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AMERIKOJ.
Gazas atpigo.

Somersworth,N.H., 4 lapkr. 
—Čia vedė ilgą kovą biz
nieriai už gazo atpiginimą ir 
šiandien ji liko išlaimėta. 
Vietoj 2 dol. 50c. dabar rei
kės mokėt 1 dol. 60c., vadi
nasi, 90. centu pigiau. Gal, 
gazo kompanija sumažino 
kainą tik todėl, kad poryt 
prasidės revizija, kurią darys 
publišky patarnavimu komi
sija. Mat, iki šiol buvo duo
dama menkai gazo ir imama 
didelė mokestis už jį.

Pirmas moterų teismas.
Los Angeles, 3 lapkričio. — 

Artimame* nuo čia miestelyj 
Watts atsibuvo pirmas mote
rų prisiekusiųjų teisėju teis
mas. Kaltinamas buvo vieno 
laikraščio redaktorius p. A. 
A. King už parašymą straip
snio, peržengiančio miesto 
įsakymus. Redaktorius tikri
no, kad moters teisingiau nu
spręs apie jo kaltybę, negu 
vyrai, jei jos užims prisieku
siųjų teisėju suolus. Liko 
moters išrinktos į teisėjus ir 
nusprendė Kingą paliuosuoti 
nuo bausmės.

rio priežastim buvo minėtoji- 
kompanija. Jau paduota 
iki šiol įvairiu išjieškojimu 
ant 750, 000 doleriu.

Nuo kranto iki kranto.
Los Angeles, Cal., 3 lapkr. 

—C. P. Rodgers, kuris 17 
rugsėjo išlėkė iš New Yorko, 
kad į 32 dieni pasiekti Los 
Angeles ir išlošti 50,000 do
leriu, dabar randasi visai ar
ti šio miesto. Rytoj jis būti
nai į čia pribus. Jam nenusi
sekė lenktynės, nes kelis sy
kius susigadino jo orlaivis, 
pristigo jis medegos, užėjo 
vėtros ir kitos priežastįs bu
vo, kad jis negalėjo į paskir
tą dienu skaitliu pribūt į vie
tą. Vienok jis perlėkė per 
Amerikos kontinentą ir yra 
linksmas, kad tai jam nusi
sekė. Jis sako, kad šita ke
lionė davė jam gerą lekciją 
ir kitą sykį jis į mėnesį laiko 
perlėktu skersai Ameriką.

Nauja dirbtuvė.
Lowell, Mass., 4 lapkr.— 

Čia pradėta statyt nauja 
audinyčia 310 pėdu ilgio ir 
40 pėdu pločio. Stato Uni
ted States Shuttle kompani
ja.
Nepasisekimas su orlaiviu

kas apsvilino jo akis ir jau
nas vagis tuoj pametė revol
verį ir griebė rankom trint 
akis, rėkdamas nuo skausmo. 
Jis liko suareštuotas.

Bedarbė.
New Bedford, Mass., 3 

lapkričio.—Page Mills audi- 
nyčioj liko išlipdinti praneši
mai, kad 4 lapkričio užsida
rys audinyčia ant neaprube- 
žiuoto laiko. Liks paleista 
600 darbininku. Sakoma, 
kad užsidarymo priežastis e- 
santi negalėjime išparduot 
tavoro, vienok galima tikė
tis, kad norima darbininkus 
priversti balsuoti už republi- 
konu tikietą, nes 7 lapkr. į- 
vyksta balsavimai už valsti
jos urėdninkus.

3 užmušti, 5 sužeisti.
Auburn, Cal., 5 lapkr.— 

3 žmonės liko užmušti ir 5 
sužeisti laike Mountain Qua
rries kompanijos tilto ant 
American upės sugriuvimo. 
Visi nukentėjusieji yra tilto 
darbininkai.

Draugą nušovė.
Fall River, 6 lapkr.—Čia 

liko suimtas ir žmogžudystėj 
kaltinamas 21 metu vaikinas 
iš North Swanzeos. Ketver-

Turto aikvojimasi
Washington, 3 lapkričio?-- 

ėjo 1,730,526 doleriai suren
gimas maniovru (?) prie Me- 
xikos rubežiaus. Mat, buvo 
mobilizuota 11,000 kareiviu 
ir laikyta jie “dėl viso ko”.
Taftas negales balsuot.
Cincinnati, Ohio., 3 lapkr. 

—Jei dabartinis Jungtiniu 
Valstijų prezidentas Taft ne
sugrįš į čia panedėlyj ir ne- 
užsiregištruos, tuomet jis ne
galės dalyvaut sekančiuose 
viršininku rinkiniuose. Taft 
dabar randasi mieste Hot

Atlantic City, 4 lapkr.— 
Melvin Vaniman lakstė šian- 
d5msa,VQ orlaivio* SAkron”, AciantiKą, vienon. JU UI 10,1 v lu 
taip susigadino, kad ims ke
lias sąvaites laiko jo pataisy
mas. Per bevielinį telegra
fą gauta iš orlaivio tokia ži
nia: “Yra šalta, bet dalykai 
eina gerai.” Neužilgo orlai
vis pradėjo leistis žemyn.

Apie čeverykus.
Washington, 5 lapkr. — 

Skaitliniu biuras paduoda ši
tokias žinias apie čeverykus: 
1909m. Jungtinėse Valstijose 
liko padaryta vyru čeveryky

ge jo draugas, 15 metu vai
kėzas, Paul Belguger atvyko 
pas jf į farmą. Abu jiedu bu- guvivz -ovirxw. •
atbėgo pas tėvą ir pasakė, 
kad jis iššovė išnetyčiu į sa
vo draugą, nes jiedu žaidę, 
kada jis laikęs šaudyklę ran
kose. Paskui policija gavo 
pranešimą, kad Lester Chace 
tyčia nužudė savo draugą, ir 
suėmė jį.

Pirmas sniegas.
South Bend, Ind., 2 lapkr.
Sv. Juozapo pakalnėse siau

tė didele audra su sniegu. 
Sniego iškrito 28 coliai. Šita-

Springs, Va., ir netikima, 
kad jis iš ten taip greit išva
žiuos.

Ištekės už vaiko.
Sterling,III., 3 lapkričio. 

Šįryt atvyko čia pana Jennie 
Wilson ir Frank Spencer, abu 
iš Manius, III. Jiedu važiuoja 
į Chicago, kur ketina apsi
vesi. Mergina turi 48 metus 
amžiąus, o vaikinas -17 m.

1<J6 metų senis.
San Francisco, 3 lapkr. 

“Duokite man papirosą. Die
vas buvo man geras ir sutei
kė man ilgą amžiy. Tegul aš 
numirsiu rūkydamas”. Taip 
kalbėdamas ir rūkydamas 
papirosą prie lankytoj y aki v, 
pasimirė čia viename ligon- 
butyj 106 mėty senis, Abra- 
homa^ Isaacs. Į ligonbutį jis 
pasidavė, kada turėjo 85 me
tus amžiaus ir užmokėjo už 
užlaikymą 2,000 doleriy.
Tvano aukos reikalauja 

atlyginimo.
Coudersport, Pa., 3 lapkri

čio. — Šį vakarą turėjo susi
rinkimą Austino ir Costellos 
nukentėjusieji nuo tvano,ku
ris įvyko nuo prūdo išsilieji
mo. Įsakyta prokurorui Lu-
theriui Zeibertui pradėti by
lą prieš Boyless Pulp & Pa
per kompaniją ir reikalauti 
200,000 doleriy atlyginimo 
už padarytą tvano blėdį, ku-

93,889,000 pory, vaiky ir 
jaunimo čeveryky 23,839,000 
pory, motery čeveryky 86,5- 
95,000 pory, merginy ir kū
diki y čeveryky 43,320,000 po- 
ry. Prie to buvo padaryta 
15,508,000 šliuriy. Tuose me
tuose Jungtinėse Valstijose 
buvo 1918 čeveryky dirbtu
vi y su 222,324,000 doleriy 
kapitalo. Jose dirbo 214,000 
darbininky. Žalio tavoro bu
vo pirkta už 333,000,000 do- 
leriy, o produkty išleista už 
513,000,000 doleriy.

Suimtas vagis.
New York, 3 lapkr.—Į 

Harry Sigmund blizgy krau
tuvę Jersey City įėjo jaunas 
žmogus ir paprašė, kad jam 
parodyty- deimantinius žie
dus. Sigmund ištraukė vie
ną indą su deimantais Ir pa
silenkė imti kitą. Kada jis 
išsitiesė, tad atsidūrė prieš 
revolverio vamzdį. “Pakelk 
rankas į viršy”, sukomanda
vo jį jaunas žmogus. Sig
mund ištraukė iš kišeniaus 
revolverį ir pridėjo prie va
gies veido. “Mesk savo re
volverį ir pakelk rankas aug- 
štyn”, tarė jis vagiliui, kuris 
tuoj paleido šūvį. Kulka 
pralėkė pro Sigmundo plau
kus ir įsimušė į sieną. Sig
mund paleido šūvį į vagies
kepurę, bet revolveris buvo 
taip arti prikištas, kad para-

me mieste iškrito sniego 18 
coliy. Gyventojai neatsime
na, kad taip anksti iškristy 
tiek daug sniego šioj apylin-

McNamarų byla.
Los Angeles, Cal., 3 lapkr.
Jau liko išrinkta 11 prisie

kusiu teisėjy. Tik vieno be
reikia. Kaip tik liks išrinkti 
teisėjai, tuoj prasidės nagri
nėjimas James’o McNamaros 
bylos, kuris skaitosi .kalčiau
siu, o po to prasidės jo bro
lio <John’o byla.

75 mokiniai sužeisti.
Randolph, 2 lap.-90 mokiniy 

nukrito nuo milžiniškos papė
dės, kada ji griuvo laike j y 
fotografavimo. Mergaitės ė- 
mė rėkti ir krito žemyn. Su
žeista 75 mokiniai.

Permaina krasoj.
Washington, 2 lapkr.—Pas 
amerikonus yra paprotys 
siuntinėti laiškus taip vadi
namai Santa Claus — Kalė
doms. Tokie laiškai būda
vo naikinami arba grąžina
mi siuntėjams. Nuspręsta 
tokius laiškus nuo šių mėty 
atiduoti labdaringoms drau
gijoms.

Pabėgo kaliniai.
Fall River, Mass., 3 lapkr. 

—Iš vietinio kalėjimo pabė
go 3 dideli prasikaltėliai, ku
rie turėjo stot prieš augėles
nįjį teismą. Visi buvo kalti
nami už įsilaužimą ir vagys
tę. Vienas liko pagautas, o 
dviejy nesurandama.

UZSIENYJ.
■________

G

Vežikų Streikas.
Londonas, 3 lapkr.— Čia 

prasidėjo milžiniškas vežiky 
streikas, kurie vežioja žmo
nes karietose. Iš 7000 Lon
dono samdomy yežiky strei
kuoja 6000. ?

Naujas prezidentas.
Tegucigalpa, Honduras, 3 

lapkr. — Generolas Manuel 
Bonilla, buvusis revoliucijo- 
nieriy vadas, liko išrinktas į 
prezidentus.

Susitaikė.
Berlynas, 3 lapk.—Vokie

tija jau susitaikė su Francū- 
zija link Morokos reikaly. 
Rytoj pasirašys ant sutarties 
Vokietijos užsienio reikaly 
ministeris von Kiderlen Wa- 
echter ir Francūzijos pasiun- 
tinis į Vokietiją M. Cambon.

Didelis gaisras.
Londonas, 3 lapk. — Šian

dien prasidėjo gaisras J. Ca- 
pono & Co. krautuvėj ir tiek 
išsiplėtojo, kad padarė blė- 
dies už 750,000 doleriy. 500 
žmoniy liko be darbo. Su
degė daugelis biznio įstaigy.

Karė tarp Turkijos ir > 
Italijos.

Londonas, 6 J&pkr.—Tur
kams ir arabams išvien vei- 
Vi’anf nesisekė jiems užimti 
miesto. Italai turėjo pasi
traukti, nes Turkijos armija 
yra kur-kas skaitlingesnė. 
Italija bijo, kad turkai, su
stiprinę visas savo pajiegas, 
nepairoty atgal miestą Tri
polį.

Sulyg laikraščiy žirny Ita
lijos kariumenė pradėjo visai 
žvėriškai elgtis su Tripolio 
gyventojais. Likę nušauta 
4 šimtai motery ir vaiky 
ir apie 4000 vyry. Italai šau
do ant gatviy net aklus el
getas ir degina araby namus, 
o išmestiems iš namy ligo
niams neduodą nė lašo van
dens. Jokios teisybės nepai
soma: ifąlai siaučia araby 
apgyventose dalįse su revol
veriais rankose ir šauna į 
kiekvieną araby tautos vyrą, 
moterį ir vaiką, kurį tik jiems 
tenka pamatyti. Kariume- 
nės viršininkai elgiasi aršiau 
už kareivius. Koresponden- 
ty gyvenimas pasidarė nega
limas, nes italai jau nužudė 
kelis svetimžemius, tarp ku
ri y yra du žydu. Korespon
dentai ir europiečiai bėga iš 
Tripolio. Vienas korespon
dentas sako, kad nė armeny, 
nė Rusijoj daromos skerdy
nės nėra tiek baisios, kokios 
dabar eina Tripolyj. Italy 
kareiviai nepaiso, ar priešą 
muša, ar paprastą gyvento
ją. Kada italai buvo užėmę 
miestą Tripolį, tad arabai 
juos sutiko taikiai. Dabar 
jie priversti yra priešintis, 
nes italai, kurie susideda dau
giausiai iš New Yorko bar- 
zdaskučiy ir vaisiy pardavi- 
nėtojy, stengiasi kuogreičiau- 
siai užbaigt karę ir grįžt prie 
biznio, naikina jy savastį ir 
žudo juos pačius. Turkijos 
valdžia kreipėsi į Jungtines 
Valstijas ir Europos valsty
bes, reikalaudama, kad tokis 
Italijos žvėriškumas būty su

stabdytas, nes ir Hagos tai
gos konferencijoj buvo nutar
ta nesileisti ant tok-iy žvėriš- 
kumy laike karės. Manoma, 
kad tūlos valstybės būtinai 
įsikiš į karės reikalus. ,

Chinijos revoliucija.
Pekin, B lapkričio.—Chini- 

ja liko apskelbta respublika. 
Sukilėliai, galima sakyt, pil
nai laimėjo, nes kur tik jie 
nepasijudina, ten miestai 
jiems pasiduoda. Liko užim
ta daugelis miesty be sunkiy 
susirėmimy, tik miestas Šan- 
ghai ilgokai laikėsi, nes čia 
buvo daug senajai valdžiai 
ištikimos kariumenės.Po ilgo 
mūšio ir Šanghai liko paim
tas. Laike susirėmimo jame 
kritę 50,000 žmoniy. Ant mie
sto plevėsuoja raudona su 
balta žvaigžde revoliucijonie- 
riy vėliava. Sukilėliai areš
tuoja arba žudo valdžios gu
bernatorius ir kitokius valdi
ninkus. Imperatoriaus Man- 
ču gentkartei nėra pasigailė
jimo: žudomi vaikai, moters 
ir vyrai, kad galutinai išnai
kinus tą tamsiąją pajiegą. 
Valdžios laivynas atsisako 
veikti, nes jis jaučiasi per- 
silpnas esąs prieš revoliucijo- 
nierius.
Daktaras Cook atvažiuoja

Southampton, Anglija, 5 
lapkričio. — Pagarsėjęs šiau
rinio žemgalio neatradimu 
į Ameriką North German 
Lloyd linijos laivu “George 
Washington”. Jis ketino va
žinėmis po Ameriką ir skaityt 
lekcijas apie šiaurinį žemga
lį, bet kada jam liko primin
ta, jog amerikiečiai gali pa
sielgti su juo, kaip Kopenha- 
gene, t. y. iššvilpti iš salės, 
tad jis nusprendė atsisakyt 
nuo lėkeijy.

Gaisras Maniloj.
Manila, 2 lapkr.—Chinie- 

čiy distrikte čia kilo didelis 
gaisras ir padarė blėdies už 
milijoną doleriy. Ugnis siau
tė vertelgystės vietose ir li
ko iššaukta kariumenė stab
dyti ugnį ir daryt tvarką.
Raudonos kepurės išRy= 

m o.
Rymas, 3 lapkr.—Popie

žius pranešė visiems tiems, 
kas liko išrinktu į kardinolus, 
kad atvykty į Rymą patįs pa
siimti raudonas kepures, ko
kias popiežius duoda kardi
nolams. Išpanijoš ir Austri
jos kandidatai gali gaut ke
pures per savo draugus, nes 
tos dvi šalįs randasi arti Ita
lijos.

Už žydus.
Juzovka, Rusija, 4 lapkr.
Daugiau, negu 1500 žydy, 

apsigyvenusiy Ekaterinosla- 
vo paviete prieš 1882 metus 
ir pagal valdžios- įsakymą tu- 
rinčiy apleist šią vietą, pada
vė ministeriy pirmininkui 
Kokovcevui prašymą, mels
dami, kad jiems leista būty 
pasilikt. Kokovcev permainė 
įsakymą ir liepė išsikraustyt 
tik tiems žydams, kurie čia 
apsigyveno vėliau 1906 mėty.

Nuo 14 d. lapkričio “Laisve” 
pradės eit du sykiu sąvaitėj. Pa-, 
siskubinkit užsirašyt, nes dabar 
jos kaina metams tik 1 dol. 50c., 
o paskui bus 2 dol.

RUSIJOJ. LIETUVOJ.

.....» i

Chunchuzų užpuolimas.
Charbinas (Ryty Sibire). 

Rugsėjo 22 d. chunchuzai nu
vijo visus darbininkus, kurie 
čia dirbo prie naujai stato
mo geležinkelio šakos. Rug
sėjo 26 d. chunchuzai vėl pa
sirodė ir vėl nuvijo darbinin
kus grąsindami šaudymu. 
Dabar be darbo liko 700 dar- 
bininky. Valdžia siunčia ka- 
riumenę.

Žmogžudystė.
, Gardine girtas efreitorius 
Kušinąs perdūrė peiliu einan
čias gatve dvi moterį. Kuši
nąs areštuotas.

Žiema.
Žemajam Naugorode jau 

kelinta diena važinėja rogė
mis; šalčiai nemaži.

lliodoro tvirtovės.
Iliodoro vienuolyne darbai 

eina visomis keturiomis. 
Dviejuose kiemuose iškasta 
rūsiai, tuneliai ir vingiuotos 
lindynės gilumo ligi 3 siek- 
sniy ir daugiau. Priekiemy; 
iškasta rūsiai, kuriuose, gir
di, jei užpulty, žus lliodoro 
priešai.

Uždaryta draugija.
Varšavoje uždaryta profe- 

sijonalinė skardiniy darby 
darbininky draugija.

Areštai ir kratos.
Maskvoje arescuuuz c«x-vi 

10 žmoniy. Juos kaltina pri
gulėjime prie s.-d. partijos.

Peterburge padaryta vir
šaus 50 kraty pas narius, pri
gulinčius prie darbininky 
švietimo dra^gijy. Daugelis 
areštuota ir laikomi nuova- 
dy skyriuose.
Iliodoras ir pasaulio pa= 

baiga.
Iliodoras savo pasekėjams 

skelbia apie pasaulio pabaigą. 
Rugsėjo 27 d. jis prisakė vi
siems ateiti į vienuolyną, at
sinešti su savim valgio, ir 
vienuolyne liepė kasti kata
kombas—lindynes, kur būty 
galima pasislėpti nuo anti- 
christo. Į vienuolyną, kur 
dirbama, nieko neleidžia, tik 
darbininkus, kad niekas ne- 
žinoty lindyniy, kaip jos vin
giuojąs! po žeme. Darbą pri
žiūri pats Iliodoras. Jis pri
sakė darbininkams, kad kar
tais, užtikus jiems po žeme 
žingeidaujantį matytį jo “ste
buklingus” urvus priešą, muš- 
ty jį per viršugalvį tuo pačiu 
špatu (lopeta), kuriuo kasa 
žemę.

Kratos ir suėmimai.
Mieste Baku padaryta daug 

kraty. Laike paskaity apie 
Čechovą draugijoj “Mokslas” 
(“Nauka”) suimta apie 40. 
Sekančią dieną didesnė pusė 
suimtyjy paleista. Kaipo pa
sekmė ty suėmimy, kraty— 
uždaryta draugija “Moks
las”. Astrachaniuje padary
ta daug kraty pas viduriniy 
mokykly mokinius, bet nieko 
įtariamo nerasta.

Vėtros.
Ant Volgos paskutinėmis 

dienomis nekuriose vietose 
buvo didelės vėtros. Apie 
miestelį Rovno sumušta daug 
mažesniy laiveliy ir nuversta 
keletas namy. Nuostuoliai 
siekia dešimtis tūkstančiy rb.

VIEŽIŠKIŲ SODŽ. (Ra
guvos par. Ukm. pav.) Rug
sėjo 25 d. apie 11 vai. vaka
re ištiko" gaisras, kuris sunai- 
<ino Petro Baltrušaičio ku- 
;es, 9 raguočius, 12 kiauliy, 
daugiau 200 žąsy, o Prano ir 
Kazio Trečioky klojimą su 
visais javais. Gaisro priežas
tis nežinoma. Nuostolio dau
giau 2 tūkstančiu rubliy.

MIŠKAI DEGA. Krakiy 
valsčiuj dega dvarininko Tal- 
lat-Kelpšos miškai. Išdegė 
dideli miško plotai. Vandens 
stoka. Gaisras vargiai bepa
siseks užgesinti.

PANEVĖŽYS. Rugsėjo 23 
d., 9£ vakare iškilo Ramyga
los gatvėje didelis gaisras. 
Sudegė Antanavičios ir našlės 
Venckūnienės du klojimai, 
pilni neiškulty j avy ir dvi 
daržinės su visu šienu. Nuo- 
stoliy daug. Gaisro priežas
tis—tai kerštas. Piktadario 
dar nesurasta.

MARIJAMPOLE. Alek
sos, Ambraziejaus, Bliu- 
džiaus, Verbyly ir kity byla 
buvo rugs. 28 (spalio 11) d. 
Teismas ėjo uždarytomis du
rimis. Nuteista: Aleksa 4 me
tams katorgon, Ambraziejus, 
Verbylai, Petras Bliudžius 
(ūkininkas), Vencius ir da 
vienas (pavardę užmiršau), 

(cn teisiu atėmi
mu), Petras Bliudžius (bai
gęs gimnaziją) 1 metams 
tvirtovės ir mokytojas Jonas 
Bliudžius 3 mėn. tvirtovėm 
Pastariesiems užskaityta 
sėdėjimas ligi teismo, tat 
Petras Bliu ^žius tuojau pa- 
liuosuotas (išsėdėjo beveik 
pustrečiy mėty), o J. BĮ. nors 
ligi teismo sėdėjo 6mėn., bet 
užskaityta tik 1 mėn. 17 die- 
ny; kiti visi (4) išteisinti. 
Gynė pris. advokatai: Durnos 
atst. A. Bulota parvažiavęs 
iš Peterburgo, buv. II Du
rnos atstovas Stašinskis ir 
Rusockis (iš Marijampolės).

JANKŪNAI (Panevėžio p. 
akalica). Mykolas Lauryna- 
vičius pardavė čia savo žemę 
tam bankui, kurs rusus į mū
šy kraštą gabeną. Lauryna- 
vičius yra gavęs tą žemę po 
savo dėdės kun. Zastarskio. 
Nabaštninkas kun. Zastar- 
skis buvo žmogus labai do
ras, seni žmonės jį tebeatme
na ir gerbia. Nesitikėjo, tur
būt, vargšas užrašydamas tą 
žemę savo seserėnui, kam ji 
pateks. Liūdna!

ŽARĖNAI (Telšiy pav.). 
Anądien “zemskinis” nubau
dė visus penkius šaltyšius 
septynerioms dienoms į Tel
šius (rodos, čia) pasėdėt šal- 
tojon už neprižiūrėjimą ke- 
liy. Mat, kartais ir pačius 
“šaltkišius” šaltojon įmurdo. 
Keliai neperblogi: trupučiuką 
tik grioviai nuo pavasario že- 
miy prinešti. Vasara sausa, 
nei lopeta neįdurt, o jau apie 
ridliy (ridlius—medinė lope
ta su geležiniais pakraščiais) 
nėra kas ir besakyti. Pačta 
ir ponai keliy po Žemaičius 
dar netaiso, o daugiausiai 
naudojasi. Męs “mužikėliai” 
visvien žingsniu tepavažiuo- 
jame ir šunkeliu.



Neversk kalnų 
išsyk.

Gal, jums teko būt pradi
nėj mokykloj ir matyt, kaip 
vaikai pradeda mokintis skai
tyt ir rašyt. Jeigu jys ne
galvojote plačiai, kas iš ty 
vaiky gali išeiti, tai jums ne
interesinga buvo i tai žiūrėti. 
Jeigu gi jys būtumėte pami-

vienodus brūkšnius rašantis 
Jonukas, kuris net ir nesu
pranta, kokiam tikslui jis 
mokinasi, gali likti už keliu 
mėty garsiu rašėju, filosofu, 
tirinėtoju, žinovu, tai pradi
nės mokyklos vaiku mokslas 
jums pasirodyty nepaprastai 
įdomiu. Juk gerai žinote, kad 
visi pasaulio mokslinčiai, re
formatoriai pradėjo mokytis 
nuo A, B, C ir tik su laiku 
pasiekė savo gabumo viršū-

—Aiškink, Rožyte, man 
daugiau ką-nors apie tarp- 
tautiškus žodžius. Tik grei-

mama, pagalvok, 
kad kiekviena kalba turi sa
vo ypatybes, įvairius išsireiš
kimus, priežodžius, patarles 
ir 1.1. Viskas tas išsivystė 
per tūkstančius mėty. Tūlos 
kalbos turi milijoną visokiy 
žodžiy, dešimtis ir šimtus 
tūkstančiy išsireiškimy, prie- 
žodžiy ir patarliy. Ir visos ir 
visi jie yra taip įsikerėję,kad 
žmonės aiškiai supranta jy 
prasmę ir žino kokiuose atsi
tikimuose pavartot. Espe
ranto ir kitos išgalvotos žmo
gaus kalbos laike keliy mė- 
nesiy arba keliy mėty niekad 
negali susilyginti su gamtiš
kai, istorijos keliu išsivysčiu
siomis kalbomis. Tautos ne
jaučia, kaip pas jas auga žo- 
džiy skaitlius ir visokie pa- 
rankumai ir aiškumai kalboj. 
Kalbos auga taip, kaip aug- 

• menįs ir gyvūnai; jos neatsi
randa ir neišnyksta išsyk.

—O mažu, dukrele, išsi- 
vystyty ir Esperanto kalba 
su laiku, jei tik padėtu ją 
žmonės vartyt „ , } H —neginčysiu. Bet kam 

į žmonėms pamesti savo kur- 
kas tobulesnes, aiškesnes kal
bas ir grįžti atgal, tai yra 
pradėti kalbėti dar toli—gra
žu netobula kalba? 0 jei sy- 

nčra reikalo sakyti kelis žo- kiu su išgalvotomis kalbomis

—Ko tu taip skubinies, 
mama? Nė gerą rytą dar ne- 
pasakiai, o jau liepi aiškinti.

—Aš noriu laiko negaišin
ti. Tu sakiai, kad tarptautiš- 
ki žodžiai yra reikalingi lai
ko negaišinimui,—kad gali
ma būty keliais žodžiais vis
ką pasakyti. Tai aš ir gerą 
rytą nenoriu sakyt, nes tai 
užima pusę sekundos laiko.

—Geriau, mama, nė vieno 
žodžio niekad nesakyt, tuo
met dar mažiau užims laiko.

—Kaip aš tau kirsiu maz
gote per galvą, tai nemulkįsi 
manęs! Pereitą sykį aiškinai, 
kad tarptautiškus žodžius ži
nant, galima yra trumpiau 
susikalbėti ir laikas nėra be
reikalingai gaišinamas, o 
šiandien kalbi visai niekus.

—Aš pasilieku prie tos pa
čios minties, ką išreiškiau va
kar, tik man stebėtina, kaip 
tu nesupranti dalyko. Girdė-

ti, kad jie nebūty likę tokiais 
dideliais žmonėmis, jei jie 
nebūtu pradėję mokintis nuo 
pat pamato, nuo pat pradžios. 
Argi galima yra išmokti skai- 
ityti raidžiy nepažįstant ir 
nežinant jy vardu? Ar gali
ma mokintis aritmetikos, kol 
nežinote numeriu ir skaitli- 
niy? Na, o augštesni mok
slai reikalauja vis kiek-nors 
už save žemesniy moksly pa- 
gelbos. Laikykite jys aštun
toj klesoj mokinį, kol tik jis 
pasęs, jis vistiek nieko ne
išmoks, jei išsyk jį pasodįsi- 
te į tą klesą, kol jis nėra per
ėjęs žemesniy klesy mokslo.

Kaip žmogaus mokslas, taip 
ir kilimas augštyn turi kilti 
laipsniškai, pradedant nuo 
mažo, nuo pradžios.

Pas tulus žmones neužten
ka kantrybės: jie bando iš
syk atsidurti ant viršūnės, o 
kadangi taip nėra galima 
padaryt, tad jie amžinai pa
silieka apačioj.

Jys galite būtinai pasiekti 
to talento viršūnę, kurio tik 
šaknutės jumįse randasi, tik 
nesistengkite, kaip žmonės 
sako, nuversti kalnus išsyk, 
o pradėkite nuo to, kiek pa- 
jiegy jau turite šiandien.

Galite paklaust garsiausiy 
mokslinčiy, dailininky ir ki- 
ty žmoniy, kuriuos jys skai
tote pasiekusiais talento vir
šūnę, kokiu būdu jie priėjo 
prie tikslo—ir pasirodys, kad 
kiekvienas pasakys, jog pra
dėjo nuo pradžios, nuo mažo 
ir laipsniškai lipo augštyn.

Jeigu jys šiandien esate 
mažas žmogiukas, negalintis 
nieko svarbaus nuveikti, nie
kuo atsižvmėti, tai dar ne- 
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reiškia, kad jys ir negalėtu
mėte. Tik pradėkite veikti, 
tik imkite save tobulinti—ir 
liksite dideliu žmogumi.

Jys neturite tarti, kad ve: 
“Aš irgi galėčiau tokiu likti, 
tik tingiu arba nenoriu.” To
kiu tarimu dar labiau save 
nužeminate, negu žemas jau 
esate. Velyk pasigirkite, kad 
ir jys jau pradėjote lėtais, 
bet negrįžtančiais žingsniais 
eit prie tikslo ir eikite prie jo.

Laiko brangumas

imt kepurę prieš šventą pro
cesiją, tai jis paskui ir pro 
karviy bandą ėjo be kepurės. 
Taip yra ir su tavim. Iš mano 
kalbos galėjai suprast, kad

džius, jei tą pačią mintį gali bus vartojamos ir istoriškai 
išreikšti vienu žodžiu. Aš 
aiškinau, kad kiekvienas 
tarptautiškas žodis apima to
kią prasmę, kurią galėtum 
tik keliais savo kalbos žo
džiais išreikšti. Tūli tarptau- 
tiški žodžiai turi tokią plačią 
ir gilią prasmę, kad nėra tie- 
siok galima juos išreikšti ki
tose kalbose. Bet aš nesa
kiau, kad reikia mažai kal
bėt, arba nieko nesakyt. Jei 
tu turi žodžius trumpesnius 
pasakymui “gerą rytą”, tai 
vartok juos.

—Man rodos, Rožyte, kad
geriau žmonės padaryty, jei dimai ir ištinimai įgyja savo 
įvesty vieną kalbą visame 
pasaulyj. Aš girdėjau, kad 
vienas daktaras yra išmisli-; 
jęs tokią kalbą ir ji vadinasi 
Eksperbanto.

—“Esperanto” reikia sa
kyti, mama. Taip, yra tokia 
ir dar pora kity išmislyty 
kalby. Jos labai geros tam, 
kad šiaip-taip galėty susikal
bėt skirtingy tauty žmonės. 
Bet tik susikalbėti, o ne kal
bėti.

—Kaip tai, dukrele? Juk 
jei susikalbės, tai reiškia, 
kad jau kalbėsis.

—Visai ne. Ir tu šiaip-taip 
susikalbi angliškai, vienok 
kalbėt negali. Argi tu gali 
išreikšti savo mintį ir jaus
mus kitose kalbose taip aiš
kiai, kaip lietuviškai? Yra 
taip todėl, kad tu lietuviškai 
pilnai moki kalbėti, o kitose 
keliose kalbose tik susikalbi.

—Bet jei aš išmokčiau ge
rai tą Esperanto kalbą, tuo
met ir kalbėčiau.

išsivysčiusiosios, tuomet pa
starosios visuomet pasiliks 
pryšakyj.

—Tai tu, Rožyte, netiki, 
kad kada-nors viso pasaulio 
žmonės kalbės viena kalba?

siančioji viso pasaulio žmo- 
niy kalba išsivystys pati. Jos 
diegai arba pradžia jau yra 
mūšy dieny kalbose. Tu aiš
kiai matai, kaip pasaulis 
mainosi. Įvairiuose moksly 
šakose atsiranda naujos srio- 
vės ir sumušamos lieka tūlos 
senosios sriovės. Nauji išra-

vardus ir tie vardai lieka vie
nodi arba beveik vienodi pas 
visas tautas. Tas tai ir vie-1 
nodina vis labiau ir labiau 
viso pasaulio žmoniy kalbą ir 
naikina iš pasaulio kalby di
džiuosius skirtingumus. Be 
to, žmonės vis tankiau mai
šosi tarp savęs ir atrasti ke- 
liy tauty žmones viename 
miestelyj nenaujiena. Tokis 

i besikaimynavimas artina ir 
; jy kalbas į krūvą. Yra dar ir 
daugiau panašiy priežasčiy. 
Žmonės nė nejaus, kaip jy 
kalba darysis vienodesnė ir 
vienodesnė ir, galy gale, per 

j tūkstančius mėty visai susi- 
vienodįs.

. —Ir tu manai, kad tai bus 
, graži kalba?

—Reikia tikėtis. Žiūrint, 
kaip greit tobulinasi kalbos, 

; aš noriu sakyti, kad labai ar
timoj ateityj visi žmonės mo
kės kalbėt dar gražiau, negu 
mūšy dieny poetai. Dabarti
nė poezija ateities žmonėms, 
beaoejonės, išrodys nuobo
džia proza.

sykiu sunkesnė, negu toli- , 
mesnis jo bėgis. Galima tik
rinti, kad išmokti skaityti 
yra kur-kas sunkiau, negu ! 
paskui mokintis iš rašto bile 
kokio mokslo šaką. Ne tik 
jauni vaikai sunkiai mokina
si skaityt, o ir suaugusieji, 
kurie neretai dar rambes
niais pasirodo.

Bet kol tos sunkiosios pra
džios žmogus nepereina, jis 
negali žengti toliau. Toli
mesnis darbo kursas darosi 
laipsniškai lengvesniu.

Tūkstančiai žmoniy, nesu
prasdami šito įstatymo arba 
jį užmiršdami, tik stebisi, 
kaip tai kiti žmonės lieka to
kiais gabiais, genijališkais ir 
tobulais, kaip jie pasiekia lai
mę ir pasisekimą. Tūli tik 
stebisi, pečiais trauko, o kiti 
net pavydi ir gatavi yra už-. 
kenkti į mokslo ir laimės kai-1 
ną lipantiems, o patįs vis pa
silieka savo senojoj vietoj,I 
vadinasi, nedalyvauja žmo
nijos progrese.

Jeigu jys paėmėte smuiką 
vieną sykį ir negalite tuoj 
griežti; jeigu ir kitą, ir de
šimtą, ir devynesdešimtą die
ną jys vis dar negalite taip 
griežti, kaip reikėty ir norė
tumėte, tai dar nereikia smui- 
kos mesti į šalį ir nuspręsti, 
kad iš jūsy negali išeiti ga
bus, stebėtinas smuikorius. 
Jei tik turite prisirišimą prie 

; muzikos, jei tik šiek-tiek 
klauso jūsy ausįs ir rankos, 
jys galite likt garsiu muzi
kantu, jei tik nesiskubįsite ir 
neužpyksite, kad išsyk nesi
seka, o nuolatos mokįsitės ir, 
taip sakant, lipsite vis aug- 
štyn šitoj dailės šakoj.

Jys galite likt garsiu rašė- 
’ ju, jei tik turite prie to pa- 
| linkimą ir imsite laipsniškai 
' lavintis.

Šešiuose W. Hearsto laik
raščiuose patilpo Jacko Sear-, 
so paveikslas, perstatantis di-' 
delį laikrodį, stovintį viduryj 
plataus pleciaus. Ant ilgos 
ir storos laikrodžio kojos di
delėm raidėm parašyta viso
se keturiose pusėse žodis 
Laikas. Vietoj valandy nu- 
meriy stovi ant ciferblato 
dvylika karty parašytas žo
dis Proga, o ant valandy 
rodyklės stovi žodžiai kiek
viena valanda reiškia..J 
proga. Ant laikrodžio vir
šaus stovu didelis varpas, ku
ris, mušdamas valandas ir 
bertainius, tartum sako žmo- 
pJnaiK^Iki'siol? Ką tu nu
veikia! vakar? Ką tu veiki 
šiandien? Ar tu gaišini savo 
laiką? Laikas yra reikalin- 
giausis žmogui dalykas. Jū
sų laikas yra trumpas, kad 
padaryt jūsy gyvenimą ko- 
nors vertu”.

Prie laikrodžio stovi dide
lis žmoniy būrys ir klausos, 
kaip kalbėtojas, rankas iš-i 
skėtęs, aiškina jiems apie | 
laiko brangumą. Kitoj pusėj 
mokytoja stovi su vaiky bū
riu ir aiškina tiems mažu
čiams apie laiko brangumą, i 
Klausos ir senis, susilenkęs 
ir lazda pasirėmęs, kuris jau 
baigia savo gyvenimo laiką.

Prirašytasis prie paveikslo 
straipsnis pataria pastatyt 
tokį laikrodį kur-nors ant di-, 
delio pleciaus sode ir sako, 
kad tai būty laiko pamink
las, paminklas progos.

Prie laikrodžio turėty būt 
laikomos ceremonijos vien 
tik apie laiką: apie jo bran
gumą, galingumą, naudingu
mą ir gaišinimą.

Prie tokio paminklo galė
ty susirinkti mokykly vaikai 
ir žiūrėti į paminklą; jie gir- 
dėty, kaip varpas muša va
landas ir bertainius ir maty- 
ty, kaip rodyklės sukasi ap
linkui.

Šitą paminklą būty gerai 
atlankyti jaunuomenei, kuri 
gaišina valandą čia, dvi va- 
landi ten, o paskui stebisi, 
kad jiems valandos nieko ne
duoda.

ni kitus. Ir vėl atkartosime 
tas pačias kalbas, darysime 
tas pačias ceremonijas ir at
kartosime tuos pačius nuo
sprendžius ir išskaitliavimus.

Tuo pačiu laiku laiko pirš
tas kratės nuolatos, ištrinda- 
mas mus iš pasaulio ir mūšy 

LaM vaiko
ant

progas, kaip šlapias 
pirštas ištrina žodžius 
marmuro lentelės.

Laikas daryt geras nuo
sprendžius, geras darbus, lai
kas suprasti laiko vertę nėra 
Naujy Mėty pradžia, gimi
mo arba vardo diena, švento 
Jono arba Velykų diena.

Vienintelis laikas, kuria
me galite apkainuot laiko 
brangumą ,ir pradėt iš jo nau
dotis, vra ši sekunda, kada 
jys skaitote šitą laikraštį, to
dėl tuoj turite pradėt ką- 
nors gerą veikti.

Jauniems vaikinams 
merginoms būtu gerai 
skirti šiokią-tokią dovaną už 
parašymą geriausio veikalo 
apie laiką ir jo vertę.

Vienoj minutoj jys galite 
sutvarkyt daugelį reikaly ir 
įsteigti progą greitumui. 
Toj pačioj minutoj jys galite 
iščiulpti, pražiopsoti ir už
gauti savo reputaciją.

Vienos valandos laike jys

ii*
pa-

ba rašytais žodžiais dalyku 
bėgį, veikimo pieną, kuris 
gali permainyt ir pagerinti 
jūsy gyvenimą.

Vieny mėty bėgyj žmogus 
gali pusėtinai apsišviesti.

Ir tik retai kas subara mus 
ir pasako, kiek kvaili męs į 
esame už tokį darbą.

* *
Keliaujantis prie šiaurinio 

žemgalio žmogus saugoja du 
daiktu taip, kaip jis saugoty 
savo gyvastį—tai alkoholis, 
kuris _ išgaravimo pavidale 
reiškia šilumą, ir atsakančiai 
supakuotas maistas. Jeigu jis 
laistyty savo alkoholį, kad 
matyti, kaip jis padaro ant 
ledo mažas duobeles, arba 
jeigu jis mėtyty savo menką, 
maisto dalelę paukščiams irt 
gyvuliams, jis nebūty dides
nis idijotas už tą žmogy, ku
ris mėto savo bėgantį laiką 
ant kvailu pasilinksminimy, 
arba leidžia jį kompanijoj iš 
tokiu -pat idiiotu. kaip iis

Kas yra balsa=

Man rodos, nesurastum to 
žmogaus, kuris nebūty gir
dėjęs šio žodžio. Tankiai jis 
yra vartojamas kaip laikraš
čiuose, taip ir gyvenime, kaip 
tai draugystėse, mitinguose 
ir 1.1. O vienok ar visi gerai 
to žodžio prasmę supranta
me? Ar visi žinome, ką bal
savimas gali atnešti mums 
gerą? Man rodos, kad ne vi

Man teko girdėti, kaip vie
nąsyk vienas tamsus Angli
jos darbininkas užklausė ki
to, ką reiškia balsavimas, ir 
gavo tokį atsakymą: '‘Mano 
mielas! balsavimas yra tai 
tokis dalvkas, kuris užmau- 
na darbininkui gerus čevery- 

eina 25 metai nuo jūsy gimi- kus ant kojy, užvelka gražy m C\ rllAnAc ion ‘ —i * 1 i i •
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Sekundos, minutos, valan

dos, dienos, sąvaitės, mėne
siai ir metai bėga. Kadapra-' 
i
mo dienos, tuomet jau visos! rūbą, uždeda ant galvos pui- 
gei oąios prpralaimėtos. bryliy ir suteikia jam šil-

Jeigu 2d metus įsaikvojai (u but „ 
ant nieky, tai pralaimėjai vi-Į XT • , . , , _
sas tas gerąsias jprogas, ko-! Ne vienai, gal, nusistebe- 
kias būtum galėjęs turėt.1 Slte lš tokl° atsakymo, bet 
Jeigu nesunaudojai pastaro- tai vu*a gryna tiesa. Taip, 
io trečdalio dvidešimts pen- balsavimas mums visą tą ga
idy metu, tuomet likaisi ne-; p suteikti, jei męs tikrai su- 
naudingu sutvėrimu ir var- į prasime jo vertę.
kipir Tikiuosi, kad kiekvienas iškiek butum galeies įskilti. - , . ..musy bus girdėjęs, kaip ki

tuose kraštuose ir čia Ame
rikoj ėjo sunki kova už įgiji
mą balsavimo tiesy. Buvo 
susirėmimai ir kruvinos im
tynės su despotiška valdžia.

kiek butum galėjęs iškilti, 
jei butum negaišinęs laiko 
savo jaunystėj.

Sutvarkykite jys savo lai
ką. ir viskas kitkas susitvar
kys pats savimi.

Atsikelk kas rytas, žinoda
mas, ką tu turi veikti pirmą Į

daryk taip.
Turėk pienus pryšakyj tre

jiems mėnesiams arba vi
siems metams, jeigu gali, 
kuomi tu užsiimsi, pirmiau
siai savo kasdieniniame gy
venime, taisant savo aplinky
bes, o paskui savo proto iri

valandą, antrą ir trecią-ir Buvo revoliucijos ir dar šian-
dien daugelyj šalip jos kįla. 
Žmonės kovoja, kad, paėmę 
valdžią į savo rankas, galėty 
į valdymo įstaigas pastatyti 
savo išrinktus ištikimus žmo
nes.

Ne vienam iš mūsų teko 
intelektuališkumo tobulini- apleisti savo tėvynę vien dėl 
me.

Perstatykite sau, kad šian
dien žmogus moka skaityti, 
o šiaip visapusiškai jis yra 
tamsus. Jeigu jis nuo šian
dien pradėty naudotis laiku 
ir tik atliekamu nuo darbo 
laiku, tai kitą metą, kada jis 
sulaukty tos pačios dienos, jis 
būtu įsu

Perskaitymas kokio tuzino 
atsakančiai parinktu knygy 
duoty žmogui reikalingą is
torijos, astronomijos, geolo
gijos, evoliucijos, filosofijos, 
fiziologijos ir žmogaus min
ties žinojimo mokslą.

Žmogus turi suprast astro
nomiją, kuri išaiškina mūšy 
vietą visatoj; geologiją, kuri 
išaiškina šio žemės skritūlio 
pasidarymą; evoliuciją, kuri 
aprašo augmeny ir' gyvūny 
išsivystymą; filosofiją, kuri 
yra žmogaus minties istori
ja, ir istoriją su jos žengimo 
smulkmenomis.

Suprasti šiuos dalykus, 
reiškia būt apšviestam.

Žmoniy gema milijony mi
lijonais. Tik trumpą laiką jie 
mokinasi, kadangi juos ver- darbu 

Į čia mokintis, o paskui gyve- praleista reikalingame mie- 
na ilgus metus ir sunaudoja ge’“ praleista
laiką tam, kad užmiršti net pajįeg03 turėt galę ir progą 
tą biskį, kuri buvo išmokę ateityj.
ankstyvoj jaunystėj. Ir pa- Ir kiekviena valanda, nu- 
baigoj savo gyvenimo jie jau mesta bereikalo, reiškia pro- 
yra tiek nuslinkę žemyn, kad £os atstūmimą, kuri jau ne-

to, kad ten despotiška Rusi
jos valdžia mus persekiojo,

Aięs suprantame, kad tik kad neturėjome ten balsavo-
vienas žmogus iš dešimties

kas.
Bet gyvenime ir žmonijos 

istorijoj daug reiškia ir kas 
dešimtasis arba šimtasis žmo
gus. Ir męs tikime, kad tū
las skaitytojy skaitlius persi- 
irns iki širdies šituo paaiški
nimu, supras laiko brangu
mą ir ims jį sunaudot ge
riems tikslams ii* naudin
giems darbams, o nustos jį 
gaišinę.

Ant kiekvienos valandos 
galima yra parašyt žodį p r o - 
g a, vienok nė viena valanda 
nesuteiks jums progos, ir lai
mės, jei jys nesunaudosite 
savo laiko.

Kiekviena valanda, į ku
rią jys atkreipiate savo su
koncentruotą atydą, kiekvie
na valanda, kurią jys pripil- 
dėte pelningu ir naudingu 

i, kiekviena valanda,

♦ #
❖

Rodytys, kad tik vakar vi
si laikraščiai ir žmonės kal
bėjo apie Naujus Metus; ro
dos, tik vakar jie prasidėjo, 
o jau tie Nauji Metai baigia
si ir jau ruošiasi visi kalbėti 
apie kitus Naujus Metus. Be
matant ateis Kalėdos ir Nau
ji Metai ir vėl sveikįsime vie-

yra kvailesni ir tamsesni už 
vaikus.

Išrodo, kad suaugę žmonės 
gyvena tik su tuo tikslu, kad 
užmiršti tą, ką paspėjo iš
mokti vaikais būdami.

*
Jeigu jys matytumėte žmo- 

gy, keliaujantį per Sacharos 
tuštumas ir smaginanti save 
vandens laistymu ant sauso 
smėlio, įys sakytumėte jam:

“Kvaily, tu turi tik tiek 
vandens, kad galėtum užtekt 
jo perėjimui per tuštumą. Tu 
aikvoji jį, tu laistai jį, ir tu 
numirsi iš troškumo, kol tu 
pasieksi kitą kraštą”.

Ir jys pamislytumete, kad 
jis yra didžiausis kvailys, jei
gu jis juoktys ir neatkreipty 
atydos į jus.

Bet męs atkreipkime aty
dą į minties gyvenimą,— kaip 
męs laistome tą, kas mums 
neša visą gerovę, aikvojame 
tą vienintelį turtą, kuri tik
rai kiekvienas turime—lai-

sugrjzs.
Negaišink laiko gailesčiu 

apie jau sugaišintą laiką. Jys 
negalite atšaukti atgal vie
nos sekundos, kuri jau pra-

ir ginty juos.
Čia Amerikoj yra tos bal

savimo tiesos. Kad būty ga
rima jomis naudotis, reikia 
oastoti šios šalies piliečiu.

Čion kas keli metai yra 
renkami valdininkai, kaip 
tai: kiekviena valstija renka 
sau gubematoriy, miestai— 
majorus, yra renkami kon- 
gresmanai, reprezentatoriai 
ir kitokį. Kas ketvirti metai 
renkamas yra prezidentas. 
Visi šie išrinktieji žmonės su
daro šios šalies valdžią.

Jeigu męs išrenkame, tai 
yra atiduodame savo balsą 
už tuos žmonės, kurie tikrai 
rūpinasi mūšy reikalais, mū
šy vargy prašalinimu, skur
do sumažinimu, tai galime 
tikėtis savo būvio pagerini
mo. Bet jeigu męs parduo
dame savo balsą už alaus 
stiklą, cigarą, ar ką kitą, tai 
galime tikėtis savo vargy ir 
skurdo pasididinimo, nes pas
kui geraširdis fundytojas 
stengiasi keliariopai nuo mū
šy atsiimti savo išleistus cen
tus, suris nesirūpindamas 
mūšy reikalais.

Taigi męs matome, kad 
balsavimu męs galime įgyti

Bet kitos sekundos, valan
dos ir metai stovi jysy pry
šakyj. Jys galite sunaudoti

*
Nelauk Naujy Mėty, o šian

dien pat nuspręsk, kaip sunau
doti savo laiką. Jeigu jys 
esate vienas tas žmogus iš 
dešimties arba šimto, kuris 
moka save kontroliuoti, ku
ris dar gali sugrąžinti pra
laimėtą laimę ir sustoti gai
šinti savo laiką, tai pradėki
te nuo šiandien.

Pašvęskite nors kiek savo 
brangaus laiko pamokinimui 
kity, persergėjimui, kad jie 
negaišinty savo laiko.

Šitas laikraštis padės jums 
sunaudoti atsakančiai kelias 
valandas laiko, jei tik aty- 
džiai imsite jį skaityti.

žius rūbus, puiky bryliy ir 
galime turėti šviesy į- sma- 
gy butą, jei nunešime ir ati
duosime savo balsą už tos 
partijos kandidatus, kuri rū
pinasi darbininky skurdo ir 
vargo prašalinimu, jy būvio 
pagerinimu, o niekada nebal
suosime už tuos, kurie viso
kiomis iškilmėmis, tuščiais 
prižadais ir alaus stiklu nori 
mus privilioti ir gauti mūšy 
balsą. Matydami balsavimo 
vertę, stengkimės visomis 
jiegomis juomi naudotis ir 
įgyti jo žadamą gerovę; neš
kime ir atiduokime savo bal
są už tą kandidatą, kuris tik
rai rūpįsis mys reikalais.

P. Posmyla.



.;<y, tu .............. .................

£ C A. MONTVIDAS.

Plikas pakaušis.
Nuo Jurgio Jautkojo galvos plaukai 

L jau baigia slinkti. Pirma jis buvo dailus 
vaikinas, tankiai lankėsi pas barzdaskutį 
ir išeidavo iš ten sulaistytais įvairiais kve- 

: pelais ir dailiai ant šono sušukuotais plau- 
į; kais. Dabar jo veidas išrodo nepaprastai 
p \ . ilgas, tik vien arti ausy besiranda plauky, 

| o šiaip visa galva nuo pat kaktos iki pa- 
kaušio plika ir taip blizga, kaip būty kas 

įr■ - ją taukais ištepęs.
Visokius vaistus, visokias priemones 

Jautkojis pavartojo plauky sulaikymui nuo 
slinkimo, o paskui—jy atauginimui, vie
nok niekas negelbėjo.

Sykį jis perskaitė apgarsinimą apie 
tokius vaistus, kurie išaugina plaukus net 
ant plikos galvos. Pašventė jis dar pen
kinę ir parsisiysdino tuos stebuklingus 
vaistus.

Išvynioja jis ir atranda bonką skysti
mo; ant jos parašyti pamokinimai, kaip 
vartot vaistus, tarp kurty skamba, jog 
reikia būt atsargiam ir neužliet ant tokiy 
kūno daliy, kur negeistini yra didelį plau
kai.

“Vot, gaut šitokius vaistus”, sumur
mėjo Jurgis Jautkojis, “tai kitas reika
las.”

Jis tuoj išbėgo į virtuvę, kur radosi 
šeimyninkė ir kiti įnamiai, kad pasigirti, 
ką žmogus gali gaut už pinigą.

Jo žodžiams ne visi tikėjo ir patįs 
lindo, kad perskaityt parašą ant bonkos. 
Nemokantieji klausinėjo pas mokančiuo
sius skaityt, ar ištikro taip rašo. Felik
sas Šimkus paėmė bonką į savo rankas ir 
pradėjo skaityt: “Nuo šity vaisty plaukai 
greitai pradeda augti, darytis storesniais, 
blizgančiais ir garbiniuotais.” Juozas Liz- 
dikas pertraukė jį ir liepė tuoj išbandyti.

“Kas apsiimsite ištrinkti man galvą?” 
paklausė Jurgis Jautkojis.

“Kad tau trinkt nereikia”, atsiliepė 
šeimyninkė: “aplaistyk ir gana.”

“Tu nesupranti: čia pasakyta, kad 
reikia ištrinkti. Belaistant dar ant veido 
pataikytum.”

“Gerai,” taria Vincas Bogužas, “aš 
. ištrinksiu-^------------_

Našliai ir našles.

tuoj

vai-

aMclrvni]pq” nersergsti jį Stasys 
kai užaugti.

“Doukit man,” pasisiūlo Petras Žvir
blis, “aš nebijau. Jaigu jau augs, tegul 
auga.”

“Negadzyk ranky, “patarta Dundu- 
revičia. “Kaip reikės skuse kas dziena, 
tai nenorėsi.”

“Kaip ten jys nesakytumėte”, aiški
na Barbė Degu tai tė, “o su ranka negali 

| imt. Pamirkinkite skudurą ir trinkite.”
Ant jos patarimo visi sutiko. Tuoj 

Jurgis Jautkojis atsisėdo ant kėdės, Bogu- 
žas paėmė skepetaitę, atsargiai užpylė ant 
jos vaisty ir ėmė trint Jurgio galvą.

v. “Ar jauti?” klausia Barbė.
’ . “Pasiutusiai peršti”, atsako Jurgis.

“Mat, šaknis siekia.”
“Aš jokiy vaisty neperku”, aiškina 

Jonas Gurklis. “Reikia nusipirkti gero 
spirito ir ištrinkti galvą bent kartą į są- 
vaitę.”

“Niekus šneki”, įsikiša Petras Žvir
blis: “aš ištrinkau tap sava galvą veiną 
kartą ir likau girts.”

“Nuo degtinės šala galva, o negirtas 
lieki”, ginčija Kazys Keršis.

“Jau gana”, praneša Bogužas ir pa- 
peda vaistus ant stalo.

“Dabar aš tau biskį ištrinksiu”, pri
žada Jurgis Jautkojis.

Bogužas sutinka, atsisėda ant kėdės, 
palenkia galvą žemyn ir laukia. Jurgis 
pradeda nuo viršugalvio.

“0 jei taip man nuslinkty plaukai 
nuo šity vaisty”, abejoja Bogužas. “Aš 
girdėjau, kad kiti vaistai tuoj nuėda plau
kus.”

“Tuomet į kunigą būsi panašus”, juo
kiasi Barbė. “Pats viršugalvis bus pli
kas.”

“Geriausi vaistai—tai spiritas”, dar 
sykį patvirtina Jonas Gurklis.

“Tau visur spiritas: dantį skauda— 
spiritas, miegot negali—spiritas, plaukai 
neauga spiritas, čeverykai kojas graužia 
—spiritas. Turbūt, todėl tas spiritas yra 
taip geri vaistai, kad tu perdaug jį mėg
sti.”

Po šity Jurgio žodžiy Gurklis susirau
kė, matyt, užpyko ir nutilo.

Bogužas buvo gatavas ir Jautkojis 
patarė Barbei imti vaisty ant galvos. Ta 
sutiko, nes ji visuomet geidė turėt garbi
niuotus plaukus.

Vos tik ji atsisėdo, kaip. kokiu-tai 
būdu Jurgis apliejo jos’ veidą, ir vaistai 
nubėgo iki pat barzdos. Ji pašoko nuo kė
dės, puolė praustis ir ėmė keikti Jurgį už 
neatsargumą.

“Negražu bus”, tarė Stasys Dundu- 
revičia, “kaip pradzės auge barzda pas 
Barbį.”

“Tylėk!” piktai ji atsakė ir nuėjo šluo
stytis.

“Dabar tu, Stasy, sėskis. Tu man 
paskolini britvą skustis, tad aš tau duosiu 
vaisty”, su pasididžiavimu pakvietė Jurgis 
Dundurevičią.

“Kad man striošna.”
“Nebijok.”
“Cik neapliek, susimildamas.”
Kaip tik jis atsisėdo ant kėdės, 

ir Barbė prisiartino.
“Jeigu mums nusiseks su šitais

stais”, tarė Jurgis, “tai darbo turėsime 
visi. Tuomet atidarysime, taip sakant, 
plauky auginimo dirbtuvę. Galės žmonės 
eit, o męs trinksime jiems galvas ir imsi
me gerus pinigus.”

“Nebūty bloga”, patarė Žvirblis.
Barbė tyčia kumštelėjo Jurgiui į pa

šonę, kad sujudint ranką, kurioj jis laikė 
vaistus. Tik kliuu, kliuu, kliuu, skysty- 
stimas ant Stasio veido ir kaklo. Jis 
strikt, nuo kėdės, brūkšt, brūkšt, ranka 
veidą, kad nušluostyt vaistus, nes ant vi
sos burnos ir kaklo gali užaugti plaukai ir 
tuomet Stasys Dundurevičią liks panašus 
į beždžionę.

“Ant ranky plaukai užaugs”, perserg- 
sti jį Bogužas.

“Kad jus dzevyni vilkai!” keikia jis 
ir bėga praustis.

“Neaplaistykite mano stalo”, prane
ša šeimyninkė. “Vos tik nupirkau, nau- 
jitėlis stalas. Su savo tokiais vaistais 
kaip apliesite, tai ir ant jo išdigs plaukai 
—ir mest laukan reikės.”

Vos tik ji spėjo tai pasakyt ir priėjo 
pataisyt staltiesę ant stalo, kaip vaistai 
tuoj pasiliejo. Mat, ji truktelėjo staltie
sę, o bonka buvo neužkimšta ant stalo. 
Pasijuto jos įnamiai, kad kasžin kas bėga 
ant jy keliy. Mat, visi žiūrėjo į Stasį ir 
nematė, kaip vaistai pasiliejo.

Pakilo didelis triukšmas. Šeimynin
kė rėkė, kad jos stalas, staltiesė ir grindįs 
liko sugadinti; vyrai ir Barbė rėkė, kad 

in nrąkoiktu vaisty jie visi apžels ir 
me buvo Jurgis Jautkojis 
mą tokiy vaisty, jį pradėjo visi kolioti ir 
ketinti mušti. Prisiėjo vargšui tylėt ir 
išpildyti šeimyninkės paliepimą—tuoj iš
sikraustyti iš jos buto.

Kada jis išėjo per duris, tad visi įna
miai iškišo per langus galvas ir rėkė: 
“Kad męs tavęs daugiau nematytume,tu, 
plikas pakauši!”

Tarptautiški žodžiai.
Beduinas, vardas ty araby, kurie 

gyvena stubose ir randasi Arabijoj, Egip
te ir kitose Afrikos vietose.

B e n ėdike i j a, palaiminimas; paei-

Tūli žmonės stebisi, kad 
vaikinas apsiveda su našle ar
ba mergina išteka už našlio. 
Jau taip ir manoma, kad tik 
liekanos iš liekam; iš vyri; : 
tarpo sutinka apsivest su 
našlėmis ir tik bjaurios iš- 
veizdos, su visokiom ydom 
merginos išteka už našliy.

Mano nuomone, našlė bei 
našlys nėra neikiek prastes
nis žmogus už merginas ir 
vaikinus tokiy pat mėty. Jei 
žmogus—moteris arba vyras 
—veda dorą šeimynišką gy
venimą, tuomet jis pasilikęs 
našliu arba našle yra kur-kas 
geresnis ir doresnis žmogus 
už daugelį nemokančiu save 
kontroliuoti merginu ir vyru. 
Męs kiekvienas žinome, kad 
yra labai didelis skaitlius 
merginu ir vaikinu, kurie iš
bando visokį gyvenimą dar 
prieš apsivedimą; jie nemoka 
mylėti vieno žmogaus ir ypač 
suėjimas su tokiais į porą yra 
pavojingas, nes tankiausiai 
jie neįneša į šeimynišką gy
venimą to, kas svarbiausią 
rolę lošia jame—tai atsida
vusi meilė.

Jeigu girdėjai, kad ta ar 
kita našlė bei našlys vedė 
dailu, gražu, be vaidu šeimy
nišką gyvenimą, tai gali ti
kėtis, kad ir kitas apsivedi- 
mas sų tokia ypata turi dau
giau šansu ant laimės ir tik
ros meilės, negu apsivedimas 
su palaido charakteriaus ypa
ta. Jei pirmasis vyras bei pa
ti nesiskundė, tuomet ir an
triesiems greičiausiai nepri
sieis skustis.

Kitas labai svarbus daly
kas yra tas, kad našlės ir 
našliai jau turi šeimyniško 
gyvenimo praktiką ir moka 
suprast tą žmogų, kuris su 
jais gyvena, greičiau, negu 
neseniai apsivedęs vaikinas 
bei neseniai ištekėjusi mer- 
susiprauhiį-pei^K'ipMi^ ne
ką tik iš nemokėjimo suprast 
kito žmogaus ir prisitaikyt 
prie jo. Našlys bei našlė jau 
žino, kas gali užkurti piktu
mo ugnį ir todėl aplenkia 
saugiai tuos dalykus ir klau
simus, kurie ją kuria. Jie 
yra drąsesni pasirodyt, kuo
mi esą, nes ta tuščioji fanta
zija, kuri duoda sparnus vai
kinams ir merginoms, pas 
juos jau yra išgaravus. Mat, 
reališkas gyvenimas duoda 

i geresnes lekcijas, negu pa-

Kas nušluotų 
pliuškius?

na iš lotyniškŲ žodžiu bene—gerai ir dieto į Pra®tos svajones, laigi naš-
kalbu.

Benefitas, paeina iš lotyniško žo
džio beneficium arba benefactum—gerai 
padarytas; reiškia prielanky aktą; geras 
atsinešimas; pelnas; uždarbis.

Bernardinas, priklausantis šv. 
Bernardui ir vienuolis šv. Bernardo or- 
deno.

Bernardinai, vienuoliy ordenas, 
įsteigtas Roberto iš Molemos ir reformuo
tas šv. Bernardo. Sity vienuoliy orde
nas išsiplėtojo apie dvyliktą šimtmetį. Jie 
dėvi baltą ploščiy ir nešioja juodą juostą. 
Kada jie pildo savo ceremonijas, tad užsi
velka platy baltą uždangalą, panašy į mo
tery naminį rūbą, kurį kiti vadina arbatos 
rūbu. Jis yra su labai plačiom rankovėm.

\ les ir našlius lengviau suprast 
ir žinot, ar galima bus susi

Ištremtųjų daina.
Ei, kur eiti—pasidėti?
Rūsčios akįs sergsti vis...
Ką daryti? ką pradėti?
Vai, dalis... skaudi dalis!

Štai apkaltos kojos, rankos...
Keikia budeliai-sargai...
Nyksta, mažšta jiegos menkos. — 
Ei! vargužiai—jys vargai!...

Dienai švintant darban varo, 
Temstant, vėlai—į namus. 
Reikia dirbti naudai caro 
Ir... ramiai kentėt skausmus.

* **
Ei! vienminčiai jys laisvieji!
Ar suprantat tuos skausmus?....
0, bendrai jys tolimieji, 
Ar neatmenate mus?!

St. Strazdas.

Didžiausis klausimas yra 
tame, kad neretai pas našles 
bei našlius randasi keletas 
kūdikių.

Bet jei žmogus protauja, 
jis nori ką-nors gerą pada
ryt pasaulyj ir privalo to no
rėt. Kiek -gi milijony žmo- 
niy yra, kurie neatranda pro
gos ir nemoka gero daryt. 
Čia ir atsidaro proga pajie- 
gos arba turtą turintiems su
eit į porą su žmogumi ne tik 
todėl, kad sutvert šeimyniš
ką gyvenimą, o kad sykiu 
užimti tėvo bei motinos vie
tą vietoj mirusiojo. Yra tai 
augštas tikslas ir vertas gar
bės. Bet reikia tuos našlai
čius augint taip, kad jie tik
rai jausty turį tėvą ir moti
ną. Marė Vaitėkaitienė.

Vyrai kvailesni.
Marė: — Nors vyrai visada 

giriasi savo gudrumu, bet 
daugelyje atvėjy elgiasi kvai
liau už moteris.

Antanas:—Iš kur tu tą ma
tai?

Marė:—N ugi kad ir iš plau
ky: vyrai praleidžia kelias de
šimtis doleriy ant vaisty dėl 
užauginimo plauky, o moters 
už kelias dešimtis centy ima

U ir nusiperka gatavus. X.

Męs, Amerikos lietuviai,tu
rime garsius ir vidutiniškus 
kalbėtojus. Tūli kalbėtojai 
laikais lieka garsiais, laikais 
—vidutiniškais, o laikais — 
visai prastais. Paskui jie vėl 
atsimaino, ir taip be galo. 
Tikri stebuklai: tas pats žmo
gus lieka gabiu ir vėl nega
biu, gabiu ir vėl negabiu. Iš 
to matos, kad apie kalbėto
jus yra meluojama: kokius- 
nors pliuškius ir rėksnius ap
rašo korespondentai kaipo 
garsius kalbėtojus ir prielan- 
kys tiems kalbėtojams laik
raščiai talpina tokius aprašy
mus. Geresniuosius kalbėto
jus neretai aprašo korespon
dentai prastai ir tiems kal
bėtojams priešingieji laikraš
čiai džiaugiasi sulaukę tokį 
raštą. Tikrinu, kiekvienas 
skaitytojas pats gali ištirti 
šitokį mano pasakymą. Ar 
atrasite kada blogą praneši
mą apie kalbėtoją tokiame 
laikraštyj, su kuriuo kalbė
tojas turi kokius nors reika
lus? Ir ar tilps pagirimai 
apie tuos kalbėtojus tokiuose 
laikraščiuose, su kuriais tie 
kalbėtojai neturi reikaly? 
Mūsų laikraščiai leidžiasi 
ant tokios tai veidmainy
stės, kad tik padarius biznį.

Taip, męs turime gerus ir 
prastus kalbėtojus, tik nega
lime žinot, katras iš jy yra 
geru kalbėtoju ir katras— 
blogu, kol negirdime jy kal- 
by.

Tūlas žmoniy skaitlius ti
ki laikraščiams: jei rašoma, 
kad tas ir tas kalbėtojas yra 
geras, gabus arba blogas, 
tai publikos didelė dalis tam 
ir tiki.

Užsiminęs apie kalbėtojus, 
aš turiu paklaust, kas yra 
geru kalbėtoju. Neeinant į

I smulkmenas, reikia pasakyt, 
, kuris moka ^fgfe?bvraatas, 
■ ti, kaip teka jo kalba, kuris 

vartoja dailią kalbą ir išreiš- 
. kia surištą mintį, kuris pažį- 
, sta retoriką ir nestabdo min- 
. ties.
. Pas lietuvius, kiek man te

ko patirti, garsiausiais kal
bėtojais vadinami didžiausi 
rėksniai ir pliuškiai. Jeigu 
žmogus kalba taip, kiek tik 
jis gerklėj balso turi; jei jis 
tiek kryžiavojasi ir rėkia, kol 
tik kalnierius ant kaklo su
drimba; jei jis mėto į publi
ką riebius komplimentus ir 
pradėjęs kalbėti apie vieną 
dalyką nuvažiuoja ant tris
dešimto,—tuomet jis skaito
si garsiu kalbėtoju, turbūt, 
todėl, kad garsiai rėkia.

Negalima sakyt, kad tokie 
kalbėtojai daug kenkty, vie
nok ir reikalaujamos naudos 
iš jy kalby nėra.

Labai gaila, kad męs, lie
tuviai, stenografy arba greit- 
rašy kaipir neturime. Tik
rinu, kad kokio-nors gar
siausio kalbėtojo prakalba, 
jeigu ją stenografas užrašy- 
ty žodis į žodį, pasirodyty 
tokiu mišiniu ir besąmoniy 
rinkiniu, kad nė gudrus, nė 
kvailas nesuprastum. Tuo 
pačiu laiku kokiy-nors vidu- 
tinišky kalbėtojy kalbos, ku
rios tankiai būna tylesnėmis, 
nes jose gili mintis plaukia, 
pasirodyty tikrai pamokinan
čiomis, klausimus gvildenan
čiomis ir interesingomis.

Dabar, kada lietuviy laik
raščiai pradėjo apmokėt už 
raštus, stenografai turėty 
šiokį-tokį uždarbį iš surašyty 
kalby ir paduodamy į laik
raščius spausdinti. Tuomet 
aiškiai pamatytume, kuris 
kalbėtojas yra tikrai gabus 
ir kuris pliuškis ir rėksnys.

Man matos, kad jei žmo-

gus yra gabus kalbėtojas, jei 
jis moka surištai išreikšti 
mintį savo kalboj, tai jis pa- 
sirodyty ir raštais, nes gar
siausieji pasaulio kalbėtojai 
turėjo pasirašę savo kalbas. 
Ant nelaimės, mūšy tūly gar- 
siyjy kalbėtojy rašty kaip ir 
nesimato, išskyrus polemikas 
šiokius-tokius menkniekius.

Taigi gabesnieji lietuviai 
lai griebiasi mokintis steno
grafijos, kad bent po vieną, 
kitą stenografą turėtume 
kiekviename mieste. Tuomi 
patįs stenografai uždirbs ir 
turės geresnį gyvenimą, nes 
gaus darbą nors ir svetim- 
taučiy įstaigose ir padės 
mums nušluot nuo pagrindy 
pliuškius ir rėksnius, kurie 
tik gaišina publiką.

K. Baublys.
Red. prierašas.— Nors 

ne su visais p.K.B. išvedžio
jimais galima sutikt, vienok 
patarimas mokintis stenogra
fijos yra vienas iš geriausiy, 
nes pas mus stenografy di
džiausia stoka.

LAIŠKAS Į RED.
Gerb. Redaktoriau:—

Suteikite man vietelę Jūsų 
laikraštyj sekančioms eilu
tėms:

Aš nepaprastai nudžiugau, 
perskaitęs pranešimą, kad 
nuo 14 lapkričio “Laisvė” 
pradeda eit du sykiu sąvai- 
tėj. Ištikro, tai bus dar nau
jas spindulys, mestas į minią.

Turbūt, aš neklystu saky
damas, kad “Laisvė” yra tik
ras gamtos ir žmonijos veid
rodis. Ji parodo pasaulio to- 
bulinimąsi ir surėdymą, ji iš
aiškina žmoniy klaidas ir pa
rodo, kokiais keliais greičiau
siai prieisime prie gerovės ir 
tobulybės, ji mokina mus, 
kaip užlaikyti sveikatą, išto
bulinti protą, kaip atsinešti į 
kitus žmones ir tt.

Nemanykite, skaitytojai, 
kad aš rašau šiuos žodžius, no- 
Y5<Dmąs paagituoti už šitą laikrašti. Manu zuumwl Ki.__
kia nuo širdies ir sakau tą, 
ką mano protas diktuoja.

Taip, aš nesikreipiu į tokį 
gydytoją, kuris sako man: 
“Aš išimu smegenis iš tavo 
galvos, nes tu neturi ką jo
mis veikti”. Sakau tai, žino
damas, kad daugelis mūšy 
laikraščiy tik savo nuomones 
stengiasi įbrukti skaityto
jams ir veda visokius ginčus. 
Tuomi jie bando uždrausti 
pačiam skaitytojui protauti. 
Jie paima pinigus už laikraš- 

i tį, o paskui siunčia tau neto
li šiukšles.

“Laisvė” nuo pat savo už
gimimo judino skaitytojuose 
protą, vertė jį veikti savo- 
rankiškai.

Nors aš skaitau kelis kitus 
laikraščius apart “Laisvės”, 
vienok ji man už visus ge
riausiai patinka, nes ji man 
į trumpą laiką suteikė tiek 
negirdėtos ir neapsakomai 
brangios medegos, kuri gali 
būt pavadinta grynu ir aiš
kiu mokslu, kad aš negaliu 
atsidžiaugti.

Todėl skaitytojai, prapla
tinkime ‘ ‘Laisvę” kuoplačiau- 
siai.

Aš iš savo pusės sykiu su 
šituo laišku prisiunčiu 5 nau
jus skaitytoms ir jokio nuo
šimčio nereikalauju.

Antanas Kairis,
1620 Nicholas st. 

Omaha, Neb.

BIBLIJOGRAFIJA.

Čenstakavo klioštoriaus 
slaptybes. Parašė J.K. Kel
mutis. Spauda “Laisvės”.
Girtuoklių Gadzinkos. Iš

leidimas “Lietuvos”. Paren
gė Kas Tas. Kaina 10c.

Pono Felikso atsilanky
mas. Vieno veiksmo kome
dija. Išleidimas “Lietuvos”. 
Vertė Vaidevutis. Kairia 20c.

Korespondencijos
Peabody, Mass.

29 spalio čia atsibuvo pra
kalbos surengtos šv. Jurgio 
draugystės. Kalbėjo F. Ba- 
gočius ir J. Neviackas.

Lietuviams čia sunku yrr 
darbuotis, nes turime tu t 
skaitliy ištautėjusiy, kurie 
vadinasi lenkais ir stabdo lie- 
tuviy darbą.

Tečiaus viršminėtoji drau
gystė jau turi geroką nariy 
skaitliy ir kelis šimtus dole- 
riy kasoj. I. B.

Cumbola, Pa.
Šitas miestelis atsižymi 

tuo, kad čia gyvenantieji lie
tuviai nieko neskaito ir kitus 
stabdo, jc: žtėmija skaitant.

Gyventojy čia skaitoma 
360, o karčemy—13 viešy ir 
kelios slaptos. Karčemnin- 
kai suka galvas, kaip pa
trauki pirkėjus, kurty čia 
yra, tik permenkas skaitlius.

A. J. Banučauskas.
Nashua, N. H.

29 spalio lietuvis Antanas 
Klevinskas grįžo namo iš ba
liaus (vestuviy ar krikštyny) 
ir paklydo (Nestebėtina. 
Red.). Priėjo jis prie sveti- 
my duriy ir pabarškino. Na
mo savininkas išėjo ir peršo
vė revolveriu jam galvą. Pas
kui jis pašaukė policiją ir pa
aiškino jai, kad šitas žmogus 
norėjęs apiplėšti jį. Policija 
nuvežė Antaną Klevinską pas 
daktarą, kuris pripažino, jog 
žaizda merą pavojinga ir ne
laimingą baliauninką pralai
kė šaltojoj iki 30 spalio, ka
da atsibuvo teismas. Šovikas 
aiškino, kad pas jį atėjo keli 
žmonės ir norėjo jį apvogti. 
Tad jis šovęs ir pataikęs An
tanui Klevinskui į veidą. By
la paduota augštesniam teis
mui ir atsibus sausio mėne
syj 1912 mėty. Sužeistasis 
nugabentas į Manchesterio 
kalėjimą, kur jis turės sėdėti 
iki teismo, jei niekas paran-

Jis atvažiavo iš Lietuvos 
tik vieni metai atgal ir nega
li visai angliškai kalbėt.

B. Mizara.
Norton, Mass.

22 spalio čia apsirgo 75 
mokiniai ir 15 darbininky nuo 
valgymo susigadinusiy kiau- 
šiniy. 25 spalio paleido namo 
visus sergančius mokinius.

Viktorija Norbutaitė.
So. Boston, Mass.

1d. lapkričio Labdarystės 
Draugija turėjo savo susirin
kimą, ant kurio buvo svar
stoma, kaip pagreitinti sta
tymą lietuviškos salės. Ant 
šio susirinkimo J. Janiūnas 
pridavė 100 dol., kuriuos jis 
surinko nuo žmoniy kaipo 
aukas dėl statymo salės. Ma
lonu būty, kad ir kiti So. Bo
stono vaikinai imty pavyzdį 
nuo J. Janiūno.

J. K. Kelmutis.

SUSIRAŠINĖJIMAI. X
Ką reiškia žodis katalikas 

iriš kokios kalbos jis paeina. 
3 mėnesiai atgal kreipiaus su 
šituo klausimu į “Kataliko” 
redakciją, bet atsakymo ne
gaunu.

Jurgis Guodžiūnas,
1907 Canalport avė. 

Chicago, Ill.
Žodis katalikas paeina iš 

graikų kalbos ir reiškia: abel- 
nas; visuotinas; generališkas; 
liberališkas; kiek seniau visi 
krikščionybės pasekėjai va
dinosi katalikais, o dabar ka
taliku vadinasi tik Rymo-ka- 
taliky bažnyčios pasekėjas.

RED. ATSAKYMAI.

K. Rugieniui. — Jūsų 
raštelį pasiuntėm “Kovai”, 
nes jis ten geriau tinka, ka
dangi gina sąjungiečiusnuo 
jiems daromy užmetinejimy.
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Apsisaugokit
Pastaruoju laiku po Mass., N. H. ir 

N. Y. valstijas važinėjasi “LAISVES” 
ir kitų laikraščių agentas M. KIRTIK
LIS, kuris daugelyje vietų apgavo lie
tuvius ir apšmeižė “Laisvę”. Jis,išduo
damas skaitytojams kvitarijušus, pasi
rašo M. Montvidas, o skaitytojų adresų 
ir už juos pinigų į “Laisvės” adminis
traciją neprisiunčia.Tokių apgautų žmo
nių jau atsišaukė keli desetkai. Minė
tas agentas yra tokios išžiūros: apie 5 
pėdų ir 8 colių augščio, veidas raudonas 
ir spuoguotas, plaukai geltoni, apie 25 
metų senumo, kalba per nosį ir biskį že
maičiuodamas. Kas tokį patėmytų, 
duokit greitai mums žinią šiuo antrašu:

' “LAISVE”
242 W. Broadway, So. Boston, Mas?.

Trįs Bostono viešnamiai— 
The Hotel Touraine, Young’s 
Hotel ir Parker House atsisa- 

•ke priimt biblijas į savo na
mus, kurias dalija dovanai vi
siems viešnamiams “Gideon” 
draugija. Į šituos tris viešna
mius atvažiuoja žymiausi 
svečiai ir yra tai geriausi Bo
stono viešnamiai. Mat, jŲ 

‘savininkai nenori interesuot 
savo svečiŲ biblijos skaity
mu. Jos dalintojai sušaukė 
nedėlioj skaitlingą mitingą 
Tremont Temple ir svarstė, 
ką daryt su tokiais bedieviais. 
Nutarta melstis už juos.

Pradėjus “Laisvei” eiti du 
sykiij sąvaitėj, meldžiame vi
sų vietiniŲ skaitytojv, ku
riems tik yra paranku, atsi
imti laikraštį stačiai iš re
dakcijos, o tas mums suma- 
žįs siuntinėjimo lėšas. Bet 
kurie dėlei kokiŲ-nors prie- 

, žasčiŲ negalės hiųsų meldi
mą išpildyt, tiems siuntinė- 
sim “Laisvę” į namus.

“Mokslas 
Rankažinystes”

Kaina 15c.
šioj knygoj yra aiškiai nurodoma, kaip 
pažinti žmogaus ateitį ir praeitį pagal jo 
delno rėžius, kaip atspėti žmogaus būdą 
pagal jo pirštų išžiūrą ir kaip suprasti 
laimę ar nelaimę pagal nago ŽY.dSii~r Norintieji š>a -«2r»TsaKyu visada
adresuokite taip: ,

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

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.

Ateinančioj nedėlioj, 12 lapkr., 10 va
landą prieš piet, bus “Žmonių Universi
teto susirinkimas St. Omer svetainėj po 
No. 376. Nariai ir kurie norite prisira
šyti malonėkit atsilankyti.

Ateinančioj nedėlioj, 12 lapkričio, at
sibus koncertas, parengtas 60 k p. L. S. 
S., po No. 376 Broadway. Prasidės 7 vai. 
vakare. Įžanga visiems dykai.

Pajieškau savo vyro Vilimo Bieliūno iš 
E. Cambridge, Mass. Jisai pabėgo nuo 
manęs 20 d. spalio, palikdamas mane su 
4 vaikais labai vargingam padėjime. Ji
sai turi 32 metu amžiaus, apie 5 pėdų 4 
colių augščio, plaukai gelsvi, veidas iš
džiuvęs ir baltas, ant kaktos viršuj kai
res akies turi ženklą nuo sužeidimo ang
lies, o viduryje kaktos yra ženklas nuo 
susipešimo. Iš Lietuvos paeina išv Vil
niaus gub., Trakų pavieto, Užuguosčio 
miestelio. Kas pamatys tokį žmogų, 
duokit man greičiausiai žinią, už ką aš 
labai busiu dėkinga.

Juzė Bieliunienė,
17 Warren st., E. Cambridge, Mass.

Pajieškau savo dėdės Antano Danila- 
vičiaus, paeina iš Suvalkų gub., Mari
jampolės pavieto, Veiverių gmino, kai
mo Belevičių. Apie 20 metų, kaip Ame
rikoj. Pirmiau, girdėjau, buvo Cleve
land, Ohio, 818 Hile st. Kas apie jį žino 
ar jis pats malones atsišaukt šiuo ant
rašu :
Jieva Danilevičiūtė (po vyru Tutlienė), 
2rl Waldo st., Rumford Falls, Me.

Parsiduoda 8-ių ruimų namas, tinkan
tis gyvent 2 familijoms. Taipgi storas 
ir virtuve. Viskas parsiduoda labai pi
giai. Atsišaukit pas:

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

Parsiduoda Keptuvė (Bakery) su vi
sokiais valgomais daiktais ir saldumy
nais labai geroj»vietoj, ant kampo H ir 
4-th gatves So. Bostone. Atneša pelno 
$200 ant sąvaitės. Atsišaukit pas:

F. Wachenheim,
582 E. 4-th St., So. Boston, Mass.

3* S’5» >• J**?0 iMPFS* J,*?*?* 'S
si
Si
& DIDŽIAUSIAS 

DARBININKŲ 
SĄVAITINIS 
LAIKRAŠTIS

“KOVA LEIDŽIAMAS 
LIET. SOC. 
SĄJUNGOS 
AMERIKOJE

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

SAVINFNKAS IR FABRIKANTAS
Garsių Lietuviškų Lenkiškų Vaistų

PATARIMAS 
APŽIŪRĖJIMAS 
APKAINAVIMAS

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

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

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

“KOVA” tikriausias darbininkų laikraštis.
“KOVA” paduoda žinias iš viso svieto.
“KOVA” metams $2.00 Amerikoj ir kitur.

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

labui žingeidžios
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. Mintįs ir pri
lyginimai apie dabartinį supratimą mei
lūs ...........................................................20c

Taipgi gaunamos visokios lietuviškoj 
kalboj kningos. Reikalavimus ir pini
gus siųskit šiuo adresu:
I *sTDODI 30 West Broadway

SO. BOSTON, MASS.

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 
myliu, kur randasi didieji kompanijų 
offisai, kokius žmones įleidžia j Suvie
nytas Valstijas ir kokių neįleidžia, kiek 
vertes turi kitų žemių pinigai, tai pri- 
siųsk 15c. stampom žemiau nurodytu 
adresu, o apturėsi minėtą knygelę.

• J. VALUKON1S,
261 W. Broadway, So. Boston, Mass.

TKZaZSS EKS5SB

20 metų senas laikraštis

Išeina kas Pčtnyčia Chicago, III.

Lietuviškas karpenderys.
Sudedu padlagas, padarau pijazus, 

taisau stogus ir abelnai atlieku visokį 
darbą, kokis tik yra daromas iš medžio. 
Kreipkitės ypatiškai arba per laišką. 
Geriausiai ateikit nedėldieniais 2 vai. 
po piety šiuo antrašu:

Joe Sinkevich,
365 Harrison Ave., Boston, Mass.

Šokiai! Šokia!
Parengti Jaunuomenės Pasilinksmini

mui, atsibus kiekvieną subatos vakarą, 
prasidės 11 lapkričio (Nov.) 1911 m., j 
gražiausioje svetainėje Magnolia Hall, 
Hyde Park, Mass. Visus šokius visada 
grąjįs Angliški Muzikantai. Įžanga vy
rams 35c., moterims 25c.

Širdingai visus kviečia M. W.

Popiera Laiškams.
Laiškams rašymui popiera su visokiais 

pa
dabinti ir su visokiais paveikslėliais par
siduoda labai pigiai. Kas prisius 25c. 
pačtos markėmis, tas aplaikys 12 popie- 
rų su konvertais ir dar pridėsim dovanų 
labai gražią stainelę atidaromą ant pa
veikslo altorėlio, vertą 25c. Už $1.00 
duodam 6 tuzinus popierų. Agentams 
duodam gerą uždarbį. Adresukit:

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

Vienatinis Lietuvys Kostumeriškas 
KRIAUČIUS BOSTONE

Siuvu visokius siutus, overkotus ir šiaip 
visokius rūbus pagal naujausią madą. 
Išplaunu, išvalau, išprosinu ir sutaisau. 
Darbą gvarantuoju. Iš toliau atvažiavu- 
siem apmokanti lėšas, neviršiaus $1.00.

JULIUS BUKANT1S
77 a Endicott st., Boston, Mass.

ČENSTAKAVO KLIOSTORIAUS

SLAPTYBES
ARBA

KRUVINI D. MACOCHO 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

c 
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Perkant žiūrėk, kad butij ta marke, 
o Kausi teisingai.

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

Del apvilkimo ir sutaisymo suaugusių ir vaikų 
sugadytus DANTIS ištraukiame O

Baigęs mokslą Harvardo Universitete, taipgi 
Berlyne ir Peterburge.

DR. M. L. HOOVER, Dentistas
BOS TON

Laikraštis, “LIETUVA”, 8 puslapių, didelio formato, redaguoja
mas geriausių redaktorių, talpina raštus geriausių raštininkų ir visuo- 

' met pilnas naujausių ir tikriausių žinių iš Lietuvos, Amerikos ir viso 
pasviečio, ypač iš didžiausio sviete miesto Chicagos, kuriame gyvena 
apie 60.000 lietuvių ir turi šimtus visokių pašelpinių, teatrališkų, biz- 
niškų ir kitokių draugysčių.

“LIETUVOS” prenumerata Suvienytose Valstijose Šiaurinės 
Amerikos: Metams $2.00, pusei metų $1.00. Kanadoj ir Mexike: 
Metams $2.50, pusei metų-$1.25. Rosijoj, Lietuvoj ir kitose užru- 
bežinėse viešpatystėse: Metams $3.00, pusei metų $1.50.
UŽSIRAŠYTI “LIETUVĄ” GALIMA KIEKVIENAME LAIKE.

Užsirašant “Lietuvą” reikia drauge ir prenumeratą siųsti per 
to Money Orderį arba pinigais registruotame laiške ant išleistojo 
kų, adresuojant šiteip:

A. OLSZEWSKI,
3252 So. Halsted Street, Chicago,
Rašyk tuojaus, o gausi vieną “Lietuvos” numerį ant pažiūros dykai.

Telephone Fort Hill 504

ADVOKATAS
ATLIEKU VISOKIUS REIKALUS

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

Kalbu lietuviškai
1^1-3— . * rusiškai
latviškai

Morris Katzeff
294 Washington St.

Room 738 BOSTON, MASS

1 RANSI-ER Gyduolės sutai- 
APTIEKA somos atsakan- 

... čiai pagal viso
kius receptus perregistruotą aptiekorių. 
Užlaikome Cigarų, Sodos ir Visokių 
Saldumynų (kendžių). Atsilankykite!

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

SENI

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

IKI O V UI. pu & 

to laiko tele- | 
Boston arba fe

Egiutero No. 1. 
Egiutero No. 2. 
Žmijecznik 

' Gumbo Lašai 
Meškos Mostis - 
Trejanka 
Linimentas Vaikams 
Gyduoles nuo Kosulio 
Liepų Balsamas 
Antylakson del Vaikų 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių 

,, nuo Kirmėlių del 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 Plėmų 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 
Gyduoles nuo Riemens 
Vengriškas Taisytojas Ūsų 
Inkstų Vaistas (mažesne) 
Inkstų Vaistas (didesnė) 
Akines Dulkeles 
Gydymas nuo uždegimo Dantų arba 

abelnai Skausmo ir Škorbuto i" 
Gyduoles ir Mostis nuo Parkų 

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

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip
gi privalo užlaikyti visada mūsų puikias 
Lietuviškas gyduoles savo Storuose ant 
pardavimo, kad mūsų tautiečiai reika
laudami, galėtu pas savo štornįL'j’ ----y
pirkti iv n—xfluTniKai, rašykite paiei- 
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.

*efl?ej»es» 2^-Q^xi'}‘Q.c)ip.Q.‘^Q.stQStQ.s,.Q.n

Al
e)
Si
e)
Si
Q)
•9
&
G)
Si
e)
Sio£1
e)£

Tel. 1990 Roxbury

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

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

Nedčliomis 2-4 P. M.
Kalba rusiškai, vokiškai ir 
liškai.

“VIENYBĖ LIETUVNINKŲ’’
Įkurta 1886 m. Laikraštis išeinantis jau 26 metus.

Prekė metams Amerikoje $2.00; pusei—$1.00.
,, užrubežije—$3.00; Canadoje—$2.50.

SENIAUSIA, DIDŽIAUSIA VIE- Ą TV ’T' Į JO A
NATINE LIETUV. BROOKLYNE Cfl N 1 UJ fix/*-

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 j visas 
dalis svieto greitai, pigiai ir saugiai, taipgi_ padarome doviernastis. 
Viską atliekame kuonogeriausiai. Kreipkitės šiuo antrašu:

J. J. PAUKŠTIS CO
120-24 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

NAMINĖ MOKYKLA
GRAMATIKA angliškos kalbos 

mokytis be mokytojo (apdary
ta).......................................... $1.00

VAIKŲ DRAUGAS arba kaip 
mokytis skaityti ir rašyti be mo
kytojo........................................ 15c

NAUJAS BŪDAS mokytis ra
šyti be mokytojo....................  10c

ARITMETIKA mokinimuisi ro- 
kundų, su paveikslais (apdary
ta).............................................  35c

Pinigus siųskit per M o n e y O r- 
d e r šiuo adresu:

P. MIKOLAIN1S
Box 62, New York City.

LIETUVIŠKAI-LENK1ŠK Al-RUSIŠKAS
DAKTARAS

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

Telephone Richmond 1967-R.

AISME”
Visuomenes, Kultūros, Politikos, Literatūros,
PopuliariškaUMoksliškas LAIKRAŠTIS

Nuo 14 d. lapkričio, 1911, eis du sykiu sąvaitėj.
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. Užrubežiuose me
tams 3 dol., pusmečiui $1.50

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

V 242 West Broadway
SO. I3OS I OIN, MASS.

50c.
25c.
15c.

$1.25
50c. 
l()e. 
35c.
25c.
25c.
25c.
50c.
35c. 

$2.00 
$1.00

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

$1.00
25e.

Tai ateikite pas
[■ALK PHOTO CO.

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

VIENINTELE SĄKROVA

Ruskos Degtines
Kurie tik rengsite Balius arba vestu

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

JOSEPH P. SPANG
579-589 Atlantic Avenue

BOS'FON, MASS.
Tai vienatinė vieta, kur galite rast 

geriausį patarnavimą. Pas mus dirba 
lietuvis STANISLOVAS MATCHUS, 
kuris parduos pagal žemiausias prekes. 
Negalint atvažiuot, atrašyk laišką, 
rašyk, kokių gėrimų ir už kiek nori 
męs prisiusime. I 
tuviškai. Pinig 
rankiau. \

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

Atsilankykit visi.
Su pagarba ST. MATCHUS.

- — 'g' ■ ... ■ ■

Užsiprenumeruokite 'Laisvę’ 
tik $1.50 metams.

"NoWork-NoPay 
The Workingman’s 
Problem

Jis tik įsenino šaltį ir paskui 
turėjo gulėti per savaites

DR. RICHTER’IO 
Pain-Expelleris 
prašalįs pavojingus susirgimus 
jeigu vartosi su laiku pagal nu 
L ...Y ......
Už - ------—
F AD. RICHTER & C0., 215 Pearl St. New York.

Rlchtor'lo CongoJPlllds yra geros nuo 
viduriu sukietėjimo. 25c. ir 50c. J

Telephone 4221-M Oxford.

DR. ST. ANDRZEJEWSKI
Vienatinis Lietuviškas Ir Lenkiškas

DENTISTAS
Sugedusius dantis 

pataisome. Skaudan
čius ištraukiame be

1 jokio skausmo.
Offiso Valandos:

Nuo 9 vai. ryte iki 8 vakare.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

APT1BKA
Sutaisome Receptus su didžiausia 
atyda, nežiūrint ar iš Lietuvos atvež
ti ar Amerikoniški. Gyduolių galite 
gauti, kokias tik pasaulyj vartoja, 

_ . „ taipgi visados ran<j/,^įJi“^»M,;^—*■’
101 • ,niT atlt^ėžuteS£ 25c. ir 50o Broadway, So. Boston, Mass.

Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs prisiusime gyduoles per expresą.

BUK 
VYRAS

50,000
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F. STROPIĖNE
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.

OFFISAS RANDASI:
30 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.

Užlaikom didelę
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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
BOSTON, MASS.

Mūsų agentai: J. A. Peldžius, J. Pocius 
. ir J. Pociūnas.
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Kataliogas Visiems Dykai!
Kožnas žmogus mokantis skaityti 

privalo turėti musų Kataliogų, kuriam 
atras daugelį visokių daiktų. Musų 
Banka priima pinigus nžčėdyjimui 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 & <S

2342 SO. LEAVITT ST. CHICAGO. ILL.

KNYGŲ
Vysai Dykai Del Viru

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,nubiegimasieklos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išmietimus, negromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas, 
strictura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidomas sava 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai. 4 .

Ta, dykai įgauta knyga, pasakis jums kodėl jus 
kentat ir kaip gįilet galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katrus ture žinoti kožnas vedes arba 
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku 
lygu. Temykit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
užmokani už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir’adresa ant 
žemiaus paduotu kuponn, katrų siusk mums šendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER 4 CO., L 906 22 Fifth Avenne. Chicago:

Godotinas Tamlsta: Papal Taniistos prižadiejma, aS noriečjau 
jopTaniistaprisiustuniei man vysai dykai vėna jusu knyga del vyra.

Vardas

Adresas:

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

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 baimes nėra pereit rubežių 
(gronyčią). Važiuojančius patinku ant stočių Bostone ir New Yorke, 
nes aš užlaikau 2 uffisu. Norėdami Pinigų siųst ir pirkt Šifkorčių, pra
šykit aplikacijos, pridėdami už 2 c. siempą iš jums artimiausio offiso.

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


