
O) * 0
9k Visuomenes, Kultūros, Politikos Laikraštis V

66 LAISVE ” 5
Eina du sykiu savaitėj: Utarninkeir PetnyčioJ

Leidžia “LAISVES BENDROV0” *
e)

Q)

Q)

PRENUMERATA MEIAMS:
Amerikoje......................................................$2.00
Kanadoje ir užrubežiuose............................. 3.00

PUSEI METŲ:
Kanadoje ir užrubežiuose ........ $1.50
Amerikoje...................................................... 1.00

■ Apgarsinimu kuinas ant užklausimo.

(i LAISVĖ ’’
242 W. Broadway So. Boston, Mass.

e)

(o

fd

BOSTON, MASS., 2 RUGPJŪČIO (AUGUST), 1912 m.
“Entered as second-class matter November 13, 1911, at post office at the Boston, Massachusetts, under the Act of March 3, 1879.’

e)
e)
e &

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY *
6 6 i A I Si V P ” *

Published by 
“LAISVE” PUBLISHING CO

Every Tuesday and Friday at Boston, Mass.
e) -------------------- O
& YEARLY SUBSCRIBT1ON RATE: Q)
Š In the United States.................................. $2.00 £
JU To Foreign Countries................................3.00 jp

Advertising rates on application. § 
All communications should be addressed to:

l “LAISVE” |
K 242 W. Broadway, So. Boston, Mass. W

No. 62. Telefonas:
So. Boston 21013.

Telefonas:
So. Boston 21013. II Metai

AMERIKOJ
Katalikų misijonieriai.
Londonas, 30 liepos. “Lai

svėje” buvo rašyta apie indi- 
jonų kankinimą Pietinėje A- 
merikoje. Pasirodo, kad te
nykščiu indijony globėjais y- 
ra kataliku misijonieriai. Pe
ru republikos valdžia visiš
kai neįsileidžia į savo šalį ki
tu tikybų kunigu. Kataliku 
misijonieriai labai gerai ži
nojo, kaip kankinami indijo- 
nai. Pagal apskaitymą, indi- 
jonu iškankinta 30,000.

Anglijos valdžia kreipėsi 
prie popiežiaus su nurody
mu, kad kataliku misijonie
riai elgėsi visai nekrikščio
niškai.
Nori sumažinti traukinių 

greitu mą.
New York. Komisija, kuri 

tardo, kodėl atsitiko gelžke- 
lio nelaimė Hady Park ties 
Chicago, pripažino, kad rei
kia sumažinti ekspresu grei
tumą. Pripažinta, kad ant 
dabartini ų relių ekspresai 
negali taip greitai bėgti, ka
dangi atsitinka labai daug 
nelaimiu. Kaip sako, neku
rtos kompanijos jau nori su
mažinti traukiniu greitumą.

New Yorko raistas.
Užmušimas gemblerio (lo

šiko kortomis) Rosen thalio 
turės didžiausias pasekmes. 
Ir dabar jau viešpatauja di
džiausias sujudimas. Jau su
areštuotas kapitono pagelbi- 
ninkas Becker, jo agentas 
Rose, keli gembleriai ir dau
ginus žmonių. Visą dalyką 
paėmė į savo rankas Burnso 
detektyvu agentūra, kuri 
jieško užmušėju. Tardymą 
veda district attorney Whit
man. Jau dabar kilo aikštėn 
didžiausias policijos sėbravi- 
mas su visokiu slaptu urvu 
savininkais. Juk Rosen thalis 
dėlto ir buvo užmuštas, kad 
išdavė policijos slaptybes. 
Kapitono pagelbininkas Bec
ker kasinėtai imdavo kyšiu 
suvirs du milijonu doleriu. 
Tuos pinigus jam padėdavo 
iškolektuoti Rose, kuris taip- 
pat areštuotas. Whitman pa
sakė, kad Beckerio laukia 
elektriška kėdė, jeigu jis ne
prisipažins ir neišduos visų 
užmušėju.

Kuomet užmušė Rosentha- 
lį, tai apie tą vietą stovėjo 
kokia 20 vyru, kuriuos buvo 
nusamdžius policija. Tokiu 
būdu Rosenthalis jokiu būdu 
negalėjo išsisukti iš jų nagu. 
Rose ir Valiūnas su Webbe- 
riu pripažino, kad Rosentha
lio užmušimą surengė Becke- 
ris. Išsiaiškino, kad užužmu- 
šėjystę užmokėjo Webber, 

’ nes jį būk privertę.
Tasai baisusis skandalas 

sujudino visą Ameriką. Vi
siems aišku, kad už Beckerio 
pečiu stovi visa eilė policijos 
ramsčiu. Jeigu tik district 
attorney sąžiniškai ves tar
dymą, męs, mažu, dar ne tą 
pamatysime.
Viskas puikiai užderėjo.
Kansas City, 30 liepos.— 

Vakarinėse valstijose šiemet 
viskas puikiai užderėjo. La
bai gerai išrodo kviečiai ir 
kukurūzai. Labai daug pri

sišienauta. Gerai išrodo va
ta. Visokiu uogu ir, apskri
tai, fruktu didelės daugybės. 
Bus didelis pelnas pirkliams, 
gelžkeliams ir visoms indus
trijos šakoms.

Pereitą nedėlią jau atvež
ta į Kansas City kviečiu už 
2į milijono doleriu.
Pranašauja Kristaus ate= 

jimą.
Springfield, 1 rugpjūčio.— 

Kun. Henry Stone iš Wal
lingford, Conn, susirinkime 
adventistu draugijos prana
šavo, jog šiais, 1912 metais, 
įvyks antras Kristaus atėji
mas ant žemės.

Ir kas tik tiems kunigams 
į galvą neateina!

Mexikoje.
Sukilėliu vadas Orosco ap

skelbė, kad nuo visą ameri
kiečiu bus atiminėjama gin
klai. . Jisai sako, kad Su v. 
Valstijų valdžia remia Ma
dero ir todėl už piktą neno
rįs gražumu atsimokėti. Dau
gelis amerikiečiu apleidžia 
Mexiką.
Seidelis agituoja išsijuosęs

Kandidatas į vice-prezi- 
dentus Emil Seidel agituoja 
išsijuosęs pietinėse valstijo
se. Dabar jisai važinėja po 
Texas valstiją ir jo socijalis- 
tiškoš" prakalbo&žmonemšJlU 
bai patinka. Nors pietuose 
dideli karščiai, siekanti 100 
laipsniu, vienok žmonės 
smarkiai renkasi ant prakal
bu.

Susikūlė laivai.
Garlaivis “City of Rock

land”, ėjęs į Bostoną, susidū
rė su laivu, kuriame buvo 
vežta anglįs. Ant “City of 
Rockland” buvo 500 pasažie- 
rių. Nors susikulimas buvo 
smarkus ir “City of Rock
land” nunešė visą galą, vie
nok pasažioriai pavyko išgel
bėti, kadangi krantas buvo 
visiškai netoli.
Kareiviai pas streikierius.

Port Arthur, Ontario. Lie
pos 31 d. sustreikavo doku 
darbininkai. Tuojaus pribu
vo 300 kareiviu.

Saviškiai ėdasi.
Demokratas Bryanas vėl 

išplūdo savo laikrašty “Com- 
mover” pulkininką Roosevel- 
tą. Jisai jį sumaišo su dumb
lais, sakydamas, kad Roose- 
veltas esąs didžiausias atža
gareivis.

Šuo išgelbėjo moterį ir 
dukterį.

St. Paul, Minn., 29 liepos.
Ištikimas šuo išgelbėjo nuo 

1 mirties motiną ir dukterį. 
■ Kuomet užsidegė namas ir 
I šuo pajuto dūmus, jisai pri
ėjo prie miegamojo kamba
rio duriu ir taip ilgai lojo, 
koleik nepabudino dukters. 
Šioji, pabudusi, prižadino ir 
motiną. Abidvi dar spėjo 
išsigelbėti.
8=nių metų mergaitė vogė 

arklius.
Pittsburg, Pa.—Areštuota 

8-nių metu mergaite B. Lo
well, kuri pavogė arklius, 
kad parvažiuoti namo, neuž
simokant už karą. Pereitą 
nedėlią jinai iškirto tokį pat 
“šposą”. Kuomet ją areš
tavo, jai pavyko pabėgti.

UZSIENYJ
Atsisako klausyti vadų.
Londonas, liepos 30 d.— 

50.000 streikuojančiu doku 
darbininku atsisako klausyti 
savo vadu. Tie vadai skati
na darbininkus grįžti darban. 
Tiktai 500 darbininku sugrį
žo dirbti.

Žuvo 21 žmogus.
Binz, Vokietija, 30 liep.— 

Baltijos pamarėje, miestely 
Binz atsitiko didelė nelaimė.

Tan miestelin vasaros lai
ku suvažiuoja maudytis dau
gybė žmonių. Kuomet žmo
nių kuopa kėlėsi iš laivo, 
staigiai sugriuvo tiltelis. 
Per šimtą žmonių įpuolė van
denin. Nors tuojaus buvo 
paduota pirmoji pagelba, vie
nok 21 žmogus nuskendo. 
Tiek jau lavonu ištraukta iš 
vandenio.
Sunaikino Turkijos uostą.

Massova, Eritrea, liepos 30 
d.—Būrys Italijos karišku 
laivu, kuris nuo pat karės 
pradžios saugoja Raudoną
sias jūres, atakavo turkišką 
uostą Hodeida. Italams pa
sisekė operacija. Tasai por- 
tas turi labai didelę svarbą 
dėl Arabijos.

Serga Abdul Hamidas.
Pranešama, kad senasis 

turku sultonas, kuris dabar 
esąs belaisvis, smarkiai ser
gąs ir vargiai bepasveiks.

Mirė japonų mikado.
Tokio, 30 liepos. -Mirė Ja

ponijos mikado (karalius) 
Mutsuhito. Daktarai ilgai 
slėpė, jog jo gyvenimas esąs 
pavojuje. Mirties valando
je visi ministerial buvo čia 
jau.

Miręs karalius gimė 1852 
metais ir buvo pirmas kon- 
stitucijinis karalius Japoni
joj. Japonu tautininkai ir 
šiaip jau tamsesnioji liaudis 
skaito savo mikado vos ne 
dievu.

Dabar sostą apėmė Yoshi- 
hito Hakunamija, nabašnin- 
ko sūnus.

Žuvo trįs.
Miunchen, Vokietija, 29 

liepos.—Iš priežasties miglos 
lakūnas Juozas Fisher nema
tė, kaip toli esąs nuo žemės 
ir, norėdamas nusileisti, taip 
smarkiai susimušė, jog žuvo 
patsai ir du keliauninkai, ku
rie su juo važiavo.
Reikalaus slapto balsavi

mo, rengiant streiką.
Brisbona, Australija. — 

Australijos valdžia įnešė at
stovą apsvarstymui billią, 
kad ateityje darbininkai turi 
slaptai nubalsuoti, pradėti ar 
nepradėti streikas. Taip 
pat mažiausia prieš dvi sa- 
vaiti turi pranešti darbdaviui 
apie streiko pradėjimą.
Laimėjo revoliucijonieriai.

Pereitame “Laisvės” N-ry 
buvo rašyta, kad Italijos so- 
cijalistai skilo į dvi dali. Pa
sirodo, kad vadinami revo
liucijonieriai, tai yra smar
kesni socijalistai, paėmė vir- 
šų. Visi tie, kurie pataikau
ja valdžiai, išmesti iš par
tijos.

Darbininkai esą labai už

ganėdinti revoliucijonierių 
laimėjimu. Dabar bus pra
dėta smarkesnė agitacija 
prieš karę, nes nekurie iš pa
taikūną socijalistą buvo ka
rės šalininkai.

Chrnijoje.
Daktaras Sun-Yat-Sen, bu

vęs Pietą Chinijos preziden
tas ir žymiausias revoliucio
nierius, nori ‘sutverti naują 
progresyvišką partiją. Ta 
partija būtą priešinga politi
kai dabartinio prezidento 
Yuan- Shi-Kai’jaus. Dakta
ras Sun-Yat -Sen vadina Yu- 
aną didžiausiu atžagareiviu 
ir veidmainiu.^

Chinijos parlamentą laiko 
savo geležinėse rankose ka- 
riumenė. Toksai padėjimas 
nieko gero nepranašauja.

Suokalbis prieš sultoną.
Laike iškilmingą pietą 

Portos mieste, kuriame daly
vavo visi Turkijos ministe
rial ir sultonas, visi ministe
rial nuvirto nuo kedžią ir vos 
tik išgelbėta ją gyvastis. 
Manoma, kad valgiai buvo 
užnuodyti.

Fanatikas nusižudė.
Kuomet vienas iš japoniš

ką fanatiką patyrė, jog japo- 
nijos* impcratviras’ Mutauhl- 
to miršta, jisai nusižudė, no
rėdamas užbėgti mirčiai už 
akią.

Pasirodo, kad Japonijoj 
dar esama tokią fanatiką, 
kurie daro sau “charikiri”, 
tai yra pats save pasisker- 
džia, kad tik užlaikius mika
do gyvybę.

Miręs mikado niekados 
neidavęs už žmones. Dabar 
Japonijoj smarkiai pradeda 
augti darbininką judėjimas 
ir valdžia jį persekioja kuo- 
smarki ausiai.

Persijoje.
Rusai vėl nusiuntė dau

giau kariumenės į Persiją. 
Kazoką būriai dabar vaikosi 
šachsevenus.

Teherane, Persijos sosti
nėj, vėl įvedama kazoką bri
gada, kuri buvo prie senojo 
šacho.

Ispanijos valdžia remia re= 
akciją Portugalijoje.
Portugalijos socijalistai 

kreipiasi į tarptautišką soci
jalistą biurą ir prašo, kad vi
sur būtą keliami protestai 
prieš nuolatinį Ispanijos val
džios rėmimą Portugalijos 
atžagareivių. Portugalijoje 
pradėjo labai smarkiai neap
kęsti visą ispaną.

Kiek žuvo japonų?
Japoną vyriausybė tik ne

seniai paskelbė, kiek išviso 
žuvo japoną kareivią ir afi- 
cierią per rusą karę.

Neskaitant Port-Arturo 
apgulimo, išviso buvo užmuš
ta ir sužeista japoną 130,086 
žm.; užmušta buvo 29,000, 
iš to skaičiaus 1.091 aficie- 
rią. Kovoj ties Mukdenu bu
vo užmuštą 16,404 japonai ir 
sužeistą 55,655. Kovoj ties 
Laojanu japonai nustojo 
23,714 žmonią. Per Port- 
Arturo apgulimą japoną už
mušė bei sužeidė 42,085 žm., 
tame skaičiuje 1,628 af toto
rių.

RUSIJOJ
Lenos kasyklose.

Lenos kasyklose vėl nera
mu. Šią savaitę visi Lenos 
kasyklą darbininkai pareika
lavo su jais atsiskaityti, pa- 
liuosuoti juos ir nuvežti į ar
timiausią gelžkelio stotį, iš 
kur jie ir išvažinėtą į visas 
puses. Jie taip pasielgė to
dėl, kad kasyklą savininkai 
nepildo ją reikalavimą. Se
natoriaus Manuchino revizi
ja daug įdomaus surado. Pa
sirodė, ištikrąją darbininkai 
nebuvo kalti riaušėse, visą 
laiką buvo ramu ir šaudyta 
į juos be jokios priežasties. 
Spėjama, kad ir augštesnieji 
valdininkai bus patraukti at
sakomybėn. Nors, kaip kiti 
spėja, visi Manuchino darbai 
niekais nueis, nes augštes
nieji Peterburgo valdininkai 
pasiryžo panaikinti visą Ma
nuchino darbą. Mat jie bijo, 
kad Manuchinas savo darbu 
neiškiltą ir kitą augštą val
dininką - biurokratą nenu
stumtą nuo ją vietą.

Neteisingai nuteisti.
1908 metais Varšavoj ka

ro teismas buvo nuteisęs du 
darbininku mirbinv Jwdti bu
vo kaltinami, būk norėję už
mušti stražniką ir kazoką. 
Paskui mirties bausmę jie
dviem pakeitė ilgamete ka
torga. Tečiaus paskui paaiš
kėjo, kad jiedu visai nekalti. 
Juodu vėl teisė, vėl visą ją 
bylą išnagrinėjo ir ištikrąją 
pasirodė jiedu esą nekalti. 
Teismas išteisino ir paliuosa- 
vo. Taip tai visai nekaltus 
žmones led nepakorė, o pas
kui juos kankino ilgus metus 
katorgoj.

Riaušės Čenstakavoj.
Klioštoriaus perdėtinis bu

vo paliepęs rengiantiems 6 
naujokams į vienuolius išeiti 
iš klioštoriaus. Jie mat buvo 
netikę į vienuolius. Tečiaus 
tie pasipriešino ir geruoju 
nenorėjo klioštoriaus apleist. 
Prisiėjo šauktis policijos.

Macocho byla.
Macocho byla, kaip skelbia 

laikraščiai, antrą kartą bū
sianti peržiūrėta Petrokove, 
bet kuomet, — da nežinia. 
Naują liudininką pašaukta 
jau 28 žmonės.

Nuteistieji redaktoriai.
Liepos 3 d. Peterburgo 

teismo rūmai nuteisė du lai
kraščio “Delo Žizni” redak
torių: vieną 4 metams tvir
tovės, kitą 2 metams irgi 
tvirtovės. “DieloŽizni” buvo 
tai darbininką laikraštis.

Liep. 17 d. buvo padaryta 
didžiausios kratos Peterbur
ge. Krėsta laikraščio “Bir- 
ževyje Viedomosti” redakci
ja. Krata tęsėsi naktį ir pu
sę dienos. Yra suimtą.

Ledai.
Piatigorske Kaukazo apie- 

linkėse buvo tokie smarkąs 
ledai, kad užmušė 4 berniu
kus ir sunkiai sužeidė 7 vy
rus. Laukuose rasta užmušta 
30 arklią. Upėse išmušta 
daugybė žuvų. Kitur audra 
net kaimus išgriovė.

LIETUVOJ
Lenkystė.

(“Laisves” apžvalga.)
“Lietuvos Žinią” N77 nu

rodoma, kaip smarkiai plati
nasi po Vilniaus pavietą len
kystė. Prieš 50 metą apie 
Maišiogalą, Sudervę, Kerna
vą, Dubingius, Širvintus žmo
nės dar kalbėję lietuviškai. 
Dabar jau retai kas bekalba. 
“Taigi per 50 metą lietuviai 
nutolo nuo Vilniaus per 5 
mylias. Kiekvieną dešimtį 
metą lenkybės banga skan
dino Lietuvos ploto po vieną 
mylią.”

Susipratimo darbas buvo 
varomas labai išlėto. Kuo
met lietuviai atgavo spaudą, 
rodėsi, kad lenkystė liausis 
besiplatinus. Bet išėjo at
bulai. Ji dar smarkiau pla
tinasi. Nes už lenkystę ei
na didžiuma kunigą, dvar- 
ponią, lenką tautininką. Da
bar ta lenkystės banga nori 
užlieti Musninkus ir Giedrai
čius.

Kas daryti?
“Liet. Žin.” kviečia pra

dėti savo darbą. Reikia veik
lią ir sąmoningą žmonią. 
Kunigams labai trūksta švel- 
Įiujrpo==-.-.JR^ikėt^ supran 
ma kalba parašytą knygučių. 
Dabartinės knygutės esą ne
tikusios. Reikėtą taip-pat 
pirkti žemę. Įvairąs lenkiš- 
ki šlėktelės perdėm nusigė
rę, kortomis prasilošę. Sa
koma, kad Vilniaus paviete 
esama neblogos žemės ir tai 
gana pigia kaina.

Rusinimas.
Rusinimo paojus išties la

bai didelis. Neperseniai ru
sai-bajorai iš Kauno gub. 
laikė savo susirinkimą Kei- 
dainiuose ir nutarė prašyti 
kuosmarkiausia gabenti ru
sus. Valdžia supirkinėja iš nu- 
sibankrūtijusią dvarponėlią 
žemes ir kelia rusus. Didžiu
ma tą rusą begalo tamsąs. 
Kauno gub. jie žinomi, kai
po didžiausi arkliavagiai. 
“Liet. Žin.” praneša, kad 
Šiaulių paviete maskoliams 
klius virš 1000 dešimtinią 
žemės. O kiek jau jie tos 
žemės turi?

“Liet. Ūkininkui” praneša 
iš Vilkaviškio pav. nuo Viš
tyčio, kad šį pavasarį vėl pri
buvo 31 rusą šeimyna. Taigi 
išviso ten ją yra 40 šeimyną. 
Visas Paširvinčio dvaras jau 
apgyventas rusais. Žadama 
statyti nauja mokykla ir pra
voslavą cerkvė. Narvydą 
dvarą irgi nupirko. Tenais 
galės sutilpti kokia 20 rusą 
šeimyną.

Taigi kolionizuoja savo 
kacapais netik Kauno gub, 
bet ir Suvaiką guberniją.

Kunigai.
Valdžia Lietuvą smaugia. 

Kunigai su valdžia bučiuoja
si. Kauno gubernatorią pa
lydėjo, kaip savo žmogą. 
Vilniuje jį sutiko lietuvis 
kanauninkas Michalkevičius.

Plūdimas ir keikimas varo
mas visu smarkumu. Kas 
nedėldienį bažnytėlės tik 
skamba nuo keikimą. Nuo 
panašią keikimą puola žmo- 
nią dvasia ir paskui sunku 
atsiremti prieš valdžią.

Prieš Mokslo Draugiją.
Vilniuje gyvena kun.Krau- 

jalis. ' Jisai yra redaktorius 
laikrašio “Aušra”, kuris lei
džiamas žmonėms kvailinti. 
Tasai jegamastis išstojo iš 
Lietuvią Mokslo Draugijos 
ir pradėjo prieš ją agituoti. 
Mat, tasai lenkbemis norė
tą, kad Mokslo Dr-ja dau- 
giaus nieko nedarytą, kaip 
tik “sveika Marija” kalbėtą.

Net davatka “Viltis” pa
sipiktino iš to kunigo. Bet 
prieš pusmetį ta pati “Vil
tis” galvą guldė už Kraujalį.

Kova už Vilnių.
Vilnius—tai pirmeivią ir 

socijalistą centras. Kaunas 
—tai ilgaskvernių tvirtovė. 
Kunigai jau seniai galanda 
dantį ant Vilniaus. Iš Šeiny 
žada persikraustyti į Vilnią 
Šeiny “Šaltinis” su savo ar- 
motomis. Pažiūrėsime, ar 
įveiks.

Stebuklingos vietos.
Iš kunigą malonės Lietu

vai netrūksta šventą . vietą. 
Tokia šventvietė pernai atsi
rado Sasnavoj (Suv. gub.) 
Dabar panaši vieta radosi 
Ko varške (Kauno gub.). Ties 
klebonija yra šaltinis. Žmo-

ŠalttoL
Vieni burną mazgoja, kiti 
cojas plauja. Nusiprausę, 
nusimazgoję, tą patį vande
nį geria.

Kratos.
Vilniuje policija suėmė 

Jurgį Strungį. Už ką suė
mė, nežinia. Bet sėdėti sė
di. Alsėdžiuose (Telšių p.) 
policija suėmė Narmontą. 
Kaltina, būk caro vardą įžei
dęs. Nori suimti ir jo brolį. 
Tai padaryta todėl, kad juo
du, pasak žmonią kalbos, 
gali pakliūti Dūmon.

Moterų seminarija.
Valdžia jau seniai nori 

įsteigti Varnią miestely (Tel
šių pav.) moterų mokytoją 
seminariją, Valstiečiai atsi
sakė duoti pašelpą. Mat, val
džia norinti priimti tik pra
voslaves.

M. Petrauskas.
Kaip rašo “Liet. Ūk-kas”, 

žinomas amerikiečiams dai
nininkas M. Petrauskas žada 
važinėti po Lietuvą ir ran
kioti liet, dainas. Jisai žada 
taip-pat rengti visoje Lietu
voje koncertus.

Moterų darbai.
Moterą katalikių draugija 

gavo leidimą įtaisyti ūkio pa
rodą Kaune. Bus išstatyti 
visokį moterų dirbiniai.
Gipso sluogsniai Lietuvoj.

Rastauskynės apielinkėje 
(Pan. apsk.) lankose vieti
niai gyventojai aptiko gipso 
sluogsnius. Sluogsniai esą 
vieno sieksnio storumo ir vie
tomis išeina aikštėn. Tveria
ma tam tyčia draugija gip
sui išdirbinėti.

Bijo maudytis.
Marijampolė. Dar nei vie

nais metais apie Marijampo
lę tiek neprigerdavo žmonių, 
kaip šiemet. Daugiausia žū
va besimaudan tieji vaikai. 
Žmonės pradeda net bijoti 
maudytis.
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SKAITYTOJAMS.
Po “Keleiviui” atėjo ir 

“Laisvės” eilė. Pereitame 
“Laisvės” N-ry jau rašėme, 
kad mus padavė teisman 
vienas iš tautininku vadą. 
Kas nori plačiau žinotiname 
dalykas, teperskaito “Lais
vės” N52 Lawrence’ieciy at
sišaukimą. Tiktai dėlto, kad 
męs stojome už Lawrence’o 
streikieriuS; tiktai dėlto, kad 
kėlėme negražius darbus 
Lawrence’o patriotu parti
jos—mus padavė teisman. 
Ponas Ramanauskas prikibo 
prie žodžio “juodašimtis”, 
žodžio “gauja” ir pasakymą 
“išmušti iš pozicijos” netei
singai išvertė, kaipo “išmušti 
iš biznio”.

Žinoma, tas viskas turės 
išsiaiškinti. Bet męs norime 
pasakyti skaitytojams, kad 
už pečiu dvieju skundiku p. 
Ramanausko ir Bukavecko 
šiandien stovi visi atžagarei
viai, kaip svietiški, taip ir 
dvasiški.

Tai suokalbis prieš 
darbininku laikraš
čius. Negalėdami mus su
kritikuoti atvirai, nori kąsti 
iš pašaly. Kaip angly kapi
talistai per teismus kėsinasi 
ant darbininku laikraščiu, 
taip pradeda daryti ir lietu
viu kapitalistu uodegos.

Bet jau gyvenimai paro
dė, kad tie laikraščiai, ku
riuos nori nužudyti, visuo
met tik daugiau iškila, nes 
žmonės jiems parodo savo 
užuojautą. “Laisvė” dar jau
nutis laikraštis, bet jis pasi
darė jau baisus savo prie
šams.

Todėl, skaitytojai ir drau
gai! Męs pasitikime, kad 
Jūs remsite mus kuosmar- 
ki avtoki. --- —

Mūšy priešai manė, kad 
suareštavę penkis “Laisvės” 
vyrus, jie privers mus su
stabdyti darbą. Bet nepri
vertė! Paduodami mus 
teisman, jie mano, kad męs 
nepajiegsime pakelti bylos 
išlaidy.

Teisybė, męs turėsime ir 
rūpesčio, ir sugaišties, ir iš
laidu. Bet męs pasitikime at
remti šitą užpuolimą.

Todėl, skaitytojai ir drau
gai! kuodaugiausia nauju 
prenumeratoriy, kad mūšy 
šeimyną didintusi ir augtu. 
Kiekvienas iš jūs tegul pa
rodo, kad prijaučia “Lais
vei” sunkioje valandoje ir 
pasirūpina kuodaugiausia ją 
praplatinti.

Atsiliepkite ir subruskite!
Išleidėjai.

Kiekvienas laimėjimas yra 
kovos pasekmė, o p. Sirvy
das zaunija, būk visokie Gab
riai ir gali šiek-tiek naudos 
atnešti.

Teisybę pasakė vienas ra
šytojas, kad p. Sirvydo “edi- 
torialai”, tai tik vandens 
grudimas. Jisai pats netiki 
į savo išvedžiojimus, tokie 
jau tie išvedžiojimai nudėvė
ti, tokie jau nuvalkioti, taip 
nususę. Bet tiems lietuviš
kiems buržujams, kurie po 
piety skaito “Vien. Liet.” 
skįstą buizą, labai tinka tokie 
pamokslai, nes prisideda prie 
maisto sugromuliavimo.

Dvasios ubagai.
Neseniai “Laisvėj” tilpo 

straipsnis apie kapitalizmą 
Lietuvoj.' Tame straipsnyje 
buvo pasakyta, kad kapita
lizmo platinimasis—tai pro- 
gresyviškas apsireiškimas, 
neišvengiamas laipsnis evo
liucijos žygyje ir t. t. Buvo 
išreikšta grynai marksistiška 
mintis, kad tik kapitalistiš
kai subrendusioje šalyje atsi
randa puikiausia dirva soci- 
jalizmui.

Bet atsirado laikraštis, ku
ris atliko literatišką šulerys- 
tę ir begėdiškai iškraipė 
straipsnio turinį. Apskritai, 
“Katalikas” niekados netu
rėjo jokio idėjiškumo ir gin
čytis su juo dėl idėjos nėra 
reikalo. P. Tananevičiaus 
ofise idėjos seniai iššluotos į 
sąšlavyną. Literatiška pony 
Branduky šulerystė yra lio- 
giškas žingsnis po streiklau- 
žiavimui.

Trįs keliai.

SPAUDOSE ALSAI
Kas pirmeiviškesnis—caro 

bernas, ar p. Širvydas?
“Vien. Liet.” N30 p. Šir

vydas ragina prisidėti prie 
San Francisco parodos ir iš
veda, kad Paryžiaus paroda 
prisidėjo prie lietuviu spau
dos atgavimo. Štai jo žodžiai:

“Paroda... bene iš didžiausios dalies 
prisidėjo ir spaudos atgavime, kada 
francūzy kalboje paplito po visą svietą 
gandas, kad viena iš seniausiy tautp 

.ant svieto smaugiama ir žavinama!’’
Tai matote, kaip nugieda 

tie gramofonai. Ne tik so- 
cijalistai, ne tik pirmeiviai, 
bet ir kunigai pripažįsta, kad 
spauda buvo išveržta pačiais 
lietuviais kovotojais, kad už 
spaudą buvo daug auką pa
kelta. Bet net patsai Vil
niaus general-gubernatorius 
p. Mirski viešai savo raporte 
pasakė, kad spaudą reikia 
duoti todėl, kad visvien kon
trabandos negalima sustab
dyti, kad kontrabanda vis 
auga ir užkrečia net ramius 
lietuvius. Taigi net general
gubernatorius esąs daugiau 
sumanesnis, pirmeiviškesnis, 
nei renegatas p. Širvydas.

Paklauskit by-kokio darbi
ninko, ko jis sųu besivelytą? 
Lengvai gausite atsakymą, 
kad kiekvienas nori sau ir 
savo šeimynai sveikatos bei 
ilgo amžiaus, jog kiekvienas, 
dirbdamas, jieškosi tokiu 
viety, kur trumpiau reikia 
dirbt ir kur augštesnės algos 
mokama, kur darbas neėda 
žmogaus sveikatos ir nevaro 
darbininko pirm laiko į ka
pus.

Kaip darbininkai gaiety į- 
gyti tai, ko nori, kaip-gi bu
tu galima prašalinti iš šio 
pasaulio tūkstančius skriau
dų ir neteisybių?

Darbininkas šioje gadynė
je yra laikomas Lozoriaus 
vietoje, kuriam metama nu- 
griaužti kaulai ir kur priva
lo, juodas bei sužeistas, ran- 
gytis ant mėšlo krūvos. Kas 
reikia daryti, kad darbinin
kai gaiety prieiti prie turtin
gu staly, kurie apkraunama 
gardžiais bliūdais?

Šiuo laiku milijonai darbi
ninku — vyry, moterų, vai
ku—eina su pony jungu, nu
leidę galvas, ir kiekvienas už 
save dūsauja. Bet pakelkit 
į augštą akis, o pamatysite, 
kad prie jot kryžkelę. Čionai 
žmonijos istorija yra pasta
čius stabą ir ant jo rankomis 
kelius pažymėjus.

—Kelią, kurį ligšiolai ėjo
te, jūs jau pažįstat: ligšiol 
jums reikėjo eiti su spigliuo- 
tu išnaudojimo vainiku; jūs 
buvot plakami bei spjaudo
mi. Ar dar norėtumėt grįžt 
šiuo keliu atgal, į tuos lai
kus, kur šventu skaitos tas, 
kam auksas yra kišenę išpū
tęs, kur prastas darbo žmo
gus yra už kanaliją laiko
mas?

—Jūsų širdis trokšta dores
nio gyvenimo. Eikite kelio 
teirautis prie kitos stabo ran
kos, kuri yra ištiesta į kai
riąją pusę nuo jusy. Joje už
rašyta: “Kelias į augštąjį 
Mamonos sostą. Didžiausis 
prisakymas: “The profit ma
king.” Ar norit, kad kapita

listai ant jūsy užmestas kil
pas dar labiau užveržtu? 
Kiekvienas trokštat laimin
go gyvenimo.

— Eikit žiūrėti trečiosios 
stabo rankos. Jinai yra rau
dona. Joje įrašyta: “Visą 
kraštu darbininkai, vienyki
tės! Žmonijos laimė yra 
šventesne už kapitalistu pro- 
fitą. Kelias į socijalizmą.” 
Argi išnaudojamieji dar abe
joti privalo? Argi savo pan
čiai gaila numesti? Argi 
žmoniy širdįs negali persi
skirti su kančiy vainiku, ku
rį kapitalistai užmovė?

Eikit socijalizmo keliu! 
Juom eidami, rasit visa, ko 
esat ištroškę. Socijalizmas 
duos jums laisvę ir laimę, ji
sai sučėdys jūsų sveikatą, 
padarys jūsų šeimynas lai
mingas, sutrumpins darbo 
dienas, apšvies jūsų būvį 
mokslo bei dailės žiburiais. 
Eikit drąsiai šiuo keliu, nė į 
ką nepaisydami. Kad su
griauti neteisinguosius kapi
talistu profito įstatymus, rei
kalingi yra milijonai susivie- 
nyjusią darbininku. Nerei
kia nusiminti; už socijalizmą 
jau visuose kraštuose kovo
jama. Keliu, kurį rodo rau
donoji ranka, jau yra pasilei
dę eit didelės žmonių mi
nios. Kiekviena, naujai susi
tvėrusi kuopa, kiekvienas 
darbininkas, kurs traukia so
cijalizmo keliu, artina mus 
prie naujos tvarkos.

Kuom gi tolesnei norit 
būt: ar kūno bei dvasios Lo- 
zoriais, kurie guli ant mėšlo 
krūvos, arba laisvais žmonė
mis, kurie neprivalo lenktis 
prieš kapitalistu aukso šėpą? 
Kurį prisakymą augščiau 
statytumėt: “The profit ma
king,” ar tą, kur įrašyta 
raudonojoj rankoj— "žmoni
jos laimė yra šventesnė užu 
kapitalistu profitą”?

J. Š—tys.

Vaikų draugijėlės.
28 liepos man teko būti 

svečiuose pas Montello, Mass, 
socijalistus. Tarp kitu daly
ku, kuriuos man teko išgirsti, 
ypatingai minėtinas vienas 
dalykas. Tenais nutarta su
tverti vaiku ir jaunimo lavi
nimosi draugijėlę. Tosios 
draugijėlės tikslu busiąs vi
sapusiškas vaiku lavinimas. 
Jai rūpės išauklėti juose pa
jautimą darbininkiškos do
ros, supažindinti juos su pra
diniais mokslais. Man rodo
si, kad darbininkiškam judė
jimui augant, tokiu draugi
jėlių turės rastis daugiau. 
Męs turime pasiimti jaunimo 
auklėjimą į savo rankas. Męs 
neturime duoti jam iškrypti 
iš vėžiy.

Kaip sako, Montello jauni
mas labai laukia pradžios to
sios draugijos gyvavimo. Bus 
įkurta mokyklėlė, kurioje la
vins jaunuomenės protą, pra
tins ją prie visuomeniško gy
venimo.

Bet ir už mokyklos sieny, 
man rodosi, darbo atsirastu 
pakaktinai. Įvairus žaislai, 
įvairus pasilinksminimai ant 
tyro oro, gimnastika, dainos, 
vaiky teatrai, tai vis dalykai, 
kurie turės rūpėti vaiky 
draugijai. Juo didesnė, juo 
piningesnė bus tokia draugi
jėlė, juo daugiau jinai galės 
atlikti darby.

Mano nuomone, tokiu 
draugijėlių turėtu būti kuo
daugiausia. Tuomet pabaig
tinai susimažins bemoksliu 
zakristijonu įtekmė.

Aš patariau Montello drau
gams pakelti tą klausimą 
spaudoje. Gerai būtu, kad 
spauda atsilieptu su patari
mais. P.

Mokslo galybe.
K o nežinojo prieš šimtą metų?

(Pagal 1\J. Novoruskį.)

Nebuvo geležinkeliu, ne
buvo telefonu, nebuvo kom
paso.

Napoleonas, pamatęs dide
lį filosofą Gogelį, paklausė: 
“garsas apie jūsy filosofiją 
pasklido po visą Europą. Pa
sakykite man trumpai, kame 
jūsy filosofijos branduolys?”

Tuose žodžiuose atsimuša 
visa tuometinė gadynė. Na
poleonas troško praktišką ži
nią, praktiško mokslo, bet 
veltui. Jy tuomet nebuvo. 
Tuomet viešpatavo metafizi
ka, tuščios svajonės, valna- 
muliorystė, o praktiško mok
slo nebuvo.

Nežinojo tuomet tos pa
prasčiausios minties iš gam
tos mokslą, kad energija am
žina, taip lyginais, kaip ir 
medega. Nežinojo, kad ta 
medega niekados neišnyksta. 
Nežinojo, iš kokią elementu 
susideda ąiūsą žemė, nežino
jo, kad planetos pasaulės su
sideda iš tą paežy elementu.

Nežinojo, kad gyvybė pa
eina iš kiaušinio ir kad be 
nieko, nieko negali būti. Ne
žinojo, kad visa gyvija, visi 
sutvėrimai tolydžio vystosi, 
plėtojasi, auga, jog niekas 
nestovi ant vietos. Kožnas 
gyvūnėlis turi savo ilgiausią 
istoriją, siekiančią tolymiau- 
sius amžius. Jog tasai gyvū
nėlis pergyveno ilgiausi 
mainymosi procesą ir mainy- 
sis dar ilgiausius amžius.

Tuomet neturėjo jokio su
pratimo apie geologiją, tai 
yra nežinojo vidurinio žemės 
gyvenimo. Nežinojo,iš ko su
sideda žemės sluoksniai. Ne
žinojo,kas tai yra paleontolo
gija — įmoksiąs apie išnyku
sius organizmus. Jie nežino
jo, kad visokie suakmenėji
mai turi savo istoriją ir svar
bą dėl žmonijos gyvenimo.

Nežinojo bakteriologijos, 
to svarbiausio mokslo apie 
bakterijas - gyvūnus, kurią 
tūkstančiai tūkstančią juda- 
kruta mumyse; šalę mūsą, 
virš mūsą. Nebuvo tuomet ir 
biologijos, mokslo apie gyvy
bę organizmą. Mikroskopas 
nebuvo dar visiškai ištobu
lintas ir padidindavo labai 
menkai ir blogai.

Neturėjo supratimo apie 
organišką chemiją. Net švie- 
čiantysis gazas tuomet nebu
vo žinomas. Anglijoje, kur jį 
atrado, juomi pradėjo nau
dotis 1818 metuose.

Nebuvo mažiausio suprati
mo apie elektrikos pajiegą. 
Tasai mokslas tik paskutiniu 
laiku išsivystė. Teleskopas 
nepadidindavo žvaigždžią, 
kaip jis dabar padidina. Ne
žinojo, kas tai yra nematomi 
spinduliai.

Ką jau kalbėti apie foto
grafiją.

Dailininkai portretuodavo" 
bagočius, bet ar tie portre- 
tavimai gali prisilyginti savo 
tikinimu ' prie fotografijos? 
Fotografija niekad nemeluo
ja ir ji mums daug papasa
kotą apie praeitį, jeigu būtą 
buvusi.

Dabar mūsą gatvės užlie
tos šviesa. Tuomet, saulutei 
nešviečiant, viskas paskęsda
vo tamsoje. Nebuvo net ste- 
arininią žvakią, kurios ne
rūksta. Taigi nebuvo nei 
elektros, nei gazo, nei spiri
to (nemokėdavo juomi nau
dotis), nei kerosino, nei gerą 
žvakią, nebuvo ir degtuką. 
Tai teisybė, bet ne melas. 
Degtukai pasirodė Vokietijo
je 1833 metais. Juk ir šaudy
klės laike karės buvo titna
ginės.

Sulyginkite dabar su tuo, 
kas buvo, mūsą gadynę!Ma
tote, kokius stebuklus pada
rė žmonija ir dar ji padarys. 
O juk atsirado kvailiu, kurie 
prie kiekvieno naujo išradi
mo linguodavo galva ir sakė: 
“iš to nieko nebus.” Istorija 
tokią senių neklauso ir nesu
laikomai eina pirmyn.

J. N.

JĖZAUS DRAUGIJA
ARBA JĖZUITAI.

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

(Tąsa).
III.

Krikščionybę iškėlė moterįs. Tosios 
pačios moterįs daugiausia prisideda prie 
palaikymo katalikystės. Kataliką dvasiš
kąja visuomet mokėjo prieiti prie motery 
širdies, užkovoti jąs dėl “šventosios” baž
nyčios naudos. Jėzuitai gi buvo didžiau
si tame klausime specialistai. Jąją slap
tuose įstatymuose yra net keli skyriai, 
kur nurodoma, kaip reikia elgties su mo
terimis.

Tenais, kur jėzuitai pamatydavo tur
tingesnę šeimyną, kuri galėjo būti dėl ją 
naudinga, tuojaus skubėdavo pasiąsti ten 
savo žmogą. Įstatymas skamba sekan
čiai: “reikia išrinkti tėvus, vikrius ir su
manius ir mokančius švariai apsieiti.” Tie 
sumanąs tėvai turėdavo įsigauti įsitikėji- 
man ir paskui jau elgtis savotiškai.

Ypatinga atydžia buvo atkreipta ant 
našlią. Rodosi, jau taip ir turėjo būti, 
kad kiekvienos našlės turtas turėjo kliūti 
jėzuitams.

Jiems buvo liepta: “nuolatos lankyti 
našles ir, kaip tik bus pastebėtas prielan
kumas dėl Jėzaus draugijos, tuojaus rei
kia nurodyti draugijos nuopelnus. Pas
kui reikia paskirti joms spaviedninką, ku
ris mokėtą jomis kėravoti. Reikia girti 
našlės stoną, nurodant, kad tokiu keliu 
geriausia gauti Dievo malonę ir išvengti 
čyščiaus kančią.”

“Spaviedninkas turi pamokinti jąs, 
kad ilgainiui įtaisytą savo namuose koply
tėlę. Toje koplytėlėje našlė turi užsiimti 
religijiniais gimnastikavimais. Geriausia, 
kad visos pamaldos būtų atliekamos na
mie, kad tokiuo būdu našlei nereikėtą per
daug tankiai susieiti su savo giminėmis ir 
šiaip jau pažįstamais žmonėmis.”

Jėzuitas, pakliuvęs į našlės namus, 
turi povaliai įvesti juose naują tvarką. 
Reikia įmokinti tarnus, kad šie atiduotą 
našlei visokią pagarbą. Vienok tuos tar
nus, kurie gali pasirodyti neištikimais, 
kuogreičiausia reikia išginti iš namą.

• Didžiausią atydą reikia atkreipti į 
išpažintį: “reikia patarti našlei kuotan- 
kiausiai priimti švenčiausią sakramentą, 
ir ypatingai metavonės sakramentą. Tuo
met ji pasipasakos apie slapčiausius savo 
gyvenimo atsitikimus. Negana to, reikia 
kviesti ją spaviedotis iš viso gyvenimo, 
nors jau iš tą grieką jinai būtą anksčiau 
spaviedojusis ir gavus grieką atleidimą.”

Ant kiekvieno žingsnio reikia gudriai 
priminti, kaip tai prakilnus našlės stonas 
ir koksai vargas, gyvenant su vyru.

Kuomet po panašios agitacijos dirva 
bus atsakančiai prirengta, reikia prikalbė
ti našlę duoti amžiną prižadą niekuomet 
neištekėti. Eiti į minyškas jėzuitai nela
bai tepri kalbi nėjo, nes kitą broliją vie
nuolius ir vienuoles labai nemylėjo. Mat, 
šie buvo jiems konkurentai.

Kodėlgi tas viskas buvo daroma? Ai
škus dalykas, kad gavus daugiau aukso. 
Įsipainiojusi į Jėzaus brolijos pinkles, naš
lė jau negalėjo iš ją išsisukti. Našlė, ku
ri pasirodo esanti duosni dėl brolijos, turi 
būti labai augštai garbinama. Ji turi nau
dotis visais tais atlaidais, kurie paskirti 
Jėzaus brolijos nariams.

Vienok, kaipo gudrąs diplomatai, jė
zuitai suprato, kad gyvą moterį negalima 
uždaryti į grabą. Todėl jie pavelydavo 
našlėms gražiau pasipuošti, kad neišrody- 
tą, jog josios visiškai atskirtos nuo svieto.

Nebuvo užmiršta ir draugystė. Jė
zuitai parūpindavo našiems geras drau
ges. Tai buvo daugiausia senos panos, 
ištikimos Jėzaus draugijai. Vyrą draugi
jos jėzuitai bijojosi, kaip ugnies, nes tuo
met našlelė galėtą įsimylėti ir riebus kąs
nis dėl jėzuitą galėtą visiškai dingti.

Betgi “vienas žmogus ne talka, vie
no išmintis menka”. Kitąsyk tasai jėzui
tas, kuris turėjo saugoti našlę, galėjo bū
ti neperdaug gabus ir sumanus. Tai vie
na. O antra jėzuitai ir savo tarpe nieka
dos be šnipu neapsieidavo. Vienas kitą 
prižiūrėjo ir, jeigu tik pastebėdavo, kad 
tūlas brolis krypsta iš kelio, tuojaus pra
nešdavo apie tai vyriausybei. Ypatingai 
gi buvo prižiūrimi tie jėzuitai, kuriems 
buvo pavesta rūpinties našlėmis.

Aiškus dalykas, kad taip gudriai su- 
plenavus net mažmožius, jėzuitai turėda
vo didžiausią naudą iš našliu ir davatkų. 
Didžiuma tokiu našleliu dar prie gyvos 
galvos užrašydavo Jėzaus brolijai savo

turtus. Jeigu gi kuri ne taip greitai už
rašydavo, tai visuomet reikėdavo iškaulin
ti kuodidžiausią sumą ant visokią draugi
jos reikalą.

Tai tiek apie moteris. Dabar apie 
vaikus. Turėdami savo kilpose moterių 
jie, galima sakyti, turėjo jau ir vaikus. 
Ją įstatymuose pasakyta: “reikia patarti 
motinoms, kad vaikus nuo pat mažumens 
augintą rūstybėje. Dukterims, kuomet 
šios paaugs, reikia neduoti perdaug puoš
tis. Reikia prašyti Dievo dvasios šven
tos, kad dukterįs pamylėtą dvasišką sto
ną. Tegul motinos joms pasakoja apie 
sunkenybes šeimyniško gyvenimo. Tegul 
motinos parodo savo gailestį, jog, jaunos 
būdamos, nesiliko Kristaus nuotakomis.” 

“Mūsiškiai turi vesti gražius pašne
kesius su paaugusiais vaikais ir tėmyti, ar 
netinka kuris nors iš ją mūsą brolijai. 
Atsitikus progai, reikia pakviesti juos į 
kolegiją, išrodyti vynynus, vilias, palivar
kus, sodnus. Reikia pasakoti jaunuoliams 
apie mūsą keliones po visą pasaulį, apie 
mūsą galybę. Reikia nurodyti, kokias 
gražias kalbas galima išgirsti mūsą broli
joj, kaip augštai mūsą brolija stovinti, 
kaip daug žiūrima į padorumą ir Dievo ’ 
garbę.”

Reikia juos pakurstyti, tarytum iš 
Dievo duoto pašaukimo, įstoti mūšy bro
lijom Ne tik privatiškai, bet ir per susi
rinkimus reikia visuomet smarkiai nupeik
ti tuos, kurie priešinasi savo pašaukimui 
ir Dievo valiai.

Reikia daboti, kad jaunuoliai turėtą 
atsakančius auklėtojus. Žinoma, atsa- 
kančiausiais auklėtojais buvo patįs jėzui
tai. Bet, jeigu jėzuitui susykiu nepavyk
davo įsisprausti šeimynon, reikėdavo pasi
rūpinti, kad mokytojas būtą prielankus 
Jėzaus draugijai.

Kad jėzuitams 
pasišventimo, apie 
Nes išties tai buvo 
labai praktiški.

“Reikia žibėti

užtekdavo mokslo ir 
tai nereikia šnekėti, 
pamokyti žmonės ir

visa mokslo skaisty
be ir pasižymėti gerais pavyzdžiais. Tuo
met pati visuomenė jieškos mūsą pagel- 
bos ir šauksis prie mūsą.” Bet kas jau 
tikrai keista, tai tas, kad jėzuitai norėda
vo, jog paprasti kunigai būtą bemoksliai. 
Pasiklausykite įstatymo: “reikia skelbti, 
kad prabaščiai ir šiaip jau kunigai nepri
valo taip daug mokintis. Jiems gana bus, 
jeigu mokės atlikti visas bažnytines apei
gas.”

Matote, kaip gudriai. O jeigu jiems 
pritruks žinojimo, tesikreipia prie kunigą- 
jezuitą.

Mokslas (žinoma, religijinis) turėjo 
būti vienodas, be jokią nukrypimą į šalį. 
Net mažmožiuose reikėdavę prisilaikyti 
vienodos nuomonės. Tuomet jokie sujudi
mai, jokia suirutė bus Jėzaus draugijai 
nebaisi.

Tai teisybė. Jėzaus draugija uoliai 
laikėsi ir hgišiol tebesilaiko.

(Tol. bus).

KALINIAI.
Dar tūkstančiai broliu 
Kalėjimuos žūna, 
Už duonos kąsnelį 
Dėl tavęs, brolau!

Ju jautriosios širdįs,
• Giliai užsidegę,

Mus kviečia į kovą, 
Nebijo pražūt.

Nėra jiems ramumo, 
Nuo mūs atsiskyrus.
Tarp sienų kūrei uju 
Tamsoj pasmerktiems.

Jie spėkas aikvojo 
Dėl vargdieniu labo. 
Pramynė takelį, 
Kad eitume juom.

Nekartą badauja
Ir sopulius kenčia, 
Nes jiems idealas 
Priduoda drąsos.

Tad, broliai, į kovą, 
Už laisvę žmonijos, 
Už laisvę karžygiu, 
Ką pūna urvuos.

Gandas,

Ss

.s

■*s

Kiek kur yra universitetų?
Šveicarija turi veik 4 mil. gyventoju 

ir užlaiko 7 universitetus. Olandija—6 
mil. gyv.—5 univers. Švedija—6 mil. g. 
—4 imi v. Belgija—6Į mil. gyv. —4 univ. 
Italija 32 mil. gyv.—17 univ. Rumunija 
—6 mil. gyv.—2 univ. Vokietija—65 m. 
gyv.—21 univ. Austrija—30 mil. gyv.— 
8 univ. Norvegija—3 mil. gyv.—1 univ. 
Rusija—160 mil. gyv. ir vos 10 univ.!



—Matildėle, jei tu

------------- į------ --------------— 
nyčioje eins pamaldos. Bet 
juk tu žinai, kad žmonės va
saros laiku nori nors nedėl- 

nksminti. šešias
dienas dirba troškiame ore. 
Ir norėturr 
pasilsio q< 
bažnyčioje,'kur taip trošku, 
taip nesmagu. Argi tu, te
ta, nori piersti žmones į 
galvijėlius? Et, tikrai jau 
net negražu Tu pati ir tasai 
tavo kunigėls per visą nedė- 
lią pavėsiauįlte, o kitiems ir 
vienos dieno gailiatės. Ka
pitalistai Organas ir kiti 
ant vasaros Išvažiuoja į se
nuosius konfus, tenais pra
leidžia milijnus. Kodėl ta
sai tavo kungėlis anuos ne
keikia. Kdėl jisai keikia 
tuos vargdieius žmones? Ar 
jisai pavydi žionėms grynes
nio oro?

— Oi tu, bęarmate! Tegul 
Dievas tau (ižu vį atima!

lętono Varna.

kad ir septintoji, 
iena, praslinktu

man 
dar kartą išdrįsi ant boto va
žiuoti, tai aš tave atiduosiu į 
pataisos namą. Nors aš tau 
ir teta, bet tokio brudo, kaip 
tu, nesigailėsiu daugiau. 
Man tavo išganymas daugiau 
rūpi, negu tos bedieviškos 
ekskursijos. Jėzus Marija, 
Juozapai šventas! Kunigas 
Tamošius vos neplyšo šian
dien. Aš misliau, kad jį apo
pleksija ant vietos pakirs. 
Ar tai juokai! Visos davat
kėlės, visos kantarkos, kaip 
padrikusios, veržiasi ant to 
boto, Matildėle. Jeigu tave 
Dievas paskirty rūpintis dū
šelėmis, ar tu nesirūpintum? 
Matai! Dievo apveizda nie
kad nemiega. Per kunigo 
Tamošiaus burną dvasia 
šventa kalba. Reikia tiems 
bedieviams ragus nulaužyti, 
kitaip jie, Dieve mylėk, išvežš 
ir kunigėlio gaspadines.

—Tu misli, teta, kad ku
nigo gaspadinė ir bažnyčios 
kantarkos iš kitos tešlos pada
rytos? Pasičėdyk, teta, savo 
burną košei valgyti ir ne
plūsk man jų! Joms irgi nu
sibosta amžinas gadzinkas 
provyti. Josios irgi merginos 
ir nori pasilinksminti. Tavo 
tasai kuinigėlis irgi be zobo- 
vy negyvena. Nebijok, te
ta, jam Dievulis ir atsiunčia 
saulės spinduli y.

—Cit, > nedaverka. Ne- 
praustaburnė iš tavęs mergi
na. Kiša nosį į kunigėlio gy
venimą. Tu žiūrėk, kaip ji
sai mišias laiko ir pamokslus 
sako. Daugiaus tau neturi 
būti nieko galvoj. Tavo tie 
cicilikai ir sako, kad kožnas 
žmogus turi būti ant savo 
vietos ir nekliudyti, neišnau
doti kitą. O čia dabar laike 
šventy mišių, kada kunigėlis 
švenčiausią sakramentą kil
noja, jie drįsta ožių balsais 
bliauti, pakrūmiais tranky
tis. Ir dar kad tai būtų tie 
pablūdėliai cicilikai, bet da
bar visi citizenai, visi tikri 
bažnyčios sūnai!

—Pasakyk man, teta,kaip
gi kunigėlis Tamošius plūdo?

—Kaip sakė... Žinai, kaip 
sakė. Kunigo lūpomis dva
sia šventa kalbėjo. Jau keli 
cicilikai maudėsi vandenyje. 
Tai Dievo persergėjimas. 
Antras persergėjimas, tai ta- : 
sai lietus. O dabar trečią 
kartą, bus taip, kaip su “Ti- 
tanicu”. Aš tau, Matildėle, 
dar pasakysiu, kad pagal 
amerikoniškas teises nevalia 
biznio gadyti. Kada eina 
bažnyčios pamaldos, tai ta
sai, kuris drįsta žmones kur 
kitur kalbinti, gali pamatyti, 
ko nematęs. Palauk, Matil
dėle. Męs dar jums parody
sime, ką męs galime. Męs 
sutversime trustą. Bukavec- 
kas duos šimtinę, Ramanaus- 
ky tetą paleisime, kaipo ke
liaujantį organizatorių, išsi
rašysime Gabrį. Kožnam 
mieste įsitaisysim po Kirdie- 
juką ir tuomet visus tempsi
me į džėlą. Kas tik prieš 
mus liežuvį kišt, męs jį tuo- 
jaus ten, kur pipirai auga. 
Taigi, Matildėle, jei ne gra
žumu, tai piktumu kelsime 
Dievulio garbę!

—Tai pagal tavęs, teta, 
išeina, kad nedėldienį žmo- tiniškoj žemėj, 
nes negali turėti jokio pasi-

Šiek-tiek nulkmenų.
Velės visrir '. klir jos at=

Seniau liįuvai tikėjo, jog, 
žmogui nųir-s? atsiskiria 
nuo jo dv<4 yėle vadina- 

fey ligi palaido 
;\ti savo kūno, 
A ore skraido,

ma, ką is 
jimo laik 
o paskui,

lintį tai toljiOse žiemiuo
se, tai tolyi>se ryty pie
tuose. Iš kiįsįracĮ0 žodis 
“vėlė”, sunkvsakyti> Tie. 
sa, pas lietu virancĮasi žo
džiai “vėl”,^ “|S” “vely
ti s” ir panašuSjriŲ prasmė 
siek—tiek iišasi vėliu esy
be. Į voles, ga_
Įima butu žiureiajp0 j vgj 
(t. y. toliau) enančius 
žmones. Toks akinimas 
negali būti P:inamu. 
Mat, prisieina ati^ jOg 
“vėlės” buvo ne ,as se_ 
novės lietuvius. s męS 
matom pas ivairia,.j§kas 
tautas. Padėkim, pusus 
mirusiu dvasios ore ;oc|a_ 
vo, kaipo rusalkos;qop 
pas kai-kurius slavusaĮ_ 
kos vadinosi “vili”.
gišiol randasi tarp 1 
slavu.

1 rytiniu slavu rusalko^. 
; mis vadinosi. Passlav)g 
■ net randam dievą “\ 

kaipo galviju ir kaį 
globėją. Gal su šiuo už\ 
mu rišasi ir “vol” (liet.

nu
Seniau, mate jr

Prezidento Tafto politiška šeimyna staigu išsigąsta, pamačiusi Roosevelto šmėklą, 
kuri lekia tiesiai į Baltąjį Namą.

Iš “BOSTON AMERICAN“

perkelia tenai, iškur jų bo
čiai išėję. Lietuviu padavi
mai vėliu buveinės įieško kul
tai toli rytų-pietuos. Iš tu 
kraštu ir atsikėlė lietuviu bo
čiai į dabartinę Lietuvą. O 
toji lietuviu bočių tėvynė, 
veikiausiai, gulėjo Vidurinėj 
Azijoj, kaip paskutiniai tyri
nėjimai sako. Bet lietuviu 
padavimuose dangų randame 
ir tolimuose vakaru šiau
riuose. Matoma, ir tenai ka
daise mūsų bočių gyventa. Ir 
ištikro, paskutiniai moksliški
tyrinėjimai sako mums, jog | Miltelius dėl iššutusiu vietų 
airiu bočiai, prieš ju apsigy- \ geriausiai vartot pagal dak- 
venimą Vidurinėj Azijoj, taro nurodymą.
dar gyveno augštai šiauriuo
se, kur būna ilgos poliariškos tankiai aplanko kūdikius, 
dienos ir naktis., Indijos “va- Kartais kūdikis ir užgema su

mas. Odos paviršius tose 
vietose pasidaro labai jaut
rus ir skausmingas. Nuo to 
kūdikis būna labai neramus. 
Gydant nuo iššutimo, reikia 
maudyti drungname, mink
štame vandenyj. Kartais 
gerai įpilt į drungną vande
nį ir pieno. Tokią maudynę 
reikia duoti ant dienos bent 
kelis sykius. Jeigu gi nepa
ranku kūdikis tankiai mau
dyti, tai reikia bent kas dvi 
valandos išmazgot drungnu 
vandeniu iššutusias vietas.

Viduriu liga taipgi labai

Tas paeina nuo 
yauja, kaipo piktasis dievas, to, kad motina, būdama neš- 

, “va- čia, vartojo neatsakantį sau 
adinosi valLate7*(wafva^’\žm sakmėse lieka ii-'maistą. Kūdikį geliamais 

Odinoos^os P°^ar^k°s nakties kai-! viduriais reikia laikyti šiltai 
- ■ p.inku. Šis dalykas, o taipo- Ūr saugoti nuo visokios oro 

žvoKi’vėles,* turėjo^^aLlietuviv tikėjimas dan^’ atmainos. Jeigu kūdikiui 
J* dangiška vėP0 gulintį tolymuose šiau-! pradeda smarkiai gelti vidu- 

iv Iri t-rvc nvi o c nri.ivino viviv-killr vnNini m i

tis). Vėles, kaipo valai,a” indusŲ mitologijoj daly- tokia liga. 
' ' XTOTTIOIxoi v> z’x t I r I-n rl i o rt trr. / ] z

vo žinomos ir germani . . .. , .
Pas germanus vol i v vril(įyvagmntis, tm yra, 
v:
t. y. vėl i y tėvas. U.... ..
siuntinės, ką rinko žuvu\m<u’_ .. - 
kari 
rijų vardą; o <—.... — . , v . ... . .... ...
buveinė taip labai ga?se> lr kltos P™zast]3 pn- nūs, tai pripilk robniĮ mai-
šiaurinė’j mitologijoj, buv!a mus Padaryti sekantį:šiuką šilto vandens ir uždėk 
žinoma, kaipo Valgala. Seldlma: indoeuropiečiu ti-1 ant viduriu. Tas leis kūdi- 
nobinėj indusu literatūronas 1 velas ad51rado dar kiul užmigti. Tokia liga ser- 
vala pasitaiko jau kaipo žiau.uose pohariškuosekraš- ganti kūdikį reikia tankiai 
rus tamsos dievas, panašus į l(el1,,nl';l tūkstančiu maudyti, 
dabartinį mūšy velnią, kurioat^a • 
vardas irgi giminiuojasi su

. vėlėmis.
■ šaus užvardinimo dvasios

veikiausiai, buvo ir pas ita-i ti kūdikį yra daug 
, liškas kiltis. Lotinų kalboj|snegusuaugusįžmo- 

randam žodį “vale”, ką reiš- jaugęs žmogus visa- 
kia “sveiks”. Su šiuo dalykuką jam skauda ir 
rišasi lenkų, “valne zgroma- 
dzenie” ( 
mas, laisvų susirinkimas) ir 
apskritai slavų žodis “volia” , 
(volnosf). Vėlių vardo su
sigiminiavimas su slavų “vo
lia” (laisvė) rodo mums, jog 
kūnui numirus vėlė lieka vi
sai laisva esybe. Vėlių išsi-

Valos arba pana- aikų ligos

mugęs žmogus visa-

kN jaučiasi, kūdikis 
(visuotinas susirinki- g]ką išreiškia tiktai relj. _ y __

ret -• 
1 visi- 
I žinc” 
Map 

. i tėvų, 
mo - .v .— ■ pia 

platinimas tarp įvairių indo-,at^. 7d< 
europietiškų tautų rodo i 
mums, jog tikėjimas į vėles .. ai ’___
prasidėjo labai seniai, kada lsau^3;artą 
indoeuropiečių bočiai dar gy- ^vas, 
veno savo bendroj mo- ie viaI%ūm

;ba tylėjimu. Ne- 
Tiko, kad kūdikis 

T jrėkia ir tėvai ne
šino priežasties, 
įstebėti ir tokiu j _ x
Ant kūdikio rėki- 

mažiausios 
darni, kad jis 

ir apsigimę, 
ančiai didesni 

pasako 
Bet to

..w ....— j----  !—• Žmones paprastai savo,
linksminimo, ypač, kada baž- dangų, kaipo vėliu buveinę, kirkšnių

Tank .iius
i V . • v v . .ISC1U issuti-

vargina

Kartais pagelbsti 
metu lašai. Įpilk vieną lašą 
į šešis šaukščiukus karšto 
vandens ir duok kūdikiui.

Prietvarius retai atsitinka 
pas vaikus, bet kartais būna 
smarkus. Tankiausiai žin
domi kūdikiai serga todėl, 
kad tą ligą turi ir motina. 
Tokiame atveju j motina turi 
stengtis pataisyti savo vidu
rius, o tuomi pat laiku kūdi
kio viduriai patįs pasveiks. 
Užkietėjimą kūdikis gauna 
ir nuo žindimo be saiko. 
Greičiausia paliuosuoja vi
durius muilas. Iš kastilinio 
muilo nudrožk apskritą šmo
telį, paišelio pavidale, bet ne
ilgesnį, kaip du coliai, pavil
gyk į vandenį ir sukišk kuo
ne visą. Po keliu minučių 
bus išmestas ir viduriai pasi- 
liuosuos.

Laiko dantų kalimosi ser
ga beveik kiekvienas kūdi
kis. Dantų kalimosi ženklais

it-wiimi

-------------- ----- •-------------  
yra karštos patinę smegenis, 
karštis ir neramumas, krūp
čiojimas ir seilių tekėjimas. 
Kartais dar būna galvos 
skaudėjimas ir viduriu suge
dimas. Mazgok dažnai sme
genis šiltu vandeniu. Ne
duok skorbylinių maistu ir 
saldumynu. Laikyk vaiką 
kuodaugiausiai ore, tik prida
bok, kad galva būtu šalta, o 
kojos šiltos. Maudyk kas
dien šaltame vandeny ir lai
kyk flanelinę juostą, ar mar
škinėlius ant viduriu.

Nuo dantų kalimosi kūdi
kiai tankiai suserga taip va
dinama vasarine liga. Ženk
lais tos ligos yra vandenėtas 
mėšlas, žalias ir kartais su 
putoms, vėmimas ir trošku
lys. Priežastimis tos ligos 
būna užkrėstas oras ir netin
kamas maistas. Vasarine li
ga sergant, maisto reikia 
duot mažai ir tai skystą. 
Geriausiu gėralu yra mink
štas vanduo. Reikia laikyt kū
dikį ramiai ir išvėdintame 
kambary arba ore, tas labai 
pagelbsti.

Ona Adomaitienė.

Korespondencijos
Athol, Mass.

Atholio žmones beveik sun
ku prie žmonių prilyginti. 
Gyvena didžiausiame tamsu
me. Laikraščio ar knygos 
jiems beveik negalima įkal
bėti. Vis, mat, bedieviška.

20 d. liepos pas tūlą J. B. 
buvo katalikiškos vestuvės. 
Buvo 25 bačkutės alaus ir 
apie porą desėtkų gorčių deg
tinės. Vestuvės prasidėjo 
20 liepos, o vinčiavojosi 21 
d. Žmonės šauniai linksmi
nosi visą dieną o, atėjus nak
čiai, dar smarkiau pradėjo 
linksmintis. Devintoj valan
doj jau kilo didžiausios peš
tynės. Greitai pribuvo 4 po- 
licistai. Kuomet pradėjo jieš- 
koti peštuky, tai veselninkai 
pradėjo juos riebiais žodžiais 
vaišinti. Tuomet buvo su
areštuotas gaspadorius ir dar 
4 veselninkai. Subėgo galy-

- į bės žmonių, kaip ant paro
dos. Tuomet dar du suareš
tavo. Jieško dar daugiaus. 
Du jau nuteisti pasi mokėti : 
vienas $25, o kitas $10. Ve- 
selninky sūdo dar nebuvo. 

[Jūs paklausite, kas tai per
vyra!?

Tai pono Jakaičio agentai 
ir panelės švenčiausios drau
gijos nariai. Tai vis blaivi
ninkai.

Atholyj neva nėra aliny- 
čiy, bet alaus daugiaus, ne
gu Bostone.

4 liepos degė vieno lietu
vio stuba. Tai žmogus bė
davojo ne dėl stubos degimo, 
bet kad skiepe buvo trįs bon- 
kos alaus.

Tai matote, kokių blaivi
ninkų išaugo po Jakaičio 
sparnu. Tasai šventas vy
ras daugiaus nieko nežino, 
kaip tik keikti bedievius. 
Bet jeigu Kristus pamatyty 
tokį savo kamarotą, tikrai ne
norėtų į jį pažiūrėti.

F. L.
Williamstown, Pa.

Lietuvių pas mus šešios 
familijos, o pavienių bus 
apie 20. Bet tarpe jų yra di
džiausias skirtumas. Vieni 
myli laikraščius skaityti, o 
kiti, tamsybėje paskendę, 
kaip girtuokliavo, taip gir
tuokliauja. Mat, atsimena 
tėvynę Lietuvą. Paskui už 
nuodėmes pamato ir šaltąją. 
Bet, ar nevertėtų ir jiems pa
galvoti, kad toksai gyveni
mas, tai tik žudymas savo 
spėkų ir mėtymas ant nieko 
pinigų.

Jau ir taip svetimtaučiai iš 
mūsų juokiasi.

P. J. Gudruolis.
Pittston, Pa.

Susijungus L. S. S. VILtam 
rajonui su Socialist Party 
Luzerne’s paviete reikale sta
tymo ir lietuvių kandidatų į 
pavieto viršininkus (1911 m. 
buvo drg. J. Alenskas, 9-tos 
L. S. S. kp. kandidatu—Re- 
cordes) pasidarė tame iškaš- 
čių, dabar per tam tikrą VII 
rajono komisiją 19 liepos ta
po suorganizuota teatralška 
kuopa, kuri atloš teatrą nau
dai minėto rajono.

Gražu, kad pas draugus 
yra žodis ir darbas.

Širšinas.
Minersville, Pa.

19 liepos Liet. Sūnų dr-jos 
mėn. susirinkime A. Arba- 
čiauskas įnešė klausimą apie 
I.W.W. A. J. B. plačiai pa
pasakojo apie dabartinį uni
jos-stovį. Išrinkta komisija 
susirinkimui sušaukti. Ant 
rytojaus po visą miestą buvo 
išgarsinta plakatais apie vi- 
sasvietinę uniją. Vieni tą 
uniją girė, bet atsirado ir to
kių, kurie ją peikė ir plėšė 
plakatus.

Vakare 22 liep. tiek daug 
susirinko mainierių rašytis į 
L W. W., kad jau nei į sve
tainę netilpo. Susirinkimą 
atidarė A. Stravinskas ir J. 
Šiupaila. Plačiai kalbėjo apie 
visų unijų gerumą, kurių 
šiandien randasi 276. Vi
siems labai patiko. Paskui 
A. Banučauskas visiems aiš
kino, kad darbininkams už
tenka vienos unijos. Prisi
rašė 101 narys, bet yra vil
tis, kad ant kito susirinkimo 
bus dvigubai. Nutarė susi
žinoti su aplinkiniais mainie- 
riais ir parsikviesti kalbėtoją 
anglą. A. J. Banučauskas.

Juokų kąsneliai.
Ponia Duniblienė.

(Feljetonells.)
Lawrence’o mieste gyvena 

labai žymi ponia Dumblienė. 
Nors jos tėvai ir pratėviai 
nebuvo dumblini, vienok ji 
įgijo šią keistą pavardę. Pa
kol męs prieisime prie ponios 
Dumblienės nuopelnų, aš čia 
noriu paaiškinti, kodėl ji to
kią keistą pavardę įgijo. Gal 
sakysite, kad ištekėjo už po
no Dumblino? Ji ištekėjo už 
garsaus p. Šunadvokačio (ne
sumaišyki t su šunų advoka
tu!) Dalykas tame. Kuomet 
dar buvo gyvi p. Dumblienės 
tėvai, tai jie turėjo mažą 
mergaitę ir mažą kiaulaitę. 
Ta mergaitė ir kiaulaitė vi
suomet sykiu žaizdavo, sykiu 
valgydavo ir sykiu miegoda
vo. Vieną kartą tarnaitė bu
vo labai įpykus ir kirto pa
galiu kiaulaitei, bet pataikė 
mergaitei, kurią ir užmušė. 
Kad išsigelbėti nuo tos bė
dos, ji aprėdė mergaitės dra
bužiais kiaulaitę ir nunešė ją 
tėvams. Tėvai visai neat
kreipė atydos ir pradėjo bu
čiuoti savo vaiką.

Kiaulaitė vis augo, o tėvai 
stebėjosi, kodėl ji vaikščioja 
ropomis. Paaugus tai kiau
laitei, pradėjo ją leisti mo
kyklon. Išsyk mokykloj taip 
gi visi buvo nustebinti iš to
kio jos elgimosi, bet paskui 
visi prie to priprato ir skaitė 
ją už didelę juokdarę.

Ji pabaigė mokslą ir tapo 
suaugusia panele. Supranta
ma, kuomet žmogus įgyja 
mokslą, tuomet jau jis pra
deda ir savo įpratimus mai
nyti . Tas pats buvo ir su p. 
Kiaulaite. Bet visgi ji tan
kiai užmiršdavo savo augštą ' 
stoną, puldavo ant žemės,, 
pradėdavo kriuksėti ir bėgio
ti ropomis. Ji tankiai taip 
padarydavo susirinkimuose 
ir baliuose, bet visi jos tą 
darbą priimdavo už juoką.

Kuomet p-lė Kiaulaitė iš
tekėjo už vyro biznieriaus ir 
tautininkų vadovo p. Šunad
vokačio, tuomet ji karštai pra
dėjo darbuotis dėl tėvynės 
labo. Ji taip atsižymėjo savo 
veikimu, kad net p. Sirvydas 
atkreipė atydą ir pasisiūlė už 
sufliorį.

Ji visai pradėjo užmiršti 
savo prigimtus įpratimus ir 
visi manė, kad bus žymi vei
kėja. Bet deja! Prigimtis ir 
mokslą pergali. Vieną gražią 
dieną mūsų minėta veikėja 
ėjo laikyti prakalbų į moterų 
draugiją. Pakeliuj pamatė 
dumblyną ir užmiršusi,kad ji 
visuomenės veikėja, šoko į tą 
dumblyną, pradėjo kriuksėt, 
voliotis ir ropomis bėgiot. Iš
sivoliojus dumblyne, atėjo 
prakalbų laikyti. Nuo šio sy
kio ją pradėjo vadinti Dum- 
bliene.

P-nios Dumblienės biogra
fiją aprašė francūzų laikraš
čiuose mūsų ambasadorius 
Gabrys ir aš čia pasinaudojau 
jo triūsu. Bevardis:

Perejo gimnaziją.
Profesorius: Pasakyk man, 

Ickau, ar tu lankiai gimnazi
ją?

Ickus: Uf, aš jam visą pa
baigiau.

Prof.: O kiek, laiko moki- 
naisi?

Ickus: Ui, ten visai mok
slo nereikia. Aš į vieną va
landą apėjau visas aštuonias 
klesas.

RED. ATSAKYMAI.
A. B. STRIMAIČIUI, S.L.A. Centro 

sekretoriui. Analogiškas pranešimas 
tilpo “Laisvėje“ N51. Atleiskite, bet 
męs labai mažai vietos turime!

PAPARČIO ŽIEDUI. Tilps tik bran
duolys. Nereik taip daug pasakojimų. 
Nuobodu.

J.ANIOLAUSKIUTEI. Juokų straip
snelyje yra labai mažai humoro. Gud
riau.

J. K0NK0LAUSKUI. Netilps. Per
skaitykite seniau tilpusi straipsnį “Mū
sų poetams“.

SENAM. KAREIVIUI. Ar sutinka
te ant žymaus sutrumpinimo? Mintjs, 
žinoma, nebūtų iškraipytos. Labai stin- 
game vietos. Yra tiesos, bet ne viskas.

Atsakyta laiškais: J. Šepečiui, P. 
Petroniui, J. Griniui, Širšinui, D. Alek- 
šiui ir Senam Vincui.

MARGERIUI Chicagoje. Jūsų ko
respondenciją gavome. Pranešime at
skiru laišku. Panaši taktika kažin, ar 
gera.
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LAISVE

VIETINESŽ1NI0S.
30 liepos Bostono Minicopal 

Courte atsibuvo teismas Lie
tuviu Ukėsy Kliubo pirmi
ninko J. Tuinilos ir sekreto
riaus J. Povilionio. Juosius 
skundė pati policija už alaus 
pardavinėjimą. Policijos liu
dininkais buvo Vladas Jas- 
keliavičius ir Jurgis Ambra- 
zas. Juodu būk tai sakę poli
cijai, kad matę kaip kliubo 
viršininkai pardavinėjo alŲ. 
Betgi ant teismo jie visai ki
taip parodė. Taigi J. Tuinila 
ir J. Pavilionis likosi išteisin
ti.

Ligi teismo už juos buvo 
užstatyta kaucija po $500.

Žmonės, kurie girdėjo kun. 
T. Žilinsko pamokslus pasku
tiniu du nedėldieniu, pasako
ja, jog kun. Žilinskas pradė
jo labai nešvariai užgaulioti 
jam nepatinkamus žmones. 
Ypač kun. T. Ž. užsipuola 
ant ekskursijy. Rodosi, to
sios ekskursijos visai neturė
tu kunigui taip rūpėti, nes 
žmonėms valia šiandien link
smintis, kaip jie nori. Ligi- 
šiol męs skaitėme kun. T. Ž. 
apšviestesniu kunigu, kuris 
turi šiek- tiek mandagumo ir 
nenori lygintis su atžagarei- 
viškiausiais kunigais. Pana
ši kun. T. Ž. taktika nepa
kels jo garbės. Kaip girdėti, 
net visai ramys žmonės pyk
sta už tuos pamokslus.

Severos gyduoles pagelbės jums, jeigu jas pavartosit priešai 
ligų, kurioms jos yra skirtos. Kuomi sergi?

Nieko įstabaus
kad jaučiatės negerai ir esate nusidėvėję, jeigu savo 
viduriams leidote nusilpnėti, ir virškinimą turite blo
gą ir kenčiate nuo užkietėjimo. Vienok, kam reik 
jums taip kentėti, jeigu

SEVEROS

SKILV1NIS KARTUMAS
(SEVERAL STOMACH BITTERS)

gali kiekvienoj valandoj išvesti jus antsvaikatos ke
lio. Žmonės vartoja jį nuo trisdešimties metų, atsi
tikus stokai apetito, nevirškinimui, vėjams, užkietė
jimui, dispepsijai ir abelnam nusilpnėjimui, kas vis
kas paeina nuo silpnų vidurių—ir pasekmės visados 
yra geros. $1.00

Sekanti laiškai yra prisiųsti savanoriai ir verti skaitymo:
Florida, N. Y. Rockfall, Conn.

TEISINGIAUSIA A T^rpiYT^YZ A
IR GERIAUSIA A F I ! A

LIETUVIŠKA Hl 1

Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai Lietu
vos ar Amerikos daktarę. Tai vie
natine 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. SIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

SO. BOSTON. MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

A.ęs savo sandeliuose užlaikome puikia

1.00
1.00
1.00
1.00

SENĄ KENTUCKES DEGTINĘ 
pamėginkite ypatingai žemiau nurodytas:

DIDŽIAUSIA
DARBININK
SĄVAITINIS
LAIKRAŠTI

Ll IDŽIAMAS 
LIET. SOC. 
SĄJUNGOS 
AMERIKOJE

Mainantiems adresus.
Kurie norite permainyti “Laisves” 

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

Administracija.

8o

Ponia Liudwika Walencis rašo:
“Vartojau Severos Skilvinį Kartumą ir galiu jj 

patarti kiekvienam. Ta gyduolė labai man gelbėjo.

P as Adam Wolka rašo:
“Nuo daugelio mentų kentėjau nuo įvairių viduri

nių sujudimų ir niekas man negelbėjo, pakol Seve
ros Skilvinio Kartumo nepradėjau vartoti. Persitik
rinau, kad tai yra puikus sustiprinantis vaistas.

Drugys “Szieninis
yra liga, apsireiškianti paprastai vasaros pabaigoj, arba rudenį, o jos 
priežastimi yra, rodosi, belekiojančios ore dulkes nuo žolynų, rugių, mie
žių ir kitų javų. Kaikurie žmonės gauna nuo to katarą kvėpavimo ka
naluose. Jeigu turite niežimą nosyj, gerklėj ir akyse, jeigu yra vande-. 
ninis varvėjimas, čiaudėjimas ir kvėpavimo sunkumas, lyg prie astmos, 
tai nemislykit ilgai, tik pradėkit vartoti gyduoles vadinamas

Severos Mostis nuo Kataro
(Severn’s Catarrh Balm) Preke 25 centai.

MONOGRAM 11EGT1NE 
B 
LYME BEACH ,, 
EGG ROCK 
ROWES WHA1F ,, 
BOSTON LIGIT ,, 
SHOEMAN ’SJ-’A VO RITE 
KEITH’S 1’RDE

Taipgi užlaikome Vyną, Džinę ir Brandę.

BURKE, GALLAGHER & CO.
396 ATLANTIC AVE., nraXkarfcs BOSTON, MASS.

kvorta 50c gorčius $2.00
2.50
2.50
3.50
3.50
3.50
3.50
4.50
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KOVA”

Dr-ste Liet. Taut. Brol. Pašalpos vardu 
1 K. Gedemino IN o. 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, III.
Organo užžiūretojas A. M. Barčius, 

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

m.
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§ F. STROP1ENE g
Pabaigusi kursą Womans Medi-

A cal College, Baltimore, Md. 0
Si Pasekmingai atlieka savo dar- 0 

bą prie gimdymo, taipgi suteikia * 
e) visokias rodąs ir pagelbą įvairio- #
Si se moterų ligose. £

Si
9i
Si « a& u

“KOVA” tnina mokslišlus, politiškus, bet visiems suprantamus straip- 
sns. _ .

“KOVOJ” .soma apie darbininkų gyvenimą, vargus ir nurodoma, kaip 
’ašalinti jios.

“KOVOJ” išoma apO viską teisybę ir drąsiai skelbiama socijalizmo 
ėja. /

“KOVA” tiriaus«u darbininkų laikraštis.
“KOVA” pluo(P žinias iš viso svieto.
“KOVA” ntar^ $2.00 Amerikoj ir kitur.

Prisiųsk s^° adresą, o gausite vieną “Kovos” num. pažiūrėjimui 
DYKAI. No/aujų metų “Kova” išeina tokia kaip “Keleivis”.

■ - ___ r- _ ~ ______________________________ - -   —~ - = ----- -- ------------------— —

1815 E. Moyamensing Avė.
I M UI ^ADELPl-HA, RBININ’A.

X.Mit.tstiMZ**5******* *444444444444444444444444444443

DIDŽIAUSIA BOSTONE

SAM<ROVA {OLSELIS Į
Vyno, ViJM Ukierių, Degtines, Rusiškos “Monopolkos”, 

Šani|°’ Alaus, Bliaus ir visokių importuotų gėrimų.

Jei nori s'*1 K^rymų ant Velykų, kurie tavo sveikatai nekenktų, tai 
ateik pas” Sykį pas mus atsilankęs, ateisi visada ir savo draugus 
atsiveši.nie n<?£alit atsilankyti pas mus, tai reikalaukit per laiškus, 
o męs p/*m 0I’derius per expresą. Rašykite lietuviškai šiuo adresu:

/ILLIAM ZAKON & CO.
21-21-oss St., Boston, Mass.

Kary darbininky streikas 
faktiškai dar nepasibaigė. 1 
rugpjūčio arbitracijos komi
sija pabaigtinai suformuluos 
įvykusį laimėjimą ir viską 
užbaigs formališkai. Tuo
met bus aiški žinia, kada 
streikieriai stos į darbą.

2 rugpjūčio Bostono Are
noj atsibus streikieriu mass- 
mitingas. Tuomet pabaigti
nai bus aptarti visi reikalai.

Parsiduoda visur aptiekuose. Neimkite kitokių. Jeigu jūsų aptiekorius neturėtų, 
rašykit mums. Nurodymai lietuvių kalboje Gydytojo patarimas už dyką.

OFFISAS RANDASI:
30 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.

e)
Si
Q)
Q)
Si . cz
O 2>4c)4c) ci4Q4S404c)4c)4c)4c)4e>44c)

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

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsių Lietuviškų—Lenkiškų Vaistų

Užsirašyki! ‘Lietuvių žurnalą’
Išeina kartą į menesį ir 

prekiuoja tik 50c metams.

Moterims

Areštuoti šešių karu kom
panijos divizijų superinten
dentai. Juos kaltina kreivoj 
prisiegoj. Mat, jie prisiekę, 
kad kompanija pavarė žmo
nes, nes jie neklausė discipli
nos. O iš teisybės, tai buvo 
nenorėjimas pripažinti uni
jos, dėlko ir kilo streikas.

Už juos užstatyta po $1000 
Teismas atsibus, kuomet su- 
grįžš district attorney Pelli- 
tier.

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

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

Nedėldienį 4 rugpjūčio at
sibus mėnesinis susirinkimas 
D. L. K. Vytauto draugijos 
antroj valandoj po pietų. Na
riai kviečiami atsilankyti.

-Nedėlioj, 4 rugpjūčio, 7 v. 
vakare socijalistu svetainėj, 
376 W. Broadway, So. Bos
tone, atsibus 60 kp. L. S. S. 
prakalbos. Tai pirmos po 
vasaros karščiu prakalbos. 
Kalbėt yra užkviesti visi ge
rieji So. Bostono kalbėtojai.

Susikūlus subway karams 
ties Pleasant st., susižeidė 11 
žmonių.

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.

“Liaudies Dainos”
Dainy rinkinyje telpa ge- 

riausiy mūšy dainiy eiles, 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 “Liaudies Dainas” 
privalo kiekvienas nusipirkti. 
Kaina 15c.

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

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.

Pajieškau partnerio
Man yra reikalingas partneris prie Če- 

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

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

233 Broadway, So. Bostone.

Skaitytojams.
Meldžiame visu tu “Lais

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

“L.” Administracija.

g lai savo rūšies laikraštis.
H me nėra vietos polemikai ir korespondencijoms, telpa vien 
ariu mokslo šakų ir beletristikos straipsneliai. Bet viena 
yypatybč — tai užklausimai ir atsakymai. Męs atsakysim 
pasiųstus mums visus klausymus, nežiūrint kas ir apie ką bus 
rusiama. Tai yra ideališkas namų svečias. Adresuokite:

Lietuvių Žurnalas”, 1607 No. Ashland Avo., Chicago, III.
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matinis mus tau
ri Medicinos Profe- 
rius Massachusetts 
eite. Jau arti 18

Užlaikom didelę

Neliks Blakių!
Petras Bartkevičia turi to

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

Prisiųskit 35 centus. Su prisiunti- 
mu per pačtą 60c. Siųskit stampoms.

P. BARTKEVIČIA
877 Cambridge St.,

E. Cambridge, Mass.

PARDAVIMAI.
PARSIDUODA didelė ir maža stuba. 

Galite gauti ant lengvo išmokesčio. At
sišaukite pas

G. Gerden,
28 Melville Ave., Norwood, Mass.

IIFTITVI! Kodėl moki ar LIUIUVI. $18.00 už ruimus So. 
Bostone ir dar turite bijot valkatų, at
eikite pas mane, o aš duosiu 4 ruimus 
su gazais, skalbynėm ir šaltierium už 
$9.00, o 5 tokius pat ruimus—už $10.00 
ant mėnesio. Priimame su vaikais. Į 
Bostoną galima nueit pekščiam i 15 mi- 
nutų. Ateikite pas

H. FINSTEIN
13 Jordon Place/ arti Sixth Street 

Cambridge, Mass.
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KIN VGOS
gaunamos “Laisves” spaustuvėj.

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

LEKCIJOS APIE ATSK1RIMO
ŽENKLUS....................................15c

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

MEILES KARŠTLIGE...............20c
VADOVAS keliaujantiems į Arni

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

JAS ANGLIŠKOS KALBOS... 25c
SOCIJALDEMOKRATŲ PAŽVAL-

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

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

tiškos giesmes.........................30c
PASAULIŲ RATAS....................25c
POKAHONTAZA Indijonų Kara- 

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

Perkunt žiūrėk, kad butiį ta marke, 
o gausi teisingai. . . i »

Geriausia gyduolė nuo Skaudėj !‘lP a-H pase c- 
Galvos, Kataro, Pečių, Krūtinės! ,r “t~ t 
nuošė, Reumatizmo, Šalčio• NeuraP I“ - į 
ir įkandimo visokių vabaliukų.

kampo po mano ofisu, bet lipk vienais 
tropais augštyn iš num. 7 Parmenter St. 
Durys mano ofiso nuteptos baltai, o vir
šui jų ant lentos didelėm raidėm parašy
ta “Lenkiškas Daktaras”. Offiso va
landos: nuo 9 iki 11 ryto, nuo 1 iki 2 po 
piet ir nuo 6 iki 9 vai. vakare.

Telephone So. Boston. 845 M

DR. F. MATULAITIS
4U5 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Vnlnndos:

Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare.
Nedėliomis iki 3 vai. po piet.
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Lietuviška KRIAUCKA
Gerbiamos Lietuvaitės, pranešu jums, 

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

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

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

Ką-nors užsisakydami visada ad
resuoki! taip:

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

Egiutero No. 1. 
Egiutero No. 2. 
Žmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis - 
Trejanka 
Linimentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Balsamas 
Antylakson del Vaikų . " _ c. 
Milteliai Vaikams nuo Kirme,'c 

,, nuo Kirmėlių del_suav)C 
Vanduo nuo Akių Skaudejimę-C 
Ugniatraukis - - - r)C
Skilvio Lašai - . -
Gyduolės užlaikymui Viduriu 

ir Kruvinosios
“Uicure” arba gydymas 

Reumatizmo
Gyd. dėl neinalimo Pilvo 
Milteliai apstabdymui

Galvos Skaudėjimo _ 
Lašai nuo Dantų Skaudėj 
Mostis nuo Gedimo ir 

Prakaitavimo Kojų 
Geležinis Sudrūtintojas 
Vaistas Nutildymui Vaj 
Vaistas nuo Papauto (C 
Gyduolės nuo Grippo 
Plaukų Apsaugotojas 
Muilas Plauku Saugot: 
Milteliai nuo Kepenų . 
Valytojas Plėmų DraL 
Rožės Balsamas 
Kinder Balsamas 
Bobriaus Lašai 
Švelnintojas 
Kraujo Valytojas 
Nervų Ramintojas,s 
Egzema arba Odos .

pas Vaikus 
Groblevskio Pleist

(Kaštavolo) 
Pamada Plaukam\usj3e

25c., 50c.

.13.50 
' 50c.

10c.
10c.

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

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

$2.00 
$1.00

$1.25

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

$1.00
25e.

SENIAUSIAS RUSIŠKAS

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

Uchotyna nuo Slf 
Gyduolės nuo Ri< 
Vengriškas Tais 
Inkstų Vaistas 
nkstų Vaistas 
Akinės DulkeloUntų arha 
Gydymas nuo korbuto * 

abelnai Skjrkų 
Gyduoles ir M .

ir Niežų rvinės 
Gyd. ir Mostįos Ligos 
Gyduolės nuc—

s štornikas taip- 
Kiekvienąda musų puikias 

gi privalo uhvo Storuose ant 
Lietuviškas tautiečiai reika- 
pardavimOjvo štorniką nusi- 
laudami, g( išduoti pinigus 
pirkti ir > apgavikams tose 
dovanai kui( rašykite parei- 
apiehnke^es iš to geras už- 
kalaudan-niusų tyras Lietu- 
darb!s, irias męs gvarantuo- 
viškas Gą antrašu: 
jame. ’

ALjJBLEWSKI
COR.Bl’’-

$1.25

$2.00
$2.00

$50

'.T

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

Telephone Richmond IO67-R.

OIN GA’

Jut: 20 m< ti> nuo įsteigimo.

?9 Uanison Avenue
Arti »”»r<uidway, BOS ! ON, MASS.

Šiokiomis dienomis atidaryta nuo O iki S 
vai. vakare. Šventadieniais niiolOryte 

ik. 4 po piet.
Gydom“ visokias ligas Vyrų, Mo
terų ir Vaikų ir taisome DANTIS.

Ateidamas atsinešk šį apgarsinimą.

Deimantų, Laikrodžių Waltham ir 
Elgin, ir Šliubinių Žiedų. Užlaikom 
keliaujančius agentus ir orderius pai
mam ir pristatėm į namus. Užlaikom 
taipgi Didelę Sankrovą DRAPANŲtVy- 
ranis Siutus, Overkotus ir Marškinius.

Duodam ant bargo ir ant išmokusčio.

BOSTON, N1A.‘SS>.

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

F. S. Šimanskis.
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Feelind Better Already
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Mielai aš pa- TooBBBz 
klausiau jūsų i‘i
patarimo ir iš- 
titryniau su 

Dr. Ricbtar’lo

ExpeHeriii.
Dingo skaudėjimus kaklo ir 

mas šone, jaučiuos visiškai gerui

Sergekis nuo p iiriėgilžiotu.

dit'gi-

F. AD. RICHTER & CO., 215 Pearl Street, New York.
Richter io Congo rille: y.n ger.,s nuo viduriu aiiklutojiino. 25c. ir Gito.


