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AMERIKOJ.
Valdininkų suktybes 

Worcesteryj.
Profesoriuš-inžinierius A. 

W. French iš Worcesterio, 
Mass., ištyrė, kad naujoji 
geležinkelio Boston and Al
bany stotis Worcesteryj yra 
pastatyta visai ne taip, kaip 
buvo reikalauta. Sienose esą 
perdaug smėlio ir Žvirgždy. 
Net ir šitos medegos esan
čios nepaprastai prastos. Ce
mento vartota visai mažai. 
Abelnai stotis ilgai nesilai
kysianti. Stoties pastatymui 
buvo paskirta 600,000 dole
riu. Pasirodo, kad tie pini
gai suplaukė į kontraktoriy- 
vagiy kišenius. Bet Mass, 
valstija turi savo inžinierių 
Henry W. Hayes, kuris gy
vena Bostone ant Beacon 
gatvės po No. 8, ir jis turėjo 
prižiūrėt, kaip stotis yra sta-
toma. Abejojama, ar tik ir 
inžinierius nepasinaudojo iš 
stoties statymo. Kaip ten 
nebūty, o Mass, valstija, ku
ri apsiėmė mokėt 25 procen
tą stoties pastatymo lėšy ir 

v fhiestas Worcester, apsiėmu- 
sis mokėt 10 procentą, liko 
apvogti.

Apie darbus.
\ Niekad dar nėra buvę pa- 
A J. leista iš darbo tiek daug au

dėju ir kitokiu audinyčiy dar
bininku Naujojoj Anglijoj, 
kaip dabar. Manchesteryj, 
N.H., liko uždarytos didelės 
Amoskeago audinyčios iki 5 
rugsėjo ir liko paleista nuo 
darbo apie 15,000 darbinin- 
ky. Lawrence, Mass., pa
leista 10,000 audinyčiy dar
bininku ant dviejy sąvaičiy. 
Šiame mieste užsidarė Paci
fic audinyčia iki Darbo Die
nos. Užsidarė taipgi Everett 
ir Atlantic audinyčios Law
rence. New Bedforde užsi
darė 4 Whitmano audinyčios. 
Amesbury užsidarė Hamilto
no audinyčios ant vienos są- 
vąitės ir neteko darbo 700 
žmoniy. Fitchburge, Mass., 
užsidarė ant dviejy sąvaičiy 
Parkhillo audinyčios ir be 

-darbo liko 1,500 žmoniy.
Wakefielde užsidarė iki 5 
rugsėjo Harvardo audiny- 
eios, kur dirbo 1000 žmoniy. 
Fitchburge ■ užsidaro ant 
trumpo laiko Parkhillo audi
nyčios, kurios liepos mėnesyj 
buvo uždarytos 10 dieny, ir 
darbo netenka 17,000 darbi- 
ninky. Lowellyj Tremonto 
ir Suffolko audinyčios užsi
darys nuo 26 rugpjūčio ir 
atsidarys 5 rugsėjo. Fall 
Riyeryj dirbama tik pusę lai
ko ir mažiau. Audinyčiy dar
bininku didžiuma uždirba 7 
ir 6 dolerius į sąvaitę. Ap
svarstykite, ką jiems reiškia 
pasilikt be darbo nors vieną 
sąvaitę, ypač tiems, kurie su 
šeimynom.

Senovės gyvūnai.
Washington, 20 rugp. — 

Bekasant Panamos kanalą, 
pasisekė iškast du suakme- 
nėjusiu krokodiliu (smaku), 

\ kurie turi po 15 pėdy ilgio ir 
į biri po 7 danty eiles. Spren- 
j džiama, kad jie gyveno 3 ar 
I - 4 milijonai mėty atgal ir yra 
t tos pačios veislės, kaip ir 
B ^Afrikoj) krokodiliai.

Juos veža į Washington© 
Tautiškąjį Muzėju. Mokslin
čiams bus darbo, kol juos ge
rai ištirinės.

Kaliniai negali matyt 
orlaivio.

Auburn, N.Y., 22 rugp.— 
Valstijinio kalėjimo perdėti- 
niai čia nutarė, kad negali 
būt leista kaliniams intere
suotis orlaivininkyste, ka
dangi lekiojimo idėja gali 
būt perinteresinga pagal jy 
nubaudimą ir tuomet kiti ne
paisys į kalėjimą patekti. 
Kaliniai buvo paskyrę 500 
doleriy, jei Atwood, kuris 
lekia iš St. Louis į Bostoną, 
apsistoty kalėjimo kieme. 
Kalėjimo valdyba atmetė to
kią propoziciją.

Į 40 dienų apie žemę.
New York, 19 rugp. —Fran- 

cūzijos laikraštininkas An
dree Jaeger-Schmidt išva
žiavo iš čia “White Star” li

Inteligentiškas vagis.
Berlynas, 20 rugp. —V y- 

riausioji Vokietijos kaizerio 
sesuo Hereditary skelbia, kad 
kaizeris pasisavino svetimus 
veikalus. Jis giriasi jau ir 
muzikantu geru esąs ir išlei
do kelias neva savo sutaisy
tas kompozicijas. Sesuo tuoj 
pranešė savo draugams, kad 
tos kompozicijos neesančios 
paties kaizerio darbu. Tarp 
jos ir kaizerio užgimė dideli 
vaidai iš tos priežasties.

Prieš revoliuciją.
Londonas, 23 rugp.—Dar

bininku klesoj eina didelis 
judėjimas, atkreiptas prie 
prašalinimo Asquitho minis
terijos ir visos šalies tvarkos. 
Anglijos darbininkai nėra to
kie karštuoliai, kad kelti 
triukšmą gatvėse. Jie turi 
gana proto, kad ramiu būdu 
prašalint jiems nepatinkamą 
tvarką. Reikia tikėtis, par
lamentas bus jy rankose ir 
tuomet bus j y laimėta. An
glijos darbininkams visuo
met pasiseka įvykdint šiokias 
ar tokias reformas ramiu ke
liu. Turbūt, ir dabar nesi- 
mainys jy kovos būdas.

Ginčai už šachą.
Berlynas, 20 rugp.—Į čia 

telegrafuoja, kad Persijos 
medžilis (parlamentas) pa
skyręs dovaną tam, kas nu
žudys arba pagaus buvusįjį 
ir dabar vėl sugrįžusįjį, kad 
užkariauti sostą, Persijos ša
chą Mahomedą Ali, kuris ke
lia dideles riaušes Persijoj. 
Šacho broliai, Shoua-es -Sul- 
taneh ir Sular-ed-Douleh, 
pakėlė didelį sujudimą Rusi
jos ir Vokietijos partijose. 
Rusų valdiškas laikraštis 
“Novoje Vremia” tiesiog 
žvėriškumu vadina tokį do
vanos paskirimą. Ji rašo: 
“Krikščioniskyju saliu atsto
vai Teherane turėtu užkirsti 
kelią tokiam kanibalizmui, 
jeigu yra galima tai padaryt. 
Persijos įstatymdaviai liko 
laukiniais žvėrimis, ir niekas 
nekaltįs Mahomedo Ali, jei 
jis, atnaujinęs sostą, pasielgs 
su jais taip pat.” Tik dide
lis klausimas, ar pavyks jam 
atnaujinti sostą.

Atsirado dingęs karalius.
Vienna, 22 rugp.—Kada- 

tai buvo dingęs be jokios ži
nios Austrijos didysis kuni
gaikštis Jonas Salvator, ku
riam priguli likt Austrijos 
karalium po karaliaus Prano 
Juozo mirties. Jau kelis sy
kius buvo pranešta apie jo 
mirtį. Dabar jis atsiradęs 
ir grįžšiąs į Austriją, kad už
imti savo vietą po Prano Juo
zo mirties. Tu^) laiku, kaip 
buvo pranešta apie jo (kuni
gaikščio) mirtį, jis vis dar ra
šė savo pusseseriai Saxo prin- 
cesai: “Aš važiuoju šalin, 
nes imperatorius to nori. Bet 
aš sugrįžšiu,kaip Pranas Juo
zas pasimirs. Aš atvyksiu 
vėl į Vienną, nes Austrija 
reikalaus manęs. Sudie, ma
no pussesere. Tikrai aš su- 
grįžšiu.” Taigi Austrija ga
li susilaukt netikėto impera
toriaus.

nijos laivu, kad užbaigti sa
vo 40 dieny kelionę apie že
mę. Yra pilna viltis, kad 
jam nusiseks, jei tik su laivu 
neatsitiks kokia nelaimė.

Maniovrai pasibaigė.
Provincetown. - - Jungtiniu 

Valstijų laivyno maniovrai 
arti Bostono pasibaigė ir lai
vai pradėjo plaukt į savo se
nąsias vietas.

Protestai Chicagoj.
Chicago, 19- rugp. — Čia 

nukrito ir užsimušė du orlai- 
vininku-mėgėju, dalyvavu
siu lenktynėse. Tas atsiti
kimas sukėlė didelį triukšmą 
tarpe Chicagos gyventojų. 
Pasipylė protestai iš visy pu- 
siy prieš orlaiviu lenktynes.

Nauji krasos bankai.
Washington, 22 rugp. — 

Generališkasis krasos virši
ninkas Hitchcock liepė ati
daryt taupomuosius banku 
skyrius nuo 23 rugsėjo prie 
šiy krasos skyriy: Meriden 
ir South Norwalk, Ct.; Cam
den, Me.; Attleboro ir New
buryport, Mass.; Portsmouth, 
N.H.; Woonsocket, R. I., ir 
Brattleboro, Vt.

Naujos valstijos.
Washington, 21 rugp.

Prezidentas Taftas, kongre
sas ir senatas sutiko pripa
žinti New Mexico ir Arizona 
pilnomis Jungtiniu Valstijų 
valstijomis su visomis valsti
jų tiesomis.

Nebus kandidatu.
Pittsburg, 22 rugp. — Bu- 

vusis prezidentas Roosevelt 
rašo laišką “Pittsburg Lea
der” redaktariui A. P. Moo- 
rui, kad jis neapsiimsiąs būt 
kandidatu į prezidentus 1912 
metuos, nors daugelis mano, 
jog republikony partija jį 
paskirs.

Dovana.
New York, 21 rugp.—Roc- 

kefellerio sekretorius prane
šė, kad milijonierius Rocke
feller paskyrė dar vieną mi
lijoną dovany jo įsteigtam 
šiame mieste institutui, kuris 
vadinasi “Institute for Me
dical Research”.

Naujas krasos bankas.
Dedham, Mass.,* 21 rugp. 

—Čia atsidarė taupomasis 
krasos bankas.

UŽSIENYJ. Moters poicistai.
Berlynas, 21 įrugp.—Nuo 

šio laiko Berlymabus pol leis
tais sykiu su vjrais ir mo
ters. . Jos pildys visas tas 
pareigas, kokias! turi pildyt 
policija; kita j y Užduotis bus 
vaiky prižiūrėjimas gatvėj ir 
namuose. Jos privalo būt 
apsipažinusios sū medicina. 
Apginkluotos jos revolve
riais, kad apsigini, jei prisi
eis prastesnėse rrįesto dalįse 
eit į butus žiūrSt, kur yra 
neatsakančiai užfiikomi vai
kai. Pradžiai paimta tik 30 
motery. Jei baniymas nusi
seks, skaitlius bus žymiai pa
didintas.

Orlaivininkas Įkrito Į 
jūres<

Tronville, Francūzija, 17 
rugp. — Garsus Francūzijos 
orlaivininkas Jules Vedrines 
atlėkė į čia šiandien iš Pary
žiaus į 5 ir pusę valandos. 
Kada jis bandė nusileist ant 
kranto, tad pateikė į jūres, 
vienok nesusižeilė ir liko 
tuoj išimtas iš vandens.
Bažnyčios turtas konfis= 

kuotasi
Lisbon, 17 rugį. — Valdi

ninku pasikėsinimas konfis
kuoti bažnyčios turtą Licejoj 
iššaukė susirėminią tarp val
džios ir parapijom,fir daugelis 
liko sužeistu. TjH.to konfis
kavimas liko atidėtas ant to
liau ir suareštuota nemažas 
kunigu skaitlius už surengi
mą riaušių.
Haytės prezidentas užėmė 

vietą.
Port Au Prince, 17 rugp.— 

Haytės prezidentu liko iš
rinktas Čincinnatus Leconte. 
Jis užėmė savo vietą vakar. 
Manyta buvo, kad revoliuci- 
jonieriai jokiu būdu nesusi
taikys taip greit rinkimuose, 
vienok išėjo priešingai. Ki
tos šalįs, tarp jy ir Jungti
nės Valstijos, pasiuntė pa
sveikinimus naujam revoliu- 
cijonieriy prezidentui.

Vis dar tamsu.
Paryžius, 20 rugp.—Fran

cūzijos ir Vokietijos įtemp
tas ūpas link Morokkos vis 
dar nepersimaino. Francū
zijos pasiuntinis turėjo pasi
kalbėjimą Berlyne su Vokie
tijos užsienio reikalu minis- 
teriu, iš kurio paaiškėjo, jog 
tarp abieju valstybių jokios 
taikos dar nėra įvykę ir karė 
galinti iškilti.

Kaitra ir popiežius.
Rymas, 22 rugp.—Popie

žius jau buvo biskį pasitaisęs, 
kol buvo kiek vėsesnis oras. 
Vakar ir šiandien vėl atsi
naujino kaitra, kuri visai nu
silpnino “šventąjį tėvą”.

Streikas pasibaigė (?)
Londonas, 21 rugp.—Ang

lija dar nebuvo atjautusi to
kio šalies paraližiavimo, ko
kį įvykdino dabartinis gele
žinkeliu streikas. Dirbtu
vės priverstos buvo sustot 
dirbt, nes medegos neįvežė. 
Miestuose prasidėjo badas, 
kadangi maistas pradėjo 
baigtis, o naujo nepribuvo. 
Ypač sunku buvo gaut pieno. 
Tūkstančiai nelaimingu kūdi
kiu badavo. Ne tik vargšams 
prisiėjo nukentėt, o ir tur-

tingiemsiems. Apmirė visa 
šalis. ■ Darbininkai parodė, 
kad tik jie duoda gyvybę ša
liai, o kada jie nustoja dirbę, 
tuomet mirtis viešpatauja. 
Valdžia tikėjos, kad pasiseks 
jai numalšyti streikininkus 
šautuvais ir apskelbė Angli
joj karišką stovį. Londono, 
Liverpoolio ir kity miestu 
gatvės liko apstatytos karei
viais, kuriems įsakyta šau
dyti į streikininkus. Įvyko 
keli susirėmimai kuriuose 
žuvo keli žmonės ir daugelis 
liko sužeistu. Nukentėjo 
moters ir vaikai. Streiki
ninkai pradėjo nesirinkt gat
vėse ir valdžiai neliko kaip 
juos sutrukdyti. Priversta 
ji buvo sykiu su geležinkeliu 
kompanijomis melsti darbi
ninku, kad jie taikytus. Iš
rinktas trečiųjų teismas, į 
kurį įeina valdžios ir gele
žinkeliu kompanijų atstovai 
ir darbininku atstovai. Pra
sidėjus deryboms, prižadėta, 
kad niekas iš streikininku 
nebus pavarytas iš darbo, 
kad bus sutrumpintas darbo 
laikas ir t. t. Geležinkeliu 
unijos vadai nutarė leisti 
streikininkus grįžt į darbą, 
kol eis derybos. Daugelis 
sugrįžo. Vienok patįs vadai 
išsireiškė, kad jie negali pri
verst grįžt į darbą, nes strei
ko pabaigimas priklausys nuo 
pačiu darbininky. Daugelis 
jau sugrįžo dirbt, vienok tik 
laikinai, t. y. dirbs, kol pasi
baigs trečiųjų teismo tary
bos; jei darbininkai nebus 
užganėdinti, vėl visi mes dar
bą. Teismo posėdy j jau pra
nešė unijos vadai, kad gele
žinkeliu kompanijos nepildo 
savo prižadėjimo: jos neprii
ma į darbą labiau aktyvišky 
streikininku ir verčia dirbt 
ilgiau, negu yra žadėta. Jei 
taip ir toliau būsią, tuomet 
už dienos, kitos vėl liksiąs 
iššauktas streikas.

Mintį nufotografuoja.
Paryžius, 20 rugp.—Tūlas 

francūzas Darget skelbia iš
radęs būdą nufotografuoti 
žmogaus mintį. Savo meto
dą jis vadina V- rays. Pas
tato žmogų tamsiame kam
baryj ir uždega raudoną lem
pą. Paskui liepia atydžiai 
žiūrėt į padėtą daiktą. Tuo
met išima iš dėžutės tamtik- 
rą stiklą ir nufotografuoja 
žmogaus atydą. Jam pasi
sekę gana gerai nufotogra
fuoti bonką ir dėžę, apie ku
rias pastatytasis žmogus 
manė.

Cholera Italijoj.
Rymas, 21 rugp. — Skait

linės parodo, kad nuo 17 iki 
21 liepos Italijoj buvo 547 
cholera apsirgimai, 207 mir- 
tįs; nuo 22 liepos iki 26 lie
pos — 599 apsirgimai, 262 
rnirtįs.

Bijo streiko.
Berlynas.—Laikraštis Tag- 

liche Rundschau” rašo, kad 
Vokietijos socijalistai rengia 
ten milžinišką streiką.

Vaikai streikuoja.
Dublin, 21 rugp.—Čia vėl 

atsinaujino streikas vaikėzu, 
pardavinėjančiu laikraščius. 
Sudeginti keli vagonai laik
raščiu ir mėtyta akmenais. 
Laikraščiai visai negali pasi
rodyt į gatvę, o spaustuves 
saugoja policija.

RUSIJOJ.
Ministeris Kaso.

Peterburgo laikraščiai ga
vo persergėjimą, kad nedėtu 
straipsniu,- nupeikiančiu pa
skutiniuosius švietimo mi- 
nisterio Kaso įsakymus, ki
taip jie būsią baudžiami pi
nigine pabauda. “Utro Ros.” 
ir “Rusk. Vied.” jau gavo 
1.500 rub. pabaudas.

Revizijos pasekmė.
Darydamas pernai metais 

Sibirijos geležinkelio reviziją 
senatorius Medemas susekė, 
kad veik visi valdininkai im
davę papirkus (kyšius) ir bu
vo patraukęs teisman daugu
mą iš jy. Kad patikrinus 
tai, buvo padaryta dar antra 
revizija. Bet ji tik patvirti
no senatorio Medemo apkal
tinimus. Dabar bus patrauk
ta teisman už papirkus apie 
1,000 valdininku?

Tolstojaus vardu bibli- 
joteka.

Minsko gubernatorius lei
do įkurti Minske viešąją bib- 
li j o teką Levo Tolstojaus var
du.

Augštosios mokslo 
Įstaigos.

Peterburgo apšvietos glo
bėjas Musin-Puškinas prane
šė universiteto vajdybai, kad 
ministeris patvirtino priimti 
universitetan sekančiais me
tais: į juridiškąjį fakultetą— 
1000 žm., į -fiziko-matemati- 
kos f.—450, į prigimties— 
350 ir į ryty fak.—150 žm. 
Iš viso bus priimta 2250 stud.

Į kalnu institutą bus pri
imta į pirmą kursą 200 žm. 
Maskvos universitete visuo
se fakultetuose yra 2500 va- 
kansijy.

Vėl intendantai.
Maskvos apskrityj atiduo

ta teisman vėl visa intendan
tu eilė. Bus trįs bylos: vie
na— Maskvoje, kita— Tam- 
bove, trečia—Voronežyj.

Maskvoje traukiama atsa
komybėn 4 pulkininkai, 7 pa- 
pulkininkai, 3 kapitonai ir 
kitokį valdininkai. Iš viso 
22 žm. Tambove kaltinama 
9 pulkininkai, 4 papulkinin- 
kai, 5 kapitonai ir t. t. Iš 
viso 27. Varoneže kaltina
ma 4 žm. Visi jie bus tei
siami, kad priverstinai rei
kalavę kyšiy ir už kitokius 
prasižengimus.

Vienuolį apvogė. '
Trojicko-Sergijaus vienuo

lyne pavogti vienuolio Paf- 
nutijaus—80 mėty senelio, jo 
keli šimtai tūkstančiu rubliu, 
kuriuos vienuolis sudėjo, be
gyvendamas nuošaliai nuo 
“svieto silpnybių”. Vagys
tė taip sujudino jį, kad jisai 
apsirgo.

Nubausti.
Darbininkai atstovai, da

lyvavusieji Maskvoje fabriku 
gydytoju susivažiavime, ad- 
ministratyviškai nubausti: 
6 išsiųsti į Olonijos gub., o 3 
iš Maskvos, be tikro vietos 
nurodymo.

Streikas Peterburge.
Prekybos uoste Peterbur

ge sustreikavo 12 tūkstančiu 
darbininku.

LIETUVOJ.
ADUTIŠKIS. (Šven. pav.) 

Liepos 19 d. Jakeliu kaime 
antstolis su sargybiniu gau
ja iškrėtė M. Rakauską. At
rado pakampėj keletą dar 
nuo 1905 m. apipuvusiu at
sišaukimu, suėmė visą šei
myną ir nusivežė Adutiškin. 
Išdavikas šoko iš džiaugsmo. 
Bet vakare nusiminė, pama
tęs begrįžtant namo suim
tuosius.

NAUMIESTIS. Neperse
niai buvo atnaujinta V. Ku
dirkos paminklas ir kapas. 
Paminkiau įdėjo V Kudirkos 
paveikslą, Rimšos padirbtą 
ant bronzos. Paveikslas ne
labai panašus. V. Kudirką 
galima pažinti tik palei plau
kus ir kaktą. Be to pamink
lą dar nudažė, o kapą apso
dino gėlėmis. Pinigu šiam 
tikslui buvo surinkta, jei ne
klystu, rodos, apie 25 rub.

TELŠIAI. Vyru gimna
zijos valdyba praneša, kad 
ekzaminai 1, 2, 3, 4 ir 5 kle- 
son bus 26, 27 ir 28 rugpiū- 
čio, o mokslas prasidės 31 
rugpiūčio. Išdavę kvotimus 
kitose gimnazijose ir nepri
imti dėl stokos vietų, o tai
pogi kitu gimnazijų moki
niai čia priimami be jokiu 
kvotimu. ~ ~ A

VILNIUS. Lietuviu Mok
slo Draugijos susirinkimas 
šiuosmet buvo labai gyvas. 
Susirinko žmonių iš įvairiu 
Lietuvos ir plačiosios Rusijos 
kraštu, atvyko mokslo vyru 
ir iš užsienio. Susirinkimas, 
prasidėjęs 25 rugpiūčio (12 
liepos) tęsėsi per keturias 
dienas. Dalyvavo jame iš
viso nuo 130 lig 200 žmonių. 
Paduota 15 referatu, bet 
skaityta tik 1L Daug buvo 
kalbu, ypač gražiai pasakojo 
garsus Prūsu lietuviu rašy
tojas Vidūnas.

Mokslo Draugija turi savo 
knygyną, muzėju ir archyvą. 
Knygynan pereitais metais 
85 žmonės paaukavo 1296 
veikalus 1824 tomuose. Be to 
priešpat susirinkimą gauta 
iš F. Kaunackio mūsų istori
ko Simano Daukanto biblijo- 
teka ir archyvas—viso 12 pū
du.

Fonde vadovėliams leisti 
yra 2 tūkst. 218 rb. 74 kap., 
Mokslo ir Dailės Draugijų 
namams statyti yra surink
ta 11 tūkst. 420 rb.

Išrinkta šios komisijos: pa
rinkti reikalingus vadovėlius 
ir apskelbti sąlygas jiems 
leisti, medicinos-formakolo- 
gijos rūpinimuis įrengti lie
tuviu kultūros parodą, kalbi
ninku komisiją tvarkyti lie
tuviu kalbą ir rašybą.

Per susirinkimą taipogi į- 
galiota Draugijos Valdyba 
pirkti namams plečiu ir rū
piu ties visais kitais reikalais, 
su tu namu pirkimu suriš
tais. *

PASISKUBINK1T!
“Laisve” 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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—Gerą vakarą, mamaj
—Na iš kur tu čia\ atsira

dai?
—Iš susirinkimo sugrįžau.
—Cha, cha, ką aš girdžiu... 

Moters į susirinkimus pradė
jo1-eit... Juk tai juokas.

—Kokis čia juokas? Argi 
moteris gyvena ne ant tos 
pačios planetos, kur ir vyrai, 
kad jai gali būt uždrausta į 
susirinkimus lankytis? Argi 
moteris kvėpuoja kitu oru, 
maitinasi kitu maistu ir ne
priklauso prie žmonių veis
lės, kad ji negali lankytis į 
susirinkimus? Susirinkimuo
se yra kas-nors apkalbama, 
svarstoma ir sprendžiama. 
Kiekvienas susirinkimas vra 
vis artimesniu žmonių susi
draugavimu, yra dar vienu 
akmeniu į kultūros pamatą.

—Sustok, Rožyte. Tu ne- 
mislyk, kad aš tavo parapi- 
jonka,* kad tu galėtum man 
pamokslą sakyt.

—Gerai, mama: aš galiu 
sustot, bet noriu išgirsti, ką 
tu turi pasakyt.

—Kas iš to pasakymo? Ži
nok sau viena ir tylėk.

—Klaidingai manai, ma
ma. , Žmonės toli-gražu ne
būtu tiek protingi ir tobuli, 
jei jie neperduotu vieni ki
tiems savo minties, tai yra 
savo proto. Gal, tu matei 
kada, kaip iš vienos elektros 
vielos praveda pajiegą į kitą 
vielą. Taip ir mūsų protas 
pereina iš vienu smegenų į 
kitas, tai yra jis prisijungia 
prie kitu smegenų.

—Aš netikiu, Rožyte, kad 
taip gali būt.

—Aš tau darodysiu pavyz
džiu. Aritmetikos mokytojo 
galvoj yra išsidirbus pajiega, 
kuri gali nuspręsti, kiek bus 
iš 6, paimtu po 9 kartus. A- 
tėjusieji į mokyklą vaikai 
pradžioj neturį tokio žinoji
mo. Vadinasi, jo proto jie- 
ga pasiekė vaiku smegenis 
ir sutvėrė jose tokį-pat žino
jimą.

—Tu labai augštai griebi 
šiandien, dukrele. Aš pra
dėsiu visai nesuprast.

—Kad tu, mama, pati už
vedi tokią kalbą.

—Ne, Rožyte, aš nenoriu 
taip augštai nužingsniuoti, 
bet noriu pasakyt, kad mo
terims netinka eit į susirin
kimus.

—Kad tu, mama, vig tą 
patį atkartoji ir aš priversta 
tau aiškinti, jog susirinki
muose žmonės dalijasi savo 
žinojimais, sujungia savo jie- 
gaš vieni su kitais drūtes- 
niais ar silpnesniais ryšiais. 
Susirinkimuose męs matome, 
kaip kiti žmonės yra išsito
bulinę kūniškai, susipažįsta
me su ju protišku ir dvasiš
ku stoviu. Žodžiu sakant, 
tuomet męs pažįstame ne tik 
save vieną, o ir kitu žmonių 
būrelį. Išgirstame, ko jie 
trokšta, kaip jie jaučia, kiek 
jie tobuli.

Gudrus žaidimas.
Gal, jums teko kada-nors 

matyt, kaip pasiteisinančiu 
išrodo vaikas, kada jis mato, 
jog jo draugai gavo mušti ir 
jo eilė artinasi. Jis tuomet 
ir plaukus sudailina, ir apsi- 
prausia, ir tiesiai stovi, ir 
mandagiai kalba. Jis laukia, 
kad mokytojas į jį tarty: 
“Matote, kokis geras Jonu
kas”.

Tokiu pasiteisinančiu vai
ku persistatė plieno trustas. 
Kaip tik liko kongreso pakel
tas klausimas apie aliejaus 
ir tabako trusty nelegališką 
susiorganizavimą ir jy bila li
ko pavesta nagrinėti aug- 
ščiausiam teismui, tuoj plie
no trustas pradėjo vest var
žytines su kitais plieno trus- 
tais, kurie ištikryjy yrą/to 
paties trusto šakos, prieš7tie- 
sas slaptai suorganizuotos į 
vieną tinstą. Tuoj liko su
mažintos kainos ant plieno, 
pradėjo kiekvienas trustas 
atskirai garsinti savo tavorą. 
Tuomi plieno trustas norėjo 
pasakyt: “Žiūrėkite, kokis aš 
geras”.

Pirma visur parsidavinėjo 
plieno tonas po 28 dolerius 
ir nesimatė jokiy varžytiniy 
tarp ty neva dabar jau at- 
skiry trusty, o kaip tik pa
matė plieno trustas, jog ir 
jis bus pašauktas iš eilės prie 
pasiteisinimo suolo, tuomet 
Amerikoj atsirado net keli 
plieno trustai ir varžytinės 
tarp jy.

Augščiausis Jungtiniy Val
stiją teismas nusprendė, kad 
aliejaus kompanija turi per
siorganizuoti, vadinasi, Kad 
iš vieno milžiniško trusto lik- 
ty sutverti keli. Žinoma, alie
jaus trustui nesunku tai pa
daryt, tik vedimas visy rei
kalu bent 20-tyj kompanijy 
atsieis kur-kas brangiau, ne
gu vedimas viso aliejaus 1 ‘biz
nio” vienoj kompanijoj. Ir jei 
aliejaus kompanija bus pri
versta persiorganizuot bent 
į 20 kompanijy, tuomet pa
tirsite, jogkerosinas, aliejus, 
gazolinas ir kiti produktai iš 
petrol eumo pabrangs.

Jeigu tabako trustas turės 
įvest pas save geresnę tvar
ką pagal teismo reikalavimą, 
tuomet jis privers rūkytoją 
ir tabako čiulpėją išmokėt lė
šas.

Plieno trustas, kaip jau sa
kėme, pasirodė geru vaiku ir 
atpigino plieną. Bet sykiu su 
tuo atėjo žinia, jog jis suma
žino darbininkams algas iki 
6 procento.

Nemanykite, kad bausmes 
išmokės ir visokias lėšas pa
neš organizuotas kapitalas 
bei jo mašinistai. Ir nesap
nuokite apie tai.

Jeigu kapitalistai priversti 
yra sumažinti kainas ant ta- 
vory ir negauna tiek pelno 
už juos, tai nuostoliai puola 
ant darbininky pečiy.

Jeigu įstatymai sako, kad 
pirkėjas turi mokėt pigiau, 
tad darbininkas gauna piges
nę algą — ir išeina tas pats, 
kaip ir niekas nepersimainė.

Jeigu įstatymai sako, kad 
viena milžiniška kompanija 
turi būt paskirstyta į 20 ne- 
priklausančiy viena nuo ki
tos, tad tokio paskjrstymo lė- 
•šos irgi uždėtos ant darbinin- 
ky ir 20 kompanijy pardavi
nės brangiau tavorą, negu 
viena, kuriai pigiau atsieina 
užsilaikyt.

Todėl darbininkui nėra ko 
džiaugtis, jei kokis trustas 
liko nubaustas, — reikia ap
gailėsiant, nes darbininkas 
turės užmokėt bausmę, o ne 
trustas.

Augščiausio teismo darbas 
yra vaikiškas žaidimas, kol 
jis neužtvirtina įstatymy, 
kiek kokis darbininkas turi 
algos gaut ir už kiek turi 
parsiduot kokis tavoras. Įsta
tymai turi būt išleisti tokie, 
kurie paradyty, kiek turi 
gaut savininkas, tvarkytojas, 
darbininkas ir kiek turi mo
kėt pirkėjas. Tuomet tik vi
sokia bausmė puls ant jo pa
ties.

—Moterims tokie dalykai 
netinka, Rožyte. Lai sau da
ro vyrai visokius susirinki
mus, o mums gražiau namie 
pasilikt.

—Seniau vien tik vyrai ir 
dalyvaudavo susirinkimuose; 
jie per tai turėjo progą aiš
kiau apsipažint su įvairiais 
dalykais. Paprastai priimta 
buvo moteriai niekur neišeit 
iš namu, išimant tulus atsi
tikimus. Taip sakant, ji bu
vo laikoma tarp keturiy sie
nų per tūkstančius metu. 
Nestebėtina, kad ji mažai 
težinojo apie pasaulį, nes tik 
menkiausiąją dalį matė. Pra
dėta tiesiog sakyt, kad mo
teris nieko nežino, kad pas 
ją nėra ko rodos klaustis, 
kad ji kvaila. Mat, uždarė 
ją tarp keturiy sienų, nero
dė jai pasaulio ir stebėjos, 
kodėlgi ji jo nepažįsta.

—Gal, Rožyte, kitaip ne
galima buvo. Mažu, moters 
darbo turėjo visada namuo
se dirbti?

—Suprantama, kad taip. 
Bet užtat nėra kaip kaltint 
jy už pasaulio nepažinojimą. 
Jos turėjo gana protiškos jie- 
gos, kad pažinti pasaulį, kad 
suprasti reikalus, bet aplin
kybės neleido ištobulinti tos 
jiegos; kitu žmonių žinojimo 
jiega nebuvo suvienyjama su 
moterų smegenimis, kad 
joms perduot tą žinojimo jie- 
gą. Mokyklos jos nelankė, 
prie svečiu nesirodė, į susi
rinkimus neėjo, o vyras, kaip 
dar ir šiandien daugelis vyru 
daro, neskaitė reikalingu pa
sakot savo žmonai viską tą, 
ką jis žino, matė ir girdėjo, 
nes manė, jog jo žmona yra 
persilpna tokius dalykus su
prast.

—Ištikro, dukrele, keista 
gadynė yra buvus, jei taip 
elgėsi su moterim.

—Pačios gyvenimo aplin
kybės laikė moterį tokiame 
stovyj. Dar ir šiandien žmo
nės negali atsikratyt nuo se
noviškojo papročio, kuris lie
pia manyt, jog moteris yra 
^silpnesnė protiškai, jog ji 
abelnai yra žemesniu sutvė
rimu už vyrą. Ištikro, nors 
ji turėjo tas pačias jiegas, 
kaip ir vyras, vienok jos pa
siliko vienatvėj ir buvo neiš
tobulintos. Šiandien-gi,ačiu 
susidėjusioms aplinkybėms, 
męs turime progą lankyt mo
kyklas, užsiimt daile, eit į 
susirinkimus, susitikt su ki
tais žmonėmis ir pasidalyt 
nuomonėm. Ir pasirodė,kad 
męs, moters, tūluose inteli
gentiškumo atvejuose net 
pralenkėm vyrus į labai 
trumpą laiką.

—Gerai, mergaite, tu kal
bi. Dabar ir aš jau pradedu 
suprasti, kad į susirinkimus 
eit visgi yra nauda. Reikės 
kibą ir man kada nueit į su
sirinkimą pasiklausyt.

Iš kokių gyvūnų 
jus susidedate?
Kiekvienas evoliucijonistas 

pasakys jums, kad mūšy gai
diškosios ypatybės, protiš
kos ir fiziškos, liko surinktos 
per milijonus mėty praeityj, 
kada męs radomės įvairiy gy- 
vūny formoj. Jys išgirsite, 
jog mūšy ranky miklumas li
ko paimtas nuo salamandro, 
turėjusio 5 pirštus,kuris kar
stėsi iš medžio į medį ir gy
veno milijony milijonais mė
ty atgal. Jums pasakys,kad 
jys turite skeletą, paeinantį 
nuo į žmogy panašios bež
džionės apes; kad jūsy au- 
sįs išsivystė iš žuvies žiauniy.

Galite jys tam viskam ti
kėt arba ne, kaip jys sau no
rite, vienok jys negalite už- 
ginčyt, kad pas žmogy nėra 
lapės lipšnumo, povo pasidi
džiavimo, kiaulės besotišku- 
mo, arklio ambicijos, gyva
tės šalto pasalumo, tigro 
žvėriškumo, šuns teisingumo 
ir šikšnosparnio veidmainys
tės.

Vistiek, ar evoliucijos teo
rija teisinga ar ne, žmogus tu
ri savyj daugelį ty ypatybiy, 
kurios priklauso gyvūnams. 
Jeigu męs galėtume pažvelg
ti aiškiai į kompliciruoto 
žmogaus smegenis, tai, bea- 
bejonės, jose atrastume vis 
ką nors paimto nuo kiekvie
no, bile kada ant žemės bu
vusio, gyvūno, pradedant nuo 
bakterijos, baigiant mamu
tais.

Jys patįs žinote, kaip mai
nosi jūsy protas, kaip vienos 
dienos ūpas jums patiems iš
rodo net keistu kitą dieną. 
Įvairus žmonių protavimas, 
perstatymas, atsinešimas į 
kitus žmones ir apsireiškimus 
—sakyte sako, kad visos ši
tos ypatybės yra surinktos 
nuo mažesniy ir didesniy gy
vūny. ~

Jys žinote, kad žmogus už
ima pirmutinę vietą tarp vi- 
sy gyvūny ant šios planetos. 
Jis tiki, kad jis turi kur-kas 
angštesnę dvasią už visus ki
tus gyvūnus. Turbūt, taip 
ir yra; bent tikėt taip gali
me.

Jis yra karalius visy gyvū- 
ny, nes kiti gyvūnai turi tan
kiausiai tik savo vienos veis
lės ypatybės, o žmogus yra 
surinkęs jas į save netoli nuo 
visy gyvūny veisliy.

Vienok nelygiame apstu
me yra pas kiekvieną žmogy 
ty pačiy ypatybiy. Todėl 
kiekvienas žmogus privalo 
pats save ištirt ir sutvarkyt. 
Jei kokia ypatybė bus per
viršy j, ją galima bus praša
lint; jeigu kokios dar truks, 
ją galima bus pridėt.

Nepatingėkite nors vieną 
nedėldienį atsisėst ir sutvar
kyti savo ypatiškumą, savo 
kūniškas ir protiškas jiegas, 
savo charakteriy, savo pras
tus ir gerus palinkimus, savo 
ūpą. Pirma ištirkite, o pas
kui sutvarkykite.

Jys gerai žinote, kad pro
tingas vaizbūnas pirma nu
samdo atsakančią vietą ir 
darbininkus; pastato protin
gus darbininkus sutvarkyt 
visus reikalus ir tuomet tik 
jis, po kokiy mėty, žino, kur 
jis pats stovi ir kaip jo reika
lai stovi. Jis žino, kas liko 
parduota, o kas dar ne ir kas 
paseno. Jis žino, kiek jo ver- 
telgystė yra verta ir 1.1. Žo
džiu sakant, jis ištyrė visą 
reikalą ir sutvarkė jį.

Kodėlgi nepadaryti jums 
su savimi to, ką vaizbūnas 
padaro su savo reikalais? 
Svarbiausis jūsy reikalas esa
te jys patįs. Jūsy ateities 
pasisekimai arba nepasiseki
mai varžiai yra surišti su ju
mis.

Jeigu vaizbūnas reikalauja 
žinot, ką jis turi savo krau
tuvėj ir pas save, kiek'pas jį 
įplauky, išlaidy ir kokios pa- 
jiegos pas jį dirba, kokios 
ryšies jo tavorai ir kaip eina 
visas reikalas,—kad atsakan
čiai vest visą dalyką, tai kaip 
jys galite norėt pasisekimo, 
jei jys net nežinote, kokios 
ypatybės pas jus randasi, ko
kly jiegy daug ir kokiy per- 
mažai? Jys esate sandėlis, 
krautuvė visokiy, bet nely
giu pajiegy ir ypatybiy. Tik 
tuomet pasekmingai galite 
darbuotis ir gyvent, kada 
pažįstate patįs save. Argi 
gaiety pasekmingai vest rei
kalus vaizbūnas, jei jis nieko 
arba visai mažai žinoty apie 
savo reikalus? Ir ar gali kas 
atjausti tam žmogui, kuris 
skundžiasi ant nepasisekimy, 
o nesistengia pats savęs iš
tirti ir sutvarkyti savo pajie
gas ir ypatybes?

Aršiausis tavo draugas yra 
tas, kuris slepia nuo tavęs 
tą, ko nereikėty slėpti. Jei 
tu pats savęs netirinėji, tu 
esi aršiausiu savo draugu.

Ištirk save ir sutvarkyk. 
Atlik tai be pasigailėjimo, 
aštriai, kritiškai. Būk tei
singas: neteisinkis iš klaidy, 
o stengkis atsikratyt nuo jy.

Kad pasekmingiau atlikt 
tą svarbią užduotį, įsitėmyk 
į gyvūnus, nuo kuriy tu per- 
ėmiai savo ypatybes.

Ar tu turi čameleono ypa
tybę, kuris nuolatos maino 
savo spalvą ir prisitaiko prie 
visokiy aplinkybiy? Ar tavo 
protas paneša į čameleoną, 
niekad neturintį savo paties 
spalvos, tai yra ar tu esi tik 
kity proty pastumdėlis, o, pa
ties protas nieko savotiško 
neturi?

Pagalvok apie kiaulę, ku
rios snukis yra vartais į pil
vą, ir kuri net kojomis lipa į 
maistą, kad tik viską apglėb
ti. Gal, ir tavyj tokis-pat 
besotiškumas ir nešvarumas 
viešpatauja?

Ar turi nors-kiek lapės lip
šnumo, kuris būtinai yra rei
kalingas laikuose mūšy neva 
civilizacijos? Ar turi jos gud
rumo? Daugelis žmoniy pa
siekia juomi laimę, bet jo 
perviršis daugelį žmoniy nu- 
puldo.

Pasižiūrėk į ežį, kuris gy
vena ir elgiasi vien tik pasi
tikėjimu.

Ar tavo liežuvis nėra kity 
skaudintoju, kaip gyvatės 
liežuvis, kuris išpatyly įgilia?

Ar daug ypatybiy turi pa- 
skolinty nuo beždžionės? Gal, 
ir tu esi tik pataikūnu, pa
mėgdžiotoju, kvailu ir šoki
nėjančiu nuo kojos ant kojos 
svarbiuose reikaluose?

Gal, panėši į tinginį (Aus
tralijos gyvūnas, kuris kabo 
ant šakos ir maitinasi lapais), 
kuris mato pasaulį augštyn 
kojom?

Mažu, turi šuns charakte- 
riy, kuris už teisingumą, ge
rumą ir apginimą tankiai 
gauna mušt?

Juk ir žmonės savo apginė- 
jus, teisingus ir geras, nere
tai muša arba kitaip perse
kioja.

Gal“ esi povu, kuris džiau
giasi, jei kas atkreipia atydą 
į jo pluksnas?

Mažu, turi tigro žvėrišku
mą ir kraugeriškumą?

* **
Męs kiekvienas žinome sa

ve geriau, negu mus gali ži
not pasaulis, tik męs perdaug 
nuolankys esame prieš save, 
todėl neretai nukrypstame 
nuo teisybės. Bet męs gali
me save žinoti, jei tik męs 
to norime.

Neprošalį kiekvienam laiks 
nuo laiko save ištirt ir su
tvarkyt.

Jys žinote, kas yra pasise
kimas. Vienintelis kelias prie 
jo yra dirbt, veikt geriausiai, 
kiek tik jūsy pajiegos išneša.

Įsidėmėkite tai: pradėkite 
veikt laipsniškai ir vis tolyn. 
Pamatysite, kad už mėty 
laiko jau arti būsite prie 
tikslo.

Jei kokiy ypatybiy turite 
perdaug, sumažinkite jas; 
jei kokiy permažai, pridėki
te, tik niekad neužmirškite 
atsižvelgt į savo jiegy stovį 
ir sutvarkyt jas.

Tikėjimas ir be= 
dievybė.

Po tokiu antgalviu perei
tam “Laisvės” numeryj tilpo 
p. J. Kairukščio straipsnis, 
kuriame jisai nurodė vien tik 
gerąsias tikėjimo puses, vi
sai užmiršdamas apie blogą
sias.

Kas senovėj buvo reikalin
ga arba neišvengtina, ne vis
kas tas tinka mūšy gadynei. 
Jei laukiniui žmogui paran- 
kiausis įrankis buvo lazda ir 
saidokas, tai nereiškia, jog ir 
męs tokiais įrankiais turime 
gamint sau pragyvenimo pro
duktus. Jei laukiniai žmonės 
vienas kitą ėdė, tai nereiš
kia, jog ir męs turime taip 
daryt. Jei viduriniuose am
žiuose buvo vedama be už
baigos viena kraujinga karė 
palei kitą, tas dar nereiškia, 
jog dabartinės valstybės be 
karės negalėty apsieit. Prie 
visko to, jei senovės žmonės 
pagimdė ir išvystė religiją 
arba tikėjimą, tai dar nereiš
kia, jog civilizacija turi už- 
laikyt tą barbary auklėtinį.

Tūli žmonės tikrina, kad 
religija yra privatiškas žmo
gaus dalykas. Lengva tai iš
tart. Kitas gali tokią-pat tie
są turėt pasakymui, jog bu
vimas šnipu, budeliu, streik
laužiu yra žmogaus privatiš
kas dalykas; jog vagystė, pa
leistuvystė, žmogžudystė yra 
privatiški dalykai. Kodėl gi 
ne? Juk nė šnipinėjimas, nė 
budeliai, nė streiklaužiai, nė 
vagįs, nė paleistuviai, nė 
žmogžudžiai nėra tokiais 
žmonijos priešais, teisingiau 
sakant, tokia liga, kaip reli
gija. Netoli visos viršminėtos 
piktadarystės yra pasekmė
mis netikusio surėdymo ir 
miniy tamsybės. Pats neti- 
kusis surėdymas yra pasek
me minios neapsišvietimo; 
juk neužginčijamai teisingas 
bus išsitarimas, jog pagal 
valstybės valdžią, pagal ša
lies tvarką gali drąsiai at
spėt, kiek augštai stovi pro
tiškame išsilavinime jos gy
ventojai. Valdžia ir tvarka 
yra teisingas veidrodis gy
vento jy. Taigi, ar šiaip ai
tai p kalbant, visgi prieisime 
prie išvedimo, jog tas neti
kęs surėdymas, kuris gimdo 
milijonus įvairiy piktadarys- 
čiy, yra žmoniy tamsybės 
produktas.

Paklauskite, kas tą tamsy
bę stipriausiai palaiko. Nagi 
religija, dvasiški jai besidar
buojant. Jys reikalaujate da- 
rodymy? Štai jy biskutis. 
Žmogus yra amžinai žingei
dus atrast atsakymus ant 
jam nesuprantamy dalyky ir 
apsireiškimy. Jis mato mė
nulį, žvaigždes, saulę, mėly
ną stogą ties galva, vulka
nus, vėją jaučia, girdi perkū
ną. Mokslas tokius dalykus 
jau išaiškino. Jei žmogaus 
dvasia būty liuosa, jei pro
tas nebūty varžomas, jis, be- 
j ieškodamas ant nesupranta- 
my dalyky atsakymo, susi- 
durty su mokslu kuris ap- 
šviesty tūkstančius dalyky 
žmogaus akįse. Religija gi 
sustabdo žmogy nuo tirinėji- 
mo, nuo užsispirimo j ieškot 
išaiškinimo, nes ji pati sten

giasi atsakyt ant įvairiy klau- 
simy,nors vis klaidingai, me
lagingai. Kam dar žmogus 
teirausis, tirinės ir galvos, 
kokiu būdu galėjo susitvert 
pasaulis, jei religija jam pa
kiša po nosim Dievą, kuris 
nulipdo pasaulį ir žmogy į 6 
dienas? Kam dar mokytis is
torijos, jei žinai, jog Dievas 
sutvėrė Adomą ir J ievą, pas
kui išvarė juos iš rojaus, to
liau užleido tvaną, galy ga
le, vėl leido žmonėms ant že
mės gyvent? Juk tuomet pil
nai supranti, kad nė politi
ka, nė ekonomija, nė moks
las, nė žmoniy tobulinimasi 
jokios rolės gyvenime nelo
šia: viskas eina pagal Dievo 
valią. Ir dar pasakyta reli
gijos, jog į Dievo galybę gi
lintis tu persilpnas, jog be jo 
žinios ir plaukas nuo galvos 
nenukris, jog visokia valdžia 
paeina nuo Dievo. Vadinasi, 
nesistengk žinot daugiau, 
negu dažinojai užgimęs, ir 
lauk, kol galingasis Dievas 
permainys surėdymą, jei šis 
negeras. Imant toliau, reli
gija platina net kvailus prie
tarus, kuriais trukdo minią 
nuo užsiėmimo mokslu. Mi
nia nestoja kalbėjus apie dau
gy, pragarą, išmintingąjį 
Dievą, biauryjį velnią, mal
dos galybę, įvairiy apeigy 
svarbą ir t. t. Bažnyčia pa- 
glemžia nuo darbininky sep
tintąją sąvai te j dieną, kad jie 
neturėty laiko protauti. Ji 
bandė pasninkais apkvailint 
minią ir tas jai ilgai sekėsi; 
minia be atsakančio maisto 
negali sveikai protaut, — tai 
jau vienas bažnyčios tikslas 
atsiektas, o čia dar užbadė- 
jusi minia daugiau skatiku 
atneša po pasninko — tai ki
tas tikslas.

Man rodos, užteks to bi- 
skučio darodymy, kad aiškiai 
pamatyt, jog religija yra 
žiaurus stabdytojas apšvie- 
tos. O ką veikia prieš ap- 
švietą tūkstančiai dvasišky- 
jy savo keiksmais, kursty
mais ir kt., apie tai visi žino.

Religija, tartum kokia tai 
epidemija, siaučia visame 
pasaulyj, stabdydama žmo
gaus protavimą ir mokslą.

O žmoniy tamsumas, reli
gijos palaikomas, neša ligas, 
piktadarystes, apsileidimą ir, 
skurdą pasauliui. Ir ar ga
lima čia tarti, jog religija y- 
ra privatiškas žmogaus da
lykas. Jei raupais apsirgu- 
sis liuosai vaikščios po mi
nią, užkrėsdamas kitus savo 
liga, ar ir tuomet tarsite, jog 
taip elgtis yra jo privatiškas 
dalykas? Jei kas vaikščios 
per žmones, girdydamas juos 
nuodais, desorganizuojan- 
čiais žmogaus protą, ar ir 
tuomet tarsite, kad taip da
ryt yra privatiškas dalykaš? 
Religija yra tokiais nuodais: 
ji gadina žmonių protą, ji 
sulaiko jį nuo tobulinimosi, 
ji yra pamatas minios tam
sumo. Mažu, tarsite, kad ji 
yra privatiškas žmogaus da
lykas? Jei yra tiesa baust 
nuody pardavėjus, tai turi 
būt tiesa baust ir religijos 
platintojus.

P. S. Jei Redakcija su
teikė vietą p. Juozo Kairūkš- 
čio straipsniui, apginančiam 
tikėjimą, tai, tikiuos, ras vie
tą ir mano straipsnelis, kuris 
nėra atsakymu p. Kairūkš- 
čiui, vienok yra žvilgiu į re
ligiją iš kitos pusės, negu 
p. J. Kairūkštis žiūri.

J. Karalius.
Red. prierašas. Jei 

p. Karalius bitty sulyginęs 
blogąsias religijos puses su 
gerosiomis, tuomet skaityto
jai aiškiai matyty, kurioj pu
sėj persvėrimas, ir atsakan- 
čiau galėty spręsti apie klau
simą. Gal, kas pažiūrės į 
šitą klausimą abipusiškai?



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

LAISVE

(Užbaiga).
Jus matote tokiu būdu, kad ir iš šitos 

pusės Darvino teorija apie veislių atsira
dimą yra poremta dorodymais.

Pažiūrėsime dabar, ar neužsiliko pas 
žmogų tokie organai, kurie dabar jam ab
soliutiškai nereikalingi, bet kurių buvi
mas liudytų, jog kada-nors jam jų reikė
jo. Tokių bereikalingų arba atliekamų 
organų randasi ne tik pas žmogų, o ir pas 
visus augščiau išsitobulinusius gyvūnus ir 
augmenis. Iš daugelio tokių pavyzdžių 
aš apsistosiu tik ant tūlų. Kiekvienas iš 
jūsų žino, kad žmogus, išėmus retus atsi
tikimus, negali judint pagal savo norą au
sų, tuo tarpu, kaip kiti gyvūnai gali tai 
daryt. Vienok žmogaus ausįs yra apsta
tyta tokia muskulų daugybe, kad galėtų 
judinti ją i visas puses. Tokių bereika
lingų ir nenaudingų muskulų buvimas bū
tų neišaiškinamas ir keistas, jei męs ne- 
pripažintume Darvino teorijos. Tiktai su 
pripažinimu šitos teorijos tokių muskulų 
buvimas darosi suprantamu ir aiškiu: jie 
yra ne kas kitas, kaip liekana iš to toli
mo laiko, kada žmogus buvo keturkoju ir 
kada tokiame jo stovyj ausų judinimas 
buvo tiesiog reikalingu.

Kitas pavyzdis.
Žarnų kanalas, kaip jums yra žinoma, 

susideda pas žmogų iš dviejų dalių: iš sto
rosios ir plonosios žarnos. Vietoj jų per
ėjimo iš vienos į kitą jus matote keistą su
siraičiusią atžalą, labai panašią į kirmė
laitę. Iš tos priežasties ją ir vadina kir- 
mėline atžala.

x Šita atžala perstato savimi tuščią 
triūbelę, kurios vienas galas liuosai įeina 
į storąją žarną, o kitas užsibaigia aklai, 
tai yra turi uždarytą galą. Šita atžala ne 
tik kad nėra naudinga žmogui, o visuo
met yra labai blėdinga. Pasitaiko, kad 
vyšnių, kaulukai arba kitos medegos iš 

’žarnų papuola į ją ir ten užsilieka. Tokis 
apsireiškimas uždega atžalą, kurios karš
tis laipsniškai didinasi. Žinomos jums li
gos Typhlitis ir Perityphl prasideda nuo 
aklosios atžalos. Šitos karštinės nemažai 
žmonių yra nunešusios į grabą ir vis neša. 
Klausimas, kamgi reikalingas žmogui ši
tas organas, kuris ne tik nieko gero neda
ro, o dar pavojų neša? Vienintelį teisin
gą atsakymą duoda mums Darvino teori
ja apie veislių atsiradimą. Ten, kur pas 
žmogų randasi kirmėlinė atžala, pas kitus 
žinduolius gyvūnus męs atrandame labiau
siai išsitobulinusią žarną, kuri pas juos tu
ri didelę svarbą. Buvimas pas žmogų ši
tos atžalos mums kuopuikiausiai kalba, 
kad mūsų senovės pratėviai yra buvę to- 
kiais-pat žinduoliais gyvūnais, su tokia- 
pat priedine žarna, kuri pamažu pradėjo 
mainytis, vartojant žmogui kitokį maistą, 
ir tiek susimažino, kad iš jos liko tik at
žala.

Giminystė visų gyvūnų tarp savęs iš- 
sireiškia dar ir sekančio j formoj. Yra dau
gybė ligų, kurių simptomai ir bėgis yra 
lygus beveik pas visus gyvūnus. Taip,pa- 
pavyzdžiui, męs pastebime džiovą ne tik 
pas žmogų, o ir pas kitus žinduolius gy
vūnus ir pas paukščius. Pas visus gyvū
nus šita liga vystosi vienodai. Mažu,jums 
yra žinoma, kad universitetų ir institutų 
laboratorijose yra vartojamos katės,šunes, 
kralikai, pelės, varlės ir kiti gyvūnai, kad 
ant jų ištirti tos ar kitos ligos veikimą, o 
paskui panaudot tą ištirimą žmogaus ap
saugojimui ir gydymui nuo ligų. Jeigu 
nebūtų nieko bendro, nieko giminiško tarp 
žmogaus ir šitų gyvūnų, tai visi tokie ti- 
rinėjimai neturėtų jokios vertės. Ištik- 
rųjų -gi męs matome, kad visokie nuodai 
ir kitokios medegos veikia vienodai ant 
visų organizmų. Tik niekuomet nereikia 
išleist iš atydos vienodo didumo organiz
mą, jei nori, kad išeitų vienodi rezultatai. 
Kuo mažesnis gyvūnas, tuo mažiau turi 
būti pavartota medegos, ir priešingai.

Gaila, kad laikas neleidžia manęs il
giau apsistot ant Darvino teorijos darody- 
nėjimų, vienok aš manau, kad skaitytojai 
paspėjo persitikrint apie tos teorijos tei
singumą iš mano trumpų, bet neužginči
jamų darodinėjimų. Pabaigoj aš noriu 
padaryt tik sutrauką visko to, kas jau bu
vo mano pasakyta.

kuri išreikštų Darvino fantaziją,—ne, ši
tas mokslas yra gryna teisybe, paremta 
tūkstančiais neužginčijamų faktų. Už ši
tą teisybę kalba žemės plutoj užsilikusieji 
gaivalai, kurie gyveno tūkstančiai milijo
nų metų atgal. Nežiūrint į jų negyvumą 
ir negalėjimą tarti žodžių, jie geriau pa
tvirtina šitą teisybę, negu iškalbiausieji 
liudytojai.

Motinos viduriuose embrijonas (vai
sius) kalba už šitą teisybę, pereidamas vi
sas tas formas, kurias kada-nors yra tu
rėję jo pratėviai.

Mikroskopiškosios bakterijos ir baci- 
liai, gimdanti įvairias ligas; nuodai, nai
kinanti organizmus,—visi jie kalba bebal
siais, bet pertikrinančiais žodžiais, kad vi
si organizmai turi būt žinomoj giminystėj, 
nes jų randamoji dirva tarp organizmų 
neatskiria katės nuo žmogaus.

Šitame straipsnyj aš supažindinau 
skaitytojus su svarbiausia darvinizmo da
lim apie veislių atsiradimą. Bet tai dar ‘ 
ne visas darvinizmas; dar man reikia at
sakyt ant klausimų: Kokiu būdu įvyksta 
šitas vystymąsi žemesniųjų veislių į augš- 
tesnes? Kaip žmogus išsivystė į žmogų? 
Kokios priežastįs, koki faktoriai viešpa
tauja prie organizmo permainymo? Ant 
visų šitų klausimų Darvinas atsako tuo- 
mi, kad pripažįsta svarbiausiais faktoriais 
gamtiškąjį ir lytiškąjį parinkimą, iš vie
nos pusės, ir kovą už būvį—iš kitos pusės.

Gal, kada ateityj aš apsistosiu ant ši
tų klausimų, kad ir su jais supažindint 
“Laisvės” skaitytojus.

Susirašinėjimai.
Klausimas.—Kokias pavardes turėjo 

pirmieji žmonės—Adomas ir Jieva, nes 
kiekvienas žmogus turi ne tik vardą, o ir 
pavardę? Ig. Danelevičia.

Atsakymas.—Dar ir šiandien atsili-' 
kusios civilizacijos yietose žmonės neturi 
vardo ir pavardės, o užsiganėdina vien- 
tik vardu. Net taip neseniai gyvenusieji 
graikų filosofai neturėjo vardo ir pavar
dės. Tik nuo laiko, kada žmonės pradėjo 
krikštytis, atsirado vardai ir pavardės, 
tankiausiai iš tėvo vardo paeinančios. Rei
kalingumas vardo ir pavardės atsirado 
ypač ten, kur žmonių daug ir vieną su ki
tu galima būtų greitai sumaišyti. Net po 
kelis vardus pradeda žmonės vartot dėl 
atsiskirimo nuo kitų. Todėl ir manymas, 
kad Adomas su Jieva negalėjo būt be pa
vardžių, yra bergždžias, nes pavardė bei 
vardas nėra gamtiškąja žmogaus dalim ir 
gilioj senovėj jų visai nebuvo.

į Darvino mokslas, kad visos esančiųjų
M | gyvūnų ir augmenų veislės neatsirado iš

syk, o išsivystė į Jokias, kokiomis dabar 
yra, lėto mainymosi keliu, kad visi gyvū
nai ir augmenįs turi vieną ir tą patį atsi
radimo šaltinį, kuris slepiasi senoviniame 
paprastame vienceliniame organizme,— 

\ yra tai mokslas, o ne kokia-nors poezija,

Tarptautiški žodžiai.
Aparatas, prietaisa ko-nors pada

rymui arba ištirimui.
Apeliacija, kreipimąsi; atsišauki

mas; kreipimąsi į ką nors, jieškant pasi
teisinimo; pav., jei nesutinki su žemes
niojo teismo nuosprendžiu, gali paduot 
apeliaciją į augštesnį teismą.

A p e 1 i u o t i, kreiptis; reikalaut, kad 
būtų bila išnaujo peržiūrėta; atsišaukti.

Apetitas, skonio palinkimas; noras 
valgyt ir gert; gamtiškas užsiganėdini- 
mas arba geras jausmas.

Aplikacija, prašymas ;paklausimas.
A p o t e g m a t i s t a s, svarbių išsita

rimų rinkėjas.
Apozicija, klausimų uždavinėji- 

mas; ekzamenavimas; priešginybė; pry- 
šakinė daikto dalis.

A priori, šitas žodis yra lotyniškas, 
vienok jį vartoja visose kalbose, kada rei
kia pasakyt, kas sekė prieš apkalbamąjį 
atsitikimą, t. y. a priori tarnauja dėl at- 
skirimų ankstyvesnių atsitikimų, o kas 
po jų seka, tie vadinasi a posteriori.

A k v a r i j u s, padarytas sode prūdas, 
kuriame auginamos žuvįs, ir apsodintas 
žolynais.

A r b i t r a c i j a, trečiųjų teismas, tai 
yra tokis teismas, į kurį įeina iš abiejų 
pusių išrinkti teisėjai; sprendimas; svars
tymas; taikymąsi be įstatymų, o pagal 
liuosą norą.

A r b i t r a t o r i u s, tas žmSgus, kurį 
viena ar kita pusė išrinko į trečiųjų teismą.

A r c h i o 1 o g i j a, mokslas apie seno
vę; senovės tirinėjimas.

A r c h i o 1 o g i š k a s, senoviškas; prie 
archiologijos priklausantis.

Archiologistas, | senovės tirinė-
Archiologas, ' 1 tojas; besimo

kinantis apie senovę.
A r c h i t e k t o r i u s, budavotojas, ku

ris žino gerai budavojimo amatą; viršiau- 
sis darbininkas prie budavojimo.

Architektu r a, budavojimo mok
slas arba amatas; statymas namų, tiltų, 
laivų ir tvirtovių.

Nepavydekite!
Viena moteriškė rašo man 

laišką, kuriame klausia pa
tarimo, kaip apsieit su vyru, 
kad jis nustotų mylėjęs abel- 
nai visas moteris. Jo meilė 
apsireiškianti link kitų mo
terų tame, kad jis visų 
jų gailisi, stengiasi joms 
pagelbėti' bėdoj, ’ niekad jų 
neįžeidžia ir. daro taip, kad 
tik smagiau ir geriau būtų 
bent vienai moteriai. Mano 
korespondentė sako, kad ji 
neatskiria, ar jis ją myli, ar 
ne, nes jai atjaučia tik tiek, 
kaip ir kitoms moterims. 
Šiaip ji giria savo vyrą, tik 
norėtų, kad jis pasirodytų 
nepaisančiu apie kitas mote
ris, o pilnai atsidavusiu jai.

Aš turiu tiek ant to pasa
kyt:—Meldžiamoji, negadink 
jo gero charakteriaus. Męs 
abelnai labai mažai turime 
vyrų, kurie apsieitų su mote
rimis žmoniškai. Gali tikėt, 
kad tavo vyras guodoja ir 
myli tave tiktai todėl, kad jis 
guodoja ir myli abelnai mo
teris. Kada tu pasiryžti iš- , 
raut šitą ypatybę iš vyro, ne
užmiršk, jog ir tu esi mote
ris. O jei iš tavo vyro išnyks 
moterų paguodojimas, gai
lestis ir meilė link jų, tuomet 
ir tu neteksi jų nuo jo. Mo
teris turi džiaugtis, kad jos 
vyras žiūri į moteris ne kai
po į vergus, žemesnius su
tvėrimus, o kaipo į sau ly
gius žmones. Reikia džiaug
tis iš tokio vyro, kuris ne
drįsta į moteris atsinešti žvė
riškai, jų paniekinti, neiš
klausyti. Jei tokių vyrų bū
tų daug, męs, moters, žing
snis į žingsnį eitume su jais 
visuose gyvenimo reikaluose, 
mums nereikėtų skųstis, jog 
esame vergėmis ir net vergų 
vergėmis.

Aš pilnai nupeikiu jr_ pa
niekinu tokį vyrą, kuris už
miršta savo žmoną, apsieina 
su ja nežmoniškai, nepaiso 
apie tai, kad jos gyvenimas 
būtų smagus ir linksmas, o 
sukinėjasi apie kitas mote
ris su negerais arba gerais 
tikslais. Jeigu jis nesirūpina 
apie savo žmonos laimę, jei
gu jis įieško geresnių už ją; 
jeigu jis apie tūlas kitas mo
teris rūpinasi daugiau, negu 
apie savo žmoną, tai jis yra 
prastas vyras ir moterų 
skriaudėjas. Jo žmona yra 
moteris. O ką reiškia būt mo
terim šiame nelaimingame 
surėdyme, apie tai su skau
smu širdyj prisieina ištarti. 
Ir jei vyras veda moterį to
dėl, kad padaryt ją dar ne
laimingesne—kad paniekinti 
ją, uždraust jai savotiškai 
manyt ir tobulintis, priverst 
ją rūpintis, ar nepragers vy
ras pinigus, reikalingus kū
dikiui pieno nupirkimui, kad 
priverst dienomis ir vakarais 
vienai namuose ilgėtis, — tai 
jis yra niekšas. Ir nemany
kite, kad tokis vyras atjau
stų moterų nelaimėm, kad 
jis suprastų jų širdies skaus
mą ir reikale ateitų į pagel- 
bą joms.

Tas vyras, kuris abelnai 
guodoja ir myli visas mote
ris, niekad nebus prastu vy
ru savo žmonai.

Toliau, argi tu norėtum, 
kad niekas, apart tavo vyro, 
tavęs nepasigailėtų, neguo- 
dotų, nemylėtų artimo mei
le? Manau, tuomet jaustu- 
mies išmesta iš pasaulio ir 
nelaimei atsitikus pultum is
terijos auka. Argi galėtumė
te jus apkęsti tą, kuri drau
stų savo vyrui jum pagelbė
ti ir žmoniškai į jus atsinešti?

Bereikalingai tūlos mote
riškės kankinasi, norėdamos 
kokiu-nors būdu pilnai su- 
monopolizuot vyro meilę.

Joms tai nesiseka ir sektis 
negali, nes vyras niekad ne- 
apsiims būt moters vergu, 
kurio jausmais ir pasielgi
mais galėtų moteris vado
vauti. Tokis pasistengimas 
greičiau įerzina vyrą link vi
sų moterų.

Jei tavo vyras, tave mylė
damas ir pilnai besirūpinda
mas savo šeimynišku gyve
nimu, tuo pačiu laiku nepa
mina po kojų ir kitų moterų, 
iš jo gali džiaugtis ir girti jį 
už tokį žmoniškumą. Ne
reikia pavydėt vyrui bent 
tuose atvejuose, kada jo ge
ri palinkimai atranda dirvą 
veikti.

Marė Vaitėkaitienė.

Kaip rėdytis?
Kas-gi nežino, jog drapa

nos žmogų puošia. Mokėji
mas atsakančiai apsirengt y- 
ra savo rųšies dailė. Nema
nykite, kad aš noriu tuomi 
pasakyt, jog bėgiojimas pas
kui naujų madų yra būtinai 
reikalingas. Kartais tos ma- 
dos yra įvedamos tik pasi
pelnymui “biznierių” ir labai 
greitai nyksta, kad vėl jie 
galėtų pelnyti iš naujesnės 
mados. Vienok ir madų ga
lutinai negalima atmesti: jos 
tobulina apsirėdymo dailę, 
parankumą (nors ne visos). 
Reikia žinot, jog gilioj seno
vėj žmonės rėdėsi kailiais, 
vaikščiojo basi arba su ko
kiom nors vyžom. Jų kūnas 
buvo žiauresnis, jausmai ne
tobuli, skonis- neišvystytas. 
Męs-gi likome jau tiek tobu
los ir tobuli, kad neužsiganė- 
dijame gamtos sutvertąją 
daile, o patįs tveriame ją iš 
gamtos duotosios medegos. 
Mums jau darosi koktu, ma
tant neatsakančiai apsirė
džiusi žmogų. Ne be to, kad 
mūsų dienų mados ir pasi
puošimas neperžengtų nor
mos, vienok visuose dalykuo
se tokis apsireiškimas randa
mas.

Kadangi moters gražumas 
yra jos didžiuoju dievu, 
tad ypač ji turi mokėt nesu
teršti jo, o dar labiau pa
puošt. Ir gražiausia moteris 
skuduruose išrodo prastai. 
Ji turi stengtis turėt dailius 
ir švarius rūbus ir mokėt 
juos dėvėti.

Margas apsirėdymas, ei
nant ant gatvės, nėra gra
žus. Protingos moters, eida
mos ant gatvės, apsivelka 
siuvėjo pasiūtu iš tamsios 
materijos rūbu, vistiek ar jis 
būtų minkštas ar kietas. Tą 
patį rūbą galima nešiot, ei
nant į krautuves, į susirinki
mus, į svečius su reikalais.

Žiemą, einant į kokį-nors 
susirinkimą—abelną arba na
minį,— gerai apsivilkt akso
miniu arba kitos dailios ma
terijos rūbu, bet tik po pie
tų. Šviesių spalvų ir su ap- 
siuvinėjimais rūbai neturi 
būt dėvimi gatvėj; jie geriau 
tinka pasivažinėjimui.

. Baltos pirštinės ir lekeruo- 
ti čeverykai tik popietiniam 
išėjimui.

Kada moteris turi eit toli 
pūkščia, ji privalo apsirengt 
kaip galint paprasčiau, tai 
yra rūbai turi būt be jokių 
apkabų ir lengvi. Jeigu gi 
ji važiuoja savo vežime, tai 
gali rengtis pagal norą.

Eidama į bažnyčią, mote
ris neturi rėdytis tokiais rū
bais, kurie labai skirtų ją nuo 
kitų ir atkreiptų žmonių akis. 
Taipgi ten netinka didelės 
skrybėlės.

Dienos laike nereikia apsi- 
karstyt blizgais, nes tai pra
stas ženklas, jei matai dieną 
moterį su laikrodėliu, retežė
liais, rankenom ir t. t. To
kios moters vadinamos pras
tomis ir kvailomis.

Priėmimui svečių gerai tu
rėt ilgą šilkinį, aksominį, sa- 
tininį ar kitokį rūbą su aug- 
šta apykakle ir ilgom ranko
vėm. Pirštinių tuomet ne
reikia, o blizgų galima užsi
dėt šiek-tiek, tik ne kaip ba
liaus laike. Svečiai turi būt 
apsirėdę tokiais rūbais, kurie 
tinka gatviniam pasivaikš
čiojimui, ir čeverykai turi 
būt pritaikyti prie rūbų.

Svečių kvietėja ir svečiai 
(moters) vakariniam susiėji
me turi apsirengt šviesiais 
rūbais ir turėt savo blizgus 
ant savęs. Svečių priėmėja 
nedėvi tuomet pirštinių, o 
svečiai ateina su baltom pir
štinėm.

Skaitlingesniuose susiėji
muose svečių priėmėja apsi
rengia keistesniais rūbais, tik 
skrybėlės ir pirštinių vistiek 
nedėvi.

Namie jaunos moteriškės 
ir merginos turi dėvėti palšą 
arba šviesų rūbą su tamsiu 
anderoku. Senesnės moters 
turi dėvėt tamsų rūbą su 
augšta apikakle ir tamsų an- 
deroką. Čia tai ir turiu pa
stebėt, kad tūlos mūsų 30 ir 
40 metų lietuvės rėdosi mer
ginų ir jaunų moteriškių rū
bais.

Moteris skaitosi pilnai ap- 
sirėdžius, kada ji apsivelka 
rūbą su trumpom rankovėm ir 
žema apykakle, bet tokis ap
sirėdymas netinka prieš 6 va
landą vakaro. Tokis apsirė
dymas tinka tik einant į te
atrą, į balių, į koncertą ir 
ant privatiškų vakarinių pie
tų. Šitame atsitikime ište
kėjusios moters gali apsikar- 
styt visokiais blizgais, bet 
jaunos merginos blizgų turi 
dėtis kaip galint mažiau; 
joms užtenka vienos eilutės 
perlinių karielių.

I balių visada reikia eit su 
kur-kas geresniais rūbais, 
negu į šokius. Baliaus rū
bai jaunoms moterims tinka 
su žemomis apykaklėmis ir 
trumpomis rankovėmis; se
nesnės moters turi dėvėt su 
augšta apykakle ir ilgesnėm 
rankovėm rūbus. Visos tu
ri būt su baltom pirštinėm, 
bet einant prie stalo reikia 
jas nusiimt.

Ryte ištekėjusios moters 
dėvi ilgą, liuosą-rūbą, tik jis 
turi būt švarus. Bet po pie
tų jau jis netinka.

Klastingų blizgų (aukso, 
deimantų ir kit ko, padary
tų iš stiklų ir metalų) nerei
kia nešiot, nes tuomi paro
dai tik savo vulgariškumą. 
Kvietkos taipgi netinka kai- 
šytis, išskyrus fijolkas, ku
rios tinka prie visokių^ rūbų 
ir visokiam laike.

Einant valgyt, visada rei
kia nusimaut pirštines ir ati
duot jas padėt prie kitų rūbų.

Tik jaunoms moteriškėms 
ir merginoms tinka kaspinai 
prie plaukų. Kuri juos deda 
po 20 metų amžiaus, ta sta
to save ant juoko.

Abelnai šviesus ir su viso
kiais priesiuvais rūbai netin
ka pilnai suaugusioms mote
rims dėvėt namie, o ypač iš-' 
eit į gatvę.

Skepetos atgyveno savo 
amžių ir visai netinka jomis 
dangstytis mieste.

Lietuvės papratusios yra 
eit į gatvę arba bile kur su 
prijuoste (apron), kas visai 
turėtų būt panaikinta.

Netinka iš namų eit ir il
game palaidame rūbe, kuris 
vadinasi arbatiniu rūbu ir 
kimono.

O. Šapiūtė, 
Chicago, Ill.

Patentuoti vaistai.
—Ar jus tikite į patentuo

tus vaistus? \
—Niekai! Bet mano brolis 

atsigriebė nuo jų.
—Kokius jis ėmė?
—Jokių. Mat, jis laiko ap- 

tieką ir yra graborium. Pir
ma buvo labai suskuręs, o 
dabar visai atsigriebė.

FEcoETONAI.
PERD/iUG UBAGŲ.

Ar jums teko kada-nors 
matyt žmogų su dviem laz
dom, vyžom arba didelėm na
ginėm apsiavusį, visokiais 
skudurais apsirėdžiusį ir nuo
latos patį su savim kalbantį? 
Yra tai Lietuvos elgeta arba, 
mužikiškai sakant, ubagas, 
kurio taip neapkenčia Lietu
vos šunes. ~

Ir ar jus galėjote kokiu- 
nors būdu išvengti nematę, 
kaip iš Lietuvos atvykę uba
gai laiko prakalbas į Ameri
kos lietuvius ir renka ne mil
tus ir duonos abrakus, o do
lerius?

Po Lietuvą ubagauja kū
niški ubagai, tai yra žmonės 
be spėkų ir sužeisti.

Po Amerikos lietuvių ko- 
lionijas vis tankiau ir tan
kiau pradėjo lankytis uba
gai, kurie gali būt pavadin
ti dvasiškais ubagais arba 
inteligentiškais ubagais,krei
voj to žodžio prasmėj. Jie 
be vyžų, o su blizgančiais če- 
verykais; jie be skudurų, o 
neretai net su atbulu kalnie- 
rium ir gelumbiniais rūbais; 
jie nekalba poterių, o išbara 
tuos, kas atsisako duot dole
rį; ant jų niekas nesiūndo 
šunų, o pastato juos ant pa
grindų ir su baime klauso jų 
žodžių; jie nerenka miltų ir 
duonos abrakų, o vien tik do
lerius; ne lietuviškų kolioni- 
jų gaspadoriai, o ubagai pra
deda daryt jose tvarką. Taip 
sakant, iš Lietuvos pribuvu
sieji dvasiškieji ubagai išgir
do, jog pas lietuvį yra dar. 
doleris ir atvyko jį išviliot.

“Duok revoliucijai.”
“Še”, sako lietuvis, “nes 

ji ten reikalinga.”
“Duok muzėjui”.
“Še”, sako lietuvis.
‘ ‘Duok Kudirkos raštams”.
“Še ir jiems.” ■ 1-
“Duok dav... ne, kunigų 

mokyklai.”
“Hm,” taria lietuvis. “Kad 

čia visokie policmeisteriai, 
įskundimai darbininkų Kau-. 
ne ir išvarymai iš darbo mai
šosi, tai nežinau”...

“Sakyk: še!” užriko viso
kie Kalbotyros, kurie pirma 
patįs tuos ubagus, vadino po
licmeisterių pagelbininkais. /

Lietuvis žiūri ir nežino, ką 
daryt.

Jam taip ir norisi tart: 
“Perdaug ubagų.”

Jis apleido Lietuvą, kur 
buvo perdaug vyžuotų uba
gų, čia-gi jį užpuolė inteli
gentiški ubagai.

Jam taip ir norisi sakyt, 
kad lietuvių tauta perdaug 
turtinga ubagais, nes uba
gauja pirmeiviai, ubagauja 
sustoję mokytis moksleiviai, 
ubagauja biuristai, ubagau
ja norinti atkeliaut į Ameri
ką, ubagauja ir kunigai ir 
davatkos.

Pažiūrėsi į kokį-nors Tumą 
-Olševskį: sveiki kaip ridikai, 
išsipuošę, o aukos prašo.

Ar daug dar sulauksime 
sveikų ubagu iš Lietuvos, ku
rie, vietoj su savim kalbėt, ar
ba bent poterius skaityt, sako ’ 
prakalbą ir gązdina Chicago^ 
tulus inteligentus?

Kad jau lenktynės, tai lenk
tynės ir ubagų klesos; greitai . 
aklieji, šlubieji ir kiti nesvei
ki ubagai visaruegalės atlai- 
kyt konkurencijos prieš nau
josios gadynės ubagus, nuo 
kurių Amerikos lietuviai pri
versti bus kokiu-nors būdu 
apsigint. - <

Tik vienas keistumas, kad 
atkeliaujanti į Ameriką uba
gai yra vis atgaleiviškesni: 
pirma važiavo pirmeiviai, pa
skui — tautininkai, dabar— 
net kunigai. Nenusistebėki
te, jei kada-nors prisieis per
skaityt: “Didžiausios prakal
bos! Kalbės Utenos ured- 
ninkas ir rinks aukas Lietu
vos kultūriškiems reika
lams”. Juk jau prie to arti.

J. Kuolas.
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APIE DARBUS Korespondencijos
Springfield, III. ’

Čia yra dvi plytinyčios; vie
na iš jų mažesnė, o kita di- ] 
doką; negaliu pasakyt, po 
kiek kurioj darbininkų dirba 
ir kiek uždirba. Vasarbs lai
ke abi plytinyčios dirba ge
rai. A. Čekanauskas.

Pittston, Pa.
Šiame miestelyj darbų ki

tokių beveik nesiranda, kaip 
tik anglių kasyklos. Vienos 
kompanijos, taip vadinamos 
“Lehigh Valley Co.”, kasyk
los dirba beveik tik pusę lai
ko, o kitos kompanijos, vadi
namos “Penn’a Coal Co.”, 
dirba kas diena.

Uždarbiai nevienodi: vieni 
uždirba $35.00 ir $50.00 į dvi 
sąvaiti, o kiti — nuo $20.00 
iki $35.00. Pragyvenimas 
čia vienam žmogui atsieina 
nuo 15 iki 18 dolerių į mėne
sį. Iš kitur pribuvusiam dar
bą gauti nesunku. Bedar
bių čia nesiranda, jei bent 
kas nenori dirbti, tas negau
na darbo.

A. Tinginys.
Yra darbų.

Ir dabar jau reikalauja ne
mažai darbininkų į Maine 
valstijos girias, bet dabar 
dar tiek daug neima, kaip 
rugsėjo mėnesyj, kada kas 
diena po kelioliką šimtų dar
bininkų priima ir nuveža į 
vietą kompanijos lėšom. Dar
bas geriausiai gauti mieste 
Bangor, Me.; ten randasi a- 
gentai, bene 7 ofisai; 1 dol. 
reikia užmokėt agentui ir jis 
būtinai įstatys į darbą. Pa
prastai darbininkams moka
ma giriose 26, 28 ir 30 dole
rių į mėnesį ir visą pragyve
nimą duoda. Tūli bijo važiuot į 
viršminėtas girias; mat, kas 
nežino, tai mano, jog ant 
lauko reikia gulėt nakčia ir 
laiškai neateina; aš pranešu, 

nTacTyfa stubos ir rašinėt laiš
kus galima visur, o taipgi iš 
visur jie ateina Žinoma, gi
rioj nuobodu, o .^ad save su
ramini, reikia keletą laikraš
čių užsirašyt, kada į ten va
žiuojate dirbt. Jei vakarą 
praleisite skaityme, tai ne
jausite, kaip laikas prabėgs.

A. Petrikas.
Shenandoah, Pa.

Šiame miestelyj darbai tik 
anglių kasyklose. Dabar dir
ba 3—4 dienas sąvaitėj. Už
darbis nelygus: kas supran
ta kasyklų darbą, uždirba 
2 dol. 52 c. į dieną. Papras
tas darbininkas—2 dol. 14 c. 
į dieną. Tie, kas turi sude
rėtus darbus (kontraktieriai), 
uždirba pagal dienos pasise
kimą, bet visgi daugiau, ne
gu kiti darbininkai.

K. Sakalėlis.
Pittston, Pa.

Pas mus tūli darbininkai, 
norėdami gaut kiek geresnį 
darbą anglių kasyklose, ne 
tik pinigus moka ir girdo 
perdėtinius, o tūli net savo 
seseris ir pačias leidžia su 
jais paleistuvauti. Aš žinau 
tokius kelis faktus.

K. Arminas.

AUKOS JOVARUI.

Iš Farnumsville, Mass.:
P. Piluckis........................................

Iš Cambridge, Mass.:
P. A. Baltrėnas......................................25 c.
J. Paliulis................................................. 25 c.
A. Bartkevičia....................................... 25 c.
P. Lužeckas........................................... 25 c.
J. E. Kazlauckis............................  25 c.
D. Runsite............................................... 25 c.
E. Gudai čiutė......................................... 25 c.
P. Bartkevičia.......................  25 c.
K. Volockis.............................................25 c.
A. Atkočaitis........................................ 25 c.
A. P. Babilius....................................... 25 c.

Iš So. Boston, Mass.:
N. Januška.....................  25 c.

$5.00.

Viso $8.000.
Buvo $5.09.

Viso labo $13.09.

Worcester, Mass.
Rugpiučio 9, 10 ir 11 dieną 

buvo duonkepiy unijos strei- 
kieriu susirinkimai su pra
kalbomis. Mat, buvo visi 
duonkepiai susiorganizavę į 
uniją, bet galy gale vienas 
savininkas P. Karpavičia atsi
sakė būt unijistu. Jo darbi
ninkai tuoj sustreikavo ir pa
rengė prakalbas, kur aiškin
ta, kad darbininkai imtu duo
ną iš unijos keptu vių. Ponas 
P. Karpavičia, matydamas, 
kad unijistai darbuojasi, krei
pėsi i policijos nuovadą ir iš
pirko varantą, kad jo darbi
ninkas E. Čaičinskis, kuris 
reikalavo 10 vai. darbo die
nos, būtu areštuotas, nes jis 
turįs bombą.

Darbininkas liko areštuo
tas. Nors jis lenkas, vienok 
nei lenkai, nei lietuviai pa
rankos neparūpino, — atliko 
tai žydeliai. Teisme teisėjas 
paklausė p. Karpavičios,kaip 
ta bomba išrodė. Jis atsakė, 
kad ji turėjo apie pusę siek
snio ilgio. Teisėjas nusijuo
kė ir paklausė, ar gali jis su 
savo liudytojais prisiekt, ant 
ko p. K. mielai sutiko, nors 
yra karštas katalikas.

Žydams lėšavo 50 dol., kol 
paliuosavo suareštuotąjį.

Karpavičia yra lietuvis. Jo 
šalininkai ir man pranešė, kad 
jei aš turėsiu nors kokius rei
kalus su streikieriais, ir ma
ne suareštuosiąs.

L. Grikštas.
So. Boston, Mass.

Rugpiūčio 19 d. pobažnyti- 
nėj svetainėj atsibuvo triuk
šmingos prakalbos. Parengė 
jas So. Bostono Lietuviy Ūkė- 
sų Kliūbas dėlei atsilankymo 
p. Vanagaičio iš Prūsp Lie
tuvos. Kalbėtojais buvo šie:

’ Kun. T. Žilinskas, p. Vana
gaitis ir p. Augūnas. Pasta
rasis yra iš Brooklyno kriau
čių unijos delegatu. Kun. T. 
Žilinskas kalbėjo ant temos: 
“Kaip męs turim atsinešt į 
Prūsu lietuvius?” Jo kalba 
buvo vaizdinga ir gera. To
liau kalbėjo p. Vanagaitis.

' Jis gana rimtoj savo kalboj 
nupiešė etnografišką, geogra
fišką ir politišką Prūsu lie
tuviu padėjimą. Jis nurodė, 
kad nė vienoj šalyj lietuviai 

: nėra taip greitai ištautinami, 
kaip Prūsijoj. Ypatinga aty- 
dą atkreipė apie reikalingu
mą Prūsu lietuviams laik
raščio. Apie lietuviu dien
raščius jisai išsireiškė šiaip: 
“Girdėtis, kad Amerikoj ne
užilgo ketina pasirodyt net 
du dienraščiai antsyk. Aš 
labai abejoju apie givavimą, 
nes tarp Amerikos lietuviu 
randasi didelis nuošimtis vi
siškai nemokančiu skaityt, o 
kurie šiaip taip ir skaito, tad 
tiems užtenka sąvaitraščio. 
Kitas dalykas su Prūsu lietu
viais: jie skaito ir moka skai
tyt mažne visi; ir jeigu tik 
būtu kam išleisti ten lietuviu 
dienraštį, tad lietuviai grei
tai pamestu skaitę vokiškus 
dienraščius, o griebtųsi už 
savojo”. Pabaigoj savo kal
bos jisai prašė, kad publika 
paremtu jo leidžiamą laikraš
tį “Birutę”, užprenumeruo
jant ją.

Paskutiniu kalbėtoju bu
vo p. Augūnas. Jisai kalbė
jo apie ūkėsystės vertę. Kaip 
tik jis išsitarė: “Netikėkite, 
kad visokia valdžia paeina 
nuo Dievo!... Aš tam prie
šingas! Valdžia paeina nuo 
jus pačiu!” — kun. Žilinskas 
tuoj jam užprotestavo. Pra
sidėjo tarp jųdviejų ginčai. 
Publikoje iškilo didžiausis 
triukšmas: vieni visa gerkle 
pradėjo rėkt ant kunigo, kiti 
— ant kalbėtojo. Pirminin
kas, matydamas, kad tvarka

jokiu būdu negalės įvykti, 
uždarė susirinkimą. Vienok 
publika nesiskirstė. Tikėta, 
jog iškils peštynės. Vienas iš 
publikos, pasilipęs ant estra
dos, suriko: “Nusiraminkite, 
kalbės Bagočius!” Publika 
truputį nusiramino. Kaip tik 
pasirodė ant estrados Bago
čius, zakristijonas pradėjo ge- 
sint žiburius. Bet publika jam 
nedaleido. Tada jis išbėgo 
ir parsikvietė policistą. Poli- 
cistas nepertraukė kalbos ir 
tik tada, kaip kalbėtojas už
baigė kalbėt, jis liepė publi
kai išsiskirstyt. Tokiais-tai 
pasirodė So. Bostono lietu
viai pribuvusiam iš Prūsijos 
svečiui.

Pranešimas.
Gerbiami “Laisves” skaitytojai, ku

rie užsiprenumeravot per mane “L”, 
meldžiu prisiųsti savo antrašus, o aš 
prisiųsiu žadėtą dovaną “Byrute” arba 
jei norit ją pamatyti, adresuokite šiaip:

V. V. Strygas
3149 E. Miller St., Philadelphia, Pa.

Apsakymui įdekite krasos ženklelį.

DRAUGYSČIŲ REIKALAI 

Koncertas ir Šokiai.
D. L. K. Gedemino Benas rengia kon

certą ir šokius, kurie atsibus 2 d. rugsė
jo (Sept.), 1911 m., svetainėj Dahlgren 
Hall, kampas E ir Silver sts., So. Bos
ton, Mass. Prasidės 7:30 vai. vakare ir 
trauksis iki vėlai nakties. Iš pradžių 
bus koncertas, o paskui šokiai. Šokius 
grajįs visas benas.

Užprašo visus
KOMITETAS.

Ateinančio] nedelioj t. y. 27 rugpiučio 
(August), 10 vai. ryte atsibus60 kuopos 
L. S. S. susirinkimas. Visi sąnariai turi 
būtinai susirinkti, nes yra labai svarbus 
reikalas. Susirinkit į “Laisves” Red.

Sekr. P. Ketvirtis.

Pirkite Knygutę

“Apie Atskirimo 
Ženklus”!

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

Kaina 15c.

LIETUVIŠKAS AGENTAS

ATYDAISERGANČIŲ

REUMATIZMU
Išgydau Reumatizmą ir sulaikau tirpi
mą rankų 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 dalįs, ar guli ar 
dirbi, kokio amžiaus-ir t. t. Aprašęs 
šiuos klausinius, pridek už 2 c. štampą 
atsakymui, o aš tau prisiųsiu gyduolių 
ant ištyrimo DYKAI. Pasekmes pa
matysi antroj dienoj. Gydymas trauk
sis neilgiau, kaip 3 sąvaites. Tirpimą 
rankų sulaikys į 2 dienas.

Adresuokit taip:

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

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsių Lietuviškų Lenkiškų Vaistų

J. Jončiukas.
So. Boston, Mass.

Dr-stė Saldžiausios Širdies 
Viešpaties Jėzaus ant savo 
susirinkimo nutarė užkviesti 
ir maloniai priimti pribuvu
sius į Ameriką “Saulės” de
legatus: kun. Tumą ir kun. 
Olšauskį, kaipo žymiausius 
Lietuvos veikėjus. Taipgi 
nutarė iš savo iždo paaukau
ti 10 dol. “Saulės” namams.

Dr-stės komitetas:
Pirm. K. Urbonas.
Sekr. K. Švagždis.
Kas. L. Švagždis.

PARSIDUODA geroj Vietoj ir 
geram stovyje 

11 kambarių NAMAS su 2 virtuvėm 
ir gazu kiekvienam kambaryj. Parduo
dama tik už 1100 dolerių. Atsišaukite pas

P. Schelfhandt
8 Mitchell St. So. Boston, Mass.

Inšiurinu turtus ir gyvastį, parduodu 
namus, žemes 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

Telephone Camb. 2642-J

Vietines Žinios
Senas Bostono policijos 

draugas Juozas Silva liko su
areštuotas New Bedforde už 
pavogimą motorcyklio iš 
Ralph Boydo įstaigos, 27 
Stanhope gat. Motorcyklis 
esąs 300 dol. vertės. Silva 
yra tik 25 mėty, bet jau 15 
mėty,kaip pradėjo prasikalsti 
ir sėdėjo daugelyj kalėjimp.

Japonijos admirolas Togo 
prabuvo Bostone 3 dienas. 
Jis buvo nemažai pavargęs iš 
New Yorko, Baltimorės ir 
Washington©, nes ten Ame
rikos turčiai perdaug apie jį 
rūpinosi. Bostone atsitiko 
taip- pat. Mayoras Fitz ir ki
ti “dideli” žmonės neleido 
neikiek pasilsėt. Togo pri
verstas buvo pabėgt nuo sve
čių ir pasislėpt nežinomam 
viešnamyj miegot. Ant ry
tojaus jį užtiko pas barzda
skutį ir vėl pradėjo visur 
kviest ir visaip vaišinti. Su- 
batoj jis išvažiavo į Niagara 
Falls iš South Station, kur 
susirinko keli tūkstančiai žio
plių ir rėkavo, pamatę Togo. 
Ir šiaip mieste, ypač prie 
miesto salės (City Hali) jį ly
dėjo tūkstančiai žmonių, ne
paisydami, kad tūliems poli
cija net į šonus priversta bu
vo badyti.

Lynne po No. 26 Charles 
gatvės gyvena tūla šeimyna 
Gendrunas. Pėtnyčios ryte 
apie 3 valandą ponia Gendru- 
nienė išgirdo šustelėjimą į 
jos miegrūmį ir pamatė prie 
komodės stovintį vyrą. Ji 
manė, kad tai jos vyras, ku
ris serga ir užima atskirą rū
melį. Kada ji pasikėlė, išvy
do, jpg tai svetimas žmogus. 
Jis liepė jai tylėt, nes prie
šingai pasielgus užmušiąs. 
Paskui jis griebė jai už gerk
lės, padėjo į lovą, uždėjo pa
galvę ant burnos ir pradėjo 
smaugti. Išgirdę motinos 
dūsavimą, atbėgo iš viršuti
nių kambarių 4 jos vaikai. 
Tuomet piktadans paliko ją 
ir šoko per langą, per kur jis 
buvo įlindęs. Duota žinia po
licijai, kuri sprendžia, jog tai 
buvo apsimaskavęs vyras. 
Moteris spėja, kad tai buvęs 
nigeris.

Po No. 162 Court gatvės 
įvyko ekspliozija. Plyšo so- 
dės vandens indas saldainių 
krautuvėj. Išneštas visas na
mo, pryšakys, nutraukti pir
štai darbininkui, parmušė 
ant žemės moteriškę ir jauną 
merginą.
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P. CHAPLIKĄ
Užlaiko puikiausius gerymus. 
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, 119 & 121 A Street

SO. BOSTON, MASS.

SAMPALUS SIUNČIU UŽ 15c. 
$1.00 VERTES.

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

L. J. GECHUS, 
Box 382, = - Vancouver, Wash.

VIENINTELE SĄKROVA

Ruskos Degtines.
Kurie tik rengsite Balius arba vestu

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

JOSEPH P. SPANG
579-589 Atlantic Avenue

BOSTON, MASS.
Tai vienatine vieta, kur galite rast 

geriausį patarnavimą. Pas mus dirba 
lietuvis STANISLOVAS MATCHUS, 
kuris parduos pagal žemiausias prekes. 
Negalint atvažiuot, atrašyk laišką, pa
rašyk, kokių gėrimų ir už kiek nori 
męs prisiusime. J - “’ ”
tuviškai. Pinig 
raukiau.

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

A-tsilankykit visi.
Su pagarba ST. MATCHUS.

1, 0 
—. Laiškus rašykite lie- 
inigus galit siųst kaip pa-

SENIAUSIAS RUSIŠKAS

B. L- BERNARD
Praneša, jog jo offisas prie 195 
Dorchester St., So.Boston,Mass., 
yra atdaras nuo 4 iki 5 vai. po 
piet, o prieš tą ar po to laiko tele- 
fonuokite 160 Šouth Boston arba 
524 Roxbury. Gyvenimo vieta 
19 Gaston St., šalę Warren St., 
Roxbury, 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.

LIETUVIŠK AI-LENK1ŠK AI-RUSIŠKAS
DAKTARAS

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

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

Telephone Richmond 1967-R.

bet lipk vienais

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

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 
Savininkas

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

męs prisiusime gyduoles per expresą.

Telephone Fort Hill 504

ADVOKATAS
ATLIEKU VISOKIUS REIKALUS

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

Kalbu lietuviškai
lenkiškai
rusiškai

» J latviškai

Morris Katzeff
294 Washington St.

Room 738 BOSTON, MASS

Q 
Ai e) 
A e) 
A e) 
At -a 
a e) 
Ai Q) 
Ai e) 
§

o
o
(O

Tel. 1990 Roxbury

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

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

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

Tai ateikite pas

FALK PHOTO CO.
767 Washington St., Boston, Mass.

Męs jums padarysime puikiausią pa
statomą fotografiją už žemiausią kainą 
be ekstra užmokesčio vaikams. Nui- 
mame fotografijas visokip grupp, susi- 
rinkimp, piknikų ir ką tik galim nuimt 
su mps didele Kamera. Atsilankydami, 
atsineškite šį apgarsinimą, o nuleisime 
pigiau. Neužmirškite antrašo:

FALK PHOTO CO.
767 Washington St., Boston, Mass.

1 R A N S I- E R Gyduoles sutai- 
APTIEKA somos atsakan- 

. čiai pagal viso
kius receptus per registruotą aptiekoriy. 
Užlaikome Cigarų, Sodos ir Visokių 
Saldumynų (kendžių). Atsilankykite!

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

GERAI EDWARD
ŽINOMA LYpLICiVcl daly 
kur dirba K. Šidlauskas, lietuvys aptie- 
korius, tapo perkelta nuo kampo Broad
way ir Dorchester Ave. į 18 Broadway, 
užtai rašydami visada padekit
18 Broadway, SOUT£4«STON-

Užlaikom didelę
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(O Egiutero No. 1. 
2 Egiutero No. 2.

Žmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis - 
Trejanka 
Linimentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Balsainas 
Antylakson dėl Vaikų 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių

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

ir Kruvinosios -
“Uicure” arba gydymas

Reumatizmo -
Gyd. dėl nemalimo Pilvo - 
Milteliai apstabdymui

Galvos Skaudėjimo 
Lašai nuo Dantų Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir

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

pas Vaikus
Groblevskio Pleisteris

(Kaštavolo)
Pamada Plaukams
Uchotyna nuo Skaudėjimo . 
Gyduolės nuo Riemens _ - 
Vengriškas Taisytojas Ūsų 
Inkstų Vaistas (mažesnė) 
Inkstų Vaistas^ (didesnė) 
Akinės Dulkelės
Gydymas nuo uždegimo,Dantų arba

abelnai Skausmo ir Škorbuto $1.25

ir Niežų - - - _ - $2.00
i vjyu. n i»iu»li» uuu ucuei vmcS $2.00 
Gyduolės nuo Paslaptingos Ligos $50

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip
gi privalo užlaikyti visada musų 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 - 
apielinkėse. Štornikai, rašykite parei
kalaudami gyduolių, nes iš to geras už
darbis, ir parduokite mūsų tyras Lietu
viškas Gyduoles, kurias męs gvarantuo- 
jaine. Rašykite šiuo antrašu:

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

Perkant žiūrėk, kad hutų ta marke, - 
o gausi teisingai.

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

BOSTON, MASS.

Akušerka
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 motery ligose.

OFFISAS RANDASI:
30 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.
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50c

25c.
50c.

ir $1.00
35c.
25c.
25c.
25c.
25c.
25c.
25c.
25c.
35c.
25c.
25c.
25c.
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NAUJA LABAI ŽINGEIDI KNYGA

“Meiles Karštlige” 
Mintjs ir prilyginimai apie dabartinį 
supratimą meiles. Labai naudinga 
kiekvienam, o ypatingai jauniems: mer- 

c'aunama DafT10*1™9’ Kaina 20 C. 1 Gyduolės ir Mostis nuo Parkų UiClLlIlill 11 c* ĮJilo . I • » —
J. STROPUS, so. ihiston^ m ass5. , Gyd. ir Mostis nuo Dedervines

Svarbi žinia!
Ar jus turite apsaugoję nuo ugnies ((in- 
šiūrinę) savo stubos rakandus forni- 
čius)? Jei da neturite, tai męs ^‘ųs ra
kandus, vertes $500.00, apsaugosime už 
2 dol. 50 e. ant 3 mėty. Išeina, kad mo
kėsite 1 c. ir pusę ant sąvaites. Mus 
kompanijos yra geriausios ir 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.

75c.

$3.50 
50c.

10c.
10c.

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

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

$2.00 
$1.00

$1.25

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

$1.00 
25c.

lt doesn’t pay to neglect 
your Health

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?

U!» •

Deimantų, Laikrodžių Waltham ir 
Elgin, ir Šliūbinių Žiedų. Užlaikom 
keliaujančius agentus ir orderius pai
mam ir pristatom į namus. Užlaikom 
taipgi Didelę Sankrovą DRAPANŲ.'Vy- 
rams Siūtus, Overkotus ir Marškinius.

Duodam ant bargo ir ant išmokesčio.

822 Washington Street
BOSTON, MASS.

Mūsų agentai: J. A. Peldžius, J. Pocius 
ir J. Pociūnas.
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ZENONAS BUDRECKIS!
KOSTUMIERIŠKAS KRIAUČ1US* 
--------------- ;-------------------------------------- « 
SIUVAM GRAŽIAUSIAI VISOKIAS DRAPANAS. J 
Taipgi išvalome, atnaujiname, išprosijame ir pataiso- S 
me, kas_tik yra reikalinga. Meldžiu atsilankyti. : : y

ZENONAS BUDRECKIS 3
__  222 W. Broadway, So. Boston, Mass. $ 

g r\ 7^1 ĄĄ 24 AMES ST., MONTELLO, MASS. S

Ar atėjai kada namo drebėdamas, su 
skaudančia galva, krūtinėje diegimais sope / 

gale gerklės ir gulėjai kėlės savaites?

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

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

Sergėkis pamėgdžiotų vaistų ir 
žiūrėk ant Inkaro ir mūsų vardo.

P. AD. RICHTER & CO., 215 Pearl St., New York.
Rlchter’lo Congo PU16s yra gerės nuo viduriu sukietėjimo. 25c. Ir 50o

Čia ir PINIGUS jums pasiunčia į visas pasaulio dalis greitai ir pi
giau negu kui’ kitur. Važiuojantiems Lietuvon parūpinu guberskus paš- 
portus, taipgi ir atvažiuojantiems jokios baimės nėra pereit rubežių 
(gronyčią). Važiuojančius patinku ant stočių Bostone ir New Yorke, 
nes aš užlaikau 2 offisu. Norėdami Pinigų siųst ir pirkt Šifkorčiy, pra
šykit aplikacijos, pridėdami už 2 c. stempą iš jums artimiausio offiso.

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


