi vargai.
Tūkstančiais karty ačiū draugams, 

Kad savo darbo dalį aukaujat, 
Kad mane silpną dainių vaduojat...

Ačiū, širdingą, ačiū draugams!!!
28. IX. 1911 m. Jovaras.

Tikrai myli.
Tėvas -“Kuomi tu gali darodyt, kad 

jis turi prisirišimą prie tavęs?”
Duktė—“Kodėl ne, tėte? Jis sako, 

kad aš užkūriau jo širdyj taip didelę mei
lę, kad net cigarai kišeninį sudegė. Jis 
parodė man puses cigary, kurie buvo visai 
apdegę”.

Paklauskite bent vienos 
merginos arba vaikino, kuri 
jiems pažįstama priešingos 
lyties ypata nemelavo ir ne
meluoja, ir išgirsite, kad to
xics beveik nėra.

Mergina beveik neišeina iš 
18 arba 20 mėty, nors jos 
plaukai jau pražįla ir raukš
lės ant kaktos pasirodo; ji 
visuomet sakosi esanti svei
ka ir drūta, nors neretai vai
stų vartoja tiek pat, kiek 
maisto; ji visuomet giriasi, 
kad jai rašo laiškus ir prie 
apsivedimo kviečia net aug- 
šty amaty ir didelio turto 
vaikinai, nors tokio pakvie
timo ji nesulaukty ir nuo 
valkatos; ji pasakoja apie 
turtingus savo gimines, ku
rie būk jai paliksią kada-nors 
didelius turtus ir kurių iš- 
tikrųjy visai nėra.

Nors kiek protaujantis vai
kinas aiškiai mato tokias 
merginy melagystes, jei jos 
nėra moksliai sutaisomos.

Tuo pačiu laiku pasiklau
sykite, ką bent vienas vaiki
nas pasako ne tik pašalinėm 
merginom, o ir tai, su kuria 
jis ketina apsivesti. Jis gi
riasi turįs daug pinigy, esąs 
pabaigęs tokią tai ir tokią 
mokyklą, jį kviečią dirbti 
šen ir ten ir siūlą milžiniš
kas algas, bet jis vis dar ne
norįs užimti ty vietų, nes 
bandąs pataikyti į tokią, kur 
nereikės nė dirbti, ir algą 
mokės milžinišką, arba jis 
pats įsteigsiąs milžinišką biz
nį ir dirbsiąs pas save.

Klausos mergina, žiūri į 
vaikiną ir klausia savęs: “Ar 
tik ne viso pasaulio karalius 
su manim kalba, kuris gali 
panaikinti visas kliūtis ir gy
vent pagal savo norą?”

Jis prižada merginai rojy,

ginos tokiy vaikinų melą, 
vienok neretai ir apsigauna, 
nes įtiki jy kalbai.

Beabejonės, tokios mela
gystės neretai suveda į porą 
jaunus žmones. Čia tai ir 
turi išeiti visos melagystės į 
aikštę, nes vyras pareikalau
ja visko to, ką jo pati žadėjo 
prieš vestuves; jis patiria 
pilnai apie jos metus, svei
katą, turtą, gimines ir kitką 
ir, supratęs, kad yra netaip, 
kaip jos buvo tvirtinama, 
pradeda su ja vaidus, iš ko 
neretai seka persiskirimai, 
barniai, muštynės.

Negeresniame padėjime at
siduria ir vyras, jei po vestu
vių jo pati patiria, kad jis 
negali jos taip užlaikyti, kaip 
žadėjo, kad netoli visi jo pa- 
sigirimai apie darbą, moks
lą, algą ir kitką yra melu.

Nors melas nėra pagirtinu 
dalyku niekad, vienok jis 
tuo kenksmingesnis prie su
ėjimo žmoniy į šeimynišką 
gyvenimą. Jei šiame atvė- 
juj vienas kitam nemeluotų 

j vaikinai su merginom, tuo
met daug vaidų, nesusipra
timų ir persiskirimy likty iš
vengta.

Marė Vaitėkaitienė.

Tuoj vaikščiojo.
Senis—“Aš nevisuomet tu

rėjau šitą vežimą, mano sū
nau. Kada aš pradėjau gy
vent, aš turėjau vaikščiot.”

Jaunas žmogus — “O mane 
važinėjo ir nešiojo, kada aš 
pradėjau gyvent”.

Ir ji šoktų.
Katrė—“girdėjau, viena 

mergina šoks cirke apsikabi
nus su penkiais levais”.

Justė—“Nesistebiu. Jei 
mane apkabintu nors vienas 
levas ir tai imčiau kaip pa
siutusi šokinėti”.

“Laisvės” No. 30 p. S. J— 
nis klausia, kodėl net iš inte- 
ligenty, kurie netiki ir turi 
šiokį-tokį mokslą, visgi atsi
randa prasižengėliai, ypač 
doroj.

Suprantama, čia taip ir no- 
rėtys numesti kaltę ant neti
kusio dabartinio surėdymo, 
ardančio šeimynas, nelei
džiančio jas sutverti ir stu
miančio prie kitokiy prasi
žengi my, vienok pats p. S. 
J—nis išsitaria, kad ne tik 
tie prasižengia, kuriuos spi
ria prie prasižengimy surė
dymas, o ir tie, kuriems tas 
surėdymas, rodos, nelabai 
taip jau kenkty.

Ištikro, mūšy inteligenti
jos tarpe prasižengimai nei
ki ek neretesni, negu tarp 
paprasty tamsūnėliy, nes mū
šy inteligenty didžiuma yra 
baigę tik šiokią ar tokią mok
slo šaką, o nėra ideališkais ir 
neužsiima savęs kultūrizavi- 
mu tokiose psichologijos ša
kose, kurios sulaikytų juos 
nuo tokiy ar kitokiy prasi- 
žengimy. Taip sakant, męs 
turime jau tūlą inteligenty 
skaitlių, kurie gerokai yra 
ištobulinę savo protą, yra pa
siekę nemažą žinojimo laip
snį, vienok jie nesirūpina iš
tobulinti savo jausmus. Šita
me laikraštyj ne sykį buvo 
aiškinama ir darodyta publi
kai, kad protas nelošia jokios 
rolės prie sprendimo apie 
daikto arba apsireiškimo ge
rumą ir blogumą. Protas tik 
pažįsta dalyką, o apie jo ver
tę sprendžia jausmai. Taigi 
ir mūšy inteligentai savo dau
gumoj išlavinusieji protą 
tiek, kad jis suprasty daly
kus, neišlavina jausmy, kad 
jie gaiety teisingiau spręsti 
apie gerumą ir blogumą, kad 
gaiety spręsti taip, kad jy 
sprendimas neatnešty ki
tiems ZlHUUClHo Vivai_,___

smagumo ir nesveikatos.
Mokytas žmogus,—moky

tas taip, kad pažinoti daly
kus protu, dar nėra užtikri
nimu, kad jis yra ir doras. 
Dora arba morališkumas yra 
jausmy dalykas. Ir jei žmo
gus nori būti doru, jis turi 
ištobulinti tokioj pakraipoj 
savo jausmus. Šito laikraš
čio antgalvyj skamba, kad 
jis ne tik mokina žmones, ne 
tik išaiškina jiems dalykus, o 
ir tobulina jy jausmus, jy 
kūną, jy visas gerąsias ypa
tybes. Tėvuose bandoma iš
auklėti meilę, rūpestį ir gai
lestį link savo kūdikių, vai
kuose—paguodoj imą ir mei
lę link savo tėvų, vienuose 
žmonyse — broliškumą ir 
draugiškumą link kitų. Juk 
ne kartą šito laikraščio staip- 
sneliai deginte degina skai
tytojo širdį, užkurdami joje 
neapykantą prieš negerus ap
sireiškimus ir papročius ir pa
linkimą prie darbštumo, mei
lės, doros, pasigailėjimo ir 
1.1. Skaitantis žmogus tokius 
kultūriškus straipsnius pa
lengva mainosi, žiaurumas 
jame tirpsta, mandagumas ir 
atjautimas auga. Ir jei taip 
ilgai žmogus paskaitytų pa
našius straipsnius ir veika
lus, jis likty morališkas mil
žinas, kuris jaustų užduotį 
darbuotis, veikti, tobulintis 
ir kitiems padėti.

Taigi mūšy inteligentijai, 
kuri vis dar nesusilaiko nuo 
prasižengimy, yra reikalinga 
psichologijos kultūra, kuri 
neretai apsireiškia net pas 
visai nemokytus žmones, jei
gu jie moka tobulinti savo 
jausmus. Gero diegai yra 
kiekviename žmoguj, tik rei
kia juos kultūrizuoti, o ne 
smelkti.

J. Karalius.

Korespondencijos
Shenandoah, Pa.

Ant E. Centre gatvės G. 
Skaudžiaus karčemoj netikė
tai sugauta pelė pinigus va
giant.

Spalio 12 d. išsigėrus žmo
nėms karčemninkas išmainė 
dviem po 10 dol., o trečiam 
norėjo išmainyt 20 dol. ir jau 
nerado stalčiuj vienos dešim
tinės. Buvo įstabu, kad nie
kas nebuvo užbaryj, apart 
karčemninko, ir kaip jis iš
davė reštą, daugelis matė, 
kad gerai. Kur dingo dešim
tinė iš stalčiaus, niekas ne
galėjo žinot. Kadangi dar 
yra pas lietuvius kalbama, 
būk yra vaikščiojanti pinigai, 
tad tam daugelis ir pritarė. 
Karčemninkas aiškino, kad 
pinigai yra visiems reikalin
gi—ir jei kokia dvasia nešio
tų juos, tai būty visus išne
šus.

Antrą dieną jam prireikė 
atidaryt ketvirtą stalčių pi- 
nigy, bet negalėjo, nes jo vi
durį kasžin kas kliudė. Skau
džius ištraukė du stalčių ša
lę užkliuvusio, kad būty gali
ma atlupt ir pamatė išbėgant 
pelę. Jos lizdas buvo vien tik 
iš pinigy padarytas vertės 
239 dol. Ir vakarykščia de
šimtinė radosi lizde pakavo- 
ta. Daugelis pinigy buvo vi
sai sukapota ir jau visai ne
galima pažinti. Karčemnin
kas sako, kad jisai niekad 
-nejautęs, kad kas jį būty ka
da apvogęs, iki nežuvo minė
toji dešimtinė. A. J. B.

Rochester, N. Y.
13 spalio atsibuvo susirin

kimas atstovy nuo 8-niy vie
tinių draugijų, kurios pasiry
žo statyt lietuvišką salę. Mat, 
čia lietuviai tegauna tik 
vieną salę, o ir ta tankiai yra 
užimta svetimtaučiy, taip 
kad lietuviai neturi progos 
turėti tankiai ir atsakančia- 

įniko nsren gimus.
Nutarta pavesti salės sta

tymo reikalą turtingesnėms 
draugijoms ir ant 17 lapkričio 
parengti viešas prakalbas, 
kad paraginus vietinius lietu
vius prie šito naudingo ir bū
tinai reikalingo darbo.

J. B. Dudulis.
Georgetown, Ill.

Karčemų čia nėra, nes šį 
pavasarį nubalsuota išnai
kinti. Lietuviai šio miestelio 
menkai girtuokliauja, o užsi
ima skaitymu; į čia pareina 
visy lietuviškų laikraščiy po 
kelis exempliorius.

“Laisvės” skaitytojas.
Pittsburg, Pa.

L. S. S. IlI-čias rajonas tu
rėjo čia savo teatrą ir baliy. 
Lošta “Pirmi žingsniai”. Ak
toriai buvo Wilmerdingo te
atrališkos kuopos nariai. Nu
sisekė vidutiniškai.

Prieš teatrą tūli tamsūnai 
bandė įskysti policijai, kad 
būty sustabdytas lošimas, 
vienok nieko nepešė.

K—tisf

pradėta ir peiliais pjaustytis. 
Taip besimušdami atsivarė 
lig knygyno duriy. Aš maty
damas tokią tragediją, spru
kau laukan, bijodamas, kad 
negaučiau peiliu į pašonę. 
Kaip viskas užsibaigė, neži
nau, tik girdėjau, kad vie
nam vaikinui liko supjausty
tas veidas ir jį nugabeno li- 
gonbutin, o kiti liko areštuo
ti. Žilvitėlis.

Hocking, Iowa.
22 spalio atsilankė į mys 

miestuką kunigas iš Albia 
miestuko. Vaikščiojo per stu- 
bas, pinigus rinkdamas ant 
išmokėjimo kokiy-ten bažny
tinių skoly. Daug pinigy su
rinko nuo svetimtaučiy kata
likų. Neaplenkė ir mus. Pa
matę ateinant kunigą, lydžia- 
mą bankieriaus ir dar dviejų 
vyry, du soči jai is tai iš mūšy 
stubos pabėgo. Vienas įlindo 
į vištinyčią ir pasislėpė, o 
antras garsus revoliucijonie- 
rius ir “branch’ietis”—pasi- 
kavojo lavatorijoj. Svečiai 
išvydo pastarąjį ir laukė ilgą 
valandą išeinant.

Aš pasilikau stuboj ir pri
ėmiau svečius. Jie' užklausė, 
ar aš katalikas. Atsakiau, 
kad ne. Klausia: “Ar gimiai 
kataliku?” Atsakiau, kad ne
gimiau kataliku, tik tėvai 
buvo išmokinę to tikėjimo, bet 
gyvendamas ištyriau, kad 
religija nėra reikalinga pro
tingam žmogui ir kad aš ne
darau jokio skyriaus tarp re
ligijų, nes jos visos kenkia 
teisingam mokslui ir laisvam 
progresui. Kunigas atsakė, 
kad katalikiška religija yra 
geriausia i1' išėjo.

L. 1.. Mikalauckas.
Cambridge, Mass.

22 spalio buvo prakalbos 
Lietuvos Sūny dr-stės. Pub
likos prisirinko tiek, jog į 
svetainę negalėjo tilpti. Kal
bėjo J. Gegužis, S. Michelso- 
nas, F. J. Bagočiusir P. Bal- 
trėnas. Prie draugystės pri
sirašė 42.

Laike prakalbų vienas kar
štas dievočius, Jurgis Kar
velis, atėjo girtas ir ėmė kel
ti triukšmą ir vos pasisekė 
išprašyti laukan iš svetaines. 
Tuomet jis atsisėdo ant tre
pu, o airišiy vaikus pasamdė, 
kad bėgiodami apie sve
tainę, lotų šuns balsy. Na ir 
lojo, kol tik pailso.

Kertėj Betupįs. .

Philadelphia, Pa.
- Jau buvo garsinta “Lais

vės” No. 25, kad Philadelphi- 
jos lietuviai įsteigė knygyną 
savo Muzikališkoj Svetainėj. 
Dabar vėl prisieina pranešti, 
kaip naudojasi mūšy jaunuo
menė tuo knygynu.

Štai 8 spalio nuėjau ir aš 
pažiūrėti minėtos įstaigos, 
įėjus į vidy net nusistebėjau: 
kambarys tuščias, nė vieno 
neradau skaitant, laikraščiai 
didžiausioj betvarkėj, durįs 
į kliūbą atdaros; prieinu prie 
duriy, net šiurpuliai paėmė: 
vieni barą užgulę šaukia vi
som gerklėm, kiti kortom lo
šia, treti ritulius stumdo, o 
ketvirti snaudžia pasienyj, o 
knygynas tuščias. “Tiek to”, 
misliju sau, “eisiu paskaity
ti nors vienas”. Vos spėjau 
prieiti prie stalo, kaip staiga 
pasigirdo klyksmas susimai
šęs su keiksmu, ir pakaušiy 
skambėjimas. Negana to,

JOVARO LAIŠKAS.

Gerbiamieji Draugai!
Šiuomi pranešu, kad nuo 

aukavusiy geros širdies vien- 
genčiy ir draugų per “Lai
svę” 1 spalio gavau: 25 rub. 
1 kp., iš Montreal, Canada, 
per J. Gaitį—13 rub.JZO kap., 
o 27 birželio nuo A. Žymonto 
iš Philadelphijos, nežinau ke- 
no aukauti,—19 rub. 1 kp.

Visiems aukavusiems drau
gams ir draugėms siunčiu 
širdingiausį ačiū...

Tos draugy aukos mane pa
liuosuos nuo žiemos fiziško 
darbo: į mišką važiavimo, 
medžiy kirtimo ir t. t. Da
bar per žiemą galėsiu liuosai 
rašyti, skaityti ir visapusiš
kai prasilavinti.

Su meile ir pagarba lieku 
Jūsų draugas

Jovaras.
P. S. Likusios aukos 24 

dol. 40c. taipgi paslystos, bet 
pakvitavonės kol-kas dar ne- - 
gavom. Red.

RED. ATSAKYMAI.

P. O. Kapickui. —Jys 
savo pasiteisinime atkartoja- 
te tą patį, ką rašėte “V. L.” 
ir prieš ką kalbėjo p. K. Vi- 
laniškis. Jys kalbate apie 
lewistoniecius vienaip, o p. 
K. V.—kitaip. Kūno teisy
bė, apie tai tik Alachas ir pa
tįs lewistonieciai gali žinoti. 
Jeigu jys tik patvirtinate tą, 
ką rašėte, tuomet nėra reikalo 
atkartoti tą patį antru sykiu. 
Jeigu paskui p. K. V. patvir- 
tįs savo pranešimą, paskui— 
vėl Jys ir 1.1., tuomet laik
raštyj tilpl'u tie patįs raštai.

J. Li žaičiui .—Kadangi 
prakalbos yra pas mus pa
prastu atsitikimu ir kalbėto
jai nieko įžymaus nepasakė, 
tad neužsimoka tokios žinios 
dėt į laikraštį.



- Vietines Žinios
Pereitoj nedėlioj, 29 spa

lio, St. Omer salėj atsibuvo 
prakalbos, parengtos. 60-tos 
L. S. S. kuopos. Kalbėjo F. J. 
Bagočius, A. Antonov, St. 
Michelson ir 3 anglai. ' Žmo- 
niŲ prisirinko perdaug, nes 
visi negalėjo į svetainę su
tilpti. Auky dėl užlaikymo 
socijalisty salės surinkta 13 
dol. su centais.

Lynno čeveryky kirpėjai 
jau arti prie išlaimėjimo sa
vo reikalavimo. Savininkai 
pranešė, kad jie sutinka ant 
50 valandy darbo sąvaitės. 
Išeina, kad tik 2 valandas 
prideda daugiau į sąvaitę, 
negu darbininkai reikalauja, 
vienok kirpėjai ir ant to dar 
nesutinka. Pakviestas majo
ras patarpininkaut, kad kaip 
nors sutaikius dvi bekovo
jau ti pusi.
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DIDŽIAUSIAS
DARBININKŲ
SĄVAITINIS
LAIKRAŠTIS

KOVA
LEIDŽIAMAS 
LIET. SOC. 
SĄJUNGOS
AMERIKOJE

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

SAVININKAS IR FABRIKAM AS
Garsių Lietuviškų Lenkiškų Vaistų

VIENATINIS LIETUVYS KOSTUMIERIŠKAS

SIUVĖJAS iKRIAUČIUSi Bostone

“KOVA” talpina moksliškus, politiškus, bet visiems suprantamus straip
snius.

“KOVOJ” rašoma apie darbininku gyvenimą, vargus ir nurodoma, kaip 
prašalinti juos.

“KOVOJ” rašoma apie viską teisybę ir drąsiai skelbiama socijalizmo 
idėja. *

“KOVA” tikriausias darbininkų laikraštis.
“KOVA” paduoda žinias iš viso svieto.
“KOVA” metams Amerikoj ir kitur.

Prisiųskit už 1c. krasos ženklelį, gausite vieną “Kovos” num. pažiū
rėjimui.

Kūnas Avis Linnell, apie 
kurią jau porą sykiŲ rašėme, 
liko iškastas iš kapo ir atga
bentas į Bostoną, nes norėta 
rasti pas ją tuos nuodus, ku
riais ji liko nužudyta. Dakta
rai ir profesoriai tikrina, kad 
mažiausios abejonės apie nu
sižudymą nuodais būt nega
li. Jie atranda, kad ji neuž
ilgo būtŲ pastojus kūdikio 
motina ir spėja, kad kunigas 
Richeson, kuris buvo jos nu
mylėtinis, jai davė nuodus vie
toj neva vaistp pasiliuosavi- 
mui nuo nėštumo. Trims die
noms prieš Avis Linnell nu
sižudymą buvo atvykusi jos 
motina. Ją pasitiko ant South 
Station kunigas Richeson, 
kuris, ji manė, bus jos žentu. 
Jis ilgai kalbėjosi su ja sto
ties didžiajam kambaryj. Nuo 
tos dienos jis nesilankė pas 
Avis Linnell. Subatoj jis iš
ėjo iš namo po 12-tos valan
dos po piety. Avis Linnell 
tą dieną apleido namus 
2 vai. po piety. Kunigas atė
jo pas savo antrą numylėti
nę Violet Edmands 4 valan
doj . Kur jis buvo apie 3 va
landas, tame yra didelis klau
simas. Yra liudininkai, ku- 
rie sako matę Richesoną ei
nant su Avis Linnell subatoj 
po piety, tai yra pustrečios 
sąvaitės. nuo šios dienos. 
Spėjama, kad jis tuomet bus 
davęs jai nuodus, kuriuos jis 
pirko pas pažįstamą aptieko- 
riy Newtone neva šuns nu- 
nuodijimui. Šnipy tirinčjl- 
mai parodo, kad jokio šuns 
neturėjo kunigas Richeson 
nuodyti, o apie tą, ką jis 
pats kalbėjo, būk norėjęs nu
nuodyti ’ kalę, kad šuniuky 
neatvesty, pasirodo, jis pats 
gerai nežino, nes yra tai šuo, 
o ne kalė.

Bylos nagrinėjimas prasi
dėjo šiame panedėlyj, vienok 
nieko naujo dar neištirta ir 
visi liudijimai parodo, kad 
greičiausiai kunigas liks kal
tu, jei neišgelbės jo tie dide
li turtai, kurie yra skiriami 
jo apginimui, nes pinigas 
tankiausiai sumuša teisybę.

Ateinančiam utarninke, 7 d.lapkričio, 
Lietuvių Socijalistų svetainėj po num. 
376 W. Broadway, So. Boston, Mass, 
atsidarys lietuviška mokykla, kur bus 
mokinama lietuviškos'kalbos ir aritme
tikos. Lekcijos prasidės 8 vai. vakare.

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 laisniij apsivedimui, aš 
pagelbsčiu išsiimti už dyką. 
Laikrodėlius parduodu peč šį 
mėnesį pigiau ant 25%.

Petras Bartkevičia, 
877 Cambridge, St.

Cambridge, Mass.

PRANEŠIMAS.
Pastaruoju laiku gavome daug laiškų 

iš N. H. ir Mass, valstijų, kad tenai lan
kėsi nekoksai agentas, pasivadinęs M. 
Montvidu ir užrašinėjo “Laisvę”. To
dėl meldžiame visu “Laisvės” skaityto
jų, jeigu išgirsite kur tokius pasiskun
dimus, patarkite tiems žmonėms pri- 
siųst paliktas to agento kviteles į “Lai
svės” redakciją, o męs jiems siuntinė- 
sim “Laisvę”. Jeigu antru sykiu pa
matytumėt tą agentą, praneškit mums.

“LAISVES” Adm.

PRAKALBOS!
162 kp. L. S. S. rengia prakalbas, ku

rios atsibus 19 lapkričio (Nov.) 1911, 
svetainėj Knights of Honor Hall, 730 
Washington st., Boston, Mass. Prasi
dės 2:30 vai. vakare. Meldžiame kitų 
Bostono ir So. Bostono draugijų ant tos 
dienos nerengti prakalbų.

KOMITETAS.

Nauja ir užimanti knyga

“Mokslas
Ran kaži nystės”

Kriinti lf5c.

Šioj knygoj yra aiškiai nurodoma, kaip 
pažinti žmogaus ateitį [r praeitį pagal jo 
delno rėžius, kaip atspėti žmogaus būdą 
pagal jo pirštų išžiūrą ir kaip suprasti 
laimę ar nelaimę pagal nago žydėjimą. 
Norintieji šią knygelę užsisakyti visada 
adresuokite taip:

“LAISVĖS” ADM.
242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

PARDAVIMAI
Parsiduoda 8-ių ruimų namas, tinkan

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

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

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,

ČENSTAKAVO KLIOŠTORIAUS

SLAPTYBĖS
ARBA

KRUVINI ZOKON1NKŲ DARBAI

Labai žingeidi knyga, kurioje aprašoma 
tėvų Paulinų gyvenimas ir biaurųs 

pasielgimai Čenstakave.

Su paveikslėliais.

KAINA 15 c.

Gaunama vientik

“LAISVES” REDAKCIJOJ
242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

v . - -- v-... -

i
99 I8k5 E. Moyamensing Avė.

KNYGOS
PASAULIŲ RATAS. Astronomiškas 

aprašymas musų saulines sistemos.... 25c
NAUJAUSIOS DAINOS IR EILES. 

Čia telpa apie 80 įvairių dainų.............20c
KERŠTINGA MEILE. Tragedija 3-se 

aktuose. Labai žingeidi skaityt ir pa
ranki lošt"".................................................l()c

MEILES KARŠTLIGĖ. Mintįs ir pri
lyginimai apie dabartinį supratimą mei
lės ................................................................. 20c

Taipgi gaunamos visokios lietuviškoj 
kalboj kningos. Reikalavimus ir pini
gus siųskit šiuo adresu:

S STROPI 30 West Broadway U. OiKvl LJO, SO. BOSTON, MASS.

Telephone Port Hill 504

ADVOKATAS 
ATLIEKU VISOKIUS REIKALUS 

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

lietuviškai 
lenkiškai 
rusiškai 
latviškai

Kalbu

Morris Katzeff
294 Washington St.

Room 738 BOSTON, MASS

APTIEK A s?nlos atsakan- 
i .rr ciai pagal viso

kius receptus per registruotą aptiekorių. 
Užlaikome Cigarų, Sodos ir Visokių 
Saldumynų (kendžių). Atsilankykite!

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

VADOVAS KELIAUJAN= 
TIEMS Į AMERIKĄ IR 
IŠKELIAUJANTIEMS.

Jeigu nori žinot apie visas laivų kom
panijas, kokie yra laivai, iš kur jie iš-
plaukia ir kur prijilaukia, 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
siųsiu 15c. stampoin žemiau nurodytu 
adresu, o apturėsi minėtą knygelę.

kur randasi didieji kompanijų

261 W. Broadway, So. Boston, Mass.

SAMPALUS SIUNČIU UŽ 15c. 
$1.00 VERTES.

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

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

Perkant žiūrėk, kad butų ta marke, 
o sausi teising.J.

nuo Skaudėjimo 
Krūtines, Šo-

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

Egiutero No. 1. 
Egiutero No. 2. 
Žmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis 
Trejanka 
Linimentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Baisumas 
Antylakson dėl Vaikų 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių

,, nuo Kirmėlių del suaugusių 
Vanduo nuo Akių Skaudėjimo - 
Ugniatraukis - 
Skilvio Lašai - - -
Gyduolės užlaikymui Viduriayimo 

ir Kruvinosios - - -
“Uicure” arba gydymas 

Reumatizmo -
Gyd. dėl nematinio 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

25c., 50c.

25c. 
50c. 
.1.00 
35e.

25c

(;><■

/5c.

$3.5(1
50c.

10c.
10c.

50c

15c.

50c.
10c.
35c.

Reikalauju I Svelnintojas
Kraujo Valytojas
Nervų Ramintojos
Egzema arba Odos Uždegimas

25c.
50c.
35c.

$2.00
$1.00

“VIENYBE LIETUVNINKŲ
Įkurta 1886 m. Laikraštis išeinantis jau 26 metus.

Preke metams Amerikoje $2.00; pusei—$1.00. 
,, užrubežije— $3.00; Canadoje—$2.50. '/

SENIAUSIA, DŪSAUSIĄ VII-. Ą H F NTS IP A 
NATINE LIETU V. BROOKLYNE / AVJ JL-fl ¥ 1 VJ I\rl

Parduodame laivakortes (šifkortes) ant geriausių ir greičiausių 
laivų, visų linijų, į Lietuvą ir iš Lietuvos. Padarome reikalingas po- 
pieras per rubežių -su paliudijimu konsulio, siunčiame piningus į visas 
dalis svieto greitai, pigiai ir saugiai, taipgi padarome doviernastis. 
Viską atliekame kuonogeriausiai. Kreipkitės šiuo antrašu:_ ______—

120-24 GRAND ST BROOKLYN, N. Y.

įlietuviškai-lenkiškai-rusiškas

1.25

$1.(0

5

$2.00
$2.00

$50

Groblevskio Pleisteris
(Kaštavolo) - 

j Pamada Plaukams " " z
Į Uchotyna nuo Skaudėj imujYusįse 
i 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 Dedervinės 
Gyduolės nuo Paslaptingos Ligos

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip
gi privalo užlaikyti visada mūsų puikias 
Lietuviškas gyduoles savo storuose ant 
pardavimo, kad mūsų tautiečiaipjįfiįrįis 
uovfeačkolaems“nors‘apgavikams tose 
apielinkėse. Štornikai, rašykite parei
kalaudami gyduolių, nes iš to geras už
darbis, ir parduokite musų tyras Lietu
viškas Gyduoles, kurias męs gvarantuo- 
jame. Rašykite šiuo antrašu:

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

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 rūbus. 
Darbą gvarantuoju.

Kas užsisakys dabar pas mane siutą arba overkotą, tam duosiu dovanu 
1 dol. vertės knygy. Abelnai visiems savo kostumeriams duosiu dovanas. 
Taigi, gerbiamieji lietuviai, be ką einat ten, kur negali! lietuviškai susikal
bėti ir išreikšti, kokią drapaną jys norit siūti, ateikit pas mane, o aš atliksiu 
visokį darbą pagal jūsų tikrąjį norą ir daug pigiaus už Įeitus.

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

JULIUS BUKANTIS
77 A Endicott Street Boston, Mass.
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DR. M. J. K0NIK0W
548 Warren Street 
Prieš Elm Hili Ave.

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

Nedellomis 2-4 P. M.
Kalba rusiškai, vokiškai ir ang-
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Jei norite nusiimt gražią

Tai ateikite pas

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

statomą fotografiją už žemiausią kainą 
be ekstra užmokesčio vaikams. Nui
mamo. fotografijas visokių grupų, susi
rinkimu, pikniku 'r ką tik galim nuimt 
su mus didele Kamera. Atsilankydami, 
atsineškite šį apgarsinimą, o nuteisime 
pigiau. Neužmirškite antrašo:

767 Washington St., 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 gerymų vietinių arba kra- 
javų. Tai vienatinis didžiausia whole
sale Bostone, todėl persitikrinkit!

JOSEPH P. SPANG
579-589 Atlantic Avenue

BOSTON, MASS.
Tai vienatinė vieta, kur galite rast 

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

Neužmirškit musų adresą ir vardą!
Eit tik dvi minutos nuo South Station. 

Atsilankykit visi.
Su pagarba ST. MATCHUS.

Užsiprenumeruokį-te ‘Laisvę’ 
tik $1.50 metams.

It doesn’t pay to neglect
a your Health

Ar atėjai kada namo drebėdamas, su 
skaudančia galva, krūtinėje diegimais sope / z-’*"" **■ 

galo gerklės ir gulėjai kėlės savaites? į

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

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

Sergėkis pamėgdžiotų vaistu ir i_____T.
žiūrėk ---- ’ i
F. AD. RICHTER & CO., 215 Pearl St., New York.

Kichter’io Congo Pillės yra gorės nuo viduriu sukietėjimo. 25c. ir 50c

50,000
Austiniai krajavi škapleriai, galioni- 

niai ir bieliniai, parsiduoda po 25c. tuzi
nas, šilkiniai po 40c. tuzinas. Agentams 
pasiunčiam prabeles dėl pažiūrėjimo. 
Trejos devynerios (trojankos) krajavos, 
Palangos aptiekus, 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. Užlaikėm visokių 
pavinčavonių, altorėlių ir šilkinių abro- 
zėlių 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.

Vienatinis mus tau- 
tos Medicinos Profe- 
šorius Massachusetts 
steite. Jau arti 18 
metų, kaip aš pasek- tefr' 
m ingai gydau ir at- 4
lieku operacijas. Te- HįJbjMį; , 
myk!!! Neik jieškot 
manę į aptieką ant 
kampo po mano ofisu, bet lipk vienais 
trepais augštyn iš num. 7 Parmenter St. 
Durys mano ofiso nuteptos baltai, o vir
šui jų ant lentos didelėm raidėm parašy
ta “Lenkiškas Daktaras”. Offiso va
landos: nuo 9 iki 11 ryto, nuo 1 iki 2 po 
piet ir nuo 6 iki 9 vai. vakare.

DR. M. Z1SELMAN
7 Parmenter St., Boston, Alass. 

Telephone Richmond 1967-R.
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KNYGŲ
F. STROP1ENE

Pabaigusi kursą Womans Al ėdi' 
cal College, Baltimore, Aid.

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.
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Vysai Dykai Del Vinį

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- 
mėnesinį laikraštį 
turėsi juokų visam

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

APT1EKA
Sutaisome Receptus su didžiausia 
atyda, nežiūrint ar iš Lietuvos atvež
ti ar Amerikoniški. Gyduolių galite 
gauti, kokias tik pasaulyj vartoja, 
taipgi visados randasi lietuvis aptie- 
korius K. ŠIDLAUSKAS.

EDVARDAS OA.UY 
s Savininkus

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

męs prisiusime gyduoles per expresą.
Parsiduoda labai pigiai žemes 60 akrų 

su viršum; žeme.lygi,pirmos klesos, tin
kanti del daržu, dalis girios su geroms 
ganykloms, sodas ir daug visokių me
džių. Stuba gera, ant 2-jų lubų, su 8 rui
mais, bania didele, vietos del 30 karvių 
ir 3-jų arklių, vištinyčia del 200 vištų ir 
kitos triobos, taipgi visoki ukes įrankiai 
ir šieno pilna bania (daržine). 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 miliu
tų. Parsiduoda iš priežasties turėjimo 
kito biznio. Parduosime su viskuom už 
$6.500.

Telephone 4221-M Oxford.
DR. ST. ANDRZEJEWSKI

Vienatinis Lietuviškas ir Lenkiškas

DENTISTAS
Sugedusius dantis 

pataisome. Skaudan- 
č*us ištraukiame be 

Iv jokio skausmo.
. Offiso Valandos:

Nuo 9 vai. ryte iki 8 vakare.

Užlaikorn didelę

Krautuvę 'fe 
Deimantų, Laikrodžių Waltham ir 
Elgin, ir Šliūbinių Žiedų. Užlaikorn 
keliaujančius agentus ir orderius pai
mam ir pristatom į namus. Užlaikorn 
taipgi Didelę Sankrovų DRAPANŲ:Vy- 
rams Siūtus, Overkotus ir Marškinius.

Duodam ant bargo ir ant išmokesčio.

822 Washington Street
BOSTON, MASS.

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

Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk del vyru. 
Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima krauja 
arbasypili,nubiegima siektos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išmietimus, negroniųlavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas, 
strietura ir.vysasvyru lygas, gal būti išgidomas sava 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai. j

Ta, dykai įgauta knyga, pasakis jums kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katros ture žiuoti kožnas vedes arba 
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku 
lygu. Temvkit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
nžmokam už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir'adresa ant 
žemiaus paduotu kuponu, katra siusk mums šendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & CO., L S06 22 Fifth Avenne, Chicago:

Godotinas Tamista: Pagal Taiuislos prižadiejma, a3 noriečjatl 
jogTamistaprisiustumei man vysai dykai včua jusu knyga del vyru.

Vardas

Steitas

I VAKORTES

Springs Road, Bedford, Mass.

.SE&Ž&JK^SLS1

BOST ON, MASS.
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Visuomenes, Kultūros, Politikos, Literatūros, 
Popuiiiu-lškaFMoksliškas L A I K R A Š T I S

Nuo 14 d. lapkričio, 1911, eis du sykiu savaitėj.
Kas užsirašys “Laisvę” iki 14 d. lapkričio, tai gaus ją per ištisus me
tus tik už Nuo 14 d. lapkričio “Laisves prenumerata Suvie
nytose Valst. metams bus 2 dol., pusmečiui 1 dol. Užrubežiuuse me
tams 3 dol., pusmečiui $1.50

Ant pažiūrėjimo siunčiam vieną numeri DYKAI!
Užsirašant laikraštį arba turint kokius nors reikalus adresuokite taip:

U I A IQVF ” 242 West Broadway
SO. BOSTON, MASS.

I—. h.

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

" j IUROHA
-..•epu!>- • • • • ' * ‘ ‘

Kataliogas Visiems Dykai!
Kožnas žmogus mokantis skaityti 

privalo turėti musų Kataliogų, kuriam 
atras daugelį visokių daiktų. Musų 
Banka priima pinigus užčedyjimui ir 
moka 4-tų 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 &

2342 SO. LEAVITT ST. CHICAGO, ILL.

-.............................................................................................................. .......... ...... ..
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Čia 'T PINIGUS jums pasiunčia į visas pasaulio dalis greitai ir pi
gia1. f.< g>, kur kitur. Važiuojantiems Lietuvon parūpinu guberskus paš- 

taipgi ir atvažiuojantiems jokios baimės nėra pereit rubežių 
Važiuojančius patinku ant stočių Bostone ir New Yorke, 

, < t.š užlaikau 2 t.ffisu. Norėdami Pinigų siųst ir pirkt ŠifkorČių, pra- 
š?ki: npiikueijns, pridedami už 2 c. su-mpą iš jums artimiausio offiso.

GEORGE BARTASZIUS į
2ol Broadway, 558 W. BroomeSt
SO. BOSTON, MASS.; NEW YORK CITY,N.Y

omiu.iA.tr

