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uždraudęs laisvę žodžio ir 
susirinkimų. Vienok augš- 
čiausis teismas jo tą uždrau- ____
. • X — T* • X — Į Nauji atidengimai provoka-1 
jį atsakomybėn. Jisai turės cjj„
stot prieš augščiausį teismą . .
31 spalio. Rusijos valdžia, susivie-

nyjus su Francijos valdžia, 
Vyskupas uždėjo karčiamą. turėjo įkūrus slaptosios po- 

Cleveland, Ohio. Laikraš- ]icij0S skyrių Paryžiuje dėl 
čiai praneša, kad vyskupas kontroliavimo emigrantų 
Samuel Fallows prie vienos iai§kų. Kuomet 1910 m. 
iš didžiųjų gatvių Chicagoj Bureevas atidengė du di- 
atidarė karčiamą dėl darbi- džiausiu provokatorių — A- 
ninkų. zefą jr Gartiną, tuomet par-
Prczidento rinkimai Mexi- Ramento narys drg. Žorre- 

koj. sas apie tai užklausė Fran-
Mexico, 26 spalio. Mexikoj cijos ministerijos, kodėl ji 

atsibuvo prezidento rinki- laiko tą slaptąjį Rusijos biu- 
mai. Nei vienas kandidatas rQ- Tuomet ministeris Kle- 
negavo užtektinai balsu, kad manso atėjo į parlamentą ir 
likti prezidentu. Huerto in- pranešė, jog tas skyrius esąs 
trigos išsipildė ir jis lieka Jau panaikintas. Bet štai 
prezidentu be jokių rinki- dabar vėl praneša Bureevas, 
mu. " jog yra suorganizuotas slap-

... ................. . tosios policijos biuras Pary- 
Isnnkti mainienų virsinin- žiuje, po vadovyste Veisma- 

m i. i?’............ i- n0> kuris jau buvo kelis sy-
Shamokin,1 a., 23_spalio, kius teistas už įvairius pra- 

Ketunohktoj metinėj m ai- sikaltimus ir kad tą biurą 
niei“Uį konferencijoj liko aP- slaptai užlaiko Francijos 
skelbta, jog. prezidentu .9 vaĮ(Įžia, ir tas biuras po se- 
distnkto Suvienytų Valstijų novej užsiima kontroliavimu 
mainų darbininkų liko i?: emigrantų laiškų.
rinktas James Mattews is Toliaus Bureevas prane- 
Shenandoah, I a., autni kar- ga, įad pasikėsinimai ant 
tu. Jis gavo 10,o64 balsus, gyVasties admirolo Dubaso- 
kjtas kaa(}alutas Ihomas vo apuc|u sykiu buvo daromi
Butter 4,338. . revoliucijonierių, kuriuos

• $1^aio.vlrsl?in?Saį< ! <0 ls" siuntė žinomas provokato- 
rinkta Strambo is Mahanoy rįus Azefas. Toliaus Burce- 

—- yice-prezidentu; Ja- vas pasakoja apie vieną tei- 
mes J. McAndrew ir Losust smo klaidą apie išplėšimą 
p.aP sekretorium ir izdi- o(Įesoje banko. Bureevas 

mnku- praneša, jog eksproprijaci-
I Užmušta 2 mainicriai. ja buvo padaryta provoka- 

Walsenburg, Colo., 24 spa- toriaus Dafanidi, kuris tar- 
lio. — Tarp angliakasyklų navo slaptojoj policijoj laike 

jęew sargų ir mainierių ištiko eksproprijacijos. Po ekspro-

Be priežiūros kaliniai.
Albany, N. Y. — Kalėjimo 

vyriausybė sumanė daryti 
bandymus, ar galima leisti 
vienus kalinius, be jokios 
priežiūros, į darbą. Pirmą 
bandymą darė mėnuo tam 
atgal, kuris pilnai pavyko. 
Čiela partija areštantų buvo 
išsiųsta į svetimą netolimą 
miesčiuką į darbą be jokių 
prižiūrėtojų. Areštantai nu
važiavo traukiniu į tą mies
čiuką, išdirbo visą dieną ir 
vakare vėl visi atvažiavo į 
kalėjimą. 20 spalio į tą pa
tį miesčiuką vėl buvo išsių
sta kita partija areštdntų be 
jokios priežiūros. Išdirbę 
visą dieną, areštantai vėl 
visi sugrįžo atgal.
Siunčia atgal immigrantus.

New York. — Praėjusią 
savaitę iš čia viena diena bu
vo išsiųsta atgal 175 “negei
stini” dėl šios šalies immi- 
grantai. Juos deportavo dėl 
įvairių priežasčių: vieni tu
rėjo neišgydomas ligas, ne- 
kurios moterįs, neturėda
mos vyrų, atvažiavo su dide
lėm šeimynom arba mažais 
kūdikiais ir tt. žodžiu, dėl 
jų visų buvo uždarytos durįs 
“laisvosios-šalies.”

Jiems labai rūpi!
Pastaruoju laiku mūsų 

dvasiniai taip smarkiai pra
dėjo rūpinties socijalizmu, 
kad net pradeda imti abejo
nė, ar tik nepaliks greitu lai
ku ir jie socijalizmo pasekė
jais.

Šiomis dienomis x^™ > _v. . , , . _
Yorke buvo dvasiniu konfe- musis> hada vesta streiklau- pnjacijos Dafamdi perdavė 
rencija kurioje dalyvavo žius prie .darb.°-. Mūšyje kri- vienai ypatai bankines po- 
daug “radikalu ” Jie svars- maipieriab du sužeisti pieras, kurias liepė perduo
to svarbius dabartinių dienų PayoTn£ab 0 v^enas long- ti. revoliucijonieriui Rogals- 
gyvenimo klausimus, tarp vaL .... . pį1?1:. Tu°m tarpu, kad pa
kurtų, suprantama, vienas Kaip pigiai pragyventi. slėpti pėdsakas tikrųjų eks- 
iš svarbiausių — tai socija- Pittsburg, 25 spalio. Vie- proprijatorių,, Azefas nuro- 
lizmas. Konferencija išrin- nas Philadelphijos gerada- d® valdžiai Rogalskį, pas 
ko tam tikrą komisiją, kuri rys S. S. Marvin čia pasakė, kurį surasta bankinės popie- 
turės nuodugniai susipažinti kad žmonės perdaug gerai ros> kaipo liudijanti doku- 
su socijalizmo idėja ir ant valgo, už tai jiems pragyve- męnta\ dalyvavimo ekspro- 
sekančios, 1916 metais, kon- nimas taip brangiai atsiei- PrlJaciJ°L Rogalskis tapo 
ferencijos turės išduoti na. Jis sako, kad darbiniu- pasmerktas mintin ir pakar- 
smulkų raportą. kai dabartinėse s. mlygose ^as^ # ..

Na, o jeigu betyrinėdami lengvai pragyventų ir šutau- . ai ^aiP Rusijos val
tie komisijonieriai ims ir pa- pintų pinigo, jei srėbtų pū- dzi«a klostuoja prasikalti- 
sidarys socijalizmo pasekė- trą su pienu. Pagal jo nuo-11 . - '' " 7. T
jais — kas tada bus?... J 1 ’

Ar atpigs mėsa?
Muitai ant valgomų pro

duktų nuimti. Iš Argentinos 
pradeda gabenti mėsą ir 
daugelis laukia atpigimo jos. 
Bet- ar atpigs ji ? Anaiptol! 
Mėsos trustas nesnaudžia; 
jis užpirko visą laivų liniją, 
kurt eina iš Argentinos į čia 
ir padarė su Argentinos mė
sininkais sutartį, kurie nie
kam daugiau neparduos mė
sos, kaip tik jiems. Jau ant 
laivų visi šaltieji sandeliai 
užimti trusto ant 15 mene-kl-ldjkiaifiirha 
šių. Jeigu Argentinos atski-| ,Js,1J_ma? "u“ Kldl J*1’ ,a' 
ri mėsininkai norėtų atsiųsti 
į čia mėsos, tai jie turi pir
miau siųsti į Londoną, i 
Londono jau čia. < 
drąsiai sakyti, kad tas pats Į didelė ekspliozija, 
bus ir su kitais produktais, žuvo 263 angliakasiai, 
Taigi, ar muitai bus nuimti, pasisekė išgelbėti. Išgelbė- |įaUg \)igiau 
ar užkelti, dėl darbininko tieji buvo baisiai suvargę51 
vis tas pats bus. Kainas ke- nuo ekspliozijos ir apsvaigę I kia per^^Šan^Francisco ir^A- 
lia ir mažina ne muitai, bet nuo nuodingų gazų. rz~”'

• _ -Imus> — geriau, negu musų
monę, "tas valgis ° yra svei- Ponai protestus prieš socija- 
kas, stiprus ir gana pigus, hstus.

Tai kaip ponai milijonie- Sukilimas monarchistų. 
riai moka muilinti mums Lizbona> Portugalija. Per- 
a . • t , eitoj savaitėj daugely Por-
Kiek dirba moterų ir vaikų? tugalijos miestų monarchis-

Vieno rasojo tilpo San tai padarė viešą sukilimą 
Francisco laikraštyj “Star” prieš respubliką. Vienok 
ilgas straipsnis, kuriame jis visur juos pasisekė nura- 
pažymi, jog Suvienytose minti. Lizbonoj monarchis- 
Valstijose dirba devyni mili- tai užpuolė ant kalėjimo, no- 
jonai moterų ir vaikų už ke- rodami iš ten paliuosuoti sa- 
turis dol. ant savaitės, o kaip vo draugus. Po kelių valan- 
kada, dar ir už mažiau. dų mūšio, policija ir kariu- 

Nenuostabu, kad tiek menė juos išvaikė. < 
daug yra bedarbių, jei mo- r •• • 1- - - - - Japonija ir Panamos kana-

I las
Į Didelė nelaimė kasyklose. Japonijos kapitalistai de- 

- .v .. Uawson, N. Mex., 23 spa- L|a Įabaį didelę svarbą ant 
o is ko. Netoli nuo čia Stag atidengimo Panamos kana- 

Gahma Į Canyon kasy^ Jie tikisi, kad, atiden-
........ .auno(Jn gus kanalą, partraukimas 

”, 9//1prekių iš Amerikos atsieis
... Dabar visas

. -................... H.1/}?,! I Prekes i® Amerikos jie trau-
. . , - - , ’. .Ka!P | merikos gelžkeliai labai

trustai ir nuo tų viešpačių visur betvarke, taip ir čia brangiai lupa nuo jų už per- 
viskas priguli. buvo. Po ekspliozijai tiktai vegjma.

. . . į keturias valandas sutaisė
Seattle o teisėjas atsistaty- mašineriia kuri pučia tvra Kariški prisirengimai įtrau- 

Ji Austriją į skolą.
Laike Balkanų karės Au

strija smarkiai ginklavosi. 
Ji tikėjosi pasinaudoti Bal
kanų tautų nesutikimais, 

statydinti. Jisai pats pama-1 tyro oro negali gyventi | Vienok politika taip nukry-

darbininkiškų laikraščių ir 
įnešti skundai socijaldemo- 
kratų frakcijai Dūmon, kad

Vikiiečin “noozii i” i ji pakeltų tą klausimą apie Valsuecių poc.p. persekiojimą darbimnkis-
Viename is darbininkiškų ^os SpaU(j0S. 

laikraščių, valstietis, vietoj 
korespondencijos, atsiuntė Už išžaginimą 70 mergai- 
sekantį piešinėlį eilėse: čių, gavo 5 metus areš-

“Mokyklas naikina, karče- tanių rotosna. 
mas stato gimtinėj šalelėj. Vienas Lodziaus fabri- 
Aludės, monopoliai plėtoja- kantas už išžaginimą 70 
si, pakol pelnas degtinėlėj! nesuaugusių mergaičių bu- 
Kur tik nepažvelgsi, eik, ne- vo nuteistas penkiems me- 
suklysi: aludė ir karčiama tams areštantų rotosna. Jis 
stovi ir šypsosi, svečių lauk- su teismo nuosprendžiu ne
darna. Apiplėšti mūsų žmo- sutiko ir padavė senatan 
neliai! Aplinkiniai kaime- apeliaciją, bet dabar senu
liai, traukia į mūsų miestelį, tas teismo nuosprendį už- 
veža savo skatikėlį — vieni | tvirtino, 
iš vargo prageria* iš kitų už 
mokesčius atima, bet visi 
valdžiai kišeniun eina.”

“Patarimas bedarbiams.”
Varšavos gubernatorius I ta visos brangenybės. Vagįs I gcTpolicijon ir išdavė juos, 

išleido aplinkraštį, kuriuo nepagauti. _ Septyni apgavikai areštuo-
įsako visiems pavietų virši- Mat, nežiūri, kad ir diev- ta, bet kunigas neareštuo- 
ninkams paskelbti, kad iš namis... tas.
piiežasties padidinimo Vo- par ap«e ]\ias|<vos streiką. . ^a’ ar neSera k(>mPanija 
kietijoj kanumenes, trūksta , 7.. ir ar negeras biznis?
ten darbininku Dabar sustojo daug di-

Ar tik nemano gubernatoT'08?1^Vr, ™?ŽeSn^jų „ PabaU<!a rykštėmis- _
rius siųsti Vokietijon darbi- tuvni lr fab>’lkU- Beveik yi- šiomis dienomis, pirmi- 
ninkuq? Bet nežiūrint i tni sose spaustuvėse darbinm- ninkaujant gubernatoriui 
kad Vokietiioi k-u-inmenė kai Paskelbė vienos dienos Veriovkinui, įvyko Vilniaus lYclVl V UIxlVLl |U I lYcll 1U.I11V.11V j j 1 • •vi , • • —i*
padidinta, darbo biuras pra- Protestuodami pries gubernijos tarybos posėdis,
neša, jog Vokietijoj labai dar*)ininky Imkrascių ^uzdn-1 kuriame buvo svarstomas 
daug randasi bedarbių. Tai- Tiržvma ir
gi, ar tik nebus gubemato- į norėdami ’ 

Irius apsirikęs. Kuomet Vo-Luo’-aut streikuojantiems 
kiętija padidino kariumenę, tranlJvaju darbininkams. Su- 

fe,1 /"T/ f k Z. .darb;nl,n-; streikavo taip-pat ir guber- 
kų, bet feldfebelių todėl Ljjos t M ». 
vertėtų pačiam gubernato- kį tlįbQt išeig «viedomo. 
riui su savo viršininkais va- gtf Moskov’skago Gradona- 
Z1UOU' I čalstva” ir dar gal “Moskov-

Dvasinis tėvelis — šnipas. | skija Viedomosti.”
Gardino dvasinis tėvelis Buvo mėginama sutaisyti 

apsiėmė prižiūrėti visų at- manifestaciją, bet policija 
važiuojančių į šį miestą ir, išvaikė darbininkus, 
pagal savo nuožiūrą, apie Tramvajų streikas dar vis 
neištikimus pranešti polici- tebesitęsia. Vaikščioja ko
jai. Dabar jie su pristavu kia penkiosdešimtis vagonų, 
suvienyjo dangišką valdžią Juos valdo mokiniai kandi- 
su policijos nuovadu ir gana datai tarnybon ir dar kaž- 
gerai gyvena. kokie žmonės. Miesto val-
» , 1 dyba nusprendė visai su-

Raudonas vyskupas. stabdyti tramvajus, nes tie, 
•j Iaikfasciai Prai\esa kurie dabar pakeičia streiki- 
įdomų ir labai retą atsitiki- njnįus pij0 darbininkų pa
maniusi! dienose. Q,'iežos

Dvinske į vieną privatinių Iversko sodne buvo didelė 
mergaičių gimnaziją, uz-1 manifestacija, kurioje daly- 
I"— 4 * 1 i —— ** s!^e" .vavo daugiau, kaip 1,000
nes, atsilankė naujai pribu- (ial-bininkų. Darbininkų mi- 

I vęs pravoslavų vyskupas njos puvo susirinkusios ties
1 ries atei- puškįno paminklu. Policija, 
virsinmke vedama antstolio, užkirto

mam į karę. |
Dabar, kada prisiėjo iš

mokėti didesnes valstybines 
išlaidas, kasa pasirodė tuš
čia. Tokiu būdu Austrija 
priversta vėl užtraukti pas- , 
kolą ant kelių šimtų milijo- ■ 
nų. , •
Didelė išeivystė iš Berlyno.

Berlyno gyventojų skai
čius pastaruoju laiku nesidi- 
dina, bet mažėja. Per pas- i 
kutinius 6 mėnesius apleido 
miestą suvirš 10,000 gyven
tojų.

žydai bėga.
Londono laikraščiai pra

neša, kad daugybė žydų bė
ga iš pietų Rusijos užsienin. 
Jie bijo, kad juodašimčiai 
neįtaisytų skerdynių. Ypač 
daug jų bėga Amerikon. 
Taipgi nemažai persikelia 
apsigyventi Rumunijon ir 
Bulgarijon.

Tamsi šalis.
Lizbona, Portugalija, 21 

i spalio. Pagal paskutinį vi
sos šalies gyventojų surašą, 
pasirodo, jog trįs ketvirtda- 
liai Portugalijos gyventojų 
nemoka nei skaityti, nei ra
šyti. Išviso yra 5,960,056 
gyventojai: 2,828,691 vyras 
ir 3,131,365 moterįs/'
Lizbonos skaitlius gyvento

jų siekia į 435,359.
Sufragistės degina gelžkelio 

stotis.
Birmingham, Anglija, 25 

spalio. — Paskutiniu laiku 
sufragistės sumanė deginti 
gelžkelio stotis, nes pama
te, jog daužyti langus, de
ginti laiškus, tai mažos “ne- 
cnatnastys.” Taip jau su- 
degintaNorthfield ir Hagley 
stotįs, kurių blėdis siekia 
apie $25,000. Apie degėsius 
rasta sufragisčių literatū
ros.

Lizbone karės teismas. |
Iš Madrido praneša, jog 

24 spalio antru kartu Lizbo
ne, Portugalijoj, sukilo mo- j 
narchistai, kada būrįs stu
dentų pradėjo daužyti val
diškų namų langus. Prie jų 
prisidėjo ir kiti Manuelio 
palaikytojai. Policija turė
jo daug darbo, pakol išvaikė 
pakvaišėlius. Sukilėlių va
dą ir 15 jo pasekėjų arešta
vo. Lizbone apšauktas karės 
teismas ir uždarytas monar- 
chistų laikraštis.

Caro brolis nenori trono.
Londonas, 25 spalio. Ru

sijos caro brolis Mikalojus 
dvi savaitės atgal atvažiavo 
į Angliją apsigyventi. Jis, 
mat, apsivedė su mergina ne 
karališkos giminės, užtai 
liko ištremtas iš Rusijos, o 
popui, kuris juos suženijo, 
atimta tiesos. Pirmiau jis 
gyveno Francijoj,Lbet da
bar pasisamdė Anglijoj 

I Knebworth pilį ir laimingai 
gyvena. Jis visiškai atsisa
kė nuo užėmimo trono, jei 
tas būt reikalinga.
Perdaug panašus į kaizerį.

Berlynas, 24 spalio. — Po
licija prisakė vieno teatro 
aktoriui, kad jis nesigremi- 
ruotų taip panašiai, kaip 
kaizeris Vilius išrodo, nes 
tas, girdi, “išnevožija” jo 
majestotą.

Na, tai ir štuka, jei dabar 
atsirastų Berlyne kitas tokis 
panašus į Vilių, tai policija 
ir areštuoja, ir uždraudžia 
pasirodyti ant gatvės.

Mirė lenkų mokslininkas.
Lvove mirė seniausias len

kų mokslininkas Antanas 
| Maleckis, žinomas lenkų

Norėjo pasipelnyti.
Švenčionys, Viln. gub. — 

Kaip praneša rusų laikraš
čiai, vietinis katalikų kuni
gas, norėdamas pasipelnyti, 
susigiminiavo su apgavikais 
ir nusipirko pas juos už 13 
tūkstančių rublių neteisingų 
pinigų. Suprantama, kuo
met yra giminystėje su to
kiomis ypatomis, tai vieni 
kitiems ir užsitiki. Taipgi ir 
kunigėlis užsitikėjo savo 
draugams, pirmiau užmokė
jo pinigus ir jau laukė at- 
siunčiant neteisingų pinigų. 

. _ . .Bet... vieton pinigų, gavo
Apvogė dieynamį. geležies šmotą. Dvasiškas 

Jaroslavl. — Čia tapo ap- tėvelis taip perpyko ant sa- 
vogta viena iš žymiausių vo draugų, kad, užmiršęs, 
pravoslavų bažnyčių. Išneš- jog ir jis yra toks pat, nubė-

p rof esi j onališkų są- įstatymo sumanymas apie 
paga- padidinimą pabaudos už 

išreikšti | chuliganiškus darbus. Su
sirinkimas pripažino, kad 
reikia padidinti pabaudą už 
chuliganiškus pasielgimus, o 
taip pat reikalinga esą prie
du įvesti ir pabauda rykštė
mis — ligi 50 rykščių.

Juk didžiausiais chuliga
nais yra mūsų krašto valdi
ninkai. Taigi pirmiausia 
jiems reiktų atskaityti po 50

Šiltine.
Paskutiniu laiku Kaune 

platinasi labai šiltinė; nėra 
dienos, kad kas nesusirgtų.

Darbininkai pabrango.
Lauko darbininkai pa

brango ir Vilniaus gub. Da
bar rudenį mokama čia vy
rui 1 rub. dienai, o moterims 
taip-pat dienai už bulvių ka
simą 60 kap.

žemaitė — rusų kalboj.
Rusų žurnalas “Sovrie- 

miennik” N9 š. m. padėjo 
dviejų Žemaitės vaizdelių 
vertimus: “Ties užverta lan
gine” ir “Kunigo naudą vel
nias gaudo”. Vertė A. Bulo
tienė, gavusi, kaip rašo 
“L. Ž.”, iš minėtojo žurnalo 
redakcijos atsakymą, kad 
tuodu jos vertimėliu esančiu 
šio žurnalo numerio pagra
žinimu. Prieš Žemaitės vaiz
delius padėta dar trumpa A. 
Bulotos parašytoji Žemaitės 
raštų charakteristika.

Baisi audra.
Gruzdžiai, Šiaulių apskr. 

šeštadienį, 20 rugsėjo, apie 
8 vai. vakaro pro Gruzdžius, 
o ypač pro Bučiūnų sodžių, 
perėjo baisi audra. Griaudė 
ir žaibavo be paliovos, o le
dai krito sunkumo svaro ir 
didesni. Keno dar buvo ant 
lauko javų, iškūlė ir tiesiog 
sumaišė su žeme. Soduose 
ledai ne tik kad sudaužė 
obuolius į skiltis, bet nudau
žė ir obelų šakas. Laukuose 
po audros randama užmuštų 
kiškių, kurapkų ir kitokių 
paukštelių.
Tokios baisios ir nepapras

tos audros nebeatmena ir 
“žilagalviai” seneliai.

Dabar tamsūnėliai pasa
koja, kad tai dievas nubau
dęs už žmonių ištvirkimą ir 
tam panašiai, o kunigėliai 
suvers visą bėdą ant cicilikų 
ir “bedievių.

Panteleimonas. 
nant vyskupui, 
gimnazijos sušaukė visas I manifestantams kėlią?“’Vie- 
mokines į krūvą ir liepė pra-1 
sišalinti žydelkėlėm, ’ 
buvo 70 nuošimčių. Vos tik I 
spėjo vyskupas įeiti į akto- 
vą salę ir, pamatęs mažai 
mergaičių, .tuojaus suprato, 
kame dalykas ir tarė:

“Gėda sėti į taip jaunas, 
dar morališkai nesustiprėju
sias, kūdikių sielas tautų 
skirtingumą. Prieš dievą 
visi vaikai lygus ir jeigu jū
sų auklėjimo kūdikių tokia 
sistema kasdieninė, tai aš 
raustu už jus. Pasakykite 
mokinėms -žydelkėlėms, kad 
aš jas kviečiu į salę pasimel
sti prieš dievą.”

Na, ir ką dabar pasakys 
apie tai patriotai? Ar tik su 
pagelba Puriškevičiaus neiš
vys “raudonąjį” vyskupą!...

Krata ir areštai.
Peterburgo slaptoji polici

ja padarė kratą bute L. Vik- 
torovo ir atrado daug soc.- 
dem. literatūros, C 
kas buto areštuotas.

Susirinkimai.
Iš priežasties uždengimo 

darbininkiškų laikraščių, 
Peterburge daugely vietų

- . . nas iš minios pribėgo prie 
kurių I anstolio ir sudavė du kartu.

Didelis policijos būrys minią 
išsklaidė. Daugelį suėmė.

Sulyg fabrikų ir dirbtuvių 
apskaitymo, išviso 52 įstai
gose, streikavo 14,180 darbi
ninkų.
Kirkizai perėjo rusų sieną.

Kirejevo kirkizai — 400 
žmonių — su 100,000 galvi
jų, perėjo rusų sieną į rytų 
šiaurę nuo Koš-Agačo ir už
ėmė Rusijos kitataučių že
mes.

Irgi “vagįs.”
Ryga. — Čia viename pač- 

tos vagone rasta labai daug 
atplėštų laiškų. Pasirodė, 
kad tą darbą atliko žandarų 
valdyba.

Taigi, kurie rašo į Rusiją 
laiškus, visuomet turi atsi
minti, kad jų laiškai gali pa
pulti į žandarmerijos ran- 

Savinin-1 kas, todėl ir rašyme turi bū
ti atsargesni, kad neįklam
pinus tų ypatų, kuriom rašo
mi laiškai.

Kratos spaustuvėse.
Odesa. — Čia padaryta la- 

„a™ wk, vjxw vzxv, .......... ........_______ __jt___ v _______ / ______ ___ - buvodaromi darbininkų su-1 bai daug kratų spaustuvėse,
te, kad jau pertoli nuvažia-1 trumpiausios valandėlės, o Ipo, kad jai nieko neteko. Be- įkalbos gramatikos autorius. Isirinkimai apsvarstyti tą da- Areštuotas vieno laikraščio 

........  * “* * * .................................... 1 * • • 1,1 j . lyką. Nutarta' aktyviškai redaktorius ir visa profesi- 
dalyvauti dėl palaikymo jonalinės sąjungos valdyba.

dino- I orą į kasyklas. Jei dėl atsar-
Seattle, Wash. Didžiau- gurno būtų buvus kita maši- 

sias soči j alistų priešas, tei- na po ranka, tai tiek daug 
sėjas J. Humphries, paga- gyvasčių nebūtų žuvę. Jau 
liaus priverstas buvo atsi- tas žinoma, jog žmogus be

vo su nežmonišku socijalistų čia juos troškino net ketu- reikalo tik seilę rijo ir išdėjo Pastaraisiais laikais jis stu- 
“ “ “* * * ' ' tiek daug pingų prisiruoš!- dijavo ir lietuvių kalbą.persekiojimu. Jisai net buvo I rias valandas.
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LAISVE

SPAUDOS BALSAI
Balsas vieno Lietuvos darbi

ninkų vadovo apie tau
tos namus.

“Pirmyn” patalpino ilgą 
V. Kapsuko straipsnį, ku
riame autorius kritikuoja 
kaip Lietuvos, taip ir Ame
rikos socijalistų poziciją 
tautos namų reikale. Vie
ton tautos namų idėjos, au
torius stato “darbininkų na
mo” idėją, kurios įkūnijimu 
turėtų rūpinties visų tų tau
tų darbininkai, kurie gyve
na Lietuvos rybose.

Kaip jau sakėme, nenori
me paversti “Laisvę” išimti
nai gvildenimui to klausimo. 
Nuo to nukenčia mūsų kas
dieniniai reikalai, kuriems 
paskui laikrašty vietos nelie
ka. Veikiausia, drg. Kapsu
ko straipsnį perspausdins 
“Kova” ir tuomet ten kitaip 
mananti galės duoti savo at
sakymą. Išdiskusuoti klau
simas būtinai reikia, bet ne
galima, kad tuos pačius 
straipsnius išspausdintų visi 
laikraščiai, nes kontingen
tas skaitytojų mūsų soc. lai
kraščių maž-daug vienodas.

Męs kviečiame kiekvieną 
darbininką atydžiai perskai
tyti drg. V. Kapsuko straip
snį.

Mūsų nuomone, drg. Kap
suko pamatinė klaida yra 
tame, kad jisai prieš stato 
tautos namų idėją darbinin
kų namo idėjai. Argi tie so- 
cijalistai, kurie remia tau
tos namų idėją, būtų prie
šingi darbininkų namo idė
jai? Niekados. Kada prak
tiškai bus pakeltas tasai 
klausimas, męs pirmutiniai 
visom savo išgalėm remsime 
tą sumanymą.

Bet ligišiol to nebuvo ir ne 
mums, amerikiečiams, iš
puola pirmutiniams tuo rū
pintis. Tai jau darbas mūsų 
draugų Lietuvoj. Būtų bu
vę keista, jeigu atvažiavus 
Mokslo draugijos delega
tams į Ameriką su praktiš
kai pradėtu sumanymu, męs 
būtume pradėję kalbėti apie 
naują sumanymą, apie ką 
mūsų draugai Lietuvoj visai 
neužsiminė. Todėl mums ir 
išpuola svarstyti konkretiš- 
kas, praktiškai pradėtas vy
kinti tautos namų sumany
mas. Ir męs visi pažiūrėjo
me į tą sumanymą iš to at
žvilgio, ar jisai naudingas 
darbininkams ir ar jis, įsikū- 
nyjęs gyvenime, bus kultū
ros žydiniu ?

Priėjome prie išvedimo, 
kad ligišiol ta įstaiga nėra 
atžagareiviška ir jog.tokiose 
įstaigose socijalistai daly
vauja. Męs remiame ne 
vien socijalistų darbą, bet 
ir visuomet rūpinamės pa
laikymu pirmeiviškų įstai
gų, kad jas neužplūstų juo- 

• dos gaujos.
Bendras darbas nėra bai

dyklė, tik nereikia tame dar
be susilieti su priešingais 
gaivalais, bet ve^ti savo lini
ją. Taip ir elgtasi Mokslo 
Draugijoje.

Draugas Kapsukas patsai 
nurodo į visokius Rusijos 
suvažiavimus, kuriuose da
lyvauja žmonės įvairių pa
žiūrų. Argi mūsų draugai 
atsisakė ten dalyvauti? Ne. 
Atbulai. Jie dalyvavo bend
rame darbe, turėdami savo 
skirtingus tikslus. Argi ne
dalyvavo socijalistai Vil
niaus Seime 1905 metais, 
nors tai buvo visų Lietuvos 
klesų seimas? Dalyvavo, 
kad padaryti didesnę įtek
mę savo pakraipoj, patrauk
ti žmones prie revoliucijos. 
Tuo tikslu męs dalyvaujame 
seimuose, pirmeiviškose 
draugijose, unijose. Tuo, o 
ne kitu tikslu, męs remiam 
ir dalyvavimą tautos name.

Pagaliaus, savo straipsnio 
pabaigoj drg. Kapsukas pri
eina prie to paties išvedimo, 
kaip ir męs, jog galime nau- 
doties tautos namais, ir rū- 

• pinties ten tokią tvarką už
vesti, kuri duotų maximum 
naudos darbininkų klesai, 
rūpintis prašalinti iš ten 
tautų neapykantos skelbi
mą. Mums rodosi, kad taip 
ir elgtasi.' Jeigu męs užboi- 

; kotuotume ' tą įstaigą, tai

juk nuo to blogosios ypaty
bės nesumažės, bet padidės, 
kas- bus labai nenaudinga 
darbininkų klesai.

Lietuvių tautos idealai, y- 
ra lietuvių didžiumos idea
lai. Ligišiol jie nebuvo atža- 
gareiviški. Darbininkų par
tija turi užvis daugiausia 
teisės kalbėti tautos vardu.

Drg. V. K. patsai pripažį
sta, kad kunigai nelabai pri
jaučiu tautos namams. Šiuo- 
mi laiku jų pozicija truputį 
mainosi. Jie įgyja vilties už
viešpatauti tautos namuose. 
Argi naudinga darbinin
kų klesai suteikti kunigams 
dar vieną naują poziciją? 
Mums rodosi, kad ne. Todėl 
męs ir varome be jokių kom
promisų kovą ant žūt-būt su 
ciniška klerikalų agitacija ir 
gėdinam tuos pirmeiviškes- 
nius žmones, kurie eina su 
jais.

Draugas Kapsukas mato, 
kad nei “Laisvė”, nei kuris 
kitas soc. laikraštis neužsi
krėtė liga patriotiškų šūka
vimų ir neužmiršo apie tas 
politiškas sąlygas, kuriose 
randasi šiandien Lietuva. 
Mums neišėjo iš galvos nei 
revoliucija, nei kaliniai, nei 
LS-DP. Bet, atvažiavus į 
Ameriką LMD. delegatams, 
ir išdėsčius jiems savo pie
nus, kurie pradėta vykinti 
gyveniman, męs ryžomės 
paremti jų sumanymą, pa
darydami tam tikras pasar
gas. Juk darbininkų namo 
pieno ant rankų męs neturė
jome, ir męs, amerikiečiai, 
jo padaryti negalim.

Baisios torturos.
Jau daug kartų rašėme 

apie tas baisenybes, kurios 
dedasi Rusijos kalėjimuose. 
Bet vis nauji, vk baisesni 
kalinių kankinimai priver
čia mus dar kartą apie tai 
prabilti. Kruvinoji caro 
va’džia nenori, kad bent vie
nas iš politiškų kalinių ap
leistų katorgą gyvas. Jeigu 
kurių kankinių sveikatos ir 
gyvasties negali pakirsti 
drėgni ir tamsus kalėjimų 
urvai ir sunkus geležiniai 
pančiai, tai ant tų valdžia 
užsiundo savo budelius, ku
rie, kaip draskantieji žvė- 
rįs, pralieja nekaltą mūsų 
draugų kraują ir pribaigia 
jų gyvastis.

Štai prieš mumis guli nu
meris rusų mėnesinio laik
raščio “Russkoje Bogat- 
stvo”. Jame telpa sujudi
nantis draugo Vaitinskio 
straipsnis, kuriame aprašo
ma, kas dėjosi viename Ru
sijos kalėjime po nenusise
kusiam kalinių sukilimui. 
Tuojaus pradėta į juos šau
dyti ir daugybė užmušta ir 
sužeista. Atvažiavęs gu
bernatorius, padėkavojo pri
žiūrėtojams už kalinių nu
malšinimą, davė jiems kelis 
rublius ant degtinės ir pri
sakė sukilėlius nubausti.

Ant rytojaus prasidėjo 
torturos. Autorius, sėdėda
mas ligonbučio celėj, girdė
jo, kaip girti prižiūrėtojai 
išėjo daryti kalinių “patikri
nimą.” Štai jie įėjo į pirmu
tinę celę... Pasidarė tylu... 
Tik štai už kelių sekundų 
laiko pasigirdo spardymas, 
mušimas, kalinio rėkimas, 
paskui mirtinas dejavimas... 
ir vėl tyla...

Budeliai, žvėriškai juok
damiesi, įėjo į kitą celę. 
Tuojaus pasigirdo garsus, 
širdį perveriantis balsas: 
“Gelbėkit, žudo!”... Bet... už- 
rėžimas, antras... ir balso 
negirdėti. Tik po kiekvieno 
kirčio girdisi nuolatos at
kartojanti budelio žodžiai:

—Rėk dabar, tu, svoloč! 
Rėk!

Ir taip prižiūrėtojai ėjo iš 
celės į celę, kankindami ka
torginius; iš visų pusių gir
dėjosi šauksmai ir dejavi
mai. Iš vienos celės pasigir
do gana stiprus, autoriui 
pažįstamas balsas:

—žmogžudžiai, užmuš
kite mane, bet nekankinki
te...

—Tylėk, svoloč! Aš iš jūs 
visų šuns mėsą padarysiu,— 
pratarė kalėjimo užveizda 
Volchovas.

Štai prižiūrėtojai artinasi

prie ligonbučio celių. Auto
rių apipylė šaltas prakaitas.

—Nejaugi ir ligonius kan
kins? — pratarė pats sau.

Atsidarė durįs ir pirmuti
nis įeina budelių perdėlinis 
Volchovas. Jo akįs žibėjo, 
kaip vilko, rankos buvo ap
taškytos krauju. Buvo tai]) 
girtas, kad vos tik laikėsi 
ant kojų. Pervedė visus aki
mis ir tuojaus priėjo prie 
Borisovo.

—Imkit šitą, — tarė Vol
kovas, rodydamas pirštu į 
Borisovą.

Borisovas ramiai stovėjo 
prie savo lovos. Buvo visas 
išbalęs, panašus į numirėlį.

Vienas iš žiauriausiųjų 
sargų Leščiovas su visu 
smarkumu kirto Borisovui 
per veidą. Ant nelaimingo
jo veido pasirodė kraujas. 
Vienok jis nuo kirčio nesuri
ko, netgi nesudejavo, tiktai 
ramiai užklausė:

—Už ką?
—Tylėk, svoloč! — suriko 

Volchovas ir, atsisukęs į 
sargus, tarė:

—Duokit jam!
Leščiovas ir kiti du sargai 

partrenkė Borisovą ant že
mės ir pradėjo spardyti į 
burną, į pilvą ir t. p. Pats 
Volchovas, išsitraukęs iš ki- 
šeniaus revolverį, pradėjo 
juomi mušti nelaimingąjį 
Borisovą per galvą. Kada 
auka gulėjo paplūdusi krau
juose ir jau nesijudino, tai 
Volchovas užkamandavo:

—Gana bus jam. Pasodin
kite jį į karcerį. ,

Sargai, nugriebę nelai
mingąjį už kojų, it kokį gy
vulį, išvilko į koridorių...

Drg. Voitinskis rašo, kad 
tokios baisios torturos tame 
kalėjime atsikartodavo labai 
tankiai. Daugumas kalinių 
po tokio baisaus nukankini
mo iš ligonbučio daugiau ne
sugrįždavo. Kiti gi, kurių 
galvos buvo labai sudaužy
tos, nors ir pagydavo, bet 
tankiai palikdavo sumišu
siais.

Jokie kalinių skundai ne
buvo išklausomi. Labai tan
kiai už pasiskundimą dar la
biau juos nuplakdavo.

Tai taip žūsta mūsų drau
gai po valdžia Rusijos kruvi
nojo caro.

Ir už tokius tai darbus lie
tuvių atstovai, p. Yčas ir ku
nigas Laukaitis, vardan vi
sos Lietuvos išreiškė tam 
budeliui padėką, pirkdami 
dovanas ir bučiuodami ran
kas!

Ką bažnyčia skaito 
ideališka valstybe?

(Pabaiga.)
Kaip buvo aiškinta kitoj 

Leono XIII enciklikoj, birž. 
20, 1888 m., žmonių savyval- 
clos doktrina neišvengtinai 
veda prie minių viešpatavi
mo, nes jeigu valstybės au
toritetas paeina iš minios ir 
jeigu vien tik pavienių ir vi
suomenes protas vadovauja 
visuose viešuose dalykuose, 
tuomet visa galybė galutinai 
priguli žmonių miniai ir 
žmonių didžiuma sprendžia; 
kas yra teisybė ir kas parei
ga. Bet tas už vis labiausiai 
nepatinka bažnyčiai, todėl 
minėta enciklika ir sako, jog 
tas priešinga tikram protui 
ir dieviškiems prisakymams, 
nes sulyg tų prisakymų, pats 
dievas tegalįs nuspręsti per 
savo bažnyčią (tai yra per 
popiežių, kaipo tos bažny
čios galvą), kas yra teisė, o 
kas pareiga. Taigi, kur 
žmonių valia viešpatauja, 
tenai negali būti nei kalbos 
apie “dievo valią.” Tą žmo
nių valią ir savyvaldą nieki- 
,nanti bažnyčios doktrina 
kuoaiškiausiai išreikšta se
kančiose, 1 lapkr., 1885 m., 
aplinkraščio eilutėse:

“Pasiremiant žmonių sa
vy valdos principu, draugija 
pripažįsta valdžią, tik, kai
po žmonių valios išreiškė ją. 
Žmonės autokratiškai skai
tosi patįs savo vyriausiais 
valdonais ir patįs išrenka 
savo agentus, kuriems pa
veda valdyti, ne taip, kad 
tai būtų jiems (agentams) 
prigulinti teisė, bet vien,kai
po atstovams, kurie turi 
žmonių įsakymus pildyti ir 
veikti žmonių vardu, Ka-

dangi tenai visai nesirūpina
ma apie dievo įstatymus, lyg 
ir dievo visai nebūtų arba 
lyg jis, neturėtų jokių ryšių 
su žmonių draugija, o žmo
nės neturėtų jokių link jo 
pareigų, tai tokia valdžia 
semia savo pradžią, galybę 
ir autoritetą iš kitur, o ne 
nuo dievo. Aišku, kad taip 
su tvarkyto j draugijoj valdo 
nekas kitas, tiktai minia. 
Ir kadangi sakoma, jog visa 
galybė ir teisybė priklauso 
žmonėms, tai išeina, jog to
kia draugija visai nesiskaito 
su dievu ir todėl nepripažįs
ta religijos, nesistengia jie- 
škoti vienatinės tikros reli
gijos, negerbia tikrąją reli
giją labiau už kitas netikras 
ir nesistengia tos religijos 
palaikyti. Priešingai, ji 
skelbia, kad visos religijos 
lygios tol, kol jos neužgau
na valstybės. Todėl tokioje 
valstybėje kiekviena ypata 
gali protauti apie religiją, 
kaip nori, gali tikėti, kaip jai 
patinka, arba, gali visai ne
tikėti. Neišvengtinas to vi
so rezultatas yra aiškus: są
žinė pasiliuosuoja nuo visų 
suturinčių įstatų, kiekvie
nam paliekama liuosa valia 
ar dievą garbinti, ar ne; at
siveria nepaprasta minties 
liuosybė ir pasileidimas.”

Bet gana jau apie tą 
“augščiausią ideališką vals
tybę”; paduotųjų ištraukų 
pilnai užtenka jos gražumo 
išreiškimui. Ji reikalauja 
aklo pasidavimo visogalin- 
gai kunigijai. Ji draudžia 
menkinusį individuališką 
protavimą ir ypatišką valią. 
Ji atima brangiausi žmo
gaus turtą, tą,' kas stato jį 
augščiausiu visų kitų esybių, 
laisvę minties, sąžinės, 
spaudos ir mokslo —vien pa
lieka paklusnybę ir atsidavi
mą. Kiekvienas turi aklai 
atsisakyti nuo savo įsitikri- 
nimų ir tik pildyti popie
žiaus prisakymus ir paliepi
mus. Pagal tokios katali
kiškos doktrinos įsteigtą 
“krikščioniškoji valstybė” 
būtų baisiausia vergijos val
stybe, baisesnė, negu kalėji
mai. Betgi partija, ku
ri, sulyg kardinolo Jacobini 
žodžių, yra vien tik katali
kišku popiežiškos bažnyčios 
atstovu, drįsta savo spaudo
je kalbėti apie ateities soci- 
jalizmo vergiją. Socijaliz- 
mas mat, kad užtikrinti pro
gą kiekvienam pilnai iš
vystyti savo prigimties 
jiegas, geidžia panai
kinti kapitalistišką iš
naudojimą ir pavergi
mą vieno žmogaus kitam, ir 
visas gyvenimo reikmenis 
padaryti visuomenės savas
čių. Taip atvirai ir drąsiai 
meluodami, tie popiežiaus 
vergai, matomai, tikisi, jog 
paprasti katajikiškų laikraš
čių skaitytojai, iš vienos pu
sės, nepažįsta savo bažny
čios politiškų doktrinų, o iš 
kitos pusės, taip yra protiš
kai užguiti nuolatiniu kuni
gijos clarbavimusi, jog visai 
nieko nesupranta apie teore- 
tiškus politikos klausimus. 
Bet jie labai apsirinka, — ir 
patįs tamsiausi jų palaikyto
jai vis aiškiau mato jų dvi- 
linkliežuviavimą ir neilgai 
jau duosis save mulkinti. 
(Iš “N. Y. C.”) J. Stropus.

Kaip augalai gaudo paukš
čiukus del gyvačių.

Gamtininkas Gutbert 
Kristje, laike savo kelionės 
po Ungandą, patėmijo įdo
mų dalyką, kaip augalai pa
gelbsti gyvatėms pasigauti 
sau maisto.

Gutbertui Kristje reika
linga buvo papildyti savo ko
lekciją dviejų rūšių gyvačių, 
vadinamų viper, ir tuom tik
slu, jis, su vietiniu gyven
toju, iškeliavo girion. Gy
vatės buvo be vargo atras
tos pagal augalą vadinamą 
“Pisonia aculeata”, kuris 
buvo aplipęs daugybe vaisių. 
Jeigu kas nors dasilipsto tų 
vaisių, ypatingai šiurkštus 
daiktas, tai bematant pri
limpa. Maži paukšteliai, 
prisiartinę ir dasilytėję tų 
vaįsių; tiesiai pakliūva į kil
pas. Tokiu būdu tie paukš
teliai palieka pigiu maistu 
gyvačių, kurios tam tyčia 
laukia pasislėpę. R—s.

V. Paukštys.*

Aiškinimas sapnų.
(Teorija Zigmundo Freido.)

(Tąsa.)
Čia sapnas ir suvienyjo visas tris y pa

tas: kollegą R., dėdę ir metasi ruda didelė 
barzda į akis — tai kandidatas N., kuris ne
šiojo rudą, didelę barzdą.

Šis sapnas vadinasi paslėptu, neaiškiu, 
vienok jame taipgi po ištyrimo apsireiškia, 
kad visgi ne kas kitas, kaip tik žmogaus no
ras.

Pakol męs prieisime prie platesnio aiš
kinimo paslaptingų sapnų, tai tuom tarpu 
dar vieną pavyzdį paimsime.

Atėjo viena moteris pas Froidą ir štai 
kokį sapną pasakė:

“Aš noriu pagaminti dėl svečių vaka
rienę, bet savo namuose nieko neturiu, iš
skiriant rūkytos mėsos. Aš noriu eiti ir nu
sipirkti ką nors, bet prisimenu, kad nedėl- 
dienis ir kad visos krautuvės uždaros. Aš 
skambinu per telefoną pas vieną krautuv- 
ninką, bet telefonas pagedęs. Aš esu pri
versta atsisakyti nuo pagaminimo dėl sve
čių vakarienės.”

Tai medega dėl tyrinėjimo sapno.
Jos vyras, pardavėjas mėsos, neseniai 

jai pasakė, jog jis labai pasidarė riebus ir 
pradės nuo to gydyties. Jis anksti kels, da- 
ris gimnastiką, daug vaikščios ir niekuomet 
nieko nekvies ant vakarienės. Prieš sapną, 
ji nuėjo pas savo draugę, ant kurios spėjo, 
jog jos vyras turi artimus ryšius su ja. Pa- 
galiaus, draugė buvo labai liesa, o jos vyrui 
patikdavo riebios. Ta draugė pasakė: “Ka
da gi jūs mus pakviesite ant vakarienės, nes 
jūs labai gerai pavaišinate?”

Ir štai ką, atsakė Freidas tai moteriai:
“Tas sapnas reiškia tą patį, jeigu jūs 

būtumėt tuojaus pamisliję: beabejonės, aš 
tave pakviesiu, kad atpenėti ir kad paskui 
dar labiau galėtum patikti mano vyrui! Jau 
geriau aš visai negaminsiu vakarienes. — 
Tokiu būdu, jums ir sako sapnas, kad jūs 
negalite gaminti vakarienės.” Tas sapnas 
ir atgaivina moters norą neruošti vakarie
nę, kad neatpenėti savo draugę, ir kad ji 
nepatiktų jos vyrui. Vienok čia reikia pa
stebėti, kuomet ji kalbėjosi su savo drauge, 
tai gal ir neturėjo omenyj tos minties, kad 
visai nenori matyti pas save ant vakarienės 
savo draugę, vienok tas jos noras vis gi bu
vo gilumoj sielos ir jis sapne apsireiškė la
bai neaiškioj formoj.

Iš virš paminėtų sapnų ir abelnai iš su
augusių žmonių sapnų, Freidas daro tokį 
išvedimą:

“Sapnas perstato savy slaptą apreišką 
(pavergtą, išstumtą) žmogaus noro.”* * *

Sapnų veikime Freidas mato dvi šrio- 
vės: susispietimą ir išsisklaidymą. Susi- 
spietimas — tai toks būdas, kad žmogus 
sapne mato daug visokių ypatų, bet aiškiai 
jų nesupranta, nepažįsta.

“Sapnai, — sako Freidas, — yra menki, 
silpni, palyginus su turtingumu žmogaus 
minčių.”

Męs taipgi jau matėm, kaip trumpi bu
vo tie sapnai/ apie kuriuos męs augščiau 
kalbėjom ir kaip ilgas ir turtingas jų aiški
nimas. Tokiu būdu mums prisieina kiekvie
ną sapną suprasti ne pagal jo trumpą turi
nį, bet pagal visas aplinkybes, iš kurių tas 
sapnas užgimė.

Išsisklaidžiusioji sapnai, pagal Freido, 
tai tie, kurie visai neparodo tų ypatų, apie 
kurias eina dalykas, arba, teisingiau pasa
kius, apie kurias žmogus sapnuoja. Pavyz
džiui, moteris nori sutaisyti vakarienę, bet 
jai atsiranda daug įvairių kliūčių: namuo
se nieko neturi, telefonas sugedęs, krautu
vės uždarytos ir tt. Šis sapnas eina apie jos 
vyrą ir apie jos draugę, kuriuos ji nužiūri 
artimuose susinešimuose, bet sapne jų visai 
nėra; ji mato visai ką kitą, vienok tas sap
nas, pavestas analizui, rišasi su tom dviem 
ypatom. Tokį sapnų procesą Freidas ir va
dina išsklaidytu. Rezultatai tokio sapno 
yra išk-ųfeipymas minčių, kurios užima arba 
kuriomis užinteresuotas žmogus.

Dabar męs prieiname prie svarbiausios 
dalies teorijos sapnų atidengimo ir suprati
mo apie jų paėjimą. Todėl męs turėsime tru
putį atsitraukti nuo temos, kad geriau su
pratus dalykų stovį.

Žmogaus sielos gyvybėj Freidas randa 
dvi jiegas bei sferas: sferą supratimo ir 
sferą nesupratimo. Sferoj nesupratimo 
randasi tie patįs norai, kuomet jie buvo ka
da-tai išvyti iš sferos supratimo, prispausti 
kokios nors jiegos, noro, daug stipresnio, 
prigulinčio supratimo sferai. Nors ta sfe
ra tapo išvyta iš supratimo, vienok ji nėra 
numirus, ji laukia progos, ir kuomet tik jai 
pasitaiko proga — stengiasi vėl į žmogaus 
sielą sugrįžti. Bet sugrįžti jai kenkia koks- 
tai sargas, stovintis prie durų supratimo. 
Tas sargas ir yra daug stipresnis komplek
sas norų, kuris griežtai priešingas su no
rais nesupratimo sferos. Tokiu būdu, su
pratimo ir nesupratimo sferos — yra du ko
vojančiu priešu tarp savęs. Noras iš sferos 
nesupratimo galima prilyginti prie ištrem
to prasikaltėlio, kuris viešai negali sugrįžti 
į tą vietą, iš kurios jis yra ištreitntas. Bet 
męs žinom, kad prasikaltėlis gali permainy
ti savo išvaizdą, užsimauti ličiną ir sugrįž
ti atgal, ypač tuomet, kuomet sargyba yra 
persilpna. Pasirodo, kad tą patį daro ir 
noras, išvytas iš supratimo. Kuomet žmo-

(Toliau bus.)

Z. AUHKSA.

Moterų padėjimas ir lytiškas 
klausimas Evangelijoj bei 

apaštalų raštuose.
(Tąsa.)

Kitur pakakdavo vien to, kad tėvas 
naujai užgimusį pakeltų ligi savo krūtinės, 
kaipo nuduodamas, jog jis savo vaiką mai
tina savo, krūtimis. Toks paprotys, pade- 
kim, buvo pas rymiečius, o gal ir pas žy
dus. Bent Jėzui užgimus panaši ceremoni
ja turėjo atsibūti. Apie ją tai]) skaitome: 
“O kada atėjo Jėzui nuvalymo dienos, Moi- 
žės įstatymų užbriežtos, atnešė jį į Jeruzo- 
limą, kad Viešpačiui perstatyti, kaip nuro
dyta Viešpaties įstatymuose — kiekvienas 
vyriškos lyties kūdikis, išėjęs iš iščiaus, bū
tų Viešpačiui paskirtas... Tuomet buvo Je- 
ruzolime žmogus, vardu Šimas. Jis buvo 
teisingas ir dievobaimingas vyras, laukian
tis Izraeliaus suraminimo... Ir kada gimdy
tojai atnešė kūdikį Jėzų, kad išpildyti su 
juo įstatymišką apeigą, jis paėmė jį ant ran
kų, palaimino dievą ir tarė”... (Luk. II.) 
Čia matom, kaip tėvo priedermes — pripa
žinti užgimusį vaiką savu — atlieka jau tre
čioji ypata.

Mūsų dvasiškija mėgsta pirmeiviams, 
socijalistams ir bedieviams išmetinėti, būk 
tie ardo arba bent stengiasi suardyti “šven
tą” šeimyną. Kaip atsinešė prie “šventos” 
šeimynos mūsų dabartinių veidmainingų 
“skapų” pirmtakūnai, augščiau matėm. 
Bet tiems pirmtakūnams nepakakdavo agi
tuoti prieš naujų šeimynų susidarymą; ’ jie 
vietomis stengėsi ardyti ir jau susidariusias 
šeimynas. Kristus mokino: “...aš atėjau 
perskirti sūnų su tėvu jo, ir dukterį su mo
tina jos... Kas labiau myli tėvą arba moti
ną, negu inane, nevertas manęs; ir kas la
biau myli sūnų arba dukterį, negu mane, 
nevertas manęs.” (Mat. X. 35—37.) O tai]) 
Kristus sakė, nes jis atėjo suteikti ne san
taiką, bet kardą, t. y. susikirtimus (Mat. X. 
34.) Kitoj vietoj Kristus stato reikalavi
mus, kad pasekėjai pamestų savo “namus, 
arba brolius, arba seseris, arba tėvą, arba 
motiną, arba žmoną, arba vaikus, arba že
mę”, nes padariusieji taip dėl jo ir evangeli
jos, gaus už tai “šimtą kart daugiau namų, 
ir brolių, ir seserų, ir tėvų, ir motinų (o 
žmonos taip ir praleistos!), ir vaikų, ir že
mės”, ir tai bus gale, kada ateis amžinas 
gyvenimas (Mork. X. 29—30). Tokius rei
kalavimus ir pageidavimus galėjo statyti jo
kiu būdu ne šeimynos šventumo palaikyto
jas! Tai šeimynos ardytojaus geismai, kad 
tik daugiau savo šalininkų surinkti. Tiesa, 
prieš evangelijos autorius matom reakciją 
apaštalų laiškuose, kur patariama dėl tikė
jimo skirtumų neardyti šeimynos ryšių.

Dabar dar galima keliatą žodžių pasa
kyti, kaip žiūrėjo pirmi krikščionįs į susi- 
pačiavusių atsiskyrimą, į vestuvinio susi
jungimo suardymą. Jiems Kristus pasa
kęs: “Pasakyta yra, jog jeigu kas atsiskirs 
mm žmonos savo, teduoda jai atsiskyrimo 
paliūdyjftną.” Prie to dar priduria: “O aš 
sakau jums, kas atsiskiria nuo žmonos sa
vo, išėmus svetimpatystės kaltes, tas duo
da jai galę prie paleistuvystės; ir kas apsi
ves su atsiskyrėle, tas svetimoteriaus’” 
(Mat. V. 31—32). Reikia žinoti, jog kuopi
nėms šeimynoms beįrant, tvarkėsi porinė 
šeimyna, prie kurios, bent iš pradžių, susi- 
pačiavimo suardymas buvo gana lengvas. 
Bet vyriškiams viršų beimant, atsiskyri
mas buvo vis labiau varžomas. Pagalinus, 
dalykai priėjo prie to, jog atsiskyrti galėjo 
tik vyras ir tai tik tuomet, kada bus įstaty
mų permatytos priežastys. Kristus, kaip 
matome, paliko tik vieną priežastį — žmo
nos “paleistuvavimą.” čia vėl matom lyčių 
nelygybę: tik vyras turi teisę pamesti savo 
žmoną, jei toji prieš jį, kaipo patiną, nusi- 
dės. Vyrui, matomai, galima paleistuvau
ti, žmonai gi tuomet prisieina vien tylėti, 
kaip krikščionystės vadai paliepia, nes jai 
pridera visame kame savo vyro klausyti. 
Augščiau paduotoj ištraukoj, vyriškis, at- 
siskyrusis nuo žmonos, kaltas tik tame, kad 
buvusiai savo žmonai tuom pat duos progą 
paleistuvauti. Kitoj vietoj jau šiek-tiek aš
triau vyriškius suima... “Moižė tik dėl jūs 
piktširdystės leido jums nuo savo žmonų at
siskirti; o seniau to nebuvo (čia lenda yla iš 
maišo; taip galėjo sakyti ne dievas, bet tik 
žmogus, nes seniau atsiskyrimas buvo daug 
plačiau vartojamas — dievui priderėtų tai 
žinoti! — o taip vadinamieji Moižės įstaty
mai vien suvaržė juos, ypač tame, kad mo
ters nustojo savo senpbinių teisių); bet aš 
sakau jums: kas atsiskirs nuo žmonos savo 
ne dėl jos paleistuvystės ir apsives su kita, 
tas paleistuvaus”... (Mat. XIX. 8—9.)

(Toliau bus.)
PAJŪRYJ.
(Lyg ir sekimas).

Prie jūros kranto stoviu aš, 
Klausaus — kaip ji dejuoj’;
Kaip banga bangą stumia, neš’ 
Ant kranto — jį skalnoj’...
Atsiminimai širdį slėg— >
Dalužė nemeili...
Sparnuotos mintįs toli bėg’, 
Krint ašara gaili...
Turėjau mielą širdį sau, 
Vienos minties draugus,— 
Kur dąrtės jie?! Kassyk labiau 
Gaudz jūros aids baisus...

Klajūnas.
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Kaip jau visiems yra žino
ma, pastaruoju laiku atža- 
gareiviški tautininkai su 
klerikalais per savo spaudą 
protestuoja prieš socijalis- 
tiškus laikraščius “Laisvę” 
ir “Kovą” ir ragina lietuviš
ką visuomenę kuodaugiau- 
sia padėti savo parašų po 
tuo jų sufabrikuotu protes
tu. Tas protestas, kaip ir 
kituose tautiškai-klerikališ- 
kuose laikraščiuose, taip ir 
SLA. organe “Tėvynėj” li
ko atspausdintas, turbūt su 
tuo tikslu, kad geriaus para
ginti SLA. narius padėti sa
vo pavardes po juo.

Aš nesistebiu, kad kleri
kalai, atžagareiviški tauti
ninkai ir kiti tamsus žmone- 
liai padeda savo vardus po 
tuo niekam nevertu protes
tu, nes jie visados savo vi
sas spėkas taiko atremti 
prieš socijalistišką judėji
mą, bet įdomus dalykas y- 
ra tame, kad ir pirmeiviškos 
neutrališkos organizacijos 
SLA. tūli nariai sutinka su 
tuo atžagareivišku tautinin
kų sufabrikuotu protestu.

Nors daugybė SLA. narių 
ir nesutinka su tuo tautiškų 
klerikalų humbugišku pro
testu prieš darbininkiškus 
laikraščius “Laisvę” ir “Ko
vą” ir netik kad nepadeda 
savo vardų po juo, bet sta
čiai čielos kuopos ir atskiri 
nariai protestuoja prieš jį ir 
prieš “Tėvynės” redakciją 
už patalpinimą SLA. organe 
“Tėvynėj” tokio negeistino 
protesto, — bet visgi atsi
randa iš mūsų tarpo ir to
kių, kurie padeda savo var
dą po tuo niekam nevertu ir 
darbininkiškus laikraščius 
niekinančiu ir šmeižiančiu 
protestu.

Žiūrint į tokį tūlų SLA. 
narių pasielgimą, noroms- 
-neroms kįla klausimas: — 
prieš ką jūs dabar protes
tuojate ? Ar prieš tuos laik
raščius, kurie su pasišventi
mu gina jūsų reikalus? Ku
rie netiktai niekuomet ne
kenkė SLA., bet visada prie
lankiai atsiliepė apie jį ir, 
atsitikus reikalui, su pasi
šventimu gynė jo reikalus. 
Taip, 1912 m., kada SLA. 
per tūlas ypatas buvo pradė
tos daryti visokios kliūtįs, 
tada ta pati “Laisvė”, prieš 
kurią jūs dabar protestuoja
te, nepasigailėjo savo špaltų 
SLAz reikalų apgynimui ir 
pati uoliai gynė. Tos pačios 
“Laisvės” leidėjai nesidrio- 
vėjo ginti SLA. reikalus ir 
per LSS. organą “Kovą” ir, 
reikalui priėjus, net ir į vie
šus debatus stojo su ypa- 
toms, manančioms kenkti 
SLA., ko dar ikišiol nepada
rė neivienas SLA. seniausis 
šulas. Ir vis tai darė SLA. 
reikalų apgynimo dėlei, nors 
jie, kiek man yra žinoma, 
nieko bendro su SLA. ir ne
turėjo, bet jo reikalus uo
liai gynė. O dabar tūli S.L. 
A. nariai, turbūt, atsidėka- 
vodami “Laisvei” už jo£ pa
sidarbavimą SLA. labo dė
lei, padeda savo vardą po 
tuo bjauriu, tą laikraštį 
šmeižiančiu, tautininkų ir 
klerikalų sufabrikuotu pro
testu.

Draugai SLA. nariai! Pa
galvokite tiktai gerai: ar 
jūs atsakančiai pasielgiate, 
padėdami savo vardus po 
tuo bjauriu prieš darbinin
kiškus laikraščius protestu? 
Argi tiek tiktai tie laikraš
čiai, kurie darbavosi ir dar
buojasi SLA. labo dėlei, nuo 
mūsų teužsipelnijo, kaip tik 
tą šmeižiantį protestą? Pa
sižiūrėkit tiktai, ar ne per
daug toli nuėjot su tuo pro
testu ?

Ir jeigu męs ir ant toliaus 
taip elgsimės, tai yra už ge
rus darbus vien protestais 
atmokėsime, z tada nėra nei 
mažiausios abejonės, kad, 
laikui bėgant, netiktai, kad 
nei vienas lietuviškas pirm
eiviškas laikraštis nebeatsi
lieps prielankiai apie SLA., 
bet stačiai pradės ignoruoti 
jį.. Užtaigi, man rodos, kad 
nei vienas SLA. narys nepri
valėjo padėti savo vardo po 

tuo darbininkiškus laikraš
čius šmeižiančiu protestu, 
bet dar būtinai turėjo reika
lauti išmest jį iš SLA. orga
no “Tėvynės” skilčių. O ku
rie ir padėjo savo vardą po 
tuo vaikišku protestu, tai 
nors dabar turėtų pasirū
pint kokiu nors būdu tą klai
dą atitaisyti.

Aš manau, kad kaip vi
suomet, taip ir šį sykį, su
teiks man “Laisvė” vietos 
savo skiltise ištarti tuos ke
lis žodžius, paliečiančius rei
kalus SLA.

SLA. narys D. J. Alekšis.

Chinų hymnas
Įvykus Chinuose republi- 

koniškai valdžiai, likosi per
taisytas ir nacionališkas chi
nų hymnas. Jame yra vietų 
su savotišku lirizmu ir dide
liu troškimu laisvės. Štai ke
liūtas eilučių:

“O, laisve, tu didžiausia 
dangaus malone! —Susijun
gus su sandora, tu sutveri 
ant žemės dešimts tūkstan
čių naujų stebuklų. — Graži, 
kaip dievaitė, didelė, kaip 
milžinas, siekianti iki dan
gaus, — debesįs — tavo ka
rieta, vėjai — tavo arkliai. 
—Būk valia tavo ant žemės. 
Juodą pragarą mūsų vergy
stės apšviesk saulės spindu
liais.

“O baltoji Europa, ištik- 
rųjų tu esi mylimiausia duk
tė dangaus! — Duona, vy
nas, — visko pas tave perpil- 
nai.' — Kaslink manęs, aš 
myliu laisvę, kaip savo pa
čią. — Dieną savo mislyse, 
naktį savo sapnuose aš ma
tau visas nelaimes mūsų tė
vynės; — bet veidmainingas 
likimas neduoda man nusi- 
kraty ti jąs. — Aure! Mano 
broliai vergai.

“Vėjai taip malonus, rasa 
taip blizganti, gėlės taip 
kvepiančios. — Visi žmonės 
stosis karaliais.”

KORESPONDENCIJOS.
Worcester, Mass.

Worcestery trūksta fana
tikų. Ant koncertų, prakal
bų ir kitokių susirinkimų, 
keno jie nebūtų rengiami, 
Worcesterio lietuviai visi 
be skirtumo užsilaiko ra
miai ir nekelia jokių army- 
delių. Taip, p. Basanavi
čiaus prakalbose, nors vil
niečiai labai buvo įžeisti (p. 
Bas. pavadino juos šiauda- 
dūšiais), vienok užsilaikė 
ramiai. Laike socijalistų 
koncerto (5 spalio) taipgi 
visi linksminosi gražiai, tar
tum vienos šeimynos nariai. 
Laike S. Michelsono prakal
bų (12 spalio) irgi visi wor- 
cesteriečiai buvo ramus, iš
skiriant vieną southbosto- 
nietį, kuris, atvažiavęs pas 
mus, suardė tvarką, kibda
mas prie kalbėtojo. Worces- 
teriečiai tuomi žmogumi la
bai pasipiktino.

Taigi garbė Worcesterio 
lietuviams, kad moka užsi
laikyti susirinkimuose.

Jonas Genis.

Apie Baltimorės kriaučių 
streiką.

12 d. spalio p. Schlos pa
reikalavo streikierių komi
tetą dėl pasikalbėjimo. 
Streikieriai išrinko iš savo 
tarpo 18 ypatų ir pasiuntė. 
Schlos priėmė juos manda
giai, tik pakėlęs akis pasa
kė: “Kodėl jūsų taip daug 
čia atėjo? Aš maniau, kad 
ateis dvi-trįs ypatos, o čia 
net apie dvidešimts”. To
liaus p. Schlos užklausė: 
“Kodėl jūs nedirbate?” — 
“Todėl, kad streikuojame”— 
atsakė delegatai. “Tai ko 
jūs reikalaujate?”—vėl už
klausė p. Schlos. Tada vie
nas iš mūsų delegatų padavė 
surašytus reikalavimus. 
Schlos perskaitė tuos reika
lavimus, po tam suvyniojo ir 
įsidėjo į kišenių. Delegaci
jai gi pasakė: “Jeigu kurie 
norite dirbti, tai eikite ir 
dirbkite, o jeigu kurie neno
rite, tai išsineškit ir savo 
įrankius iš dirbtuvių”. O 
kaslink tų keturių žmonių, 
kuriuos streikieriai reika
lauja prašalint, Schlos paša-

ke: “Kaip svietas svietu sto
vi, aš jų nepaleisiu I”

Po tokio pasikalbėjimo su 
p. Schlos, komitetas rapor
tavo apie tai į IWW. locolą. 
Ant 16 spalio buvo sušauk
tas didelis šusirinkimas. Ta
me susirinkime komitetas 
paklausė streikierių: “Ką 
darysime.su tuo streiku: pa
liausime streikavę, ar strei
kuosime ir toliaus? Visi 
vienbalsiai nutarė streikuot 
tol, kol nebus išlaimėta.
Taigi matot, darbininkai ir 

darbininkės, kad męs nuta
rėme kovoti iki paskutinio 
ir mūsų laimėjimas priklau
so nuo jūsų. Jeigu pašvęsi- 
te kelias valandas savo už
darbio dėl mūsų, jeigu pa- 
remsite mus aukomis, tai 
mūsų išlaimėjimas užtikrin
tas.

Aukas siųskite šiuo adre
su : — Iz. Lazauskas, 604 W. 
Lombard st., Baltimore, Md. 
Kvitas gi: — P. Vaitekūnas, 
308 Paca st., Baltimore, Md.

Presos komitetas:
K. J. Geležėlė 
P. Vaitekūnas 

Ant. Kurilaitis.

Lewiston, Me.
19 d. spalio atsibuvo LSS. 

105 kuopos mitingas. Nutar
ta tuoj aus pasiųsti politiš
kiems kaliniams visas pel
nas, $20.29, atlikęs nuo per
statymo “Žmonės” — trijų 
aktų dramos ir “Nuo ausies, 
lig ausies” — komedijos. 
Taipgi nuo rengimo prakal
bų, 27—28 rugsėjo, Lietuvos 
Dukterų draugystės ir D. L. 
K. Gedimino draugystės bu
vo likę $9.44, paskirta politi
škiems kaliniams. Verta už 
tai pagirti lewistoniecius, 
kad neužmiršta kalinių, ku
rie kenčia už visus.

Ant 16 d. lapkričio nutar
ta parengti prakalbos; kal
bėtoju kviesime J. B. Smels- 
torių iš So. Bostono.

Sekantis perstatymas bus 
“Alkani Žmonės”. Jau pra
dėta mokintis..

Kazys Vilaniškis.

Easton, Pa.
“Laisvės” N82 korespon

dentas Felix mane apšmei
žia, sakydamas, kad aš tyčia 
atsiėmiau savo serą iš koo
peracijos ir nevažiavau Į Lie 
tuvą. Tai yra melas. Ir aš 
sutinku sudėti į “Laisvės ’ 
redakciją po 10 - dol. Jeigu 
Felix darodys, kad aš tyčia 
atsiėmiau Šerą ir nevažia
vau į Lietuvą, tai tie mano 
10 dol. tegul eina politiš
kiems kankiniams, jeigu jis 
nedarodys, tai jo 10 dol. te
gul eina tam pačiam tikslui.

15 rugsėjo gavau laišką 
nuo tėvų, kad parvažiuočia 
Lietuvon. 27 ’d. rugs, pir
kau laivakortę ir jau buvau 
pasirengęs važiuot, bet ga
vau laišką nuo brolio, kad 
palaukčiau, nes jis tuojaus 
atvažiuoja Amerikon. To
dėl aš ir nutariau palaukti. 
Taigi, nepatyrus dalyko, ne
reikia užsipuldinėti.

' L. Bačkis.

Carnegie, Pa.
Šitam mažam miestely lie

tuvių priskaitoma apie 300. 
Draugijų turim net penkias, 
tarp jų yra ir LSS. 108 kuo
pa. Toji socijalistų kuopa 
daugiausia ir darbuojasi. 
Taip, 14 d. spalio ji surengė 
prakalbas. Kalbėjo “Lais
vės” redaktorius L. Prusei- 
ka. Jo kalba buvo taip gera 
ir taip užimanti, kad jam 
pabaigus kalbėti, klausyto
jai nenorėjo skirstytis. Rei
kia pasakyti, kad Bostono 
kalbėtojai moka prie savęs 
publiką pritraukti. Net di
džiausi fanatikai pripažino, 
kad kalbėtojas pasakojo tei
sybę. Tik gaila, kad nedaug 
žmonių atsilankė. Mat, dau
gumas vis dar miega po ka
pucino skvernu.

P. Sapuks.

Glasgow, Scotland.
Šiuom kartu pranešu 

linksmą naujieną apie Glas- 
gow’o LSS. 5 kuopą. Jau 
buvo manoma, kad kuopa 
pairs, bet vėl pradėjo augti 
ir jau turim 32 nariu.

Turim savo skaityklą, 
kurioj laikom susirinkimus 
ir rišam įvairius klausimus. 

Neseniai tapo parengtas 
koncertas, kuris susidėjo iš 
monologų, dialogų ir dekla
macijų. Toliaus tikimės pa
rengti tankiau. Šį sykį žmo
nių atsilankė nemažai. Tik 
viena yra kliūtis , tai ta, kad 
salė neturi scenos,tai negali
ma lošti perstatymai ar 
šiaip ką-nors didesnio, bet 
stengsimės, kad parengti ką 
nors geresnio, nes draugai 
dirbę nestos ir labai malonu 
matyt, kaip Glasgow’o kuo
pa darbuojasi.

Labai nesmagu pranešti, 
tad mūsų vienintelis žibin
tuvas “Rankpelnis” stovi la
bai blogam padėjime. Taigi 
draugai Scotlandijos ir A- 
merikos, paduokite mums 
pagelbos ranką, sušelpkite 
nūs! Męs šelpiam kiek ga- 
ėdami, taipgi nekurie ame
rikiečiai ir siunčia aukas, 
cas mums priduoda daugiau 
energijos.

Draugai ir draugės, jūs ži
note, kad mūsų visa viltis, 
tai “Rankpelnio” gyvavi
mas: jis mus šviečia, ramina 
ir pamokina, tai vienintelis 
draugas darbininko žmo
gaus Scotland! jo j.

Jeigu “Rankpelnis” už
gestų, tai užgestų kartu ir 
mūsų dvasia, dingtų mūsų 
celių metų triūsas ir kapita- 
o jungas pasidarytų dar 

sunkesnis, dar skaudesnis.
Taigi, draugai amerikie

čiai, neužmirškite mus, o 
męs taipgi stengsimės pa- 
engvinti savo ir drauge kitų 
darbininkų gyvenimą.

Jonas Vaitkevičius.

Rochester, N. Y.
19 d. spalio, TMD. 52 kp. 

teatrališkas ratelis (pir- 
miaus buvęs LSS. 7 kuopos) 
parengė prakalbas. Kalbė
jo K. J. Vaivoda apie kalinių 
blogą padėjimą ir S. Klimai- 
tis kvietė rašytis prie teat
rališko ratelio. Sakė: “di
deli alaus stiklai tinka tik 
rusniakams, gi mums lietu
viams reikia pradėti mažes
niais gerti”. Abelnai iš Kli- 
maičio kalbos žodis su žo
džiu sunku buvo sumegsti.

Aukų dėl kalinių surinkta 
7 dol, su centais.

Naujoji LSS. kuopa jau 
gyvuoja, bet čarterio dar ne
turi.

Tai Jau Tas.

Vandergrift, Pa.
20 d. spalio mūsų mieste

lyje LSS. III rajonas suren
gė prakalbas. Kalbėtojas 
buvo L. Prūseika. Savo kal
boje gana aiškiai nurodinė
jo vargingą darbininkų gy
venimą prie dabartinio su
rėdymo. Taipgi nurodė, 
kaip būtų galima iš tos ver
gijos išsiliuosuoti, einant so
či jalizmo keliu. Prakalba 
abelnai visiems patiko, nes 
tą paliudijo delnų plojimas.

Nors didžiuma žmonių 
tuom laiku dirbo ir smarkiai 
lijo, bet žmonių prisirinko 
pusėtinas būrelis.

Publika labai ramiai už
silaikė. Buvo daug girtų ir 
tamsių fanatikų, kurie ban
dė sukelti triukšmą. Vienas 
tarp jų pasirodė tikru kata
likų “karžygiu”, nes vis rė
kė, kad jis esąs geras katali
kas ir jam prakalbų nerei
kia. Gėda tokiems katali
kams!

Po prakalbų susitvėrė LS 
S. kuopa iš 6 narių ir tikiu, 
kad ji gyvuos. Literatūros 
parduota už 3 dol.

Gėlė, i 

Brockton, Mass.
Kadangi ateinančiam mė

nesyj atsibus pas mus rinki
mai miesto valdybos, tai da
bar visų partijų kandidatai 
laiko įvairias prakalbas dar
bininkams. Ir demokratai 
ir republikonai ir progresis- 
tai — kiekvienas giria savo 
partiją ir prašo darbininkus 
balsuot už juos. Jie dabar 
save perstato net darbinin
kų užtarytojais. Bet brock- 
toniečiai gali atsiminti, kač 
ir pereitais metais demokra-' 
tų kandidatas prieš rinki
mus ketino būti darbininkų 
užtarėju ir net nekurie lie
tuviai už jį balsavo. Bet ka
da pereitą vasarą išėjo 
streiką WW. Cįoss Co. dar
bininkai, reikalaudami ge-

resnio kąsnelio duonos, tai 
;ai tas gerasis demokratas 
majoras apstatė dirbtuvę 
policija ir daleido policis- 
;ams daužyti streikierių gal
vas buožėmis ir kišti į kalėjK 
mus be jokio prasikaltimo. 
Tik tuomet policija liovėsi 
žvėriškai elgusis, kuomet 
ietuvių piliečių kliubas iš

nešė protestą prieš demok
ratą majorą.

Brocktono piliečiai! Jei
gu jūs norit padaryt dėl sa
vęs ir dėl savo brolių nepilie- 
čių gerbūvį, jeigu norit, kad 
nebūtų skaldomos darbinin
kų galvos buožėmis, tai bal
suokite už savo partijos kan
didatą— už socijalistų! Iš 
aikraščių jūs matėt, kad 

kur tik miestą valdo socija- 
istai, -ten darbininkams vi
suomet lengviau iškovoti ge
resnes 
neikta 
streiko 
mų.

algas, nes būna su- 
laisvė žodžio, laisvė 
ir laisvė susirinki-

Rožytė.

Montello, Mass.
19 spalio, vakare, trįs vai

kėzai — M. Grušas, K. Nor
kus ir dar vienas — eidami 
gatve, pasitiko J. Keinį ir 
norėjo jį sumušti." Mat Gru
šas su Keiniu buvo susipykę 
už lošimą iš pinigų. J. Kei- 
nis, nelaukdamas, kol jam 
duos, rėžė Grušui dideliu ak
meniu ir labai sužeidė ran
gos kaulą. Ant rytojaus 
Keinis liko areštuotas. Vi
si tie vaikėzai yra geri kata- 
ikai, palinkę prie girtuok- 
iavimo ir kaziravimo, bet 
aikraščio nenori nei į ran
tas paimti. Sarmata to
kiems jauniems vaikinams 
taip negražiai elgtis.

Lietuvis.

v
Naugatuck, Conn.

Beskaitydama “Laisvės 
moterų numerį, radau ir iš 
mūsų miesto aprašyta apie 
moterų draugijas. Mato
mai, kad rašėjas pats nepri
guli į jokią draugiją, tai ne
žino nei apie moterų gyveni
mą. Rašo apie katalikišką 
Lietuvos Dukterų draugiją, 
būk judėjimas silpnas. Tas 
netiesa. 1905 metuose čia 
susitvėrė tautiška Lietuvos 
Dukterų draugija. Narių 
turi 80, pinigų bankoj turi 
$1251.00. Į draugiją gali 
prigulėti kiekviena lietuvė 
nuo 15 iki 40 metų senumo, 
sveiko kūno ir proto ir gra
žaus pasielgimo. Į šią drau
giją priguli moterįs ir mer
ginos iš Union City ir Nau- 
gatucko (tik, žinoma, toli 
ne visos.)

Taipgi apie apšvietos rei
kalus darbuojasi sykiu su 
vyrų pažangesnėms draugi
joms. Su aukoms taipgi ne
atsilieka nuo kitų lietuvių. 
Paskutiniu laiku paaukavo 
25 dol. tautos namams Vil
niuje.

Vienu žodžiu sakant L.D. 
yra, kaipo žvakė, šviečian
ti tarp Union City ir Nauga- 
tuck’o lietuvių. Kągi rašė
jas manė, savo raštu įžeisda
mas Lietuvos Dukterų drau
gystę? Draugė.

Waterbury, Conn.
16 d. spalio teatrališka 

draugija sulošė
Loši- 

“Aušros” 
komediją “Nutrūko”, 
mas nusisekė nekaip. Po lo
šimui buvo dainos ir dekla
macijos — nusisekė pusėti
nai. Po tam buvo šokiai su 
skrajojančia krasa. Dova
ną laimėjo E. Matukaičiūtė.

Dabar tarp waterburieciu 
verda smarki kova. Taip 
vadinamieji tautiečiai, kurie 
aukavo tautos namams, tuo
mi labai didžiuojasi ir vaikš
čioja nosis užrietę. Net ir 
tie didžiuojasi, kurie žadėjo 
aukauti, bet neaukayo. Vie
ną iš tokių paminėsiu — tai 
yra p. Tarnas Matus, vakari
nės šokių mokyklos profeso
rius. Jis yra prisiplakęs 
prie socijalištų ir ką tiktai 
nuo jų išgirsta, tuojaus bėęa 
pas karčemninkus tartis, 
kaip užkenkti socijalistams. 
Jie net agituoja žmones, kad 
nesilankytų ant socijalistų 
parengtų prakalbų.

& I. L—skas.

šelpinės draugystės: D. L. 
K. Vytauto ir Sv. Juozapo. 
Vytauto draugystė laisva, 
prie jos gali prigulėti viso
kių pažvalgų žmonės, o taip
gi ir moterįs. Jos tikslas: 
šviesti lietuvius, rengti susi- 
rinkimu^ diskusijas, užlai
kyti knygyną ir tt. O Šv. 
Juozapo draugystės tikslas: 
kalbėti kiekvieną vakarą po
terius, eiti bažnyčion, atlik
ti ausinę ir po to visko 
maukti rudį.

J. Adomavičius.

Montello, Mass.
13 d. spalio atsibuvo jung

tuvės M. Mačiulaičio su P. 
Mickevičiūte. Turiu pasa
kyti, kad šios jungtuvės at
sibuvo labai ramiai, be jokio 
šūkavimo ir daužymo stiklų. 
Susirinkę svečiai, besilinks
mindami, prisiminė ir apie 
politiškus kalinius. Kad 
jiems palengvinti kančias, 
nutarta sumesti po kelis cen
tus. Aukavo šios ypatos: 
jaunavedžiui (M. Mačiulai- 
tis ir P. Mickevičiūtė) po$l; 
J. Neverauskas, J. Petraus
kas, M. Petrauskienė, S. 
Vindašius, A. Kiauna — po 
50c.; V. Brazinskaitė, G. 
Račiūnas, F. S. Masaitis, J. 
Povilaitis, J. Šimaitis, M. 
Šukienė, F. Neverauskas, 
F. Miltenis — po 25c.; F. Su
eis — 15c. Viso $6.90. Lai
mingos kloties jaunajai po
rai.

« Buvęs vestuvėse.
Nuo red. $6.90 gavom. A- 

čiu.

SLA. 157 KUOPA PRIE
ŠINGA YČUI IR KOM

PANIJAI.
^Youngstown, Ohio. SLA. 

157 kuopa buvo maniusi nu
pirkti tautos namams sieks
nį žemės. Bet pasirodžius 
Yčo politikai, tuos pinigus 
šiaip paskirstė: 5 dol. kan
kiniams ir 5 dol. siratoms. 
Kuopos susirinkime nekurie 
draugai nurodė, kad tautos 
namas darbininkams nebus 
prieinamas ir todėl darbi
ninkams nėra reikalo kišti 
ten savo pinigus.

Iš šalies klausęs.

Melrose Park, Ill.
18 d. spalio SLA. 194 kuo

pa sulošė “Audra Giedro
je.” Kaikurie aktoriai savo 
roles atliko gerai. Lošime 
dalyvavo nekurie socijalis- 
tai.

Reikia pastebėti, jogei 
minėtam vakare buvo prasta 
tvarka. Kadangi nebuvo 
programų, tai žmonės ne
galėjo suprasti, kas dedasi 
ant scenos. To vakaro tvar
kos vedėjas taipgi buvo pra
stas.

Turiu pastebėti socijalis
tams, kad jie savo energiją 
eikvoja kitoms draugijoms, 
o patįs savo naudai mažai 
ką veikia. Agitacijos dar
bas pas mus visai užmirštas. 
Turėtumėm į tai atkreipti 
atydą. Atminkit, draugai, 
kad savo triūsu męs sustip- 
rinam kitas draugijas, o pa
skui jos socijalistus visaip 
išniekina.

B. Geradąris.

Grand Rapids, Mich.
13 d. spalio tūlas lietuvys 

Juozas Pariauka pylė į pe
čių kerosiną. Staiga kerosi- 
nas užsidegė ir labai apdegi
no jį ir jo vienų metų mer
gaitę. Abudu po sunkių 
kančių mirė ir buvo palaido
ti 15 d. spalio.

Būkite atsargesni su ke- 
rosinu! F. Žiedas.

Tacoma, Wash.
Čia lietuvių randasi pusė

tinas būrelis. Gyvuoja 2 pa-

TAURINANT 
PINIGUS

7 LAIKYKIT JUOS 
SAUGIAME BANKE

Musų Bankas yra po kontrole Illinois Valstijos
Kapitalas ir tOfiO Cftft fifi Užtikrina 

perviršis «p4v4.0vv*vV Depositą
Priima depositus nuo $1.00 ir augščiau ir moka 3 proc. Knygutę išduoda
dykai ir procentai ant procentu mokami. Parduoda L.A.I VAKORTES 

ir siunčia pinigus į visas šalis. KALBAMA LIETUVI KAI.

CENTRAL MANUFACT. DISTRICT BANKAS
(VALSTYBINIS BANKAS)

1112 W. 35th Street (Bridgeport) Chicago, UI
Bankas atdaras: Panedfiliais iki 8 vakare, Subatoje 9 iki 2 ir nuo 6 Iki 8 vakare. Šiaip nuo 9 iki 4.
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Martindale, Pa.
15 d. spalio vakare čia sude
gė Andriaus Bagdono stu- 
ba su visais rakandais. Žmo
gui padarė daug nuostolių. 
Gaisras kilo dėlei ekspliozi- 
jos lempos. Matomai, lem
pa buvo netikusi arba neap
žiūrėta.

Jaunas darbininkas.

Bridgeville, Pa.
Nors šitam mažam mies

tely nedaug lietuvių yra, bet 
vis gi jie darbuojasi.

15 d. spalio čia buvo su
rengtos prakalbos. Kalbėjo 
“Laisvės” redaktorius L. 
Prūseika. Žmonių, kaip pa
gal tokią kolioniją, susirin- 
gana daug. L. Pruseikos 
kalba buvo patraukianti ir 
nuosekli. Po prakalbų susi
tvėrė nauja LSS. kuopa iš 9 
narių. Linkim naujai dar
bininkų kuopelei kuogeriau- 
sios kloties.

Vargdienis.

Springfield, Ill.
19 d. spalio čia buvo pa

rengtos prakalbos LSS. 29 
kuopos. Kalbėjo drg. Dun
dulis iš Danville, Ill. Pirmoj 
savo kalboj papasakojo apie 
velionį darbininkų vadovą 
Augustą Bebelj, antroj kal
boj nurodė, kaip darbinin
kai gali pagerinti savo būvį. 
Apart drg. Dundulio, kalbė
jo vietiniai Klanbauskas ir 
Brukevičius. Deklanjavo A. 
Klanbauskiutė ir Lekešienė. 
žmonių atsilankė nemažai. 
Prakalbos klausytojams pa
tiko. Aukų padengimui lė
šų surinkta 6 dol. 20c.

A. Čekanauskas.

Pranešimas.
B ridge water lietuvių kny

gyno mass - mitingas atsi
bus nedėlioj, 2 d. lapkričio, 
pirmą valandą po pietų, 
New American Ass. svetai
nėj, ant Emerson avė. Ma
lonėkite visi pribūti ir kny
gas su savim atsinešti.

W. Pundis.
F. Vasaris.

PAJIEŠKOJIMAI.
PajieSkau brolio Vicento Dukaucko 

ir švogerio Jono Talockos. Abu Ra
seinių pav. Pirmasis iŠ Slabados kai
mo, o antras iš Jurbarko miestelio. 
Talockas Velykų subatoj išėjo išsiimti 
pėdės ir nesugrįžo. Dabar atvažiavo 
jo moteris iš Lietuvos. Dukauckas 
seniau, rodos, gyveno Chicago j. Jie 
patįs ar kas kitas apie juos žino, ma
lonės pranešti. (87)

J. Dukauckas, 1305 N 12 th st.
. St. Louis, Mo.

Keliaujantiems į Lietuvą
Žemiau paduodame dienas laivu išplaukimo 

ir laivakorčių kainas.
IŠ BOSTONO STAČIAI Į HAMBURG

Išplaukia dušriublnial laivaj.
October 28................................................... Cleveland
November 22............................................... Cincinnati

IŠ' BOSTONO PER ANGLIJĄ.
White Star Linija in Lfepoju kaina >37.

November 18....................................  Arabic
December 15..................................................... Arabic

LAIVAI IŠ NEW YORKO I ROTTERDAM^.
October 28............. Potsdam
November 4.....................................New Amsterdam
November 11....................................................Nordam
November 18..................................................Ryndam
November 25............................ Rotterdam Ex presas
December 2..................................................... Potsdam

LAIVAI IŠ NEW YORKO | ANTVERPĄ.
Laivai eina tiesiog—kaina >35.

October 29...................................... Vaderland

IŠ NEW YORKO į BREMĄ
K »p renal in 6 i taras parplaukia did mari—kaina >40
October 28................................. Kronprina Wilhelm

IŠ NEW YORKO Į LIEPOJĄ.
Be persalimo Ruska Linija—kaina 8-čios kl. >83. 

antros kliasos >50.
November 1..................................................  Russia

Geriausia laivakortes pirkti pas G. BARTASZIU, 
taipgi siųsti arba išmainyti pinigus kreipkitSe per 
laiškus arba ypatiškal in parankiausia jums agen
tūra.

GEO. BARTASZIUS
261 W. Broadway 558 Broome St.
SO. BOSTON. MASS. NEW YORK, N.Y.

Norintieji plaukt iš Portland. Montreal arba 
Philadelphijos, klauskite kalnu ir laivu išplauki 
rno.o mes jums prislusim.

darysime.su


LAISVE

Samdome darbininkusTEATRAS IR ŠOKIAI
Rengia L. S. S. 207 Kuopa Griuvėsiuose

Jau išėjo iš spaudos nau
jausia K. Jasiukaičio apysa
kėlė

Subatoje, 1 d. Lapkričio {Nov 1913
DAHLGREN HALL SVETAINĖJE

Kampas E ir Silver Street, So. Boston, Mass.

Prasidės 7:30 valandą vakare.
Bus sulošta pirmu aartu So. Bostone įspūdingiausia Br. Vargšo drama

GADYNES ŽAIZDOS”
Po perstatymui bus ŠOKIAI su įvairiais žaislais. Lietu
viai ir lietuvaitės, atsilankyki t visi pamatyt tokį puikų 
perstatymą! Kviečia KOMITETAS.

VIETINES ŽINIOS
26 spalio Brightone buvo 

kooperacijos prakalbos. Kal
bėjo V. Jakštys, J. B. Smels- 
torius ir L. Grikštas. Tar
puose dainavo “Laisvės” 
choras iš Cambridge. Dai
navo gerai.
Prie kooperacijos prisirašė 

34 nauji nariai-šėrininkai, 
nes kooperacija pasistatė 
sau už tikslą pasistatyti 
Brightone svetainę.

V. A. Zaperiackas.

kunigai veidmainiauja ir iš
naudoja žmones. Pertrau
koj buvo rinkta aukos dėl 
Baltimorės streikierių. Au
kų surinkta $20.64. Prie 
kuopos prisirašė 5 nauji na
riai. Žmonių buvo veik pil
na svetainė.

V. A. Zaperiackas.

2 d. lapkričio Dahlgren sa
lėj atsibus prakalbos, kurias 
rengia Lietuvos Dukterų 
Draugija.
po pietų. Kalbės žymesni 
vietiniai kalbėtojai.

Toje apysakėlėje vienas iš 
gabiausių mūsų beletristų K 
Jasiukaitis piešia liūdną pa
veikslą mūsų sodžiaus mer
gaitės gyvenimo.

Stasė — tos merginos var
das — patogi, darbšti, gabi, 
širdinga. Atsakančiose są
lygose jinai galėtų puikiai 
pakilti savo išsilavinime. 
Bet ant nelaimės tą žiedą, 
kuris vos bepradėjo sprogti, 
nuskynė žiauri ranka dar 
žiauresnio žmogaus. Stasė, 
kurį pamylėjo tą žiaurų 
žmogų, visa savo širdies 
liepsna — nesusilaukė iš jo 
pusės jokios meilės. Jisai 
pasinaudojo Stase užganėdi- 
nimui savo gyvuliškų ins
tinktų ir užmiršo apie ją.

Tai liūdna ir graži istori
ja apie žuvimą merginos, 
kuri buvo taip širdinga, taip 
nekalta.

Ta apysakėlė vertėtų per
skaityti kiekvienam.

Kaina — 15c.

Prasidės 2 vai.
“LAISVĖ”,

242 Broadway,
So. Boston, Mass.

“Laisves” Redakcijoj 
galima gauti šios 

knygos. 
Čenstakavo .Klioštoriaus Slaptybes

arba kruvini Domazo Macocho dar
bai. Su paveikslais.......................15c.

JĖZAUS DRAUGIJA arba jezuii- 
tai ...................................... 10c.

LIAUDIES DAINOS 15c.
MOKSLAS .RANKŽINYSTĖS arba 

kaip pažinti žmogaus praeitį ir at
eitį.............................................   15c.

LEKCIJOS apie atskirimą ženklų 15c. 
VADOVAS Keliaujantiems į Ameriką 

ir iškeliaujantiems ............... 15c.
PASLAPTIS. Puikių dialogų ir mo

nologų rinkinys...........................15c.
REVOLIUCIJOS ATBALSIAI. Dai

lus apsakimėlis iš revoliucijos lai
kų................................................. 15c.

TEATRAS ŽMONIJOS GYVENIME.
Labai naudinga knyga..............20c.

PRASIKALTIMAI ir prasikaltė
liai............................................... 10c.

“PASAULIŲ RATAS” ............... 25c.
“AUDĖJAI.”. Puikus veikalas. 50c. 
“KAS IŠGANYS LIAUDĮ.” .... 50c. 
“GIEDROS KALENDORIUS.” 15c. 
“SOCIJALDEMOKRATŲ MOKSLO 
....PAMATAU’ .......................... 20c.
“MEILĖS KARŠTLIGĖ”.............. 20c.
GRIUVĖSIUOSE, Jasiukaičio apys. 15c 
E. Steponaičio Raštai ....................... 1.00
ŽENYBA ir žmogaus gyvenimo siek. 10c 
“GREIČIAUSIAS PAMOKINIMAS 

ANGLIŠKOS KALBOS” ... 25c.
Taipgi galima gauti šie puikus pa

veikslai:
“PASKUTINIS STREIKAS.” 20c. 
“BLAIVININKŲ PUOTA.” .... 20c. 
“KAPITALIZMO SISTEMA.” 20c. 
“MEDIS NEDORYBĖS.”.......... 20c.

Reikalaudami knygų arba paveiks
lų, rašykite sekančiu adresu:

WiEXPELI.FR
Žmogus jei kankinamas skausmais yra 
bo pagolbos kaipo ak rūtas sudaužytas 
ant skalu. Ar kenčiate skausmus Roma- 
tizmo, Neuralgijos, Užsišaldynio ir 1.1, 
tada pamėginkite portj sykiu sutepti su

PAIN EXPELERIU,
Pasovenoziaio naminiais aAiotaio. 

Gaunama visose aptiokoso už 25 ir 50 o.
F. Ad. RICHTER & CO., 215 Pearl st. New York.

Cfvmyklt ant ant tfMerlo — joenk/o apoaugoWmt*

dėl geležinkelių, Canadon 
fabrikų ir farmų.
United States

Employment Office
43 Portland st, Boston, Mass.

Muzikos Mokykla.
Duodame lekcijas ant Smuiko, Man

ualines, Gitaros, Korneto, Klernato, 
Fleitos ir Armoniko. Turime 15 mėty 
praktikos mokinime. Norintieji gerai 
išmokti muziką, kreipkitės šiuo adresu:

PROF. LUCA APICELLA
215 Hanover St., Boston, Mass.

Pigiai parsiduoda namas 
Parduodu naują namą del 6 familijy vi
sai už pigius pinigus. Taipgi parsiduo
da forničiai ir daugybė višty. Namas 
randasi netoli didelės dirbtuvės ir mo
kyklos. Karai irgi arti. Priežastis par
davimo—noriu važiuoti į Lietuvą. Kreip
kitės pas:

ST. TEŠKU,
109 Arthur St., Montello, Mass.

Del Montello Sportų.
Pranešu visiems Montello sportams, 

kad aš uždėjau naują krautuvę, Filkos 
bloke, kurioje galima gauti kalnieriy, 
marškinių, kepuriy, svederiy ir t.t. 
Taipgi galima užsisakyti ir siūtus ant 
orderio. Su pagarba X’93

SAM LEBOFF
763 N Main St., Montello, Mass.

Pereitoj subatoj 60 kuo
pos aktoriai lošė B r. Vargšo 
dramą “Pirmi Žingsniai”. 
Lošimas išėjo pusėtinai. Y- 
pač gerai savo roles atliko: 
N. Januška ir F. N. Rama
nauskas.

Nepaisant lietaus, žmonių 
prisirinko pilna svetainė. 
Kaip teko girdėti, kuopa tu
rės apie 50 dol. pelno.

Pranešame, jog 29 d. lap
kričio LSS. 207 kuopos akto
riai pastatys ant scenos dvi 
juokingiausias komedijas 
“Jaunavedžių naktis” ir 
“Meška”. Perstatymas atsi
bus Dahlgren salėj. Mel
džiame kitas kuopas tą va
karą nieko nestatyti ir atsi
lankyti ant mūsų perstaty
mo.

50.000 Kataliogų DYKAI!
Prisiysk už 3c stafnpą, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ, 
ŽIEDŲ ir visokiy auksorišky daikty. Siun
čiam į visas dalis svieto. Mūšy kataliogas 
perstatų didžiausią Auksoriškų Daiktų Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti. 
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio 
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų.

Reikalaukite tuojaus.

I P Tiimilii 822 Washington St.J.l . lUlIHld, KOSTOIw MASS:

Pereitos nedėlios vakare 
Dahlgren salėj atsibuvo 
Jaunimo Ratelio prakalbos. 
Su kokiu tikslu tos prakal
bos buvo parengtos — sunku 
suprast. Pirmiausia kalbė
jo K. Jurgeliūnas temoje 
“košeliena”. K. Jurgeliūnas 
yra galva So. Bostono tau
tiečių ir, kaipo tokis, turėtų 
bent šiek-tiek lietuvišką kal
bą išmokti. Net vienos sen
tencijos nemoka atsakančiai 
sumegst. Jau Juras Ridzi- 
kas su Džian Bamba daug 
geriau kalba lietuviškai, ne
gu p. Jurgeliūnas.

Antras kalbėjo M. Mėšlis, 
išgindamas Jaunimo Ratelį. 
Jis irgi nieko gero nenupa
sakojo, na, bet nors vieną-ki- 
tą juoką iškrėtė.

Trečias kalbėjo A. Ivaške- 
vičia. Šis, vargšas, ir vėl 
pūtė burbulą, tik jau ne iš 
muilo, bet iš tautiško raugo. 
Žmonės, matydami,kad iš to
kios medegos jam bus sunku 
burbulą išpūsti, pradėjo ap
leisti svetainę. Nabagėlis, 
matydamas, kad į jo “procą” 
niekas neatkreipia atydos, 
turėjo nustoti stenėjęs. Taip 
ir užsibaigė tos “garsios” 
prakalbos.

Beje, reikia pažymėti, kad 
pertraukose buvo dainos ir 
deklamacijos. , Jaunos mer
ginos, Kalinauskiūtė ir Ne- 
vuliūtė, gana gerai sudaina
vo duetą “Skambančios sty
gos”. Taipgi kvartetas su
sidedantis iš Kalinauskiūtės, 
Nevuliūtės, Kulpono ir Nor
kūno, sudainavo tris daine
les. Išėjo vidutiniškai. Dai
nininkams pritarė ant pija- 
no vargoninikas Karbaus
kas. Deklamavo Jankaus
kas ir Vervečka — dar ma
žas vaikutis, bet gabus dek
lamatorius. Reporteris.

207 kuopos Komitetas.

Gubernatoriui yra paduo
ta ant užtvirtinimo kon
traktas pastatymui didžiau
sio pasaulyj laivų sauso do
ko.

Reikalingas Barberis
Reikalingas geras barberis lietuvis, 

kuris moka gerai barzdą skusti ir plau
kus kirpti. Taipgi reikalingas del pa- 
muilinimo jaunas vaikinas, kuris nore- 
ty mokintis barberiaUti. Atsišaukit tuo- 
jaus.

D. GALINIS
224 Broadway, So. Boston, Mass

Važiuokit j Lietuvą
IŠ BOSTONO

kur atplaukia geriausi laivai ir pi
giausios šifkartės.

Pigiausias mainymas ir siuntimas 
pinigų į visas dalis pasaulio. Padarom 
visokius dokumentus, k. t. doviernas- 
tis, atjieškojimus dalių ir tt.

Visiems važiuojantiems per mūsų 
ofisą, padarom liuosą rubežių.

Priimame pinigus ant palaikymo. 
Skoliname pinigus pirkimui proper- 
Čių. Už kiekvieną centą atsako mūši) 
kaucija $35,000.00, sudėta ižde Mass, 
valstijos.

Vienintelis Lietuviškai - Lenkiškai- 
Rusiškas bankinis namas Bostone, 
Polish Industrial Ass’n., Inc.

Su visokiais reikalais kreipkitės 
šiuo adresu:

P. A. Genutis,
(Užveizda Lietuviško skyriaus.)

37 Cross St., Boston, Mass.

Pranešu “Laisvės” skaity
tojams, jog 43 ir 44 “Kelei
vio” numeriuose tilps daug 
adresu su paaiškinimais, 
kur parsiduoda namai visai 
pigiai, todėl kurie norite 
pirkti namą pigiai, tai pasi
skirkite iš “Keleivio” pagar
sinimą ir kreipkitės pas

Antanas Ivaškevičius 
315 Broadway,

So. Boston, Mass.

Skaitytojai, imkit 
dovanas!

Kuris iš “Laisvės” skaity
tojų prikalbins “Laisvei” du 
nauju skaitytoju ir prisius 
mums 4dol.,tas gaus dovanų 
sekančias knygas: “Censta- 
chavo Klioštoriaus Slapty
bės”, “Revoliucijos atbal
siai”, 
tės”,“ 
ženklus

“Mokslas Rankažinys- 
Lekcijos apie atskirimo 
is” ir “Vadovas keliau

jantiems į Ameriką ir iške
liaujantiems”. Pinigus siųs
kit Money Orderiais siuomi

242 Broadway, So. Boston, Mass.

Pirmos Kliasos Valgykla
Siuomi pranešu kaip vietiniam, taip 

ir iš kitur pribuvusiems svečiams, jog 
atidariau pirmos klesos valgyklą. Pas 
mane galite gaut gardžiausius pietus už 
pigy užmokestį. Su pagarba

A. ATKOČA1TIS
115 Ames St., Montello, Mass.

(Slitzo vietoj) X'93

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

DIDELE SĄKROVA
Visokiy lietuviškŲ,polsky ir rūsy knygy, 
laiškams popiery, tikry trejanky.geriau- 
siy britvy, puikų biznieriams kalendo- 
riy, laikrodėlių, retežėliy, žiedy, spilky 
ir kity auksinių daikty. Reikalingi agen
tai. Knj gu kataliogą siunčiam gavus 
už 2c. štampą. (X‘9ZJ

F. MILAŠAUSKAS
25 Second St., So. Boston, Mass.

Naujas daktaras Montello
Pranešu, kaip vietiniams, taip ir 

apielinkiams, kad aš perkėliau savo 
ofisą į Montello, Mass. Aš gydau vy
rus ir moteris, o ypač esu specijalistas 
atitaisyti nusilpnėjusį kraują. Specija- 
liškai sutaisau gyduoles del pataisymo 
apetito ir tt.

Sergantieji kreipkitės pas:
Dr. P. II. WEST, 31 Vine st.

Montello, Mass.

Išsiysdink šiandien tiktai 
vieną dolerį, o apturėki 
Edmundo Steponaičio raš- 
ty knygą, kuri privalo ras
tis kiekviename lietuviška

me name. Steponaitis buvo vienas iš pirmyjŲ mūšy jaunyjy rušytojy, 
kurie duoda mums pradžią grynos literatūros sriovei, kuriy visy pir
miausias tikslas jau nebevien žadinimas tautos, visuomenis sąmonės, bet 
ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailiosios musų raštijos.

Tąjį daily poezijos ir prozos rinkinį galima gauti tiktai už 1 dol. pas

AL. STEPONAITIS
184 Atkins Avenue, Brooklyn, N. Y.

Šio laikraščio, ir visuose kituose knygynuose ir krautuvėse. Reikalaukit 
visur. Reikalaujame agenty kiekvienoje lietuviais apgyventoje Gotoje. 
Uždarbis geras. Klauskite apie sąlygas.

Pranešame visiems vieti
niams lietuviams, kad kitą 
subatą, tai yra 1 d. lapkri
čio, Dahlgren salėj atsibus 
puikus teatras, kurį rengia 
LSS. 207 kuopa. Bus persta
tyta ant scenos puikiausia 
lietuvių kalboj drama “Ga
dinęs Žaizdos.” Po perstaty
mui bus šokiai su įvairiais 
žaislais. Kiekvienas lietu- 
vys turėtų atsilankyti ant 
šio puikaus pasilinksmini
mo.

BEKERIO.
Reikalauju atsakančio 

darbininko, kuris gali kepti 
baltą duoną, abarankas, pa
jus, keikus ir kitokius smul
kesnius kepimus. Geram be- 
keriui, geras užmokestis.

Antanas Ivaškevič,
315 Broadway,

So. Boston, Mass. 
Telephone So. Boston 605.

Važiuokite į Lietuvą
WHITE STAR LINIJA

Tiesiog iš Bostono už pigiausią kainą ii’ 
didžiausiais laivais, ant kuriy yra ge- 
riausis patarnavimas. Laivai išplaukia 
reguliariškai iš Charlestown’o (dalis 
Bostono). Atsikvieskite savo gimines 
ir draugus iš senos tėvynės ir išpirkite 
laivakortes ant White Star Linijos. Dė 
plątesniy žiniy kreipkitės į šias agentū
ras:
Kompanijos Of f isas, 84 State St., Boston 
G.Bartaszius, 261 Broadway, So.Boston 
Polish Industrial Ass’n, 31 Cross St.
P. Bartkevicz, 877 Cambridge St.,

East Cambridge, Mass.
J. Rettenberg, 115 Salem St., Boston., 
arba pas kitus mūs užtvirtintus agentus 
Suvienytose Valstijose arba Kanadoje.

Richter’

EXPEUER
< Drūti muskulai neatneša naudos,
į jei Jus Romatizmas kankina. Su 
z PAIN EXPELERIU
3 jei drūčiai suboršti atneš Jum tuoj
< palengvinimą ir prašalins priežastį
J skausmų. Gautuiml <ąr/.-X-<v<’ ua H6c Ir 609 

'r F. Ad. Richter & Co.
r aio PEAIll OT.. NEW YORK.

Temikit antAnkoro
ženklo apsaugoimo

TRĮ8 GEROS KNYGOSi

Naujausios Dainos ir Eiles
Apie 80 visokiy daineliy. Kaina 20c

PASAULIŲ RATAS
ir kitas planetas, Su paveikslėliais.............................

MEILES KARŠTLIGE knygeift apie
meilę............................................................................. 2<>c.
Imant visas tris sykiu, atiduodam už 60c

Pinigus siuskit pačtos ženkleliais šiuo adresu.

J, STROPUS
6 Loring St., , So. Boston, Mass.

VYNAS IR LIKERIAI.
Kad išgarsinti mus gerlausį vyną, štai kokius nuleidimus męs padarėme Rugpjūčio men.

1 butelis Aprikotu Brendęs............. $1.00
1 butelis l’yčiu Vyno ............................ 50c

Viską atiduosime tik už..........$1.00

1 butelis Rusiškos Višniuvkos........ $1.(0
1 butelis Orandžiu Vyno.................. 5Oc

Viską atiduosime tik už...$1.00

y

į D=I=D E=L=LS P=E=L=N=A=S |
* Nesveikiems, silpniems ir sergantiems susipratusiems Jį

e)§I
s

Gvarantuojame, |ok mus vynas yra tyriausia ir geriausis.
Perkant gorčiais, nuleidžiame už žemiausias kainas

Kentucky Straight Degtines pilnos mieros gorčius $2.(M) 
Californijos Brendęs gorčius—2.00

Aly, Eliy, Porterį ir Toniką galite gauti skryniomis, bačkomis, pusbač- 
kiais ir bertainiais. Perkantiems daug ant balių, veselijy, krikštynų ir 

kitų pasilinksminimų nuleidžiame labai pigiai.
Atsilankykite pas mus, o užtikriname, kad iš mus patarnavimo busite užganSdinti

“Storas su žemiausiomis kainomis“
Telephone So. Boston. 845 M

DR. F. MATULA1TS
495 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Valandos:

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

O 
rs 
w 
(C 
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V 
0 H. L. Golden & Co

352=354 Harrison Avenue,

IMPORTUOTOJAI IR DAUGU
MOJE LIKIERIŲ PARDAVĖJAI

BOSTON, MASS.j žmonėms. i
■ Tie, kurio ilgą Inikį sirgo landžiodami nuo vieno daktaro prio kito ir daug pinigų Išmokū- 

jo tiems, kurie netik neišgydė, bet dar paaršino labiau užsendinant ligį; per k|į negalėjo 
gerai dirbti; tad nptu ėjo duboltav^ nuostolį, — ve bo naudos išmokėtus pinigus Ir nustojimįJ uždarbio; tik todėl, kad užsidėjo su menkos vertės daktarais, kurie negali išgydyt. B BET KITI, KURIE SUSIPRATĘ, NORS SILPNI IR SERGANTI ŽMONES;

T bot su visokioms šviežioms ir užsendytoms ligonis atsišaukė prie garsaus, visiems žinomo kai-
* po geriausio Amerikoje P111LADELPHJJOS MEDICAL KLINIKO mokslinčių daktarų, tad ta-A |io išgydyti trumpam laike, netrotijant dovanai pinigų ir uždarbio; per kiį apturėjo didelį A dubeltavą pelną, .sveikatą, drūtumą ir pinigus stiččdijo.
» iš TŪKSTANČIŲ IŠGYDYTŲ NUO VISOKIŲ LIGŲ ŠTAI KĄ PATYS ŽMONES RAŠO
* PRIS1UNČIANT SAVO PAVEIKSLUS DEKAVODAMI:
'f GARBINGAS PIIILA. M. CLINICI Siunčiu didžinusiiį padėkavong už greitą Išgydymą 
A nuo skaudėjimo galvos, strėnų, vidurių ligos, negalėjimą valgyt ir miegot, ir nuo susilpnčjusio B viso kūno. Pirmiau gydžiausi pas daugelį daktarų, bet anie t ik vietoj pageliais daug pinigų iš- 

l<auŠĮ), o ligą lalii.i.i pimršino. Vienok kaip prisiųstas Jųs liekarstas suvartojau, tad pasilikau
t* pilimi išgydytas, sveika^ irlalmingas. Už tai dar kartą ištariu aviu l’liila. M. Klinikų! ir Jus 
J garbingą vardą ga. siusi u terp savo tau tieči ų, kad išgydo t ir (ada kaip kiti neįstengo. Su guodo-

ne J. Bernot, 42 Franklin St., Springfield, Mass,
GUODOTINAS DAKTARE! 

Labai dėkingas užtiktą išgy
dymą ir už liekarstas, nuo ku
rių pastojau kaip naujai ant 
svieto užginąs, išgelbstint nuo 
slaptos ligos. Taip gerai dabar 
jaučiuos, kad į t timpą laiką 
net 15 svarų daugiau sveriu. 
Pi islunčiu savo paveikslą, lik
damas sveikas ir džiaugdama
sis, pilnas guodonės S. Kolom 
čiukas, 41 Avė, L , Salveston. 
Tox.

TEIRAT Mr Žukas, McKee., 
Rocks, Pa., prlsiunsdatmis sa
vo paveikslą, nemažiau yi a dė
kingas už. išgydymą nuo sun
kios ir pavojingos ligos. Kili 
negalėjo Išgydyt.

Mr S. Kolomčiukas. _ ________
4 Mrs Zofija Bustrykene, C.-M. and St. Paul st. Sobieski, Wis. Štai ką rašo: Nesuskaitytus 1 B kartus labai gražiai dėkavoju Phila. M. Cllnikui, už. išgelbėjimą manės išgydant nuo moteriškų B W nesveikumų ligos kaip nusilpnėjimo, teip ir skaudėjimų. Dabar esu pilnutėliai sveiku ir ibiu- ■ 14 giau gydyties nereikalauju. ft

GERESNIŲ FAKTŲ nieks negali reikalaut; ką užtvirtina didelės daugybės išgydytų. ▼k l/*” a ra i a i i r*— cy i iv: c a / r-* 11/ a < ' IAB GERIAU P ADARY SI, KAI) BB KAD JAU I1ESI NESVEIKA^, i^syktiesiokpriekliniko J
f kreipsies, nes 1 lokar.stjis išsiunčia po visę Ameriką Ir kitas dalis svieto, o busit dėkingi kaip ir T 
ft visi, kuriuos Phila. M. Klinikas apdovanojo tuom didžiausiu turtu, tai yra sveikata.

A THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC j B todėl greičiau už kitus daktarus išgydo ir tokias ligas, kurių kiti neįstengė; kad čionai kiek- B 
f vienam atsišaukusiam užrašo ir sutaiso speciališkal liekarstas iš geriausių gvarantuolų mediką- T

me,ntų naujausių išradimų, kurie pasaulyje yra žinomi kaipo geriausi ir todėl, kad prio Phila.A M. Kllnlko yra net koletas Profesionališkų Daktarų, terp kurių yra net Amerikos valdžios meda- j B llų apdovanotų. BB ŠITIE GARBINGI mokslinčiai, Profosonal. Daktarai, pirma ranka prie Klinikoj ■
Daktaras ALEX. BROWNAS, Superintendent, Dr. WINCAS YODER, Medical Director. 44 

ĮS1TEMYK, kad slaptybės ligų saugiai užlaikoma, visada. t 
B V AB IT QI M17 Q\7171 IT AG bet nori pastoti sveiku ir lai- BB LjmI FNA-jO V MINGU, tad atsilankyk, o Jeigu toli gy. B
F voni, tadapršyk savo ilgą liel nesveikumus lietuviškoj kallxije kas kenkia, o tikėk, kad apturėsi 

tikrą pagelbą sveikatai kaip tūkstančiai, kurie jau džiaugiasi irdėkavoja, nes čionai išgydo Ir1 tokias, kurių kiti negalėjo Išgydyti kaip šviežias toip ir užslsonfijusias ligas nuo skaudėjimo: A B pečiuos, rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, galvos, šonų; išbėrimai spuogais nuo B F blogo Ir nočysto kraujo, nuo saužagystės sėklos nubėglmo, nusllpnėj mo, vidurių nedlrbimo, už- F •K kietėjimo slogos, greito pailsimo, nerviškumo, baimės, silpno ir numažėjusio kraujo, užkrečia- • ’t mų slaptų lytiškų ligų. Širdies, kepenų, Inkstų, silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, T 
Inu peršalimo slogų, blogų sapnų, nemigos, neturėjimo apetito, be peilio, be pjaustymo bo ope- B B racijos, bot su 1 iekarstoms, kurios tūkstančius Išgydo. Tcippat moteris niro skausmingų mė- B 
L nešintų ir kitokių ligų, kurios užpuola varginimui žmonių, VYRŲ ir MOTERŲ. Reikalaujant 
5 rodos nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po šiuo adresu:

į THE PHILADELPHIA M. CLINIC, į 
f 1117 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA. f

VALANDOS; nuo 10 iš ryto Iki 4 po p. Šventadieniais nuo 10 Iki 3. Ctarn. ir Potnyčiomls nuo & 
16 iki 8 vak. Reikalaukit nuo Kllnlko doTanai (r skaitykit knygą „Daktaras". 1B Pasarga: kurio daktarai negali išgydyt, tai gali kreiptis prio Phila. M. Cllnlco, B F o apturės rodą. i ■

Mr Žukas.
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Advokatas
I elephone So. Boston 605

LIETUVIŠKAS

WILLIAM F. J. HOWARD
Lietuviška pavardė buvo 

Vincus F. J. Kavaliauskas

315 W. Broadway
SO. BOSTON. MASS.

S. H O 
Cn< CAX P

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa apžiū

rime
ir prirenka
mo Akinius

M. S. STONE
Aklą Specijalistas

399 a Broadway
arti E Street

Akušerkaj
Paltai gusi kursą Woman* Medical 

College, Baltimore, MJ.
Pasekmingai atlieka savo darba prie 2 

gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir 5 
pagelba invairiose motoru ligose. 2

l F. Stropiene,*,^!",?.1,-.’ | 
g 80. LiOSTOIN. IV1A88. *

TEISINGIAUSIA 4 O’T’ir’IZ A 
ir geriausia Ari I p K A 

LIETUVIŠKA *** *

Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai Lietu
vos ar Amerikos daktary. 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 expresą.

|
o‘ O R’

Serganti netrotykit laiko ir pinigų,bet tiesiog 
kreipkitės ypatiškai arba laišku prie daktaro 
Stankaus, o apturėsite tikrą ir teisingą gydy
mą. Atmink skaitytojau, jog Dr. Stankus yra 
baigęs didesnį daktarišką mokslą, kaip tai: po 
užbaigimui medicinos mokslo GARSIAME _ 

ISTEITAVIŠKAME UNIVERSITETE, važia- ’ 
vo mokintis į POST GRADUATE: MEDICI
NOS MOKYKLĄ, katra yra didžiausia ir jau 
paskutinė didžiųjų daktarų mokykla visame 
pasaulyj. Čionai specijališkai mokinosi daryt- 
visokias operacijas ir gydyti pavojingas ligas. 
Taipgi buvo miestavu daktaru kur praktika- 
vojo pohošpitalių dispenseres dienomis ir na
ktimis. Dabar keli metai kaip Dr. Stankus 
įrengė savo locną gydyklą SANATORIJĄ 
mieste Philadelphijos dėl gydymo visokių li
gų. Atvažiuojanti iš tolinus gali pasilikti tie
siog jo SANATORIJOJE dėl gydymo.

I3T GYDO LIGASNuo skaudėjimo strėnų,sąnarių ranki} ir ko- 
. jų, skaudėjimo paširdžių, pečių ir kaulų, reu- 
( mutizmo. Nuo visokių kraujo ligų, užkrečia. 
) tnų ir slaptų lytiškų ligų. Augimo spuogų ant I 
) veido ir kūno, užkietėjimą ir nedirbimą vidų- I 
I rių, niežėjimą skaros, dedervinių, slinkimą '■ 
' plaukų, skaudėjimo galvos. Visokias širdies, ■ 

inkstų, plaučių ir kepenų ligas, neuralgijos, ; 
negalėjimo miegoti ir išgąsčio, nuo slogų, per- ; 
šalimo, kosulio sunkaus kvėpavimo, negale- ; 
Jimo valgyti ir abelną nusilpnėjimą. Visokias ; 
moterų ligas: nereguliariškas mėnesines,skau- ; 
dėjimą strėnų ir paširdžių. Visokias vyriškas ! 
ligas, paslaptingas ir įgautas per išdykumą. 
Gydo ligas su lickarstomis kokios tiktai yra 
ant svieto. Ligas, kurias negalima išgydyti su 
liekarsr ->mis ir po reikalavimui pačių pacijen- 
tų — daro visokias operacijas. Turi savo loc- 
nas, naujausio budo elektriškas mašinas dėl 
gydymo ir egzaminavimo, su pagelba kurių 
galima permatyti visą žmogaus kūną.1 Turi šimtus padėkavonių už išgydymą nuo 

j visokių ligų. Gyduoles siunčia toliau į kitus 
> miestus ir miestelius Amerikoje, Kanadoje, 
’ Anglijoje ir į kitas šalis. Visuomet kreipki- 
[ tęs ypatiškai arba laišku ant tikro adreso taip: 

į Dr. Ignotas Stankus 
[ 1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa.1

•RNVGA KIRPIMU U- 
Rl&kU DU AB D ŽIU; 41 X 6« 
COL SOPP.. 24 PAVEIKS- 
I Al. AUDEKLO APDARU. 
-PREKE >2 30.

KNYGA KIRPIMUI MO
TERIŠKŲ DRABUŽIU. 
EORMATO 4» X OI COL . 48 
VP . 2J PAVEIKSLAI. AU
DEKLO APDARU.-PRE
KE >2 30

REIKALAUJANT ATSL 
lll HMd. VISADOS PRI- 
UI.AUSTI k STE.MP4

PlNlOUS fcIUŠYl MO- 
NEIMRDER ANT ADRESO.

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

$ SO. 13O8TOIN. MASS. *

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

J. M. TOPILIS, 
120 Grand st.,Brooklyn,N.Y

Nauji Laiškai
Tik ką atspausdinom dau

gybę puikiausių laiškų, įvai
riausio turinio, su gražiau
siomis dainomis ir kvietko- 
jnis. Tais laiškais kiekvie
nas galės pasidžiaugti. Kas 
ims 100 laiškų (sykiu ir kon- 
vertus) — tas tegul prisiun
čia 70 c. Kas ims 1000 laiš
kų — tam apsieis tik $5.00.

Taigi pasiskubinkit su už
sakymais.

Viršminėti laiškai yra 
gaunami “Laisvės” krautu
vėje

puikaus pasilinksmini-

Komitetas.

i
MH

** ~ -...

Nauja Lietuviška 

KRAUTUVE
Užlaikomo, parduo

damo ir pataisome ge
riausia S I U V A M A S 
MAŠINAS, puikiau
sius Gramafonus ir ki
tokius muzikališkus 
instrumentus. Vai
kams keričiukus, Bai- 
sikeliuB, visokius laik

rodžius ir tam panašius daiktus. Duodamo 
lekcijas ant visu muzikališku instrumentu.

A. RAULUKAIT1S ir J. GIRDVAINIS 
Lietuviai savininkai

SO. I3OSTOIN CYCLE CO. 
310 Broadway, So. Boston, Mass.

SILENT

26 d. spalio buvo pareng
tos prakalbos LSS. 60 kuo
pos. Kalbėjo S. Michelso- 
nas, nurodinėdamas,

Meldžiame visų tų “Lais
vės” skaitytojų, kurių 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.

THE
MAGIC
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