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AMERIKOJ
Lietuviškos juodrankės.
Lewi§ton, Me., 13 birž.—Su

areštuotos dvi lietuvaitės 
Mary Gurkliutė, 18 metu ir 
jos sesuo Ona, 15 metu už 
rašymą juodrankiško laiško 
D-rui Juozui W. Scanned. 
Josios reikalavo iš to dakta
ro $2000, kuriuos tasai turė
jo tam tikru laiku atnešti į 
tam tikrą vietą netoli nuo 
kapiniu. Paskirtu laiku mer
ginos atėjo atsiimti pinigu, 
bet čia jau ju laukė detekty
vai. Josios tapo suareštuo
tos ir išvežtos Portlando ka
lėjimam
Republikonų konvencija.

18 birželio prasidės kon
vencija. Bet jau dabar Chi- 
cagoje didžiausia rugiapjūtė, 
kadangi Tafto ir Roosevelto 
šalininkai dirba išsijuosę. 
Kiekvienas stengiasi pa
traukti į savo pusę delegatus. 
Rooseveltas net patsai nulė
kė į Chicagą. Kaip rašo Chi
cago Daily Socialist, tai abi
dvi pusės vartoja papirkimą. 
Vienas delegatas iš Texas 
prisiekęs, kad Roosevelto 
bernai siūlė jam $1000. Bet
gi ir Tafto bernai negeresni. 
Kaip galima spręsti, viršų 
imsiąs Taftas, nes jo pusėje 
didžiuma delegatu, bet dau
gelis žmonių davėsi susiva- 
džioti Rooseveltui. Jeigu 
Rooseveltą neišrinks per kon
venciją, tuomet jisai skaldys 
spėkas ir tvers naują partiją, 
bet nuo kandidatūros neatsi
sakys.

Mexikos revoliucijonie- 
riams nesiseka.

Mexico City, 1G birž. —Su
kilėliu vadas generolas Za
pata sunkiai sužeistas. Lai
ke mūšio užmušta 300 suki
lėliu ir 200 paimta nelaisvėn. 
Tatai įvyko Morellos valsti
joje. Jeigu sumuštu Orosco, 
tuomet sukilėliams ateitu 
paskutinoji, nes jie liktųsi 
be vadovu ir be kariumenės.
Mokykla prieš socijalistus.

New Yorko kataliku kar
dinolas Farley paskyrė daug 
tūkstančiu doleriu įkūrimui 
mokyklos, kurioje bus moko
ma, kaip “sukritikavus” so
či jai izmą. Jisai tikisi, kad ta 
mokykla ir jos apaštalukai 
visiškai išraus tą piktąją 
sėklą. Fundamento akmenį 
jau pašventino.

Washington, 14 birž. — 
Kongresmanas V. Bergeris 
įnešė kongresan peticiją, po 
kuria surinkta 116,532 para
šai. Tenais reikalaujama, 
kad moterims būtu suteiktos 
lygios su vyrais teisės. Dau
giausia parašu surinkta New 
Yorke ir Pennsylvanijos val
stijoje.
“Titanicas” buvo ameri

kiečių nuosavybe.
Tardymo komisija, kuri 

buvo išrinkta Londone, suse
kė, kad “Titanic” prigulėjo 
Amerikos kapitalistams. Iš

“Titanic” prigulėjo prie 
trusto International Mercan
tile Marine. Tasai trustas 
priguli Amerikos kapitalis
tams. Riebiausią kąsnį gau
na patsai Morganas.

Prieš teisėją Hanfordą.
Kongresas pavedė trims 

kongresmanams ištirti visą 
dalyką kaslink teisėjo Han- 
fordo, kuris atėmęs popieras 
socijalistui Olsenui.

Kapitalistu laikraštija jau 
pradėjo ginti tą teisėją, ku
ris taip nedorai pasielgė.

Ant Kubos.
Sukilusiems ant Kubos ne

grams nelabai tesiseka. Jiems 
sunku kovoti su reguliariška 
kariumene. Mūšyje ties Dai
quiri žuvo keli sukilėliu va
dai, taip pat amerikiečiams 
pakliuvo gana daug visokiu 
popiery, iš kuriu paaiškėjo 
sukilėliu pienai.

Taip pat sumušta sukilė
liai ties EI Cabre ir Imias.
Socijalistai pradėjo kovą.

16 birželio prasidėjo Chi
cago j e socijalistu partijos 
agitavimas rinkimu movoje. 
Kalbėjo Dobs ir Seidel. Žmo
nių buvo per 100.000.

Debs plačiai išaiškino da
bartinį padėjimą ir plačiai 
apsistojo ant dabartiniu strei
ku bangos. Debsą sveikino 
entuziastiškai.

Paminklas Kolumbui.
» -A . |

8 birželio Washingtone at
vertas paminklas Amerikos 
atradėjui Krištolui Kolum
bui. Paminklas lešavo $100- 
000. Atidengimo iškilmėje 
dalyvavo 4.000 valdininku ir 
per 100.000 paprastu žmonių. 
Taftas laikė prakalbas.

Malonus svečias.
•Šiomis dienomis Amerikon 

oribūna antrosios Dūmos at
stovas Bieloūsov. The Call 
oaduoda to žymaus revoliu- 
cijonieriaus biografiją. Bu
vęs paprastu darbininku,pas
kui, kaipo gabus vadovas, 
ikosi išrinktas Dūmon. Čia, 
išvien su kitais draugais nu
teistas katorgom Atbuvęs 
baisiąją katorgą, buvo iš
tremtas Sibiran į pačią bjau
riąją vietą. Iš ten laimingai 
pabėgo.

Laikė prakalbas Galicijoje 
ir Paryžiuje ir dabar atvyk
siąs Amerikon.

Sveikinam brangųjį svečią!
Policmanai rengiasi strei

kuoti.
Chicagospolicmanams liep

ta persirengti ir daboti ske- 
bu laikraščiu pardavėjus, o 
taip pat vežioti skobu šunlu
pius. Policmanai kreipėsi 
prie savo unijos, kad ši už 
juos užsistotu, nes skebauti 
jie nenori.

Atvažiuos Giovannitti 
brolis.

Italijoje smarkiai pradėjo 
rūpinties Ettoro Giovannitti 
reikalais.

Kaip praneša iš Lawrenco, 
Ui laukiama atvažiuojant 
Aristido Giovannitti, brolio 
žurnalisto. Jisai ketina ypa- 
tiškai rūpinties Giovannitti 
byla, kadangi jisai esąs Itali
jos pilietis.

Erelis norėjo nunešti

UŽSIENYJ

prigulėjo, tik tiek, kiek buvo 
reikalinga, kad valdžia pa
imtu ji po savo globa.

South Norwalk, Conn — 
Didžiulis erelis, kurio spar
nai buvo 6 pėdu ilgio, mėgi
no nunešti 8 metu mergaitę. 
Betgi i o nagai negerai užka-
bino mergaitę, drabužiaia 
nudrisko ir mergaitė nupuolė 
ant žolės. Atbėgęs ant jos 
riksmo tėvas nušovė erelį.

Karė.
Londonas, 15 birž. —Nau

joji Agentūra praneša iš 
Tripolio, kad turkams pasi
sekė sumušti Lebdoj italus. 
Italu būk žuvę 1.500 žmonių.

Iš Smirnos praneša, būk 
Turkijoje tarp tamsiu žmo
nių kunigai platina atsišau
kimus, kuriuose pasakyta, 
Dūk vyriausi kunigai, kurie 
saugoja Mahomedo (muzul- 
monu pranašo) grabą, gir
dėję pranašo balsą: “eikite 
ir muškite netikėlius, euro
piečius ir išgelbėkite muzul- 
monu žemę”.

Chinijoje.
Peking, 15 birž.—Sukili

mai Chinijoje nesiliauja. 
Provincijoj Shantung sukilo 
2000 kareiviu.

Korėjiečiai.
Korėja—didžiulė šalis Ry

tu Azijoje. Ją užgrobė Ja-. 
Jonija. Korėjiečiai daro slap
tus suokalbius, kad nuvertus 
japonu valdžią.

Japonu prokuroras kaltina 
122 korėjiečiu, kad prigulėjo 
orie slaptos organizacijos, 
<uri užmušinėjo japonu val
dininkus. Tie visi žmonės 
sukimšti kalėjiman. Tarp ju 
yra 19 studentu, 20 mokyto
ju, gana daug kunigu. Visi 
eiti tai paprasti sodiečiai bei 
darbininkai.

Airės sufragistės.
Dublinas, 15 birž.—Sufra- 

gisčiu atsirado ir tarp airišiu 
moterų. Vakar josios pra
dėjo išmušinėti langus ir kel
ti triukšmą Airijos sostinėje 
Dubline. Tuomi jos nori pa
rodyti savo prijautimą nu
teistom Londono sufragis- 
tėm. Josios suspėjo iškulti 
angus pačtoje, kazarmėse, 

policijos^name. Policija pas
kui jąs išvaikė.

Laukiama generališko 
streiko.

Paryžius, 15 birž.—Garlai
vis “La Province” išvažiavo 
į New Yorką su skebais, ku
riuos pristatė valdžia. Todėl, 
kaip manoma, bus apšauktas 
visuotinas jūrininku streikas.
Badaujančių demonstra

cija.
Londonas, 15 birž. — Ba

daujančios moterįs ir vaikai 
transporto darbininku darė 
savo demonstraciją East Lon
done, betgi demonstrantai 
buvo taip nuvargę, kad ne
galėjo nueiti iki paskirtai 
vietai.

Moterįs rinko aukas, ku
rias duosniai davė praeiviai.

Važiuoja Amerikon.
Garsi pasaulio santaikos 

skelbėja, autorė “Šalin gink
las”, rengiasi į Ameriką. Jo
sios tikslas skelbti santaikos 
idėja tarp amerikiečiu.

Paskutiniu laiku jinai iš
leido knygą prieš karišką or- 
laivininkystę

Prūsų karalaitis, kaipo 
rašytojas.

Prūsu sosto įpėdinis para
še; IrMTTzvn I

RUSIJOJ LIETUVOJ

Tu r

Ta knyga bus labai brangi ii 
labai puriai iliustrtiotą. >

Kaip matyti, sūnus bus la

bai panašus į tėvą. Tėvas 
ir moka šimtus amatu ir gar
sinasi, kaipo nepaprastai ta
lentuotas žmogus.
Nelaimingas ministeris.
• Anglijos ministeriu pirmi

ninkas Asquith labai daug 
nukenčia nuo moterų. Jį 
bombarduoja ne vien per mi
tingus, bet net per bankie- 
tus. Neseniai viena moteris 
sugriebė jį už rankos ir sušu
ko: duokie moterims teises! 
Tuomet moterį išvijo. Tuo- 
jaus prišoko vyras, kuris irgi 
pareikalavo moterims teisiu. 
Ir taip visados ir visur.

Unijos išaugimas.
Londonas, 14 birž.—Nepa

prastai auga Anglijos gele
žinkeliu darbininku unija. 
Per šiuos paskutiniuosius me
tus prisidėjo 40.000 nauju 
nariu.
Išmokėjo chinų valdžiai 

$1.900.000.
Užrubežio kapitalistai pa

skolino Chinu respublikai 
$1.900.000. Tosios paskolės 
respublikai toli gražu neuž
tenka, betgi dėlei didesnės 
paskolės jie juokiu būdu ne
gali susitaikinti.
Pasikėsinimas ant 

kijos laisvės.
Kaip rašo tūli Amerikos 

dienraščiai, Rusija susitarė su 
xeliomis didelėmis valstijo
mis, kad sušaukus tarptau- 
;išką konyenciją, kuri turė
tu užbaigti karę tarp italu 
ir turku.

Turkija prieš tai protes
tuoja, kadangi tai būtu pasi
kėsinimas ant josios savisto- 
viškumo.

Ji pati sakosi užbaigsianti 
karę, kuomet to panorėsian
ti.

Advokatai streikuoja.
Jau rašėme “Laisvėje” apie 

Milano advokatu streiką. 
Juos pasekė Rymo advokatai, 
kurie turėję sustreikuoti šį 
panedėlį. Taip pat laukia
ma streiko visuose didesniuo
se Italijos miestuose, kaip 
Genevoj, Florencijoj ir Nea
polyje. 1
Ju reikalavimas—pertaisyti 

teismu namus, paskirti ga
nėtiną skaičių teisėju, nes 
dabar bylos Italijoje baisiai 
užvelkamos. Dalyką turės 
svarstyti Italijos parlamen
tas.

Lenkus išteisino.
Lenku jaunuomenė ir mie

stiečiai įrengė Lvovo mieste 
demonstraciją prieš rusu val
džią. Austrijos valdžia bu
vo pasižadėjusi juos nubaus
ti, nes Tuomet buvo sude
gintas caro portretas. Vie
nok, kaip praneša iš Vienos, 
juos visus teismas išteisino.

.Rusų šnipai užsienyje.
Galicijoje pastaraisiais lai

kais priviso labai daug rusu 
šnipu. Mat, Galicijoje esąs 
lizdas Lenkijos revoliucijoj 
nieriu. Nutverti du šnipai, 
pas kuriuos rado laiškus ru
su juodašimčio grafo Bobrin- 
skio. Pasirodė, kad tie šni
pai gaudavę pinigu iš to juo
dašimtiško grafo.
Užsistoja už žydų tautos 

' garbę.
Bruxelle’yje, Genevoj ir 

kitur atsibuvo mitingai, ku- 
nrotestuota prieš rusu 

kaltinančius

Caras bijojo važiuoti j 
Varšavą.

Neseniai Varšavoje pasta
tyta pravoslavu cerkvė, di
džiausia visoje Varšavoje. 
Bokštai tos cerkvės paauk
suoti. Bet jau kelintą kartą 
tasai paauksavimas nusigėrė, 
nes valdininkai auksą dėjosi 

kišenių.
Ant pašventinimo tos cer

kvės turėjo pribūti patsai ca
ras. Bet pabijojo. Policija ir 
šnipai pranešė, kad negali 
“rančytis” už caro gyvastį, 
nes Lenkijoj esą žmonės la
bai neramus.

Pastatė cerkvę, kaipo ženk
lą galutino Lenkijos apgalė- 
jimo, bet bijojo pasirodyti 
užkariautoj šalyj.

Jaučia carelis savo dalelę!

Caras ir juodašimčiai.
Žymiausias iš Rusijos juo

dašimčiu Puriškevičius. Ca
ras jam padovanojo savo por
tretą su parašu, kaipo ženk
lą dėkingumo.

Caras atvirai sėbrauja su 
juodąja šimtine.

Burcevo pienai.
Garsus rusu publicistas V. 

Bureevas, gyvenąs Paryžiuj, 
žada grįžti Rusijon. Jis yra 
tos nuomonės, kad tą, ką pa
rašė užsieny būdamas apie 
rusu valdžios darbus —dabar 
turi patvirtinti Rusijoj prieš 
teismą. Jis yra persitikri
nęs, kad jam sugrįžus jį tuo- 
jaus suims ir iškels jam bylą. 
Per bylą jis ir tikisi apskelb
ti tuos rusu valdžios tamsius 
darbus, kuriu jis dar nėra 
apskelbęs. Pirmiau, tečiau, 
jis visus tu darbu dokumen
tus nusiusiąs užsienio visuo
menės veikėjams.

1912 m. Peterburge sušau
kiama VI tarptautiškas kon
gresas gaisrininku.- Nuo ge
gužės 1 d. ligi birželio 15 d. 
Peterburge bus-gaisro gesi
nimui įrankiu paroda. Pa
skutinis gaisrininku kongre
sas buvo Paryžiuj 1911 m.

nuošė

rdus krikščioniu kraujo var 
•jime. \'

Denionstracija. •
Gegužės 14 d. Kijevo rusu 

monarchistu būrys, vedamas 
studento Golubevo, padarė 
demonstraciją prieš lenkus. 
Susirinkę ties Aleksandro II- 
jo paminklu, jie visu būriu 
nuėjo pirma pas miesto du
rną, kur studentas Šimanskis 
pasakė kurstomą prakalbą. 
Iš ten visi nuėjo kieman na
mu, kur yra lenku dienraščio 
“Dziennik Kijowski” redak
cija; čia jie ėmė šaudyti ir 
mėtyti į langus rašalinėmis. 
Paskui, dainuodami rusu him
ną, demonstrantai nuėjo pa
žangiųjų rusu redakcijon 
“Kijevskaja Myšl”, kur taip 
pat ėmė svaidyti į langus ra
šalinėmis. Po to išsiskirstė. 
Policija tik išklausinėjo stu
dentą Golubevą, kuris pasa
kęs, kad šaudę ne jie, bet į 
juos šaudę. Demonstrantai 
norėję dar padaryti demons
traciją ties Austrijos konsu
lo namais, bet policija nebe-

Išeivystč.
(“Laisves” apžvalga).

Dar niekuomet taip daug 
žmonių nekeliavo Amerikon, 
kaip šiais metais. Ypatingai 
išeivystės bangos plaukia per 
Liepoju. Mariampolės Ūki
ninku draugija pasigenda ge
ru darbininku, nes visi suau
gę vyrai išėję į Ameriką, li
kosi tik seneliai, pusberniai 
ir piemenįs.

Labai prasiplatinusi išeivy- 
stė iš Žemaitijos. Kad su
tvarkius išeivystės reikalus, 
nieko dorai dar nepadaryta.

Grįžti iš Amerikos žmonės 
nesiskubina. Tiktai Veisiju 
apygardon, kaip rašo “Šalti
nis”, žmonės smarkiai pradė
jo grįžti.

Kova su lenkais.
Jau buvo rašyta “Laisvė

je”, kad dailininkas P. Rym- 
ša sudaužė savo veikalą “Ko
va”, “Bobutė” ir “Malda”., 
Lietuviu dailės draugija ap
gailestauja dėl šio atsitikimo. 
Draugija sakosi niekuomet 
nežiūrėjus politikos akimis 
į dailės veikalus.

Vienas žmogus rašo “Vil
tyje”, kad sudaužytą Rymšos 
“Kovą” reikia perkelti tau
tos muzejun, kaipo tautišką 
brangenybę. Tasai pats žmo
gus pasakoja, kad apkruvinti 
lietuvio marškiniai jau per
duoti tautos muzejun. Tuos 
marškinius apkruvino lenkai 
laike peštynių Joniškyje (Vii. 
niaus pav.) Visa “Viltis” 
perdėm pašvęsta lenkams, ta 
rytum, be lenku daugiaus nie
ko pasaulyje nebūtu.

Virbalio byla.
Virbalyje (Vilkaviškio p.) 

atsibuvo byla tarp lietuviu 
ir lenku. Jie susipešė 21 d. 
kovo 1910 metais Vištyčio 
bažnyčioje. Kaltino 10 lie
tuviu ir du lenku. Istorija 
paprasta: nepasidalino, ku
ria kalba ir kokiu laiku gar
binti Dievas.

Visi gavo po kelis mėne
sius.

Naujos draugijos.
—“Viltis” rašo, jog Vil

niuje įsikūrė lietuviu kredito 
draugija. Įsteigėju susirin
ko 30 ypatų.

—Vilniuje įsiUūre nauja 
draugija knygoms leisti. Ją 
sudarė pp. Rinkevičius ir Vė-

lozofuoja tasai paukštis. Pa
siskaitykite “Viltį.” Verta 
pasiskaityti.

Vely juodžiausias klerika- 
las tepraeina, bet ne tas šik
šnosparnis!
Latvių mokyklos Peter

burge.
Gegulės 14 d. gauta leidi

mas įkurti 2 lietuviu mokyk
las. Gegužės 6 d. jau buvo 
mokyklų komisijos posėdis. 
Nutarta išleisti atsišaukimas 
į visuomenę, kad aukautu / 
pinigu.

Gabrys nesnaudžia.
Gegužės 18 d. Paryžiuje 

buvo tautu koncertas. Pa
dainavo kelias dainas įgau- 
niu, suomiu, švedu, lietuviu, 
latviu kalbomis.

Pagal p. Gabrio “enciklope
diją” skaityta, pranešimas 
apie lietuviu tautą.

Dabar paryžiečiai tik ir 
sapnuoja apie Vytautą.

Lietuva vos nepražuvo.
Numirė marijonas Senkus, 

numirė Kretingos bernardi
nai, kitus klioštorius užėmė 
maskoliai, Vygriu kliošto- 
riaus nebliko nei pėdsako— 
žodžiu sakant pūstynė ir tė
vynei parėjo galas.

Švėkšnos minyškoš išbė
giojo į Krakovą. Tik imkie 
ant kelelio atsisėdęs, ir rau- 
dokie. Bet ačiū Diev’T, Kau
no vyskupas pašventino du 
minyku į Kretingos kįiošto- 
riu.

Tuodu vienuoliu įtaisys 
dabar rojų Lietuvoje.

leidusi

Šikšnosparnis.
. “Lietuvos Žiniose” gerb. 

P. Leonas deda straipsnį,ku
riame sarkastiškai pajuokia 
persi vertei į P. Kuzmą. Ta
sai renegatas buvo soči jai is- 
tas, kuomet buvo ant soci- 
jalizmo mada (kaipir p. Jur
gelionis ir kiti), Paskui pa
kliuvo į Dūmą. Kad jį iš
rinktu, daugiausia pasidar
bavo socijalistai. Betgi pra
dėjo pūsti kitas vėjas ir p. 
Kuzma mainė savo kailį. 
“Tiek pinigu gauni! Seniaus 
nei sapne nesapnavau tiek 
turėti.” • DabaFrudenį atei
na rinkimai į ketvirtą Dūmą. 
Su juodosios kunigijos ir šni
pu Olšausku pritarimu rene
gatas taikosi į naują Dūmą.

Bet naklausvkite. kain fi-

Nauja gelžkelio linija.
Inžinierius Bernatavičia ir 

^auliukas sumanė tęsti gelž- 
<elį iš Mintaujos per Bauską 
iki Vileikos ir dar vieną ša- ‘ 
<ą iš Bauskės iki Radviliškiu 
gelžkelio stoties. Paklausus 
<eliu ministeriui, finansų mi- 
nisteris prielankiai atsakė, 
Dėt karo ministeris užgynė 
tęsti šaką iš Bauskės į Ra
dviliškį.

Inžinierius Bernatavičia 
visą tą savo sumanymą iš* 
dėste Vilniaus miesto valdy
bai ir jei ji tą sumanymą ras 
naudingu miestui, meldžia 
padėti jam išgauti leidimą.

Pasikorė ūkininkas.
Iš Mosėdžio (Telš, pav.) 

praneša “Liet. Žin.”, kad 
šv. Morkaus dieną Irgariu 
kaime, Mosėdžio parapijoje 
pasikoręs ūkininkas Pričmo- 
nas. Velionis prigulėjęs prie 
“Blaivybės” ir šv. Kazimie
ro draugijos ir mėgdavęs 
skaityti visokius kunigu lei
džiamus raštus. Kai-kurie 
spėja, kad iš priežasties per- . 
daug nužeminančiu žmogaus 
esybę knygų skaitymo jis 
padaręs sau galą, antri sako 
—kitokiu priežasčių būta. 
Jis tą dieną tyčia visus išgi
nęs prie kryžiaus pasimelsti 
ir apsiėmęs pietus išvirti. 
Namiškiai sugrįžę rado Prič- 
moną su visomis brostvomis 
pasikorusį. Kūną palaidojo 
prie kapiniu tam . tyčia pri
tvertuose kapeliuose.

Ketina dvarą parduoti.
Netoli Šiaulių yra puikus 

Karpio dvaras Rekijava. Gir
dėti, dvarininkas norįs dabar 
kelius to dvaro folvarkėlius

.1
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TREČIŲJŲ TEISMAS 
P-no P. Mikolainio ir Po° 
nios M. M. Kačiutės-Her- 

mann reikale.

Ir... ro
Džiaugiaus, ilgėjaus ir liūdėjau...
Tai buvo kūdikio sapnai!

Apie užsibaigusį tautiečiu 
seimą “Tėvynė” sako: “dau
gelio seimo delegatu pasi
džiaugiama, kad šis XXVII 
seimas buvo labai gražus ir 
rimtas, Beveik į kiekvieną 
klausimą delegatai žiūrėjo 
labai rimtai, svarstoma nuo
sekliai, nutariama irgi labai 
logiškai.”

Vargiai tą patį galėty pa
sakyti tie 12—13 delegatu, 
kurie atstovavo socijalistišką 
Susi vieny j imo sriovę. Nesi
norėtu nei taip daug peikti 
Susi vieny j imo, galima būty 
pagirti vieną kitą nutarimą, 
bet reikia pasakyti, kad da
bar galutinai paaiškėjo, jog 
Susivienyjimas yra ne lietu- 
viy organizacija, bet lietu- 
viy-tautininky organi
zacija. Tai didelis skirtu
mas.

Ligišiol dar galima buvo 
svajoti apie ramy sugyveni
mą įvairiu srioviy. Dabar, 
turbūt, toms svajonėms pa
reis galas. Su ponais Brad- 
čiuliais mums ne pakeliui...

Seimas priėmė naujos kon
stitucijos projektą, įvedė sky
rių pašelpos ligoje, padarė 
kelias permainas “Tėvynės” 
reikaluose, iš tautišku centy 
paskyrė.tarp kitko $100 kan
kiniams. Kiti nutarimai smul- 
kys. Bet iš j y visy dar ne
galima pasakyti nieko blogo 
apie Susivienyjimą.

Seimo partyviškumas apsi
reiškė tame, jog konstituci- 
jbn atsisakyta įdėti punktas, 
kad galima laikyti prakalbos 
ant įvairiu temy. Seimas nu
tarė, kad prakalbos turi būti 
tautiškos. Ligišiol bent Su- 
sivienyjime būta žmoniy įvai
riomis pažiūromis. Dabar, 
turbūt, liksis tik tie, kurie 
žiūri į tautos klausimą pa- 

;centuoty patriotu aki
mis, būtent akimis pp. Sir
vydo, Bradčiulio, Ramanau
skienės ir jiems panašiy.

Prakalbose apsireiškia vi
suomeniškas organizacijos 
veidas. Seimo vadovai nu
tarė, kad jisai turi būti vien
pusiškai-party viškas. Mažu
mai nutarė užgniaužti burną, 
užtai ponai Bradčiuliai pripa
žinta pilnais šeimininkais.

Tokioje kompanijoje žmo
nių draugams neskanu.

Seimas neparodė nei to pa
prasto, paviršutiniško man
dagumo dėl ty 13 žmoniy, 
kurie juk buvo nebebaisys... 
Tame ypatingai apsireiškė 
savo silpnumo pajautimas. 
Paveizdan, kuomet kalbėjo 
Račiūte: “tautiečiai tuojaus 
sujudo. Bradčiulis sugniau
žė kumštis, Tananevičius su
kimšo sau į bumą kairės ran
kos pirštus, Mikolainis mirk
si” (“Kovos” N24). Atsi
minkite dar bukietą p. J. Ge
gužiui ir kitus mažmožius... 
kurie parodo, kad mažuma 
Susivienyjimo bus ant juoko 
laikoma.

Kalbant apie seimą, nega
lima tylomis praleisti fakto, 
jog ten atsirado caro valdžios 
draugy. Bradčiulis, Tana
nevičius, Mikolainis—pripa
žįsta, kad carbernio Rooto 
billius esąs naudingas. Vieni 
visiškai ciniškai, kiti pripa
žindami cinikams sensą.Kaip 
męs nežiūrėtume į Susivie
nyjimą—betgi jei ten susi
darė lizdas visokiy Bradčiu- 
liy ir socijalisty-renegaty 
— tai mums ten nėra ko 
veikti.
Augimas Susivienyjimo bus 

nuo šiol augimas taūtininky 
spėky (bet ne tautos), jo puo
limas- bus puolimas tauti- 
ninky spėky.

Męs jam nepadėsime nei 
augti, nei pulti. Mums ten 
nėra ko veikti. Tai svetimi 
mums žmonės, svetimas svie-

Apie degtinės kenksmingu
mą jau tiek buvo rašyta mū
šy laikraščiuose, kad ir rašyt 
nusibodo. Vienok retai ko
kiame dalyke męs taip pa
maži žengiame pirmyn.

Čionais aš noriu atkreipti 
atydą tėvy į vieną iš didžiau- 
siy mūšy gyvenimo prietaru. 
Męs manome, kad 4‘truputė
lis” alaus ir degtinės negali 
vaikučiams užkenkti. Jeigu 
jau patįs negalime nuo to ap
sisaugoti, apsaugokime nors 
vaikus. Nesubrendę kūniš
kai, nesustiprėję dvasiškai, 
vaikučiai lengviausiai užsL 
krečia tais nuodais. Iš mažu
mės pripratę prie nuody, ma
tydami juos nuolat vartojant 

vaikai į degtinukę pradeda 
žiūrėti, kaipo į duoną...

Vienoje mokykloje mokėsi 
80 vaikučiu abiejy lyčiy. Jau
niausias iš jy turėjo 8 metus, 
seniausias 14. Kuomet jy pa
klausta apie alkoholiaus var
tojimą, tai 71 pasisakė jau 
ragavę rojaus skistimėlio. 
Kuomet ty vaikučiy paklau
sė, kokiu būdu jie pirmą sy
kį gėrė, 35 atsakė, kad pir
mą sykį ragavę degtinės per 
vestuves sesers, brolio ar gi
miniu; 17 atsakė, jog gavę 
degtinės, kuomet pas jy tė
vus atsilankę svečiai; 11 vai
ky atsakė, jog pirmą kartą 
ragavo per Velyky, Kalėdy 
ia Sekminiy šventes.

Taigi šventės ir svečiavi
masis daugiausia suteikdavo 
progą išgert nuody. Ne iš sa
vo valios, bet pakurstyti su- 
augusiyjy vaikai geria pir
mą kartą.

Alkoholis—tai pirmas laip
tas prasižengimu eilėje. Ant
ras laiptas—rūkymas, kolio- 
jimąsis, negražys papročiai, 
maži vagiliavimai. Paskui 
jau plačiai atsiveria durįs į už
draustą rojy. Kovot su įsi- 
šaknėjusiais griekais daug 
sunkiau, negu neleisti piktai 
sėklai suteršti vaiko kūną ir 
sielą.

Dažnai tėvams gražu žiū
rėti į blizgantį veidą nusigė
rusio vaiko arba mergaitės.

Bet ar jiems bus gražu žiū
rėti į sūny prasižengėlį, mer
gaitę prasiradėlę?

Manau, kad tuomet sąžinė 
jiems išmetinės, bet bus jau 
po laikui.

Ona Adomaitienė.

Ar jūs žinote, ką tai reiš
kią turėti motiną, kuomet 
vargšas vaikelis yra nelai
mingas, alkanas, menkutis? 
Jeigu jūsy motina su jumis— 
jūs laimingiausias pasauly 
žmogus. Jinai žiūri į jus su 
malonumu, juokiasi, kuomet 
jūsy veidas nušvitęs ir ver
kia, /kuomet jisai susirūpinęs: 
Ji sušildo jūsy pirštus savo 
rankose, jūsy kūną ant savo 
keliy, jūsy sielą savo širdije. 
Ji jums duoda savo pieną, ko
lei jūs mužutis, savo duoną, 
kuomet jūs išauga t, feavo gy
venimą—visuomet.- Jūs jai 
sakot: mano motina! Ji jums 
atsako: mano kūdiki! Jinai 
taria tą žodį taip švelniai, 
kad jūsy širdis spinduliu nu
švinta. Viktoras Hugo.

Teisybė.
—Kas naudos, jeigu tavo 

motina tiesiai žengė, o tu su
silenkęs ir šlubuoji?'-

—Kas naudos, jeigu 
tėvo akįs buvo aiškios, 
aklas?
' —Kas naudos, jeigu

bočiai dorai gyveno, o tu ne
seki jy pėdomis?

—Jeigumuo tėvy tu įgijai 
tik gyvenimą, bet ne gyveni-, 
mo šlovę-gero iš tavęs nebusi

(Tąsa)
Taip rašo garsus Paryžiaus 

universiteto profesorius Lan- 
duzi. Ir kuomet skaitai to
kius aprašymus, tai stačiai 
ateina į galvą mintis, jog tie 
žmonės, kurie valdo gyvatė
mis, turi ką-nors žinoti. Bet 
tokiu būdu negalima tikėti, 
kad jy tos “maldos” galėty 
ką-nors gelbėti, arba gyva
čių dievas sulaikytu juos nuo 
mirties.

Dabar skaitytojas užklaus 
manęs, kame gi dalykas, kad 
vieni tuojau miršta, o kitiems 
nieko nekenkia? Dalykas ta
me. Męs gerai žinom, kad žmo
gaus kraujas, kuomet į jį pa
kliūva kokie nors nuodai ar 
bakterijos, pradeda kovoti. 
Jeigu jam pavyksta pergalė
ti tuos nuodus ar bakterijas, 
t. y. apsivalo nuo jy kraujas 
ir nepasiduoda užsinuodiji- 
mui, žmogui nieko neužken
kia, o jeigu tik kraujas ne 
pergali —tuomet žmogus turi 
mirti. Kad įpratinti kraują 
smarkiai kovoti su gyvačiy 
nuodais, reikia juos čiepyti. 
Čiepijimas atsibūna papras
tai, kaip ir nuo visokiy kity 
Hgy, t. y. po truputį įleidžia 
į žmogaus kraują išimty iš 
gyvačiy nuody. Tą daro po 
keletą sykiy, vis įleisdami 
kas-syk daugiau nuody ir 
galy-gale kraujas įpranta į 
tuos nuodus ir nuodingiausiy 
gyvačiy įkandimas jam nieko 
nekenkia.

Taigi męs matom, kad čia 
maldos ir gyvačiy dievas nie
ko negelbsti ir visi gyvatval- 
džiai tą daro tik dėl žmoniy 
apgavimo.

Bet dabar skaitytojas pasa
kys, kad aš kalbu neteisin
gai, nes Lietuvoj da niekas 
nežino čiepijimo nuo gyvačiy, 
o kaip tik įkanda, tai pagelb
sti “atkalbėjimas”.

Męs matėm, kad gyvačiy 
nuodingumas priguli nuo jy 
veislės. Pirmiausia, Lie
tuvoj nėra tokiy nuodingu, 
nuo kuriy žmogus galėty 
mirti. Ten kuomet jį įkanda 
ir jo kraujas pradeda kovoti 
su tais nuodais, tai žmogus 
tik suserga. Susirgus gi 
žmogui, bėga jieškoti “at
kalbėtoje”* ir pakol tas visas 
ceremonijas atlieka, tai jau 
kraujas spėja apsivalyti nuo 
ty nuody ir žmogus pasveik
sta, o garbė pasilieka “at- 
kalbėtojui”, kad nuo jo pa
sveiko.

“Mano tėvas buvo panašiu 
“atkalbėtųjų” ir mane moki
no atkalbėti. Štai ta “mal
da”.

“Ateina gyvatė per dide
les girias, per gilias jūres— 
aš ją "noriu užtūrėti, bet ne
galiu atkalbėti”. •

Tą “maldelę” reikia atkal
bėti tris-syk, ant duonos ar 
vandens ir duoti ligoniui.

Na ir pasvarstyk žmogeli, 
ar gali čia kas nors užkenkti 
nuodams? Lai jis kalba die
ną ir naktį be paliovos šią 
savo maldelę, o jeigu tik įkąs 
nuodinga gyvatė, tai važiuos 
pas Abraomą blyny kepti.

Taigi, kaip matom, nuo 
įkandimo nuodingos gyvatės 
jokie “atkalbėtojai” negali 
pagelbėti, jeigu tik nesi
kreips pas tikrus daktarus. 
Bet galima tikėtis, kad su 
laiku bus visur, kur tik yra 
gyvačiy, įvesta čiepijimas, 
kaip dabar nuo raupy ir ki
tokiu limpančiu ligy. Čiepi
jimo būdas jau ištirtas ir tu
ri geras pasekmes.

V. Paukštys.

Dėlei “Lietuvių Politiškos 
Draugijos’’.

“Vien. Lietuvninku” num. 
21 peržvalgoje kalbama apie 
“Massachusetts Lietuviu Po
litišką Draugiją”, kame, kaip 
ir visados, perdaug nukryp
sta nuo tiesaus kelio. Todėl 
aš čia noriu pasakyti lietuviš
kai visuomenei, kaip ištįkry- 
jy yra dalykas su “Politiška 
Draugija”. Kad panaši drau
gija yra svarbi ir lietuviams 
labai reikalinga, tai tą nie
kas neužginčys. . (Net p. Sir
vydas nebando tą . daryti). 
Tik aršiausia, kad tos drau
gijos valdybon įėję sbcijalis- 
tai. Tai pagal p.! Š. reiškia, 
kad jeigu šocijalištai įr ge
riausią darbą dirbtu -visvie- 
na jais negalima užsitikėti.

Ypač jam nepatinka tos 
ypatos dėl jy neaiškaus “gy
venimėlio”. Čia aš pasaky
siu, kad ty ypaty “gyveni
mėlį” Bostono žmonės daug 
geriau pažįsta, negu p. Sir
vydas ir dėlto juos išrinko 
valdybon slaptu balsavimu. 
Nejaugi p. S. tiki, kad, gy
vendamas už keliy šimty my
liu, gali’geriau pažinti žmo- 
gy, nei vietiniai žmonės?

Paskutiniu laiku p. Sirvy
das į nieką nemoka jau žiū
rėti teisingai. Visur jisai žiū
ri užgauliojamos ypatos aki
mis ir dėlto pilnas ypatišku- 
my. Jisai grimzdą į balą sy
kiu su savo redaguojamu 
laikraščiu.

J. P. Raulinaitis.
Nuo Red. Tiesa, p. Sir

vydas visur mato raudonąjį 
tvaną ir raudonus agitato
rius. Gaila, kad J. P. R. 
nieko nesako apie pačios 
draugijos tikslą. Jeigu ji ko
vos vien prieš pasikėsinimus 
ant ateivių teisiy—bus gerai. 
Bet politiškos darbininky 
partijos vietą ji neprivalo už
imti, nes męs turime savo po
litišką Socijalisty Sąjungą. 
Antros nereikia.

Tark, mergyte, tark žodelį!
Tark: ar myli tu mane?
Pirksiu aukso tau žiedelį;
Laimę tversim sau,—ar ne?...

—Oi, bernyti, dar suspėsiu! 
Dar jaunutė aš esu.
Pauhosiu... ištekėsiu.
Tu?... meteliy lauk kity.

Oi, mergyte-angelėli, 
Nekalbėki taip daugiau! 
Mano laimės debesėli...
Ne! nelauksiu aš ilgiau!...

- Et, gana, bernyti, šaukti; 
Kam karščiuotis be naudos? 
Jei nenori, sveikas, laukti — 
Eik, jieškokis sau kitos.

30-IV-1912. St. Strazdas.

...Ir irsiuos, irsiuos vis į priekį! 
Pasaulyj vietos man pakaks. 
Sudiev! Ak, tu čionai palieki... 
Daugiaus regėtis mums neteks.

Aš eisiu!... čia glūdėt pakako, 
Kur audra šėlsta su žaibais.

: Dvasia nerimsta, rodos, sako: 
Gyvent ne žodžiais, bet darbais!

* **
.0, daug praleidžiau, paveldėjau. 
Ir... rodos, vakar... neseniai:

Luotužį mano bangos traukia 
Kas valandą toliau, toliau..? 
Kasžino, kas mane ten laukia? 
Ir ką sutiksiu?—Nežinau...

Bet irsiuos, irsiuos vis į priekį! 
Pasaulyj vietos man pakaks. 
Sudiev! Ak, tu čionai palieki... 
Daugiaus regėtis mums neteks.
1—III—1912. St. Strazdas.

SYDNEY GRAYSON.

Kiek Ispanijai lešuoja 
katalikyste?

•jWOTrttof

Kas nuo ko mokinasi?
Balevičius savo prakalbo

je pasakė: “Tautiečiai, im
kim pavyzdį nuo kiauliy!”

“Draugas” gi, mokindamas 
“Keleivį”, liepia imti pavyzdį 
nuo asilo. '

Išeina, kad pagal tautiečiu 
supratimą kiaulė yra pavyz
dingiausias sutvėrimas, o pa
gal Kunigy filosofiją—tai už 
asilą protingesnio nėra.

J. Kelmutis.

Trečiyjy Teismas atsibuvo 
“Tėvynės” redakcijoje, 11 d. 
birželio, 1912 m. 7:30 vai. va
kare. Teisėjai: pp. J. Šukys 
iš p. M. Rač. Hermann pu
sės, V. K. Račkauskas iš p. 
P. Mikolainio pusės ir šiy- 
dviejy išrinktasis trečias tei
sėjas —p. K. Liutkus. Šis pa
starasis išrinkta teismo pirm- 
sėdžiu.

P-nas J. Šukys perskaitė 
iš “Keleivio” (No. 21) p. R.- 
Hermann reikalavimą trečiy- 
jy teismo ir punktus, sulig ku
riy trečiyjy teismas turi tarti. 
Reikalavimai: 1. Darodyti, 
kokiu keliy p. Mikolainis gavo 
p. J. Pruselaičiui rašytą laiš
ką. 2. Darodyti, jog p. R.- 
Hermann žino, nuo ko ir ko
kiu būdu p. Mikolainis gavo 
tą laišką. 3. Sugrąžinti laiš
ką tam, kam jis buvo rašy
tas, t. y. p. J. Pruselaičiui.

Imant atydžion tai, kad ap
tariamasis laiškas yra rašy
tas 8 d. gruodžio, krasoje 
štampuotas 9 d. gruodžio 10 
vai. ryte, o p. Mikolainis pa
siuntė “Tėvynei” jo nuorašą 
10 d. gruodžio, 1911, tad per 
taip trumpą laiką laiškas ne
galėjo nueiti pas adresatą, p. 
J. Pruselaitį į Waterbury, 
Conn., ir iš ten būti prisių
stas p. P. Mikolainiui į New 
Yorką,—

Teismas pripažįsta, 
jog Račiutė-Hermann p. J. 
Pruselaičiui rašytą laišką per 
neapsižiūrėjimą įdėjo į kon- 
vertą, užadresuotą p. Miko
lainiui. Taip-pat paaiškė
jo iš p. R.-Hermann priduo
tu faktų, jog ji tai padarė su 
nežinia ir be intencijos. Beto, 
p. Mikolainis, geresniam da
lyko prirodymui, prižada pri- 
siysti Teismui (p. J. Liutkaus 
vardu) konvertą ir laišką, ku
rį jam rašė p. R.-H. tarp 5 ir 
10 d. gruodžio kitame reika
le. P-niai R. - H. reikalaujant 
priduoti laiška adresatui, p. 
Pruselaičiui, p.Mikolainis at
sisakė tai padaryti.
Teisėjai: J. Šukys.

V. K. Račkauskas, 
K. Liutkus.

Jungas užlaikymo valstybiškos tiky
bos taip neturtingoj šalyj, kaip Ispanija, 
yra nelengvas dalykas. 1909 mėty biu
džetas, kurį męs dabar svarstysime, duos 
skaitytojui aišky supratimą to, kiek atsi
eina Ispanijoj palaikymas valstybiškos 
katalikiškos tikybos—bažnyčios. Iš viso 
biudžeto apie bilijoną franky ($200,000, 
000)—bažnyčiai teko 41,170,142 franky 
($8,270,000). (Visur šiame rašinyje męs 
vartosime francūzišky pinigu vardą frank 
vieton ispanišky pezeta, nes prie pirmojo 
labiau pripratę. Vertė gi tu abiejy pini
gu vienoda—20 centy.) Minėta suma iš
ėjo ant taip vadinamu obligaciones 
ecclesiasticas ir liko padalinta tarp 
augštesnės dvasiškijos, vienuolyny, auklė
toju ir ligonbučio sesery, palaikymo baž
nytinių apeigy, tikybišky brolijų, staty
mo naujy bažnyčiy ir jy taisymo. Tas vis
kas priskaitoma prie tikybos biudžeto. 
Apart to, tiesy ministerija išleido 3,600, 
000 franky ($720,000) užlaikymui ispaniš
kos pasiuntinystės Vatikane ir misijoms 
svetimuose kraštuose. Karės ministerija 
išmokėjo 2,070,000 franky ($414,000) ka
riškiems kapelionams ir užlaikymui rriald- 
namiy. Apšvietos ministerija užlaikė 54 
mokykly kapelionus, neskaitant dvasiškiu 
profesorių. Žodžiu sakant, bažnyčia ga
vo 50,000,000 franky ($10,000,000) nuo 
valstybės, kuri savo mokykloms davė ma
žiau, negu 42,000,000 franky ($8,900,000).

Tai tiek valstybė. Bet valdiškas biu
džetas parodo tik dalį to, ką bažnyčia iš
spaudžia iš tos nualintos šalies. Paveiz- 
dan, apskūitliuojant, nors paviršutiniai, 
tikybišky ordeny (zokony) turtus, pasiro
do, kad jie negali būt mažesni, kaip 300, 
000,000 franky ir gali siekti net 500,000, 
000 ($60,000,000 iki $100,000,000). Apie 
tą milžinišką turtą retai kuomet tikras ži
nias galima gauti. Penkesdešimts nepa
prastai dideliiy dvasiškijos nejudinamo 
turto savasčiy tapo konfiskuota, dėl įvai
riu priežasčiy, paveizdan: laike Montser- 
rato bylos 77 metai atgal, kuomet vienuo
liai prigulėjo prie karlisty suokalbio prieš 
valdžią.’ Jy turtus prisisavino valstybė. 
Atlyginimui tapo įsteigtas dvasiškijos šel
pimui fondas iš 50,000,000 franky ant tre
čio nuošimčio, paliuosuotas nuo visokiy 
taksy. Negana to, turtai keturiy didžiau
siu karišky' Ispanijos ordeny, Calatrava, 
Alkantara, Montesa ir Santiago, tapo už
griebti speciališku Konkordato įsakymu 
dvasiškijos pašelpai, taipgi be taksu. Pro
vincijoms ir miestams tapo uždėtos mo-

kestįs į 819,000 franky ($163,800) palaiky
mui dievmeldystės. Čia, žinoma, nepri- 
skaitomi liuosai įmokėti bažnyčiai mokes
čiai įvairiose ty korporacijy dalyse.

Be to, už krikštus, šliūbuš ir laidotu
ves kunigija surinko duokliy į 8,500,000 
franky ($1,700,000). Tos duoklės yra pri
pažintos valdžios, kuri prižiūri parapijų 
tvarką. Tai yra kaipir taksos, sutaisytos 
kunigijos, sutinkant valstybės iždui.

Negana to, daugely j Ispanijos miesty 
yra vyskupiškos bankos. Valdantieji jas 
vyskupai yra liuosi nuo išdavimo finansiš
ku atskaitų, net ir valstybei. Tikroji to
se bankose sudėta suma nėra žinoma; že
miausia iš kuomet nors paminėtu skaitli
nių buvo 300,000,000 fr. ($60,000,000).

Išimant vyskupiškas bankas, iš augščiau 
nurodytu skaitlinių męs gauname mūšy 
vadovy biudžetą. Kuomet dabar męs at
sikreipsime prie sauvaliy tikihčiyjy auky, 
męs rasimės kitoniškame stovyje. Mūšy 
išvedimai turi remties daugiausiai ant 
spėjimy, galbūt daug žemesniu už tikrą
sias sumas.

Ispanijoj yra 32,000 kunigu kamen- 
doriy ir 18,000 klebonu. Skaitant kamen- 
doriui vidutiniai po 600 franky f$120) į 
metą, o klebonams po 5,000 fr. ($1,000) 
algos, turime sumą 109,200,000 franky 
($21,840,000). Kiekvienoj parapijoj yra 
draugystės, brolijos ir kitokios dvasiškos 
sąjungos, iš kuriy kiekviena yra įeigy šal
tiniu klebonams ir kamendoriams.

Mūšy skaitytojai supranta, kad dva
siškiu algos esti nevienodos. Toledos mies
to primatas gauna 40,000 franky ($8,000) 
į metą, kuomet tūli vyskupai gauna tik 
17,500 franky ($3,500). Vidutiniška vys
kupo alga yra 25,000 franky ($5,000). Ne
skaitant ty algy, tenai randasi nuolatiniai 
kitokį įplaukimai į katedras. Tankiai vys- 
kupy turtai yra, kaip dėl Ispanijos, milži
niški. . Kardinolas Moreno, Toledos pri
matas, paliko 5,000,000 f r. ($1,000,000). 
Jo įpėdinis Pu jo paliko 6,000,000 franky 
($1,200,000). Kardinolas Menescillo, mi
ręs 1897 m., paliko 13,000,000 franky 
($2,600,000) savo merginos sūnui ir nė 
pezetos (arba franko) ant mišiy už savo 
vėlę. Galop, katedry kanaunikai gauna 
po 5,000 fr. į metą.

Žingeidus yra klausimas, kiek Ispani
jos pinigy patenka kasmet į Vatikaną? 
Pirmiausiai, Vatikanas randasi tarpe di
džiausiu turty savininky Ispanijoj. Ma
dride jo turty prižiūrėtoju yra markizas 
Di-Cuba, kuris prižiūri daugelį puikiau
siu mieste namy, prigulinčiu popiežiui. 
Be to, jo šventenybė turi puikias įplaukas 
iš pardavinėjimo popiežišky tituly ir'iš 
suteikimo apaštališko palaiminimo mir
štantiems. Sulyg žinovy pasakojimo, 1888 
m.—jo jubilejaus metuose—Leonas XIII 
ištraukė iš Ispanijos 40,000,000 franky. 
Paprasta Vatikano rinkliava yra apskai
toma į 60,000,000 franky, iš kuriy ant Is
panijos pripuola vienas trečdalis.

Kaslink tikėjimišky ordeny (zokony) 
Moret’as, būdamas ministeriy pirmininku, 
buvo surinkęs jy statistiką, bet jis buvo 
priverstas sunaikinti tuos surašus, nes jis 
bijojo, jog, jeigu jie taps apskelbti, sukels 
baisy triukšmą. Svietiškų žmonių, pri
klausančiu į įvairius ordenus, skaitlius sie
kia 52,000;iš kuriy trįs penktadalės, 31,000, 
yra motery. Vyrai paprastai vadinami 
vienuoliais, išskiriant jėzuitus. Šie pasta
rieji yra nepaprastai turtingi. Jy finan
siniu agentu yra senor Urguio, turtingiaU- 
sis Madrido bankierius. Jėzuitai daly
vauja garlaiviu, geležinkeliu ir tramvajų 
kompanijose. Gražiausi namai ant Calle 
Alcala, puikios Madrido gatvės, priklauso 
tiems Lojolos sūnams. Apie penkioliką 
mėty atgal j y savastis siekė vertę 50,000, 
000 fr., kuomet paskutinis Lojolos gimi
naitis Paskana mirė ubagu.

Galop, Ispanijoj daugumas tikėjimišky 
ordeny dalyvauja pramonėje. Šitas- plė
šimas nuo darbininky uždarbio,- tai svar
biausia priežastis sukilimu Barcelonoje. 
Tarpe vienuolyny ir darbininky klesos čia 
tęsiasi chroniška karė. Krikščioniški 
Broliai valdo kelioliką dideliy spaustuvių; 
tūli vienuolynai išdirba šokoladą; kiti 
vyną; treti vėl muilą; ketvirti juodytą; 
penkti kvepalus. Tūli vienuolynai užlai
ko malūnus, kuomet kiti turi dirbtuves su 
elektriškomis įtaisomis. Madrido preky
bos ir industrijos unijos prezidentas kar
štai protestavo prekybos ministeriui prieš 
panašias įstaigas.

Laiminga Amerika, kolei liudsa nuo 
to viso. Prakeikta Amerika, jeigu poli
tikieriai kuomet nors įvilios ją į panašu 
jungą.

4 Vertė J. Stropus.
(Ij ’‘The Truth Seeker”)
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sikvietę talkon pp. Rama
nauskus, kurie prikalbėjo ir

AMERIKOS KUMPIS
(Monologas).

..Amerika, vyručiai, tai ne 
udrika. Čia ir kumpis šolde- 

riu vadinasi. Stebuklai, sa
kysiu, kaip čia greitai kiau
lės auga. Kiekvienas žmogus 
ėda po tris kartus dienoj 
kumpio ir, rodos, jo turėtu 
nelikti, o nueik pas krautu
vininkus, visada pilni langai. 
Sakyčiau, ne visi kumpiu 
maitinasi. Bet kur tau... Pa
klausk Vinco, ką jis daugiau 
ėda, jei ne kumpį. Su Jonu, 
Juozu ir Petru “kas dieną su
sieinu ir vis užtinku lAimpį 
beėdant. Kaipgi neės, kad 
geresnės mėsos nėra? Jei ge
ros gaspadinės neradai, ji 
tau išvirs mėsą sykiu su skal
biniais, su neskustom bul
vėm. Iššutink tik jautieną 
sykiu su pančekom—ir ėst 
negalėsi. Kumpis gi turi sa
vo kvapą ir, lyg- tas raudo
nas dažas, viską pergali. Ar 
tu atsikėliai anksti ryte, ai
tu sugrįžai vėlai vakare, ar 
šiaip užsikąsti panorėjai, tuoj 
imi kumpiui už ausŲ ir darai 
jam tokią operaciją, kad ta;

mėsŲ. Geda būtu kitam pa
sakyt, kas su manim atsitik
davo, kada aš pamatydavau 
dešras ir nuo to laiko aš jų 
daugiau negaliu valgyt.

Aš dabar saugojuos nuo 
knygų, kad negaučiau tokios 
bjaurios, kuri atgrasintu ma
ne nuo kumpio. Juk dar im
tu ir parašytu, kad jis daro
mas iš tokiu ar kitokiu bjau
rybių. Nėra juoko su tuo. 
Kaipgi parašo, kad kiauši
nius padaro ir kitokius daik
tus? Žinoma, jeigu man pa
rašytu, kad Amerikoj yra 
mašinos gyvu kiaulių dary
mui, tai gal įtikėčiau, nes čia 
visokiu mašinų yra. Bet jei 
kiaulę padaro, o paskui ją 
papjauja ir išima kumpį, ta
me nėra nieko bjauraus. Juk 
tai gali būt tikra teisybė. Iš- 
kurgi būtu tiek daug kum
piu? Bet neduok, Dieve, jei 
pasitaikytu skaityti tokią 
knygą apie kumpius, kaip 
skaičiau apie dešras, tai jau 
velyk lai valdžia uždraudžia 
išleist bile kokias knygas.

Kol dar mano apetitas ne
sugadintas, einu ir užsikąsiu 
savo mylimojo kumpio.

J.- Kuolas.
Nė gaspadinės varginti, nė 
pačiam alkti nereikia, kada 
turi gatavą kumpį. Valgai 
per visą savaitę, kaip kokis 
Zubovas ir mažai tau kaštuo
ja. Tiesa, dabar jie biskį 
pabrango. Buvo laikai, kada ■ 
vos namo parsivilkdavai, jei 
nuperki už kokį dolerį. Da
bar nueisi pas krautuvininką 
ir jis tau pasakys: “12 centŲ 
už svarą”. Ir dar kasžin kaip 
susiraukęs žiūri, birtų m ma- . 
žai uždirbs. Pabrango pra
gyvenimas, nėra ko sakyt. 
Neveltui cicilikai visur kalba, 
kad viskas brangu. Juk ir 
aš pats jau apie du doleriu 
kas savaitę turiu išleisti vien 
tik ant mėsos—ant to, taip 
sakant, kumpio. Pagalvoki
te, o dar duonos už kokį pus- 
dolerį suėdu ir pasidaro visi 
du doleriai ir 50 centŲ. A? 
Jei aš nebijočiau, pats prisi
dėčiau prie tu cicilikŲ ir rei
kalaučiau, kad mėsaliktŲ at
piginta. Ale kur tau... Jie 
ne apie tai kalba. Pradės pa
sakot, kad žmogui reikia ir 
vištienos, ir jautienos, ir šil
ku ir visokiu galu, kokie tik 
kunigams ir ponams tinka. 
Jeigu tie žmonės paėstu taip, 
kaip aš,ir dar išsigertu alaus, 
tuomet būtu stiprus darbe ir 
bosas juos mylėtu taip, kaip 
mane. Su kitais jis vis pik
tuoju,o man įspirs į užpakalį, 
sukeiks ir vėl leidžiasi gar
džiai juoktis. Ką sakysite 
apie tai? Geresnio perdėtinio 
nė pekloj nerasite.

Buvau kartą nuėjęs į tokią 
vietą, kur vienas cicilikas sa
kė pamokslą. Jis ėmė juok
tis, kad lietuviai perdaug 
ėda kumpio. Sako: “Nors 
galima retkarčiais ir jo užsi
kąsti, bet jis atbukina protą, 
kada valgai pertankiai”. Pa- 
mislijau sau: “kvailys tu, 
kvailys! Jei retai valgysi, vie-' 
nu kartu pusės neliks ir tau 
5 dol. savaitėj neužteks”. 
Juk kada pradedi valgyt kas 
diena, tad užsikandai gaba
liuką ir sotus.

Sakysiu, Amerika visgi 
gudri šalis, tik aš nežinau, 
kam ji leidžia pardavinėti to
kias knygas, kurios skonį 
žmogui sugadina. Nusipir
kau kartą aš kokią tai didelę 
knygą, “Raistu” vadinamą. 
Per prievartą agentas įsiuli- 

i .jo. Na, o kada pinigas už
mokėtas, perskaityt reikia. 
Ir skaitau, brolyti tu mano. 
Ant vieno, ant kito, ant tre
čio šono apsiverčiu, net kokį 
pusmetį kankinaus, kol per
skaičiau. Ir Dievuli tu ma- 

atgrąsino

Korespondencijos

OLAISVE
Iš “BICZ BOZ Y Lawrence, Mass.

31 d. geg. susimušė lietu
viu kooperacijos gaspadorius 
J. Arlauckas su prezidentu 
P. Šimoniu. Pastarasis ši
tuos kelis mėnesius labai pa
tai k a vo J. A. I i.B i ke sus ir i n ■ ■ 
kimŲ kas prieš ju nuomonę 
kalbėjo, tam neduodavo bal
so, manydami, kad viskas 
bus gerai.

Per vieną kooperacijos val
dybos susirinkimą minėti 
vyrai norėjo visus priversti, 
kad pritartu pirkti žemę. Bet 
atsirado keli sumanesni vy
rai, kurie reikalavo akcijo- 
nieriŲ susirinkimo. Matyda
mi, kad neišsipildo ju pienai,

dol. savaitėj,dirba nuo 7 ryto 
iki 5 val.vak.ir subatoj iki 12 
vai. dienos, t.y. 8 vai. į die
ną. JLiuosą laiką praleidžia 
smukli}, ar “boles” badant. 
Vasarą čia darbai apsistoja 
kiek.

Yra keletas apsišvietusiu 
vaikino, bet tie lyg kaž-ko 
laukia, nesidarbuoja. Pas
kutiniu laiku susitvėrė teat
rališka kuopelė “Vilija”, bet 
taipat silpna. L.S.S. kuopa 
iki šio laiko turėjo kambarį, 
kur vakarais susirinkdavo, 
tik gaila, susirinkimuose ne
gvildeno socijalizmo, o tik 
laikė tuščias kalbas apie mer
ginas ar sportavimus. O juk

no, kaip ta kr

Brooklyn, N. Y.
Birželio 8 d., užsibaigus 27 

S. L. A. seimui, scenos my
lėtojai antru kartu lošė “Bi
rutę”, Adomą ir Jievą”. Pir
masis veikalas sulošta neblo- ' 
gai. Ypatingai atsižymėjo . 
Birutė (E. Kancieriutė) savo 
jautriu balsu ir vikrumu. , 
Pertad likosi apdovanota pui
kiu gėlių bukietu.

Viskas būtu puikiai išėję, 
jeigu laike lošimo būtu pri
sukta elektriką. Būtu likus 
atsakantesnė išvaizda ir sma
gesnis įspūdis. Ypatingai 
antrame akte, kuomet ant 
aukuro buvo ugnis, tai švie
sa tą viską užmušė ir tik te
simatė lapu kruvutė, bet ne 
aukuras. Antra: pjovėjai ne
buvo pasirėdę anų laiku dra
panomis, bet amerikoniškai. 
Reik dar pasakyti, kad Keis
tutis perdaug jau buvo užsi
degęs meile dėl Birutės, ypač 
kada bučiavo...

Adomas ir Jieva sulošta 
prastai. Geriausia lošė Jie
va, o prasčiausia Ginkus. 
Kalbėjo, kaip ubagas pote
rius.

Patartina J. Ginkui kitu 
kartu ubago rolę lošti, o P. 
Rimkui daugiaus išsilavinti.

Wm. W.
Pittstono parapijiečiu pra

nešimas.
Pastaruoju laiku mūsų baž

nyčioje vargonininkavo p. Či- 
žauckas, kurį kasžin kur su
rado —buvusis klebonas kun. 
Kaupas. Kaip žmogui, ku
ris puikiai moka garbint Die
vą pirštais ir lūpomis, papra
šius kun. Kaupui, pakelta 
jam alga ir pavesta parapi- 

_ jos stuba uždyką, kurios ran
da siekia $15 į mėnesį.

Vieton būti už tatai dėkin
gu, p. Čižauckas pasidarė pa
rapijos nevydonu. Kilus vai
dams tarp parapijos ir kun. 
Kaupo, vargonininkas nepa
siliko bešališku žmogumi, 
kaip tai privalėjo padaryti, 
bet ėjo išvien su kun. Kau
pu. Bėgiojo po stubas, smuk
les, ir, kiek galėdamas, agi- 

i tavo už kun. Kaupą.
Matydami tokį p. Č. nedo

rumą, parapijonįs nutarė 
prašalinti jį sykiu su kun. 
Kaupu. Abudu turėjo 16 d. 
gegužio apleisti parapiją.

Apleisdamas parapiją,kun. 
K. paliko viską tvarkoje. 
Vargonininkas gi pridirbo 
parapijai nemaža nuostoliu. 
Sudaužė marmulines cinkas,

Šis paveikslas parodo susipratusį darbininką, kuris nutraukia priespaudos retežius, 
griauja tamsybės sienas ir stengiasi išeit ant laisvės. Kunigai ir kapitalistai išsigandę 
žiūri į jį.

liais su?paipes ir ant galo at
skirame kambaryje padarė 
taip, kaip tik gali padaryti 
degloji...

Kad pataisyti tą viską, ką 
tik Čižauckas pagadino, su
derėjome su kontraktorium 
$80. Tad pranešam visoms 
lietuviškoms parapijoms A- 
merikoje, kas do paukštis ta
sai Čižauckas ir kad nuo jo 
apsisaugoti). Jeigu kur 
sisiūlįs vargonininkauti, 
pasiųskite jį pasimokinti 
ros ir mandagumo.

Nors męs galime Čižaucką 
patraukti atsakomybėn už 
padarytus nuostolius, vienok 
manome, kad vargonininkui 
Čižauckui užteks šio mūsų 
pranešimo.

Parapijos komitetas:
Už pirm. V. Smalenskas, 
Kasierius A. Schultz, 
Rašt. J. Krušanaučkas.

Waterbury, Conn.
Keletą kartu patėmijau 

laikraščiuose ' išaugštinimą 
vietinės dramatiškos dr-stės 
“Aidas”, kad jisai geriausius 
veikalus statąs, kupiną iž
dą turįs etc.

Kad ta draugystė gana 
darbšti ir kad pinigiškai tur
tingesnė už panašias kitas 
draugystelės, tas tiesa, bet ar 
už tai jai nuopelnai priguli, 
tai abejotina. Tiesa,. jie su
lošė “Užburtą Kunigaikštį”, 
“Mindaugį”, “Živilę” etc. 
Paimkime “Užb. Kunigaik
štį”. Tai operettė, ten reika
linga kompozicija, dėl dainų - 
orkestras, kuriu iki šioliai 
dar niekas neparašė. Vienok 
mūsų “aidiečiai” jau penki 
metai atgal, kaip sulošė—ir 
tai su dainomis ir šokiais. 
Muzikę parašė vietinis var
gonininkas, ką pas Šakiu za
kristijoną konservatoriją bai
gė. “Užb. Kun.” veikalas 
gana gražus, bet tuom sykiu 
jį taip sudarkė, kad antru 
kartu, nors ir teisingai loštu, 
publiką vargiai bepriviliotu. 
Panašiai sulošė “Mindaugį”, 
panašiai ir “Živilę”. Nemo
ka raliu pasiskirstyti, neturi 
atsakančiu kostiumu — tik
ras maskaradas. “Mindaugį” 
bei “Živilę” lošiant; kostiu
mai reikėtų suderinti su anų

metašimčiu drabužiais, taip - ' 
oat turėtu būti atsakančios i 
dekoracijos. Tai apsieitu ir 
brangiau ir reikėtų kreipties 

tam tikrus teatrus. Bet 
“aidiečiai” ir kluone (taip 
pas mus vadinasi viena lie
tuviška svetainė) tinkamas 
dekoracijas suranda. O kos
tiumus taip pritaiko, kad 
publika net rankomis ploja...

Geg. 13 d. atkartojo “Ži
vilę”. Palangos Juzė “Vien. 
Liet.” sako, kad publika rei
kalavo atkartoti “Živilę”. 
Tai neteisybė. Kun. Siauru- 
saitis reikalavo, kad aidiečiai 
ką nors dėl jo naudos suloš
tu. Jie, kaipo paklusnios 
avelės, nedrįso atsisakyti. 
Kun. S. ragino žmones iš sa
kyklos eiti teatran, pagaliaus 
daugeliui žmonių rūpėjo, 
kaip bus lošta tikrame teat
re. Todėl gana daug žmonių 
prisirinko.

p. Pal. Juzė (“V. Liet.”) 
sako, kad lošimas gerai nusi
sekė. Čia ar p. P. J. neturi 
nei mažiausios nuovokos apie 
sceną, arba patsai lošėjas sa
ve išsigirė. Jisai prie geriau
siu lošėju priskaitė Živilę ir 
Paraju. Živilė, tiesa, ge
riausia savo rolę atliko ir net 
josios balsas pilnai atsakė Ži
vilės rolei, tiktai kuomet į 
nusiminimą įpuola, tai per 
žemai galvą nulenkia, kad 
net ir per liemenį palinksta. 
Vienok čia jau greičiausia re
žisieriaus kaltė. Bet Para- 
jus (P. Banys) atlošė pras
čiausia. Akcento vienodu
mas, neaiškus žodžiu tarimas 
darė labai nemalonu įspūdį 
ir jis tik daugiausia sugadi
no visą lošimą.

Karijotas ir Dimitras turė
jo akcentą neblogą ir nuda- 
vimą vidutinišką. B. Buš- 
kus nudavė neblogiausia, bet 
jo visa mina ir aprėdalas ti
ko kokiam tai požeminiam 
dvikojui gyventojui, kuris 
minta žiurkėmis.

Minėta dr-stė, kaip girdė
jau, jau mokosi “Švarką ir 
Milinę”. Ir ką jiems giliuoja. 
Netrukus sulos ir “Wilhelm 

' Tell” ir pagaliaus “Faustą”.
Vieną aidiečiai turi pagir

tiną dalyką, kad netingi mo
kytis. Turinčiu gabumą lo- 

i Šime—rastysi. Tik kad nors

vienas butŲ, kas suprastŲ lo
šimo teises... J. iš G.

Apie p. Rusecką.
Norwood, Mass. Pradėjus 

M. R. darbuotis apie minėtą 
uniją, nežinia iš kur pasklido 
nešvarios intrigos. Būk M. 
R. esąs veidmainis ir agituo
ja už parapiją. Taip rašo 
“L-vės” N44 ir J. Šulas.

p. M. R. suvisai ne tą pa
sakė, ką p. Jaruševičius, ku
ris, tiesą pasakius, nekalbė
jo, bet pliauškė. Nereikalau
ju iš M. R. viešos išpažinties 
į ką jisai tiki, betgi turiu pa
sakyti, kad už parapiją jisai 
neagitavo. O antroj temoj 
kalbėjo grynai darbininkiš
kai, tik vien ką neminėjo žo
džio “socijalizmas”. Ant 
klausimo, ar tikintis į Dievą 
gali būti socijalistu —ir J. 
Perkūnas atsakė, kad gali. 
M. R. darbuojasi tik dėl lai
kino darbininku būvio page
rinimo, kuomi ir yra unija. 
Tai jau jam nevalia kalbėti 
ir draugauti su 
įvairiu pažvalgu 
jau jam būtinai 
viešoji išpažintis?

Mokėkime atskirti uniją 
nuo socijalizmo.

J. Pakarklis.
Nuo Red. Tikėti į Dievą 

—tai vienas dalykas. Bet pri
gulėti prie vienos kompani
jos, kur veikia skebai Jakai
tis, Bukaveckas, kur rašo 
“Draugas” ir “Katalikas”, 
tai vėl kas kita! Atskirkite 
tuos dalykus. I. W. W. yra 
revoliucijoniškai soci- 
j a 1 i s t i š k a unija, daug 
smarkesnė savo veikime, ne
gu A. L. F. Gerbiamasis J. 
Pakarklis gali tai nežinoti, 
bet p. M. R. turi tai žinoti. 
Draugauti ar šnekėti galima 
su bet kuom, bet negalima 
užmiršti apie keliu nevie
nodumą. Šiandien jau sun
ku kalbėti apie darbininku 
klausimą, nekliudant socija- 

' lizmo. Neaiškios, vadina
mos “darbininkiškos” kalbos 
daugiausia prisideda prie su
vedžiojimo tamsesniu darbi
ninku, nurodydamos, būk vi
si išvien gali rūpinties dar
bininkais. To nebuvo ir ne
bus.

žiburiu šio miesto. Man ro
dos, kad tokiosjįnekos tik ir 
atšaldo žmones. Bet ir tą 

Atėjus paskirtai dienai, klaidą tikimės atitaisyti. Mo- 
susirinko akcijonieriai palai- į Lc;rčlcls su merginomis snau- 
kymui p. Arlausko pienu.1 . . ... . . ,
Buvo ir tokiu, kurie neturi į *1 Stlx 0 katalikišką draugys- 
nei akcijos, bot jie rėkė, kiek ’ 
galėdami, nes tiems buvo | 
leista kalbėti. Kurie aiški
no, kad dabar ne metas pirk
ti žemė, tiems užkimšo bur-i 
nas. Nors čia gana aišku 
yra, kad tuom laiku skolos 
buvo $1,500, o neišmokėtu 
bylŲ buvo už $2,000.

O jau ponai norėjo naują 
skolą užtraukti ir sau žemę 
su keliu augštŲ namais ir 
svetainę pasisavinti, kaip tai 
buvo rašyta “Lietuvoje” p. 
Žukausko. Nors čia to nic- I 
ko nėra, nei žemės, nei namu, 
nei svetainės, tik tušti ple
palai ir... prie tokios tvarkos 
niekados negali būti, nes 
kumsčia buvo plačiai varto
jama kooperacijoje. Toliaus 
p. Ž. užsipuola ant socijalis- 
tŲ, bet, kaip dabar pasirodo, 
kad jie geriausia permatė 
dalykŲ stovį. Ir, jei ne jie, 
mažu, šiandien būtu po koo
peracijai. Dabar po susirin
kimo apie tai žino ir patsai i 
Šimonis... 

* >!<

įdžia, kaip ir kitur. Nors tu- 
ahkišką draugys- 

su keliu coliu ilgio varau. 
Prie visu maŽŲ nelaimiu 

prisideda dar viena didelė: 
parapija perka bažnyčią. Jau 
dabar diėvuočiai murma:— 
Pažiūrėk, jau ko toliau, atsi- 

I randa vis daugiau bedieviu^ 
cicilistŲ.

Volšebnij fonar.
Lewiston, Me.

11 birželio prasidėjo strei-“* 
kas Columbia Mill dirbtuvėj. 
Sustreikavo 19 audėju, lo 
vyru ir 4 moterįs, visi lietu
viai. Priežastis streiko — 
blogas darbas ir bjaurus ap- 

i siejimas bosu. Dirbo beveik 
visi lietuviai, nes jie kantres
ni. Visi išėjo ant streiko, 
išskiriant du. Reikalauja nuo 
4 šautuvu permainyt ant 
dvieju ir 15 procentu pakelti 
mokestį.

12 birželio išryto streikie- 
riai rado stovint 4 policma- 
nus, bet viskas apsiėjo ra
miai. Pasiusta telegrama I. 
W.W. centro sekretoriui H. 
Ricter, kad atsiustu organi
zatorių į Lewistoną.

Jonas Krapovickas.
Konkurencija.

Pereitą nedėldienį Monte- 
L.S.S. kuopa pradeda eiti llo ir Bostone buvojo (o gal 

prie tvarkos. Kiek teko gir- ir dabar yra) kun. Aleknavi- 
dėti, tai jau nutarė mokin- čius iš Kauno gub. Išjpra- 
ties veikalėlį ir visi stiprus džiu apsistojo pas l._ 

Tr kartą prisi- gunavičiu ir žmonės 
spėkų. Jau kad liktųsi Montello 

dabar, turbūt, yra į 20 na- met kun. D. pasakė: 
riu. Visi puikiai užsilaiko.

J. Arlauckas ketina važiuo
ti į New Yorką, nes tonais 
daugiaus bačkų su pelenais. 
Laimingos kelionės! Seniai 
reikėjo taip padaryti.

Lukšinis.
Fitchburg, Mass.

b. ispra- 
kun. Dra- 

•unavičiu ir žmonės norėjo, 
i. Tuo- 

. : “jeigu 
tu neišvažiuosi, tai tave, su 
policmanais transportuosime 
į Rusiją”. _ .

Paskui jisai atvažiavo pas 
kun. Žilinską. Turbūt, ir čia < 
nieko nepeš.

Kynigas kunigo neapken
čia. Visur konkurencija!

vo čionais parengus šokius 
ir prakalbas. Jaunuomenė 
pasilinksmino kogražiausia. 
Nors žmonių buvo visai ma
žai. Mat, bijosi bedieviu.

Antrą dieną buvo paskai
ta S. V. Bakanausko. Pas
kui kalbėjo Rubikas aiškiai 
ir nuosekliai. M. Dusevičia 
rodė mikroskopą ir aiškino 
jo vertę. Žmones labai rim
tai klausėsi ir buvo užganė
dinti.

sirinkimu. Vienas žmogelis! 
per “Draugą” apšmeižė pe-l 
raitas prakalbas. L. Prūsei- 
ka visai nekalbėjo apie Sibi
rą. O koresp. “Draugo” gir
dėjo. Neturi nei paprasčiau
sio sąžiniškumo. Auku su
rinkta $3.75 -to neužteko ir 
išlaidu padengimui.

J. Bedievis.
Haverhill, Mass.

Skaitant laikraščius ma
tai, kaip mūsų broliai kitose 
kolionijose kruta juda, dar
buojasi apšvietos' labui, bet 
pas mus posenovei ta pati 
tamsa. Nors būrelis lietu
viu nemažas (virš 600), nieko 
neturi nuveikę iki šio laiko, 
išskiriant keliu prakalbu, ku
rias rengė daugiausia vieti
nė L. S. S. 144 kp. Pažanges
ni sumanė statyt kooperaty
viškai svetainę, tik, dievai 
žino, gal iš svetainės nei 
krautuvė neišdigs. Darbai 
per žiemą eina gerai, uždir
ba nuo 10 iki 20 ir daugiau

Paj ieškojimai.
Pajieškau savo draugų Juozapo, Po

vilo, Napoleono Vilimų, Gabrieliaus 
Sližio, Dominiko Merkio, Paulinos ir 
Stepunios Kavoliunaičių, visi paeina iŠ 
Kauno gub., Kupiškio parapijos, Dro
binų sodž. Meldžiu atsišaukti ant Šio 
adreso:

A. Adomavičius, 
1’. O. Box 24, Lewiston, Me.

Pajieškau savo pažįstamos Onos Kra- 
snuckaitės. paeina iš Kauno gub., Pa
in1 vėžio f»av., Pasvalio par., Šimonių 
kaimo. Taipgi pajieškau Juozapo Pa
kando iš Salaeio parapijos, Telšių kai
mo, pirmiau gyveno Pittsburg, Pa. 
Meldžiu atsišaukti šiuo adresu:

Jos. Akinckas,
Cheltenham, Pa.

______________
Pajieškau Kazimiero Čepiaucko. 1 

metai atgal gyveno Philanelphia, Pa., O 
polam išvažiavo j Cleveland, Ohio. 
Taipgi pajieškau Jono Čiokio, jisai 5 
metai atgal gyveno Waterbury, Conn., 
vėliaus išvažiavo į Pittston, Pa. Jie 
patįs arba kas apie juos Žino, meldžiu 
pranešti ant žemiau paduoto adreso, 
nes turiu pas juos labai svarbų reikalu.

A. Žukauskas,
804 Bank st., Waterbury, Conn. 4

Pajieškau shvo dviejų brolių Juozapo 
ir Jurgio Kaulinu, paeina ii Kauno g., 
Šiaulių pavieto, Papilės parap. Juoza
pas pirmiaus gyveno Sugar Natch, Pa. 
Jie patįs arba kas apie juos Žino, mel
džiu pranešti aut žemiaus paduoto ant
rašo, už ką būsiu labai dėkingas.

Jonas Kaulinas,
105 Knowlton st., Rockf

Pajieškau savo krikšto tėvo 
Gurklio ir Povilo Aleknos, du r 
kaip Amerikoj, abudu Kauno 
Vilkmergės pavieto, Bikonių sod. 
riu labai svarbų reikalą, todėl 
kite atsišaukti

145 Mi



VIETINES ŽINIOS
Jau pusantros savaitės, 

kaip tęsiasi gatvekariy strei
kas. Unija sako, kad strei
kuoja 4.000, tai yra visi tie, 
kurie priklauso prie unijos. 
Per tą laiką likosi suareštuo
ta 166 žmoniy iš tarpo strei- 
kieriy ir prijaučiančiy strei
kui. Nelaimingu atsitikimy 
su žmonėmis buvo 18. Vis- 
tik užmušty nėra ir jie visi su
žeisti. Kompanijai streiko už
gniaužimas apsieina $35.000 
kas dieną. Kiekvienam ske- 
bui mokama $4.00 ant die
nos. Skebai dar tuo neužsi
ganėdina ir ima į savo kiše
nių veik visus pasažieriy pi
nigus. Kaip rašo “New York 
Call”, tai Bostono pačta daro 
labai gerą biznį, kadangi kož- 
nas skebas siunčia po $50— 
$100 namo. Pinigai moka
ma pačtui dėl išsiuntimo dau
giausia dešimtukais ir penk
tukais. Kompanija nebau
džia skebus, pors tankiai de
tektyvai ir policmanai mato, 
kaip jie vagia pinigus.

Kompanija meluoja per 
akis, kad tarnaujanti visuo
menei. Karai vaikščioja ne- 
reguliariškai, beveik apytuš
čiai, tankiai atsitinka nelai
mės, konduktoriai neišmano 
nurodyti žmonėms, kur per
sėsti, net tankiai palieka ka
rą ant gatvės ir eina į kar- 
čiamą išsigerti.

Kompanija pasisamdžius 
apie 2000 skeby, bet kasdie
ną dalis jy, prisiplėšus pini
gu, apleidžia tarnystę.

Streikieriy ūpas gana ge
ras. Jie daro savo parodas, 
kad parodžius savo vienybę 
ir įgijus žmoniy prijautimą. 
16 birž. atsibuvo mass mi- 
tingas, kuriame dalyvavo 
75.000 žmoniy.,
Amerikos Darbo Federacijos 
vice-prezidentas ir dayg ki- 
ty. Streikierius remia visos 
kitos unijos. Jos uždraudė 
savo nariams važiu,oti ant 
kary. Per mas mitingą pri
imta rezoliucija, kad Bostono 
ūkėsai nevažiuotu ant kary. 
Vienas iš svarbiausiu reika
lavimu, tai pripažinimas^uni
jos. Reikalaujama taip pat 
pakelti algas.

16 birž. vėlei suareštuota 
16 žmoniy, kuomet ėjo žmo
nės nuo mitingo. Betgi kliu
vo ir policistams. Kuomet 
atėjo iš Worcester karas į 
Park Square, tuomet žmonės 
pradėjo laidyti plytomis ir 
net šaudyti. Mat, tą karą 
valdė skebai. Laike susirė
mimo sužeista 4 policmanai.

vo veik pilna žmoniy. Kal
bėjo L. Prūseika apie atei- 
viy vargus, apie draugijy 
naudingumą, apie reikalin
gumą rūpinties visuomenės 
reikalais.

Paskui deklamavo K. Tu
rauskai te, visiškai maža mer
gaitė. Publikai jos dekla
mavimas labai patiko. Ant
ru kalbėjo Baltrėnas iš Mon
tello ypatingai apie kunigus. 
Paskui vėl kalbėjo L. Prū
seika apie Rooto billiy. Iš
nešta protesto rezoliucija.

Daugiaus tokiy susirinki- 
my. Draugijon įstojo keli 
nauji nariai.

60 k p. L. S. S. buvo garsi
nusi, kad 16 birželio išva
žiuos į Blue Hill. Vienok iš 
priežasties kary konduktoriy 
ir motormany streiko važia
vimas liko atidėtas. Jeigu 
streikas užsibaigs, tai važiuos 
23 birželio.

60 kp. L. S. S. bus susirin
kimas pėtnyčioj, 21 birželio, 
socijalisty svetainėj.

Birutės Kankliy Choro su
sirinkimas atsibus 20 birže
lio. Visi dainoriai privalo 
būtinai susirinkti, nes chorą 
dabar pradės mokyt buvusio 
mokytojaus Simonaičio bro
lis, kuris pasirodo daug 
smarkesniu choro vedime ir 
sugabesniu muzikoj.

Kalbėjo

Biblija arba šventraštis lie
tuviškomis litaromis, 1137 
puslapiy, gražiai apdaryta, 
kuri kaštuoja 4 dol., bet da
bar parduodu už $2 ir expre- 
są apmoku. Pasiskubinkite. 
Taipgi reikalauju agenty dėl 
pardavinėjimo biblijos.Agen
tams duodu gerą uždarbį.

Petras Bartkevičia
877 Cambridge St.

E. Cambridge, Mass.

Susirinkimas.
So, Bostono Lietuvių Ukęsy Kliubo 

susirinkimas atsibus 20 birželio (June), 
7:30 vai. vakare po num. 339 Broadway, 
So. Boston. Visi sąnariai privalo būti
nai atsilankyti.

Sekr. J. Povilonis.

Reikalingas
dirbti bučernej ir grosornėj ir mo
kėtų susikalbėti angliškai, lenkiškai ir 
lietuviškai. Darbas geras ir užtikrin
tas. Atsišaukit šiuo adresu:

JOHN UNAITIS,
Box 104, Franklin Co., Buckner; 111.

Jieškotojams.
Šiuomi atkreipiame atydą gerbiamųjų 

“Laisvės” skaitytojy, kad pajieškoji- 
mus giminių ir draugu talpinam ant mė
ty 1 sykį dovanai, llž bizniškus pajieš- 
kojimus imam po 50c. už 1 vieną sykį ir 
1 dol. uz 4 sykius. Neskaitytojams pa- 
jieškojiinus dykai netalpinam.

Administracija.

Mainantiems adresus.
Kurie norite permainyti “Laisves” 

siuntinėjimo adresą, malonėkite neat
būtinai prisiųsti savo seną adresą, t. y. 
kokiu buvo laikraštis lig šiol siunčiama 
ir naują, t. y. tą, kuriuo noritė, kad bu
tų Jums laikraštis dabar siunčiamas, 
kitaip adresą permainyt negalėsime.

Administraciją.

“Liaudies Dainos”
Dainy rinkinyje telpa ge

riausių mūšy dainiy eilės, bū
tent V. Kudirkos, P. Vaičai
čio, Jovaro, Strazdo, Seno 
Vinco, Smūtkelio ir kitu- 
Dainy rinkinin įeina ir revo
liucijos bei kovos dainos.

“Liaudies Dainos” skiria
mos mūsų deklamatoriams ir 
deklamatorkoms. Kiekvie
nas vaikinas ir mergina pri
valo šiandien pasirodyti ant 
steičiaus, kaipo deklamato
riai.

> “Liaudies Dainose”surink- 
tos eilės, kuriose apdainuo
jama žmonių vargai ir rūpes
čiai, o taip pat ir viltis ge
resnės ateities.

Todėl .“Liaudies Dainas”

Kaina 15c.
“LAISVE”

242 Broadway, So. Boston, Mass.

MUZIKOS MOKYKLA
Įsteigta D. L. K. Vytauto Beno. Tąi- 

gi, kurie mylėtumėte prigulėti prie šio 
beno, meldžiame atsilankyti Penedė- 
liais, Seredornis ir Pėtnyčiomis nuo 7 iki 
10 valandai vakare į ruimą po num. 339 
Broadway, ‘ So. Bostone. Męs norime 
sutaisyti beną iš 40 ypatų, todėl malo
nėkite prigulėti iš Cambridge, Brighto- 
no, Bostono ir So. Bostono. Kiekvieną 
išmokinsim greitai ir gražiai grąjįt, to
dėl mylintiems muziką yra geriausia 
proga čia prigulėti ir išmokti puikiai 
grąjįt. Širdingai visus užkviečia atsi
lankyti D. L. K. Vytauto

KOMITETAS.

' PARSIDUODA
NAMAS su 9 kambariais, tinkantis gy
venimui del 2 šeimyny. Kiekvienam 
kambaryj randasi guzas. Visas namas 
ištaisytas konopuikiausiai ir parsiduoda 
tik už $1.100. Būtinai turi parsiduoti 
prieš Rugsėjo mėnesį. Norinti pirkti 
kreipkitės šiuo antrašu:

PETER SCHELFHANDT
8 Mitchell St., So. Boston, Mass.

TIKRA DEGTINE

Skaitytojai, imkit 
dovanas!

Kuris iš “Laisvės” skaity- 
tojy prikalbins “Laisvei” du 
nauju skaitytoju ir prisiys 
mums 4dol.,tas gaus dovany 
sekančias knygas: “Čensta- 
chavo Klioštoriaus Slapty
bės”, 
šiai”, 
tės”,1 
ženklus” ir “Vadovas keliau
jantiems į Ameriką ir iške
liaujantiems”. Pinigus siys- 
kit Money Orderiais šiuomi 
adresu:

Peter Kazlauskas Merchandise & 
Co. Didžiausias pardavimo 
) vedėjas.

Vyrišky, moterišky siūty, forničiy, 
pečiy, karpety, matrasy, lovy, kedžiy, 
auksiniy laikrodžių ir deimantinių žie- 
dy. Duodu ant išmokesčio ir cash. Stu- 
bos rakandus pigiausiai parduodu. Taip
gi parduodu automobilius, gramafonus 
ir pianus. Kas pirks forničiy viršaus 
10 dol., tas gaus už $2.50 dovany.

PETER KAZLAUSKAS.
Ofisas: 11 Cross st., Boston, Mass.

Jeigu Jus kada reikalausite

TIKROS RUGINĖS arba BOURBON DEGTINĖS
Tai ateikite pas mus, nes mys OE3OTTINE yra išsistovėjus medyj ir 
užpečėtyta Jungtiniu Valstijų sandėliuose, taipgi užpečetyta -buukose po 
priežiūra Jungtinių Valstijų valdžios vientik del rnys.

Taipgi pristatome veseilioms ir per laišką užsisakantiems už prieina
mą kainą.

BURKE, GALLAGHER & CO.
396 ATLANTIC AVE., n,!WarT,!’ BOSTON, MASS.

Parduodame gorčiais už viaal žemas kaitina.
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DIDŽIAUSIAS 
DARBININKŲ 
SĄVAITINIS 
LAIKRAŠTIS

“KOVA LEIDŽIAMAS
LIET. SOC.
SĄJUNGOS
AMERIKOJE

“Revoliucijos atbal- 
“Mokslas Rankažinys- 

‘Lekcijos apie atskirimo 
is” ir “Vadovas keliau-

SENIAUSIAS RUSIŠKAS
JU

242 Broadway, So. Boston, Mass

B. U. BERNARD
Praneša, jog jo ofl’isas prie 195 
Dorchester St., So. Boston, M ass., 
yra atdaras nuo 4 iki 5 vai. po 
piet,'o prieš tą ar no to laiko tele- 
fonuokite 160 Soutn Boston arba 
524 Roxbury. Gyvenimo vieta 
19 Gaston St., šalę Warren St., 
Roxbury, Mass,

K

——*

Draugijos
ir Biznieriai!

Jeigu norit, kad jūsų spaudos 
darbai būtų atlikti greitai, 
gražiai ir suprantamoj kalboj, 
tai duokit spausdint į

A b *-

Męs atliekam visokius spau
dos daraus daug gražiau, negu 
kitos spaustuvės ir už pigesnę 
kainą. Spausdiname

SVEIKI, GERI IR PIGUS

GĖRIMAI.
"Rengiant vestuves; krikštynas, 
varduves ar šiaip kokius pokilius, vi
sada kreipkitės prie musų, o męs ju
mis aprūpinsim pigiausiais ir geriau
siais gėrimais. Mūsų sankrova yra 
sena ir visiems žinoma. Pas mus gau
site tikros rusiškos degtinės ir šim
tus kitokių gėrimy,kaip tai malin6w- 
ka, wiszniowka ir kitokių, ia dirba 
visiems žinomas ir teisingas lietuvis 
L*. HriBilili«. Norėdami su
sirašyti, galite rašyt lietuviškai. Nuo 
South station tik 2 minutas ima eiti 
iki mūšy sąkrovai.

Revere Distilling Co.
579 to 580 Atlantic Ave.

BOSTON, - - MASS.

A. G. Groblewski

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

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

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

“KOVA” tikriausias darbininky laikraštis.
“KOVA” paduoda žinias iš viso svieto.
“KOVA” metams Amerikoj ir kitur.

Prisiyskit savo adresą, o gausite vieną “Kovos” num. pažiūrėjimui 
DYKAI. Nuo naujy mėty “Kova” išeina tokia kaip “Keleivis”.

: 1815 E. Moyamensing Avė.
V PHILADELPHIA, r»HlNIN’A.
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DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA iOLSELIS
Vyno, Visokių Likierių, Degtines, Rusiškos “Monopolkos”, 

Šampano, Alaus, Bliaus ir visokių importuotų gėrimų.
Jei nori sveikų gėrymy ant Velykų, kurie tavo sveikatai nekenkty, tai 
ateik pas mus. Sykį pas mus atsilankęs, ateisi visada ir savo draugus 
atsiveši. Kurie negalit atsilankyti pas mus, tai reikalaukit per laiškus, 
o męs prisiysim orderius per expresą. Rašykite lietuviškai šiuo adresu:

WILLIAM ZAKON & CO.
21-23 Cross St., K’mfi"mXn.sū»?""" Boston, Mass.
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Išmintingiausias iš išmin- 
tingiausiy kun. Žilinskas pa
sakė 16 d. birželio vieną iš 
smarkiausiy savo pamoksly. 
Iškeikė tuos žmones, kurie 
važinėjasi ant'boto. Visa bė
da tame, kad tuos pasilink
sminimus rengia soči jai is tai. 
Mat, kunigėliui davatkos 
(turbūt iš savo patirimo) pra
nešė, kad vaikinai ten būk 
tai begėdiškai elgiasi su 
merginomis. Kas buvo ant 
ty pasilinksminimy, tas žino, 
kad tai melas. Taip- pat sa
kęs, kad visi socijahstai esą 
girti. Ir čia neteisybė. Ga
na bus atminus, kiek keisy 
išgėrė pernai 
kursiją pafyi

per savo eks- 
snios avelės. 

Socijalistai jąs nepralenks.
Kas nori suprasti, kodėl 

ponas Žilinskas keikiasi, tam 
gana pasakyti, kad ir davatr 
kinai rengia savo pasilink
sminimą. Bet, rodosi, išsi
tektu ir vieni ir kiti. Kam 
taip negražiai agituoti už sa
vuosius i Taip-pat ir pinigė
liu mažiau surenkama, kuo
met avelės išvažiuoja ant 
boto...

16 birželio Brighton© buvo 
draugijos “Vienybes” nuren
gtos prakalbos. Svetaine bu-

Konstitucijas, 
Knygas, Plakatus ir 
Visokius Darbus.

COR. El.M & MAIN STS., PLYMOUTH, PA. 

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsių Lietuviškų—Lenkiškų Vaistų

Vienatinis So. Bostone lie
tuvis šiaučius, kuris užlaiko 
naujus čeverykus, taiso se
nus, uždeda robus ir šainina. 
Darbą atlieka gerai ir pigiai. 
Taipgi Užlaiko cigarus ir ci- 
garetus. Prašo atsilankyti. 
Antanas Abazorius, 207 C st. 
kamp. Silver st., So.Bostone.

Visiems žinomas lietuvis, 
aptiekorius K. Šidlauskas šio
mis dienomis nupirko di
džiausią ir gražiausią So. Bos
tone aptieką, kuri randasi po 
numeriu 226 Broadway, kam
pas C st. Taigi lietuviams 
patogiausia su receptais 
kreiptis pas jį.

Jei nori teisingai ir atsa
kančiai apdrausti (inšiūrinti) 
savo gyvastį geriausioj kom
panijoj, tai kreipkis per laiš
ką arba ypatiškai į ofisą pas: 

Antanas Ivaškevič,
73 Tremont st.,Boston,Mass. 
Telefonas Haymarket 2151.

Jurgis Urbšaitis, motery ir 
vyry kostumeriškas kriau- 
čius, siuva visokias drapanas, 
taipgi išvalo, prosina, sutaiso 
ir nudažo. 255 Broadway, 
So. Boston, Mass.

Nepamiršk užeiti pas lie
tuvius. Jeigu nori nusipirkt 
šiaudinę skrybėlę, tai ateik 
pas mus, nes mūšy krautu
vėj randasi visokiomis pre
kėmis—nuo 50 c. iki $5.00.
Tamošaitis ir Yurgeliunas 

233 Broadway, Sm Bostone.
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Skaitytojams.
Meldžiame visy ty “Lais

vės” skaitytojy, kuriy prenu
merata jau pasibaigė ir ku
rie gavote nuo Administra
cijos paraginimą panaujinti 
ją, kad pasiskubintumėte at- 
naujint, nes męs būsim pri
versti Jums “Laisvės” siun
tinėjimą sulaikyti...

“L.” Administracija.

Dr-stė Liet. Taut. JBrol. Pašei pos vardu 
L,. K. Gedemino No. 1 
Ant Town of Lake, Chicago, Ill.

ADMINISTRACIJA:
Prezidentas K. K. Strzyneckis,

4602 So. Ashland Ave., Chicago,
Vice Prez. «St. Ragauskis,

4612 S. Wood st., Chicago,
Protokolų Rąšt. A. A. Poška,

4623 S. Marshfield Ave., Chicago, Ill.
Finansų Rašt. F. Yaugel,

4606 S. Paulina st., Chicago, III.
Iždininkas A. J. Beržynskis,

4600 S. Paulina st., Chicago, Ill.
Organo užžiūrėtojas A. M. Barčius, 

4649 So. Ashland Ave., room 5
Chicago, III.
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FARMLOS! PARMOS!
Kurie norit pagerint savo gyvenimą, 

lai pirkit farmą. Čia randasi didžiausias 
{įlotas derlingos žemės tarp 175 gerai 
apsigyvenusių lietuvių. Nelįsk, brolau, 
po žeme, kol dar gyvas, neatiduok fa
brikantui už valgius ir randas savo sun
kiai uždirbtą centą, bet nusipirk gabalą 
geros žemės, o tada nebijosi nei bedar
bės, nei bado ir tavo šeimyna jausis ge
riau ant tyro oro. Šis plotas žemės ran
dasi tarp uj)iy ir ežerų, kur yra daug 
paukščių ir žuvų. Pasiskubinki t, nes 
paskui žemė bus brangesnė. Čia prasti 
darbininkai gali gauti darbą su užmo- 
kestim po $1.75 ir $2 ant dienos. Ant 
šios žemės numažintos kainos bus tik 
iki 1 liepos (July). Norėdami daugiau 
apie farmas dažinoti, kreipkitės šiuo 
adresu:

SWIGART COMPANY
Box 46, Wellston, Mich.

«Mtet»eieeieeiteieeieei»©it.eeeei8eiir

F. STROPIENE
Pabaigusi kursą Womans Medi
cal College, Baltimore, Md.

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

OFFISAS RANDASI: |
30 W. Broadway J

SO. BOSTON, MASS. 1 
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Ypatingai a lydą atkreipia m 
į draugijų darbus. Niekad 
nereikia duoti darbą į tokias 
spaustuvėles, kurių darbinin
kai nemoka lietuviškos kalbos 
ir nepažįsta savo amato, nes 
ten tik sudarko darbą. Jeigu 
turit kokį spaudos darbą, tai 
siųskit jį rūtinis šiuo adresu:

“LAISVE”
242 W. Broadway
So. BOSTON, MASS.

gaunamos “Laisvės” spaustuvėj.

ČENSTAKAVO KLIOŠTORIAUS 
SLAPTYBES arba kruvini Do- 
inazo Macocho darbai. Su pav.. 15c

LEKCIJOS .APIE ATSKIRIMO
ŽENKLUS................................. 15c

MOKSLAS RANKAŽ1NYSTES 
arba kaip pažinti žmogaus ateitį 
ir praeitį pagal delno ruožus ir 
nago žydėjimą......................  15c

M EILES K A RŠTL1G R............... 20c
VADOVAS keliaujantiems į Ame- 

ką ir iškeliaujantiems.......... 15c
REVOLIUCIJOS ATBALSIAI.. 15c

•AR YRA DIEVAS?........... t......25c
GREIČIAUSIAS PAMOKINTO-

JAS ANGLIŠKOS KALBOS... 25c
SOC1JALDEMOKRATŲ PAŽVAL-

GOS IR REIKALAVIMAI..... 10c
NAUJAUSIOS DAINOS ir EI

LES ........................................... 20c
NAUJOS KANTIČKOS arba poli

tiškos giesmes.......................30c
, PASAULIŲ RATAS .................. 25c
POKAHONTAZA Indijony Kara- 

ralaitė. Istoriška jiasaka....  15c
BALTAS RŪBAS...... . .................15q

Taipgi galite gauti įvairiausių laiš
kams popierų su gražiausiomis kviet- 
komis ir pasveikinimais. Tuzinas 
25c., šimtas—70c., tūkstantis —5 dol.

Ką-nors užsisakydami visada ad- 
resuokit taip:

“LAISVE”
242 Broadway, ' So. Boston, Mass.

CASTLE SQ. TEATRAS 
Perstatymai prasideda 2 vai. po piet 

ir 8 vai. vakare. 
Šią savaitę bus lošiama 

„THE CLIMAX” 
Publika bus dideliai užganėdinta šiuo 

labai juokingu perstatymu.
Tikietus galite gaut no num. 15 Winter 
St. arba teatre ant pleciaus Castle Sq.( 
Boston, Mass.
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Perkant žiūrėk, kad butą ta marke, 
o Kausi teisingai.

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

Egiutero No. 1. - - - 25c.
Egiutero No. 2. ... 50c.
Zmijecznik - 25c., 50c. ir $1.00
Gumbo Lašai ... - 35c. 
Meškos Mostis - - - - 25c.
Trejanka ----- 25c.
Linimentas Vaikams - - 25c.
Gyduolės nuo Kosulio - - 25c.
Liepų Baisumas - 25c.
Antylakson dėl Vaiky - - 25c.
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių 25c.

,, nuo Kirmėlių dėl suaugusių 35c. 
Vanduo nuo Akių Skaudėjimo - 25c.
Ugniatraukis - - - - 25c.
Skilvio Lašai - 25c.
Gyduolės užlaikymui Viduriavimo

ir Kruvinosios - - - 75c.
“Uicure” arba gydymas

Reumatizmo - $3.50
Gyd. dėl nematinio Pilvo - - 50c.
Mileliai apstabdymui

Galvos Skaudėjimo - - 10c.
Lašai nuo Danty Skaudėjimo - 10c.

• Mostis nuo Gedimo ir
Prakaitavimo Kojy - - 25c.

Geležinis Sudrūtintojas Sveikatos 50c.
Vaistas Nutildymui Vaiky - 25c.
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 15c.
Gyduoles nuo Gri|ft)o - - $1.25
Plaukų Apsaugotomis - - 50c.
Muilas Plauku Saugotojas - 10c.
Milteliai nuo Kepeny - 35c.
Valytojas i’lėmy Drabužiuose - 25c.
Rožės Balsamas ... 25c.
Kinder Balsamas - . - 25c.
Bobriaus-Lašai - 50c.
Švelnintojas - 35c.
Kraujo Valytojas - - - $2.00
Nervų Ramintojas - $1.00
Egzema arba Odos Uždegimas

pas Vaikus - $1.25
Grobiovskio Pleisteris

(Kaštavolo) - 25c.
Pamada Plaukams - 25c.
tlchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 25c. 
Gyduolės nuo Riemens - - 50c.
Vengriškas Taisytojas Osy - 15c.
Inkstų Vaistas (mažesnė) - 25c.
nksty Vaistas (didesnė) - $1.00
Akines Dulkeles ... 25c.
Gydymas nuo uždegimo Danty arba

abelnai Skausmo ir Škorbuto $1.25 
Gyduolės ir Mostis nuo Parky

ir Niežų - - - - $2.00
Gyd. ir Mostis nuo Dedervines $2.00 
Gyduolės nuo Paslaptingos Ligos $50

Kiekvienas lie!aviškas štornikas taip
gi privalo užlaikyti visada mūšy puikias 
Lietuviškas gyduoles savo Storuose ant 
pardavimo, kad mūšy tautiečiai reika
laudami, galely pas savo štorniką nusi
pirkti ir nereikalautų išduoti pinigus 
dovanai kokiems nors apgavikams tose 
apielinkėse. Stornikai, rašykite parei
kalaudami gyduolių, nes iš to geras už
darbis, ir parduokite mūšy tyras Lietu
viškas Gyduoles, kurias męs gvarantuo- 
jąme. Rašykite šiuo antrašu:

ALB: G. GROBLEWSKI
COR. ELM A MAIN STS.. PLYMOUTH, PA.

Užsirašykit ‘Lietuvių Žurnalą*
Išeina kartą į menesį ir 

prekiuoja tik 50c metams.
“Lietuvių Žurnalas”, yra 

tai savo rūšies laikraštis.
Jame nėra vietos polemikai ir korespondencijoms, telpa vien 

įvairių mokslo šakų ir beletristikos straipsneliai. Bet viena 
jo ypatybė — tai užklausimai ir atsakymai. Męs atsakysim 
į pasiųstus mums visus klausymus, nežiūrint kas ir apie ką bus 
klausiama. Tai yra ideališkas namų svečias. Adresuokite: 
“Lietuvių Žurnalas”, 1607 No. Ashland he., Chicago, III.

LIETUVIŠKAI-LĖNKI.ŠKAI-RUSIŠKAS

DAKTARAS
Vienatiniš mys tau
tos Medicinos Profe
sorius Massachusetts 
steite. Jau arti 18 
mėty, kaip aš pasek
mingai gydau ir at
lieku operacijas. Tė- 
myk!!! Neik j ieškot 
manę į aptieką ant 
kampo po mano ofisu, bet lipk vienais 
tropais augštyn iš num. 7 Parmenter St. 
Durys mano ofiso nuteptos baltai, o vir
bui jų ant lentos didelėm raidėm parašy
ta “Lenkiškas Daktaras”. Offiso va
landos: nuo 9 iki 11 ryto, nuo 1 iki 
piet ir nuo 6 iki 9 vai. vakare.
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DR. M. ZISELMAN
7 Parmenter St Boston, Alass

Telephone Richmond 1Q67-R.

J. P. TUHN1UA
Užlaikėm didelę

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

Duodam ant bargo ir ant išmokesčio.

822 Washington Street
BOSTOIN, MASS.

Mūsų agentai: J. A. Beldžias, J. Pocius 
J. Pociūnas, Liudvikas Davalga ir 

F'1. S. Šimanskis.

TI-ISINUIAUSIA < TiT’ir’IT’ A 
IR GURIAUSIA AHI Ik K A 

liutuviSka 1 ILlVrl
Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai Lietu
vos ar Amerikos daktarų. Tai vie
natinė lietuviška aptieka Bostone ir 
Massachusetts valstijoj. Gyduolių 
galit gaut,kokios tik pasaulyj varto
jamos. Taipgi parduodu daugmenoj 
“Ice Cream.” cigarus, kendes ant 
vestuvių, balių, krikštynų ir pasilink
sminimų. Galit reikalaut per laift-. 
kus, o aš prisiusią per expresu.

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp c st.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.
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Telephone So. Boston. 845 M
DR. F. MATULAITIS |

405 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Valandos: CO
Nuo 12 -2 dieną ir nuo 7-9 vakare. G> 
Nedėliomis iki 3 vai. po piet. •

Feeling ’FiU Every Day

(O

HARRISON UAFVfciS 

DISPENSARE 
Jau 20 metę nuo įstelipmo.

229 Harrison Avenue
Arti Broadway, BOSTON, MASS.

Patarimai DYKAI! 
šiokiomis dienomis atidaryta nuo 9 iki 8 
vnl. vakare. Šventadieniais nuo 10 ryte 

iki 4 po piet.
Gydomo visokias ligas Vyru, Mo
tery ir Vaiky ir taisome DANTIS.

Ateidamas atsinešk šį apgarsinimą. *

Influenzos arba irme- 
dies užpuolimai naktimis 
arba kosulys ir die- 
girnai jūsų rauino- LaL 
nyse iš nusidirbi- 
mo, nepaguldys 
jus, jeigu turėsit

Richter’lo &

ExpelleriBLS 
savo namuose ir 
tuojaus imsite 
vartot. 25c. ir 50o. aptiekose. 
Sergėkis pamėgdžiotų vaistų-

F. AD. AiCHTH & 00., 21S Pead Stml, New Ysrit 
\ Richter To Congo CTllčs yra geros nuo 
I viduriu suustėjhno. 25c, ir *Oo.




