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Mexikos revoliucija pavirs 
į skerdynes.

Mexikos federališka val
džia išleido paaiškinimą, kad 
jeigu nutvers kokį sukilėlį, 
tuojaus jį pakars. Tuo pa
tim žada atsimokėti ir suki
lėliai, kurie neglostys val
džios kareiviu. . Tokiuo bū
du Mexikoje panaikinta kon
stitucijos gvarantijos.

Paskutiniu laiku sukilė
liams nesisekė. Bet dabar 
generolas Orosco vėl prane
ša, kad jisai tyčia pasitraukė 
į šiaurę, kad nusivilioti prie
šus. Tuomet sukilėliai galės 
geriau darbuotis vidurinėje 
Mexikoje.

Washington, 26 liepos.— 
Pennsyl van įjos miestelio
New Castle kongresmanas 
Charles Matthews įnešė kon- 
gresan billiu, kad būtu pa
naikinta raudona vėliava vi
sokiuose apvaikščiojimuose. 
Mat, tasai miestelis esąs so
či jaiistu rankose.

Pasirodo, kad Pennsylva- 
nijos didvyriai serga patrio
tizmo liga.

Aliaska gaus seimą.
Washington, liepos 25d.— 

Senatas priėmė billiu, kuriuo 
suteikiama Aliaskai tiesa tu
rėti savo legislatūrą iš 16 na
riu. Tie nariai bus renkami 
po 1 nuo keturiu teismo dis- 
triktu. Algos jie gaus po 
$15 kas dieną.

Kiek žmonių Amerikoje 
nusižudė.

Pereitais metais Suvieny
tose Valstijose nusižudė 15. 
000 žmonių. Taigi ant kiek
vieno 100.000 gyventoju sau- 
žudyste baigia 13 žmonių. 
Pastebėtina, kad ypatingai 
tenais daug nusižudė, kur 
buvo didžiausi streikai ir be
darbė. Taigi dar kartą pa
sirodė, kad tarp blogu gyve
nimo sąlygų ir saužudystė- 
mis yra didelis ryšis.

LIETUVOJMainieriai tuo laiku strei
kavo ir visiškai ramiai užsi
laikė.

Atšaukia streiką.
New Bedford, 24 liepos.— 

Industrial Workers of the 
World unija atšaukia streiką, 
kadangi negali susitarti su 
Amerikos Darbo Federacija.

Juokais nušovė vaiką.
Lawrence, Mass., 28 lie

pos.—Vaikas Louis Dion, 11 
metu, nuėjo pažaisti ant kie
mo pas savo draugus. Jo 
draugai turėjo šautuvus. Be- 
žaizdami susiginčijo, ar drįs 
jie Dioną nušauti. Vaikas 
sakė, kad negali, o jo kama- 
rotai, kad gali. Vaikai pa
prašė nuo Diono, kad šis iš
duotu raštelį, jog nieko ne
turi prieš juos. Dionas išda
vė. Tada šie ramiausiu bū
du jį nušovė. Dionas jau 
pasimirė. Aniedu kalėjime.

Sukčiai išviliojo 120 
milijonų.

Per paskutinį metą įvairus 
sukčiai Suvienytose Valstijo
se išviliojo nuo žmonių 120 
milijonu doleriu. Daugiausia 
jiems pavyko išlupti per pač- 
tą ir per melagingus apskel
bimus. Suktybės buvo tokios 
rūšies, kaip pardavimas gy
duolių, aukso kasyklų, lau
ku. Įvairiu sukčių Areštuota 
1603. Iš ju nuteista 452, o 
kiti visi randasi po tardymu.
New Yorko valstijoj ant 

elektriškos kėdės žuvo 155 
žmonės.

Nuo įvedimo elektriškos 
kėdės New Yorko valstijoj 
žuvo 155 žmonės. Ekspensai 
ju nužudymo išneša $65.000 
Kalėjimu vyriausybė apskai
tė, kad kiekvieno atskiro 
žmogaus nužudymas apsiei
na $400. Ton sumon neįeina 
užlaikymas pačiame kalėji
me, bet vien tik nužudymas. 
Iš tu $400 vyriausias elektri- 
kieris gauna $250, o jo asis
tentai po $50.

9 žmonės laukia elektriš
kos kėdės 12 rugpjūčio.
Roosevelto filosofija ga= 

tava.
Rooseveltas jau užbaigė 

galvoti apie prakalbą, kurią 
laikys laike savo partijos 
konvencijos. Savo prakalboje 
jisai pažadės 8 valandų dar
bo dieną, minimum algą, 
moterims teises. Žodžiu sa
kant, pasirodys vos ne soci-

¥ TTFC1 IP’lkT’V I teris dar neseniai tvirtino 
II J* l\| Y I parlamente, kad nieko neži- 

s_____  ■ nąs apie kariumenės neužsi-
Šaukiasi ir Dievo ir velnio gąsdinimą.

pagelbos. Katalikės daugiaus gimdo,
Londonas, 27 liepos.—An- negu protestantės.

gi i jos transporto darbininku Londonas (28 liepos.) Ant 
streikas vis tebesitęsia. Apie tarptautiško kongreso mote
tą streiką jau labai daug ru draugijos “Eugenics” pro- 
kartu minėjome. Darbinin- fesorius Hoffman pasakė, 
ku vadovas Ben Tiller paša- kad Anglijai ir Amerikai 
kė paskutinioje savo kalboje: gręsia didelis pavojus, ka- 
“mums nereikia bijotis Vo- dangi protestantės nenori 
kietijos karišku laivu. Mums gimdyti vaiku. Todėl katali- 
reikia bijotis savujū karės ku skaičius abiejose šalyse 
laivu. Prieš dvi dieni aš smarkiai auga. • Prof. Hoff- 
prašiau Dievo, kad jisai at- man apskaito, kad 27 pro- 
siimtu lordą Davcnportą. centai protestančių visiškai 
Dabar-gi aš prašau velnio, nenori gimdyti vaiku. Tuo 
kad tasai apsidirbtu su juo.” tarpu tokiu katalikių randasi 

Lordas Davenport yra vir- tiktai 19 procentu.
šininkas Londono uosto. Lai- Socija|istai kovoja ieš 
ke mitingo buvo pasaukta apsiRillk|avima.
2000 kareiviu, kurie neva v. .. \ n
dabojo tvarkos. ..P,a7zlus’ ieP0S d- So’

cijanstŲ atstovas Jį Jaures
Kova su banditais. pasakė: “Anglija stato taip 

Paryžius, 26 liepos.—Mies- daug laivu, nes ju stato ir 
to valdyba paskutiniu laiku Vokietija. Kuomet pastatys 
pradėjo labai užpuldinėti naujus laivus Austrija, tai 
ant policijos, kad ši nemo- Anglijai vėl reikės padaugin- 
kanti suimti plėšiku. Pade- ti išlaidas. Tokiuo būdu mes 
kime, kuomet reikėjo suimti papuolame į užburtą ratą, 
du žymiu plėšiku, policija ki- Išlaidos ant apsiginklavimo 
taip negalėjo prie ju prieiti, taip didelės, kad greitai vi- 
kaip tik padegdama namus. sos šalys subankrutuos. Visa 

Nenorėdama susipykti su našta tu baisiu išlaidu gula 
miesto valdžia, policija pa- ant darbo žmonių. . 
sakė, kad dabar jau mokės Būtu viskas gerai, jeigu ir 
suimti plėšikus. Surasta tok- kiti taip kovotu prieš kares, 
sai apsišarvojimo būdas, per kaip socijalistai. 
kurį jokiu būdu negales pe- ....................................
reiti kulka. Vienas gi iš taip K,ek lenka* turl la,k’ 
apsišarvojusiu policisty įneš . ra cių?
dvokiančią bombą. TosiosI Lenkai turi 1.050 dienraš- 
bombos kvapsnis užglūšins savaitraščiu jr menesi- 
visus tu namu gyventojus.
Chinijos ministerius iš

rinko prievarta.
Tarpe Chinijos vyriausy

bės nėra pilnos vienybės. 
Tautiškas susirinkimas ne
norėjo pripažinti ministeriais 
tu vyru, kuriuos išrinko pre
zidentas Yuan Shi-Kai’jus.! 
Mat, tautiškas susirinkimas 
nepasitiki nei Yuanu, nei jo 
ministeriais.

Tuomet kariumenės gene
rolai privertė susirinkimą 
patvirtinti tuos ministerius, 
grąsindami riaušėmis. 
250 milijonų dolerių ant 

laivu.
Anglija išleidžia šiais me

tais 250 mil. doleriu ant ka
rišku laivu. Pusę tiek išlei
džia Vokietija. Šiemet bus 
pabudavota 4 šarvuočiai ir 8 
kreiseriai. Vokietija buda- 
voja pusę tiek.
Vyru daugiau, negu mo

terų.
Apskaityta, kad ant kožno 

1000 vyru yra 990 moterų. 
Vienok Europoje vyru yral« 
mažiau, negu moterų. Ame- •_____ __ _______
rikoje, Azijoje ir Australij’o- žmonių. Tuoju orlaiviu ma- 
je atbulai: vyru yra daug noma įtaisyti pasažierinį jsu- 
daugiau, negu moterų. !

Turkijoje. mį padaryti reguliariškais.
Šnekos apie sątaiką vėl Italijos socijalistai suskilo 

nutilo. Užtad sukilimas Al- Laike paskutings konven. 
bamjoje smarkiai platinasi. cįjos Italijos socijalistai skilo 
Betgi užvis daugiausia rūpės- į dvi dalis. Didžiuma nuta- 
ties turku valdžia turi su sa- rė išmesti iš savo tarpo pa- 
vo kariumene. taikūnus, kurie bičiuliuojasi

Turkijoj susitvėrė tarpe su valdžia. Nekurie iš tu pa- «ta PE“. ”1 

būtinai nori nuversti dabar- Vyraį sutvėrė savo atskirą 
tinę ministeriją ir apskritai parti ją ir stengsis susitaikin- 
jaunaturkius. Kares minis-‘tisu valdžia.

Viešnia. Cholera, mato
mai, yra pasiryžusi visai ne
apleisti Rusijos ir nuolatos 
joje apsigyventi. Kelinti me
tai, kaip tik sulaukiame va
saros, prisieina žymėti, kad 
tame ir tame mieste susirgo 
cholera keletas žmonių. Tas 
pats ir dabar bene reikės at
kartoti. Peterburge jau neva 
buvo choleros atsitikimu.

Suimtas. Krime, Gurzu- 
fo miestelyje, šiomis dieno
mis teismo nusprendimu bu
vo suimtas ir visiems me-

Amerikoje.
Lima, Peru, 26 liepos.— 

Pasiusta kariumenė į mies
telį Piura, kur buvo didžiau
sias žemės drebėjimas. Ne- 
kurį laiką visai nebuvo susi
nėsimu su tuo miesteliu. Pi
ura turi 12.000 gyventoju ir 
yra didžiausiu miestu pro
vincijoj to paties vardo. 
Daug žmonių užmušta.

Rusija su Japonija pyksta 
ant Suv. Valstijų, kam šios 
lenda į Chin i jos dalykus. 
Mat, paskutiniu dešimtmečiu 
Amerikos kapitalistai įsikūrė 
Chinijoje daug bizniu ir da
bar nori vieno kito riebaus 
kąsnelio.

Japonija su Rusija padarė 
sutartį, kad išvyti Ameriką 
iš Chinijos. Pačios gi dvi nu
tarė pasidalinti įtekme. Ru
sai apims Mongoliją, o Japo
nai Mandžuriją.

Areštavo 22 mainierius.
Charleston, W. Va., 28 

liepos.—Miestelyje Mucklow 
areštuota 22 mainieriai, kaip 
tik spėjo pribūti kariumenė, 
pašaukta iš manevru lauko.

Bet jeigu jisai per 8 metus 
visus prigaudinėjo, tai ir da
bar tas pats bus. Nuo priža
dėjimo iki ištesėjimo dar vi
sos varsnos.
Aklermanai pardavė savo 

m iestą.
Detroit, Mich., 27 liepos.— 

Vakar areštuotas grafteriai, 
kurie yra miesto tarybos na
riais. Juosius areštavo todėl, 
kad parsidavė gelžkelio kom
panijai Wabash.

Pasirodo, 'kad jie sutiko 
parduoti savo balsus dėl nau
dos tosios kompanijos. Du 
aldermanai jau prisipažino 
prie kaltės. Už parduotą bal
są ėmė po $1000.

Sako, kad kompanija jau 
išmokėjo grafteriams $3.700. 
Detroit’iečiai dideliai nusiste
bėjo, kad ju išrinkti vyrai 
moka taip pardavinėti savo 
miesto reikalus. Tokiu budu 
gali ir žmones parduoti.

Naujas gubernatorius at
važiavo.

Vakar kauniškiai iškilmin
gai palydėjo iš Kauno savo 
buvusį gubernatorių Veriov- 
kiną. Vakzale buvo muzika, 
vainiku, daugybė žmonių. 
Lydimas giminiu ir draugu 
atvažiavo į Vilnių-

Dėlei ūkio parodos.
Praėjusiais metais Mari

jampolės ūkio paroda nusise
kė. Surengė ją vieni ūkinin
kai be dvarininku tarpinin- 

tamšTaiėji’man nugabentas,.IdarSi Pastariesiems 
žinomas rusu rašytojas N. 
Morozovas. Baudžiamas ji
sai yra už knygos “Žvaigž- • 
džiu bedugnės” parašymą. I I

Primušė mokslininką.
Igaunijoje, apie Pernavos 

miestą, valstiečiu minia pri
mušė geografą Sokolovą, 
kuris čionai buvo atvykęs 
krašto tyrinėti.

Sudegė 70 žmonių.
Šiomis dienomis Mordovos 

stotyje buvo atsitikęs baisus 
gaisras. Tenykštės cukraus 
fabrikos apie 300 darbininku 
buvo sugulusiu daržinėj. Ne
žinia kokios priežasties dėlei 
pakilo gaisras ir 70 žmonių 
sudegė. Gaisro užgesinti ne
galima buvo, nes nebuvo 
reikalingu prietaisu.

Gausus palikimas.
Neseniai pasimiręs Vlada- 

vičiuose (Lenkijoje) paeina
mu magazinu. Daugiausia Į liu°tu iRdu fabriko savinin- 
laikraščiu išeina Galicijoje; kas Gimelis visus savo tur- 
antrą vietą užima Rusiškoji tus paliko tos fabrikos dar- 
Lenkija, trečią—Poznanius, bininkams ir tarnautojams, 
ketvirtą—Amerika. Lenky laikraščiai rašo, kad

Lietuviams ligi lenku dar tiktai maža dalis turtu buvu- 
labai toli šaukia. si palikta giminėms. Darbi-
x _ ninkai ir tarnautojai susirin-
Zydai nori savo karalystės. padarė nutarimą sutverti

Vienoje, Austrijoje, žydai tam tikrą akcijinę dr-ją, na- 
sijonistai turėjo savo šuva- riais jie visi ir skaitysis. Be 
žiayimą. Sijonistai būtinai to, nutarimą pildydami, nei 
nori gauti kur nors žemės vienas iš ju negali parduo-I 
sklypą, kad įkūrus savo ka- ti per penkerius metus 
ralystę. Daugelis ju nori savo dalies. Dalies gavo 
apsigyventi savo se- kiekvienas pagal atitarnautu 
noje tėvynėje, Palestinoje, metu ir buvusios algos didu- 

j Betgi nekurie sutinka apsi- mo> Kiekvienas darbininkas 
gyventi bent kurioj vietoj, gaVo po 15 tukst. rub., dar- 
kad tik ji butu paranki. Su- bininkės po 10 tukst. rub. 
važiavimas nutarė išrinkti I . , 
komisiją, kurią pasiųs į por- 'stonnmkų suvažiavimas, 
tugališką koloniją Afrikoje, Revelyje šiomis dienomis 
Angolą. Portugalijos vai- atsibuvo Baltijos istorininku 
džia žada žydams šiokią-to- kongresas, kuriame dalyva- 
kią savy valdą. Nutarta taip- vo vieni vokiečiai. Sekantis 
pat įkurti kolonizacijos ban- kongresas paskirtas 1915 m. 
kas su pamatiniu kapitalu 25 Mintaujoje, 
milijonai kronu. Kompanija prieš durną.

I Rengia susinešimus or- Dešinieji smarkiai agituo- 
laiviu. . . ja apskritai prieš pačią du-

Venęrijos lakūnai būdavo- mą. Valstijos Tarybos narys 
ja orlaivį, aprokuotą ant 30 Durnovo, svarstant Vilniaus 
r/kVirXY\111 'l’lIATII Avlnivrm WAFT b I '

- ■- “■ - - ’ general-gubernatorystės pa-
sinešimą tarpe Vienos'ir Bu- naikinimo klausimą, metė 
dapešto. Susinėsimai nori-1 mintį, kad reikią susiaurinti 

durnos įstatymdavystės tei
ses. Durnovo nuomone, val
džia, pavesdama minėto su
manymo svarstymą durnai ir 
valstijos tarybai, pasikėsinu
si ant caro teisiu. Nei durna, 
nei valstijos taryba šio su
manymo svarstyti neturėju
sios teisės.

Viešą gi agitaciją veda 
prieš durną visi Rusijos juo
dašimtiški laikraščiai.

boikotuojant. Suvalkiečiai 
ūkininkai parodė, kaip jie 
yra augštai pakilę. Parodos 
komitetas buvo nusprendęs 
šiais metais įtaisyti tokią jau : 
parodą Vilkaviškyje.

Laikas bėga. Artinasi ru
duo. Apie mūsų parodą 
laikraščiuose nei žodelio. Vie
nas kitas ūkininku suvalkie
čiu, dalyvavusiu pernykštė
je parodoje ir likę paganė- 
dinti, klausė manęs, ar įvyks 
šiais metais paroda ir kame? 
Nieko jiems atsakyt negalė
jau, pats tiek jau žinodamas, 
kaip ir minėtieji ūkininkai.

Viršminėtas faktas verčia 
mane pakelti šį klausimą vie
šai ir prašyti buvusį parodos 
komitetą plačiau apie tai pa
aiškinti.

Nuo savęs tiek tegaliu pri
dėti, kad šiais metais įtaisy
ta paroda da pasekmingesnė 
būtu, nes Šiauliuose dėlei ki- 

I lusiu pernai su Nariškinu ne
susipratimu, šiemet parodos 
nebus ir dauguma kauniečiu 
galėtu dalyvauti Suvalkijoj.

Darbininkus gabena iš 
kitur.

Vilkaviškis (Suvalk. gub.). 
Mūsų apielinkės dvarininkai 
jau kelinti metai kaip pradė
jo gabenti darbininkus vasa
ros darbams iš tolimos Rusi
jos arba Lenkijos. Atgaben
tiems darbininkams — vy
rams moka po'1 r. dienai, 
moterims po 50 kp. ir valgį 
visiems duoda. O vietiniams 
žmonėms, kurie eina padie
niais į tuos pačius dvarus ir 
tuos pačius darbus dirba 
kartu su atėjūnais, moka po 
50 kap. vyrams ir po 30 kap. 
moterims; valgis savas. 

| Katilėlis.
Ar ne parduos tik patį 

Kristų?
i Adutiškis (Švenč. pav.) 
Kaip ir visur, taip ir čionai, 
dievobaimingus žmones kas 
nori išnaudoja. Atsirado ko
kiu tai du vyriuku, kurie 
šventus paveikslus pardavi
nėja. Kunigo iš sakyklos pa- 

i raginti, tamsus žmonės no
riai perka iš tųdviejų vyriu- 

; ku paveikslus, kaipo su dide- 
■ liais atlaidais. Kiekvienam 
• paveikslui reikią mokėti po

3 r. 50 kap. Kas nupirks pa- 
I veikslą, tai tam būsią laiko
mos mišios, be to duosią rą
žančiu, iš to paties medžio 
padirbtą, po kuriuo Kristus 
meldėsi. Tokiu būdu tuodu 
svieto klajūnu surinko ma
žiausia 400 rubliu. Lengvas 
uždarbis.

Ar tik neišras kunigai bū
dą gyvą Kristų pardavinėti?

Vargšas tas Kristus, visaip 
jį išnaudoja! Jau ir medį jo 
pardavinėja...

Rygoj e Buvęs.
Pabaigė mokslą.

Šiemet Veiveriu mokytoju 
seminariją pabaigė: Mikas 
Baliūnas, Jonas Brazaitis, 
Jonas Butkus, Jurgis Dargis, 
Juozas Geniušą, Ričardas 
Grzibauskas, Jonas Kinas,
Zigmas Mickevičius, V. Mie
tą, Kazys Motuzą, Aleksan
dra Osmolskis, Zigmas Os
trauskas, Vincas Ožkinis, 
Jonas Skržitulskis, Vincas 
Srinoginis, Stanislovas Šilei
ka, Kazys Uzas, Nikodimas 
Vakulavičius ir Česlovas Vit
kauskas. Iš ju Baliūnas, 
Mickevičius, Mičko, Osmols
kis ir Ožkinis pabaigė pasi
žymėdami ir gavo dvikliasės 
pradinės mokyklos mokytoju 
atestatus.

Iš visu pabaigusiųjų 15 yra 
lietuviu, 2 rusu, 1 lenkas ir 
1 vokietys. Lietuviais vadi
nu visus tuos, kurie mokėsi 
lietuviu kalbos. Vienam mo
kiniui dėl ligos baigiamuo
sius ekzaminus atidėjo ru
deniui.

Įstojamieji ekzaminai į 1 
kursą bus rugpjūčio 21 d.

Gegužine.
Birželio 30 d. iš Kalvarijos 

(Suvalkų gub.) už keturiu 
verstu nuo miesto, lietuviu 
būrelis padarė gegužinę. Pa
sitaikė puiki diena, jaunimas 
gražiai pasišoko ir pasidaina
vo. Grįžo visi linksmi ir blait 
vus. “Viltis”.
Rūpinasi įkurti mergaičių 

mokytojų seminariją.
Senovės Varnių kataliku 

kunigu seminarijos rūmai ir 
visa žemė yra šiandien Tel
šių stačiatikiu brolijos nuo
savybe. Dabar brolija rūpi
nasi įkurti tuščiuose buvu
sios kataliku seminarijos rū
muose mergaičių mokytoju 
seminariją. Girdėt, kad vy
riausybė esanti prielanki tam 
sumanymui.

Gaisras.
Krakėse (Šiaulių apskr.) 

i birželio 16 dieną apsilankė 
miestelyj ugnelė. Sudegė 
6 gyvenamosios trobos ir ke
letas šiaip trobesiu. Nuo
stoliai siekia 10 tūkstančiu 
rubliu. Iš ko kilo ugnelė— 
nežinia. “Vii.”
Niekina lietuvių kalbą.
Jūžintai, Zarasu pav.) Mū

sų parapija gryna lietuviu. 
Gali eiti skersai ir išilgai — 
nerasi nei vieno ūkininko, 
kalbančio namie tiktai len
kiškai. Tiktai dvarininku 
kokios trįs šeimynos moka ir 
kalbasi tarpe savęs lenkiškai. 
Bet jie moka gerai ir lietu
viškai šnekėti. Savo dvaruo
se su šeimyna tiktai ir susi
šneka lietuviškai, nes darbi
ninkai kitaip nesupranta. 
Betgi bažnyčioje mūsų kle
bonas nenustoja sakyti len
kišku evangelijų, rasi, veng
damas dvarininku pykčio. Bet 
gali būti, kad senu paprati
mu skaito, nors klausytojai 
nelabai klauso lenkiškos 
evangelijos ir nieko nesu
prasdami pradeda slinkti lau
kan. Būtu laikas nustoti 
skaityti pas mus lenku kal
ba evangeliją.



TEATRAS IR DAINOS Tarptautiška ‘Kamorra’ JĖZAUS DRAUGIJA
ARBA JĖZUITAI

Laisve’ apskųsta

snapo

Musų gyvenimo tikslas

Palaiminta šalis

Čia paduodu iš tūlo ang- 
liško laikraščio keletą žin
geidžių faktu apie tą tolimą

Laisve”, matomai

Nekiškite savo juodo

pasauly, išimant, gal būti, 
Rusijos. Tai badas, kuris 
kasinėtai lanko Indiją.

1907 metais žuvo nuo ba
do pusantro milijono žmonių. 
1909 metais žuvo penkdalis 
milijono. Tai dar vadinasi

riais 
ti savo

Aliaska vadinasi kraštuti
ne šiaur vakarinė dalis Šiau
rines Amerikos. Jinai pri
guli Suv. Valstijoms, kurios 
1867 m. atpirko ją nuo Rusi-

sna- 
‘Lais- 
Jums 
‘Lais-

Azijoje yra didžiausia ša
lis, kuri priguli Anglijai, 
tai Indija. Gamta gausiai 
apdovanojo tą šalį. Rodosi, 
žmonėms ten tik ir gyventi. 
Vienok, kaip visur šiame pa
sauly, Indijoje yra dar dau
giau vargo, negu varginges
nėse šalyse.

Anglijos valdžia išleido 
metinę atskaitą apie Indijos 
stovį. Gyventoju esama 294 
milijonai, taigi beveik dvigu
bai tiek, kiek Rusijoje. Du 
trečdaliai tu gyventoju pri
guli prie indusu tautos. 
Krikščioniu Indijoj tiktai 
trįs milijonai.

Iš tos daugybės milijonu 
tiktai 15 milijonu moka skai
tyti ir rašyti. O jau keli 
šimtmečiai, kaip Anglija val
do Indiją. Per tą laik^ an
glu kapitalistai išvežė iš In
dijos galybę turtu, bet duo
ti — nieko nedavė. Taip jau 
visados einasi su pavergto
mis tautomis.

Bet Indijoj yra dar tokiu 
dalyku, kokiu nėra visame

Žinoma, tai jau jo dalykas. 
Męs gi pasakysime kad 
“Laisvę” kaltina štai dėlko:

N52 tilpo Lawrence’o dar
bininku protestas prieš Law
rence’o tautiečiu šmeižimus. 
Po tuo protestu buvo 107 dar
bininku parašai. Prieš pro
testą tilpo prierašas.

Užtad ir apskundė. Tai 
tiek šiuom kartu. Pastebė
sime dar, kad Chicagos “Lie
tuva” ankščiau sužinojo apie 
teismą, negu męs, “L-vėje”. 
Net 2—3 dienas anksčiau...

Rasi, ne vienas mąsto, kam aš gyve
nu? koks mano gyvenimo tikslas? Tokie 
ir tam panašus klausimai, be abejo, ne 
vienam galvoj kįla. J šiuos klausimus,kiek 
galėdamas,pasistengsiu atsakyti.

Žmogaus gyvenimo tikslas toksai. To
bulintis, žengti į augštesnį ir tobulesnį 
stovį, stengtis kaskart pastoti doresnių, 
prakilnesniu, žodžiu sakant, eiti augštyn, 
orie to, kas prakilnu, dora. Stengties, 
tad visas mūsų gyvenimas būtu siekimas 
prie labo —prie laimės, bet ne vien asme
niškos, bet ir visuomeniškos, nes kokia bus 
tavo laimė, jei artimą matysi varguose. 
Reikia rūpintis, kad ne tik tau, bet ir ki
tiems būtu gerai. Tegul visas mūsų gy
venimas bus tuo keliu, vedančiu mus prie 
labo visos žmonijos, nes ir męs esame tos 
didelės šeimynos visos žmonijos nariais. 
Todėl męs ir turime būti jos gerais na-

Turime lavinti savo protą, švelnin- 
šiūrkštu būdą. Nes kokia bus 

mums nauda iš tu visu žinių m patirimy, 
jei męs liksime tokiais žiauriais, kai kad 
daugelis yra, žiūrėsime j kitus iš augšto, 
nesirūpinsime savo įgytomis žiniomis su 
kitais pasidalinti?
nimas apšvietimą tarp tamsiu, da nesusi
pratusiu, savo broliu, nežiūrėdamas į visas 
kliūtis, kokias jam stato įvairus žmonės, 
tesirūpina gyventi vien savo protu, būti 
sau žmogumi, ne beždžione, kuri tik pa- 
megzdžioja kitus, tesistengia savy tai mą
styti, neužsitikėdamas įvairiais autorite
tais, ar jie būtu iš dešinės ar iš kairės.

“Jaunimas”.

“RusskojeSlovo”. .
Panašiu vardu rūsy laik

raštis eina New Yorke. Ne
seniai tasai laikraštis pasižy
mėjo šmeižimu dvieju Dūmos 
atstovu, pabėgusiu iš Rusi
jos. Rusu visuomenė baisiai 
pasipiktino panašiais šmeiži
mais. Vienok ponai iš “Vieny
bės Liet.” vadina tą laikraštį 
‘‘soči jalrevoliuci jonieriu” or
ganu. Mat, savieji saviškius 
pažįsta, Visi juk žirny kad 
pas “Rus. Slovo” tiek/ socija- 
lizmo, kiek ir pas velnio mo-

Aliaska yra didesnis auk 
so laukas, negu Kalifornija 

Iš Aliaskos 
padaryti arti 
tokio didumo 
Rhode Island.

sios dvasiškos ypatos turėtu savo spavied- 
ninkais jėzuitus. Per šventą išpažintį 
lengviausia pelnyti žmogaus širdį.

Kuomet jėzuitai pastebėdavo, kad tas 
ar kitas prelatas, ar vyskupas galės aug- 
štai pakilti, jie, kaip galėdami, jam pa
gelbėdavo. Jie suprasdavo, kad už tą pa- 
gelbą vyskupas, likęs kardinolu, jiems de
šimteriopai atsimokės.

Tenais, kur buvo kuriamos naujos pa
rapijos, jėzuitai turėdavo išsirūpinti nuo 
vyskupu, kad bent vienas žmogus iš jyjy 
tarpo būtu ten paskirtas.

Dar vienas dalykas rūpėjo jėzuitams, 
Į taip sakant, tyrai bažnytinis dalykas. Kož- 
nos brolijos vienuoliai norėdavo, kad iš jy 
ordeno būty daugiausia šventyjy. Kadan
gi jėzuitai atsirado vėliau, negu kitos bro
lijos, tai suprantama, ir šventyjy jie tu
rėjo mažiausia. Jie tą labai gerai supra
to ir todėl vienas iš jy įstatymu skelbia: 
“užvis labiausia reikia įgyti prelatu ir vys
kupu malonę, kuomet reikės kurį -nors iš 
mūšy ordeno kanonizuoti (pripažinti šven
tuoju). Reikia gauti laiškus, įgaliojimus 
ir paliūdyjimus, kad pagreitinti tą dalyką 
pas Apaštališkąjį Sostą.” 

| Senesniuose laikuose, kuomet nebuvo 
gelžkeliu, telegrafu ir telefonu susinėsi
mai tarp įvairiu šaliy buvo labai apsun
kinti. Tuomet paprastai buvo labai ma
doje siuntinėjimas visokiu pasiuntinysčių. 
Dar ir dabar toji mada užsiliko, bet tik 
ypatingai svarbiuose atsitikimuose. Seno
vėje tokios pasiuntinystės tai buvo pa
prasčiausia naujiena. Jėzuitai, kaipo di
deli politikieriai, stengdavosi, kad tokiose 
pasiuntinystėse būty visuomet jiems prie
lankus žmonės. Jie visuomet kentė bai
mę, kad kas-nors ant jy nepriplepėty ir 
tokiuo būdu neapsunkinty jy padėjimo.

Tokiais tat keliais eidami, jėzuitai 
norėjo paimti viršų ant visos bažnyčios. 
Tai buvo jy idealas, tiesa, niekados neįsi
kūnijęs. Kasžin, ant gero ar ant blogo 
būty išėjęs bažnyčiai galutinas jėzuitu įsi
vyravimas? Sunku tai pasakyti. Jėzui
tai sako: *‘įgijus malonę ir įsi tikėjimą 
prelatu, vyskupu ir popiežiaus, užėmus 
prabaštijas ir kanonijas, reikia stengties 
patobulinti kunigiją, reikia išrodinėti ki
tu vienuoliu tinginiavimą ir išlepimą. 
Sutiesa! Naudinga būty bažnyčiai, kad 
visos vyskupijos mums priderėtu, net pat
sai Apaštališkas Sostąs. Dėlto reikalinga 
platinti, tik atsargiai ir slaptai, mūšy 
draugijos valdžią. Be abejonės, tuomet 
prasidėtu aukso amžis, kuriame pražydėtu 
ramybė, ir.Dievas palaimintu Bažnyčią.” 

1 Kaip matote, jėzuitai labai toli siekė.
Mums pigu suprasti, kad ta ramybė būty 
tokia, kad joksai žmogus nebūty drįsęs išsi
žioti prieš kunigo žodį. Tai būty buvus 
didžiausia kūno ir proto vergija.

Atkakliai kovojo jėzuitai užtai, kad 
katalikystė viešpatautu ant viso draugiji
nio gyvenimo. Bet gyvenimas ėjo savo 
keliu ir jėzuitams nepavyko sugrąžinti se
nosios gadynės. (Tol. bus).“Draugas” jau keliuose 

NN iš eilės šmeižia “Laisvę” 
ir ypatingai “Keleivį”.

Jeigu “Keleivis” ras reika
lingu, jisai mokės apsiginti. 
Pagaliaus tokiu užpuoliku 
lojimas atneša tiktai naudą 
darbininku laikraščiams. Iš 
savo pusės męs pasakysime 
juodvarniams davatkų orga
no: nekiškite savo juodo 
po į santikius tarpe 
vės” ir “Keleivio”, 
nepavyks supjudyti 
vės” su “Keleiviu”.

Abudu tuodu laikraščiu 
tarnauja žmonėms, bet ne 
kunigu gaspadinėms. Ko
dėl įkurta “Laisvė”, apie tai 
žino darbininkai ir “laisvie- 
čiai”. “Laisvė” neša sveiką 
maistą darbininkams. Jeigu 
atsirado 
pribrendo dirva dėl antro 
darbininkiško laikraščio. 
“Keleivis” nepyko ant “Lais
vės” ir “laisviečiai” neturė
jo ir neturi pykčio ant “Ke
leivio”.

Tegul mūšy kunigai apsi
rūpina su savo zakristijonais 
ir vargamistromis, kurie per
dėm buntą kelia prieš jega- 
masčius. Mūsų spaustuvių 
žmonės jy užtarimo nereika
lauja.

Kas link tos “bombos”, 
tai “Draugas” labai -gerai 
žino, kad “Laisvė” smarkiai 
'nupeikė panašią juodrankys- 
tę. Joksai zeceris panašiu 1 čiutę!

Nei vienoje dailės šakoje 
męs taip neatsilikome, kaip 
teatrališko meno plėtojime. 
Jau daug apie tai kalbėta, 
daug j ieškota priežasčių, bet 
pasekmės veik jokios nema
tyti. Geresnius teatrui vei
kalus galima suskaityti ant 
pirštu. Didžiuma jy versta 
iš svetimu kalbu. Nauju vei
kalu, originaliniy ir verstų
jų, per metus atsiranda vie
nas—du. Neturime jokios 
nuolatinės artistu trupos, ne
turime centro, kuris duotu 
pakraipą mūšy teatrui. Iš
ties, liūdnas, apgailėtinas 
padėjimas. Kas jau besaky
ti, kad per metus čia, Ame
rikoje, sugebama pastatyti 
ant scenos du trįs geresni 
veikalai. Mūsų liaudis vis 
dar maitinasi tais mažučiais 
veikalėliais, kurie buvo geri 
seniau, bet labai jau atsibo
do dabar.

Tokia tauta, kaip lietuviu, 
tolydžio vistik turės iš
plėtoti savo teatrališką me
ną. Kad teatras puikiai už
silaiko Finlandijoje ir Latvi
joje, tai aišku, jog jisai ga
lės užsilaikyti ir pas mus. 
Todėl tosios kuopelės, kurios 
pradėjo kelti mūsų teatrališ
ką dailę, teneatsisako nuo 
pasišventimo. Tu kuopelių 
nariai tesudaro brolišką šei
myną, surištą idėjos numy- 
lėjimu.

Man rodosi,- kad teatrą 
kelti gali tiktai tie žmonės, 
kurie drąsiai žiūri pirmyn. 
Kas neturi ateityje idealo, 
tasai nepakels ir teatro. Męs 
norime iš teatro padaryti 
puikiausią mokyklą, męs no
rime kelti ir gvildenti jame 
opiausius klausimus, męs no
rime tobulinti žmones. Tą 
uždavinį męs atliksime 
tiktai tuomet, kuomet at
sisakysime nuo prietaru ir 
burtu pačiame gyvenime.

Genovaitės, Elzbietos, pa
triotiški vaizdeliai 
teatras

tai ne 
tai balaganas, tai 

apkvailinimo vieta. Kuni
ginė sriovė- nekels teatro. 
Vargiai ią kels ir tautinin
kai, nebent atskiros iš ju 
tarpo ypatos. Taigi visą sun
kiąją naštą, keliant teatra
lišką dailę, turi užsidėti sau 
ant pečiu tie mūsų artistai, 
kurie eina išvien su darbinin- 
ky demokratija.

P-as Ramanauskas, žino
mas Lawrenc’o tautietis, pa
davė “Laisvę” į teismą. Lie
pos 26 d. buvo suareštuoti 
penki “Laisvės” vyrai. Bet 
už valandos buvo sudėtos 
kaucijos, už kiekvieną po 
$1000. Liepos 27 d. turėjo 
atsibūti So. Bostono teisme 
byla. Betgi ji liko atidėta.

P as Ramanauskas kaltina 
“Laisvę” už “kriminališką 
šmeižimą ir biznio gadini-

galima būtu 
penkiy šimtu 
valstijų, kaip 
Aliaskos plo

tas užima 590,884 ketvirtai
nes mylias arba 378,165,760 
akru. Jinai yra suvirš du 
sykiu didesnė už Vokietiją ir 
apie tryliką karty didesnė 
už New Yorko valstiją. Jos 
plotas didesnis, negu viena 
penktoji dalis visy Suv. Val
stijų. Aliaska yra didesnė 
už visas valstijas į šiaurę nuo 
Ohio ir Potomac upiu, ir į 
rytus nuo Mississippi.

Aliaskoje randasi turtin
giausi žuvimis vandenįs. 
Aliaskoje yra daugiau an
glių, negu Pennsylvanijoj,

gerai.
Jums įdomu žinoti, kiek 

yra Indijoje kunigu ir viso
kiu vienuoliu. Gi pusantro 
milijono. Kaip matote, ju 
visur pilna. Yra dar keli mi
lijonai taip vadinamu faki- 
ry, kurie dumia žmonėms 
akis visokiomis “štukomis”.

Indijoje yra dar paprotys 
dėl didesnės dievy garbės 
skandinties upėje. Mat, tuo
met paskęsta visi nusidėji
mai.

Labai daug žmonių žūva 
nuo laukiniu žvėrių. Žalčiai, 
tigriai, leopardai surijo 1908 
metais per 22.000 žmoniy. 
Tiktai dabar dar pradėta ko
va prieš tuos žvėris. 1908 
metais vienu tik tigrių už
mušta 17.928, leopardu, vil
ku ir gyvačiy 70.000.

Su dainomis ir 
Nekurie iš mūsų neatsigiria 
tautiškomis dainomis. Nee
su tame klausime specialis
tas. Kiekvienai tautai pa
tinka jos dainos. Lietuviš
kos gi dainos, sako, esą dar 
meliodiškesnės. Tegul bus 
ir taip. Vienok daina mūsų 
gyvenime nesulošė dar tosios 
rolės, kokią.ji turėty sulošti.

Atsiminkime, kokią rolę 
sulošė daina finu, esty ir 
latviy gyvenime! Kokie skait
lingi buvo chory koncertai, 
vadinamos dainy šventės! 
Pas .latvius, iki 1905 mėty 
revoliucijos, dainy šventės 
buvo vieta, kur rinkosi veik
liausioji latviy visuomenės 
dalis. Dainy šventė pavirs
davo į kultūros šventę. Buvo 
teatrai, referatai, laikrašti
ninku pasikalbėjimai.

Pas lietuvius tokiy šven
čiu dar nebuvo. Bet d ar
batiniame laike abejo
tina, ar galėty būti bendra 
tautišku dainy šventė. Per
daug mūšy visuomenė pasi
skirsčiusi į klesas, perdaug 
jau nevienodai męs žiūrime 
I gyvenimą. Dainininkas so- 
cijalistas vargiai turės apie 
ką pasišnekėti su dainininku 
klerikalu.

Taigi, jei su laiku męs ga
lėtume parengti didelę šven
tę mūšy dainminky, tai tik 
laisvyjy chory. Tokiy cho- 
ry pas mus gana daug. Bet, 
kol ligi to prieis, reikia la- 
vinties, neperstojant lavin- 
ties. Tokiy chory švente tu- 
rėty didelę kultūrišką svar
ba. L. P-

“Kamorra” itališkas žodis. 
Tai slaptas plėšiku susivieny- 
jimas. Apie tas kamorras da
bar daug šnekama. Nespėjo 
pasibaigti byla Italijos mies
te Viterbo kuri iškėlė aikš
tėn bjauriausius darbus plėši
ku, kaip prasidėjo šnekos 
apie New Yorko “kamorrą”.

Beveik ant policijos akiy 
užmušama Rosenthal ir po- 
licmonai sakosi nieko nematę 
ir negirdėję. Kas per vienas 
tas Rosenthalis?

Tai gembleris, paprastas 
šuleris, korty vergas. Jisai 
ilgus metus dare puiky biznį 
visokiuose urvuose, kuriy 
pilna tokiame New Yorke. 
Bet paskui nepašidalino pel
nu su policija. Policija užda
rė jo “namą”. Perpykęs Ro
senthal išdėjo viską, ką tik 
žinojo apie policiją. Policijos 
leitenantas Becker ir kiti 
puikiai žino, kiek yra visokiu 
slapty smukliy. Bet jie tyli 
ir gauna už tai aukso.

Kaip tik Rosenthalis pra
sižiojo apie tai, tu o jaus jį 
nudaigojo.Ar ciane “kamor
ra”, ar čia ne aiškus policijos 
kerštas? Ar bene vieną kar
tą policija parodė, kad josios 
rankos purvinos?

New Yorko dienraštis 
“Sun” šaukia: “pas mus 
New Yorke nėra kamorros.” 
Kaltininkai, girdi, bus sura
sti ir nubausti.

Melas, aiškiausis melas! 
Kaltininkai bus nubausti, 
bet p r i e-š policijos no
rą. Policija padarė viską, 
kad tik paslėpus kaltininkus.

Bet kas iš to bus? Kiek iš 
to bus naudos? Policija ir to- 
liaus dalinsis pelnu su paleis
tuvystės ir šulerystės namy 
manedžeriais.

Bet ar tai vienoj Amerikoj 
taip yra? Dar neseniai 
vienas francuzy ministeris 
pasakė, kad ant visos Pran
cūzijos yra keli šimtai lais- 
niy ant užlaikymo lošimo na
mu. Tuo tarpu ty namy pri- 
skaitoma 4,000.

Ką jūs ant to atsakysite? 
Visuose didžiuose miestuose 
policija sėbrauja su tamsio
mis ypatomis. Ten, kur per 
naktis aly maukia, kur per 
naktis kortuoja ir andeliuoja 
motery kūnu, — tenais pui
kiausias pasipelnyjimas poli
cijai.
Tąją tarptautiškąją “kamor

rą” neišnaikins nei teismas, 
nei bausmės. Tasai šašas į- 
augo į kūną kapitalistiškos 
visuomenės.

Reikia pačius fundamen
tus nuversti.
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tyjy angį i y) apskritį.
Aliaskoje randasi vienati

nės Suvienytose Valstijose 
blėkos kasyklos. Aliaska tu
ri daugiau vario, negu Mi
chigan ir Arizona sykiu.

Aliaska jau dvidešimts 
karty apmokėjo save vien 
tik iš žuvy. Jos nupirkimas 
atsiėjo septynis milijonus du 
šimtu tūkstančiu doleri y— 
mažiau, negu du centu už 
akrą. Jinai jau dvidešimts 
karty apsimokėjo auksu ir si
dabru.

Aliaskoje randasi skaitlin
giausios Amerikoje galviju 
ir aviu bandos. Tenai gi ran
dasi augščiausias šioj šalyj 
kalnas McKinley. Jo aug- 
štis- 20,464 pėdos. ’

Aliaska randasi toje pat 
geografiškoje platumoje, 
kaip Švedija, Norvegija ir 
Finija, turi daug geresnį kli
matą, vaisingesnę žemę ir y- 
ra daug geresnė, negu tos 
visos trįs šalįs sykiu.

Abelnai, Aliaska, tai tur
tingiausia iš tolimoj šalyj 
esančiy šalių ir jos milžiniški 
turtai dar tik pradedami 
naudoti, ir ne viskas dar ten 
surasta. Ten yra milžiniški 
turtai miškuose, akmenyse 
ir moliuose, kurie iki šiol 
pramonės nepalytėti ir kurie 
reiškia skaitlingus milijonus 
doleriu.

Aliaskos laukia puiki at
eitis.

Jau pasakėme, kad jėzuitu ordenas 
buvo lygir konspiratyviška organizacija 
kataliku bažnyčioje. Kitais dvasiškaisiais, 
kitu ordenu vienuoliais jie neišsitikėjo. 
Jėzuitai norėjo paglemžti viską į savo ran
kas. Todėl visi kiti vienuoliai, visi tie 
franciškonai, dominikonai, kapucinai, Pau
linai, karmelitai,—o ju buvo devynios ga
lybės,—išrodė jėzuitams didžiausiais kon
kurentais. Kur tik galėdami, jėzuitai pa
kišdavo koją kitiems savo “broliams Kris
tuje”, visur jiems kenkdavo. I

Vienas iš ju įstatymu skamba sekan
čiai: “reikia išrodyti ponams ir šiaip jau 
valdonams, kad mūsų draugija yra pati 
tobuliausia iš visu kitu ordenu. Mūsų 
draugija turi savyje visa tai, kas yra pra
kilnu visose kitose draugijose. Jeigu ki
tas kuris ordenas kuomi nors pasižymi, tai 
Jėzaus draugija šviečia skaisčiausiais spin-1 
dūliais visoje Dievo Bažnyčioje.”

Kad geriaus apjuodinus visas kitas 
vienuoliu brolijas, jėzuitai turėjo gerai 
daboti ju gyvenimą ir, jeigu pastebėdavo 
ką nors peiktino, tuojaus turėjo tai išgar
sinti. Tuomet, žinoma, priešas likdavosi 
sumuštas, o Jėzaus brolija įgydavo dar 
skaistesnį garbės vainiką. Visuomet rei
kėdavo duoti suprasti, kad jokia kita bro
lija nesugeba atlikti taip gerai savo užda
viniu, kaip Jėzaus draugija.

Ypatingai jėzuitai dabodavo, kad į ju 
rankas pakliūtu mokyklos. Jėzuitai su
prato, kokia didelė galybė apšvieta. Už
tad jiems rūpėdavo, kad vaiku apšvieti
mas išimtinai jiems vieniems prigulėtu. 
Jie nesigailėjo nei darbo, nei pinigu, bile 
tik jaunuomenė būtu išauginta taip, kaip 
to reikalavo bažnyčios reikalai. Savo mo
kyklų, žemųjų, vidutiniu ir augštesniu, 
jie turėjo visose šalyse. Ypatingai jie bu
vo įsigalėję Lietuvoje, kur veik visos 
stambesnės mokyklos buvo ju rankose. 
Apšvietimas jėzuitams todėl buvp reika
lingas, kad galėtu nuveikti eretikus mok
slo bei teologijos dirvoje. Ir išties: iš ku
nigu jėzuitu išėjo labai daug katalikišku 
mokslininku.

Turėdami po savo puse didžiūniją, jė
zuitai pigiai galėjo paveržti po savo įtek
me valdžią. Jie visokiais būdais stengda
vosi pertikrinti valdžios atstovus, kad jei
gu kiti vienuoliai mokįs vaikus, tuomet 
pairs visa valstija, pairs visa valdžia.

Tai tiek apie jėzuitu varžytines su 
kitu brolijų vienuoliais. Vienok su aug- 
štesniąja bažnyčios valdžia jėzuitai sten
gėsi gražiuoju sugyventi. Jie suprato, 
kad visus perversti sulyg savo kurpaliaus 
jokiuo būdu negalės. Bet jiems buvo la
bai svarbu turėti aukštesnę bažnyčios val
džią po savo įtekme. Tatai jiems labai tan
kiai pavykdavo. Popiežiai labai retai iš
drįsdavo stoti kovon, ar bent priešintieą 
jėzuitams. Ir kaipgi išdrįsus jiems prie- 
šinties? Gi ju organizacija buvo tarptau
tiška, giliai įleidusi šaknis, gi ju sutari
mas ir disciplina, paklusnybė prie^ vyres
niuosius stačiai buvo stebėtina. 1

Ten, kur jėzuitu buvo mažuma, jie 
visuomet stengdavosi prilįsti prijfe vysku
pu ir prelatu ir įgyti ju įsitikėjimą. Ypač 
jiems rūpėdavo turtingos vyskupijos ir 
turtingos parapijos. Štai ką sako įstaty
mas: “nuo vyskupu, prelatu ir kitu vy
resniųjų reikia išgauti visa, kas tik gali
ma išgauti. Nekuriose vietose reikia jmo- 
kinti prelatus ir klebonus, kad su pagarba 
atsineštu prie mūsų brolijos ir skelbtu sa
vo parapijonams apie mus kuogražiausias 
žinias. Ir įmokyti juos, kad niekuomet 
nepastotu mums kelią.”

Bet negana to. Visur, kaip ta yla iš 
maišo, išlenda jėzuitu “gaspadūrnumas”. 
Jie labai puikiai suprato, ką reiškia lapės 
politika, viliojimas uodega ir šunuodega
vimas. Todėl jiems buvo liepta: “rodyti 
vyskupams, prelatams ir klebonams viso
kią pagarbą, kad paskui su ju pagplba 
įgyti klioštorius, parapijas, fundacijas, 
dvarus, ir pagarsėjusias savo šventumu 
vietas/’ Ypatingai tenais, kur buvo va
dinamu eretiku, reikėdavo visus pertikrin
ti, kad tiktai tuomet eretikai bus apgalė
ti, kuomet mokyklos, klioštoriai ir visokia 
gerovė pereis į jėzuitu rankas.

Dabar matote, kad jėzuitai žinojo, 
kur reikia gražumu, o kur piktumu apsi
eiti. Kaslink vyriausybės, jie norėdavo 
užbaigti visus reikalus kuošvelniausia. 
Bet švelnumo vieno dar neužtenka. Jė
zuitai stengdavosi, kad visos augštesnio-

Kas jie per vieni ir kaip jie bažnyčių gelbėjo
Sulietuvino J. Kelmutis.

laišku nerašė ir nuo tokio 
užtarimo kiekvienas doras 
zeceris atsikrato. Tą žino vi
si, žino ir “Draugas”.

Bet davatkoms, zakristi
jonams ir kapucinukams ga
lima išvirti kokią nori buizą... 
Ju pilvas tai sugromuliuoja. 
Protaujanti gi žmonės “Drau
go” neskaito.
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Ar gerai daro merginos?

p

Pajieškojimai.
Pajieškau savo brolio Juozapai Mane- 

j lio, paeina iš Kauno gub., Ukmergės 
apskričio, Alackos valsč., viensėdžio 

argių. Menuo atgal jis buvo ketinęs 

gaite, bet dabar girdėjau, kad jis yra 
miręs. Kas apie jį žino, meldžiu pra-

Tiems, kurie moterų 
neapkenčia.

Napoleonas, didis francūzų 
imperatorius ir karvedys kar
tą įpykęs pasakė: “bala čia 
tas moteris ir jų salionus. Aš 
turiu kardą ir kareivį”.

Vienas iš didžiausių rašy
tojų Augustas Strindbergas 
vienu tarpu labai neapkentė 
moterų. Otto Veinigeris, ta
sai genia! iškas jaunikaitis, 
matė moteryse visokio pikto 
šaltinį.

Pas francūzus yra net pa
tarlė: “j ieškoki te moters”. 
Tąja patarle norima pasaky
ti, kad jeigu atsitiks kokia 
nelaimė, kils kokios apšne- 
kos, tai reikia gerai pasiraus

yti ir . visuomet kaltininkė 
bus... moteris.

O atsiminkime, dar ką sa
kydavę apaštalai, bažnyčios 
tėvai. Didžiuma iš jų nujuo- 
dydavo moteris didžiausia 
smala. Bet to dar negana. 
Sako, kad moterįs, ir tiesų 
neturėdamos, viską valdo. 
Jos kišasi į valdžios reikalus. 
Sako, kad minister!ų politika 
užgema gražių merginų kam
bariuose.

Tai matote, kiek prikrau
na naštos ant mūsų pečių. 
Jeigu tai pasirodytų teisybė, 
juk tuomet moteris būtų pik
tos dvasios pasiuntinys. Bet 
ant mūsų laimės taip nėra. 
Vienok, kad ant manęs paskui 
kas neužsipultų, aš iš anksto 
pasakau: neguldau aš galvos 
jž visas moteris nuo pirmos 
iki paskutinės. Aš kalbėsiu 
apskritai apie visas moteris, 
ipie moterų klausimą. Pra
dėsime nuo pradžių.

Napoleonas tarpais išplūs
davo moteris, o ar jisai ne
lindo į garbę per moterį? Ji
sai nenuskriaudė Austrijos, 
galima sakyti, tiktai dėlto, 
kad norėjo gauti Austrijos 
karaliaus dukterį. Napoleo
no laimėjimams moterįs ne
kliudė, bet josios neprisidėjo 
ir prie jo puolimo.

Augustas Strindbergas, gu
lėdamas ant mirties patalo, 
negalėjo atsidžiaugti savo 
dukterimis. Josios užmerkė 
jam akis. O argi tosios duk
teris nebuvo moterimis.

Otto Veinigeris buvo, ma
no nuomone, gabus, bet ne
sveikas vaikinas. Nekurie 
sako, būk jisai peranksti pra
dėjo ragauti uždrausto vai
siaus.

Apaštalai ir bažnyčios tė
vai, teisybė, tankiai užgauna 
moteris. Bet kas daugiausia 
prisidėjo prie krikščionystės 
išsiplatinimo, kas daugiausia 
už Kristų kraują liejo? Kas 
daugiausia dabartės priside
da prie tikėjimo palaikymo? 
Taigi apaštalai ir šventieji, 
jeigu ir norėtų, tai negalėtų 
mums atsidėkavoti.

Dabar dar apie tą motčrų 
valdžią. Aš misliu, ar pre
zidentas Taftas turėtų šiokią 
ar kitokią žmoną, visviena 
Amerikoje niekas nepersi- 
mainylų. Taip pat ir su vi
sais karaliais. Šiandien ir 
karaliai patįs vieni nie
ko nereiškia. Politikoje šian
dien dalyvauja minios. Vie
na pikta ypata gali padaryti 
vieną-kitą piktą darbą, bet

žiu. Gyvenimas eis, kaip 
ėjęs, gyvenimo reikalai eis 
savo keliu. Viena moteris 
Čia nieko nepermainys.

Tai matote, kaip lengva 
apsidirbti su tais užmetimais. 
Moteris nėra kokia tai pikto 
pasiuntinys. Reikia pasaky
ti atbulai. Moteris dar su
švelnina žiaurumus, ji įneša 
daugiau meilės. Tarpe mote
rų mažiau prasižengėlių, jo
sios daugiau trokšta mokslo.

Bet, kada aš taip šnekėsiu, 
tuoj manęs paklaus: argi

jau moterįs šventos? Argi 
jos niekados nekaltos?

Ne, aš. to niekados nesa
kiau. Aš tiktai norėjau nu
rodyti, kad visos moterįs, vi
soje čielybėje, nėra koki tai 
pikti sutvėrimai. O kalbant 
apie atskiras šeimynas, 
apie pavienes moteris, tan
kiai gali būti, kad ir moteris 
kalta. Tokios moters aš ne
teisinsiu. Bet aš kviečiu, 
kaipo advokatė, pažiūrėti 
ir į priežastis. To niekados 
nereikia užmiršti. Kaip mū
sų mergaitės buvo Lietuvoj 
auginamos, tą męs visos gerai 
žinome. Jų išsilavinimą var
žo visokie papročiai ir burtai. 
Joms daug sunkiau išsilavin
ti, atsikratyti nuo visokių 
prietarų.

Taigi, vyručiai, kad ir kal
tinate moteris, tegul bus jos 
vertos didžiausio papeikimo, 

neužmirškite, kad visi grie- 
kai turi savo priežastįjr kad 
didžiausias griešninkas ver
tas pagailos.

• Ona Adomaitienė.

Aš ir noriu prisidėti su sa
vo dvylekiu prie išrišimo tų 
klausimų, kurie gvildenami 
“Laisvėje”. Aš norėčiau pa
kalbėti apie tas merginas, 
kurios myli turėti daugelį 
vaikinu. Tokios merginos 
skaito už didžiausią sau gar
bę, jeigu turi apie tuziną vai
kinų. Josios sako: “tai ma
ne visi myli ir visi nori ma
nęs”. Ji su kožnu susiėjusi, 
nesisarmatina apsikabinti ir 
saldų bučkį padovanoti, bile 
tiktai pasitaiko proga. Pas
kui eina “ice cream’ai”, so
dos, tikietai ant teatrų ir 
taip toliaus.

Nekuriems vaikinams la
bai patinka, kad prie jų taip 
limpa merginos. Žiūrėk, jau 
jie visur vaikštinėja, važinė
ja, šneka apie meilę, paga- 
liaus ruošiasi prie vestuvių. 
Vaikinas užsitiki, kad mer
gina jį labai myli. Ir tik vė
liaus pamato, kad iš tų pelų 
nebus grudų. Tiktai pama
tęs, kad jo mylimoji turi 
bent tuziną vaikinų, pasako 
jai ‘ ‘good bye”. Taip pat su 
tokia mergina susiduria ir 
antras ir trečias ir ketvirtas. 
Vėl atsikartoja ta pati isto
rija apie meilę ir vėl ta pati 
liūdna pabaiga. Žiūrėk, jau 
mergina vaikščioja su kitu.

Apie tokias merginas 
dainelė sudėta:

“Taip elgtis paprato 
Šio laiko mergelės, 
Vienam duoda, ranką, 
O antram žiedelį.

Trečiam akims žybčioj, 
Bučiuoja ketvirtą, 
Penktajam gi kalba, 
Kaip jos meilė tvirta.

Šeštas, kad ateina, 
Paduod’ ranką baltą, 
Septintam gi tvirtin, 
Kad ji dar nekalta”.
Tokią dainelę galima 

vesti iki nepabaigiamosios. 
Suprantamas daiktas, kad 
veidmainystė vėliaus ar ank- 
sčiaus turės išeiti į viršų. 
Klausiu dabar aš savo sesu
čių : kogi tokios merginos pa
čios laukia? Ko jos laukia?

Tasai vaikščiojimas po vy
rus primena voverės vaik
ščiojimą po medžius. Aš ne
kalbu apie visas merginas, 
nes yra ir dorų mergaičių, 
ale niekas neužginčys, kad 
nėra tokių, apie kurias aš čia

ir

da-

Patįs vaikinai gana žemai 
stato tas merginas, kurios 
perdaug pigiai dalina buč
kius. Jeigu tokiai merginai 
ir pavyko ištekėti, tai vyras 
žiūrės į ją su neįsitikėjimu, 
nes žinos tos merginos pra-

Aš visai nesakau, kad mer-
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Paveikslas perstato New Yorko raistą (pelkes). Ten viešpatauja policijos kumščia 
ir revolveris. 16 liepos New Yorke užmuštas lošikas kortomis Rosenthal. Jisai susipy
ko su policija ir apskelbė jos darbus. Už kelių dienų beveik ant policistų akių jisai bu
vo nušautas. Aišku, kad tai policijos kerštas. Policija laiko vieną ranką su tais kar
žygiais, kurie užlaiko tamsiausius urvus, kur geria, kortuoja, paleistuvauja. Kas nori 
dar aiškiau dalyką suprasti, teperskaito straipsnį “Tarptautiška Kamorra”, kuris telpa 
ant antro puslapio. x

ginos turi būti davatkomis, 
tai yra su niekuo nešnekėti. 
Anaiptol, reikia susieiti, pa
sišnekėti ir pasilinksminti. 
Bet tosios merginos, kurios 
vejasi tuzino, paprastai ne
gauna nei vieno.

Mažoji Onytė
iš Athol, Mass.

Merginoms

nu- 
už- 
per 
tai

Ne ta, sesutės, gadynė da
bar, kad praleisti liuesą lai
ką dvokiančiuose kambariuo
se su taip vadinamais spor
tais, kurie duoda kvoterį ant 
alaus, o paskui, kaip nusige
ria, tai duoda ant visos bač
kutės.

Ar tokie sportai tai vyrai? 
Et, po plynių. Gėda klausyti 
jo pliovonių ir negražių 
davimų. Mergina neva 
sidengia akis delnu, bet 
tarpupirščius, kad žiūri, 
V • — •
žiuri.

Ne ta gadynė, kad išsimil
tavus veidus, o prakaitui iš
siveržus, pradeda bėgti stul
pai... Ne ta gadynė, kad ne
šioti begalo mažus čevery- 
kus, kur išaugę komai, .kaip 
ylos, duria, kuomet iš skaus
mo veidas susiraukia, lyg pa
senus pančeka.

Ne ta gadynė, kad dėl lai
bumo plonumo draugė, ar 
gaspadinė veržtų gorsetu 
krutinę keliu prirėmus prie 
sienos, pakol veidai nepa- 
juosta ir akįs neišsiverčia į 
viršų. Tuomet nerandama 
niekur ramumo. Veidas pa
našus į slapta kankinimąsi.

Šiandien gadynė yra civili
zacijos; reikalinga kas dieną 
bent valandą liupso laiko pa
švęsti skaitymui pirmeiviškų 
laikraščių bei knygų. Tin
kamiausia vieta - vasaroj ant 
oro, žiemą atskirame, kam
baryje, Tie, kurie nemoka 
skaityti,—tepaverčia liuosą 
laiką mokinimuisi. Nereikia 
aplenkti prelekcijų; nes ten 
fanatizmas-aklumas iš gal
vos garuoja, net plaukus kel-
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damas, o jo vietą užima pro
tavimas.

Papuolus tarp sportų, rei
kia jų paklausti: ar tamsta 
ta pačia burna ir valgai?

Veidas, tai gražiausias 
gamtos originalas, žinoma, 
neapleidžiant taukais, ar 
purvais.

Susivaržymas, be tinkamo 
apsiėjimo, merginos nedabi
na. Paprastas mandagumas, 
naturališkumas, tinkama 
šneka ir nusišypsojimai daug 
daugiau priduoda meilumo, 
negu visokie nusitepliojimai, 
susivaržymai, nenaturališku- 
mai. Kas iš merginos, jeigu 
ji, tarytum, dieglių gnaibo
ma?

Tokių jau esama kartais 
ir vaikinų. Keistų. . . bet apie 
juos kitu kartu pakalbėsiu.

Širšinas.

Korespondencijos
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Haverhill, Mass.
Praslinkusi žiema ir pava

saris buvo gana triukšmingi, 
iki užstojo vasaros karščiai.

Po šonu buvusis Lawrenco 
streikas paliko žymią pėdsa
ką. Neapsiėjo be streikų ir 
Haverhiiryj. O kiek buvo 
prakalbų įvairiose kalbose, 
kiek agitacijos ir aukų, ko
voje su bado šmėkla?...

Graikai,streiklaužių tauta, 
ir tie pabudo.' Nelabai se
niai streikavo odų dirbtuvė, 
kur dirba beveik patįs grai
bai. Jie laikėsi iki kolei kom
panija nusileido. Dabar vėl 
sustreikavo į 300 graikų, ku
rie dirba įvairiose dvokian
čiose lindynėse ir pelno po 
$6.00 į savaitę. Streikas dar 
tęsiasi. Reikalauja sutrum-

tas išsukta koja. Vaikutį išly
dėjus, D. po visų bėdų nu- 
šlubavo karčemon.

20 liepos angliakasyklo; 
“Exeter”, puldamas išvir- 
šaus akmuo sužeidė Juozą 
Leimoną. Nelaimingas guli 
ligonbutyj, bet spėjama, jog 
pagis. Širšinas.

Pittston, Pa.
Iš 13 į 14 liepos naktį atė

jo keliatas vaikinų į slaptą 
Šaukščiuvienės užlaikomą 
karčiamą išsigerti. Tenai jie 
susivaidino. Š., įnamis, M. 
Kulbokas pradėjo iš revolve
rio šaudyti ir vietoj maišti
ninkų, pataikė savo šeimi
ninkei šaukščiuvienei. Dak
taras, bejieškodamas kulkos, 
rado tik skylę. Vaikinus 
policija su pagelba automo- 
biliaus susigaudę visus. Šo- 
vikas M. K. užsimokėjo pa
baudos $25.00, apie 3 po $10. 
00, priegtam po $1.00 už nu
vežimą į šaltąją.

Per pastarąsias dienas at
sitiko: gimus pas D. kūdi
kiui, tėvas iš džiaugsmo per 
porą dienų smagiai pagėrę. 
Gerai prisikaušęs, nakčia at- 
sidarinėjo visus langus, kad 
atvėsti, jaunas kūdikis per
šalo ir pasimirė. Senis,šerme
ninės prisitraukęs, lipdamas 
iš gatvekario, išsisuko koją. 
Lavonėlis be tvarkos palaido
tas. Jiedu guli krūvoj ir bara
si.. .Vienas palagu serga, o Įei

Springfield, III.
14 d. liepos atsilankė į mūs 

miestą garsus kalbėtojas. 
Anot tamsių žmonelių, soci- 
cijalistų karalius, drg. F. J. 
Bagočius. Tiesą pasakius, 
mūsų miesto žmoneliai var
giai ar galėjo kada- nors iš
girsti tokią naudingą ir daug 
ko pamokinančią prakalbą. 
F. J. Bagočius vienas visą 
vakarą kalbėjo apie sočijaliz- 
mą, tą vienintelį mokslą, ku
ris pasaulį nori paversti į rojų. 
Svetainėj buvo labai karšta, 
bet dauguma publikos kentė 
karštį ir klausė prakalbų, iš
reikšdama padėką delnų plo
jimu. Publikos buvo pusėti
nai, ypač moterų. Aukų su
rinko 9 dol. su centais paden
gimui kelionės lėšų.

A. Čekanauskas.

Norwood, Mass.
14 d. liepos per Keistučio 

dr- jos susirinkimą A. P. pa
vadino K. S. sportu ir nu
peikė jo netikusį gyvenimą. 
Tasai žmogelis supykęs ir su 
kitų patarimu nuėjo pas čifą 
ir išpirko varentą. Tuojaus 
atėjo policmanas ir pranešė 
A. P., kad jisai areštuotas. 
Kuomet jisai su kitu draugu 
nuėjo, tai pasirodė, kad čifas 
labai daug visko žino apie 
lietuvių gyvenimą. Žino, 
ir kas kada prisirašė į I. W. 
W. uniją, kas tą uniją orga
nizavo . Žino, kiek narių tu
ri L.S.S. kuopa, kas yra ko
mitete ir t. t.

Pasirodo, kad tūlos ypatos 
iš lietuvių stačiai pradeda 
vesti provokaciją. Tokie 
žmonės vadinasi gerais kata
likais. M. Akelaitis.

Iš kur Ima?
Magdė:—Tik žiūrėk, Onu

te, kaip Bimbalų Barbė, pra
dėjo puoštis! Iš kur ji tiek ir 
pinigų ima?

Ona:- Jai nereikia imti, 
nes kunigas jai duoda.

Magdė: - Kaip tai?
Ona: Nugi paliko kunigo 

gaspadinė. B. B.
Įspėk.

Jurgis:J-Na, Petrai, įspėk 
tu šitokios tautiškos ligos 
vardą: nešvari, pikta ir lim
panti, vienok nepavojinga 
dėl švarių; Amerikoj ji pasi
sekimo neturi.

Petras: — Aš m anau, kad 
cholera.

Jurgis!- E, neįspėjai. Juk 
cholera tarptautiška.

Petras: Na, tai aš tokios 
___  _______v_______  nežinau.

pinti darbo valandas, pakelti; ; Jurgis: -Nugi “V. Lietuv- 
algas ir pripažinti uniją I.W. įlinkų . Še pasiskaityk. B.B. 
W. Nuo streikų neatsilieka1 
ir lietuviai. Rėme Lawren- į 
co streikierius, o dabar patįs ! 
laikėsi, iki laimėjo. į

Haverhillio lietuviams dar- ■
bininkamS daug SUSipratimO važiuoti j New Yorka_su pačia ir mer-

1 ryklia not rl<»nn»« nri 11 Izuzl tao

įkvėpė Bostono kalbėtojai.
Pasitikiu, kad ir toliaus nestl š,uo a,,,e«u:

’ d M. Manelis,
mŪSų nepamirš. i 26 Broadway, So. Boston, Mass.

14 d. liepOS socijalistų kuo* j Pajieškau draugo Rauduvės, paeina 
pa buvo sumaniusi padaryti . į? Kauno Panevėžio pavieto, Krin: 1 L _ J čino parapijos, Bankų kaimo, 3 metai
ekskursiją ir pasivažinėti ant kaip a rnerikoj ir atvažiavęs iŠ Lietuvos 
, , • t'i j t i • i gyveno pas mane Brockton, Mass., po-boto. Bet lietUS Viską suar- tam išvažiavo j So. Omaha, Neb. Taip- 
dė. 21 d. liepos Lietuvių ! kri Pajieškau Jurgio Bartkevičiaus, pa- 

UkeSU Gedimino Kliubas pa- . žiavo iš Brocktono į mainas. Meldžiu 
rengė pikniką, bet ir čia lie- I atsisaukt šiuo adresu: 
tus, kaip tyčia visą dieną Ii- , 
jo ir piknikas pairo. Tečiaus 
pikniko rengėjai atsilankiu
sius svečius gražiai priėmė. 
Gaila tik, kad kaikurie žmo
nės nusigėrė, o paskui, kaip 
visados tuose atsitikimuose, 
susipešė. Tūlas girtuoklis A.
V. prieš kelis mėnesius jau 
pasimokėjo už girtuoklystę 
$25.00 bausmės. Dabar už 
perpjovimą galvos M. L. 
taip-pat susilaukė teismo. 
Kolkas paliuosuotas ant pa
rankos uš $500.
Tai auka smuklės ir bažny
čios, kurios atitraukia nuo 
skaitymo knygų, laikraščių 
ir prakalbų.

Negramotnas.

Juokų kąsneliai.

Kas buvo pirmutiniu 
nigu?

Adomas:- Na, įspėk, 
va, kas buvo ant žemės 
mutiniu kunigu?

Jieva:—Nugi žaltys,
pirmutiniems žmonėms rojuj 
mokėjo apdumti akis. B. B.

ku-

Jie- 
pir-

nes

Petras Armonas,
31 Canton st., Montello, Mass.

Pajieškau Antano Indrelėno, paeina 
iš Kauno gub., Panevėžio pavieto, Gul- 
biny volosties, Doumeniy kaimo. Jis iš
važiavo j Ameriką 1911 m., vasario mė
nesį. Vienok jam Telšiuos išbrokavo 
akis, todėl turėjo gydytis. Jau praėjo 
du metai ir jokios žinios apie jį neturiu. 
Jis pats ar kas apie jį žino, meldžiu pra
nešti šiuo adresu:

Peter Dravenskas, 
Box 474, Avon, Mass.

Pajieškau dviejy pusbroliu Juozo Vaš
kevičiaus ir Petro MertinkaiČio, abudu 
gyvena Chicago, Ill., trįs metai kaip 
Amerikoj. Paeina iš Suvalky gub., 
Vilkaviškio pavieto, Juozas Bartininkų 
gmino, Grajauskų kaimo, o Petras Vait- 
kabalių gmino, Kreisdžių kaimo. Kas 
apie juos žinot, malonėkite pranešti 
šiuo adresu:

Petras Mertinkaitis,
1440 Hamilton st., Grand Rapids, Mich.

Pajieškau savo dėdės Petro Rassaus, 
12 metų kaip Amerikoj ir jau koki 9 me
tai kaip aš nieko apie jį nežinau. Jisai 
pirmiau gyveno Pittsburge po numeriu 
1513 Carsan st., S. S. Pagal amatą jis 
yra kriaučius. Kas man apie jį praneš, 
tas gaus didelę dovaną.

Petras Rassaus,
443 Collinsville avė., E. St. Ix)uis, III.

Pajieškąu draugų Apolinaro Zarem
bos, Jokimo Zarembos, Julijonos ir 
Adolfinos PoškeviČių ir J. Žemelės, 
tiktai dėl draugiškumo. Visi paeina iš 
Kauno gub., Telšių pav., Skuodo valsČ. 
(parapijos), tai yra iš mano gimtinės. 
Taipgi jūs, ar kas kitas, malonėkite su
teikti žinią šiuo adresu:

Leonas Z. Gaurilavičius,
11 Warinton PI. Boston, Mass.

Iš “Bicz Božy”

—Šventasis tėveli, už tavo sveikatėlę. Tie bedieviai 
sako, kad męs nieko nedarome. Męs stipriname savo dva
sią, kad pasidarbuoti dėl labo žmonijos.

—Tavo teisybė, sesele! Tu iš stikliuko, o aš iš bonku- 
tės. Matai, aš tuoj eisiu pamokslą sakyti. Kad duosiu, 
tai duosiu įai šėtono sėklai! Ak, sesele, sunkus dabar lai
kai... Jei ne tas rojaus skistimėlis, visai dvasios nusto
čiau



LAISVE

VIETINES ŽINIOS

Visu buvo laukiama, kad 
panedėlį streikas turės pasi
baigti. Bet taip neišėjo. 
Kompanijos direktoriai ne
sutinka su kuriais-nekuriais 
darbininku reikalavimais. Y- 
pač jiems neskanus unijos 
pripažinimas. Ką-tai plepa 
apie tai, kad seni, ištikimi 
darbininkai būk nenori tos 
unijos ir dėlto gali kilti k i-

kiniu šelpimo draugija. Ti- 
kiety jau beveik visai neliko, 
18 Rugpjūčio paskutinį kar 
tą važiuos lietuviai soči ja 
listai.

Nekurie Bostono laikraš
čiai apraše atsitikimą su peš
tynėmis, kurios buvo po Lie
tuviu Ukėsu Kliubo ekskur
sijos.

Vienok Kliubas čia nieko 
nekaltas. Tie gi vyrukai ir

1

AGENTŪRA
PIRKIT NAMUS

Turiu ant pardavimo kelis ŠIMTUS 
NAMŲ Bostone ir apielinkej, todėl ku
rie norit nusipirkti NAMĄ PIGIAI ir 
patinkamo! vietoj, atsišaukit pas mane, 
o gausit adresą DYKAI.

PIRKIT FARMAS
Turiu keliasdešimts FARMŲ apie 

Bostoną ir kituose ateituose. Kurie no
rit įgyti farmą pigiai, kreipkitės šiuo 
adresu, o apturėsite patarimus visai 
DYKAI.

PIRKIT JLOTUS

Pajieškau partnerio
Man yra reikalingas partneris prie če- 

verykų ir kitokių daiktų krautuves. 
Biznis jau nuo seniai išdirbtas ir galima 
daryt gerą pragyvenimą. Susidėjus 
dviem galima būtu biznį padidint. Atsi- 
šaukit į “Laisves” red., 242 Broadway, 
So. Boston, Mass.

a @
V Telephone So. Boston. 845 M
| DR. F. MATULAITIS | 
@ • 495 Broadway g
g SO. BOSTON, MASS. (g
g Valandos: *
e) Nuo 12- 2 dieną ir nuo 7-9 vakare, g
0 Nedaliomis iki 3 vai. po piet. *

TEISINGIAUSIA * OT’IT’IZ A 
ir geriausia Ari I h K A

LIETUVIŠKA lllulVrl.«
Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai Lietu
vos ar Amerikos daktarų. Tai vie
natine lietuviška aptieka Bostone ir 
Massachusetts valstijoj. Gyduolių 
galit gaut,kokios tik pasaulyj varto
jamos. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiysia per expresą.

virčiai tarp unijistu ir neu- 
nijistu-

Sąntikiai tarp abieju pusiu 
gana įtempti. Bet viskas iš
rodo, kad streikas turės už
sibaigti. Apie generališką 
streiką tuo tarpu nekalbama.

Gubernatorius Foss baisiai 
išsigiria save per ‘ ‘Boston A- 
meriean.” Išeina, kad jeigu 
Bostonas dar randasi ant že
mės, tai ir užtai reikia padė- 
kavoti jam, Fosui. Daugiau
sia išgiria save, kad neleidęs 
New Haven geležinkelio 
kompanijai paimti į savo 
rankas visą Bostono komu
nikaciją. Bet tai juk tuščias 
pasigirimas, nes neleidimas 
tai kompanijai įsigyventi 
Bostone ne nuo vieno Fosso 
priguli.

Paskui Foss begalo iške
lia vertę Panamos kanalo. 
Jisai sako, kad Panamos ka
nalas padarys visą Naująją 
Angliją turtinga šalimi.

Tai tiesa, kapitalistams ir 
laivu kompanijoms iš Pana
mos kanalo bus pelno, bet 
biedniems žmonėms nuo to 
nei šilta,nei šalta.

Dabar galima suprasti, 
kad Foss pasinaudojo “Bos
ton American’u”, -kad įgyti 
daugiau garbės ir pakliūti į 
gubernatorius. Dėlei tos pat 
priežasties jisai neva užstoja 
ir kanj darbininky streiką.

Ukėsu Kliubas gana smar
kiai pagarsėjo. Reikėtų šį 
rudenį ir pagarsėti, betgi jau 
gerais darbais.

Vienok dalykas dar neuž- 
sibaigč. Tie vyrukai, ku
riuos apkūlė, padavė kitus 
vyrukus į teismą. Negana 
to.
apskundė jau patį Kliubą, 
kam šisai leidęs pardavinėti 
alų.

Pažiūrėsime, kuo tas vis
kas užsibaigs. Kliubo čia 
jokios kaltės nėra. Jisai no
rėjo tik suteikti pasilinksmi
nimą savo nariams.

Kurie norit gotai pelnyti ant pirkimo 
lotų (piečių) dėl namu arba apsigyventi 
ant tyro oro, kur sveikata ir darbas lau
kia j ūsų, atsišauk i t ypatiškai ar per laiš
ką, o gausit pienus, adresus ir nuvažiuo
ti tikietus VISIEMS DYKAI.

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st, 

SO. BOSTON, MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013

. Męs savo sandėliuose užlaikome puikiausią

SENĄ KENTUCKES DEGTINĘ
Pamėginkite ypatingai žemiau nurodytas:

MONOGRAM DEGTINE . . . kvorta 50c gorčius $2.00
2.50
2.50
3.50
3.50
3.50
3.50
4.50

LYME BEACH ,, . . . ,, 75c
EGG ROCK • ... ,, 1.00
ROWES WHARF ,,  1.00
BOSTON LIGHT ,,  1.00
SHOEMAN’S FAVORITE......................................1.00
KEITH’S PRIDE ..............................................1.25

Taipgi užlaikome Vyną, Džinę ir Brandę.

BURKE, GALLAGHER & CO
396 ATLANTIC AVE., N,!AwV*»p,:s BOSTON, MASS

c-.

savo kaleina

PIRKIT BIZNIUS
Turiu daug Grocernių, Icecreamo ir 

Drygoodsštoriy .ant pardavkho arba pa- 
randavojimo PIGIAI.

PIRKIT IR PARDUOKIT
Kurie norit pirkti ar parduoti savo 

savastis, PATARNAVIMAS visiems 
DYKAI mūšy LITHUANIAN AGENCY.

PIRKIT ŠIPKORTES
Važiuoti į Lietuvą arba atvažiuoti j A- 
meriką ant geriausių linijų ir PIGIAI 
mūsų AGENTŪROJ.
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Mainantiems adresus.
Kurie norite permainyti “Laisvės” 

siuntinėjimo adresą, malonėkite neat
būtinai prisiųsti savo seną 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.

»*»»»»>•»»>•  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»>»> »»»*»»»»»>»«
DIDŽIAUSIAS / ✓ w M K A
DARBININKŲ • • f 1 \ / 
SĄVAITINIS ISkVZ V / > 
LAIKRAŠTIS

LEIDŽIAMAS 
LIET. SOC. 
SĄJUNGOS 
AMERIKOJE

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

233 Broadway, So. Bostone.

Apsaugokit gyvastį ir 
turtų.

Prirašinėjam į geriausias ir didžiau
sias kompanijas ant visokių skyrių GY
VASTĮ ir TURTĄ.

ORDERIUOSE anglis.
Kurie norit PIGIAI PIRKTI ANG

LIS ir GERAS del kūrinimo, ordeliuo- 
kit iš mūšy LITHUANIAN AGENCY.

Draugijos 
ir Biznieriai!

Dr-ste Liet. Taut. Brol. Pašelpos vardu 
L.,. K. Oedemlno INo. 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 Rašt. A. A. Poška,

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

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

4600 S. Paulina st., Chicago, 
Organo užžiūrėtojas A. M. BarČius,

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

UI.

III.

III.

III.

III.

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

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

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

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

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

q E. Moyamensing Avė.
* V d PHH.ADHLPHIA, I>LJ1\IIN’A.

AV4444444444^444444444*44444444444444444444444444444

Massachussets valstijoj pa
staruoju laiku yra 52 strei
kai, kuriuose dalyvauja 20 
suvirš tūkstančiu žmonių.Be
niaus Massachussets dau
giausia kovojo už liuosybę, o 
dabar atbulai.

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

Užtvirtinkit dokumentus.
Padarau DAVIERNASTIS ir kitokius 

DOKUMENTUS, taipgi suteikiu RA
MYBES TEISMĄ ir nasirašau ant vi- 
sokių popiery ir pridedu ženklą (pečėtį) 
PIGIAI, kurie atsišauks pas lietuvišką 
RAMYBES TEISĖJĄ (Justice of the 
Peace.),

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

“ Laisves”
s Akušerka 4 

g o

DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA Į OLSĘUSJ

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

i So. Boston, Mass.

Kurie nemokat angliškai, kreipkitės 
pas Lithuanian Agency, o jums suteiks 
geriausius perkalbėtojus į Lietuvišką, 
Anglišką, Rusišką ir Lenkišką kalbą.

Būkit ū kęsai s
Skubinkitės tapti piliečiais (citizens), 

nes jau laikas pradėt i užsiimti politika. 
Prie išsiėmimo popiery PAGELBSTI- 
ME visiems DYKAI.

Apsisaugokit nuo valkatų
Kurie būsit užpulti nuo valkatų arba 

su KITOKIAIS VISOKIAIS REIKA
LAIS kreipkitės pas

Spaustuvę
F. STROPIENE

Pabaigusi kursą Womans Medi'’ 
cal College, Baltimore, Mil.

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

go

Vyno, Visokių Likierių, Degtinės, Rusiškos “Monopolkos”, 
Šampano, Alaus, Bliaus ir visokių importuotų gėrimų.

Jei nori sveikų gėrymy ant Velykų, kurie tavo sveikatai nekenktų, tai 
ateik pas mus. Sykį pas rĄus 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

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

Konstitucijas, 
Knygas, Plakatus ir 
Visokius Darbus.

OPFISAS RANDASI:
30 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.

e)
9ke)e)
e)04c)4c)c)4c)4c)4c)4c)4c)4c)»tc)ite)«

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

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsių Lietuviškų—Lenkiškų Vaistų

So. Bostono soči jai istai 
nutarė nerengti prakalbu 
ant gatvių. Užtat 4 rugpjū
čio atsibus pirmos prakalbos 
socijalistu svetainėje 7:30 
vakare. Tai bus pirmos pra
kalbos po gana ilgos per
traukos. Geistina, kad publi
kos kuodaugiausia susirink
tu.

Roxburyj 26 liepos, po nu
meriu 6 Woodbury st., buvo 
toks atsitikimas. Ponia Brid
get Drislane ėjo į skiepą at
nešt kūdikiui pieno. Ji vie
noj rankoj laikė kerosininę 
lempą, o kitoj 3 savaičių kū
dikį. Vyras kasžin už ką bu
vo ant savo žmonos supykęs 
ir spyrė į lempą. • Užsidegė 
kerosinas ir pradėjo degti 
moters ir kūdikio drabužiai.

Vyras, negalėdamas užge
sinti, išbėgo šaukt ugnage- 
siu. Žmoną gi suspėjo ap
gesinti kiti žmonės. Vienok 
kūdikis ir motina nuo apde
ginu) mirė. Vyras teisinasi, 
kad į lempą spyręs baikomis. 
Puikios baikos!

Vienatinis So. Bostone lie
tuvis šiaučius, kuris užlaiko 
naujus čeverykus, taiso se- Broadway
nūs, uždeda robus ir šainina. SO. BOSTON, MASS. 
Darbą atlieka gerai ir pigiai. Telephone,, so. Boston 1236-w 
Taipgi užlaiko cigarus ir ei- Vedėjas šios Agentūros (Manager) 
garėtus. Prašo atsilankyti. ANTANAS IVAŠKEVIČ. 
Antanas Abazorius, 207 C st.----------------------- ----- ------
kamp. Silver st., So.Bostone. Lietuviška KRIAUČKA

Gerbiamos Lietuvaitės, pranešu jums, 
Neliks Blakių! kad ikišiol gyvenau ant D st., o dabar 

persikėliau ant Broadway po No. 242į, 
Petras Bartkevičia turi to- ant antrų lubų. Siuvam visokius mote- 

kiv proškŲ, kad kaip tik iš- 7^'"' ir 1t!ral,u>ž'us *■ . / i-ii* (rubus), taipgi ir del jaunavedžių. Vis-barstysit, kur yra blakiŲ,tuo- ką atii<•kam kuonogeriausiai. Prašome 
jaus neliks nė vienos. Blakės visa,1a kreiptis p<> šiuo adresu: 
į minutą prapuola. ONA CZEPULIONIS

... 242A Broadway, So. Boston, Mass.
Prisiyskit 40 centij stnmpom, o gau- ___________________________________

site tų proškų.
p. bartkevičia Skaitvtojams.

K77 Cambridge St.,
E. Cambridge, Mass. Meldžiame visų tŲ “Lais- 

-----------------------------------  vės” skaitytojų, kuriu prenu- 
I IETUW tiu'Xi m-kl ?15'°%ar merata jau pasibaigė ir ku- 
Bostone ir dar turite bijot valkatų, at- ne gavote nuo Admimstra- 
eikite pas mane, o aš duosiu 4 ruimus cjjos paraginimą panaujinti 
su guzais, skalbynėin ir šallierium už • i ■» • i i • i -j i
$9.00, o r, tokius p»t ruimus už $10.00 kad pasiskubintumėte at- 
ant mėnesio. Priimame su vaikais. į naujint, nes męs būsim pri- 
Bostoną galimu nueit, pekščiam i 15 ini- verstj Jums “Laisvės” SlUn- 
nutų. Ateikite pas . ..

ii. einstein tinėjimą sulaikyti.
13 Jordon Place, arti Sixth Street L. Administracija.

Cambridge, Mass. .... .

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

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

Perkant žiūrėk, kad butą ta markė, 
o uhuhI teisingai.

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

Charles upėj, tarpe West 
Boston ir Harvard Bridges, 
atrastas žmogaus kūnas. Ta
sai žmogus turi apie 45 me
tus amžiaus, 5 pėdu ir 8 co- 
Hų augščio, sveria apie 150 
svary. Plaukai ir veidas 
tamsŲs. Kol-kas jo pavar
dė nežinoma.

Pasivažinėjimai ant ląivy 
bus 11 ir 18 rugpjūčio. 11 
rugpjūčio važiuos Sibiro kan-

r- i-. ... Liaudies Dainos Li, Lietuviai!
Kuriems reikia malisvoti (puintyti) „s- . DalnV rinkinyje telpa ge- 
mai iš lauko ar iš vidurio, ar popiero- riaUSlŲ mŪSU dainių eilės, bū- 
mis išlipinti ruimai ir t. t., kreipkitės , , Tr . T. TT ,v .
pas lietuvišką pointerį, nes atliekam tCTlt V. KUCllPKOS, F. VaiCai- 
darbą gerai ir pigiai. Žinokit, kad pas *• Tnvarn
mus meisteriai dirba net iš paties Lon- JUVcliO, oCHO
dono. Visada kreipkitės pas: VlIlCO, SmŪtkellO IT kltŲ.

Jackus starkevichia Dainy rinkinin įeina ir revo- 
125 Bolton st., So. Boston, Mass. ,. ..... . ._______________________ I liucijos bei kovos dainos.

“Liaudies Dainos” skiria
mos mūsų deklamatoriams ir

parsiduoda dideli! ir maža stuba. I deklamatorkoms. Kiekvie- 
Galite gauti ant lengvo išmokesčio. At-1 naS Vaikinas ir mergina pri
sišaukite pas

G. Gerden,
28 Melville Ave., Norwood,

gaunamos “Laisvės” spaustuvėj.

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

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

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

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

ką ir iškeliaujantiems.......... 15c
REVOLIUCIJOS ATBALSIAI.. 15c
AR YRA DIEVAS?.....................25c
GREIČIAUSIAS PAMOKI NTO-

JAS ANGLIŠKOS KALBOS... 25c
SOC1JALDEMOKRATŲ PAŽVAL-

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

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

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

ralaitė. Istoriška pasaka..... 15c
BALTAS RŪBAS...........................15e
LIAUDIES DAINOS................. 15c

25c. 
50c.

25c., 50c. ir $1.00 
35c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c.... .... --,5c. 

nuo Kirmėlių del suaugusiy’35e. 
25c. 
25c. 
25c.

PARDAVIMAI

Mass.

name 
reika-

Parsiduoda kampinis štoras 
ant dviejų gyvenimy su visokiais 
lingais įrankiais. Štoras yra labai rui
mingas, gyvenimo vieta susideda iš 4 
ruimy ir' su visais dabartiniais įthisy- 
mais. Vieta yra labai graži ir randasi 
ant kampo Savin ir Melville avė. Taip
gi yra geras tvartas dėl laikymo arklio 
ir vežimo. Galite pirkti ant lengvo iš- 
mokesčio ir visai pigiai. Kreipkitės pas

G. Gerden,
28 Melville Ave., Norwood, Mass, 
arba galite atsišaukti į švedų groceršto-- 
rį ant Cedar st. .

valo šiandien pasirodyti ant 
steičiaus, kaipo deklamato
riai.

“Liaudies Dainosę”surink- 
tos eilės, kuriose Apdainuo
jama žmoniŲ vargai ir rūpes
čiai, o taip- pat ir viltis ge
resnės ateities.

Todėl “Liaudies Dainas” 
privalo kiekvienas nusipirkti. 
Kaina 15c.

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

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
resuok i t taip:

“LAISVĖ”
24 2 Bronei way, So. Bouton, Mass.

SENIAUSIAS RUSIŠKAS S
DAKTARAS

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

Užsirašyki! ‘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 ypatybe — 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 Are., Chicago, III.

Egiutero No. L 
Egiutero No. 2. 
Žmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis - 
Trejanka - 
Linimentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepy Baisumas 
Antylakson dėl Vaiky 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių

» « m *•* 1Z • x 1 . . 1 9 J i
y y 11U4VJ XXU11IV11U ni4C»l4f^ l<

Vanduo nuo Akių Skaudėjimo - 
Ugniatraukis .... 
Skilvio Lašai - 
Gyduolės užlaikymui Viduriavimo 

ir Kruvinosios
“Uicure” arba gydymas 

Reumatizmo •
Gyd. dėl nemalirno Pilvo - 
Milteliai apstabdymui 

Galvos Skaudėjimo
Lašai nuo Danty Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir 

Prakaitavimo Kojy
Geležinis Sudrūtintojas Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaiky 
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippo 
Plaukų Apsaugotojas 
Muilas Plauku Saugotojas 
Milteliai nuo kepeny 
Valytojas Plėnių Drabužiuose - 
Rožes Bahamas -
Kinder Baisumas 
Bobriaus Lašai -
Švelnintojas - 
Kraujo Valytojas -
Nervų Ramintojas - - -
Egzema arba Odos Uždegimas 

pas Vaikus -
Groblevskio Pleisteris 

(Kaštavolo) -
Ptimada Plaukams - 
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 
Gyduoles nuo Riemens 
Vengriškas Taisytojas Ūsų 
Inkstų Vaistas (mažesnė) 
nksty Vaistas (didesne) 
Akinės Dulkelės - - -
Gydymas nuo uždegimo Danty arba 

abclnai Skausmo ir Škorbuto 
Gyduolės ir Mostis nuo Parky 

ir Niežų -
Gyd. ir Mostis nuo Dedervines 
Gyduolės nuo Paslaptingos Ligos

lietuviAkai-i.enkiAkai-rusiAkas

DAKTARAS
Vienatinis mys tau- 
tos Medicinos Profe- 
sorius Massachusetts 
steite. Jau arti 18 
moty, kaip aš pasek- 
iningni gydau ir at- 
lieku operacijas. Te- 
myk!!! Neik jieškot '^■3’
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 ju ant lentos didelėm raidom 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 IO67-R.

Užlaikėm didelę

Deimantų, Laikrodžių Waltham ir 
Elgin, ir Šliuhlnių Žiedų. Užlaikėm 
keliaujančius agentus ir orderius pai
mam ir pristatėm į namus. Užlaikėm 
taipgi Didelę Sankrovą DR APANŲ:Vy
rams Siutus, Overkotus ir Marškinius.

Duodam ant bargo ir ant išmokesČio.

Mūšy agentai: J. A. Peldžius, J. Pocius 
J. Pociūnas, Liudvikas Davalga ir 

F. S. Šimanskis.

75c.

$3.50 
50c.

10c. 
l()c.

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

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

$2. (K) 
$1.00

$1.25

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

$1.00
25c.

$1.25

$2.0(1 
$2.00

$50

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip- 
fi privalo užlaikyti visada mūsų puikias 

liętuviškus gyduoles savo storuose ant 
pardavimo, kad mūsų tautiečiai reika
laudami, galėtų pas savo Štorniką nusi- 
Sirkti ir nereikalautų išduoti pinigus 

ovanai 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- 
jame. Rašykite šiuo antrašu:

ALB. G. GROBLEWSKI
COR. BUM O MAIN STS.. PLYMOUTH. PA.

HARRJ«OIN ALk i N I LS

DiSPENSARE
.Inu 20 metų mm jsteiKimo.

229 Harrison Avenue
Aril Bruudwuj*. BOSTON, MASS.

Patarimai DYKAI!
Slukloinls dienomis ulldnrytn nuo O Iki K 
vai. vnkioe. Sxentstdlciiiali, nuo 10 ryte 

ik i 4 po riet.
Gydome visokias ligas Vyry, Mo
tery ir Vaiky ir taisome DANTIS.

AtcidainiiH atsinešk A Į apKamlnimų.
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Feelinč Better Already —v VrA.fr
Mielai aš pa- ijbn0 

klausiau jūsų 
jiatarimo ir iš- 
11 tryniau su < i

Br. Richter’io -
Pain- 

Expelleriu.
Diūgo skaudėjimas kaklo ir 

mas šono, jaučiuos visiškai gerai.
valo būti kiekvienos šeimynos šėpoje

A M A 111,0 pMtuėgdžiolų. 25c. ir 50c.
L//' P* A D. RICtiTCR & CO., 215 Pearl Street, New York.

Richter io Cougo l'lllėj yra goroe uuo viduriu aukivUjliuo. Jtk1. ir 50c.

u i (‘gi

VrA.fr



