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AMERIKOJ.
Taika.

Washington, 5 rugp.—Se
nato užrubežiniu reikalai ko
misija apskelbė viešai trečių
jų teismo išlygas tarp Jung
tiniu Valstijv ir Anglijos ir 
tarp Jungtiniu Valstijų ir 

z Francūzijos. Išlygos užima 
2500 skyrių J kiekviename 
skyriuj yra 7 paragrafai. Jei
gu iškiltu kokie-nors nesusi- 

. pratimai tarp minėtu šalių, 
juos turi išrišti ne karė, o 
trečiųjų teismas, į kurį įeis iš 
kiekvienos pusės po 3 pasiun
tinius. Kadangi tu pačiu y- 
patu rankose randasi vaizba 
ir išdirbystė, tad nėra jokio 
reikalo tom dviem valstybėm 
vest karės tarp savęs. Francū- 
zija-gi turi gana artimus ko
mercijos ryšius su Anglija ir 
Jung. Valstijom. Tokiu bū
du karė ir čia pasidaro pa
vojingu ardytoju komerciš
kos sriovės. Iš kitos pusės, 
kariškoji technika taip išsi
vystė, kad pusiau laukinės 
Azijos tautos pradeda gra
sinti Amerikai ir Europai už
puolimu, jei su Azija tęsis 
vis vokis-pat pasielgimas, ko
kis buvo seniau. Amerika ir 
Europa spiečiasi į krūvą, kad 
atsilaikyt prieš Aziją ir po 
senovei ją išnaudot.

3 orlaivininkai atvyko.
New York, 5 rugp.—Lai

vu ‘‘La Provence”, išėjusiu 
iš miesto Havros, atplaukė 3 
orlaivininkai, kurie dalyvaus 
12 rugpiūčio tarptautiškame 
pasimatyme Chicago j. Į Chi- 
cagą jie išvažiuos panedėlyj. 
Apie 15 rugp. jie atvyks į 
Bostoną ir darys lekiojimus 
oru Bostone ir apylinkėse. 
Orlaivininky vardai: Romain 
Gressier, Ernest Mathais ir 
Mestach.

Kunigas=tepliorius.
• North Adams, Mass./ 7 
rugp.—Jeigu kas sako, kad 
kunigai nedirba, lai nueina 
pas kun. Joną. P. Sampsoną 
ir dažinos, kad jis pats nu
tepliojo MetodistŲ bažnyčios 
rpisiju namą. Tik keli' dar
bininkai padėjo jam nukaišt 
sienas ir pastatyt laiptus, o 
Įeitą visą darbą atliko jis 
pats. Surinko pinigu, nusi
pirko daŽŲ, šepetuku ir nu
tepliojo. Turbūt, lietuviški 
kunigai to nedarytu...
1 vai. 57 inin. nuo New 
Yorko iki Philadelphijos.

New York, 5 rugp.—Or- 
laivininkas, turintis 21 me
tus amžiaus, Lincoln Beachey 
išlošė 5000 doleriu nuo Gim- 
bel broliu už atlėkimą iš New 
Yorko į Philadelphiją į 1 va
landą 57 minutas. Nuo iš- 
lėkimo iš New Yorko praėjo
2 vai. ir 7 min., kol atlėkta į 
Philadelphiją, vienok tame 
tarpolaikyj oriai v įninkąs il
sėjosi 10Ą minutes Trentone. 
Togo svečiuos pas Taftą.

Washington, 5 rugp.—Ja
ponijos admirolas Togo atsi
lankė pas prezidentą Taftą 
ir aplaikė gardžius pietus. 
Ant pietų buvo kabinėto ir 
kongreso nariai, armijos ir 

_ laivyno perdėti niai ir įvairus 
“dideli” žmonės. Taftas už
kvietė 800 gražiu merginu, 

kad nudžiugint admirolą. 
Buvo tai didžiausia puota, 
kokią šįmet Taftas yra 
surengęs Baltajam Name. 
Mūsų prezidentas taip įsi
karščiavo, kad nesigėdijo 
išgert už despoto mikados 
sveikatą ir tuomi padarė gė
dą visai šiai šaliai, kuri per 
kraują atsikratė nuo vaini
kuotu valdonu, panašiu mi- 
kadai. Toliau Taftas nuola
tos kalbėjo admirolui apie 
glitai įvyksiančią taiką tarp 
Jungtiniu Valstijų ir Japoni
jos, apie pilną susibroliavimą 
šitų dvieju valstybių. Togo 
nieko ant to neatsakė, tik 
vis dėkavojo Taftui už taip 
gerus linkėjimus. Matyt, jis 
nėra įgaliotas jokios tai
kos apkalbę t... Kada užė
jo kalba apie orlaivius, tad 
admirolas išsireiškė, jog lai
vus galima bus padaryt dar 
didesnius—ir orlaiviai ju ne
įveiksią. Abelnai, netoli vi
sas laikas praleistas pasikal
bėjimuose apie karę. Rodos, 
kad tie, kas taikus, apie muš
tynes nuolatos nesikalba.

Apsvilo.
San Francisco,Cal.,6 rugp. 

—Daugiau negu 100 žmonių 
apsvilo ir kitaip susižeidė, 
begesinant degančią girią 
San * Bernardino kalnuose. 
Ugnis siaučia 20-ties myliu 
atstume nuo čia. Giriu per
dėti nis tvirtina, kad į porą 
dienu liepsna bus suvaldyta.

Mexikos judėjimas.
Mexico City, 5 rugp. —Šian

dien liko apskelbtas šitas 
miestas kariškame stovyj. 
Tečiaus jokio pranešimo pu
blikai valdžia neišleido apie 
tai. Paliepta kariumenės per- 
dėtiniams saugot miestą nuo 
užpuolimo.
B. P. Miškinis sužeistas.

Montello, Mass., 28 liep.— 
Lipant iš karo ant No. Main 
gatvės 27 liepos prieš 5 vai. 
vakaro, daugelio lietuvišku 
laikraščiu platintojas ir krau- 
tuvninkas B. P. Miškinis li
ko sužeistas automobiliaus, 
kuriame važiavo jo savinin
kas Stephen C. Law iš* No. 
158 Highland gatvės. Su
žeistasis liko parvežtas namo 
į Arthur gatvės No. 35, kur 
jį atlankė daktaras M. Mur
phy. Miškinis liko sužeistas 
dešinėn kojon ir kairėn ran
kon.

Apipiešė krasą.
4 North Attleboro, Mass., 3 
rugp.—Krasos skyrius Plain- 
villej, už vienos mylios nuo 
čia, liko išvogtas. Išlaužta 
spinta ir pavogta už 50 dole
riu štampu ir kitu brangme- 
mj. Pavogta visos dokumen
tai iškos popieros.

Orlaivis nukrito.
Chicago, 3 rug]).—Oriaivi- 

ninkas Pranas Bellar iš Bos
tono nukrito šiandien su sa
vo orlaiviu iš gana didelio 
augščio prie No. 117 Morgan 
gatvės. Keturios ypatos su
žeistos, tarpe kuriu 2 vaiku. 
Pats orlaivininkas liko smar
kiai sukrėstas ir sumuštas. 
Jis negalėjo suvaldyt savo 
mašinos motoro, todėl krito 
žemyn.

Laivas susimušė.
Laivas Bunker Hill,išplau- 

kusis iš Bostono į New Yor- 

ką, užėjo ant akmens ir taip 
prasimušė, kad manyta bu
vo, jog jis nuskęs su visais 
pasažieriais, kuriu buvo 285. 
Vienok pasisekė pasiekt kran
tą ir išleist žmones, kurie 
paskui trūkiu važiavo į savo 
vietas.

Nekars.
Gault St. Marie, Mich.—Pas 

ponią Angelino Neapolitaną, 
užmušusią savo vyrą ir nu
teistą mirtim, užgimė mer
gaitė. Ją reikėjo nužudyt, 
bet iš visu kampu pasipylė 
protestai, kad nebūtu žudo
ma, nors kol kūdikis užgims. 
Dabar nuspręsta jos nežudyt, 
o laikyti visą amžių kalėji
me. e

Suokalbis.
Mexico City.—Liko susek

tas suokalbis Rulvo ir Sineloa 
valstijose parsikviest atgal 
Diazą ir leist jam apsiskelbt 
Mexikos diktatorium. Areš
tuota 300 žmonių.
Upton Sinclair kalėjime.

Wilmington, Del.—“Rais
to” autorius Upton Sinclair 
liko pasodintas į kalėjimą 
ant 18 valandų, kur jis turės 
dirbt sunku darbą už peržen
gimą nedėldienio įstatymu. 
Upton Sinclair yra nariu ko
munistiškos kolonijos Ardene 
Del. Ją įsteigė milijonierius 
Don Stephens, kuris liko su
areštuotas. Už tą pačią kal
tę areštuoti: profesorius J. 
Garrod, Philadelphijos advo
katas Fred Windle ir keli ki
ti kolonijos nariai. Jiems bu
vo paskirta piniginė bausmė, 
bet visi atsisakė mokėt, už 
ką liko pasodinti į kalėjimą. 
Apskundė juos anarchistas 
Jurgis Brown, kuriam kolo
nistai buvo savu laiku už
draudę perdaug kalbėt.

Po trūkiu atsigulė.
Fitchburg, Mass., 7 rugp. 

—James F. Duffy nusižudė 
pats, atsiguldamas ant gele
žinkelio relių ant Breed gat
vės ir laukdamas, kol trūkis 
pervažiuos jį, kas ir įvyko, 
nes mašinistas pervėlai patė- 
mijo. Duffy pereitą žiemą 
neteko kojy ir gyveno pas 
vieną ūkininką. Kadangi jis 
negalėjo dirbt, tad nuspren
dė velyk nusižudyt, negu 
skurdą kęsti.

Madera prieš savuosius.
Mexico City, 7 rugp. - 

Francisco Madera, buvusis 
revoliucijonieriy vadas, eina 
išvien su valdžia prieš dabar
tinius sukilėlius, kuriu tarpe 
didžioji dalis buvusiu jo šali
ninku. Iš maderistŲ armijos 
skiriasi nauja dalis, kuri va
ro naują ir daug rimtesnę ir 
tikslingesnę revoliuciją. Su
kilėliai turi 104 vadus, ku
riuos valdžia nori pagauti. 
Tvirtovės stiprinamos, nes 
sukilėliai yra labai- drūti sa
vo skaitlinių.

Socijalistų kandidatai.
Worcester, 7 yugp. -Savo 

metinėj konferencijoj Mass, 
valstijos socijalistai paskyrė 
kandidatus į valdiškas vie
tas sekančiai: James F.Carey 
iš Haverhill į gubernatorius, 
Walter S. Hutchins iš Green- 
fieldo į leitenantus-guberna- 
torius, ponią Rose M. Temer 
iš Worcester į valstijos se
kretorius, James D. Rayn iš 
Fitchburgo į kasierius, Syl
vester J. McBride į audito
rius, George E. Roewer iš 
Bostono į generališkus bi
lų vedėjus.

UZSIENYJ.
Vokietijoj n< įerai.

Berlynas, 8 nų p. — Eina 
gandas, kad dėl <ilusiu ne
susipratimu tarp /okietijos, 
iš vienos pusės, irmnglijos ir 
Francūzijos—iš k tos, atsisa
kysią nuo tarnystes Vokieti
jos kaizerio kanceliorius dak
taras von Bethiiiann Hol- 
wegg ir užsiėmiau reikalu 
ministeris von ftinderlin— 

plėtojus doku darbininku 
streikui, dar 20 tūkstančiy 
žmoniy sustreikavo Londone. 
Gyventojai neatsimena tokio 
streiko, kaip dabartinis, ku
ris suparaližiavo visą pramo- 
niją.

Waechter. Rastasis paduo- 
siąs atsisakymą ir------
prieš pabaigą šios

Albanietės rev
Podgorica, Juo

Šitas miestelis g Ii prie pat

iperatoriui 
sąvaitės.

rubežiaus tarę ’urkijos ir 
Juodkalnijos. Čia sina smar- 
kiausis albaniečiufjudčjimas. 
60,000 Turkijos jariumenės 
stovi čia prie rubiiaus ir ty
ko albaniečius suitiušt, kurie 
nakties laike visaip erzina 
ir net užmuša turky karei

amai, baž-

todel pasi-

vius. Albaniečiy i 
nyčios, mokyklos liko sude
gintos, laukai išmindžioti. 
Jie nieko neteko, 
ryžę vesti kovą iki galo. Jy 
moters padeda jiems. Dau
gelis jy dalyvauja sykiu su 
vyrais užpuolimuose, bet di
džioji dalis eina rinkt uogas 
ir dirba įvairius darbus Juod
kalnijoj, kad suWupyt kiek 
pinigy vyry apginklavimui. 
Jos netoli pusbadžiu miršta, 
vienok sukilėlius remia, nes 
persitikrino, jog Turkijos 
valdžia elgiasi su albaniečiais 
perdaug žvėriškai. Juodkal
nijos kariumenė saugoja ru- 
bežiy, kad turkai neperženg
tu ir neužpulty albaniečius. 
Tikima, kad iš tos priežas
ties tarp Turkijos ir Juodkal
nijos iškils aštrys vaidai, o 
gal ir peštynės. Albaniečiy 
tūkstančiai miega kalnuose 
su kūdikiais.

Revoliucija laimėta.
Port Au Prince, Hayti, 3 

rugp.—Revoliucijonieriai pa
ėmė šį miestą į savo rankas. 
Kadangi jame prasidėjo di
delė betvarkė, tad Vokietijos 
laivas “Berlin” ir Anglijos 
laivas “Melpomene” išleido 
ant kranto kariumenę, kad 
toji daboty tvarką. Apsau
gos komisija turėjo kelis su
sirėmimus su sukilėliais. 40 
žmoniy liko užmušta. Dau
giausiai susirėmimu buvo 
priemiesčiuose. Amerikos ir 
Anglijos laivai jau buvo nu
statę kanuoles į miestą, nes 
buvo bandyta nuskandinti 
laivą “17 Decembre”, ant 
kurio slapstosi nuo revoliuci- 
jonieriy prezidentas Simon su 
sovo šeimyna. Buvo šaudyta 
į tą laivą, bet šūviai buvo 
silpni. Revoliucijonierius, pa
ėmusius miestą, komanduoja 
generolas Firmin. Didžiau- 
sis keblumas tame, kad 
jie labai pasiskirstę į parti
jas ir vieni su kitu platforma 
nesutinka. Apsaugos komi
sija savo posėdyj tariasi,kaip 
juos sulaikyt ir pakurstyt 
prie rinkimu. Revoliucija pil
nai laimėta, tik sunku bent 
ką pasakyt apie jos rezulta
tus.

Japonija ir orlaiviai.
Londonas, 8 rugp. — Eina 

gandas, kad Japonija stato 
milžinišką orlaivį, turėsiantį 
600 pėdu ilgio ir 6 motorus 
su 120 arkliu pajiega kiek
vienas. Būsiąs tai didžiau- 
sis orlaivis visame pasaulyj. 
Iš to aišku, kad Japonija 
sparčiai rengiasi į karę.

Vagilius parvežš.
Bostono policijos inspekto

riai Hugh Lee ir Michael Cro
nin praneša Bostono policijos 
skyriui, kad 19 rugpiučio jie 
apleidžia Vienną ir apie 1 
rugsėjo jau bus New Yorke. 
Jiedu parsivežš du vagiliu, 
pereituos metuos išplėšusiu 
auksiniu daikty krautuvę ant 
Washington gatvės po No. 
2113 ir pavogusiu įvairiu 
brangmeny už 15,000 dole
riu. Vagiliu vardai Jokūbas 
ir Juozas Goldbergai. Bosto
no teismas nagrinės jy bilą.
Artisto kūnas sudegintas/

Londonas, 3 rugp.— Ame
rikos artisto E. A. Abbey’o 
kūnas liko sudegintas ir pe
lenai palaidoti gražiame so
džiuj Middlesex. Ceremoni
jos atsibuvo Kingstone seno
joj bažnyčioj, prie Londono. 
Daugelis artistu ir literaty 
dalyvavo jo laidotuvėse.

Streikas didinasi.
Londonas, 4 rugp. — Išsi

RUSIJOJ. LIETUVOJ.
Kalinių padėjimas.

Iš Vladivostoko pranešama 
baisios žinios apie padėji
mą kaliniu, dirbančiu prie 
Amūro geležinkelio. Ten dir
ba 10000 liuosŲ darbininky 
ir 6000 areštanty. Niekeno 
nekontroliuojami prižiūrėto
jai taip sumažina darbinin
kams algą, kad jie negali iš
gyvent. Mažiausi protestai 
skaitoma sukilimu ir žiauriai 
malšinama. Darbininkai nu
siuntė Stolypinui telegramą, 
skysdamiesi ant savo padė
jimo; kol kas jokio atsaky
mo negauta. Ypač baisus 
padėjimas darbininky-areš- 
tanty. Jokio pasilsio nėra, 
valgis supuvęs ir to nevisada 
duoda. Išsiplatinusios viso
kios ligos, kuriy niekas su
turėti nesirūpina. Už ma
žiausi žodį priešais ąreštan- 
tai užmušami arba užkapoja- 
mi lig smerčiui rykštėmis. 
Prasidėjo bėgimas. Už pa
bėgėlio užmušimą prižiūrė
tojas gauna po 15 rb.; dėlto 
užmušinėjimas neva pabėgė
liu pasidarė net amatu. Net 
1 iuosieji darbininkai ir tie bė
ga į girias, tikėdamiesi ten 
rasti geresnį gyvenimą.

Vulkano karštis.

Popiežius kovoja su 
mirtim.

Rymas, 7 rugp.—Popiežius 
Pijušas X jau nesikelia iš lo
vos. Jo daktarai Petacci ir 
Marchiafava abejoja apie pa
sveikimą. Šiandien viename 
laike jis visai buvo pradėjęs 
merdėt. Žinia apie tai pa
sklydo po visą Rymą. Pa
šauktos jo seserįs prie ser
gančiojo lovos. Jis turi 78 
metus amžiaus. Popiežiauja 
jau aštuntus metus. Gydo
mas jis oxigenu. Mažiausis 
daktarų pasitraukimas su- 
teikty jam mirtį. Bile dieną 
išgirs pasaulis, kad jau nėra 
“šventojo tėvo”.

Protestas.
Madrid, 7 rugp.—Čia atsi

buvo tarptautiska konferen
cija Išpanijos ir Francūzijos 
darbininkišku organizacijų ir 
liko nutarta protestuot prieš 
Francūzijos ir Išpanijos ka
riškas operacijas Morokkoj. 
Francūzijos atstovai kviečia 
išpanus prisidėt prie milžiniš
ko streiko, kuris bus sureng
tas Francūzijoj, kaipo pro
testas prieš valdžios pasiū
gimus su morokkiečiais.

Honolulu, 4/ugp.—Pirmą 
sykį liko ištirta, kiek karščio 
turi vulkanas. Karnegės fon
do mokslinčiai tirinėjo vul
kaną Kilanea. Kada liko įdė
tas pirmas termometras į'kra- 
terį, jis ištirpo. Tuomet įlei
stas labai drūtas termomet
ras. Vakar jį išėmė ir pama
tė, kad karštis vulkane turi 
1010 gradusy.

Užpuolimas.
Odesa, 2 rugp.—Rūsy plė

šikai įsiveržė į “American 
Sewing Machine Co.” rašti
nę, užmušė perdėtinį ir išvo
gė ten buvusius pinigus.

Ne naujiena.
Nubausta 4 laikraščiai 1300 
rb.; už slaptą mokinimą Var- 
šavos gub. nubausta 2 žm. 
po 100 rb.

Lekiojimas=lenktynės.
Liepos 10 d. Peterburge 

prasidėjo lekiojimas-lenkty- 
nės. Lekiotojai lėks iš Pe
terburgo Maskvon. Už grei- 
čiausį nulėkimą su pasažie- 
riu paskirta prizams 15 tūk- 
stančiy, be pasažierio — 10 
tūkst. rb.; už ilgiausį laiky
mąsi ore su pasažieriu—10- 
500 rb., be pasažierio—5250 
rb. Išviso prizams paskirta 
90 tūkst. rub. Lenktynėse 
dalyvauja 12 ypaty; dalyvau
ti leista tiktai Rusijos paval
diniams.

Kareivių nuteisimas.
Odesos apskričio teisme 

buvo peržiūrėta byla 31 ka
reivio, kaltinamu už tai, kad 
jie neatsakė viršininkui, ne
žiūrint į tai, kad tasai kelis 
kartus juos pasveikino. Kal
tinamieji savo pasielgimą 
teisino tuom, jog jie buvę 
suerzinti, nes už nešvary lo
vy užlaikymą pirmą Velyky 
dieną juos pastatė į glitą. 
Nuteistųjų 3 gavo po 3 me
tus disciplinos batalijono; 14 
žm.—po 4 mėn. pavienio ka
lėjimo; kiti—menkinės bau
smes.

Cholera Rusijoje.
Prasidėjo vasara, ir chole

ra vėl pradeda siausti. Ypač 
smarki cholera pasirodė Sa
maros gubernijoje, Nikola- 
jeysko apskr. Tenai nuo bir
želio 29 d. iki liepos 15 d. su
sirgo jau III žmonių, iš ju 
mirė 37 žm. Taip-pat pažy
mėta pirmieji susirgimai O- 
desoje ir Caricine.

Šunįs=policistai.
Iš Kijevo pranešamą, kad 

į ten išrašyta iš Vokietijos 
visa. partija šunu-policistŲ. 
5 liepos bandyta tu šunu ga
bumai.^' Pasekmes esančios 
labai geros.

KRIAUNOS (Ežerėnu ap.). 
Gegužės 8 d. čionai buvo at
laidai bažnyčios pašventimo; 
buvo apščiai žmonių. Grįž- ' 
darni iš bažnyčios daugelis 
neužmiršo aplankyti ir alines. 
Daugybė čia sunešė aukas 
tam stikliniam dievaičiui. 
Tarp įsikaušusiu kilo baisiau
sios muštynės, pradėjo per 
langus lėkt kaukdamos ply
tos ir akmens, o iš vidaus bu
teliai, pagalios net su basliais 
pradėjo vaikytis po laukus 
pulkai įsikaušusiu vyru, o 
kraujas čiurkšlais tekėjo iš 
sudaužytu gaivu. Dar nese
niai mačiau, stovi karčiama 
su ištriuškintais langais, ne 
tik stiklai, net ir medžiai iš
laužti.

VIŠČIOKAIMIS (Vilkaviš
kio ap.). Liepos iš 8 į 9 nak
tį atėjo pas ūkininko M. Ma- 
saičio nuomininką Bendorai- 
tį aUgštas žmogus baltais 
rūbais ir užpuolė vargšą Ben- 
dorąitį, reikalaudamas ati
duoti pinigus. Pinigu iš se
nuko, turbūt, neišgavo, bet 
taip supiaustė, kad baisu pa
žiūrėti. Gydytojas apžiūrėjo 
ir leido laidoti. Žmogžudžio 
tebejieškoma.

Vertėtu žmonėms kokiu- 
nors būdu ginties nuo tokiu 
nedorėliu, nes policija apie 
juos mažai tesirūpina.

RAGUVA (Ukm. ap.).Ku- 
nigassustreikavo. Ku
nigas Titas išbuvo čia apie 11 
metu ii’ negirdėtą buvo jokiu 
skundu, bet šiais metais jo 
vieton buvo atkeltas kunigas 
Adomauskas. Iš sakyklos jis 
pasakė, kad jei žmonės ne- 
pirkinės mišių, tai jis laiky
siąs šventadieniais skaitytą 
sumą. Kaip pasakė, taip pa
darė; sumos nebegieda. Bet 
tas gąsdinimas, matyti, nie
ko negelbėjo, nes praėjus ke
lioms sąvaitėms, vėl iš sa
kyklos pasakė, kad jei ir to
liau žmonės nepirkinės mišių, 
tai jis nebesakysiąs ir pamok
slo. Apart to šis kunigas pa
sakė, kad neprisidėsiąs prie 
jokios draugijos, nes nenori 
vesti pagundon davatkų.

TROŠKŪNAI. Liepos 3 
d. pavakaryje susirinkę kele
tas vyruku rinkoj susipyko 
ir pradėjo badyti peiliais 
Pranckuną, kurį vietoj pali
ko negyvą su perkrostu pil
vu.

Tai antras šiais metais toks 
užmušimas Troškūnuose.

O keno vaisiai — degtinės 
ir tamsumo, kaip žudjrtojai, 
taip ir žudomieje mylėjo tie
dvi ypatybi.

ŽELVA (Ukmergės pav.). 
Neperseniai čia pradėjo rink
ti parašus nuo lenkiškai kal
bančiu. Lenkai susitarė siu
sti prašymą Kauno vysku
pui, reikalaudami bažnyčioj 
nors kartą į mėnesį pasakyti 
lenkišką pamokslą, o taipogi 
mokinti vaikus lenkiškai ka
tekizmo. Ypač dvarininkai 
darbuojasi palaikymui len- ’ 
kiškos kalbos. f

------- -r . . .

PASISKUBINKIT! 9„ fLaisve” neužilgo pradės eit du 
sykiu sąvaitčj. Bus tai pirmuti
nis pirmeiviškas lietuvių Amerikoj 
laikraštis, kuris paduos naujau
sias ir plačiausias žinias. Skubin
kitės užsirašyt. Kaina tiktai 1 dol. 
50c. metams. . _



—Eik šen, dukrele, arčiau...
—Kad tu, mama, taip su

siraukus, lyg mušti nori.
—Nemušiu, bet paaiškįsiu, 

kad tavo reikalavimas mote
rims lygiy tiesy nėra geras.

—Negerai kalbi, mama.
—Kaip tai negerai?
—Tu sakai, kad tai mano 

reikalavimas, o ištikryjy mo
terims reikalauju lygiy tiesy 
ne aš viena,'o tūkstančiai 
žmoniy.

’—Tada dar prasčiau, Rožy
te: pasirodo, kad ne tik tu 
viena esi kvaila, o ir tūkstan
čiai žmoniy.
x —Kam taip aštriai kalbi, 
jei negali darodyt?

—Tuoj, tuoj aš tau daro- 
dysiu taip, kad ir tu susirauk
si.

—Nugi laukiu, kas čia per 
stebuklai.

—Žinai, jeigu moterims 
suteikt balsavimo tiesą, tai 
balsuos ir tos gatvinės mo
ters... kaip ten pavadint.

—Ar jau viskas?
—Žinoma, viskas, ir tu jau 

neturi ką atsakyt.
—Tik nesiskubink, mama, 

—atsiras.
—Nugi, nugi...
—Ypač daug gerumo bus, 

kada tos moters turės tiesą 
balsuot...

—Nutilk jau, nutilk, duk
rele. Kas matė, kad toms 
pasileidėlėms galima būty 
leisti balsuot?...

—Aš ir daugelis kity ma
tome, kad joms reikia būti
nai leist balsuot. Jos ge
riausiai žino blogus vy
rus ir niekad jie nelikty iš
rinkti į svarbias visuomenės 
įstaigas. Atsimink, kad tie 
vyrai, kurie priverčia tūk
stančius motery likt gatvi
nėmis, balsuoja ir gali būt 
išrinkti. Greičiau reikėty 
atimti balsą nuo tokiy niek- 
šy, negu nuo j y aukomis puo- 
lusiy motery. Šiandien tie 
vyrai-niekšai užima aug- 
štas valdiškas vietas, o ne
laimingoms moterims už
drausta net balsą paduot, ar 
jos nori, ar ne, kad tokie 
niekšai valdyty šalį. Moters 
išleistu įstatymus, kad su
valdyt vyrus nuo to žvėriš
kumo, kuris daeina iki bal
tosios vergijos.

—Gerai tu sakai, Rožyte. 
Juk męs nežinome taip gerai 
biauriyjy vyry, kaip juos ži
no taip vadinamos gatvinės 
moters. Jau viena raukšlė 
nuo kaktos išnyko, kada tu 
man paaiškinai šitą dalyką. 
Mat, Raulas Višinskis mane 
visai įerzino, sakydamas, kad 
balsavimai Jštvirkys mote
ris ir taip toliau.

—Gerai, mani'a. Aš norė
čiau visas raukšles^ išnaikint 
nuo tavo kaktos, jei tik pa? 
vykty klausimu aiškinimu.

—Žinoma, piktumo neiš- 
prosysi. Jei tu man pridėtum 

prie kaktos karštą prosą, tuo
met dar labiau supykčiau ir 
šimtas raukšliy atsirasty.

—Kokį-gi klausimą dau
giau turi?

—Žinai, aš skaičiau, kad 
New Yorko valstijos senato 
narys Allbany mieste ponas 
Grady įnešė į senatą, kad 
New Yorko valstijos mote
rims suteikt balsavimo tie
sas. Mat, jis vėl nori būt iš
rinktas, o vyrai nelabai nori 
balsuot už jį antrą sykį, tad 
jis pasitiki ant motery balsy. 
Jis mano, kad moters kvai
los ir balsuos už jį.

—Taip, mama, kada tarp 
darbininky susipratimas au
ga ir visokiems vagiams vis 
sunkiau pralįst į visuomenės 
įstaigas, tad tūli jy griebia
si paskučiausio, bet labai pa
vojingo įrankio. Juk skęstan
tis ir už skustuvo imty. Mat, 
jiems rodos, jog moters poli
tikos nepažįsta, naujy idėjy 
bijo, tad vis už senąsias par
tijas ir jy mašinistus balsuos. 
Jie labai apsirinka. Naujojoj 
Zelandijoj, Suomijoj ir tūlo
se Amerikos vietose, kur mo
tel’s gavo tiesą balsuot, viso
kiems vagiams tiesiog pasi
darė negalima pralįst į val
dininkus. Minėtose vietose 
nė girtuoklis, nė vagis nie
kad nelieka išrinktas. Mo
ters turi gana supratimo, kad 
nebalsuot už tokius niekšus, 
už kokius balsuoja vyry dau
guma.

—Nebalsuoty ir vyrai, bet 
juos paperka.

—Taigi, vyrai parsiduoda, 
taip sakant, jie parduoda vi
sos šalies gerovę kokiam-nors 
plėšikui už pusdolerius. Nė
ra ko sakyt, protingi tie vy
rai.

—Kas jiems duos tuos pus
dolerius, Rožyte. Gauna kelis 
stiklus pasmirdusio alaus— 
ir viskas, tik augštesnieji 
gauna po kelis dolerius.

—Kaip matai, mama, už 
biaury aly lieka parduotos 
žmoniy tiesos ir gerovė, mo
ters-gi taip nepadaryty.

—Nežinia, dukrele. Jei 
katras joms užfundyty gerai 
aiskrimo, ir jos už tą balsuo- 
ty, gal.t*

—Kaip tai nežinia, kad jau 
pavyzdžius turime, jog mo
ters protingiau balsuoja? Na, 
o jei kas pavaišinty kokiais 
saldumynais moteris, jos nuo 
to neišeis iš proto, kaip išei
na vyrai nuo alkoholio. Už- 
sikandusios geros Smetonos 
jos dar sveikiau imty pro
tauti ir balsuoty už tą, kuris 
joms geru išrodo savo pasi
ryžimuose.

—Jau man visai gerai pra
deda« darytis, Rožyte. Iš- 
tikro, aš pati užsikąsčiau ais
krimo, kurį duoty kokis- nors 
Taftas, o balsuočiau už kokį- 
nors Debsą.

Tai bent laisve. Nežinomoji šalis.
Kiekvieną ketvirtą liepos 

mėnesio dieną Amerikos žmo
nės iškilmingai apvaikščioja 
nepriklausomybės šventę, tą 
šventę, kuri primena mums, 
jog Amerikos piliečiai neno
rėjo rastis Anglijos karaliaus 
junge, pratęstame už trijy 
tūkstančiy myliy, ir drąsiai 
mušėsi už laisvę. Amerikos 
piliečiai džiaugiasi, pasiliuo- 
savę iš vainikuoty valdony 
jungo. Reikėty manyt, kad 
čia šalį valdo patįs gyvento
jai, nes jie išleidžia milijonus 
doleriy tvarkos užlaikymui ir 
visokiems įvedimams. Ištik- 
ryjy-gi yra kitaip. Pavyz
džiui, nors gyventojai išmo
ka milijonus doleriy krasos 
užlaikymui, vienok ji jiems 
netarnauja atsankančiai. 
Svarbiausis krasos prasižen
gimas prieš gyventojus yra 
tas, kad ji nepriima siunti- 
niy, sunkesniy, negu keturi 
svarai. Juk krasa iš to turė- 
ty milžinišką uždarbį. Kas 
metai įplaukty keli milijonai 
doleriy už sunkesnius siunti
nius—ir gyventojai susilauk- 
ty tos dienos, kad ne tik iš 
visuomenės iždo nereikėty 
pridėt kas metai po kelis mi
lijonus doleriy, o greitai ga
lima būty siyst laiškus į visas 
Amerikos dalis už ketvirtą 
cento dalį.

Čia kįla klausimas: kodėl 
krasa nepriima sunkesniy 
siuntiniy? Buvusis krasos 
viršininkas John Wanamaker 
atvirai pasakė, kad yra ke
turios priežastįs tokio siunti- 
niy nepriėmimo ir ty priežas- 
čiy vardai—tai expreso kom
panijos, kurios kas metai su- 
plėšia nuo siuntėjy milijonus 
doleriy. Taip sakant, ketu
rios expreso kompanijos su 
pagelba savo atstovy Wa
shingtone, kuriems vietos se- 
natoriy, kongresmany ir pre- 
zidenty lieka nupirktos už 
aly ir pinigus, uždraudė kra- 
sai priimt siuntinius, kad 
gaiety pačios nesąžiningai 
apvogti žmones. Apvagia 
siuntėjus ir visus gyventojus, 
užlaikančius krasą.

Arba paimkite tokį pavyz
dį:—Prezidentas Taft suma
nė panaikint rubežiy tarp 
Kanados ir Jungtiniy Valsti- 
jy, produktus įvežant. Ir kas 
-gi? Pats Taft prisipažino, 
kad advokatas Root, atsto
vaujantis popieros trustą, 
daugiau galybės turi, negu 
Amerikos žmonės. Jei prezi
dentas tikrai nori pravest tą, 
ką jis pats sumanė ir ko žmo
nės reikalauja, jis turi pirma 
nusamdyt advokatą Root’ą 
arba kitą toki trusto atstovą. 
Tik du advokatu, Bailey ir 
Root būty galėję nedaleist 
atidaryt rubežiaus tarp Jung- 
tiniy Valstijy ir Kanados. 
Pagalvokite, jy žmonės ne
rinko, nežino ir neįgaliavo, o 
jie, atstovaudami trustus, 
gali valdyt šalį prieš prezi
dento ir visy išrinktyjy norą. 
Argi galima pavadint tokią 
šalį laisva, neprigulminga, 
kur niekeno neišrinktas Root 
gali daryt tvarką?

Amerikos gyventojai turi 
rengtis prie naujos kovos ir 
apskelbimo naujos nepriklau
somybės deklaracijos, kuri 
suteikty galybę patiems gy
ventojams tvarkyt savo rei
kalus pagal savo gerovę, o 
ne pagal popieros, cukraus, 
geležies ir keliy kity trusty 
mašną.

Žydas ir morkos.
Žydas, eidamas keliu, pa

matė ūkininko darže morkas 
ir sumanė parsinešti sau ant 
vakarienės. Įlipo į daržą ir 
rauja. Beraunant užtiko jį 
ūkininkas:

—Na, ką tu čia, pasmirdė- 
li, dirbi?

—Ui, žmoguli, kad vėjas 
mane neša, tai aš vis kabi
nuosi ir jos išsirauja.

—Bet kodėl morkos maiše?
Žydas krapšto pakaušį,krai

po galvą ir, trukčiodamas 
pečiais, stebisi:

—Ui, net ir man dyvai...
P. P—la.

Vienas Anglijos artistas 
nupiešė stebėtinai įspūdingą 
paveikslą. Motina ilguose 
juoduose rūbuose, uždengusi 
delnais verkiantį savo veidą, 
klūpo prie kranto, nuo kurio 
plaukia šalin laivelis, nepažįs
tamos ir nematomos ypatos 
irkluojamas. Laivelio gale 
sėdi aniuolas ir laiko ant ke- 
liy numirusį motinos kūdikį. 
Motina verkia, lydėdama sa
vo mylimą kūdikį į nežino
mąją šalį...

* **
Kam teko matyt šitą pa

veikslą arba bent kas gali jį 
įsivaizdint, tas tikrai, rimtai 
pagalvos apie mirtį.

Mūsų trumpame gyvenime 
yra viena didelė slaptybė, ir 
ta slaptybė yra mirtis. Tas, 
ką męs vadiname istorija, 
siekia už tūkstančiy mėty at
gal ir parodo mums nuolati
nį atsiradimą įvairiy žmoniy 
ant žemės, jy veikimą, mei
lę, neapykantą, varžimąsi už 
akimirksnį ir grįžimą atgal į 
žemę.

Sulyginant su laiku, mūšy 
gyvenimas yra tiek trumpas, 
kaip greitai nykstantis žai
bas. Kiekvienas iš mūšy tu
rime kibirkštėlę gyvasties, ir 
ji apleidžia mus, ir tuomet 
seka mirtis, nežinomoji slap.- 
tybė.

Stebėtina, kaip mažai žmo
nės svarsto apie mirtį, kaip 
mažai jie galvoja apie ją, tą 
svarby faktą, kuris neaplenks 
nė vieno ir po kurio prasidės 
tamsa.

Daugelis iš mūšy bijome 
mirties ir neįsidrąsiname kal
bėt apie ją. Didžiuma žmo- 
niy užmiršta ir ignoruoja ją. 
Net seneliai mano apie mirtį 
tik ištolo, kaip būty ji dar 
aplenks juos.

Bet mirtis yra teisingas ir 
neišvengfmas apsireiškimas, 
kuris turėty interesuoti 
kiekvieną, nes kiekvieną jis 
pasieks.

Milijony milijonais žmoniy 
jau yra išnykę nuo' šios že
mės. Ir dar begalinis tūk
stančiy skaitlius išnyks.

Kiekvienas kovoja už savo 
trumpą laimę, pienuoja, ti
kisi arba laimėja. Tuomet 
seka mirtis, o paskui amžina 
tyla.

Beabejonės, šitas ilgas mie
gas, šita naktis, kuri užbai
gia mūšy žemišką kovą, šitas 
atsiskirimas nuo kūno turėty 
būt visy ir gana tankiai ap
kalbamas ne su bereikalinga 
baime ir lengvatikišku vai
kiškumu, o rimtai ir protin
gai.

Žmogus turi manyt apie 
mirtį, kad išdirbt savyj pa
linkimą prie gėry ir sunkiy 
veikimy tame trumpame jo 
amžiuj.

Jis neturi manyt su baime 
apie mirtį ir turi tikėt, kad 
nėra reališkos mirties, tokios 
mirties, kuri gaiety bile ką 
išnaikinti antvisad.

Kūnas išnyksta. Šita drū
čiai subudavotoji žemė išnyks 
savu laiku, žvaigždės ir pla
netos, kurios mus apsupa, 
pralaimės savo formą ir išsi
skirstys, kaip ir tas kūnas, 
kuriame męs esame.

Bet praėjusioji žvaigždžiy 
jiega, praėjusioji minties 
jiega ir pati jiega niekad ne
išnyks.

Manyti apie mirtį, švais
tyti, kodėl žmogaus gyvastis, 
reikalingoji apdirbimui šios 
planetos, yra atimama iš at
sakančiai subudavoto kūno, 
yra gana interesinga, verta 
kiekvieno žmogaus žymios 
atydos.

Neprošalį įsigilinti į tikėji
mą, jog pirmasis žmogus ir 
jo žmona prasižengė ir todėl 
visi žmonės turi mirti.

Paskutiniy šimtmečiy re
ligijos, žmoniy sutvertos ar
ba jiems įbruktos, turi gana 
žingeidumo apie mirtį.

Nors visi žmonės miršta, 
bet kiekvienas kitaip atsako 
ant klausimo: “Okas-gi seks 
po mirties?”

Indijonas mano sau, kad 
jis tuomet išeis laimingai 
medžioti, užmuš daug riebiy 
mešky, buivaly ir maitįsis 
jais.

Mahamedonas tiki, kad jis 
keliaus į gerai išpuoštą dan- 
gy, kuris bus geresnis už ha
remą, ir kur jis galės gyvent, 
kaip pirmos klesos kiaulė pir
mos klesos tvarte.

Augštesniy religijy žmonės 
tiki į kiltesnį pomirtinį gy
venimą.

Vistiek, ar jys tikite ar 
netikite, turite atsimint, kad 
toj vietoj, kur jys šiandien 
stovite, neliks nieko labai 
artimoj ateityj. Jūsų kūnas 
liks sugrąžintas žemei pele- 
ny ar šalto lavono pavidale. 
Liks iš jūsy tik balti kaulai, 
o paskui—dulkės—ir kur tuo
met būsite jys, reališkasis jys? 
Ar jys būsite amžinai aname 
pasaulyj, ar jys liksite nie
kuo visai, kaip kvapas, kuris 
išgaruoja, ar jys atgal su- 
grįžšite į kitus kūnus atomy 
pavidale ir padėsite žmonijai 
atlikt jos užduotį?

Vistiek, į katrą-nors kelią 
jys tikite.

* *•h
Kada gerai įsitėmiji į gy

venimą, jis išrodo tik šešėliu. 
Daleiskime, jys laikote savo 
rankose šitą laikraštį, jūsy 
akįs bėgioja per eilutes ir jū- 
sy protas budavoja mintį. 
Viskas išrodo drūtu ir amži
nu. Jys tai paimate laikraš
tį, tai padedate jį. Jys gali
te eit šen ir ten, išeit laukan 
ir nukirsti medį, iškasti že
mėj duobę, apvažiuot visą 
žemę, kalbėt su savo drau
gais per vielą arba be vielos. 
Žodžiu sakant, jys esate šios 
žemės valdonas, jiega ir e- 
sybė.

Vienok dar daug, karty že
mė suksis apie savo ašį, kaip 
jau jūsy, šito laikraščio ir 
visko, apie ką jys manote, 
neliks, viskas išnyks, apart 
to, ką jys pridėjote priežmo- 
niy mokslo.

'k -k*
Šitas paveikslas, kurį męs 

paminėjome pradžioj, persta- 
tantis, kaip mirtis atima nuo 
motinos jos jauną kūdikį, y- 
ra labiausiai tragiškas, bai
sus ir žvėriškas.

Iš visy kentėjimy pasaulyj 
nė vienas negali susilygint 
su kentėjimu motinos, lydin
čios savo jauną kūdikį į kapą. 
Milijonai motery pereina per 
tą baisią agoniją kas mielas 
metas. Kiekvieno kūdikio 
mirtis yra baisi tragedija, 
dvasiškas susimušimas į bai
sią, bet neišvengtiną teisybę. 
Tik pati kūdikio motina gali 
suprast tai.

Kadagys manote apie kū- 
dikiy mirtį, ty jaunučiy žie- 
dy išnykimą, kurie vos tik 
pražydo, ir motiny baisius 
kentėjimus, jys turite pripa
žint, jog reikia ką-nors da
ryt, kad sumažinus motiny 
širdies skausmus.

Tie, kas maitina žemės gy
ventojus, tie, kas pridengia 
savo artimą, kas apsaugoja 
jį nuo žvėriškumo, yra verti 
žmogaus ir geradario vardo. 
Bet nemažesnės garbės yra 
verti ir tie žmonės, kurie tei
kia motinai nusiraminimą 
tuomet, kada ji laidoja savo 
kūdikį. Net tie religijy punk
tai, kurie kalba motinai apie 
jos kūdikio nemirtinumą,yra 
pagirtini ir galingi.

Siamė7 margame pasaulyj 
yra įvairiy ryšiy proty, viso

kio laipsnio išsivystymy,įvai- 
riy pažvalgy ir supratimy.

Yra žmonės, kurie pripa
žįsta, kad teisybė turi valdyt 
šį tvarkiai sutvertą pasaulį. 
Bet yra ir .tokie žmonės, ku
rie tuoj už debesy mato tik
ro aukso ir brangiy akmeny 
dangy. Bet kiekviename žmo
guj, tikinčiame ir netiki nčia- 
me, yra geri palinkimai. Bet 
tarp visy palinkimy, tarp vi
sų religijy, tarp visy supra- 
timy yra geriausis tas, ką 
duoda motinai manyt, jog jos 
kūdikis po mirties bus dar 
laimingesnis, kad ji dar ga
lės su juo matytis.

Labai žvėriškai elgiasi tie 
žmonės, kurie išrauja iš mo
tinos tokį manymą. Tuomi 
jie pastūmėja ją į baisy žvė
riškumą, į dvasišką kankini
mąsi.

Prisidėt prie žmoniy žino
jimo platinimo, didinti jy 
manymo pajiegą ir leist jiems 
visapusiškai svarstyt — yra 
vienas iš geriausiy darby. 
Bet išraut iš žmogaus jo ti
kėjimą, jo viltį jau tuomet, 
kada dar nesuteikėte jam 
aiškaus žinojimo, nesudrūti
note jo charakteriaus, reiš
kia pasielgti su juo žvėriškai.

Kiek-gi laimės ir nusira
minimo jys atimtumete nuo 
milijony motiny, jei išrautu
mėte iš jy tikėjimą apie jy 
kūdikiy nemirtinumą! Nors 
jos nežino tos šalies, kur j y 
jauni kūdikiai keliauja, nors 
jos nepažįsta tos ypatos, ku
ri irkluoja laivelį, vienok jos 
mano, kad taip yra—-ir tame 
didelė jy laimė.

Jy manymą galite drįst 
permainyt tik tuomet, jei 
suteikiate joms mokslą ir 
dvasiškai sustiprinate jas. 
Mokslo darbas yra nemirti
nu, todėl pridėkime ką-nors 
prie jo, kad, mums nukelia
vus į nežinomąją šalį, jis pa- 
likty mūšy vietoj.

K. Stulpinas.

Kūdikių auklč= 
j imas.

Suaugę žmonės nuolatos 
bijo apsirgt slogom, todėl 
laiko langus uždarytus dieną, 
o ypač nakčia. Jie mano, kad 
ir kūdikis gali gaut slogas 
nuo lango atidarymo. Mat, 
tokie žmonės nežino, kas yra 
oras, užsidaro bute ir rūgsta 
per naktis. Bepiga slogom 
neįveik t tokį surūgėlį. Taip- 
pat ir rauginamas kūdikis 
troškiame kambaryj lieka 
tiek lepus, kad mažiausis vė- 
jalis, mažiausis vėsumas ap- 
sargina jį.

Norint kūdikį auklėt svei
ku ir drūtu, reikia jam duot 
įvalias tyro oro, kuris atnau
jina ir išvalo kraują. Oras 
yra reikalingesnis už maistą. 
Jis pataiso apetitą, pagerina 
viduriy malimą, veidus nu
dažo raudonai ir abelnai pa
rodo visus sveikatos ženklus 
ant kvėpuojančio tyru oru 
kūdikio. Labai geru daiktu 
yra leist miegot kūdikį lauke 
arba bent prie atdary langy 
kambaryj. Ypač tuos kūdi
kius, kurie greitai apserga 
slogom, reikia pratint prie 
vėsesnio oro ir niekad nelai- 
kyt uždarytam bute. Taip
gi reikia vengti nuo rengimo 
jy perši 1 tais rūbais. Sunkys 
rūbai irgi pavojingi, nes jie 
stabdo kūdikio judėjimus ir 
kraujo cirkuliaciją. Kūdikis 
privalo būt aprengtas taip, 
kad jam lengva būty žaisti.

Kitas labai svarbus daly
kas yra neprišildymas per
daug kambario, kur kūdikis 
randasi. Iki vieny mėty am
žiaus jis reikalauja daugiau 
šilumos, vienok ji turi siekti 
tik 66 ar 68 laipsnius, o dau
giausiai, tai jau 70 laipsniy 
pagal F. Reikia pakabinti 

termometrą 3 pėdas nuo as
los ir tėmyt. Kūdikis, lai
komas peršiltame kambaryj, 
lieka suvytęs, netenka apeti
to, viduriai jo pradeda ne- 
malt, sunkumas jo neauga, 
lieka labai opus ir greitai 
gauna slogas.

Reikia stengtis, kad kūdi
kio kambaryj oras būty ty
ras ir čystas. Į jį turi būt 
įleista saulės šviesa dienos 
laike. Kūdikis turi būt ne
šamas laukan, vienai sąvai- 
tei po užgimimo praslinkus.

Jį maudant ryte reikia pa
vartot šaltą vandenį sekan
čiai: kūdikis turi rastis mau
dynėj, kur turi būt biskis šil
to vandens. Reikia prigir
dyt didelę kempę šalto van
dens ir perbraukti ja per 
krūtinę ir nugarą bent po 3 
sykius. Paskui reikia trint 
šluostiku, kol oda pasidaro 
visai raudona.

Šaltas vanduo sujudina 
kraujo cirkuliaciją ir pripra-, 
tina kūdikį būt drūtu prieš 
slogas.

Kūdikį maudyti reikia ry
te. Geriausiai už valandos 
po papenėjimo. Maudymas 
turi būt trumpas. Vanduo 
privalo turėt 90 arba 95 gra- 
dusus šilumos. Pirma reikia 
numazgot galvą, paskui leng
vai pradėt leist į vandenį. 
Po išmaudymo reikia ap
siaust šiltu drabužiu ir šluo
styt. Paskui reikia apibar- 
styt milteliais, aprengt ir 
padėt miegot.

Niekad nereikia kūdikio 
maudyt vakare. Jei norima 
jį švariu paguldyt, geriausiai 
bus apšluosty t su šlapia kem
pe.

Kūdikis privalo but apreng
tas kitais rūbais ant nakties, 
o negalit palikt tuose pačiuo
se, ką nešiojo dieną.

Geriausiu kūdikio maistu 
yra motinos krūtįs, nes mo
tinos piene yra visos mede- 
gos, kūdikio kūnui reikalin
gos ir jy yra ten atsakanti 
proporcija. Jau prieš sulauk
siant kūdikį moteris turi pra
dėt mazgot savo krūtis alko
holiu ir vandeniu.

Pirmąsias dvi sąvaiti po 
gimimo kūdikį reikia penėt 
lygiai kas dvi valandi. Jokiu 
būdu nereikia maitinti jo 
tankiau. Jei jis miega, tai 
ir rečiau penėt galima. Dau
giau kūdikiai serga nuo per
sivalgymo, negu nuo neda- 
valgymo. Po dviejy sąvai- 
čiy galima vis kelias minu- 
tas užvilkti, taip kad bent 
kas dvi valandi ir 10 minuty, 
o paskui 2 vai. 15 m. ir taip 
toliau jis gauty valgyt. Prie 
krūties reikia laikyt kūdikį 
kiekvieną sykį apie po 20 mi- 
nuty.

Jeigu motina negali arba 
atsisako maitint krūtimis sa
vo k-ūdikį, tuomet reikia duot 
jam karvės pieną. Visi kiti 
garsinamieji maistai yra ne
gerais. Vienok pradžioj kar
vės pieną reikia maišyt su 
vandeniu taip, kad vandens 
būty du sykius daugiau,negu 
pieno. Reikia nupirkti iš ap- 
tiekos pieno milty, kurie va
dinasi sugar of milk ir taip 
vadinamo lime water bonką. 
Padarykite sekančią propor
ciją: 4 uncijas virinto van
dens, 2 uncijas pieno, pusę 
šaukšto lime vandens ir 2 
šaukščiuku sugar of milk. 
Duokite kūdikiui kas dvi va-, 
landi, jei tik jis atsibunda.

Pienas ir vanduo turi būt 
gerai išvirinti. Bonkutės, iš 
kuriy kūdikis maitinasi, turi 
būt kiekvieną sykį gerai iš- 
mazgojamos ir išvirinamos.

Niekad nereikia pataisyt 
tiek maisto, kad užtekty ke
liems sykiams. Tik tuomet 
išvirk, kada reikia penėt.

Pieną reikia imti nuo gero 
pieniaus. Kūdikiams pienas 
yra daug brangesnis ir ge
resnis, todėl turi pasakyt pie
niui, jog tu reikalauji pieno 
kūdikiui ii’ pranešt apie jo 
senumą ir sveikatą.

Neprošalį duot šaukščiuką 
šalto vandens vasaros kait
rose, kada kūdikis atsibunda. 
Tik neduok nuo ledo vandens^
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LAISVE

Apie vestuves.

Tarptautiški žodžiai.

1

Veislių atsiradimo teorija.
Paraše D-ras M. J. Konikow.

Paviršutiniai pažvelgus į mūsų žemės 
gyventojus, męs pastebiame, kad jie dali
jasi į du svarbiausiu skyrių: augmenįs ir 
gyvūnai. Kiekviename šitų skyrių męs 
matome įvairiausius gyvūnus ir augmenis; 
yra jų tūkstančiai. Kiekviename skyriuj 
męs susitinkame su įvairiausio didumo or
ganizmais, pradedant nuo tokių mažų, ku
riuos vos tik galima po mikroskopu matyt, 
ir baigiant tokiais milžinais, kaip ąžuolas, 
didžuvis (vilioribas), slonius. Vienų orga
nizmų sudėjimas yra labai paprastas, aiš
kus, kitų-gi—neapsakomai kompliciruotas, 
smulkus. Šituos faktus jus patįs sutinka
te ant kiekvieno žingsnio ir gėrai žinote. 
Bet žmogaus protas neužsiganėdina vien 
tik faktais; klausimai “kaip?” “kodėl?” 
kankina žmogų, kol tik nelieka jie išrišti. 
Kaip atsirado šitie įvairus gyvūnai ir aug
menįs? Ai’ jie buvo visuomet tokiais, ko
kiais męs juos matom šiandien, ar mainė
si per tūkstančius metų? Kad šitie klausi
mai interesavo žmogaus protą nuo senų- 
senovės, tai męs matome iš bandymų be
veik visų tikėjimų tvėrėjų atsakyt ant jų. 
Šitie bandymai vedė prie taip vadinamų 
teorijų apie pasaulio sutvėrimą. Su viena 
iš tokių teorijų, žinoma, ir jus esate apsi- 
pažinę iš biblijos,kaip ją ten Maižius išgul
dė. Kas-gi nežino šitos stebuklingos, po
etiškos pasakos apie pasaulio sutvėrimą? 
Kaip pirma nieko nebuvo, kaip iš to nieko 
Dievas sutvėrė dangų ir žemę, kaip visur 
buvo tuštuma ir nepermatoma tamsa, kaip 
pagal. Dievo žodį atsirado šviesa, paskui 
augmenįs, paskui žuvįs, paukščiai, paskui 
įvairus gyvūnai ir galų-gale visų karalius 
—žmogus. Visas šitas milžiniškas darbas 
užėmė 6 dienas, o septintą dieną Dievas 
ilsėjosi ir gėrėjosi savo tvariniais.

Šitokis Maižiaus supratimas apie pasau
lio sutvėrimą, į kurį jis pats, gali būt žiū
rėjo ne kitaip, kaip į gražią poetišką fan
taziją, liko vienok pamatu žydų ir krikš
čionių religijoj. Ne mažai kankinių žuvo 
ant inkvizicijos laužo už mažiausį paabejo- 
jimą apie šitą dogmą.

Jus lengvai suprasite dabar Darvino te
oriją, jei aš pasakysiu, jog ji yra visai prie
šinga Maižiaus supratimui apie pasaulį.

Iš nieko—nieko negali pasidaryt. Apie 
tai žino net ir Rusijos mužikas, sakantis: 
J Tš nieko košės neišvirsi” (iz ničego kaši ne 
svariš). Darvino teorija, trumpai sakant, 
yra sekanti:

Visos esančiųjų ir buvusiųjų gyvūnų 
ir augmenų veislės neatsirado išsyk ir at
skirai nuo kitų veislių, o išsivystė iš vieno 
pamatinio organizmo, turėjusio labai pa
prastą subudavojimą. Gamta nedaro šuo
lių. Lėtai, bet be perstojimo ir pailsimo ji 
išdirba menkas, vos tik matomas permai
nas, kurios savo atvėjuj gali padaryt mil
žiniškus skirtingumus tarp atskirų orga
nizmų, pereidamos iš gentkartės į gent- 
kartę laike ilgų perijodų, apimančių mili
jonus metų.

Visa gyvoji esybė, kaip augmenįs, taip 
ir gyvūnai, turi abelną paėjimo pradžią, 
vieną ir tą pačią atsiradimo šaknį — tai 
reiškia, kad jie visi atsirado iš vieno, visai 
paprasto mikroskopiško organizmo, moks
le vadinamo cele. Šituomi ir išreiškiama 
Darvino teorija apie veislių atsiradimą. 
Lytiškas ir gamtiškas parinkimas yra tik 
įrankiai, kelias, kuriuomi žengia veislių 
mainymasi arba keitimas. Darodymų, kad 
Darvino teorija yra teisinga, randasi be
galinis skaitlius. Jų tiek daug, kad neiš
tektume laiko visus perkratinėt. Todėl aš 
apsirubežiuosiu privedimu tik kelių iš vi
so skaitliaus.

Yra mokslas, užsiimantis sulyginimu 
žmogaus organizmo subudavojimo su kitų 
gyvūnų organizmo subudavojimu, ir abel- 
nai, kokį panašumą turi žmogus į kitus 
gyvūnus. Tas mokslas vadinasi sulygina
mąja anatomija. Pažiūrėsime, prie kokio 
rezultato prieina šitas mokslas.

Sulygindami žmogaus kūno subuda
vojimą su organizmu, stovinčiu kiek že
miau, pav., beždžione, męs nusistebėsime 
iš abiejų organizmų panašumo. Pas abu 
lyginai tokis-pat skeleto sudėjimas, lygi
nai taip-pat subudavotos kojos ir rankos 
ir beveik visai panašiai subudavoti vidu
rių organai. Šitas panašumas taip stebė
tinas, kad vaikas sykį paklausė savo mo
tinos žvėrinyčioj, rodydamas į beždžionę: 
“Mama, ar ir jie meldžiasi?” Viduriniuo
se amžiuose, kada krikščionių bažnyčia 
buvo uždraudus piaustyt negyvus kūnus, 
bijodama, kad jie neprisikels po tokios 
operacijos, profesoriai ir studentai, užsiė- 
musieji medicina, priversti buvo • piaustyt 
beždžiones, kad pagal jų kūną išmokti

žmogaus anatomijos. Tokį šitų dviejų su
tvėrimų panašumą galima išaiškinti tuo
mi, kad abu juodu paėjo iš vieno abelno 
pratėvio, iš vienos abelnos pradžios. Prie 
progos aš čia turiu patėmyt, kad tankiai 
Darvinui primetama keistas mokinimas, 
būk jis sakąs, jog žmogus paeina iš bež
džionės. Ir tuoj po to pradedama jam iš- 
mėtinėt, kodėl dabar męs nematome, kad 
beždžionės virstų į žmones. Aš galėčiau 
parodyt, kad tokis kvailas svarstymas 
privestų mus prie priešingos nuomonės, 
nes kartais žmonės į beždžiones virsta. 
Turėti bendrus protėvius su beždžionėmis 
dar nereiškia paeiti iš beždžionės. Ką-gi 
jus sakytumėte ant šitokio liogiško išve
dimo? Žydai ir krikščionįs turi bendrais 
tėvais Adomą ir Jievą—ir taip žydai pa
eina iš krikščionių. Arba—aš turiu pus
brolį, o mudu abu turime tėvuką ir mo
čiutę—seka, kad aš paeinu iš savo pus
brolio. Jus matote, kaip neliogiškai skam
ba tokis išvedimas, vienok nemažiau kaip 
90 procentas visų žmonių noki taip supran
ta Darvino teoriją, kaip tik taip, jog žmo
gus išsivystė iš beždžionės. Tą anatomiš- 
kąjį panašumą, kurį męs atrandame tar
pe žmogaus ir beždžionės, galima atrasti 
ir pas kitus gyvūnus. Sulygindami vieną 
gyvūnų klesą su kita, męs irgi atrandame 
daug panašumo tarp jų. Tokį .pat pana
šumą veislių paskirstyme męs sutinkame 
ir pas augmenis.

Jeigu gyvūnus ir augmenis sugrūpuo- 
ti taip, kad pradėt nuo augščiausių, la
biausiai tobulų ir šalę vis pristaty t pana
šų, tik biskį mažiau tobulą, tai daeisime 
iki paprasčiausio ir nesuprasime, kaip tai 
nepaprastai pasidarė, nes, rodos, vis panašų 
dėjote šalę. Visai negalima pasidaro at
skirti rubežiaus tarp augmenų ir gyvūnų. 
Ne tik paprasti žmonės neatskiria, o ir 
profesoriai, mokslinčiai ginčija už kokį- 
nors organizmą. Neretai botanikas pri
skaito kokį organizmą prie savo mokslo 
šakos, o zoologas tą patį organizmą skaito 
gyvūnu ir veda amžinus ginčus už jį. Ši
tas mums vėl-gi parodo, jog yra kas-tai 
bendro tarp gyvūnų ir augmenų. Ir to 
bendrumo arba panašumo reikia jieškot 
pirmutiniuose, paprastuose organizmuose, 
kurių, griežtai kalbant, negalima priskai- 
tyt nė prie gyvūnų, nė prie augmenų. 
Nėra abejonės, milijonai metų turėjo pra
eit, kol iš tokio paprasto organizmo kaip 
ameba išsivystė žmogus. Bet ką reiškia 
milijonai metų neaprubežiuotai amžinai 
visatai?

Toliau,’ kaip kompliciruotą organiz
mą męs nepaimsim, vistiek galima paskir- 
styt jį į organus; tie organai vėl-gi dali
jasi į audinius, taip pav. atskiriama yra 
raumenų audinys, kaulų audinys, lašanty
sis audinys, kuris suvienyja visokius audi
nius. Mokslas apie tuos audinius vadi
nasi gistologija. Gistologija mokina mus, 
kad prie mikroskopo pagelpos galima tuos 
audinius paskirstyt į celes.

A f o n i j a, balso pralaimėjimas.
Aforizmas, sakinys, turintis stebė

tiną teisybę; aiškumas; principas, išreikš
tas keliais tik žodžiais; pav., “Pažink pats 
save”, “Moters skiriasi nuo vyrų tik tuo
mi, kad jos yra moters”.

A f e r e z i s, gramatikoj, reiškia pra
leidimą raidės pradžioj žodžio; prašaliu i- 
mas nesveikos arba viršijančios kokio-nors 
kūno dalies.

A f e 1 i j o n a s, ta planetos orbitos da
lis, kuri stovi toliausiai nuo saulės.

A f 1 o g i s t i š k a s, neliepsnojantis;tu- 
rintis ypatybę sulaikyt liepsną.

A f o n i j a, balso netekimas.
A p i a r i j a, vieta, kur laikomos bitės; 

bičių avilys.
A p i a r i s t a s, apiarijos užlaiky tojas.
A p i s, jautis, kurį egiptiečiai skaitė 

dievu; jis buvo keršas.
Apokrifą, neišleistas raštas; raš

tas, uždraustas platinti ir laikomas sekre
te.

A p o d i x i s, pilnas demonstravimas.
A p o g r a f a s, exempliorius; kopija; 

nuorašas.
A p o 1 o, senovės rymiečių ir graikų

dievas.
Apologetiškas, ginantis; teisi

nantis; atleidžiantis už nusikaltimą.
Apologistas, apginėjas, teisinto- 

jas; rašytojas ką-nors teisinančio veikalo.
Apologija, atleidimas; veikalas, 

išteisinantis ką-nors.

Reikia pripažint, kad pas 
žmones vis dar neišnyksta 
tas kvailas paprotys, kuris 
reikalauja rengt iškilmingas 
vestuves. Tiesa, daugelis 
vaikinų jau supranta niekin
gumą vestuvių su pasipuoši
mais ir baliais, vienok mer
ginų visai mažai yra, nerei
kalaujančių visokių ceremo
nijų. Iš to matos, kad žmo
nės dar nėra tiek tobuli, kad 
suprast, ką reiškia suėjimas 
dviejų žmonių į porą, ką reiš
kia tas paslaptingas jos gy
venimas, į kuri pasiryžo įstot 
du žmonės, ką reiškia ta slap
tingoji meilė tarp moters ir 
vyro, ką reiškia ta tyla, kuri 
gali atnešt porai laimę.

Vestuvės neturi būt triuk
šmingu pokiliu, kur susirink
tų svečiai ir žiopsotų, nesu
prasdami, kils tuos du žmo
nes traukia į krūvą. Ir ką- gi 
turi svečiai bendro su poros 
įžengimu į visai naują, pa
slaptingą ir svarbų gyveni
mą? Svečiai ir puotaut atsi
lankiusieji giminės nieko gy
vo ir rišančio negali įnešt į 
poros gyvenimą. Jeigu poros 
gyvenimas neatsižymi tokia 
meile prie svečių, kokia užge- 
ma tarp jos, atskirai prie mė
nulio šviesos sėdint, tai nėra 
jokio reikalo laike vestuvių 
kviest svečius ir kelt puotą.

Neužmirškite ir to, , kad 
kaip jaunavedžių tėvams, 
taip ir jaunavedžiui vestuvės 
ištraukia kartais paskutinį 
turtą. Ne tik maistą ir gėri
mus prisieina supirkti,o visai 
šeimynai gražiai pasipuošt ir 
butą ištaisyk Neretai po ves
tuvių tėvai badauja, skursta, 
skolų neišsimoka. O kiek 
vargo, triūso ir nesmagumų, 
kol pavyksta kiek atsakan- 
čiau surengt vestuves! Abel- 
nai kalbant, vestuvės, su 
puota sujungtos, atneša di
delę skriaudą milijonams šei
mynų. Negana to, kad tėvai 
lieka nuskriausti, dar ir jau
navedžių kišeniai ištuštėja. 
Neretai po triukšmingų ves
tuvių valgyt nelieka ko pa
prastose dienose, iš ko ir pik
tumai prasideda.
Merginos turi kokį-tai kvai

lą papratimą pasirodyt baž
nyčioj su ilga gaza ant gal
vos ir šilkiniuose rūbuose. 
Jos mano, kad tai didelė gar
bė, kad tuomi nustebįs visus. 
Kvailas manymas. Juk visi 
supranta ir žino, kad tu kas 
diena taip nesirengsi, kad tu 
apsikarstei visokiom gerlen- 
dom tik tą dieną, ir, gal, nu
sipirkai jas už paskutinius 
arba sunkiai tavo pačios ar
ba tėvų uždirbtus skatikus. 
Ką-gi -reiškia tie vežimai, 
kuriuose atvažiuojate į baž
nyčią, ką reiškia griežianti 
vargonai, degančios žvakės 
ir tų kelių minutų pamalda? 
Vis tai ištraukimas pinigų iš 
jūsų kišenių, vis tai kvailas 
metimas sunkiai uždirbto ir 
reikalingo jums patiems tur
to. Tuomi negalite pertikrin
ti publikos, kad jus vienas 
kitą mylite, — greičiau gali
ma pamislyt, kad suėjote į 
porą, kad surengt kokią -tai 
pasididžiavimo ceremoniją.

Ištikro, tie žmonės iš dar
bininkų ir ūkininkų klesos, 
kurie rengia triukšmingas 
vestuves, kurie važiuoja ant 
šliūbo gražiuose vežimuose 
ir nuperka visokias pamaldas 
su vargonais ir žvakėmis, 
paskui neturi už ką atsakan
čių rakandų į butą nusipirkti. 
Vestuvėms nesigailėta šimto, 
kito dolerių, o rakandai per
kami už 60, 70 ar 100 dolerių 
ir įsteigiamas elgetos butas, 
kuriame pradeda skursti ir 
meilė.

Būkite atsargus, vaikinai 
ir merginos, su vestuvėmis. 
Tikroji meilė apie vestuves 
nė biskučio nepaiso.

Marė Vaitėkaitienė.

Moters, nesige= 
dinkitel

Vienas musų agentas pri
siuntė mums sekantį laišką: 
“Gerb. “Laisvės” Red.:—

Jūsų laikraštis stebėtinai 
patinka merginoms ir mote
riškėms. Žinoma, vyrai taip
gi jį giria daugiau, negu ki
tus laikraščius, bet moters 
skverbte prie jo skverbiasi. 
Patėmijau, kad kuri tik ga
vo perskaityt numerį, kitą, 
ta jau stengiasi kur-nors 
gaut kas sąvaitė ir skaito su 
dideliu žingeidumu. Galiu 
sakyt, tai pirmutinis laikraš
tis, kuris taip skatina mote
ris prie skaitymo. Nežinau, 
kiek Jus turite moterų skai
tytojų (582. Red.), bet man 
rodos, tūkstančiais galėtu
mėte gaut, jei ne vyrų kvai
las išjuokimas' už skaitymą. 
Aš patėmijau, kad daugelis 
merginų skaito laikraštį pa
sislėpusios nuo vyrų. Kada 
aš kalbinu užsiprenumeruot 
“Laisvę”, tad moters tuoj 
prisižada užsimokėt, bet pa
žiūrėsi, atidirena vyras ir 
pradeda juoktis iš moterų už 
pasiryžimą skaityt. Tankiai 
moters susigėdi ir atsisako. Y - 
pač merginos gėdisi vaikinų. 
Moteriškės netoli kiekviena
me name ragina vyrą užsipre
numeruot, bet tas tankiausiai 
pasisako perdaug mokytas 
esąs arba turto neturįs.

Bet svarbiausia kliūtis — 
tai moterų gėdijimasi skaity
ti, kada vyrai iš skaitymo 
pasijuokia. Vertėtų kokiu- 
nors būdu įdrąsinti moteris 
prie skaitymo, nepaisant ant 
tūlų vyrų kvailo stabdymo. 
Ar negalima būtų atlikt tai 
per laikraštį.

B. Slapstąs.”
* *

Męs tikime, jog “Laisvę” j 
moters mėgsta skaityt ge
riau, negu kitus laikraščius. 
Juk iki šiol tik rėkta, jog mo
tel’s neskaito, nenori skaityt, o 
nesistengta surast priežastįs, 
kodėl jos neskaito. Moterims 
rūpi namai, kūdikių auklėji
mas, sutvėrimas laimingo šei
myniško gyvenimo ir šeimy
niška taika, maisto gamini
mas ir naikinimas vyruose ti
ronijos. Taip sakant, moters 
užinteresuotos pačiuose kul
tūros pamatuose. Lietuviš- 
koji-gi laikraštija iki šiol vis 
varė paviršutinę politiką, pa
viršutinį mokslą ir vyruose 
kurstė dar didesnį žvėrišku
mą, vietoje pažabot jį, kul- 
turizuot. Negalima sakyt, 
jog laikraštija neatliko mil
žiniško darbo, vienok ji ma
žai lietė skaudžiausias gyve
nimo žaizdas, nepradėjo nuo 
-pat gyvenimo šaknų, pertai 
menkai interesavo moteris. 
Juk negalima pradėt žmogų 
mokyt fizikos jau tuomet, 
kada jis dar aritmetikos ne
žino. Ir visuomet reikia žmo
gų mokyti to, kas jo praktiš
kame gyvenime reikalingiau
sia, o paskui jau galima bus 
šį bei tą pridurt. Ką-gi gali 
veikti Rusijos gimnazistas 
nors ir 8-nių klesų praktiš
kame gyvenime, kada pa
prastas “mužikas” daugelyj 
atvejų už jį daugiau žino 
praktiškąjį gyvenimą ir dar
bą? Kalbant apie moteris, 
reikia pasakyt tą neužginči
jamą teisybę, jog namai, šei
myna, maistas ir apsirengi
mas yra pamatu jų praktiš
kojo gyvenimo. Šitie daiktai 
jas interesuoja daugiau, ne
gu kas kitas. Męs, tai gerai 
suprasdami, užsikvietėm at
sakančius sandarbininkus ir 
patįs pagal išgalę mokiname 
moteris to, kas joms labiau
siai reikalinga ir žingeidu. 
Tiesa, tūli žmonės—ar tai iš 
pavydumo, ar tai nežinojimo

— stebisi iš mūsų tokio dar
bo. Mat, yra sutvėrimai, ku
rie žiūri tik į paviršio dailu
mą ir tobulumą, nepaisyda
mi, ar vidurys daikto sveikas 
ar supuvęs. Męs esame tos 
nuomonės, jog žmonijos to
bulybė turi prasidėt nuo auk
lėjimo, šeimyniškos taikos, 
švarumo, mandagumo, dai
lumo, sveiko maisto ir oro. 
Lai pirma moters gerai su
pranta šituos šakninius gyve
nimo ir kultūros dalykus, o 
tuomet kitos tobulybės šakos 
išdigs pačios savimi.

Pasirodė, jog “Laisvė” ne
apsiriko. Vos tik ji užkliu
dė pamatinius gyvenimo rei
kalus, kaip tuoj moters grie
bėsi ją skaityt. Ne tik skai
to, o ir sandarbininkauja tū
los. Pasirodė, jog moters 
mėgsta skaityt ir skaitys, jei 
tik atras jas interesuojančius 
raštus.* *

Mūsų laikraštis neužsiga
nėdina vien tik moterų pa
mokinimais svarbiuose jų 
gyvenimo klausimuose. Šalę 
straipsnių, skiriamų specija- 
liškai moterims, jos atranda 
ir abelnos žmonijos kultūros 
straipsnius. Jos lieka užinte
resuotos ir abelnuose žmoni
jos klausimuose. Žinoma, 
nėra ko norėt, kad į pusmetį 
laiko galima būtų ištobulint 
visapusiškai ir pripratintprie 

I visapusiško skaitymo tas mo
teris, kurios ligšiol neskaitė. 
Vienok greitoj ateityj męs 

i pasieksime geresnį rezultatą 
tarpe moterų, negu galėjo 
atlikt bent vienas laikraštis 
iki šiol.

MONOLOGAI.
BANKROTAS.

Subankrūtijau. Taip, su
bankrūtijau... Netekau žmo
nių. (Stato ant kėdžių dvi 
pogalvi). Gerbiamoji j>ubli- 
ka, meldžiu atsisėst. (Pa
galvė nestovi gerai; prieina 
ją pataisyt). Guodotinoji ta- 
mista, meldžiu nusiramint, o 
jei ne, būsi per duris išvesta! 
Susirinkimas tuoj bus atida
rytas. (Atsistoja toliau ir su 
pasididžiavimu kalba į pa
galves). Guodotinoji publi
ka, teiksitės užsilaikyt gra
žiai, ramiai, nusiimt kepures 
ir nerūkyti, o taipgi neper
traukti kalbėtojo kalbos. Jei 
bus kas neaišku, galėsite pa
duot klausimus, ant kurių 
bus suteikti atsakymai. (Su
stoja ir žiūri į pagalves). Ta- 
mista, rodos, juokies ir ty- 
čiojies iš kalbėtojo. Jei kat
ram nepatinka, galite išeit.

Ir taip, draugai ir drau
gės, aš pradedu savo prakal
bą, kurioj išaiškįsiu svarbius 
mokslo ir draugijos klausi
mus. Pakalbėsime biskį ir 
apie tikėjimą, tik nekliudant 
Dievo. Reikia tik nupeikti 
žmonės, kad į taip svarbų su
sirinkimą tiek mažai teatėjo. 
Suprantama,kiti girtuokliau-

**
Didžiausia kliūtis, kaip mū

sų agentas sako, yra ta, jog 
moters iš gėdos prieš vyrus 
neskaito laikraščio.

Taip, yra gana vyrų-idijo- 
tų, kurie nežino,kas yra mok
slas, nežino, kiek žmogus ga
li išmokt beskaitydamas. Tie 
vyrai, kurie pajuokia už 
“Laisvės” skaitymą mergi
nas, ir tie, kurie draudžia sa
vo žmonoms ją skaityt, ma
tomai, nenori, kad moters 
mokėtų vest dorą, kiltą šei
mynišką gyvenimą, kad jos 
mokėtų auklėt kūdikius, šva
riai ir tvarkiai užlaikyt na
mus ir pagamint gardžius 
valgius. Tokie vyrai mėgs
ta, turbūt, gyvulišką, žiaurų 
ir nešvarų gyvenimą. Mer
ginos turi šalintis nuo tokių 
sutvėrimų ir nepaisyt apie 
jų kvailą išjuokimą už laik
raščių skaitymą. Merginos 
turi būt tiek drąsios, kad ne
paisyt ant puspročių ir be
gėdžių juoko. Varde savo 
lyties apginimo nuo vyrų ti
ronijos, varde laimės ir pro
to, merginos turi būt drąsios 
prie skaitymo.

Ir tos moteriškės, kurių 
vyrai draudžia skaityt, lai 
nepasiduoda prievartai. Tas 
vyras, kuris liepia tau ne- 
skaityt, kuris neturi dolerio 
užsimokėt už laikraštį, o tu
ri 10 dolerių praleist karče
moj, apsieina su tavim žvė
riškai, kada tu nemoki jo su
prast, pagamint maisto, už
laikyt tvarkiai buto ir auklėt 
gerai kūdikių. Moteris turi 
progą sutaupyt dolerį grei
čiau, negu geriantis vyras. 
Ji pati gali užsiprenumeruot 
laikraštį ir mokytis iš jo.

Nedrąsus visur y ra pastum
dėliais ir skriaudžiamais. Ir 
jus, moters, auklėkite savyj 
drąsą!

Lietuviai pas popiežių.
L i e t u v i a i:— Atvažiavo

me, Šventasis Tėve, Jūsų 
Šventenybei persistatyti, kai
po atskira katalikų tauta— 
lietuviai, o ne lenkai

Popiežius :—YTai čia da
bar mansų.savotauta... Rei
kia mokėti atskirti religiją 
nuo tautystės. Kiekvienam 
geram katalikui turi rūpėti 
Rymas, o ne Lietuva.

užrakinau skrynios, kur deg
tinę pasidėjau. (Vėl balsiai): 
Štai tuoj ant kortų aš jums 
parodysiu, kaip eina kova 
tarp žmonių. Tik atleiskite, 
kacl mano kortos senos. Mat, 
daug naktų jos nemiegoju
sios. Ir taip, atidėjus viską 
į šalį, aš tunu pripažint, kad 
žmonės lošia kortomis ir gir
tuokliauja, o paskui, atėję' į 
.susirinkimą, triukšmą kelia.

Suprantama, publikai nu
sibos sėdėti šioj troškioj sa
lėj, bet supraskite, kad kal
bėtojas pavargsta labiau už 
publiką. Namie būdamas, 
aš uždirbčiau šiandien 25 do
lerius. Aš galiu praleisti lai
ką su advokatais, turčiais ir 
gaut į metus kelis tūkstan
čius algos, vienok aš negaliu 
iškentėt nekalbėjęs.

(Pasigirsta bildėsis. Pa
galves griebia ir kiša po sta
lu). Guodotinoji publika, pa- 
sikavok. Jau kas-nors įei
na... (Laukia. Paskui vėl 
ištraukia .pagalves, pastato 
ir vėl kalba).

Kebliausis mūsų dienų klau
simas yra moterų klausimas. 
Na ir kur čia tau nebus ke
blus: moteris išrodo visai ki
taip, negu vyras. Supykai 
ant pačios, plekštelsi jai ši
taip (kerta aelnu per pagal
vę) per veidą,o ji tave kopūs
tais apipils. Nelaimingi šią 
gadynę vyrai! Moterims vi
sokios išlygos, visokie geru
mai suteikiami.

Ištikro, sulaukėme biau- 
rios gadynės. Daleiskime, 
šiandien pasilikau vienas,— 
išėjo visi. Juk čia galėtų sė
dėti kelios merginos ir klausy
tis mano kalbos. Bet kur tau.

Ir aš nesuprantu, kodėl 
mano kalbos niekas nenori 
klausytis. Nuvažiuoju į ko
kį susivažiavimą savo lėšom, 
nesigailiu savo vargo ir lai
ko, kad tik ką--nors pasakyt 
žmonėms. Na ir kas? Vos 
tik kelis sykius pakalbėjau, 
visi rėkia: “Jis nedelegatas.' 
Atimkite nuo jo balsą!” Kaip 
jie gali atimti man balsą, a? 
Sakykite jus man! A? Ko 
tylite? Jei neturite balso, tai 
aš su jumis nekalbėsiu, nes 
esate nelegališki žmonės. 
Gal pastabos norite? Apsi
rinkate! Kaip tik aš noriu 
padaryt pastabą, tuoj mar
šalka veda mane laukan iš 
salės ir liepia^ daryti pasta
bas gatvėj. Žodžiu sakant,1 
subankrūtijau. Gerai, kad 
dar tamistos atėjote į šį gar
bingą susirinkimą, o taip bū
čiau turėjęs vienas į sieną 
kalbėt. . ,

Manau, kad tamistos liksi
te užganėdinti iš mano pra
kalbos, nes aš gana sąžiniš
kai išaiškinau dalykus. Sąži- 
niškumas yra svarbiausiu da
lyku mūsų gadynėj ir jus tu
rite sąžiniškai klausytis.

Tikiu, kad publika supra
to gerai mano kalbą ir gales 
pasinaudot apšvietos platini
me. Šiuomi ir užsibaigia su
sirinkimas, kad leist publi
kai pasilsėt.

J. Kukuškinas.



ŽODIS J LIETUVIŲ 
VISUOMENĘ.

Gerb. viengenčiai! Turiu 
už didelę garbę jums praneš
ti, jog 1-mą dieną šio men. 
atvykau į šią laisvės šalį su 
ypatingai svarbum tikslu. 
Pirmiaus, negu pranešiu pla
čiau apie svarbumą mano mi
sijos, pavelykite pasveikinti 
jus visus vardan Prūsu lietu
viu. Męs, lietuviai Mažosios 
Lietuvos, jau nekartą pasi- 
džiaugėm apie tautiškus dar
bus, kuriais puošiasi mūsų 
broliai, gyvenantis Ameriko
je. Nekartą galėjome su pa
sigerėjimu pranešti apie tai 
nežinantiems, jog pasidėka- 
vojant amerikiečiu vientau
čiu triūsui kįla tautiškas su
sipratimas diena iš dienos 
augštyn. Męs iš dalies, maty
dami gerus paveikslus, pasi
rengėme jus sekti; bet, deja! 
— mums užstoja kelią viso
kios kliūtįs, kuriu prašalini- 
mui dabar pradėjome dirbti. 
Ant kiek mums pasiseks at
likti tą nelengvą darbą, tai 
ateitis parodys.

Męs, arba geriau pasakius 
maža dalelė mūsų, pašėkam 
atydžiai jūsų darbus, ir lin
kime jiems kuogeriausios klo
ties. Berods, laiks nuo laiko 
tenka matyti kokį gyvybės 
ženklą jūsų laikraštijoje ir 
apie Prūsu Lietuvą. Bet tas 
yra toks silpnutis, jog jis ne
palieka žymės tarpe viengen
čių, ii\ dingsta, kaip jūroje 
vilnis. Šitam negeistinam pa- 
dejixnui pasistengėm padary
ti galt? ir kokiu-nors būdu su
siartinti ir užmegsti stipres
nius ryšius.

Štai ir priežastis mano at
silankymo pas jus, Gerbiami 
Viengenčiai.

Mums susiartinti norint, 
reikia žinoti viens kito padė
jimą, idant sužinojus, kas 
mus spaudžia ir daro viso
kias kliūtis mūsų tautiškam 
kilimui, draugiškai sustoję 
jas prašalintumem. Kadangi 
pilnai žinau, jog didžiausia 
dalis gerb. viengenčiu nepa
žįsta mūsų, t. y. Prūsu Lie
tuviu padėjimo, iš tos prie
žasties ir noriu juos, kiek ga
lėdamas supažindinti. Bet ne 
per laikraščio skiltis, tiktai 
gyvu žodžiu. Tam tikslui at
važiavau, ir noriu savo jaus
mus perduoti jums, brangus 
viengenčiai. Todėlei teiksitės 
tokie malonus būti ir suteik
ti man tokią atsakančią pro
gą, kaip tai atvirus viešus su
sirinkimus, kuriuose galėčiau 
paaiškinti mūsų padėjimą. 
Kartu noriu priminti, jog tik
tai trumpą laiką (5 sąvaites) 
tegaliu viešėti jūsų tarpe. 
Nevėliaus, kaip 15 d. rugsė
jo turiu išvažiuoti tėvynėn. 
Labai būtu malonu išgirsti 
gerb. viengenčiu nuomonę ir 
kartu patarimus, kur, tai yra 
kokiose kolonijose mano at
silankymas būtu labiau pa- 
geidžiama. Prie šitos progos 
paminėsiu tiktai tiek, jog tū
li stebėsis apie mūsų padė
jimą, ir, beabejonės, sužino
jus dalyku stovį, su visu at
sidavimu stengsis suteikti sa
vo brolišką ranką. Tenema- 
no nė vienas, jog mūsų susi
artinimas tai nesvarbus da
lykas. Jis yra mūsų tautos 
gyvybės klausimas! Nuo pa
sekmingo susiartinimo ir už
mezgimo stipriu, tvirtu ry
šiu, priguli visa mūsų tautos 
ateitis.

Todėl, kas myli savo gimi
nę, savo tautą, tas visa inga- 
le lai pasistengs jos gerovei 
patarnauti. Gerb. pirminin
ku visų draugijų labai mels- 
čiau, idant apie šitą svarbu 
reikalą tarpe draugų pasikal
bėtu, prirengtų susirinkimus 
ir man apie tai praneštu, kur 
aš galėčiau nuvykti. Žinias 
apie tai prašau siusti į redak
ciją “Vien. Lietuvninku”, 120 
-124 Grand st. Brooklyn, N.Y.

Jonas Vanagaitis, 
iš Tilžės (Prūsu Lietuvos).

APIE DARBUS. BIBLIOGRAFIJA.

Lewiston, Me.
21 birž:—Darbai pas mus 

eina neblogai. Dirbama dau
giausiai audinyčiose ir čeve- 
ryku dirbtuvėse. Nemokan
tis austi ir čeveryku siūti už
dirba vos 1 dol. 20 c. į dieną. 
Mokantieji uždirba daugiau 
ir įvairiai. Pragyvenimas vie
nam žmogui neblogas už 4 
dolerius. J. B.

Rumford, Me.
Čia daugiausiai popieros 

dirbtuvės. Dvi yra gana di
delės, kuriose dirba apie 700 
darbininku. Vienoj ditbama 
8 vai. dienoj. Darbininkai 
dirba diena ir nakčia, persi- 
keisdami. Kitoj dirbtuvėj 
daromos tik dvi permaini, 
o dirbama taipgi diena ir 
nakčia, todėl dirbt reikia 11 
ir 13 valandų paroj. Yra 1 
popieriniu krepšiuku (mai
šiuku) dirbtuvė, kur irgi apie 
700 darbininku dirba, kuriu 
tarpe yra arti 500 moterų. 
Uždarbis sąvaitėj 10 ir 15 
doleriu. J. G.

Minersville, Pa.
Jau ir čia anglių kasyklos 

neišdirba pilną laiką ir taip 
visokiu nelaimiu netrūksta. 
Birželio mėnesyj sužeidė ka- 
syklose^vieną lietuvį, o du 
jaunu vaikinu gazas labai 
apdegino. Liepos mėnesyj 
taipgi 3 lietuvius pavojingai 
akmuo buvo prislėgęs, kad 
vienas tikisi apleisti ligonbu- 
tį tik už kokiu dvieju mėne
siu.

A. J. Banučauskas.i

Athol, Mass.
29 d. liepos L. S. Starretts 

Tool kompanijos dirbtuvė 
sustojo ant poros sąvaičiu. 
Po vakacijos žada nepripa
žinti unijos, su kuria per 10 
metu santaikoj laikėsi. Jei 
tas įvyks, galima tikėtis, nu- 
mažįs tas algas, ką unija bu
vo iškovojus. Viršminėta 
kompanija yra viena iš tur
tingiausiu Atholyj ir geras 
algas mokėdavo.

Senas Kūdikis.

Revoliucijos atbalsiai, a- 
pysakaitės iš atsitikimu Ru
sijoj. Parašė Senas Vincas, o 
išleido V. Jakštys, Philadel
phia, Pa.

Painiava, parašė Žemaitė, 
išleido “Lietuvos Ūkininkas” 
Vilniuje. Kaina 5 kap.

Lietuvos Žemlapis su et
nografijos siena. Maštabas: 
1 col. 25 verstai. Išleidimas 
“Liet. Ūkininko” Vilniuje. 
Kaina 50 kap.

Šitokio žemlapio dar netu
rėjom. Labai naudingas.

Meiles Karštligė. Mintįs 
ir prilyginimai apie dabarti
nį meilės supratimą. Spauda 
“Laisvės”. Vertė ir išleido J. 
Stropus, 30 W. Broadway, 
So. Boston. Kaina 20c.

Jei norit, kad jusy pinigai 
nueitu greitai į Lietuvą, tai 
siuskit juos per agentą Petrą 
Bartkevičią. Laivakortespi r- 
kit taipgi pas jį, nes jis par
duoda ant geru laivu. Užlai
kau visokį tavorą ir parduo
du pagal žemas kainas. Ga
lit gaut: marškiniu, knygų, 
britvu, laikrodėliu ir 1.1.

Petras Bartkevičia, 
877 Cambridge st.,

E. Cambridge, Mass.

e. o
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Tai ateikite pas
F*A.L,K PHOTO CO.

Pajieškojimai
Pajieškau apsivedimui doros mergi

nos nuo 17 m. ir ne senesnes kaip 25 m.
Turi mokei rašyt ir būt apsipažinusi 

su mokslu. Norinti apsivest malones 
kreiptis šiuo antrašu:

S. E. (IZ)
8 Jay St. So. Boston Mass.

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

statomą fotografiją už žemiausią kainą 
be ekstra užmokesčio vaikams. _ Nui
mamo fotografijas visokių grupy, susi
rinkimų, piknikų ir ką tik galim nuimt 
su mys didele Kamera. Atsilankydami, 
atsineškite šį apgarsinimą, o nuteisime 
pigiau. Neužmirškite antrašo:

EAl J< PHOI’O CO.
767 Washington St., Boston, Mass

Vietines Žinios

Pajieškau savo draugą Joną Būrį, pa
eina iš Kauno gub., Šiaulių pav., Triškių 
miestelio ir Juozapą Kristučį iš to pa
ties miestelio. ' Jonas Buris apie 15 mė
ty kaip Amerikoj, o Juozapas Kristučis

(5 metai. Kas apit-^aios žino ar jie 
patįs, teiksis atsišaukti ant šio antrašo:

Ignotas Sutkevičia
Box 155 North Jay, Me.

LAIVAKORTES ATPIGO!

Darbo Dienoj (Labor Day) 
Bostone Centrališkoji Darbo 
Unija ir budavotoju skyrius 
užbaigs savo parodą demon- 
stratyvišku mitingu Common 
sode, kur bus protestuota už 
broliu McNamaru išvogimą 
iš kitos valstijos ir neteisin
gą ju laikymą kalėjime. Pro
testo mitinge dalyvaus 50,000 
unijistu ir daugelis kitu dar
bininkišku organizacijų .Sten
giamasi gaut už kalbėtoją 
tai dienai Amerikos Darbi
ninku Federacijos vadą Sa
muelį Gompersą. Darbo Die
noj visoj Amerikoj bus ren
giami tokie darbininku mi
tingai, kad pasakyt iškalno 
kapitalistams, jog jie neturi 
drįst nuteist McNamaru, ku
rie nėra kalti “Los Angeles 
Times” raštinės sudinamita- 
vime.

Pranešimas.
Kur atsilankys mys keliaujantis agen

tas W. K ASPA RAV1ČIA, per jį drąsiai 
galite užsiprenumeruot “Laisvę” ir at
likt visokius reikalus.

“Laisves” Adm.

DRAUGYSČIŲ REIKALAI.
SUSIRINKIMAS.

Susirinkimas L.S.S. 60 kp. atsibus 10 
rugpjūčio (Aug.) 8 vai. vakare po num. 
242 W. Broadway, So. Boston, Mass. 
Visi sąnariai turi būtinai susirinkti.

Sekr. P. Ketvirtis.

IŠVAŽIAVIMAS LAIVU.
S. L*. U. Kliubo išvažiavimas laivu 

ant vandens atsibus 13 rugpiūčio (Au
gust) 9 vai. ryte. Kas nori važiuot ant 
vandens, gali užsisakyt išanksto tikietą 
pas:

K. Yurgeliunas
233 Broadway, So. Boston, Mass.

Ar nori sučedyt pinigus?
Kas nori sučedyt pinigus, tegul ateina 
į naujai uždėtą Grocernę ir Bučernę 
(Meat Market) po num. 581 Main St., 
Cambridgeport, Mass., o viską nusipirks 
2 ir 3c pigiau. Užkviečia M. Bačynskas, 
581 Main St., Cambridgeport, Mass.

Išvažiuojant stačiai iš Bostono į Rot- 
terdamą, Bremą, Antwerpą, Hambur
gą $33.00, iki Tilžei—$37.85, Eydkuny 
— $38.00, Bayory—$38.40. Šie laivai iš
plaukia iš Bostono: liepos 3 d., 4 vai.po 
piet “Cymric”; liepos 11 d., 9:30 ryte, 
“Ivernia”; liepos 18 d., 3.00 vai. po piet, 
“Zeeland”; liepos 25 d., 9 vai. ryte 
“Franconia” (didžiausias laivas 18,150 
tony sunkumo).

LAIVAI IŠ NEW YORKO:
Į Rotterdamą kiekvieną utarninką 10 

vai. ryte, prekė į Rotterdamą $35.00, 
Tilžę $41.60. Expresai išeina kiekvieną 
utarninką, jais tik $5 brangiau; ant 
Antwerpo kiekvieną subatą, poetiniai 
kiekvieną ketvergą. Norėdami keliaut 
ant minėtų laivų, šifkortes galite gaut 
Bartašiaus Lietuviškoj Agentūroj Bos
tone ir New Yorke. Noredfimi keliaut 
be jokio persėdimo stačiai į Liepo- 
jy (Libau) už nužemintą prekę, 
o į Rotterdamą tik už $29, tai laivai 
išplaukia šiomis dienomis: rug
pjūčio 5—“Birma”. Norėdami va
žiuot augščiau minėtais laivais, šifkor
tes galite gaut Bartašiaus offise. Pri
buvusiems į New Yorką parūpinam nuo 
rusko konsulio guberskus pašportus.

GEORGE BARTAŠIUS
261 Broadway 558 Broome St. 

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

Korespondencijos
Chicago, III.

Nelaimė atsitiko Antanui 
Bielskiui 24-tą liepos. Jisai 
dirbo Beck’s Cafe po No. 1348 
E. 63 gat. prie indu plovimo 
ir tenai susibarė su italu To
ny Sirdota. Griebėsi už pei
liu. Italas A. Bielskį perdū
rė dviejose vietose: aukščiau 
širdies ir žemiau. A. Bielskis 
tapo nuvežtas į St. Bernardo 
ligonbutį ir tą pačią dieną 
mirė, o italas suvisu mažai 
liko sužeistas. A. B.

Chicago, III.
Pas vieną lietuvį apsirgo 

vaikąs, kuris buvo be krik
što. Žmogus, bijodamas, kad 
nenumirtu, gavo kūmus ir 
liepė kuoveikiausiai vežti į 
Apveizdos Dievo bažnyčią ant 
18-tos ir Union gatvių. Kū
mai nuvežė ir rado kun. Ste
ponavičių. Pirmas jo klausi
mas buvo: “Ar prigulit prie 
šitos parapijos?” Kūmai pri
gulėjo į tą parapiją—tas bu
vo gerai; atrasta knygose, 
kad kūdikio tėvas nebuvo 
nieko mokėjęs į tą parapiją. 
Kun. S. pasakė negalįs to 
vaiko krikštyti aliejais, o tik 
vandeniu. Kūmas, palikęs 
vaiką su kūma, sėdo į karie
tą ir važiavo tėvą atsivežti. 
Pasirodė, kad tėvas priguli 
North Side parapijai. Kuni
gas S. pasakė: “Kadangi vai
kas yra blogam padėjime, tai 
aš pakrikštysiu vandeniu, o 
jei aliejais nori krikštyt, tai 
vežk ant North Side”. Žmo
gutis ištraukė iš kišeniaus 6 
dolerius ir užmokėjo. Kuni
gas, priėmęs pinigus, atliko 
savo darfią? N^dėldienyj po 
to atsitikimo bažnyčioj kuni- 

..gas pasakė, kad kurie gyve
na šitoj parapijoj ir eina ve
lykinės į kitą, mirtinai “grie- 
šina. A. B.

Įstatymu Įvedimo Lyga 
pasiryžo galutinai sustabdy
ti svaiginančiu gėrimu par
davinėjimą kliubuose. Keli 
kliubai jau liko nubausti. Gir
dėt, kad bus padaryta ne
mažai areštu už pardavinėji
mą be valdžios leidimo svai
ginančiu gėrimu.

LIETUVIŠKAS AGENTAS
F>. BABILIUS

Inšiūrinu turtus ir gyvastį, parduodu 
namus, žemės lotus, laivakortes; siun
čiu pinigus į visas dalis pasaulio. Tlu- 
močinu teismuose: Cambridge’iui, Bos- 
ton’e ir jo apielinkėse. Galit atsišaukti 
ypatiškai, laišku arba per telefoną.
Ofisso vieta:

873 Cambridge Street
Gyvenimo vieta 69 Clark st 

CAMBRIDGE, MASS.
Telephone Camb. 2642-R

ATYDAI SERGANČIŲ

REUMATIZMU
Išgydau Reumatizmą ir sulaikau tirpi
mą ranky savo darytais vaistais. Kiek
vienas ligonis turi aprašyti savo padėji
mą šioj tvarkoj: Kaip seniai sergi, ko
kioj kūno dalyj turi skausmą, ar patins
ta skaudančios kūno daljs, ar guli ar 
dirbi, kokio amžiaus ir t. t. Aprašęs 
šiuos klausimus, pridėk už 2 c. štampą 
atsakymui, o aš tau prisiusiu gyduoliy 
ant ištyrimo DYKAI. Pasekmes pa
matysi antroj dienoj. Gydymas trauk
sis neilgiau, kaip 3 sąvaiteš. Tirpimą 
ranky sulaikys į 2 dienas.

Adresuokit taip:

P. MOORNICK
Box 635

RAYMOND, WASH.

1 R A N S 1- E R Gyduoles sutai-

Jau užsibaigė susivažiavi
mas organizacijos “Associa
ted Advertising Clubs of A- 
merika”. Delegatu buvo ke
li tūkstančiai iš Jungtiniu 
Valstijų, Kanados ir Angli
jos. Tartasi apie apgarsini-, 
mu etiką, išlygas, platinimo 
būdus ir 1.1. Yra tai biznie
rių organizacija.

Dominikas Ferlazza iš No. 
201 North gatvės liko per
šautas keturiom kulkom ir 
mirtinai sužeistas Keith’s 
skersgatvyj. Areštuotas ki
tas italas Vincento Aganto 
iš No. 6 Keith’s skersgatvio. 
Jis įtariamas šovime. Išgir
dę šūvius, išbėgo iš butu žiū
rėt keli tūkstančiai italu. Sa
koma, kad abu italu šaudėsi, 
tik Aganto liko nesužeistas. 
Daktaras atsisako išimt kul
kas iš Ferlazzo kūno, kol tas 
kiek pasveiks, vienok maža 
viltis ant pasveikimo.

Valdiškoji statistika paro
do, kad Mass, valstija /turi 
dabar 3,366,416 gyventoju. 
1900 metuos buvo 2,805,346. 
Per 10 metu priaugo gyven
toju skaitlius 561,070 žmo
nių, arba 20 procentu- Šito- 
kis gyventoju dauginimąsi 
yra labai menkas ir mažiau- 
sis iš visu laiku šioj valstijoj. 
Didžiausis miestas Bostonas 
turi 670,585 gyventojus. Ant
ras pagal didumą miestas 
Worcester turi tik 145,986 
gyventojus: Cambridge, Fall 
River ir Lowell turi biskį vir
šaus, negu 100,000 gyventoju.

SENIAUSIAS RUSIŠKAS

B. U. BERNARD
Praneša, jog jo offisas prie 105 
Dorchester St., So.Boston,Mass., 
yra atdaras nuo 4 iki 5 vai. po 
piet, o prieš tą ar po to laiko tele- 
fonuokite 160 South Boston arba 
524 Roxbury. Gyvenimo vieta 
19 Gaston St., šalę Warren St., 
Roxbury, Mass,

LIETUVIŠKAI-LENKIŠK A1-RUSIŠKAS
DAKTARAS

Vienatinis mys tau
tos Medicinos Profe
sorius Massachusetts 
steite. Jau arti 18 
mėty, kaip aš pasek
mingai gydau ir at
lieku operacijas. Tė- 
rnyk!!! Neik jieškot 
manę į aplieką ant 
kampo po mano ofisu, bet lipk vienai 
trepais augštyn iš num. 7 Parmenter St. 
Durys mano ofiso nuteptos baltai, o vir
šui jy ant lentos didelėm raidėm parašy
ta “Lenkiškas Daktaras”. Offiso va
landos: nuo 9 iki 11 ryto, nuo 1 iki 2 po 
piet ir nuo 6 iki 9 vai. vakare.

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

Telephone Richmond 1O67-R. •

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA
APTIEKA

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

EDVARDAS DALY 
Savininkus

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

męs prisiusime gyduoles per expresą. i

APT1ĘKA somos atsakan
čiai pagal viso

kius receptus per registruotą aptiekoriy. 
Užlaikome Cigary, Sodos ir Visokių 
Saldumyny (kendžiy). Atsilankykite!

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

gerai Ąntipkn EDWARD 
ŽINOMA /ApLICIKd. DALY 
kur dirba K. Šidlauskas, lietuvys aptie- 
korius, tapo perkelta nuo kampo Broad
way ir Dorchester Ave. į 18 Broadway, 
užtai rašydami visada padėkit
18 Broadway, SOUT^STON-

J. P. TU1IN1UA -
Užlaikom didelę

Krautuvę
Deimantų, Laikrodžių Waitham 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.

Mūšy agentai: J. A. Peldžius, J. Pocius 
ir J. Pociūnas.
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a frZENONAS BUDRECKIS
KOSTUMIERIŠKAS KRIAUŠIUS
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.
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Egiutero No. 1.

e)

75c.

$1.25

Feeling ”Fif "Every DayTelephone Foil Hill 501

latviškai

Morris Katzeff

e) 
X
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Gumbo Lašai 
Meškos Mestis

10c.
10c.

$2.00
$2.00

$50
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$3.50 
50c.
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OFFISAS RANDASI:
30 W. Broadway

SO. BOSTON, A1ASS.

e) 
X 
o) 
X
e) x 
e)

A. G. Groblewski
COR. EI.M X- MAIN STS., PLYMOUTH, PA. 

SAVININKAS IR FABRIKANTAS 
iarsių Lietuviškų Lenkiškų Vaistų

PAGRABINIAI KAMBARIAI: 

133 Dorchester St
SOUTH BOSTON, MASS. 

Tel. 392 R So. Boston.
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25c. 
50c. 

50c. ir $1.00
35c.

|CUHOFA
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Influenzos arba irme- 
dies užpuolimai naktimis 
arba kosulys ir die
gimai jūsų raume
nyse iš nusidirbi- 
mo, nepaguldys 
jus, jeigu turėsit /

Or. -
Richter’io

Pain-
ExpellerjB 
savo namuose ir 
t uojau s imsite 
vartot. 25c. ir 50c. aptiekose. 
Sergėkis pamėgdžiotų vaistų-

JOHN F. O’BRIEN
LAIDOTOJ AS IR 
BALZAMUOIOJAS

(b 
bSra P. CHAPLIKĄ * v 

pUžlaiko puikiausius gėrymus. 
Alus, Klius visada švieži; vynai ir 
visokie likeriai geriausi. Viso
kius gerymus veseilioms, krikš
tynoms ir šiaip baliams, siunčia
me į namus. Visada gerai.
117, 110 & 121 A Street

SO. BOSTON, MASS.

Telephone 4 221 -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.
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F. STROP1ENE
Pabaigusi kursą Womans Medi' 
cal College, Baltimore, Aid.

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

NAUJA LABAI ŽINGEIDI KNYGA 

“Meiles Karštlige” 
Mintįs ir prilyginimai apie dabartinį 
supratimų meiles. Labai naudinga 
kiekvienam, o ypatingai jauniems: mer
ginoms ir vaikinams. R
Gaunama pas: Kaina C-

I QTDOPI 30 West Broadway O1I\VI LJO, SO. BOSTON. ftIASS.

Svarbi žinia!
Ar jys turite apsaugoję nuo ugnies ((in- 
šiurinę) savo stubos rakandus forni- 
čius)? Jei da neturite, tai męs jys ra
kandus, vertės $500.00, apsaugosime už 
2 dol. 50 c. aut 3 mėty. Išeina, kad mo
kėsite 1 c. ir pusę ant sąvaites. Mys 
kompanijos yra geriausios irJ pigiausiai 
apsaugoja nuo ugnies, gyvastį, nelai
mėje ir ligoje.

Taipgi apsaugojame storus, tvartus, 
namus ir viską, ką turite apsaugoti.

CHARLES A. COOPER 
72 Kilby St., Boston,Mass.

ADVOKATAS
Al LIEKU VISOKIUS REIKALUS

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

Kalbu lietuviškai 
lenkiškai

291 Washington St.
Room 738 BOS l'ON, MASS

PARSIDUODA
Lunchroomis (Restauracija) labai pi“ 

giai. Nėra jokios meklerystės. Atsi- 
šaukit pas sat Įninku

Mr. WALSH,
I

671 E. Broadway, - So. Boston.
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Perkant žiūrėk, kad butų ta niurkė, 
o gausi teisingo!.

Geriausia gyduole nuo Skaudėjimo. 
Galvos, Kataro, Pečiu, Krutinės, Šo
nuose, Reumatizmo, Šalčio, Neuralgijos 
ir įkandimo visokiy vabaliuky.

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

Linimentaš Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepy Balsamas - 
Antylakson del Vaiky - _ - 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių 

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

ir Kruvinosios - - -
“Uicure” arba gydymas 

Reumatizmo . - - I
Gyd. dėl nemalimo Pilvo - 
Milteliai apstabdymui 

Galvos Skaudėjimo
Lašai nuo Danty Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir 

Prakaitavimo Kojy
Geležinis Sudrūtintojas Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaiky - , 
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippo 
Plaukų Apsaugotojas 
Muilas Plaukų Saugotojas 
Milteliai nuo Kepeny 
Valytojas Plėmy Drabužiuose - 
Rožės Baisumas -
Kinder Balsamas -
Bobriaus Lašai - - ’ -
Švelnintojas - 
Kraujo Valytojas -
Nervy Ramintojas - - -
Egzema arba Odos Uždegimas 

pas Vaikus -
Groblevskio Pleisteris 

(Kaštavote) -
Pamada Plaukams
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįst 
Gyduoles nuo Riemens - 
Vengriškas Taisytojas Ūsu 
Inkstų Vaistas (mažesnė) 
Inkstų Vaistas (didesnė) 
Akinės Dulkelės -
Gydymas nuo uždegimo Danty arba 

abelnai Skausmo ir Škorbuto $1.25
Gyduolės ir Mostis nuo Parky 

ir Niežų - - - _ -
Gyd. ir Mostis nuo Dedervines 
Gyduolės nuo Paslaptingos Li^os

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

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

25c. 
50c. 
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.

p F. AD. RICHTER & CO.. 215 Pearl Street. New York

IV) Richtor'io Coneo PiU6s yra geros nuo 
41) j viduriu bUkieUjjiiuo. 25c. ir 60c.

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

Čitį ir PINIGUS jums pasiunčia j visas pasaulio dalis greitai ir pi
giau negu kur kitur. Važiuojantiems Lietuvon parūpinu guberskus patl- 
portus, taipgi ir atvažiuojantiems jokios baimės nėra pereit rubežiy 
(gronyČią). Važiuojančius patinku ant stočiy Bostone ir New Yorke, 
nes aš užlaikau 2 offisu. Norėdami Pinigy siyst ir pirkt Šifkorčiy, 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.


