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AMERIKOJ
Pakorė du amerikonu.
Mexico City. Netoli Ca- 

nanea atrasta lavonai dvieju 
Amerikos piliečiu. Sakoma, 
būk juos pakorė sukilėliai. 
Dabar vedama smarkus tar
dymas. Sukilėliu vadas Orosco 
kaltina Suvien. Valstijų val
džią, būk ši remianti Madero 
ir užgynusi gabenti ginklus. 

, Jeigu sukilėliams netrūktu 
ginklu, jie seniai būtu apsi
dirbę su Madero.
Roos^yelto partijos kon= 

vencija.
Chicago, 5 rugpjūčio.— 

Svetainėje Coliseum šian
dien prasidėjo konvenci
ja progresyviškos Roosevelto 
partijos. Delegatu suvažia
vo apie 1100. Tarpe delega
tu gana daug moterų, nes 

' ’ Rooseveltas žada joms balsa
vimo teises. Rooseveltas no
ri patsai vienas valdyti visą 
partiją. Jeigu kas no/s jam 
prieštaraus, tuomet jisai at
sisakys nuo kandidatūros į 
prezidentus.

Iš Massachusetts valstijos 
į konvenciją išvažiavo 36 de
legatai.
New Yorko policijos skan- 

7 > dalas.
New York, 2 rugpjūčio. — 

Whitmano tardymai parodė, 
kad New Yorko policija gau-

- davo kasinėtai nuo gemble- 
; riU $10.000.000.

Policija ginasi iš paskuti- 
hosios ir grąsina užmušianti 

' visus tuos, kurie papasakos 
apie jos šunybes. Užvakar 
nužudytas tūlas James Ve- 
rall, savininkas Dante Cafe. 
Spėjama, kad tai esąs polici
jos kerštas.

Rose, Webber ir Valion la
bai budriai saugojami. Jie 

/ bijosi, kad policija ju nenu-
- daigotu, nes jie išdavę visas 
'<* jos slaptybes. Ties ju cie-
- liais kalėjime pastatyta spe- 
x - ■ciališka sargyba. . Sakoma,

kad prie tu šunybių prikišo 
• savo rankas ir kaikurie poli

tikieriai. Becker neprisipa-
- žįsta esąs kaltas. Jam davė 

savaitę laiko ant apsimisliji- 
mo. New Yorko piliečiai 
jenka tam tikrą komisiją, 
kuri turės ištirti visus blo
guosius policijos darbus.

*
Areštuoja soči jai istų

• kalbėtojus.
Chicago. Ant kampo 31 

gatvės gauja policistu ir de
tektyvu užpuolė ant mitin- 
go, pradėjo mušti žmones 
buožėmis ir areštavo kalbė- 

V tojus. Mitinge dalyvavo 5000
žmonių. Taip-pat buvo už
puolimai ant kitu susirinki- 

, mu. Ghicagos kapitalistu
( laikraščiai paleido pas

kalas, būk Chicagos darbi- 
» ninkais vadovauja anarchis

tai. Bet taip nėra. Chicagos 
darbininkai pradeda susipra
sti.

v Susikūlė aeroplanai.
s New York, 3 rugp. -Gar- 
•:den City susikūlė du aeropla- 

hu. Abudu lakūnai sužeisti,
• o ju- oriniai laivai pavirto
• šiupufiais.

Kasdieną po vieną.
' New Yorko policija apskai

tė, jog liepos mėnesyje buvo 
30 užmušėjysčiu, taigi raz- 
baininku dar gana daug mū
sų laikuose.

Atsisako gelbėti.
Suv. Valstijų pilietį Stepo

ną Dombrovskį, kuris nuteis
tas caro teisėjais amžinan iš- 
trėmiman, mūsų federališko- 
ji valdžia atsisako gelbėti. 
Ji daugiau tiki caro ambasa
doriaus pranešimui, negu sa
vo piliečio žodžiams. Angli
jos valdžia panašiame atsiti
kime daug geriau pasielgė.

13.000 už streiką.
Chicagos karu darbininkai 

ruošiasi streikan. 13.Q00 
balsavo už streiką. Kompa
nija nori kovoti. Reikalaus 
algų pakėlimo, kadangi pra
gyvenimas Chicago je pabran-

100 užmušta ir 200 su= 
žeista.

Rio de Janeiro, Brazilija, 
2 rugp.—Iš priežasties trau
kiniu susi kūlimo ant Central 
Brazilian Railroad žuvo 100 
pasažieriu ir 200 likosi smar
kiai sužeista. Nusiusta spe
cial iški traukiniai su gydyto
jais suteikti pirmą pagelbą.

Eina Bergerio pėdomis.
Gompers, American Labor 

Federation prezidentas, ne
seniai likosi’ nuteistas ant 
metu kalėjimo. Dabar Gom- 
perso advokatas parašė laišką 
kongreso speaker’iui, kad 
būtu ištirtas teisėjo Wrighto 
pasielgimas. Gompers kal
tina teisėją, kad šisai išdavė 
tokį nutarimą, kokio reikala
vo Buck Stove & Range Co. 
Gompersą nuteisė užtai, kad 
jisai nupeikė šitą skebinę 
.kompaniją.

Tafto spyčius.
Taftas neseniai vėl pasakė 

karštą prakalbą, kad Suv. 
Valstijose nėra geresnio žmo
gaus, kaip jisai ir kad jeigu 
jį neišrinktu i prezidentus, 
tuomet visam kraštui ateitu 
juodžiausios dienos.

Ilgiausias traukinys.
Ilgiausiu traukiniu visose 

Suvienytose Valstijose yra 
tavorinis traukinys ant Le
high Valley geležinkelio. Ji
sai veža 133 karus su angli
mis, turi mylę ir ketvirtį ilgio.

Kiek žmonių atkeliavo.
Nuo 1 d. liepos 1911 metu 

iki 1 liepos 1912 metu viso 
labo į uostus Suv. Valstijų 
atvyko milijonas trįs šimtai 
tūkstančiu žmonių. Vyru bu
vo 800 tūkstančiu, moterų 
veik penki šimtai tūkstančiu.

Neįsileista 19,057 žmonės.
Teisėjas išleido injunction 

prieš vištas.
Cleveland, O., 3 rugp.— 

Tūlas Sam Weiss, turintis 
namą šalę vištininko, ap
skundė to vištininko savinin
ką, kad jo vištos neduoda 
jam ramumo.

Teisėjas Neff išdavė “in
junction”, o kuomet jo pa
klausė, ar vištos paklausys, 
jisai pasakė: “savininkas tu
ri perkelti vištininką kur- 
nors kitur.”
81 meto senutė ima pilie= 

tiškas popieras.
San Francisco, Cal. Senu

tė M. Melon, turinti 81 me
tą, ima pilietiškas popieras. 
Ji būtinai užsimanė balsuoti.

UŽSIENYJ
Ką padarė darbininkai?
Berlynas, Vokietija, 2 rug

pjūčio.—Turtingiausia mote
ris Vokietijoje yra Bertha 
Krupp, kuri turi $70,000,000. 
Per tris, metus jos turtai pa
kilo ant $35,000,000. Vokie
čiu kaizerio draugas daniš
kas princas Gido Henkel turi 
nuosavybės už $63,000,000. 
Jo turtai per tris metus pa
kilo ant $18,000,000. Tai ką 
padaro darbininkai!

Riaušės Turkijoje.
Konstantinopolis, 2 rugp. 

—Ant Konstantinopolio gat
vių kilo susirėmimas tarpe 
jaunaturkiu ir kareiviškos 
partijos. Apskritai Turkijo
je baisiai neramu. Praneša
ma, būk kareiviškoji partija 
norinti panaikinti parlamen
tą.

Labai neramu Macedoni- 
joj, kur daugumoje gyvena 
bulgarai, norinti prisidėti 
prie Bulgarijos. •

Iš Konstantinopolio dar 
praneša, būk tenlink traukia 
bulgarai.

Albanijoje buvo didelis 
mūšis tarpe sukilėliu ir ka- 
riumėnės. Tame mūšyje žu
vo 30 turku kareiviu-

Juodkalnija.
Juodkalnija mažutė šalelė 

Balkanų krašte. Karalius 
Mikalojus šeimininkauja, 
kaip rtorėdamas,ir baisiai per
sekioja savo priešus. Per 25 
metus jisai gavo nuo Rusijos 
ant apsiginklavimo 37 mili
jonus rubliu. Pusę tu pini
gu praleido ant savo reikalu. 
Rusija pereitais metais buvo 
atsiuntus daug grūdu, ka
dangi Juodkalnijoj buvo ba
das. Karalius pasisavino sau 
grūdus ir pardavė labai bran
gia kaina.

Rumunija.
Prasidėjo streikai sodžiuo

se, kurie persimeta į miestus. 
Visur eina dideli susirinki
mai ir demonstracijos. Dau
geliu vietų nusiusta kariu- 
menė.

Pilietiška karė Airijoje.
Priešininkai Airijos savy- 

valdos sako, kad jie pakels 
karę prieš autonomijos šali
ninkus. Priešinasi autonomi
jai daugiausia protestonai, 
nes bijosi, kad paskui juos 
katalikai nepradėtu perse
kioti.

Nori taikytis.
Naujas turku viziris pasa

kė, jog norįs susitaikyti su 
Italija. Jisai prasitarė, jog 
jeigu ir toliaus tęsis ta karė, 
tai Turkija gali visiškai su
skilti.

Areštavo 15 kunigų.
Portugalijos kunigai bai

siai neapkenčia republikos. 
Mieste Bellos suimta 15 ku
nigu, kurie sudarė suokal
bį prieš republiką. Visoje 
Portugalijoje eina didžiausi 
areštai tarpe aristokratijos.

Sufragistės “kovoja“.
Edinburgo (Anglijoje) su

fragistės sunaikino telefono 
vielas. Vienok, josios jau ir 
rubežiu pereina.

Paminklas socijalistui.
Miestely Auerbach (Vokie

tijoje) miesto taryba nutarė 
pastatyti paminklą socijalis
tui Muelleriui, kuris labai 
daug pasidarbavo dėl gimti
nio miesto gerovės.
Kožna šeimyna turi savo 

namą.
Toledo j (Ispanijoj) gyvena 

20,000 gyventoju ir kiekvie
na familija turi savo namą. 
Seniau tame mieste gyveno 
200,000, betgi dabar didelė 
dauguma išvažiavo Ameri
kon. ’* / F ’

Persijoje.
Salmaso miesto apielinkė- 

je pasirodė atvykusis iš Tur
kijos žinomasis rusu prieši
ninkas Emiras Chišmetas, 
kuris pernai gruodžio mėne
sį Taurizo mieste buvo sukė
lęs persu maištą prieš rusus. 
Jis dabar atvyko padėti šach- 
sevanams kovoti su rtįsais. 
Rusai gi išsiuntė prieš Bach- 
sevanus savo kazokus.
Prancūzų barbariškumas.

Francūzu laivynas bom
bardavo" fortą Agadir, kuris 
prigįli Morokiečiams. Prie
žastis bombardavimo ta, jog 
to miesto gyventojai nenori 
pasiduoti francūzams. Pran
cūziški kulkosvaidžiai sunai
kino daugybę- iwnu, bažny
čių ir fortu. Pranešama iš 
francūzišku šaltiniu, kad mo- 
rokiečiu užmušta 500 žmo
nių.
Taigi, kaip Italija smaugia 
Tripolį, taip Francūzija Mo- 
roko.

^Apsigarsino neprigul = 
mingais.

Athenai. Graikija. Sala 
Nicaria, kuri ligšiol prigulė
jo Turkijai, dabar apsigarsi- 
no nsprigulminga. Gyvento
ju ant tos salos viso tik 13 
tūkstančiu.

Tai jau aiški pradžia Tur
kijos skilimo.

Milijonas artt šautuvų.
Mexikos valdžia užsakė 

Vokietijoje šaudyklių “Mau- 
zerio” sistemos ant viso mili
jono. Matomai, pilietiška ka
rė Mexikoje negreit pasi
baigs.

Prancūzų kariumenė.
Paryžius, 2 rugp.—Teis

mas nuteisė kareivį Rousetą 
ant 20 metu sunkiųjų darbu. 
Ypatingai to kareivio neap
kentė aficieriai, kuriu negra
žius darbelius jisai iškėlė aik
štėn. Jį apkaltino užmuši
me kito kareivio ir be jokiu 
davadu nuteisė į katorgą.

Dabar socijalistu spauda 
apskelbė visą eilę faktą, nu
rodančiu, kad liudininkai 
kreivai prisiekė, nes juos prie 
to vertė aficieriai. Iš tos 
priežasties kariumenėj ir vi
suomenėj kilo didelis sujudi
mas. Pasirodo, kad Prancū
zijos kariumenė laikoma 
bjauriausiose sąlygose.

Kiek pinigų valstijos iš= 
leidžia ant šnipų.

Anglijos valdžia išleido 
knygą, kurioje smulkiai ap
skaityta, kiek kuri valdžia 
išleidžia ant šnipu. Austri
ja išleidžia milijoną ir ketvir
tadalį markiu, Francija ne
toli milijono, Vokietija dau- 
giaus, kaip pusantro milijo
no, Anglija milijoną, Italija 
su virš du milijonu markiu, 
o Rusija 1900 m. veik aštuo
nis milijonus. Dabar išlei
džia veikiausia dusyk tiek.

RUSIJOJ
’ Iš Sibiro padangės.

Ekspropriacijos. Sustiprinta apsauga 
ant savaites laiko. Areštai. Kratos.

“Laisvei” rašo:
Biriulka (Irkutsko gub., 

Vercholensko pav.). Balan
džio mėn. buvo užpuolimas 
ant krasos vežimo ties Man- 
zuvka (45 viorstai nuo Bi- 
riulkos). Kiek paimta pini
gu, nežinia. Iš dalyvavusiu 
ekspropriacijoj pašauta urėd- 
nikas ir pristavas; vienok pri- 
stavas suspėjo taipgi pašau
ti ir suimti vieną užpuoliką. 
Žinoma, jam gręsė kartuvės 
ir todėl jis pastojo išdavėju. 
Dabar jis važinėja su karei
viais po apielinkę ir jieško 
dalyvavusiu tame užpuolime. 
Ta ypata, kuri dabar virto 
provokatorium, yra iš ištrem
tųjų politiškųjų; gyveno jau 
2 metu Sibire. Pavardė jo 
M. Bulyčovas. Į Biriulką 
pribuvo 70 kareiviu, žanda
ras su viršininku ir provoka
torius. Čion jie prabuvo nuo 
13 d. iki 21 birželio. Pribu
vus kareiviams, visur buvo 
pastatyta po 2 kareiviu ant 
sargybos kambariuose, kur 
gyvena politiški ištremtieji. 
Aficieris su Bulyčovu abu 
perėjo visus kambarius pas 
politiškus; pas nekuriuos pa
darytos kratos, šis-tas rasta; 
nurodant provokatoriui, are
štuota 4 ypatos.

Birželio 20 d. įvyko antra 
ekspropriacija ties Žigalova 
taipgi ant krasos, bet nieko 
nelaimėjo. Kareiviai vieną 
nušovė ant vietos, o kitą tik 
pašovė. Iš kareiviu niekas 
nenukentėjo. Kaip pasako
ja, tai tuomet vežę apie 100 
pūdu aukso iš aukso kasyklų. 
Kareiviams į Biriulka buvo 
duota greita žinia, jog įvyko 
užpuolimas ant krasos, ir 21 
birželio visi išvažiavo į Žiga- 
lovą.

Dabar visur čion bažnyt- 
kiemiuos galima matyti ka
reivius,—jieško ir laukia už
puolimu. Užžiūrėjimas po
litišku ištremtųjų vėl pasidi
dino, išvažiuoti niekur nega
lima. Matyti, daugeliui teks 
nukentėti iš politišku ištrem
tųjų, nes areštuoja visus 
tuos, kuriuos nurodo provo
katorius Bulyčovas.

Nesmagu, kad tarp poli
tišku ištremtųjų randasi 
daug Judošiaus pesekėju-

J. Sibirietis.
Kratos Peterburge.

šeštadienio naktį žandarai 
iškrėtė Maskvos dienraščio 
“Ruskoje Slovo” skyrių ir to 
laikraščio korespondento Ro
manovo butą. Rumanovą 
suėmė. Iš redakcijos žan
darai paėmė daugybę rank
raščiu. Krėtė ligi sekma
dienio ryto.

Sekmadienio naktį tokia 
pat krata buvo dienraščio 
“Birževyja Viedomosti” re
dakcijoje. Paėmė daug rank
raščiu ir suėmė vieną ben
dradarbį Stembą.

Antradienio rytą suėmė čia 
Peterburgo apsaugos sky
riaus agentą Leonidą Rakov- 
skį, kuris paskutiniais lai
kais rašinėjo įvairiuose, laik
raščiuose apie apsaugos dar
bus ir išdavė daug paslapčių.

LIETUVOJ
Palangos maudynes.

Šiemet privažiavo labai 
daug maudininku. Skaičius 
atvažiuojančiu siekia jau 
100 žmonių ir kasdien vis dar 
nauji atvyksta. Vienu kata
liku kunigu esą apie 50. Dau
gumas maudininku lenkai ir 
žydai iš Lenkijos. Kainos 
valgomųjų daiktu čia žymiai 
pakilę ir viršija net Liepo- 
jaus kainas.

Šnipai.
Vilniaus gubern. kalėji- 

man atvežė iš Kauno 5 žmo
nes: kariumenės raštininką* 
Joną Grėblovą, Zacharą Ka- 
ufmaną, Iršą Sagalovičiu, 
Jonkelį Rabinavičiu ir Salia
moną Šeimą, kaltinamus, 
kad buvę vokiečiu politikos 
šnipais.

Pats save sudegino.
Kaltinėnai, Viln. g. Kie

meliu viensėdijoje prieš porą 
metu apsigyveno Justinas 
Dylis, 51 metu žmogus, su 
žmona ir 2 sūnumis. Vyres
nįjį išleido tarnauti, mažes
nis 7 metu, paliko namie. 
Liepos 5 d. rytą priprašė 
žmonos nueiti į bažnyčią nuo 
ją už 2 varstu. Sugrįžo pati, 
žiūri — krosnis (pečius) išku- 
rintas, anglių daugybė. Vy
ras vėl prašo eiti pačios lau
kan arkliu pažiūrėti, vaiką 
išsiuntė žolių parinkti. Pati, 
grįždama iš lauko, ištolo pa
jautė baisią smarvę iš kami
no einant. Prieina prie duru, 
durįs užkabintos, eina prie 
lango, jnato — vyras krosny
je, tik kojos matyti. Išdau
žus langą įlipo į vidų, verk' 
dama pradėjo traukti už ko
jų, bet jau nebegyvas buvo. 
Negalėdama viena ištraukti, 
nubėgo pas kaimynus; tie 
atbėgę, rado jau visai žmo
gų sudegusį.

Kortininkų kuopa.
Skuodas, Telš. apskrUBus 

jau keleri metai, kaip Skuo
de buvo užsiųiezgusi “korti
ninku” kuopa, kurios nariai 
turgaus dienomis lošdavo 
iš pinigu kortomis, įvairiais 
būdais viliodami kvailius 
žmones, žinoma,. ir kišenius 
ištuštindavo. Ta pati kuopa 
pastaruoju metu buvo pra
dėjusi ir kitaip pelnytis, už
vis prievakariais: lošdavo ne 
kortomis, bet kumštimis ir 
peiliais. Skuodiškiai, nors ir 
labai piktadariu skaudžiami, 
tylėjo, dantis "sukandę, bijo
dami valkatoms įsipykinti. 
Viskas taip jau ramiai ir 
slinko. Pernai žemiečiu vir
šininkas vieną iš tos kuopos 
vedėju buvo nuteisęs porą 
mėnesiu kalėjime patupėti, 
tečiaus vistiek tas kuopos 
veikimas neikiek nebuvo su
mažėjęs. Bet galop ir žmonės 
išdrįso žulikams pasipriešin
ti, taigi šių metu birželio 20 
buvo Skuode dėlei to dalyko 
valsčiaus sueiga. Vietiniam 
žemiečiu viršininkui pirmi
ninkaujant, valstiečiai vienu 
balsu nutarė išsiųsti kuoto- 
liausia iš Kauno gubernijos 
žinomuosius plėšikus—išviso 
vienuolika žmonių.

Atrado lavoną.
Stumbriškiu valsčiuje .(Pa

nevėžio aps.) netoli nuo Gru- 
dniškiu sodžiaus, miške, ne
tyčia užtiko lavoną. Pasiro
dė, kad tai pražuvęs dar per
nai rudenį Vabalninko gy
ventojas J. Aukštikalnis. La
vonas buvo paslėptas pačiam 
tankumyne, retai užeinamo
je vietoje. Lavonas jau pu
siau supuvęs.

Teisėjus nuteisė.
Užpaliai, Ukmerg. apskr. 

Užpalių valsčiaus teisėjus 
žemiečiu viršininkas, su
sekęs juos imant ky
šius ir neteisingai teisiant, 
pubaudė: pirmininką Čeponį 
25 rub. ir 7 dienomis kalėji
mo, teisėją Merkį 15 rub. ir 
sėdėti 7 dienas. Juos ir kitus 
prašalino nuo vietos.

Smuklės. %
Bartininkai (Vilkav. ap.) 

Visa mūsų apielinkė seniai 
žino, kad Bartininkuose yra 
slaptųjų smukliu. Bet nevi- 
siems jos buvo aiškios. Lie
pos 7 d. po pamaldų apielin- 
kiniai girtuokliai ir girtuok
lėliai, susirinkę, gerokai dag
tinės įkaušo. Gėrė tolei, ligi 
pradėjo peiliais galvas bady-x 
tis. Vieną žmogutį M. taip 
subadė, kad baugu buvo žiū
rėti. Ir niekas tos smuklės 
neišnaikina, nors bus 
jau du metu, kaip ji gyvuo
ja . ' \

Emigrantai.
Radviliškis (Šiaulių pav.) 

Čia yra atvaryti iš Raseinių 
etapu 9 suimti "emigrantai, 
keliavę iš Radviliškio į Ame
riką. Sėdi, jie jatf apie 3 sa
vaites, Važiuojant pro Ra
seinius į Prūsus, juos suga- 
wo7 Kaikurie iš pakeleiviu, 
norėdami pasiliuosuoti iš po
licistu nagu, įcfevė paskuti
nius ką su savim turėjo V00 
rub., kaipo kyšius, kad tik 
paleistu. Žemsargiai drauge 
su pakeleiviais pristatė poli- 
cijon ir tuos 100 rub., gau
tus, kaipo kyšius. Dabar na
bagai tupi uždaryti. Tarpe 
pakeleiviu yra ir geru amat- 
ninku, kaikurie iš juju ir že
mės turi nusipirkę. Visa ką 
metę, bėgo į Ameriką aukso 
kalnu jieškoti. <

Pasiutę šunįs.
Prienai (Marijamp. pav.) 

Prienų mieste atsirado keli 
pasiutę šunįs, kurie apriejo 
kelius žmones. Į Vilnių nu
gabeno 5 vyrus ir 4 moteris 
gydytis nuo pasiutimo, šeš
tas vaikinas, bevežamas, pra
dėjo sargibinius draskyti, to
dėl sargibinis jį peršovė., Tė
vas iš gailesčio iš proto išėjo.

\ . =

Jėzaus Draugija.

Šiame numeryj “Laisvės” 
užbaigiama spausdinti “Jė
zaus draugija, arba jėzui
tai .” Kitą nedėldienį bus jau 
paruošta knygelė, kuri kaš
tuos tik 10 centu. Kiekvie
nam apšviestesniam .lietu
viui arba lietuvei reikėtų ta. 
knygutė nusipirkti, nes tuo
met bus daug lengviau išro
dyt! blogas mūsų kunigi^pu- 
ses. “Jėzaus Draugija” turė
tu rastis kiekvieno darbi
ninko knygynėlyj.



Kiek pinigų prarija ka
rės dievaitis?

Visos didžiosios viešpatys
tės neriasi iš kailio, kad tik 
puikiau apsiginklavus. Žmo
nės visur šaukia: “santaikos, 
santaikos”, o valdonai tik ty
čiojasi iš žmoniy nory. Net 
mažos valstijėlės nenori atsi
likti nuo didžiyjy. Valdžios 
stačiai sako žmonėms, kad 
jeigu josios nebūty apsigink
lavusios, tai tuojaus priešas 
užpulty ir būty kraujo pralie
jimas. Išeina, kad su gink
lais—bus ramybė, o be gink
lu—kraujo praliejimas! Ar 
ne keisti pasiteisinimai, ar 
ne aiškus melas?

Tuom tarpu milijonai mili- 
jony išleidžiama ant armoty, 
laivy, kariumenės užlaikymo 
ir tie milijonai kas metai vis 
auga. Užmeta žmoniy rei
kalus ir apšvietimą ir tik rū
pinasi puikiau apsiginkluoti. 
Skaitlinės mums parodo, kad 
kariškos išlaidos khs metai 
begališkai auga. Vokiečiy 
kalboje parašytoj knygoj 
“Nauticus” aš suradau se
kančias skaitlines:

1912 metais
Anglija 1.467.582.000 mk.
Rusija 2.426.634.000
Vokietija 1.409.808.000
Amerika 1.181.651.000

“Francija 1.075.022.000
Išlaidoms jau negana šimty 

milij. markiy; reikia’jau mi- 
lijąrdy. Sulyginus su praėju
siais metais visur išlaidos pa
kilo ant dešimčiy ir net šim
tu milijonu. Bet dar dides
nis pasirodys skirtumas, kuo
met sulyginsime su tuo, kas 
buvo prieš dvyliką mėty. Vo
kietijos išlaidos per tą laiką 
pakilo ant 600 milijony, Ru
sijos ant 500 milijony, Suvie- 
nyty Valstijy ant 300 milijo
nu! Ypatingai pasižymi Vo
kietija. Per paskutinius dvi- 
lika mėty jinai pasivijo ir 
daug pralenkė Suvienytas 
Valstijas ir Franciją ir tuoj 
pasivys milžinišką caro ka- 
riumenę.

Nereikia nei aiškinti, kad 
tas yiskas atsiliepia ant žmo- 
niy, ant vargdieniy pečiy.

Didžiausią akį atkreipia 
dabar visi ant laivyno. Di
džiausi pinigai metama į van
denį. Anglija 1912 metais 
ant laivyno išleido 899 mili
jonus, Vokietija—461 mil., 
Suv. Valstijos—529 milijon., 
Francūzija—338 mil. ir Ru
sija—349 mil. Dar visai ne
seniai Rusijos Dūma paskyrė 
savo laivynui atnaujinti pu
sę milijardo r u b 1 i y. Ir 
tai dar tik pradžia, o kur bus 
galas? Tuo tarpu, 20 milijo
ny Rusijos valstiečiy neturi 
duonos kąsnio ir moterįs par
duoda ant turgaus savo plau
kus.

Tiems despotams nerūpi 
žmoniy gėrovė. Jie plėšia sa
vo žmones, kad užgriebti 
svetimas šalis ir turėti ten 
naujus milijonus pavergtyjy. 
Tankiai pavergtyjy tautų 
žmoniy esama šimteriopai 
daugiau, negu pačiy užkovo- 
tojy.

Negana to, kad jūra pri- 
plukdyta šarvuočiy ir skrai
duolių (kreiseriy) miglinu, 
kas dieną dar šaukia, kad jy 
negana, kad reikia naujy 
“Dreadnouth”.

Pragyvenimas eina bran- 
gyn, _ didžiuose miestuose 
žmonės pradeda tik sapnuoti 
apie mėsą ir maitinties supu
vusia mėsa, arba arkliena. 
Kožnas vienas lupikas arti
nasi prie darbininko ir nori 
jį aplupti. Ir visgi tasai vi
sų išnaudojamas darbininkas 
savo galingais pečiais užlai
ko visą žmoniją. Jisai yra 
ramščiu, ant kurio rymo visa 
civilizacija.

Nei viena buržuazijos par
tija, o jy tarpe ir lietuviško
ji, nekovoja prieš tą nuolati
nį apsiginklavimo" augimą. 
Viena tik darbininky partija 
turi nuversti tą smaką, kuris 
nori sunaikinti visą gerovę.

P. Svotelis.

. Mašina,t
Mašina begalo turėty pa

lengvinti žmoniy darbą. Ma
šina begalo- turėty sutrum
pinti darbo laiką. Vienok 
taip nėra. Mašina šiame ka
pitalistiškame sutvarkyme, 
tai puikus ginklas kapitalo 
rankose.

Kaip tik Jame Watte išra
do garinę mašiną, kaip tik 
tąją mašiną visur pradėjo į- 
vesti, tuojaus pasidarė tik
riausia revoliucija pramoni- 
joje. Išdirbystė pakilo šimte
riopai, tavory galima buvo 
šimteriopai daugiau paga
minti, — bet darbininky pa
dėjimas nepasigerino.. Atbu
lai, jisai dar daug pasiblogi- 
no. Nesusipratusios darbi- 
ninky minios pradėjo naikin
ti mašinas, kilo didžiausi 
maištai. Bet vietoj sumušty 
mašiny radosi kitos ir darbi
ninkai pamatė, kad ne maši
nos kaltos, kad jiems reikia 
vargti.

Mašina niekai todėl, kad 
ji priguli atskiram žmogui, 
atskiram fabrikantui. Bet 
kada mašinomis valdys patįs 
žmonės, tai pamatys, kaip mil
žiniškai jos pavaduoja žmo
gų.

Pažiūrėkime dabar į skait
lines. Pagal apskaitymy, Prū
suose 1908 metuos mašinos 
atliko darbą 6 milijony ark- 
liy. Jeigu tą milžinišką dar
bą turėty atlikti žmonės, tai 
Prūsuose reikėty dar 130 mi- 
lijony žmoniy daugiau, negu 
dabar yra. Čia kalbama tik 
apie garines mašinas, o kur 
dar kitos mašinos, varomos 
vėjo ir vandenio spėka, elek
triką, gazu, benziną? Išties, 
kad tuos visus darbus turėty 
atlikti žmonės, tuomet rei- 
kėty mažiausia 300 mil. žmo- 
niy daugiaus. *

Tą pat galima pasakyti įr 
apie kitas šalis. Taigi maši
ną, rodosi, žmonija turėty 
pasveikinti, kaipo didžiausią 
geradėją.

Bet mašiny išradėjams vi
suomet buvo begalo sunku. 
Taip, kuomet buvo išrasta 
mašina sagutėmis dirbti, — 
tuomet Gdansko miesto dum- 
čiai nutarė išradėją _ „pas
kandinti, ar pakarti.” 1886 
metais karaliaus paliepimu 
uždrausta mašina vartoti 
Vokietijoj. Hamburge ją vie
šai sudegino ant rinkos. Kuo
met buvo išrasta audimo ma
šina, tuomet pakilo tikri 
buntai. Išradėjo namą Black- 
bume žmonės net sudegino. 
Patsai išradėjas numirė pa- 
vargėliy name. Tai galima 
suprasti, nes kiekviena ma
šina išmesdavo tūkstančius 
darbininky ant gatvės. Pa- 
dėkim, kolaik nebuvo maši
nos adatoms dirbti, tai per 
dieną 10 darbininky padary
davo 48,600 adaty. Kuomet 
gi buvo išrasta mašina, ji 
padarydavo į dieną 175,000 
adaty. Vienas gi žmogus ga
lėjo prižiūrėti net 4 mašinas.

Panašiy skaitliniy galima 
privest didelę daugybę.

Kunigai seka caro val
džią, o tautiečiai kunigų

Pradžioj ir viduj lietuviy 
atgijimo (Amerikoj) buvo 
mada, kad kunigai skysdavo 
tautiškai progresyviškus laik
raščius ir ypatas; bet laikas 
ir gadynė mainosi, dėlto ir 
męs, lietuviai, galim pasigir
ti, kad nuo naujausio pro
greso neatsiliekam. Taip pa
staruoju laiku mūšy tautie
čiai, lyg pavydėdami kuni
gam, jau pradėjo skysti soci- 
jalistiškus laikraščius.

Męs atmenam, kada kuni
gai po vadovyste kun. Al. 
Burbos tąsė po teismus Dr. 

J. Šliupą ir provą prakišo; 
potam panaudojo, kaipo įna
gį, tūlą svietiškąjį philadel- 
phia’ietį ir apskundė velionį 
D.T. Bačkauską, “Saulės” iš- 
leistoją; provą taipgi praki
šo. Paskui visiems gerai ži
noma garsioji prova A. 01- 
szewskio su kunigu Kriau
čiūnu, kuri lėšavo tūkstan
čius dol. ir, kurią kunigai 
taipgi prakišo.

Tą pačią “Vien. Liet.”prie 
velionio J. Paukščio, kad ir 
neįskundė, bet labai buvo ar
ti to, tik atsimokėjo su boi- 
kotavimu (per išpažintį ir sa
kyklą). Pereitais metais ku
nigas Krasnickas skundė 
“Kel.”, dėlko kunigai ir tau
tiečiai trynė rankas iš džiaug
smo, kad jau “Kel.” kunigai 
nukraustys pas Abraomą, 
bet ir čia džiaugsmas nuėjo 
veltui. Krasnickas pats pro
vą panaikino ir, turbūt, 
dėlto, kad jautė, jog “Kel.” 
jį supurtys. Paskui vėl atme
nam visi gerai, kaip griežė 
dantį kun. Olšauskas ir Tu
mas ant “Kovos”, “Kel.” ir 
“Laisvės”, net jau ir viešai 
buvo pasigarsinę per tą pa
čią “Liet.”, jog “Kovą” areš
tuos, bet ir, turbūt, kada pa
juto esą “kaltais avinėliais”, 
tai išbėgo šventon Lietuvon. 
Šiemet vėl kun. Bukaveckas 
apskundė “Kel.” ir, kaip iš
rodo, tai tiek laimės, kiek 
Zablackas ant muilo, nes ap- 
skysti gali ir sūnus, bet su- 
provoti, išlošti provą sunku 
ir tėvui.

Dabar ant galo, 26 liepos- 
suareštavo “Laisvę” tautie
tis A. Ramanauskas ir, tur
būt, jaučiasi daug laimėsiąs, 
kad ir ant provos sarmatinos 
pats pasirodyti, turbūt, jau
čias labai gerą darbą darąs. 
Ir da tas įdomu, kad kaip 
“Kel.”, taip ir “Laisvės” da
bartines provas sužino ir pra
neša mūšy tautiški laikraš
čiai keliom savaitėm pirma 
apskundimo, kas išrodo, kad 
tarpe mūs kunigy ir tautie- 
čiy yra kokia tai sutartis- 
konspiracija prieš darbinin
kišką -spaudą. Išeina, kad 
seniau buvo kitokį laikai, se
niau tik kunigai skysdavo 
pirmeivius tautiečius, o da
bar kunigai su tais pačiais 
tautiečiais sutartyj eina prieš 
pirmeivišką darbininkišką 
spaudą. Jeigu taip, tai kaip 
kunigėliai, taip ir tautiečiai, 
lyg demokratai su republiko- 
nais prieš darbininkus, turi 
dvi galvas, bet vieną kūną. 
Prisiėjus reikalui, lyg dvigal
vė hidra, stoja abi prieš dar
bininkišką klesą, dėlko dar
bininkams reikty tokius po
nus taipgi neužmiršti, steng
tis nuodugniai juos pažinti ir 
tam panašiai atsilyginti. 
Ypatingai kunigai tankiai 
duoda progą patraukti, teis
man, iškeikdami, kaip per 
amboną, taip ir per savo 
spaudą, išvadindami socija- 
listus vagiais, paleistuviais, 
plėšikais ir 1.1. Ir nerūgokit, 
kad jūs su savo pasielgimais 
priversit ir mus griebtis to 
paties ginklo. Pas jus, ku
nigėliai, kaip jūsy darbai pa
rodo, tai tik ant lūpy Dievas, 
o širdyj velnias, jūs Jėzaus 
mokslą panaudojat tik kaipo 
įrankį savo ypatiškiems pur
vino gyvenimo reikalams ap
ginti. Taipgi ir jūs, tautie
čiai, pykstat ir keikiat pra
kalbas ir tą geriausią įrankį 
mūšy liaudies švietimui, va
dinat “keikūny misijomis” 
tik užtai, kad kalbėtojas iš
taria vieną- kitą teisingą kri
tikos žodį, o patįs nesidro- 
vit varinėt konspiracijas, 
skysti laikraščius, tą vienin
telį liaudies žibintuvą ir gink
lą prieš neteisybes. Ir kur
gi ta jūsy etika, ta jūsy pa- 
tfijotiška artimo meilė? Ro

dosi jūs patįs sakote, kad 
Maskolijos valdžia žiauri, 
despotiška. Jai svįla akįs 
nuo teisybės žodžio, užką ji 
nuolat ir baudžia pinigais ir 
kalėjimu teisingąją spaudą, 
bet kogi jūs bijot teisybės?

Nejaugi jūs jaučiatės to-, 
kiais silpnais savo argumen
tuose, kad griebiatės prievar
tos, šaukiatės pagelbon kuni
gus ir valdžią? Jeigu taip, 
tai prastą ir paskutinį ginklą 
išsirinkot. Bet neužmirški
te, kad lazda turi du galu. 
Ir smailiagalį męs galime at
gręžti prieš jus.

J. P. Raulinaitis.

Juokas.
Tankiai męs randame laik

raščiuose apgarsinimus, kur 
prašo atsiysti savo ranka ra
šytą laišką, metus ir dieną 
gimimo ir prižada mums at- 
siysti aprašę mūšy visą cha
rakteristiką. t. y. visus mū
šy palinkimus ir 1.1. Gal dau
gelis į tai visai netiki ir ma
no, kad grynas apgavimas. 
Tiesa, kad tie, kurie taip 
garsinasi, turi gerą iš to pel
ną, bet kad jie atsiunčia cha
rakteristiką, taip-gi tiesa. 
Kas tuomi užsiima ir tyrinė
ja šį dalyką, tas lengvai į- 
spėja žmogaus visus palinki
mus, jo būdą pagal jo paties 
rašto. Kaip kiekvieno žmo
gaus skiriasi raštas, taip-gi 
skiriasi ir visi jo palinkimai, 
pertai nėra sunku įspėti ir 
charakteris.

Yra ir tokie žmonės, kurie 
pamatę žmogaus veidą pir
mą sykį, nors jo visai nepa
žįsta ir apie jį nėra nieko 
girdėję,* tuojaus pasako jo 
svarbiausius palinkimus. Tas 
taip-gi nėra jokia paslaptis, 
o tik žmogaus geras įprati
mas įsitėmyti kiekvieno žmo
gaus veidC pagal kurį gali
ma įspėti jo palinkimus. Bet 
vis-gi tas kiekvienam nepri
einama, tą gali padaryti tik 
specialistas.

Bet štai surasta lengviau
sias būdas, pagal kurį gali
ma'spręsti kiekvieno žpio- 
gaus charakteristiką — tai 
juokas. Kiekvienas iš mūšy 
yra patėmijęs, kuomet žmo
gus balsiai juokiasi, tuomet 
jis išduoda balsą garsiyjy 
raidžiy. Tyrinėtojai praneša, 
kad žmonės atvirys ir užsiti- 
kinti,' visuomet juokdamiesi 
išduoda garsą raidės a; neat
kreipianti į nieką atydos ir 
šaltakraujai — ant e; žmonės 
užsiganėdinę, linksmi . ir 
juokdariai— ant i; pikti ir 
blogo velijanti — ant u ir 
drąsys — ant o.

Šis tyrinėjimo būdas yra 
labai lengvas ir kiekvienam 
prieinamas, tik reikia geros 
ausies, kad teisingai pagauti 
juoko garsą.

Ant kiek yra teisingas šis 
patyrimas — aš neužtikrinu, 
o tik pasinaudoju pranešimu 
tam tikry specialisty. Teisin
gumą gi šio tyrinėjimo gali 
pertikrinti kiekvienas, nes 
žinant gerai savo pažįstamo 
palinkimus, galime tėmyti ir 
jo juoką, ar teisingai jis juo
kiasi, kaip tyrinėtojai nuro
do. V. Paukštys.

Kaip galima atskirti ve= 
dusį vyrą nuo nevdusio?
—Nevedęs neturi marški

niuose sagučiy (guziky), o 
vedęs neturi marškiniy. Aš 
pats sykį dėvėjau paduškos 
užvalkalą šešis mėnesius.

Pačios metai.
Kada apsivedžiau, mano 

pati buvo dvidešimties ketu- 
riy mėty; jos motina sakė, 
kad ji būty dabar jau dvide
šimties aštuoniy mėty, jeigu 
nebūty buvusi keturis metus 
pataisos namuose.

Iš “Tikry Juoky”

JĖZAUS DRAUGIJA
ARBA JĖZUITAI.

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

(Pabaiga).
IV.

Kareiviai turi klausyti savo perdėti- 
niy. Kitaip tai nebus jokia kariumenė. 
Paklusnumas lošė pas jėzuitus svarbiau
sią rolę. Kiekvienas narys, įstodamas į 
Jėzaus draugiją, turėjo pilninteliai atsi
sakyti nuo savo valios ir pasiduoti draugi
jos globai ir disciplinai. Taip sakant, ji
sai turėjo numirti pilietiškai, visiškai už
miršti apie savo reikalus ir gyventi vien 
tik savo ordeno naudai ir labui. Jeigu tik 
bus nužiūrėta, kad vienas ar kitas kunigas- 
jezuitas per pirštus žiūri į brolijos reika
lus, tuomet jį reikia prašalinti iš savo tar
po. Vienok, kaip ir visuomet, jėzuitai 
buvo labai gudrys ir atsargys. Išmesti 
bent ką iškarto, su triukšmu, pakelti skan
dalą,—tatai jėzuitams netiko. Jie steng
davosi povaliai prašalinti netinkamą jiems 
žmogy nuo visokiu priedermių. Išpradžiy 
užgindavo jiems spaviedoti ir palikdavo 
jy išpildymui pačius menkiausius darbus. 
Ypač stengdavosi pristatyti juos prie to
kiu darby, kurie šiems nepatikdavo. Juos 
paliuosuodavo nuo tokiy darby, kuriuos 
atliekant, reikia su svetimais susinešti. 
Jiems užkirsdavo kelią prie mokslo ir la
vinimosi. Žodžiu sakant, stengdavosi pri
versti juos murmėti ir supykti. Tuomet 
jau pigu buvo išmesti juos iš draugijos, 
kaipo žmones nenuolankius, neturinčius 
paklusnybės ir keliančius balsą prieš vir- 
šininky parėdymus. Jeigu draugijai pri
sieidavo ar tai prieš tėvus ar tai prieš 
bažnyčią paaiškinti, kodėl tas ar kitas 
“brolis” tapo išbrauktas iš Jėzaus draugi
jos nariy skaičiaus, tuomet atsakymas bu
vo trumpas: negalėjo persiimti draugijos 
dvasia ir gana.

Jeigu kas, ypač prižiūrint draugijos 
turtus, drįsdavo vaduotis savo protu, ar, 
gink Dieve, rūpinosi pasisavinti bent da
lelę ir sau,—tokį žmogy veik be paaiški
nimo išgindavo šunims šėko pjauti.

Kuomet brolis įstoja draugi j on, rei
kia tėmyti kožną jo žingsnį, reikia žiūrėti, 
prie ko jisai daugiausia linksta, prie ko
kio urėdo daugiausia tikty, prie mokslo, 
gaspadoriavimo, agitacijos, ar. spaviedo- 
jimo karaliy ir taip toliaus.

Įstatymas skamba: “reikia išskirti iš 
pat pradžios tuos profesorius, kurie atsi
žymi didžiausiu prisirišimu prie draugijos. 
Bet kaslink ty, kurie parodo prijautimą 
kitiems ordenams (brolijoms), arba var
guoliams, arba yra perdaug prisirišę prie 
giminįy,—tokius reikia povaliai išėsti iš 
draugijos tarpo, kaip tai viršui nurodyta.”

Tai matote, kaip jėzuitai dabojo savo 
draugijos vienybę. Užtad ir sutarimas jy 
buvo stebėtinas.

Visa bėda buvo tame, kaip reikėjo 
elgties.su tais, kurie buvo išmesti iš drau
gijos? Juk jie žinojo, bent nekurias, drau
gijos slaptybes ir galėjo daug užkėnkti 
draugijos galei.

Jėzuitai štai ką darydavo: jie privers
davo žmogy, išeinantį iš draugijos, pasi
rašyti po raštu ir prisiegti, kad niekuo
met nekalbės ir nerašys apie dalykus, ku
rie galėty draugijai užkenkti. Tai viena 
pusė. Antra vertus, jėzuitai sumušdavo 
tą žmogy jo paties ginklu. Jie surašyda
vo to žmbgaus blogybes, būtus ir nebūtus 
prasikaltimus, ir jei tik tasai žmogus drįs* 
davo prasižioti, jie tuoj apskelbdavo ir jo 
prižadus ir jo prasikaltimus.

Kuomet tik kuris žmogus būdavo iš
mestas iš draugijos, tuojaus apie jį buvo 
pranešama visiems draugijos skyriams. 
Kitiems broliams buvo liepiama su išva
rytais nesusirašinėti. • Ką tik galėdami ir 
kur tik galėdami, jėzuitai persergėdavo 
apie išmestą brolį, kad tik užkirtus jam 
kelią prie laimės ir gerbūvio. Kuomet 
toksai žmogus žūdavo, jie, badydami pir
štais, šaukdavo: “še, matote, kaip Die
vas baudžia tuos, kurie drįso prieš mus 
murmėti.”

Jezuity slaptuose įstatymuose pasa
kyta: “reikia kuouoliausia rūpinties, kad 
jie būty pašalinami nuo sakymo pamoks- 
ly, klausymo išpažinties, išleidinėjimo 
knygeliy. Jeigu tas nebūty padaryta, tie 
žmonės gali įgyti visuomenės užuojauta, 
o iš to gali būti blėdis vien mūšy drau
gijai.” •

Bet užtad visi tie, kurie buvo klau
sys ir, rūpindamiesi draugijos būviu, už
miršdavo apie save,—visi tokie buvo į 
padanges keliami. “Veikėjai turi stovėti

ant pirmos vietos, būtent karaliy ir di- 
džiūny spaviedninkai, garsys pamoksli
ninkai, profesoriai ir visi tie, kurie žino 
slaptuosius įstatymus.”

Kas tik buvo gabus ir klausus, galė
jo laukti gero pasisekimo. Ypatingai ga
bius siysdavo Ryman ar į kitus garsiuosius 
universitetus eiti augštesniuosius mok
slus.

Norėdami turėti visuomenės užuojau
tą, jėzuitai turėjo savo žmones visuose 
užkampiuose. Tie žmonės agentai tik 
laukdavo progos, kad pasirodyti visoje 
skaistybėje. Ypač tuomet, kuomet žmo- 
gy patikdavo nelaimė gyvenime, ar liga, 
jėzuitai skubėdavo su pagelba. Jie su
prato, kad tokiu būdu geriausia gali iš
kilti žmoniy akyse. Kaipo pavyzdį, gali
ma nurodyti, jog jėzuitai turėjo ir savo 
daktarus. Tie daktarai Ilgindavo susir
gusius žmones ir nejučiomis stengdavosi 
įskiepyti jezuity draugijos meilę. Atsar
giai ir povaliai jie pranešdavo apie tai, 
kad geriausiais patarėjais ant šios ašary 
pakalnės yra tėvai jėzuitai. Paskui, taip- ’ 
pat atsargiai, duodavo suprasti, kad kaip 
vanduo gesina ugnį, taip “almužna” gesi
na peklos ir čysčiaus ugnį. Aišku, kad 
tais žodžiais siekdavo į ligonio kišeniy. 
Taigi, net rūpinanties žmoniy gerovę, nie
kados patįs nepridėdavo, bet pasipelny
davo.

* *

Dabar, mielas skaitytojau, turi su
pratimą apie Jėzaus draugiją arba jėzui
tus. Kaip matai, jie visur praskynė sau 
kelią, pabuvojo Azijoje, Amerikoje, Afri
koje. Jy tikslas buvo panaikint svietiško 
gyvenimo pirmenybę prieš dvasišką gyve
nimą. Jie norėjo sugrąžinti amžinai pra
ėjusią gadynę, kada dvasiškijos žodis bu- • 
vo šventas, nes rėmėsi ant ginklo ir pini
go galybės.

Bet jau keli šimtai mėty atgal buvo^ 
aišku, kad svietiškumas ima viršy ant 
dvasiškumo. Jezuity klasta, jezuity slap
tybės ir nuolatinis palaikymas ir sėjimas 1, 
atžagareivišky idealy privedė prie to, kad 
visi šviesesni žmonės apskelbė jiems karę. 
Tiesą pasakius, jy galybės bijojo net kai- 
kurie popiežiai ir vyskupai. Vienok, ka
dangi jėzuitai begalo daug prisidėjo prie 
bažnyčios palaikymo, tai popiežiai ir vys
kupai turėjo būti jiems dėkingi. Betgi 
svietiška valdžia į jėzuitus visuomet šnai
ravo, visuomet jais nepasitikėjo.

Ypatingai Francūzijoje prieš Didžią
ją revoliuciją pakilo smarkiausi protestai 
prieš jėzuitus. Tuomet-buvo užduota di- - 
džiausiąs smūgis tai katalikiškai tvirto
vei. Paskui, platinanties apšvietimo idė
jai po visus kraštus, jėzuitus pradėjo vyti 
iš visy šaliy, ne vien iš Francūzijos, bet ir 
iš tamsios Ispanijos ir Portugalijos'. Bet jė
zuitai, kaipo gudrys politikieriai, visur įlįs- 
davo. Nors vienu tarpu popiežiaus dekre
tu patsai ordenas buvo panaikintas,vienok 
jisai gyvuoja ir darbuojasi po šiai dienai.. 
Kur tik koksai kunigas daugiaus veikles
nis, tai jau dažniausia jisai ir jėzuitas. Bet 
mūšy laikais jezuity galybė nėra baisi. 
Šiandien žmonės dėl religijos dalyky gal
vy sau nesiskaldo. Šiandien nėra vilties, 
kad popiežiaus valdžia išsiplatinty po visą 
pasaulį.' Teisybė, su jėzuitais mums pri
sieina susidurti, nes kaip visuomet, taip 
ir dabar jie uoliai palaiko žiaurios senovės " 
dvasią ir išsijuosę kovoja prieš apšvietą. 
Dar svarbu labai įsitęmyti, kas per vieni 
tie jėzuitai ir kaip keistai, kaip beširdžiai* 
šaltai jie suprato Kristaus mokslą. Jy. 
įstatymuose, apsiėjimuose, darbuose nėra, 
nei per per aguonos grūdelį tikrosios arti
mo meilės, tikros krikščionijos. Jy mok
slas ir darbai parodo, kad tai gobšiai ir 
nešvarys politikieriai, kurie nesidrovi eitii 
bjauriausiais šunkeliais. Jie net viėšaii 
sakydavo, kad musy laikuose Kristaus; 
bažnyčia negali būti senoviška. - Reiškia, 
pagal jezuity nuomonės bažnyčia turi per
siimti aukso dievaičiy dvasia, nes dabar 
tokia gadynė viešpatauja.

Bet jėzuitai užmiršta, kad dabarti
niame raiste, dabartiniuose miglynuose 
šviečia švyturys, kuris plačiai nurodo nau
ją kelią. Jėzuitai neužgesys to švyturio.

Patarles ir priežodžiai.

Keno vežime sėdi, to ir dainą dainuok. 
Ką pirm savęs numesi, tą paskui rasi. 
Sidabrinė yla ir velnio maišą perduria. 
Nevalgęs atsigulsi—nemiegojęs atsikelsi.. 
Sausai valgo,riebiai kalba.
Pasičėdyk burną košei valgyti.
Nors kūnas geidžia, bet griekai neleidžia;. 
Išsišiepęs, kaip devynios pėtnyčios.
Ir kvailas supranta, kad nedėlioj šventa.
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“Bajorai”.
Sį-į' Nors lietuviai ir labai tan- 
III kiai vartoja šitą žodį, bet iš 
t kur jis atsirado, retas turi 

'supratimą. — Paprastai pri- 
imta manyti, jog bajoru už- 

p; Vardinimą lietuviai sau pasi- 
į skolino nuo rusu. Ir iš tik- 

ro, rusams bajorai nesveti- 
mi. Bet kas keisčiausiai—- 

įrituos žmones, kuriuos lietu- 
viai pas save dabar vadina 
bajorais, rusai vadina dvo- 
rianais. Bajorai iš rusu tar- 

gUpo jau išnyko; bajorai dva- 
p/ rais (kiemais) praturtėję ir 
||į-patįs dvorianais arba dvari- 
Y ninkais liko. Seniau bajo- 
ri' rais buvo prierūminiai rusu 

kunigaikščiu tarnai; vėliau 
tie prierūminiai tarnai liko 

j|| augštesniais kunigaikštijos ir 
carijos valdininkais, o kiti 

E prierūminiai arba prie kuni- 
H| gaikščio dvaro tarnaujantie
ji ji tarnai jau vadinosi tik 

dvorianais, ką ilgainiui iš 
kunigaikštišku ir carišku dva
ru tarnu liko dvaru savinin
kais.

Panašus bajorai-dvorianai 
t (dvarininkai) tvėrėsi ir Lie- 
į. tuvoj, ir jie tvėrėsi beveik 
L neprigulmingai nuo savo kai
li mynu iš rytu pusės,—nežiū- 

rint to, į žodį “bajoras” 
' žiūrima, kaipo į žodį, iš rytu 

pC,.’ atėjusį. Aš sau pavėlinu abe- 
joti. Priežastįs tokios: Pir- 
mučiausiai žodis “bajoras” 

.i-t turi skambėjimą ne visai sla- 
viską. Tiesa, žodį bajoras 

O priimta išvesti iš rusu žodžio 
4Jbol’ši” (didesnis), ir tuomet 

. bajoras, kaipo “boliaras”, 
S||ririturėtu reikšti vyresnis (tar- 
□fc nas). Bet taip galvojant ir 

"“majoratas” galima būtu iš- 
pįk vesti iš “maly” (mažas), t.y. 
yK&S kad, “mojoratas” atsirado iš 

.“maliaratas”, nors kiekvie- 
•j * -■ 9 7

ę • nas turi žinoti, jog tas žodis 
A paeina nuo lotiniško “major”

' (vyresnis, didesnis). Pertai, 
sulyg manęs, žodis “bajoras” 

k nepaeina nuo “bolši”. Ant-
' ras dalykas—dar klausimas: 

reikėjo lietuviams savintis 
nuo rusu tą žodį, kurį jie jau 

įnuo seniau galėjo vartoti?
Aš manau, jog taip lietu-

— viai, taip rusai su žodžiu 
Sferi ‘“bajoras” susipažino nuo tu

inormanu (žuvėdu arba varia- 
W' ;gu), kurie prieš lietuvišku ir 
riV ' - „rusišku kunigiju atsiradimą 
v * itaip mėgdavo aplankyti Lie- 

. tuvos ir Rusijos žemes. Ar- 
ęiau prisižiūrėjus mūsų pra- 

riri;. eičiai, męs patėmijam, jog 
"k " taip lietuviu, taip rusu tau
ri" - . tiško ir valstijinio gyvenimo 
,į7\ pradžia rišasi su žuvėdu už- 
’ U Y? plūdimais. Rusu chronikose 

'-pirmi rusu kunigai ateina iš 
’k variagu žemės; lietuviu gi 

padavimuose ir dainose 
'barzdočiai iš užjūrės irgi ne- 

- maža veikė. O tarp šių barz- 
. dočiu iš užjurės ir buvo pir

mi lietuviu ir rusu “bajorai”. 
: k Žinia, pas lietuvius bei rusus 

ir be žuvėdu pradėjo gimti 
B' ■ \visai neprigulmingi didžiū-

:nai. Bet bajorai atėjūnai
y turėjo padaryti nemažą įtek-

. - mę į greitesnį bajoriško luo- 
mo nusikratymą, k. a. prieš 

U. ^"Lietuvos susidėjimą su Len- 
Ugį .ykija, nors Lietuva ir turėjo 
yy savo bajorus, panašius į len

ku šlėktą, bet tikrais šlekto- 
mis lietuviu bajorai liko vien

* . po susidėjimui su Lenkija.
Ar “bajorai”, žuvėdu at-

- nešti, gimė tarp šiauriniu 
" ; germanu, ar tarp irlandiečiu, 

• neapsiimu pasakyti. Gana
> ' y jto, jog seniausios žinios apie 
. > d ^‘bajorus” susiduria su Irlan- 

)k <lija. Pagal senobinius Ir- 
> landijos įstatymus, turtingi 
' valstiečiai, užsiimantieji gal- 

ky vijŲ produkavimu, likdavo 
y. -■■■ priskirti prie nauju bajoru 

■ : (šlėktos) ir jie vadinosi “ba-
' ^ire”, tai yra, garbingais kai- 

' ■ Alininkais arba garbingais

* ’

'/ . ri-'

skerdžiais. Šių garbingu 
skerdžių jau kaipo “boairu” 
vardas vis labiau išsiplatino, 
bet tarp germanu tas vardas 
prigijo vien prie valstiečiu 
(boerai, būrai); tuo tarpu tas 
pats vardas per žuvėdus pa
siekęs lietuvius ir rusus,' liko 
prienaminiu tarnu, t. y. ba
joru vardu.

Gal aš čia ir smarkiai apsi
rikau, bet nedarant jokiu 
daleidimu, męs niekuomet 
neprieisim prie kokio-nors 
dalyko išaiškinimo.

Z. Aleksa.

Sesutėms.
Būdamos Lietuvoj, męs 

beveik neturėjome liuoso lai
ko ir atsakančios vietos dėl 
užsiėmimo naudingu darbu, 
tai yra pasilavinti, pasiskai
tyti. Tenais buvo dėl mūsų 
nepabaigti darbai. Nors ne- 
dėldieniais ir pasitaikydavo 
liuoso laiko, tai norėjosi nu
eiti bažnyčion.

Ale pažvelgkime ant ame
rikoniško gyvenimo ir laiko 
praleidimo. Cionais jau yra 
kitokios gyvenimo sąlygos, 
čionai nereikia keltis gaid
gystėj ir imti spragilo į ran
kas. Pakanka ant šešių iš
ryto atsikėlus. Daugiausia 
liuoso laiko turime vakare. 
Kurgi męs tą liuoslaikį pra
leidžiame? Atėjo koks nebūk 
apsiseiliojęs (? Red.) kavalie- 
ris, užfundijo “dinerkę” 
alaus, na ir prasideda viso
kios pliovonės, blevizgojimai, 
tai mūsų lelijos, apsėdusios 
tokį svečią, net kelios klau
sosi, juokiasi, kvatoja. 0 
paskui pasakoja viena kitai: 
“Aš tau sakysiu, Keidi, fain 
vaikinas tasai Džianas!” 0 
tokiu Džianu pulku-pulkai.

Kitas toksai Džianas, ar 
Maikis, įėjęs į kambarį, 
dar dasilyti artyn meilės... 
tai kur tau susilygins bibliš- 
kas rojus. Potam nusiveda 
į kaimynišką stubą. Vienas 
pasiima armoniką, kitas 
plaktuką, trečias padeda. 
Tuoj prasimuša bačkutę alaus 
ir prasideda ta puikiausioji 
besieda. Tuojaus visu bal
seliai susilieja į vieną harmo
niją, vieni krykštauja, kiti 
dainuoja, treti štukas provi- 
ja. Taip dažniausia užsibai
gia subatvakaris.

Nedėldienį rytą tos mergi
nos skubinos dumia į bažny
čią. Parpuolusios ant keliu 
slibizuoja “Aukso altorėlį” 
ar “Balsą balandėlio”, barš
kina gadzinkas. Kuri nemo
ka skaityti tai, pasiėmus rą
žančiu, knibinėja kaulukus ir 
mala tuos pačius miltus arba 
vandenį grūda.

Iš bažnyčios išeina pasi
vaikščioti. Čia prisižiūri į 
divinesnes madas ir čia tuoj 
gimsta noras neatsilikti nuo 
mados. Tuojaus nusiperka 
plaukus, augštomis kulnimis 
čeverykus, radusi kokiu nors 
dažyvu, nusitrina veidą, ap- 
sideda dar kitokiais karka- 
nolais ir viskas all right! Ki
tas daiktas taip pritinka, 
kaip karvei balnas, ar kiau- 
liai vainikas. Paskui džiau
giasi ir giriasi: “žinai, Lyze, 
jau ir mane sportu vadina!”

Pasakykite, ar ne taip mū
sų didžiuma praleidžia laiką?

Gana, sesutės, mums to
kio gyvenimo. Gana džiaug
tis ir linksmintis prie armo
nikos balsu ir skambinimo 
stiklu, prie tuščiu zaunu ir 
blevyzgojimo. Juk męs esa
me ateinančios gentkartės 
motinomis. Nuo mūsų, ga
lima sakyti, priklauso visu 
žmonių laimė. Tad meskime 
į šalį tuos prietarus, kurie 
užstoja mums kelią prie švie
sesnės ateities. Griebkimės 
prie knygų ir laikraščiu. Pra
dėkime nuo tu knygų, kurios 
suprantamiausios, aiškiau
sios.

LAISVE

Kunigas sako pamokslą. Turčiai klauso ir dūsauja. O ten tolumoje darbininkai 
dirba-prakaituoja. Tasai pamokslas juos nešildo.

Gražus vaizdelis dabartinės draugijos.

Tosios gi iš mūsų, kurios 
jau šiek tiek prasilavinome, 
padėkime savo sesutėms, 
prigelbėkime joms, pamokin
kime jas. Anot Schillerio 
žodžiu: “praleistos minutės 
ir patįs amžiai negali sugrą
žinti”. Neužsidėkime su to
kiais draugais ir draugėmis, 
kurie ant vėjo praleidžia 
taip brangu laiką.

Mažoji Onytė 
iš Athol, Mass.

Korespondencijos
Chicago, III.

F. Bagočius kalbėjo visose 
Chicagos dalyse, kur gyvena 
lietuviai, būtent ant North 
Side, West Side, South Side, 
Town of Lake ir net ant 
Bridgeport, t. y. ten, kur vi
si intelektuališki lietuviai, 
susibrukę, enciklopedijas ra
šo.

Prakalbos, kaip iš kalbėto
jo, taip ir iš rengėju pusės 
nusisekė gana gerai. Visur 
buvo pilnos svetainės žmo
nių, kurie netik atydžiai 

j klausėsi, bet ir gausiai auka
vo. Tamsioji minia tapo su
judinta, paraginta reikalauti 
žmoniškesnių gyvenimo sąly
gų. Ta minia, kaip matyti, 
užsiganėdino F. Bagočiaus 
prakalbomis. Neužsiganėdi
no juomi tik kurie nekurie 
inteligentai.

Margeris.

Lewiston, Me.
Nors Maine valstijoj nėra 

pavelyta pardavinėti svaigi
nančius gėrimus, vienok ru
džio visur pilna. Nors gaila, 
bet turiu pasakyti, kad Le- 
wistono merginos labai iš to 
naudojasi. Ypatingai gi laike 
visokiu švenčiu, laike vardu
vių. Vaikinai, bent nekurie, 
pradeda pamesti gėrimą, tai 
ju vietą pradeda užimti mer
ginos. Geistina, kad mergi
nos nenuodytu savo jaunu 
dienu- Ar negeriaus būtu 
mūšy jaunimui, krūvon susi
rinkus, šį-tą paskaityti, pa
svarstyti apie bendrus reika
lus. Anielia A.

Worcester, Mass.
Liep. 28 d. šv. Jurgio dr- 

stė surengė pikniką. Užkvie
tė vaikinus, merginas, taip
gi ir ženotus, tik peštukams, 
sakė, vietos nebūsią. Pradė
jo linksmintis nuo 12 vai. ir 
iki vakarui taip linksminosi, 
kad iš tu gerųjų, ne peštu
ku, pasidarė peštukai ir pra
dėjo muštis. Tuojaus neku
rie pasirodė su raudonais 
kalnieriais. Ant nelaimės bu* 
vo apmuštas ir farmos savi
ninkas. Turbūt, rengėjai pa- 
similino nupirkti gėrimu ir 
vietoj sodės pripirko alaus. 
Sodės buvo iki šeštai valan
dai, o alaus užteko iki de
vintai. Sako, jog dar kelios 
bačkutės atliko. Gerai būtu, 
kad į panašius piknikus žmo
nės pažiūrėtu kitokiomis aki
mis.

Negerai daro šv. Jurgio 
draugystė.

S. B.’ viską matęs.
Harrisburg, III.

Šioj apielinkėj gyvena ne
mažas būrelis lietuviu. Dar
bai vien anglių kasyklose. 
Vasarą dirbam nepilną lai
ką. Nekurios kasyklos visai 
uždarytos. Dėlto pribuvu
siam iš kitur darbas gana 
sunku gauti.

Turime Lietuvos Sūnų Dr- 
ją, jauną, bet jau gerai gy
vuojančią. Taipgi yra kuopa 
rymo kataliku susivienyjimo 
su pašelpos skyrium. Žino
ma, čia priguli tik katalikai. 
Laikraščiu pas mus pareina 
visokiu.

Pastaruoju laiku, kada dr. 
F. Bagočius lankėsi pietinėje 
dalyje Illinois valst. ir mes 
nusiuntėm jam pakvietimą. 
Išpradžiu gavome pranešimą, 
kad bus ir todėl buvom gerai 
išgarsinę apie prakalbas ypa- 
tiškai ir per plakatus. Bet

Pruseika apie santikius tar
pe išeiviu ir Didžiosios Lie
tuvos.

Liep. 27 d. šv. Kazio dr- 
tė, norėdama užkenkti LSS., 
surengė pikniką. Niekas ne
atėjo, išskiriant Kaziukus. 
Į minėtą draugiją priguli vi
si Marcinkonių dzūkeliai. 
Kaip jie numirs, tai ir ju 
draugija numirs.

P. A. Vizbor.
P. S. Draugai Montelie- 

čiai! “Laisvės” redakcija au
kauja ant tautiško namo $1 
nuo kiekvieno prenumerato
riaus. Mes privalome ją užsi
sakyti, nes šis laikraštis yra 
darbininkiškas. Užsisakyki t 
pas H. Stankų ir pas M. Jo- 
kavonį. P. A. V.

East Rochester, N.Y.
28 liepos čia atsibuvo pra

kalbos, paskaita, dainos ir 
deklamacijos. Tą viską su
rengė Rochesterio L. S. S. 7 
kuopos nariai, užkvietus E. 
Rochesteriečiams. Progra
mas buvo sekantis: dainavo 
keliais atvejais A. K. Baltrū
nas ir A. Balzaris. A. Bal
trūnas atsižymėjo, kaipo ge
ras solistas, nes turi labai 
dailu ir tyrą balsą. Taipgi 
J. Mankus ir dar vienas, ku
rio pavardę užmiršau. K. J. 
Vaivada kalbėjo du sykius ir 
skaitė paskaitą temoje: “Kas 
tai yra darbininkas?” “Džian 
Bamba” sakė savo “spyčiy” 
(atliko J. Stančikas). Tar
puose deklamavo J. Vaišno- 
riūtė, P. Gudžiūniūtė, J. 
Stančikas, K. Tamošiūnienė, 
E. Strolis ir Z. Strolienė. 
Užduotis visi atliko geriau-

Harrison, N. J.
Mūsų .miestelio lietuviai 

kultūriškai labai žemai sto
vi. Kaip tik riš bažnytėlės, 
tuoj prie alučio. Tuomet pra
sideda tikras sumas. Rudį 
neša ne tik keisais, bet ir 
bačkutėmis. Paskui ateina 
vakarinės pamaldos. Tuomet 
pradeda giedoti ožiu balsais. 
Laikraščiu visai mažai skai
to ir dar pajuokia skaitan
čius. Juos išvadina šliuptar- 
niais ir bedieviais. Ypatin
gai dievočiai pikti ant F. K., 
nes jos kūdikis auga nekrik
štytas.

Turime čionai ir LSS. 161 
kuopą, vienok gyvuoja labai 
silpnai. Mažai nariu ir neku
rie neperdaug susipratę.

F.
Montello, Mass.

28 d. liepos atsibuvo mo
terų draugystės susirinki
mas. Atsilankė ir vietinis 
prabaščius. Sukėlė didelį ler- 
mą tarp moterų. Jisai norėjo 
paimti dr-tę po savo globa. 
Mes, Montellos moterįs, pa
tartume kunigėliui daugiaus 
nesilankyti mūsų susirinki
me. Jei atsilankysite dar sy- 
kį—męs pakviesime policiją.

Ten buvusi.

Tautiško namo reikale.
Montello, Mass. Liep. 23 d. 

atsibuvo metinis susirinki
mas. Buvo skaityti aukavu
siu vardai. Prie šios draugy
stės priklauso suvirš 800 na
riu. Pinigu sukolektuota 
$3,390.58. Išmokėta $2,239. 
Ižde yra $1,153. Buvo pakel
tas klausimas, ar dirbti, ar 
sulaikyti darbą. Vaičiūnas ir 
Samaliukas ragino dėti dar 
po $5.00 ir statyti. Nutarta 
dėti.

Liep. 27 d. buvo piknikas 
su prakalbomis. Kalbėjo L.

štai... gauname pranešimą, Pruseika. Peikerepublikonus 
kad dėlei tūly neparankumu ir demokratus ir agitavo už
negalįs pribūti. Gaila to triū
so ir pinigu. Tuo tarpu mes 
manėme per prakalbas atsi
gauti. Nes dar čia prakalbu 
niekad nebuvo, užtat ir lauk
ta su nekantrumu.

Kazys Vaičiūnas.
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gišiol jo da, rodosi, niekas 
neišrišo. Aš nesuprantu, ar 
tai vyru labai kieta kakta, ar 
iie visai nenori svarstyti, 
kad negali išrišti paprasčiau
sio dalyko, iš kurio visai nė
ra ko stebėtis.

Tik pagalvokime ir supra
sime, kad merginas priverčia 
pats gyvenimas taip rėdytis. 
Uždarbis j u yra visai mažas, 
o išlaidos daug didesnės už 
vyru. Joms,apart drabužiu., 
da reikia nusipirkti visokiu 
maliavų, kaip dėl veido, taip 
ir plauku, akiu ir t. p.; taip 
gi turi nusipirkti visokių bliz
gučiu, prikamšyti ausis ir ap
sikabinėti jais. O tankiai 
dar daugeliui reikalinga ir 
plaukai nusipirkti. Vyrams 
gi to visko nereikia.

Kad padengti tas visas iš
laidas prie mažo uždarbio, 
jos sugalvojo, kad reikia 
trumpinti ir siaurinti sijonus 
ir jakes; mažinti, kaip galint 
batus ir kad nereiktu pirkti 
lietsargis—platinti skrybėles. 
Jūs gerai žinot, kad juo ma
žiau eina į drabužį audeklo, 
juo jis būna pigesnis.

Ir jeigu tik ilgiaus bus pa
našios merginoms sąlygos 
jos pradės da trumpesnius ir 
siauresnius sijonus nešioti ir 
pagaliaus, prieis prie to, jog 
liks visai be ju.

Bevardis.

šia. Viskas atsibuvo ant 
lauko po atviru dangumi. 
Ant galo susitvėrė iš 7 na
riu L.S.S. kuopa. Linkėtina 
jai pasekmingai darbuotis.

Lazdinėlis.
Škotijoje.

Ne kas gero girdėti Škoti
joje. Štai keli žodžiai apie so- 
cijalistu sąjungą.

Geriausia stovi Bellshillio 
kuopa. Svetainė čysta, be 
dulkiu, taip lygiai ir redak
cijos vieta švari ir šviesi. 
Randos reikia mokėti 21 sva
rą į metus. Kuopa savo sve
tainėje daro kas subatą šo
kius. Ateina nemažai žmo
nių. šiaip dalykams stovint, 
pirmoji kuopa gali greitu lai* 
ku pakilti. Apskritai su vi
sais į mokesčiais kuopa turi 
įplaukų apie 30 šilingu kas 
savaitė. ®

Daug blogiau su kitomis 
kuopomis. Glasgovo kuopa, 
kuri seniau geriausia stovė
jo, dabar labai sumenkėjo. 
Carfino kuopa seniau buvo 
gana didelė, šiandien jau 
baigia savo dienas. Kiek sti
presnė kuopa yra Craigneu- 
ke. Blogai su Burnbanko 
kuopa, bet užtad Blantyre 
susitvėrė nauja kuopa. Ki
tur, kaip Newtongrange, 
Bathgate ir Uddingstone 
kuopos menkai stovi.

Pašelpinė draugija smar
kiai pakilo. Daugiau, kaip 
padvigubėjo. Kaip tvirtai 
laikysis naujieji nariai, atei
tis parodys. Kunigas Vasi- 
liauckas ir Narbutą smarkiai 
darbuojasi. Jie bandė tverti 
pašelpinę organizaciją, bet 
nepavyko. Kuniginiai tan
kiai rengia vakarėlius, šo
kius, teatrėlius. Šiuos vakarus 
sujungia su atlaidais. Bet di
delės įtekmės ant žmoniv 
neturi.

sočijalistu partiją. Nurodė į 
rolę lietuviu jaunimo. Po 
prakalbos papasakojo apie 
“Keleivio” ir “Laisvės” by
lą. Pelno liko $41.

Liep. 28 d. buvo prakal
bos ir diskusijos. Kalbėjo L.

Kodėl taip?

RED. ATSAKYMAI.
VIENAM IŠ MAŽŲJŲ (Atholyj). 

Apie tai buvo. Nereik vėlintis.
ST. BIEŽIUI ir J. KINČIUI (Valpa

raiso, Ind.). Netilps. Paaiškinimas 
perpus polemiškas, o kadangi “Laisvė
je.” ant jūsy jokiy užsipuolimy nebuvo, 
tai ir ginčams vietos nėra.

PIKNIK1ERIUI (Worcester}. Tal
piname anksčiau gautą.

L. PAULOVSKV. Eilutes gavome. 
Pažiūrėsime.

F. (Harrison, N. J.) Apie organiza- 
toriy praleidžiame, nes negražu laikraš
čiui kištis į šeimynišką gyvenimą. So
či j alizmas griežtai to neuždraudžia.

KORESPONDENTUI iš Fitchburgo. 
Nepaduodate savo pavardes. Netilps. 
Jau męs daug karty rašeme apie jūsų 
miestelio girtuoklius. Turite rūpintis 
ant vietos, kad taip nebūty. Tverkite 
draugijas, rengkite prakalbas, nesnaus
kite.

-jr’FISENKA. Jūs vis apie tą degti
nę. Yra ir daugiau naujieny. - —

M. AFICIERIUI (Grand Rapids).Te
gul sau keikiasi, o jūs darbuokites.

Pajieškojimai.
Pajieškau pusbrolio Franciškaus Nor

kūno, Kauno gub., Panevėžio pavieto, 
Derveliy kaimo, metai atgal girdėjau, 
kad gyvena Westville, Ill., o kur dabar 
jisai yra, tai nežinau. Taipgi pajieš
kau draugo Jurgio Štočkaus, Kauno 
gub., Šiauliy pav.," Lygymy parap., 
Montjurgiy sodž. Kas apie juos žino ar 
jie patįs meldžiu atsišaukti šiuo adresu:

Frank Zagunis,
1247 Quarry st., Grand Rapids, Mich.

Pajieškau savo draugy Andriaus Riel- 
skaus ir Jurgio Draugelio paeina iš Su- 
valky gub., Vilkaviškio pav., Gižy gmi- 
no, Baltrakio kaimo, apie 14 mėty kaip 
Amerikoj ir*nežinau, kur jie randasi. 
Jie patįs arba kas apie juos žino, malo
nėkite pranešti šiuo adresu:

t v A. Karpovich,
10G E. Johnson st., Collinsville, Ill.

Pajieškau dėdės Antano Potumsio ir 
pusbrolio Juozapo Potumsio, Kauno g., 
Ukmergės pavieto, Roguvos valsčiaus, 
Boleliy kaimo. Taipgi pajieškau drau- 
gy Jurgio Kazlausko ir Anicados Sillos. 
Jie patįs arba kas apie juos žino, malo
nėkite pranešti šuo adresu:

Mike Strolia,
258 Livingston avė., Albany, N. Y,

Pajieškau savo . draugy Andriejaus 
Griciaus ir Aleksandro Sukaveckio, pa
eina iš Suvalky gub.,/Mariampolės vai., 
Raišupiy kaimo. Jie patįs arba kas 
apie juos žino, praneškite šiuo adresu:

Anthony Trages,
11 Ainslie st., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau Antoninos Ražauskienės. 
Jos brolis Stanislovas Vekerolas tapo 
užmuštas ir pasiliko bankoj jo pinigy, 
lai atvažiuoja atsiimt. Ji pati arba kas 
apie ją žino, praneškit šiuo adresu:

George Žukas,
P. O. Box 217, Larksville, Pa.

Pajieškau merginos, kuri norėty su 
manim apsivesti.* Meldžiu atvažiuoti 
arba laišku atsišaukti šiuo adresu:

Antanas Macekėnas,
Box 60, Marianna, Pa.

Pajieškau savo'pusbrolio Mikolo Zlat
kaus, paeina iš Kauno gub., Vilkamir- 
sko pav., Šaty parapijos, 4 metai atgal 
gyveno Elizabeth, N. J.,, paskui išva
žiavo Į Pennsylvanijos valstiją, o iš ten 
rašė, kad važiuoja į Chicagą ir nuo to

Visi vyrai labai stebisi, ko
dėl merginos nešioja trum
pus ir siaurus sijonus, labai 
susispaudusius, mažus batus 
ir plačią skrybėlę. Rodosi,vi
sai paprastas ir kiekvienam 
suprantamas dalykas^ bet li-

laikė neturiu jokios žinios. Taipgi pa
jieškau draugo Dominyko Guro, gyve
na Chicagoj. Meldžiu atsišaukti šiuo
adrfesu: **

J. Jozonia,
211 First st., Elizabeth, N. J.

Pajieškau apsivedimui merginos nuo 
15 iki 25 mėty amžius. Katra mylit 
šeimynišką gyvenimą, tai meldžiu atsi
liepti. Plačiau susinešiu laiškais.

Kazimieras Juodeikis,
GGPenn avė., Exeter-Boro, Pa.



VIETINES ŽINIOS
Nedėlioj, 4 rugpjūčio, so- 

cijalisty svetainėj atsibuvo 
prakalbos, surengtos 60 kp. 
Kalbėjo S. Miehelsonas apie 
dvasiškijos nedorybes ir apie 
Ettoro ir Giovannitti bylą. 
Po jo kalbos buvo renkamos 
aukos Ettoro ir Giovannitti 
apginimui. Surinkta 18 dol. 
ir 1 c. Ant pabaigos kalbė
jo A. Antonov temoj “mūšy 
gadynės kriminališkumas”. 
Publikos buvo beveik pilna 
svetainė.

ir kitas išlaidas, o taipgi ir 
savo draugams. Taip pasiel
gė jisai jau nekartą. Pagy
venęs vienoje vietoje, tuoj 
keliasi į kitą. Taip-pat neil
gai pabūna ir kiekviename 
mieste. J. Radžiūnas.

Pėtnyčioj, 2 rugpjūčio, iš
ėjo ant streiko molderiai 
Walwortho dirbtuvėj. Te- 
nais dirba apie 40 lietuviy. 
Streiklaužiauti liko tiktai 4 
airiai. Streikieriai rašosi prie 
molderiy unijos.

JUOKAI.

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

233 Broadway, So. Bostone.

Ar turi protą?
Jeigu turi bent kiek proto, tai 

nesiduok save išnaudoti kazokams 
arba žydeliams, bet atsišauk pas 
gerai žinomus lietuvius,kurie par
duoda Namus, Piečius,

Šv. Petro ir Povylo dr-stė 
sušelpė biedną našlę su dau
geliu vaikučiy Rozaliją Obe- 
dinkienę. Ji buvo atsilan
kius į du draugystės susirin
kimu ir abu sykiu jai buvo 
paskirta po 10 doleriy iš ka
sos ir nariai dar suaukavo 15 
doleriy 85 c. Išviso pagelbė
ta vargingai našlei 35 dol. 85 
centais. R. O. paliko dide
liai dėkinga draugystei.

Taigi pasirodo, kad šv. 
Petro ir Povylo dr-stė ne vien 
rūpinasi tik savo nariais, 
bet nepamiršta ir varguoliy. 
Geistina būty, kad ir kitos 
draugystės taip padaryty.

"M. Walulis.

Ar jus patikėsite, kad du 
trečdaliu vaiky, kurie lanko 
Bostono - mokyklas, yra ne
sveiki? Sveikatos departa
mentas tiktai ką išleido pla
ty paaiškinimą, iš kurio ga
lima patirti, kad iš 118 tūk- 
stančiy vaiky — 77,931 yra 
nevisai sveiki. Visiškai svei- 
ky vaiky atrasta tik 40,850.

Mistiškas parašas.
Vienas žmogus, eidamas 

per laukus, rado akmenį, 
ant kurio buvo užrašyta: 
“Apversk mane!” Jis susto
jo ir mislija, kas ta? čia ga
iety būti; toptelėjo į galvą, 
kad gal kas padėjo po juomi 
pinigus ir užrašė, kad kas 
pirmas turės laimę atrasti 
akmenį, tas galės ir pinigus 
išsiimti. Visgi reikty pažiū
rėti. Valiai jį versti; o sun
kaus ir didelio bjaurybės bū
ta; bet visgi gerai pasitąsęs, 
atvertė. Ant kitos pusės bu
vo užrašyta:

“Dabar atversk mane at
gal, kad kitą pusgalvį ras
čiau.”

“Liaudies Dainos”
Dainy rinkinyje telpa ge- 

riausiy mūšy dainiy eilės, bū
tent V. Kudirkos, P. Vaičai
čio, Jovaro, Strazdo, Seno 
Vinco, Smūtkelio ir kity. 
Dainy rinkiniu 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. °

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

vakortes ir pasiunčia pini
gus, apdraudžia gyvastį ir turtą; 
pripildo visokias blankas (aplika
cijas), pertlumočina Lietuvišką, 
Lenkišką ir Rusišką kalbą į Ang
lišką. Padaro ir užtvirtina Do- 
viernostis ir kitokius dokumen
tus. Taipgi galima dykai gauti 
adresų, kur parsiduoda arba pasi- 
randavoja

Kreipkitės pas

Lithuanian Agency
233 Broadway, So.Boston,Mass. 

Telefonas So. Boston 1236-W
A. IVAŠKEVIČ, Manager

TEISINGIAUSIA 4 FI’T’IT’IZ A 
IR GERIAUSIA A H I I |4 K A

LIETUVIŠKA -TftA *

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

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

SO. BOSTON, MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.
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Telephone So. Boston. 845 M

DR. F. MATULAITIS
405 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Valandos:

Nuo 12 2 dieną ir nuo 7-9 vakare.
Nedėliomis iki 3 vai. po piet.
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Mainantiems adresus.
Kurie norite permainyti “Laisves” 

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

Administracija.

Dr-ste Liet. Taut. Brol. Pašelpos vardu

Męs savo sandeliuose užlaikome puikiausiųSENĄ KENTUCKES DEGTINĘ
Pamėginkite ypatingai žemiau nurodytas: 

kvortaMONOGRAM DEGTINE
B
LYME BEACH' ,,
EGG ROCK
ROWES WHARF ,,
BOSTON LIGHT ,,
SHOEMAN’S FAVORITE 
KEITH’S PRIDE

Taipgi užlaikome Vyną, Džinę ir Brandų.

50c gorčius $2.00
65c ,, 2.50
75c ,, 2.50

1.00 ,, 3.50
1.00 ,, 3.50
1.00 ,, 3.50
1.00 ,, 3.50
1.25 ,, 4.50

! BURKE, GALLAGHER & CO.
396 ATLANTIC AVE., NliA,viMORr';s BOSTON, MASS.
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DIDŽIAUSIAS 
DARBININKŲ 
SĄVAITINIS 
LAIKRAŠTIS

KOVA” LEIDŽIAMAS 
LIET. SOC. 
SĄJUNGOS 
AMERIKOJE

Miesto majoras Fitzgerald 
kviečia visus ir patsai pir
mas pradeda nevalgyti mė
sos. Fitzgerald kviečia Bos
toniečius maitmties daržovė
mis, beans’ais ir kuo kitu, bet 
tik ne mėsa. Fitzgerald sa
ko, kad tokiu būdu mėsos 
trustas tuoj subankrutys.

Tikri juokai. Kodėl-gi jisai 
kitokiu būdu nenulaužo trus- 
tui ragy?

Streikas kary darbininky 
dar vis nepasibaigė. Maištą 
dabar pradėjo kelti vadina
mi lojalistai, kurie visą laiką 
ištikimai streiklaužiavo. Jie 
nori, kad algos jiems lįktysi 
tos pačios, kurias gaudavo 
'laike streiko. Jyjy advoka
tas uoliai gina jy .reikalus. 
Nekurie nariai (rodosi, du) 
arbitracijos komisijos nori jy 
išklausyti.

Daugelis streikieriy, ne
laukdami Arbitracijos Komi
sijas nuosprendžio, išsiėmė 
laisnius iš kompanijos, kad 
galėty dirbti ant kary. Spė
jama, jog visi streikieriai su- 
grįžš prie darbo pabaigoje 
šios savaitės.

“Lojalistai” skubiai rašosi 
prie unijos. Aną dieną prisi- 

1 rašė net 600. Unijistai sako, 
kad unija žymiai paaugo.

Pekla.
Miestelėnas atėjo pas pa

žįstamą poną ir nusiminusiu 
balsu kalbėjo:

“Jūsų mielaširdystė! Aš 
buvau pas majorą reikalauti 
dešimties auksiniy, bet jis 
man liepė eiti į peklą, tai aš’ 
stačiai ir atėjau pas j ūsų 
mylistą.” (“T. Juokai.)

Gudrus farmeris,
Farmerio moteriai prirei

kė viniy ir vyras nyvaži^O 
miestan. - Pardavejęs manė 
iš jo pasipelnyti.

“Žinai ką tamista, jums 
yra reikalingas dviratis. Nu- 
sipirkit tamista. Tuomet ga
lėsite važinėti aplink farmą. 
Sučėdysit daug laiko ir pini- 
gy. Dabar jie pigys, kaip 
purvas, galite gauti už $35?’ 

— Ęarmeris pakraipė barzdą: 
“Geriaus už tuos pinigus aš 
nusipirksiu karvę.”

“Bet pamislykit,” atsilie
pė pardavėjas, “kaip kvailai 
išrodyty, važinėjant su kar
ve?”

“Bet dar kvailiau išrody- 
ty, mėginant melžti dvira
tį,” atsakė farmeris.

Drąsa.
Petras:—Jonai, ar tu drą-’ 

sus?
Jonas:—Taip, 

drąsus.
Petras:—Tai, 

sis, nubėgk pas 
ir atnešk man nuo jos rak
tus nuo duriy. Naktį, jai 
užmigus, aš galėsiu pareiti 
namo. M. M.

Skaitytojai, imkit 
dovanas!

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

242 Broadway, So. Boston, Mass.

Skaitytojams.
Meldžiame visy ty ‘‘Lais

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

“L.” Administracija.

Jieško tojams.
Šiuoini atkreipiame atydą gerbiamyjy 

“Laisves” skaitytojų, kad pajieškoji- 
mus giminių ir draugų talpinant ant nrG- 
ty 1 sykį dovanai. Už bizniškus pajieš- 
kojimus imam po 50c. už 1 vieną sykį ir 
1 dol. ujj 4 sykius. Nešk ai ty tojams pa- 
jieškojimus dykai netalpinam.

Administracija.

aš esu labai

meldžiama- 
mano pačią

Moterims

Ei, Lietuviai!
Kuriems reikia maliavoti (paintyti) na
mai iš lauko ar iš vidurio, ar popiero- 
mis išlipinti ruimai ir t. t., kreipkitės 
pas lietuvišką painterj, 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.

Lietuviška KRIAUCKA
Gerbiamos Lietuvaites, pranešu jums, 

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

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

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, 

Protokoly 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. Bareius,
4649 So. Ashland Ave., room 5

Chicago, Ill.

III.

III.

III.

III.

111.

ft

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

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

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

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

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

* 66x T 99 1815 E. Moyamensing Ave. ?
* rVUVd F>i-IILADE1UPMIA, PESININ’A. J 
ft«444X444i«44''4X44i<«<44i<4>-44i<-4i«iC<«44i<44444i«i<4i<4i<*<4<<4i<i<Xi<it

Subatoje North Weymon- 
th’e atsibuvo piknikas, ku
riame dalyvavo virš 600 žmo- 
niy. Daugiausia tai buvo so- 
cijalistai. Kalbėjo socijalisty 
kandidatas Į gubernatorius 
kun. Roland D.Sawyer. Visa 
to pikniko nauda eina ant 
Ettoro ir Giovannitti apgy
nimo reikaly. Kalbėtojas 
puikiai nupiešė, kaip Foss, 
teisėjas Mahoney ir Lawren- 
ce’o policija bjauriai elgėsi 
su darbininkais ir kaip pui
kiai jie užstojo kapitalo rei
kalus.

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

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.

Pajieškau partnerio
Man yra reikalingas partneris prie če- 

veryky ir kitokių daiktų krautuves. 
Biznis jau nuo seniai išdirbtas ir galima 
daryt gerą pragyvenimą. Susidėjus 
dviem galima būty biznį padidint. Atsi- 
šaukit į “Laisves” red., 242 Broadway, 
So. Boston, Mass.
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Prieš pora mėnesi y į So. 
Bostoną atvyko tūlas vaiki
nas J. Petrauskas, lieso, 
spuoguoto veido, kuris gyven
damas ant burdo jau keliose 
vietose neužmokėjo už ruimą

Neliks Blakių!
Petras Bartkevičia turi to- 

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

Prisiyskit 35 centus. Su prisiunti- 
mu per pačtą 60c. Siyskit stampoms.

P. BARTKEVIČIA
877 Cambridge St.,

E. Cambridge, Mass.

IIFTIIVII Kodčl m°k' $15-00 ur LILI U V I. $18.00 už ruimus So. 
Bostone ir dar turite bijot valkatų, at
eikite pas mane, o aš duosiu 4 ruimus 
su gazais, skalbynem ir šaltierium už 
$9.00, o 5 tokius pat ruimus—už $10.00 
ant mėnesio. Priimame su vaikais. J 
Bostoną galima nueit pekščiam i 15 mi- 
nuty. Ateikite pas

H. FINSTEIN
13 Jordon Place, arti Sixth Street 

Cambridge, Mass.

gaunamos “Laisves” spaustuvėj.

ČENSTAKAVO KLIOŠTORIAUS 
SLAPTYBES arba kruvini Do
rn azo 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 į Ame- 

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 KANTlČKOS arba poli

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

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

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

Ką-nors užsisakydami visada ad
resuoki! taip:

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

Draugijos 
ir Biznieriai!

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

“ Laisves
Spaustuvę

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

Konstitucijas, 
Knygas, Plakatus 
Visokius Darbus.

ir

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

“LAISVE”
242 W. Broadway
So. BOSTON, MASS.
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F. STROPIENE
Pabaigusi kursą Womans Medi
cal College, Baltimore, Md.

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

OFFISAS RANDASI:
30 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.
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A. G. Groblewski
CO«. ELM & MAIN STS., PLYMOUTH. PA. 

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsių Lietuviškų—Lenkiškų Vaistų
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Perkant žiūrėk, kad hutij ta markė, 
o sausi teisingai.

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

Užsirašykit ‘Lietuvių Žurnalą’
Išeina kartą į menesį ir 

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

Sfe— 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 namiĮ svečias. Adresuokite:

“Lietuvių Žurnalas”, 1607 No. Ashland Ave., Chicago, III.

LIETUVIŠKĄI-LENKIŠKAI-RUSIŠKAS

DAKTARAS J. P. TUIIN1UA
Užlaikom didelę

Krautuvę fe
Deimantų, Laikrodžių Waltham ir' 
Elgin, ir Šliubinių Žiedų. Užlaikom- 
keliaujančius agentus ir orderius pai
mam ir pristatom į namus. Užlaikom, 
taipgi Didelę Sankrovų DRAPANŲiVy- 
rams Siūtus, Overkotus ir Marškinius..

Duodam ant bargo ir ant išmokesčio.

822 Washington Street
BOSTON, MASS. ,

Mnsy agentai: J. A. Peldžius, J. P&cius 
J. Pociūnas, Liudvikas Davalga ir

F. S. Šimanskis.

Vienatinis mys tau- 
tos Medicinos Profe- 
sorius Massachusetts 
steite. Jau arti 16 
mėty, kaip aš pasek- (*:,z 
iningai gydau ir at- į 
lieku operacijas. Tė- 
myk!!! Neik jieškot 
manę į aptieką ant 
kampo po mano ofisu, bet lipk vienais 
trepais augštyn iš num. 7 Parmenter St.

25c. 
50c. 

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

Egiutero No. 1. 
Egihtero No. 2. 
Žmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis - 
Trejanka - 
Limmentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Balsamas 
Antylakson dėl Vaiky 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėliy 

,, nuo Kirmėliy del suaugusiy 
Vanduo nuo Akių Skaudėjimo - 
Ugniatraukis ... -
SkilvioLašai - - - -
Gyduoles užlaikymui Viduriavimo 

ir Kruvinosios
“Uicure” arba gydymas

Reumatizmo - - - I
Gyd. dėl nemalimo Pilvo - 
Milteliai apstabdymui 

Galvos Skaudėjimo_ - 
Lašai nuo Danty Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir 

Prakaitavimo Kojy 
Geležinis Sudrutintojas Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaiky 
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippo - - I
Plaukų Apsaugo toj as 
Muilas Plauku Saugotojas 
Milteliai nuo Kepeny 
Valytojas Plėmy Drabužiuose - 
Rožės Balsamas - 
Kinder Balsamas -
Bobriaus Lašai - - -
Švelnintojas - ■ -
Kraujo Valytojas -
Nervy Ramintojas -
Egzema arba Odos Uždegimas 

pas Vaikus ...
Groblevskio Pleisteris

(Kaštavolo) -
Pamada Plaukams _- 
Tlchotyna nuo Skaudėjimo Ausjse 
Gyduolės nuo Riemens 
Vengriškas Taisytojas Ūsų 
Inkstų Vaistas (mažesne) 
nksty Vaistas (didesne) 
Akines Dulkeles - 
Gydymas nuo uždegimo Danty arba 

abelnai Skausmo ir Škorbuto $1.25 
Gyduoles ir Mostis nuo Parky 

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

25c.

75c.

$3.50 
50c.

10c.
10c.

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

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

$2.00
$1.00

$1.25

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

$1.00
25c.

- ’ $2.00 
$2.00

$50

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip-E". privalo užlaikyti visada musų puikias 
ietuviškas gyduoles savo Storuose ant 

pardavimo, kad mūšy 'tautiečiai reika
laudami, galėtų pas savo štorniką nusi- 
Sirkti ir nereikalautų išduoti pinigus 
ovanai kokiems nors apgavikams' tose 

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

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

Durys mano ofiso nuteptos baltai, o vir
bui jy ant lentos didelėm raidėm parašy
ta “Lenkiškas Daktaras”. Offiso va
landos: nuo 9 iki 11 ryto, nuo 1 iki 2 po 
piet ir nuo 6 iki 9 vai. vakare.

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

Telephone Richmond 1967-R. '

HARRISON GATVES g

DiSPENSAREl
Jau 20 metų nuo jsteljrinio.

229 Harrison Avenue g
Arti BroaJwny, BOSTON, MASS.

Patarimai DYKAI!
Šiokiomis dienomis atidarytu nuo 9 Iki 8 H 
vai. vakare. Šventadieniais nuo 10 ryte I 

iki 4 po piet.
Gydome visokias ligas Vyry. Mo- I 
tery ir Vaiky ir taisome DANTIS.

Ateidama^ atsinešk šį apgarsinimą. -
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R. AD. RICH I ER A CO. ,215 Peąr l St., New York. v
"ktvuibr lu C<>r.g„ Piliau yra ceris uuo viduriu bukiutelUno. 25e. Ir 5Oo

Ar atėjai kada namo drebėdamas, su 
skaudančia galva, krūtinėje diegimais sope 

gale gerkles ir gulėjai kėlės savaites?

Dr. Richter’io 
PAIN-EXPELLEffl& 
tas išti rimas senas naminis vaistas duos (T 
pagalbą ir prašalįs ilgą vargą jeigu 
muni vartosi. - ĮĮ

Visuomet, namuose turėk Lankutę. /v / 
Platus nurodymai apvynioti apie 
boitką. 25c. n* 50g. aplinkose, I' >

Sergėkis pamėgdžiotų vaistų ir
žjur-ck aut Inkaro ir mūsų vardo. y, K*


