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AMERIKOJ
Roosevelto partijos kon-

Chicago, Ilk, 7 rugp.— 
Progresyviškoji partija nomi
navo į kandidatus ant prezi
dento T. Rooseveltą. Į vice
prezidentus H. W. Johnson, 
kuris sutiko su visais Roose
velto principais, išreikštais 
savo “išpažintyje”. Kuomet 
buvo patsai momentas rinki
mu, delegatai dainavo “Pir
myn, Kristaus kareivija” ir 

karišką republikos himną”
Orinė armija.

Washington, 6 rugp.—At
stovas Hardwick iš Georgia 
įnešė billiy, kad būtu dvigu
ba alga mokama visiems 
tiems aviatoriams (lakū
nams), kurie liuosu noru įsto
jo į Suvienytu Valstijų “Avi
ation Fleet”.
Nori nulaužyti teisėjams 

ragus.
Washington, 6 rugp.- Se

natorius Ashurst iš Arizonos 
įnešė billiy senatan, kad prie 
Suvienytu Valstijų konstitu
cijos būtu prikergtas priedas 
apie teisėju atšaukimą, jeigu 
šie nedorus darbus dirba.

Sukilėliai vėl prakišo.
Washington, rugp. 6 d.— 

Kaip praneša Su v. Valstijų 
konsulis iš Juareco, tai suki
lėliai vėl pralaimėjo mūšį. 
Federališkoji kariumenč pa
ėmė Casas Grantes ir nu
smelkė sukilėlius. Betgi ge
nerolas Orosco randami dar 
Juarece. Tarpe sukilėliu ir 
indijony taip pat buvo susi
rėmimas, kuriame žuvo po 
keliatą žmonių, kaip iš vie
nos, taip ir iš kitos pusės.
Platina V. Bergerio kalbą.

Paskutinę V. Bergerio pral- 
kalbą kongrese, kurioje jisai 
sukritikavo abidvi senąsias 
partijas, socijalisty rinkimo'1 
komitetas nutarė atspausdin
ti 100.000 egzempliorių ir iš
platinti tarpe žmonių. Soci- 
jalisty agitatoriai sako, kad 
žmonėms ta prakalba labai 
patikusi.

Chiniškas lakūnas.
San Francisco, 6 rugp.— 

Vienintelis visame pasaulyje 
chiniškas lakūnas Tom Gun 
Mum šiandien pakilo ant 
aeroplano ant 1000 pėdu virš 
žemės. I

Generolas Wei, kuris pri
buvo iš Chin i jos, kad pasi
žiūrėti Amerikos armijos, la
bai nusidžiaugė iš chiniečio 
lekiotojo. Jisai pasakė, kad 
sugrįžęs Chinijon, tuojaus 
mėgins įtaisyti lekiojamąją 
armiją.
— Farmeriai linksta prie 

socijalizmo.
Durant, Okla., 5 rupg. 

Šitos valstijos miestuose so- 
cijalistams labai menkai tesi- 
seka. Vienok jie turi puiku 
pasisekimą tarpe farmeriy. 
Mat, darbininkai bijosi nu
stoti savo darbo, ko nepriva
lo bijotis farmeriai.

Seideliui, laike jojo kelio
nės po Oklahomą, daugiau
sia sekėsi tarpe farmeriy.
Musų valdžia siunčia savo 

agentą į Peru.
Washington, 7 rugp.-
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Stuart’as Fuller, valstijos de
partamento agentas, siunčia
mas į Peru valstiją ištirti vi
su baisenybių, kurios buvo 
daromos su indijonais. Tas 
baisybes darė Peruvian Ama- 
son Comp, kuri išžudė apie 
30.000 žmonių. Agentui pri
sieis keliauti apie 2000 my
liu, kolei k jisai pasieks tą ša
lį Centrališkoje Amerikoje.

Peru valdžia įtaiso staciją 
bevielinio telegrafo, kad ga
lima būtu kalbėti su Peru 
valdžia sostmiesty Lima.

Beto, dėlei tos teritorijos 
eina ginčai dar tarpe Brazili
jos, Peru ir Chili. Kiekvie
na iš tu valstijų sako, kad 
jai priguli minėtoji teritorija.
Karų darbininkai rengiasi 

strekuoti.
Chicago. 5 d. rugp. 98 pro

centai visu kary darbininku 
balsavo už streiką, reikalau
dami algų pakėlimo. Chica- 
gos darbo federacija nutarė 
juos remti. Jeigu kompani
jos nenusileis, streikas išties 
bus.

Chicago. 6 d. rugp. Areš
tuota tūlas Jokūbas Cutrie, 
pas kurį atrasta visokiu 
brangenybių ant $300.000. 
Visos šitos brangenybės bu
vo pavogtos.

Cutrie buvo chemiško biu
ro valdininkas ir turėjo gerą 
uždarbį. Dienomis dirbda
vęs, o naktimis vogdavęs 
bragenybes turčių namuose, 
kurie ant tūlo laiko apleisda
vo Chicago.

Perka kūną kalbančio 
šunies.

“Laisvėje” jau buvo rašy
ta, kad Amerikon atvežta 
kalbantis šuo, kuris turi sa
vo rolę tūloje operoje.

Dabar pranešama iš New 
Yorko, kad Rockfellerio ins
titutas nupirko to šuns kū
ną, kuomet šuo nugaiš. Mat, 
norima sužinoti visas to šu

les ypatybes, kas turi dide- 
l^svarbą iš biologiško atžvil
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UZSIENYJ
Po $25.00 už kožną 

kūdikį.
Sidney, Australija, 6 rug

pjūčio. — Au s t r ai i j o j e a t j au - 
čiama žmonių trūkumas. Te- 
nykščios moterįs nenori gim
dyti vaiky. Kaslink imigra
cijos, australiečiai nenori bet- 
ką įsileisti savo kraštan, nes 
tuomet nupuls gyventoju ge
rovė. Todėl valdžia sumanė 
mokėti po $25.00 už kiekvie
ną pagimdytą vaiką. Bied- 
nuosius gi vaikus žada mai
tinti iki 15 mėty.

Betgi, kad turėti tiek pini
gu, valdžia nori pakelti mo
kesčius, bet prieš tai daug 
kas protestuoja.
Pasodino į kalėjimą ketu-

gio
Streikuoja 9000 audėjų.
Puebla. Mexica. 6 d. rugp. 

Streikuoja 9000 audėju, ku
rie reikalavo algos pakėlimo. 
Jau jie buvo veik susitaikę, 
bet darbdaviai papirko arbi- 
traciios komisiją ir dabar 
streikas kilo išnaujo.

J ieško Rosenthal io ūž
iu ušėjy.

Detektyvai uoliai j ieško Ro- 
senthalio užmušėju. Vieną 
žmogy buvo suareštavę Bos
tone. Dabar vėl gavo žinią, 
kad du iš Rosenthalio užmu
šėju pabėgę ant raudono au- 
tomobi liaus į Worcester, 
Mass, ir nakvojo miestelyje 
Leicester, 5 mylios nuo Wor
cester. Ten nuvažiavo visas 
štabas policistu irdetektyvy.

Neleidžia kalbėti ant 
gatviy.

Pittsburg, Pa., 6 rugp.— 
Dvidešimts kalbėtoju, tarpe 
jy 9 jaunos merginos,areštuo
ta ant gatvių *už propagan
dą socijalizmo idėjos. Pernak
vojusius per visą naktį kalė
jime, kalbėtojus atvedė mies
to magistratan 
iiems i 
kos konstitucija suteikia vi
siems pilną žodžio laisvę. 
Socijalistus -pbleido ir polici- 
i’a nuėjo, tarytum būty musę
landusL

igistratan. Betgi ten 
pranešta, kad Ameri-

Berlynas, 6 rugp.—Prūsy 
cariškas teismas nuteisė 4 
cataliky kunigus ant 6 mė
nesiu į kalėjimą. Balandžio 
mėnesį jie buvo pašaukti į 
cariumenę ant “muštro”, 
oet atsisakė ir padavė skun
dą kariškai vyriausybei. 
Taip pat pasisakė paduosią 
skundą į Alzacijos seimą. 
Valdžia tai paskaitė už bun- 
;ą ir pasodino kunigus kalė
jimam

Nori apsaugoti lakūnų 
gyvybę.

Paryžius, 6 rugp.—Franci- 
jos karės ministeris skiria 
$80.000 už išradimą, kuris 
apsaugotu lekiotojy gyvybę. 
Nors orlaiviai dabar gerokai 
■patobulinti, vienok nelaimės, 
kaip atsitinka, taip atsitinka.
Tarptautiškas mainierių 

kongresas.
Amsterdam, Olandija.— 

Tarptautiškas mainieriy kon
gresas priėmė nutarimą, kad 
kalnakasiai dirbtu tik 5 die
nas į savaitę. Taip-pat nutarta 
reikalauti, kad būty paskirti 
inspektoriai, kuriuos rinktu 
darbininkai, o algą suteiktu 
valdžia.
“Titanico“ žuvimo at

balsiai.
Londonas, Grug.—Ligišiol 

surinkta 2 milijonai auky pa
gelbėti visiems tiems, kurie 
nukentėjo nuo “Titanico” 
tragedijos.

Prancūzija ir Rusija.
Paryžius, 6 rugp.—Minis

teris Poincare jau išvažiavo į 
Rusiją. Jisai tarsis apie bend
rą veikimą Francūzijos su 
Rusija ant jūros, kad atsirė
mus prieš priešus. Taip pat 
bus pajudintas Tolymyju 
Ryty klausimas ir klausimas 
apie Italijos karę su Turkija.

Nereikės mėsos.
Profesorius Begonie iš Pa

ryžiaus pasakė, kad greitai 
žmonėms nereikės nei mėsos, 
nei duonos, nes žmonija iš
moks rengti maistą visiškai 
kitonišku būdu. Jisai patvir
tina žodžius žinomo chemiko 
Berthelot, kad galima bus 
suruošti maistai chemišku 
būdu. O ko negalės padary
ti chemija, tki ateis pagelbon 
elektrikos jiega.
Dvi sufragistės gavo po 5 

metus kalėjimo.
Dublinas, Airija, 8 rugp.—

Dvi sufragistės, kurios norė- 
, o padegti karališką teatrą 
aike vizito ministeriy pirmi

ninko Asquitho, gavo po 5 
metus kalėjimo. Kuomet ap
kaltinimas buvo surengtas, 
viena iš jy prisipažino kalta 
esant ir gavo 7 mėnesius.

Grąsina kare.
Konstantinopolis,6d. rugp. 

Turku sultanas liepęs savo 
ambasadoriui pranešti Juod
kalnijos karaliui, kad duotu 
oer 24 valandas paaiškinimą, 
kodėl kilo susirėmimas ant 
Turkijos ir Judkalnijos rube- 
žiaus .Taip-pat Juodkalnija y- 
ra kaltinama, kad remia Al
kani jos sukilimą.

Chinijoje.
Peking, 7 rugp. Preziden

tas Yuan skiria rinkimus į 
parlamentą ant lapkričio mė
nesio. Vienok ne Visi žmonės 
gaus balsuoti. Tai parodo, 
kad Chinijoje nėra visuotino 
balsavimo. Naujai išrinktas 
oarlamentas paskirs ir prezi
dentą.

Ugniakalnis Etna vėl 
atsivėrė.

Rymas. Ugniakalnis Etna 
ant Sicilijos salos vėl pradė
jo pleškėti. Žmonės nepapra
stai išsigandę. Buvo jaučia
mas žemės drebėjimas.
Revoliucijos pradžia Tur

kijoj.
Salonica. 7 rugp. Turky 

žandarai iš Okhridos ir Alba
ną sukilo po vadovyste savo 
generolo Djelmarey. Jisai iš
leido proklamaciją, kur sa
kosi kovosiąs prieš valdžią ir 
dabartinį sultaną, reikalau
damas, kad jisai pasišalintu 
nuo sosto.

Kitos žinios praneša apie 
skerdynes, kurios buvo mies
te Kochana.Tose skerdynėse 
per 100 bulgaru buvo užmuš
ta ir daug daugiau buvo 
sužeista. Turky kareiviai 
keršinę bulgarams už bom
bos metimą.

— Konstantinopolis. 6 d. 
rugp. Parlamento preziden
tas gavo pranešimą, kad par
lamentas esąs paleistas ir tu
rįs išsiskirstyti, betgi jisai 
nesiskirsto.

Atstovas Rahmi iš Soloni- 
ky norėjo šauti į Albanijos 
atstovą.

Karė.
Tripoli. 6 d. rugp. Ties Le- 

unara buvo didelė kova tar
pe itališkos ir turkiškos ka- 
riumenės. Nors turkai smar
kiai laikėsi, bet italai juos 
sumušė. Italams daug padė
jo jy kariški laivai.
Anuotų karalius švenčia

RUSIJOJ LIETUVOJ
Norėjo užmušti Kacurą.
Peterburgan atvažiavo ne- 

Taprastas japony ciesoriaus 
oasiuntinys kunigaikštis Ka- 
eura, buvusis japony minis- 
;eriy pirmininkas. Kaip spė
jama, jis apvažiavęs labai 
svarbiais reikalais: galutinai 
padaryti naują politikos su
tartį tarp Rusijos ir Japoni
jos. Paryžiaus laikraščiams 
oraneša iš Peterburgo, kad 
celi apsigyvenę Peterburge 
coreječiai buvo susitarę nu
žudyt Kacurą. Koreječiai jo 
abai neapkenčią, nes tai jis, 
būdamas japony ministeriy 
pirmininku, prijungęs Kore- 
, os valstybę prie Japonijos. 
Nužudyt Kacurą koreječiai 
žadėję ne pačiam Peterbur
ge, bet vienoje stotyje netoli 
Peterburgo. Tečiaus rūsy po
licija laiku apie tą suokalbį 
sužinojusi, prie pasikėsinimo 
neprileido.

Kelionė šiaurėn.
Rugsėjo 1 d. išplauks iš 

Archangelsko į šiaurės van
denyną aficieris Siedovas. 
Jis yrą pasiryžęs pasiekti 
šiaurės polį(žemės galą). “Jei 
norvegas Amundsenas,iš taip 
toli atplaukęs, pasiekė piety 
polį, tai rusai turi būtinai 
pasiekti šiaurės polį”, sako 
Siedovas.’ Jo sumanymui la
bai pritarė rūsy laikraščiai ir 
visuomenė ir greitu laiku su
metė jam gerokai pinigu. 
Tais pinigais jis nusipirko 
jau laivą “Šv. Foko,” kuriuo 
ir plauks, kiek bus galima. 
Siedovas prityręs keleivis, ir 
tikisi savo kelionę laimingai 
pabaigti.

Uždraudė lakstyti.
Suomijos general-guberna- 

torius Zeinas, kaip rašo suo
miu laikraščiai, uždraudęs 
Suomijos ribose ir lakstyti, 
ir lakstytuvus daryti.

Pačtas ir telegrafas.
Vidaus reikalu ministerija 

sumaniusi per šešius metus 
įsteigti valstybėje 1,585 nau
jus pačtos skyrius ir 1,264 
telegrafo skyrius. Kas metai 
bus skiriama tiems reika
lams po 3 milijonus rub.
Sudegino mokslo knygą.

Maskvos teismo rūmai nu
tarė sudeginti garsaus mok
slininko knygą “Pasaulio 
Mįslės”. Ją parašė garsus 
gamtininkas E. Heckel.

Socijaldemokratai atgyja.
(“Laisves” apžvalga.)

“Laisvei” rašo iš Vilniaus:
“Šiemet po ilgos pertrau

kos buvo Vilniuje ir kituose 
miestuose išmėtyti atsiliepi
mai. Nekurie buvo jau vi
štai atpratę nuo to darbo. 
Taip vienas žmogus, bijoda
mas provokacijos, sunaikino 
pundą proklamacijų. Panau- 
;intos “Partijos Žinios”. Tai
gi, nors nepilnoj formoj, bet
gi apsireiškia, gan smarkus 
veiklumas.

Šiauliuose laikraščio ne- 
3us. Vienok nenustojame 
darbuotis.”

Pasirodo, kad Šiauliuose 
gubernatorius neleidęs įkurti 
“Šiaulių Balso”, nes suuodęs, 
cad tasai laikraštis tarnaus 
žmonėms.
Socijaldemokratai ir 

meiviai.
“Laisvė” gavo kelis

kus iš Mariampolės, Vilniaus 
ir Peterburgo, iš kuriu aišku, 
kad socijalistai pradeda šnai
ruoti į pirmeivius. Nedėsi
me čia nei vardy nei pavar
džių, nes tai nepatogu. Mat, 
pirmeiviai (demokratai) vi
siškai nesirūpina darbininku 
reikalais ir mano, kad tik jie 
vieni besą Lietuvoje. Jie 
padarė sutarimą su žydais 
klausime Dūmos rinkimu ir 
visiškai aplenkė lietuvius so- 
cijaldemokratus. Vienok kas- 
žin, ar taip išeis, kaip jie no
ri. Socijalisty spėkos Lietu
voje gana stiprios ir jie turi 
savb kandidatus. Taigi de
mokratu buvo norėta apsirū
pinti 
turn, 
buvę.

ir savo reikaly. Socijalistiš- 
ka jaunuomenė turi susilieti 
su darbininky partija ir dau- 
giaus rūpinties. vargdieniu 
reikalais.

pir-

laiš-

tik savo partija, tary- 
socijalisty nebūty nei

Berlynas, Vokietija. Di
džiausiu visame pasauly ar- 
moty dirbtuvių savininkas 
Kruppas švenčia šimtmetin 
jubileju savo firmos. Darbi
ninkus paleido ant keliu die
nu pasilsėti. Šventėje daly
vavo. ir patsai vokiečiu kai
zeris, kuris, kaip sako, turi 
savo šėrus toje garsioje fir
moje. 200 aficieriy dalyvavo 
specijališkoje procesijoje.

Neiškentė nedalyvavusi to
je iškilmingoje šventėje ir 
kaizerio žmona su savo puse 
tuzino Vaiky.,

Valdžia uoliai daro mobili
zaciją visy spėkų, kurios yra 
ant jos užlaikymo. Štai vie
nas laikraštis praneša, kac. 
Vilniaus gubernijos mokyto
jai bus sušaukti šv. Dvasios 
klioštoriun ir ten popai jiems 
duos pamokinimus, kaip jie 
turi elgtis laike rinkimy.

Valdžia tikisi, kad vieny 
tik popu turės per 100 vyry 
ateinančioje Dūmoje.

Beširdžiai žmones.
Dniestro upėj maudėsi 

koks tai žmogus. Jis pradėjo 
skęsti ir šauktis pagelbos. 
Keli gerai mokantieji plauk
ti krikščionįs pasiskubino 
jam į pagelbą. Jiems kas tai 
riktelėjo, kad tai skęstąs žy
das. Gelbėtojai sugrįžo ir da
vė žmogui nuskęsti. Paskui, 
kuomet ištraukė lavoną, pa
sirodė, jog tai buvęs pravo
slavas.

P. Kuzma.
Socijaldemokratai pranešė 

Rusijos darbininku partijai, 
kad persivertėlis P. Kuzma 
nėra joksai socijalistas: su 
Kuzma sutraukyti visi ry
šiai.
Jaunuomenė ir “Aušrinė“

Dalis lietuviu jaunuome
nės visuomet linko prie . dar
bininku partijos. Toji jau
nuomenė palaikydavo “Vi
suomenę”. Kuomet 1910 me
tais pradėjo eiti “Aušrinė”, 
prie josios prisidėjo dalelė 
socijalistiškos jaunuomenės. 
Pagaliaus pati “Aušrinė” 
pakliuvo beveik į mūšy ran
kas.

Vienok dabar dalykai ki
taip virtb. Pirmeiviai norė
jo, kad" “Aušrinė” tik prieš 
kunigus eity. Ir tiek. Bet 
mū^u laikais dar negana bū
ti 
šti dar ir plačiųjų miniu rei
kalu. Neperseniai buvo “au- 
šriniečiy” konferencija. Va
džios pakliuvo į pirmeiviu 
rankas. . Nekurie pirmeiviu 
šulai labai neužkentė ligišiol 
buvusios redakcijos. Ji išsi- 
rodė jiems peraštri. Neku
rie pirmeiviu vadai (pp. B. ir 
S.) išvadino dabartinį “Auš
rinės” red. Vab. “durniumi”.

“Aušrinė” jau
Mūšy

Per šiuos mokslo metus 
mokykloj mokėsi 69 mokiniai 

40 berniuku ir 29 mergai
tės, bet jy skaičius, pavasa
riui atėjus, taip sumažėjo, 
kad, kvotimams prasidėjus 
gegužės 18 d., mokykloj te- 
pasiliko 44 mokiniai—24 ber
niukai ir 20 mergaičių, o 16 
berniuku ir 9 mergaitės buvo 
jau apleidę mokyklą.

“Viltis”.
Atsisveikino su guberna

toriumi.
Birželio 27 d. lietuviu drau

gijų atstovai: kun. Olšaus
kas, adv. Leonas, daktarai: 
Šliupas, Stonkus ir Alekna 
ir darbininkas Andriušis bu
vo apsilankę pas paskirtąjį 
Vilniun gubernatoriy Veriov- 
kiną atsisveikinti ir išreikšti 
padėką už jo palankumą lie
tuviams.

Tai, mat, ką daro tautie
čiai su kunigais.

Nusižudėlių statistika.
Nuo sausio 1 d. ligi liepos 

1 dienos šiy mėty Vilniuje 
buvo 126 pasikėsinimai nusi
žudyti. Kėsinosi žudyties 75 
vyrai ir 51 moteris. Pagal 
tikėjimu jię dalinasi taip: 53 
katalikai, 34 stačiatikiai, 22 
žydu, 2 evangeliku ir 17 ne
žinomo tikėjimo. 27 pasikė
sinimai pasibaigė mirtim. 
Keturi penktadaliai bandė 
nusižudyti nuodais. Įdomu, 
jog nusižudėliu dauguma 
buvę kurpiai ir namu 
tarnai. Inteligentu žudėsi iš 
126 tiktai 18 žmonių. Kėsi
nusiu nusižudyti inteligen
tu pasimirė 60%.

Popiežiaus šambelionas

usu laikais dar ne 
bedieviu. Reikia neužmir-

Dabartinė 
pirmeiviu rankose, 
žmonių ten nėra.

Man rodosi, iš to galima 
pasidžiaugti. Su pirmeiviais 
gana tankiai galima eiti iš
vien. Bet reikia neužmiršti

Igualine (Švenčionių pa v.) 
Dvarininkas Jonas Kamins
kis, popiežiaus rūmu šambe
lionas, paaukavo tris dešim
tines žemės pastatyti naujai 
stačiatikiu' cerkvei Ignalino 
miestelyje.

Streikas.
Šiauliuose liepos 5 d. su

streikavo Kagano saldainiu 
dirbtuvės darbininkai ir iki 
liepos 9 dienos dar nebuvo 
pradėję dirbti. Streikas pir
miausia prasidėjo dėlto, kad 
visai nekaltai atstatė nuo 
darbo ilgus metus dirbusį 
darbininką, kita vėl dėlto, 
kad perdaug pigiai temokė
davę už darbą. Darbininkai, 
streikuodami, reikalauja,kad 
priimtu atgal pavarytąjį dar
bininką ir kad padidintu mo
kesnį už darbą.

Susipešė lietuviai su 
maskoliais.

Šiaulių apskrityje, tarp 
Dubėnų, Ubesos ir Likšeliu 
dvaru rusu kolonistu ir vie
tos gyventoju lietuviu, kaip 
praneša “Rieč” liepos 7 d. 
kilusios riaušės.

Girtuoklių darbai.
Daugėlišky j, Švenč. apskr., 

šv. Petro atlaidų dieną gir
tuokliai užmušė 22 metu jau
nikaitį, o kitam išlupo akį. 
Tai vis degtinės vaisiai!
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Amerikos laikraštija Apie M. Liuterį
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SPAUDOS BALSAI MOKSLAS IR DARBAS

Japonų karalius ir lietu
vių laikraščiai.

Mirė japony karalius. Jo 
nuopelnas tame, kad savo lai
ku prisidėjo prie įvedimo pli
kos konstitucijos ir išvien su 
kįlančia japony buržuazija 
įvesdino savo šalyje kapita
lizmo “rojy”. Šiandien Japoni
ja kapitalistiškai ir militariš- 
kai subrendusi šalis. Tiek 
bešališko tegalima pasakyti 
apie mirusį mikado. Bet gra
žu pasiskaityti, kaip garbina 
mikado nekurie lietuviu laik
raščiai. Čia dar kartą pasi
rodo, kaip ant delno, kad tie 
laikraščiai persigėrę iki sme
genų kauly kapitalistiškomis 
pažvalgomis. Štai “Lietu
va” vadina mikado:

“...buvo savo šalies atgaivintoju. 
Sau karalius, žmonoms tėvas... Nusto
jus savo didžio tėvo Japonija, iš teisy
bės, turi ko gailėtis ir verkti“.

“Katalikas” nuo savęs pri
duria:

“Buvo žmogus nepaprastai energiš
kas,mokytas, gerbiąs svetimus persitik
rinimus, pavaldinių milimas... Jam yra 
dėkingi ir lietuviai, nes jisai savo karu 
Mandžurijoje daug prisidėjo prie lietu
vių spaudos atgavimo“.

Taigi, lietuviai! Atsiklaup
kite prieš mikado grabą ir 
sukalbėkite “sveika Marija”.

“Draugas” gi pasakoja, 
kiek daug laivy pristatė ta
sai karalius ir žada dar dau
giau papasakoti.

Bus šiuom tarpu gana ty 
ištrauky. “Laisvė” gi štai 
ką pasakys savo skaityto
jams. Miręs japony karalius 
buvo žiaurus žmogus! Jisai 
baisiai slėgė su visa savo 
gauja nelaimingą Korėjos ša
lį, taip, kaip dabar Masko- 
lijos caras slegia Lietuvą. 
Męs,lietuviai darbininkai, pri- 
jaučiame kiekvienai skriau
džiamai tautai. O japony 
kapitalistai neduoda Korėjai 
nei prasižioti, sodina tėvynės 
mylėtojus į kalėjimus. Beto, 
miręs mikado žiauriai el
gėsi su darbininkais. Žmo
nių padėjimas Japonijoj bai
siai sunkus. Žmones slegia 
baisi našta karišky išlaidy. 
Žmonėms neleidžia organi
zuotis. Pernai tasai miręs 
mikado sutiko ant pakorimo 
šešiy socijalisty, kuriuos tyčia 
apšaukė anarchistais. Šiemet 
eina baisys persekiojimai 
darbininky spaudos. Apie tai 
daug rašo ir angly laikraš
čiai. Kaslink tos karės su ru
sais, tai japony mikado rū
pėjo ne žmoniy, bet savo ka
pitalisty reikalai.

Na ponučiai “bepartyviš- 
ki”, ką jūs ant to pasakysite? 
Juk semiate savo filosofijas 
iš Hearsto dumblyno. Jūs ne
suprantate žmoniy padėjimo. 
Męs priversti esame nurody
ti žmonėms, kaip bjauriai jūs 
stengiatės juos suklaidinti.

Apie Jovarą.
Jovaras atsiliepė per “Vie

nybę Liet.”, melsdamas auky. 
Daugiausia ty auky įplaukė 
per “Laisvę”. Paskui tą Jo
varo atsiliepimą perspausdi
no “Rygos Naujienos” ir da
bar jos renka auky. “Rygos 
Naujienos” perstato Jovarą, 
kaipo “tautos saulę” ir pyk
sta ant kaikuriy inteligentu, 
kurie būk šelpia tik supenė
jusius vaikinus. “Lietuvos 
Žinios” pripažįsta, kad Jova
rą reikia šelpti, bet dar pri
duria kelis įdomius pastebė
jimus:

“Jovaras ne pirmutinis iš Lietuvos 
rašytojų serga. Atsiminkime V. Kudir
ką. P. Vaičaitį, P. Višinskį ir kitus... 
Tečiau niekas iš jų jokių pretenzijų vi
suomenei neišreiškė... Nueikime į ka
lėjimus, į tolimą taigą, visur rasime 
penktųjų metų kankinių.“

Toliaus sakoma, jog Jova
ras gavo iš “Žiburėlio” 716 
rubliu, kada rengėsi į moky
tojus. Bet paskui metė mok
slą. Už savo raštus Jovaras

gaunąs atlyginimą. Tiek 
t&om tarpu žiniy apie Jovarą

inios

Neperseniai F. W. Taylor, 
direktorius Bethlehem Steel 
Company, išleido didelę kny
gą apie mokslišką darbo or
ganizavimą. Toje knygoje 
jisai, pasiremdamas savo il
gy mėty praktika, daro se
kančius išvedimus: 1) Su
trumpinimas darbo dienos 
nesumažina, bet padidina 
darbo rezultatą, 2) įvedimas 
pagerintųjų mašiny ir mok
sliškas darbo sutvarkymas 
labai daug prisideda prie pa
didinimo darbo spartumo ir 
našumo.

Męs žinome su kokiais pro
testais sutinka kapitalisty 
klesa kiekvieną reikalavimą 
sutrumpinti darbo laiką. Bet 
pasirodė, kad visur, kur tik 
sutrumpintas darbo laikas, 
daug daugiau atliekama dar
bo. Ir visur, kur tik ilgiau
sios darbo valandos (Rusi
joj, Italijoj), to darbo atlie
kama mažiau.

Vienoje dirbtuvėj F. W. 
Taylor turėjo sutvarkyti pri
žiūrėjimą ir pertikrinimą 
plieniniu skrituliu, reikalin
gu prie išdirbimo dviračiu. 
Tame dirbtuvės skyriuje dir
bo 120 darbininkiy. Darbas 
buvo labai sunkus ir reikala
vo didelio proto įtempimo. 
Darbininkės dirbo lOį valan
dos. F. W. Taylor pradėjo 
trumpinti darbo valandas ir 
priėjo prie 8.į valandy. Pa
sirodė, kad darbo našumas 
ne tik ką nesumažėjo, bet pa
didėjo. Beto, laike darbo 
buvo padaryta dar keli pasil- 
sio tarpeliai po 10 minučiy. 
Panašiy atsitikimy galima 
privesti ne vien tik iš atskiry 
dirbtuviy praktikos, bet ir iš 
atskiru šaliy. Kuomet vidu
ryje praėjusio šimtmečio 
Anglijoje buvo įvedama 10 
vai. darbo diena, tuomet visi 
šaukė, kad Anglija neišlai
kys konkurencijos su sveti
momis šalimis. Betgi išėjo 
visai atbulai. Kaip tik tuo
met Anglijos kapitalizmas 
pradėjo kaip ant mieliy kilti.

F. W. Taylor atkreipia di
džiausią atydą į išstudijavi
mą kiekvienos darbo ryšies. 
Jam rūpi, kad darbininkas 
padaryty kuomažiausia ju
dėjimu, tai yra kuomažiau
sia išaikvoty savo fyzišky 
spėky. Jisai padarė, kad nei 
vieno pasikrutinimo nebūty 
perdaug ir kožnas žingsnis 
būty tiksliai apskaitytas. Ži
noma, veik kožną darbininką 
jisai padarė savo darbo spe
cialistu. Taip viską sutvar
kęs, jisai atsiekė, kad, padė
kime, lioduojant į karus špy- 
žinius išdirbinius—kiekvienas 
darbininkas vietoj 12į tony, 
įlioduodavo trigubai ir net 
daugiau.

Žinoma, kapitalizmo lai
kuose, visuose atsitikimuose, 
kuomet kįla darbo našumas 
ir tasai pats darbininkas 
daug daugiau padaro-tai 
pelnas (arba didesnė dalis 
pelno) kliūva kapitalui. Vie
nok patsai darbo sutvarky
mas ant moksliškų pamaty, 
ant apskaitymo mažiausio 
dalykėlio—turės ateityje be
galinę svarbą. Kad ištirti 
kožno darbo ypatybes, reikia 
padėti daug laiko ant ištiri- 
mo. Paprastai kapitalas gai
lias! pinigu ant ty ištirimy. 
Bet ateities žmonija to nesi
gailės, nes tuomet kapitalas 
nebus atskiry žmoniy nuo
savybe.

Todėl ‘‘Boston American” 
šaukia: “pasirūpinkite vai
kais! Pasirūpinkite įren
gimu atsakančiy žaislu!”

Tai tiesa. Visokie žaislai, 
visokie sodneliai, visokios 
pramogos gali atnešti naudą. 
Bet dabartinė kapita
listiška visuomenė ne
nori pažiūrėti į tas baisiau
sias sąlygas, kuriose gyvena 
mūšy vaikučiai. Skurdas pas 
tėvus, skurdas fabrikose, ne- 
aprūpinimas rytojaus dienos 
— tai didžiausia Egypto že
mė, namas nevalios. Kiek 
čia žūva spėky, kiek čia atsi-

tai neapskaitoma. Todėl rei
kia reformy, reikia permainy 
iš-pat šakny. Reikia už
drausti fabriky darbą, reikia 
aprūpinti vaikus mokykloje 
knygomis ir valgiu, reikia 
aprūpinti vaiky tėvus. Bet 
tokie laikraščiai, kaip “Bos
ton American”, nusiduoda to 
viso nematą. Jie nemato ty 
rykščiy, kuriomis plakama 
dabartinė žmonija ir tie ne
kalti kūdikiai.

Viename iš NN “Interna
tional Socialist Review” ži
nomas publicistas Ch. Edw. 
Russel patalpino staipsnį a- 
pie Amerikos laikraštiją.

Nei vienoje šalyje,išimant, 
gal-būt, Prancūziją, laikraš
tija nėra taip parsidavus, 
kaip Amerikoje. Kiekviena 
didesnė gelžkelio, kary, plie
no kompanija turi savo or
ganą, kuris gina savo patro
nu reikalus. Bet skaitytojas 
apie tai nežino. Jį stengiasi 
apdurninti - užbovinti viso
kiomis pasakaitėmis, paveik- I tinka šeimynišky nelaimiu 
sieliais ir veidmainingais šau
kimais apie “liaudies gero
vę.” Bet, kada išmuša streiko 
ar rinkimy valanda, tuomet 
pasirodo laikraščio veidas. At
siminkime nors ir tuos pa
čius audėjy streikus Mass.
valstijoj. Jau streikieriai sta
čiai nenorėjo įsileisti ant sa
vo susirinkimu Hearsto ir ki- 
ty laikraštininku. Taip bjau
riai jie meluodavo apie strei
ko reikalus. I

Kita laikrašti jos dalis, nors ! 
tiesiai ir neleidžiama kapita
listais, vienok tarnauja kapi
talo reikalams. Taip, nese
niai miręs įsteigėjas “New 
York World” Pulitzer buvo 
kadaise užtarėjas žmoniy 
reikalu ir girdavęs liuosybę. 
Bet, metams slenkant, “New 
York World” virto buržuazi
niu lapu. Tie patįs Hearsto 
laikraščiai seniau pasižymė
davo žmoniy apgynimu. Vi
sai kas kita dabar, kada ei
na milžiniška darbo ir kapi
talo kova. Didžiuma iš tos 
ryšies laikraščiu negali užsi
laikyti be kapitalisty pagel- 
bos. Nes išleidimas laikraš
čio— tai ne menkniekis. 
Kuokmet “Hampton Magazi
ne” patalpino netinkamą 
Marganui straipsnį, tuojaus 
atsisakė duoti jam pašelpą ir 
magazinas subankrutijo.

Nepaprastai didelę rolę lo
šia apgarsinimai. Tuos ap
garsinimus dažniausia duoda 
dideli bizniai, dideli bankai, 
visokie institutai. Jeigu pa
rašyti prieš juos ką-nors, tuo
jaus susimažins apgarsini
mai ir laikraštis smarkiais 
žingsniais eina prie bankru- 
to. Reikia žinoti, kad didelė 
dauguma laikraščiu, palaiko
ma ne prenumeratoriais, bet 
apgarsinimais.

Straipsnio pabaigoje Ch. 
Edw. Russel suteikia pluoš
tą žiniy apie “Associated 
Press.” Toji įstaiga suteikia 
telegrafiškas žinias veik vi
siems dienraščiams. Tomis 
telegrafu praneštomis žinio
mis maitinasi milijonai Ame
rikos publikos. Kapitalistai 
negalėjo pražiopsoti tokios į- 
staigos ir pasisodino ją į sa
vo kišeniy. “Associated 
Press” tyčia nepaduoda tei
singu žiniy apie darbininky 
lydėjimą, tyčia užtyli revo- 
liucijinį judėjimu svetur. Pa
dėkime, jinai norėjo paslėpti 
faktą užmušimo Ferreros. 
Kuomet tai nepavyko, tuo
met ji pasistengė perstatyti 
Ferrero, kaip didžiausį pra
sižengėlį. Tiktai neprigul- 
mingosios spaudos dėka A- 
merikiečiai žino, kad Ferrero 
buvo šviesus žmogus. Vien 
tik darbininky spauda nesu
sitepus šitais prasižengimais.

Katalikų vadovų su
važiavimas.

5 rugpjūčio Fordhamo u- 
niversitete prasidėjo posė
džiai konferencijos katalikiš- 
ky vadovy. Tuo tarpu suva- 
žiavusiyjy skaičius siekia 50 
žmoniy. Laukiama pribūnant 
dar 20. Didesnė pusė svečiy

tai svietiški žmonės iš vi
sų Suv. Valstijy krašty. Tai 
kunigai, vadovai katalikišky 
unijŲ,profesoriai college’iy ir 
šiaip jau įvairys veikėjai.

Nepasakosime čion apie jy 
kalbas. Tiek tepažymėsime, 
kad abelnas ty vadovy noras 
buvo — kuogreičiausia nu
silpninti augančią revoliuci
ją. Jie pripažino, kad sujudi
mai auga ir kad reikia smar
kiausio veikimo. Jie perkra
tinėjo bažnyčios mokslą iš 
socijališkos ir grynai religiji- 
nės pusės. Jiems svarbu bu
vo nurodyti visiems katali
kiškiems veikėjams, kas rei
kia daryti ir ką liepia daryti 
bažnyčia šiuose 
laikuose.

Dr. Ryon sakė, 
liky bažnyčios
praktika turi būti nustatyta 

naudai vargstančios žmo
nijos.

Bet ar atneš tos šnekos 
bent kokius gerus vaisius? 
Kataliku vadovai nieko nau
jo žmonėms išgelbėti nesu
galvos. Jie jau per 2000 mė
ty galvoja ir vis-tik kiekvie
noje gadynėje jie eina su 
tais žmonėmis, kurie tuo tar
pu galingi. Jie patįs taip sa
ve susipainiojo - susivaržė, 
kad neišmokės savo sko- 
ly pagal vekselius, išduotus 
kapitalisty klesai.

Kas tai yra sufragystės? 
Klausykite, ką ant to atsako 
“Saulė”: “tai bobos, kurios 
kįla prieš valdžias ir prieš 
vyrus; jos reikalauja lygiu 
teisiy su vyrais. Priešinin
kams savo, susirinkusi gauja 
boby daužo langus”. Ar ne 
puiku?

“Boston American” sako, 
kad viename tik Eastį Bosto
ne Juvenile Court’as laike 
vieny mėty nuteisė 249 ma
žus vaikučius. Paskui tasai 
pats dienraštis praneša taip - 
pat kelis faktus, nurodančius 
vaiky kriminališkumą ir jy 
visišką neaprūpinimą. Kas 
naktį policmanai mato besi
trankant 
vaiky.

Dėlei Enciklopedijos.
Vienas laikraštis praneša, 

būk p. Olszewskis kreipęsis 
prie Lietuviu Mokslo Draugi
jos reikaluose redagavimo sa
vo enciklopedijos. Iš kitos 
vėl pusės trįs literatoriai pra
neša “Lietuvos Žiniose” apie 
negražy su jais pasielgimą p. 
Jurgelionio. Jisai, visiškai 
nepasitaręs su enciklopedijos 
bendradarbiais, kuriems bu
vo pavesta tvarkyti Lietuvos 
skyrius—pradėjo ir užbaigė 
derybas su kun. Dambraus
ku. Rodosi, “Dilgėlės” spėja, 
kad p. Olszewskio-sukeltas 
triukšmas, tai tik priedanga, 
po kuria slepiasi bankierio 
apsirokavimas, jog iki enci
klopedijai dar toli šaukia.

O kiek buvo dėl tos enci
klopedijos lermo! Mūšy 
“tautos vadovai” išties dar 
nesubrendę.

Kuomet atsiranda kokie- nors skelbė
jai naujo tikėjimo, tuomet jie pasirodo 
“tikriausiais” žmonijos draugais. Jie pra- , 
deda kovoti ne tik už tikėjimo reformas, 
bet sykiu prie tikėjimo prikiša čielą eilę 
ekonomišky ir politišky klausimu. Jie pra
deda skelbti liuosybę sąžinės, patarnavi
mą savo tikėjimo žmonėms už mažą atly
ginimą arba ir visai už dyką. Supranta
ma, bevarydami panašią politiką, jie vi
suomet turi gerą pasisekimą ir įgija tarp 
tamsios minios užsitikėjimą.

Vienas iš tokiy veikėjy, tai Martinas 
Liuteris. Pradžioje XVI amžiaus buvo 
dideli sujudimai katalikiškame pasauly, 
kurie apėmė Romą, Vokietiją ir kitas vieš
patijas. M. Liuteris, matydamas tokį su
judimą, drąsiai pradėjo skelbti savo refor
mas ir nurodinėti popiežiaus klaidingumą. 
Jis išsyk nebuvo amžinu popiežiaus priešu 
ir skaitė jį tik apsirikusiu, manydamas, 
kad jis taipgi taps jo pasekėju, t.y. paliks 
reformatoriumi. Bet tame Liuteris apsi
riko ir jo pienai neišsipildė.

Kad nurodyti popiežiaus klaidingu
mą, jiedu pradėjo vesti diskusijas. Ir 
kuomet Liuteris pamatė, kad popie
žius jam nenusileidžia ir smarkiai pradeda 
ant jo užsipuldinėti, tuomet jau jis stojo į 
smarkią su juomi kovą. Jis jau pamatė, 
kad su popiežium sugyventi negalės ir 
kad su Rymo dvasiška valdžia turės per
siskirti.

Išsyk j iš skelbė pilną liuosybę, t. y. 
neprigulmybę nuo valdžios; kritikavo ly
giai ir valdžią, kaipo popiežiŲ. Dėl jo 
tuomet popiežius buvo velnio pasiuntiniu, 
o Anglijos karaliy Henriką VIII, kuris bu
vo per spaudą pradėjęs kritikuoti jo dar
bus, pavadino parsidavusia gatves mer
gaite, didžiausiu melagium, bjaurintoju 
Jėzaus vainiko. Jis tuomet sakė, jog gu
drus karalius—visuomet žvėris. Jis tuo
met nieko nesigailėjo ir drąsiai prieš vi
sus ėjo.

Kuomet jis surado daug pasekėju ir 
įgijo didelę galę, tuomet patsai Liuteris 
tapo antruoju popiežiumi. Jis pradėjo la
bai persekioti savo tikėjimo laisvamanius 
ir net daugelį iš jy nugalabino. Taipgi 
jis pradėjo versti bibliją ir, kuomet ji bu
vo išversta ir atspausdinta, tuomet pradė
jo ją po prievarta platinti tarp protesto- 
ny, kaip kaimuose, taip ir miestuose, pri
versdamas ją mokintis ant atminties.

Bet štai labiau prispaustoji klesa, bau
džiauninkai, pradėjo kilti ir prieš Liuterį. 
Jy kilimas buvo labai smarkus. .Jie neuž
siganėdino skaitymu vienos biblijos ir pa
reikalavo daugiau. Jy reikalavimai buvo 
išstatyti net iš 12 punkty, iš kuriy trečias 
taip skamba:

“Męs, gerbdami tai, kad Jėzus atpir
ko savo krauju mus visus lygiai, prade
dant nuo piemenuko ir baigiant augščiau- 
siais karaliais, esame liuosi ir norime 
būti liuosais. Todėl baudžiava turi būti 
panaikinta.”

Liuteris, išgirdęs tokius reikalavimus, 
pamatė, jog žmonės neužsiganėdins vien 
tik skaitymu biblijos ir pildymu jos įsta
tymu, nes jau jie padarė iš biblijos tokius 
išvedimus, kurie skelbė lygybę. Todėl jis 
prisidėti prie sukilėliu jokiu būdu negalė
jo. Jo dvasia visai buvo priešinga pa- 
vergtiemsiems, nors jis pats paėjo iš val
stiečių. Jis į valstiečius žiūrėjo su panie
ka ir jy neapkentė.

Tuomet kas-gi jam bepaliko daryti? 
Jis, kaip ir visa mūšy dvasiškija, pradėjo 
šlietis prie valdžios, nes ten jis matė tokią 
spėką, kuri gali numalšinti nepaklusniuo
sius. Ir štai ką jis sako: “Tie, kurie ma
ne supranta, nekelia bunto.” Bet jis vi
sai užmiršo, kad jis pats kelia buntą prieš 
kataliku tikėjimą. Toliaus jis sako: “Spė
ką vartoti turi tiesą tik valdžia, kuri yra 
paskirta nuo Dievo, bet ne tamsi gauja 
žmoniy. Valstiečiai, pakol jie ramys, gy
vena kaip rojuje tarp viešpaties darbo ran- 
ky. Bet kuomej; jie sukįla, jie tampa vel
nio įrankiu, susirinkimu gaujos vagiy ir 
plėšiku, kurie verti mirties bausmės. Juos 
reikia kapoti, smaugti, badyti, naikinti 
viešai ir slaptai, kas tik gali, nes sukilė
liai—tai patįs nuodingiausi šėtono gaiva
lai. Karalius gali greičiau įgyti dangaus 
karalystę, praliedamas kraują, negu tie, 
kurie melsis...” Ir taip jis žadėjo dan
gaus karalystę tiems, kurie eis sykiu su 
karaliais naikinti valstiečių. Priešams gi 
siūlė pragarą.

Ir štai Liuteris, kuris kovojo prieš 
mirties bausmę, prieš tikėjimo varžymą, 
pastojo pats inkvizitorium. Jis pradeda 
su pagelba valdžios sukilėlius sodinti į ka
lėjimus, visokiais būdais juos kankinti ir 
net galvas kapoti.

Liuteris, kaip ir didžiuma mūšy dva- 
jos, pradeda būti didžiausiu priešu 

mokslo. Jis pats, būdamas profesorium, 
nesidrovi išeiti prieš mokslą. Pagal jo 
nuomonės, mokslas—tai tamsi žvakės švie
sa, kuri nieko negali apšviesti, negali iš
tirti Dievo galybės, žvėris, kuriam vieta 
turi būti po suolu. Liuteris nesidrovėjo 
sulyginti garsyjį mokslinčiy ir rašėją E- 
razmą su avinu, kuris įpainiojo savo ra
gus į krūmą ir pasikorė, o jo draugas Pi
lypas Melanchtonas išleido knygą po ant- 
galviu “Debesįs”, kad atitraukti jaunuo
menę nuo filosofišky užsiėmimy.

Kuomet buvo valstiečių sukilimas Vo
kietijoj, tuomet Liuterio pasekėjas ir 
draugas išleido įsakymą, kad valdžia yra 
nuo Dievo paskirta ir kad tie, kurie eina 
prieš valdžią, eina prieš Dievo valią. To
kiu būdu męs matom, kad dvasiškija ne
galėjo apsieiti be valdžios pagelbos, kaip 
ir dabar neapsieina.

Taip darė reformatoriai. Bet ar ne
daro taip ir dabar mūšy amžiaus reforma
toriai? Męs matom dabar Lietuvoje yra 
mariavitai, čia gi, Amerikoj, visokie ne- 
prigulmingi elementai, kurie dabar, pakol 
jie da neturi tokios galės, pakol jie da nė
ra prigaudę į savo tinklą kvaily žuveliy, 
dar pasirodo žmoniy “draugais”. Bet tas 
jy draugiškumas neilgas. Jeigu tik jie 
įgyty tokią galę, kaip ir kiti tikėjimai, 
tuomet jie neikiek nesiskirty nuo Romos 
lizdo, nuo Martino Liuterio ir tam panašiy 
elementu.

Aš visai nesistebiu, kad neprigulmin- 
gieji kunigai gaudo sau žuveles, nes tai 
jy darbas. O kad sugaudyti daugiau žu
vy, reikia sudrumsti vanduo, todėl jie ir 
drumsčia visokiais būdais. Bet aš labai 
stebiuosi iš mūšy “laisvamaniu”. Jis ir 
ji buvo laisvamaniai, kovojo prieš tikėji* 
mą, nepripažino jokiy bažnytiniy apeigy 
ir štai... nuvažiavo pas neprigulmingą tė
velį šliūbo imti arba išpažinties atlikti!...

Jeigu aš.tikiu, tai aš pildau to tikėji
mo pareigas, kokiame esu išauklėtas. Bet 
jeigu tikėjimas iš manęs išgaravo, tuomet 
aš jau niekuomet nesutiksiu jieškoti ge
resnio tikėjimo, kaip kad neprigulmingi ir 
t.p., nes aš jokiy tikėjimišky apeigy ne
pripažįstu.

V. Paukštys.
Nuo Red. — Autoriaus nurodymai 

kaslink liuteranizmo teisingi. Vienok au
torius nenurodo, kokią progresyvišką rolę 
sulošė protestonai. Taip pat neatsižiūrė
ta į ekonomines aplinkybes, kurios pagim
dė protestonus. Kaslink mūšy dieny ti- 
kėjimišky reformatory, tai, nei giriant 
nei peikiant juo#, reikia betgi nurodyti, 
kad randasi būreliai žmoniy, kurie neišsi
žada religijos, vienok kovoja už žmoniy 
išsiliuosavimą.

Darbo ministerija.
“The Call” suteikia pluoštą žiniy apie 

įsteigimą ant visy Suv. Valstijų darbo mi- * 
nisterijos, “Department of Labor”. Billius 
apie departmento įsteigimą jau praėjo per 
kongresą. Kuomet jisai bus svarstomas 
senate, dar nėra aiškios žinios. -

Uždavinys naujo m misterio ir mini
sterijos būsiąs: rūpiu ties darbo ir imigra
cijos reikalais. Bus renkama statistika 
apie uždarbius ir darbo sąlygas, bus tvar
koma išdirbinio ir, apskritai, turty sta
tistika. Naujas ministeris turėsiąs tai
kinti darbdavius su darbininkai#. Jam 
taip-pat prigulės imigracijos ofisai.

Bent išdalies tokia ministerija gali 
šiek-tiek naudos atnešti. Vienok būty 
didžiausia vaikystė svajoti, kad ką nors 
tikrai naudingo ta ministerija padaryty. 
Tiktai subruzdus darbininkams galima 
laukti geresniy įstatymu ir geresnio dar
bo aprūpinimo. Amerikoj nėra nei pen
sijų, atėjus senatvei, nei pašelpy ligoje. 
Darbo ministerija geruoju ty įstatymy 
neduos.

Jau prieš 50 mėty darbininkai reika
lavo savo ministerijos. Betgi jie tuomet 
reikalavo, kad ministeris būty pačiu dar
bininku ir jy organizacijy renkamas. Da
bar gi, kaip projektuojama, ministerj skirs 
prezidentas. Ministeris iš savo darby ne
turės duoti atskaitos prieš kongresą ir 
prieš darbininkus. Taigi bus paprastas 
įrankis kapitalistiškos valdžios rankose.

Dabar pas mus yra darbo ir prekybos 
departmentas, kuris nėra pilnateisis. Jo
kios aiškiai sa vysto vės rolės jisai nelošia.

Kitose šalyse ir yra darbo ministeri
jos. Bet tai tik pridėčkai prie buržuazinis 
valdžios.
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Musų senmerges.
Rodosi, kožnai merginai y- 

ra nemalonu išgirsti žodį 
“senmergė.” Bet kaip daug 
pas mus yra senmergių, tai 
visi žinome. Kas tame kal
tas? Ar ne męs pačios, sesu
tės, būdamos jaunos, per
daug nesirinkom vaikinų? 
Ar ne męs pačios, jaunos bū
damos, štukavodavom su 
taip vadinamais vėjo spor
tais, kurie nei nesapnavo a- 
pie apsivedimą! Daugiausia 
merginos papuola į tokias 
aplinkybes jaunuose metuo
se, kuomet turi 17 -18-19 mė
ty. Tuomet jos dar nieko ne- 
patirusios. Kitos yra liuosos 
nuo to visko, ale perdaug 
sau renkas vaikinus. Nori, 
kad būtų gražus ir turtingas, 
mokytas ir išmintingas. Bet 
tokių vaikinų labai mažai tė
ra. Mergina sau sako: “tol 
nanausiu, kol tinkamą gau
siu.” Nespėja apsižiūrėti, 
kaip praslinko žydėjimo me- 
ai, ateina 22 23 metai, mer- 

gina jau pilnai suauga ir vil
tis ištekėti vismažinasi. Tuo
met tai pasirodo, kad jeigu 
suaugusi mergina nesinau
doja gamtos dovanomis, gy
venime negali turėti laimės. 
Kas užginčys, kad mergina, 
sulaukus atsakančio amžiaus, 
nepagauna ligos, histerija va
dinamos! Pasiklauskite ge
resnių gydytojų (Labendo, 
Ashwelio ir kitų) ir jie jums 
pasakys: lygiai vyriškius ir 
moteriškes griaužia įvairios 
ligos, jeigu jie nesinaudoja 
gamtos dovanomis. O mer
gina, praleidus savo brangų 
laiką, ir susilaukusi 30 metų, 
jau beveik negali turėti vil
ties gauti gerą vaikiną. Ki
tos betgi nenustoja vilties ir 
stačiai gaudo, stačiai nusi
perka kokį girtuoklėlį palai
dūną, kuris jau kitokio išėji
mo nemato, kaip tiktai apsi
vesti. Jisai nejieško gyveni
mo draugės, jisai godus tik
tai ant pinigų. O vargšė 
mergina atiduoda jam visą 
savo daugelio metų uždarbį, 
kurį sutaupė bepanaudama. 
Ar gali tikėti susilaukti švie
sesnės valandos, ištekėjusi 
už tokio vyro, kuris ėmė jos 
pinigus, bet ne ją? Arba tei
singiau, jisai ėmė ją, kaipo 
pridėčką prie pinigų.

Yra pas finus puiki tautiš
ka poema “Kalevala.’’Kalvis 
llmarinen kala Vainemaine- 
nui iš aukso pačią, bet ne
trukus pasirodo, kad anoji 
yra šalta, kaip ledas ir nors 
ją ugnia ir kailiniais šildyti 
visvien ji pasilieka tik... auk
sinė stovyla.

Taigi, sesutės, nesakyki
me: “tol panausiu, kol gerą 
.gausiu.” Bet nemislykite, 
kad aš jau ir kviečiu ištekė
ti už pirmutinio pasipainioju
sio latro. Ne, to aš irgi ne
sakau.

Marė Janulionytė, 
iš Athol, Mass.

Kavos ir arbatos nuo- 
(tingumas.

Męs tankiai girdime apie 
nuodingumą tabako ir alko
holio, bet labai retai apie 
nuodingumą kavos ir arba
tos. Kava ir arbata yra dide
liais nervu nuodais. Kavinės 
pupos ir lapai chiniškov arba
tos medžio turi savyje taip 
vadinamą “cafein’ą.” Apart 
to “cafein’o” arbatos lapai 
turi savyje kvepiantį aliejų, 
kuris priduoda arbatai kvap
snį. Jisai apsireiškia, džiovi
nant arbatą ant saulės, pa
našiai tam, kaip džiovinant 
kavą ant ugnies apsireiškia 
vadinamas “cafein’as.” Stik
las stiprios arbatos, pas ne
pratusius, ypatingai pas ner
viškas ypatas, padaro tankiai 
(o pas vaikus visuomet) ner
vu suerzinimą ir bemiegę. 
Vartojant daug, o ypač sti
prios arbatos, apsireiškia di
delis nervu jausmingumas, 
traukimas raumenų, geismas 
didesnio judėjimo, širdies 
plakimas, karštis ir 1.1. Jei
gu vartojama daug kavos, 
ar arbatos, tuomet vartoto
jai įgauna sekančias pasek
mes: suirimą nervu, tingėji
mą, raumenų silpnumą, be
miegę ir, išdalies, atminties 
bukumą. Kartais dar apsirei
škia ranku drebėjimas, trau
kimas mėšlungio, skaudėji
mas nekuriu kūno daliu ir 
ūžimas galvoje. Ant širdies 
blogiaus veikia arbata ne
gu kava. Tankiai apsireiškia 
nerviškas širdies plakimas. 
Nuo silpnumo širdies veiki
mo nukenčia ir valgio mali
mo organizmas. Apsireiškia 
prietvaras ir apetito stoka, 
diegliai viduriuose ir negro- 
muliavimas.

Jeigu arbatą ir kavą var
toti nestiprią ir neperdaug, 
tai tankiausia nepriveda iki 
minėtu blogu pasekmių ir 
priešingai — paskatina norą 
prie valgio ir pagesina jaus
mus. Tą veikmę padaro ne 
minėtas “cafein’as,” kuris 
randasi kavoj ir arbatoj, o 
tinkantis šiltas gėrimas. Jei
gu, pagaliaus, mūsų biznio 
gadynėj vargiai męs galime 
rasti tikrą arbatą ir tokios 
arbatos veikmė yra silpna, 
sulyginus su tikra chiniška 
arbata, bet visgi yra reika
las apsisaugoti nuo didelio 
jos vartojimo. Reikia atsi
minti, kad ilgas vartojimas, 
nors ir po mažiausią nuodu 
dalelę, turi kenksmingai at
siliepti ant sveikatos.

J. Piragis.

LAISVE

IS “BOSTON AMERICAN

Kapitalistiška tvarka graži tik iš paviršiaus. Bet jeigu tik pakelti danktelį-uždan
galą, tuojaus iš ten išlenda įvairiausiu gaivalu, įvairiausiu bjaurybių. Ar ne taip išeina 
ir su New Yorko policijos skandalu?

Korespondencijos

Iš vienuolių gyveninio.
Pereitais metais lapkričio 

mėnesyje, Novgorodo apie- 
linkėj, Jurjevo vienuolyne 
prapuolė vienuolis Mykolas. 
Visos pastangos jį surasti 
buvo be pasekmių, ir taip jis 
dingo, kaip vandenyj. Taip 
jau visi manė, kaip jis pir
miau buvo vedęs gana links
mą gyvenimą, tai bus tiesiog 
iš vienuolyno pabėgęs.

Šįmet prieš sekmines, ve
žant iš vienuolyno malkas, 
po viena iš apvirtusiu mal
kos krūvų, atrado pražuvusį 
vienuolį su tūla moteriške 
apsikabinusiu, negyvu. Mat, 
“kritiškoj” valandoj, virsda
ma malku krūva, prispaudė 
tą porelę ir dabar atvirai 
mums parodė vieną iš dau
gelio “šventų” vyrų gyveni-

Gėrėjaus sėdėdams
Ramybės vietele-
Prieš patį beržyną 
Žaliuoja pievelė.

Margieji žiogeliai 
Taip čirška gražiai... 
Pilki debesėliai 
Vis plaukia ramiai.

Medeliu lapeliai
Švelniai taip ten šlama, 
Vėjas lengvasparnis 
Juos meiliai kedena.

Gėrėjaus ten būdams 
Žalioje giraitėj.
Klausiausi, grožėjaus, 
Kad čiulba paukštai te.

Bet kįla man mintis:
Dėl ko aš ten vienas,
Be meilės ir vilties, 
Per ištisas dienas?...

J. Mankevičius.

Patarimas.
-Dukrele, aš tau iš širdies 

patariu ištekėti už vaikino, 
kuris neturi daug pinigu. 
Bent neišpaiksi ir gyvensi 
Dievo baimėje.

—Nebijok, mamyte, aš 
tuoj padarysiu, kad pas jį pi
nigų nebus.

Daug žuvo mūs brolių.
Scranton, Pa. Šiuom 

sykiu pasidalysiu šita liūdna 
žinute su gerbiamos “Lais
vės” skaitytojais. Kaip pra
dėjo dirbti angliakasyklos 
pabaigoje gegužio mėnesio 
tapo užmušti šitie žmonės: 
Martinas Čepkauskis, Kauno 
gub., Raseinių pav., Pašaito- 
nio kaimo, pragyveno Ame
rikoj 21 metus, 50 m. senu
mo. Paliko pačią su 5 vai
kais, bet liko nebiedna, yra 
nemažai turto.

Užmuštas Tamošius Saka
las, Suvalkų gub., Senapilės 
pavieto, Klebiškiu gmino, 
apie 13 metų Amerikoj; liko 
jauna pati su 4 mažais vai
kučiais. Senas buvo apie 40 
m., girdėjau, kad liko ir tur
to apie $1000, prigulėjo ko
kioj ten slavokų draugijoj.

Užmuštas Jurgis Pajaujis, 
Suvalkų gub., apie 17 metų 
kaip Amerikoj. Liko pati su 
mažais vaikais.

Užmuštas Jurgis Švarcas, 
Suvalkų gub. Buvo pamoky
tas žmogus—kelių klesų. Pa
liko jauna pati su keliais vai
kučiais, turto liko mažai, ve
lionis buvo karštas katalikas.

Vincas Stasevičius iš revol
verio šovė į savo pačią, bet 
gerai nepataikė. Mat, buvo 
ne medžiotojas. Moteriškė, 
išgąsčio apimta, parpuolė ant 
žemės. Jo mislyta, kad ji 
jau negyva. Ilgai nelaukęs, 
prisidėjo sau prie galvos re
volverį, paleido šūvį ir krito 
ant žemės be žado. Beve
žant į ligonbutį, mirė. Pati 
liko sveika, gyva. Džiaugia
si neprietelį nusikračiusi nuo 
savo galvos. Paeina iš Su
valkų gub. O da kiek tapo 
užmuštų, apie kuriuos aš ne
gavau patirti.

Lai būna jiems lengva šita 
Amerikos žemelė.

J. Petrikys.
Springfield, 111.

21 d. liepos prigėrė Sango- 
wan upėj lietuvis, vedęs vy
ras. Prigėrimo priežastis, tai 
girtybė.

viu mėgsta, susitarę, sumes
ti po keliatą centu pirkimui 
bačkutės alaus ir degtinės ir 
vežtis pas vandenį girtuok
liauti. Prisismaginus, užsi
mano valtelėse važinėtis, 
ant galo ir smertį randa. Ir 
šiuo kartu taip atsitiko. Pa
liko vargti nėščią moterį. Tai 
vis girtybės vaisiai.

A. Čekanauskas.
Springfield, Ill.

Darbai suvis da nekaip ei
na anglių kasyklose. Nela
bai gali uždirbti net ant bui
zos, o ant mėsos ir kitko nėr 
ko nei mislyt. Nekurios ka
syklos vos tik kruta, o dau
guma kasyklų nuo 1 balan
džio dar tebemiega ir neži
nia kada pabudę pradės kru
tėti. Dauguma darbininku 
iš čia važiuoja į platu pasaulį 
duonos plutu ir silkių gaivu 
jieškoti; geresnio maisto prie 
šio supuvusio kapitalistu su- 
rėdimo nėra ko nei laukti. 
Važiuojantieji ir likusieji kei
kia ateinančius prezidento 
rinkimus, kad tai rinkimai 
bedarbę užtraukė. Ir iš ne 
apsišvietusiu daugumas gir
dėti žadant balsuoti už soci- 
jalistų kandidatus. Jau se
niai laikas darbininkams su
prasti, už ką atiduoti savo 
balsą ir išmesti sukčius.

Iš dirbtuvių geriausiai dir
ba cinaunė, dieną ir naktį.

Užėjus karščiams į dieną 
po 40 darbininku meta dar
bą, o į jų vietą stoja kiti.

A. Čekanauskas.
Westville, III.

Darbai eina vidutiniškai. 
Keturios šapos dirba visas 
dienas. Trįs šapos dirba po 
vieną dieną į savaitę. Iš ki
tur pribuvusiam darbas yra 
sunku gauti, nes ir čia yra 
gana daug bedarbių. Lietu
vių čia gyvena gana, diktas 
būrelis. Lietuviškų saliūnų 
yra į 30. Išviso gi saliūnų 
yra į 40. Miesto valdžia vi
sa lietuviška.

Dabar keli žodžiai apie 
mūsų jaunuomenę. Yra čia 
kelioliką gražių merginų. 
Gaila’tik, kad elgiasi negra- 

Daugumas iš lietu- žiai. Labai jau myli vaiki-

nūs. Mūsų ištekėjusios mo
terėlės irgi tankiai labai ne
gražiai elgiasi ir labai mėg
sta raugalą siurbti. Aiškus 
dalykas, kad dėlto ir porose 
kįla nesusipratimai.

J. Šikšnosparnis.
Montello, Mass.

Rugp. 3 d. Moterų Drau
gystės atsibuvo piknikas su 
prakalbomis. Kalbėjo A. An
tonov iš So. Bostono. Aiškai 
nurodinėjo motery 
padėjimą. Kvietė 
minėtą draugystę, 
ko $63.70. Pelnas
ant Tautiško Namo. .

Čia yra mažas būrelis vai
ku, lankančiu bažnytinę mo
kyklą po globa kun. Dragu- 
nevičiaus. Mokina du kleri- 
kai katekizmo. 3 rugp. mi
nėtos mokyklos naudai buvo 
surengtas piknikas, bet ma
žai kas ėjo, išskiriant vaiku 
tėvus. Mažai atjaučia mon- 
teliečiai tokiems dalykams, 
nes gerai žino, kad iš kleri- 
kališkų mokyklų apšvietos ir 
naudos nebus.

Jauna Mergaitė.
Binghamton, N. Y.

Rugpjūčio 4 d. buvo pra
kalbos, parengtos vietinės L. 
S. S. kuopos. Kalbėtojum 
buvo pakviestas A. C. Her- 
man~Purvis iš New Yorko. 
Jis kalbėjo dviejuose atve
juose, nurodinėdamas neti- 
kumą Suv. Valst. įstatymu ir 
žiaurumą valdžios, kuri vi
saip kankina darbininkus. 
Taipgi kalbėjo apie socijaliz- 
mą, kuris išvaduos darbinin
kus iš dabartinės vergijos ir 
išaiškino keletą klausimu, 
kuriuos užmetinėja socijalis- 
tams, nežinodami, arba norė
dami palaikyti šią netikusią 
tvarką, žmonės.

Trumpai kalbėjo vietinis 
drg. J. Bučinskas apie mote
rų tiesas ir deklamavo drg. 
A. Barzdžionis ir P. Vincku- 
niutė.

Publikos buvo suvirš šim
tas asmenų, kurie ramiai 
klausėsi ir kaip girdėt, likosi 
užganėdinti iš drg. Herman- 
Purvio prakalbos.

Auku padengimui lesu su
rinkta $6.00, už ką aukauto
jams ačiū, o taipgi ir kalbė
tojui.

Kalendorius.
Pėtnyčia, 9 rugpjūčio:

Father Thomas rengia pa
mokslą ant 18 d. rugpjūčio, 
kacįĮ^jr tie blozni cicilikai va
žiuos ant “Titanikučio”. 
therį aplankė arkaniolas 
brielius, tas pats, kuris
kaltai pradėjo panelę šven
čiausią. Gabrielius pastipri
no nevierno Thomo dūšią.
Subata, 10 rugp.:

Chicagos “Katalikas”
“Lietuva” renka aukas pa
statymui Japonu karaliui pa
minklo ant kapo. Ant pa
minklo bus parašas: “Lietu
viška tauta tau dėkavoja .už 
iškovojimą lietuviškos spau
dos ir pakorimą japončikų- 
cicilikų. Nuo tu bjaurybių 
męs negalime apsiginti.” 
Nedėlia, 11 rugp.:

Biblijos draugija panaiki
no peklą. Chicagos teisėjas 
panaikino patapą. Visi ku
nigėliai naikinte-naikina Die
vą. Viena tik laimė, kad li
kosi kolektos ir gaspadinės. 
Panedėlis, 12 rugp.:

Kun. Olšauskas, pirmeivis 
Leonas, daktarai Šliupas (ne 
Scrantono), Stonkus ir Alek
na išlydėjo Kauno guberna
torių į Vilnių. Jie padėka- 
vojo jam už uždarymą Vil
niaus “Aušros”, neleidimą 
steigti knygynu, sukimšimą 
kalėjiman nenuoramų ir Lie
tuvos rusinimą. Tuose dar
buose gubernatorius parodė 
lietuviams puikią širdį. Už 
gubernatoriaus dūšią visose 
Kauno bažnyčiose sukalbėta 
lietuviški poteriai.

Avinėlis Nekalčiausias.
Atvira gromata

Seserims Chicagos liet, klioštoriaus.

Mielos sesutės!
Pasaulį apliejo bedievybės 

tvanas. Jūs vienos, kaip tos 
baltosios lelijos, kyšote iš 
vandens, linguojate savo 
galvelėmis ir skandinate sa
vo geismus melsvoje bedug
nėje. Gaivinkite savo jaunas 
dūšeles, o Viešpats tegul 
jums šviečia. Amen.

Mano griešnas kūnas ne
gali plaukioti su baltaveidėm 
gulbelėm, nes cnatą savo pa- 
trotijau zbitkuose.

Bet neišpasakyti keliai 
Viešpaties, kuriais jis vedė 
Abraomą, Izaoką, Jokūbą. 
Per Panelės švenčiausios už
tarimą, aš misliu pereiti čys- 
čių per Rymo Katalikų Susi- 
vienyjimą. Tuomet aš būsiu 
baltas ir nekaltas balandėlis.

Taigi baltosios lelijos. Sa
vo šventomis maldomis, ra
šančiais ir karunkomis padė
kite man atvirsti. Jus • išgel
bėsite jauną dūšią ir aš bū
siu jūsų kapelionu. Užtikri
nu, kad tuomet neužsibaigs 
viešpaties sėkla, kurią nori 
išnaikinti tie bedieviški fran- 
cūzai.

Už apdūmojimą šio laiške
lio 300 dienų atlaidų ir du 
syk tiek linksmų nakčių.

Žyduks.
Užklausimai.

Męs Haverhillio linksmų 
merginų kliūbas paskutinia
me savo susirinkime nutarė
me užklausti gerb. prof. Be
vardžio sekančių klausimų:

1) Ar tas pats pentas ir 
veidams tinka, kuriuo penti
ną tvoras, sienas ir ratus?

2) Ar vyrai neperžengia 
šios šalies įstatymų, juokda
miesi iš nenusisekusio pento.

3) Ar gerai daro vyrai, ka
da patįs kozoje nakvoja, o 
mus keikia už bučiavimąsi 
ant gatvių?

Audra be lietaus.
(Lyg feljetonelis)

Apsiniaukęs dangus,
besiai sugulė iš visų pusių. 
Sužaibavo žaibai. Griaudė

griaustinis, lyg šimtas alka
nų bulių. Išsiveržė šimtai 
vulkanų. Užsėmė žemę pek
liškai karti lava. Lietaus ne
buvo. ♦ ♦*

Sukrutėjo raštininkų laibi 
pirštai; subraškėjo plieno kie
tos plunksnos. Nusitiesė juo
di šnėrai raidžių ant baltos 
popieros: “prostitucija mūsų 
laikraščiuose, vaidai, plunk
snos razbajus, geltona spau
da! Reik laikraštininkų suva
žiavimo”. * * *

Ir sušvilpė greitasis trūkis. 
Iš kamino išsiveržė kamuo
liai tirštų dūmų. Dardėjo 
sunkus ratai. Suvažiavo mū
sų laikraštininkai, literatai. 
Seni, jauni, net ir lytis gra
žioji. Tarė, bėdavojo, link
sminosi, susipažino. Bet laik
raštinį “vežimą” kitu keliu 
vežt paketino. Kasžin?...** *

‘ Diedukas Krilovas sakė: 
“gulbis, lydeka ir vėžys 
draugaut negali”. Viens kels 

viršų, antras trauks vande
nin, trečias spensis atgal. 
“Vežimas” kaip stovėjo, taip 
stovės. Ką dar mano mūsų 
tautiečiai, klerikalai ir ger
biamieji jauni literatai?

Jonas Rėdą.
Aukos.

—Ar tu girdėjai, Petrai, 
tad ir Lietuvių Mokslo Dr-ja 
siunčia pas mus savo kolek
torių?

— Po plynių! Juk kun. Tu
mas visam svietui apskelbė, 
cad Amerikos lietuviai pa- 
tvirkėliai ir pijokai. Ko jie 
nori nuo mūsų?

—Matai, Petrai, męs vis- 
viena pražuvę žmonės. Kas 
mums iš pinigų. Męs, anot 
švento Povylo, pabaltinti 
grabai.

—Ne, brolau. Atėjo lai
kas ir mums pakolektuoti po 
tėvynę. Palauk, tuoj para
šysiu į “Viltį”. Tegul pa
rinks aukų fondan paklydu
sio vaiko. X.

Telegramos.
(Pypkiy cibuky agentūros.)

Montello, Mass. Už dvie
jų metų bus parandavota šv. 
Roko bažnyčia, nes ligi to 
laiko suspės išmirti Marcin
konių dzūkai. Tinka teat
rams, mitingams. Nepraust- 
burniai tegul išsikeikia, nes 
paskui bus nevalia.

Omaha, Neb. “Vakarų 
Varpo” redaktoriai paklausė 
p. Sirvydo rodos ir nusisam
dę vyruką, kuris mokės ra
šyti. Lietuviškam redakto
riui daugiaus nieko nereikia, 
nei proto, nei apšvietimo. 
Reikia tik mokėti skaityti ir —— 
rašyti.

NAUJOS KNYGOS.
Visuotinoji Historija (saty

roj e). Parašė T(oks)... 
Š(ioks)... K (i toks)... prisiskai
tęs Teffi, Dymov’o ir Aver- 
čenko. Brooklyn, N. Y. 
“Vienybės Liet.” spauda ir 
lėšos. 1912 m.

Knyga gana sumaniai su
lietuvinta. Parašyta laisvoje 
dvasioje. Juokingoje formo
je duodama supratimas apie 
istorijos^ nuotikius. Kas su
sipažįsta su visuotinos istori
jos nuotikiais, tam ši kny 
bus geras pridečkas. Spau 
gera. Kalba taip-pat.

i įK ■j 
i

Viską girdėjęs.

Jėzaus Draugija
Pereitam numeryj “Laisvės” 
užbaigėm 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 mūšy kunigų pu
ses. “Jėzaus Draugija” turė
tu rastis kiekvieno darbi
ninko knygynėly^
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VIETINES ŽINIOS
11 rugpjūčio išplaukia eks

kursija draugijos, kuri rūpi
nasi šelpimu Sibiro kankiniu. 
Išplauks tuo pačiu laiveliu, 
kuriuo visuomet plaukia so- 
cijalistai, 9:30 vai. ryte. 
Jeigu kas nori gauti tikietu, 
kreipkitės į “Laisvės” redak
ciją. Tikietai tiktai 50 centu. 
Vertėtu palaikyti jauną dr- 
ją ir jos prakilnius tikslus.

18-gi rugpjūčio išplauks 
jau paskutinį kartą socijalis- 
tai ant to paties laivo.

Kiekvienas žmogus,
o ypatingai tas, kirtau jau pusės amžiaus su
laukė, turi saugotis jakny ir inkstų ligos. 
Priselinti prie tavęs ji gali, kada tu mažiau
siai jos lauki, o tąsyk tavo gyvenimas bus 
pilnas skausmų ir kančių ažuot linksmo ir 
vilties pilno stovio, kuriuomi sveiki žmones 
turėty gėrėtis.

Severos Vaistas Inkstams ir Jaknoms 
(SKVERA’S KIDNEY nrtQ LIVER REMEDY)

užves tave tint sveikatos ir laimes kelio. Jis 
užlaikys tų taip svarbių organų veiklumų 
sveiku ir suteiks tau dauginus naudos, negu 
koks kitas vaistas. Kaina 50c. ir $1.00

Vielų Sukryžiavimas — 
Nerviškumas.

Jauslus žmogaus kūno nervai yra lyg tikros 
telegrafinės vielos. Zinai kas atsitinka, ka
da vielos susirėplioja. Nervy suirimas yra 
priežastim nerviškumo, aršaus padėjimo, 
nemiegio, nuolatinio neramumo ir užsikarš- 
čiavimo stovio.

Severos Nervotonas
(SEVERA’S NERVOTON) 
atgaivina ir nuramina nervus, grąžina galė
jimų miegoti ir apsaugoja nuo praradimo 
sveikatos. Kaina $1.00

£
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LIETUVIŠKA

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 prisiysia per expresu.

Aptiekorius ir Savininkas

K. SIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

SO. OOSTOIN. MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

Męs savo sandeliuose užlaikome puikiausią

KENTUCKES DEGTINĘ
Pamėginkite ypatingai žemiau nurodytas:

Džinę ir Brandę.

MONOGRAM DEGTINE . kvorta 50c gorčius- $2.00
B „ . . • ♦ f 65c 9 9 2.60
LYME BEACH • » > 75c 9 9 2.50
EGG ROCK ,, . . • > 9 1.00 9 9 8.50
ROWES WHARF ,, • > 9 1.00 9 9 8.60
BOSTON LIGHT ,, . . • 9 9 1.00 9 9 3.50
SHOEMAN’S FAVORITE . 1.00 3.50
KEITH’S PRIDE • » » 1.25 > 9 4.60

Taipgi užlaikome Vynų

BURKE, GALLAGHER & CO.
396 ATLANT1C AVE., NI!'^MW!S BOSTON, MASS

Iš .valstijos kalėjimo palei
sta tūlas Langner, pagal gi
mimo vokietys, kuris atsė
dėjo jau 19 metu. Jisai buvo 
nuteistas ant sunkiųjų dar
bu iki gyvos galvos už užmu
šimą senos moteriškės. Da
bar jisai jau ant liuosybės, 
bet turi išvažiuoti iš šios ša
lies.

Gubernatorius Foss palei
do iš kalėjimo tūla A.Hoog- 
s’ą, kuris pavogė iš Beverly 
Saving Bank $10.000. Už 
taip didelę vagystę teismas 
buvo jį nuteisęs tik ant pu
santrų metu kalėjimo. Vie
nok Fossui pasirodė, kad ir 
tai perdaug ir Hoogs’ą jisai 
paleido iš kalėjimo.

6 rugpjūčio James Hors- 
fallio automobilius suvažinė
jo North Woburne penkiy 
metu mergaitę Rožytę Ro- 
mainę. Tai jau antras toksai 
atsitikimas su Horsfalliu. 
Lapkričio mėnesį pereitu me
tu jisai suvažinėjo 74 metu 
senutę ir tuomet Cambridge- 
iaus Superior Court nuteisė jį 
ant 6 mėnesiu kalėjimo už 
neatsargu važinėjimą. Kas 
bus jam dabar nežinia, bet 
jo cnaufeuris Mercier jau a- 
reštuotas.

Dėlei dvieju bonku su pie
nu žmogus susilaukė mirties. 
Tai atsitiko 7 rugpjūčio. Ita
las Guiseppe Parelli pavogė 
dvi bonkas su pienu iš veži
mo Benjamino Twaddle. Ta
sai vežimas prigulėjo Hood 
Milk Company. Pagriebęs 2 
bonkas italas leidosi tekinas 
bėgti, o Twaddele jį vytis. 
Vienok italas buvo skabesnis 
ir vežėjas vargiai būtu pasi
vijęs. Kaip tyčia ant kelio 
pasipainiojo tūlas Jermyn, 
kuris taip-pat pradėjo vytis 
bėgantį italą. Bet, matyda
mas, kad anas gali ištrūkti, 
paleido į jį kelis šuvius .Italas 
krito negyvas. Dabar Jer
myn suareštuotas ir kaltina
mas užmušėjystčje.

Tuodvi bonkos su pienu 
kaštavo 20 centu.

East Cambridge’iaus Su- 
Ssrior Courte užvesta prieš 

oston Eleyeted Co. 37 pro- 
vos, kuris išneša $320.000. 
Paprastai už kiekvieną provą 
reikalauja po 2.000 3.000 
dol. Elevated Co. kaltina ne 
tik už sužeidimą, bet ir už 
negražu streiklaužiu apsiėji
mą.

3.000

Vienatinis So. Bostone lie
tuvis šiaučius, kuris taiso če- 
verykus, uždeda robus ir šai- 
nina paprastomis dienomis ir 
nedėliomis. Darbą atlieka 
gerai ir pigiai. Taipgi užlai
ko cigarus ir cigaretus. Pra
šo atsilankyti. Antanas Aba- 
zorius, 207 C st. kamp. Sil
ver st., So. Bostone.

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

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

283 Broadway, So. Bostone.

Severos vaistus pardavinėja kiekvienas aptiekininkas. Neimk kitokiu. Jai 
tavasis aptiekininkas negalėtu ju gauti, rašyk tiesiog į mus. Kas rei

kalauja gydytojo patarimo, gauna jį nemokamai, parašęs į:

Mainantiems adresus.
Kurie norite permainyti “Laisves” 

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

Administracija.

DIDŽIAUSIAS
DARBININKŲ 
SĄVAITINIS 
laikraštis

‘KOVA”
LEIDŽIAMAS 
LIET. SOC. 
SĄJUNGOS 
AMERIKOJE

CEDAR RAPIDS 
MlOWA

Neliks Blakių!
Petras Bartkevičia turi to

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

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

P. BARTKEVIČIA
877 Cambridge St.,

E. Cambridge, Mass.

D •• v| Antano Vasiliausko, 
I dj 16 S KdU kuris pabėgo nuo teis
mo. Aš už jį uždėjau $400 kaucijos. 
Minėtas vyras yra 38 mėty senumo, 5 
pėdy 6 coliy angščio, balto veido, ma
žais nusileidusiais ūseliais, dėšinėj kak
tos pusėj turi didelę duobę; tokia pat ir 
už ausies yra. Kas jį suras arba duos 
man žinių, gaus $10 dovany.

Juozapas Kibartas,
3-rd st., So. Boston, Mass,

ant antro gyvenimo.
262

Pirmi jokiai!
Norwoodo Labdarystes Dr-ja rengia 

linksmus šokius su skrajojančia krasa ir 
puikia išlošimo dovana. Šokiai atsibus 
subatoj, 10 rugpjūčio (August) 1912 m., 
Conger Hall svetainėje, GOG Washington 
st., Norwood, Mass. Prasidės 6 val. 
vak. ir trauksis iki vėlai nakties.

Nuoširdžiai kviečia visus atsilankyti 
Labdarystės Dr-ja.

T IFTITVH K 0(161 moki $15JM) nr Liliui U Vi. $18.00 už ruimus So. 
Bostone ir dar turite bijot valkaty, 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. Į 
Bostonų galima nueit pėkščiam i 15 mi- 
nuty. Ateikite pas

H. FINSTEIN
13 Jordon Place, arti Sixth Street 

Cambridge, Mass.

Jieškotojams.
Šiuomi atkreipiame atydų gerbiamyjy 

“Laisves” skaitytojy, kad pajieškoji- 
mus giminiy ir draugu talpipam ant mė
ty 1 sykį dovanai. Už bizniškus pajieš- 
kojimus imam po 50c. už 1 vienų sykį ir 
1 dol. už 4 sykius. Neskaitytojams pa- 
jieškojimus dykai netalpinam.

Administracija.

Ei, Lietuviai!
Kuriems reikia maliavoti (paintyti) na
mai iš lauko ar iš vidurio, ar popiero- 
inis išlipinti ruimai ir t. t., kreipkitės 
pas lietuviškų painterį, nes atliekam 
darbų 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.
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Telephone So. Boston. 845 M F
DR. F. MATULAITIS |

4<>5 Broadway (£
SO. BOSTON, MASS. (O 

g 
Valandos: 5

Nuo 12-2 dienų ir nuo 7 9 vakare, g 
Nedėliomis iki 3 vai. po piet. fį 

e

Lietuviška KRIAUČKA
Gerbiamos Lietuvaitės, pranešu jums, 

kad ikišiol gyvenau ant D st., o dabar 
peršikūliau ant Broadway po No. 242į, 
ant antrų luby. 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.

Dr-stė Liet. Taut. Brol. Pašelpos vardu 
L,. K. Gedemino INo. I 
Ant Town of Lake, Chicago, 111.

ADMINISTRACIJA:
Prezidentas K. K. Strzyneckis, 

4602 So. Ashland Ave., Chicago, III.
Vice-Prez. St. Ragauskis, 

4G12 S. Wood st., Chicago, III.
I’rotokoly Rašt. A. A. Poška, 

4623 S. Marshfield Ave., Chicago, III.
Finansy Rašt. F. Yaugel,

4606 S. Paulina st., Chicago, 111.
Iždininkas A. J. Beržynskis,

4600 S. Paulinast., Chicago, Ill.
Organo užžiūrėtojas A. M. Barčius, 

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

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

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

“KOVOJ” rašoma apie viską teisybę ir drąsini skelbiama soeijalizmo 
idėja.

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

Prisiyskit savo adresą, o gausite vienų “Kovos” num. pažiūrėjimui 
DYKAI. Nuo naujy mėty “Kova” išeina tokia kaip “Keleivis”.
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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,
Farmtis, Storu*, 
vakortes ir pasiunčia pini
gus, apdraudžia gyvastį ir turtų; 
pripildo visokias blankas (aplika
cijas), pertlumočina Lietuviškų, 
Lenkiškų ir Rusiškų kalbų j Ang
liškų. Padaro ir užtvirtina Do- 
viernostis ir kitokius dokumen
tus. Taipgi galima dykai gauti 
adresy, kur parsiduoda arba pasi- 
randavoja deri Ruimai.

Kreipkitės pas

Lithuanian Agency
233 Broadway, So.Boston,Mass.

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

Skaitytojai, imkit 
dovanas!

Kuris iš “Laisvės” skaity
toju prikalbins “Laisvei” du 
nauju skaitytoju ir prisius 
mums 4dol.,tas gaus dovanu 
sekančias knygas: 
chavo 
bes”, 
šiai”, 
tės”,“ 
ženklus” ir “Vadovas keliau
jantiems į Ameriką ir iške
liaujantiems”. Pinigus sius
kit Money Orderiais šiuomi 
adresu:

gaunamos “Laisves” spaustuvėj.

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

LEKCIJOS APIE ATSKIRIMO
Ženklus........................................ir>c

MOKSLAS RANKAZlNYSTES 
arba kaip pažinti žmogaus ateitį 
ir praeitį pagal delno ruožus ir 
nago žydėjimų........................... 15c

MEILES KARŠTLIGE.................20c
VADOVAS keliaujantiems į Ame- 

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

JAS ANGLIŠKOS KALBOS... 25c
SOČI J A LI) EM O K R AT Ų PA Z V A L-

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

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

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

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

§ Akušerkas g---------- — - .......g
§ F. STROPIENE § 
§ Pabaigusi kursų Womans Medi- g cal College, Baltimore, Md. g

Pasekmingai atlieka savo dar- 
bų prie gimdymo, taipgi suteikia

q) visokias rodąs ir pageltą įvairio- * 
M se motery ligose. g

e) OI-FISAS RANDASI: (O
§' 30 W. Broadway Z m
g SO. BOSTON, MASS, g
o)Q)<c>Jtc)3«c)«tc)i*c)atc)<c)4c)<c)ate)at<0

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

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsių Lietuviškų—Lenkiškų Vaistų

“Censta-
Klioštoriaus Slapty- 
“Rėvoliucijos atbal- 

“Mokslas Rankažinys- 
Lekcijos apie atskirimo

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

Ką- nors užsisakydami visada ad- 
resuokittaip:

“LAISVE”
24’ Broadway, So. Boston, Mass.

Perkant žiūrėk, kad butų ta markė, 
o gausi telwInKai.

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

—-It

242 Broadway, So. Boston, Mass,

Pajieškau partnerio
Man yra reikalingas partneris prie če- 

veryky ir kitokių daiktų krautuves. 
Biznis jau nuo seniai išdirbtas ir galima 
daryt gerų pragyvenimų. Susidėjus 
dviem galima būtų biznį padidint. Atsi- 
šaukit į “Laisves” red., 242 Broadway, 
So. Boston, Mass.

Draugijos
ir Biznieriai!

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

“ Laisves

. DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA j OLSELISĮ
Vyno, Visokių Likierių, Degtines, Rusiškos “Monopolkos”, 

Sampano, Alaus, Bliaus ir visokių importuotų gėrimų.

Jei nori sveiky gėrymy ant Velyky, kurie tavo sveikatai nekenktų, tai 
ateik pas mus. Sykį pas mus atsilankęs, ateisi visada ir savo draugus 
atsiveši. Kurie negalit atsilankyti pas mus, tai reikalaukit per laiškus, 
o męs prisiysim orderius per expresu. Rašykite lietuviškai šiuo adresu:

WILLIAM ZAKON & CO.
21-23 Cross St., Boston, Mass.

Išeina kartą į mėnesį ir 
prekiuoja tik 50c metams.

“Lietuvių Žurnalas", yra 
tai savo rūšies laikraštis.

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

(■ i -I . ■ I _ » 1' V 1 k . i L. I v ’’

“Liaudies Dainos”
Dainų rinkinyje telpa ge

riausiu mūsų dainių eilės, bū
tent V. Kudirkos, P. Vaičai
čio, Jovaro, Strazdo, Seno 
Vinco, Smūtkelio ir kitu. 
Dainų rinkinin įeina ir revo
liucijos bei kovos dainos.

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

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

Todėl “Liaudies Dainas” 
privalo kiekvienas nusipirkti.
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“LAISVE”

242 Broadway, So. Boston, Mass.
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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.

i .<4- ‘-i 1 -ti'. v?:, 'te ■•-Vi

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

Konstitucijas, 
Knygas, Plakatus ir 
Visokius Darbus.

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

t ,, nuo Kirmėliy dėl suaugusiy
Vanduo nuo Akių Skaudėjimo - 
Ugniatraukis ... -
Skilvio Lašai - - -
Gyduolės užlaikymui Viduriavimo 

ir Kruvinosios
“Uicure” arba gydymas 

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

Galvos Skaudėiimo
Lašai nuo Danty Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir 

Prakaitavimo Kojy
Geležinis Sudrūtintojas Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaiky 
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippo - - !
Plaukų Apsaugotojas 
Muilas Plauku Saugotojas 
Milteliai nuo Kepenų 
Valytojas Plėmy Drabužiuose - 
Rožės Balsamas ... 
Kinder Balsamas 
Bobriaus Lašai
Švelnintojas ... -
Kraujo Valytojas - - - I
Nervų Ramintojas - - - :
Egzema arba Odos Uždegimas

pas Vaikus -
Groblevskio Pleisteris

(Kušta volo) -
Pamada Plaukams
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 
Gyduolės nuo Riemens

25c., 50c.

25c. 
50c.

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

Ypatingai atydų atkreipiam 
į draugijų darbus. Niekad 
nereikia duoti darbų j tokias 
spaustuvėlės, kurių darbinin
kai nemoka lietuviškos kalbos 
ir nepažįsta savo amato, nes 
ten tik sudarko darbų. Jeigu 
turit kokį spaudos darbų, tai 
siųskit jį mums šiuo adresu:

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

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

$1.00
25c.

Vengriškas Taisytojas Ubų
Inksty Vaistas (mažesnė) 
nksty Vaistas (didesnė) 
Akines Dulkelės
Gydymas nuo uždegimo Danty arba 

abelnai Skausmo ir Škorbuto $1.25abelnai Skausmo ir Škorbuto 
Gyduoles ir Mostis nuo Parky

ir Niežy -
Gyd. ir Moptis nuo Dedervinės 
Gyduolės nuo Paslaptingos Ligos

$2.00
$2.00

$50

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip
gi privalo užlaikyti visada mūšy puikias 
Lietuviškas gyduoles savo Storuose ant 
pardavimo, kad musy tautiečiai reika
laudami, galėtu pas savo štorniką nusi
pirkti ir nereikalautų išduoti pinigus 
dovanai kokiems nors apgavikams tose 
apielinkėse. Štornikai, rašykite parei
kalaudami gyduoliy, nes iš to geras už
darbis, ir parduokite mūšy tyras Lietu
viškas Gyouoles, kurias męs gvarantuo- 
jame. Rašykite šiuo antrašu:

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

į;' -į'"

LIETUV1ŠKAI-LENKIŠK AI-RUSIŠK AS

DAKTARAS
Vienatinis mys tau- .
tos Medicinos Profe- 
norius Massachusetts ’ ,'A 4
steite. Jau arti 18 't >
mėty, kaip aš pasek- s „ Jii ' 
m ingai gydau ir at- ( 
lieku operacijas. Tė- .•
myk!!! Neik jieškot 
manę į aptiekų ant -
kampo po mano ofisu, bet lipk vienais 
trepais augštyn iš num. 7 Parmenter St. 
Durys mano ofiso nuteptos baltai, o vir
bui jų ant lentos didelėm raidėm parašy
ta “l.enkiškas Daktaras”. Gffiso va 
landos: nuo 9 iki 11 ryto, nuo 1 iki 2 po 
piet ir nuo 6 iki 9 vai. vakare.

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

Telephone Richmond 1967-R.

J. R. TUIINIUA
Užlaikėm didelę

Krautuvę
Deimantų, Laikrodžių Waltham Ir 
Elgin, ir Šliublnių Žiedų. Užlaikom 
keliaujančius agentus ir orderius pai
mam ir pristatėm į namus. Užlaikom 
taipgi Didelę Sankrovą DRAPANŲ:Vy- 
rams Siutus, Overkotus ir Marškinius.

Duodam ant barge ir ant išmokesčio.

822 Washington Street 
BOSTON, MASS.

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

F. S. Šimanskis.

HARU1«OIN (iATVISW 

DISPENS ARE 
Jau ’.() nu tu iuki įstehtiitH*.

229 Harrison Avenue
Arti Broadway. BOS ION, MASS.

Patarimai DYKAI! 
šlokioinlH dienomis atidaryta nuo O IRI 8 
vai. vnkare. šventadieninis nuolOryte 

iki 1 1>O |>l< t.
Gydome visokias ligas Vyry, Mo
tery ir Vaiku ir taisome DANTIS.

Ateidamas atsinešk Aj apgarsliilnu).
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it doesn't pay t’o neglect 
your Health lagBO&s

Ar atėjai kada namo drebėdamas, sn 
skaudančia galva, krūtinėje diegimais sope < 

gale gerklės ir gulėjai kėlės savaites!

Dr. Richter’io

PAIN-EXPELLERO1
tas ištikimas fonas naminis vaistas duns 
pagall»i| ir prašalįs ilgą vargą .p igu
lll’iai

! vaiumtse turėk bonknfę. 
apvynioti apie 

;ipl irktise.
•/•olų vaistu ir

It

,'t ,IH ER A C.O., 215 Pearl St., New York. ’ 
i<i>-rUo i*a:<« y«x earns Hoo viJund aukieUlimo. 25c. lr SOa
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