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Teisėjas Hanfordas pasi
traukė nuo urėdo.

Seatie, Wash., liepos 24 d. 
—Federališkas teisėjas Han
ford telegrafavo prezidentui 
Taftui, jog pasitraukia nuo 
urėdo. Jisai buvo apkaltin
tas V. Bergerio, kad nelega- 
iškai atėmė popieras socija- 
istui. Kongreso komitetas 
štyrė, kad Hanford esąs di
džiausias girtuoklis, kuris 
let į teismą ateidavo girtas. 
Taip pat pasirodė, jog jisai 
buvo parsidavęs tūloms kom
panijoms, ant tftiriy naudos 
šleisdavo savo nusprendi

mus. Hanfordas labai glo
bdavo savo gimines ir prie- 
.elius. Pasitraukė Hanfor

das ne iš geros valios, bet 
matydamas, kad gali būti vi
siškai riestai.

Atkeliaus į Ameriką.
Rugsėjo mėnesį atkeliaus 

Amerikon žinomas Anglijos 
darbininky vadas Keir Har
die. Jisai jau 28 metai yra 
Anglijos parlamento narys, 
įkūrėjas darbo partijos ir ži
nomas soči jai istas. Kadan
gi jaunystėje jisai buvo ang
liakasiu^], atvažiavęs Ame- 
Hkon, apvažiuos visus kalna- 
kasiy rajonus ir laikys kal
bas. Pirmą kalbą turės Bos
ton, Mass.
Kapitalistiškas dinami- 

tierius.
Lawrence, Mass., 22 lie

pos.—Miesto klerkui paduo
ta peticija Lawrenco piliečių, 
kad atšaukty nuo urėdy di- 
namitieriy Breeną. Laike 
Lawrenco streiko tasai vyras 
padėjo trijose vietose dina
mitą. Tuomi jisai norėjo su
laužyti streiko pasisekimą. 
Tarp kitko jisai padėjo dina
mitą netoli Ettoro užeinamo
sios vietos. Norėjo pražudy
ti darbininky vadovą, bet da
lykas kilo aikštėn per strei- 
kieriy pasidarbavimą ir Breen 
gavo užsimokėti tik $500. 
Už dinamitavimą mažiausia 
būty turėjęs gauti kelis me
tus sunkiyjy 
užima vietą 
teto nario, 
lauja, kad jį 
prašai i n ty.
Ettoro-Giovanitti teismas

Vėlei pasklido kalbos, kad 
Ettor Giovanitti teismas at
sibus tiktai rugsėjo pradžio
je. Jau visi žino, kad kapi
talistiškas teismas tyčia vil- 
kinėja su bylos perkratymu. 
Jie nori turėti atsakančiausį 
iėl teismo laiką, o tai būty 
oo prezidento rinkimy.

Aiškus dalykas, kad dar
ai n inkams reikia visa išgale 
oro testuoti. Vadovai sėdi 
kalėjime, kankinasi ir ne
gali susilaukti teismo.

Debsas agituoja.
Soči jai isty kandidatas į 

prezidentus E. W. Debs 
dirba išsijuosęs. 21 d. liepos 
kalbėjo Milwaukee, Wis.
Chlcagos Darbo Federacija 
remia socijalistų dienraštį

Chicagos Darbo Federaci
ja, kurion priguli 250.000 na
rių, nutarė suteikti pašelpą 
dienraščiui “Chicago Daily

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY

BOSTON, MASS., 26 LIEPOS (JULY), 1912 m.
Entered as second-class matter November 13, 1911, at post office at the Boston, Massachusetts, under the Act of March 3, 1879.”

World”, kuris laikė presma- 
ny streiko puikiai gina dar- 
bininky reikalus. ; Nutarta 
apdėti kiekvieną iš nariy mo
kesčiu. Iš ty mokesčiy susi
darys 25.000 doleriy.

Pagaliaus ir “federeišiai” 
šio-to pramoks. I 
Užmušimas dėlei politikos

Chicagoj tūlas Halley nu
šovė J. Neira. Priežastis nu
šovimo politiškas ginčas, i 
Mat, susiginčijo dėlei prezi
dentų.

Užmušė gemblerį.
16 liepos New Yorke už

mušta gembleris Rosenthal, 
kuris nepasidalino savo pel
nu su policija. Aiškiai spė
jama, kad tai policijos kerš
tas. Mat, Rosenthal iškėlė 
aikštėn, kad policija per pir
štus žiūri į visokius tamsiuo
sius urvus, šulerystės namus 
ir t. t., jeigu jai tik gerai ap
mokama.

Rosenthalio užmušimas su
kėlė didžiausį triukšmą vi
soje Amerikoje, nes parodė, 
kas per do policiją męs turi
me. Nors prokurorui buvo 
žinoma, kas Rosenthalį užmu
šė, vienok tiktai 22 liepos 
areštuota tūli Weber ir Paul, 
kurie apkaltinti. užmušėjys- 
tėje. Taip pat atstatyta nuo 
vietos leitenantai Becker.

Visą dalyką veda privatiš- 
ki detektyvai, nes policijai 
nenori tikėti.

Trūko debesys.
Uniontown, Pa., 25 liepos. 

— Iš priežasties trūkimo de
besio prigėrė 13 mainieriy.

Išganingas lietus.
Apskaitoma, jog lietus, kuris 

buvo Maino valstijoje pasku
tinėmis dienomis, atnešė nau
dos ant keliy milijony dole
rių. Šiaip javams ir daržo
vėms gręsė didžiausias pavo
jus.
Šaukiasi amerikiečių pa~ 

gelbos.
Londonas. Vadovai Lon

dono dokų darbininky strei
ko kreipėsi per kabelį prie 
prezidento Amerikos Darbo 
Federacijos S. Gomperso,kad 
Amerikos darbininkai šelpty 
badaujančius streikierius.

24 d. liepos Londone buvo 
streikieriy demonstracija, 
kurioje dalyvavo 50.000 žmo
nių. Laukiama įvykstant 
generališko (visuotino) doky 
darbininky streiko.
Amerikos chiniečiai nori 
prigelbėti savo republikai.

Kadangi Chinijos republi
kai labai trūksta pinigy, ka
dangi tuos pinigus skolina 
bankieriai ant labai sunkių 
sąlygų, tai Chinijos republi
ka nenori skolinti pinigy iš 
užsienio.'

Dabar Los Angeles chinie
čiai padarė savo susirinkimą, 
kur tarėsi, kaip pagelbėti re
publikai. Jie sako, kad visi 
Amerikos chiniečiai turi už
sidėti tam tikru mokesčiu. 
Tame susirinkime chiniečiai 
sumetė $1.000.

Rado karliukų kaulus.
Colorado Springs, Colo.— 

i Netoli Florisant žemės gilu
moje rasta karliuky (mažų 
žmogučių) kaulai, itaula 
esą tokie smulkučiai, kac 
žmonės, kurie juos turėję, 
negalėjo būti augštesni 3 
pėdų

Neleidžia sufragistėms 
kalbėti.

Londonas, 23’liep.—Kuo
met Anglijos sufragistės įtai
sė didelę demonstraciją ant 
Finsbury Park, tuomet atėjo 
vyry gauja ir pradėjo viso
kiais būdais kliudyti motery 
susirinkimui. Galy gale ki
lo toksai sumišimas, kad mo
teris gavo išsiskirstyti.
Karališki turtai ant lici= 

tacijos.
Lisbona, Portugalija, lie

pos 24 d.—Daugybė perly ir 
kitų brangenybiy, kurie. pri
gulėjo karalienei Marijai- 
Pijai, močiutei buvusio kara
liaus Manuelio, dabar išsta
tyta ant licitacijos. Turtai 
apkainuoti ant $275,000.

Vargšė karaliaus močiutė! 
Ji nei nesapnavo apie tokias 
juodas dienas.
span i joj ruošiamasi 

revoliucijos.
Barcelona, liepos 24 

Ispanijoj laukiama didžiau
sių riaušių. Revoliucijos žmo
nės veikia daug daugiau, ne 
<aip ligišiol.

Barcelonoj buvo susirėmi
mas tarpe policijos ir minios, 
mri šaukė: “tegyvuoja res- 
oublika”. Demonstracijos 
ypatingai pasididino, kuo
met vienas anarchistas kėsi
nosi ant karalaitės Izabelės 
gyvybės. Ant mass mitin
go plevėsavo raudonos vėlia
vos ir buvo garsiai kalbama, 
<ad revoliucija bus dar šiais 
metais.

Greičiausis orlaivis.
Greičiausiu pasauly orlaiviu 

yra “Zeppelin III”. Jisai pri
guli Vokietijos karės depart
ments. Zeppelin priguli prie 

’tipo “dirižabliu”,tai yra sun
kiųjų orlaiviy.

Vadinami aeroplanai yra 
greitesni, bet iš dirižabliu 
Zeppelin III yra pirmutinis.

Sniegas vasarą.
Geneva, Šveicarija, liepos 

24 d.—Alpuose iškrito snie
go net per 8 colius. Keliau
ninkai, kurių čia daugybė iš 
viso svieto kraštų, turi dide
lę kliūtį savo pasilinksmini
muose. " .

Prūsų karalius bijosi į 
Šveicariją važiuoti.

Bėda Rusijos carui, bet ne
geriau ir Prūsy Viliui II. Ji
sai, žmogelis, rengiasi į sve
čius pas šveicarus ant rude- 
niniy Šveicarijos kariumenės 
manevry. Vienok Šveicari
jos valdžia pranešė Viliui, 
jog neturinti tiek atliekamy 
pinigy, kad samdyti detekty- 
vy gaujas. Lyginais taip
jau buvo, kuomet anais me
tais rūsy Mikė rengėsi į Ita-
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Žmonės į bažnyčią ne“ 
vaikščioja.

Berlynas, liepos 22 d.—Vo
kietijoje vis smarkiau judi
namas klausimas apie atski- 
rimą bažnyčios nuo valstijos. 
To reikalauja laisvamaniai ir 
socijalistai. Dabar to pradė
jo reikalauti ir kai-kųrie pro-

fesoriai. Mat, sako jie, kas 
iš to, žmonės visviena į baž
nyčią nevaikščioja.
Norėjo apkrikštyti pagoną

Tokio, 23 liepos.—Kuomet 
susirgo Japonijos mikado 
Mutsuchito, tuojaus į kara- 
iaus rūmą atbėgo krikščio

niu dvasiškijos atstovai, kad 
nors prieš mirtį prikalbinti 
karalių pasirūpinti dūšios iš- ! 
ganymu.

Bet nieko, nabagai, nepe
šė. :

✓ Anglija ginkluojasi.
Londonas, 24 liepos.—An

glijos jūros ministeris Chur- 
chil pareikalavo parlamente 
$5,000,000 laivynui padidinti. 
Pasak Churchiliaus, Anglijai 
gręsia didelis paojus iš vo
kiečiu pusės. Kadangi Vo
kietija taip smarkiai didina 
savo laivyną, tai ir Anglija 
turi nesigailėti pinigy.

Parlamentas tuoj sutiko 
išpildyti ministerio norą.

Chinijoje.
Prezidentas Juanas krei

pėsi prie tautiško susirinki
mo, melsdamas užlaikyti ra
mybę. Mat, daugelis atsto- 
vy nenori užsitikėti Juanu. 
Nekurie gi atstovai stačiai 
siūlo Juanui tapti vienaval- 
džiu, koleik neįsigyvendins 
Chinijoje tvarka.
Tarptautiškas kalnakasiu 

kongresas.
Amsterdam, Olandija, 23 

iepos.—Tarptautiškas kal
nakasiu kongresas atstovau
ja 1,2000,000 organizuotu 
darbininky. Ameriką atsto
vauja Walker. Jisai pasakė, 
kad paskutiniu dešimtmečiu 
Amerikoj žuvo nuo nelaimiy 
kasyklose 30,000 mainieriy 
ir 187,000 sunkiai sužeista.

Kongresas priėmė rezoliu
ciją, kurioj reikalauja, kad 
kasyklų inspektoriai būty 
paciy darbininky renkami ir 
valdžios apmokami ir kad jie 
gaiety, kuomet tik nori, kon
troliuoti kasyklas.

Japonijos darbininkai.
Japonijoj pradėjo smarkiai 

bruzdėti darbininky klesa. 
Kapitalistai labai nepakajingi 
Provincijoj Kamacusima kal
nakasiai išgriovė kasykly ofi
są. Tuoj aus buvo pašaukta 
kariumenė. Kilo sumišimas 
ir 50 žmoniy smarkiai sužeis
ta. Žandarai areštavo 9 dar
bininkus.

Karė.
Italai griežtai užginčija, 

būk ties Dardanelais žuvo 2 
kariški italų laivai.

Iš Tripolio generolas Fara 
praneša, jog jisai atakavo 
turkus ties Misratah. Kova 
tęsėsi 4 valandas. Italai pa
liko ant kovos lauko 19 žmo
nių negyvais, 87 kareiviai ga
vo sunkias žaizdas. Turkų 
nuostoliai nėra žinomi.

Naminiai Turkijos reikalai 
baisiausiame pairime. Alba
nijoje sukilimas auga. Tar
pe ministerių ir parlamento 
nėra sutarimo. Jaunaturkiais 
niekas nepasitiki. Bruzdė
jimas tarpe kariumenės au
ga. Buvo net pranešta, kad 
dalis kariumenės traukia ant 
Konstantinopoliaus, kad ap
skelbti republiką.

RUSIJOJ LIETUVOJ
Armėnų šventės.

Neseniai esame rašę, kaip 
tai arsenai Kaukaze apvaik
ščiojo vieno laikr. “Mšak” 
40 mėty sukaktuves. Dabar 
gi jie rengia kitas dvi didelias 
tautiškas šventes. Neužilgo 
sukaks 1500 mėty, kaip suma
nyta armeny abėcėlė arba 
raštas ir 400 mėty, kaip pa
sirodė pirma spausdinta ar- 
meny knyga—kalendorius.

Kiek kaštavo Dūma.
Laikraščiai išskaitė, kad 

Dūma per penkis metus kaš
tavo 13 milijony 925 tūkstan
čius rubliy. Viena valanda 
Dūmos darbo kaštavo 3 tūk. 
597 r.

Laikraščių baudimas.
Šią savaitę ypač daug nu

bausta laikraščiy. Vien tik 
vieną dieną Peterburge nu
bausta 3 laikraščiai 1500 r.— 
kiekvienas po]500 rubliy. Iš
viso gi per savaitę nubausta 
aikraščiy 2.700 rub.

Rinkimų belaukiant.
Pravoslavy dvasiškija la- 

oai uoliai rengiasi į ketvirto
sios Dūmos rinkimus. Vys
kupai įsakė žemesniems po
nams būtinai dalyvauti rin
kimuose, nes kitaip būsią la- 
3ai sunkiai baudžiami. Vi
sur stengtis pravesti Dūmon 
tik popus. Tokiu būdu ket
virtojoj Dūmoj turėsią susi
rinkti apie 200 popy atstovy. 
Tokios daugybė popy net pa
ti valdžia nusigando ir žada 
pasitarti, kas reikia 
kad Dūmon tiek popy 
vy nepatekty.

Senatikiai.
“B. V.” rašo, kad 

reikalų ministerija sutikusi 
leisti šiais metais Maskvoje 
senatikiy vyskupy soborą 
(suvažiavimą), tik su ta sąly
ga, kad tas suvažiavimas bū- 
ty pasibaigus 1812 m. jubilė- 
jaus iškilmei.

Rusų tautos spalvos.
Ministeriy taryba netru

kus svarstysianti klausimą, 
kokios turi būti Rusijos val
stybės spalvos. Tam tikra 
komisija nutarė, jog rūsy 
valstybės spalvos turėty būti 
ne raudonos -mėlynos baltos, 
kaip dabar, bet juodos gęl- 
tonos baltos.

Lietuvos tardyti.
Imper. archaiology komi

sija siunčia šią vasarą Šven- 
čioniy apskritin, Vilniaus g., 
Krakuvos akademijos narį- 
korespondentą L. Krzivickį 
jieškot archiologijos dalyky.

Kuomet susirinks IV 
Dūma.

Peterburgo laikraščiai pra
neša, kad susirinkti IV-jai 
Dūmai paskirta lapkričio 12 
dieną.

Vaikų kariumenė.
Vaiky kariumenės suvažia

vimas Peterburgan prasidės
> liepos 25 d. Laukiama bent 

8.500 vaiky kareiviy iš visos 
Rusijos.

Sachalinas.
Pramonininky kuopa pra

šo prekybos ministerijos leis
ti statyti Sachalino saloje 
uostą.

veikti, 
atsto-

vidaus

Lietuvos Socijaldemokra- 
tų Partijos konferencija.

(“Laisves” apžvalga).

Ilgą laiką tęsėsi apmirimas 
revoliucijiniame darbe Lietu
voj. Už tad juo smagiau pra
nešti apie gyvybės ženklus. 
Teisybė, ir juodžiausios reak
cijos dienose “socijalizmas” 
nebuvo išbrauktas iš gyveni
mo, bet Socijaldemokratų 
partija kaipir negyvavo. Da
bar ji atbudo.

“Laisvėn” atsiųsta proto
kolai L. S. D. P. konferencijos. 
Paduodame čia ištraukas.
Centro Komiteto atsišau

kimas.
“26, 27 ir 28 gegužio atsi

buvo LSDP, konferencija, 
kurią sušaukė Centro Komi
tetas.”

“Praslinko prieš mūsų akis 
liūdni paveikslai reakcijos 
viešpatavimo! Visu savo 
kontrrevoliucijiniu sunkumu 
ji užgulė ant Lietuvos prole
tariate ir ypatingai ant pir
mutinės jo sargybos Socijal
demokratų partijos. Reikė- 
ta susilaikyti išleidinėjus 
“Darbininkų Žodį” ir “Glos 
Robotniczy” (lenkų kalba). 
Areštai ir ištrėmimai suardė 
darbą. Liovėsi veikęs Cen
tro Komitetas. Vienas po ki
tu traukiasi nuo darbo inte
ligentai, kuriuos revoliucijos 
banga iškėlė visuomenės gy
venimo paviršin. Su tokiuo 
pat lengvumu tie inteligen
tai bėga nuo proletarijato, 
su kokiuo seniau priėjo ėjo.”

Bet paskui prasideda atbu
dimas, ypatingai šiuo pava
sariu .

Konferencijos nuomone.
Išklausiusi pranešimo Cen

tro Komiteto ir atstovų vie
tinių organizacijų, konferen
cija pripažino, kad ūpas bun
da ir senovė negali jau grįž
ti, ir kviečia partijos narius 
‘ ‘kuosmarkiausia varyti soci- 
jaldemokratišką darbą tarpe 
darbininkų minių.”

Konferencija pripažįsta, 
kad “dabartinė politiška si
stema (Rusijoj) remiasi ant 
vienyjimosi biurokratijos su 
dvarponiais ir stambiąja bur
žuazija.”

Valdžios politika žemės 
klausime tokia, jog norima 
atrasti Lietuvos sodžiuje sau 
talkininkų tarpe skambesnių 
ūkininkų. Bet, remdama sti
priuosius, valdžia ardo gero
vę mažažemių ir bežemių ir 
verčia juos- bėgti užrubežin 

 

ar Rusijos 'gilumom

Su pagelb£
ko valdžia gabena rusus ir 
tokiuo būdu tik didina “že
mės badą” tarpe vietinių 
žmonių.

Apie tai, kad darbininkų 
padėjimas visomis priemonė
mis persekiojamas, nereikia 
nei aiškinti.

Kas reikia daryti?
Todėl partija turi budinti 

klesinį susipratimą ir panau
jinti LSDP, organizacijas. 
Partija turi kėravoti politiš
koje ir ekonomiškoje kovoje.

Konferencija kviečia pą- 
naujinti nelegališkas (slap
tas) kuopeles. Tai ir labai 
svarbu. Reikale slaptos kuo-

• v • leci an-

pos turi eiti išvien su atviro
mis organizacijomis (apšvie- 
tos, prof esi jonalinėmis).

Partijos laikraščiai.
Konferencija pripažįsta la

bai didelę svarbą dėl laikraš
ti jos. Todėl nutarta išnaujo 
pradėti leisti legališką sa
vaitraštį ir nelegališkas 
“Partijos Žinias”.

Išleidinėti tam tikrus vie
nadienius raštus lietuviu ir 
lenkų kalbomis.

Gaila betgi, kad partija 
nepanaujina “Darbininkų 
Balso”. Su legališkais sa
vaitraščiais netoli tenu va
žiuosi.

Pinigai.
Kadangi reakcijos laikais 

išeiviai veik visai neremia 
partijos pinigiškai, kadangi 
iš priežasties suirutės parti
jos nariai veik visiškai liovė
si mokėję mėnesines,—konfe
rencija kviečia organizacijas 
sutvarkyti mokesčių mokėji
mą. Nariai turi mokėti ma«. 
žiausia po 10 kap. į mėnesį. 
Taip pat reikia išnaudoti vi
sas progas kasai didinti. Rei
kia rengti vakarėlius, pa
skaitas, spektaklius, geguži
nes ir tt. Reikia rinkti au
kų užsieniuose.

Rinkimai į IV Dūmą.
Partija dalyvauja rinki

muose į IV Dūmą. Ji savo 
veikimu blaško reakcijos de
besis ir liberalų (pirmeiviy) 
miglyną. Pirmykščiuose rin
kimuose (valsčiuose, mies
tuose) partija nesusideda su 
jokiomis kitomis organizaci
jomis (išėmus socijalistiškas). 
Gubernijos gi miestuose gali 
tartis su pirmeiviais, kad su
mušus reakcijonierius.

Partijos reikalavimai laike 
rinkimų (kaip ir visuomet)— 
1) republika ir autonomija 
dėl Lietuvos; 2) aštuoniy va
landų darbo diena; 3) nusi
kratymas dvarponių jungo.

Partija turi jau dabar pra
dėti tą darbą. Tverti kuo
pas, kur jų dar nėra, tartis 
su propagandistų būreliais, 
net atskirais žmonėmis.

Tai tokie nutarimai LSDP. 
Yra dar keli mažesni nutari
mai, bet dėl mūsų jie neturi 
svarbos. Šiaip ar taip kal
bant, atbudimas revoliuciji- 
nės dvasios visoj Rusijoj tu
rėjo atsiliepti ir Lietuvoj. 
Mūsų priedermė—kas kuom 
išsigali, remti tą revoliucijos 
darbą. L. P.

Mariampoles mergaičių „ 
progimnazija.

Šita įstaiga šiemet pabai- 
savo gyvavimo metus.

bkytojai 8, būtent: 4 lietu
viai ir viena lenkė—katali
kai, 3 rusai pravoslavai. įstai
gos direktorius kun. M. Gu-i 
staitis. Šiemet mokinių joje 
buvo 65; visos lietuvaitės. 
Progimnazijos pensijone šiais 
metais gyveno 20 mergaičių 
tų pačių mokytojų priežiūro
je—vedėjos p. M. Pečkaus- 
kaitės ir padėjėjos p. J. Kai- 
rūkštytės.

Šiemet pabaigė 4 klesas 4 
mokinės: Adelė Butauskiūtė, 
Akvilė Klebonaitė, Monika 
Starkevičiūtė ir Matilda Ži
linskaitė.

“Viltis”
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SPAUDOS BALSAI
Naujas laikraštis.

South Omaha, Neb. pradė
jo eiti naujas lietuviu laik
raštis “Vakaru Varpas”, ku
ris žada išeidinėti 2 kartu į 
mėnesį. Gaila, kad nieko ge
ro apie naująjį laikraštį pa
sakyti negalima. Atideda
mi kritiką ant toliaus, kuo
met labiaus paaiškės “Vak. 
Varpo” veidas, šiuo žygiu pa
sakysime tik laikraščio suma
nytojams, kad, norint leisti 
laikraštį, reikėtų bent rašy
bos pramokti. Nes šiaip da
roma gėda ne vien sau, bet 
tai visuomenei, ant kurios 
dirvos panašus laikraščiai iš
dygsta.

Chicagoje, po trijų mėne
siu pertraukos, pasirodė 
“Laisvoji Žmonija”, lietuviu - 
anarchistu mėnesinis laikraš
tis.

Išeivių iš Lietuvos reikalai.
Kauno kunigu laikraštis 

“Vienybė” praneša, kad 
Kauno lietuviai esą sumanė 
įsteigti Kaune išeiviu globos 
draugiją ir jau padavę tam 
tikrą prašymą valdžiai.

Vilniškės “Liet. Žinios” 
kviečia lietuvius steigti pa
našią draugiją išvien su kito
mis kaimyniškomis tautomis. 
Pradžia esanti jau padaryta, 
tai gyvuojantis Vilniuje biu
ras. Reikia, susidėjus su 
tuo biuru, įsteigti plačią 
draugiją su skyriais po visą 
Lietuvą.

Matomai, panašus ragini
mai galės įsikūnyti.

Prūsų lietuviai telkiasi į 
vieną sąjungą.

“Birutės” N28, matomai, 
tam tyčia susidariusi komisi
ja kviečia visas Prūsu Lietu
vos draugijas susitelkti į vie
ną bendrą susivienyjimą. Su
sivažiavimas paskirtas ant 11 
d. rugpjūčio. Argi sumany
tojai galvoja, kad tautiška 
idėja šiandien gali būti ce
mentu, kuris sujungtu ant 
ilgesnio laiko priešingus vie
nus kitiems gaivalus?

“Katalikas” vėl giria 
Rooseveltą.

Darbininkiški laikraščiai, 
kaip galėdami, stengiasi pa
rodyti žmonėms, kas per 
paukštis tasai Rooseveltas. 
Per aštuonis metus jisai sė
dėjo “Baltajam Name” ir nei 
pirštu nepakrutino, kad užsi
stojus už darbininkus. Bet 
tarpe lietuviu yra parsidavė
liu, kurie galvą guldo už suk- 
čius-politikierius. Chicagos 
“Katalikas”, tai uoliausias 
Roosevelto agentas. Patar
tume savo skaitytojams per
skaityti “Kataliko” N29 re
dakcijos straipsnį “Nauja 
politinė partija”. Tenais per 
akis meluojama, kad Ro
osevelto partija pasistatė 
savo tikslu “nevogk”. bas
kui sakoma, kad Roosevelto 
partija stoja už teisybę, bet 
ne uz dolerį.

Žmonių “Katalikas” nesu
vedžios. Ar jisai kalbės apie 
Rooseveltą, ar jisai užtars 
davatkas, visviena jo kailis 
nuogai kapitalistiškas, nepri
dengtas jokiu idėjiškumu.

Tarptautiška Paroda San 
Francisco ir lietuviai.
Amerikos lietuviu laikraš

tija tylomis praleido p. stud. 
Lubeno atsiliepimą. S. L. A. 
seimas atsisakė paremti p. 
Lubeno propoziją. Nesura
dęs prijautimo Amerikoje, p. 
L. kreipėsi į “Viltį”.

Keistas dalykas !Ar Didžio
joj Lietuvoj gali dauginus 
nusimanyti apie parodos’rei
kalus? # 5

.... . ’ h.........

Turėkime viltį!
. Kada žmonių, j u turtu ir 

gyvasčių valdonai nuolatos 
griebiasi vis nuožmesniu 
įrankiu, idant labiau išnau
doti darbininkus; kada tie 
valdonai, turėdami savo ran
kose ir produkciją ir produk
tus, nuolatos kelia produktu 
kainas, o darbininku-žmoniu 
uždarbi vis mažina, tada ne 
vienas iš pavergtųjų, nors 
jau buvęs ir dabar esantis ei
lėse kovotoju, nustoja vilties 
toliaus kovoti. Toks nusto- 
jimas vilties ir energijos ko
voje už gerovę yra begalo 
skaudus. Todėl mūsų jau 
susipratusieji ir kovojantieji 
draugai turėtu rimtai ir šal
tai žiūrėti į savo nuopelnus 
ir besilavinančios darbininku 
klesos galutiną prisiruošimą į 
kovą su savo priešais.

Šiandien, kada darbininku 
klesa tik rengiasi, organizuo
jasi į tikrąją kovą, t. y. pro
to kovą, kiekvienas vis 
labiau ir labiau išsiaiškina, 
patiria, ką jis gali jau šian
dien tik paviršutiniai prala- 
vintu protu, o ką jis galėtu, 
jeigu jo protas būtu daugiau 
išlavintas? Be abejonės, ga
lėtu netik permatyti savo 
priešu niekšystes, bet ir pa
naikinti jas. Jeigu taip, tai, 
kovojanti draugai, nereikia 
mums nustoti vilties, energi
jos, bet reikia stengtiesi, kad 
ta energija vis augtu pas 
mus.

Niekas negali žinoti, kas 
pas liaudį slepiasi, visgi drą
siai galima spėti, kad ne kas 
daugiau, kaip išsiliuosavimo 
idėja. Tą gali geriausiai 
mums -parodyti milžiniškas 
pirmeiviškos literatūros išsi- 
platinimas. O jeigu žmonės 
skaito, tai suprantama, kad 
visados su kokiu-nors siekiu.

Žinoma, žiūrint iš tobulini
mosi atžvilgio, męs lietuviai- 
darbininkai negalime lenkti- 
niuotis su kitu tautu darbinin
kais, bet męs lengvai galime 
pasivyti viso pasaulio proleta- 
rijatą. Juk pirmeivišku laik
raščiu męs turime pakakti
nai; knygeliu, gvildenančiu 
klesu kovą, irgi turime pusė
tinai. Tiktai mums reikia 
žmonių, kurie platintu dar
bininkams naudingą literatū
rą, t. y. įkalbinėtu skaityti 
pirmeiviškus laikraščius ir 
knygutes.

Labai gaila, kad didelė da
lis iš mūsų gabesniųjų drau
gu mano, jog lietuviai yra 
labai tamsus ir fanatizme (ži
noma, religiškame, ar patri- 
jotiškame) paskendę taip, 
kad net negalima juos lavin
ti ir organizuoti. .Teisybė, 
tarp lietuviu yra tamsiu, fa
natišku žmonių, ypač čia, 
Amerikoj. Bet kur tu tam- 
sunėliu nėra? Visur, tik vie
nur mažiau, kitur daugiau.

Šalip to, reikia atminti, 
kad buvo ir šiandien yra 
tamsiųjų gauja, tarpe kurios 
visada buvo ir yra būrelis 
šviesesniu.

Bet platinimas apšvietos 
visados reikalauja energiško 
darbo. Žinoma, tas darbas 
nepasilieka be vaisiu. Štai 
pats visai neseniai pradėjau 
šen-ten išvažiuoti su prakal
bomis ir tuo pačiu laiku už
rašinėti pirmeiviškus laikraš
čius. Kaip sutverti L. S. S. 
kuopeles, taip užrašinėti laik
raščius gan gerai sekėsi.

Labiausiai mane nustebino 
De Kalb’o, III. lietuviai. Mat, 
šio miestelio lietuviai yra to
li pralenkę net didelius mies
tus, ypač tokius, kaip Chica
go ir Brooklyn, ką taip “be 
jokios sarmatos” moka pasi
girti savo klerikališkai-tau- 
tiškais laikraščiais ir darbais. 
Kitur, jeigu tik randasi dau
giau lietuviu, tai tuoj yra 
tveriama parapija, paskui 
bažnyčia, na, ir šalia jos kar- 
čiama. De Kalb’oj visai ki

taip. Nes čia gyvenanti lie
tuviai pirmiausia sutvėrė 
bendrovę (kooperaciją);išsta
tė gražu namą, kuriame už
dėjo puikią valgomu daiktu 
krautuvę ir ant viršaus ran
dasi didelė svetainė. Koope
racijos arba bendrovės krau
tuvė yra gana pagirtina, nes 
užlaikoma labai švariai. Sve
tainė taip-pat gana puiki. 
Mažuose miesteliuose tik vie
ną taip didelę ir atsakančią 
svetainę užtikau.

Žmonės beveik visi yra 
laisvi. Tokiu laikraščiu, kaip 
“Draugas” mačiau tik vieną 
numerį, o “Žvaigždės” nei 
vienos nemačiau, Užtai pir
meivišku laikraščiu kiekvie
noj stuboj užtikau net po ke
lis. Pats užrašiau “Laisvę” 
14, “Dilgėlės” 4, “Keleivį” 
2, “Darb. Viltį” 2 ir “Lais
vąją Mintį” 2. Susitvėrė L. 
S. S. kuopa iš 45sąnariu. Tai
gi man pasisekė praplatinti 
pirmeivišku laikraščiu net 69 
1 egz. Bet ar tik tiek laikraš
čiu pareis į De Kalb’ą? Ne, 
kelis sykius daugiau ju pa
reina, nes beveik kiekvienoj 
stuboj užtikau “Kel.”

Net smagu, kad atžaga- 
reivišku laikraščiu, kaip “V. 
Liet.” vos vieną temačiau.

St. Charles lietuviai taipgi 
yra pagirtini, mat, čia baž
nyčios irgi nėra. Čia užra
šiau “Laisvės” 14 egz., “Ke
leivio” 3 egz., “Darb. Viltį” 
egz., “Dilg.” 1 egz. ir “L. 
M.” 1 egz. L.S.S. kuopa su
sitvėrė iš 10 sąnariu. Taigi 
pirmeivišku laikraščiu čia pa
sisekė praplatinti net 32. O 
nereik abejoti, kad ju po ke
lis sykius daugiau čia parei
na, nes kiekvienoj stuboj už
tikau po kelis.

Su Aurora’os lietuviais jau 
kas kita. Čia radau žmonių, 
kuriuos galima pavadint,pra
silavinusiais žmonėmis tik 
kelias familijas; kiti žmone- 
liai perdaug alaus siurbia. 
Stebėtina, kad labai katali
kiškai elgiasi, nes kaip nuei
ni į stubą, tai prašo ‘ daikraš- 
tį duok, ar užrašyk su šven
tomis evangelijomis” (ju žo
džiai). Jeigu pasiūlai “Lais
vę” ar “Kel.”, tai šoka mušt. 
Čia užrašiau “Laisvės” 6 
egz. ir “Kel.” 3 egz.

Batavia’oj gyvena lietuviu 
pusėtinas būrelis. Čia ir yra 
fanatiku, bet, kad mažiau 
geria, tai vis geresni žmonės, 
negu Aurora’oj. Čia užra
šiau ^tik 3 egz. “Laisvės”. 
Sulyginus su pirmiaus minė
tais miesčiukais, tai mažai, 
bet pasakysiu tą, kad čia yra 
lietuvių daug mažiau ir be
veik visi turi užsirašę pir
meiviškus laikraščius.

Taigi dirbantieji draugai! 
Jeigu męs nesitikėtume iš 
kitu, jeigu nepaliktume dar
bą kitiems, bet patįs jį imtu
me ir atliktume, aš tikiu, 
kad nuveiktume didelį dar
bą, t. y. parody tume paverg- 
tajai liaudžiai, kaip pasiliuo- 
ti iš dabartinės vergijos.

K. šeštokas.

Kaip aš apsivedžiau?
(Monologas)

' Metas po mėty, jau neku
rie pradėjo ir senberniu ma
ne vadinti, net, tarpais, pa
mišimu: ir koks-gi po vel
niais vienam do gyvenimas... 
Pareinu iš sunkaus darbo ne
va namo, visi nosis suraukia, 
it vyžas, ir laukia progos tik 
išjuokti. Nusiprausiu, alka
nas, kaip šuva, paprašau gas- 
padinės: Misiuke, aš jau no- 
rėčia vakarienės?—“Tai kad 
nieko vakar neparnešiau”, 
atsako jinai. Ką dabar dary
si... pasiimi duonos, nebal
tintos kavos, kurią negali at
skirti nuo arbatos—veidą sa
vo matai, ir būtu gerai, kad 
nematytum, kaip ženočius 
valgo šviežią, apkepin
tą su prismokais mėsą, kad 
man net dabar seilės bėga 
(apsilaižo). A! su viskuo kaip 
nebūty, ale šventu ar nedir
bamu dienu rytais negali at
sikelti .. x visokios mislįs... rai- 
vuliai ima... Visas, kaip iš 
kaulo... (trumpa pauza). Tai 

tik ženotiems gerai... (suner- 
vuotas vaikščioja). Net man 
dabar nei šis, nei tas... Au
sim karšta...

Pamisliu sau, pėdę mokes
tį, antrą, trečią gausiu, ir 
žūt-būt—ženysiuosi. Gavęs 
mokestį, kur tau! Reikia 
karčemninkui užmokėti, dar 
savo draugams, kurie nega
vo mokesties, užfundiju; pa
reinu namo kaip-tik smagus, 
po vakarienei reikia vėl išei
ti, juk pėdė. Ant rytojaus 
pabundu apie septynęs. Ak! 
ką čia visada žmogus dirbsi, 
galvą skauda, kaip tik pake
li, juk reikia atsipagiriot, 
priegtam užsimoki gaspadi- 
nei, į krautuvę,—lieka apie 
porą doleriu. Ar- gi su tais 
ženysiesi? Prageri ant piktu
mo visus, tai daugiau nerū
pi... Taip vis rengiausi ir vis 
taip atsitiko.

Vieną sykį sueinu karčia- 
moj brolį Marės - senmerges, 
grinorkos, storos, raupuotos; 
jis man užfundijo ir sako: 
“Ženykis po velniais! Juk 
kas-gįiš tavęs dabar išeina? 
Matai pats, nė žmogus, nė 
ožys, ne pakartas, nė paleis
tas—pati tai nors apvalys”. 
Well, tas nieko būtu, ale kad 
pinigu neturiu. “Ką tu pai
sai ant pinigu, Dievas davė 
dantis, duos ir duoną”. Že- 
nytis, bet su kuom?... Aršu 
ožka?

—“Nugi su Mery”.— Su 
kokia Mery?

-—“Lyg tu nežinai mano 
sesers”? Tai, tai, kad.,.. Išsi
žiojau aš, bet jis mane per
traukė. “Ką tu čia! Gerk 
alaus!” Jis mane vis vertė 
gerti ir sakė apženysiąs, vie
nok aš Merės nenorėjau, ale 
ir atsakyt jam nedrįsau. 
Tuomet jis sako: “Aš nedė- 
lioj paimsiu bačkutę, atsive
siu seserį, pašoksim, pauž- 
šim, pagersim, ar ne? Tik tu 
nesisąkyk, kad nesiženiji, 
jeigu kas klaustu, tai rėžkie: 
ką man, paršai, visi giliuo- 
jat! Aš jaunikis!”

Atsakiau orait, bet misliu: 
tu manęs vistiek neprigausi, 
nors dėl pramogos galiu bai- 
kaut. Na, ir ką jūs mislijat 
su aitvaru? Nuėjo be mano 
žinios, išėmė laisnį, padavė 
ant syk visus užsakus, o man 
nedavė per 3 dienas ir naktis 
išsipagiriot. Būdavo: parė
kausiu, padainuosiu ir mie
gu, bet bjaurybės mane gir
tą nuveža nakčia pas kunigą, 
tam gerai užmokėta, ir su- 
vinčiavota.

Pabundu panedėho rytą. 
Ugi guli šalę manęs su ilgais 
plaukais... “Kas čia dabar?” 
surikau. “Tai aš, Jonuti, 
ko rėki, kibą apsisapnavai?” 
atsakė ilgaplaukė. “Na tai 
ko tu čia?”—“Juk tik mudu 
ženoti,” atsakė jinai. Tuo 
tarpu, užklodė pasislinko, žiū
riu, marškiniai balti-ploni, su 
mezginiais, krūtinė pravira... 
Širdis mano pradėjo taksėti, 
ištarmė sunkytis, pamisliau: 
ko čia man bartis, kad dau
giau nieko nėra; kibą aš dur
nas... ypač pagiriomis... Ap
sidairiau, pasiklausiau, ty
ku... Sakau: “Tai all right, 
kad ženoti....”

Daugiau jau nesakysiu, 
kaip ten buvo. Tik kad mie
gojau, tai miegojau, kaip iš
vystytas, per visą mielą die
nelę. Vakare atsikėliau, ji 
ateina su šnapsu ir sako: “O 
ką, dieduk, kaip išmiegojai?” 
Misliu sau, kad baikos, tai 
baikos, sakau: “gerai? bobu
te.” Bet atėjęs kaimynas 
klausia: “O kaip ženotam?” 
Misliu, argi pasiuto! kibą 
per langą turėjo matyti...

Vienok ir svetimi tą atkar
tojo. Aš bandžiau gintis, 
teisintis (juk sarmata), ant 
galo ir užpykau. “Ką jūs, 
rup....! mane ant juoko lai
kot!” ir tt. Tada atkiša man 
popieras su pečėčiais, bet aš, 
skaityt nemokėdamas, neti
kėjau. Nubėgau pas kuni
gą net uždusęs, bet tas atsa
kė, kad vakar davęs man šliū- 
bą, ir da bepročiu išvadino...

Ir taip mane, nabagą, ap- 
ženijo. k ■ ■ širšinas.

JĖZAUS DRAUGI JA 
ARBA JĖZUITAI.

Kas jie per vieni ir kaip jie bažnyčią gelbėjo.
’ Sulietuvino J. Kelmutis.

Kaip uola,stovėjo “šventoji” kataliku 
bažnyčia viduriniuose amžiuose. Rodėsi, 
kad tos galybės jokia žemės spėka negalės 
apveikti.

Vienok ir kataliku bažnyčiai išaušo 
juodos dienos. Įvairus “eretikai”, įvai
rus reformatoriai savo nenuoalsia kritika 
griovė “neklaidingos” bažnyčios pamatus. 
Išpradžiu tai buvo atskiri žmonės ir su 
jais lengva buvo apsidirbti, bet šešiolik
tame amžyje I kovą stojo ištisos tautos. 
Liuteronai, kalvinistai, hugenotai (Pran
cūzijoje) patraukė ištisais pulkais prieš 
popiežiaus, vyskupu ir klioštoriu galybę. 
Kova tęsėsi ilgai. Kataliku bažnyčia ne
teko daugelio šalių ir beveik visur atsira
do gaivalu, kurie ardė šv. Petro uždėtą 
fundamentą. Tuomet kataliku bažnyčia 
suskato ginti savo galę ir garbę. Pirmoje 
eilėje kataliku-kovotoju stojo garsus jė
zuitai, kurie sutvėrė vadinamą “Jėzaus 
draugiją”. Ištisus amžius varė ir tebeva
ro dar savo smarkią agitaciją jėzuitu drau
gija. Daugelį kraštu jie sugrąžino popiežiui 
ir visupirm Lietuvą. Ko -ko, bet drąsos, 
atsidavimo, sumanumo jėzuitams nieka
dos netrūkdavo. Jie panaudodavo nors ir 
nešvariausius įrankius, by tik tai ėjo baž
nyčios naudai.

Apie ordeną tėvu jėzuitu męs čia ir 
pakalbėsime. Medžiagą semsime iš slap
tu draugijos įstatu, kurie išpradžiu buvo 
perrašinėjami, o paskui perspauzdinti Pra- 
goj ir Paryžiuj 1661 metais. Tai taip va
dinami “Monita Secreta”. Vadinasi, męs 
naudosimės iš pačiu jėzuitu raštu ir nie
kas negalės pasakyti, kad męs naudoja
mės iš bedievišku šaltiniu.

Tuos įstatymus sutvarkysime savotiš
kai, kad jie būtu lengviau suprantami, ge
riau prieinami.

I.
Tylėti ir užlaikyti didžiausią slaptybę 

—tai pirmas Jėzaus draugijos įstatymas. 
Jėzuitu ordenas (draugija) buvo kaipir 
konspiratyviška (slapta^ organizacija pa
čioje kataliku bažnyčioje. Perdėtiniai tu
ri užžiūrėti, kad pašaliniai žmonės visiš
kai nežinotu, kaip sutvarkyta ir kaip ve
dama pati brolija. Užtad, kas žino visas 
jėzuitu slaptybes, turi duoti prisiegą, jog 
niekam apie tai neprasitars. Jėzuitas ne
galįs pereiti į kitą katalikišką ordeną, vis 
dėlei tos pačios slaptybės užlaikymo.

Jeigu tie slapti įstatymai, dieve gink, 
pakliūtu į svetimas rankas, tuomet kiek
vienas jėzuitas turi išsižadėti juos matęs 
ir sulyg ju elgęsis.

Dėl parodos, dėl svieto akiu jėzuitai 
turėję dar kitus, viešus įstatus (konstitu
ciją). Tuosius įstatus jie neslėpdavo. Bet 
pamatan ju veikimo buvo pradėta slapta 
konstitucija.

Pirmiausias uždavinys tėvu jėzuitu 
buvo—įlįsti visur, pradedant nuo karalių 
rūmu iki bėdiniausios bakūžėlės. Veikti 
stropiai ir atsargiai, reikale nusileisti, kad 
paskui visiškai laimėti. Dėlto ir sakoma 
ant žmogaus; “tu kytras, kaip jėzuitas”. 
Jėzuitizmas—tai lygir visviena ką veid
mainystė, negraži diplomatija. Visur rei
kėdavo rodyti didžiausią vargingumą, bet 
uoliai rūpinties įgyti daugiaus turtu. Vie
nas iš įstatu skelbia: “išpradžiu mūsiškiai 
lai saugojasi supirkinėję žemes. Jeigu gi 
pavyktu pigiai nupirkti, lai užrašo žemę 
ant kito vardo, bet tik tokio žmogaus, ku
ris bus ištikimas ir tylės.” Tuomet sun
ku buvo sužinoti, kiek turtu turi, ir jokia 
kontrolė Jėzaus draugijai negalėjo būti 
baisi. Net patįs jėzuitai neprivalėjo žino
ti apie brolijos turtus. Tai turėdavo ži
noti tik viršininkai. Rymo gi kasą, tai 
yra vyriausią kasą, globojo pirmiausias 
draugijos žmogus, generolu vadinamas. 
Jėzuitams buvo liepta: “mūsiškiai ir iš 
sakyklos ir privatiškuose pašnekesiuose 
privalo skelbti, jog atėję mokyti vaiku ir 
pagelbėti žmonėms ir darą tai be jokio 
atlyginimo.”

Dabar jūs suprantate, kaip jėzuitams 
rūpėjo turtai. Jie puikiai suprato, kad be 
pinigo žmogus, ar draugija—tai tik nie
kai. Todėl jiems visados rūpėdavo įgyti 
užsitikėjimą pas šio pasaulio didžiūnus, 
karalius, grafus, kunigaikščius. Įstaty
mas stačiai sako: “męs turime įtempti vi
sas jiegas, kad visur ir visados užponavo- 
ti ausis ir jausmus karalių ir tu žmonių, 
kurie juos apsupa. Niekas teneišdrįsta 
prieš mus išstoti. Atbulai, visi turi nuo 
mūs prigulėti.”

Bet kokiu būdu įgijus karalių įsitikė- 
jimą? Jėzuitai štai ką ant to atsako: “rei
kia paslėpti peiktinus karalių darbus.” 
Jeigu karalius žinos, kad reikale jėzuitai 
išgarsins peiktinus jo darbus, jisai jau ju 
bijosis ir nestos atviron kovon. Taip pat 
jėzuitai turi padėti karaliui, jeigu tasai 
norėtu apsivesti su artima gimine. Tuo
met reikia priduoti jam drąsos ir pasirū
pinti per popiežių, kad visa tai būtu lei
stina.

Kuomet tokiais keliais jėzuitai įlisda- 
vo net į šeimynišką karališkos poros gy
venimą, tuomet jinai buvo, kaip žuvis 
tinkle, arba fnusė voro pinklėse.

Ir išties, jėzuitai buvo visados labai 
galingi prie dvaru Ispanijos karalių, gana 
tankiai pas francūzu, austrijiečiu ir lenku 
karalius. Netgi vienu tarpu turėjo žymią 
įtekmę pas Rusijos carus, ypač Povylo I 
laikais.

Jėzuitams buvo liepiama kišties į val
stijos dalykus. Reikale jie užstodavo tai 
vieną, tai kitą pusę. Bet visuomet tai 
darydavo atsargiai,kad prireikus galėtu iš
sisukti iš painaties. Padėkime, kuomet 
jiems pavyko įsigauti Chinijoje ir jau dau
gelis didžiūnu virto katalikais, tuomet jė
zuitu priešai parašė popiežiui skundą, kad 
jėzuitai pažemino katalikystę. Dalykas 
buvo tame. Jėzuitai suprato, kad senąją 
Chinu religiją negalima išrauti su šakni
mis. Tuomet jie paliko tūlas senovės ap
eigas, pritaikinę jas prie katalikybės, už
tai jie buvo apskusti, bet, kaip ir visados, 
mokėjo puikiai išsisukti.

Nuo Ispanijos karaliaus jėzuitai gavo 
po savo globa netaisą šalį, tai buvo Pietų 
Amerikos Paragvajus. Tą šalį jie valdė 
pusantro šimto metu. Pripratino lauki
nius indijonus prie sunkiausiu darbu ir sė
mė iš to labai didelį pelną. Dar ir dabar 
nekurie kunigai skelbia, kad ten jėzuitai 
įtaisė rojų ant žemės! Vienok tai buvo 
rojus dėl jėzuitu ir pekla dėl vargdieniu. 
Nebuvo lygybės turtuose, bet buvo lygy
bė ubagystėje.

Bet grįžkime dar prie karalių. Jėzui
tai turėdavo ryšius net su tarnais, kad iš
tyrus slaptą ponu gyvenimą. Dabar taip 
elgiasi laikraščiu reporteriai. Bet jėzui
tai buvo vyrais, kurie pereidavo ir ameri
konišką sumanumą.

Išpažintis—tai buvo ginklas, kuriuo 
visuomet naudojosi jėzuitai. Čia jie steng
davosi išstumti visu kitu brolijų kunigus. 
Mat, šie persiaurai žiūrėjo į išpažinties 
dorą. Jėzuitai gi mokėjo naudotis išpa
žinties slaptybėmis. Tuomet jie sakyda
vo: viskas galima dėl didesnės Dievo gar
bės. Žinoma, išpažinties ginklas labiau
sia tiko moterų širdims užkovoti.

Vienas iš slaptu įstatu skamba: “rei
kia duoti suprasti, kad jėzuitai gali atleis
ti tokius griekus, kokiu kiti kunigai ne
gali atleisti. Reikia duoti suprasti, kad 
jėzuitai gali duoti išrišimą nuo pasninku, 
nuo skolų, kurias reikia užmokėti, nuo 
sunkenybių sueinant poron ir tt.”

Žmones, kurie jėzuitams rodo gerą 
širdį, reikia, kaip įmanant, girti, visuo
met jiems padėti, visuomet kelti juos į pa
dangę. “Tokius žmones reikia kviesti 
ant pamokslu, ant prakalbu ir deklamaci
jų, reikia jie išaugštinti eilėmis. Netgi, 
jei pasirodytu reikalas, reikia kelti jiems 
vaišes.”

Apskritai kalbant, jėzuitai visuomet 
stengdavosi gražumu nuveikti savo prie
šus ir padaryti juos savo draugais. Tik
tai tuomet, kuomet jau kitokios išeigos 
nebūdavo, jėzuitai stodavo į kovą. Nau
dodamiesi savo turtais, savo įtekmėmis, 
turėdami savo pritarėjus visur, jėzuitai 
gana lengvai nuveikdavo savo priešus.

(Toliau bus).

Bus gadyne...
Bus gadynė, kada saulė 
Turčiams šviest nustos, 
Nelydės ju žingsniu laimė, 
Turtai nebujos.

Tada žmonės bus laimingi, 
Viens kitą mylės, 
O turtuoliai, lyg apuokai, 
Šviesos neregės.

Tuomet aukso ir sidabro 
Matyt negalės, 
Ir ant vargšo darbininko 
Sprando nesėdės.

Tas, kas dirba, bps galingas 
Lygiai, kaip Samsonš, 
Męilus visiems ir meilingas 
Pats sau bus valdons.

Gonis.

Mattel
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?giŲ vartojimo. Ju< 
Jojantis galima aiš-

šeimynoj vestuves. Tai net 
nesmagu buvo nuo sveti m- 
taučiŲ. Spiegė, šaukė, rė
kavo įvairiais balsais.

Ar tai gerai? K.

RED. ATSAKYMAI.
M. AKELAIČIUI.-*-Jūsy koresp.tilps 

kitame “Laisvės“ N-ry.
J. JAKSčlUl (Brightone).—Pirmoji 

netilpo.
MAŽAJAI ONUTEI (Athol, Mass.) 

-—Neblogai nurašote. Tilps.
ŠVENTAKUPR1UI (Elizabeth,N.J.) 

—Į korespondencijas netinka. Nesu
prantama, apie ką ten kalbama, 
vienas skaitytojas nesupras.

Korespondencijos
Lietuviu Tautiškas namas

Montello, Mass. Jau 
dveji metai, kaip pradėjo 
rinkti aukas statymui tautiš
kos svetainės. Jau skiepas 
iškastas, tik reikia žengti to
lyn. Dabar per vasarą apė
mė vietą, arba daržą, pada
rė grindis dėl pikniku, kuriu 
rengia daugiausia naudai 
tautiško namo. Birželio 22 
d. buvo surengtas piknikas 
dėl naudos tautiško namo, 
muzikantai griežė už dyka. 
Už tai ištariame širdingą 
ačiū.

Liepos 7 d. buvo surengtas 
piknikas lietuviu New Bed
ford, Mass. Buvo nuvažia
vęs kolektuoti A. Šukys. 
Nors New Bedford’e nedaug 
lietuviu, bet visi prijautė mū
sų užmanymui ir beveik visi 
aukavo. Atsisakė tik vienas 
P. Montvidas. Tasai vyras 
ne tik ką pats nedavė, bet 
dar ir kitus atkalbinėjo, kad 
neduotu. Išviso surinkta per 
taip trumpą laiką $39.00.

Už prijautimą tariame 
New Bedfordo lietuviams šir
dingą ačiū.

Raštininkas L. T. N.
Ant. M. Laučka.

Petrenų dirbėjų streikas.
Cleveland, Ohio, 16 

d. liepos 150 petrenu dirbėju 
(unijistu) išėjo ant streiko, 
reikalaudami minimum mo- 
kesties 47Ac. ant vai. Darb
daviai nenori nusileisti. Pir
ma vidutinė mokestis buvo 
44c. ant vai.

L. S. S. 3 kuopa rengia 
prakalbas ant 28 d. liepos. 
Kalbėtoju bus drg. F. J. Ba- 
gočius. Prakalbos prasidės 
6:30 vai., nedėlios vakare, J. 
Popovičiaus svetainėj, 2593 
St. Clair avė.

Moterišku sijonu siuvėju 
streikas neįvyks todėl, kad 
darbininkai labai suvargę 
nuo pereitu metu. Mat, pe
reitais metais streikavo 5000 
siuvėju per 15 savaičių. 
Streiko pasekmės apskaitliuo 
jama, jog lėšavo $2000.000.

V. Geibis.
Rochester, N. Y.

Iš šito miesto suvis nesi
mato “Laisvėje” jokiu kores
pondencijų. Jau rodos, kad 
čia tokiu žmonių nei nėra, 
kad galėtu parašyti šį bei tą.

Neseniai “Katalike” teko 
skaityti p. Rickio korespon
denciją iš šito miesto. Jisai 
toje savo korespondencijoje 
taip meluoja, kad net pikta 
skaityti tokias žinutes. Iš
girta šitas miestas, o teisybė 
paslėpta. Rašo, būk čion 
taip gerai, kad nėra kitur 
taip. O tuom tarpu, čion yra 
darbininku klesai labai sun
ku gyvent, kad dar daug 
sunkiau, negu kituose Ame
rikos miestuose. Brangumas 
viršija ir New Yorką, o už
darbiai maži.

Vaikams lyg kad uždraus
ta dirbti iki metu (nors ikva- 
liai tokiu vaiku dirba). Tė
vas,' neįstengia išmaitint 
savo šeimyną su $8.00—$9.00 
į savaitę, turi ir jo moteris 
eiti dirbti. Dauguma moterų 
atsisako net kūdikius gimdy
ti, o eina į dirbtuvę.

Kiek aš patyriau; tai jo
kios laimės čionai darbinin
kams nesimato šitam mieste. 
Gal tik kokiems sukčiams, 
namu savininkams čion yra 
rojus, kurie randas lupa kuo- 
didžiausias. Už 2—3 kamba
rius moka į savaitę 4—5 dol.

Čion darbas labai sunku 
gauti, nes bedarbiu pilna. Ir 
dar be paliūdyjimo suvis ne
gausi. Visur patyrimo rei
kalauja. Nekuriuose dirbtu
vėse čia baisiai yra išnaudo
jami darbininkai. O p. Ric-

kis, mat, rašo, kad labai yra 
gerai. Jis visai neatkreipia 
atydos ant to, kad suaugęs 
turi dirbti, nekuriose dirb-. 
tuvėse, už $1.25 dešimts va
landų. Darbininkas.

Norwood, Mass.
Susitvėrus čia parapijai, 

nekurie parapijonai pradėjo 
jau viešai griešyti. • Taip ne
seniai vienas parapijonas pa
traukė teisman tūlą vaikiną 
už pavadinimą sportu ir pa
tarimą žmoniškiaus užlaikyti 
savo šeimyną. Bet tuščias 
darbas ant tuščio ir išėjo. 
Mat, griešno žmogaus nei 
Dievas neklauso. Kiti tos 
rūšies griešninkai, kaip tai p. 
p. Kelmelis, Letunėlis ir ki
ti, dar nesant parapijos, jau 
užsiėmė davatkų darbeliais, 
tai yra plėšė žmogui garbę. 
Taip, minėti davatkinai jau 
keliatą kartu apšmeižė M. 
Šergalį, išvadindami jį 
girtuokliu. Man rodosi, 
kad M. Š. ne dėl teisy
bės taip apšauktas, bet to
dėl, kad esąs socijalistas ir 
darbininku draugas. “Drau
ge” p. Letunėlis džiaugiasi, 
kad M. Š. išvarė iš darbo ir 
priduria dar, jog M. Š. bijo
si, kad nereiktu kraustytis iš 
Norwoodo, todėl pradėjo lan
kyti bažnyčią, kurią pirmiau 
keikė. Žinoma, čia nėra tei
sybės nei per aguonos grūdą. 
Betgi “Draugo” korespon
dentui nereiktu užmiršti, jog 
tiktai dvasiškija mėto pra
keikimus. Ir patsai Kristus 
ne tik ką keikė, bet pakėlė 
riaušes Jeruzolimo bažnyčio
je. Aš.

Hyde Park, Mass.
18 liepos buvo surengtos 

prakalbos ant lauko L W.W. 
Kalbėjo Elizabeth Gurley 
Flynn. Plakatai buvo gerai 
išplatinti, vienok lietus išvai
kė visus namo, o kuomet pri
buvo kalbėtojas, tai mažai 
jau beliko. Kapitalistai iš 
to turi daug džiaugsmo.

P. S. Darbai eina gerai. 
Mašinų išdirbystėse amatnin- 
kas gali gauti gerą darbą. 
Mokestis nuo $2.50 iki $4.00. 
Neužilgo atidarys dar vieną 
naują fabriką.

Lietuviu yra apie 300.
L. Grikštas.

Atsidangino pas mus K. 
S. padauža, netgi apsiginkla
vęs. Žinoma, tokia buvo jo 
ir šneka, kaip - tik užmušiau, 
atėmiau pinigus ir 1.1. Šven- 
takupriai tuojaus ir, prilipo, 
nes davė atsigerti.

Liepos 10 d., pasiėmęs ke
lis šventakuprius, nuėjo į pa
leistuvystės namus ir ten ta
po suareštuoti.' Vienam pa
vyko pasislėpti, o kitu du pa
tupdė. 15 d. liep. buvos teis
mas: Galijotas norėjo pa
bėgti, bet taip prisigėrė, jog 
vėl tapo suareštuotas. Buvo 
teismas ir nabagas gavo tris 
mėnesius.

Patarčiau tiems žmonėms 
gauti geresnius draugus, nes 
toki draugai greitai iš kelio 
išveda. Troy’iečiai nelabai 
mėgsta skaityti laikraščius. 
Tame ir priežastis to neapsi- 
švietimo.

Darbai eina gana gerai. 
Nesunku ir darbas gauti. 
Dabar West Troy stato mil
žinišką dirbtuvę. Kalba, kad 
ten dirbs 15.000 žmonių.

Dir-dir.

LAISVE

Iš “BOSTON AMERICAN“

Revoliucijonieriaus die
nynas.

1904 m.: revoliucijonierius 
dainuoja: “tik raudoną vėlu- 
ką iškelsim ir nulaužysim ca
rui ragus”.

1905 m.: Pasistiepęs, kum- 
ščias sugniaužęs, 
“Męs laukiame!”

Pirmas kunigas: “Ko jis 
taip nekantriai laukia? Man 
net baisu”.

Antras kun.: “Karštuoliu 
nesibaiminu. Užtiesą, užtie- 
są sakau jums, liks ištikimu 
bažnyčios sūnumi”.

Revoliucijonierius: “Aha, 
ilgaskverniai, apmokami caro 
šnipai, laukiame galo jūsų 
viešpatavimui!”

1906-7 m.: “Męs laukiame 
socijališkos tvarkos, nes arti 
jau”. Kunigai nuliūdę.

1908 m. (pusbalsiai): “Męs 
laukiame!” Kunigas į kunigą 
mirkčioja.

1909 m. (maldingai): “Męs 
laukiame”.

Kunigas: “Turbūt, pagel- 
bos”.

1910 m.: “Męs laukiame, ra
mybės! Šalin revoliucija ir 
visokia prievarta”.

1911 m. (metavodamas): 
“Laukiu”...

Kun.: “Sūneli,ko taip ilgai 
lauki”?

Revol.:“Jūsu atleidimo”...
J. Rėdą.

Nuėjau į storą, nusipirkau 
už 10 c. kepalą juodos duo
nos ir galioną acto. Parsi
nešęs namo, perpjoviau ke
palą pusiau, actą supyliau į 
statinę ir užmerkiau duoną. 
Už paros laiko išėmiau tuos 
du puskepaliu duonos ir, už
movęs juos ant savo kojy,at
siguliau.

Nugi kas atsitiko? Rytą 
atsikėliau ir greit traukiau 
šalin duoną ir drauge nu
traukiau abi kojy pėdas.

Na, dabar duokite rodą, 
ką aš turiu daryti, kad atau
ginti naujas pėdas. Juk aš 
jokiu būdu negaliu vaikščio
ti, kaip ant kočėlu. Kitaip 
aš protestuoju prieš j ūsų 
laikraštį ir kreipsiuosi į teis
mą. 9999.

Garnys atneša ant svieto naują politišką partiją. Tai esanti pulkininko Roosevelto 
partija, kuris, per aštuonis metus prezidentaudamas, nieko gero žmonėms nepadarė. 
Dabar jisai vėl skverbiasi į prezidentus. Roosevelto veidmainystę visi pažįsta ir niekas 
iš darbo žmonių už jį nebalsuos. Iš lietuviu Rooseveltą užstoja laikraštis “Katalikas”. 
Bet tai juk kapitalistu bernai.

Yra čia ir piknikams tam 
tyčia pavesta vieta. Vienok 
tuomet nereiktu vartoti svai
ginančiu gėrimu. Bet 
mūsų Amerikos lietuviai apie 
tai kitaip mano. J. J-šas.

Įsipyko kunigas.
Montello, Mass. Kad 

įsipyko, tai įsipyko monte- 
liečiams kun. Dragunavičius. 
Liepos 5 d. atsibuvo parapi
jos susirinkimas. Nutarė ku
nigui ir vargonininkui algos 
nemokėti nuo 15 d. liepos. 
Išrinko komitetą dėl prašali- 
nimo. Komitetas pranešė ku
nigui ir vargonininkui, kad 
algos nemokės nuo 15 liepos 
ir liepė kraustytis. Paskir
tas laikas jau prabėgo, o ku
nigas vis nenori kraustytis. 
Matomai, jiedu laukia, kol 
išneš, kaip kralikus iš kopus-

St. Charles, 111.
Šiuom laiku pas mus dar

bai pusėtinai slenka, kad ir 
uždarbiai nekokie, vienok są
moningai išlaidos daTant, 
pragyvenimui užtenka.

Šią vasarą dnstė šv. Jur
gio buvo parengus pikniką 
šalę miestelio, ant vieno f ar
mėno ganyklos. Reikia pa
sakyti, kad vieta pasilinksmi
nimui paimta visai nekokia.

* **
Tautiško namo komitetas 

laiko susirinkimus kas utar- 
ninkas pobažnytinėj svetai
nėj. 16 liepos buvo komite
to susirinkimas. Tuomet pa
sirodė 15 jaunŲ mergaičiŲ. 
Paaiškėjo, kad tai bažnytinis 
choras, po vadovyste p. 
Domkaus. Komitetas parei
kalavo prasišalinti, tuomet p. 
D. pradėjo bliuznyti.

Gaila, kad motinos leidžia 
merginas proto ubagams mo
kyti.

Ir jūs merginos, stokite į 
eiles ir rūpinkitės savo rei
kalais. Išgiedoti nieko neiš
giedosite. Jauna Mergaitė.
Garsus dūšių ganytojas.
GrandRapids, Mich. 

Išviję- iš čia kun. Matulai
tį, Grand Rapidso žmonės su
silaukė “uolaus” kunigo. 
Kiek tasai kunigas pridirbo 
blėdies dėl tikėjimo,, tai sun
ku ir apskaityti. Nuolatos 
gauname laiškus iš Grand 
Rapids apie kun. Gerveikio 
keikimus ir pranašystes. Aiš
ku, kad panašus kapitalo 
bernas susilaukia paniekini
mo iš visų šiek-tiek apsišvie- 
tusiŲ žmonių. Kaip ir didžiu
ma mūsŲ kunigŲ, taip ir p. 
Gerveikis panaudoja bazny-

čios sakyklą plūdimams ir 
keikimams. Jisai nemato ki
tokiu priešu, kaip tik socija- 
listai. Tasai kunigo aklumas 
prives prie to, kad Grand Ra- 
pidso žmonės parodys ir jam 
kelią, kaip parodė kun. Ma
tulaičiui.

—Korespondentas P. Van- 
drauninkas rašo: mūsų kle
bonas labai moka parapijo- 
nus mokinti. J kelis metus 
daug žmonių galės į monkes 
paversti. Jisai kas nedėldie- 
nį keikia socijalistus ir ju 
laikraščius. Sako, kad jei
gu kas laikys bedievius ant 
burdo ir skaitys bedieviškus 
laikraščius—tą išmes iš para
pijos. Statosi mokytu žmo
gum, o neatskiria socijalizmo 
nuo tikybos.

Toliaus korespondentas 
praneša apie kokius tai kuni
go dalykėlius. Kadangi ko
respondencijoje apie tai ne
aiškiai parašyta, męs prašo
me Grad Rapidso skaitytoju 
pranešti apie visus to kunigo 
darbelius. Rinkite faktus ir 
skelbkite juos. Ir žinokite, 
kad męs neiname prieš tikė
jimą ir bažnyčią, bet skelbia
me kovą tiems kunigams, 
kurie pardavė savo dūšią pik
tai kapitalo dvasiai.

Gilbertville, Mass.
Čia du lietuviai kauniškiai, 

norėdami pabausti Juozą su- 
valskinį, o bijodami, kaip pa
prastai, mušt jam per cifer
blatą... kad nereiktu paskui 
užsimokėti teismui po penki
nę, nukando jam galą ran
kos piršto. Mat, esą, už 
žmogaus žmogui įkandimą 
Amerikos tiesos, gal, nerodo 
bausmės. Ant rytojaus abu
du kandikai užsimokėjo teis
mui po 20 dol. bausmės. Ir 
pasirodė, kad botagas už pai
ką dar skaudesnis.

Liepinis.
Herrin, Ill.

Čionais gyvena pusėtinas 
būrelis lietuviu. Tarpe ju 
atsiranda visokio svieto, vie
nok daugiaus yra tokiu, ką 
girtybėje paskendę.

I 15 liep. atsibuvo vienoj

Atsakymas p-lei P. F.
Ružauskiutei.

Tamstų organizacijos vei
du tėpliojimosi 52 skyrius 
klausia, ar negalima būtu 
pakeisti dabartines dreses 
ant trumpesniu, nes prie nu
tepliotu veidu šios netinka.

Klausimas gana svarbus, 
ant kurio turėjau nemažai

Pittston, Pa. pagalvoti, vienok apsvarstęs 
Po šiokiam-tokiam anglia- tą klausimą visapusiškai, 

kasiu laimėjimui U. M. W. priėjau prie sekančio išvedi- 
unija po vadovyste A. F. L. mo: 
laikosi gana tvirtai, susirin- Būtinai reikalinga pakeisti 
kimai atsibūna triukšmingi, dreses šitaip. Iš priešakio 
mat, nepriklausančiu vos jį turi būti ne ilgesnės, kaip 1 
tik yra, o ir iš tu vis prisira- pėda augščiau keliu, o iš už- 
šo, tai nekuriems politikie- pakabo—pusė pėdos augščiau 
riams niešti delnus, nes jau- linkimu. Uodegos, kurios 
čia “biznį”, kuomet skver- dabar yra prisiūtos ir kabo 
biasi į viršininkus, kaip ga-1 viršuje dreses, turi būti pa
lodami, priegtam randasi 
prisitraukusiu ant drąsos, 
tai kad sukįla ūžimas, it bi
čių avily... kartais prisieina 
net belaiko susirinkimą už
daryti.

Wilkes Barre ir Scrantone 
girdima tas pats.

Širšinas.

Aklieji gali ausimis matyti
Šis juokingas išmislas iš

rodo lyg negalimu, bet ištik- 
ruju ta; yra, kad ausimis ga
lima matyti. Tai aparatas 
“otoponi”, išrastas E.E.Fur- 
mier D’Albe iš Birminham ir 
išstatytas vienoj optikų pa
rodoj Londone. Nėra tai 
koks žaislo įrankis, bet tikrai 
dėl neregiu vartojimo. Juo- 
mi nau 
kiai atskirti šviesą nuo tam
sos ir net matyti nekuriuos 
stambesnius daiktus.

Aparatas yra sutaisytas 
pagal sistemą garsaus elek- 
trotechniko Klemens Selen’o. 
Laike švietimo elektros spin
duliu darosi didelis atsimuši
mas šešėliu visu stovinčiu 
daiktu. Tas atspindis tapo 
pritaikintas prie telefonui 
panašaus aparato ir su juo 
galima matyti ir atskirti di
desnius daiktus.

leistos iki pat žemės. Bet 
paleidus tokį ilgį, jos gali 
painiotis tarpe kojų ir kliu
dyti ėjimui. Kad išvengti 
šios kliūties, reikalinga uo
dega įtaisyti ant stipraus 
drato, kurio galas reikia ge
rokai užriesti į viršų taip, 
kad uodegos galas būtu at- 
stumos nuo apačios kojų ne 
mažiau, kaip 3 pėdos. Tokios 
dresės bus naujausios mados, 
tiks prie nutepliotu veidu k 
atkreips atydą kiekvienas 
praeivis vyras.

Kodėl aš priešingas sufra- 
gisčiu kelinėms? — Aš visai 
nepriešingas, jeigu jos reika
lautu’ne tuščiu, bet kuomet 
reikalauja tuščiu, tuomet 
pripažįstu už tuščią reikala
vimą. Juk jos ir dabar ne
šioja kelines, tik, supranta
ma, pridengtas dresėmis. 
Taigi geriau nusimauti dre- 
sę ir eiti su vienomis kelinė
mis. Bet jos to nenori.

Prof, veidu tepliojimo 
garbės narys

Bevardis.

Protestas.
“Laisvės” N?... radau pa

mokinimą, kaip kornus išgy
dyt nuo kojų. Net tris siek
snius iššokau iš džiaugsmo, 
radęs tokį patarimą.

-Jums reikia žinoti, kad 
ant mano kojų buvo tūkstan
čiai komu, žodžiu sakant, 
buvo ne pėdos, bet komai. 
Na ir kaip tokią daugybę ju 
iškasavosi?

Juras Ridzikas porina apie 
ekskursijas.

(Drukavota dzūkiškai).
Kad juos kur kirmėlės gy

vus suėstu tuos bedzievius!... 
Atleisk, Pondziau, sunku 
grieku, bet ju nekeikis jau 
negali žmogus trivoc. Šių 
vasarų kaip pradčj bedzie- 
viškos gazietos kvolyc tas 
ekskursijas, tai ir sveikam 
žmogui gluzdus apsuko. Visi 
cicilistai rėkia, nelyginanc 
ožiai, kad an šipo tai yra la
bai sveika, tai linksma... O 
jau aš sakysiu: Dzieve duok, 
kad mano ir neprietelius to
kios sveikatos negalėtu su
laukė, kokiu aš nuo važavi- 
mo sulaukiau.

Pirmu ir paskutinį rozu iš
važa vau su cicilistais. Ne- 
dėldzienio ryti pasiskubinau 
anksci prisikėlė ir gražiai 
apsirėdzyc. Pačiai pasakiau, 
kad ainu in bažnyčių spavie- 
dzin ir išbėgau pas cicilistus. 
Ogi, bracia, kap cik išgirdau 
muziku grainanc ir mergas 
giedanc, tai nežinau, kas su 
manim ėmė darycis. Širdzis 
ėmė plake, kraujas dege, kin
kos drebėc ir, ar vierysit, 
turbūc mani velnias apsėdo. 
Užlipis ant šipo ir aš pradė
jau gere, šoke, giedoc, kad 
jau net cicilistai pradėj mani 
sarmacyc. O aš savam dūki 
pamisliau: galit sakyc, ku 
cik norit, bet ne będzieviams 
su Ridziku susilygyc. Ir tep 
aliaganckai šuminau per vi
su dzienu. Jau vakari net 
mergos pradėj į mani mirk- 
cioc. Užfundzinau keliom 
mergom po butelį alaus, at
sisėdau an braunos šipo ir 
sakau: Dartės gerkim už Ri- 
dziko sveikatų. Ir ku jūs 
misliat? Kap cik užvertiau 
butelį į viršų, mano galva 
raptum persivožino ir aš cik 
žlekc į vandenį... Jau dūšia 
buvo užpenciuose ir jei būt 
neišlupy, tai jau nūnai būt 
būvy po Ridzikui. Ir tai dar 
neviskas. Kap cik mani iš
lupo, kap pradėj visi juokeis 
ir šidzyc, kad aš negalėjau 
nei akiu pakele. Tu vakaru 
bijojau aic ir namo. Atsi
stojau an stryto ir misliu, 
k u čia daryc? Ogi prieina 
vienas cicilistas ir sako: “Ta- 
mista skubyk namo, ba per
šalsi!” O aš jam sakau: 
“Broluci, mano pači gali 
mani primušė. Bijau...” ir 
paporinau aš jam, kur pačiai 
kecinau aic. Jis gi man sa
ko: “Pasakyk savo pačiai, 
kad kunigas už pakutu liepė 
su rūbais inbriscin vandenį.” 
Aš tep ir pasakiau. Bracia, 
pasisekė. Ir viskas būt bū
vy gerai, jei ne tos bedzie- 
viškos gazietos. Ogi an ry
tojaus žūriu, kad apie Ridzi- 
ku pilnos gazietos. Kap da- 
žinoj mano pači, tai ku ga
vau, tai jau gavau... Ir vis 
už tu bedzievi^. Nuo šios 
dzienos never aš ju daugiau 
klausyc.

Jūsų Juras Ridzikas.
Nei
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VIETINES ŽINIOS
30 liepos Cambridgeport’e 

atsibus viešos diskusijos, 
kurias parengė Lietuviu 
Ūkėsu Kliūbas. Tema disku
sijų : kokia partija yra geres
nė, republikony ar demokra
tu? Už demokratus stos K. 
Arminas, už republikonus V. 
Anesta. Diskusijos, kaip ir 
visuomet, atsibus svetainėje 
po num. 7 Burleight st.

piety bus Grand Jury posė
dis, kuriame atstovai kompa
nijos duos savo paaiškini
mus.

Sočijalįsty kuopos artistai 
rengiasi lošti Gogolio “Revi
zorių”. Geistina būty, kad 
prie lošimo prisidėtų visos 
žymesnes spėkos, nes pasta
tymas tokio stambaus veika
lo tai ne juokai. Veikalas iš 
visy atžvilgiu geras. Sekan
tį ketvergą (1 rugpjūčio) bus 
sekanti iš eilės repeticija.

17 d. liepos Brightone pas 
tūlą D. visą nakti gauja gir
tuokliu traukė rudį ir viso
kiais balsais giedojo. Tuo
met atėjo policmanas, kurį 
D. pradėjo kolioti ir klausti, 
kaip jisai turi teisę eiti stu- 
bon be varento. Užgesino 
šviesą ir prasidėjo peštynės. 
Neužilgo pribuvo dar astuo
ni policistai ir suareštavo 
abu gaspadoriu. Ant ryto
jaus buvo teismas. Vyrą pa
leido, o moteris gavo penkis 
mėnesius be pasimokėjimo. 
Ji nesutiko ant to nuospren
džio ir apeliavojo į Grand Ju
ry. Likosi paleista už 1.000 
dol. kaucijos.

Watertownietis.

24 liepos buvo sibiriečiu 
šelpimo draugijos susirinki
mas. Draugijon jau prisi
rašė 28 nariai, kurie pridera 
prie penkiy įvairiu tautu. Iš 
lietuviu prisirašė D-ras F. 
Matulaitis ir P. Svotelis. Ant 
11 d. rugpjūčio nutarta da
ryti ekskursiją. Išvažiuos 
tuo pačiu botu ir iš tos pat 
vietos, kur visados važiuoda
vo lietuviai socijalistai. Ti- 
kietai po 50 c. Geistina bū
tu, kad visuomenė skaitlin
giausia dalyvauti ekskursijo
je, nes nuo to laimės caro 
belaisviai.

21 d. liepos D. L. K. V. 
Benas (Cambridge’iuj) paren
gė pasivažinėjimą ant boto. 
Buvo manyta, kad bus gra
žus oras ir bus galima išva
žiuoti ant salos. Bet lietus 
viską sugadino. Ant boto 
visą laiką griežėme ir daina
vome. Nors lietus lijo, bet 
publikos prisirinko pilnas bo
tas. Visi puikiai užsilaikė, 
už ką galima pagirti. •

Vitis.

(Įabar 
Aš 

kaip 
lietu- 
čiuta- 
lietu-

Brightone 5 d. liepos š. m. 
anglu valkatos užpuolė lie
tuvius. Vieną lietuvį su
pjaustė peiliais ir perdūrė 
koją keturiose vietose.

Panašiu atsitikimu 
Brightone netrūksta, 
pats mačiau kelisyk, 
anglukai užpuldinėja 
vaites, apspjaudo jas 
bakiu. O Brightono 
viai vis tyii.

—22 liepos atsibuvo teis
mas dvieju lietuviu W. Stel
moko ir P. Majausko su ang
ly valkatomis. Laimėjo ang
ly valkatos. Jie gerai susi
tarė su advokatais ir P. Ma
jauskas gavo metus kalėji
mo. Advokatas dar pasakė, 
kad ateiviai nėra ramys ir 
kelia triukšmus.

Tai matote lietuviai! Kol 
tarpe mūšy nebus susiprati
mo ir vienybės, ant mūs už- 
puldinės ir dar męs gausime 
sėdėti kalėjime. Bent kartą 
susipraskime.

J. J. Jakštis.

Jonas P. Tuinila, didelės 
laikrodžiu krautuvės savinin
kas, padarė sutartį su “Lais
vės” spaustuve atspausti 
50000 egz. kataliogy. Tie 
kataliogai bus didžiausi, ko
kie tik lietuviškoj kalboj iki 
šiol buvo.

Tasai pats Tuinila padarė 
kontraktą su Elgin kompa
nija, kad ant kiekvieno laik
rodžio, kurie rasis jo krautu
vėj, bus įspaustas vardas J. 
P. Tuinila, Boston. Tai 
dar pirmu syk pasirodys A- 
menkoj laikrodžiai su lietu
višku vardu. Ant ty laikro
džiu Tuinila padavė specija- 
lišką užsakymą ir todėl jie 
bus daug geresni, negu tos 
pačios ryšies iki šiol buvusie
ji. Ir kainos bus tik truputį 
augštesnės, t.y. ant $1.50 ir 
$2.50. Todėl visiems patar
tina pirkti laikrodžius pas 
lietuvį J. P. Tuinilą.

Paskutinis išpardavimas 
vasariniu čeveryky, kuriuos 
galima gauti už pusę prekės. 
Nepamirškit užeiti pas mus.
Tamošaitis ir Yurgeliunas 

233 Broadway, So. Bostone.

Moterims
Geriausia karščiuose užeiga 
atsivėdint ir išsigert šaltos 
su “Ice cream” sodės pas K. 
Šidlauską, 226 Broadway, 
kamp. C st., South Boston, 
Mass.

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

Severos Toaletiniai 
Antiseptiški 
Milteliai

(Severn’s* Antiseptic)
Toilet Powder)

yra būtinai reikalingi laike vasa
riniai karščiy, kada kiekvienas 
prakaituoja, arba po maudyk
lei. Jie prašalina iššutimus ir 
nuojy apsaugoja, kaip lygi
nai apsaugoja nuo uždegimo; 
nuramina suerzintą odą ir su
teikia jai aksomo minkštumą.

Po skutimus yra malonus, 
kūdikiai—negali be jų apsi
eiti.

25 centai.

Iš ryto
arba kada nors prieš aunant 
čeverykus, pripilk juosna

Severos Kojiniu
Milteliu

(Severa’s Foot Powder)
Šie milteliai įtraukia drėgnu- 
numą, sulaiko prakaitavimą, 
prašalina nemalonų kvapą. 
Po to nuo kojy nesmirda ir 
neniežti.

25 centai.

Nugarkaulio 
Skaudėjimas

parodo, kad kas nors yra net
varkoje inkstuose. Kadangi 
inkstų pamainyti kitais nega
lima, tad ir reikalinga juos 
laikyti sveikais ir stipriais. 
Joki kiti vaistai nepagelbės 
taip, ka.jp

Severos Inkstų ir
Kepenų Gyduoles

(Severa’s Kidney and 
Liver Remedy)

50 centų ir $1.00

Parsiduoda aptiekose. Pažiūrė
kit, ar ant viršeliy yra firma.

CEDAR 9 RAPI DS , IOWA Į

Pajieškau partnerio
Man yra reikalingas partneris prie če- 

v.ęryky ir kitokių daiktų krautuvės. 
Biznis jau nuo seniai išdirbtas ir galjma 
daryt gerą pragyvenimą. Susidėjus 
dviem galima pūty biznį padidint. Atsi- 
šaukit j “Laisves” red., 242 Broadway, 
So. Boston, Mass.

Telephone So. Boston. 845 M

DR. F. MATULAITIS
495 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Valandos:

Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare.
S Nedėliomis iki 3 vai. po piet.
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Draugijos 

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

“ Laisves
Spaustuvę

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

Konstitucijas, 
Knygas, Plakatus 
Visokius Darbus.

ir

TEISINGIAUSIA A TyT’IT’IT’ A 
IR GERIAUSIA ARI I H K A

LIETUVIŠKA 1 ILlllrt

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. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiusią per expresą.

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

SO. liOSTOIN, MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

Mainantiems adresus.
Kurie norite permainyti “Laisvės” 

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

Administracija.

III.

Dr-stė Liet. Taut. Brol. Pašelpos vardu 
I_. K. Oedemlno No. 1 
Ant Town of Lake, Chicago, III.

ADMINISTRACIJA:
Prezidentas K. K. Strzyneckis,

4602 So. Ashland Ave., Chicago,
Vico-Prez. St. Ragauskis,

4612 S. Wood st., Chicago, Ill.
Protokolų Rašt. A. A. Poška,

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

4G06 S. Paulina st., Chicago, Ill.
Iždininkas A. J. Beržynskis,

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

4649 So. Ashland Ave., room 5 
Chicago, Ill.

O

iAkušerkaš
e) 
X 
e) F. STROPIENE

Pabaigusi kursą Womans Medi
cal College, Baltimore, Md.

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

OFFISAS RANDASI:
30 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.
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Męs savo sandėliuose užlaikome puikiausių

SENĄ KENTUCKES DEGTINĘ
MONOGRAM DEGTINE 
B 
LYME BEACH ,, 
EGG ROCK 
ROWES WHARF ,, 
BOSTON LIGHT ,, 
SHOEMAN’S FAVORITE 
KEITH’S PRIDE

Taipgi užlaikome Vyną, Džinę ir Brandę.

BURKE, GALLAGHER & CO.
396 ATLANTIC AVE„ "“.'„’J?®1 BOSTON, MASS.

Pamėginkite ypatingai žemiau nurodytas: 
kvorta 50c gorčius $2.00

G5c •» 2. GO
75c 9 9 2.50

1.00 9 » 3.50
LOO » 9 3.50
1.00 9 9 3.50
1.00 9 9 3.50
1.25 9 » 4.50

DIDŽIAUSIAS
DARBININKŲ 
SĄVAITINIS 
LAIKRAŠTIS

KOVA” LEIDŽIAMAS 
LIET. SOC. 
SĄJUNGOS 
AMERIKOJE

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

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

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

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

Prisiyskit savo adresą, o <‘U.
DYKAI. Nuo naujų me

•ausite vieną “Kovos” num. pažiūrėjimui 
Lova” išeina tokia kaip “Keleivis”.

E. Moyamensing Avė.
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DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA OLSELISI
Vyno, Visokių Likierių, Degtinės, Rusiškos “Monopolkos”, 

Šampano, Alaus, Bliaus ir visokių importuotų gėrimų.

Jei nori sveikų gėrynių ant Velykų, kurie tavo sveikatai nekenktų, 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., Boston, Mass

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

SAVININKAS IR FABRIKANTAS

Garsių Lietuviškų—Lenkiškų Vaistų

Hblraljklt ‘Lietuvių Žurnalų’

Chicagiečių Atydai.
Vietinės Chicagos L. S. S. kuopos (22-ra, 
81-ma, 4-ta ir 37-ta) rengia IŠKILMIN
GĄ PIKNIKĄ, kuris atsibus Nedėlioj, 
Liepos (July) 28 d.‘1912 m., JUSTICE 
PARK, Bethania, Ill., šalę Liet. Taut. 
Kapiniy. Pradžia 10 vai. ryto. įžanga 
25 c. porai. Bus muzika Latvių Beno 
A. Hermano. Kalbės A. L. GERUS, 
buvusis II Dūmos atstovas. Dainuos 
sekanti chorai: 81-mos kp., “Rūtos”, 
“Aido” ir 138-tos kp. iš Cicero. Taipgi 
bus skrajojanti krasą. Išlaimėtojams 
paskirtos dvi dovanos: 1) “Kova” ir 2) 
“Rankpelnis” - metams.

Draugai ir draugės širdingai kviečia
mi atsilankyti į šitą pikniką. Pasilink
sminsite kuolabiausiai, praleisite sma
giai ir naudingai laiką ir pakvėpuosite 
tyru, sveiku oru.

Važiuokite: Archer Limit karais iki 
Joliet stočiai, tada paimkite karą Joliet 
linkui iki Bethania arba “Leafy Grove”.

Ei, Lietuviai!
Kuriems reikia maliavoti (paintyti) na
mai iš lauko ar iš vidurio, ar popiero- 
mis išlipinti ruimai ir t. t., kreipkitės 
pas lietuvišką painterį, nes atliekam 
darbą gerai ir pigiai. Žinokit, kad pas 
mus meisteriai dirba net iš paties Lon
dono. Visada kreipkitės pas:

Jackus Starkevichia
125 Bolton st., So. Boston, Mass.

Ypatingai atydą atkreipiant 
į draugijų darbus. Niekad 
nereikia duoti darbą į tokias 
spaustuvėles, kurių darbinin
kai nemoka lietuviškos kalbps 
ir nepažįsta savo amato, nes 
ten tik sudarko darbą. Jeigu 
turit kokį spaudos darbą, tai 
siųskit jį mums šiuo adresu:

•2yA\JECZ/v/Ą-

Išeina kartą į menesį ir 
prekiuoja tik 50c metams.

“Lietuvių Žurnalas”, yra 
tai savo rūšies laikraštis.

Jame nčra 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 Ave., Chicago, III.

LAISVE
242 W. Broadway
So. BOSTON, MASS.

Perkant žiūrėk, kad butij ta markė, 
o gausi teisingai.

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

Kary darbininku. streikas, 
kaip iš visoko galima spręst, 
turėtu pasibaigti šią savaitę. 
Matomai, grasinimas pradėti 
visuotiną streiką, atsiekė sa
vo tikslą.

Charakteriška, kad district 
attorney Pellettier smarkiai 
užsipuola ant Elevated kom
panijos ir ant žemesniųjų tei
sėju. Pasak Pellettier, že
mesnieji teisėjai visai berai- 
kalo taip smarkiai baudžia 
streikierius ir palaiko streik
laužiu pusę. Taip-pat jisai 
kaltina kompaniją visuose 
tuose kriminališkuose prasi
žengimuose, kuriuos užmetė 
streikieriu advokatas. Ant 
kompanijos ypač užsipuola 
todėl, kad ji neleidusi darbi
ninkams organizuotis į uniją.

Foss ir Fitzgerald irgi neva 
palaiko streikieriy pusę. Ko
dėl Foss eina už streikirius, 
labai suprantama. Nori, vy
relis, pakliūti į gubernato
rius, tai svarbu gauti žmonių 
prielankumą. 25 liepos po

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.

Lietuviška KRIAUČKA
Gerbiamos Lietuvaitės, pranešu jums, 

kad ikišiol gyvenau ant D st.,' o dabar 
persikėliau ant Broadway po No. 242J, 
ant antrų luby. Siuvam visokius mote
riškus žieminius ir vasarinius drabužius 
(rūbus), taipgi ir dol jaunavedžiy. Vis
ką atliekam kuonogeriausiai. Prašome 
visada kreiptis po šiuo adresu:

ONA CZEPULIONIS
242$ Broadway, So. Boston, Mass.

Neliks Blakių!
Petras Bartkevičia turi to

kiu prošky, kad kaip tik iš- 
barstysit, kur yra blakių, tuo- 
jaus neliks nė vienos. Blakės 
į minutą prapuola.

Prisiyskit 40 centų stampom, 
site ty prošky.

P. BARTKEVIČIA
877 Cambridge St.,

E. Cambridge, Mass.

o g,™-

IICTTTVI! KodėI moki $15-00 ar LIE 1 U V 11 $18.00 už ruimus So. 
Bostone ir dar turite bijot valkaty, at
eikite pas mane, o aš duosiu 4 ruimus 
su gazais, skalbynėm ir šaltierium ųž 
$9.00, o 5 tokius pat ruimus- už $10.00 
ant mėnesio. Priimame su vaikais. Į 
Bostoną galima nueit pėkščiam i 15 mi
nutę. Ateikite pas

H. FINSTEIN
13 Jordon Place, arti Sixth Street 

Cambridge, Mass.

“Liaudies Dainos”
Dainy rinkinyje telpa ge

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

“Liaudies Dainos” skiria
mos mūšy 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 žmoniy vargai ir rūpes
čiai, o taip -pat ir viltis ge
resnės ateities.

Todėl 4 ‘Liaudies Dainas” 
privalo kiekvienas nusipirkti. 
Kaina 15c.

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

gaunamos “Laisvės” spaustuvėj.

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

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

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

MEILES KARŠTLIGE............... 20c
VADOVAS keliaujantiems j Aine- 

ką ir iškeliaujantiems......... 15c
REVOLIUCIJOS ATBALSIAI.. 15c
AR YRA DIEVAS?......,........... 25c
GREIČIAUSIAS PAMOKINTO-

JAS ANGLIŠKOS KALBOS... 25c
SOCIJALDEMOKRATV PAŽVAL-

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

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

tiškos giesmės.......................30c
PASAULIU RATAS .................. 25c
POKAHONTAZA Indijony Kara- 

ralaite. Istoriška pasaka....  15c
BALTAS RŪBAS.........................15c
LIAUDIES DAINOS................ 15c

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

Ką-nors užsisakydami visada ad- 
resuokit taip:

“LAISVE”
242 Broadway, So. Bouton, Muss.

SENIAUSIAS RUSIŠKAS

DAKTARAS
B. U. BERNARD

Praneša, jog jo offisas prie 195 
Dorchester St., So.Boston,Mass., 
yra atdaras nuo 4 iki 5 vai. po 
piet, o prieš tą ar no to laiko tele- 
ionuokite 160 South Boston arba 
524 Roxbury. Gyvenimo vieta 
19 Gaston St., šalę Warren St., 
Rpxbury, Mass,

25c. 
50c.

ir $1.00 
35c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c.

. 25c.
... .....  ^25c. 

nuo Kirmėlių dėl suaugusių'35c. 
25c. 
25c. 
25c.

Egiutero No. J. 
Egiutero No. 2. 
Žmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis - 
Trejanka - 
Linnnentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Baisumas 
Antylakson dėl Vaiky 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių 

9* Ikll. lUVJOjl V4S/1
Vanduo nuo Akių Skaudėjimo - 
Ugniatraukis - 
Skilvio Lašai - 
Gyduolės užlaikymui Viduriavimo 

ir Kruvinosios - - .
“Uicure” arba gydymas 

Reumatizmo - 
Gyd. dėl nemalimo Pilvo - 
Milteliai apstabdymui

Galvos Skaudėjimo _ - 
Lašai nuo Danty Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedirho ir

Prakaitavimo Kojy 
Geležinis Sudrūtintojas Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaiky 
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippo 
Plaukų Apsaugoto]as 
Muilas Plaukų Saugotojas 
Milteliai nuo Kepeny 
Valytoįas Pleiny Drabužiuose - 
Rožės Bahamas - 
Kinder Balsamas -
Bobriaus Lašai -
Švelnintojas - 
Kraujo Valytojas ...
Nervy Ramintojas -
Egzema arba Odos Uždegimas

pas Vaikus 
Groblevskio Pleisteria

(KaŠtavolo) 
Pamada Plaukams 
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 
Gyduolės nuo Riemens 
Vengriškas Taisytojas Osy 
Inkstų Vaistas (mažesne) 
nksty Vaistas (didesnė) 
Akines Dulkelės . - - - __
Gydymas nuo uždegimo Danty arba

abelnai Skausmo ir Škorbuto $1.25 
Gyduoles ir Mostis nuo Parky 

ir Niežų -
Gyd. ir Mestis nuo Dedervinės 
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, galėtu pas savo štorniką nusi- 
Sirkti ir nereikalautų išduoti pinigus 
ovanąi kokiems nors apgavikams tose 

apielinkese. Štornikai, rašykite parei
kalaudami gyduolių, nes iš to geras už
darbis, ir parduokite mūšy tyras Lietu
viškas Gyduoles, kurias męs gvarantuo- 
jame. Rašykite šiuo antrašu į

ALB. G. GROBLEWSKI
COR. &LM A MAIN STS.. PLYMOUTH. PA.

25c., 50c

75c.
$3.50 

50c.
10c.
10c.
25c. 
50c. 
25c. 
15c.

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

$2.00 
$1.00
$1.25

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

$1.00
25c.

$2.00
$2.00

$50

LIETUVIŠK Al-LENK IŠK AI-RUSIŠKAS

DAKTARAS
Vienatinis mus tau- 
tos Medicinos Profe- 
sorius Massachusetts Ft 
steite. Jau arti 18 
metų, kaip aš pasek- 
mingai gydau ir at- 
lieku operacijas. Te- 
myk!!! Neik jieškot 
manę į aptieką ant i'Cs
kampo po mano ofisu, bet lipk vienais 
trepais 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 2 po 
piet ir nuo 6 iki 9 vai. vakare.

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

Telephone Richmond 1967-R.

J. P>. TUIINILA
Užlaikėm didelę

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

Duodam ant bargo*?Y ant išmokesčio.

82SZ Washington

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

F. S. Šimanskis.

DISPENSARE
Jau 20 metę nuo įstelnlmo.

229 Harrison Avenue
Arti Brovdwqy, BOSTON, MASS.

Alokioipls dienomis nt įdaryta nuo O Iki 8 
vai. vakare. Aveiitadlcolals nuo IO ryte 

Iki 4 po piet.

Gydome visokias ligas Vyrų. Mo
tery ir Vaiky ir taisome DANTIS.

Ateidamas atsinešk Aj apgarsinimą.
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Feeling Better Already
Mielai afi pa

klausiau jūsų 
patarimo ir iš 
titryniau su

Br. Richter’io
Pain-

eoftno
ThanMbur

ĮĮ| ||

^Expelleriu
bingo skaudėjimas kaklo- ir diegi- 

mas šono, jaukiuos visiškai gerai. Pri
valo būti ki<‘kvienos šeimynos šėpoje. 

k Sergėkis nuo pamėgdžiotų. 25a. ir 50c. 
&

I F. AD. RICHTER & CO., 215 Pearl Street, New York, 
Richter lo Congo Pill6d yra geros nuo viduriu sukietėjimo. 25c. ir 60c.

■jj^Į^^įjį^įggjjjįį SiAHiMaSittioH
$»:••; *r < v::“ ''^-i ? '•’•■?:<9'x»-'




