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AMERIKA
Streikas, kuris tęsiasi trįs 

metai.
“Laisvei” rašoma iš Lafa

yette, Colorado:
Jau suvirs trįs metai, kaip 

tęsiasi streikas vietinėse 
angliakasyklose. Areštų bu
na gana daug ir gana tan
kiai. Pereitoj savaitėj a- 
reštavo 42 streikierius už 
dainavimą netinkamos ske- 
bams dainos. Iki teismui vi
si streikieriai paleisti po 
kaucija. Vienok streikie
riai gana stipriai laikosi.

Prašome lietuvių tuo tar
pu nevažiuoti į Colorado 
valstiją.

Teisybę mylįs.
Lietuvis žuvo nuo degtinės.

Eastone, Pa., kaip rašo 
“Laisvei” Preskys, jau ant
ras lietuvis gavo galą nuo 
degtinės.

30 d. lapk. po pietų gavo 
galą begerdamas Juozas 
Butkus. Jisai tapo ant vie
tos suparalyžiuotas ir, kaip 
sėdėjo ant kėdės, taip ir pali
ko amžinai besėdįs.

Angliškas dienraštis ‘Eas
ton Free Pres’ baisiai pasi
piktina panašiais atsitiki
mais tarpe lietuvių, o mūsų 
tamsuoliai mano, kad tik lie
tuvių laikraščiai rašo apie 
tai dėl pasityčiojimo.

Šalin svaiginanti gėrimai!
Pabėgo Uticos kunigas.
“Laisvei” rašo iš Utica, N. 

Y. — Iš mūsų miesto pabėgo 
vietinis kunigas, kuris susi
ėdė su parapijonais. Dabar 
parapijonai vaikščioja nosis 
nuleidę, netekę ganyto j aus.

Sakoma, buvę kokios tai 
istorijos su mergelėmis. Se
na tai istorija, kuri amžinai 
atsikartoja!

Barbariška atskala.
Havana (Kuba). Policija 

areštavo 10 vyrų, kurie pri
gulėjo prie tūlos religiškos 
atskalos. Jie užmušė 5 me
tų mergaitę. ' Policija sako
si surinkusi prieš juos dava- 
dus. Ta sekta vadinasi 
“Voodoo”.

Moteris miesto majoru.
Froutdale, Ore., miesto 

rinkimuose penkių balsų 
dauguma likosi išrinkta 
miesto majoru Klara Lare- 
son, duktė vieno iš seniausių 
miesto gyventojų.
Darbininkai patįs valdys 

fabriką.
Everett, Wash., nariai 

“Single Weavers and Tim
ber Workers Union” nupir
ko nuo kapitalistų guntų 
fabriką,kurią šie buvo užda
rę. Darbininkai patįs valdys 
fabriką ant kooperacijos pa
mato.

Pažiūrėsime, kaip jiems 
seksis.

Chicagoje 100,000. 
bedarbių.

Chicagos Darbo Federaci
jos pirmininkas John Fitz
patrick apskaito, kad šiuomi 
laiku Chicagoje randasi 
100,000,000 bedarbių.

Miesto komisija gelbėti 
bedarbiams kreipėsi prie 
majoro, melsdama, kokios 
nors pagelbos dėl bedarbių. 
Jeigu būtų šiandien geresnė 
tvarka, tai miestas ir valsti
ja turėtų suteikti bedar
biams darbo.

Kiaušinių boikotas eina 
platyn.

Kiaušinių boikotas, kurį 
apskelbė gaspadinių unijos, 
vis didinasi.

Moterų, kurios boikotuo
ja kiaušinius, jau yra dau
giau, negu milijonas.

Net ministerių žmonos 
Washingtone prisidėjo prie 
boikoto?

Boikotas atnešė šiokias 
tokias pasekmes, nes dauge
ly miestų kiaušinių kainos 
nupuolė ant 4—6 centų už 
tuziną.

Federališka valdžia jau 
pradėjo tardymą. Žinoma, 
iš tų tardymų nedaug nau
dos.
Baisus palviniai pietuose.
Dallas (Texas). Iš prieža

sties baisių patvimų po visą 
valstiją, žuvo 10 žmonių, o 
tūkstančiai likosi be pasto
gės.

Suv. Valstijose suvartok 
jama labai daug nuodų.
Philadelphia, Pa. Suvie

nytos Valstijos, po Chinijai, 
užima pirmą vietą suvarto
jime baisiai kenkiančio svei
katai svaigalo opium. -

Jeigu ir toliaus taip bus, 
;ai daugeliui žmonių mūsų 
krašte gręsia stačiai išsigi
mimas.

Kunigai pešasi dėl 
Wilsono.

Pastaruoju laiku tai vie
nur, tai kitur susiginčyja 
kunigai dėlei Wilsono. Pro- 
testonų kunigai sako, kad 
Wilsonas perdaug prielan
kumo rodo katalikams ir to
dėl net su Mexika nenori ka
riauti, nes ši šalis esanti ka
talikiška.

Katalikai gi ginčyja, kad 
Wilsonas nėra jokis jų prie- 
telis.

Ar nepasidalins jie tik 
Wilsono “skūrą”, be jo pa
ties žinios?

šimtametis senelis pirmą 
sykį aplankė bažnyčią.

Washington, W. Va. Jau 
dešimtą metų kryželį varan
tis Gorman pirmą sykį ap
lankė babtistų bažnyčią. Jį 
ten ir apkrikštijo.

Sako, babtistų bažnyčia 
jam daugiausia patikusi.

2 milijonai knygų kon
greso knygyne.

Washington, 5 gruodžio, 
Kongreso knygyne šiuomi 
laiku randasi,suvirš du mili
jonai knygų ir pamfletų. 
Per paskutinius penkiolika 
metų knygų dvigubai paau
go.

Už prekiavimą mergai
tės kūnu gavo 3 me

tus kalėjimo.
Philadelphia, Pa. Izido

rius Hirškovičius, 22 metų, 
gavo tris metus kalėjimo už 
labai nedorų būdą darymo 
sau pragyvenimo. Jisai par
sivežė 15 metų Platzeriutę 
iš New Yorko ir vertė ją pa- 
leistuviauti. Iš to daryda
vęs pragyvenimą. ‘

Biblija kupina socijaliz- 
mo.

Taip pasakė kunigas Ellis 
Carr iš Chicago. Jisai dar 
pridūrė, kad biblija yra la
bai revoliucijoniškas doku
mentas.

Ir ministeris nesutaiko 
darbo su kapitalu.

Darbo departmento se
kretorius Wilson stengėsi 
sutaikyti 
Colorado 
sais, 
riui, 
atlikti.

Matomai, mūsų gadynėje 
politiškiems mekleriams ne
kaip sekasi.

Iš darbo ir pramonės 
sryties.

Pereitą savaitę- darbai 
daugely vietų Suv. Valstijo
se pablogėjo. Kapitalistai

biznius.
■

streikuojančius 
mainierius su bo- 

bet ir jam, ministe- 
tas darbas nepavyko

lyg ir bijosi dėti kapitalą į j kus, vieną angluką ir du lie- 
biznius. . tuvių.

Automobilių fabrikose su 
darbais eina silpniau. Tvir
tinama, kad mažesnės auto • 
mobilių firmos turės ban-

IŠdirbystė vario kasyklose 
eina silpnai. Gelžkelių reik
menų dirbtuvės pergyvena 
sunkų krizį. Tūlose iš jų at
leidžiami darbininkai.

Kursas procentinių popie- 
rii stovi gana žemai.

šįmet nebus žiemos.
Taip pranašauja indi jonai 

So. Dakotos valstijos. Jie, 
sako, neatsimena taip leng
vos žiemos, kaip dabar, kad 
yra.

Keturi žmones nušauti 
Indianapolio streike.

Indianopolis, 6 gruodžio. 
Kaip ir galima buvo laukti, 
išvežiotųjų streikas t-ame 
mieste tęsiasi gana triukš
minga i. Pu v o j au su siki rti 
mas su streiklaužiais, ku
riame nušauta keturios ypa
tus. Du streiklaužiai sužei
sti.

1,000 mainierių buvo 
areštuota.

Calumet, Mich, 
starų jų dviejų
streiko vario kasyklose, 
kaip apskaitoma, 
1,000 areštų tarpe 
nierių, jų žmonų ir vaikų.

5 d. gruodžio areštuota 60 
pikietierių.

Ir mūsiškės sufragistės 
pradeda smarkiau kal

bėti.
Washington, 6 d. gruo

džio. Laike prakalbos, ku
rią laikė mūsų pirmasai mi
nisteris Bryanas tūlos drau
gijos susirinkime, susirinko 
gana daug sufragisčių.

Viena iš jų smarkiai per
kirto Bryano kalbą ir sušu
ko :A “O kaip su moterimis, 
Mr Bryan, ar jos ne žmo
nės?”

Bryanas nutilo, tarytum, 
būtų musę nurijęs.

Tai dar tik žiedeliai, 
uogos bus ateity!

Giovannitti agituoja už 
vieną didelę uniją.

Arturo Giovannitti, IWW. 
vadovas, kalbėdamas New 
Yorke, agitavo už sutvėri
mą vienos didelės ir galin
gos unijos.

Jisai pasakė, kad tik sin- 
dikalizmas yra išganymas 
darbininkų klesos.

’ Šią pėtnyčią prieš Giovan
nitti stos prezidentas Ame
rikos Darbo Federacijos, S. 
Gompers.

Laike pa- 
mėnesių

padaryta 
mai-

Traukinys su kareiviais 
išlėkė oran.

Mexico City, 7 d. gruo
džio. Ir vėl vienas trauki
nys, kuriame važiavo karei
viai federališkos kariume- 
nės, išlėkė oran, nes po re
lėmis buvo padėta dinamito.

Mergina skundžia kata
likų vyskupą ant $100,000.

“Laisvei” pristatyta dien
raštis “Worcester Tele
gram”, kuriame yra prane
šama, jog 18 metų mergina 
Ona Gannini skundžia 
Springfieldo katalikų vys
kupą Thomas D. Beaven ant 
$100,000.

Kame yra dalykas, labai 
slepiama, nors didelio gal
vos laužymo ir nereikia.

Pasiutęs šuo apriejo du 
\ lietuvių vaiku.

Mums rašo iš Montello, 
Mass., jog pasiutęs vieno 
lietuvio šuo apriejo tris vai-

UŽSIENIS
Kunigas Pranaitis žemai

čių vyskupu ?
St. Peterburgas, 7 d. gruo

džio. Kunigas Pranaitis, 
kuris taip nelemtai pagarsė
jo laike Beilio bylos Kijeve, 
yra paskirtas Žemaičių vys
kupijos vyskupu.

Tai tokia trumputė tele
grama atėjo, kuomet “Lais
vė” jau buvo rengiama spau
dom

Tai žiniai stačiai nesino
rėtų tikėti, vienok tai gali
mas daiktas. • Telegramoj 
dar pridurta, kad tą vietą 
gavo už savo nuopelnus 
prieš rusų valdžią.

Pankhurstienė jau kalė
jime.

Nespėjo garsi sufragisčių 
vadovė E. Pankhurst išlipti 
iš laivo ant Anglijos sausže- 
mio, kaip tuojaus ji buvo su
areštuota ir nugabenta ka
lėj] man. Mat, dar anksčiau 
ji buvo nuteista keliems me
tams kalėj im an.

Ji tuojaus apskelbė bado 
streiką. Po 24 valandų 
streiko, jos padėjimas pasi
rodė esąs labai opus.

Sufragistės daboja Exe- 
terio kalėjimą. Jos buvo 
užpuolusios ant daktaro au- 
tomobiliaus, 'manydamos, 
kad jame ponia Pankhurst 
gabenama į kitą kalėjimą. 
* Paskutinės žinios skelbia, 
kad .jinai bus paleista į 28 
valandas. »

Didžiausias sujudimas 
Vokietijoj.

Berlynas, 6 d. gruodžio. 
Vokietijoj laikas nuo laiko 
kįla labai dideli politiški 
triukšmai. Neseniai ant vi
sos Europos pagarsėjo soci- 
jalisto Liebknechto iškeltas 
aikštėn armotų karalių suo
kalbis ir dalyvavimas jame 
kariumenės oficierių.

Dabar vėl kilo didžiausias 
triukšmas, kuriame kliuvo 
visiems ir ministeriams ir 
kariumenei ir pačiam Vil- 
liui. Triukšmas kilo dėlei 
baisiai brutališko elgimosi 
oficierių viename Alzacijos 
miestely. Oficieriai elgiasi 
su ramiais žmonėmis, kaip 
turkų bašibuzukai.

Dėlei to Vokietijos seimo 
dauguma išreiškė kancleriui 
Bethman.n - Holwegui neuž- 
sitikėjimą. Jisai padavė re
zignaciją. Villius tos rezig
nacijos nepriėmė.

Vėliau ar anksčiau Vokie
tijos valdantieji ožiai betgi 
prilips galą liepto.

Baisi* gclžkelio nelaimė.
Iš Bucharesto, Rumuni- 

nijos sostinės, praneša apie 
baisią nelaimę, atsitikusią 
ant rytinio gelzkelio, netoli 
Coleshti. Žuvo 100 žmonių.

Nauja ministerija Fran- 
cijoj.

Prezidentas paskyrė pir
muoju ministerių M. J. Du
puy ir pavedė jam sutvar
kyti ministeriją. Mainosi 
tos ministerijos Franci joj 
labai tankiai, tarytum, ko
kiame užburtame rate, bet 
nieko gero iš to neišeina.

Airijon uždraudė įvežti 
ginklus.

Airija šiandien virto sce
na aštriausios kovos, kaip iš 
darbininkiško, taip ir iš tau
tiško atžvilgio.

Anglijos ministerija smar
kiai uždraudė gabenti Airi
jon ginklus. Airiai tauti
ninkai, kurie kovoja už au
tonomiją, nori įsitaisyti sa
vo kariumenę. Autonomijos 
priešai protestonai - ulste-

riečiai savo kariumenę jau 
turi.

Kaip galima spręsti, anks
čiau 1915 metų airiai auto
nomijos negaus.

Šveicarijos socijalistai 
apskelbė kovą alko

holiui.
Zurich (Šveicarija.) Pač- 

ta atėjo pranešimas apie su
važiavimą Šveicarijos soči- 
jalistų partijos ir apie nuta
rimą pradėti kovą su svaigi
nančiais gėrimais.

Nutarta susilaikyti nuo 
svaiginančių gėrimų varto
jimo visuose socijalistiškuo- 
se susirinkimuose, o taip- 
pat išleisti speciališką prieš- 
alkoholinę literatūrą.

Pasiūlyjus Greulichui, nu
tarta vesti kuosmarkiausia 
agitacija prieš alkoholizmą.

Vedrinės jau Turkijoj.
“Laisvėje” jau kelis sy

kius pranešėme apie pasek
mes kelionės francūzų lakū
no Vedrines, kuris savo or
laiviu nori aplėkti visą že
mę.

Pereitame “L.” N-ry pra
nešėme, jog jisai pasiekęs 
Serbijos. Dabar jisai laimin
gai perlėkė per Bulgariją ir 
pasiekė Konstantinopolio, 
padarydamas 105 mylias be 
sustojimo.

Nuskendo Švedijos laivas.
Stockholm, 6 d. gruodžio. 

Keturi žmonės žuvo ant 
švediško garlaivio, kuris nu
skendo Norvegijos pakraš
čiuose.

Ir Egypto moterįs su
bruzdo.

Cairo, 1 d. gruodžio. Čia 
prasidėjo smarkus subruzdi
mas tarpe moterų su tikslu 
išsiliuosuoti iš amžinos mu
sulmoniškos vergijos. Lyde
riais naujo moterų judėjimo 
yra tos egyptietės, kurios 
mokinosi Europos universi
tetuose.

Moterįs žemdirbystėje.
Milane (Italijoj) įsikūrė 

pirmutinė žemdirbystės 
augštesnioji mokykla, spe- 
ciališkai skiriama dėl mote
rų.
Australijos ministerija re

zignavo.
Melbourne, 5 d. gruodžio. 

Premjeras W. Watt rezig
navo su visu savo kabinetu. 
Naujoje ministerijoje viršų 
turės darbo partija.

Popiežius kiša savo nosį 
į politiką.

Rymas (perpačtą). Po
piežiaus organas skelbia, 
kad iš 508 atstovų Italijos 
parlamente 228 prisižadėjo 
klausyti popiežiaus paliepi
mų.

Popiežiaus laikraštis gi
riasi, kad daugely vietų ka
talikų partija, susidėjus su 
kitais atžagareiviais, nepra
leido į parlamentą socijalis- 
tų.

Streikas nuo pieno.
Bent kelių Vokietijos mie

stelių majorai išleido atsi
šaukimą į miestiečius, kad 
boikotuotų pieną, koleik ji
sai neatpigs.

Pienas jau atpigo! Tikrai 
gyvename streikų ir boikotų 
laikuose.
Mergina vežė 100 šaudyklių.

Kaip jau žinoma “Lais
vės” skaitytojams, Airijon 
uždrausta gabenti ginklai. 
Po išleidimui to įstatymo 
sugauta mergina, kuri ve
žė ant laivo 100 šaudyklių.

RUSIJA I LIETUVA
Skilimas Durnos socijal- 

demokratų frakcijos.
Liūdną žinią praneša 

“Russkija Viedomosti.” Dū
mos socijaldemokratų frak
cija, kurioj išviso buvo tik 
13 narių, suskilo į dvi dalis.

Kaip galima spręsti, tai 
prie jų skilimo privedė taip 
vadinami bolševikai. Vienok 
yra viltis, kad organizuoti 
darbininkai privers abidvi 
frakcijas veikti Dūmoje so- 
idariškai.

Viso pasaulio socijalistai 
smarkiai bara rusų socijal- 
demokratus, kurie dėl ma
žiausio mažniekio kelia di
džiausius triukšmus.

Revoliucijoniškos dienos 
Peterburge.

Rusų valdžia išleido nau
jus įstatymus streikieriams 
bausti. 20 d. lapkr. buvo 
teismas septynių streikierių. 
Iš tos priežasties Peterbur
ge apskelbė streiką 100,000 
darbininkų. Daugely vietų 
darbininkai įtaisė demons
tracijas, dainuodami revo- 
liucijoniškas dainas.

Išsirodė, tarytum, atgyja 
revoliucijoniška dvasia 1905 
metų.

Policija buvo mėginusi a- 
reštuoti daugelį vadovų, vie
nok demonstrantai juos at
mušė nuo policijos.

Caro gvardijietis gavo 
20 metų katorgos.

Baku, 1 d. gruodžio. Ca
ro gvardijos of icieras kuni
gaikštis Dadiani nuteistas 
20 metų katorgos už žmo
gaus užmušimą.

čenstachavos klioštoriaus 
požemiuose.

Bekasant Čenstakavos 
klioštoriaus požemiuose at
rasta labai daug žmonių 
kaulų.

Ar tik nebus tai nukan
kinti klioštoriuj žmonės?

Teismas.
Samara. Čia teismas na

grinėjo pristavo Ponomare- 
vo, uredninko Prochorovo 
ir dviejų žemsargių bylą. Jie 
kaltinami už sumušimą ke
turių, baškirų; iš jų du mi
rė. Ponomarevui teismo 
paskirta vieni metai tvirto
vės. Prochorovui 1 metai ir 
8 mėnesiai, o gydytojui 
Čertovui 80 dienų.

Politikos kalinių streikas.
Kostroma. Badauja poli

tikos kaliniai. Jų skaičiuje 
ir keturi darbininkų ligoni
nių kasų rinkikai.

Ministerių tarpe.
Dūmos atstovų tarpe pas

klido kalbų, jog netrukus 
žadą būti žymių permainų 
ministerių tarpe. Ministe
rių pirmininkas Kokovce- 
vas žadąs atsistatydinti ir 
būsiąs paskirtas Valstybės 
Tarybos pirmininku vieton 
sunkiai susirgusiojo Akimo- 
vo; ministerių gi pirminin
ku būsiąs paskirtas kelių 
ministeris Ruchlovas.

Nors tai didelės permai
nos Rusijos biurokratiškoj 
politikoj, bet dėl visuome
nės jokios naudos iš to ne
bus. Ministerial bus nauji, 
o persekiojimai, areštai ir 
kalėjimai pasiliks tie patįs.

Mirė Kalantratas.
Tiflisas. Mirė seniausio 

armėnų laikraščio “Mšak” 
redaktorius, Aleksandras 
Kalantratas, žymus visuo
menės veikėjas, mokslinin
kas ir ūkio, žinovas.

Svarbios iškasenos.
Bekasdami kanalizacijos 

reikalais Katedros piečių 
darbininkai užtiko šiomis 
dienomis pamatus akmeni
nio mūro, kuris kitkart ap
supdavęs Didžiųjų Lietuvos 
Kunigaikščių rūmus. Po 
tuo mūru užtikę dar požemi
nius koridorius, beveik pu
siau užtvenktus vandeniu. 
Kolei vanduo nebūsiąs iš
pumpuotas — negalima nie
ko tikro nuspręsti, kokiems 
tikslams tasai koridorius 
buvęs iškastas, kur jis ve
dąs, kas jame esą ir tt. Vie
noje mūro vietoje, nuo Pi
lies kalno pusės, matyti du- 
rįs, bet jos esančios užmūry
tos.

Saužudystė.
Spalių 24 d. vakare iš Žvė

ryno tilto metėsi į Nėrį jau
nutė, 15 metų, 5 klesės gim
nazistė Nina Demkinaitė, 
Pagirių gelžkelio bugalterio 
padėjėjo duktė. Išėjusi iš 
gimnazijos namo ji nebesu
grįžo. Jos lavonas atrastas 
prie Buchtos sodžiaus ir nu
gabentas j Šv. Jokūbo ligon- ' 
būtį. Nusižudymo priežas
tis nežinoma.

“Saulės” kursai.
Kauno “Saulės” kursams 

persikėlus į nuosavus na
mus, visokiais kursų reika
lais reikia kreipties šiuo ad
resu: Kaunas, Šosseinaja 
gatvė N 32, “Saulės” kursai.

Atsakymui reikia pridėti 
krasos markę už 5 arba 7 kp. 
Kas nori gauti kursų įstatus 
ir programą, turi prisiųsti 
22 kapeikas krasos markė
mis. ;

Marijampolės ugnagesių 
iškrikimas.

Jei neskaityti parapijos 
“brostvų”, tai ugnegesių bus 
bene seniausia draugija pas 
mus, nes gyvuoja net 30 me
tų suviršum. Įsteigta ji vie
tinių lenkų inteligentų ir, 
jiems vadovaujant, gerai ji 
gyveno.

Bet štai, paskutiniais me
tais ugnegesių veikimas pra
dėjo silpnėti, o šįmet ir visiš
kai sustojo. Neseniai iš 40 
suviršum, apie 8 ugnegesiai 
darbininkai dėlei kai-kurių 
nesusipratimų, padėkavojo 
bulmistrui už tarnystę, ati
davė- rūbus ir įtaisas. Ap
skričio viršininkas sužinojęs 
apie tai, įsakė bulmistrui at
imti rūbus su įtaisais ir nuo 
kitų ugnegesių. Tokiu bū
du draugija pasiliko be dar
bininkų ir, ugneliai ištikus, 
nėra kam mašinos valdyti ir 
dirbti.
Pavogė 4} tūkstančių rub.
Mažeikiuose šiomis dieno-.. , ; * 

mis nežinomi vagįs įsilaužė 
j Latvių Ūkio draugijos ge
ležinę spintą ir pasiėmė 4į 
tūkstančio rublių. Kitų po- 
pierų nelietė.

Kiek vėliau policija suė
mė 6 miesto valkatas, loteri
jomis ir kortomis pinigus vi
liojančius. Miestelyj pasi
darė lyg ramiau.

Organizuojama “Saulės” 
skaitykla. Valdžios leidi
mas vasarą gautas.

Prapuolė žmogus.
Surviliškis, Kauno apsk. 

Spalių 1 d. čia prapuolė vie
nas žmogus —Grigas. Jis 
tą dieną ėjo į miestelį ir na
mo nebegrįžo. Spėjama, 
kad kas bus užmušęs ir lavo
ną Nevėžyje paslėpęs. Ligi- 
šiol niekas negali nei lavono 
surasti, nei žmogžudžių su
sekti. Spalių 13 d; buvo atsi
vežę jieŠkoti iš Kauno poli
cijos šunį, bet ir regri, 
nieko nesuu *■“



LAISVĖ

SPAUDOS BALSAI
Nauja liga.

“Laisvėje” jau kelis sy
kius kalbėjome apie naujus 
laikraščius.

Paprastai, laikraštinė 
karštligė ateina prieš Kalė
das. Kaip jau kartą pasa
kėme, daugelis sumanymų 
leisti laikraščius pasilieka 
tik prieš - kalėdiniais sap
nais. Vienok, visuomenei 
iš to būna didelė skriauda ir 
suvadžiojimas.

Prie to klausimo grįžta ir 
“Keleivis.” “Jeigu jau pra
dėta kovoti su ‘stebuklingų 
daktarų’ apskelbimais, tai 
reikėtų pradėti kovą ir su 
tokiais ‘laikraščiais’, kurie 
ne tik skriaudžia visuomenę, 
bet teršia laikrašti jos vardą 
ir garbę.”

“Keleivis” atkreipia vi
suomenės domą į tą faktą, 
Iog tūli leidėjai, sumanę 
eisti laikraštį, pagarsina jį 

būsiant bepartyvišku, beša
lišku, surenka prenumera
tą ir... sveiki dingę su pini
gais.

Užtėmyjome laikrašty 
“Pirmyn” atsakymą kokiai 
tai anonymiškai “Ateičiai.” 
Matomai į “Pirmyn” buvęs 
prisiųstas kokis tai laiškas 
su bizniškais tikslais, bet 
nepadėta jokio parašo. Su
prantama, jog “Pirmyn” to
kiems bevardžiams atsisakė 
patarnauti.

Mums praneša iš Chica- 
gos apie kokį tai “Vaidilą”, 

levelande žada pasirodyti 
kokia tai “Laimė.”

Vyrai, būkime atsargus!

Išstojimas iš bažnyčios.
Prieš kelias savaites tilpo 

“Laisvėje” žinia, jog Vokie
tijos žmonės miniomis išsto
ja iš bažnyčios.

Lietuvių atžagareiviška 
laikraštija irgi pastebėjo tą 
faktą. Vilniškė “Viltis” 
graudžiai dejuoja, kad so
či jalistai varo, agitaciją 
prieš bažnyčią. Nors “Vil
tis” ir katalikiška, o žmo
nės, tuo tarpu, išstoja iš 
protestonų bažnyčios, vie
nok Vilniaus davatka nujau
čia tame bendrą dėl jų visų 
pavojų. Čia jau nerūpi nei 
katalikystė, nei protestan
tizmas, čia rūpi jau užlai
kymas tų prietarų, ant ku
rių paremti visi tikėjimai.

“Vienybė Lietuvninkų” 
perspausdina iš “Vilties” 
graudžias raudas. Matomai, 
ji ir susirūpinusi, kad Var- 
nagirio kaiminė nesima- 
žintų.

“Laisvė” jau kelis syk bu
vo nurodžiusi, jog tušti ka
talikų pasigyrimai, jeigu 
prie jų sugrįžta vienas - ki
tas bedievis iš inteligentijos. 
Jeigu sugrįžta pavieniai 
žmonės, tai apleidžia minios.

Kaip matote, . ataka ant 
kapitalistiškų įstaigų darosi 
vis smarkesnė!

Kokie jie bėdini!
Laikraščiai praneša, 

nabašninko Kaupo 
prie “Draugo” užimsiąs 
kun. Kemėšis, kuris savo lai
ku redagavo “Viltį”. Kunigą 
Kemešį reiksią parsitraukti 
is Škotijos. Čionais, Ameri
koj, mūsų katalikiška parti
ja neturi redaktoriaus.

Kokie jie bėdini tie mū
sų klerikalai! Vieną teturi 
tiktai katalikišką laikraštį, o 
nei vieno redaktoriaus! Tik
riausias proto'skurdas. Ma
tomai plūsties sakyklose 
daug lengviau, negu parody
ti bent paviršutinį mokslin
gumą.

“Draugas” tuo tarpu “be 
galvos”. Tame Kristaus 
vynuogyne tuštumas neap
sakomas.

Neduok, dieve, kad ir Ke
mėšis numirtų. Tuomet 
jau patį Tumą reikėtų ga- 
benties.

kad 
vietą

Socijalistų Partijos mo
terų atsiliepimas.

Anglų socijalistų laikraš
tijoj tilpo atsišaukimas Soci
jalistų Partijos moterų sky
riaus. Tame atsišaukime 
kalbama apie vaikų šventę 
ir sutvėrimą vaikučiams 
šelpti fondo.

Atsišaukime yra pasaky
ta:

“Negalima leisti, kad dar
bininkų klesos vaikai būtų 
aukomis tos kovos, kuri ver
da tarp organizuoto darbo ir 
kapitalo. Negalime leisti, 
kad Amerikoj atsitiktų tas, 
kas turėjo vietą Airijoj. 
(Airių kunigai neleido iš
vežti iš Dublino streikierių 
vaikučius. Vaikučius buvo 
norėję.priglausti darbininkų 
klesos prieteliai, ’ vienok ka
talikų dvasiški j a, pasibijo
jusi, kad ant jų nebūtų pa
daryta negeistina įtekmė, 
neleido vaikučių išvežti. Re
dakcijos prierašas.)

“Matome milžinišką kovą 
kasyklų darbininkų Colora
do ir streiko distrikte di
džiųjų ežerų pakraščiais. 
Tėmyjame tą kovą su di
džiausiu įtempimu. Žinome, 
kad kapitalistai vėl pavartos 
tuos žiauriausius kovos bū
dus, kuriuos jie pavartojo 
Massachusetts ir W. Virgi
nijoj. Jie tai padarys, jeigu 
męs nesuorganizuosime vi
soje šalyje pagelbos dėl 
streikierių vaikelių.

“Dabar, kada žiema ap
klojo žemelę sniegu, strei
kierių vaikučius laukia alkis 
ir šaltis.

“Socijalistų partija, kuri 
visuomet gynė interesus 
darbininkų klesos, yra pasi
ryžusi pasirūpinti ir varg
dienių vaikučiais.”

Aukų rinkimui paskirta 
’8 d. gruodžio. Toji diena— 
tai vaikų šventės diena. Vi
suose didesniuose miestuose 
tą dieną atsibus didžiuliai 
mitingai ir prakalbos. Tą 
dieną dideli kalbės apie viso 
pasaulio darbininkų brolys
tę, mažutėliai linksminsis ir 
klausys pamokinimų, kaip 
reikia mylėti savo artimas 
ir gelbėti nelaimingam.

Vaikų diena — tai naujos 
gadynės šventė, nes seno
kos šventės neatsako* jau 
naujos gadinęs dvasiai. Ne 
apie nusižeminimą bus kal
bama 28 dieną gruodžio, bet 
įpie kovą ir solidariškumą.

Aukos, kurios bus surink
tos 28 d. gruodžio — per vai
kų šventę, — sudarys pra
džią tam tikro fondo, iš ku- 
rio bus šelpiami streikierių 
vaikučiai. Esant reikalui, iš 
to fondo bus šelpiami vaiku
čiai, kurių tėvai kovoja su 
kapitalu.

Geistina būtų, kad ir lie
tuviai socijalistai ir šiaip 
jau darbininkų klesos prie
teliai, nepasiliktų užpakaly. 
Męs dar visai nepapratę au
klėti vaikučius naujos gady
nės dvasioje. O metas, seniai 
jau metas, pasirūpinti vai
kais!

Kiek pasveikęs, prašė 
darbdavio viršinio darbo. 
Žinoma, “superintenden
tas” labai švelniai kalbėjo. 
Drižadėjo duoti sargo darbų 
jrie jo naujai statomo na- 
no’su mėnesine alga $60.00. 
Davė darbą, tik neištesėjo 
ant visados. Pradėjo vari
nėti iš vienos vietos į kitą ir 
vis už menkesnę algą. Žmo
gus negalėjo užsidirbti net 
ant pragyvenimo ir turėjo 
atsisakyti nuo visų “malo
nių.” )

Ar žinote, kodėl darbda- 
vis taip elgėsi? Ogi ant jo 
vietos negalėjo gauti kito, 
tokio ištikimo darbininko, 
tai norėjo, kad Aleksaitis 
vėl grįžtų kasyklon ir antros 
akies nustotų. O paskui, ka
da žmogus-spaugas, galima 
jam parodyti duris laukan.

Tai matote, broliai mai- 
nieriai, kokia “gera” kapi
talistų širdis.

Dar minersvilliečiai ne bus 
užmiršę 1912 metų riaušių, 
kurios buvo laike angliaka
sių streiko. Tuomet vienas 
angliakasys buvo užmuštas, 
du mirtinai sužeisti.

Kas tuomet veikė? Ogi 
konstabulieriai, kuriuos bo
sai parsitraukė. Jie maitino 
tuomet mainierius švinu.

Pennsylvania os valstijoj 
legislatura priėmė sumany
mą užlaikyti valstijos kons- 
tabulierius. Konstabulie-' 
riai jokios naudos neatneša 
darbininkams, jie tik sau
goja kapitalistų turtą. Taip
gi jie jodo ant darbininkų 
sprando, nors juos užlaiko 
darbininkai. Jie saugoja 
tuščias girias ir kalnus, kad 
darbininkai negalėtų pauo
gauti ar pagrybauti. Tuos 
visus kalnus priskaito, kaip 
savastį kapitalistų.

Bet ar tau, vargše darbi
ninke, atėjo kada nors min
tis, kas jiems davė tuos kal
nus? Jeigu tik šviesiom 
akim pažiūrėtum į dalyką, 
tai pamatytum, kad jie 
jiems nei kiek daugiau ne
priklauso, kaip jum. O jei
gu šiandien toks sutvarky
mas, kad viskas priguli 
tiem, kurie nedirba, tai ko
dėl mums ant savo galvos 
užlaikyti tuos konstabulic- 
rius? Socijalistų partija ve
da aštrią agitaciją, kad pa
naikinti Pennsylvanijos val
stijoj tuos kazokus, bet re- 
publikonai ir demokratai 
stengiasi juos palaikyti.

Nors nesmagu, bet reikia 
pranešti, kad daugelis seno
viškos mados unijistų su 
tais kazokais visai nekovo
ja. Atsitikus kokiai nelai
mei, jie parauda, bet pas
kui vėl eina petys petin su 
senomis kapitalistiškomis 
partijomis.

J. Ramanauskas.

prie noro nužudyti savo vy
rą.

Nuleistosios senelė moti
na graudžioms ašaroms ap- 
raudaAsavo dukterį, kuri vi
suomet buvo tokia gera, bet 
kurios gyvenimas taip nelai
mingai susidėjo, jog jos duk
relė šiandien randasi aky- 
veizdoje kartuvių.

MrsWakefield dukrelės, 
taip panašios į savo motinė
lę, laukia ir nesulaukia jos 
namo pareinant. Sena moti
nėlė graudžiai verkia, rau
da maži kūdikiai, kuomet 
jų motinai rengia tokią bai
sią mirtį.

Mrs. Wakefield motina 
savo širdies krauju rašo laiš
ką Connecticut valstijos gu
bernatoriui, kad pasigailėtų 
jos nelaimingos duktės. Se
nelė motina sakosi neturin
ti didžiūnų-užtarėjų, esanti 
prasta moteriškė. Ji prašo 
pasigailėti jos dukters, ji su 
kruvinoms ašaroms akyse 
prašo neleisti ją pakarti.

Bet nei gubernatorius, nei 
teisėjai, nei kiti užkietėję 
vyrai nebūtų ant jos susimy
lėję. Jiems rūpi tik nebylė 
įstatymo litara, bet ne žmo
gaus gyvybė. Vienok yra 
viltis, kad Mrs. Wakefield 
nebus pakarta, todėl, kad už 
ją užstoja visos Suvienytų 
Valstijų moterįs, užstoja 
daugybė laikraščių ir visos 
socijalistiškos organizacijos. 
Žmonių balsas — tai dievo 
balsas ir to žmonių balso tu
rėjo paklausyti šio pasaulio 
galingiejie. Jau praėjo ta 
diena, kurioj Wakefield tu
rėjo būti pakarta.’ Nuo mū
sų priguli, kad tos dienos 
niekados nebūtų.

Ginkime savo teises, kur 
tik męs galime. Naikinkime 
brutališkumą, kuris nepaiso 
net paprasčiausio žmonišku
mo. Ištraukime Mrs. Wa
kefield iš tų plėšriųjų rankų 
ir sugrąžinkime ją jos ma
žiems vaikams ir žilagalvei 
motinėlei. Jeigu jos šeimy
niškas gyvenimas jau suar
dytas, tai kam užnuodinti 
gyvenimą tų nekaltų kūdi
kėlių ?

Gelbėkime ją!
O. Adomaitienė.

Margos mintis apie

Ar leisime ją pakarti?

St. Strazdas.

Aspazija — latvių literatūros 
žvaigždė.

“šakė”.
Juokų laikraščiui “Šakei” 

gana puikiai sekasi. Betgi, 
juo didesnę turi įtekmę laik
raštis visuomenėje, juo di
desnė ir atsakomybė prieš 

. jį. Todėl būtų geistina, kad 
' “Šakėje” berastų sau vietos 

perda”r "’Qbųs straipsniai

Iš Pennsylvanijos mai- 
nierių gyveninio.

Šičia aš noriu papasakoti 
draugams mainieriams apie 
vieną atsitikimą, kuris tu
rėjo vietą praėjusį pavasar 
‘Pin Hill” Coal Co. kasyklo
se. Mainieris J. Aleksaitis 
tose kasyklose dirbo keliatą 
metų, dirbo labai ištikima 
ir net tokiose vietose, kur 
kiti darbininkai visai neno
rėjo dirbti, arba negalėjo 
taip padaryti, kaip tai atlik
davo Aleksaitis. Kasyklų 
užžiūrėtojai greit prašalin
davo iš darbo tokius darbi
ninkus, kurie negalėjo taip 
atlikti darbo, kaip Aleksai- 
tis.

Bet praėjusį pavasarį ko
kia baisi nelaimė patiko tą 
žmogelį bedirbant. Kalė 
skylę su sayo pa^elbininku :: 
akmenį, kad nušauti ir pa
daryti vietą dėl pastatymo 
“timbirių.” Bekalant, ki
birkštis ugnies ar atšokęs 
akmenio šmotas pataikė tie
siog į akį ir taip pavojingai 
sužeidė, kad ligonbutydak; 
tarai turėjo visai akį išimti 
dėl apsaugojimo likusios. _

Kaip plačios ir didelės Su
vienytos Valstijos — iš visų 
pusių ateina gandas apie 
milžinišką protestą prieš 
nuosprendį pakart Mrs. 
Wakefield. Nors vieną kar
tą Suvienytų Valstijų mo
terįs, o sykiu su jomis visi 
dori vyrai, parodė savo spė
ką.

Mrs. Wakefield nuteista 
ant pakorimo. Ji paeina iš 
Connecticut valstijos ir šiuo- 
mi laiku randasi kalėjime. 
Teismas pripažino ją kalta 
prisidėjime prie savo vyro 
nužudymo. Tegul jau taip 
ir buvo.

Bet ar turi tiesą teisti mo
terį ant pakorimo vyrai, ku
rie nesupranta, kuriems sve
tima yra Mrs. Wakefield 
meilės tragedija? Ar pa
žvelgė vyrai-teisė j ai į mote
ries sielą, į sielą tos mote
ries, kurią jie nori nužu-

Jūs sakote, kad išmintingi 
žmonės gyvena dėl biznio.

Ar Socrates žuvo dėl biz
nio?

Ar broliai Grakchai žuvo 
dėl biznio?

Ar Husą sudegino dėl biz
nio?

Ar Bruno žuvo dėl biznio?
Ar Shakespearas rašė 

dramas dėl biznio?* * *
J. Baltrušaitis kadaise ra

šė apie periodiškus socijalis- 
tus. Aš parašysiu apie pe
riodiškus poetus. Kur dingo 
Strazdas ir Don Alberto?* * *

Jeigu jūs norite įteikti po
nui Račkauskui puikią kalė
dinę dovanėlę, tai nupirkit 
albumą ir įdėkit jame auksi
nėms raidėms pavardes visų 
tų, kurie po protestu pasira
šė. *

Kas sutvėrė tas teises, ku
riomis pasiremiant nori nu
žudyti moterį ? Ogi vyrai!

Kas nuteisė ją? Ogi vy
rai. Tai priešinga netik do
rai, bet ir liogikai. Tik to
kius įstatymus moterįs gali 
pripažinti, kurių sutvėrime 
dalyvavo jos pačios.

Teismas, kuriame aptaria
ma baisi gyvenimo tragedi
ja, negali apsieiti be moterų. 
Tik moterįs gali suprasti, 
kas privedė Mrs. Wakefield

♦ ♦
Nekaskit kitam duobę, 

kad patįs į ją neįkristumėt. 
Apie tai niekad neprivalėtų 
užmiršti Brooklyno grabo- 
rius Liutkauskas.

* *
Neužmirškite parašyti sa

vo giminėms laiškus, kad ne
važiuotų į Ameriką. Taip 
paliepė keli “Keleivio’’ ir 
“Laisvės” rašytojai. Įsitai- 
sykim savo širdyj geresnę 
kaslegarnę, negu New Yor- 
kiškė ir neleiskim saviš
kiams išlipti ant Kolumbo 
dirvos. * * *

Sąjungiečiai! Susimilda
mi rinkite ant kitų metų J 
viršininkus Raulinaitį! Ji
sai laiškus Paukščiui visuo
met nešioja, nesiunčia 'kra- 
sa. Taigi, per metus sučė- 
diio 20 centų ir nepridavė 
bilos už čebatus.

Sąjungiečiai, rinkite vyrą, 
kuris pasidarbavo Sąjungai 
ant 20 centų! j

Čiru—Viru.

M:

Kągi mums, lietuviams, kalbėti apie tą 
latvių tautos numylėtinę—įieško to ją? Męs, 
-apart kelių imitacijų, apie ją veik nieko ne
žinome. O bet ji mums artima ! Gal ji ka
da nors į mūsų nejaukų ir .apmirusį lietuvės 
moters ir motinos kambarėlį įneš nors men
ką krislelį anos neramumo dvasios... Gal
būt, ant jos šiauraus gyvenimo regračio pa
sirodys spindulėlis tos amžinos Prometėjo 
ugnies, kurią męs įvardinsime — Darbas ir 
Viltis! Galbūt... . “Pačiai iš savęs tau iš
augt!”— teskiepia šie Aspazijos žodžiai 
mūsiškei “ašarų karalaitei” ir nuoširdžiai 
“tėve mūsų” kalikei naujo, didesnio gyveni
mo idėją — pasitikėjimą į savę, progresą ir 
ateitį!

Aspazija — tikrasis jos vardas Elza 
Rozenberg — gimus 4 d. kovo, 1868 metais, 
netoli Jelgavos (Mintaujos), jos tėvai buvo 
ūkininkai. Pagal ano laiko papročių, tėvai 
norėjo savo Elzai suteikti bent šiokį-tokį 
pamatinį apšvietimą, kad paskui ši, išėjus 
už vyro, būtų “protinga” namų šeiminin
kė... Nedaugiau. Bet tėvų auklėtoji viltis 
išgaišo: ne samtis, bet plunksna atkreipė 
savep jaunosios Elzos domą! Ir šiandieną, 
išėmus Rainį, ji yra mylimiausia latvių tau
tos rašytoja. Savo raštuose ji atsižymi ne
paprastai plačia fantazija ir širdingumu.

Mažoji Elza pradėjo mokinties nuo 10 
iki 17 savo gyvenimo metų augštesnėje Jel
gavos mergaičių mokslainėje, kurios kursą 
vėliau pati savimoksliaudama papildė iki 
moterų gimnazijos kurso. — “Apšvieta, — 
sako Asaris, — kokią sėmėsi tolaikinėse 
mergaičių mokslainėse, buvo pilnai vokiš
ka.” Čia turiu pažymėti, kad tolaikinis lat
vių viešasis gyvenimas buvo vokiečių įtek
mėje. Lyginai kaip ir mūsiškis lenkų “kul- 
tūrtregų”. Tečiau vakarinės Europos ryce- 
riai visgi šiek-tiek kultūriškesni buvo, negu 
ponai “oiče naše” prop agato r i ai... Jie atsi
nešė su savim vakarinės Europos kultūrą ir 
bandė, nors ir savo naudai, įskiepyti ją lat
viams, kuomet mūsiškiai “civilizavo” mu
mis vien su... bizūnu — kančium!...

Vokiškoji apšvieta davė jaunajai Elzai 
progą susipažinti su vokiečių klasikais ir 
abelnai su visa — pasaulinės literatūros dai
lesniais žiedais. Būdama nepaprastai im- 
pulsiviško būdo, ji neatlaidžiai gilinosi ir 
sėmėsi sau medegą iš anolaikinių literatiš
kų šaltinių, kurią paskui peraudė ir krista
lizavo savo fantazijoje. — Jau mokslainę 
belankant, ji atkreipė link savęs Jelgavos 
jaunimo domą: draugų rateliuose su žingei
dumu teiraudavosi ir diskusuodavo apie 
jaunąją Elzą Rozenberg. Tečiau didžiausią 
nuostabos ir sujudimo bangą ji sukėlė su 
pirmuoju savo dramatišku veikalu. Persi- 
statykime sau nepilnai 18 metų mergaitę, 
kuri imasi už tokio rimto darbo! — Neiš
kenčiu neprivedęs latvių publicisto Asario 
žodžius: Aspazija pradėjo eiliuoti jau ant 
mokslainės suolo — vokiečių kalboje. Bet 
mokslainę užbaigus, nepilnai 18 metų sena, 
ji stojo prie didelio darbo latvių kalboje. 
Apie ką ji rašė? Apie žiedžydį, gėles, lakš
tingalą, meilę, — ko galima laukti ir tikėtis 
nuo apšviestos 18 metų jaunikąitės? Arba— 
gal kokį ilgą romaną, ant kurio taip noriai 
puola “liuosojo luomo” moterįs? Ai ne! 
Meilės eilių ir romanų Aspazija niekada nė
ra rašiusi. Ji rašė ne todėl, kad tiktai rašy
ti, bet todėl, kad jautė stūmėjimą išreikš
ti ką tokį svarbų ir rimtą, kuris neišreikš
tas nedavė jai ramumo. Tai nebuvo eilės ar 
romanas, bet tragedija iš baudžiavos laikų, 
o jos vardas — “Atkeršytoja*).”

Tas lyg kokia audra sujudino tolaikinę 
nerangią, tautiškai romantiškomis salka- 
nomis persisunkusią Latviją. Tai buvo per- 
kūningas protesto balsas, balsas moters, ku
ri protestuoja prieš esantį netikumą ir žmo
gaus teisių myniojimą! Dar aiškiau ji tą iš
reiškė sekančioje dramoje .“Pražudytos 
Teisės”, kuri pasirodė 1892 m. — Kai kurie 
latvių rašytojai sako, kad “Pražudytose 
Teisėse” yra daug jos pačios gyvenimo įdė
ta. Lai jau. Bet vienas mums aiškus — 
anų laikų Aspazija yra kovotoja pilfioje 
to žodžio reikšmėje. Ji nenori gy
venimo vien tik vaizdenti, tariant Asario 
žodžiais — rodyt “tautos paveikslų galeri
ją”, ne! Ji eina, kaipo apkaltinto j a. Sce
na jai yra teisėjo krėslas. “Atsakyk! pasi
teisink !” — skamba jos šauksmas iš “Atker
šyto jos.” Ji mato, kad gyvenime viešpatau- 

, ja išsigimėliai Ruderiai, o ne ideališkieji 
. Arnoldai, o bet ji tiki, kad iš senosios Ru- 

derio pilies griuvėsių sykį kils naujas gyve- 
, nimas! Tečiau to naujo, geresnio gyveni- 
' mo ji nelaukia iš “kur nors”; ji tiki į savo 

spėkas. Taip naujam metui ji sako:
( “Neprašom męs tau laimės dienų, lai lieka 

tat dėl snaudalių. Męs prašom tiktai algos 
vienos, kuri įgyta pačių triusu.”

Nors tiesa — Aspazijos karžygės ding- 
i sta nepasiekusios savo tikslo. Bet... “genys 

margas, o gyvenimas dar margesnis”... 
Vienok jose pilna protesto dvasios! Męs

"A. ■► *«?*• ■'

Taigi noriu nupiešti nors menką vaizdeli 
š tolaikinio ekonomiškojo bei kultūriškojo 
atvių gyvenimo — 90-tus metus. Ne mano 

tikslas aprašyti visą 90-tų metų judėjimą, 
bet nurodyti — kokioje atmošferoje augo ir 
gyveno jaunoji rašytoja. 90-ti metai, tai 
atvių tautos pasiskirstymo — diferencijos 
metai. Ilp to laiko latvių buržuazija buvo 
dar silpna: veik viskas laikėsi vokiečių ran
kose; taigi nė nestebėtina, kad tautoje 
viešpatavo “bendrų reikalų” dvasia, arba, 
kaip latviai patįs vadina, “tautiškos pastan
gos”. Vienok su 90-tais metais pradeda kel
ti galvą pati latvių buržuazija; randasi sa
vi tautiški kapitalistai — eksploatatoriai. 
Didesnieji miestai: Ryga, Liepojus ir kiti 
pradeda laipsniškai augti. Atsidaro išdir- 
bystė po išairbystės. Industrijineje rinko
je latvių buržuazija užima sau lygią vietą 
su vokiečių ir rusų buržuazija. Dėl geres
nės iliustracijos panaudosiu kelias statisti
kos skaitlines. Taip, 1863 m. Kurliandijoje 
lauko gyventojų buvo: 511,424, miesto — 
62,500. Gi 1881 m. lauko gyventojų buvo: 
553,000, miesto — 97,000. Jei sulyginsime 
gimimo ir mirties atsitikimus, t. y. gamtiš
kąjį priaugimą — 1881 m. lauko gyventojų 
skaitliui reiktų būti didesniam 52,000. Dar 
žymesnis perversmas įvyksta laikotarpyje 
1881 — 1897 m. 1897 metais Kurliandijoje 
gyveno tik 524,500 žmonių; miestuose gi — 
148,134. Taigi ant laukų jau 28,500 mažiau, 
bet miestuose 51,134 daugiau, negu 1881 
metais*). Tas miesto gyventojų priaugi
mas buvo ant lauko atsakomybės: blogos 
ūkio darbininkų apystovos, neužderėjimas 
stumte stūmė minias laukiečių į naujuosius 
pramonijos centrus — miestus “laimės jieš-. 
koti”...

Šitas laipsniškas pramonijos augimas, 
o su tuo ir savos eksploatatorių klesos atsi
radimas negalėjo nepalikti savo pėdsako. 
Skilimas buvo neišvengtinas. Pirmiausia tą, 
žinoma, pastebėjo pažangioji latvių jau
nuomenė — inteligentija. Beabejo, nera
mumo dvasia rūgo ir apačioje — darbinin
kuose. Vienok jų reikalavimai ir pažvalgos 
nebuvo dar apšviestos. Inteligentija pradė
jo užvesti principiališką kovą su tautiškojo 
romantizmo salkanomis literatūroje. Jos 
tikslas buvo — suleisti minioje vakarinės 
Europos kultūros žiedus, vesti ją prie pla
tesnės pasauliažvalgos; trumpai sakant — 
prirengti dirvą naujai idėjai. — “Šiandieną 
net sunku sau persistatyti — sako latvių te
oretikas Jansonas — kaip prislėgtas, nesą
moningai siauras buvo tuomet latvių drau
gijinis gyvenimas, kuriame su triukšmu ir 
spėka išsiveržė taip šaukiamoji “naujoji 
sriovė” Tai buvo mūsų “Sturm und Drang” 
laikmetys, kuomet per tautiškumo tanky
ną liko iškirstas kelias į vakarinės Europos 
kultūriškąjį pasaulį.”

Tai kovai reikėjo prasidėti per literatū
rą dar ir dėlto, kad tolaikinėse cenzūros 
apystovose literatiškoji kritika už vis ar
čiau galėjo prieiti tautiškai salkanų švente- 
nyčiai ir pasekmingiau veikti neišvengtiną 
susiskaldymo darbą. “Prie to gi — vienin
teliai taip — sako Jansonas — tuomet ir 
buvo galima visuomenėje nors abelnai pa
ženklinti mūsų pačių pozityviškąją darba
vimosi liniją, mūsų persitikrinimų pastan
gas, mūsų ateities viltis.” Ir stebėtis reikia 
iš to 23 metų jaunikaičio (Jansono), kuris 
iššaukė kovon visą eilę senųjų rašytojų bei 
visuomenės veikėjų ir pats liko jų apgalėto- 
ju! “Komizmo, humoro, ironijos, begai- 
lestingos satyros, spėkos ir atkaklumo, vi
krumo ir rimtumo-pilnasis stilius, kuriame 
rašytas jo darbas, trankė ir ardė su negir
dėtu spartumu visą, kas buvo gerbtas, gar
bintas ir laikomas, kaipo nepaliečiamas to- 
laikinėje latvių literatūroje**).”

Tokioje tai atmosferoje gyveno jaunoji 
Elza Rozenberg. Būdama jautraus ir karš
to temperamento, be abejo, ji negalėjo su
silaikyti neprisidėjus prie naujosios sriovės 
šalininkų. Ji matė pastarųjų pusėje mora
lišką tiesą: visų nusileidimas, atsisakymas, 
žodžiu — pilnutėlis bankrūtas. Taigi ji per
eina progresistų avangardam Sykiu su 
jais “ji lieka protestantė, sugyvenimo teisė
ja ir kovotoja. Jos balsas yra veik garsiau
sias jų tarpe. Vienok su pastaraisiais orga
niškai suaugti ji negali: šie: — istoriškojo 
materializmo ir socijalizmo šalininkai, nors 
praktikoje inteligentai — švietėjai; ji — 
augusi prie biblijos, tautos dainų ir vokie
čių bei latvių romantikų. O bet ji yra viena 
iš tvirčiausių apšvietos ir moterų emancipa
cijos skelbėjų, kuri kalba su nepaprastu at
sidavimu ir jautrumu***).” Tolaikiniai jos 
darbai yra mums brangus istoriškas doku
mentas apie ją: nė kada po tam pas ją nebu
vo to entuzijazmo ir tos stumėjančios jie- 
gos į draugiją, kaip anuomet.

Bet gyvenimas nestovi ant vietos; pra
ūžia ir 90-ti metai. Viešajame gyvenime pa
rodo apmirimo — panykimo ženklai. Nuty
la, rodos, ir Elza... Toje klaikos atmosfe
roje gimsta jos raudulė — atsisakytoja

1 “Auksutė” (dviejų veiksmų drama). Mįs 
ir vėl susitinkame su Elza Aspazija. Bet 
jos “Auksutė” jau ne anos 90-tų metų ko
votojos — tos atkaklios, “nenuoramos mer- 

; gaitės” — duktė... Ji eina žūtin vien dėl to, 
kad negali gyvenime nieko kiltesnio rasti, 
apart nesantaikos ir melo. “Auksutėje” jau

• nesimato to vaizdaus individualizmo ir ko
vos prieš netikumą, kaip kad “Atkeršyto- 
joj”, “Pražudytose Teisėse” ir “Vaidelutė- 
je.” Tečiau pačioje poetėje męs pastebim 

’ ką tokį — nuolatinį formos ir kalbos besito- 
bulinimą. O tas poezijoje reiškia daug.

Kopums” 1. **) “Wahrds”. ***) ’‘Domas”.
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protesto dvasios! Męs 
galime nesutikti su kai-kuriais išvedimais— 
idealizavimu, bet męs pilnai jaučiame sykių 
su tomis jieškotojomis, — męs gerbiame jų 
protestą prieš viešpataujantį ne tikumą, 
prieš pavergimą!

Kad geriau suprasti tą protesto dvasią, 
reikia surasti jos materiališką pagrindą.

*) “Aspazijas Raksti”—antras leidinys, pusi. 7.
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Nelaimes

J. C. Lietuvis.

*

Minus.

taip ir kitose

Darbo negali-

i

Darbai,

Nashua, N. H. Darbai 
pas mus šiuom laiku eina ge
rai.

KORESPONDENCIJOS. Draugijos pasiuntinių, iii-[pradėjo pasaką apie “dvyli- ------- urn---------- -v fca brolįų” įr x--“ “■ f • 1
Brooklyn, N. Y. 1

Lapk. 27 d. čionais atsibu
vo “Aido” choro balius su 
dainomis. Balius nusisekė | 
gana gražiai ir pavyko, kaip 
iš pinigiško, taip ir iš dvasiš
ko atžvilgių. Sudainuotos 
dainos publikai labai patiko. 
Daugelis stebėjosi, kaip tai 
toks senelis, kaip Ereminas, 
sugebia vesti tokį chorą.

Būtų tik geistina, kad 
daugiau vaikinų prie choro 
prisidėtų. Daugelis baidosi, 
kad reikia mokėti 25 c. ant 
mėnesio, bet reikia atminti, 
kad kitur išėję dar daugiau 
praleidžiate, negu prie dai
nų. Prisidėjus gi prie cho
ro, galima atlikti prakilnų 
darbą. Todėl kviečiame pri
sidėti, kaip vaikinus, taip ir 
merginas. Repeticijos atsi- 
būna kas pėtnyčia po N 372 
Bedford Ave.

“Aido” Organizatorius.

pusią “Tėvynėj” iš Philadel
phia os apyskaitą, kur pama-l 
tysite, kad Conn, valstijos 
miestukai, kur penkta dalis 
nėra tiek lietuvių, kaip čio- 
nais, o aukų sudėjo tautos 
namams 2-3 sykius dau
giau, negu Philadelphija.

29 d. lapk. Liet. Republi- 
konų Pagelbinio kliubo sve
tainėje atsibuvo prelekcija 
ant temos “Chemija” (medi
cinos galybė), kūną skaitė 
J. Jašinskas, med. stud.

Prelekcija buvo interesin
ga ir pamokinanti.’

Kadangi žmonės ne ant 
l sykio susirinko, o prelegen
tas savo paskaitą į valandą 
laiko atliko, tad, nenorėda
mi dar skirstytis, pakvietė 
drg. J. Gaigalą pakalbėti. 
Šis kalbėjo apie orlaivystę.

13 d. gruodžio LSS. 189 
kuopos atsibus teatras “Ko
voje už laisvę” ir prakalbos. 
Kalbės F. J. Bagočius.

J. D. Taunis.

apie dvyli- 
ka brolių" ir taip niekšiškai 
pasakojo, kad nėr kas ir kri
tikuoti. Užsipuldinėjo ant 
socijalistų. Publika pradė
jo nerimauti, bet mūsų “gar
susis” vis dar varo. Šalę jo 
atsistoja kitas, na ir abu va
ro, pasimainydami”...

“Laisvei” teko iš kitų 
vietų girdėt apie tą poną; 
stačiai vargas su tais “gar
siais” kalbėtojais, kurių pri
dygo, kaip grybų. Tikimės, 
kad Providenco draugai už- 
kirs jam kelią dar kartą už- 
lipt ant pagrindų. Kores
pondento pranešimui pilnai 
galima tikėt, nes mums žino
mas, kaipo teisingas vyras.

Worcester, Mass.
1 d. gruodžio buvo Lietu

vos Sūnų draugijos metinis 
susirinkimas. Tarp kitko 
buvo svarstoma apie paau- 
kavimą Vilniaus tautos na
mui. Paskirta 20 rub. ir 
nutarta tie pinigai pasiųsti 
Vilniun. Tai labai gražus 
pavyzdis. Beto, buvo ren
kamos aukos “Rankpelniui” 
palaikyti. Surinkta $1.83. 
Tas pasielgimas irgi puikus.

Geistina, kad draugija 
dar daugiau darbuotųsi ant 
visuomeniškos dirvos, nes 
yra gana turtinga.

Zanavykas.

Fitchburg, Mass.
29 d. lapk. 134 kuopa LSS. 

buvo surengusi koncertėlį. 
Viską atliko vietiniai drau
gai. Buvo žadėta kai keno 
atvykti ir iš Worcesterio, 
bet neatvyko.

Publikos buvo nedaug 
Viena — nebuvo gerai išgar
sinta, o antra — tūli bijojo, 
kad tai socijalistų rengiama. 
Tuščia bainjė. Daugelis da
lyvavo ir ne socijalistų.

Mūsų katalikams dar vis 
tik bačkutės ir kazyros rūpi. 
Toks jau ten jų ir dievo gar
binimas.

Kaip girdėt, čia vėl ketina 
prasidėt kuniginė agitacija. 
Seniau čia gyvavo Šv. Kazi
miero draugija.

Aš patarčiau visiems rem
ti Lietuvių Jaunuomenės 
draugiją, kurion gali prigu
lėti kaip vyrai, taip ir mote- 
rįs. Šita draugija nieko 
bendro neturi su Rymo a- 
gentais.

Stoughton, Mass.
29 d. lapkričio atsibuvo 

Jaunuomenės balius. Nusi
sekė neblogai. Merginos ap
dovanojo vieną vaikiną gėlė
mis, nes jis jas mokino šokti.

30 d. lapk., visų lietuviškų 
draugijų buvo parengtos 
prakalbos. Kalbėjo S. Mi- 
chelsonas apie organizacijas 
ir naudą tautiškų namų.

Pertraukose deklamavo 
Ž. Geribaitė. Žmonių buvo 
nemažai ir kelios dešimtįs 
prisirašė prie draugysčių.

Vietinis biznierius K. 
Krancevičius prisidėjo prie 
tautiško namo steigimo su 
dešimtine ir pasižadėjo to
liau remti. Labai pagirtina.

Gaila tik, kad kalbėtojas 
įsimaišė į korespondentų 
ginčus, palaikydamas vieną 

[ pusę. Matomai vienos pu- 
Į sės buvo įprašytas.

Korespondentas.

Vargai Stough tono gir
tuoklių.

Stoughton, Mass. Nors 
laikraščiuose jau daug buvo 
rašoma apie mūsų girtuok
lius, vienok jų vargai nepa
sibaigia, nes ir jie patįs ne
pasitaiso. Čia siaučia bai
si epidemija areštavimų už 
nelegališką gabenimą ir par
davinėjimą bačkučių. Trum
pu laiku buvo areštuota net 
trįs agentai. Tūlas K. G. pa
simokė j o baudos 50 dol.

Atgijo socijalistų kuopa
Benld, Ill. 23 d. lapk. 

Benldo lietuviai susirinko 
ant K. Zigmanto svetainės 
dėl atgaivinimo 77 kuopos 
LSS. Kada tapo paaiškin
ta apie socijalizmo principus 
— tai prisirašė prie kuope
lės netoli 20 narių. Visi iš- 
anksto užsimokėjo už 3 mė
nesius, kas yra labai pagir
tina.

Sekantis susirinkimas bus 
7 d. gruodžio. Tuomet bus 
išrinkta valdyba.

J. Guzevičius.

Philadelphia, Pa.
Nuo seniai buvo leidžiama 

per kun. K. ant išlaimėjimo 
stuba, vertės $1,500. Tikie- 
tai buvo pardavinėjama po 
$1.00.

27 d. lapk., susirinkus žmo
nėms ant lioterijos, vienas, 
kaip žmonės vadina, plikis, 
užsimanė kitus apvilt, o pats 
pasinaudoti. Žmonės gi pa
stebėjo tą ir sustabdė, o pa
čią lioteriją atidėjo ant kito 
sykio. 30 d. lapk. pobažny- 
tinėje svetainėje atsibuvo 
tikras ir galutinas laimėji
mas. Publikos ant tos lio- 
terijos buvo prisirinkę tiek, 
kiek tos svetainės sienos lei
do tilpti. Išlaimėjo dar jau
nas vaikinas, J. Baltrušaitis 
už dolerį pusėtiną namą. 
Plikiui ir nekliuvo.

Svarbiausią rolę lošia vie
tinių lietuvių gyvenime soci- 
jalistai. Išdalies, kruta 
kiek ir klerikalai, o tautie
čių kaip ir nėra. Gal mano 
žodžiams netikėsite, tai pa
žiūrėkite į Vilniaus Mokslo

Easton, Pa.
Randasi dar ir pas mus 

apjakusių žmonių, nors jų ir 
labai nedaug. Ligi kokio ap- 
jakimo daeina tūli elementai 
galima ypač matyti, iš šalies 
žiūrint. Pereitų dienų atsi
tikimai parodė nesulygina
mai mažą skaičių tokių žmo
nių.

Tūlo žmogaus buvo su
kurstyta, kad vieną darbi
ninką su pagelba tam tyčia 
nukaltų užmetimų, išmestų 
iš darbo. Vieni ėjo per stu- 
bas agituodami ir plūsda- 

Ė miesi, o kiti rinko parašus 
! (tasai parašų rinkimas prie 
bile progos, matomai,yra pa
sekmė tų garsių protestų 
prieš socijalistišką spaudą. 
Turbūt ir Eastone tūli 
žmonės užsikrėtę Račkaus
ko ligomis? Red.), kad tą 
darbininką darbdavys atsta
tytų nuo darbo. Susirašė 
keli girtuokliai ir profanai.

Šmeižikų noras neišsipil
dė, nes nepavyko įtarti ir ap- 
juodint nekaltas žmogus. 
Pasikėsinimas atimt nuo 

I darbininko darbą, turint 
[ant jo ypatišką piktumą, y- 
Įra bjauriausias pasielgimas.

Laimingi eastoniečiai, ku- 
Irie neturi sistematiško kurs- 
Itytojo-kunigo, o su šitokiais 
kurstytojais — pigu apsi
dirbti. Preskys.

CHICAGOS CHRONIKA.
Lapk. 29 d. LSS. 81 kuopa 

parengė pasilinksminimo va 
karą. Vakaro programas 
buvo gana įvairus ir uži
mantis. Programe dalyva- 
vusiejie savo užduotis atliko 
pusėtinai. Nes abu chorai 
šiuosyk sudainavo gerai. 
Nors kai-kuriems galėjo ir 
nepatikt tūlos jų dainuoja
mos “dūdos”, bet visgi 
reikia pasakyti, prie visko ir 
tas neprošalį... Dėl blogo o- 
ro publikos buvo neperdau- 
giausia, taip jau, manoma, 
kad liks dar koks “našlės” 
skatikėlis” kuopai.* * *

Ant rytojaus įvyko VIII 
rajono konferencija, Lenkų 
Darbininkų kliub. svetainėj. 
Konferencijoje dalyvavo 43 
delegatai, reprezentuojanti 
9 kuopas.

Iš svarbesnių nutarimų, 
ypač pažymėtini šie: Įren
gimas vėliavos VIII rajonui, 
susivienijimas su Socialist 
Party’ja ir laikraštis Chica- 
goje. Ilgesni debatai buvo 
dėl susivienijimo su anglais 
ir laikraščio klausime. Nu
tarta: su anglais tuom tarpu 
nesivienyt, nes prisijungus 
vienam VIII rajonui, tas ga
li pagimdyti Sąjungoje tū
lus nemalonumus.

Laikraščio reikalingumą 
pripažino išimtinai veik vi
si delegatai. Tam išrinkta iš 
penkių draugų komisija, ku
rios uždavinys yra: surasti 
šaltinius laikraščio įsteigi
mui Chicago je. Komisija 
ketina su visu stropumu im
ties už darbo. Lauksime, 
vyrai, lauksime!* *

Čia žada išeiti naujas laik
raštis “Galvočius”., Tik bė
da, kad jo leidėjas, p. Mont- 
vidas,čia jokios reikšrrtės ne
turi. .. O to nesant, — neži
nia ar seksis mūsų “Galvo
čiui”, kiek galvoti?... Gal 
teks ir negimusiam mirti... 
Montvidas juk “populiariš- 
kas” laikraščių leidėjas! 

I Męs dar pamename, kaip 
keli jo “gimdomi” laikraš
čiai dar ikišiol nepamatė 
saulės šviesos... Na, gal 
“Galvočius” bus apsukres
nis: mažu šiuom syk kiauši
nis pamokys vištą... Turė
sime stebuklą.

IR VĖL IŠDYGO GARSUS 
KALBĖTOJAS.

Providence, R. L, kaip pra
neša mūsų korespondentas, 
atsirado naujas kalbėto j as- 
-mesijošius. Iš kur jisai at- 
sibaladojo, nėra žinios. Tik, 
vaikščiodamas po saliūnus, 
prašė visų, kad jam sureng
tų prakalbas.

27 d. lapk. tasai “garsusis” 
kalbėtojas pasirodė ant pa
grindų. Ve, kaip korespon
dentas jį aprašo: “tik dairo
si po kampus. Laike paskai
tos (draugo Bakanausko) 
sėdi įsireižęs, cigaretą du- 

> mia, kad net visus nuo savęs 
I varo. Po pąskaitos ir jį pa
vadino kalbėt. Bet jis apsi
dairė aplinkui ir parūgojo, 
kad esą mažai žmonių. Vie
nok jį perstatė, kaipo drg. 
Valavičių. Jis, pirm prade- 
siant kalbėti, lūpas pakrei
pė, liežuvį po burną taip pla
čiai pasukinėjo, kad net vi- 

I sus juokas apėmė. Paskui

Vakare buvo diskusijos drg. I 
Baranausko su. kuopos na
riais. Kalbėta apie susivie- 
nyjimą šių. Socialist Party, 
bet galutinai nepaaiškėjo, 
ar geriau ar blogiau būtų 
susivienyjus. Abelnai turiu 
pažymėti, kad diskusijos 
buvo labai silpnos. Aš iš 
savo pusės patarčiau kuo
pai rengti diskusijas daž
niau — tai ir patiems būtų 
proga pasimokyti ir kitus 
pamokinti. Seniau kuopa 
panašiai darė per savo susi
rinkimus ir lavino savo na
rius, bet dabar, matomai, 
užmiršo.

Stumk - trauk.
$500 pelno nuo įkurtu

vių tautiško namo.
Montello, Mass. Lapkr. 27 

atsibuvo įkurtuvės tautiško 
namo su apvaikščiojimu. Iš 
kitur draugijų nepribuvo,tik 
kelios vietinės draugijos 
prisidėjo prie tautiško na
mo.

Po sugrįžimo .parodos į 
I svetainę, atsibuvo prakal
bos. Pirmininkas J. Ustu- 
pas perstatė pirmą kalbėto
ją P. Grigaitį. Tas kalbėto
jas puikiai paaiškino apie 
naudą tautiško namo ir 
kvietė visus laikyties vieny
bėj. Toliaus kalbėjo L. Pru- 
seika ir F. Bagočius, kurių■ 
kalbos publikai patiko, ką 
liūdyjo delnų plojimas.

Iš anglų kalbėjo miesto 
majoras ir kiti urėdninkai, 
pagirdami lietuvius už jų 
darbštumą. Buvo kviestas 
kalbėti ir kun. Urbonavi
čius, bet nepribuvo. , Sakėsi 
bijąsis P. Grigaičio.

Publikos parodoj buvo 
daug, bet svetainėje, kaip 
tokioje iškilmingoje dienoje, 
galėjo būti daugiau. Mat, 
buvo ir boikotistų. Nestebė
tina, kad nebuvo Kaziuku, 
bet nėjo ir tūli iš tų, kurie 
daug prisidėjo prie sumany
mo. Mat, namas buvo stato- 

! mas ne po jų noru. Neku- 
riems yra taipgi atimtas bal
sas ant metų už neteisingą 
apšmeižimą pereitų metų 
administracijos.

Pelno buvo $510.51.
Rožytė.

Roseland, I1J.
9 d. lapkr. DLK. Vytauto 

dr-ja buvo parengusi balių 
su prakalbomis. Kalbėjo p. 
Antonovas. Apart juokų, 
nieko naudingo nepasakė. 
Žmonių buvo visai mažai, 
nes katalikai bijosi pirmei
viškų prakalbų ir balių.

Turime čia “Aušros” va
karinę mokyklą, bet žmonės 
mažai tesinaudoja. Dau
giausia užsiima girtuoklia
vimu bei kaziriavimu.

Dauguma gaspadinių la
bai apsileidusios. Jeigu ko
kis burdingieris paprašo 
pravėdinti kambarį, tai jos 
atkerta: “ir tu, kaip ir cici- 
listas, vis kokį tai švarumą 
išrandi.”

Viską Matęs.

Ištraukos iš korespon
dencijų.

Dorrisville, III. 27 lapkr. I 
LSS. 187 kuopa buvo paren
gus balių. Buvo lėkio j an tj 
krasa ir paskirta trįs dlova-, 
nos. Puiku yra, kad mergi
nos, laimėjusios dovanas,pa
siskyrė sau laikraščius. Elz-; 
bieta Rasimiutė — '‘Pir
myn”, Ona Šimkiutė — 
“Laisvę”, J. Kvietkauskiutė 
gavo kendžių.

Smagu yra, kad merginos 
daugiau myli apšvietą, ne
gu visokias “cackas.”

K. Vaičiūnas.

Clintoniečių balius, kaip 
rašo mums Grinorius, kuris 
buvo surengtas 27 d. lapkr., 
buvo labai “puikus.” Tai 
buvo lyg ir jaunimo vakaru- 
ška. Pirm to buvo pereita 
per saliunus pakolektuoti 
aukų.

Svečių buvo daug. Tuoj 
atrito bačkutę, bet jos neuž
teko — reikėjo dar antros. 
Žinoma, neapsiėjo be armo
nikos. Šokta, net kulnįs 
braškėjo.

Merginos buvo labai man- 
drios. Į “cicilikus” net ne
žiūrėjo.

Kur mus laukia rugia 
pjute?

Binghamton, N. Y.
Lapk. 29 LSS. 33 kuopa 

surengė teatrą ir balių. Su
lošta farsas “Ekspropriato- 
rius”. Lošta vidutiniškai ir 
publika likosi užganėdinta. 
Publikos buvo gražus būre
lis. Manome, kad kuopai 
liks keliatas centų pelno.

Ant rytojaus, 30 d. lapkr., 
ta pati kuopa surengė pra
kalbas, kalbėtoju buvo drg. 
A. Baranauskas iš New Yor- 
ko. Kalbėjo dviejuose atve
juose. Pirmoj temoj apie 
gamtą ir jos išsivystimą bis- 
kį silpniau, bet antroj —apie 
tikėjimą ir socijalizmą pla
čiau ir aiškiau paaiškino. 
Žmonių buvo nedaugiausia.

čia ir dirbantiejie, nes darb
davys, matydamas tokias 
armijas bedarbių, pasidaro 
daug žiauresnis.
Oką jau sakyt apie agen

tėlius, kurie prigelbsti be
darbiams? Tai didžiausi 
sukčiai, kurie tankiai ir pas
kutinį centą išlupa. Chica- 
goj yra apie šimtas tokių o- 
fisų vien tik darbo davimui. 
Laikraščiuose garsinasi, 
kaipo didžiausi geradariai, 
d po teisybei —tai jiems vien 
tik pinigai terūpi.

Taip ir muilina akis! Ka
da gi jūs, žmonės, susiprasi
te ? M. Petrauskas.

Castle Shanan, Pa. Pas 
mus darbai eina gerai, ale 
uždarbiai menki. Kas turi 
gerą vietą, tai dar uždirba, o 
kas prastą — ir visai nekaip. 
Patarčiau į čia nesiskubinti 
su važiavimu.

Springfield, Ill. Lapkri
čio 28 d. kasyklose patiko 
nelaimė Petrą Kevėžą. Ta- 
)o ant vietos užmuštas. Ve- 
ionis paėjo iš Šunskų para
pijos, Suvalkų gub. Išgyve
no Amerikoj tik 7 mėnesius.

Žmogų patiko mirtis iš 
kompanijos kaltės.

Svečias.

Tai ne originale, bet ver
sta iš d-ro E. Pokrovskio 
knygelė.

Spauda aiški, popiera pra
sta. Padabinti savo išleidi
mų “Ūkininkas” dar nemo
ka.

JLaisvietis

Torringtono, Conn., lietu
viai giliu miegu snaudžia. 
Nors jų čia pusėtinas būre
lis, vienok jokio veikimo nė
ra. Čia gyvuoja net trįs pa- 
šelpinės draugijos: Šv. Vi- 
cento, Neprigulmingas Ukė- 
sų kliubas ir D. L. K. Vytau
to draugija.

Yra žmonių, kurie prade
da judėti, bet sunkus jiems 
darbas, kuomet didžiuma le
targo miegu snaudžia.

Taip rašo “Laisvei” V. 
Kelmelis, prašydamas duoti 
nurodymus, kaip reikia dar
buotis.

Męs patariame pirmiausia 
surengti prakalbas ir pradė
ti sistematišką švietimo dar- 

1 b.ą. Pasirūpinkit taip-pat 
sutverti socijalistų kuopą. 
Susitarkite tarpe savęs keli 
apšviestesni žmonės ir mė
ginkite kelti saviškius iš 
miego.

Benld, Ill. Superior Coal 
Co. N 1 kasyklose du darbi
ninku patiko nelaimė. Vie
ną draiverį mulas suspardė, 
iškeltas ant viršaus, neužil
go mirė. Antrą — lioderį, 
.2 d. lapk., belioduojant, už
griuvo šleitas. Kaip išėmė, 
. au buvo negyvas ir visa gal
va buvo sutrinta.

Tai vis kapitalo aukos. 
Užmuštųjų pavardžių neži
nau, tik ne lietuviai.

J. Guzeviče.

Redakcijos atsakymai
A. Kairiui (Chicago.). Su 

jūsų išvedžiojimais apie pro
stituciją negalime sutikti. 
Panašus prikaišiojimai prie
šams atneša ne jiems, bet 
mums blėdį.

Indrelc (Chicagoj.) Jūsų 
adresas?

J. Jurkšiečiui. Daug jūsų 
žinių telpa ant pirmo pusla
pio. “L.” nebus sulaikyta.

Bačkiui (Eastone.) Ne
tilps, nieko naujo.

Eilių rašytojui (New Yor
ke.) Silpnos; netilps.

Ponui Jonui (Philadel
phia.) Netilps. Neturime 
faktų, kad buvo provokato
rium.

Korespondentui iš Kewa
nee, Ill. Dar turit pasimo
kinti rašyti. Šį kartą dar 
silpnokai parašėt.

Sokolovui (Lewistone.) 
Nenorėtume tikėti, kad bū
tų dingusios aukos tautos 
namams. Mažu išėjo kokia 
netikėta klaida. Pasiteirau
kite “Tėvynėje” ar kitur, 
kas prie tų aukų arčiau sto
vi. Jeigu jokio paaiškinimo 
negautumėt — tuomet pa
talpinsime Jūsų laišką.

Balti mores koresponden
tams. Apie kriaučių streiką 
prabilsime. Tame klausime 
žadėjo užimti balsą vietos 
laikraštis; tuomet ir męs 
galėsime geriau orientuotis.

Leechburg, Pa. Šiame 
mieste yra apie pusantro 
šimto lietuvių. Yra ir soci
jalistų, kurie stengiasi apsi
šviesti ir skaito laikraščius 
ir mažai .užsiima su alum. 
Bet yra ir fanatikėlių, kurie 
mėgsta išsitraukti.

Neseniai čia tūlas Jonas 
Š—kis, kuris laikraščių, 
kaip ugnies, bijosi, susirinko 
pinigėlius nuo vyrų tame na
me, kur patsai buvo, ir išdū
mė. Leechburgietis.

Minersville, Pa.
Lapkr. 25 d. bažnytinis 

choras statė ant scenos “Ka
triutę.” Pinigiškai puikiai- 
nusisekė, bet ant scenos 
daug trūko gyvumo.

Jokūbas su Ickum visai 
nepermainė kalbos toną. Ic- 
kus, •kalbėdamas su mergi
na, visai nemokėjo žydiškai 
kalbėti.

V. B. deklamavo blogai. 
Žymiausia lošė Pranas, Ro
žė, Katriutė ir Darata.

Kiti atliko savo užduotis 
neblogai. Choras sudainavo 
7 dainas. Mažų mergaičių 
pulkas sudainavo tris . sy
kius, bet kažkurios dainos 
nevertėtų atkartoti.

Gerai sudainavo Vaitkevi
čiūte. Po sulošimui aktoriai 
norėjo sukelti revoliuciją 
prieš vargonininką.

Lašas.
I. W. W. laikraštis.

Mūsų korespondentas iš 
Detroit, Mich., praneša, kad 
politiškų sorkių krėtikas 
Grikštas pliauškia apie I.W. 
W. laikraščio uždėjimą. Pri
pasakojo, būk Bostone turįs 
1000 prenumeratorių,’ Illi
nois valstijoj suorganizuos 
3,000 ir tt.

Jeigu apie tai pliauškia L. 
Grikštas, tai aiškus dalykas, 
kad laikraščio nebus.-

Shenandoah, Pa. Darbai 
pas mus anglių kasyklose ei
na gerai — dirba kasdien. 
Iš kitur atvykusiam darbas 
gauti kaip kam nusiseka — 
vieni gauna greit, o kiti turi 
pabūti keletą savaičių, nes 
ir vietinių yra daug be dar
bo. Senas Vargšas.

Harrison, N. J. Šiuomi 
laiku pas mus darbai suma
žėjo. Naujai pribuvusiam 
sunku gauti darbas. Dau
giausia, jeigu dar galima 4 
dienas per savaitę dirbti.

Roseland, Ill. Vietinėse 
dirbtuvėse tavorinių vagonų 
(Pullman & Co) atleista a- 
pie 500 darbininkų. Pir- 
miaus, tai spirte spyrė virš
laikius dirbti, o dabar tai nei 
dienoms nebeduoda dirbti.

Žmonės vaikščioja nuliū
dę. * Tuo tarpu pragyveni
mas žymiai pakilo.

Chicago, Ill. Darbai Chi
cago je sumažėjo, kaip pas 
kriaučius, 
dirbtuvėse. Bedarbių skai
čius didelis. Darbo negali
ma greitai gauti, nes kur 
reikalaujama vieno —- atei
na dešimtis. Nuo to niiken-

Knygų apžvalga.
“Dilgėlės” vėl išleido ge

rai sutvarkytą ir savo laiku 
pasirodžiusią knygelę apie 
kooperaciją. Knygelės ant- 
galvis: “Pigiausias ir ge
riausias darbininko pragy
venimas.” Parašė Juozas 
B aif^Šaitis. Kaina 10c.

Knygelė svarbi, kaipo 
praktiškas vadovas prade
dantiems veikti kooperaci
jos dirvoje. Gaila tik, kad 
knygelėje veik nieko nepasa
kyta apie idėjišką koopera
cijos svarbą. Mūsų nuomo
ne, kooperacija tik tuomet 
gera, kuomet ji darbinin
kiška dvasia persiėmus. Ko
operacija turi gelbėti darbi
ninkams kovos laike (laike 
streikų, bedarbių ii; tt.) 
Taip-pat nieko nerandame 
apie praeitį kooperacijos, 
nei apie kooperatyviško ju
dėjimo stovį šiame laike.

Vfenok, nepaisant tų ydų, 
knygelę drąsiai galima reko
menduoti kooperatoriams 
bei norintiems prisidėti prie 
kooperatyviško judėjimo.

Naujos dovanos “Lai
sves” skaitytojams.
Draugai ir Draugės!

Męs norėtume, kad kož- 
nas mūsų skaitytojas iki 
naujų metų prikalbintų dėl 
“Laisvės” naują skaitytoją. 
Tas duos mums progą page
rint “Laisvę”.

Kožnam skaitytojui, pri
kalbinusiam naują metinį 
skaitytoją, męs duosime do
vanų dvi savo laidos knyge
les. Pasirinkit, kokios jums 
daugiausia patinka iš talpi
namo čia surašo:

1) Liaudies Dainos.
2) Ženyba ir ženybinis gy

venimas — Barabošius.
3) Griuvėsiuose — puiki 

K. Jasiukaičio apysaka.
4) Moterų padėjimas bei 

lytiškas klausimas Evange
lijoj ir apaštalų laiškuose — 
Z. Aleksa.

5) Macochas.
6) Lekcijos apie atskyri

mą ženklų.
Pasidarbuokit sau ir 

mums!
“Laisvės” Išleistuvė.

“Kaip maži vaikai augin
ti?” — Tai klausimas, kuris 
turi rūpėti visiems tėvams. 
Tan klausiman atsako minė
tu antgalviu knygelė, 'kurią 
išleido “Lietuvos Ūkinin
kas” Vilniuje.

Vilniškis “Ūkininkas” jau 
pasižymėjo gerų ir naudin
gų knygelių išleidimu. Minė
ta knygelė, kurios kaina 7 
kap., ypač naudinga, nes 
panašių mediciniškų knyge
lių męs veik neturime.

PIRMUTINIS LIETUVIŠKAS

RAINKOTŲ FABRIKAS
Kuriame išdirba geriausius raincoa- 
tus vyrams ir moterims, panašius j 
overkotus. KodSl gi jums pirkti iš 
krautuvės, kad galima gauti mūsų 
fabrike daug geresnius ir už pusę kai
nos, kokią jūs mokate kokiose nors 
žydiškose krautuvėse.

Patariame visiems “Laisvės” skai
tytojams kreipties pas savuosius, pri- 
siunciant savo augštumą, storumą it 
rankovių mierą šiuo adj-esu:

RUBBBR CO.
K. W. žiurinskas ir K. Pužauskas, 

1100 WASHINGTON ST., 
NORWOOD, MASS.

Taipgi reikalaujame agentų. Atsi
šaukite pas:

K. W. Žiurinskas,
1100 Washington st., Nomood, Mass.

ŠTAI AŠ KA TURIU PASAKYTI

Jeigu jums reikia banko, tai aš patariu atlikti savo reikalus per

CENTRAL MANUFACT. DISTRICT BANK
1112 W. 35th Street, netoli Alorgan St., Chicago, III.

Nes jis yra: 1. Po valdžios globa ir priežiūra.
2. Turi kapitalo £500.00.
8. Atlieka dalykusysąžiniškai ir mandagiai.

- Kalba Lietuviškai =====
SIUNTIMAS PINIGŲ. LAIVAKORTES. VISOKĮ DOKUMENTAI.

Lietuvių Skyriaus Vedėjas A. PETRATIS.

Atdara: nuo nuo 9 r. Iki 8 vak. sukatomis Ir panedčllals. Alaip nno9 r. iki 4 po pieK



VIETINES ŽINIOS Tu Esi Geriausias PrietelisI

jau

1.00

1.25

1.00

Komitetas

Daro

$37.10

$56.39

Aptiekorius ir Savininkas

K. SIDLAUSKAS
New York

raft
Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

Samdome darbininkus

lošimai pa

25 Second St.

ar dėl ypa 
Nanai, pa

1.26
1.00

1.00
1.06
1.00

$37.10
$36.75

$54.19 
laiva-

THE j 
MAGIC I 
SILENT

Iranka 
kvorta 
kvorta 
kvorta 
bonka

tranką 
bonka 
bonka 
bonka 
bonka 
bonka 
bonka 
bonka 
bonka 
bonka

- J. Valadka, iždi 
R. Pernickas, mar 
B. Kontrim

bonka 1.60 
bonka 1.60 
bonka 
bonka 
bonka 
tranką 
bonka 
bonka 1.00 
tranką 
bonka 
bonka

bonka 
bonka 
bonka 1.25

bonka 1.00 
bonka 1.00 
tranką .75 
tranką .75 
bonka .85 
bonka .85 
bonka .75

Važiuokite į Lietuvą
WHITE STAR UNIJA

Telephone So. Boston 605

LIETUVIŠKAS

A. K. SUKIS,
673 N. Main st., Montello, Mass

Tai žodžiai pačią žmonių išgydytą nuo 
visokią ligą!

Kaip jokios liekarstos ir visokį daktarai 
negalėjo pagelbėti, tai jus manę išgydct.

" bonk. 1.00 
" bonk. 1.00 

Ispaniškas 1.00 
bonka 1.00 
bonka 1.00 
bonka 1.00 
bonka .75 
bonka .75 
tranką .75 
tranką .50 
bonka .75 
tranką .50 
bonka .50 
bonka .50 
bonka .50 

bonka .75
Kentucky

AS užlaikau Columbios gramafonu* »u ll.tuviš- 
komis dainomis, kurias išgicda labai gražiai ir 
aikkiai. Ant abieju pusiu yra kitokia dainei*. Re
kordai yra padaryti stipriai ir gali laikyti kelis 
metus. Kiekvienas rekordas kainuoja tik 7*c.

Jeigu norite turėti gera gramafoną, tai tuojau* 
rašykit pas mane, o aš jum* pristatysiu greitu 
laiku už pigiausia kainą. Jeigu nori mano katalio- 
go, tai atsiuskit štampą už 2c., aš nusiusiu jumis 
dldelĮ puiku katalogą, kuriame rasit visokiu ma
šinų su trubomis ir be trubu.

Galit gauti Wictor mašiną ir rekordą, 
gražiai dainuoja lietuviškai, net malonu 
klausyti.

Kreipkitės šiuo adresu:

CHARLEY GRANECKAS,
28 Essex st., Athol, Mass.“Birutės Kanklių Chorui”!

10 d. gruodžio bus “Biru
tės Kanklių Choro” dainos 
socijalistų svetainėje, 8 
vai. vakare. Todėl visi dai
nininkai malonėkit atsilan
kyti vėl ant kiekvienos repe
ticijos.

Sekr. V. A. Zaperiackas.

GERA PROGA.
Parsiduoda namas tarpe D ir E ate, 

ant Bell Court, So. Bostone, del 8 fa- 
milijų, vertės $900.00, galima gauti 
už $500.00. Norintieji dažinoti, kreip
kitės šiuo adresu:

J. Girdwainis, 
310 W. Broadway, So. Boston, Mass.

dėl gelešinkelių, Canadon 
fabrikų ir farmų.
United States

Employment Office
43Portland st., Boston,Mass.

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

skelbiu. Tu esi goriausias priololis. 
Pasiliekamo dėkingi.

Klemensas ir Ona Stefonavičiai,
1413 Brynniower, Scranton, I’a

Naujos Mados K
GRAMAFONAi 

$20 vertes mašiną atiduoda tik už $17

Garbingas Daktare! Jųsų būdas gy- 
xlymo ir liekamos labai geros, kad ma
no moteris net per tris mėnesius sirgus 
ant vidurių skaudėjimo, po krutino, gal
vos, didžio nusilpnėjimo ant sveikatos 
ir balt ją tekėjimo, kurios ikšiol niekas 
nepataiko išgydyti, o kaip .Tušą prisiųs
tas liekarst as suvartojo, tad tinto visai 
svoika ir daugiau liga neatsinaujina.

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

Šio laikraščio, ir visuose kituose k:.ygynuc.se ir krautuvėse. Reikalaukit 
visur. Reikalaujame agentą kiekvienoje l’c a; gyventojo vietoj- . 
Uždarbis geras. Klauskite apie folygas.

226 Broadway, kamp. c St
> SO. BOSTON, MASS. *

Kaip nieks neįstengė, tai Pli. M. Kliniko Mokslus išgydė trumpam laike! 
Malonus Tamista! Kad išgydėt kosėjimą, skropliavimg. ir sunkuma ant 
krutinės pasekmingai, teip lygiai tik Jus Įstengiate išgydyti, nuo ligos iš
bėrimo ant odos spuogais ir niežėjimo; kiti gydytojai per du metu nesura
do pagelbos. Už jūsų teip gera gydymą ir teisingas lipkarstas siunčiu šim
tą kartų ačiū. Su guodono, A. Galinanas, Box 36, Bonne Terre, Mo.

Nemažiau dėkingi: L. KŪMAS, 55 Ellsworth St., Worcester, Mass. 
Mr. M. KOLIAGA, Box 192, Boswell, Pa.; Mr. J. TYMCZUKAS, 30(5 Cento 
St., Freeland, Pa. Tuipat išgydyti nno visokių paslaptingų ligų, kurių 
jokiu budu negalima sutalpinti.

Vyno, Visokių Likierių, Dektinčs, Rusiškos “Monopolkos 
Šampano, Alaus, Eliaus ir visokių importuotų gėrimų.

DUOSIM PUIKŲ KALENDPRIŲ.
Jei nori sveiką gėrimą ant Kalėdą, kurie tavo sveikavai nekenktą, t 
ateik pas mus. 
atsiveši. Kuri 
o męs prisiąsim orderius per ezpresą. Rašykit lietuviška šiuo adresu

Sykj pas mus atsilankęs, ateisi visada ir savo draugus 
negalit atsilankyti pas mus, tai reikalaukit per laiškus,

Prisiąsk savo adresa ir kokiam 
menesį tu esi gimęs ir 10c. del prisun- 
timo, o gausi Knygelę, kuri pasakys 
tavo visą gyvenimą, kokis tavo talen
tas, kuom ir kada turi užsiimti, su 
kokia ypata ansivesti; kaip auginti 
kūdikius pagal ju mėnesio planeta. 
Planetos daigte dėl vyrą ir motorą, 

adresuok:
A. ZVINGILAS

P.O. Box 3232 Boston,Mass.

mc^s

Pinigus siuskit pačtos ženkleliais šiuo adresu.

J. STROPUS
LirLifSt.,. Sei. Boston,Mass.

6 d. gruodžio Dudley 
Street Opera House buvo 
statoma ant scenos iš Kris
taus gyvenimo penkių aktų 
drama “Marija Magdalie- 
tė.” Perstatymas “Marijos 
Magdalietės” Bostone ir a- 
pielinkėse buvo seniai lau
kiamas ir labai pageidauja
mas. Žmonių prisirinko 
tiek daug, kad keli šimtai 
turėjo grįžti nuo salės namo, 
nes negalėjo sutilpti. Neku- 
rie turėjo net išanksto dole
rinius tikietus nusipirkę, o 
ir tai nuo salės durų turėjo 
grįžti namo, nes nebuvo 
įleisti. Čia tai jau kaltė 
rengėjų, kad davė tokiam 
nemalonumui įvykti. Mato
mai, tikietų buvo daugiau 
atspausta, negu salėje ga
lėjo tilpti žmonių.

Dabar apie lošimą. Reikia 
pripažinti, kad viskas išėjo 
kuonopuikiausia. Ypač ge
rai lošė F. J. Bagočius — 
Flavijaus rolėje. Publika jo 
lošimu stačiai gėrėjosi. Taip 
gi gerai lošė Januška — Jo- 
tamo rolėje, Ramanauskas 
—Joabo rolėje, Ketvirtienė 
—Rechos rolėje ir Račiutė— 
Magdalietės rolėje. Reikia 
pasakyti, kad draugės Pa
čiutės nudavimai buvo pui
kus, tik balsas truputį silp
nas. Abelnai 
liko labai malonų įspūdį. 
Girdėjom, kad 60 kp. drau
gai tariasi “Magdalietę” 
statyti ant scenos antru 
kartu. Patartina, nes gal 
tik tokiu būdu pasiseks už
ganėdinti suviliotą publiką,, 
kuri norėjo pamatyti per
statymą. bet nebuvo įleista J 

'* J. N.

Ir vėl naujas skandalas 
Labdarystės Draugijoj! Ir 
vėl tarp narių prasidės nau
ji barniai, neapykanta ir 
Kerštas. Ir už tą viską 
Labdarystės Draugija turi 
padėkavot gaujai šulerių, 
kurių, matomai, svarbiau
siu tikslu yra sėti tarp lietu
vių neapykantą, drumsti 
vandenį, idant būtų leng
viau meškerioti dolerius y- 
patiškai naudai.

Southbostoniečiams 
yra žinoma, kad pereitoj se- 
redoi atsibuvo rinkimai 
Labdarystės Draugijos vir
šininkų. Pirmininku ir se
kretorium liko išrinkti soci- 
jalistai. Tas labai nepatiko 
Tamošiaus ir Jurgeliuno gi
zeliams. Nekurie iš piktu
mo net čiaudėjo. Po apskel
bimui balsavimo pasekmių, 
liko nutarta blankas perduo
ti direktoriams dėl patik
rinimo. Balsų skaitymo ko
misija tąsias blankas paliko 
svetainėje Bet koks tai šu- 
lieris nakčia rinkimų blan
kas pavogė ir balsus perdir
bo savotiškai. Suvirš 20 
kryžiukų, kurie buvo padė
ti už J. Neviacką, jisai iš
trynė ir padėjo už Jurgeliu- 
ną. Taip-pat keliatą balsų 
pavogė nuo Janiūno ir už
dėjo Dragašiui. Kada direk
toriai susirinko patikrinti 
blankas, tai atrado visai ki
tokias pasekmes, negu bal
sų skaitymo komisija. Vie
nok čia-pat direktoriai pa
tyrė, kad tos blankos ^yra 
buvę šulerio rankose. Iš tos 
priežasties nutarta ant 8 d 
gruodžio sušaukti nepapra
stą draugijos susirinkimą 
idant apkalbėjus, kas dary
ti — balsuoti išnaujo, ar už
tvirtinti tuos kandidatus 
kuriuos balsų skaitymo ko
misija rado išrinktais. Ta
mošiaus ir Jurgeliuno gize
liai nori, kad rinkimai būtu 
išnaujo. Mat, antru kartu 
balsuodami, jie tikisi pir
mininku ir sekretorium iš
rinkti “savuosius.” Tamo
šius net per pamokslą ragi
no katalikus būtinai atsilan
kyti ir pirmininku išrinkti 
“savo žmogų.”

Ką reiškia toji šulerystė 
ir tasai skverbimasis į Lab
darystės Draugijos viršinin
kus? Ar tas yra daroma dėl 
draugijos labo, 
tiškos naudos?
galvokite! Ateikite susirin 
kiman ir patirkite.

Kur-kur, bet Labdarys 
tės Draugijoj šuleriams ne 
turėtų būti vietos.

Senas narys.

Didžiausios Prakalbos!
Rengia D. L. K. Gedimino Ukčsu 

Draugystė, atsibus Nedėlioję, 14 d. 
gruodžio (Dec.), 1913, svetainėje ST. 
ANTHONY SCHOOL ana North Ben
net St., Boston, Mass.

Pradžia 2 vai. po pietų.
Yra užkviesti garsiausi kalbėtojai 

Dainuos visiems gerai žinomas “Lais
vės” choras iš Cambridge. Taipgi bus 
ir deklamacijos.

Ant šių prakalbų galėsit prisirašyt 
prie minėtos draugystes už pusę įsto
jimo

narni) lieti vi ' a- 
i ’'••ją ra?,y toj , 
, k rių visu pir- 
ci Cs sąmonės, bet

Vytauto draugystė 7 d. 
gruodžio išrinko viršininkus 
1914 metams. Jais liko; 
prezidentu — J. Neviackas, 
vice-prezidentu — N. Januš
ka, protokolų sekretorium— 
M. Balčiūnas, finansij sekre
torium 
ninku - 
šalka — B. Kontrim. Visi 
socijalistai ir veiklus drau
gijos nariai.

Tame pat susirinkime nu
tarta surengti iškilmingas 
prakalbas, nes pradžioj 
1914 metų sueis 20 metų, 
kaip Vytauto draugija gy
vuoja.

Taipgi reikia pažymėti, 
kad į Vytauto draugystę at
sišaukė tūla našlė, kuri nu
siskundė, kad neturi iš ko 
maitinti savo mažų vaiku
čių. Draugija atkreipė į tai 
atydą ir paskyrė jai iš kasos 
10 dol. Taipgi buvo renka
mos ypatiškos aukos. Smul
kių aukų surinkta 6 dol. su 
centais ir Antanas Judeika 
paaukavo 10 dol. Bravo Ju
deika ! Vertas už tai didelio 
pagirimo, kad taip gausiai 
sušelpė nelaimingą moteriš
kę. Reporteris.

Tiesiog iš Bostono už pigiausią kainą ir 
didžiausiais laivais, ant kurią yra ge 
riausis patarnavimas. Laivai išplaukia 
reguliariškai iš Charlestown’o (dalis 
Bostono). Atsikvieskite savo gimines 
ir draugus iš senos tėvynes ir išpirkite 
laivakortes ant White Star Linijos. Dėl 
platesnią žinią kreipkitės į šias agentū
ras:
Kompanijos Offisas, 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

Pasekmingai atlieka savo darbą prie
J gimdymo, taipgi suteikia visokia* rodąs ir 5 

pagelbą invairiose moterų ligose. K

F. Stropiene„6rĮ?;^„s.‘; |
SO. I3OSTOIN. MASS. 5

tain-expeller
Žmogus jei kankinamas skausmais yra 
bo pagelbos kaipo akrutas sudaužytas 
ant skani. Ar kenčiate skausmus Ronia- 
tizmo, Neuralgijos, Užsišaldymo ir 1.1, 
tada pamėginkite porą sykiu sutepti su

PAIN EX PELERIŲ, 
PASOVENCZIAIS NAMINIAI® \AI6TAIS.

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

Oeniyklt <mf ant tflnkerto — Kenkto ajxxtnyo'hnt.

$2.00 
. r $3.00 

20c. 
arba su

DIDELE sąkrova
Visokią lietuvišką,polską ir rusą knygą, 
laiškams popierą, tikrą trejanką,geriau
sią britvą, puikų biznieriams kalendo- 
rią, laikrodelią, retežėlią, žiedą, špilką 
ir kitą auksintą daiktą. Reikalingi agen
tai. Knj gu kataliogą siunčiam gavus 
už 2c. štampą. (X*9Z)

F. MILAŠAUSKAS
So. Boston, Mass.

me namo, bten' r.n ' r 1 vvo v < i ■ ' . į 
kurie duoda mums pr ežią grynos lite :>ti 
minusias tikslas jau nębev ien Žadin'.nis lai 
ir gaivinimas, tvėrimus pačios daiilosfes r:

Tąjį dailą poezijos ir prozos rir.l r.į galir

TRIS GEROS KNYGOS: <

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

PAŠAU! II J PATAS Astronomiška kny- I /AOAULll^ 1 gaapiesaulę.žemę, 
ir kitas planetas, Su paveikslėliais.............................. 2Rc

MEIL.es KARŠTLIGE 
meilę.....................................................................................2Oc.

Imant visas tris sykiu, atiduodam už 60c

WILLIAM ZAKON&CO.
21-23 Cross St., KamHaySe<ttSquareetOH BOStOfl, MaSS

Ar.Richter’CM“t> A T 1M-VJ
EXPELLER”

Drūti muskulai neatneša naudos, 
joi Jus Romatizmas kankina. Su

PAIN EXPELERIU
jei drūčiai suboršt i atneš Jum tuoj 
palengvinimą ir prašalins priežastį 
SkaUSmil. Ptiinitirn/ op fahw no PCc tr 6Oe

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

Temikit antAnkoro k

ženklo apsaugoimoF ąr® Jf

DAKTARAS IGNOTAS STANKUS
Vienatinis tikras lietuvys daktaras ir chirurgas cieloje I

Philadelphijoje. Kito lietuviško daktaro nėra mieste Phi- I
ladelphijos. Serganti netrotykit laiko ir pinigų,bet tiesiog F W
kreipkitės ypatiškai ai ba laišku prie daktaro Stankaus, vi
o apturėsite tikrą ir teisingą gydymą. Atmink skaityto- y
jau, jog Dr. Stankus yra baigęs didesnį daktarišką mok- -A
slą, kaip tai: po užbaig mui medicinos mokslo GARSIA- > I
ME STEITAVIŠKAM E UNIVERSITETE, važiavo mo-
kintis į POST GRADUATE MEDICINOS MOKYKLĄ, ' 7
katra yra didžiausia ir jau paskutinė didžiųjų daktarų r '\ I
mokykla visame pašau'yj. Čionai specijališkai mokinosi Į //G? nl zį I 
daryti visokias operacijas irgydytipavojingasligas.Taip- ijl1 Įi ■ £7 * 1 I
gi buvo miestavu dakt: ru kur praktikavojo pohošpitalių Į Į 'Hf T//" I
dlspenseres dienomis ir naktimis. Dabar treti metai kaip //
Dr. Stankus įrengė savo locną gydyklą SANATORIJĄ / 
mieste Philadelphijos dėl gydymo visokių ligų. Atvažiuojanti iš toliaus gali pasilikti tiesiog jo 
SANATORIJOJE dėl gydymo.

C-ŽT GYDO LIGAS
Nuo skaudėjimo strėnų, sąnarių rankų ir kojų, skaudėjimo paširdžių, pečių ir kaulų, reuma-J 

tizmo. Nuo visokių kraujo ligų, užkrečiamų ir slaptų lytiškų ligų. Augimo spuogų ant veido ir 
kūno, užkietėjimą ir r.edirbimą vidurių, niežėjimą skuros, dedervinių, slinkimą plaukų, skau-j 
dėjimo galvos. Visokias širdies, inkstų, plaučių ir kepenų ligas, neuralgijos, negalėjimo miego-] 
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 liekarstomis ko! 
kios tiktai yra ant svieto. Ligas, kurias negalima išgydyti su liekarstomis ir po reikalavimuu 
pačių pacijentų — daro visokias operacijas. Turi savo locnas, naujausio budo elektriškas ma-| 
šinas dėl gydymo ir egzaminavimo, su pagelba kurių galima permatyti visą žmogaus kūną. I 

PASARGA “’SEJ Aš siunčiu gyduoles ir toliaus į kitus miestus, bet siunčiu tiktai tiems, kat-j 
rie aprašo simptomus savo ligos ir iš jų aprašymo yra galima suprasti ligą. Pas mane nėra nei] 
raštininkų nei aptiekorų, nes jų darbas ir pagelba yra niekam netikusi prie daktariško gydy-| 
mo. Kuomet ligonis atsišaukia per laišką, tai aš pats perskaitau, o jei reikalauja, tai savo ran-] 
komis sutaisau ir pasiunčiu jam gyduoles. Nemislyk skaitytojau, kad geriau supranta ligą kuo-] 
met nueini ypatiškai pes daktarą savo miestelyje ir jis tuojau įkiša termometrą į bumą, pabar-] 
Skina, pasiklauso kruti, ėj ir nei žodžio nepaklausęs apie jųsų ligos simptomus, tuojaus patašo 
receptą dėl liekarstų. Buk tikras, kad toksai daktaras jųsų ligos nesupranta, tiktai jo tas bar-] 
Škinimas ir paklausim; s krutinės yra niekas kitas, kaip tiktai trumpa komedija, kad paimtu 
nuo jųsų kelis centus. Jeigu ligonis parašys laišką arba apsakys simptomus savo ligos, tai yra! 
ką jaučia savyje, kas ir kokioje vietoje skauda ir kas kenkia, tai daktaras teisingai atspės jo li-l 
gą, o atspėjęs, pritaisys tikras gyduoles.

1ST PADĖKAvones UŽ IŠGYDYMĄ
Čionai sutalpinti visų yra negalima, bet kelios padėkavonės talpinasi su pavelijimu pa-| 

čių pacijentų. Kitos visos padėkavonės yra užlaikomos didžioj slaptybėje. Jurgis Bucikas, P.l 
O. Box 706, Tamaqua, l’a. sako taip: I.abai blogai apsirgau. Vietiniai daktarai atsisakė nuo iš-| 
gydymo, O vienas iš jų sakė greičiausiai daryti operaciją. Kuomet nuvažiavau pas daktarą] 
Stankų ir pasilikęs jo anatorijoje likausi išgydytas į trumpą laiką be peilio ir be operacijos! 
Kotrina Rutkienė, Min rsville, Pa. Labai didžiai sirgau, turėjau skaudėjimą strėnų, nugaros! 
kojų, nereguliariškas m inesines ir gėlimą paširdžių. Vietiniai daktarai nieko negelbėjo, tiktai] 
ateidami J mano natnur leido po skuros į paširdžius tą prakeiktą zrodlyvą morfiną, kad tiktai] 
tam sykiui skausmus si stabdyti. Nuvažiavau pas Daktarą Ignotą Stankų ir pasilikau jo Sana-] 
torijoje dėl gydymo. Dr. Stankus pripažino visiškai kitokią ligą, tuojau padarė operaciją in 
davė tikras gyduoles nt o tos ligos. Už nedėlios laiko aš išgijau ir sugrįžau namo sveika. Ašį 
Steponas Baranauskis, 146 So. Front st., Philadelphia, Pa. Per keliatą metų jaučiau negerumą! 
gerklėje, o prieš atmair 1 oro net (r skausmą. Aut galo iškarto pradėjo tinti kaklas, gelti galvai 
ir pasikėlė didis karštis. Dr. Stankus po sustabdymo karščio, padarė man operaciją ant gerk-l 
lės ir dabar jokio negerumo gerklėje nejaučiu ir esu sveikas. Antanas Sailis, 1311 Monroe st,j 
Philadelphia, Pa. Daktaras Stankus išgydė mane nuo kosulio, skaudėjimo krutinėję, sunkaus! 
dūsavimo, skaudėjimo paširdžių, galvos ir abelno nusilpnėjimo. Už ką ištariu jam širdingą ačiū J 
Helena Kopp, 497 Edgewood st., New Haven, Conn. Likosi išgydyta nuo slinkimo plaukų. Ašj 
Fabijonas Druteika, 701 W. River st., XVaterbury, Conn. Siunčiu savo paveikslą ir ištariu šir-| 
dingą ačiū Dr> Ignotui Stankui už prisiųstas man gyduolės ir išgydymą manęs nuo baisios li-l 
gos, kaip tai: kosulio, skrepliavimo, skaudėjimo krutinėję ir paširdžiose. I

Visuomet kreipkitės ypatiškai arba su laišku ant tikro adreso taip: I

DAKTARAS IGNATIUS STANKUS
1210 S. BROAD STREET, - - PHILADELPHIA, PA.

Ofiso valandos: Iš ryto nuo 9 iki 11. Po pietų nuo 2 iki 4, vakarais nuo 7 iki 8 vai. I
Nedtliornis nuo 9 iki 11 vai. ryto ir nuo 1 iki 4 valandai po pietą. I

Nauja Lietuviška 

KRAUTUVE
Užlaikome, parduo

dame ir pataisome ge
riausia SIUVAMAS 
MASINAS, puikiau
sius Gramafonus ir ki
tokius muz.ikališkus 
instrumentus. Vai
kams keričiakus, Bal- 
sikcllus, visokius laik

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

A. RAULUKAITIS ir J. GIRDVAINIS 
Lietuviai savininkai

SO. BOSTON C YČU 13 CO.
310 Broadway, 5o. Boston, Mass.

DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA-OLSELIS

VFYWT vvpi V i ll Užsisakykite iSanksto KALENDORIUS
I t |\| I L I I Į dovanom savo ‘kostumeriams. Šjmet

1 JLJLjIAlL JLaILA • “LAISVES” spaustnvė turi gražiausiu 
ir pigiausiu kalendorių.

teisingiausia < FPT'Tr'TZ A
IR GERIAUSIA A H I I H K A

LIETUV1ŽKA 1 llulY.Fl

Pasinaudokite proga!
Parsiduoda vyriškų ir moteriškų 

apredalų krautuve, 
f Dry Goods Store.)

Randasi ant dideles gatvės 
mas geras biznis suvirš per 10 metų. 
Vienok dar geresnius pinigus galėtų 
daryti, jei paimtų tą krautuvę į savo 
rankas lietuvys arba lenkas, nes vie
la apgyventa lietuviais ir lenkais. At
sišaukite ant šio adreso: (1)
242 Broadway (į “Laisves” red.)

So. Boston, Mass.

ĮSITEMYK1T, kad slaptybės ligų saugiai užlaikoma, visada.
Phll. M. Klinikas, turi net Rolls PROFESIONALIŠKUS DAKTARUS, kurio greitom 

laiko pataiko sergantiems pagelbėti todėl, kad gydo išsyk, o nedaro exporanientu ant sergan
čių. Vyriausias Klinikos Daktaras, por Amerikos valdžią, net medaliu apdovanotas To
kiam jau tik galima tikėti.

PrivatlškoJ LA3ARAT0RIJ0J Ph. AT. Kliniko, atsišaukusiems sutaiso kiekvienam 
liekarstas Iš šviežių gvarantuotų medikamentu, seniausių ir naujausių išradimų, kuriuos 
tik aukščiausias mokslas išrado pagelbal Žmonių.

KAD ESI NESVEIKAS,
o jeigu toli gyveni, tad aprašyk savoligį bei nesveikumus lietuviškojo kalboje kas kenkia, 
o tikėk, kad apturėsi tikr^pagelbį sveikatai kaip tūkstančiai, kurie jau džiaugiasi ir dėka- 
voja, nes Či< nal išgydo ir tokias, kurių kiti negalėjo išgydyti kaip šviežias teip ir užsisenė- 
justas ligas nuo skaudėjimo: p. čiuoso, rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, gal
vos, šonų ; išbėrimai spuogais nuo blogo ir nečysto kraujo, nuo snužagystčs sėklos nubėgi- 
ino, nusilpnėjimo, vidurių nodlrbimo, užkietėjimo, slogos, greito pailsimo, nerviškumo,l>al- 
mes, silpno i r sumažėjusio kraujo, užs ik rečiam ii slaptų lyti šioj ligtĮ. Širdies, kepenų, ink
stų, silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, nuo peršalimo slogu, blogų sapnų, nemi
gos, neturėjimo apctiti, bo peilio bo pjaustymo bo apa racijos, bet su liekarstoms, kurios 
tūkstančius išgydo. Telpat moteris nuo z-.kausmingų mėnesinių ir kitokių visokių ligų, 
kurios užpuola varginimui žmonių, VYRŲ ir MOTERIŲ. Reikalaujant rodos ir pagelbos 
nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po šiuo adresu:

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

VALANDOS: nuo 10 iš ryto Iki 4 po p. Šventadieniais nuo 10 iki 3. Utarn. Ir Potny 
čiomis nuo tl iki b vak. Reikalaukit nuo Kliniko dovanai ir skaitykit knygą „Daktaras

Nuo naujų (1914) metų išeis
“VEIDRODIS”

mėnesinis illiustruotas žurnalas, pa
švęstas teatro ir scenos reikalams 

Kaina metams:
Amerikoje .......................
Užsienyje.........................
Pavienis num....................
Užsisakant prenumeratą

kitais reikalais adresuokit:
“VEIDRODIS”

1671 Milwaukee avė., Chicago, Ill
WILLIAAl F. J. HOWARD

Lietuvišku pavardė buvo 
Vincas P. J. Kavaliauskas

315 W. Broadway
SO. BOSTON, A1ASS.

IMPORTUOTOJAI IR DAUGU
MOJE LIKIERIŲ PARDAVĖJAI

BOSTON, MASS.

TIKRI GERYMAI UZ TEISINGĄ KAINĄ
Jeigu norite gerų ir tyrų gėrynių: degtinės, vyno likierių ir kordia- 

lų, tai užsisakykite pas pius per laišką arba nusipirkite mūs sandėlyj.

Šis mūs apgarsinimas yra teisingas!
Męs manome, jog Naujosios Anglijos žmonės nori žinoti tikrai, ko

kios rųšies jie perka gėrymus ir kiek jie tikrai prekiuoja. Męs nepasiū
lome gėrymų žemiau Kainos, kad tik pritraukti kostumerį, o paskui paim
ti brangiau už kitus gerymus.

GERA RŪŠIS GERYMŲ UŽ ŽEMAS KAINAS!
Visi Naujosios Anglijos mūs kostumeriai žino, jog męs per 15 metų 

teisingai jiems pristatėme visokius gėrimus iš mus sandėlio po numeriu: 
352-354 Harrison Avenue, Boston, Mass.

Specijališkai ant Kalėdų
Harrison xxxx Rugiu Degtinė, .kvortall.00 
Ky. Taylor 
G. O. Blake 
Hunter Rugiu 
Kanlucky Bourbon 
Golden xxxx Rugiu 
Old Darling 
Duffy's Mailt 
Penn Haven, Užpečėtytose bon 
Roxbury Rugiu “ 
Penwick Rugiu 
Green River 
Rusiška Monopolkn 57 grad. 
Abash Kummel (Rusijos) 
Berliner Kummel (Vokietijos) 
Getride Kummel geriausios nifties, b. 1.00 
Rusiftka VIAniuvka 
Rusiška Malinovka 
Višniakas smiltinoj Irankoj 
Malinovka smiltinoj bonkoj 
Višniakas paauksuotoj bonkoj 
Nallvka paauksuotoj bonkoj 
Pomnaoranzen Orange C rdial 
Creme DcMentli dailioj bonkoj 
Creme De Rose dailioj bonkoj 
Anistowka dailioj bonkoj 
Hollandijos Džinė 
Gcnevos DžinO - 
Booth’s Old Tom (Anglijos) 
Booth’s High & Dry 
Borovicska (Ungarljos) 
Irawndes Jamaica Rum 
New England Rum 
Žytniowka
Kalifornijos Brendai 50c 65c 75c ir $1.00 už kvortą; $2.00, $2.50 ir $3.00 už gorčių 
Bourbon arija Rugiu Degtinė $1.50, $1.75, $2.00, $2.50, $3.0o, 3,50, $4.00 ir $5.00 už gorčių. Ka 
lifornijos Vynas, Port, Sherry, Angelica ir Muscatel 25c už kvortą, $1.00 už gorčių.

Tik ką męs aplslkėme iš Vokietijos gražinusį rinkinį KALENDORIŲ ateinantiems me 
tams, kuriuos duosime kiekvlen >m mus kostumeriul. Pasiskubinkite, nes gali neliki 

Atsilankykite pas mus, o užtikriname, kad iš mus patarnavimo busite užganėdinti

“Storas su žemiausiomis kainomis”
H. L. Golden & Co
352-354 Harrison Avenue,

Naujų Metų.
Hennessy Francuzu Brendė bonka$1.60 
Marteli **♦ 
A. Gailivet & Filis 
J. & P. Leroy*** 
Jules Mulct & Co *** 
Marrelt & Co ♦*♦ 
Golden Gate Brandy 
Black & White Scotch 
Alex Fėrguson & Co., Scotch 
McDonalds Scotch 
E. & J. Roach Irish 
Canadian Club (Walker's 
Apricot Brendė geresnės rūšies bonka 
Apricot Brandė, kordialas bonka
Gruftiu Brendė bonka
Slyvų Brendė ’’ Iranaa
Kachetiner raudonas Rusiškas Vynas 1.00 
Kachetiner baltas Rusiškas Vynas b. 1.00 
Cachor 
Cerkownoje 
Don Carlos Sherry 
Geralda Sherry 
Nieport Irandono Doku Port 
Spanish Malaga 
Taragona Port (Ispaniškas) 
Duff Gordon Sherry 
Spanish Port or Sherry 
Ryčiu Vynas 
Ryčiu Vynas geresnės rūšies 
Malaga Vynas 
Grape Wine 
Aviečių Vynas 
Aprikotu Vynas 
Kordialai Meftkos bonkose

50.000 Kataliogų DYKAI!
Prisiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ, 
ŽIEDŲ ir visokių auksoriškų daiktų. Siun
čiam i visas dalis svieto. Mūsų kataliogas 
perstato 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.

Roikalaukito tuojaus.

J P Tiiiniln 822 Washington St. .1.1 Ullllld, BOSTOfS, MASS:

Geresnes progos jau 
nebus!

Geresnės progos niekuomet nebus 
dėl tų, kurie nori laivakortes siųsti 
Lietuvon, nes laivų kompanijos nupi
gino laivakorčių kainas net ant $15.00.

Taigi, kurie manot siųsti kam-nors 
laivakortę, pirkit ją dabar. Laiva
kortė yra gera per ištisą metą ir jūsų 
pasažieris galės važiuoti, kada tik jis 
norės.

Čia paduodu laivakorčių kainas: 
Iš Tilžės per Roterdamą iki

Bostonui ......................... $44.59
Iš Tilžės per Angliją iki Bos

tonui .........................
Iš Libavos iki Bostonui........
IŠ Tilžės per Hamburg iki

Bostonui..........................
Iš Tilžės per Antverp iki

Bostonui ........... ..............
Iš Tilžės per Bremą 6 paros 

didmariu .................
Toliau gyvenanti klauskite 

korčių kainų per laiškus. Parankiau
sia laivakortes pirkti mūsų ofise, nes 
mūsų agentūra teisingiausia.

G. J. BARTAŠIUS,
261 Broadway, So. Boston, Mass.

arba
558 Broome St

Susirinkimas Lietuvių 
Kooperacijos.

_ So. Bostono kooperacijos 
susirinkimas atsibus utar- 
ninke, 9 d. gruodžio, 7:30 
vai. vakare Lietuvių svetai
nėj, kampas E ir Silver sts.

Visi nariai būtinai ateiki
te, o ypač čarterio komisija. 
Pasakykite ir‘ kitiems na
riams, kad ateitų.

Pirmininkas
V. Jakštys.

Pranešimas Montello 
lietuviams.

Pranešu, jog aš atidariau dirbtuvė
lę padarymui naujų ir pataisymui se
nų Čeverykų. Darbą atlieku greitai ir 
pigiai. Turinti suplyšusius čevery- 
kus, neškite pas manė, o aš pataisy
siu. (100)

it-

k:.ygynuc.se
MEIL.es



