
0

§ 
g

$1.50
. 1.00

$2.00
3.00

coi

3

Huston, Mass. * co 
c?Me) <te)8G c) it

ewewenenewesnewoaeweweiienew
Visuomenes, Kultūros, Politikos Laikraštis 

“ LAISVE »»
Eina du sykiu savaitėj: Utarnlnke ir PetnyčioJ

Leidžia “LAISVES BENDROVE" 
PRENUMERATA METAMS:

Amerikoje.........•......................
Kanadoje ir užrubežiuose.....

PUSEI METŲ
Kanadoje ir u

<m užk'auMnio

.3.00

Įte»e»Q*Q»eiteite*eiK9e»eiie»e« 
THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY 

“ LAISVE 99 
published by 

“LAISVO” PUBLISHING CO.
Every Tuesday and Friday at Boston, Mass

YEARLY SUBSCRIPTION RATE: 
In the United States.................................

To Foreign Countries..............................
Advertising rates c n application.

All communications should be addressed to:

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

No. 87

LIETUVAAMERIKA RUSIJAUŽSIENIS

Telefonas;
So. Boston 21018.

Telefonas:
So. Boston 21013.

BOSTON, MASS., 31 SPALIO (OCTOBER) 1913 m.
Entered as second class matter November 13, 1911, at post office at the Boston, Massachusetts under the Act fo March 3, 1879.

J. Vanagaitis jau atvažiavo 
į Ameriką.

Kaip mums praneša iš 
Brooklyno, J. Vanagaitis, 
“Birutės” redaktorius ir lei
dėjas iš Tilžės, jau atvažia
vo Amerikon. Tikslas jo at
važiavimo, parinkti aukų ir 
prenumeratos savo laikraš
čiui, kuris šiuom tarpu su
stabdytas bent trims mėne
siams.

Kaip girdėties, tautiečiai 
rūgoja ant p. Vanagaičio, 
kam taip nelaiku atvažiavo, 
kadangi L. Mokslo draugi
jos pasiuntiniai dar neužbai
gė savo maršruto.
Grasina visuotinu streiku.
Colorado valstijoj, kur da

bar streikuoja mainieriai, 
labai galimas daiktas, kad 
kils visuotinas streikas. Bo
sai nenusileidžia.

Mainierių unijos vicepir
mininkas apskelbė: jeigu jie 
atsisakė su mumis tartis — 
tai męs kovosime iki galui.

Pietuose Colorado ap
skelbtos kariškos teisės. Ten 
gubernatoriaus įsakymu 
parkviesta 1000 kareivių.

Areštai atsibūna kiekvie
ną dieną. 29 d. sužeista ke
li streikieriai ir jų “aniuo- 
lai sargai”.
Perkūnas kas metai trenkia 

į bažnyčią.
“Laisvei” - rašo iš Els- 

werth, Pa.:
Mūsų miestely yra bažny

čia, kurią labai pamylėjo 
perkūnas. Nėra veik to me
to, kad perkūnas į ją ne
trenktų. Šįmet pataikė į 
bokštą. Pernai kryžių nu
trenkė.
Prieš kelis metus tą pačią 
bažnyčią vėjas buvo visai 
nuvertęs.

Matomai ir perkūnas ne
labai tesigaili šventos vietos.
Gelbėkit Calumet’o strei- 

kierius.
Calumet, Mich., 24 spalio. 

— Jau seniai skaitytojams 
yra žinoma, jog vario kasyk
lose streikuoja 15.000 darbi
ninkų, kurie karžygiškai ke
lintas mėnuo kovoja, kad pa- 
siliuosuoti iš tos vergijos, 
kurioje iki šioliai juos laikė. 
Prieš streikierius eina teis
mai, milicija ir visi kapita
listų bernai, kad tik suardy
ti streiką, ir kad vėla darbi
ninkų šeimynos badautų, 
kaip ir pirma badavo. Taip, 
aną dieną areštavo net 189 
streikierius, kad užduoti 
streikieriams didžiausią 
smūgį. Suareštuotuosius 
milicija tempia į teismą, kur 
be jokio tyrinėjimo nuteisia 
nelaimingus kalėjiman, vien 
tik dėlto, kad milicija pasa
ko, jog jie darė užpuolimus 
ant streiklaužių. Tokis mi
licijos pasakymas yra šven
tas ir uoliai išpildomas. Iš
viso yra suareštuota 250 
streikierių.

Milicijai yra prisakyta, 
kad pasitiktų streiklaužius 
ant stoties ir kad jiems nei 
Jaukas nuo galvos nenu-

Tokis tai surėdymas kapi
talistų valdžios.

Didelė viesulą.
Louisianos valstijoj, neto

li nuo New Orleans, siautė 
baisi viesulą. Užmušta 20 
ypatų ir daugiau kaip 100 
sužeista. Blėdies padaryta 
viršaus ant milijono dolerių; 
vien tik New Orleans’e sie
kia apie 500 tūkstančių dol. 
Tikrų žinių negalima dar 

Atstovų rinkimai Italijoj.
Tiktai ką Italijoj atsibuvo 

atstovų rinkimai į parla
mentą.

Šiuo kartu rinkimai atsi
buvo ant pamato visuotino 
balsavimo. Rinkimuose da
lyvavo net daugelis katali
kų, kurie ikišiol rinkimuose 
veik nedalyvavo. Mat, ka
da svietiškoji valdžia atėmė 
nuo popiežiaus jo karalystę, 
tai popiežius labai “apsibro- 
zijo” ir ligišiol nenori pripa
žinti tos valdžios. Betgi gy
venimas daro savo ir gana. 
Dabar popiežius nors per 
pusę lūpų , pripažino katali
kams tiesą dalyvauti rinki
muose. Abelnai, rinkimuo
se dalyvavo 8 milijonai rin
kikų.

Daugybėj vietų, ypač Itali
jos pietuose, buvo kilęs labai 
didelis triukšmas. Laike 
rinkimų užmušta šeši žmo
nės.

Socijalistams šiuose rin
kimuose pavyko labai pui
kiai. Pereitame parlamente, 
buvo 44 socijalistai. Šį kart 
bus per 50. Išrinkti veik visi 
žymesni socijalistai. Reikia 
pažymėti, kad ir iš Rymo iš
rinktas socijalistas, draugas 
Bissolatti. Jisai išrinktas 
Ryme nuo distrikto, kur yra 
karališki palociai.
Visas pasaulis protestuoja 

prieš carizmą.
Londonas. Čia atsibuvo 

didžiulis protesto mitingas, 
sušauktas tuo tikslu, kad už
protestavus prieš žydelio 
Beilio teismą Kijeve, kuris 
kaltinamas užmušime krikš
čioniško vaiko būk tai dėl 
norėjimo panaudoti jo krau
ją religiškiems tikslams.

Tame mitinge dalyvavo 
daug kunigų ir mokslo vy
rų, be skirtumo religijos ir 
visi pasibjaurėjo tuomi ne
pamatuotu, bet baisiu kalti
nimu, kuris metamas ant 
visos tautos.

Baronas Rotšildas net 
kreipėsi prie paties popie
žiaus, norėdamas ištirti, 
kaip į tą dalyką katalikų ba
žnyčia žiūri. Popiežiaus se
kretorius, kardinolas del 
Vai, pranešė, kad bažnyčia 
jau seniai netikinti į tas pa
skalas.

Anglijos arcivyskupas ir
gi patvirtina tą pačią nuo
monę.

Protesto mitingai atsibu
vo ir daugely kitų didmies
čių. Drąsiai galima sakyti, 
kad protestuoja visas pasau
lis.

Katalikų kunigai prieš 
streikicrius.

Airijos sostinėj Dubline— 
baisus vargas viešpatauja. 
Streikierių šeimynos neturi 
veik ką pavalgyti. Todėl 
buvo sumanyta išsiųst strei
kierių vaikučius į kitus mie
stus, pas pritariančius strei- 
kieriam žmones, kad jiems 
nereiktų namieje badauti. 
Kunigai pasitiko 50 motinų, 
vedančių savo vaikučius ant 
laivo. Kunigai paleido savo 
liežuvius ant socijalistų. Jie 
baugino motinas, kad tuos 
vaikučius paims socijalistai, 
bedieviai ir masonai ir iš
lups iš jų širdžių tikėjimą. 
Daugelis motinų paklausė 
tų parsidavėlių ir kapitalis
tų bernų ir grįžo atgal su sa
vo vaikučiais, kad vely ba
du numirti, o ne susidėti su 
socijalistais.

Taip-pat kunigai nuėjo ir 
ant laivo, kur jau buvo apie 
19 vaikučių.

gauti, nes telegrafo dratai 
sutraukyta ir iš daugelio 
vietų jokių žinių negauta. \

$200 už šunio grabą.
Asheville, N. C., 24 spalio. 

-•=- Ponia N. M Watson su di
džiausiomis iškilmėmis pa
laidojo savo mylimą šunį. Jo 
liekanos sudėta į grabą už 
$200 ir ant kapo bus pasta
tytas paminklas su visokiais 
parašais ir apgailestavi
mais.

Tai kaip siunta turčių mo
te rįs!

Kas daugiau uždirba?
Kapitonas žuvininkų laive

lio, Rufus McKay, netoli nuo 
Bostono, laike dešimties va
landų sugavo už $1,500 ver
tės žuvų arba uždirbo $2 ant 
minutos.

New Yorke gi dentistas 
už tris bertainius valandos 
darbo pareikalavo nuo savo 
pacijento $500 arba $11 į mi- 
nutą.

Kjek gi tu, darbininke, 
gauni ant minutos?

Socijalistų mokykla.
Chicagoj įsikūrė socijalis

tų mokykla. Ji yra įkurta 
ačiū pasistengimui Young 
Peapies Socialist League. 
Visas kursas toje mokykloje 
tęsis 20 savaičių.

Patariame lietuviams, su
prantantiems angliškai, lan
kyti tą mokyklą. Smulkes
nių žinių galima gauti po 
N1432 W. Madison st.

Siberijos ir Argentines 
sviestas.

Ant Chicagos rinkos pasi
rodė pirmas transportas 
sviesto iš Argentinos ir Si
berijos. Tatai pasidarė ga
limu tiktai ačiū naujoms 
muitų tiesoms.

New Yorke dabar par
duodama Argentinos mėsa. 
Vienok reikia pažymėti, kad 
kaina mėsos nei kiek nesu
mažėjo.
Pačto darbininkų streikas.

New Yorke sustreikavo 
pačto išvežiotojai. Jie rei
kalauja 10 vai. darbo dienos 
ir geresnio atlyginimo.

Tuoj aus atgabenta daugy
bė streiklaužių.

Rooseveltas Brazilijoj.
Rooseveltas dabar važinė

ja po Braziliją. Jisai, net su
siriesdamas giria brazilijie- 
čius, sakydamas, kad nėra 
puikesnių žmonių, kaip jie. 
Jisai sakosi, neužmiršiąs 
braziliečių per visą savo gy
venimą.
šmidto sėbras gavo 7 metus 

kalėjimo.
Šundaktaris Muret, areš

tuotas sykiu su katalikų ku
nigu—užmušėju Šmidtu, ga
vo 7į metų kalėjimo už pini
gų dirbimą.

Misai serga džiova ir pra
šosi paleisti jį į Vokietiją.

Kokia valstija bus pirmiau
sia socijalistiška?

Majoras miesto Būtie pa
sakė, kad Montannos valsti
ja pirmutinė tarpe-visų kitų 
valstijų papuls į socijalistų 
rankas.

Kasžin? Kansas’iečiai 
sako, kad jų valstija pirmu
tinė taps “raudona”.

Kiek išviso žuvo ant 
“Volturno.”

Garlaivių kompanija “U- 
ranium” išdavė galutiną at
skaitą, kiek išviso žmonių 
žuvo ant “Volturno”.

Žuvo 134 žmonės, kurie ar 
sudegė ar nuskendo. 

Liūdnoji statistika.
Švietimo ministerija nese

niai sustatė statistiką, kiek 
mokslaeivių nusižudė 1911 
metais. Išviso tais metais 
nusižudė mokslaeivių 155, iš 
jų 107 vaikinai ir 48 mergi
nos; be to, tais pačiais me
lais buvo pasikėsinimų nusi
žudyti, bet nenusisekusių 
?(be mirties) — 91, iš jų ban
dė nusižudyti 59 vaikinai ir 
32 merginos. Pagal mokyk- 
as, ši statistika šiaip tvar

dosi: žemesniose mokyklose 
nusižudė 24 vaikinai ir 5 mer 
ginos, kėsinosi nusižudyti 11 
vaikinų ir 2 merginos; vidu
rinėse mokyklose nusižudė 
59 vaikinai ir 43 merginos, 
kėsinosi nusižudyti 47 vaiki
nai ir 30 merginų; augštose 
mokyklose nusižudė 14 vai
kinų ir 1 mergina ir kėsinosi 
nusižudyti 1 vaikinas. Dau
giausia nusižudymų ir pasi
kėsinimų nusižudyti buvo 
Maskvos ir Peterburgo 
mokslo apygardose (32 ir 29 
nusižudymai). „Nusižudžiu
siųjų ir kėsinusiųjų nusižu
dyti amžius daugiausia sie
te: merginų 16-18 metų, 
vaikinų 15-19 metų.
Įstatymas arkliavagiams.
Kaip žinome, vienas iš o- 

oiausių Rusijos sodžiaus 
dausimų, tai kova su arklia
vagiais, kurie yra tikra vals? 
iečių kankynė. Dabar rusų 
laikraščiai praneša, kad vi
daus reikalų ministeris Ma
slakovas sutaisęs naują su
manymą kovoti su arkliava
giais. Tarp kitko, tuo su
manymu ketinama įvesti vi
sų arklių, kiek tik valsčiui 
jų yra, tam tikrą nuolatinę 
registraciją. Tas tai turi 
palengvinti sujieškoti pa
vogtus arklius, apsunkinti 
gi arkliavagiams jų maini
kavimą.
Apie Vilniaus universitetą.

Ministeris Kasso apie būsi
mą Vilniaus universitetą 
teikė V. Dūmai memorijalą. 

Tame momerijale nieko ne
užmetama sumanymui steig 
ti Vilniuje universitetą, vien 
pastebima, kad esama netoli 
Vilniaus nemaža miestų, tu
rinčių jau universitetus, to
dėl reikalingiau esą rūpintis, 
universitetą steigti Rusijos 
pietuose. Tas pats mernori- 
jalas išreiškia prijautimą 
rusų nacijonalistų sumany
mui rūpintis visomis mokyk
lomis, suteikiant labiau ru- 
siškai-tautinį pobūdį.

Konfiskavo laikraščius.
Aną dieną Vilniuje, Peter

burgo spaudos komiteto įsa
kymu, konfiskavo apie 1,500 
egzempliorių Peterburgo 
laikraščių: “Sovrem. Slovo”, 
“Rieč”, “Pravda” ir “Trud”.

Naujos anglių kasyklos.
Šiomis dienamis sugrįžus 

Peterburgan iš Špicbergo 
salos (Šiaurės juroje) inž. 
Samoilovo vadinama ekspe
dicija atvežė 5.000 pūdų iš
kastų toj saloj akmens ang
lių. Samoilovas ištyręs 12 
varstų salos kranto ir 4 var
stus gilumon ir suradęs te
nai didelius anglies plotus.

Špicbergo anglies apskai
toma milijardais pūdų ir nei 
kiek neblogesnė anglis už 
Anglijos New Castlo anglį. 
Kasyklų darbas manoma 
pradėti nuo pavasario 1914 
metų.

Zelim chaną užmušė.
Iš Vladikaukazo praneša, 

kad garsųjį nepagaunamą
Zelim-chaną

gązdinti, kad juos išvežšią 
ant trijų metų ir neduosią 
sugrįžti pas savo tėvus. Ma
ži vaikučiai taip persigando, 
kad tuoj pabėgo iš laivo.

Juodvarnių tikslas — ko
du nors būdu sulaikius tas 
streikas, kuris taip smarkiai 
išsiplėtojo.

Japonija didina laivyną.
Japonijos jūrų ministerija 

paduoda sumanymą padi
dinti savo laivyną. Išpra- 
džios reikalauja 313 milijo
nų jenų,“antru atveju — 730 
milijonų. »
spanų ir francūzų sutartis.

Dėl pasklidusių paskalų, 
kad francūzai su ispanais 
padarę sutartį, ispanų mini- 
sterių pirmininkas apreiškė, 
kad f rancūzų prezidento 
Puankarė kelionė Ispanijon 
neturi tikslo sudaryti karo 
sutarties, bet tik nustatyti 
vienodą veikimą Maroke, o 
baip-pat sumažinti vyno ir 
vaisių tarifą už koncesiją, 
kurią Ispanija pažadėjo pri
pažinti Francūzijai.
Prancūzų ir vokiečių anta

gonizmas.
Iš Nancy ateina žinių apie 

naują francūzų ir vokiečių 
susidūrimą. Longyano sto
ryje įsėdo į ekspresą keli vo
kiečiai, kurie numetė nuo 
suolo padėtus nešulėlius ir 
patįs atsisėdo. Vienas fran- 
cūzas keleivis pastebėjo, kad 
;os vietos jau užimtos. Vo
kietis už tai jam sudavė per 
veidą. Kilo muštynės.

Į pagelbą francūzui atėjo 
; o kiti tautiečiai. Jeigu bu
kų neįsikišusi policija, kažin 
šuo būtų pasibaigusios muš
tynės.

Brusselyje taip pat buvo 
panašus atsitikimas. Vie
name Brusselio kabarete ant 
estrados darbininkas sudai
navo dainelę, kur pajuokia
mi vokiečiai. Vokiečiai salė
je pradėjo švilpti ir koliotis. 
Už darbininką užsistojo 
francūzai. Kilo triukšmas. 
Ką tik policija nuramino.
čekų ir vokiečių susikirti

mai Berne.
Čia kartu vokiečiai ir če

kai, kiekvieni sau, sutaisė 
cukrainių dieną — panašiai, 
kaip Lietuvoj taisoma žoly
no diena. Čekai rinko pini
gus dėl mokyklų. Per rinki
mus vokiečiai su čekais susi
kirto. Keli sužeisti. Daug 
suimta.

Ir vėl nuskendo laivas.
Hernosand, Švedija. Ne

toli nuo porto Vasa nusken
do Švedijos garlaivis “West- 
kusten”. Jisai iš priežasties 
didelės audros užėjo ant 
skalos ir taip smarkiai susi
daužė, kad už kelilų minu tų 
nuėjo į dugną. Ant to laivo 
važiavo 44 žmonės ir visi jie 
išsigelbėjo ant apsaugos val
čių. Netrukus pribuvo lai
vas “Carl von Linne” ir val
teles su žmonėmis surankio
jo.

Nuskendęs laivas buvo 
dar visiškai naujas.
Studentų peštynes su sufra- 

gistėmis.
Londonas. — Neseniai su- 

fragistės užpuolė ant uni
versiteto Bristol, įsiveržė į 
vieną salę ir sunaikino vis
ką, kas tik joms papuolė po 
ranka.

Studentai sumanė už tai 
sufragistėms atkeršyti. Jie 
susiorganizavo į “drąsuolių 
pulką” ir užpuolė sufragis- 
čių raštinę. Po “sunkios” 
kovos jie sufragistes nuvei
kė ir taip-pat viską sunaiki- 

nušovęs oficieris Kibirovas. 
Oficieris esąs taip-pat su
žeistas.
Kaukazo aristokratijos byla

Jau pabaigė svarstyti pa
garsėjusią Kaukazo aristo
kratijos bylą dėl kunigaikš
čio Dadaškielianio užmuši
mo. Kaltinamasis buvusis 
oficieras kunigaikštis Dadi- 
jani nuteistas 20 metų ka
torgos, kiti du 10 metų ka
torga, vienas 1 m. ir 8 mėn. 
areštantų rotų. Drauge kal
tinamoji užmuštojo žmona, 
kunigaikštienė Barbora Da- 
daškelianė, įtariama, kaipo 
prigundžiusi kunigaikštį 
Dadijanį jos vyrą užmušti, 
teismo išteisinta.

Ar paaukaus?
Carevo miestelio gyvento

jai labai susirūpinę dviems, 
jiems be galo svarbiais klau
simais. Vienas buvusis teis
mo valdininkas Fijalkovski, 
kitkart tame miestelyj ilgai 
gyvenusis, o dabar gyvenan
tis Saratove, pradėjo bylą 
dėl palikusiųjų po mirusiojo 
Amerikoje jo dėdės milijo
nieriaus turtų. Tasai dėdė 
paliko net 48 milijonus rub
lių ir pažadėjo Carevo mies
telėnams, jei laimėsiąs bylą 
ir gausiąs visą tą palikimą, 
paskirti 10 milijonų rublių 
dėl įsteigimo liaudies uni
versiteto Careve. Dabar vi
si careviečiai tai tik ir spė
lioja, ar laimės Fijalkovskis 
tuos milijonus ir, jeigu lai
mės, tai ar ištesės savo žodį 
ir paskirs miestui tuos 10 
milijonų.

- žydų nebepriima.
Vidaus reikalų ministeri

ja uždraudė priimti žydus į 
ūkio mokyklas.
Miegamųjų vagonų Rusijos 

draugija.
Rusų inžinierių būrelis rū

pinasi gauti leidimą statyti 
naujiems patogesniems 3 
klesos vagonams su minkš
tais suolais. Bilietų kaina 
būsianti padidinta. Kelių 
ministerija sutinka su tuo 
sumanymu, tik reikalauja 
kaucijos mažiausia 5,000,000 
rublių.

Uždarė draugiją.
Šiomis dienomis Peter

burge, miesto viršininko į- 
sakymu, uždarė “Moterų 
susišelpimo draugiją.” Už
darytoji draugija rūpinosi 
kultūros ir švietimo reika
lais. Neužilgo prieš uždary
mą draugijos bute policija 
buvo suėmusi kelius draugi
jos valdybos ir šiaip draugi
jos narius.

Streikai.
Daugelio Peterburgo fa

brikų • darbininkai išėjo į 
streiką, prijausdami Mas
kvos streikieriams. Sustrei
kavo apie 10,000 darbininkų.

Nei už 1,000 rub. nenori.
Sugrįžusi neseniai Ar- 

changelskan iš šiaurės tam 
tikra ekspedicija ištyrė, kad 
Ledų vandenyno radijo-tele
grafo stotyse nesą niekur 
nei vieno telegrafisto, tik 
patįs vieni sargai. Mat, nie
kas iš telegrafistų nesutikęs 
ten važiuoti, nors alga ski
riama ten paprastiems tele
grafistams 1,000 rublių me
tams.

Mat, valdžiai išrodo, kad 
tūkstantis rublių dėl papras
to telegrafisto, tai labai di
delė suma, bet ji visai neatsi
žvelgia, kad telegrafistas 
taipgi yra žmogus ir nenori 
gyventi ledynuose.

III Metai

Telšių miesto gyventojų 
statistika.

Telšių mieste skaitosi šiuo 
metu šitiek gyventojų: išvi
so 7,215 žmonių, iš jų: 2,654 
lietuviai, 3,076 žydai, 270 ru
sų, 208 lenkai, 10 vokiečių, 4 
atviai. Pagal tikėjimus 

Telšių gyventojai skiriasi: 
3,608 katalikai, 3,076 žydai, 
270 stačiatikių ir 261 kitų ti
kėjimų.

Naujas geležinkelis.
Inž. Bernatavičius gavo 

eidimą, ištirti apielinkes, 
pro kurias būsiąs tiesiamas 
naujas geležinkelis nuo 
Dūkšto (Kauno gub.) stoties 
igi šarkovščiznos miestelio 
(Dysnos apskr.), ilgumo a- 
pie 70 varstų.

Davatkėlės apsivogė.
Trakų bažnyčioje per pa

maldas pavogė aukų dėžutę, 
kurioje buvo 40 rublių. Po- 
icija suėmė tris merginas: 

T. Audruškevičiūtę, VI. Vo- 
oncevičiūtė ir J. Juzapavi- 

čiūtę; pavogtoji dėžutė buvo 
atrasta pas Juzapavičiūtę.

Visos trįs merginos buvo 
žinomos, kaipo dievobaimin
gos davatkėlės.

Kratos.
Panevėžyj, naktyj iš rugs. 

8 į 9 dieną, pas siuvėjus Pri- 
dotką, Baroną ir Pakarnį 
buvo kratos. Atrasta kny
gų ir atsišaukimų į amati- • 
ninkus, atspausdintų pernai 
orie “Rygos Naujienų”. Po 
;uo atsišaukimu pasirašė ta* 
da tie trįs Panevėžio lietuv- 
viai siuvėjai. Šitą, tur būt 
Daskaityta ne už gerą, ir dė- 
ei to pasiteirauta.

Naujos mokyklos.
Švietimo ministerija no

rinti, kad kiekvienoje guber
nijoje susidarytų specijališ- 
ka komisija, kurioje daly
vautų kaimiečių ir miestie
čių atstovai. Ta komisija 
turėtų pasirūpinti kiekvie
noje gubernijoje per 10 me
tų, kasmet įkurti po 3 dvi- 
kleses liaudies mokyklas. 
Apart to, švietimo ministeri
ja ketinanti įkurti bent ko
kią profesijonališką mokyk
lą/
Nubaudė už gelžkelio kra- 

sos apiplėšimą.
Už apiplėšimą N. Švenčio

nių krasos, Vilniaus teismo 
sesijos pripažinti kaltais ir 
nuteisti: Cukermanas ir 
Predmiejskis — 4 metams 
areštantų rotų, du sargu po 
2 m. ir 8 mėn. arešt. rotų; 
o tris išteisino.

Nori permainyti valsčių.
Malgarės, Dumbliukų, Ož

kinės ir Vilkiškių sodžių 
(Subačių valsčiaus) gyven
tojai prašo, kad juos prira
šytų prie artimiausio jiems 
Kupiškio valsčiaus.

Cholera.
Vilniaus miesto gydytojai 

paskutiniame savo posėdyje 
nutarė perspėti sanitarų ko
misiją, *kad ir Vilniun gali 
būti netrukus užnešta chole
ra ir kad būtinai reikalinga 
priruošti tokiems ligoniams 
ligonbutį ir suorganizuoti 
laboratorija, kur toji liga 
galėtų būti tyrinėjama.

Visuotinas mokinimas 
Vilniuje.

Miesto Tarybos visuotino 
mokinimo nutarimas skaito
ma jau dabar tiesotu. Ne
trukus šis sumanymas bus 
liaudies mokyklų direktoriui 
įteiktas.
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SPAUDOS BALSAI
Krikščioniški socijalistai.
Pittsburgo “Leader” pra

neša, • kad atsibuvo mitin
gas taip vadinamų krikš
čioniškų socijalistų, kuria
me vadovavo buvęs kunigas 
Prosser. Tąjį kunigą jo ba
žnytinė vyriausybė visokiais 
būdais persekiojo ir, paga- 
liaus, jisai pasitraukė iš ku
nigijos tarpo.

“Leader” sako, kad nau
joji sriovė nėra sektantiška, 
bet tik krikščioniška ir jog 
joje dalyvauja katalikai.

Krikščioniški socijalistai 
nutarė, kad dabartinė baž
nyčia neinanti už vargdienių 
reikalus.

Pažiūrėsime, kaip jiems 
pasiseks sutverti naują soci- 
jalistišką bažnyčią. Be abe
jonės, daug dar yra žmonių, 
kurie labai susirūpinę savo 
dūšios išganymu ir kunigas 
Prosser, tai ne pirmutinis ir 
ne paskutinis bažnytinis va
dovas, kuris nori prisitai
kinti prie socijalistiškų pa- 
žvalgų.. Kaipo agitatoriai, 
tokie kunigai atneša mums 
naudą ir jie pilnai išsitenka 
socijalistų partijoj, nors 
tankiai jų idealistiškos pa- 
žvalgos visuomenės moks
luose vėju paremtos.

Tame mitinge dalyvavo 
apie 200 žmonių.

“Bešališkumas.”
Išėjo “Laisvės” moterų 

numeris. Męs žinome iš lai
škų, kuriuos gauna “Lais
vės” redakcija, jog tasai 
“L.” moterų num. padarė di
delį įspūdį ir paragino ne 
vieną moterį pagalvoti apie 
taip vadinamą “moterų 
klausimą.”

Mūsų taip vadinamoji 
“pirmeiviška” laikraštija 
(“Tėvynė”, “Vienybė” ir k.), 
nei žodelio nepratarė apie tą 
numerį.

Žinoma, mums nuo to nei 
šilta, nei šalta, bet ve kame 
dalykas. Susirgo “Draugo” 
redaktorius — ir ponai Sir
vydai su Račkauskais jau 
šaukia: “dievulėliau bran
giausias! Ogi kas bus, kad 
“Drauge” peržvalgų ne
bus?”

Dėl mūsų tautiškų ponų 
“Draugo” peržvalgos, pu
siau idiotiški “Saulės” ple
palai visuomet būdavo atsa
kančiai apvertinami.

Bet už tai visa, kuomi pa
sižymi socijalistiška laikraš
tija — visa tat užtylima.

Visa tai, matote, vadina
ma “bešališkumu.”

Apie Lietuvos ateitį.
Draugas V. Kapsukas sa

vo ilgame ir rimtame straip
sny, tilpusiame “Pirmyn”, 
kalbėdamas apie “tautos” 
namus, tarp kitko išreiškia 
tą pintį, kad Lietuvoj var
giai beišbujos stambusis ka
pitalas, tad Lietuva liksian
ti šalis, kur viešpataus 
smulkioji buržuazija ir tos 
buržuazijos kromininkiška 
ideologija.

Smulkioji buržuazija, be 
abejonės, bus stambiu fak
torium mūsų gyvenime, bet 
nereikia užmiršti didelės ar
mijos sodžiaus darbininkų ir 
kaip ten nebūtų, vienok nuo
lat beaugančio miestų darbi- 
kų skaičiaus.

Sodžiaus gi mažažemiai 
vargiai bebus ištikimi kleri- 
kališkiems kromininkams. 
Sodžiaus demokratiją šių 
dienų gyvenimas smarkiai 
varo linkui socijalistų parti
jos.

Tie visi sluogsniai ir su
tvers atsparą prieš kromi- 
ninkišką klesą.

Gėda, daktare šliupe!
Ligišiol nors “Laisvė” ir 

kritikavo ne vieną sykį p. 
Šliupo pažiūras, bet visgi ir 
mokėjo paguodoti jo nuomo
nes.

Paskutinis num. “Laisvo
sios Minties” parodo, kad 
p. Šliupas galutinai neteko 
lygsvaros ir pavirto isteriš
ku ligoniu, kuris jau negali 
protauti, negali argumen
tuoti, bet taip plūstasi, kaip 
plūstasi tik karčiamose.

Gėda, ponas Šliupe, kad 
taip vergiškai užtarauji car-

LAISVE
bernį ir kunigų pastumdėlį 
Yčą, bet tūkstantį kartų di
desnė gėda, kad reikalauji 
ir nuo susipratusių darbi
ninkų, kad jie taip elgtųsi, 
kaip tamsta. Tamsta ne tik 
ką nemoki paguodot sveti
mas nuomones, bet vadini 
kitaip manančius, negu tam
sta, socijalistus — ruja.

Tad važiuok sau sveikas 
pas Rymo agentus. Jie tam
stai duos saldų bučkį už tai. 
Tamsta nėši ne tik laisvama
niu, bet nėši ir paprasčiau
siu pirmeiviu. Košeliena 
pažvalgose ir nepraustabur- 
niškas liežuvis — tai ir visi 
tamstos dabartiniai“nuopel- 
nai”. Tamsta, įvesdamas 
laikraštijon tokius žodžius, 
kaip ruja, patsai apspjauni 
savo gerą vardą ir savo nuo
pelnus praeity.

Nesiginčysime su tamsta, 
nes su kapucinų agentais, ir 
tai dar isterikais, nereikia 
ginčyties.

Kas nori savo akimis per
sitikrinti, kuomi tapo ponas 
Šliupas — perskaitykit jo 
chroniką iš “L. M.” N43.

Męs geidžiame, kad ant 
tamstos paminklo būtų auk
so raidėmis išrašyta žodžiai: 
“lietuviai socijalistai — tai 
ruja, išperos, benkartai”. 
Varnagiris, Tumas ir Sera
finas galės duot po šimtą del 
to parašo. Jie tamstos šir
džiai daug artimesni. Tu
mai ir Yčai tamstos širdžiai 
mieli.

Oi, Šliupe, Šliupe, kur tams
tos sąžinė, kur liogika, kur 
laisvamanybė?!

“Lietuvos žinios” virs 
dienraščiu.

“L. Ž.” praneša, kad nuo 
gruodžio mėn. pradėsiančios 
eiti, kaipo dienraštis. Tasai 
laikraštis bus vedamas šva
riai pirmeiviškoj pakraipoj.

Kaip matėme “Kovoj”, 
Worcesterio socijalistai nu
tarė paremti tą dienraštį. 
Mums rodosi, kad kuopa pa
darė klaidą.. Socijalistai ne
gali visiškai susilieti su 
pirmeiviais. Kiekvienas at
skiras socijalistas, žinoma, 
gali remti “L. Ž” dienraštį. 
Tai jo privatiškas dalykas, 
bet socijalistų kuopa visų- 
pirmiausia turėtų remti Lie
tuvos Socijaldemokratų par
tiją visuose jos užmanymuo
se. Turime žinių, kad Lie
tuvoj vėl pradės eiti mūsų 
pakraipos laikraštis, tad jį 
užvis pirmiausia reikia šelp
ti.

Margos mintįs apie 
viską.

Vienas montellietis man 
rašo: “brolau Čiru-Viru, 
parašyk tu “Laisvėje” ve 
ką: kada į Montello atvažia
vo kapucinas, męs kvietėm 
jį į viešas diskusijas ir pra- 
nešėm per laikraščius. Ka
pucinas atsisakė diskusuot. 
Męs vėl pranešėm per laik
raščius. Nusiuntėm prane
šimą ir “Tėvynei”, bet ten 
atsisakė patalpinti”.

Koks iš to išvedimas? 
Šiukštu nerašyt apie kapuci
ną, bet raudoniemsiems 
duot, kiek telpa. Tegul am
žinai “pakūtavoja” už Kutrą* * *

Nabagėlis Kutra, aš tan
kiai apdūmoju apie jį. Tupi 
nabagas savo plyšely j ir nei 
čir—čir! Kurgi jis?

Atsimenu, “Keleivis” klau
sė: “ar tai galimas daiktas, 
tegul apkaltintas prabyla ir 
pasiaiškina”.

Turbūt aniuolai mus pa
šauks greičiaus ant Juoza
pato pakalnės, negu Kutra 
prabils. * * *

Kiek tų nelaimių būna su 
tais automobiliais? Ana, 
“Vienybė” sykį rašė iš New 
Britaino, kad p. Lopeta apsi
vedė su p. Skritulskaite ir 
važinėjos automobiliuj. Pa
keliu j pasipainiojo koks tai 
žmogus (žinoma, jį pakišo 
socijalistai) ir čia jau įvyko 
nelaimė: žmogelį sužeidė ar 
tai visai suvažinėjo.
> Kaip jūs manote? Su kuo 
įvyko nelaimė? Su tuo žmo
geliu ar su Lopeta? Kvai
las klausimas. Žinoma ne-

laimė įvyko su Lopeta, o tas 
žmogelis, kuris pakliuvo po 
automobiliu — tai kokių ply
nių lindo?

Nelaimingas ponas Lope
ta ! Taip rašo “Vienybė”4* * *

Skaitau laikraštį, kad 
Rooseveltas jau Brazilijoj. 
Jam apmokėjo ir kelionę ir 
už kiekvieną “spyčių” gaus 
šimtus. Ponia Pankhurs- 
Tienė gaus už “spyčių” po 
tūkstantį.

Aš pamislijau sau: o mūsų 
nabagėlė Ramanauskų teta 
iš Lawrence?o ir savo pridė
tų, kad tik kas užkviestų.* * *

Kasžin, ar tik neišsimisli- 
jo Prūselaitis, rašydamas 
“Kovoj”, kad visi septyni 
Waterburio saliūnai pasi
puošė tautiškoms vėliavoms 
garbei Basanavičiaus, Yčo 
ir tautos namo ...

Argi tai Waterburio būb- 
nų tūzai būtų pilioriai tau
tos namo? Oi, vyručiai, 
kasgi bus, jeigu jūs statysi t 
namą ant girtų fundamen
tų?

Išgirdus šitą naujieną Ku
dirkai su Višinskiu ir Mačiu, 
liekasi grabe ant kito šono 
persiverst. * * *

Pernai atvažiavo Ameri
kon žilas-žilas senelis Keir 
Hardie, Anglijos darbininkų 
vadovas. Girdėjau tą sene
lį šaukiant: “viso pasaulio 
darbininkai eikite išvien!”

Šįmet atvažiavo Ameri
kon žilas-žilas senelis Basa
navičius, Vilniaus seimo pir
mininkas. Girdėjau jį šau
kiant: “socijalistai, paėmę 
visus, valdys taip, kaip ca
ras”.

Abudu seneliai, abudu ži
lagalviai ! Bet man bran
gesnis anas svetimas.* * *

Tai niekadarys tas Kapsu
kas ! Tai išpera, tai išgama! 
Kaip jis drįsta išsižioti prieš 
tautos namą?!

Nagi pone Račkauske, Ba
lutį ir Co., nagi užpilkit ant 
žaizdų Kapsukui verdančios 
smalos.

Ar išdrįs jūs liežuviai var- 
tyties, girdint prabilus žmo
gų, kuris savo sielos turtą, 
savo idėjas išnešė nesutep
tas iš baisių kazematų sie
nų ! Jūs nenusilenksit prieš 
žmogaus dvasios stiprybę. 
Perdaug jumise lekajišku- 
mo. Bet ar išdrįsi! jūs ir 
prieš jį prasižioti?

Čiru-Viru.

dentas ponas Wilsonas pa
baigė kasti Panamos kanalą. 
O kas įstabiausia, tai tas, 
kad ponas Wilsonas, būda
mas Washingtone, kelis šim
tus mylių atstu nuo Pana
mos kanalo — uždegė kelis 
pūdus dinamito, kuris, eks- 
plioduodamas, išlaužė pas
kutinį slenkstį, skiriantį 
vieną vandenyną nuo antro.

Tokiu būdu, už tūkstančio 
metų, kuomet tyrinėtojai 
seks mūsų pėdsaką, radę 
ant istorijos lapų parašyta, 
kad tokiuose ir tokiuose tai 
metuose, tokioj dienoj, koks, 
tai Wilsonas pabaigė kasti 
kanalą, turintį tiek ir tiek 
mylių ilgio ir tiek pločio. 
Tuomet, žmogus prisidės 
pirštą sau prie kaktos ir sa
vo vaidentuvėj pradės persi- 
statys sau to Wilsono spė
ką ir didumą, kuris turėjo 
tokias ilgas rankas, kad ga
lėjo pasiekti per kelis šimtus 
mylių.

Rašė j as paima plunksną 
ir parašo puikų romaną apie 
mūsų Wilsonu—milžiną ir 
tūkstančiai lengvatikių įti
ki tam ir sako, jeigu nebūtų 
taip buvę, tai ir nerašytų.

Ir kaip tas silpnas ir su
džiūvęs žmogus, kuris nei la
šelio prakaito dėl to kanalo 
iškasimo neišliejęs — pasi
savino sau tą milžinišką dar
bą, kur šimtai darbininkų 
paaukavo net savo gyvastis, 
kur tūkstančiai darbininkų 
liejo prakaitą ir eikvojo spė
kas?

Štai kaip lengvai kompa
nijos savo sėbrą pastatė mil
žinu .

Kompanija, kad suteikti 
savo geradėjui Wilsonui 
garbės vainiką, kad išrekla
muoti jo ypatą ir palaikyti 
autoritetą, idant Wilsonas, 
būdamas prezidentu, palai
kytų kapitalistų pusę—kom
panija prisako darbinin
kams pakasti po paskutiniu 
slenksčiu kelis pūdus dina
mito, paliepia elektrikie- 
riams ' suvienyti elektros 
dratus nuo kanalo iki Wa- 
shingtonui ir mūsų politikie
rius Wilsonas paspaudžia 
elektrišką knypkutį, dinami
tas eksplioduoja, vanduo su- 
sidrumščia, susilieja ir kapi
talistiški laikraščiai sušun
ka: “Wilsonas pabaigė kas
ti Panamos kanalą! Garbe 
Wilsonui už tokį milžinišką

V. Paukštys. A

Aiškinimas sapnų.
-.(Teorija Zigmundo Freido.)

-------------------

Antras Samsonas
Seniau, kuomet žmonės 

buvo mažiau apsišvietę, jie 
tikėdavo į visokius viršgam- 
tiškus milžinus ir remdavosi 
vien tuo, ką girdėdavo baž
nyčioj ir ką rasdavo parašy
ta visuose humbugiškuose, 
liaudies mulkinimui suteik
tuose raštuose. Dar ir šian
dien karšti katalikai, kurie 
daugiau nieko nežino, kaip 
tik dirbtuvę ir bažnyčią — 
tik ir šneka apie senovės 
Samsoną ir kitus milžinus.

Samsonas buvęs toks stip
rus, kad galėjęs sugriauti 
mūrus, lankstyti geležinius 
stulpus ir tt., o kuomet jam 
pjaukus nukirpo — jo spėka 
dingusi. Tokios pat pasa
kos yra ir apie buvusį milži
ną, kuris, radęs žmogų a- 
riantį žemę su dviems jau
čiais, visus susidėjo į savo 
pirštinę. Taipgi kalbama, 
kad milžinai, būdami vienas 
nuo kito atstume kelių my
lių, galėdavo pasisveikint.

Apšviestesni žmonės tas 
pasakas vadina vien tik 
įrankiu žmonių kvailinimo, 
geltonąja spauda, religijos 
humbugu ir tt. Bet daugu
mas žmonių mokslo vyrams 
netiki. Jie sako, kad jeigu 
taip rašoma šventoje knygn- 
je, tai tas turėjo būti.

Bet štai, iš daugelio faktų, 
mums bus gana aiškus vie
nas, kuris nuskambėjo bur- 
žuaziškoj laikraštijoj, pa
gal kurį męs galime spręsti 
Samsonų ir milžinų buvimą 
ant mūsų žemės kamuolio.

Skaitom laikraščiuose, 
kad 9 d. spalio, 1913 metų, 
Suvienytų Valstijų prezi-

Na, ir pasakykite: ar už 
100 metų mūsų Wilsonas 
nebus milžinū tamsių žmo
nių akyse ? > Ar nebus antru 
Samsonu ?

Tokiu tai būdu atsirado 
pasakiški milžinai ir Samso
nai, kurie pasisavinę žmo
nių prakaitą — didžiavosi 
tuom. Senas Vincas.

Bereikalingai giriasi.
Krikščioniškoji bažnyčia 

labai mėgsta pasigirti, kad 
ji pakėlusi žmoniją^ įvesda- 
ma morališkus įstatymus. 
Bet, mums rodosi, kad tas 
gali būt tinkamu ir teisingu 
tiktai aklam jos pasekėjui, 
kuris dar nemoka atsakan
čiai protauti, kam svetimos 
buvusios religijos pirm 
krikščionybės.

Viena iš seniausių religijų 
— buddizmas nei kiek ne že
miau stovi iš doriško atžvil
gio už krikščionybę. Pa
vyzdžiui, pas buddistus irgi 
statoma pirmoj vietoj arti
mo meilė. Negana to. Bu
distiškų penkių prisakymų 
pradžioj randasi net toks 
įstatymas, kuris draudžia 
savo pasekėjams atimti gy
vybę net gyvūnui, ir liepia 
geradaringai link jų atsineš
ti. Sakoma, kad prieš Kris
taus gimimą, Indijoj buvo 
tam tikri ligonbučiai (žiū
rėk Olkoto “Buddistų kate
kizmą”), kur gydydavo ir 
prižiūrėdavo sergančius gy
vulius, kaip ir žnpnes.

Iš to męs matome, jog 
meilė artimo, net meilė visų 
gyvų sutvėrimų buvo skel
biama dar prieš krikščiony
bę. Krikščionių morališkie
ji įsakymai nėra niekas nau
jas, bet tiktai pamėgdžioji
mas senesnių religijų. To
dėl jiems ir nepritinka tuo- 
mi didžiuotis. B—sius.

(Pabaiga.)
gus tik užmiega, tai jo tas sargas, ta supra
timo sfera, nusilpni ir tuomet noras • nesu
pratimo sferos stengiasi atgal į žmogaus 
sielą sugrįžti. Bet veikimas sferos suprati
mo, arba, aiškiau pasakius, sargas, galuti
nai neužmiega, o tik nusilpni. Tokiu būdu 
noras iš sferos nesupratimo negali aiškiai 
įeiti atgal, jis tik, permainęs savo išvaizdą, 
užsidėjęs ličiną, gali apgauti supratimo du
rų sargą ir prisiartinti arčiau prie slenks
čio.

Aš manau, kad dabar bus aišku mums 
paėjimas tų visų nesąmoningų sapnų, ku
riuos męs matom, bet nieko negalim iš jų 
suprasti. Dabar pasakysime keliatą žodžių 
apie nemalonius ir baisius sapnus.

Tuomet, kuomet męs matom nemalo
nų sapną, tai jis yra ištikro nemalonus dėl 
supratimo sferos. Žmogus niekuomet ne
nori turėti ką nors dėl jo nemalonaus, bai
saus ir tam panašiai. Kuomet jis sveikas, 
arba, geriau pasakius, ne miega, tuomet 
tos visos mintįs, yra prislėgtos, išvytos iš 
jo proto supratimo sferos; kuomet jis gi 
užmiega, tas noras, neturėti nieko blogo, ta 
nesupratimo sfera, stengiasi pas jį sugrįž
ti, ji pradeda kovoti su nusilpnėjusia laike 
miego supratimo sfera ir tuomet ta supra
timo sfera jaučia pavojų, nesmagumą, bi
jodama, kad neįsiveržtų nesupratimo sfera.

Baidyklomis, baime miegančioji suprati
mo sfera pakelia triukšmą ir tuomi duoda 
žmogui žinią, iš ko jis tankiausiai atbunda 
ir apmislija tamsias nesupratimo jiegas, ku
rias ką tik pergyveno sapne.

Ir taip, męs matom ir čia žmogaus ap
sireiškiantį norą neturėti nieko blogo sa
vo gyvenime. Todėl darom išvedimą, kad 
sapnas — tai apsireiškimas žmogaus noro.

Labai žingeidžiai Freidas riša klausi
mą, kodėl męs neatsimename arba labai 
menkai atsimename atsikėlę sapnus.

Veikimas supratimo sferos, kaip jau 
matėm augščiau, yra daug stipresnis, negu 
miegančio žmogaus. Todėl ta supratimo 
sfera, atsikėlusiam žmogui, labai lengvai 
permato ir užmaskiruotą, iškraipytą, nesu
pratimo sferos jiegą ir tuomet stengiasi iš
vyti iš supratimo ir tuos likučius, kurie bu
vo įsiskverbę miegant į supratimo sferą.

Gal daugeliui pasirodys ir keistas toks 
aiškinimas sapnų, vienok teorija Freido 
jau yra patvirtinta daugelio mokslininkų ir 
dabar Freidas, su savo mokiniais, pagal šią 
teoriją daro bandymus, kurie duoda pui
kias pasekmes.

Ar sapnai kenkia miegui?
Daugelis pasakoja, kad sapnai kenkia 

miegui. Vienok Freidas darodinčja, jog 
sapnai ne tik kad nekenkia,bet dar priduoda 
stiprumą miegui. Męs jau matėm, kad su
pratimo sfera, ne miegant žmogui, ener
giškai dirba ir kovoja su nesupratimo sfe
ra. Kuomet gi žmogus užmiega ir pradeda 
sapnuoti, reiškia, supratimo sfera nusilp
ni ir tuom gauna sdu poilsį. Ji tuomet būna 
apgauta užmaskiruotos nesupratimo sfe
ros, kurią prisileidžia arčiau prie savęs ir 
neaikvoją tiek daug energijos. Išeina, kad 
laike sapno žmogus stipriau miega, negu 
kada paprastai.

Tiesa, kartais prisieina žmogui iš prie
žasties sapno ir atbusti. Bet tas visai ne
reiškia, kad žmogus laike sapno blogai mie
gojo ir todėl nubudo. Tas jau būna tuomet, 
kuomet supratimo sfera apsižiūri, kad ji 
tapo apgauta nesupratimo sferos, tuomet 
ji apeliuoja žmogui, prašydama nuo jo pa- 
gelbos, išvaryti nesupratimo sferą, kurios 
ji pati jau neįstengia pergalėti. " Tuomet 
žmogus atbunda ir supratimo sfera arba 
jiega vėl pasijunta galinga ir toliaus varo 
savo sargybos darbą.

Pagaliaus, jeigu paimti žmonių patar
les, tai taipgi patvirtina Freido teoriją. 
Italijonų patarlė: “Kiaulei sapnuojasi gi
lės, o žąsiai kukurūzai.” Reiškia, 'patarlė 
mums sako, kad sapne išsipildo noras.

Toliaus. Jeigu mums atsitinka kokia 
nors laimė, ar netikėtai gauname kokią do
vaną, tai męs tuoj sakom: “Aš apie tai ir 
sapne nesapnavau.” Arba, rusų priežodis: 
“Rytas už vakarą gudresnis.” Pirmoji pa
tarlė reiškia, kad ko męs nesitikime gauti, 
tai turime sapne apie tai sapnuoti. Antra 
gi patarlė : ko žmogus negali per dieną su
prasti, tai ryte, kuomet jo protas pasilsi, jis 
tikisi geri du suprasti arba nakties laike- 
per sapną jo noras gali apsireikšti.

Ar gali sapnai būti pranašais, kaip tai 
daugelis tam tiki?

Tyrinėtojai sapnų gali žmogaus bū
siančius prietikius nuspręst tik ant tiek, ant 
kiek jie gali ištirtvisus jo sielos norus kurių 
tankiai ir jiš pats aiškiai nepermato, nes 
juos prislegia, kaip jau matėm, supratimo 
jiega. Sužinojus gi jo sielos paslaptis, gali
ma spręsti ir jo palinkimus, ką jis gali pa
pildyti ir kas su juomi gali maž-daug atsi
tikti. Bet ne daugiau. Visos gi kitos pasa
kos, visi tie prietarai apie sapnus yra mok
slo sumušti ir vėjo išnešioti.

Užbaigdamas šį piešinėlį apie sapnų 
aiškinimą, turiu pasakyti, kad Freido teo
rija sukėlė labai dideles diskusijas kaip tarp 
Europos,, taip ir tarp Amerikos daktarų. 
Vieni atsinešė prie jo teorijos su dideliu en-

-tuzijazmu, kiti į tai žiūrėjo visai saitai, o 
treti kritikavo ją. Vienok ar šiaip męs į ją 
žiūrėsime, ar taip, o pakol kas, kitokios te
orijos dar niekas neapskelbė, kuri galėtų 
sumušti Freido teoriją. Gal su laiku ir at
siras aiškesnė, populiariškesnė už Freido, 
bet pamatai, man rodosi, pasiliks tie patįs, 
tai yra — sapnas — apsireiškimas žmogaus 
noro, o ne koks ten pranašas pikto ar gero, 
kaip daugelis apie tai mano.

Aš manau, kad daugelis iš skaitytojų, 
o ypač tie, kurie buvo Rusijos valdžios per
sekiojami, gali patįs ant savęg ištirti. Jie, 
atvažiavę Amerikon, dar iki šiai dienai ne
atsikrato nuo sapnų, kuriuose mato rusų 
valdžios persekiojimus, gaudymą, arešta
vimus, bėgimą į užsienį ir tt. Reiškia, jų 
norasnebūti suareštuotais arba baimė būti 
suareštuotais, atsiliepia sapne per kelis ar
ba net per kelioliką metų. O juk jie nemie
godami apie tai visai nemislija.

Taigi aišku, kad paslaptinga jiega sap
ne atsiliepia.

Moterų padėjimas ir lytiškas 
klausimas Evangelijoj bei 

apaštalų raštuose.
(Tąsa.)

Negalima gi atskirti, nes “ką dievas(?) 
sujungė, to žmonės neatskiria”; atskyrimo 
pasekmė — abu atsiskyrėliai nusideda 
(Mork. X 9—12.) Apaštalų laiškų autoriai 
irgi patvirtina evangelijos autorių pažiūras 
apie atsiskyrimą: “ištekėjusi moteris pri
rišta prie savo gyvo vyro, per tai jei vyrui 
begyvenant ji išteka už kito, vadinasi pa
leistuvyste” .^Pov. —rym. VII. 2—3.) Kitoj 
vietoj randame sekančius patarimus: “O 
susipačiavusiems ne aš paliėpiau, bet Vieš
pats, taip elgties: žmonai nesiskirti nuo 
vyro, — jeigu ji atsiskirs, tai turi pasilikti 
antru kartu neištekėjusia arba susitaikyti 
su savo buvusiu vyru, — ir vyrui paliepiu 
nepalikti žmonos. Kitiems gi sakau aš, o 
ne Viešpats: jei kuris brolių šventų turi 
žmoną netikinčią (ne iš šventų) ir ji sutin
ka gyventi su juo, tai jis neturi palikti jos 
(tai prieštarauja augščiau paminėtiems 
Kristaus žodžiams ir išeina, būk Povilas 
perkeičia Kristaus mokslą); ir žmonai, ku
ri turi vyrą netikintį, ir jis sutinka gyventi 
su ja, neturi palikti jo”, nes vienas kitą ga
li prie tikėjimo pritraukti (Pov. — kar. VII. 
10—14.) Netikėliai gi turi tiesą atsiskirti 
ir šventieji tuomet lieka visai laisvi (Pov.— 
kor. VII. 15.)

VI.
Jau reikėtų ir užbaigti šį rašymą, bet 

prie progos prisieina dar pajudinti klausi
mą, iš kur atsirado dieviškas Jėzaus kili
mas. Vėl prisieina mestis į tolimesnę seno
vę.

Gentams susitvarkius, dar matriar
chato laikais gentų nariai manė, jog jie visi 
paeina nuo vienos bendros pramotos. Ilgai
niui, kaip jau žinom, pratėviai užėmė pra- 
močių vietą. Pradeda dabar geriau tvarky
tis tikėjimiški supratimai ir dievai pradeda 
užimti pramočių ir pratėvių vietas. Kitur 
gentų arba kilčių bei tautų bendri pratė
viai ir patįs dievais tampa. Tokiu būdu 
žmonės lieka dievų ainiais. Bet kokioj nors 
vietoj dievų ainiais skaitėsi tik vietinių gen
tų nariai. Dar vėliau dieviškas kilimas su- 
simonopolizavo vien didžiūnų arba net val
donų rankose. Pirmųjų krikščionių laikais 
Rymo imperatoriai skaitėsi dieviškais ir jie 
už tai sau reikalaudavo dieviškos pagarbos. 
Bet seniau tai ir piemens dieviškais buvo. 
Kas geriau žino lietuvių liaudies dainas ir 
padavimus, tas patėmyjo, kad ir lietuviai 
kadaise buvo dieviškais. Lietuviai skaitėsi 
tai saulės dukrelėmis, tai mėnulio sūneliais, 
tai Perkūno arba ir stačiai Dievo vaikeliais. 
Ir pagal žydų supratimą, žydai buvo išrink
tais dievo vaikais. Ir Kristus save vadino 
dievo sūnumi tik tokiame supratime. Tai 
patvirtina ir apaštalų raštai. “Ir būsiu 
jums tėvu (kaipo jūsų prabotis), ir būsite 
mano sūnais ir dukterimis (kaipo mano ai
niai), sako Viešpats visogalis.” (Pov.—kor. 
VI. 18.) Taip pagal Kristų, taip pagal apa
štalų mokslą, dievo vaikais lieka ne tik 
Abraomo ainiai, bet visi dievo žodžio pase
kėjai, ir jie lieka dvasiškais dievo ainiais. 
“Ne kūniški vaikai lieka dievo vaikais, bet 
vaikai pranašystės prisiskaito prie sėklos.” 
(Pov. — rym. IX. 8.) Ir pats K rištus, nors 
faktiškai buvo ir Juozo sūnumi (Mat. 1.10), 
bet jis visgi skaitėsi dvasišku dievo vaiku. 
Kad tą geriau patvirtinti, net liko sustaty
tas tam tikras pasakojimas, kaip aniolas 
suteikė Marijai, Jėzaus motinai, dievo pa
laimą, t. y. dievišką sėklą (Luk. I. 26—38.) 
Tokios dieviškos sėklos vaikais buvo ir Kri
staus pasekėjai, apie kuriuos Jonas taip ra
šė: “Kurie ne nuo kraujo, ne nuo kūno no
rų, ne nuo vyro noro, bet nuo dievo gimė” 
(J. 13.) Vienok ne dievas buvo tikru, fizilo- 
gišku Jėzaus tėvu, bet Juozas; tai patvir
tina daugybė vietų. Dvylikos metų Jėzus 
po Velykų švenčių neina su tėvais namon, 
bet lieka Jeruzolimo bažnyčioj. Tėvai su
randa jį ir motina tarė: “kūdiki, ką tu.pa
darei su mumis! Ve tėvas tavo (Juozas) ir 
aš labai nuliūdę jieškojom tavęs.” (Luk. II. 
41—48.) Juįėjai, abejodami kaslink Jė
zaus pranašysčių, gana tankiai klausdavo 
savęs: “Lyg Jėzus tai ne Juozo sūnus? Juk

(Toliau bus.)
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KORESPONDENCIJOS
S. L. A. nariai pfotestuoja 

prieš “Tėvynę”.
Wilmerding, Pa. 19 d. sp. 

atsibuvo susirinkimas vieti
nės SLA. kuopos. Pirmi
ninkas drg. Kundrotavičius, 
kuris yra dešimtininkas (pri 
kalbinęs prie SLA. 10 narių) 
— įnešė apsvarstyti klausi
mą apie taip vadinamus 
“protestus”. Pirmininkas, 
kuris yra senas ir veiklus SL 
A. narys, pasipiktino iš da
bartinės “Tėvynės” takti
kos, kurioje daugiausia tal
pinami kvailiausios rųšies 
protestai, po kuriais pasira
šo daugiausia davatkos ir 
šiaip jau visokie nemokėliai. 
Susivienijimo Centras labai 
klysta, manydamas, kad SU 
A. nariai pritarę tai nešva
riai antisocijalistiškai agita
cijai, kurią p. Račkauskas 
veda savo ypatiškuose reika
luose.

Tuomet paeiliui atsistojo 
visa eilė kuopos nariu ir visi 
be mažiausio pasigailėjimo 
piktinosi “Tėvynės” takti
ka. Susivienijimas yra 
pirmeiviška organizacija, 
tuo tarpu Račkauskas pra
deda vienon dūdon pūsti su 
kunigais. Visi kuopos na
riai griežtai reikalauja, kad 
riebiųjų ilgaskvernių snu
kiai daugiau nesirodytų“Tė- 
vynėj”, nes tie ilgaskverniai 
nieko bendro su SLA. neturi.

Nei vienas iš dalyvavusių 
susirinkime neužtarė dabar
tinės “Tėvynės” pakraipos. 
Vienas senas SLA. narys pa
sakė: “aš skaitau daugybę 
laikraščių ir didžiuojuosi, 
matydamas juos ant savo 
stalo, bet mūsų “Tėvynę” 
paėmus, stačiai gėda. Dykos 
vietos ir dauginus nieko”.

Nutarta išnešti protestas 
prieš “Tėvynę” ir pavesta 
tai atlikti drg. Kundrotūvi- 
čiui. Jeigu “Tėvynė”, ypa- 
toje p. Račkausko padarys 
kinkų drebėjimą ir protesto 
netalpins — tuomet reikia 
jis siųsti kitiems laikraš
čiams, kurie geriau patar
nauja visuomenei.

Wilmcrdingo SLA. kuopa 
labai didelė, turi 60 narių.

Ponas Račkauskas, turbūt, 
nekokią uoslę turi, kad nesu- 
uodžia SLA. pakraipos. Vei
kiausia jam rūpi ypatišku- 
maį ir jam smagiau praleis
ti laikas su kun. Varnagiriu, 
rašant protestus, negu rū- 
pinties vesti SLA. reikalus 
pirmeiviškoj dvasioj.

Aguonėlė.

Walingford, Conn.
Šitas miestelis daugiausia 

užgyventas airišais, lenkais 
ir italais. Tamsybė ir fana
tizmas neišpasakytai įsišak- 
nėjęs. Užtat ir demokratų 
partija čia labai įsigalėjus; 
prie demokratų priklauso 
visi raudonnosiai.

Lietuvių išviso yra apie 60 
ypatų. Tarpe jų gyvuoja 
LSS. kuopa, kuri gana daug 
veikia, rengdama vakarus, 
diskusijas, lekcijas ir tt.

26 d. rugs, atsibuvo pra
kalbos.
Prūseika. 
užimanti.

Kalba buvo labai 
Žmonės kl adsėsi

12 d. spalio kalbėjo drg. J. 
Stasiulevičius. Jo kalba 
publikai taipgi patiko.

Apart socijalistų kuopos, 
Walingforde gyvuoja ir pa- 
šelpinė draugystė, kuri pri
ima vyrus ir moteris. Mi
nėtoji draugystė pastatyta 
ant pirmeiviško pamato.

Laisvės Vaikas.

RINKIMŲ SVARBA. 
Binghamton, N. Y.

Šįmet nuo socijalistų par
tijos yra pastatyti kandida
tais ant miesto viršininkų 2 
lietuviai. Būtent: J. M. Bu
činskas ant City Clerk ir J. 
Žvirblis ant Alderman’o pir
mame Ward’e. Todėl vieti
niai lietuviai turite įsitėmyti 
ir rinkimų- dienoje atiduoti 
savo balsus už savuosius, t. 
y. už lietuvius. Ir netik už 
lietuvius balsuoti, bet sykiu 
už visą socijalistų partijos 
tikietą, nes tik socijalistų 
partija gina darbininkų rei
kalus, tik ji užtaria darbi-

ninkus kovoje su kapitalu; 
taigi darbininkai privalo už 
ją ir balsuoti. S. J.

S L Louis, Mo,,
18 d. spalio Lietuvos Sūnų 

ir Dukterų draugystė paren
gė teatrą ir balių. Persta
tyta dviejų veiksmų drama 
“Išgama” (?). Perstatymas 
išėjo silpnokai. Geriausia 
lošė “pralotas”, kuris buvo 
pusėtinai tinkamas. Šiaip 
visiems kitiems trūko nuda- 
vimų. O ypatingai labai iš- 
tyko kalbėjo, kad nei arti sė
dintiems nieko negalima bu
vo girdėt. Bet nors prasto
kai atliko, vistiek geriau, 
kaip nieko. Tarpe aktų ir 
pabaigoj buvo visa eilė dek
lamacijų, kurias atliko irgi 
nekaip. Viena moteris dek
lamavo neblogai. Šiaip vi
sos kitos be jokio takto, kaip 
poterius...

Publikos buvo gana daug, 
bet užsilaikė nekaip.

Po perstatymui prasidėjo 
balius su svaiginančiais gė
rimais. Mačiau lietuvai
tes su stiklais daužant sta
lus: matomai jau buvo “pri
silošę”. Tas jau ištikro gė
da, kad tarpe lietuvaičių 
randasi tokių “smart”.

L. S. ir D. draugystė yra 
viena iš progresyviškiausių 
St. Louis draugijų, kuri gy
vuoja dar tik trečias metas, 
bet per tą laiką surengė jau 
apie 5 prakalbas ir du per
statymu. Prie minėtos 
draugystės priguli abiejų ly
čių progresyviškos St. Louis 
jaunuomenės pulkelis. Nuo 
pat užsidėjimo draugystė 
airi energiškus viršininkus, 
todėl jai taip gerai sekasi.

A. Dzūkelis.

Norwood, Mass.
25 d. spalio LSS. 133 kuo

pa perstatė trijų veiksmų 
farsą “Audra Giedroje”. Vi
si aktoriai savo roles atliko 
gerai ir publika jautėsi pil
nai užganėdinta. Po per
statymo buvo šokiai su skra
jojančia krasa. Gyvų gėlių 
jukietą laimėjo M. Šarkiutė. 
Ar negeriaus būtų, kad soci- 
jalistai dovanoms skirtų 
darbininkišką laikraštį ar 
mygą?

Žmonių atsilankė nedaug, 
turbūt todėl, kad lijo. Pel
no nuo minėto vakaro atliko 
10 dol., kuriuos perdavė VI 
LSS. rajono iždui.

Bizūnėlis.

Lawrence, Mass.
23 d. spalio, organizatorė 

IWW. unijos Matilda Ra- 
binoviez kalbėjo ant lietuviš
ko skyriaus IWW. susirinki
mo. Abelnai, kalbos turi
nys šitokis: IWW. organi
zuoja visus darbininkus, ne
skiriant tikybos nei rasės. 
Stato galutiną siekimą soci- 
jalistiškos revoliucijos. So- 
cijalizuot (atimt iš privatiš- 
kų rankų ir pavest visuome
nei) išdirbysčių šaltinius. Iš
dirbti tokias sąlygas, kad 
kiekvienas darbininkas, ką 
jis pats padirba, tuomi ir 
naudotųsi. IWW. esanti 
vienatinė revoliuci joniška 
organizacija. Nors daug 
esą darbininkų organizaci
jų, bet jose tik daug kalba
ma ir rašoma apie darbinin
kus, o nieko jų gerovei ne
veikiama. Apie Amerikos 
Darbo - Federaciją pasakė, 
kad Federacija savo laiku 
lošė svarbią rolę darbininkų 
judėjime, bet dabar prie taip 
išsivysčiusio kapitalizmo e- 
santi persiaura ir konserva- 
tyviška. Užbaigdama, pa
sakė: “Kas veikia, tas nuo
latos daro ir klaidas. Męs 
tankiai padarome savo vei
kimuose klaidas, bet tas ne
turi daug svarbos, nes klai
dos pasitaiko iš neprityrimo 
ir, pastebėję klaidą, rūpina
mės, kaip galima greičiau 
atitaisyti. Šiandien daug y- 
ra darbininkiškų organiza
cijų, vienos miršta, kaipo 
neatsakančios šiam laikui, 
kitos gimsta, kad užimti vie
tą pirmųjų. Bet paskutinė 
darbininkų organizacija iš
nyks nuo žemės kamuolio ta
da, kada išnyks paskutinis 
privatiško turto savininkas”

J, Vireliūnas.

Easton, Pa.
25 spalio ątsibuvo balius, 

parengtas *LSS. 42 kuopos. 
Tai buvo šlapia diena, visą 
laiką lijo, pertai ir žmonių 
atsilankė neperdaugiausia.

Balius buvo be svaiginan
čių gėrimų: sode ir užkan
džiai užėmė vietą raugalo.

Drg. J. Stankienė dailei 
atlošė monologą. Būtų geis
tina, kad publika atkreiptų 
atydą, kuomet kas nors per
statoma.

Ant pereito baliaus buvo 
lošta liuterija. Buvo lei
džiama ant išlaimėjimo ne- 
kurie laikraščiai. Dešimtu
kų prašinėjimas ir pats tas 
lošimas, tai jau negeistinas 
apsireiškimas, ir veik vi
siems įgriso. ' Tą patį vaka
rą pas tūlą lietuvį buvo kita 
liuterija, tas daug užkenkė 
baliui.

Pas mūsų lietuvius yra 
paprotys, jei kas turi nepa
tinkamą laikrodį, ar kokią 
siuvamą mašiną, tuojaus 
renka kvoterius ant išlaimė
jimo. Surinkęs pinigus, pa
ima bačkutę alaus ir ant pa
skirtos dienos susirenka a- 
pie bačkutę, kaip laukiniai 
apie ugnį ir geria, trypdami.

Kitas.

Hartford, Conn.
“Laisvės” N 85 tilpo A. 

Zokaičio atsišaukimas į dar
bininkus, kad jį sušelptų. 
Tas žmogelis, išbuvęs ligon- 
butyj apie 6 mėnesius, pa
matė, kad jau ranka atsa
kančiai gyja. Bet matyda
mas, kad dar ims daug laiko, 
kol galutinai pasveiks, o tu
rėdamas žmoną su trimis 
vaikais vargingame padėji
me, sumanė atsišaukti į vi
suomenę, kad jį paremtų ne
laimėje. Sumanė, padarė. 
Bet pergreitai, vargšas pasi
džiaugė, kad išeis su sveika 
ranka, nes kada atsišaukims 
“Laisvėje” buvo skaitomas, 
tai Zokaitis jau buvo be ran
kos. Mat, dar vienas sąna
rys nebuvo sugijęs ir nuo to 
gavo gangriną. Daktarai 
kaip tik spėjo ranką nupjau
ti, kad užlaikyti gyvastį.

Dabar gi tas žmogelis lie
ka be rankos, po taip ilgų ir 
skaudingų kančių, ir dar, 
kas aršiausia, tai be progos 
maitinti savo šeimyną. O 
Zokaitis yra apsišvietęs dar- 
binikas ir darbavosi . darbi- 
bininkų naudai per ilgą lai
ką. Todėl mūs, darbininkų, 
yra reikalas jį sušelpti ne
laimėj. Męs, darbininkai* 
turime šelpti nelaimėj kiek
vieną mūsų draugą darbi
ninką, o sušelptieji šelps 
mus, kada bus reikalas.

Čia yra pereiga Hartfor
do ir apielinkės lietuviams 
parodyti žmoniškus jaus
mus, sušelpti žmogų nelai
mėj. Ne inteligentas.

Lawrence, Mass.
26 d. spalio LSS. 64 kuopa 

surengė puikų koncertėlį, 
kuris buvo taip puikiai pri
ruoštas, kad publika laike 
lošimo negalėjo susilaikyti 
nuo juoko; po kiekvienų ke
lių ištartų žodžių, aktorius 
turėjo po vieną minu tą ir 
daugiau laukti, pakol publi
ka susilaiko nuo juoko. Mat, 
aktoriai buvo gerai prisi
rengę. Buvo suvirš 20 vei
kalėlių. Po kiekvieno veika
lėlio, uždangai užsileidus, 
griežė puiki M. Pauliukai- 
čio orkestrą. Ant pabaigos 
sudainuota keliatas puikių 
dainų su pritarimu orkes- 
tros. Koncertas traukėsi 
apie 3 'valandas. Publika 
buvo labai užganėdinta, ką 
liudijo nuolatinis delnų plo
jimas ir neperstojantis juo
kas. Žmonių susirinko pu
sėtinas skaitlius, nežiūrint, 
kad tą vakarą buvo smarkus 
lietus.

Scenoj dalyvavo ir 3 paša
linės ypatos: J. Laibutis, E. 
Mulokaitė ir Janulioniutė. 
Lai būna jiems garbė!

S. Večkys.
Nuo red. Tokio-pat turi

nio korespondenciją gavom 
ir nuo drg. J. Vireliuno, ku
ris išreiškia norą, kad 64 
kuopa panašius koncertus 
rengtų kuotankiausia.

LAISVE

Harrison, N. J.
26 spalio atsibuvo prakal

bos, parengtos 161 LSS. kp. 
rinkimų agitacijai į miesto 
valdybą. Publikos prisirin
ko kuone pilna svetainė ir 
tarpe susurinkusiųjų mo
ters užėmė pirmą vietą dau
gumu, o su moterimis atėjo 
ir vaikai. Reikia pripažinti, 
g og moters su vaikais ra
miau užsilaikė už nękuriuos 
suaugusius vyrus. Tarpe 
prakalbų deklamavo mažos 
mergaitės ir vaikai. Kalbė
jo A. Baranauskas ir žoly
nas.

Aukų surinkta LSDP. 7 
dol. 13c.

A. Baranauskas.

Dayton, Ohio.
Daytono lietuviai irgi pri

sidėjo su aukomis prie Mok
slo Draugijos namų Vilniu
je. Per pasidarbavimą J. P. 
r P. D. surinkta 61 dol. Tas 

yra gerai. Tik negerai, kad 
;ie patįs tautiečiai, kurie 
aukauja tautos namams, 
niekuomet neaukauja strei- 
xieriams. Matomai, jie tik 
garbės trokšta, o vargams 
savo brolių mažai teatjau- 
čia.

Mūsų katalikai nori pasi
statyti bažnyčią, bet jiems 
;as darbas nesiseka. Ar ne
geriau mesti tuščią darbą ir 
•ūpinties pastatymu svetai

nės.
Kas-tas.

So. Manchester, Conn.
23 d. spalio po pietų pa

gilo didelis gaisras. Ugnis 
prasidėjo iš “Ninth District 
School” knygyno. Mokyk- 
oj tuom tarpu mokinosi 

1,500 vaikų ir nors ugnies si
gnalas duotas ’gana vėlai, 
bet kad buvo gerai įtaisytas 
išėjimas, tad visi mokiniai 
ir mokytojos į 25 sekundas 
suspėjo išbėgti laukan, pa- 
ikdami už savęs stulpus dū

mų ir ugnies. Mokyklos na
mas buvo medinis ir senas, 
nes pabudavotas 1812 m., to
dėl į 15 minutų jau visas sto
vėjo liepsnoje. Žmonės iš 
dirbtuvių bėgo su dideliu 
įersigandimu prie ugnies, 
cuomet dažinojo, jog mo
kykla liepsnoje, ir tik tada 
aprimo, kuomet dažinojo, 
jog visi yra išgelbėti apart 
vienos mokytojos, kuri pu
sėtinai apdegė. Apart dide- 
ės mokyklos dar sudegė ke- 
;uri gyvenami namai, miesto 
knygynas, trįs krautuvės ir 
viena arklydė.

Blėdies 
$200,000.

padaryta ant

Onutė.

Cedar Point, III. .
Kiekvienas žmogus gali 

apsirykti — gali padaryti 
klaidą, bet ne kiekvienas 
prie klaidos prisipažįsta; 
juo blogiau, kad savo klai
das norima kitiems, ypač 
savo aponentams, sukrauti. 
Ką patįs veikė, patįs kalbė
jo — rašo laikrašti n, kad e- 
są kiti tą darę bei kalbėję..

Čia privesiu vieną, labai 
nesąmoningą, koresponden
ciją iš Cedar Point; kur? til
po “Laisvės” N82. Tą da
rau dėl to, kad parodyti “L.” 
skaitytojams, jogei “velnias 
nėra tokis baisus, kaip jį 
maliavoja.” Reiškia: tautie
čiai visai nėra tokiais, ko
kiais juos p. J. Ampusaitis 
perstato.

Aiškumo dėlei, paimsime 
porą citatų. Jis rašo: 
...“vietiniai tautiečiai už
kvietė tuos lietuvius, kurie 
neaukavo tautos namams. 
Kada atėjo laikas diskusijų, 
tai tik vienas tautietis atsi
lankė ir tas pats atsisakė di- 
skusuoti” ir tt.

Viršpaminėta citata yra 
grynas melas, ir su tokiu 
melu norima deskridituoti 
tautiečius prieš “L.” skaity
tojus.

Diskusijas ne tautiečiai 
rengė, tik tautiečiai, ypato- 
je K. Š. buvo sutikę eiti ant 
diskusijų su p. Am. ir tik jie
du, bet niekas daugiau. J. 
Am. ir Co. diskusijas rengė 
ir jas pagarsino visuomenės 
žiniai, temoj: “Ar Lietuvai 
reikalingi tautos namai?” 
Mat, kada tautiečiai triūsė- 

sė apie parinkimą tautos na
mams aukų, tuom sykiu J. 
Am. ir Co. bandė visur jiems 
(taut.) koją pakišti: atkal
binėjo žmones nuo aukavi- 
mo. Ta jų agitacija iš da
lies jiems pasisekė. K. Š., 
matydamas tokį kenkimą, 
sutiko eiti su J. Am. į disku
sijas, kad pertikrinti vieti
nius lietuvius apie reikalin
gumą Lietuvai tautos namo. 
Bet, anaiptol, ne tuos “kvie
tė” (nors jis nekvietė), ku
rie neaukavo. Juk kiekvie
nas aukauja pagal savo su
pratimo apie dalyko reika
lingumą. Tula visuomenės 
dalis laikraščių neskaito, to
dėl ir svarbesnių visuomenės 
reikalų nesupranta, ir kai
po tokie, jokiems veikėjams 
nėra kompetentiški: jie nie
kam netiki, todėl juos ir 
nuo aukavimo lengva ati
traukti. Bet ant tokių ir 
neprotinga ir nemandagu 
būtų pykti, nei su tokiais 
diskusuoti.

Sako: vienas tautietis at
silankė ant diskusijų, bet 
atsisakė diskusuoti. Ar ir to 
J. Am. nebenori žinoti, kad 
tas tautietis visai nesirengė 
diskusuoti, nesą jis niekeno 
nebuvo kviestas. Dėl ko K. 
Š. neatėjo ant diskusijų, tas 
tilpo “Liet.” N41. Dar pa
minėsiu tiek, kad K. Š., pa- 
temyjęs, jogei vietoj disku
sijų, rengiama “revoliucija”, 
vėlino sau ramiai namie tū
noti, negu... peštis!

Ant užbaigos dirstelėsime 
kas tokie per “veikėjai” .už
sipuola ant tautiečių. Gi J. 
Am. Co. nėra tautiečiais, ne
są tautiškai idėjai priešingi; 
nėra katalikais, nesą katali
kiškai idėjai priešingi; nėra 
nei socijalistais, nesą prie 
LSS nepriguli. Žmogeliai be 
tikslo ir be idėjos (? Red.)

Čia tie “blogieji” tautie
čiai yra pasidarbavę, apart 
kitko, surengime keliato 
prakalbų ir kas ypatingai, 
kad jie (taut.) daugiausia 
vis kvietė socijalistus kalbė
tojus, kurie socijalistiškoj 
temoj kalbėjo. Tas aiškiai 
parodo, kad jie ir socijalis- 
tiškai idėjai pritarė.

K. Šnuolis.
P. S. Daugiau tame reika

le ginčų su p. J. Am. neve
siu. Bergždžias darbas — 
brangi laikraščio vieta.

K. Š.

Worcester, Mass.
LSS. 40 kuopa savo susi

rinkime nutarė rūpintis pa
gelbėjimu žmonėms išsiimti 
pilietiškas popieras. Išrin
ko du vyru, kurie rūpinsis 
tuomi dalyku. Taigi, kas 
reikalauja pagelbos prie išė
mimo popierų, lai kreipiasi 
šiais adresais: J. Leison, 175 
Main st., ir M. Dusevičia, 48 
Coral st., Worcester, Mass.

Zanavykas.

Pranešimas Worcestcrie- 
čiams.

Daugelis iš jūs žinot, kad 
mane LSS. 40 kuopa išrinko 
agentu užrašinėti laikraš
čius. Tą darbą bedirbda
mas, aš užrašiau 150 laik
raščių. Bet man labai yra 
nesmagu, kad daugelis už
sirašiusių negauna laikraš
čių. Ypač nusiskundžia tie, 
kurie paduoda adresą 15 
Millbury st. Taigi pranešu, 
kad jeigu ant paduotojo ad
reso jūsų laikraščiai žūva 
arba iš ten jums jų neišduo
da, tai aš neatsakau.

Agentas P. A. Dedynas, 
5 Diamond st.,

Worcester, Mass.

West Hazleton, Pa.
23 spalio vienas karštas 

katalikas nusipirko pelny
čiai bačkutę silkių. Eidamas 
namo, užėjo į smuklę silkes 
aplaistyti. Bačkutę parito į 
kampą, o pats stojo į “dar
bą.”

Tuo tarpu ėjo pirkti silkių 
ir antras katalikas. Bet jis 
prieš pirksiant silkes, įėjo 
pašlapint burnelę. Šlapino, 
šlapino, na ir prašlapino vi
sus pinigus. Kada kišenini 
paliko tušti, tada tik varg
šas atsiminė, kad neturės 
už ką silkių nusipirkti ir pri
sieis rytoj “sugriešyti”, .val
gant mėsą. Bet, pamatęs,

kad kampe guli bačkutė sil
kių, nutvėrė jai už sprando 
ir išėjo namo. Tokiu būdu 
šis išsigelbėjo nuo “grieko”, 
bet už tai turėjo “sugriešy
ti” anas, kurio silkės buvo. 
Pagaliaus, silkių vagis liko 
susektas ir dabar eina teis
mas. Teisėjas turės nu
spręsti, kuris labiau sugrie- 
šyjo: artas, kuris silkes 
pavogė, ar tas, ką netekęs 
silkių, pėtnyčioj mėsą val
gė.

Iš dangaus nukritęs.

Redakcijos atsakymai.
Onyte (Exeter, N. H.) 

Kad katalikės bobos gir
tuokliauja ir pešasi su vy
rais, tai ne naujiena.

Skaitytojas (Exeter, N.) 
H.) _ Mūsų korespondentė 
Onytė nukaitina, moteriškę 
o jūs nukaltinat vyriškį. Tad 
kurio teisybė? Netalpinsim 
nei jūsų korespondencijos, 
nei jos.

Jos Ches (Brooklyn). Nei 
jūs, nei męs negalim nuro
dyti, su kuom lietuvaitės 
turi ženytis. Tai jų ypatiš- 
kas reikalas.

Beržas (Worcester). Ne
galim sunaudoti.

Vabalninku banko depozi- 
toriui (Boston). Tokių da
lykų į laikraštį negalim dėt, 
ypač todėl, kad nepaduodat 
savo tikros pravardės ir ad
reso.

Ilgavyžis (Brooklyn). Pa- 
talpinom pirmiau gautą. Ra
šykite tankiau.

A. J. Našlaitis (Detroit). 
Ačiū už raštelius. Sunaudo- 
sim, kaip tik bus “Laisvėj” 
vietos.

F. J. L. (Worcester). Apie 
kuopos diskusijas jau buvo 
pranešta.

Bučkiūte (Jersey City). 
Sunku suprast, ką rašote.

S. Tautietis (Scranton). 
Jau buvo apie tai rašyta.

K. V. (Stoughton). Už 
merginų gražumą per laik
raštį pešties neapsimoka.

Bijūnėlis ir Vaikinėlis (St. 
Louis). Talpiname pirmiaus 
gautą. Rašykit tankiaus.

Industrialistas (Baltimo
re). Apie tą patį susirinki
mą buvo pranešta streikie- 
rių presos komiteto.

AČIŪ.
Stoughtono Lietuvių Lab

darystės draugija taria ačiū 
Middleboro lietuviams, pa
aukavusiems (per vestuves 
p. Jono Sutkaus su Julijana 
Vaitkaite) mūsų tautiškam 
namui 10 dol. Aukavusių' 
vardai:

Po 1 dol.: — J. Sutkienė,
J. Sutkus, O. Berenitė, F. 
Puidokas ir I. Katilius; po 
50 c.: — M.Dantonis, A.Kas- 
paravičia, E. Klemonskienė,
K. Klemonskis, K. Žutautas, 
T. šiušienė ir P. šiušis. A. 
Raila $1.25 ir F. Žutautas

Prot. rast. A. Radvilas.

PAJIEŠKOJIMAI.
Pajieškau 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 Chicagoj. Jie 
patįs ar kas kitas apie juos žino, ma
lonės pranešti. (87)

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

Pajieškau savo motors tėvo B. Šim
kaus, Kauno gub., Raseinų pav., Skau
džių miestelio. 14 m. kaip Amerikoj. 
Turiu svarbų reikalą.

B. J. Ozelis, 
Box 635, Benld, Ill.

LAIKYKIT JUOS 
SAUGIAME BANKE

TALPINANT
PINIGUS

Musų Bankas yra po kontrole Illinois Valstijos
Kapitalas ir COfiO Cftft ftft Užtikrina 

perviršis tp404.0vv.vV Depositą
Priima depositus nuo $1.00 ir aukščiau ir moka 3 proc. Knygutę išduoda 
dykai ir procentai ant procentu mokami. Parduoda L,A1 VAK.OH.'TfcSSJ 

ir siunčia pinigus į visas šalis. KALBAMA LIETUVI KAI.

CENTRAL MANUFACT. DISTRICT BANKAS
(VALSTYBINIS BANKAS)

1112 W. 35th Street (Bridgeport) Chicago, HI.
Bankai atdaras: Pancdfiliai b iki 8 vakaro, Subatojo 9 iki 2 ir nuo 6 iki 8 vakaro, šiaip nuo 9 iki 4.

Pa jieškau draugų K. Gulbino, Jer. 
Žilinsko ir F. Wilimo. Visi Kaulio g. 
Gulbinas gyveno Seattle, Wash. Ži
linskas Chicago, Ill., o Wilimas Led
ford, Ill. Kas žino malonės pranerti.

J. Druskinis,
P. O. Box 127, Wakefield, Mass.

Pajieškau draugo Jono Kulišausko, 
Kauno gub. ir pavieto. 6 metai atgal 
gyveno Philadelphia, Pa. Girdėjau, 
kad mokinasi kunigu.

J. A. Waleika,
188 Bearch st., N. Abington, Mass.

Pajieškau Marijonos Burbiutes, ^u*- 
valkų gub., Seinų pav., Kalvių kaimo. 
Taipgi pajieškau Jono žakausko, Pa- 
dumblių kaimo, Kapčiavo parap.

M. Ivoška,
Box 173, Glen Carbon, III.

Pajieškau savo vyro Petro Morkū
no. Jis, palikęs mane, nežinia kur iš
važiavo. 5 ir pusės pėdų augščio, juo
dais, biski žilais plaukais. 24 metai 
Amerikoj. Kas žino malonės pranešt.

Mary Morkūnas,
Box 512, Westville, Ill. '

Pajieškau švogerio Jurgio Gelgoto, 
Suvalkų gub. Porą metų atgal gyve
no Illinois valstijoj. Turiu labai svar
bų reikalą.

J. Arminas,
827 Bank st., Waterbury, Conn.

Pajieškau tėvo Stanislovo Malokov- 
skio, Kauno gub., Šiaulių pav., Grūz
dų parap., Supilių kaimo.. Jis gyven- 
na Amerikoj apie 11 metų.

Aš jo sūnus, atvažiavau Amerikon 
ir turiu labai svarbų reikalą. Jis pats 
arba kas apie jį žino, malonės atsi
šaukti.

Stanislovas Molokovskas, (94) 
26 E. 21-st st., Bayonne, N. J.

Pajieškau dėdės Juozo Waišnio, Su
valkų gub., Bebrinikų kaimo. Jau 32 
metai, kaip gyvena Amerikoj. Se
niau gyveno Brooklyn, N. Y. Jis pats 
arba kas apie jį žino malonės atsi
šaukti.

John Waišness, 
R. F. D. Nl, Eddyville, Iowa.

PajieŠkau brolio Petro Galinio, Su
valkų gub., Marijampolės pav., Patge- 
lumbiškių kaimo. Pirmiau gyveno 
Haverhille, Mass. Turiu svarbų rei
kalą, taigi jis pats arba kas apie jį 
žino malonės pranešti.

Elzbieta čeikienė, 
376 Second st., So. Boston, Mass.

Pajieškau savo švogerio Jono Leva- 
navičiaus, Vilniaus gub., Tęakų pav., 
Jezno valsčiaus, Sobovos kaimo. Tu
riu svarbų reikalą. Malonėkite atsi
šaukti arba kas apie jį žino, pranešti 
šiuo adresu:

Mike Yudickas, 
2217 Golden avė., Scranton, Pa.

Parsiduoda Barzdaskutykla.
Kurie norit pirkti, nepraleiskite 

progos, nes barzdaskutykla geroj vie
toj, biznis išdirbtas, su pirmos kliasos 
įtaisais, dienomis dirba du barberiai, 
o vakarais 4. Priežastis pardavimo— 
užsidedu kitokį biznį. Parduosiu pi
giai.

H. Buslavičia, (90)
62 E. Merrimack st., Lowell, Mass.

Keliaujantiems į Lietuvą
Žemiau paduodame dienas laivu iipiauklmo 

ir laivakorčių kainas.
IŠ BOSTONO STAČIAI Į HAMBURG 

Išplaukia dušriubiniai laivai.
October 28...................................................Cleveland
November 22...............................................Cincinnati

IŠ BOSTONO PER ANGLIJĄ.
White Star Linija in Liepoju 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 Expreaas
December 2..................................................... Potsdam

LAIVAI IŠ NEW YORKO Į ANTVERPĄ.
Laivai eina tiesiog—kaina $35.

October 29.................................................. V ad er land

IŠ NEW YORKO Į BREMĄ
Expresai in 6 paras perplaukia did mari—kaina $40
October 28................................. Kronprinz Wilhelm

IŠ NEW YORKO I LIEPOJU.
Be pers&limo Ruska Linija—kaina 3-čioa kl. $33. 

antros kliasos $50.
November 1........................................................ Russia

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

GEO. I3ARTASZIUS
261 W. Broadway 558 Broome St.
SO. BOSTON, MASS. NEW YORK. N.Y.

Norintieji plaukt Iš Portland, Montreal arba 
l’hiladelphijoa, klauskite kainu lx laivu išplauki
mo,© mos jums prisiusim.

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.
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LAISV®

V1ETINESZ1NI0S.
Visi lietuviai ir lietuvai

tės, kurie tik norit gražiai 
pasilinksminti, ateikite ant 
LSS. 207 kuopos teatro ir šo
kių, kurie atsibus šioj suba- 
toj, 1 d. lapkričio, Dahlgren 
salėj. Pradžia 7:30 vai. va
kare.

Severos
Gothardiškas

Aliejus
(Severn’s Gothard Oil)

Važiuokit į Lietuvą Samdome darbininkus '
IŠ BOSTONO

Pereitam “Laisvės” nu
mery pranešėm, kad ant 2 
d. lapkričio Lietuvos Dukte
rų draugystė rengia prakal
bas. Tame pranešime įsi
skverbė klaida. Buvo pasa
kyta, kad prakalbos atsibus 
Dahlgren salėj, o turi būti: 
prakalbos atsibus St. Omer 
salėj, 376 Broadway. Pra
sidės 2 vai. po pietų.

Taipgi pranešam, kad ta 
pati Lietuvos Dukterų drau
gystė rengia ant 26 d. lap
kričio metinį balių, kuris at
sibus toj pačioj svetainėj 
(St. Omer) . Prasidės 7 vai. 
vakare.

dabar parduodamas aptiekose bu
teliuose dviejų didumų: po 25 ir 
50 centų. Jeigu turite skausmus 
bile kurioj daly ano, jeigu jū
sų sunariai ir m,. Kulai yra susti
rę ir aptinę, jeigu kenčiat nuo 
skausmų nugaroj, šonuose ar 
krūtinėj, jeigu jus vargina reu
matizmas arba lumbago — pamė
ginkit šito puikaus linimento. Bū
site užganėdinti.

cur atplaukia geriausi laivai ir pi
giausios šifkartčs.

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 mūsų 
kaucija $35,000.00, sudėta ižde Mass, 
valstijos.

Vienintelis Lietuviškai - Lcnkiškai- 
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.

Severos

Reikalingas Barberis
Reikalingas geras barberis lietuvis, 

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

dėl gelešinkeliŲ, Canadon 
fabriku ir farmy.
United States

Employment Office 
43Portland st., 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
bes”, “Revoliucijos atbal
siai”, “Mokslas Rankažinys- 
tės”, ‘ ‘Lekcijos apie atskirimo 
ženklus” ir “Vadovas keliau
jantiems į Ameriką ir iške
liaujantiems”. Pinigus siųs
kit Money Orderiais šiuomi

Važiuokite į Lietuvą
WHITE STAR LINIJA

Tiesiog iš Bostono už piginusią kainą ir 
didžiausiais laivais, ant kuriy yra ge
riausia patarnavimas. Laivai išplaukia 
reguliariškai iš Charlestown’o (dalis 
Jostoho). Atsikvieskite savo gimines 
r draugus iš senos tėvynės ir išpirkite 
aivakortes ant White Star Linijos. Del 
)latesniy žiniy kreipkitės į šias agentū
ras:
'kompanijos Offisas, 84 State St.,Boston 
G.Bartaszius, 261 Broadway, So. Boston 
Polish Industrial Ass’n, 31 Cross St.
?. Bartkevicz, 877 Cambridge St.,

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

Ateinantį nedėldienį, 2 lap
kričio, 7:30 vai. vakare, soci- 
jalistų svetainėj, 376 Broad
way, atsibus puikus koncer
tas, kuriame bus įvairių 
dainų, muzikos, monologų, 
deklamacijų ir juokų. Taip
gi yra užprašytas ir “Biru
tės Kanklių Choras”, kuris 
turbūt neatsisakys mumis 
palinksminti. Įžanga dykai.

Raulinaitis. 
Balčiūnas.

Gydantis Odinis 
Muilas

D. GALINIS
224 Broadway, So. Boston, Mass. 242 Broadway, So. Boston. Mass.

(Severn’s Medicated
Skin Sonp)

Labdarystės draugijos ak
toriai pradėjo mokintis vei
kalą “Gedimino Sapnas.” 
Meldžiu kitų aplinkinių te
atrališkų kuopų tą veikalą 
nesimokinti.

yra antiseptiškas muilas, kuris 
ne tik nuplauna ir nuvalo lygią 
odą, arba plaukuotą odą ir ran
kas, bet lyginai neleidžia užakti 
porams, kas paprastai būna prie
žastim įvairiy spuogy, odos nely
gumo ir kitŲ odos subjaurinimy. 
Puikus skutimuisi — nesulygina
mai geras kūdikiu maudymui.

Kaina 25 c.

50.000 Kataliogų DYKAI!
Prisiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ, 
ŽIEDŲ ir visokių auksoriškų daiktų. Siun
čiam į visas dalis svieto. Mūsų kataliogas 
perstoto didžiausią Auksoriškų Daiktų Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti. 
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio 
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo ųpgavikų.

Reikalaukite tuojaus.

J P Tiiiniln 822 Washington St.
• 1.1 Uliniu, BOSTON. .MASS:

WEXPEUER
Žmogus jei kankinamas skausmais yra 
bo pagolbos kaipo ak rūtas sudaužytas 
ant skalu. Ar kenčiate skausmus lloina- 
tizmo, Neuralgijos, Užsišaldymo ir 1.1, 
tada pamėginkite pora sykiu sutepti su 

l’AIN EX BELEKIU, 
PASOVENCZIAIS NAMINIAIS VAISTAIS.

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

Ocinyklt ant ant tRnkerto — aenk/o apoaugo'lmt.

H r--' A

Mr Žukas.

P. Žukas.

Nedėlioj, 2 d. lapkričio, 10 
vai. ryte, atsibus LSS. 60 kp. 
mėnesinis susirinkimas, ku
riame bus nominacija ant 
LSS. administratoriaus. Vi
si nariai malonėkite atsilan
kyti.

Aptiekose. Reikalaukit, kad 
jums duotų Severos. Neim
kit kitų. Jeigu neturi — par- 
sitraukit tiesiog nuo mus.

W. F. Severą Co.
c Ę DĄ R* RA PI t>SĄ.’;ipWA

*fl 1 • 9 Išsiųsdink šiandien tiktai
H 1 IZ* I 8 I vienų dolerl’ 0 apturėsi
K A Edmundo Steponaičio raš-

; tų knygą, kuri privalo ras
tis kiekviename lietuviška

me name. Steponaitis buvo vienas iš pirmųjų mūsų jaunųjų rašytojų, 
kurie duoda mums pradžią grynos literatūros sriovti, kurių visų pir
miausias tikslas jau nebevien žadii imas tautos, visuomenes sąmonės, bet 
ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailiosios irustj raštijos.’

Tąjį dailų poezijos ir prozos rinkinį galima gauti tikini už 1 del. pas

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

Šio laikraščio, ir visuose kituose knygynuose ir krautuvėse. Reikalaukit 
visur. Reikalaujame agentų kiekvienoje lietuviais aj gyventoje vietoj-'. 
Uždarbis geras. Klauskite apie sąlygas.

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. H. WEST, 31 Vine st.

Montello, Mass.

Richter’

Sekr. J. Klevas.

Bostono kriaučių laiškas 
Baltimorės streikieriams.
Gerbiamieji Draugai!
Męs, Bostono lietuviai 

rūbsiuviai, unijos skyrius 
149, dar kartą aukaujam 
Baltimorės rūbsiuviams 50 
dolerių, kuriuos teiksitės* 
priimti, kurie bus jums šio- 
kia-tokia pašelpa kovoje su 
kapitalistais.

Nors męs, lietuviai rūb
siuviai, ižde neturime daug 
pinigų, nes da patįs neperse
niai tik išlaimėjome save 
kovą, tečiaus aukaujam ir 
remiam pagal savo išgalę.

Kartu pranešame, kad 
męs gavom nuo “district 
council” iš Baltimorės laiš
ką, kuriame liepia nesiųsti 
jokių aukų jums, nes jūs 
esate kaipo maištininkai ir 
ardytojai U. G. W. of A. uni
jos. Suprasdami, kad minėti 
vadovai neteisingai elgiasi, 
męs jų reikalavimo neklau
some ir aukaujame jums.

Spaudžiame jums ranką ir 
linkim streiką laimėti.

Su pagarba
J. Janiūnas.

J. A. Mitzkevich.

smagumus ramiems praei
viams.

Bomų suimta net dvide- 
šimtįs.

Plymouthe pasibaigė teis
mas ponios Eaton, kuri buvo 
kaltinama savo vyro' nunuo- 
dijime. Angliški laikraščiai 
apie tai labai daug rašė. Ją 
išteisino.

Pranešimas.
Pranešu visiems lietuviams, jogei aš 
perkėliau savo kr: tuvėlę nuo 207 C St., 
So. Boston, ant >6 Broadway, 
(prie pat policijos stoties), So. Boston. 
Savo krautuvėj užlaikau cigarų, cigare- 
tų ir tabako. Taipti pataisau ir nučys- 
tinu čeverykus.

ANTANAS ABAZORIUS
196 Broadway, South Boston, Mass.

BEKERIO.
Reikalauju atsakančio 

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

Antanas Ivaškevič,
315 Broadway,

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

29 d. spalio So. Bostono 
policija padarė medžioklę 
ant bomų, kurie visą savo 
laiką praleidžia ant gatve- 
kerčių ir daro visokius ne-

NAUJIENA.
Kas užsirašys pas mane “Dilgeles” 

ir “Rankpelnį”, tas gaus dovanų gra
žią knygutę “Pragaro Gelmes.”

J. Rimka, P. O. Box 157 
Stoughton, Mass.

(8?)

TEATRAS IR ŠOKIAI
Rengia L. S.S. 207 Kuopa

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

Kampas E ir Silver Street So. Boston, Mass.

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

‘gadynes žaizdos
Po perstatymui bus ŠOKIAI su įvairiais žaislais. Lietu
viai ir lietuvaiąės, atsilankykit visi pamatyt tokį puikų 
perstatymą! Kviečia KOMITETAS.

mur- • -

EXPELLER”
< Drūti muskulai neatneša naudos, 
o jei Jus Romatizmas kankina. Su 
> PAIN EXPELERIU
A jei drūčiai suberšti at neš Jum tuoj

8
 palengvinimą ir prašalins priežastį 
SkailSmų. čaunamf ap tfkoav im Ir

F. Ad. Richter & Co.
«ta PEARL ST., NEW YORK.

A A. Temikit antAnkoro a

ženklo apsaugoimof^^sSS

* Nesveikiems, silpniems ir sergantiems susipratusiems 
j žmonėms.
F Tie, kurio ilgį laikį sirgo landžiodami nuo vieno daktaro prie kito ir daug pinigų lėmokė- 
Jl jo tieiiB, kurie netik neišgydė, bet dar paaršlno labiau užsendinant ligę; per kj negalėjo 

gerai dirbti; tad uptu ėjo dubeltavį nuostolį, — ve bo naudos ifitnokėtus pinigus ir uubtojimį 
J uždarbio; tik todėl, kad užsidėjo su menkos vertės daktarais, kurie negali išgydyt.
8 BET Ki l i, KURIE SUSIPRATĘ, NORS SILPNI IR SERGANTI ŽMONBS;
V bot su visokioms Šviežioms ir užsendytoms ligoms atsišaukė prie garsaus, visiems žinomo kai-
3 l>o gerinusio Amerikoje PHILADELPHIJOS MEDICAL KLINIKO mokslinčių daktarų, tod ta- 1 po Išgydyti trumpam laike, netrotijant dovanai pinigų ir uždarbio; per kį apturėjo didelį
4 dubcltava pelną, sveikatą, drūtumą ir pinigus sučėdijo.
f IŠ TŪKSTANČIU IŠGYDYTŲ NUO VISOKIŲ LIGŲ ŠTAI KĄ PATYS ŽMONBS RAŠO 

PR1SIUNČIANT SAVO PAVEIKSLUS DfiKAVODAMl:
't GARBINGAS PIHLA. M. CLINICl Siunčiu didžiausiu padėkavong už greitį išgydymu 
k nuo skaudėjimo galvos, strėnų, vidurių ligos, negalėjimų valgyt ir miegot ir nuo susilpnėjuslo 
8 viso kūno. Pirmiau gydžiausi pas daugelį daktarų, bot anie tik vietoj pagolbos daug pinigų 18- 
» kauše, o Ilga labi u paaršlno. Vienok kaip prisiųstas Jus llckarstos suvartojau, tad pasilikau5 Pilnai išgydytas, sveikas Ir laimingas. Už Ucl dar kartų Ištariu učiu l’hila. M. Klinikų! ir Jus

J garbingų vardų ga siusiu terp savo tautiečių, kad išgydot Ir tada kaip k ti neįstenge. Su guodo- 
ne J. Bernot, 42 Franklin St., Springfield, Mass.

GUODOTINAS DAKTARE! 
Labai dėkingas už tikrų išgy
dymų ir už liekarstas, nuo ku
rių pastojau kaip naujai ant 
svieto užgimęs, išgelbslintnuo 
slaptos ligos. Taip gerai dabar 
jaučiuos, kad į t umpų laikų 
net 15 svarų daugiau sveriu. 
P. islunčiu savo paveikslų, lik
damas sveikas ir džiaugdama
sis, pilnas guodonės S. Kolom 
čiukas, 41 Avė, L., Salveston. 
Tox.

TEIPAT Mr Žukas, McKees 
Rocl<s, Pa., prisiunsdamas sa
vo pav-ikslų, nemažiau yradė- 
fČHigas už išgydymų nuo sun
kios ir pavojingos ligos. Kiti 
negalėjo išgydyt.J Mr S. Kolomčlukas.

ft Mrs Zofija Bustrykene, C. M. and St. Paul st. Sobieski, Wis. Štai kų rašo: Nesuskaitytus i 
J kartus labai gražiai dėkavoju Pliilu. M. Cllnikul, už išgells’jlinų numes išgydant nuo moteriškų 8 8 nesveikumų ligos kaip nusilpnėjimo, teip ir skaudėjimų. Dabar esu pilnutėliai sveika irčiau- ■ 

giau gydyties nereikalauju. *
* GERESNIŲ PAKTŲ nieks negali reikalaut; kų užtvirtina didelės daugylx-s išgydytų.

į KAD JAUTIESI NESVEIKAI,
f kreipsies, neslleknr tas Išsiunčia po visų Amerikų ir kitas dalis svieto, o Imsit dėkingi kaip ir f 
jį visi, kuriuos l’hila. M. Klinikas apdovanojo luom didžiausiu turtu, tai yra sveikata.
į THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC j 
8 todėl greičiau už kitus daktarus išgydo ir lokius ligas, kurių kiti neįstengė; kad Čionai klok- 9 
I vienam atsišaukusiam užrašo ir sutaiso speciališkai liekarstas iš geriausių gvur.inluotų mediką- J. 
S menių naujausių išradimų, kurie pasaulyje yra žinomi kaipo geriausi ir todėl, kad prie l’hila.

A M. Kliniko yra net keletas Profesionališkų Daktarų, terp kurių yra net Amerikos valdžios medų- i 
■ Hų apdovanotų. V
f ŠITIE GARBINGI mokslinčiai, Profcsonal. Daktarai, pirmu ranka prie Kliniko; | 
0 Daktaras A LEX. BROWNAS, Superintendent, Dr. WINCAS YODER, Medical Director. * 

įSITEMYK, kad slaptybes ligų saugiai užlaikoma, visada. ’c 
J V An 17 d M 17(2X7171 IT A G BET NORI PASTOTI SVEIKU IR LAI- J
V Kis./VI-/ I-jOA v IuIIVMD MINGU. tad atsilankyk, o jeigu toli gy. 9
f veni, ladapršyk savo ligų bei nesveikumus lietuviškoj kullaije kas kenkia, <> tikėk, kad apturėsi 

tikrų pagalbų sveikut i 1 kaip tūkstančiai, kurie jau džiaugiasi irdėkavoja, nes čionai išgydo ir s* 
A tokias, kuriųkiti neg dėjo išgydyti kaip šviežias teip ir užsisenėj sius ligas nuo skaudėjimo: A 
8 pačiuos, rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, galvos, šonų; išbėrimai spuogais nuo 8 
f blogo Ir nečystokraujo, nuo saužtigystės sėklos nubėgimo, nusilpnėj mo, vidurių m-dirbimo, už- f d kietėjimo slogos, greito pailsimo, nerviškumo, baimės, silpno ir ntimažėjusio kraujo, užkrečia- jk 
T mų slaptų lytiškų ligų. Širdies, kepenų, inkstų, silpnų pinučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, » 
J nu peršalimo slogų, blogų sapnų, n migos, neturėjimo apetito, be p<-ii;o, lx> pjaustymo l>e ojm- A 
8 racijos, bet su liekarstoms, kurios t tikslu nčins išgydė. Teippat moteris nuo skausmingų mė- U 
f nosinių irkitokiųllgų, kurios užpuola varginimui žmonių, VYRŲ ir MOTERŲ. Reikalaujant į 
* rodos r.uo daktaro, visada adresuok arba ateik po šiuo adresu: *

į THE PHILADELPHIA M. CLINIC, Į 
f 1H7 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA. I
5 VALANDOS; nu<> 10 iš ryto iki 4 po p. Šventadieniais nuo 10 iki 3. Ctarn, ir l’ėtnyčlomis nuo
I 6 iki 8 vak. ReiktJauklt nuo Kliniko dovanai ir .skaitykit knygą „Daktaras'’. įg Pasarga: kurio daktarai negali išgydyt, tai gali kreiptis prio Phila M. Clinico, > 
■ o apturės rodų. w

VVINAS IR LIKERIAI.
Kad Išgarsinti mus gerlausį vyną, štai kokius nuleidimus męs padarėme Rugpjūčio mėn.

TRIS GEROS KNYGOS:

Naujausios Dainos ir Eiles
Apie 80 visokių dainelių. Kaina 20c

DAGAI II III PATA^ Astronomiška kny- * U L<1 IvcA 1 apie saulę, žemę,
ir kitas planetas, Su paveikslėliais.........................    ,2Sc

MEILES karštlige knygelė apio 
meilę...................................................................................... 2Oc.

Imant visas tris sykiu, atiduodam už 60c
Pinigus siuskit pačtos ženkleliais šiuo adresu.

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

1 butelis Aprikotu Brendęs...............$1.00
1 butelis Pyčiu Vyno ............................ 50c

Viską atiduosimo tik už..........$1.00

1 butelis Rusiškos Višniuvkos..........$1.00
1 butelis Orandžiu Vyno................... 5»c

Viską atiduosime tik už. . .$1.00

WM

2)
Telephone So. Boston. 845 M

DR. F. MATULAITS
' 495 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Valandos:

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

* r<)
(D 
*
s
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Gvarantuojame, |og mus vynas yra tyriausia Ir geriausia.
Perkant gorčiais, nuleidžiame už žemiausias kainas

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

AIų, Eliy, Porterį ir Toniką galite gauti skryniomis, bačkomis, pusbaČ- 
kiais ir bertainiais.- Perkantiems dsug ant baliŲ, veselijy, krikštynę ir 

k ty pas linksminimy nuleidžiame labai pigiai.
Atsilankykite pas mus, o užtikriname, kad iš mus patarnavimo busite užganėdinti

“Storas su žemiausiomis kainomis’’_____

HI Z'1 1 J PC IMPORTUOTOJAI IR DAUGU- • L. IjOluCn flč VO<, MOJĘ LIKIERIŲ PARDAVĖJAI

352=354 Harrison Avenue, BOSTON, MASS.

DAKTARAS IGNOTAS STANKUS
• R

Vienatinis tikras lietuvys daktaras ir chirurgas cieloje I
Philadelphijoje. Kito lietuviško daktaro nėra mieste Phi- Sca E
ladelphijos. Serganti netrotykit laiko ir pinigų,bet tiesiog B I
kreipkitės ypatiškai arba laišku prie daktaro Stankaus, I
o apturėsite tikrą ir teisingą gydymą. Atmink skaityto- V I
jau, jog Dr. Stankus yra baigęs didesnį daktarišką mok- Z” I
slą, kaip tai: po užbaigimui medicinos mokslo GARSIA- !
ME STE1TAVIŠKAME UNIVERSITETE, važiavo mo- I
kintisįPOST GRADUATE MEDICINOS MOKYKLĄ, I
katra yra didžiausia ir jau paskutinė didžiųjų daktarų - \ 1
mokykla visame pasaulyj. Čionai specijališkai mokinosi f/ 1 I 
daryti visokias operacijas ir gydyti pavojingas ligas.Tai p- /j' W įį/11 
gi buvo miestavu daktaru kur praktikavojo po hošpitalių J/ '//fr II
dispenseres dienomis ir naktimis. Dabar treti metai kaip //■ I
Dr. Stankus įrengė savo locną gydyklą SANATORIJĄ / I
mieste Philadelphijos dėl gydymo visokių ligų. Atvažiuojanti iš toliaus gali pasilikti tiesiog joj 
SANATORIJOJE dėl gydymo. |

J3T GYDO LIGAS
Nuo skaudėjimo strėnų, sąnarių rankų ir kojų, skaudėjimo paširdžių, pečių ir kaulų, reuma-l 

tizmo. Nuo visokių kraujo ligų, užkrečiamų ir slaptų lytiškų ligų. Augimo spuogų ant veido iri 
kūno, užkietėjimą ir nedirbimą vidurių, niežėjimą skuros, dedervinių, slinkimą plaukų, skau-| 
dėjimo galvos. Visokias širdies, inkstų, plaučių ir kepenų ligas, neuralgijos, negalėjimo miego-l 
ti ir išgąsčio, nuo slogų, peršalimo, kosulio sunkaus kvėpavimo, negalėjimo valgyti ir abelną] 
nusilpnėjimą. Visokias moterų ligas: nereguliariškas mėnesines,skaudėjimą strėnų ir paširdžių.! 
Visokias vyriškas ligas, paslaptingas ir įgautas per išdykumą. Gydo ligas su nekarštomis ko-| 
kios tiktai yra ant svieto. Ligas, kurias negalima išgydyti su liekarstoinis ir po reikalavimui! 
pačių pacijentų — daro visokias operacijas. Turi savo locnas; naujausio budo elektriškas ma-j 
šinas dėl gydymo ir egzaminavimo, su pagelba kurių galima permatyti visą žmogaus kūną. I 

PASARGA‘*'6^0 Aš siunčiu gyduoles ir toliaus j kitus miestus, bet siunčiu tiktai tiems, kat-1 
rie aprašo simptomus savo ligos ir iš jų aprašymo yra galima suprasti ligą. Pas mane nėra nei! 
raštininkų nei aptiekorių, nes jų darbas ir pagelba yra niekam netikusi prie daktariško gydy-l 
mo. Kuomet ligonis atsišaukia per laišką, tai aš pats perskaitau, o jei reikalauja, tai savo ran-Į 
komis sutaisau ir pasiunčiu jam gyduoles. Nemislyk skaitytojau, kad geriau supranta ligą kuo-l 
met nueini ypatiškai pas daktarą savo miestelyje ir jis tuojau įkiša termometrą į burną, pabar-l 
škina, pasiklauso krūtinėj ir nei žodžio nepaklausęs apie jųsų ligos simptomus, tuojaus parašo! 
receptą dėl liekarstų. Buk tikras, kad toksai daktaras jųsų ligos nesupranta, tiktai jo tas bar-| 
Akinimas ir paklausimas krutinės yra niekas kitas, kaip tiktai trumpa komedija, kad paimti] 
nuo jųsų'kelis centus. Jeigu ligonis parašys laišką arba apsakys simptofnus savo ligos, tai yra:] 
ką jaučia savyje, kas ir kokioje vietoje skauda ir kas kenkia, tai daktaras teisingai atspės jo Ii | 
gą, o atspėjęs, pritaisys tikras gyduoles. ]

PADĖKAVONEH UŽ IŠGYDYMĄ
Čionai sutalpinti visų yra negalima, bet kelios padčkavončs talpinusi su pavelijimu pa-l 

čių pacijentų. Kitos visos padčkavončs yra užlaikomos didžioj slaptybėje. Jurgis Bucikas, P.| 
O. Box 706, Tamaqua, Pa. sako taip: Labai blogai apsirgau. Vietiniai daktarai atsisakė nuo iš-| 
gydymo, o vienas iš jų sakė greičiausiai daryti operaciją. Kuomet nuvažiavau pas daktarą] 
Stankų ir pasilikęs jo Sanatorijoje likausi išgydytas į trumpą laiką be peilio ir be operacijos.] 
Kotrina Rutkienė, Minersville, Pa. Labai didžiai sirgau, turėjau skaudėjimą strėnų, nugaros, 
kojų, neregullariškas mėnesines ir gėlimą paširdžių. Vietiniai daktarai nieko negelbėjo, tiktai 
ateidami} mano namus leido po skuros į paširdžius tą prakeiktą zrodlyvą morfiną, kad tiktai 
tam sykiui skausmus sustabdyti. Nuvažiavau pas Daktarą Ignotą Stankų ir pasilikau jo Sana
torijoje dėl gydymo. Dr. Stankus pripažino visiškai kitokią ligą, tuojau padarė operaciją ir 
davė tikras gyduoles nuo tos ligos. Už nedėlios laiko aš Išgijau ir sugrįžau namo sveika. Aš 
Steponas Baranauskis, 846 So. Front st., Philadelphia, Pa. Per keliatą metų jaučiau negerumą] 
gerklėje, o prieš atmainą oro net ir skausmą. Ant galo iškarto pradėjo tinti kaklas, gelti galva 
ir pasikėlė didis karštis. Dr. Stankus po sustabdymo karščio, padarė man operaciją ant gerk
lės ir dabar jokio negerumo gerklėje nejaučiu ir esu sveikas. Antanas Sailis, 1311 Monroe st., 
Philadelphia, Pa. Daktaras Stankus išgydė mane nuo kosulio, skaudėjimo krutinėję, sunkaus 
dūsavimo, skaudėjimo paširdžių.galvos ir abelno nusilpnėjimo. Už ką ištariu jam širdingą ačiū, 
Helena Kopp, 497 Edgewood st., New Haven, Conn. Likosi išgydyta nuo slinkimo plaukų. AŠ 
Fabijonas Druteika, 701 W. River st., Waterbury, Conn. Siunčiu savo paveikslą ir ištariu šir
dingą ačiū Dr. Ignotui Stankui už prisiųstas man gyduolės ir išgydymą manęs nuo baisios li
gos, kaip tai: kosulio, skrepliavimo, skaudėjimo krutinėję ir paširdžiose.

Visuomet kreipkitės ypatiškai arbų su laišku ant tikro adreso taip:
DAKTARAS IGNATIUS STANKUS

1210 S. BKOAD STREET, - - PHILADELPHIA, PA.
Ofiso valandos: Iš ryto nuo 9 iki 11. Po pietų nuo 2 iki 4, vakarais nuo 7 ikiB vai, 

Nedėliomis nuo 9 iki 11 vai. ryto ir huo 1 iki 4 valandai po pietų.
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DIDELE SĄKROVA
Visokių lietuviškų,polskų ir rusų knygų, 
laiškams popierų, tikrų trejankų,geriau
sių britvų, puikų biznieriams kalendo
rių, laikrodėlių, retežėlių, žiedų, špilkų 
ir kitų auksingų daiktų. Reikalingi agen
tai. Knj gu kataliogą siunčiam gavus 
už 2c. štampą. (X'9<0

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

“Laisves” Redakcijoj 
galima gauti šios 

knygos.
Čenstakavo .Klioštoriaus Slaptybei- 

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

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

LIAUDIES DAINOS 15c
MOKSLAS \ RANKŽINYSTĖS arbt 

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

LEKCIJOS apie atskirimą ženklų 15c 
VADOVAS Keliaujantiems į Ameriki 

ir iškeliaujantiems ............... 15c
PASLAPTIS.

nologų rinkinys........................
R E VO LI UC1J OS AT B A LSI Al.

lūs apsakiinėlis iš revoliucijos lai
kų............... .................................... 15<

TEATRAS ŽMONIJOS GYVENINI
Labai naudinga knyga.............. 20<

PRASIKALTIMAI ir prasikalti
liai................. n.............................. 10«

^PASAULIŲ RATAS” ........ 25c 
“AUDĖJAI.”. Puikus veikalas. 50< 
“KAS IŠGANYS L1AUD].” .... 50c 
“GIEDROS KALENDORIUS.” ’ 
“SOCIJALDEMOKRATŲ 
....PAMATAI” ..............
“MEILĖS KARŠTLIGĖ”
GRIUVĖSIUOSE, Jasiukaičio apys. 15c 
E. Steponaičio Raštai .....  LOG
ŽENYBA ir žmogaus gyvenimo siek. 10c 
“GREIČIAUSIAS PAMOKINIMAS

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

veikslai :
“KAPITALIZMO SISTEMA.” 20c.

Reikalaudami knygų arba paveiks
lų, rašykite sekančiu adresu:

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

15c
Puikių dialogų ir mo 

15c
Dai

15c 
MOKSLO 
.... 20c 
...........20c

■■■■

rime 
ir prirenka
mo Akinius

H. S.
Akių Spedjalistaa

AKIS
a p ž iu-

399 a Broadway ggJSJį
arti K Street

I Akušerkaį
i w Pabaigusi kursą Womans Medical 
j g College, Baltimore, Md.
I 2 Pasekmingai atlieka savo darbą prie 2 
•į gimdymo, taipgi suteikia visokias rodaa ir 5 

’ X pagelbą invairiose moterų ligose. 2

» F. Stropiene,^^^,?.',;’. | 
M SO. I3OSTOIN. MASS. g

Telephone So. Boston 605

LIETUVIŠKAS

Advokatas
WILLIAM F. J. HOWARD 

Lietuviška pavardė buvo 
Vincus I-'. J. Kavaliauskas

315 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

TEISINGIAUSIA < TVT’ir’IZ A IR GERIAUSIA AP I IKK A

LIETUVIŠKA * ** a &

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

’KWGA KIRPIMUI VY
RIŠKU DRABUŽIU; 41 
COt. 50 l’P.. 24 PAVCIKS- 
LAI. AUIH KLO APDARU. 
-prukC »isa

KNVUA KIRPIMUI MO- 
TLR1ŠKU DRABUŽIU; 
IXH/MATO 4J X 6! COL . 
IV.. 23 PAVEIKSLAI. AU« 
bEKLO APDARU. — PRJL- 
KC U 50

REIKALAUJAM ATSL 
LIEPIMO. VISADOS PRl- 
GLAUSTI X STEMPĄ

PINIGUS SIŲSTI MO- 
NLIMRDCR ANT ADRESO

J. M. TOPIL1S
120 Grand st.,Brooklyn,N.Y

Nauja Lietuviška

KRAUTUVĖ
Užlaikome, parduo

dame ir pataisome ge
riausia S 1 U V A M A S 
MAŠINAS, puikiau
sius Gramafonus Ir ki
tokius muzikališkus 
instrumentus. Vai
kams keričiukus, Bai- 
sikelius. visokius laik

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

A. RAULUKAIT1S ir J. GIRDVAINIS 
Lietuviai savininkai

SO. BOSTON CYCLE CO. 
310 Broadway, So. Boston, Maas.

THE 1 
MAGIC I 
SILENT,

Aptiekorius ir Savininkas

K. SIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. C St.

) SO. I3OSTOIN. MASS. •

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

Nauji Laiškai
Tik ką atspausdinom dau

gybę puikiausių laiškų, įvai
riausio turinio, su gražiau
siomis dainomis ir kvietko- 
mis. 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.




