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PASISKUBINK1T!
“Laisvė” neužilgo pradės eit du 

sykiu sąvaitėj. Bus tai pirmuti
nis pirmeiviškas lietuvių Amerikoj 
laikraštis, kuris paduos naujau
sias ir plačiausias žinias. Skubin
kitės užsirašyt. Kaina tiktai 1 dol. 
50c. metams.
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Uždraudimas.
Richmond, Va., 23 birž.— 

Gubernatorius Mann išgirdo, 
kad tūlas John Sullivan ren
gia perstatyti krutančius pa
veikslus kumsčiavimosi Je
ffries su Johnsonu. Jis tuoj 
įsakė majorui Richardson’ui, 
kad tokių paveikslų persta
tymas turi būt uždraustas, 
kas ir liko išpildyta. Pagir
tina.

Biauri moteris.
Wilmington, Del., 24 birž. 

—Viena iš perdėtinių kūdi
kių ūkės Philadelphijoj Elz
bieta Ashmead liko suimta 
už rašinėjimą nedorų laiškų. 
Nuo jos reikalauja 3,500 do
lerių parankos, jei nori išeit 
iš kalėjimo iki teismo. Toj 
farmoj liko pastebėta, kad 
kūdikiai buvo deginami, tik 
kaltininkas dar nežinomas.

Lošimą sustabdė.
UPanama, 24 birž.—Pana

mos rqspublikos prezidentas 
išleido įsakymą,* kad lošimas 
iš pinigų bus sunkiai baudžia
mas. Mat, pasirodė, kad di
delė dalis dirbančiųjų prie 
kanalo kasimo ir kitokius 
darbus pralošia paskutinius 
savo skatikus, o paskui ba
dauja.

Išteisino.
Worcester, Mass., 23 birž.

— Pereitą pėtnyčią tūlas 
Brookfieldo vaizbūnas H. F. 
Crosby suvažinėjo automobi- 
lium merginą Margaretą Mc- 
Moughlin. Šiandien atsibu
vo teismas. Teisėjas Samuel 
Utley nusprendė, kad Cros
by nėra kaltas žmogžudys
tėj, nes mergina nesisaugo- 
jusi automobiliaus ir todėl 
likusi užmušta. Byla panai
kinta.

Pasikorė.
Phillips, Me., 24 birž. —Ši

to miesto taupomojo banko 
prezidentas Jurgis French 
pasikorė tvarte. Jis buvo ge
ras republikonas ir congre- 
gacijinės bažnyčios rėmėjas. 
Turėjo jau 60 metų. Sako
ma, kad iš proto išėjo, nes 
kitokios priežasties nebuvo.

Sukilimas atsikartojo.
Vera Cruz, Mexico, 23 birž. 

—Mieste Jalapa įvyko aštrus 
susirėmimas tarp valdiškos 

. kariumenės ir miesto gyven
tojų. Mat, miesto gyvento
jai nenori pasiduot naujajai 
valdžiai. Susirėmime daly
vavę 900 sukilėlių kapitonui 
Segurai komanduojant. Už
kluptas miesto rūmas* vienok 

f sunkiai atsiėjo kariumenei, 
kol jį paėmė. 20 žmonių li
kę užmušta ir 45 sužeisti.Su
kilėliai ketiną daryt bombas, 
jei negalėsią kitaip apsigint.

Nėra laiko apsivest.
Brockton, Mass.,24 birž.

Charles Cobb iš Middleboro 
daiktų kraustytojas buvo su
sitaręs'vakar vakare apsivest 

su Henrietta Jacobs, bet jo 
“biznis” ėjo taip gerai, kad 
negalėjo suspėt atvykt atlik
ti vestuvių ceremonijas. Jau 
antrą kartą jis sulaužo savo 
prisižadėjimą. Ponia Jacobs 
telefonavo jam, kad pirma 
užbaigtų savo “biznį”, o tik 
tuomet apsivestų. Jei žmo
gus neturi laiko apsivest, 
kaipgi jis gali vest šeimyniš
ką gyvenimą?

Nežinojo,kad motina mirė.
Webster, Mass., 21 birž.— 

Charles H. Authier grįžo iš 
Kanados į čia trukiu ir neži
nojo, kad sykiu su juo veža 
mirusią jo motiną. Jis mo
kinosi ant kunigo Kanadoj. 
Jo motina sirgo ir kelios die
nos atgal buvo išvežta į šv. 
Vincento ligonbutį, kur ir 
pasimirė. Tik namo sugrį
žęs, jis dažinojo, jog sykiu 
su juo parvežtas ir motinos 
kūnas.

Pasaulio trustas.
New York, 22 birž.—Ame

rikos plieno trustas išleido 
savo atstovą į Europą, kur 
atsibus konferencija plieno 
išdirbikų Brusselyj. Ten bus 
tartasi, kaip sutvert viso pa
saulio plieno trustą.

Indijonai skundžia 
valdžią.

Washington, 21 birž.—Ok- 
lahamos indi jonai padavė- 
Jungtinių Valstijų skundų 
teismui bylą, kurioj reika
laujamas vienas milijonas 
dolerių nuo Jungtinių Valsti
jų valdžios už atimtas nuo 
indijonų žemės. Atėmimas 
įvykęs priešingai sutarčiai, 
kuri yra padaryta tarp indi
jonų ir valdžios.

Naujas laivas.
New York, 21 birž. — At

plaukė iš Europos didžiausis 
pasaulyj laivas. “Olympic”, 
kuris priklauso White Star 
linijai. Ant jo atvažiavo 1316 
pasažierių.

Užmušti ir sužeisti.
Memphis, Tenn.,24 birž.

Šeši žmones liko užmušti ir 
19 sužeista katilo sprogimu 
ant laivo “City” iš St. Joseph. 
Pats laivas liko biauriai ap
skaldytas, vienok iš pasažie
rių niekas nenukentėjo.

Mexikos moters nori 
balsuot.

Mexico City,24 birž.—Pen
ki šimtai moterų, kurių dau
gelis priklauso į žymias šei
mynas, padavė prašymą pre
zidentui, kad moterims būtų 
leista balsuot rinkimuose sy
kiu su vyrais. Nieko priešin
go moterų balsavimui Mexi
kos konstitucijoj nėra, todėl 
yra viltis, kad jų prašymas 
bus išpildytas. Mexikos mo
ters turi sutverusios skait
lingą organizaciją, po vardu 
“Žmonių Draugai”. Jos gar
sina, kad rinkimuose balsuo
tų už Maderą į prezidentus 
ir už Vasques Gomez į vice
prezidentus.

Gaisras.
Medway, 24 birž. — Čia 

įvyko didelis gaisras, sunai- 
kinusis Sanfordo salę ir svar
biausi j į vaizbos traktą. Blė- 
dies padaryta už 60,000 do
lerių.

UZSIENYJ.
Anglijos karalius apvai= 

nikuotas.
Kadangi viename ■ angliš

kame laikraštyj tilpo labai 
nuoseklus straipsnis apie An
glijos karaliaus Jurgio ap
vainikavimą, tad užteks per
duot jo turinį, kad apšviesti 
dalyką.

22 birželio vyskupai, ka
reiviai, kunigaikščiai, karalie- 
čiai, svetimų šalių atstovai 
ir Amerikos piniginės maš- 
nos su dideliu džiaugsmu 
žiūrėjo, kaip vyskupas ap- 
krapijo “šventintu aliejum” 
karaliaus galvą ir pabaigoj 
uždėjo ant jos vainiką (ke
purę), turintį ant savęs 3093 
deimantus ir daugelį kitų 
brangių akmenų.

Buvo tai žingeidi ceremo
nija, praeities paminėjimas.

Vainikavimas turėjo užin- 
teresuoti senus amerikonus, 
tuos žmones, kurie turėjo 
reikalą su Anglijos karaliais 
1776 metuos ir kurie tiki, jog 
amerikonai pailso nuo kara
lių malonės ir pareikalavo 
respublikoniško gyvenimo.

Įdomiai žiūrėtų Washing
ton, Franklin, Jefferson ir 
gerokas skaitlius kitų į vei
dus pralobusių respublikoj 
amerikonų, įleistų gėrėtis 
vainikavimu WorJ^insterio 
Abbey’joj ir metančių savo 
turtus monarchijoj. Jie ma
tytų, kaip kunigaikščiai ir 
karaliečiai perka sau titulus 
už amerikoniškų dukterų tė
vų pinigus.

Zingeidu būtų Lincoln’ui 
matyt, kaip dešimtimis tūk
stančių turtingų amerikonų 
veržiasi prie dalyvavimo vai
nikavime ir leidžia tam tiks
lui tūkstančius dolerių. Tikri
name, jie neprisidėtų su 10 
centų prie demokratiškos ša
lies prezidento paskirimo.

Anglijos karalius suteikė 
tūliems žmonėms augštus 
titulus.

Turtingi ir tituluoti žmo
nės lenkė savo galvas prieš 
karalių, kad gaut augštesnj 
titulą, daugiau valios, kuomi 
galėtų priversti žemesnius 
titulais ir silpnesnius žmones 
lenkti galvas prieš juos.

Neveltui Napoleonas pasa
kė: “Aš duodu mano aršiau
siam priešui kryžių, titulą, 
ar kokią kitą žaislę, ir jis 
tuoj pamato daugiau naudos 
imperatoriuj ir mažiau inte
resuojasi respublika.”

Vainikavime pasirodė, kad, 
titulų ir galybės geidimas, 
per šimtmečius išsivystęs ver
gijos mylėjimas turi palen
gva išnykt.

Nenusiminkite. Tie ame
rikonai, kurie pasirodė esą 
kvailiais ir važiavo karaliaus 
vainikuoti, nėra respublikos 
šalininkai ir liįo kitų ameri
konų išmesti į išgamų skait
lių. Jie nėra gerais žmonė
mis. Kiti amerikonai žiūri 
į vainikavimą,kaipo į mamu
to skeleto kasimą.

Tie Anglijos žmonės, ku
rie stovėjo šaligatviuose ir 
žiūrėjo į einantį karalių, ka
ralienę ir kunigaikščius, ne
sidžiaugė.

Tie žmonės gali skaityt ir 
manyt. Jie žino, kad gali 

ties žino, 
būtų gė
lėlis pro-

prašalinti karalių iii visus ku
nigaikščius. Jie gili nuimti 
tą vainiką su triml tūkstan
čiais deimontų nuojįkaraliaus 
galvos ir už jo tuifą įsteigt 
mokyklas.

Vienas iš dešin 
kad taip padarius 
riau—ir tai yra d 
gresas.

Karalius jau neluri galy
bės savo viešpatystėj; ją pa
ėmė žmonės tvarkyt. Tiesa, 
jie dar gali jį aprengt auksu, 
šilkais, blizgais ir Uždėt vai
niką su deimontįis ant jo 
galvos—jie gali jįjpuošt,kaip 
amerikonai kalalįatą Padė- 
kavonės dienoj, vienok kar
do jis nedrįs pakelt prieš 
žmones; jis negal| apskelbti 
karės, o jei ir apskelbtų, jo 
niekas neklausys.t Žodžiu sa
kant, Anglijos karalius yra 
tik stovyla. Jis dįug niekin- 
gesnis už Amerikos trustų 
karalius. Jis be galybės, tik 
vardas jo skambą. Reikia ti
kėtis, kokioj-nofs Anglijos 
daly j užgimė jau tas žmo
gus, kuris pakeis karalių. 
Jurgis turėtų būt jau pasku
tinių.

Tiesa, 'jis yra neblogas 
žmogus—turbūt,, todėl, kad 
jam neleista blo^u būt.

Suokalbis.
Wictoria, B. C., 24birž. — 

Liko susektas kitas suokal
bis ant mikados gyvasties. 
Šis panašus į pirmesni, ku
riame dalyvavo Katoku ir ke
li kiti anarchistai, už ką jie 
liko nužudyti keli mėnesiai 
atgal. Suokalbis susektas 
Nagoyoj. Policija atrado di
namito ir kitokių plyštančių 
medegų Genmatsu Goto na
muose, kuris esąs Katoku 
grūpos nariu.

Prieš ilgas špilkas.
Berlynas, 26 birž. — Išleis

tas liko antras įsakymas prieš 
nešiojimą moterų kepurėse 
ilgų špilkų. Saarbrukeno ge
ležinkelio valdyba įsakė savo 
darbininkams, kad jie lieptų 
nusiimt kepures toms mote
rims, kurios įeis į vagoną su 
ilgom špilkom.
Reikalauja šaudyt orlai= 

vininkus.
Berlynas, 27 birž.—Valdiš

kas laikraštis ‘ ‘Taegliche Run- 
schau” reikalauja,kad valdžia 
išleistų tokį įstatymą, sulyg 
kurio galima būtų nušaut 
tuos orlaivininkus,kurie nak
ties laike lekios viršuj tvir
tovių. Esą, Francūzijos pa
siųsti agentai gali nufotogra
fuoti Vokietijos tvirtoves ir 
tuomet nesunku bus jas už
pult. Net tiek drąsiai laik
raštis kalba, kad ir dienos 
laike pakilusius ties tvirtovė
mis orlaivininkus liepia nu
šaut be jokios atsakomybės.

Senovės radinys.
Londonas, 26 birž.—Stebė

tina stovyla senoviškosios ry
miečių deivės Veneros liko iš
kasta Ostijoj, netoli Rymo. 
Pats karalius atvyko ir nufo- 
tografavojudinį. Jis prašo, 
kad jam kiekvieną sykį pra
neštų apie atradimus.

Vėl išlošė.
Liege, Belgija. — Pierre 

Verdine vėl išlošė lenktynes 
tarp šio miesto ir Spa. Jis 

pralenkė 14 orlaivininkų, da
rydamas į 41 minutą 37] my
lios. Yra tai tas pats Vercli- 
ne, kuris išlošė lenktynes 
tarp Paryžiaus ir Turino.

2000 už butą.
Londonas, 22 birž.—Otto 

Kahn iš NewYorko pasisam
dė namą be rakandų tik vie
nai dienai, kad galėtų užsi
kviest savo šeimyną ir drau
gus laike karaliaus vainika
vimo ir užmokėjo 2,000 dole
rių. Žinoma, visi jo drau
gai ir šeimyna galėjo žiop- 
sot, prie langų stovėdami, 
kada ėjo procesija.

Kammoristų byla.
Viterbo, Italija, 22 birž.— 

Po tirinėjimų pasirodė, kad 
liudijimai apie “juodrankius” 
nėra teisingi. Pavyko ištir
ti tik kelis aiškius faktus, o 
viskas kitkas pasilieka neži
nomu. Kadangi nėra tikrų 
darodymų, ar apkaltintieji 
ištikro papildė žudystę ir ki
tokius prasižengimus, tad 
ketinama juos paleist iš ka
lėjimo.
Jung. Valstijų laivynas.

Kiel, Vokietija, 21 birž. 
Į čia atplaukė pasisvečiuot 
Jungtinių Valstijų laivynas.
Popiežius prieš moteris.
Rymas, 26 birž.—Popiežius 

Pijušas X rengia laišką, ku
ris bus išsiuntinėtas visiems 
antvyskupiams, o tie perduos 
vyskupams ir paprastiems 
kunigams. Laiške aštriai pa
smerkiamas moterų judėji
mas, tai yra kova už lygias 
tiesas. Kunigai pradės per 
pamokslus bart moteris už 
nepasilikimą su gyvuliškom 
tiesom ir šiaip darbuosis, kad 
moters netvertų organizaci
jų kovai už lygias su vyrais 
tiesas. Popiežius atkreipia 
svarbią atydą ypač į Ameri- 1 
kos ir Anglijos moteris, ku
rių tarpe yra daugiau moky
tų ir gabių kovotojų už ly
gias tiesas.

Naujas kabinėtas.
Paryžius, 26 birž.—Minis- 

terių pirmininkas su visu ka
binėtu atsisakė nuo tarnys
tės. Kaip tik sugrįžš prezi
dentas Tallieries iš Rouen’o, 
tuoj bus išrinktas naujas ka
binėtas.

Naujas prezidentas.
Lisbon, 21 birž.—Portuga

lijoj liko išrinktas naujas 
prezidentas Aselmo Braame- 
amp.Jis iki šiol buvo Lisbono 
miesto tarybos pirmininku.

Parduoda moteris ir 
vaikus.

Tangier, 24 birž.—Ant Fe- 
zo gatvių buvo pardavinėja
mos moters ir vaikai. Ka
reiviai prisipirko moteriškių 
ir merginų, mokėdami po 35 
dol. už kiekvieną. Už vai
kus mokėjo tik po 1 dol.25 c.

Džiova ne baisi.
Budapešto gydytojas Šen- 

deffi surado tamtikrą vaistą, 
kuriuo labai pasekmingai gy
domi sergantieji džiova. Tas 
vaistas susideda iš trijų svar
biausių dalykų: radio, men
tolio ir iodino. Tų vaistų įtri- 
škimu gydytojas Šendeffi iš
lydydavęs savo ligonius. Jis 
daręs per trejus metus įvai
rius su džiova bandymus, ir 
ištyręs, jog džiova tų vaistų 
bijanti. Gydytojas Berngei- 
mas pasakojo susirinkusiems 
apie 75 džiovos ligonius, ku
rie išsigydė tuo nauju vaistu. 
Jų skaičiuje buvę tokie džio
va sergantieji ligonįs, kurių 
paprastai nei jokiu būdu ne
išgydoma. Patsai gydymo 
būdas lengvas, bę^. jokių so
pulių, be skausmų, vargini- 
mos ir kankinimos. Tas vais
tas ne tik plaučius pagydąs, 
nervus pataisąs, bet' ir dva
sią sukeliąs, sustiprinąs valią.

RUSIJOJ.
Suomijos reikalai.

Neseniai buvo atstatytas 
iš vietos vienas liaudies mo
kyklų inspektorius Sadovni- 
kovas. Atstatė ji pareikala
vus rusų vyriausybei. Da
bar Karelijos (Suomijos pa
kraštys) mokytojai susirinkę 
nutarė, kad nei vienas moky
tojas neužimtų tos vietos ir 
kad ji paliktų tam, kuriam 
ji priguli. Apie nutarimą nu
tarta pranešti vyriausybei.

Bylos pabaiga.
Oginskio palikimo byla pa

sibaigė šitaip. Aštuonetas 
kaltinamųjų gavo sėdėti nuo 
3 metų ir 6 mėn. ligi 8 mėn. 
kalėjime. Kiti išteisinti. Tarp 
nuteistųjų yra D. Vonlerler- 
skis (sūnus), kun. Dombrau- 
skis ir kt.

Paliepimas.
Kijevo mokslo apskričio 

globėjas išleido paliepimą, 
kad visi mokyklų mokiniai 
įsitaisytų “juokų kariume- 
nės” drapanas. Vadinas, pri
verstinai reikės juokauti.

Mirties bausmė.
Perme mirtin pasmerktas 

kareivis, šovęs savo viršinin
ką.

Naujas atstovas.
Iš Janisiejaus gubernijos 

vieton pasimirusio atstovo 
Karaulovo išrinktas Valsty
bės Dūmon atstovu Vostro- 
tinas, k. d.

Suvažiavimas.
Lodziuje prasidėjo pirma- 

sai sodžiaus (provincijos) 
Lenkų Karalystės gydytojų 
suvažiavimas.

Slapta spaustuvė.
Liepojuje rasta slapta so

či jalistų- demokratų spaustu
vė. Buvo suėmimai.ir kratos.

Limpamosios ligos.
Pavasariui išaušus, Vilniu

je visai nustojo sirgę limpa
momis ligomis; tik viena 
škarlatina nevisai pasiliovė 
siautusi.

Cholera.
Vilniaus, Vitebsko, Mins

ko, Kijevo, Mohilevo, Voly- 
niaus ir Kuršo gub. yra ap
skelbtos kaipo tokios, ku
rioms gręsia cholera.

Potvinys.
Besarabijoje, Rusijos pie

tuose, ledai ir audros padarė 
daug nuostuolių laukuose ir 
namie. KaLkur ledai buvo 
karvelio kiaušinio didumo. 
Nekuriose upėse vanduo pa
kilo 2 sieksniais. Upė Smo- 
triča užliejo 200 triobų. Sriau
nus vanduo paskandino daug 
gyvulių,nunešė daug daiktų. 
Žuvo du vaiku. Gyventojai 
buvo sulipę ant stogų. So
dai ir pievos užpilti žemėmis 
ir šlyną.
Jasnos Polianos pirkimas.

Ministerių tarybos posėdy
je buvo tartasi ir nutarta 
nupirkti valdžios pinigais Ja- 
snaja Poliana. Mokama pu
sė milijono rublių. Valdžia 
nuperka ir buvusią mantą.

‘ Gaisras.
Amūre, nuo Blagovėščens- 

ko 350 ver.,sudegė garlaivis. 
Sudegė daugybė važiavusių
jų; rasta 57 lavonai.

LIETUVOJ.
Mirė Juozas Gurauskis.
Apysakaičių rašė jas, “Lie-, 

tuvos Žinių” bendradarbis 
Juozas Gurauskis pasimirė 
nuo džiovos. Tai bus dar vie
na vargo auka. Juk lietuvių 
literatų visų tokis likimas.

ŠAUKĖNAI (Kauno gub.) 
Jau bus kokia sąvaitė, kaip 
čia dega miškai. Daugiausia 
nuostolių turi Gelučių dvari
ninkas Janavičia, kuriam pu
sė jo miškų išdegė, taip-pat 
Šaukėnų Gorskiui išdegė 30 
dešimtinių ir Kurtovėnų Plio- 
teriui irgi nemažas plotas.

Ugnis prasidėjo nuo pade
gimo ir plėtėsi ačiū nepapra
stai sausumai, kuri gerokai 
pakenkė ir javams.

SKAPIŠKIS. Nuo gegužės 
1 d. čia atsidengėkrasossky
rius. Skapiškėnų laiškai ir 
laikraščiai nebesivalkios po 
svetimas pakampes. -

SUVALKAI. Valstiečių 
Bankui Suv. gub. priklauso 
jau šie dvarai: 1) Paširvintis, 
2) Ūdrija, 3) Straigiškiai, 4) 
Krikštanai, 5) Serijai, 6) Ci- 
sov’s, 7) Dzermeniškiai, 8) 
Gutta-Štabinska ir 9) pirmiau 
jau rusams išparceliuotas 
Sviatošinas; išviso 8694 de
šimtinės. Jei ta visa žemė 
Sviatošino dvaro pėdomis bū
tų išparceliuotą rusams pra
voslavams (sentikiams), tai 
Suvalkų gubernijoj umu lai
ku tokių žemvaldžių pasidau
gintų visa parapija, nes tiek 
užima ploto vidutinė mūsų 
parapija.

ALYTUS (Kalvarijos pa
vieto). Gegužės 16 d. buvo 
didelis gaisras. Sudegė 146 
gyvenamieji namai ir 149 klo
jimai ir tvartai. Gaisras pra
sidėjo apie pietus iš lentpiu- 
vės ir į 3 valandas sudegė be
veik visas miestelis.
VALKININKAI (Trakų pa

vieto)/ Labai prasiplatino 
daug vagių ir pradėjo labai \ 
arklius vogti, ne tiktai nak
timis, bet ir dienomis. Vagia 
arklius, kad ir prie žmonių ir 
joja. Daug kartų buvo taip 
atsitikę Valkininkuose, kad, 
matant, vagįs nujojo ir ne- 
pagavo.

KRETINGA (Telšių pav.). 
Čia neseniai atsirado nepa
prastas gydytojas. Paeina jis 
iš Plungiškių. Mokinosi ka- 
da-tai Rygoj fotografuoti, 
paskum nutarė gydytojauti. 
Gydo, taip sakant, hipnotiz
mu. Visų- pirma daro bandy
mus su tarnaite; kiti, maty
dami, kad nereikia vaistų, ir
gi pradeda gydytis. Gydo 
daugiausia merginas. Kre- 
tingiečiams reikėtų apsisau
goti____________________

Nepasivėlyk!
Tiktai ikiJ.5 d.liepos mė

nesio duosime dovanų kny
gutę “Lekcijos apie atskiri- 
mo ženklus” naujiems meti
niams skaitytojams. Sku
binkis užsirašyt “Laisvę” 
dabar, jei nori gaut taip 
brangią dovaną. Tik pirmas 
veikalas lietuvių kalboj apie 
atskirimo ženklus liko mūsų 
išleistas. Nepraleisk progos 
ir gauk jį.

“LAISVES” Adm.
242 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.
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—Gerą vakarą, Rožyte.
—Gerą, mama.
—Na kaip tu šiandien jau

tiesi?
—Neblogai.
—Ar nemisliji ženytis su 

Maikiu?
—Palauk dar, mama. Aš 

perjauna. Mokintis dar man 
laikas, o ne ženytis.

—Mokintis ir mokintis... 
Jau ir taip tu perdaug žinai. 
Tik vienas dalykas mane gąz- 
dina, kad tu su vyru nesugy
vensi.

—Kodėl ne, mama?
—Man rodos, kad jus ir 

plaukus vienas kitam nurau
tumėte.

—Kam raut, kad su plau
kais gražiau.

—Tu nesupranti, ką aš 
noriu pasakyt.

—Taigi sakyk, mama, taip, 
kad galėčiau suprast. Kas- 
gi gali žinoti tavo mintį.

—Zinai, tu labai eini prieš 
vyrus, o jie to neapkenčia.

—Klysti, mama; aš prieš 
vyrus niekad neeinu.

—Kaip ne? Tu visą laiką 
kalbėjai, kad moterims reikia 
suteikt lygias su vyrais tie
sas, o tas tai ir yra prieš 
vyrus.

—Visai ne, mama. Aš ne
sakau, kad moterims reikia 
suteikt didesnes tiesas—tik 
lygias. Jeigu tu išleistum 
du savo vaiku pasivaikščiot, 
argi tas padaryty bent vie
nam iš jų skriaudą? Juk ne
protinga ir žiauru būty vi
suomet leist vaikščiot tą pa
tį vaiką, o kitą laikyti nuo
latos uždarytą. Taip ir su 
tiesomis: jei vyrai kokias tu
ri, tos pačios turi priklausyti 
ir moterims.

—Aš taip ir kalbėjau dė
dei Stravickui, bet jis ir gir
dėt nenori. Tuoj man priki
šo, kad moteris nėra dalyva
vus tiek daug išradimuose, 
kaip vyrai. Paminėjo kokius- 
tai Edisonus, Miltonus, Na
poleonus, Shakespearus. “Ką 
moters gero padarė?” klausi
nėjo manęs, o aš ir nutilau, 
nes nėra ko sakyt.

—Reikėjo paklaust, kas 
tuos didvyrius pagimdė ir 
išauklėjo, jei ne moteris. Juk 
ne mašina būna meisterio 
ponu, o jis—jos. Nuo jo ga
bumo priklauso ir jos geru
mas.

—Tiek to, Rožyte, bet jis 
sako, kad moters nėra atli- 
kusios tokių didelių darby 
moksle, kaip vyrai.

—Suprantu, mama. Bet 
jis užmiršta, kad vos tik pu
sė šimto mėty praėjo nuo to 
laiko, kuomet moteris liko 
liuosiau įleidžiama į mokyk
lą. Dar ir dabar daugelyj ša
lių jų priima aprubežiuotą 
skaitlių arba visai nepriima. 
Vyrai gi nuo neatmenamų 
mėty lanko visokias mokyk
las. Reikia žinot, kad ne

Motinoms.
Didelis kūdikių skaitlius 

miršta nuo vasaros kaitrų. 
Vien tik kūdikio mylėjimas 
čia menkai gelbsti,—reikalin- 
giausis yra žinojimas, kaip jį 
užlaikyt vasaros laike.

“The Boston Traveler” pa
duoda šitokius patarimus mo
tinoms:

Moters labiausiai turi užsi- 
imt kūdikių prižiūrėjimu kar
ščių laike.

Pienas ir vanduo yra vie
nintelis maistas, kurį privalo 
gaut kiekvienas kūdikis, jau
nesnis šešiolikos mėnesių, pra
dedant nuo dabar iki rudens.

Saugokite, kad nebūty ne
švarumų jūsy kūdikio maiste.

Laikykite pieną kiek galint 
šaltesnį. Ledo skrynią užlai
kykite švariai. Jeigu jus ne
turite ledo, tai sumirkykite 
drabužio gabalą šaltam van
denyj ir apdėkite arba apriš- 
kite pieno bonką. Kelis sy
kius per dieną jį išmazgokite 
ir vėl apriškite.

Niekad nepadėk kūdikio 
pieno po pagalve ir nepalik 
bile kur toj bonkoj, iš kurios 
jis geria.

Būk užtikrinta, kad reikia 
nupirk t čystą pieną nuo šva
raus pieniaus ir laikyt jį šva
riai namuose.

Pirk pieną, tik bonkose 
esantį. Laikyk bonką visada 
užkimštą, kad ligas nešiojan
ti musė negalėtų jame išsi
maudyti.

Jaunus kūdikius reikia mai
tinti kas dvi valandi nuo to 
laiko, kada jie atsikelia ryte 
iki 10 valandos vakare, kada 
kūdikis turi būt paguldytas 
miegot.

Išmazgok kūdikio burną 
prieš penėsiant ir po penėji
mo.

Duok jam įvalias šalto—ne 
nuo ledo — vandens ir gana 
tyro oro.

Saugok jį nuo drėgnumo, 
ypač vakarais ir esant ne na
mie.

Išmali dyk kūdikį prieš gul
dysiant jį miegot.

Niekad nemaudyk šaltame 
vandenyj, nežiūrint kaip kar
štas oras nebūty.

Prileisk ganėtinai tyro oro 
į namą ir į kūdikio kambarį.
Karštose dienose vistiek ne- 

nuvilk nuo kūdikio vilnonių 
apatinių marškiniukų (be ran
kovių), nes jie apsaugoja nuo 
drėgnumo, nuo oro traukos ir 
kitokių oro permainų.

Nenužudyk kūdikį arba ne
padaryk iš jo suvytėlį, duo
dama jameyrupus ir visokius 
dėl miegojimo ir ramumo 
vaistus.

Kūdikio nuraminimas reiš
kia jo apsvaiginimą.

Neatidėk daktaro pakvie
timo iki paskutinės minutos. 
Daktaras paims mažesnę mo
kestį, negu graborius.

Neužkrauk ant kūdikio vi
sų drapanų, kiek tik turi na
mie. Padaryk taip, kad jo 
odą pasiektų dienos šviesa ir 
tyras oras.

Neleisk kiekvienam svečiui 
paimt tavo kūdikį, bučiuoti jį 
ir glausti prie savęs. Tas vis
kas neša mirtį tavo kūdikiui.

Neklausyk visokių patari
mų, kaip užlaikyti kūdikį, 
ypač atmesk visus patari
mus, kurie priešingi daktaro 
patarimams.

Neprileisk musių prie kū
dikio.

Taipgi neprileisk prie kūdi
kio daug žmonių.

Užtenka kiekvienai moti
nai žinot šitus patarimus, 
kad tūkstančius kūdikių iš
gelbėti nuo mirties ir silpnu
mo. Taigi vietoj girtuokliau
ti su kūmutėm ir pliaukšti 
tuščias pasakas arba apkalbi
nėti kitus, velyk imkite, mo
tinos, ir išsimokinkite virš- 

taip dar seniai, - moteris ne
turėjo tiesds.su svečiais kal
bėtis, nuogu veidu ant gat
vės pasirodyt. Protauti jai 
buvo uždrausta, ne tik tobu
linti savo mintį

—Kodėl taip?
—Tuomet kalbėjo ir dabar 

dar tūlose šalįse kalba, kad 
mokslas yra vyry dalyku, kad 
moteris pralaimės moteriš
kumą, mokyklą belankyda
ma, kad jos smegenįs neiš
neš mokslo sunkenybės. Bet 
vos tik moteris prasimušė į 
mokyklą, kaip tuoj ji pasiro
dė turinčia nemažesni gabu
mą, tobulumą ir jiegą moks
le. Daugelyj atsitikimų jos 
aplenkė vyrus.

• —Kalbi, Rožyte, kaip iš 
rago. Aš pati prisižiūrėjau, 
kad mergaitės geriau moki
nasi. Tik aš dar neesu gir
dėjus, kad nors viena - mote
ris pasaulyj būtų buvusi gar
siu prezidentu. Tas man sa
ko, kad jos silpnesnės už vy- 

I rus.
—Keista. Kaip jos gali 

likt garsiu prezidentu, kad 
net rinkti prezidentą joms 
draudžia ir jos neturi tiesos 
likt prezidentu? Jeigu tiek 
daug būty buvę motery pre- 

! zidentais, kiek vyry, tuomet 
į ir jos būty atsižymėjusios. 
Atsimink, kad ir tuose lai
kuose, kada mokyklos durįs 
buvo uždarytos moterims, 
kalbėjo,būk jos netinka mok
slui, o kaip tik atidarė jas, 
tuoj susilaukėme ponios Cu
rie, Onos Shaw, G. Eliot, G. 
Sands, Marės Proctor, Rožės 
Bonheur ir daugelio kitų, at
sižymėjusių moksle ir litera
tūroj motery.

—Vienok turčių tokių nė
ra motery tarpe, kaip Rocke
feller, Morgan ir kiti.

—Už tai, kad moters yra 
teisingesnės. Be to, dar tik 
60 mėty atgal moterims leis
ta liko turėti savastį. Pirma 
visas jos turtas priklausė tė
vams, o paskui—vyrui.

Visur pasakiai teisybę, 
dukrele, bet štai ant ko pa
gausiu: vyrai stipresni už 
moteris.

—Teisybę sakai, mama. 
Per mėty eiles jie dirbo to
kius darbus ir nešiojo tokius 
rūbus, buvo daugiau tyrame 
ore, kad jie, galy gale, liko 
stipresni. Bet stiprumą šian
dien įveikė protas. Žinoma, 
moters neeis kumsčiuotis ir 
nemokės $25 už sėdynę, kad 
matyt, kaip žmogus žmogui 
nosį sumuša, nes tai žvėrių 
darbas. Šiandien mandagu
mas ir teisybė užima žvėrišku
mo vietą. Jau niekas neužmu
ša silpnesnio be bausmės. Juk 
kūdikis silpnas, o ar tu už- 
muštum jį? Paisoma apie 
teisybę ir įstatymus, o ne 
apie spėką.

—Bravo,Rožyte! Jokis vy
ras negal tavęs už tai nupeikt.

nurodytus patarimus. Jūsų 
kūmučių patarimai greičiau 
užmuša kūdikį, o neišgydo. 
Tamsių kūmučių patari
mais ir savo nežinojimu žu
dote jus tūkstančius kūdikių. 
Darykite ką-nors, kad atsi
kratyt nuo kvailysčių ir tam
sumo, kurie žudo jūsų myli
mus vaikučius. Nežudykite 
savo vaikų!

Šeimynos ardy= 
mas.

Ar tu dar pažįsti sa
vo motiną?

Gal, tokis klausimas skai
tytojui išrodo keistu.

Bet ištikrųjų apsvarstyk, 
pagalvok, ar tu pažįsti savo 
motiną.

Sakysi: “Taip”.
Teisybę sakai, jei tavo mo

tina randasi viename name 
ir viename mieste su tavim, 
arba jei ją matei sąvaitė, 
mėnuo, metai ar dveji atgal.

Bet jei tavo motina gyve
na kitame mieste, į kur tu 
seniai besilankiai, jei ji gy
vena kitoj šalyj, iš kur tu ke
li metai atgal išvažiavai—ar 
užtikrintas esi, kad, ją pa
matęs, nepaabejotum? Jei 
pamatytum ant gatvės kam
po nuskurusią, sumenkėju
sią senelę, ar galėtum kiek
vieną sykį tikrinti,-jog tai ne 
tavo motina? Mums rodos, 
kad tikrinti galėtum tik tuo
met, jei susirašinėji su moti
na ir žinai, kad ji vis ten pat 
gyvena. Tūkstančiai žmonių 
priversti yra važinėtis iš mie
sto į miestą, iš šalies į šalį, 
jieškodami uždarbio, ir per 
daugelį metų nemato savo 
motinų. Jei pasitaiko kada 
motinai su vaiku susitikt ne
tikėtoj vietoj, tankiausiai 
vienas kito nepažįsta.

Civilizacija neišrovė iš mo
tinų širdies meilės link savo 
vaikų, vienok ta pati civiliza
cija nesuteikia dar progos 
motinai rastis arti savo my
limų vaikų. Dabartinis su
rėdymas išblaško jos kūdi
kius į visas šalis ir palieka 
beviltę motiną ilgėtis ir ver
kti.

Ne tūkstančiai, o milijo
nai yra tokių motinų, kurių 
vaikai ne iš noro, o dėl prie
vartos, nepažįsta.

£

Kada žmogus pasęsta, jis 
netaip skubiai mainosi, todėl 
bent per tūlą laiką tu gali 
atsiminti savo motinos išveiz- 
dą. Bet tik per tūlą laiką.

Vienok atsisėsk ir pagal
vok, ar tave pažįsta tavo 
motina. Greičiausiai tu nuo 
jos prasišalinai, dar jaunas 
būdamas. Metai tave grei
tai maino. Už 5, 8 ar 10 me
tų tu taip persimainiai, kad 
nemačiusieji tavęs per tą 
laiką nepažįsta.. Taigi ir ta 
motina, kuri tave pagimdė 
ir išauklėjo, tavęs jau nepa
žįsta.

Tu turėjai išeit į pasaulį 
j ieškot sau pragyvenimo. Tu 
kartais taip pavargęs, kad 
laiško jai neparašai. Tavo 
rūpesčiai užmuša tavyj at
mintį.

O tavo senelė motina ne
retai dūsauja, siauroj grįte- 
lėj ir mano: “Kasžin kaip 
dabar mano sūnelis (arba 
dukrelė) išrodo?” 

Čia galima tavęs užklaus
ti : Ar tu pažįsti savo tėvą? 
ar pažįsti savo brolius ir se
seris? Tų, kurie gimė po ta
vo išėjimo “duonos jieškot į 
pasaulį”, ir matyt nematei. 
Tie, kuriuos tu matei, taipgi 
išėjo “duonos jieškot į pa
saulį,” išaugo, persimainė— 
ir tu, susitikęs ant gatvės, 
nepažintum jų. Tu jauti ar

ba girdėjai,kad turi kur-nors 
pasaulyj giminių, bet kaip 
jie išrodo, kur jie—tankiau
siai nežinai.

* *

Toliau galima tavęs už
klausti, jei esi vedęs, ar pa
žįsti savo pačią ir vaikus? Jei 
esi moteris, ar pažįsti savo 
vyrą? Kiek tai tūkstančių 
porų be policijos, be teismo 
ir susipykimo, o po karštų 
bučkių ir skaudinančio širdį 
atsisveikinimo turi persiskir
ti su viltimi, kad mažu laimė 
vėl kada-nors suves į krū
vą! Persiskiria todėl, kad 
priversti yra keliauti į platų 
pasaulį duonos jieškot. Ir 
kaip tada gali vienas kitą 
kontroliuoti ir kiekvienoj ne
laimėj vienas kitam padėt? 
Kas gali užtikrinti, kad k a - 
d a nors prisieis dar susi
tikt? Tik policijos knygose 
lieka užrašyta, kad ta ar ki
ta pora yra ženoti, o kaip jie 
gali krūvoj gyventi, to nė 
policijos, nė bažnyčios įstaty
mai neparodo.

Ir ar drįs dar kas tvirtinti, 
kad dabartinis surėdymas 
neardo šeimynos iš-pat jos 
šaknų?

Kaip valgyt?
Kol maistas pasidaro vei

kiančiu žmogaus kūne, jis tu
ri pereit žinomą aparatą, kad 
chemiškai persidirbt. Ne vi
sų maisto aparato dalių dar
bas ir medegos yra vienokios. 
Daleiskime, seilės randasi tik 
burnoj. Pilvas turi kitokias 
rūgštis, negu žarnos. Jei no
rima, kad maistas liktų atsa
kančiai prirengtas kūnui, jį 
reikia gerai perleist per visą 
maisto aparatą. Žarnos, pil
vas ir kitos dalįs veikia au
tomatiškai, nuo mūsų noro 
neprigulmingai. Įvykus jų 
■nenormališkumui,reikia krei
ptis į daktarą. •

Maisto formiškas ir che
miškas persidirbimas jau pra
sideda burnoj. Tik burna tu
ri įrankį (dantis) maisto su- 
smulkinimui į vidutikiškus 
gabalėlius. Kitos maisto apa
rato dalįs yra persilpnos su
malt dideles ir kietas maisto 
dalis. Jei nesumaltas mais
tas papuola į vidurius, jis 
juos pavargina ir neatneša 
reikalingos naudos. Tuo la
biau, kad chemiškai jis nėra 
prirengtas viduriams,nes ne
gauna ganėtinai seilių. O to
kių chemiškų ypatybių kitos 
maisto aparato dalįs neturi, 
kokias turi burna-seilės.

Jei nenori, kad vidurius 
skaudėtų; jei nori, kad jie 
lengvai priimtų ir perdirbtų 
reikalingą kūno palaikymui 
daugumą maisto; jei tau mai
stas nėra tiek pigus, kad ga
lėtum jį bereikalingai nu
mest, — tai kiekvieną valgį 
gerai sukramtyk ir duok per
mirkti seilėse, o tik tuomet 
nuryk. Kas taip nedaro, tas 
ir maistą bereikalingai nu
meta ir dar daktarams dide
les pinigų sumas išmoka.

Svarbiausis gyvasties ir 
sveikatos palaikytojas yra 
oras, o antras iš eilės yra 
maistas.

Maž-daug atsakančiai mai
stas liks sumaltas, kada jį 
perkąsi dantimis bent 25 sy
kius. Taigi kiekvieną kąsnį 
kramtyk apie tiek sykių. Vie
nok jei maistas kietas ir sau
sas, tuomet neprošalį kram
tyt kąsnį bent 32 sykiu.

Kitas svarbus dalykas yra, 
kaip pradėt valgyt.

Seniau buvo pripažinta, kad 
labai gerai pirma valgio iš
gerti stiklą degtinės. Mat, 
jau nuo senų laikų liko patė- 
myta, kad alkoholis greitai 
suerzina maisto takus ir spar
čiai bėga per žmogaus kūną. 
Taigi, kad suerzinti maisto

Kalbantis šuo.
Buvo laikraščiuose rašyta, 

kad pana Ebers Berlyne tu
rinti kalbantį šunį. Jis galįs 
ištarti žodžius:—“Don”, “ha- 
ben”, “ruhe”, “hunger”, “Ha- 
berland”, “Ebers”, “gut”, 
“schlecht”, mehr”. Nieko ta
me, kad jis gali ištarti tuos 
9 žodžius, bet sakoma, jog jis 
ir suprantąs juos. Apie tai 
galima abejot, nes daugelis 
paukščių pamėgdžioja žmo
gaus balsą, vienok nežino, ką 
tie žodžiai reiškia.

Skaitytojas mato, kad visi 
9 žodžiai turi maž-daug pa
našų skambėjimą ir panašų 
į šuns lojimą. Kada klausy
tojas mano, jog tuos žodžius 
šuo taria, tai paprastas jo 
vampsėjimas gali išrodyti žo
džiais.

Vargiai kas gali tikėti,kad 
šuo kada kalbės. Svarbiau
sia, kad pirma žodis turi už
gimti omenyj, kol gali jį iš
tarti. Ir jokia mintis jūsų 
galvoj neužgims be žodžių 
bėgimo omenyj. Jus galite 
tai ištirti patįs ant savęs. 
Atsisėskite ir mislykite apie 
ka-nors. Tik gerai tėmykite 
į minties bėgį ir tuoj pagau
site, kad pirma žodžiai gim
sta omenyj, o pagal juos te
ka mintis. Jeigu nesudėsite 
žodžių savo omenyj, tai jo
kios minties neatsiras jame. 
Taigi męs protaujame pagal 
žodžius. Be žodžių męs netu
rime minties, o tik paprastus 
jausmus, kokiais yra baimė, 
nusiminimas ir t. t. Gimusie
ji nebiliais labai keistai mums 
išrodo per visą jų amžių. Ga
lima tikėti, kad jų suprati
mas apie viską yra kur-kas 
skirtingesnis nuo mūsų. Vie
nok-jų supratimas yra gero
kai augštesnis už gyvulių, 
nes jie gavo žodžių veikimo 
dovaną nuo žmogaus-moti- 
nos. Jie tik ištarti nemoka, 
o jų galvoj visgi dirba žo
džiai, nors ne taip veikliai, 
kaip pas kalbančius. Taigi 
nebilių mintįs yra žemos, su
lyginant su kalbančiųjų.
Gyvuliai turi įprastus jau

smus baimės, nusiminimo, 
skonio ir t. t., bet jie negali 
kalbėt, t. y. neturi žodžių, 
per tai jie neturi minties. Ne
turint minties, jie negali sprę
sti apie gerą ir blogą, teisin
gą ir klaidingą, neturi jokių 
idėjų.

Jeigu jau žmonės tveria 
žodžiais mintį, tai kuo dides
nį žodžių skaitlių kas žino, 
tuo plačiau jis gali mąstyti—

ir tuo daugiau gali išgalvoti.
Senovėj žmonės labai ma

žai žodžių turėjo. Ir kuo to
lyn eisime į senovę, tuo ma
žyn atrasime žodžių pas žmo
nes. Juk iš dabartinio vokiš
kos ir angliškos kalbos žody
no padarytum 10 pilny loty
niškai ir senovės graikiškų 
žodynų. Sykiu su tuo paim
kime žmonių mintį. Kuo to
lyn eisime į senovę, tuo silp
nesnę atrasime žmogaus min
tį. Veltui būty privadžiot 
pavyzdžius, nes jy perdaug 
ir visi gali juos matyt.

Mat, žmogus turi kelias to
kias ypatybes, kokių gyvu
liai neturi: žmogus gali juok
tis, kiti gyvūnai—ne. Žmo
gus gali juoktis daugiau ar 
mažiau. Jis ir kalbėti gali 
daugiau ar mažiau. Jeigu 
jau jis turi ypatybę kalbėt, 
tai nesunku jam nuolatos pa- 
daugint savo kalbos žodžius, 
kad aiškiau duot veikt min
čiai.

Tas žmogus, kuris mažai 
žodžių žino, prastai ir manyt 
gali, mažai ir supranta. * Mo
kinkis daugiau žodžių!

J. Kuolas.

aparatą ir pagreitinti maisto 
chemišką persidirbimą, bu
vo ir dar yra tūlų žmonių 
vartojamas alkoholis. Pasta
rųjų gi laikų medicinos išti
ri mai parodė, kad alkoholis, 
nors ir labai greitai perbėga 
per organizmą, skaudžiai nu
silpnina muskulus, nervus ir 
kitas kūno dalis. Maisto ta
kai po alkoholio vartojimo 
dar labiau lieka neveiklus. 
Nestebėtina, kad girtuokliai 
ar tai prastai valgo, ar visai 
valgyt negali, kol neišgeria 
alkoholio. Tuo sykiu jis lyg 
padaro kelią maistui, bet pri
imtoji į vidurius medega ten 
sustoja arba visai lėtai ją nai
kina nuvarginti maisto takai.

Taigi panašus maistui ke
lio praskinimas yra blėdin- 
gas.

Kiti vėl pradeda valgyti 
prastesnius valgius, o geres
nius laiko užbaigimui.

Ir šitokis valgymo būdas 
nėra geras. Geresnis valgis 
turi būt priimtas pradžioj, 
nes jis labiau suerzina apeti
tą, t. y. maisto aparatą, ku
ris paskui lengvai priima ir 
perdirba prastesnį valgį.
Jei kas mėgsta gardžiai už

baigt, gali turėt valgio pa
baigai ką nors saldaus.

P. Baublys.

Vaikų sandelis.
Ar jus žinote, kur randasi 

vaikų sandėlis, t. y. tokia 
vieta, kur vaikai laikomi su
kimšti, kaip kokie tavorai?

Manome, žinote arba bent 
girdėjote. Tokiomis vieto
mis yra visokie azylum’ai, 
prieglaudų namai, vaikų in
stitutai.

Pinigų darytojai, ponai 
Morganai, Carnegies,' Rocke- 
felleriai ir jiems panašus, pa
ima į dirbtuves ir kasyklas 
kūdikių tėvus, išspaudžia iš 
jų spėkas ir sveikatą, nuva
ro į kapus be laiko, o paskui 
steigia visokias prieglaudas 
jų kūdikiams. Čia, mat, yra 
proga turčiams pasirodyt, 
kad jie užsiima labdaryste. 
Taip sakant, pirma nužudo 
tėvus, o paskui įmeta kūdikį 
į sandėlį prie daugelio nelai
mingų vaikų. Juk tai yra iš
mestas kaulas darbininkų 
klesai už jos pasišventimą 
akauti savo jiegas ir protą 
pasaulio turtų tvėrimui.

Nueikite į prieglaudos na
mus ir persitikrįsite, kokiose 
aplinkybėse gyvena ten vai-* 
kai. Jie be namų; jie neži
no, kas yra šeimyna ir laimė 
joje. Jie neturi tėviškos prie
glaudos ir meilės, o tūno šal
tame sandėlyj tie gyvi su
tvėrimai.

Jei sykį kūdikis pralaimė
jo savo tėvus ir namus, jam 
turi būt atrasti kiti namai ir 
tėvai. Ir taip vadinamieji lab
dariai neturėtų statyt sandė
lius vaikams, kaip yra stato
mi sandėliai kumpiams. Žmo
gus nėra kumpis ir neturi 
būt įmestas į sandėlį tūnot. 
Kūdikis privalo turėt laisvę 
ir progą tobulinti savo indi
viduališkumą. Jis privalo vi
suomet turėt tėvus ir šeimy
niškoj tvarkoj vedamą butą. 
Jei piniguočiai išplėšia iš kū
dikio rankų jo tėvus, jie 
privalo ir turi būt priversti 
atrast jam kitus tėvus ir na
mus.

Labdarystė, apsireiškianti 
sandėlių statyme ir užlaiky
me, turėtų būt nubausta.

K. Stulpinas.

APSIRIKTA.
Mieste M., Mass., kunigas 

po nepasekmingo parapijos 
mitingo, t. y. po nepavykime 
vyskupui aprašyt bažnyčią, 
pamokslą sakydamas, šitaip 
išsireiškė: “Atleisk man, Vieš
patie, jei aš neatlikau gerai 
savo užduoties, nes tu mane 
leidai ganyt aveles, o aš at
radau kiaules”.

tiesds.su
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(Tąsa.)
OKĖ FEODALIZMO GADYNĖJ.

. Vienok męs turime palikt Rytus ir 
pereiti prie peržiūrėjimo ūkės išsivystymo 
Europoj. Germany tautos, pusiau barba
riškosios giminės, vedusios tada dar no
madų gyvenimą, užkariavo Rymą. Tie
sa, reikia patėmyti, kad nekurios jy tar
navo Rymo kariumenėj. Ant puolusio ga
lingojo Rymo griuvėsiy, o tikriau, dabar
tinėj Francūzijoj ir Vokietijos provincijo
se, tie pusiau barbarai, tarnaujanti Rymo 
kariumenėj,-uždėjo naujus kultūros cent
rus, kurie pritraukė prie savęs daugelį se
novinės kultūros elementy. Ta nauja, su
maišyto tipo kultūra stovėjo daugelyj at- 
vėjy žemiau senovinio Rymo kultūros, bu
vo šiurkštesnė už aną, bet vieną turėjo 
gerą pusę, kuria ji skyrėsi nuo Rymo ū- 
kės: jai buvo nežinoma senovinė 
vergija.

Rymo vergija buvo palaidota po Ry
mo griuvėsiais, ir tas faktas, kad jos puo
limas įvyko po didžiojo kelty-germany 
giminiy užplūdimo ant Rymo valstybės, 
pasidarė svarbiu naujos ir daugiau augš- 
tos ūkės formos išsivystymo faktorium. 
Tiesa, išpradžių plačioj Germaniškoj val
stybėj, apimančioj išdalies ir dabartinę 
Francūziją, susidėjo tokios ūkės formos, 
kokias męs matėm pas senovinius kultū
ringus žmones. Čia susidėjo kaimo ben
drijos, susitvėrusios iš atskirų save aprū- 
pinančiy ūkės vienučiy, o drauge su tuom 
atsirado atsakančios tvirtovės ir valdybos. 
Atskiri viršininkai arba vadai ėmė ant sa
vęs apginimą kaimo bendrijy ir pavidale 
užmokesčio už savo tarnystę—už apgini
mą ūkininkų nuo plėšikų užpuolimo ir pri
spaudimo iš šalies kitų vady—jie naudo
josi dėl jy kaimo gyventojy atidirbimu. 
Tokiy vady turtas nuolatos augo. Pas juos 
atliekami įvairiausi darbai ir amatai. Vie
nok tie amatninkai nebuvo vergais; • jie 
turėdavo atlikti nekurtas priedermes. Bet 
-jokios už darbą mokesties nebuvo, kaip 
nebuvo tavory kainos, pelno ant kapitalo 
ir nuomos mokesties dabartiniam to žo
džio supratime. Buvo žinomos tik tar
nystės priedermės, kurty išpildymas buvo 
priverstinas ar tai užkariautojo naudai, 
ar tai organizacijos apginimui.

Vienok ta ūkės forma nelieka viena
tine. Pirmutinė ūkė buvo siaura, t.y. vi
si produktai buvo išdirbami tik suvartoji
mui ir beveik nieko nebuvo padirbama 
mainui ar pardavimui. Bet išpalengvo 
siauras ūkės charakterius pradeda išnyk
ti. Nekurie puošimosi daiktai, išdirbami 
turtinguos priejūriniuos miestuos, gulin- 
čiuos aplik Viduržemines jūres, labiau pra
siplatino ir pastojo maino vaizbos objek
tais. Geresniam apsiginimui ne tik nuo 
svetimy šalių priešų, bet ir nuo kaimyniš- 
ky aplink išmėtytų pilių, pradeda apvesti 
miestus sienomis. Kaipo prekyvietės cent
rai, miestai naudojasi tūlomis privilegijo
mis, iš kurty visados pirmą vietą užėmė 
naudojimasis pilna laisve; miestelėnas ne
buvo priverstas išpildyti kokias-nors dvar
ponių priedermes už miesto sienų; mieste 
nebuvo daugiau vergų.

Kartu su miestų išsivystymu į juos 
vis daugiau ir daugiau pradėjo rinktis bau
džiauninkų, kurie pirma dirbo pas dvar
ponius. Mieste jie pastoja savistoviais 
amatninkais. Tokiu būdu miestai darosi 
laisvo amato centrais. Apsiginimui nuo 
visokių priespaudy amatninkai pradeda 
tvertis į ypatingas sąjungas. Šiuo keliu 
įvyko pirmutinės sąjungų formos, kurios 
mums žinomos po vardu cechų. Pir
moj išsivystymo stadijoj cechai buvo pasi
priešinimo organizacijomis, susidedančio
mis vien tik iš laisvų amatninky darbi
ninkų. Tik nereikia sumaišyti pirmutinę 
amato formą su paskesnių jo išsivystymo 
laipsniu, kada tavorai darosi vien tik par
davimui. Amatninkas padaro pas save 
produktus iš žalios medegos, suteikiamos 
jam užsakytoju, arba dirba namuose pas 
patį užsakytoją. Išdirbimas daiktų par
davimui apsireiškė vėliaus. Sutvirtėjus 
cechams, amatninkai, ačiū užsakymų pa- 
sididinimui, pradėjo imti sau pagelbinin- 
kus. Taip amatninky ir mokinių (pagel- 
bininkų) nebuvo skirtumo; jaunas mo- 

- kinys tuoj pastoja savistoviu amatnin- 
ku, kaip'tik pramoksta; mokiniu jis būna 
labai trumpą laiką.

Vienok cechą išsivystymas neapsisto- 
ja šioj stadijoj. Cechiniai meisteriai pra
deda užimti privilegijuotas vietas mieste. 
Jų padėjimas geri naši; jie monopolizuoja 
tiesą nešioti meisterio vardą: mokinys, 
pabaigęs mokslą, negali vadintis meiste
riu. Tarp meisterio ir mokinių atsiranda

luomą kaipo pagelbininky, kurie ilgą lai
ką skaitosi kaipo meisterio šeimynos na
riai. Uždarbis, kurį jie gauna, yra tik kaip 
ir priedas prie pragyvenimo,—kambarys, 
valgis,—ką jie gauna nuo meisterio.

(Toliau bus).

Tarptautiški žodžiai.
Al tinas, taip vadina rusai 3 ka

peikas.
Ambasadorius, pasiuntinis arba 

ministeris; tarnas; valstybės siunčia savo 
ambasadorius į kitas valstybes, kad jie 
tarnautų savo valstybės ateiviams ir ves- 
ty reikalus su svetimos valstybės valdžia. 
Daugelyj šaliy ambasadoriais vadinasi tar
nai, dirbanti darbo davimo biuruose.

A m b i 1 o g i j a, mokėjimas taip kal
bėt, kad dvejopai galima suprasti mintį.

Ambilogiškas, dvejopai supran
tamas; neaiškus.

Ambicija, kada rymiečiai norėjo 
būt išrinkti, tai jy kandidatai ėjo apie 
Rymą, rinkdami balsus, taigi ambicija reiš
kė ėjimą aplink arba jieškojimą sau nau
dos. Mūsų dienose ambicija reiškia troš
kimą pagirimo, paguodonės, nuolankumo; 
savęs branginimas.

A m b i c i j i n i s, save branginantis; 
sau garbės ir paguodonės jieškantis.

Ambonas, pailga duobė; bažny
čiose yra tokis pailgas kubilas, į kurį lipa 
kunigas pamokslą sakyt, — tokis kubilas 
vadinasi ambonų.

Ambulancas, skrajojantis arba 
besikilnojantis ligonbutis; ligonbučio ve
žimas, kuriame skubiai atveža ligonius.

Ambulantas, vaikščiotojasiš vie
tos į vietą.

A m b u 1 a c i j a, vaikščiojimas iš vie
tos į vietą.

Amen, lai taip būna; lai taip lieka; 
tikrai; žodis, vartojamas tankiausiai mal
dų pabaigoj.

Ameri konizmas, mylėjimas A- 
merikos; pripažinimas, kad Amerika yra 
geriausia šalis; jos piliečių prisirišimas 
prie savo šalies.

Animalizuoti, padaryti gyvuliš
ku; suteikti gyvulio gyvastį.

Animacija, atgaivinimas, veiklu
mas.

Anonimiškas, bevardis; nepasira
šytas; laiškas parašytas arba veikalas iš
leistas, kur nėra pasirašyta vardas auto
riaus.

Ko liūdi, berželi?...
—Ko liūdi, berželi, ko liūdi? 
Ko verki nuleidęs šakas? 
Kam svira žalieji lapeliai? 
Kam varvina šaltas rasas?

—Aš beržas vis verksiu, liūdesiu... 
Dėlto, kad aš verkti turtu...
Aš silpnas, sviruoklis, verkėjas, 
Su paukščiais giedot negaliu...

—Ar auštantis rytas nelinksmin, 
Ar gaila naktinės tamsos?...
Ko verki, berželi baltasis,
Ar ilgias lapeliai šviesos?

—Nors aušta ir saulė jau teka, 
Bet liūdno manęs neramįs... 
Diena nors ir būtų gražiausia 
Verkėjo šaky negaivįs...

—Neverk, sviruoneli jaunutis; 
Jau greitai saulutė tekės!
Bus linksmu, gražu ir malonu, 
Iš džiaugsmo lapeliai mirgės!

—Likimas nuo miško atskyrė, 
Pertai turiu kęsti sunkiau... 
Čia saulė džiovina dirvonus, 
Aš vystu kas diena didžiau!...

—Klausykis: gegutė kukuoja; 
Atskridus ir tau užkukuos!
Pakils toks mažutis vėjai is 
Ir tavo šakytes linguos!

Gegutė nenor man kukuoti, 
Nemėgsta sviruoklių šakų; 
Kada pasitaikįs atlėkti, 
Kukuos ji ant medžių kitų... 
Čia vėjai po tyrlaukius laksto, 
Man drasko žalius lapelius... 
Aš liūdžiu... kad miškas vilioju 
Gražiuosius visus paukštelius...

t Ten čiulba ir gieda linksmiausiai, 
O man tiktai krankia varnai...
Ir šakos man lūžta nuo vėjy... 
Ir graužia lapus kirminai...
Aš verksiu, liūdesiu vis vienas, 
Kol plieno kirvis nepakirs... 
Kol gyvasties jausmą turėsiu... 
Kol kūnas nubalęs nemirs... 
Ilgu man ant svieto gyventi, 
Kad kas-nors pakirstų greičiau... 
Nereiktų ilgėjimo kęsti...
Numirus gal būty geriau.

Jovaras.

Motinų klaida. APIE DARBUS.
Jau skaitytojas girdėjo, 

kaip negerai atsiliepia ant 
šeimyniško gyvenimo vaiki
nų neprirengirnas į jį ir mo
tinų noras sulaikyt juos nuo 
apsivedimo. Dukteris jos 
stengiasi išleist greičiau už 
vyry, vienok ir tai bandoma 
sulaikyt daugelyj atvejų,kad 
neištekėtų, kaip sakoma, per- 
jaunos- Reta motina pasa
kys, kad ji sutiktų išleist sa
vo dukterį už vyro bile kada, 
jei tik pasitaikys pastarajai 
surast atliepiančios meilės 
vaikiną. Netoli visos tvir
tina, jog jos duktė dar per- 
jauna, jog ji botagu pavai
šintų savo dukterį, jeigu toji 
jaunuose metuose nuspręstų 
ištekėt.

Nesunku suprasti, kodėl 
motinos taip daro. Jos yra 
motinos, o kiekvieno sutvė
rimo motina myli savo vai
kus. Jos yra patyrusios, kiek 
spėkų ir gabumo reikia šei
myniško gyvenimo vedimui 
ir namų užlaikymui. Pačios, 
motinos, tvarkdarės ir dar
bininkės pareigos lieka už
kraunamos ant moters po 
ištekėjimo. Sunkios yra tai 
pareigos. Subrendusiai mo
teriai jas išpildyt lengviau, 
negu visai jaunai, todėl mo
tinos ir geidžia, kad jų duk
ters ištekėtų tik po 20 metų 
arba ir vėliau.

Ypač tos motinos, kurių 
šeimyniškas gyvenimas ne
buvo saldus, o buvo pripildy
tas nepasisekimų ir kartu
mo, stengiasi sulaikyt savo 
dukteris nuo ištekėjimo kaip 
galint ilgiau.

Vienok ne visuomet moti
nų geri norai turi geras pa
sekmes.

Meilė yra tokis dalykas, 
kuris ne visuomet gali būt 
pakviestas. Ji kartais at- 
skrysta tokioj minu toj, kada 
jos visai nejaukiai, o kartais 
širdingiausis troškimas jos 
nemasina. Jeigu tikrosios 
meilės dievaitė apsilankė, 
nepraleisk jos pro šalį,nes ne
žinai, ar sugrįžš ji kada-nors.

Kol mergina jauna, ji gy
va, graži. O prie gyvumo ir 
grožio kiekvienas vaikinas 
yra linkęs. Tiesa, kiti tikri
na, kad jie nežiūri į gražu
mą ir gyvumą, o tik į pro
tingumą. Vargiai tokių yra. 
Mat, tūli žmonės mėgsta me
luot sau ir kitiems. Atves
kite jam ir protingiausią au
stralietę, jis jos neves, arba 
apsivedęs gėdįsis su ja išeit 
ir žvalgysis apie gražesnes 
moteris. Lai tik ji nebus ga
na gyva ir rangi, lai tik iš 
tos priežasties įvyks betvar
kė ir apsileidimas namuose, 
tuoj jis prabils apie teismą, 
kur galima persiskirt, nors 
čia ir labai protinga būtų jo 
žmona. Tik tuomet moteris 
pilnai patinka protingam vy
rui, kada ji yra nors viduti
niškai graži, gyva ir protau
janti. Šitos ypatybės nyks
ta pas moterį, jai sęstant. 
Bot sykiu sęsta ir vyras; jis 
lieka rimtesnis.

Vienok tame laike, kada 
vaikinas įieško meilės, jis 
įieško ir gražumo, ir gyvu
mo, ir protiško miklumo. 
Šitomis ypatybėmis ypač jau
nos merginos apdovanotos. 
Todėl tankiausiai joms pa
rankiau sau vaikiną išsirinkt 
ir ištekėt jaunuose metuose.

Vaikinai šalinasi nuo sen
mergių, nes jų protas jau ne
veiklus, beveik nepermaino
mas, gražumas ir gyvumas 
išnykę. Senesnių metų mer
gina jau turi eit už bile ko
kio vaikino, nors ji jo nemy
lėtų. O čia tai daugiausiai 
nelaimių. Taigi motinos, ver
čiančios savo dukteris nusen- 
ti, daro joms blogą.

Apsivedimas yra rizikavi
mas: išlošti laimę, arba ne
laimę. Jaunesni metai mer
ginai tankiau siūlija pirmą
ją, o senesni pastarąją.

Pati gamta stumia moterį 
turėti savo butą, savo šeimy
ną. Tankiausiai moteris, gy
venanti skurdžiai savo bute, 
su savo šeimyna, daug sykių 
laimingiau jaučiasi, negu be- 
sibastančios tai šen, tai ten 
senmergės.

Ir labai klysta tos motinos, 
kurios stabdo savo jaunų duk
terų ištekėjimą.

Marė Vaitėkaitienė.

Garfield, Utah.
Miestas šis nedidelis, bet 

yra jame 3 didelės dirbtuvės. 
Visose išdirba auksą. Dvi tar
nauja malūnais, kur mala 
auksinius akmenis, o trečioj 
tarpina auksą. Tarpini mo 
dirbtuvėj moka darbininkui
1 dol. 75c., 2 dol., 2 dol. 25c., 
ir 2 dol. 50c. į dieną, o ma
lūnuose paprastas darbinin
kas gauna 2 dol. 50c. ir 2 dol. 
75c., o amatninkai — 3 dol., 
3 dol. 50c. ir 3 dol. 75c. Dar
bą kartais visai lengva gaut, 
o kartais ir sunku. Pragyve
nimas vienam žmogui į mė
nesį atsieina 25 ar 20 dol. 
Lietuvių tik 5 esame.

Wm. Boozas.
Nashua, N. II.

Lietuvių čia yra apie 1200. 
400 lietuvių dirba apklodžių 
ir audeklų audinyčioj. Antroj 
audinyčioj tik įvairius audek
lus audžia. Dirba jose audė
jai, verpėjai, dažytojai ir 1.1. 
Apart auclinyčių, yra 2 čeve- 
rykų dirbtuvės, 2 popieros,
2 didelės dailydžių (stalernės) 
dirbtuvės ir kelios mažos ir 
keletas įvairių mažų dirbtu
vėlių. Darbininkai šiame mie
ste uždirba nedaugiau 11-kos 
ir nemažiau 6-ių dolerių į są- 
vaitę. Dirba netoli visi po 11 
valandų į dieną. Pragyveni
mas nepigus.

Stasys J. Zapėnas.
So. Superior, Wise.

Šiame miestelyj yra 3 dirb
tuvės: kėdžių, skrynių ir plie
no. Kedinėje dirba apie 
200 žmonių, plieninėj —100, 
o skryninėj 25. Dirba po 10 
vai. į dieną. Plieninėj ma
žiausia alga 1 dol. 75c., di
džiausia 2 dol. ir 2 dol. 25c. 
į dieną. Už išmokinimą ama
to nereikia mokėt, o dar už
moka pagal darbo vertę. Bu
tas ir maistas atsieina 4 dol. 
į sąvaitę. A. Dambro.

Grand Rapids, Mich.
Rakandų dirbtuvėse strei

kas dar vis traukiasi, todėl 
patartina nevažiuot į čia dar
bo jieškot. J. Bulota.

Korespondencijos
Springfield, Ill.

Birželio 4 d. pas vieną var
gingą šeimyną buvo krikšty
nos. Net muzikantas grieže 
(Oi, oi! Red.) Visi šoko ir 
svaiginančiais gėrimais link
sminos, kol pervirš perdėjo. 
Paskui pakilo peštynės, išė
jo ant gatvės ir skaldėsi žan
dus. Net tūlos moters tos 
pirties ragavo. Pribuvo poli
cija tvarkos daryti. Nekurie 
iš peštukų vadinas apsišvie
tusiais. Tokiem labai nepri
tiktų sykiu su girtuokliais 
žandus ir nosis daužyti.

Mažas Velnukas.
Forest City, Pa.

Miestelis šis nedidelis. Krau- 
tuvninkų yra visokių, tik mė- 
sinyčios dar vienos lietuviš
kos reikėtų. Daugelis žmo
nelių perka pas žydelius. Vie
na lietuviška mėsinyčia yra; 
matosi, kad dar ir kita gale- 
tų gerai pragyventi. Karče
mų yra 12 ir visos gerai gy
vena. Našlės mergaitė.

New York, N. Y.
12 birž. d. viena lietuvaitė 

pajuto ant gatvės, kad jau 
nėra pinigų prie jos kojos. 
Mat, nešiojosi vargšė 55 dol. 
kokiame-tai skarulyj prie ko
jos prisirišusi. Tai geras pa
mokinimas visoms moterims, 
kad nenešiotų taip prastose 
vietose pinigų. M. B.

Clinton, Ind.
Lietuvių čia yra apie 40 šei

mynų. Turi jie L.S.D. ir Šy. 
Kaz. pašalpos draugijas. Taip
gi yra S.L.A., T.M.D. ir bu
vo L.S.S. kuopos. Socijalis- 
tai, turbūt, pailso, nes nie
ko apie juos negirdėt. Dar 
randasi ir kooperacija, kuri 
turi, kaip girdėjau, apie 19 
narių ir 300 dolerių turto.

Čionykščiai lietuviai ir va
saros laike rengia balius sa
lėse, nes laukuose nevalia 
alaus pardavinėti, o be io 
mūsų lietuviai nemoka link
smintis. Dar vyrų yra viso
kių, o jau motinėlės su savo 
dukrelėmis ir pasirodyt ne
nori į balių, jei alaus nėra.

A. Vargdienėlis.

LAIŠKAI Į REDAKCIJĄ.

I.
Gerbiamas Redaktoriau:—

Sulyg “Laisvės” vardu 
sprendžiu, kad ir man bus 
leista prabilti į daromus man 
užmetinėjimus Jūsų garbin
gojo laikraščio No. 11.

Tūlas K. Sagaitis (ar tik 
nebus ex soči jai istas, dabar 
mythų hydrai parsidavusis), 
rašydamas apie Lawrence’o, 
Mass., lietuvių scenišką vei
kimą ir paskučiausioje veika
lo perstatymą, išlieja visą 
tulžį ant manęs, iš ko matos, 
kad jis manęs ypatiškai ne
apkenčia.

Visai nenortu apgint savęs 
ir linksmas būčiau, jei geras 
kritikas parodytų mano klai
das, bet p. K. Sagaitis netu
ri mažiausios nuovokos apie 
sceną, ką jam parode gerb. 
“L.” Redakcija savo pasta
bomis. Tas mane verčia sykį 
ant visados paraginti pana
šius korespondentus užsiimt 
velyk bulvių skutimu (Biskį 
peraštriai. Red.),negu kalbė
ti apie jiems nesuprantamus 
dalykus ir niekint žmones.

Tiesa, neesu aktorium, o 
darbo žmogumi, kuris dirba 
nuo 6 vai. ryto iki 9 1.0 vai. 
vakaro. Tokiame padėjime, 
gal, nė pats K. S. nebūtų ge
riau išmokęs rolės už mane. 
Gal, sakys: “Jei labai užim
tas darbu, nereikėjo apsiimt”. 
Taip. Bet kada pas mus nė
ra užtektinai veikiančių, kad 
užlopyt visas gyvenimo spra
gas, nėra gana mėgėjų ir 
trumpai dirbančių, tad noro
mis nenoromis turi ką-nors 
veikti, kad pastūmėti jau
nuomenę prie kiltesnių dar
bų, negu girtybės ir tamsu
mo. Suprantant dailės ver
tę ir nematant jos tarp lie
tuvių, priverti pats save dar
buotis, nors ir supranti, kad 
veiksi su klaidom.

P. Sagaitis sako, būk aš 
tai perdaug rėkęs, tai nusira
minęs, kur reikėję jausmin
gai kalbėt, tenai šaltai kalbė
jęs ir t. t. Galiu sakyt, kad 
p. K. S. nėra skaitęs veikalo 
“Audra giedroj”, nes mano 
yra žinoma, kur kaip kalbėt 
ir elgtis. Jei aš padariau klai
dą, tai kokioj vietoj, p. S—ti? 
Juk tik tartai, o darodymų 
nereikia.

Toliau jis nupeikia teatro 
mokytojus, sakydamas, jog 
patįs, neturėdami mažiausio 
supratimo apie sceną, kitus 
mokina. O kur-gi tamista, 
didysis profesoriau? Ką tu 
veiki? Kodėl tu neateini mo
kyti?

Ne man spręsti ir apie ma
no scenišką gabumą, bet po 
teatro mane sveikino žmonės, 
kurie turimu pratimą apie dai
lę, ir gyrė, kad aš jau kur-kas 
geriau lošiu, negu pirma (Į 
redakciją atsilankė keli žmo
nės iš Lawrence ir tikrino, 
kad Z. Jankauskas tikrai, ge
rai lošė. Red.).

Z. Jankauskas.
Red. pastaba. Ginčai 

šiuomi užsibaigia. Patartina 
paduot teisingesnes žinias, 
kad paskui nereikėtų vest 
ginčų, nes mums vieta laik
raštyj brangi.

II.
Baltimore, Md.—Patemi- 

jau “Laisvės” No. 11 kores
pondenciją iš mūsų miesto, 
kurioje būk tai aprašytas vai
dinimas teatro (Turbūt vei
kalo? Red.) “Rutvilės” laike 
seimo S. L. R. K. A. Kadangi 
tame aprašyme mažai teisy
bės pasakyta, vien tik išlieta 
karčiausia pagieža, juodinan
tį vietinę teatrališką draugi
ją, veikalą, autorių ir net 
S.L.R.K.A., todėlaš negaliu 
užtylėti neatsiliepęs, norėda
mas aprašyti tą reikalą gry
noj teisybėj. Manoma, Kad 
asmuo, turėdamas ypatišką 
piktumą ant draugijos ir au
toriaus V. Nagornoskio, pri- 
simetęs vardu J. Bekampio 
(Iš kur Tamista žinai, kad pri- 
simetęs? Red.) varo nešvarų 
šmeižimą. Kaslink šito per
statymo, tai buvo taip: pa
baigoj pereitų mėty paskir
tas komitetas iš vietinės kuo
pos S. L. R. K. A. atsilankė ant 
susirinkimo Teatrų Mylėtojų 
Draugijos ir užprašė, kad ap
siimtų atlošti kokį veikalą 
laike seimo, ant ko jie suti
ko ir pažadėjo pasiųsti komi
tetą ant seimo rengimo ko

misijos susirinkimo dėl su
žinojimo, kokį veikalą nori 
statyti, ant kokių išlygų ir 
t.t. Pribuvus komitetui į su
sirinkimą, liko nutarta staty
ti ant scenos “Rutvilę”. Tuo
met atstovai teatrališkos 
draugijos pastatė sekančius 
reikalavimus: 1) idant kuopa 
parūpintų vietą bandymams 
ir svetainę lošimui savo lėšo
mis, 2) idant uždengtų visas 
lėšas pasamdyme drabužių 
lošėjams, pritaisyme specija- 
liškų scenerijų irt.t., 3) idant 
parūpintų keletą jaunų vyru
kų clapildymui nekalbančių 
rolių, nes visi nariai draugi
jos turėjo užimti svarbesnes 
roles. Teatrininkai nenusi
gando ir tuomet, kada tūli 
boikotuotojų įnešė į pašelpi- 
nes draugystes, kad nubausti 
po $10.00 kiekvieną narį, ku
ris dalyvaus lošime “Rutvi
lės”. Taigi J. Bekampis, ra
šydamas, kad “kaštavo ne 
vienas kumpis ir ne viena 
bačkutė alaus, kol juos kata
likai priėmė”—meluoja.

Nartai teatrališkos drau
gijos už puikų atlosimą šio 
veikalo liko apteikti padėka- 
vone nuo atstovų 26-to S. L. 
R. K. A. seimo. Taipgi V. Na- 
gornoskiui seimas pasiuntė 
padėkavonės laišką, kaipo 
autoriui to veikalo.

Publikos ant šio perstaty
mo buvo apie 500 ypatų. Už
dengus visus iškačius dar at
liko keli doleriai pelno.

J. Vasiliauckas.

RED. ATSAKYMAI.
K. A r m i n u i.—Feljetonė

lis “Tinginių organizacija” 
yra silpnas literatiškai ir lio- 
giškai; Netilps.

A. Kirkučiui.—Neapsi
moka vest tuščių ginčų laik
raštyj, nes vieta jame bran
gi. Gali būt, kad p. Ridikas 
šį bei tą neteisingai pasakė, 
bet ir Tamista savo žodžių jo
kiais argumentais neremi, 
todėl išeitų tarp jūsų abiejų 
grynas barnis, ko męs į laik
raštį įleist negalime.

V i d-č u i, Worcester.—Jū
sų rankraštį pasidėjome atei
čiai. Sunaudosime, tik ne taip 
greit.

Detektivui. — Padėjo
me tolimesniam laikui. Su
naudosime.

BIBLIJOGRAFIJA.
“Lekcijos apie atski

ri m o ženklu s”—parašė A. 
Montvidas. Išleidimas “Lai
svės”, 242 Broadway, South 
Boston, Mass. Kaina 15c.

“Jonas Krikštytojas” 
—penkiaveiksmė tragedija su 
prologu. Vertė A. Musteikis. 
Išleidimas “Vienybės Lietuv
ninkų”, Brooklyn, N. Y.

“Vilkų Lizdas” — apy
saka iš kryžuočių laikų. Len
kiškai parašė Zuzana Morav- 
ska. Vertė A. Vėgėlė. Išlei
dimas “Vien. Lietuvninkų”.

“Apie kūno išlavini- 
m ą”—pagal prof. G. Bliunčli 
parašė P. Norkus. Išleidimas 
“Vien. Liet.”. Kaina 15c.

ATSKAITA NUO ŽALGIRIO MŪ
ŠIO APVAIKŠČIOJIMO 1910 m.

Garbi Redakcija:— Pernai 10 birželio 
įvyko Žalgirio mūšio apvaikščiojimas. 
Aš likau išrinktas kasierium, bet reika
las iki-pat šiol vis nebuvo užbaigtas ir 
pagarsintas, nes nuo kity apvaikšeioji- 
mo rengejy negaunu jokiy patarimu. 
Kad visuomene matytę, kaip aš atlikau 
savo užduotį ir neišeity nesusipratimai, 
aš paduodu čia pilną atskaitą.

ĮPLAUKOS:
Už ženklelius................................. $193.25
Už ženklelius, kuriuos nupirko po 
apvaikščiojiino Brocktono dr-stės 20.00 
Auky salėj surinkta........ ■.................29.89
Šv. Petro ir Povilo dr-ste davė 25.00 
Lietuviy Ukesy dr-ste davė......... 10.00

Viso įplaukė $278.14
IŠLAIDOS:

Už ženklelius išmokėta..........'.......$150.00
Muzikantams............. ................ 74.00
Policmanams..................................  15.00'
Už du vežimu kalbėtojams................14.00
Už plakatus..........................................8.00
Už arklį maršalkai..............................5.00
Už salę................... ..........................10.00
Kasieriaus lęšy....... ............................2.00

Viso išleista $278.00
Tokiu būdu pas kasieriy lieka tik 14c. 
Muzikantams trūko dar 6 dol., bet jie 

dovanojo.
Kas dar turi pakėlęs lėšas apvaikščio- 

jime, gali gaut nuo kasieriaus 14c.
Newton Upper Falls, Mass, nuo pra

kalbę liko $10.00, kurie liko paslysti Vil
niaus muzejaus steigėjams—kvitos No. 
825045.

Kam dar kas neaišku, kreipkitės šiuo 
adresu:

V. Mickevičius,
295 Bolton st., So-. Boston, Mass.
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Ateinanti Nedeldieni
• Vištų Parmos $1OOLotai nuo $9 iki $39

ir

$5 reikia imoket tuoj ir kas savaite po $1
Nėra taksų, ne procentų, nuosavybe užtikrinta.

75c.

Pirk dabar, kada pigu—yra tai daugmenos kaina

WILMINGTON SQUARE PARK
PRIEINA WILMINGTON GELEŽINKELIO STOTIS—NEREIKIA PĖKŠČ1AM EIT.

Krautuves, Mokyklos, Baznyczios, Krasos
Skyrius, Tris Karu Linijos $1.25

Tie Lotai bus brangesni tris kartus kitą metą—PIRK DABAR

A. A. BRAND BOSTON, MASS

Vietines Žinios

LAIVAKORTES ATPIGO!

SKAITYKITE “LAISVĘ”.

A'

10c.
10c.

Egiutero No. 1.
Egiutero No. 2.

25c.
50c.

$1.00
35c.

iUHiLiW B SHiRl vlIBBBrc u aw uwmki mk mum .

me j e ir ligoje.
Taipgi apsaugojame storus, tvartus, 

namus-ir viską, ką turite apsaugoti.
CHARLES A. COOPER 

72 Kilby St., Boston,Mass.

822 Washington Street 
BOSTON, MASS.

Mūsų agentai: J. A. Peldžius, J. Pocius 
ir J. Pociūnas.
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$3.50 
50c.
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SIUVAM GRAŽIAUSIAI VISOKIAS DRAPANAS.
Taipgi išvalome, atnaujiname, išprosijame ir pataiso
me, kas tik yra reikalinga. Meldžiu atsilankyti. :

ZENONAS BUDRECKIS
222 W. Broadway, So. Boston, Mass

24 AMES ST., MONTELLO, MASS

Svarbi žinia!
Ar jus turite apsaugoję nuo ugnies ((in- 
šiūrinę) savo stubos rakandus forni- 

tai męs jųš ra-

25c., 50c.

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

Mielai aš pa
klausiau jūsų 
patarimo ir iš- 
titryniau su

Dr. Richter’io
Pain- “ 

Expelleriu
Dingo skaudėjimas kaklo ir

mas šone, jaučiuos visiškai gerai.
valo būti kiekvienos šeimynos šėpoje.
Sergėkis nuo Įiamčgd/.iotų. 25c. ir 50e.

F. AD. RICHTER & CO., 215 Pearl Street, New York. 
Richtor io Congo Pillės yra geros nuo viduriu sukietėjimo. 25e. Ir 50c.
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i CURQt'A

LABAI DIDELIS / p M p C 
IŠPARDAVIMAS

10 miliutų ima iki pasieksi Naujas Dirbtuves Bostono ir Maine geležinkelio kompanijos 
kurių pastatymas atsiejo'$2,000,000. Te bus darbo jvalias kiekvienam. Nuo 2000 iki 
3000 žmonių gaus čia darbą. Jus galite uždirbt pinigus čia=pat, kad užmokėt uz Jūsų 
Žemę ir Namą. Yra tai geriausia proga ir pirmutine proga nusipirkt žemę PIGIAI.

AKelione DYKAI kas nedėklienis 12:30 vai. dieną nuo 15 treko North Station
Prie 15 treko pasitiks jus agentai ir duos jums tikietus DOVANAI, 
siems UŽ DYKĄ. Nesivelink, ateik šį nedeldienį ir paimk geriausį lotą. 
Žame kas diena. Ateikite arba reikalaukite laišku pienų ir uzdyką tikietų.

Ateikite, atsiveskite savo žmoną ir vaikui—tikietai vi= 
Kurie atsilanko į mūsų ofisą, tuos uždyką nuve=

JOHN F. O’BRIEN 
LAIDOTO  J AS IR 
BALZAMUOTOJAS

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

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsių Lietuviškų Lenkiškų Vaistų

,E
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P- CHAPLIKĄ
Užlaiko puikiausius gėrymus. 
Alus, Elius visada švieži; vynai ir 
visokie likeriai geriausi. Viso
kius gėrymus veseilioms, krikš
tynoms ir šiaip baliams, siunčia
me į namus. Visada gerai.
117, 119 & 121 A Street

SO. BOSTON, MASS.

Telephone 4221-M Oxford.

DR. ST. ANDRZEJEWSKI 
Vienatinis Lietuviškas ir Lenkiškas

DENTISTAS
Sugedusius dantis 

pataisome. Skaudan
čius ištraukiame be 
jokio skausmo.

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

Gumbo Lašai - 
Meškos Mostis - 
Trejanka - 
Linimentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Balsamas - 
Antylakson dėl Vaikų , - _ _ - 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių 

nuoKirmėlių dėl suaugusių 35c. 
25c. 
25c. 

•25c.

25c.
25c.
25c.
25c.
25c.
25c.

Nuo 1 liepos ketinama ati
daryt ir prie Bostono krasos 
skyriaus taupomąją banką. 
Reikia tikėtis, daugelis žmo
nių išims savo pinigus iš ban
kų ir padės prie krasos, nes 
čia nežus.

Bostono mayoras Fitzge
rald išvažiavo šiame utarnin- 
ke laivu ‘ 'Franconia” į Euro
pą. Todėl, kas turi prie jo 
kokį reikalą, turės palaukt.

Jei pamatysite valstijos 
namą (State House), tai ne- 
pamislykite, kad jį anarchis
tai paėmė, nes jis nuteplio
tas raudonai. Mat, dauge
lis mano, kad kas raudona, 
tas anarchistų. Namas bus 
nutepliotas kitaip, o raudo
nas dažas uždėtas tik pra
džiai.

Pieno pristatytojai laikė sa- 
. vo. mitingą. Jie aštriai užsi

puolė ant prieštrustinių įsta
tymų ir Bostono sveikatos 
komisijos. Sakoma, kad jei 
viską tą reikės pildyt, tuomet 
pieno kvorta daeisianti iki 
35 centų. Išneštas protestas.

DRAUGYSČIŲ REIKALAI
Lietuvos Sūnų Dr-stės kvartalinis su

sirinkimas atsibus petnyčioj, 7 Liepos 
(July), po No. 545 Massachusetts avė., 
Čambridgeport, Mass. Prasidės 7 vai. 
vakare. Meldžiam visus atsilankyt.

Cambridge’iaus kun. Kras- 
nickas buvo patraukęs į teis
mą Zenoną Kazlauską už tą, 
kad bažnyčioj per pamokslą 
nedave meluoti. Birželio 16 
d. stojo prieš teismą. Kras- „ T „ w + ....• i J . £ _. , i i j ■ D. L. K. Vytauto Dr-stes susirinki-
mekas turėjo du advokatu ir mas atsibus nedėiioj, 2 d. liepos, 2 vai. 
vargonininką SU ŠVOgeriu UŽ popietų poNo.339 Broadway,So. Bos- 

f? . rr rr i ° i u_-i ton. Meldžiame visus sąnarius susirinkt.hudmmkus. Z. Kazlauskas tik Pasibaigus draugystės susirinkimui, 
vieną advokatą turėjo ir bu- ^us susirinkimas 33 kuopos s.l.a. iš- 
vusj bažnyčios tarną liudinin
ku. Teismas pripažino Kaz-^ 
lauską nekaltu ir Krasnickas, . 
nieko nepešęs, nosį nuleidęs, 
išsinėšino. ' ’’j .1 1 
kunigas ką pasakys, tai bus Igą. 
šventa, bet apsiriko.

, Išvažiuojant stačiai iš Bostono į Rot- 
Mat, misliįo, kad terdamą, Bremą, Antwerpą, Hambur-

■ - 1 ~ą—$33.00, iki Tilžei—$37.85, Eydkunų
'—$38.00, Bayorų—$38.40. Šie laivai iš
plaukia iš Bostono: birželio G d., G va
landą vakare, birželio 12 d., 10 v. ry
te, birželio 20 d., 5 vai. po piet, birželio 

: 27 d., 11 vai ryte., liepos 3 d., 4 vai. po 
Pirkite knygutę "Apie at= ; piet “Cymric”; liepos 11 d., 9:30 ryte, 

skirimo Ženklus”. Gauna- į “Ivernia”; liepos 18 d., 3.00 vai. popiet, 

ma Laisves redakcijoj.Kai-i .Tranconia.> (didžiausias laivas i8>150 
na tik 15c. tonų sunkumo).

LAIVAI IŠ NEW YORKO:
Į Rotterdamą kiekvieną utarninką 10 

vai. ryte, prekė į Rotterdamą $35.00, 
Tilžę $41.GO. Expresai išeina kiekvieną 
utarninką, jais tik $5 brangiau; ant 
Antvverpo kiekvieną subatą, pačtmiai 
kiekvieną ketvergą. Norėdami keliaut 
ant minėtų laivų, šifkortes galite gaut 
Bartašiaus Lietuviškoj Agentūroj Bos
tone ir New Yorke. Norėdami keliaut 

. - be jokio persėdimo stačiai į Liepojų
ko krautuvę, kur galima gau-, (Libau) už nužemintą prekę tik už $33, 
Ii o-rDvin mnr«l<inin knlniP- oj .Rotterdamą tik už ^^tmjawai

Agentas Petras Bartkevi- 
čia parduoda šifkortes ant 
geriausių laivų. Patariam vi
siem pirkti šifkortes pas jį, 
nes jis viską daro teisingai. 
Taipgi važiuojantiems parū
pina pasportus. Be to užlai-

ti gražių marškinių, kalnie- 
rių, skrybėlių, gerų laikrodė
lių, puikių žiedų, visokių kny
gų ir gyduolių nuo visokių 
ligų. Viską parduoda pigiai. 
Kreipkitės pas:

Petrą Bartkevičių, 
877 Cambridge st.
E. Cambridge, Mass.

išplaukia šiom dienom 
“Lituania”, birž. 24 — “Birma”, lie
pos 8—“Kursk”, liepos 22—-“Lituania”, 
rugpiučio 5—“Birma”. Norėdami va
žiuot augščiau minėtais laivais, šifkor
tes galite gaut Bartašiaus offise. Pri
buvusiems į New Yorką parupinam nuo 
tusko konsulio guberskus pasportus.

GEORGE BARTAŠIUS
261 Broadway 558 Broome St.

SO. BOSTON, MASS. NEW YORK, N. Y

Gera Proga Geram Lietuviui!

Parsiduoda arba ant raudos

BARBERNE
geroj lietuviais apgyventoj vietoj. Sale 
barbernės randasi lietuviška aprėdalų 
krautuve, fotografijų studija ir frėmų 
storas, pačiam centre biznierių. Biznis 
eina gerai ir išdirbtas nuo daugel metų.
Apie išlygas klauskit pas fotografistą

PETRĄ LUŽACKĄ
«75 Cambridge St.. Į SffiL

U. CAMBRiDCE, ■ - ■ MASS. DOM. OAL.1INIS
- ---- -- ------  207 C St., - “ So. Boston, Mass.

Gera proga.
Jauniems vyrams arba vaikinams,ku

rie turi ukvatą mokytis barbenanti, t.y. 
mokytis plaukus kirpti ir barzdas skus
ti, prašome atsišaukti per laišką ir įdėti 
už 2 c. štampą dėl atsakymo. Męs pa
aiškinsime, kaip pirmąsyk stojant prie 
darbo reikia išmuiluoti ir kaip paskui 
pradėti skusti. Išmokę gerai barbenan
ti, gali visur greitai gauti darbą, kur tik 
nori, ir visur tiks, kad ir Karaliaučiuj. 
Tai yra lengvas darbas ir gerai apmoka
mas, ir kurie tik mokinosi pas mus, visi

—" - Gero velijantis mokytojas

Užlaikom didelę

Krautuvę 0 
Deimantų, Laikrodžių Waltham ir 
Elgin, ir Šliubinių Žiedų. Užlaikom 
keliaujančius agentus ir orderius pai
mam ir pristatėm į namus. Užlaikom 
taipgi Didelę Sankrovų DRAPANŲ.-Vy- 
rams Siūtus, Overkotus ir Marškinius.

Duodam ant bargo ir ant išmokesčio.

ZENONAS BUDRECKIS “
KOSTUMIERIŠKAS KRIAUČIUS
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F. STROPIENE
Pabaigusi kursą Womans Medi“ 
cal College, Baltimore, Md.

Pasekmingai atlieka savo dar
bą prie gimdymo, taipgi suteikia 
visokias rodąs ir pagelbą įvairio
se moterų ligose.
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OFFISAS RANDASI:
30 W. Broadway 

SO. BOSTON, MASS.

NAUJA LABAI ŽINGEIDI KNYGA 

“Pasaulių Ratas.” 
Yra tai astronomiškas aprašymas mūsų 
saulinės sistemos. Parašyta garsių as
tronomų K. Flammariono ir S. Glazena- 
po. Su paveikslais kaina 25 c. 
Gaunama pas:

I CTDOPl 30 West Broadway j. oiręui uo, so. boston, mass.

Vanduo nuo Akių Skaudėjimo - 
Ugniatraukis - 
Skilyio Lašai - 
Gyduoles užlaikymui Viduriavimo 

ir Kruvinosios - - -
“Uicure” arba gydymas 

Reumatizmo - 
Gyd. dėl nemalimo Pilvo - 
Milteliai apstabdymui 

Galvos Skaudėjimo 
•Lašai nuo Dantų Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir 

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

pas Vaikus
Groblevskio Pleisteris 

(Kasta volo) -
Pamada Plaukams -
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 
Gyduolės nuo Riemens - 
Vengriškas Taisytojas Ūsų 
Inkstų Vaistas (mažesne) 
Inkstų Vaistas (didesnė) 
Akines Dulkelės - 
Gydymas nuo uždegimo Dantų arba 

abelnai Skausmo ir Škorbuto $1.25
Gyduolės ir Mostis nuo Parkų 

ir Niežų -
Gyd. ir Mostis nuo Dedervinės 
Gyduolių nuo Paslaptingos Ligos

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

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

$2.00 
$1.00

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

$1.00
25c.

$2.00 
$2.00

$50

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip
gi privalo užlaikyti visada mūsų puikias 
Lietuviškas gyduoles savo storuose ant 
pardavimo, kad mūsų tautiečiai reika
laudami, galėtų pas savo štorniką nusi
pirkti ir nereikalautų išduoti pinigus 
dovanai kokiems nors apgavikams tose 
apielinkese. 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.

Feelinė Better Already
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LAIVAKORTES
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?

Čia ir UI INI GUS jums pasiunčia j visas pasaulio dalis greitai irfpi- 
giau negu kur kitur. Važiuojantiems Lietuvon parūpimi guberskus paš- 
portus, taipgi ir atvažiuojantiems jokios baimės nėra pereit rubežių 
(gronyčią). Važiuojančius patinku ant stočių Bostone įr New Yorke, 
nes aš užlaikau 2 offisu. Norėdami Pinigų siųst ir pirkt Šifkorčių, pra
šykit aplikacijos, pridėdami už 2 c. stempą iš jums artimiausio offiso.

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


