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Metas I.
AMERIKOJ. kometa, į kurią dabar astro

nomai tėmija, jau yra mato
ma paprasta akim ir vis ar
tyn eina prie žemės.

1400 pasažierių sutruk= 
dyta.

Halifax, N. S., 7 rugs.— 
Laivas “Carmania”, plau- 
kusis iš Plymouth’o (Angli
jos ) į New Yorką, turėjo čia 
sustot, nes susigadino jo ma
šinerija. - Jis atvežė 1400 pa- 
sažieriu, kurie bus trūkio nu
vežti į New Yorką.

Prezidentas teisme už 
prastus kiaušinius.

Philadelphia, 8 rugs.—Re- 
adingo geležinkelio preziden
tas Jurgis Baer 14 dieną šio 
mėnesio turės stot prieš Penn- 
sylvanijos valstijos teismą. 
Kaltinamas jis už pardavinė
jimą prastu kiaušiniu. Svei
ko maisto skyrius sako, kad 
geležinkelio kompanija par
davinėjanti susigadinusius 
kiaušinius, paliktus jai kon- 
traktoriŲ. Baer ką-tik su
grįžo iš Europos ir tuoj suti
ko nesmagumą. Keli metai 
atgal šita geležinkelio kom
panija buvo apkaltinta už 
pardavinėjimą anglių pagal 
aptiekos mierą.

Mergaitę buvo pavogęs.
Worcester, Mass., 8 rugs. 

—Šiandien Worcesterio teis
mas nagrinėjo Bernardo Can
to bylą, kuris pavogė iš čia 
13-kos mėty mergaitę Anto- 
netą Ringo ir nusivežė į Pro
vidence ant Plum gatvės. 
Jis liko sugrąžintas į jos na
mus su ja, kada jį areštavo.
Maine valstija už gėrimus

Panedėlyj Maine valstijos 
gyventojai balsavo, ar palikt 
konstitucijoj paragrafą, drau
džiantį visoj valstijoj parda
vinėti svaiginančius gėrimus, 
ar atsaukt jį. Už palikimą 
balsavo 59,950, už atšauki
mą — 60,823. Tokiu būdu 
873 balsais daugiau nubal
suota atšaukti. Vienok tas 
dar nereiškia, kad jau Maine 
valstijoj galima bus pardavi- 
nėt svaiginančius gėrimus: 
kiekvienas miestas dar turės 
balsuot, ar jame galima par- 
davinėt juos ar ne. Be to, 
Maine valstijos konstitucijoj 
yra paragrafas, kuris sako, 
kad jei 10,000 žmoniy pasira
šo ant prašymo ir paduoda jį 
legislatūrai, tai ji turi pa
skirti dieną balsavimui, ko
kiu būdu gali būt pardavinė
jami gėrimai. Todėl gali 
būt nubalsuota, kad atskiri 
miestai negalėtu pagal savo 
nutarimą užlaikyt karčemų. 
Kadangi šioj valstijoj blaivi
ninku labai daug, tai jie lie
ki tai p ir padarys, nes lengva 
bus surinkti 10,000 parašu. 
Pažymėtina, kad mažy mie
steliu gyventojai daugiausiai 
balsavo už blaivybę, o dide
liu miestu—prieš. Ūkinin
kai beveik nedalyvavo balsa
vimuose, nes jie nebuvo ūž- 
interesuoti.

Daktaras šovė j moterį.
Terre Haute, Ind., 11 rug. 

— Daktaras O. Spigler, kuris 
subatoj šovė į Lillian Mc
Culloch savo rastinėj, užsi- 
statė $3000 parankos ir liko 
paleistas iki teismo. Jis 
skelbia, kad ji dariusi jam

Susižeidė.
Stamford, Ct., 9 rugs. — 

Orlaivininkas Charles Ha
milton skaudžiai susižeidė 
koją, kada jis bandė apsau
got nuo sužeidimo 6000 žmo
nių būrį, kurie buvo susirin
kę žiūrėt į jo lekiojimus.Jam 
prisiėjo nusileist toj vietoj, 
kur būrys, vienok jis lėkė dar 
toliau. -

50 sužeistų.
Washington, 9 rugs. — 50 

ar daugiau žmonių liko su
žeista ant Bennings relių, ka
da elektros karas atsimušė į 
kitą karą, kuris buvo pripil
dytas exkursijonistu iš Che
sapeake Beach. Penki yra 
sunkiai sužeisti ir du iš ju 
mirs.

300 dolerių j dieną.
Portsmouth,N.H., 10 rugs. 

—Boston and Maine, New 
York, New Haven and Hart
ford ir Maine Central gele
žinkeliu prezidentas Mellen 
važinėja Maine and Boston 
ir Maine Central geležinke
liu, apžiūrėdamas juos. Su 
juo važiuoja ir kiti geležin
kelio valdininkai. Jo važinė
jimas atsieina kas diena 300 
doleriu.

Audra.
Nome; Aliaska, 9 rugs.— 

Aliaskos pakraščiuose siaučia 
nepaprasta audra. Šio miesto 
gatvės pusėtinai užtvino. Lai
vai sugrįžo iš jūrių i uostus.

Tai tau ir laisvė.
Mexico City, 11 rugs. — 

Kadangi ant ateinančios su- 
batos yra rengiamas paminė
jimas Mexikos pasiliuosavi- 
mo, tad bijoma, kad minėto j 
dienoj neiškiltu riaušės, to
dėl valdžios įsakyta, kad bū
tu išsiuntinėta kariumenė po 
visas šalies dalis dabot tvar
kos. Karčemas įsakyta už- 
daryt nuo utarninko iki pa- 
nedėlio.

5,079 pėdų augštyj.
Washington, 9 rugs.—Ar

mijos leitenantas Henry Ar
nold bandė, kaip augštai jis 
galės pasikelt kariškame or- 
laivyj. Jis pakilo į viršų 5,079 
pėdas ir laikėsi ten 42 min.

Geras pelnas.
Concord, N. H., 13 rugs. 

New Hampshire valstija už
dirbo 58,950 doleriu ir 50c. už 
išduotus leidimus važinėtis 
automobiliais. Šita suma į- 
plaukė laike vienu metu.

2 kiaušiniu į dieną.
Athol, Mass., 8 rugs.—Tū

las Ellsworth turi čia vištą, 
kurią jis vadina Mary Hoo
ker. Ji padeda du kiaušiniu 
į dieną. Jis atnešė ją į pa
rodą ir patupdė ant šiaudu 
prie teisėjo kojų. Ištikro, 
višta padėjo tą dieną du 
kiaušiniu; viename buvo net 
du tryniu.

Medžioklė prasidės.
Bangor, Me., 7 rugs.— 

Nuo spalio pirmos dienos 
Maine valstijoj bus leistaf' 
šaudyti elnius arba briedžius, 
todėl daugelis rengiasi į me
džioklę.

Vėl kometa.
Taip vadinamoji Brookso 

nesmagumus laike keliy mė
ty, reikalaudama 3000 dole
riu. Jis šovęs į ją tik tuo
met, kaip ji paleidusi į jį.

Bomba.
New York, 8 rugs. — Ant 

130-tos East gatvės, po No. 
424, expreso kompanijos raš
tinėj plyšo bomba ir apdras
kė raštinę, kurią užlaikė tūli 
Barracalo ir Rizzo ir kuri yra 
skyrium American Express 
kompanijos.

< Atsistatydįs.
Pasklydo gandas, kad New 

York, New Haven & Hart
ford ir Maine Central gele
žinkelio prezidentas Mellen, 
kuris šiomis dienomis važi
nėja, darydamas reviziją, 
greitoj ateityj apleisiąs savo 
tarnystę. Eina gandas, kad 
milijonierius Morgan jį prie 
to verčia.
Chinijos laivas New Yorke.

New York, 12 rugs.—Pir
mą sykį atplaukė į Amerikos 
pakraščius Chinijos kariškas 
laivas. Jo vardas “Hai-Chai”, 
ką reiškia jūrių sargas. Jis 
įplaukė į Hudson upę. Ame
rikos karės skyrius sutiko iš
kilmingai azijiečius ir ilgai 
kalbėjos su perdėtiniais, ku
rie angliškai susikalba neblo
gai.

Gaisras.
Brockton, 11 rugs.—Labai 

didelis gaisras įvyko Golth- 
waite bloke šiąnakt. Ugnis 
sunaikino Riker Jaynes ap- 
tieką. Namas buvo 4-riy lu- 
by. Padaryta blėdies už 18,- 
000 doleriy.

Orlaivių dirbtuvė.
Lynn, Mass,, 12 rugs.— 

Lynne įsisteigė draugija, ku
ri vardą sau davė “Kimball 
Aeroplane Company.” Jos 
pradinis turtas siekia 30,000 
doleriu. Įsteigė ją oriai vi
ii inkas-mėgėjas Asą G. Kim
ball. Šį rudenį minėtoji drau
gija atidarys orlaiviu dirbtu
vę prie Bristol gatvės. Šalę 
dirbtuvės bus ir orlaivinin- 
kystės mokykla.

4 suareštuoti.
Middletown, Ct., 11 rugs. 

—Čia liko suimti 4 italai, įta
riami šnipy kaipo kaltininkai 
incidento su trūkiu ant New 
York, New Haven & Hart
ford geležinkelio. Kaip ži
noma, trūkis nupuolė nuo re
lių 27 rugpiūčio, užmušė 1 
žmogų ir sužeidė 60 ypatų. 
Atsitikimas įvyko 4 myliu 
atstume nuo čia. Sakoma, 
kad italai atšriubavo reles.
74 moters perdėtinėmis.
Kansas City, 13 rugs. 

Politiška statistika parodo, 
kad dabar Kansas valstijoj 
valdininku vietas užima 74 
moters. Tarp jy yra 45 mo
kyklų superitendentės, 5 mie
stu raštininkės, 5 miesty iž
dininkės, 6 miesty prokura- 
torės, 5 mirčių registruo
tojos, 2 pataisos teismo tei
sėjos, viena majoras. Visas 
išrinko vien tik vyrai, tik 
majorą rinko sykiu vyrai ir 
moters.
Dar daugiau krasos bankų

Washington, 12 rugs. — 
Kadangi krasos bankams ne
paprastai sekas, tad genera- 
liškasis viršininkas sumanė 
atidaryt bankus dar prie 1800 
krasos skyrių. Ant nauju 
mėty jau būsią atidaryti 8000 
banky prie mažesniu ir di
desniu krasos skyrių.

V

UZSIENYJ.
776 mylias į 14 valandų.
Etampse, Francūzija, 9 

rugs.—Francūzijos orlaivi
ninkas M. Helen lėkė iki Mi- 
chelino augštumos ir padarė 
776 mylias suviršum į 14 va
landų ir 7 minutas.

Be vaistų ir operacijų.
Londonas, 30 .-rūgs.—Čia 

liko atidarytas ligonbutis, 
kuriame gydys ligonius be 
vaistu ir peilio, o vien tik ra- 
dijusu. Tai geriausis bū
das gydyti, tik neapsakomąj 
brangiai atsieina.

Popiežiaus brolis.
Rymas, 7 rugs.—Popiežius 

turėjo pasimatymą su savo 
broliu, kuris yra 2 metais se
nesnis. Kada jis įėjo pas 
“šventąjį tėvą”, tad priklau
pė ir norėjo pabučiuot jo 
ranką, bet popiežius sulaikė 
nuo tokio pasielgimo.

Vis dar karšta.
Paryžius, 7 rugs.—Čia vis 

dar nepaprastai karšta ir lie
taus nėra.

Orlaivis nukrito, 2 už
mušti.

Strasburg, Vokietija, 8 
rugs. — Vokietijos armijos 
leitęnantas Neumann ir jo 
pasažieris M. Leconte nukri
to iš 500 pėdu augščio ir už
simušė. Matės, kaip jiedu 
kovojo už gyvastį ore, kada 
ant orlaivio įvyko expliozija 
ir jis ėmė kristi žemyn. Tai 
jau 73-čias ir 74-tas orlaivi
ninkas žuvo.

1 Ims brangiau.
Liverpool, 10 rugs.—Ka

dangi laivu kompanijos yra 
priverstos streikininku mo
kėt jiems didesnes algas, tad 
nutarta imti dešimčia pro
centu daugiau už vežamus 
laivais daiktus.

Popiežius sveikesnis.
Rymas, 3 rugs. — Popie

žius tiek pasitaisė, kad kuo
sai vaikščioja po Vatikano 
sodą. Atsilankė pas jį foto- 
grafistas ir klausė, ar jis ga
li popiežių nufotografuot, 
ant ko “šventasis tėvas” 
mielai sutiko ir liepė jo pa
veikslus plačiai pardavinėti, 
kad pasaulis matytu, kaip jis 
išrodo po ligos.

Mokslinčius pasimirė.
Geneva, Šveicarija, 11 

rugs. — Michigano universi
teto buvusis prezidentas 
James B. Angell šiandien pa
simirė nuo apopleksijos. Gar
sus Amerikos mokslinčius iš
važiavo į Šveicariją sveika
tos jieškot vos kelios sąvai- 
tės atgal.

Nešioja laiškus oru.
Londonas, 11 rugs.—Ang

lijoj tarp Windson ir Hen
don pradėta laiškus siuntinė
ti ne trūkiu, o orlaiviu. Pir
mas nelaimingas atsitikimas 
su krasos orlaiviu įvyko šian
dien, kada Huberto orlaivis 
nukrito kelionėj į Hendoną 
ir orlaivininkas susilaužė ko
ją. Nelaimė atsitiko iš prie
žasties pradėjimo motoro 
suktis į priešingą pusę. Hu
bert buvo nulėkęs vos 20 
myliu, kada jo orlaivis pra
dėjo pulti žemyn.

Lietsargis prigėrimo prie- 
žastim.

Helsingfors, Suomija, 11 
rugs.—Upe Mankola važiavo 
laiveliu 9 žmonės, tarpe ku
riu buvo kelios moters su 
lietsargiais, kad užsidengt 
nuo saulės. Vėjas papūtė 
taip smarkiai, kad jis, atsi
mušęs į lietsargius, apvertė 
laivelį ir 2 moterįs prigėrė. 
Viena prigėrusiyju buvus 
Vokietijos artistė Lingen.

Chinijos imperatorius 
mokykloj.

Pekin, 11 rugs.—Chinijos 
būsiantis imperatorius Pa-Yi 
yra pirmas imperatorius šioj 
šalyj, kuris vakar pradėjo 
lankyt mokyklą. Iš tos prie
žasties visi jo amžiaus vai
kai turėjo didelę šventę.

Pasikėsinimas.
Odesa, 12 rugs.—Čia buvo 

pasikėsinta uždegt stotį kom
panijos American Interna
tional Harvester Company. 
Liko suareštuotas vienas 
žmogus ir paleista iš kompa
nijos valdybas 10 žmonių.

Sparčiai ruošiasi.
Berlynas, 12rugp.—Impe

ratorius Wilhelm II turėjo 
pasikalbėjimą su užsieniu rei
kalu ministeriu, iš ko paaiš
kėjo, kad Vokietija nenusi- 
leisianti prieš Francūziją. Su 
tuo tikslu rengiami dideli ma- 
niovrai, kad turėt viską ga
tavą, jei prisieis susiremt su 
Francūzija. Iš Londono atei
na žinios, kad Anglijos laivy
nas pilnai rengiasi į karę. 
Mat, ’ Anglija pasiryžus yra 
eit išvien su Francūzija.

Vulkanas dūksta.
\ Catania, Sicilija, 11 rugs. 

-Vulkanas Etna pradėjo la
biau veikti. Vakar įvyko nuo 
jo didelis pelenu lietus ir že
mė drebėjo už keliu myliu to
lio. Drebėjimai didinasi ir 
gązdina gyventojus. Oras pa
sidarė karštas ir troškus. Pla
ti apylenkė liko apsėta pele
nais. Pranešama, kad atsi
darė 3 nauji plyšiai (krate
riai). Žmonės palieka savo 
namus ir bėga gyvent toliau. 
Daugelis namu liko apardyta 
drebėjimo.

Diazas serga.
Boden Baden, Vokietija, 

11 rugs. — Buvusis Mexikos 
prezidentas Diazas atvyko į 
čia gydytis.

Baronesa atvažiuoja.
Rymas, 11 rugs. — Laivu 

“Duca d’Aosta” išplaukė iš 
čia į New Yorką garsi Itali
jos sufragistė baronesa Iren 
de Bonis de Nobili. Ji yra iš
leidus kelis veikalėlius mote
rų klausime ir sutinka dide
lę simpatiją tarp Italijos gy
ventoju. Į Ameriką važiuoja 
su tikslu apsipažinti su mote- 
ru-italiu judėjimu ir stoviu. 
Ji atsilankys į New Yorką, 
Philadelphia Chicagą ir Bo
stoną.

Amerikonas prezidentu.
Turin, 12 rugs. — Elektro

technikų kongresas išrinko 
savo prezidentu Amerikos 
mokslinčių Elihu Thomsoną, 
kuris pasiuntė telegramą Ita
lijos karaliui ir Taftui.

RUSIJOJ.
Mokytojų institutas.

Apšvietos globėjas pranešė 
Smolensko miesto galvai, kad 
mokytoju institutas bus į- 
steigtas Smolenske.

Tėvų komiteto panai
kinimas.

Simferopolyj, ministeriui 
įsakius, uždengtas tėvu ko
mitetas prie moterų gimna
zijos. Uždarymo priežastis, 
kad komitetas rūpinosi apie 
kvotimu panaikinimą.

Gausi dovana.
Įtaisymui pedagogijos kur

su prie Šaniavskio universite
to paaukauta velionies An- 
driejevos ekzekutoriu 100,000 
rubliu.

Džumos tyrinėjimai.
Rugpiūčio 7 d. sugrįžo iš 

Tolimu Rytu prof. K. D. Za- 
bolotnyj, kuris buvo iškelia
vęs tenai birželio mėnesyj ti- 
rinėti džumą (marą). Profe
soriui Zabolotnyj pasisekė su
žinoti daug įdomiu dalyku 
apie džumą. Susekta, kad 
džumą platina žvėriukas, va
dinamas tarabaganu. Profe
soriui pasisekė sugauti 20 ta- 
baraganu, kuriuos jis parvežė 
eksperimen talės medicinos in- 
stitutan ir darys tolimesnius 
tirinėjimus.

Valdžios darbeliai.
Laike vienos pastarosios 

sąvaitės buvo nubausta 6 
laikraščiai ant 1750 rubliu, 
Maskvoje uždengta vokiečiu 
kliubas ir pedagogijos susi
rinkimas; iš Kijevo admini- 
stratyviškai išsiųsta 17 žmo
nių už prigulėjimą prie soc.- 
demokratu partijos; Kerčiu- 
je už gimnazijos direktoriaus 
įžeidimą išsiųstas administra- 
tyviškai 2 metams eksternas 
(pašalinis mpkinys) Filato
vas, o užtarusi jį mokytoja 
pašalinta nuo vietos.

Nelaimingi atsitikimai.
Lodziuje vienam aptiekos 

sandėlyj sprogo benziną, ku
rios jiega mirtinai sužeidė 
aptiekos savininką ir labo
rantą ir uždegė namą. Antras 
benzinos sprogimas sužeidė 
antstolį, 3 gaisrininkus ir ju 
vyresnįjį. Syzranyj suspro
gęs benzynai sugriauta du 
kambariai ir užmužta 3 žmo
nės, sužeista 2.
. Baisi žmogžudystė.

Netoli Novočerkasko vie
name kaime žvėriškai užmuš
ta visa šeimyna, susidedanti 
iš 6 žmonių, — savieji ir du 
darbininkai.

Dvasiškasis.
Garsusis Macochas sėdi Pe- 

trakovo kalėjime ir visą laL 
ką skaito dvasiško turinio 
knygas. Niekas jo nelanko, 
bet jis gauna daugybę laišku, 
daugiausia nuo moterų. Jo 
buvusioji talkininkė Kryža- 
novskienė sėdi moterų sky
riuje; ją dažnai aplanko jos 
motina.

Teismas bus ne anksčiau 
kitu metu pradžios.

Perdidelis karštis.
Šįmet Kryme nuo karščiu 

sunaikinta dideli tabako plo
tai (plantacijos).

LIETUVOJ.
VYŽUONAI (Ukm. pav.). 

Liepos 27 d. vakare maudėsi 
upėje prie malūno keletas 
vaikinu, vienas ju 14 m.—Ju- 
reliavičiaus sūnus ir prigėrė.

NEMAKŠČIAI (Ras.pav?) 
Liepos 31 d.atvažiavo iš Jur
barko valsčiaus žmogelis gy
dytųsi pas feldšerį. Tas pa
rašė receptą; vaistus paėmė 
iš Faivelsono vaistu sankro
vos ir tuojau pradėjo darytis 
jam blogai, pradėjo vemti, 
vos pasisekė išgelbėti nuo 
mirties. Matyti buvo, kad 
vaistai netiko. Po keturiu 
dienu mirė Traškausko vai
kas, kuris sirgo ir ėmė vais
tus iš tos pačios vaistu san
krovos. Gavęs vaistu tuojau' 
mirė. Buvo pranešta valdžiai; 
vaikinas išgulėjo nekavotas 
sąvaitę, paskui pavieto .gy
dytojas piaustė, nėra žinios, 
kaip bus. Pigieji vaistai bran
giai apsieina.

PANEVĖŽYS. Rugpiūčio 
1 d. žiemiu pusėje ištiko di
delė audra su vėju ir lietu
mi, buvo perkūnija ir ledai. ' 
Pridarė nuostuoliu. Labai iš
kūlė vasarojų, labiausia avi
žas. ,« i

LEBEDŽIŲ sodž. (Ukm. 
pav.). Mūsų sodžius nutarė 
išsidalinti į vienasėdijas. Su
tiko kone visi ūkininkai, tik
tai trįs buvo priešingi. Iš ty 3'; 
trijų vienas labai ginčus kėlė, 
kad nereikia dalintis: “Už
kabinsite man krepšius11 ir 
sau”, kalbėjo jis kitiems, ne- 
susipratusiems. Nutarimas 
paduotas komisijai. •’ J

NAUJOJI VILEIKA, pa
lei Vilnių. Atėjęs viešėt pas 
VI. Kubalevičiu Naujoje Vi
leikoje Vilniaus gyventojas 
Bronislavas Pučkis, susivai
dijęs su Kubalevičium, taip 
stipriai spyręs šiam pilvan, 
kad tas, žado nebeatgavęs, 
mirė Savičo ligonbutyje, Vii- ■ 
niuje, kur jis liko nugaben
tas. Pučkis suimta.

ŠIAULIAI. “Birutėj”, toj 
naujai įsteigto j saldainiu 
dirbtuvėj būtu viskas gerai, ’ 
tik... darbininkams mokama 
po 2 rub. į sąvaitę. Ir tai da 
esą nelabai norima suaugu
siu priimti. Sakoma esą: ma
žesni, gal, dirbs už pusantro. 
Matyt, savi moka išnaudoti 
neblogiau už svetimus.

Lietuvių kalbos grama
tika. Peterburgo Mokslo 
Akademija spausdina dabar 
žiyomo mūsų profesoriaus 
kalbininko kun. Kazimiero 
Jaunio “Lietuviu kalbos gra
matiką”. Joje atydžiai bus 
išlaikytos visos kun. Jaunio 
rašytos ypatybės. Gramati
ka toji netrukus jau pasiro
dys, tik egzempliorių skai
čius bus nedidis, rodos, tik 
100. Paskui toji pat grama
tika- bus išspausdinta rūsy 
kalba.

PASISKUBINKIT! , k
“Laisve” neužilgo pradės eit du 

sykiu sąvaitej. 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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—Pasakyk šiandien man, 
dukrele, kodėl pasaulyj taip 
mažai garsiu žmonių yra?

—Senovėj dar mažiau ju 
buvo. Atsimink, kad tuo
met nereikėjo būt tiek tobu
lam, kad pagarsėt. Cicero 
Įgijo netoli dievišką vardą, 
todėl kad mokėjo gerai kal
bėti, vienok ir tai pirma tu
rėjo parašyti ir išmokti, o tik 
tuomet galėjo kalbėti. So
kratas pagarsėjo už savo 
gudrius išsireiškimus, nors 
dabartinis paprastas žmogus 
gilėtu sutveri tokius išsireiš- 

mus.
—Tu neturi užmiršti, Ro

žyte, kad tuomet mokslas 
buvo tik savo pradžioj, ir tie 
žmonės, kurie žinojo nors 
tiek, kiek žino mūšy dešim
ties mėty vaikai, turėjo būt 
labai gudrus ir tobuli.

—To, mama, aš neužgin
čiju. Bet ir tu neturi už
miršti, kad su tokiu gabumu, 
mokslu ir tobulybe, kokiais 
pagarsėjo senovės žmonės, 
šiandieninis žmogus negali 
pasigirti ir atkreipti į save 
kitu atydą. Tu žinai, kad 
šiandien net augštuosius 
mokslus baigia tūkstančiai, 
jei ne milijonai žmonių kas 
metai. Jau ne tik kad nie
kas nesistebi iš gudraus ir 
mokyto žmogaus, o tiesiog 
reikalaujama, kad jis tokiu 
būtu. Iš negudriu ir nemo
kytu pradeda jau juoktis. 
Senovės garsieji galvočiai vos 
tik tiktu pas mus būt nekvai
lais žmonėmis.

—Apie tai aš ir nesiginčy
siu, Rožyte. Bet šiandien 
męs visgi turime garsius žmo
nes, atsižymėjusius kuomi- 
nors, ir paprastus, nors augš- 
tus mokslus baigusius. Ko
dėl taip yra?

—Prieš atsakysiant ant ta
vo klausimo, mama, aš at
kreipsiu tavo atydą, kad ir 
senovėj taip buvo. Visuose 
laikuose buvo paprasti žmo
nės ir genijališki žmonės.

—Aš ir be tavęs tai žinau, 
bet kodėl taip yra?

—Reikia pripažint, kad tū
li žmonės lieka apdovanoti 
kokiu-nors gabumu, talentu, 
genijališkumu pačios gam
tos. Daleiskime, žmogus, 
turintis nuo prigimimo jaut
ru girdėjimą, gali būti gabiu 
muzikantu; žmogus apdova
notas čystu ir dideliu balsu, 
gali likti stebėtinu daininin
ku, tuo tarpu, kaip bebalsis 
jokiu būdu juomi likt negali.

—Tai matai, dukrele: aš 
sakiau ir sakysiu, kad tik 
gamta gali padaryt žmogų 
garsiu, o ne kas kitas. Nors 
tu man vis kalbi, kad žmo
gus gali padaryt pats save 
dideliu žmogumi, vienok da
bar pati pripažįsti, jog taip 
būt negali.'

—Dar aš neprisipažįstu pa
klydus, mama. Leisk man 
kalbėti toliau.

—Nugi, varyk, varyk.
—Vienok ir gamtos apdo

vanotieji žmonės tankiausiai 
pamina po kojomis jos dova
nas. Ar mažai yra žmonių, 
turinčiu stebėtinai gražu bal
są? Ir ar daug yra operų 
dainininku? Dėl ju stokos 
operas galima turėt tik di
džiausiuose miestuose ir ak
toriams prisieina mokėt po 
kelis šimtus kiekvienam kas 
vakaras, todėl įžanga lanky
tojams daroma gana augšta. 
Karuzo, Šelepin, Lipkovska 
ir kiti operų aktoriai ir akto
rės patįs pramušė sau kelią. 
Tūkstančiai žmonių su to- 
kiais-pat, gal, ir geresniais 
balsais tūno pasaulyj ir lieka 
nežinomi, nes savo gamtiš
kosios dovanos nepanaudoja 
žmonių smagumui ir gerovei.

—Žinoma, tokie žmonės 
kalti, kurie turi gerą balsą, 
o nesilaužia prie to, kad įgyt 
progą jį išdirbt ir pasirodyt 
žmonėms. Bet yra žmonių 
be talento, be balso.

—Dainininkus aš paėmiau 
tik pavyzdžiui. Jei visi tu
rėtu gerą balsą ir galėtu ge
rai dainuot, tai daina liktu 
menkniekiu, ir žmonija labai 
nukentėtu, jei nebūtu kito
kiu talentu. Jei tu neturi 
balso, tai dar nereiškia, kad 
esi mažiau talentuotas už ki
tus. Gal, tavo atyda moka 
susikoncentruot ant dalyko 
daugiau, negu kitu—ir tu 
gali likti filosofu, mokslin
čium, rašėju. Gal, tavo jaus
mai labiau tobuli, negu kitu 
—ir tu gali atsižymėt žmoni
jos mylėjimu ar kuo kitu. 
Gal, tu turi gabumą būdavoti, 
piešti, kalbėti, skuopti. Žmo
gaus fiziškieji ir intelektua- 
liškieji reikalavimai tiek pla
tus, kad kiekvienas žmogus 
turi kokį-nors talentą atsižy
mėt. Kiekvienas žmogus 
gali pasirodyt milžinu kokioj 
nors srytyj.

—Nekalbėk, mergaite. Jei 
galėtu, tai ir nelauktu.

—Vienok laukia. Tikiu, 
tu pati žinai ne vieną moterį 
arba vyrą su geru balsu, o ji 
arba jis taip ir pasilieka prie 
savo paprasto darbo per visą 
amžių. Aš žinau porą tar
naičių, galinčiu labai gražiai 
dainuot, vienok apie pasi
šventimą mokytis dainuot 
joms ir nekalbėk. Sako: 
“Ne mums patekti ant sce
nos.” Aš girdėjau vieną 
žmogų kalbant su kitais; jis 
tiesiog genijališkas kalbėto
jas galėtu būti, vienok lei
džia laiką pasakose ir pa
prastuose pliauškimuose.

—Gerai tau pasakyt, kad 
nesimokina ir nesiekia toliau 
savo talente, bet kaip tu siek
si, kada tu dirbi kitą darbą?

—Aš tau, mama, galėčiau 
privest daug šimtu pavyz
džiu iš sunkiai dirbusiu 
žmonių gyvenimo, kurie liko

pasauliui žinomais žmonė
mis. Ir netoli visi pasaulio 
garsieji žmonės išėjo iš var
go į garbę. Tie, kas turi 
progas tobulinti savo talentą, 
beveik niekad netobulinS, nes 
gerovė apsnudina juos. Ir 
aš visada maniau ir manysiu, 
jog tik susnūdėliai, apsilei
dėliai pasilieka paprastais 
žmogiukais. Darbštus ir ide
ališkas žmogus visada pasie
kia savo talento viršūnę.

—Suprantama, vyram leng
viau, bet ką męs, moters, ga
lime daryt, kada mums nėra 
progos?

—Nemanyk, mama, kad 
proga pati ateina. Darbštus 
žmogus pats sutveria sau pro
gą. O link moterų reikia tar
ti, kad jos perdaug žemai 
apie save mano, todėl tūks
tančiai gabumu eina ant nie
ko. Savo genijališkumą jos 
numarina troškioj virtuvėj, 
skalbinyčioj ar kur kitur. 
Jos, vargšės, nedrįsta pasi
ryžti pasirodyt pasauliui sa
vo talentu; jos netobulina jo, 
manydamos, jog vistiek nie- 
ko iš to neišeis. Jei tik mo
ters įtikėtu, kad ir jos gyve
nime turi tokią-pat tiesą būt 
didelėmis, kaip ir vyrai, ir 
imtu tobulint savo gabumus, 
tuomet umu laiku išvystu
me, kad moterų tarpe yra 
nemažiau genijų, kaip ir pas 
vyrus.

—Gerai, Rožyte. Aš atsi
sėsiu šiandien ir pagalvosiu, 
kokį talentą aš turiu. Žino
ma, aš turiu talentą bulves 
skusti, bet rasis pas mane ir 
daugiau.

sakančiame momente. Visu 
mūsų gyvenimas yra pana
šus į geležinkelį su kalnu. Ir 
kol męs savo gyvenime eina
me lygia vieta, neturime iš
alk vo t energijos ir savo ga
bumu, kad, priėjus prie kal
no, galėtume turėt užtekti
nai ju užsiritimui ant viršū
nės. Kiekvienas žmogus sa
vo gyvenime turi pakalnes, 
aiškiau sakant, lygumas. Tik 
gaila, kad jis tuomet jaučiasi 
galingu ir niekad neprieisiąs 
prie kalno. Jis aikvoja savo 
energiją bereikalingai, o pri
ėjęs prie kalno, jau nepajie- 
gia pasikelti. Laimingas tas, 
kuris turi sutaupęs pajiegu: 
jis lengviau išlipa į augštesnį 
kalną, negu jas išaikvojusis 
— į žemą. Kalnu mūsų gy
venime galime pavadint aug- 
ščiausius savo mierius, tik
slus, geidimus, tobulybę. Iš- 
aikvojusieji savo pajiegas 
priversti yra apsistot prie 
kalno apačios ir padėt kitiems 
lipt į kalną. Taip sakant, jie, 
patįs būdami žemai — nelai
mėse, turi tverti laimę ki
tiems.

Kelios mintįs.
Męs rašome šitą straipsne

lį, pasinaudodami vieno ang
liško laikraščio tema. Pasiti
kime, jog jis užinteresuos 
mūsų skaitytojus.

•jc **
Dvidešimto šimtmečio grei

tasis trūkys nueina iš New 
Yorko į Chicagą į 18 valan
dų.

Kada jis pradeda savo ke
lionę New Yorke, du dideliu 
elektros traukiku, vienas pry- 
šąkyj kito, pradeda savo grei
tą darbą ir varo geležinius 
trūkio vagonus iki galo elek
tros relių.

Ten stovi gatavas garvežis 
arba lokomotyvas su visu sa
vo išvystymu ir yra pareng
tas varymui toliau darbo.

Trūkys apleidžia New Yor- 
ką 4 valandoj, o Albany j jau 
būna prieš pusę septintos.

Tuoj už Albany relės eina 
į augštoką staigu kalną. Čia 
tai ir pribūna “stūmėjas” ir 
išpildo savo užduotį.

Stūmėjas yra sunkus ir di
delės pajiegos garvežis, ku
ris praleidžia savo darbo va
landas, padėdamas kitiems 
užsiristi ant kalno.

Jis prisiartina prie pasku- 
tinijo trūkio vagono, prire
mia prie jo savo ramščius, 
tuomet visa garo pajiega, 
stenėdamas ir ūždamas, pa
judina trūkį ir stumia jį į 
kalną.

Pasažieriai atydžiai tėmija 
į sunku stūmėjo darbą, kol 
tik jis neužvaro trūkį ant pat 
viršaus kalno. Tuomet pry- 
šakinis garvežis — garvežis 
greitas, bet neturintis stu
miančios pajiegos, palieka 
stūmėją ir visu greitumu ne
šasi relėmis tolyn.

Stūmėjo garas lieka užda
rytas ir jis nuleidžiamas že
myn. Pasažieriai greitai apie 
jį užmiršta. Vienok greitojo 
trūkio stūmėjas gali pagim
dyti ju omenyj daugelį svar
biu minčių.

Pirmiausia mintis yra ta, 
kad sutaupyti atliekamas pa- 
jiegas ir pavartot jas tik at

smagesnis ir dailesnis, negu 
gyvenimas mūsų protėviu. 
Reikia tikėtis, męs esame 
stūmėjais būsiančiu gentkar- 
čiu dar ant augštesnio civili
zacijos laipsnio.

Vienok tas praeities san
dėlis, ta mūsų bočių neapta
šytoji jiega yra mūsų stū
mėju į gyvenimo kalną.

Jeigu jus pažvelgsite at
gal, tad nematote tokiu žmo
nių, kokie yra šiandien. Kei
sti jums ju veidai, rūbai, pa
sielgimai, būdai, formos. A- 
nuose tamsiuose laikuose ma
tote mainymąsi gyvūnu vis 
į augštesnę formą. Ėjo mi
lijonai metu paskui milijonus 
ir vienos gentkartės atomai 
perėjo vis į sekančią gent- 
kartę, kol galu gale jie neiš
sivystė į tokius, iš kuriu jus 
susidedate, kuomi yra jūsų 
protas. Taip sakant, praei
ties sutvėrimai stūmė žmo
niją vis pirmyn ir pirmyn.

Stumiančio jo garvežio su- 
budavojimas yra margas su 
jo garu, katilu, šriubais, triū- 
bomis ir visu mechanizmu. 
Bet kur-kas margesnis yra 
žmogaus subudavojimas, pe
rėjusio beskaitlinę vystymo
si eilę per milijonus metu.

* **
Stumiantysis garvežis ga

li būt geru pamokytoju dau
geliui žmonių, užsiimančiu 
nė pakėlimu kitu į viršų, nė 
padėjimu kitiems užsirist ant 
kalno, o vartojančiu visą sa
vo pajiegą, kad tik neleist 
kitiems išlipt į kalną ir trau
kiančiu atgal į pakalnę jau 
užsilipusiuosius ant viršūnės 
bei dar lipančius.

Pažvelgus į mūsų laikraš
tiją, matai, kad yra žmonės, 
kurie tiktu į stūmėjus, nes 
patįs neturi gana gabumo 
greitai ristis pirmyn, vienok 
jie aikvoja savo jiegas berei
kalingai, neleisdami .net ga
lintiesiems pakilti augš- 
čiau. Tokie žmonės yra ne 
tik nereikalingi civilizacijos 
gyvenime, bet tiesiog blėdin- 
gi-______________________

Tai dar šalta vasara.
Šįmet buvo labai karšta 

vasara visam pasaulyj. Le
das ištirpo net Aleskos pa
kraščiuose ir ant viršūnių 
Šveicarijos kalnu. Nuo kait
ros sirgo popiežius, Vokieti
jos kaizerienė ir kiti turtingi 
žmonės, kurie net sėdėt ga
lėtu ant ledo. Visi žino, kad 
visame pasaulyj buvo karšta, 
išskyrus Massachusetts val
stijos kalėjimą ir gubernato
riaus Fosso raštinę. Vienok 
dar karščiau gali būt kada 
-nors ant žemės, jei saulės 
vietą užimtu Arcturus pla
neta. Pas mus yra šilta, nes 
mūsų saulė yra karšta. Nors 
saulė yra 95,000,000 myliu 
(anglišku) atstume nuo mū
sų žemės, vienok ji pusėtinai 
sušildo žemę.

Męs nuo žemės galime ma
tyt vakarinėj pietų dalyj gel
toną žvaigždę. Ji vadinasi 
Are turus. Yra tai didžiausia 
saulė, kokią galėjo iki šiol 
astronomai pastebėti. Jeigu 
ji užimtu saulės vietą, tai že
mė ir Venera umu laiku ga
lutinai ištirptu. Jos šviesa 
yra stipresnė už saulės švie
są apie tris tūkstančius kartu.

Pagalvokite, kad męs gy
vename dar gana vėsioį vie
toj. Kada nors žemė gali būt 
šildoma dar karštesnės sau
lės.

Be malkų ir 
anglių.

Pranašaujama — ir ne be 
pamato pranašaujama, kad 
šio šimtmečio pabaigoj žmo
nės neteks malku ir anglių 
kurui ir pajiegos sutvėrimui, 
tai yra mašinų dirbtuvėse va
rymui, lokomotyvu ir garlai
viu traukimui ir t. t.

Daugelis mokslinčių paduo
da pienus, ką tuomet reikės 
daryt. Vienu įžymiausiu pie
nu bus garsaus Francūzijos 
astronomo ir fiziko, M. Ca
mille Flammarion’o, patari
mas pasinaudot iš žemės ši
lumos. Jis mano, kad galima 
yra perkasti žemės plutą ir 
pasiekti tą karštį, kuris ran
dasi žemės viduryj.

Šitas pienas gana intere
singas, nors nėra dar gerais 
darodymais paremtas, ka
dangi iki šiol niekas neiška
sė gilesnės duobės žemėj,kaip 
vieną anglišką mylią ir jos 
ketvirtdalį. Tuo tarpu nuo 
žemės paviršio iki jos vidurio 
yra apie 4 tūkstančius myliu.

Bet liko ištirta, kad jei į 
žemę leistis vis gilyn, tai už 
kiekvienu 40 mastu priauga 
vis daugiau vienu gradusu 
šilumos. Tokiu būdu, jei nu
sileist į žemę dvi angliški my
li (apie 3 verstus), tai jau bus 
tokis karštis, prie kurio gali
ma butu virti. Pačiame že
mės viduryj turi būt nema
žiau, kaip 200 tūkstančiu gra
dusu karščio. Pagal Flamma- 
rionn’ą, nereikėtu giliau kas
ti, kaip 4 angliškas mylias, 
kad gaut iš žemės tokią šilu
mą, kuri galėtu varyt dirb
tuvių mašinas ir suteikti jie- 
gą įvairiems darbams.

Ant klausimo, kaip galima 
bus iškasti taip gilią duobę, 
Flammarion atsako, jog ji 
turės būt gana plati—nuo 200 
iki 300 mastu pločio. Jos 
kraštai turės būt aptaisyti 
gera, drūta geležim, turinčia 
geroką storį.

Kiti mano, kaipgi galima 
bus iškasti tokią milžinišką 
duobę.

Pienas duodamas šitokis:— 
Žemes reikės vežti geležinke
liu ir pilti į jūres. Bėgantis 
vanduo iš žemės o taipgi 
ir viršum žemės galės 
būt sušaldytas. Abelnai šal
tis gali būt pavartotas prie 
išvengimo daugelio kliūčių. 
Pavyzdžiui, kasėjams būtu 
karšta ir trošku be jo. La- 
baratorijose ištirta ir prakti
koj vartojamas yra šaltis dau- 
gelyj atsitikimu. Skaitytojai 
turi suprast, kad šaltį gali
ma sutvert chemišku būdu 
nors karščiausioj vasaros die
noj.

Flammarion tikrina, kad 
šitas pienas yra labai lengvas 
ir galimas, jei neišras kas 
geresnio.

Kitas, labai galimas įvyk- 
dinti, pienas yra pakinkymas 
saulės spinduliu, kurie turi 
didelę galybę ir atlaiko prie 
savęs daugelį dangaus kūnu. 
Mokslinčiai daro bandymus 
ir išranda, kad saulės šiluma 
gali sukti tūlas mašinėles, bet 
jos energija yra permaža duot 
galingą spėką. Teisingiau 
kalbant, dar neištirta, kaip 
pakinkyti saulės spindulius, 
kad jie duotu milžinišką jie- 
fą mašinų sukimui ir kitiems 

arbams. Vienok pradžia jau 
yra: jeigu jie gali duot men
ką jiegą, galima bus išrasti 
budus gavimui didelės iiegos. 
Juk ir viskas prasideda nuo 
mažo ir prasto.

Visas klausimas slepiasi 
tame, kokią gamtos dalį pa
rankiau pakinkyti, kad ji su
teiktu ganėtinai jiegos elek
tros sutvėrimui, reikalingos 
žmonių darbui, šilumai, švie
sai ir t. t.

Kaip matote, anglių ir mal
ku sumažėjimas neikiek ne- 
gręsia žmonijai pavojum.

Šitas, stumiantis į kalną, 
sunkus garvežis parodo, kad 
lengvasis ir greitasis garve
žis negalėtu vienas užtraukti 
trūkio ant kalno arba praei
tu gana ilgas laikas, kol jis 
užtrauktu. Ačiū negreitam, 
bet stipriam stūmėjui, jis 
greitai pakįla ir visu greitu
mu gali ristis tolyn.

Argi šitas darbas neliūdi- 
ja, jog gabieji, kiltieji žmo
nės taipgi negalėtu pasiekt 
savo augštumos laipsnio be 
kitu pagelbos, arba pasiekia 
jį su didžiausiu vargu? Kaip 
laimingi tie, kas turi pagel- 
bininkus-stumėjus! Ir tie 
stūmėjai atlieka kiltą ir pa
girtiną darbą: patįs negalė
dami būt greitais tokioj ar 
kitokioj srytyj, jie užstumia 
ant kalno lengvaus gabumo 
žmones ir leidžia jiems, tokiu 
būdu, ristis pirmyn visu grei
tumu.

* **
Jeigu sunkusis ir lėtasis 

stūmėjas pasiliktu prie trū
kio iki pat Chicagos, tad jis 
labai sutrukdytu trūkį. Ne 
tik, kad jis nepagreitintu 
darbo, bet ir jį patį turėtu 
vilkti greitasis garvežis.

Ir lengvojo gabumo ir 
augštu idėjų žmonės neturi 
prisirišt prie tu, kas užima 
tik stūmėjo vietą, t. y. jie 
neturi pasilikt vis tose pačio
se vėžėse, kokiose randasi 
stūmėjas. Daugelis nenori, 
kaip sakoma, atsiskirt nuo 
draugijos, todėl klampoja su 
ja sykiu, nors turi pajiegos 
greitam žengimui tolyn.

Stūmėjai irgi negali reika
laut ir geist, kad juos kas 
vilktu paskui savęs. Tokis 
vilkimas apsunkina vilkėjus 
ir atneša daug nesmagumo 
stūmėjams , nes jie nėra tiek 
greiti, kad sekti paskui vil
kėją.

* **
Stumiantis į kalną garve

žis primena mums mūšų pro
tėvius, mūsų praeitį. Jis yra 
apdulkėjęs ir negražus; labai 
mažai lekerio ir dažu ant jo; 
jis labai skiriasi nuo dailaus, 
nulekeruoto garvežio, esančio 
pryšakyj.

Juk ir mūsų protėviai, ku
rie mus atstūmė iki dabarti
nio civilizacijos kalno, buvo 
kur-kas žiauresni, prasčiau 
apsirengę ir į didesnį vargą 
nugrimzdę, negu męs, turin
ti dailius pasipuošimus, na
mus, išeigų ir mokslo vietas, 
pusėtinai dailu ir užtikrintą 
gyvenimą. Nors dar nėra 
mūsų gyvenimas blizgančiu, 
vienok jis kur-kas geresnis,

Pradėjo sirgt.
Linius: — “Kokią naudą 

Tamista apturėjai iš šitų dak
tariškų knygų?”

Vinius: — “Labai didelę. 
Kaip tik pradėjau pagal jas 
elgtis, tuoj nuslinko visi plau
kai nuo galvos ir barzdos, to
dėl nereikia daugiau mokėt 
už skutimą ir kirpimą”.

A. Baisus.

CHRISTOFORAS 
KOLUMBAS.

Jus matote dirbant ant 
gatvių ir kitur sunkius ir ne
švarius darbus. Dirba ten 
daugiausiai italai. Amerikoj 
taip ir priimta manyt, kad 
šitos garsios tautos žmonės 
yra žemiausi. Garsingas se
novėj Rymas, Cezaris ir Ci
cero, Dante ir Michael Ange
lo, Christoforas Kolumbas ir 
Markoni, Karuzo ir daugelis 
kitu italu tautos genijų ne
suteikia garbės ir paguodo- 
nės visai tautai. Iš to ma
tos, kad italu didžiuma nese
ka savo tautos didvyriu keliu.

Iš to mums gera lekcija, 
kad keli garsus žmonės ne
gali suteikti tautai garbės, 
jeigu kiti jos nariai snaudžia.

Juk ir Kolumbas nebuvo 
turtingas ir niekas nepakišo 
jam progos. Jis buvo netur
tingo audėjo sūnus. Gimė jis 
1435 metuos Genooj ir pabai
gė tik pradinę mokyklą. Pas- 
nui jis pats prasimušė, kad 
galėtu pastot į Pavijos augš
tesnę mokyklą, kur jis pabu
vo tik trumpą laiką ir gavo 
susipažint su geometrija, as
tronomija, geografija ir lai
vininkyste. Dar 14-kos me
tu jis apleidžia mokyklą ir 
išvažiuoja su savo gimine 
ant jūrių. Iki trisdešimtu 
metu jis užsiima tuomi dar
bu. Tame laike jis apsivedė 
su portugaliete, kas jį labai 
suartino su Portugalijos lai
vininkyste. Jis važinėjo van
deniu po jam žinomas vietas, 
todėl jau gerai pažinojo že
mę ir gavo darbą prie ma- 
PU arba žemlapiu darymo. 
Jis prigulėjo prie tu, kas ži
nojo, jog žemė yra apskrita, 
todėl pasiryžo jūrėmis nu
plauki į Indiją. Šitas plau
kiojimas ir privedė jį prie 
Amerikos atradimo.

Nereikia manyt, kad taip 
lengvai jam sekėsi. Pats ne
turėdamas turto laivu pasi- 
darymui, jis kreipėsi į savo 
šalies valdžią ir kelias kitas, 
melsbamas paramos. Visur 
jam buvo atsakyta,kad jo pie
nas jieškoti naujos žemės yra 
svajonė. Ir tik su vieno ku
nigo pagelba jam pavyko iš
melsti pas Išpanijos karalie
nę Izabelę tris apipuvusius 
laivelius, kuriais jis turėjo 
plaukti per Atlantiką.

Męs atplaukiame žinomais 
keliais ir milžiniškais laivais 
—ir tai dar skundžiamės, kad 
pavargome. Galite suprast, 
kiek kantrus turėjo būt Ko
lumbas, jei jis drįso plaukt į 
nežinomus vandenynus be
veik žveju laiveliais.

Kolumbas į Ameriką va
žiavo 3 sykius, kol pilnai pa
siekė jos krantą. Trečias 
sykis buvo 1498 metuos, ka
da jis išlipo iš laivo prie Oru 
nokos upės įtakos.

Jis tikėjos gaut nuo Išpa
nijos karaliaus Ferdinando 
šiokį-tokį atlyginimą, bet li
ko apviltas.

Jis pasimirė varge 20 ge
gužės 1506 metuos, Vallado- 
lide.

Laike viso savo gyvenimo, 
o ypač po jo milžiniško darbo 
jis turėjo labai daug priešu, 
kurie jam pavydėjo ir sten
gėsi jį nužeminti, jam už
kenkti. Vienok jis atliko 
pasauliui milžinišką darbą, . 
kurio žmonės per amžių am
žius neužmirš.

12 spalio pripuola Kolum
bo diena. Męs turėtume ge- 
rąi pagalvoti apie to žmo
gaus pasišventimą savo dar
bui ir kantrybę jame, tuo
met ir męs pasidrąsįsime at
likt didesnius darbus, negu 
esame atlikę iki šiol.

P. Stulpinas.
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SAPNAS.
Pranas Sturgis labai tikėjo į sapnus. 

Neveltui pas ji radosi didelis sapnininkas, 
kurį jis laikė per dienu dienas ant stalo, o 
eidamas gult, pakišdavo po pagalve, kad 
po kiekvieno atsibudimo pažiūrėt, ką reiš
kia sapnuotasis sapnas. Jis bijojo užmiršti 
sapną daugiau, negu sutikt nelaimę gyve
nime, nes manė, jog vien tik nuo sapny 
priklauso visi gyvenimo atsitikimai. Sale 
jo lovos degė per naktį maža Jemputė. 
Nors prie jos šviesos sunku buvo skaityt 
Sturgiui apie sapnus, vienok su vargu jis 
perslibizuodavo. Teisybę pasakius, jis ir 
geroj šviesoj beveik negreičiau galėjo skai
tyt, kaip ir pustamsyj, nes ir iš maldakny
gės mokėjo skaityt tik “Mišių Maldas”, 
porą “Rožančių” ir vienas “Godzinkas”. 
Netoli po kas pusmečio Pranas Sturgis tu
rėjo pirkti vis naują sapnininką,nes jis grei
tai nuplyšdavo ir išsitaukuodavo. Ir šis, 
kurį šį vakarą Sturgis pakišo po pagalve, 
jau pusėtinai taukuotas, vietomis išdegin
tas karštais tabako dūmais nuo papirosu 
ir aprašinėtas kokiais-tai, į kiniečiu raštą 
panašiais, ženklais. Mat, Pranas rašyt ne
mokėjo, o nešiotis su savim piešelį mėgo 
ir stengėsi nuduot lengvos rankos rašti
ninką, pratarnavusį kelis metus valsčiaus 
raštinėj. Jam labai patiko ką-nors brai
žyti, ant sapnininko, papirosu skrynučių ir 
sieny. Savo nuodėmių skaitliu jis irgi už
sirašydavo ant sienos ir net į skyrius jas 
padalijo. Kitas niekas negalėjo suprast, 
ką reiškia įvairus brūkšniai ant sienos tai 
vienoj, tai kitoj vietoj pabrėžti. Vienok 
paklausk Prano, ir jis tau išaiškįs, kad 
čia yra užrašyta, kiek karty bažnyčioj ne
atsilankė, kiek paminėjo biauriausiy ir 
kiek vidutinišku keiksmu, kaip su kuriuo 
vyru ir mergina pasielgė. Abelnai, var
giai galėtumėte atrast teisingesnį žmogų 
išpažinties klausime už Praną Sturgį. Žmo
gus jis subrendęs: metu 35, vienok dau
giau mėgsta praleis laiką su vaikais, negu 
su savo amžiaus žmonėmis. Kodėl-tai jis 
skaito save labai jaunu ir apsivedimą ati
deda vis ant toliau, nes mano vis dar pa- 
spėsiąs. Kraustosi jis iš buto į butą, mie
ga sykiu su blakėm, bet ju kandimo jis ne
jaučia. Didžiausiu jo nesmagumu yra tas, 
kad jis dabar apsigyveno tokiame bute, 
kur prisieina keturiems miegot. Kiti ant 
jo pyksta, nakčia, kaip tik jis užmiega, jo 
lemputę užgesina, sapnininką pakavoja... 
tiesiog vargas—bėda su tokiais žmonėmis.

Pranas Sturgis sapnuoja kartais bal
sai, kartais -tyliai. Kartais jis taip pra
deda staugti, kad išgązdina visus namo 
gyventojus. Jis tiki, kad tyliai jis niekad 
nesapnuoja, nes kaipgi jis gaiety kalbėt 
sapne su žmonėmis?

Šiandien jam pasitaikė miegot vie
nam, kadangi kiti įnamiai išėjo į vestuves. 
Suprantoma, buvo proga užsidegt lempu
tę, pasidėt sapnininką ir po kiekvieno sap
no pažiūrėt, ką jis reiškia. Ant nelaimės 
jo sapnas buvo taip ilgas, kad jis neatsi- 
budo, kol tik vestūvninkai sugrįžo.

Tyliai ar balsiai jis šį sykį sapnavo, 
apie tai niekas negali pasakyt, tik jis pa
sakoja, kad kokis-tai milžinas pasodino jį 
ant medinio arklio su kopūsto galva. Ši
tas arklys žaibo greitumu lekia iš šalies į 
šalį ir atneša jį į tokią vietą, iš kur pabėgt 
nėra galima. Čia atėjo kokia tai mergina 
su mažom kojom ir pasakė jam, kad jis 
turi ją vest. Tuoj susirinko daug velniu 
ir ėmė griežti ant įvairiu instrumentu. 
Atvestas liko kokis-tai didelis—didelis 
sutvėrimas, panašus į karvę, ir jis su mer
gina liko pasodintas į to gyvūno vidurius, 
kad važiuot ant šliūbo. Atėjo biaurus ku
nigas kokio-tai netikusio tikėjimo ir pra
dėjo duot šliūbą. Pr. Sturgis persigando ir 
ėmė priešintis. Pakilo didelis triukšmas. Jis 
liko sukapotas į gabalus ir išmestas šu
nims. Bet tie gabalai vėl sukibo į krūvą 
ir leidosi bėgti. Vienok mergina atsisėdo 
ant jo kupros ir jis jokiu būdu negali nuo 
jos atsikratyt. Atrado jis didelę tuščią alaus 
bačką. Šmakšt, ir įlindo į ją. Mergina 
liko lauke. Ji verkia ir išlįst prašo. Su
bėgo daug įvairiu sutvėrimu; vieni ju bu
vo panašus į žmones, kiti—į velnius, o ki
ti—į kasžin ką. Pradėjo jie muštis, rėkau
ti ir sudaužė bačką. Kaip tik jie išvydo 
Praną Sturgį, tuoj visi apspito apie jį ir 
ėmė tąsyti. Tuomet atbėgo kunigas su 
krapyla ir pradėjo krapyti tuos sutvėri
mus. Visi jie išnyko, kaip kvapas. Ir 
Sturgis pasijuto sėdįs tamsioj, nepereina- 
moj girioj. Sėdi jis ir verkia. Nepaste
bėjo jis, kaip prie jo prisiartino vilkas ir 
prabilo žmogaus balsu. Paskui iš to vilko 
pasidarė urėdninkas, kuris suareštavo Stur

gį ir prižadėjo kalėjime maitinti vien tik 
druska, o kumpio žadėjo duot tik tuomet, 
jei šimtą mėty išsėdės be triukšmo. “Kaip?” 
mano sau Sturgis. “Neduos man kum
pio!” Ir jis pradėjo muštis su policistu, 
kuris nugriebė jam už gerklės ir pradėjo 
smaugti. Sturgis ėmė rėkti, blaškytis ir, 
pasiliuosavęs, leidosi bėgti.

Šitokia sapno pabaiga išbudino Praną 
ir jis griebė sapnininką, kad pažiūrėt, ką 
reiškia tokis biaurus sapnas. Ant nelai
mės kiti įnamiai jau buvo sugrįžę iš ves
tuvių. Pranas jiems išpasakojo savo sap
ną. Visi traukė pečiais ir stebėjosi, kaip 
teisingai Sturgis moka sapnuoti, nes ve
stuvėse, į kurias jis nebuvo užkviestas, iš- 
tikro ištiko peštynės ir jaunikis bandė pa
bėgti per zakristijos duris nuo savo mer
ginos prieš pat šliūbą, bet liko policisto 
suareštuotas ir vėl prie altoriaus atvestas.

Nuo to laiko ir kiti įnamiai nusipirko 
po sapnininką ir pradėjo pilnai tikėt į sap
nus.

Karboliaus rūgštis.
Karboliaus rūgštis (carbolic acid) yra 

vienu iš geriausiu žmogaus draugu apsi
saugojimui nuo daugelio ligy. Jis turi 
antiseptišką ypatybę, tai yra užmuša viso
kius gaivalus.

Kadangi męs gyvename bakterijų ga
dynėj, tai labai reikia būt atsargiam, kad 
neužsikrėsti tokia ar kitokia liga. Bakte
rijų yra ore, vandenyj, ant žemės ir visur. 
Kaip tik jos pataiko į drėgną ir minkštą 
vietą, tuoj pradeda veistis. Tūlos bakte
rijos nėra blėdingos, bet tūlos apsargina 
mus džiova, difterija, džiūmą, drugiu, 
karštinėm ir 1.1.

Karboliaus rūgštis gali pagelbėt ga
na žymiai nužudyt daugelio ligų bakteri
jas, jei nepatingėsite prieš valgį kiekvie
ną sykį nusimazgot juomi rankas. Ne- 
prošalį juomi mazgot rankas po kiekvieno 
darbo, prieš kiekvieną pasiryžimą valgyt 
ir gamint valgį. Jei jums prisieina paliest 
savo arba kito žmogaus minkštas ir drėg
nas kūno dalis, niekad nedrįskite pridėt 
savo pirštu, kol nenumazgojate ranku kar
boliaus rūgštim.

Ji tinka aplaistymui tokiu daiktu, ku
rie gali sukirmyt, suplėkti, nes jokis va
balėlis ir kirminėlis nekliudys to daikto, 
ant kurio yra karboliaus kvapas.

Jei įsipiovėte, auga votis ar kitokią 
žaizdą turite, niekad nepasigailėkite prie 
jy pavartot karboliaus rūgštį, nes ji ap- 
gįs j ūsų kūną nuo bakterijų ir užsinuodi- 
jimo.

Vienos karboliaus rūgšties nedrįskite 
vartot. Nupirkite jos už 10 c. ir įpilkite 
į pusę kvortos vandens. Prieš vartosiant 
gerai sukratykite kiekvieną sykį.

Nors karboliaus kvepėjimas nėra tū
liems smagus, vienok jis yra sveikas ir 
gerai jį laikyt tokiose vietose ir namuse, 
kur oras negeras.

Tarptautiški žodžiai.
Areštavimas, padarymas arešto; 

arešto aktas.
Areštuoto j as, suimtojas; arešto 

darytojas.
Areštantas, suimtasis; pasodintas 

į kalėjimą už prasikaltimą.
Arsenalas, vieta, kur randasi ka- 

riumenės ginklai, parakas ir kitos reik- 
menos.

Arterija, arterijomis vadinasi tos 
gyslos, kurios neša iš širdies kraują į visą 
kūną; svarbiausios arterijos žmogaus kū
ne yra dvi: viena išeina iš kairiojo širdies 
šono ir neša kraują į visą kūną; ji vadina
si aorta arterija; kita išeina iš dešiniojo 
širdies šono ir neša kraują į plaučius, kur 
jis išsičystija nuo oro; ji vadinasi pulmo
nary arterija.

Artikuliaras, priklausantis prie 
skyrių arba daliu; pav., žarna yra ligos 
artikuliaras.

Artikulas, skyrius; dalis; doku
mentas.

A r t i k u 1 i a c ija, paskirstymas į dalis.
Artilerija, kariumenės skyrius, už

siimantis šaudymu iš dideliu ginklu: šau
tuvu, kanuoliu,kulkosvaidžiu ir 1.1.,mėtan
tis bombas, granatas ir kitokias sprogs
tančias medegas ir turintis visus paranku- 
mus kilnotis iš vietos į vietą su visais sa
vo sunkiais ginklais; artilerijoj vartojami 
yra arkliai, automobiliai ir kitokios pajie- 
gos ginklu vežiojimui.

Artileristas, artilerijoj tarnau
jantis žmogus; gerai mokantis valdyti 
šaudymo įrankius žmogus.

Ant vagies kepu= 
re dega.

“Laisvės” Redakcija pri
siuntė man kelis laiškus, į ją 
rašytus link mano straipsne
liu vertės. Prisiuntė sykiu ir 
porą amerikiečiu lietuviu 
laikraštuku, kur pašiepiamas 
šeimyniško gyvenimo- sky
rius, specijališkai “Laisvėj” 
įvestas. Nors Redakcija ra
šo, kad mano straipsneliai 
sutinka didelę simpatiją tarp 
skaitytoju, vienok atsirado 
keli žmonės, kuriems jie ne
patinka.

Atsakymas trumpas: vi
siems niekas neįtaikys.

Vienok klausimas yra taip 
svarbus, kad aš priversta esu 
ištarti dar keletą žodžiu.

Riktelėk: “Vagie, kepurė 
dega!” ir teisingas žmogus 
už kepurės nesigriebs, o pa
darys tai vagis. Ir man pra
nešta, kad mano straipsniu 
oponentai savo daugumoj ve
da nedorą šeimynišką gyve
nimą, arba yra ištvirkusiais 
jaunikaičiais. Žinoma, ma
no straipsneliai tokiems žmo
nėms yra skaudžiu rimbu, 
pliekiančiu kaip nešvarias ir 
ištvirkusias moteris, taip ir 
vyrus. Juos skaitančiosios 
merginos nepasiduos save su- 
viliot ištvirkusiems vaiki
nams, skaitančiosios moteriš
kės išvarys iš namu nešva
rumą, nuobodumą, vergiją ir 
vaidus, skaitantieji vyrai mo
kės išsirinkt sau dorą ir gerą 
moterį už pačią ir žinos, ko 
reikalaut nuo jos ir ko ne ir 
kaip su ja elgtis. Taigi iš
tvirkėliai, nešvarumo mėgė
jai, despotiško charakteriaus 
(geriau būtu pasakius, žvė
riško) žmonės ir kitokios 
draugijos votįs negali mėgti 
mano straipsneliu.

Juk nemažai yra lietuviu 
vyru, kurie jieško ne meilės 
šeimyniškame gyvenime, o 
turto. Nemažai yra mergi
nu, kurios ne už vyro apsii
ma ištekėt, tai yra ne jį my
lėt išteka, o naudotis jo tur
tu.—Ir ar jie ir jos gali ap
kęst! mano straipsnelius, ro
dančius, jog kilto ir teisingo 
šeimyniško gyvenimo tikslas 
yra meilė, o ne turtas, ne 
vardas?

Ai’ mažai yra senberniu, 
norinčiu suardyt jaunu mer
ginu laimę? Tuomi noriu pa
sakyt, kad jie kokiu-nors bū
du prikalbina už ju ištekėt 
jaunas merginas, kurios tik 
po vestuvių apsižiūri, jog ju 
vyras geriau tiktu būt tėvu, 
ir prasideda šeimynoj betvar
kė,

Pusėtiną skaitliu atrastu
mėte ir tokiu, kas drįsta sa
vo purvina sąžine suardyt tos 
ar kitos poros šeimynišką lai
mę.

Šen ir ten pamatysite, kaip 
žvėriškai ir beprotiškai elgia
si vyras su savo žmona, kaip 
jis, nesuprasdamas šeimyniš
ko gyvenimo svarbos ir reiš
kimo, apsiveda, o paskui kar
čemose daugiau gyvena, ne
gu namie.

Atrasite daug moterų, be 
pasigailėjimo mėtančiu vyro 
sunkiai uždirbtus skatikus 
ant visokiu niekniekiu, už
laikančiu vyrą tokiame bute, 
kuris panašus yra į tvartą, ir 
maitinančiu prasčiau, negu 
šunį.

Atrasite daug merginu, 
traukte traukiančiu iš vaiki
no kišeniaus pinigus ant vi
sokiu išeigų ir dovanu.

Na, ir argi gali visi šitie 
sutvėrimai ir jiems panašus 
mėgti mano straipsnelius?

Mano nuomone, šeimyniš
ko gyvenimo klausimas yra 
svarbiausiu žmonijos klausi
mu, nes iš jo męs susilaukia
me tą gentkartę, kuri jau 

dalyvauja mūsų draugijinia
me gyvenime ir kuriai prigu
lės ateitis. Visi garsiausieji 
pasaulio filosofai ir mokslin
čiai, tarp kuriu Kantas, Tol
stojus ir kiti, deda didžiausią 
viltį ant kūdikiu auklė j j mo. 
Kantas tiesiog sako: “Žmo
gus yra tuomi, kuomi jį pa
darė auklėjimas.” Vienas Vo
kietijos daktaras pasakė, kad 
velyk jam kalbėt į 10 vaiku, 
negu į 100 suaugusiu, nes iš 
pirmojo atsitikimo jis lau
kiąs geresniu pasekmių. Kaip 
nekalbėtume, o geresnė žmo
nijos kultūra, ateities tikroji 
civilizacija turės būt sutver
ta kiltai išauklėtos gentkar- 
tės, o ne tos bukaprotės ir 
bukajausmės minios, kuri li
ko išauklėta ne doroj ir tvar
kioj šeimynoj, o kokiame-tai 
mišinyj, šeimyniškame pur
vyne. Jeigu jau męs dau
giau pasitikime ant priau
gančios ir būsiančios gent- 
kartės, negu ant jau esan
čios ir išaugusios, tai reikia 
rūpintis, kad auklėjimas bū
tu pastatytas ant kiltu ir 
tvarkiu pamatu. Na, mel
džiamieji, pabandykite išau
klėt kiltus vaikus tokioj šei
mynoj, kur į porą suėjo visai 
neatsakanti vienas kitam 
žmonės, kur viešpatauja bar
niai, neapykanta, nešvaru
mas, girtybė, paleistuvystė 
ir kitokios draugijinio gyve
nimo ligos. Jeigu norite iš
auklėti kūdikyj dorą, meilę 
link kitu žmonių, tai pirmiau
siai turi viešpatauti meilė 
tarp tėvu. Jei norite, kad 
kūdikis užaugtu ideališku, 
kiltu ir darbščiu žmogum, 
pirmiausiai tėvai turi paro
dyti, jog ir jie yra užintere- 
suoti kokiomis-nors idėjomis, 
o ne tik pilvo prikimšimu, 
kaip tai daro paprasta kiau
lė, ir ne vien tik gyvenimo 
mažmožiais. Taip sakant, 
žmonės į šeimynišką gyveni
mą turi sueit dėl to, dėl ko 
jis ir yra gamtos skiriamas, 
tai yra dėl meilės ir kilto kū
dikiu auklėjimo.

Žmogus yra tas, kuomi jį 
padaro aplinkybės. Auklėji
mas yra aplinkybės jauno 
žmogaus. Jei tame name, 
kur jis auklėjamas, bus šva
rumas, mandagumas, meilė, 
laimė, dora, ideališkumas, 
pilna harmonija tarp tėvu- 
auklėtoju, tuomet męs su
lauksime iš savo kūdikio kil
tą ateities kareivį, intelektu- 
ališką milžiną. Be to, tuo
met ir męs patįs jausime ne
mažą laimę šeimyniškame 
gyvenime.

Jeigu taip, tai būtinai rei
kia mokyt jaunuomenę, kaip 
ji turi prisirengt prie šeimy
niško gyvenimo, su kokia 
ypata katras gali tikti į tą 
svarbią misiją, kaip apsisau
go! klaidu, kaip išvengt ne
gerumu ir betvarkės šeimy
niškame gyvenime.

Lietuviški laikraščiai iki 
šiol užsiėmė netoli vien tik 
politika, todėl tūliems žmo
nėms išrodo keistais nauji 
skyriai literatūroj. Vienok: 
jei tie žmonės ir tie politiš
kieji laikraščiai turėtu tiek 
drąsos, kad pažvelgti, į ko
kį purvyną klampoja šeimy
niškas gyvenimas, ta svar
biausia mūsų kultūros įstai
ga, tai jie patįs su didžiausiu 
pasišventimu darbuotus, kad 
kaip noi*s sutvarkius ir į ge
resnes vėžes nukreipus „ jį. 
Žinoma, jei tie žmonės ir tu 
laikraščiu vedėjai patįs yra 
nugrimzdę ant purvino šei- 
myKiško gyvenimo dugno, 
jie ne tik nedrįs ką-nors 
veikti šitoj srytyj,o dar kenks 
veikiantiesiems.

Marė Vaitėkaitienė.

Kodėl bijo?
Ji:—“Kodėl gi arkliai bijo 

automobiliaus?”
Jis: — “Kaip jie nebijos, 

kad vežimas eina be arklio. 
Argi tamista neišsigąstum, 
i ei pamatytum einant vyro 
kelines be kūno?”

Tikėjimas ir be= 
dievybė.

“Laisvės” 20 numeryj til- 
pusio p. J. Kairūkščio straip
snio nekuriuos išvedimus aš 
kitaip suprantu, todėl noriu 
čia nors trumpai išreikšti sa
vo nuomonę.

Ponas J. K. sako: “Žmo
nės be mokslo ir tikėjimo bū
na stumdomi ju pačiu gyvu
lišku instinktu. Žmogus sa
vo egojizmu neikiek nesiski
ria nuo kitu gyvūnu, kol jis 
nekultūrizuojasi. Taigi žmo
gus žmogų linkęs yra apvog
ti, pavergti, kokiu-nors bū
du iš jo pasinaudoti, nu
skriausti, neapykantoj užmu
šti ir t. t.”.

Gal-būt, kad p. J. K. nie
kad nebandė nuo žmogaus ti
kėjimą atimti, todėl ir mano, 
kad tikėjimą nuo žmogaus 
galima taip lengvai atimti, 
kaip nuo arklio žabotuvus 
numauti. Velyčiau p. J. K. 
padaryti praktiką. Tikėji
mas tai nėra toks daiktas, 
kurį galėtum gerumu ar pik
tumu nuo žmogaus išprašyti, 
nėra tai kokia lazda, kurią 
lengvai būtu galima paduoti 
ir atimti. Tikėjimas žmogaus 
smegenįse yra išauklėtas nuo 
kūdikystės, baimė ir protavi
mas jo atsimuša į visagalin
tį, ir siauras protavimas pa
daro jį dideliu fanatiku. 
Jeigu stačiai, be išvadžioji
mu, be mokslo pradėsi plėšti 
iš jo tikėjimą, tai pamatysi, 
kad ji padariai gyvulišku, ir 
jei ne valdžia, tai tuoj žmog
žudystę papildytu ir dar tvir
tesniu fanatiku pasiliktu. Ti
kėjimas padaro žmogų di- 
džiausiu egoistu ir kultūri- 
zuotis neleidžia jam. Nerei
kia čia imti praeitį, bet tik 
dabartį, ką męs vadinam 
augštai kultūriškai pakilusia 
žmonija, o, peržiūrėję atsiti
kimus, pamatysime, kad vi
sai atbulai p. J. K. žodžiams 
darosi, būk “kad valdžia 
menkai gali sulaikyti nuo pik
to darymo”. Kad ne valdžia, 
tai dabartiniam laike tikėji
mas prieš tikėjimą gyvuliš
kai kovotu, nes ne tik žmo
nės, bet ir patįs kunigai ne
sinaudoja prisakymu mylėk 
a r tymą, kaip patsai s a- 
v e, bet elgiasi panašiai: b r o- 
lis brolį mušk iki mir
ties, arba kas turi, tam 
busduota, okasneturi, 
iš to bus atimta. Antra, 
visai nėra linkęs žmogus žmo
gų apgautų užmušti, nu
skriausti. Žiūrėdami į isto
riją, pamatysime, kad gilioj 
senovėj žmogus nežinojo, jog 
galima iš žmogaus pasinau
doti, kol neturėjo dieviškos 
baimės; žmogus su žmogum 
draugavo medžioklėj ir mai
tino mažus ir negalinčius 
medžioti, o išnaudoti vienas 
kitą nebuvo linkę ir nesupra
to, Išnaudojimas ir neapy
kanta išsivystė iš tikėjimo 
ir šiandien vis dar yra, nors 
jau ir augščiau kultūriškai 
pakilus žmonija. Argi p. J. 
K. nėra matęs ir negirdėjęs 
apie susimušimus net čiely 
bandų kataliku su protesto- 
nais? Nagi pamėginkime da
bar prašalinti valdžią, o žmo
nes palikti paskendusius ti
kėjime. O tai jau čia ir pa
sirodytu tikėjimo duotas op
timizmas. Ponas J. K. sako: 
“Žmogus be tikėjimo ir mok
slo lieka tuščiu, gyvenimo ir 
pastangos tikslas pas jį iš
nyksta”. Galbūt, taip, bet 
klausimas, ar galima žmo
gų be mokslo ir tikėjimo 
palikti? Tegul p. J. K. 
pasirenka tamsiausi fana
tiką, kuris protauti visai ne
moka, ir pradeda krapštyti 
iš jo tikėjimą, o persitikrįs, 
kas dedasi. Ir, galų gale, pa
matys, kad jis ne tikėjimą iš

jo ima, bet tik mokslą ir žmo
gišką supratimą duoda. Tai
gi ant pirmo tavo išsitarimo 
apie Dievo neesybę jis už
klaus jam nesuprantamu dai
ktu, kaip tai: kas svietą su
tvėrė, dangų, žemę ir t. t.? 
Matome, kad jau jis pradėjo 
protauti ir smegenis tuoj pra
dėjo kreipti į mokslo pusę, 
apie ką jis pirmiaus nė ne
sapnavo, nes viskas jam rė
mėsi ant visogalinčiojo. Kiek 
tavo jiegos stengs jam išaiš
kinti, kiek jis mokslo gaus, 
tiek iš jo tikėjimą išimsi. Tai 
žodžiai Naquet: “K i e k s y- 
kiu Mokslas žengia 
žingsnį pirmyn, tiek 
sykiu Dievas žengia 
žingsnį atgal”. Taigikol 
tu iš jo išimsi tikėjimą, tai 
jis turės suprasti, kas tai yra 
žmogus ir kaip reikia apsieiti 
žmogui su žmogum. Jeigu 
bgonį gydo daktaras, tai tu
ri būti vienu iš dvieju: svei
ku ar ligotu. Jeigu ligą iš- 
gydai, gauna sveikatą, o be 
ligos ir sveikatos negali būt.

Iš žmogaus, imdamas ti
kėjimą, neatimsi kaip nuo 
arklio žabotuvus, bet jo pro
tą pakreipsi į kitokią pusę ir 
išmokįsi protauti. Kadan
gi jo smegenįs yra išauklė
tos tokiu manymu nuo. kūdi
kystės, tas reikalauja daug 
darbo, kad jas pakreipti į ki
tokį manymą, nes jos negali 
pasilikti dykos, tuščios. Imant 
tikėjimo manymą šalin, jos 
prisipildo mokslišku many
mu. Neesu priešingas nė vie
nam žmogui, kuris pasiryžęs 
yra kovoti prieš tikėjimą; jis 
duos maž-daug supratimo 
žmogui, bent tas žmogus pra
dės apie ką-nors mąstyti, o 
kuomet jis išgirs geresnius 
išvedžiojimus, tai jam bus 
lengviau svarstyti ir suprasti. 
Ir nėra ko bijotis, kad žmo
gus pavirs gyvulišku. Su 
tamsiausiu bedieviu galima 
kalbėti apie ką-nori ir jis ne
pyksta, bet su tikinčiu—tai 
jau reikia apsisaugoti.

K. Rugienius.

MEILIŠKI LAIŠKAI.

Gerb. p. Vaitėkaitiene:—
Meldžiu suteikt ir man pa

tarimą. Aš esu 25 mėty am
žiaus. Susipažinau su 30 mė
ty mergina ir ketinau ją vest, 
bet perskaitęs kelis jūsy 
straipsnelius, pradėjau svar
styt, kad ir aš klaidą nepa
daryčiau. Ji yra susipratu
si ir apsišvietusi mergina. Aš 
dar neesu į ją įsimylėjęs, bet 
ketinau apsivest su ja todėl, 
kad ji yra apsišvietus ir visu 
giriama. Kaip Jus man pa
tariate?

Apsirikimo bijotojas.
Atsakymas.

Šalinkitės nuo apsivedimd, 
kol neįsimylėjote. Jys turi
te savo protą ir jausmus, ku
rie skiriasi kuomi-nors nuo 
kitu, todėl nepaisykite, jei 
kiti giria arba peikia bile 
ypatą. Ir apie šitą merginą 
spręskite pats, ar ji yra ver
ta Jūsų pagirimo. Apsišvie
tę žmonės yra jautresni ir 
opesni, todėl dar daugiau 
nesmagumo galite turėt, jei 
apsivesite su Jums nemyli
ma ir neatliepiančia dauge- 
lyj klausimu ypata.

M. Vaitėkaitienė.

RED. ATSAKYMAI.

A. Brasšoniui. — Atsi
tikimas įvyko 6 rugpiūčio, o 
Tamista pranešiai tik 5 rug
sėjo, todėl tilpt negali, nes 
žinia pasenus. Reikia žinias 
paduot tuoj po atsitikimo.

J. M., Filadelfija. —Ne
suprantame, ką Jys norite 
pasakyt apie kokias-tai Fila
delfijos merginas. Netinka 
į spaudą.

........



Providence, R. 1.
Darbai eina neblogiausiai. 

Gauti darbą, ypač jaunoms 
merginoms, yra lengva.

Dirbtuvės yra geležinių, 
auksinių ir sidabrinių išdir
binių, kur didesnė darbinin
kų dalis yra merginos. Yra 
kelios alaus leidinyčios ir ma
šinų dirbtuvės. Mokantis dar
bą gauna nuo 2 dol. 50 c. iki 
3 dol. 50 c. į dieną. Yra ke
lios gumos ir automobilių 
dirbtuvės. Nemažai randasi 

■audinyčių, bet jos tankiai 
stovi be darbo.

K. S. Karpovich.
Wausaukee, Wis.

Čia miestelis visai mažas: 
yra apie 200 gyventojų. Di
desnė dirbtuvė tik viena, ku- 
rioi medžius piausto. Joje 
dirba nekurie ir lietuviai. Al
gos čia mažos miestelyj ir 
ant ūkių: nuo 20 iki 26 dol. 
į mėnesį, o pragyvenimas ne
pigus.

A. Čekanauskas.
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TALBOT’S BROADWAY STORE 0

395 & 397 Broadway,
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Korespondencijos
BOSTON, MASS-

Telephone Fort Hill 504

$1.25

Morris Katzeff

Pirkite Knygutę

Jei norite nusiimt gražią

Tai ateikite pas

LAIVAKORTESLAISVĖS” REDAKCIJOJ
Kaina 15c.

DRAUGYSČIŲ REIKALAI

Visus

Vietines Žinios
Sekr. J. Povilonis.

SENIAUSIAS RUSIŠKAS
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Kaina 20 c.
30 West Broadway
SO. BOSTON, MASS.

“TARKA”, Box 895, 
tai per visus metus 
paveiksluotą pašai- 
menesinj laikraštį 
turėsi juoku visam
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OFF1SAS RANDASI:

30 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Nusipirkite
NEPAJUDINAMĄ TURTĄ ir

APSIDRAUSKITE pas

l H. J. Bowen
| NEPAJUDINAMO TURTO IR 

APDRAUDIMO AGENTAS

469 Broadway
SO, BOSTON, MASS.

i Visus reikalus atliekame teisingai

VIENINTELE SĄKROVA

Ruskos Degtines
Kurie tik rengsite Balius arba vestu

ves, atsišaukite pąs mus, o męs prista
tysime Jums už olselio prekes visokiy 
gardžiausių gėrymų vietiniy arba kra- 
javy. Tai vienatinis didžiausis whole
sale Bostone, todėl persitikrinkit!

JOSEPH P. SPANG
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A. G. G roblewski
COR. ELM & MAIN STS., PLYMOUTH. PA. 

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsių Lietuviškų — Lenkiškų Vaistų

Męs duosime “Laisves” skaitytojams DYKAI

o ~

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

Richter’io Congo Pillėa yra geros nuo 
viduriu sukietėjimo. 25c. ir 50c.
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Maudos Juodą Kietą Skrybėlę

ADVOKATAS
ATLIEKU VISOKIUS REIKALUS

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

Kalbu

Tel. 1990 Roxbury .

DR. M. J. K0NIK0W
548 Warren Street 
Prieš Elm Hill Ave.

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

Nedėliomis 2-4 1’. M.

Kalba rusiškai, vokiškai ir 
liškai.

^c)4c>4ci4D4D4c>4eD4c>4S4-94D«Sc)4

South Boston, Mass.

r

centų, tai komitetas' norėtų 
žinot iškalno,kiek katra kuo
pa ir organizacija jų pirks, 
kad žinot, kiek nupirk t jų. 
Lai kiekvienas draugas pasi
darbuoja ir padaro parodą 
pasekminga. Lai ji ir agi- 
tatyviškasis mitingas palie
ka partijos istorijoj Massa
chusetts valstijoj.” Jei ku
rios lietuvių socijalistų kuo
pos ir kitokios organizacijos 
apsiima dalyvaut parodoj ir 
nori gaut vėlukus,lai skubiai 
kreipiasi šitokiu adresu:

J. D. Wiliams
14 Park sq. 

Boston, Mass.

Kunigas Jurgis Jonaitis 
svečiuojasi dabar So. Bostone 
pas savo seserį. Jis yra vie
nintelis kunigas, kuris važi
nėjosi Ro lietuvių kolionijas 
dar už Chicagos.

Šįmet publiškose ir viduti
nėse Bostono mokyklose lan
kysis 102,000 mokinių.

Gilbertville, Mass.
26 rugpiūčio, 12 valandoj nakties j vie

ną namą įėjo p. Jonas Leleckis ir nepa
prastai išgązdino moteris, kurios namie 
buvo ūkusios vienos, kadangi vyrai bu
vo išėję griežti į vestuves vienoj ūkėj. 
Moters jokiu būdu negalėjo jo išvaryt 
iš namy.

Pranas Kazlauskas.

Pajieškau’dviejy savo giminaičiy Juo
zo ir Pijušo Mazlaviacky. Jie patįs arba 
kas kitas teiksitės duoti žinią šiuo ad
resu:

Juozas Mazlaviackas, 
166 Bolton st/,— So. Boston, Mass.

Aš, Petras Kubbo, pajieškau savo 
draugo Jurgio Blažaičio. Jis paeina iš 
Kauno gub.; keli mėnesiai atgal jisai gy
veno Cambridge, Mass., po No. 8 Moore 
st., o potam išvažiavo į New Yorko val
stiją. Turiu labai svarby reikalą, todėl 
meldžiu atsišaukti ant šio adreso:

P. Kubbo,
259 Athens stf., So. Boston, Mass.

Pajieškau Jono Stašio ir Jono Petru
lio; abu paeina iš Kauno gub., Panevė
žio pav., Geltariy Filijos, Jonas Stašis 
kaimo Vasnuny, o Jonas Petrulis kaimo 
Gakūny. Meldžiu atsišaukti ant šio ad
reso: Jonas Pakaušis,
4 Arthur st., Montello, Mass.

perkantiems pas mus juodą siūtą $15.00 arba 
$20.00 vertes. Ateidami atsineškite iškirpę sj 
apgarsinimą, nes jis geras tik iki Rugsėjo 24 d.

ATYDAI SERGANČIŲ

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 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 sąvaites. Tirpimą 
ranky sulaikys į 2'dienas.

A dresuok i t taip:

P. CHAPLIKĄ
Užlaiko puikiausius gerymus. 
Alus, Elius 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.
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Chicago, Ill.
( Rugpiūčio 19 dieną po No. 

4519 S. Paulina gatvės kar- 
čemninko šokiuose kilo baisi 
muštynė po pusiaunakčio^ 
Lietuvis Jonas Dolgir tapo 
biauriai primuštas ir per gal
vą peršautas. Nuvežtas į En
glewood ligonbutį už valan
dos laiko jis mirė. Kaip po
licija praneša, jo užmušėjas 
yra lietuvis K. Kozlovskis, 
gyvenąs po No. 1614 New
berry avė. Jis tapo suimtas 
už pusės valandos po polici
jos pribuvimo, nes jį rado 
užpakaliniame sules kamba
ryj pasislėpusį. Rado pas jį 
revolverį, prisipažino mušęs 
Dolgirą (ar Dalgį?), bet užsi
gina šovęs į jį. Mušęs už tai, 
kad tasai išėjo su mergina 
šokt. Tai ir vaisiai karčemų 
šokių, kuriuos mūsų karčem- 
ninkai kelia kas šeštadienio 
ir sekmadienio vakarą

Harvardo orlaivininkų aso- 
cijacija, kuri pakvietė oriai; 
vininkus į Bostoną daryti 
lenktynes ir bandymus, pra
laimėjo 25,000 dolerių, nes 
neatsilankė gana publikos 
gėrėtis orlaivių lakstymu.

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės, nuo 
18 iki 25 mėty senumo. Aš turiu 25 me
tus ir esu liuosas nuo katalikišky pančiy. 
Dora ir laisva mergina, norinti apsives
ti, lai atsišaukia per laišką. Aš duosiu 
ant kiekvieno laiško atsakymą ir viskas 
bus užlaikoma slaptybėj.

A. Meilisas,
875 Cambridge st., E. Cambridge, Mass.

ĮDEK LAIŠKAN VIENĄ DOLERĮ 
ir užrašyk adresą: 
New York, N. Y., 
siuntinėsime naują 
pos ir pajuokos 
“Tarka”, iš kurio 
amžiui.

APT1EKA somos atsakan- 
■ . ciai pagal viso
kius receptus per registruotą aptiekoriy. 
Užlaikome Cigary, Sodos ir Visokiy 
Saklumyny (kendžiy). Atsilankykite!

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

Wausaukee, Wis.
Arti šio miestelio 5 ar 6 lie

tuviai turi savo ūkės, ant ku
rių gana daug kelmų ir me
džių. Jie verčia laukan kel
mus, sėja javus, sodina bul
ves ir agurkus. Bulvės ir 
agurkai geriausiai uždera.

dirbtuvėlę, kur sutaisomi 
agurkai, todėl lietuviai veža 
jam parduot ir gauna vos po 
55c. už bušelį mažiausių agur
kų, didesnius perka už 20c. 
bušelį, už kreivus duoda 15c. 
Ūkininkų gyvenimas sunkus 
ir vargingas.

Čionykščiai lietuviai gyve
na dar senoviškai—nieko ne
skaito, nors tūli ir moka.

A. Čekanauskas.

“Laisvės” redaktoriui pri
siuntė Massachusetts valsti
jos socijalistų partijos vei- 
Kentysis sekretorius šitokį 
laišką: Redaktoriau:—Teik
sitės patalpinti jūsų laikraš
tyj sekantį pranešimą. Pil
dantysis komitetas nutarė 
sušaukti skaitlingą mitingą 
1 spalio dieną Faneuil Hali 
svetainėj, Bostone, šu tikslu 
perstatyt publikai partijos 
kandidatus į valstijos urė
dus ir išaiškinti jų platfor
mą. Visi valstijos urėdų kan
didatai ketina dalyvaut mi
tinge. Prieš - mitingą bus 
paroda, kurioj dalyvaus visi 
galintieji dalyvauti socijalis- 
tai. Pirmame savo mitinge 
parodos komitetas, kuris liko 
padaugintas delegatais nuo 
socijalistams simpatizuojan
čių organizacijų, nusprendė 
padaryti sekantį kelią mar- 
šavimui: susirinks ir susi
tvarkys ant Park sq., mar
šuos per Columbus avė. iki 
Berkeley gatvės, paskui Ber
keley gatve iki Tremont gat
vės, žemyn Tremont gat. iki 
Hanover kampo per Dock sq. 
į Faneuil salę. Komitetui pa
tariama parūpinti mažus rau
donus vėlukus, kuriuos neš 
kiekvienas maršuotojas. Ka
dangi vėlukai lėšuoja po 10

Jeigu nori likt šios šalies 
ūkėsu (citizen), tai kreipkis 
pas P. Bartkevičią, o jis jums 
pagelbės šiame reikale, t. y. 
suras vardą laivo ir dieną, 
kada atvažiavot į Ameriką. 
Taipgi pas mane galit gauti 
knygelę “Kaip gauti ūkėsiš- 
kas popieras”. Kaina 25c. 
Rodą duoda dykai.

Petras Bartkevičia, 
877 Cambridge, St.

Cambridge, Mass.

Aš, Vladas Malanskas, pajieškau Juo
zapo Virbicko, paeina iš Kauno gub., 
Šauliy pav., Žagarės volosties, Danielių 
kaimo, 21 mėty amžiaus, turi 5 pėdas ir 
10 coliy augščio, plaukai geltoni, švie
saus ir spuoguoto veido, kalba lietuvikai 
ir truputį angliškai. 29 rugpiučio atplė
šė vieno iš burdingieriy skrynelę ir iš
ėmė 30 dol., kito gi burdingieriaus pa
ėmė kelines ir dėdei už laivakortę neuž
mokėjęs, išbėgo nežinia kur. Kas tokį 
užtėmys, meldžiu apsisaugo! ir taipgi 
būčiau labai dėkingas, jei kas man apie 
jį praneštų šiuo adresu:

Vladas' Malanskas, 
57N o. Washington avė., Batavia, Ill.

Pajieškau apsivedimui merginos, ne- 
jaunęsnės 25 mėty ir nesenesnės 35 m. 
Aš esu katalikas ir turiu 36 metus am
žiaus. Mergina turi būt pilno proto ir 
suprast, kas yra gera ir kas bloga, taip
gi turi turėt pinigy ir mokėt bent trupu
tį rašyt. Kuri nori važiuoti į Lietuvą ir 
užsiimti prekyba, meldžiu atsiliepti ant 
šio adreso:

S. Venckevičius,
32 Harding st., E. Cambridge, Mass.

lietuviškai 
lenkiškai 
rusiškai 
latviškai

294 Washington St.
Room 738 BOSTON, MASS

Apie Atskirimo
Ženklus”!

Visur matai rašte šitokius
J ? () “ ” ženklus 

tarp žodžių. Jei nori žinot, 
ką jie reiškia, ir kur juos rei
kia statyt, nusipirk minėtą 
knygutę, kuri gaunama tik

Pajieškau savo draugės Valerijos Sva- 
naičiutes, 5 mėnesiai kaip iš Lietuvos, 
paeina iš Kauno gub., Šauliy pav., iš 
Radviško miesčiuko. Meldžiu atsišauk
ti ant šio adreso:

Marė Onaičiūtė,
99 Martin st.,- Rochester, N. Y.

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

certą ir šokius, kurie atsibus 30 Sep= 
tember, 1911 m., svetainėje Insttute 
Hali, 277 Cambridge st., E.Cambridge, 
Mass. Prasidės 7:30 vai. vakare ir 
trauksis iki vėlai nakties. Iš pradžios 
bus koncertas, o paskui šokiai; šokius 
grąjįs visas Benas.

Visus užprašo D. L. K. Vytauto Beno 
KOMITETAS.

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda skutinyčia (barber shop), 

kriaučiy šapa ir stubos rakandai (forni- 
čiai) lietuviyir lenky apgyventoj vietoj. 
Savininkas užsiims kita pramonija.

Antanas Atkočaitis, -
13 Harrison st., Cambridgeport, Mass.

Užlaikom didelę

Krautuvę
Deimantų, Laikrodžių Waltham ir 
Elgin, ir Šliubinių 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.

87222 Washington Street
BOSl'OIN, MASS.

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

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.
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“Meilės Karštligė” 
MintĮs ir prilyginimai apie dabartinĮ 
supratimą meiles. Labai naudinga 
kiekvienam, o ypatingai jauniems: mer
ginoms ir vaikinams.
Gaunama pas:
J. STROPUS,

Paaiškinimas.
Kokis-tai slapyvardis ir p. J. Adoma

vičius įžeidė Šv. Petro ir Povilo 
Draugystę, pranešdami, jog ji visai 
neprisideda prie priėmimo “Saulės” at- 
stovy kun. J.Tumo ir K. Ališausko. Ka
dangi mūšy draugystė yra grynai kata- 
likiškai-tautiška, tai tokis pranešimas 
žemina ją, todėl męs savo susirinkime 
nutarėme uždraust draugystės nariams 
varde jos rašinet j laikraščius (Nieko 
tuomi nepadarysite, nes jie gali pradėt 
rašinėt po slapyvardžiais, o tuomet dar 
blogiau. Red.) Draugystės reikaluose 
gali rašinėt tik jos protokoly sekreto
rius su prezidento pritarimu ir tai tik į 
katalikiškus, o ne į socijapsty (O kaip 
su bepartyviškais ir nesektiškais? Red.) 
laikraščius. Visi nariai, nepildanti šito 
nutarimo, bus aštriai baudžiami. Taip- 
giko nubausti tie, kas drįso rašyt apie 
draugystę į “Keleivį” (Hm? Red.)

Mūsų draugystė kviečia guodotinus 
svečius kun. J. Tumą ir K. Ališauską 
atsilankyt į Bostoną ir laiku pranešt apie 
savo pribuvimą šiuomi antrašu: P. Mi
kalauskas, 248 W. 4th st., So. Boston, 
Mass.

Prezidentas Petras Čeplikas.
Prot. Sekr. P. P. Mikalauskas.

L. S. S. 60 kuopa rengia prakalbas, 
kurios atsibus nedėlioj, 17 d. rugsėjo 
(September), 1911 m., prasidės 7 vaj. 
vakare, svetainėje St. Omer, po No. 376 
Broadway, So. Boston, Mass, 
nuoširdžiai kviečia atsilankyti

KOMITETAS.

So. Bostono L. U. Kliubo susirinki
mas atsibus nedėlioj 17 Rugsėjo (Sep
tember), 1911 m., svetainėje po num. 
339 Broadway, So. Boston, Mass., 2 vai. 
po piety. Visi sąnariai turi būtinai at
silankyti.

- Linksmi Šokiai
Rengs So. Bostono Lietuviy. Jaunuome
nės Ratelis. Prasidės 30 Rugsėjo (Sep
tember), 1911 m., Honor Hali svetainėj, 
730 Washington St., Boston, Mass. 
Šokiai prasidės 30 Rugsėjo, ir trauksis 
iki Adventui kas Subatos vakarą nuo 
7:30 ir trauksis iki vėlai nakties.

Visus užkviečia KOMITETAS.

Feeling‘Tif’Every Day 
r Influenzos arba i 
dies nžnnolimai nakt

VADOVAS KELIAUJAN= 
TIEMS Į AMERIKĄ IR 
IŠKELIAUJANTIEMS.

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

statomą fotografiją už žemiausią kainą 
be ekstra užmokesčio vaikams. Nui- 
mame fotografijas visokiy grupy, susi- 
rinkimy, pikniky ir ką tik galim nuimt 
su mys didele Kamera. Atsilankydami, 
atsineškite šį apgarsinimą, o nuleisime 
pigiau. Neužmirškitezantrašo:

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

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

Perkant žiūrėk, kad butų ta marke, 
o Kausi teisingai.

Geriausia gyduolė nuo Skaudėjimo 
Galvos, Kataro, Pečiy, Krūtines, Šo
nuose, Reumatizmo, Šalčio, Neuralgijos 
ir įkandimo visokiy vabaliuky.

Egiuteųjj No. 1. 
Egiutero No. 2. 
Žmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis - 
Trejanka 
Linimentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepy Balsamas 
Antylakson dėl Vaiky 
Milteliai Vaikams nuo Kirmeliy

,, nuo Kirmeliy dėl suaugusiy 
Vanduo nuo Akly 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 
Plauky Apsaugotojas 
Muilas Plauky Saugotojas 
Milteliai nuo Kepeny 
Valytojas Plėmy Drabužiuose - 
Rožės Balsamas -
Kinder Balsamas - - -
Bobriaus Lašai -
Švelnintojas - - - -
Kraujo Valytojas -
Nervy Ramintojas 
Egzema arba Odos Uždegimas 

pas Vaikus -
Groblevskio Pleisteris 

(Kaštavolo) -
Pamada Plaukams _- -
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 
Gyduolės nuo Riemens - 
Vengriškas Taisytojas Usy 
Inksty Vaistas (mažesnė.) 
Inkstu Vaistas (didesne) 
Akinės Dulkelės
Gydymas nuo uždegimo Danty arba 

abelnai Skausmo ir Škorbuto $1.25
Gyduolės ir Mostis nuo Parky 

ir Niežy - - - _ -
Gyd. ir Mostis nuo Dedervines 
Gyduolės nuo Paslaptingos Ligos

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

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

- > - 25c.
50c.

25c., 50c. ir $1.00 
35c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
35c. 
25c. 
25c. 
25c.

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.

J

L1ETUVIŠKAI-LENKIŠKAI-RUS1ŠKAS

DAKTARAS
Vienatinis mys tau
tos Medicinos Profe
sorius Massachusetts 
steite. Jau arti 18 
mėty, kaip aš pasek
mingai gydau ir at
lieku operacijas. Tė- 
myk!!! Neik jieškot 
manę į aptieką ant
kampo po mano ofisu, bet lipk vienais 

• trepais augštyn iš num. 7 Parmenter St.
Durys mano ofiso nuteptos baltai, o vir
šui 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 1967-R.

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

PARSIDUODA geroj vietoj ir 
geram stovyje 

9 kambariy NAMAS su 2 virtuvėm 
ir gazu kiekvienam kambaryj. Parduo
dama tik už 1100 doleriy. Atsišaukite pas 

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

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA
APTIEKA

Sutaisome Receptus su didžiausia 
atyda, nežiūrint ar iš Lietuvos atvež
ti ar Amerikoniški. Gyduoliy 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 prisiysime gyduoles per expresą.

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

Or.
Richter’io

Pain
Expelleri 
savo namuose ir 
tuojaus imsite 
vartot. 25c. ir 50c. aptiekose. 
Sergėkis pamėgdžiotų vaistų.

Jeigu nori žinot apie visas laivy kom
panijas, kokie yra laivai, iš kur jie iš
plaukia ir kur priplaukia, kiek kur yra 
myliy, kur randasi didieji kompanijy 
offisai, kokius žmones įleidžia į Suvie
nytas Valstijas ir kokiy neįleidžia, kiek 
vertės turi kitų žemiy pinigai, tai pri- 
siysk 15c. stampom žemiau nurodytu 
adresu, o apturėsi minėtą knygelę.

J. VALUKONIS,
261 W. Broadway, So. Boston, Mass.

SAMPALUS SIUNČIU UŽ 15c. 
$1.00 VERTES.

Kas prisiys 15c. uždengimui persiun
timo lęšy, tas aplaikys 7 auksuotas mo
teriškas špilkas, 3 vyriškas, 12 atviry 
laiškeliy su paveikslais, perstatančiais 
miestus, upes, kalnus, girias ir t. t. ir 
paveikslėlį 1 colio didžio, perstatantį 
puikią merginą bei vaikiną, su auksuotu 
frėmuku. Minėti dalykai yra vertės 1 
dol. Gera proga štorninkams, agentams 
ir visokiems perkupčiams. Reikalauju 
agenty. Atsišaukit tuojaus.

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

579=589 Atlantic Avenue
BOSTON, MASS.

Tai vienatinė vieta, kur galite rast 
geriausį patarnavimą. Pas mus dirba 
lietuvis STANISLOVAS MATCHUS, 
kuris parduos pagal žemiausias prekes. 
Negalint atvažiuot, atrašyk laišką, pa
rašyk, kokiy gėrimy ir už kiek nori, o 
męs prisiysime. Laiškus rašykite lie
tuviškai. Pinigus galit siyst kaip pa
rankiau.

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

Atsilankykit visi.
Su pagarba ST. MATCHUS.

K. U. BI3RINA.RD
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 Šoutn Boston arba 
524 Roxbury. Gyvenimo vieta 
19 Gaston St., šalę Warren St., 
Roxbury, Mass,

et

8 ZENONAS BUDRECKIS
KOSTUMIER1ŠKAS K RI A U ČI U S 
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.

į 24 AMES ST., MONTELLO, MASS.

U « jį *
*

Gaunam laiškus nuo kostumeriy, kodėl negarsinam laivakorčiy prekiy 
atvažiavimui ir išvažiavimui, taigi dabar gavom žinią nuo laivy kompani
ją, laivakortės atpigo. Atvažiuojant iš Tilžės per Rotterdamą iki 
New Yorko prekiuoja $42.40, Eydkuhny—$42.55, Bajory—$42.90, Rotter- 
damo—$35.50. Iš Antwerp© iki New Yorko—35.50, Tilžės—$42.45, Eyd- 
kuhny—$42.60, Bajory 43.00. Iš Hamburgo iki New, Yorko—$40.00, iš 
Tilžės—$44.85, Eidkuhny—$45.00, Bajory—45.40. Iš Liepojaus Ruska 
Linija be persėdimo iki New Yorko- $3671)0, iš Liepojaus pro Angliją j 
Bostoną arba New Yorką—$38.50. Iš Bremo pačtiniais—$40, Expresu 6 
dienas-$45.00, iš Tilžės—$45.20, Eydkuhny—$45.25, Bajory—$45.75. Prie 
augščiau minėty prekiy siunčiant pinigus reik pridėt—$4.00 taxy, neišski
riant nė didelio, nė mažo. Norintiems apsigyvent toli Amerikoj nuo lat
vy prieplaukų galima išpirkt tikietą, kur tik nori. Reikalaudami daugiau 
žinių apie prekes, kreipkitės į Bartašiaus Agentūrą, 261 W. Broadway, 
So. Boston, Mass, arba 558 W. Broome St., New York, N. Y.

Norintiems važiuot į Lietuvą, Rotterdam© laivai išplaukia kiekvieną 
utarninką; prekė į Rotterdamą $33.00 Laivai į Antwerpą—kiekvieną su- 
batą; prekė $33.00. Laivai į Liepojy pro Angliją išplaukia kiekvieną 
subatą; prekė $38.70.

Ruskos Linijos į Liepojy be persėdimo prekė $30.00, į Rotterdamą— 
$29.00. Šie laivai išplaukia: Kursk September 28 d., Lituaniu October 21. 
Paskutinis veža tik antros klesos pasažierius.Prekė antros klesos į Liepojy 
$52.00, į Rotterdamą $45.00. Laivas Birma išplaukia November 11 d. 
Trecios ir antros klesos laivakortes galite gaut Bartasziaus Agentūroj, 
261 Broadway, So. Boston, Mass, ir 558 Broome St., New York, N. Y.

PASARGA. Jei nori žinot apie visas laivy kompanijas ir kokie jy 
laivai kur ir kaip toli plaukia, iš kur išplaukia ir kur priplaukia,kur Euro
poj randasi didieji kompanijų ofisai; kokius žmones leidžia j Jungtines 
Valstijas; kiek kokios žemės pinigai turi vertės, tai prisiysk po žemiau pa
duotu adresu 15c., o aplaikysi apie tai kngelę.
Čia ir PINIGUS jums pasiunčia į visas pasaulio dalis greitai ir pi
giau negu kur kitur. Važiuojantiems Lietuvon parūpinu guberskus paš- 
portus, taipgi ir atvažiuojantiems jokios 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, 558W. Broome St. 
SO. BOSTON, MASS., NEW YORK CITY,N.Y


