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AMERIKA
Nors vilioja kariumenėn, 

bet nesiseka.
Įvairiausiais būdais jauni 

vyrai viliojami į Suv. Valsti
jų kariumenę, vienok jų šį
met kariumenėje mažiau, 
negu praeitais metais šiuom 
laiku.

Pereitais metais buvo 87,- 
956 žmonės, dabargi dviem' 
tūkstančiais mažiau.
Iš visur gabena kiaušinius.

Amerikos vištos geriau 
deda, ne kaip seniau dėdavo. 
Kiaušinius gabena iš Rusi
jos, Austrijos, o dabar atga
beno net 3,000 tuzinų kiauši
nių iš Chinijos.

O jie vis brangsta!
Ir vėl bus nauji prezidento 

rinkiniai.
Mexico City. — Mexicos 

parlamentas nepripažino 
paskutinių prezidento rinki
mų.

Rinkimai atsibus liepos 
mėnesyj. Taigi Huerta ga
lės dar “paulioti” pusmetį ?
Wilsonas, Taftas ir Mitche- 

lis popiežiaus vergai.
Taip nusprendė Amerikos 

patriotų draugijos si važia
vimas New Yorke.

Delegatai pripažino, kad 
Rymas šiandien aria ir akė
ja daugeliu Suv. Valstijų 
valdininkų, o jų tarpe Wilso- 
nu, Taftų, Mitcheliu ir ki
tais. '

Delegatai nutarė išsijuo
sę kovoti su Rymu.
Paderewskj saugoja 8 detek

tyvai.
Garsiausias pasaulio pia

nistas, lenkas Paderewskis, 
šiuom laiku važiuoja kon
certuodamas didesniuose 
Suv. Valstijų miestuose.

Kaip Paderewskis pribu
vo Chicagon, jį saugojo 8 de
tektyvai. Sako, būk žydų 
tautininkai norėję jį užmuš
ti, nes jisai rėmęs judėjimų 
prieš žydus Lenkijoje.
O žmonės Amerikon vis dau

giau plaukia.
Kas bus? Immigracijos 

viršininkai apskelbė statisti
kos žinias, kiek pribuvo atei
vių lapkričio mėnesyj. Pa
sirodo, jog 134,000, taigi ant 
25,000 daugiau, negu tame 
pačiame mėnesyj praeitais 
metais.

Ir vėl buvo užsidegęs
• garlaivis.
Norfolk, Va. — 8 d. gruo

džio, ant jūros, “Rio Gran
de”, plaukiantis su 197 kelei
viais iš New Yorko į Brun- 
swicką, staiga užsidegė vi
duryj savo kelionės. Žmo
nės baisiai persigando.

Tuomet bevieliniu telegra
fu duota žinios kitiems lai- 
zvams. Už dviejų valandų 
pribuvo 'Anglijos garlaivis 
“Ewanmore” ir išgelbėjo 
keleivius.

Ir numirusį saugoja.
Hartford, Conn. J. Mor

ganui ir kapuose nėra pilno 
ramumo. Visuomet jo gra
bų saugoja ginkluotas žmo
gus.
Nepaprastas razbaininkas.

Bingham, Utah., 10 d. 
gruodžio. Čia pagarsėjo ne
paprastas razbaininkas, še- 

• sių žmonių užmušėjas, R. 
Lopez. Jisai pasislėpė mai- 
nose Utah—Apex ir nei mai- 
nieriai, nei valdžios žmonės 
negali j o1 sugauti. Dar va
kar jam pavyko vienų mai- 
nieri apiplėšti.

Visi išėjimai iš mainų uo- 
—liai saugojami. Rasit, ba

das privers jį pasiduoti.

Vienok, kiti spėja, jog Lo
pez turi slaptus išėjimus ir 
tuomet... gaudykit vėjų lau
kuose.

Indusų ateivystė.
Tamsių ir nekultūriškų 

indusų ateivystė labai smar
kiai auga. Minios jų pribū- 
na į vakarines valstijas.

Immigracijos valdžia pri
taria, jog reikia aprubežiuo- 
ti indusų ateivystę.

Taip-pat pasielgė jau ir 
Canados valdžia.

Pagimdė 4 kūdikius.
Fall River, Mass. — Mrs 

A. Fortin pagimdė 4 kūdi
kius, iš kurių du buvo susi
jungę taip, kaip tiedu gar
sus Siamo dvynukai.

Visi kūdikiai mirė už 24 
valandų.

Visuotinas streikas Colo
rado.

Denver, Colo., McLennas, 
prezidentas Colorado darbo 
federacijos, išleido atsiliepi
mų, kuriuo kviečiama visi 
unijistai į konvencija, kad 
apsprendus klausimų apie 
visuotinų streikų toje valsti
joje.

Babilono bokštas.
Tikruoju Babilono bokštu 

"yra publiška mokykla mies
te Hanfield, Pennsylvanijoj. 
Toje mokykloje mokosi vai
kai 24 tautų, būtent: 1,184 
amerikiečiai, 47 airiai, 192 
lenkai, 248 slavokai, 39 Pran
cūzai, 24 lietuviai 38 šve
dai, 97 anglikai, 348 italai, 
191 vokietys, 15 cechu, 70 
škotų, 40 kanadiečių, 40 ru
sų, 28 vengrai, 7 žydai, 20 
chorvatų, 2 graikai ir tt.

Texaso palviniuose žuvo 
150 žmonių.

Dalias, 10 d. gruodžio. — 
Pasirodo; jog pastarieji 
tvanai Texas valstijoj turėjo 
baisias pasekmes. Kaip tik
rai patirta, žmonių ligišiol 
žuvo 150. Benamių žmonių 
likosi tūkstančiai. Miestų 
administracijos įrengė pa- 
gelbų nukentėjusiems.
šeši IWW. nariai kalėjime.

Kansas City, Mo. šeši I.W. 
W. nariai, kurie buvo vado
vais kuopos žmonių, paso
dinti kalėjiman, nes reikala
vo liuosybės žodžio ant gat
vių. c

Kardinolas draugauja su 
karaliais..

Baltimore, Md. Kardino- 
lasGibbons pasiuntė savo 
kalėdų pasveikinimus vi
siems katalikiškiems kara
liams ir karalienėms.

Toks tokius ir pažino!
Bankams geri metai.

Ateina Kalėdos — kam 
linksmybė, kam bėdos. Žmo
nių minios vaikščioja be dar
bo, o bankams šie metai la
bai geri. *

Taip praneša savo rapor
te kongresui kontrolierius 
Kane.
Ir vakaruose nekaip sekasi.

Tacoma, Wash. Šioje val
stijoje taip-pat sumažėjo 
darbai.. Portlande, Seattle, 
Tacoma ir kitur įtaisytos 
valgyklos, kurias užlaiko 
“Salaveišių” armija. “Sala- 
veišiai” prašo paramos iš 
valdžios.

Wilsonas nėra liuosas.
Washington, 19 d. gruo

džio. Prezidentas Wilsonas 
pasakė sufragisčių vado
vėms, kad jisai nėra liuosas 
pažadėti moterim balsavi
mo teises. Jisai turįs klau
syti demokratų partijos. O 
demokratų partija turi klau
syti kapitalistų... - >

UŽSIENIS Tuo tikslu surengta daugy- 
bė mitingų.

Žmonės noriai rašosi į so
či j alistų partiją.

100 žmonių užsinuodijo 
mesa.

Madrid 1 d. gruodžio. — 
Fuente Ovenuja, valgant 
mėsų, užsinuodijo 105 žmo
nės, tarp jų buvo daug vai
tu. 13 žmonių mirė. V U
Naujos Zelandijos gelžke- 

f liai.
Naujos Zelandijos gelžke- 

iai, kurie pridera valstijai, 
neša jai didelį pelnų.

Paskutiniuoju metu pel
nyta net šeši milijonai dole
riu suvirš. c

Socijalistai Italijos parla
mente.

Rymas.—Socijalistų frak
cija Italijos parlamente, su
sidedanti iš 80 atstovų, nu
tarė nedaryti jokių taikos 
derybų su valdžia, bet veik
ai priešingoj linkmėj. .

Kodėl žmones badauja?
nglija kas metai išlei

džia 400,000,000 dolerių 
ant savo laivyno užlaikymo, 
tuomet 10 milijonų angių 
neturi užtektinai ko paval
gyti.

Tai, mat, kokia teisybė 
ant svieto ?

Italijos išeiviams ruošia 
mokyklas.

Kadangi į Suv. Valstijas 
manoma neįsileisti tų visų 
ateivių, kurie nemoka skai
tyt ir rašyt — tai Italijos 
valdžia įnešė parlamentan, 
kad būtų įsteigtos specija- 
liškos mokyklos dėl tų, kurie 
mano apleisti savo tėvynę.

Nelaime kasykloje.
Rybnik' (Silezija). Šešio

lika kalnakasių žuvo vieno
je iš vietinių kasyklų, kuo
met užsidegė gazai ir dalis 
kasyklos užsiliepsnojo. Vie
tai žuvo nuo gazų, kiti nuo 
ugnies.

Tarpe žuvusių kalnakasių 
daugiausia yra lenkų.

Olandijos jaunimas.
Olandijos jaunimo draugijos 
gana sparčiai auga. Josna 
jau pridera keli tūkstančiai 
narių. Neseniai jaunimo 
draugijos turėjo savo suva
žiavimų Amsterdame.

Olandijos jaunimas dau
giausia simpatizuoja socija
listų partijai.
Didžiausias triukšmas Aus

trijos parlamente.
Vienna 10 d. gruodžio. — 

Baisiausias triukšmas kilo 
Austrijos parlamente, kuo
met atstovai diskusavo apie 
Galicijos rinkimų reformų. 
Susipešė lenkai su rusinais. 
Atstovai laužė stalus ir mė
tėsi kėdėmis.

Dovana gavo tas, kuriam 
nereikėjo gauti.

Christiania 10 d. gruodžio. 
—Nobelio dovanų, $40,000, 
už taikos idėjos skelbimų 
šiais metais gavo Suv. Vals
tijų senatorius Elihu Root.

* O už ką? Neva už tai, 
kad taikė japonus su ameri
kiečiais, ramino. Cuba ir Fi
lipinus.

Tikri juokai. Nobelio do
vanų gavo tas, kuris princi
pe pripažįsta karę! Kvaila 
buržuazinė komedija, kuri 
Rootui atgabeno į kišenių 
$40,000.

šnipų suėmimai.
Šiomis dienomis Šveicari

jos valdžia pagavo savo že
mėj Franci jos šnipus; pas
kui pasirodė, kad tai buvo 
visas šnipų susijungimas, 
kaip ir draugija. Tie šnipą: 
“darbavosi” Šveicarijoj, Vo
kietijoj, Austrijoj ir kitur.’

E. Pankhurstienė jau 
Paryžiuj.

Anglijos .sufragisčių va
dovė, ponia Pankhurstienė, 
j^iu paleista iš kalėjimo. Ji 
tuojaus išvažiavo, neva sek- 
retnai, į Paryžių. Iš prie
žasties badavimo jaučiasi e- 
santi labai nesveika, vienok, 
kaip pasveiks, vėl žada grįž
ti Anglijon.

Iš Paryžiaus Pankhurstie
nė siunčia padėkavonę Ame
rikos moterims už taip gra
žų jos priėmimų.
Reikalauja Vokietijos kanc

lerio prasišalinimo.
Kaip jau rašėme “Laisvė

je”, Vokietijoj vėl didelis su
bruzdimas. Priežastis su
bruzdimo — bjaurus karių- 
menės aficierų elgimasis su 
ramiais Alzacijos gyvento
jais.

Socijalistai reikalauja par
lamente pasitraukimo iš vie
tos Vokietijos kanclerio 
Bethmann-Hollwego, nes 
jam didžiuma parlamento 
išreiškė neužsitikėjimų. Ta
sai gi nepasitraukia., Sako: 
“kas man parlamentas, jei
gu mane karalius myli”.

8 d. gruodžio Berlyne ir 
kituose Vokietijos didmies
čiuose atsibuvo 17 protesto 
mitingų, kuriuose socijalis
tai davė vėjo militarizmui. 
Visur žmonės priėmė rezo
liucijas prieš “kariškų anar
chijų”, kuri taip įsigalėjusi 
Vokietijoj.

Socijalistams betgi pavy
ko priversti valdžių teisti 
karišku teismu vyriausių 
kaltininkų ramių žmonių 
mušimo aficierų Forsterį.
Praneša apie pasibaigimų 

Dublino streiko.
Londonas 10 d. gruodžio. 

Pranešama, jog įvyko kom
promisas tarpe streikuojan
čių transporto darbininkų 
ir bosų. Ryt dienų, sako, 
jau prasidėsiąs uosto dar
bas, kuris buvo paralyžiuo
tas nuo rugpjūčio mėnesio.

Nekurtos Anglijos unijos 
šnairuoja į Dublino streikų, 
kadangi ten apsireiškia 
maištiška sindikalizmo dva
sia.

Taip, kaip ir Rusijoj.
Ligišiol įvažiuojant Airi- 

jon, pasažierų bagažas veik 
ir nebuvo reviduojamas. 
Dabar gi, norint papulti Ai
ri j on, reikia būtinai susi
laukti kuodidžiausios kra
tos. Vis mat jieškoma gink
lų.

Airijos muitinių valdinin
kai pasirodė neblogesniais 
krėtikais, kaip kad jų drau
gai Rusijoje.
Pakars septynis sukilėlius.

Pavergtos per japonus 
tautos nenurimsta. Apie 
bruzdėjimų tarpe korėjiečių 
jau seniai žinoma. Dabar te
legramos trumpai praneša 
apie kokius tai bruzdėjimus 
ant Farmozos salos.

šeši žmonės nuteista pa
karti, o 131 nuteista kalėji- 
mah, išviso net ant 838 me
tų.

Paminklas bulvėms.
Offenberge; Vokietijoje, 

tūlas privatįškas labdarys 
pastatė paminklų bulvėms.- 
Centrališkų paminklo vietų 
užima figūra F. Drake, ku
ris pirmas atgabeno Euro
pon bulves.
Paryžiaus socijalistai dirba 

išsijuosę.
Paryžiaus socijalistai nu

tarė pritrauki prie savo par
tijos kuodaugiausia narių.*

LIETUVA
“Šiaulių žodis” išeis.

Jau kelis sykius minėjome 
“Laisvėje” apie naujų laik
raštį “Šiaulių Žodį”, kuris 
turėjo pasirodyti šj rudenį.

Vienok įvykusi kliūtis. 
Dar vasarų buvo paduota 
naujas redaktorius tvirtint. 
Valdžia naujo redaktoriaus 
nepatvirtino. Taigi, “Šiau
lių Žodis”, turbūt, išeis kiek 
vėliau.
Peikia Rygos inteligentus.
“Vilnis” rašo:
“Reakcija atitolino mūsų 

inteligentus nuo visuomenės 
gyvenimo. Kas pasigriebė 
tikybos, kas lyties klausimo, 
o kas taip sau be jokio klau
simo pasiliko. Toliau nuo 
gyvenimo, toliau nuo politi
kos — toks buvo šauksmas 
Rygos inteligentų”.

Rygos studentai turi savo 
draugijėlę “Viltį”. Tie stu
dentai nieko daugiau nevei
kia, kaip tik į metus vienų 
savo vakarų parengia.

Tiesų turi “Vilnis”. Kada 
papūtė tas žiaurusis žiemos 
vėjas, daugelis mūsų inteli
gentų pasidarė tylesni už 
vandenėlį, žemesni už žole- 
lę.

Mirė draugė-socijalistė.
Rygoje mirė darbšti ir 

veikli lietuvė socijalistė Ele
na Masilionytė.

Ja palydėjo į kapus tūks
tančiai darbininkų. Policija 
nuplėšė revoliuci joniškus 
parašus nuo kaspinų ir kelis 
žmones areštavo.

Lai bus jai lengva Latvi
jos žemelė!
Smarkus straipsnis prieš 

tautos namus.
Draugas V. Kapsukas ra

šo rimta ir smarkų straipsnį 
“Vilnyje” prieš tautos na
mus. “Vilnies” redakcija 
sako, kad darbininkų kultū
ros siekiniai yra skirtingi 
nuo siekinių lietuvių buržu
azijos.

Tai pirmas dar tokis 
straipsnis laikrašty, kuris 
skiriamas Lietuvos darbi
ninkams.
Džiakonas Jarulaitis pralo

šė bylą su “Rygos 
Naujienoms”.

Buvęs Plungės, o dabar 
Viekšnių džiakonas Jarulai
tis buvo užvedęs bylų prieš 
“Rygos Naujienas”, kam šis 
laikraštis išdrįso rašyti, jog 
jisai, Jarulaitis, surinkęs ge
rų pinigų krūva Plungės baž 
nyčiai statyti, jos nepasta
tė, o išsikėlė kitur. Plungiš
kiai per dešimtį metų dėję 
ant bažnyčios, keikė savo 
klebonų.

Jerulaičio advokatas sakė 
teisme, jog tai ištikimas val
džios žmogus, vienok teisme 
Jarulaitis pralošė.

Panašiai, kaip Plungėje 
kun. Jarulaitis, elgiasi ir 
Kuliuose. Tenais irgi su
rinko daugybę pinigų, o baž
nyčios dėlto nepastatė.

Užtat dvarus pirkti minė
tam kunigui labai sekasi.

Teisme paeiškėjo, kad Ja
rulaitis yra didelis gešeft- 
macheris, perka dvarus, biz
nieriau ja ir tt.

Nepavyko ponui džiako- 
nui paskandyt “Rygos Nau
jienas”. Teismas pripaži
no, jog korespondencija 
.prieš jį galima buvo talpint.

Lietuvių pramonininkų 
bendrovė.

Kaune, kaip rašo “Viltis”, 
tveriasi lietuvių pramoni
ninkų bendrovė. Pirmuoju 
tos bendroves tikslu bus iš

RUSIJA
“Močiutei” nepavyko pa

bėgti iš Sibiro.
St. Peterburgas, 10 gruo

džio. Katerina Breškovskie- 
nė, kuria paprastai vadina 
močiute Rusijos revoliuci
jos, mėgino pabėgti iš savo 
ištrėmimo Sibire. Ji yra iš
tremta ant viso amžiaus į 
Irkutsko gubernijų.

Senelė Breškovskienė da
lyvauja revoliucijos judėji
me jau daugelį dešimtme
čiu.

Pebėgimas nepavyko. Jų 
suareštavo ant garlaivio, 
kuomet ji leidosi žemyn upe 
Lena. Suareštuota dar šeši 
žmor ės.

Kalėjime buvo geriau.
j Kijevas, 7 d. gruodžio. Ka

lėjime buvo dėl žydelio Bei- 
lio geriau, negu ant laisvės. 
Jisai kiekviena valandų lau
kia pasikėsinimo ant savo 
gyvybės iš juodašimčių pu- 
sėQ.

Valdžia dar vis nenori at
sisakyti nuo surengimo ant
ro teismo.
Pardavinėja savo dukteris.

Pas Rusijos baškirus visai 
ne naujiena parduoti savo 
jaunas dukteris vyrams.

Trįs baškirai Fermio gu
bernijos, pardavusieji savo 
dukteris, patupdyti į kalėji
mų ant šešių mėnesių kiek
vienas.

Caro valdžios pelnas.
“Vilnis” rašo:

Finansų ministeris, duoda
mas pernai apyskaita, ne
pakentė nepasigyręs: girdi 
450 milijonų atsargos kapi
talo !

Įdomu patirti, iš ko tie 
milijonai susidėję. Atsklei
dę ministerio raštų, męs 
randame tenai: per penke
rius metus (1908—1912) su
siskolinta 339J mil. rublių; 
tuo pačiu laiku išsilyginta 
251,1 mil. rublių. Taigi sko
los pasilikę* 87,4 mil. rublių. 
Va pirmas “atsargos” kapi
talo šaltinis!

Toliau. Imsime degtinę. 
Jos kibiras seniau mokėjoj 
rub. 6 kap., dabar jau 8 r. 
48 k. — vadinasi 42 kapei
kom brangiau. Išviso jos 
parduota per penkerius me
tus 440į mil. kibirų. Pelno, 
vadinasi, būta 185 mil. rub
lių. Va ir antras “atsargos 
kapitalo” šaltinis!

Tretysis šaltinis — gele
žinkeliai. Per ketverius 
(1908—1911) metus jie davę 
53 mil. rublių “gryno pel
no”, jeigu tiktai neskaityti 
išmokėtosios dalies ir pro
centų už 2. j paskolos milijar
do. 1912 metais, duokim, 
tiek buvo pelno, kiek 1911, t. 
y. 105 mil. rublių. Tat visų 
penkerių metų “pelno” męs 
turėsime 158 mil. rublių.

Suvedę visų trijų šaltinių 
pelnų, męs gausime: 430,4 
mil. rublių. Graži suma! Ir 
mokėk tu man jų taip suran
kioti: kur pasiskolinti, kur 
degtinę pabranginti, o kur 
tiktai procentų su skolomis 
neskaityti.

žiaurus elgimasis.
Maskva. Šiomis dienomis 

visi rusų laikraščiai pilni 
aprašymų prietikių rusų di
plomato Petrovo. Jį žanda
rai ir konduktoriai sumušė 
stotyje Klin ir, apskelbę be
pročiu, nugabeno į beprot
namį. Ten jis tapo išekzami- 
nuotas ir paliudsuotas. Spa- 
lininkai įteikė apie tai Dū
mai paklausimų.

■v, L >

naudojimas Lietuvos miškų 
ir kitų gamtos turtų.

Bendrovėn žada įsirašyti 
ir kaip kurie Amerikos lietu- I 
viai kapitalistai. f

Bendrovė žada nusipirkti 
telis garlaivius vežioti savo 
) reketas Nemunu ir kitomis 
Lietuvos upėmis. . I

z Išeis “Vairas”. į
Po naujų metų pasirodys 

tautiškai klerikališkas laik
raštis “Vairas”, kurį leis pp. 
Smetona ir M. Yčas. 1

Ponas Yčas, bekeliauda
mas po Ameriką, surinko 
tam laikraščiui leisti gana 
daug šėrininkų.

Iš latvių gyvenimo. .
“L. Žinios” rašo:
Paskutiniais laikais kas

kart daugiau siunčiama Kur 
šan rusų at$vių. Pirma už
siimdavo tuom Mintaujos 
valsčiaus bankas, dabar da
ranti tą patį iždo žemių val
dyba. 1911 m. žemės tvar
komoji komisija išdalijo 6 
iždo dvarus rusų ateiviams. 
Dabar svarstant departa
mentui spalių 16 d., valstijos 
iždo sąmatą, Livžemės at
stovai pasiskundė, kad dali
nimas svetimiems ateiviams 
dvarų Kurše yra neteisin
gas. Departamento gi di
rektorius jiems paaiškino, 
kad latviai gali kraustytis į 
Vologdos arba į vidurinės 
Rusijos gubernijas, kame, 
kaipo pavyzdingi ūkininkai, 
būsią labai pageidaujami.

Teatras Panevėžy.
Panevėžyje, 10 d. lapk. bus 

naujo gerbiamojo dvarinin
ko, Stanislovo Montvilo lėšo- ? 
mis suruošto teatro iškil
mingas atidarymas. Teat- 9 i 
ras, kaip, jau rašėme, skiria- * 
mas visų tautų naudąį. A- 
tidarymo dieną bus vaidina
ma keturiomis kalbomis^ 
lenkų, lietuvių, rusų ir žy- J 
dų. Visi vaidinimai — tai 
vienaveiksmiai veikalėliai. 
Nuo svečių tą dieną nebus 
jokių mokesčių reikalauja
ma.

Tegyvuoja 'toks gausus 
kultūros steigėjas! Reikia 
tikėtis, kad panevėžiečiai 
mokės, kaip reikiant pa
gerbti tokį savo labdarį.

Leipalingis.
Bažnytkiemis visai ma- 

žas. Žmonės gyvena dau
giausia sodžiuose. Žemė 
bloga, daugiausia smėlis. 
Tamsumas, prietarai po se
novei viešpatauja. Užklausk 
ko: kokius laikraščius jūsų 
apielinkėje daugiausia skai
to, tai ir atsako: “męs dau
giausia imam mūsų prabas- 
čiaus drukarnės gazietą”. 
Nors čia yra smarki agitaci- ... 
ja prteš pirmeivių laikraš- ‘ 
čius, bet ir. jų keletas egz. 
atsilanko. < I

Čia yra “Žiburio”Ir “Blai
vybės” draugijų nariai; — 
nieko neveikia — snaudžia. 
Teatrų, vakarų ir Šiaip ko
kių pasilinksminimų nepa- 
jiegia parengti. Užtaigi gir- 
tuoklybė pilname žydėjime. 
Dar yra ir “Liaudies namai” 
ir krautuvė įtaisyta kartu:' 
Krautuvę žmonės vadina 
“kunigų kromas.” Iškaba 
vien su rusišku parašu “Ta- 
bačnaja lavočka”.

Išeivybė ‘ Amerikon neap- . 
sakomai išsiplėtojus. Liko 
tik vienos merginos ir se
niai.

Nauja draugija.
Palangos lietuviai padavė 

užtvirtinti muzikos, dainų ir j 
teatro draugiją vardu “Ban
ga”. Steigėjais pasirašė Lu- i 
kaitis, Baltmiškis ir OkulL J 
čas. Įstatai nurašyti nuo 
kauniškės “Dainys”.



SPAUDOS BALSAI
Naujas lietuvių darbininkų 

laikraštis “Vilnis.”
Tik ką gavome pirmą nu

merį naujo lietuvių darbi-
# ninku laikraščio “Vilnis”. 

Laikraštis daro gerą įspūdį.
Formatas, maž-daug, kaip 

“Laisvės.” Eina iš Rygos 
kas savaitė. Laikrašty tel-

• pa sekanti straipsniai:
1) “Draugams.” “Ištroš- 

kome darbininkų laikraščio, 
kaip oro ir išalkom jo, kaip 
duonos. Bet savaime jis ne
ateis. Neduos jo nei mūsų 
inteligentai. Vieni jų sėdi 
kalėjimuose, kiti ištrempi, o 
treti visai pasitraukė nuo 
darbo. Ir tesame męs vieni 
darbininkai. Męs patįs sau 
vadovai ir kareiviai ir mūsų 
laikraščio ateitis mūsų pa
čių rankose. Buržuazijos 
•spauda, dargi pati pažan
gioji, negali mus pakakinti. 
Dėlko? Ji nerašo apie mū- 
sų sunkų gyvenimą, ji neaiš
kina mūsų klesos reikalų, ji 
nemoko mus kovoti dėl savo 
buities”...

2) Rimvydo—“Kas yra?”
3) Mūsų kultūros darbas.
4) Lietuvių darbininkų 

spauda.
5) Paroda ir demokratai.
6) Kas bylą pradėjo? (a- 

pie Beilio bylą).
7) Iš užsienio.
8) Dūmos darbai.
9) Visuomenės chronika. 

. 10) Rygos chronika.
11) Statistikos krislai.
12) Draudimo klausimai.
13) Darbininkų gyveni

mas.
Pirmame “Vilnies” N-ry 

telpa ir V. Kapsuko feljeto
nas apie “tautos” namus. 
Tame feljetone V. Kapsukas 
išreiškia, maž-daug, tas pa
čias nuomones, ką ir savo 
pagarsėjusiame straipsny 
“Pirmyn”. Tiek tik, kad pri
duria dar kelis palyginimus 
su latvių “tautos” namais. 
Galima ir nesutikti su drg. 
Kapsuko vienu-kitu išve
džiojimu, bet kas yra labai 
puiku, tai tas, jog nors vieną 
kartą per kelis paskutinius 
metus garsiai pratartas žo
dis, jog socijalistai ir pirm
eiviai, tai ne vieno kelmo 
žmonės, jog jų pažiūros į 

. kujtūrą griežtai skiriasi. Pa
staraisiais metais tūli lietu
vių socijalistai taip daug 
priprato kalbėti apie bend- 

-rus reikalus, jog visiškai už
miršo apie savo, darbininkų 
klesos, reikalus.

I miesto drabininkų 24,421, 
tarnų — 17,103. Tarpe tų 
surasta amatninkų: 3,647 
siuvę j ti, 1,748 stalioriai, 
1,636 prasti siuvėjai ir 1,266 
andarokų (sijonų) siuvėjai.

Pribuvę ateiviai rugsėjo 
mėnesį pasidalino į valsti
jas sekančiai: New York 
40,535, Pennsylvania 22,646, 
Illinois 12,135, Massachu
setts 9,949, Ohio 7,768, New 
jersey 6,531, Michigan 5,265, 
Connecticut 3,983. Kiti išsi
skirstė po įvairias valstijas.

Sulaikyta ateivių dėl pa
tyrimo per rugsėjo mėnesį 
2,337; didesnis skaičius tapo 
visai neįleista.

Per liepos, rugpjūčio ir 
rugsėjo mėnesius tapo įleis
ta į Suvienytas Valstijas 
100,671 svetimžemių ateivių. 
Prasišalino ateivių iš Suvie
nytų Valstijų per rugsėjo 
mėnesį 19,241; per tris mė
nesius, liepos, rugpjūčio ir 
rugsėjo prasišalino 68,917.

Jeigu ateivių pribūtų ly
gus skaičius kiekvieną mė
nesį, kaip per minėtus tris 
mėnesius, tai per metus viso 
pribūtų į Suvienytas Valsti
jas 1,602,684 — tai didžiau
sias skaičius, koks kada 
nors buvo užrašytas šios ša
lies istorijoj.

Buvo skaitoma, jog dau
giausia atvyko į Suvienytas 
Valstijas 1907 metais, nes 
net 1,285,349.

P. Klevelis.

Kunigijos rolė, kaipo 
skebiį.

“Dilgelės” paduotos į teismą
“Dilgėlių” N 25 skaitome: 
“Philadelphijos “senatori

jos” dr. Ign. Stankus padavė 
“Dilgėles” į teismą 20 d. lap
kričio, 1913 m. Skaitytojai 
žino, kad jis seniai tą žadėjo 
padaryti. Turim daug jo 
laišku, kur jis vis statė savo 
reikalavimus, žadėdamas 
patraukti j teismą”. “Dil
gėlės” prašo savo skaityto
jų prisiųsti dokumentus a- 
pie jo gydymą per laiškus ir 
tt. “Dilgėlėms” to reikia, 
kad galėtų pastatyti prieš 
teismo ir teisybės akis savo 
skundiką.

Apie. bylos bėgį praneši
me-“Laisvės” skaitytojams.

Šis-tas apie ateivystę.
Kas sykis vis daugiau at

eivių pribūna į Suvienytas 
Valstijas. Patėmyta, jog 
pietinių italų užvis daugiau
sia pribūna.

Rugsėjo mėnesį pribuvo 
per Amerikos portus 31,804 
pietinių italų. Žydų — 18,- 
141. Lenkų — 14,319. Kro
atų ir slavokų 6,011. Vokie
čių — 8,102. Anglų — 5,679, 

' Šiaurės italų—4,586. Airišių 
— 4,524. Skandinavų — 4,- 
394. Rusų — 3,963. Ruthe- 
nų — 3,578 ir dar daug pri
buvo, kurie nesužinota ko
kių tautų: sakoma jie susi
deda iš 27 tautų.

Viso pribuvo per rugsėjo' 
mėnesį 136,242. Rugsėjo 
menesĮ pribuvo ateivjų dau
giau ant 10,067, negu pereitą 
mėnesį.

Padalinus pagal ateivių 
užsiėmimą, rugsėjo mėnesio 
surašąs parodo sekančiai: 
ūkės (k ’G ninku -r 30,345,

Seniaus kunigai rūpinda
vos tiktai bažnyčia ir pote
riais, bet dabar to jau nebe
užtenka. Kur tik iškįla 
streikas, — darbininkų ko
va su kapitalu — kur eina 
kalba apie darbininkų orga
nizavimą ir jų švietimą, ten 
tuojau pasirodo ir kunigai. 
Ir, rasi, ne vienam gema 
klausimas: ko jie ten Įieško 
ir ko nori? Juk jų idealas 
le čia. ant žemės, bet ten už 
lebesų. O gal jau daugiau 
lepori varyti gešefto dan
giškais dalykais, gal jiems 
uagailo tų prispaustųjų ir 
ir todėl eina jiems pagelbėti 
oj sunkioj gyvenimo kovoj? 

Gyvenimo nuotikiai mums 
tai paaiškins.

Skaitytojui jau žinoma, 
kad Dubline nuo seniai te
besitęsia milžiniškas strei
kas. Pirm streiko ten nebu
vo tvirtų darbininkiškų or
ganizacijų, taigi darbinin
kai nebuvo surišti tąja vie
nybės idėja, kuri yra suri
šus kitų šalių darbininkus. 
Tiktai iškilus tam milžiniš
kam streikui, prasidėjo tik
ras darbininkų organizavi- 
no darbas. ,Iš pradžios ka- 
oitalistai manė, kad užteks 
)olicisto lazdos išardymui 
darbininkų vienybės ir jų 
jaunutės organizacijos. Bet 
toji . jų viltis neišsipildė. 
Streikas dar labiau užsi
liepsnojo. Streikieriams at
ėjo pagelbon visų šalių dar
bininkai. Labiausia rūpi
nosi savo streikuojančių 
brolių likimu Anglijos dar
bininkai. Jie nusiuntė į 
Dubliną 5 didelius garlai
vius maisto ir rengiasi dau
giau siųsti. Pagalios, kad 
oalengvinti streikierių sun
kų padėjimą, sumanė paim
ti pas save jų mažus vaiku
čius, kad tokiu būdu apsau
goti juos nuo bado, kad pa
dėti laimėti streiką. Dubli
no streikieriai mielai ant to 
nutiko, nes suprato, jog tas 
prigelbės vesti pradėtą ko
vą už geresnį duonos kąsnį. 
Kada jau streikieriai pradė
jo siųsti savo mažiulėlius į 
Angliją, tada ant stočių pa
sirodė gaujos policistų ir ku
nigų. Ko negalėjo atlikti 
oolicisto buožė — tai atliko 
kunigai. . Jie visomis pajie- 
gomis stengėsi prikalbinti 
motinas, kad jos neleistų sa
vo mažiulėlius pas protesto- 
nus darbininkus, nes, girdi, 
ten būsią skiepi j ama“pago- 
niška” mintis jaunučių sie
lose. Ačiū kunigų pastan
gai, daugelis kūdikių buvo 
sulaikyta.

Kogi jie ten lindo, kogi 
jie norėjo? Ar jiems rūpė
jo streikierių sunkus padėji
mas, gal norėjo jiems prigėl-

bėti? Oi, ne ! Jie nei viena
me streike neprisidėjo prie 
sušelpimo streikierių, jie 
neaprūpino tų badaujančių 
kūdikių. Jiems tik norėjosi 
prigelbėti kapitalistams su
ardyti streiką, įstumti dar
bininkus į seną jungą, kurį 
jie nešė pirmiau.

Bet ar tik Dublino kunigai 
eina išvien su kapitalistais? 
Ne. Tas pastebina visur. 
Kur tik iškįla streikas, ten 
kunigai tuoj aus pradeda 
plūsti per savo pamokslus, 
išvadindami streikierius be
dieviais, maištininkais ir tt. 
Kada jų pamokslai negelbs
ti, tuomet griebiasi kitokio 
įrankio, pradeda faktiškai 
kišties į darbininkų organi
zacijas ir jų vedamą kovą.

Neseniai buvo laikraš
čiuose aprašytas Amerikos 
Darbo Federacijos kongre
sas. Ten irgi matome daly
vaujant kunigus. Supranta
ma, jie dalyvavo ne dėl to, 
kad aptarti, kaip darbinin
kai turi organizuotis ir ko
voti, bet kad uždėti ant ma
žiau protaujančių darbinin
kų juodą apinasrį... Tą ga
lima aiškiai suprasti iš vys
kupo Karolo kalbos. “Uni
jos”, sakė jis, “privalo eiti 
ranka rankon su bažnyčia. 
Katalikų bažnyčia yra 
smarkiausis socijalizmo 
priešas ir visada kovos prieš 
socijalistų filozofiją”. To
liau buvo bandoma įkalbėti, 
kad A. D. F. turi eiti tuo ke
liu, kuriuo eina Vokietijos 
krikščioniškos “gevarkšaf- 
tos”, kurios, kaip męs žino
me, atsižymi streiklaužiavi- 
mu. - Betgi didžiuma dele
gatų nutarė, kad unijoj ne
gali būti vietos poteriams, 
nes unija yra tam tikra ko
vos organizacija.

Darbininkai turėtų su
prasti, kad kunigai buvo ir 
yra palaikytojai "kapitalis
tiškos tvarkos, kurioj žydi 
tikra priespauda ir išnaudo
jimas, todėl jiems negali bū
ti vietos darbininkiškose or
ganizacijose. Tegul jie sau 
prekiauja bažnyčiose! Dar
bininkai gali pasitikėti tik
tai savo spėkoms, o ne tam
sos apaštalams.

Barabošius.

biau apsireiškia soči j alinis 
aštrumas mūsų (aikrastijoje 
ir ant pagrindų

Kadangi semiant žinias a- 
pie mūsų visuomenės gyve
nimą iš tų šaltinių, nevisada 
galima pažinti dalykų stovį, 
nes kiekviena pusė stengiasi 
vien tik save pagirti, o kitą 
pažeminti;

Kadangi visas tas soči j ali
nis aštrumas skaudžiai atsi
liepia ant mūsų jauno ir silp
no kultūriškojo darbo tarpe 
lietuvių; ir —
Kad visą tą aštrumą prašali
nus nors tarpe vietinės di
delės Brooklyno lietuvių ko- 
lionijos, duodant progą žmo
nėms pažinti dalykų stovį vi
sapusiškai, t. y., supažindin
ti visuomenę, su socijalistų ir 
tautininkų principijaliniai 
skirtingomis idėjomis ;tad—

Brooklyno lietuviškų 
draugijų sąjunga, suside
danti iš 22 įvairių organiza
cijų, savo laikytoje konfe7 
rencijoje, 23 lapk. 1913 m., 
nutarė rengti viešus deba
tus, suteikiant progą lygiam 
skaitliui socijalistų ir tauti
ninkų dalyvauti tuose deba
tuose; ir —

Šiuomi kviečiame žmones, 
gerai žinančius socijalizmą 
ir tautizmą, imti dalyvavi
mą tuose ' viešuose debatuo
se.

Tema ir metodą bus pa
skirta ir išdirbta drauge su 
atsišaukusiais abiejų pusių 
debatoriais.

Šis atsišaukimas yra pa
siųstas: “Vien. Liet.”, “Lie
tuvai”, “Katalikui”, “Tėvy
nei”, “Kovai”, “Laisvei”, 
“Keleiviui” ir “Pirmyn”.

Brooklyno Lietuvių Drau
gysčių Sąjungos konferenci
jos įgaliotiniai:

K. Liutkus 
M. A. Liberis

K. Sabanas.
P. S. Debatoriai, malo

nėkit atsišaukti lig 25 d. 
gruodžio, 1913 m. šiuo adre
su:

M. Liberis, 81 Grand St.
Brooklyn, N. Y.

Margos mintjs apie

l.nWhrjhirW*

St. Strazdas.

Aspazija — latvių literatūros 
žvaigžde. lietuviško

Brooklyno visuomene 
kviečia socijalistus 
ir tautiečius į vie

šus debatus.
Tai nebenaujiena, kad pa

staruoju laiku santikiai tar
pe taip vadinamų pirmeivių 
ir socijalistų labai pablogė
jo. Užtat labai pasigerino 
santikiai tarpe taip vadina
mų pirmeivių ir kunigų. Šie
ji, bendromis spėkomis, ata
kuoja socijalistus.

Amžinas, bejiegis zurzėji- 
tmas prieš socijalistus, cha- 
rachterizuoja taip vadinamą 
pirmeivišką laikraštiją ir 
tos dalies visuomenės vado
vų taktiką draugijose ir ant 
pagrindų. Graborius Liut- 
kauskas, ultra-nacionalistas 
Balutis ir socijalistų renega
tas Sirvydas su kompanija 
veda-mūsų tautininkus vie-' 
nybėn su klebonija.

Ne reališkas švietimo bei 
kultūros platinimo darbas 
jiems rūpi, bet begėdiškas 
šmeižimas socijalistų. To
kios bent nuomonės prisilai
ko apie tautininkų lyderių 
veikimą visi laisviečiai ir di
delė dauguma socijalistų.

Vienok platesniajai visuo
menei daug kas tuose gin
čuose tautininkų su socija- 
listais' neaišku. Daugelis 
žmonių dar svyruoja tarpe 
abiejų sriovių.

Kad visuomenei paaiškėtų 
dalykai, kuriais ji įdomauja, 
kurie jai rūpi — reikia tai
syti diskusijas, kaip galint 
platesnes, kviečiant josna 
kompetentiškus abiejų srio
vių atstovus.

Todėl, mūsų nuomhoe, ir 
galima džiaugties iš nutari
mo Brooklyno draugijų są
jungos suruošti viešus de
batus.

Čionais paduodu skaityto
jams rezoliuciją 22 draugijų 
delegatų:

“Kadangi santikiams tarp 
socijalistų ir tautiečių ei
nant blogyn, vis labiau ir la-

Jeigu Amerikos Darbo 
Federacija, kurion priguli 2 
milijonai narių,pradės kryp
ti linkui socijalizmo — tuo
met katalikai įkurs skebines 
unijas.

Taip pagrąsino vienas ka
talikų vyskupas laike pasku
tinio suvažiavimo.

* * *

Denver, Colo., miesto ta
ryba paskyrė komisiją, kuri 
turės rūpinties įgyti miesta- 
vas anglių kasyklas.

Tai žingsnis prie socijaliz
mo. * $ *

Suvienytų Valstijų darbo 
statistikos biuras praneša, 
kad nuo 1907 metų algos 
unijinių darbininkų pakilo 
ant 12 procentų.

Na, o per tą patį laiką 
maistas pabrango ant 31 
procento.

Aprokuokite 
algos ar puola?

* *
Bostoniečiai 

auksine širdžia. 
sis majoras aplankė tą vietą, 
kur sudegė 26 žmonės, tai 
jis apsiverkė, o jo širdis iš 
didelio susigraudinimp vos 
ne plyšo ir nabagėlis susir
go.

Ar ne perbrangiai “čeži
na” ponas majoras už paro
dymą savo gailingos šir
dies ?

Veikiausia, jeigu būtų žu
vę kokia 10 žmonių, tai ma
joras nebūtų parodęs savo 
gailios širdies. O jeigu tik 
penki, tai nei lapė nebūtų 
lojusi.

Gerą turi majorą bosto
niečiai !

* * *

Pas latvių poetą Rainį yra 
puikios eilutės. Štai jos: 
“bagotas jis, bet minkštašir
dis ; vargulio raudą vos iš
girdęs, tuoj į kišenių ranką 
bruka ir išsitraukia greit... 
šnypštuką”.

Visai tiktų Bostono grau
dingam majorui.

Čiru—Viru.
■ * • ' ' U...

dabar, kįla

*
turi majorą 
Kada gera-

(Pabaiga.)
Pradeda artinties didžioji revoliucijos 

audra. Pirmieji požeminio dundesio aidai 
jau girdimi... Atgyja ir Aspazija. 1904 m. 
pasirodo nauja penkių veiksmų drama: “Si
dabrinė aule”; kiek vėliau keturi vaizdeliai 
po bendru antgalviu — “Šviesus sapnai.” 
Čia ir vėl pasirodo anų dienų Elzos titaniz- 
mo dvasia... Gūna jau nemiršta ramiai, 
kaip raudulė Auksutė; ne — joje atgimus 
dar aiškesnėse varsose senoji protesto dva
sia! Gūną veda demoninga keršto spėka 
prieš esantį netikumą ir neužgesinama mei
lė link kentėtojų. Čia Aspazija lygir prisi
iria arčiau mūsų. Bet...

Juodoji re’akcijos banga nuskalavo į 
.mirties valstiją daugelį geresniųjų tautos ir 
ateities žiedų. Tėviškės laukuose skrajojo 
šlykštus naktiniai paukščiai... Juodoji spė
ka giedojo savo pergalės himną... Toji juo
doji reakcija aptemdė ir Elzos auksines sva
jones, dargi atstumdama ją toli nuo gimti
nių klonių... ten, kur amžinai balnoja sniegu 
apdengtos Alpų viršūnės. Ji pasijunta esan
ti viena. Vienok ji nepuola nusiminiman! 
Nors žemiškoji gale suvilgė jos fantazijos 
sparnus savo aukų syvais, — bet ji dar su di
desniu spartumu siekiasi — linkui saulės! 
“Kur nors ten, tolimoje mėlynėje! Tiktai j 
priekį!”

Aišku, nors daug Aspazija pergyveno, 
bet savo demokratiškųjų idealų ji nepame
tė! Ji matė latvių tautos lengvaširdžius. 
garbės jieškotojus ir lytiškojo kulto garbin
tojus paskęstant nešvariausian dekadentiz- 
mo purvynan, ji girdėjo tulus protesto bal
sus ir iš pačios liaudies lūpų už bendradar
biavimą į nūn virtusį gatvinį lapą — “Gim
tinės Žinnešį”, bet ji nevirto demokratijos 
idealų pardavine! Ji paklausė tautos balso. 
Užtai.latvių tauta ir jai parodė savo pasiti
kėjimą 25 metiniame jos raštiškojo darba
vimosi jubilėjuje 1913 m. Iš visur ir visi, 
išskyrus latvių juodašimčius ir jų vadovą 
Veinbergį, sudėjo linkėjimus savo nenuoal- 
siai kariautojai ir dailininkei.

“Tiktai į priekį!” — teskamba jis ir lie
tuvės moters ir motinos ausyse. Darbas, 
darbas ir pasitikėjimas į ateitį ir savo spė
kas tebūna jos devizas!

Neperpraskite: neproteguoju aš lietu
vei likti Aspazija. Ne, ne! ne karžygių 
kultas man apeina. Mano tikslas — nuro
dyti, duoti jai pavyzdį. Męs, lietuviai, ne
turime savo Aspazijų, bet męs turime mi
nias atstumtųjų draugijos podukrų — dar
bininkių, kurios jieško ir turi teisę jieškoti 
naujų kelių, kurios geidžia ir turi teisę prie 
geresnio, tobulesnio gyvenimo.* Todėl kiek
vieno užduotis — nurodyti tuos kelius, im
ti tuos pavyzdžius kadir iš vienučių, nes, 
galų-gale, ir pati draugija juk susidaro iš 
tų atskirų vienučių. — “Tik į priekį!”

Raportas apie Wilsoniutes 
vestuves.
(Feljetonas.)

.Pirma tylėjau, nes aš pats nežinojau, 
kaip man pavyks. Bet dabar, kada mano 
sumanymas kuopuikiausiai pavyko, tad tu
riu už garbę pranešti apie tai lietuvių vi
suomenei.

Suprasdamas gerai anglišką kalbą, 
skaitau devynius laikraščius. Ar aštuoni 
mėnesiai atgal išskaičiau, kad Jessie Wil- 
soniutė, prezidento antroji duktė, išteka. 
Tiesą pasakius, maniau, kad ji apie šias 
šventas Kalėdas ir kūdikėlio susilauks. Bet 
kaip aš nustebau, kada dažinojau, jog ji 
išteka 25 lapkričio, 191Š m. Rodos, skaitau 
laikraščius kas dieną, o vienok ėmiau ir 
pražiopsojau, jog apie Wilsoniutę vis dar 
buvo rašoma per tuos ištisus aštuonius mė
nesius. Tas ir gerai. Aš ir pirma norėjau 
būti ant jos vestuvių, , bet nežinojau, kaip 
ten patekti. Taigi, per tuos aštuonius mė
nesius aš sumislinau vieną dalyką ir ma
niau sau, — kada kita prezidento duktė te
kės, tai jau nėra abejonės, kad aš pateksiu 
ant jos vestuvių. Dabar nereikėjo laukti ki
tų, o buvau ant Jessies vestuvių.

Tikslas to mano užmanymo yra šitokis. 
Esant geru patriotu su lietuviška širdžia ir 
mylintis savo tėvynę nemažiau Balučio, su
maniau tautą pakelti diplomatišku keliu, 
bet ne protestais, kaip kad nekurie mūsų 
tautiečiai daro. Man vis rūpėjo parodyti 
amerikonams, kad mūsų tauta susideda 
ne iš kokių ten turkų - barbamų, bet, anot to

Kareivos, iš teisingų 
Kad mūsų tauta, tai 
nigaikščiais ir karalyste! Na ir 

Kad patekus ant Jessiės. 
užprašymo, aš sumaniau sulošti
ambasadoriaus rolę. Man teliko tik viena 
diena, kad prisirengus prie tos rolės. Pir
miausia nuvažiavau miestan, nusipirkau 
fraką, cilinderį ir kitus mažmožius. Nuė
jau pas barzdaskutį; jis man pritaisė barz
dą ir ūsus, kaip Jono Šliupo, nes aš pra
šiau tokios. Apsivilkau - fraku, cilinderį 
užsidėjau ir žiūriu veidrodin. Nagi, bracia, 
išrodau, kaip kokis ambasadorius bei Lie
tuvos kunigaikštis! Skubinuosi, bijau ne
pasivėlinti. Nepamiršau su savim pasiimti 
ir tautišką tabakerką, ant viršelio kurios 
buvo išgraviruota typiškas lietuvys. Neil
gai teprisiėjo važiuoti iš Bostono į 
shingtoną. Ėjau tiesiog į baltąjį namą. 
Kelneris stovi prie durų ir kiekvieno klau
sia bilieto. Kada aš pasakiau, kad neturiu, 
jis tik papurtė galvą. Tuomet aš padaviau 
vizitną kortelę ir paprašiau perduoti pa
čiam prezidentui. Ant kortelės buvo sekan
tis parašas: John Shliupas, Lithuanian 
Charge d’Affaires. Tuoj ir prezidentas 
pasirodė. Jis man karštai paspaudė ranką 
ir paprašė vidun. Viduryje dairausi į visas 
puses ar nepamatysiu Jessies Wilsoniutes, 
kad įdavus jai tautišką tabakerką, kaipo 
prezentą. Aš žinojau, kad prezentą įda
vus, galima bus ir ant vestuvių patekti, 
nes juk tuomet prezidentui nemalonu būtų 
atsisveikinti su Lietuvos ambasadorium, 
kad neužprašius. Taip juk padarė ir Itali
jos ambasadorius Cussani - Confalionieri, 
Rusijos — Bachmetjevas, Vokietijos —von 
Bernstorf f ir kiti. Nagi, aš jai ir įteikiau 
tabakerką ir net turėjau tokią laimę, jog 
aš jai pabučiavau į ranką, linkėdamas ge
riausios kloties jos ženybiniame gyvenime. 
Ji man širdingai padėkavojo ir išėjo kitan 
kambarin. Bučiuojant jos baltą rankutę, 
maniau, kad apalpsiu iš to džiaugsmo. Tuo
met ji man išrodė Birutė, o Birutė. Ir būk 
tu man tokis panašumas į lietuvišką kuni
gaikštytę! .

Susėdome. Wilsonas pradėjo klausi
nėti:

—Aš pažįstu Joną Šliupą, kaipo auto
rių knygos “Lietuvių Tauta”, kuri parašy
ta angliškoj kalboj, bet iš ten negalėjau su
prasti, kad tai tokia tauta kur gyvuotų?

Tuomet tai aš ir pradėjau aiškinti se
kančiais žodžiais: “Kada Lietuva pateko po 
Rusijos globa, lenkai ir maskoliai taip jau 
buvo užgniaužę lietuvius, kad ten ir lietu
viško šešėlio negalima buvo įžiūrėti. Bet, 
laikui bėgant, aš, Basanavičius ir kiti taip 
sujudome — sukru tome, pradėjome rašyti, 
tautą gaivinti, kad dabar net daėjom iki to, 
jog turime savo ambasadorių Juozą Gabrį 
Paryžiuje, vieną Reichstage Vokietijoje ir 
Yčą su Laukaičiu Rusijoje. O dabar Lietu-, 
va išrinko" mane už ambasadorių į Su
vienytas Valstijas.”

Tuomet tai prezidentas stipriai pa
spaudė mano ranką, sveikindamas mane su 
atgimusia tauta ir patarė man persikelti 
Washingtonan, nes, girdi, čia visų tautų 
ambasadoriai gyvena.

(Pabaiga seka)

Koks meilus, malonus..;
Koks meilus, malonus man būtų likimas, 
Kad kartą su tavim galėčiau gyventi... 
Šiuos žodžius kartoja ne vienas vaikinas, 
Taip-pat ir merginoms sunku.jų išvengti.

Bet kodėl tie žodžiai taip tankiai kartojas? 
Ar jie taip daug laimės žmonijai suteikia? 
Tą aiškiai jau mato šių dienų artojas, 
Bet kad juos prašalint, dar jis neįveikia.

Gan tankiai jaunųjų taip mylis porelės, 
Kad, rodos, nelemta gyvent be viens kito. 
Jų meilė liepsnoja ir linksmos akelės 
Kas kartas, nepaisant, kur jie susitiko.

Jie jaučias laimingi, nors juos vargai spau-
[džia>

Ir neša nelemtą gyvenimo naštą.
Bet audros vis kįla ir širdįs jų griaudžia, 
Pakol juos po platų svietą neišblaško.

Gyvenimo žiaurios juos bangos nešioja, 
Neleisdamos džiaugtis ramiai tarp savųjų 
Be pertrūkio blaško, neikiek neatboja, 
Ir liepia kovoti tarpe svetimųjų.

Tad, broliai ir sesers, į tas-eiles stokim, > « 
Nes nieks už mūsų skriaudas kovoti negali. 
Energiškai, drąsiai su priešais kovokim, 
Lai vergystės pančiai nukrinta į šalį.

• - šidaro Brolis.
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bių sistemos. Sakyk, mama, su bizniškais reika-

LAISVĘ
Linkėtina Tūlas Kaivietis

kas kovoja su toms šuny
bėms? Tik socijalistai.

—Jau apie ką tu, Rožyte, 
nešneki, vis apie socijalistus 
užbaigi.

—Suprantama, nes šian
dien, kaip socijalizmo drau
gai, taip ir priešai, turi apie 
jį kalbėti. Socijalizmas, tai 
žmonių būvio pagerinimas! 
O kas būvio pagerinimo ne
nori?

lais, užėjo mintis paraginti 
lietuvius užsišauti darbi
ninkiškus laikraščius, nes li- 
gišiol cantoniečiai laikraš
čių veik neskaitė. Du vaiki
nai užsisakė “Laisvę” ir 
“Keleivį”, o mergina “Lais
vę”.

Vietinės merginos vertos 
pagyrimo, nes rūpinasi vi
suomeniškais reikalais —net 
daugiau, ne kaip vaikinai.

F. Pinckis.

lei ir ant toliaus darbuotis 
dailės dirvoje.

KORESPONDENCIJOS
—Paaiškink man, Rožyte, 

mažu, tu daugiau išmanai 
apie tai, kaip reikia žiūrėti į 
tą kiaušinių boikotą? Kas 
čia dabar ant svieto dedasi, 
dukrele, aš jau visai neišma
nau, visos bėdos susimaišė! 
Mėsa brangyn, kiaušiniai 
brangyn, randos didyn, visi 
streikuoja. Anądien skai
čiau “Laisvėje”, kadirmi- 
nisterienės pradeda boiko
tuoti kiaušinius. Kas dary
ti?

—Tegul sau, mama, boiko
tuoja, bet visviena tos minis- 
terienės toliau savo nosies 
nemato. Joms tas boikotas, 
tai tik “zobova”, nes ir taip 
ant jų stalų kupina visokių 
gėrybių. Aš gi matau to 
pabrangimo priežastį visai 
kame kitame.

—Tai kame gi, pasakyk!
—Paimkime, mama, dėl 

aiškesnio supratimo taip va
dinamo “kiaušinių klausi
mo” vieną pavyzdį. Tuomet 
tu pamatysi viską, kaip ant 
delno. Viena New Yorko 
kompanija (Austin, Nichols 
ir Co.) supirko pastaruoju 
laiku pusantro milijono tuzi
nų kiaušinių, kurie šaldyk- 
lose (cold storage) išgulėjo 
nuo pat pavasario. Pagal 
apskaitymą vieno inspekto
riaus tie kiaušiniai,sykiu su 
užlaikymu,kaštavo 22 centu 
už tuziną. Minėta kompa
nija užmokėjo po 25 c. tai y- 
ra, davė uždirbti šaldykloms 
52 tūkstančiu dolerių. Tik 
tėmyk, mama, ką aš tau sa
kau ir dėkis viską į galvą. 
Minėta kompanija parduoda 
kiaušinius agentams-tarpi- 
ninkams po 30 centų už tuzi
ną, tai yra, uždirba 67 tūks
tančius dolerių. Tai kaip 
matai, šaldyklos su tarpinin
kais jau prarijo 119 tūkstan
čių. Dabar tik pažiūrėki
me, mama, kaip elgiasi su 
tais kiaušiniais agentai- 
tarpininkai (middlemen). Iš 
kožnų 30 tuzinų jie daro 10 
tuzinų puikiausių kiaušinių 
ir parduoda grosernėms po 
50 centų už tuziną, kitus 

. kiaušinius parduoda kiek 
pigiau, o vieną tuziną pripa
žįsta sugedusiu. Šitaip be
sukdami, jie pelno 92 tūks
tančiu dolerių! Na, o paskui 
ir groserninkas - kelis cen
tus pasilieka. Dabar, ma
ma, matai, kad kiaušiniu 
kaina jau pasidarė dviguba. 
Sakyk, kas kaltas dėl to bai
saus žmonių lupimo? Aš 
pasakysiu, kad bjauri šios 
dienos tvarka, visokie tarpi
ninkai, be kurių kapitalistai 
negali apsieiti.

—Aš matau, Rožyte, kad 
šį kart tu gana gerai galvo
ji ! Bet ar negalima būtų 
gražumu atpiginti kiauši
nius? Aš misliu, reikia 
kreiptis prie valdžios ir tuo
met ji viską ištirs.

—O-o, mama, kol ta saulė 
užtekės, rasa akis išės! Aš 
tau pasakysiu, kad jau Wa- 
shingtono valdžia įkūrė ko
misiją neva dėl ištyrimo 
maisto pabrangimo. Tų ko
misijų jau devynios galybės, 
greitai ant kiekvieno skers
gatvio bus po komisiją. Bet 
kas iš to? Tos komisijos 
mus tiek šildo, kiek pernykš
čio meto sniegas!

—Tai kasgi reikia daryti, 
Rožyte ?

—Aš tau sakiau ir saky
siu, reikia organizuotis vi
siems darbo žmonėms, kad 
kovoti su visomis skriaudo
mis. "Tu matai, mama, galy
bes bedarbių, matai, kaip, 
šaudo streikierius, matai 
kaip kankina moteris ir kū
dikius fabrike. Sakyk, ar 

' tu gali su ta visa tvarka su
tikti? Maisto pabrangimas 
yra tik dalis tos visos suny-

Grand Rapids, Mich.
Kaip danguj, taip ir ant 

žemės, bet ištikrųjų taip ir 
yra. Ne vien pasitaiko pa
bėgimai moterų nuo vyrų ir 
vyrų nuo moterų taip vadi
namų bedievukų tarpe, bet 
kaip kada tas įvyksta ir die- 
vočių tarpe.

Štai, kad ir pas mus. Kle
bono brolis G. nutarė vesti 
sau už moterį M. D. Išėmė 
laisnį (buvo pagarsinta ‘The 
Evening Press’) ir viskas 
buvo surengta, kaip tik eit į 
bažnyčią, ogi pokšt, pana ir 
pabėgo ir štai tau Jurguti ir 
devintinės. Panos tėvai 
kreipės prie policijos, kad 
greičiau suradus savo duk
terį, bet vargu kas ją suras 
ir nežinia kur.

30 d. lapk. p. L. Grikštas 
lankėsi mūsų mieste. Btivo 
sušaukęs mitingą ir rodė pa
veikslus. Bet tas vyras pa
mylėjo kapucino paprotį. 
Pabaigęs rodyti paveikslus, 
prašė publikos, kad pakeltų 
rankas, jog jo paveikslai y- 
ra geri ir “naudingi”.

Kapucinas ir taip papras
tai darydavo: po kiekvienos 
misijos liepdavo pakelti 
rankas po prisiega. Naujas 
kapucinas!

Apie SLA. 60 kuopą nera
šysiu, nes būtų veltui aikvo- 
jimas brangaus laiko. Nors 
“Tėvynės” N 48 skaitom 60 
kuopos nutarimą, bet kada 
suėjau pirmsėdį J. Liubins- 
ką ir paklausiau, kas buvo 
tarta praeitam kuopos susi
rinkime, tai žmogus paaiški
no, kad padarę tokį nutari
mą, kuris buvęs visai prieš 
jojo norą. Sako: “o tas Be- 
linukas užsispyrė, kad rei
kia parašyti protestą į “Tė
vynę”, prieš tą koresponden
ciją, kuri tilpo “Laisvės” 
N 83. Jis (Belinukas) pa
rašė, o męs, kuopos valdyba, 
pasiuntėm”. Račkauskui tas 
tiko ir tilpo. Pirmesnės ko
misijos — J. K. Valinsko ir 
L. Braškio raštelis netilpo.

SLA. narys J. D.

Easton, Pa.’
Mūsų lietuviai girtuoklia

vime anaiptol neatsilieka 
nuo kitų miestų lietuvių. 
Bet mūsų girtuokliai tankiai 
parodo labai didelį proto 
miklumą.

Keli vyrai, gerai įkaušę, 
pereitus du nedėldienius 
vaikščiojo po stubas, išsikir- 
pę iš laikraščių korespon
dencijas ir prašė, kad žmo
nės susirašytų, idant vienas 
darbdavys prašalintų savo 
darbininką (duonos parda
vėją), būk šis rašinėja į laik
raščius, kad mūsų žmonės 
perdaug girtuokliauja.

Idant atidaryt girtas akis, 
prisipažįstu rašęs tą kores
pondenciją, kad nereiktų ne
kaltai kliudyt kokius ten 
duonos vežiotojus.

Felix.

Worcester, Mass.
Anglų socijalistai Worces- 

terio pavieto • parsikvietė 
sau organizatorių iš Bridge
port, Conn.

Drg. McConn turi geras 
pasekmes. Jau nemažai 
naujų narių suorganizavo.

Jo užlaikymui šio pavieto 
socijalistai moka po 5 c. ant 
mėnesio.

O, kaip su lietuviais ?
M. DuseviČia.

Lawrence, Mass.
LSS. 64 kuopa įsteigė savo 

svetainėj mokyklą. Moky
tojus gavo iš Andover Phi
llips Akademijos. Mokins: 
angliškai kalbėt, rašyt, skai
tyt, aritmetikos ir tt. Taigi, 
lawrencieciai, kurie norite 
mokintis, tai ateikite į soci- 
jalistų svetainę, 345 Com
mon St. Mokins: panedėlio, 
utarninko ir ketvergo vaka
rais. Lekcijos ir knygos 
bus visiems duodama dykai.

S.Večkys.

jer “Lietuvą”, kad “Kam. 
i r Mal.” lošimas nusisekė 
neblogiausia, o “Draugo” 
korespondentas vienu žo
džiu pasako, kad sulošė 
mastai. Esą, Pranys nelai
mu išėjo ant scenos, o kamin- 
xretis arba Gratas vieną 
kartą nepataikė khrtu su 
orchestra pradėt dainuot 
(gal orchestros buvo klai
da). Na, jeigu kritikas to
riam veikale tik dvi menkos 
vertės klaideles teatrado, 
tai reikia manyti, kad loši
mas nusisekė kuogeriausia. 
Tečiaus, “kritikui” bus nuo
dėmė prieš jo partyvišką 
sąžinę pripažinti soči j abs
tains nusisekimą. Panašios 
kritikos neatneša naudos 
nei išgirtam, nei išpeiktam 
veikėjui. Išgirtasis žino, 
kad jį pagyrė, nes yra saviš
kis, o išpeiktasis žino, kad 
jį išpeikė su tikslu apšmeiž
ti. Tokiu būdu mūsų visuo
meniški veikėjai daugiausia 
iekasi sudemoralizuoti.

Scenos Mylėtojas.

Suprantama, knygelė pa
rašyta aiškiai klerikališkoj 
pakraipoj. Paprastam dar
bininkui nėra reikalo gai
šinti laikas ir mesti pinigus 
ant tokios knygelės. Vie
nok, kas turi tankiai susi
kirsti su klerikalais, tasai 
galėtų pasisemti joje šiek- 
tiek medžiagos.

Laisvietis.

pirmos nakties aušra. Tai
gi, jūsų originališka pavar
dė bus Lydekaitė, o skolinta 
pavardė bus; .padėkim sau, 
Karosienė. Ar aišku?

Darbai

Mulkinę ir Mulkintojai, 
dviejų veiksmų komedija iš 
Amerikos lietuvių gyveni
mo. Kaina 12c. Parašė 
Knyburys, išleido “Tarka”. 
Spauda “Vienybės Lietuv
ninkų.”

Maryville, Ill.
29 d. lapk. vietinė Šv. An

tano draugija parengė balių 
su prakalbomis ir dainomis.

Kalbėjo dviejuose atve
juose drg. A. Raulinaitis iš 
Springfieldo apie pašelpines 
draugystes, kokią naudą tos 
draugystės neša darbinin
kams ir dėl ko-jos yra reika
lingos? Paskui dar kalbėjo 
apie priežastis šiandieninio 
darbininkų skurdo.

Kaip pirmoj, taip ir ant
roj kalboj drg. Raulinaitis 
kalbėjo gan aiškiai ir rėmėsi 
faktais.

Iš Colllinsville panelės E. 
Elviukė ir E. Čiplauskytė 
padainavo penkias dainas. 
Dainavo gerai ir visi buvo 
užganėdinti iš dainų.

Publikos buvo gana daug. 
Matomai draugystė turėjo 
neblogą pelną.

Lewiston, Me.
5 d. gruodžio atsibuvo 

Lietuvių Darbininkų koope
racijos mitingas. Kaip tik 
dabar suėjo du mėnesiai nuo 
kooperacijos užsidėjimo."Bu 
vo išduota ir atskaita, iš ku
rios pasirodė, kad jau turim 
gryno pelno $312.18. Taigi, 
gana linksma, kad tik pra
džioj ir jau tiek pelno yra. 
Žinoma, yra dar ir skolos, 
bet kad taip eisis, tai greitai 
skola bus išmokėta.

Viršininkai gana daug pa
sidarbavo, kol atidarė krau
tuvę. Pirmininkas A. Jozu- 
kevicius, jo pagelb. F. Kau- 
lakis, sekr. P. Čereška, ižd. 
S. Samuolis ir kiti gana 
daug pasidarbavo koopera
ciją tveriant ir dabar atlieka 
darbą gerai.

Šiame laike Lewistonas 
gyvuoja labai gerai, nieko 
nepraleidžia pro šalį, kas tik 
darbininkams reikalinga.

Dabar susitvėrė ir Lietu
viškas Benas. Mokytojas 
J. Kuncas, iš Rumford, Me.

Kazys Vilaniškis.

Rockford, Ill. Darbai pas 
mus smarkiai sumažėjo. Ne- 
kurios rakandų dirbtuvės 
atleidžia visus darbininkus. 
Nekurios gi dirba po 8 va
landas ir tai tik 5 dienas. 
Taigi patariu nevažiuoti j 
šį miestą. A. P. N.

Utica, N. Y. Darbai pas 
mus visai sumažėjo. Dauge
lis darbininkų vaikščioja be
darbe.

Knygų apžvalga

Collinsville, Ill.
d. lapk. Teatrališkas

Nashua, N.H.
Nemanau aš eiti į kritiką, 

bet kada matai melą, tai yra 
reikalas pataisyti.

Smarkus Vaikas labai už
sipuola per “Laisvę” ant Na
shua merginų, būk tai jos 
paleistuvauja, girtuokliauja 
ir sportauja. Tas netiesa. 
Čia sportaujančių merginų 
kaip ir nėra. Kiek man ži
noma, tai tik dvi merginos 
yra čia augusios, kurios ir 
susieina su anglikais, nes jos 
neturi kur ir su kuom sueiti 
iš lietuvių.

Lietuvių jaunuomenė visa 
yra apsileidus ir neturi jo
kių susirinkimų, išėmus L.S. 
S. kuopą.

Kas link Smarkaus Vaiko 
pasakymo apie girtuokliavi
mą, tai aš nenorėčiau tam ti
kėti. Aš jau seniai gyvenu 
Nashua, o niekad neužtikau 
merginas girtuokliaujant. 
Didžiuma mūsų merginų 
tik ką iš Lietuvos pribuvu
sios ir nežino apie sportavi* 
mus ir girtuokliavimus.

Aš patarčiau Smarkiam 
Vaikui vieton tokių užgau
nančių korespondencijų ra
šymo, vely užsiimti apšvie- 
tos platinimu. Vely duot 
merginoms paskaityt kokias 
užimančias apysakas, tuo- 
meį tik jas galima pripra- 
tint prie laikraščių ir susiė
jimų.

Salūnuose čia moterims 
ir merginoms neduoda ne
šiotis pantėmis alų ar degti
nę. Tai ir yra tuščias Vai
ko išmislas. *

* S. Zavadskas.
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Ratelis turėjo pirmą lietu
višką vakarą.

Vakaro programas buvo 
gana margas. Susidėjo iš 
dainų, deklamacijų, muzi
kos, monologų ir dialogų. 
Prie to viso, buvo dar Džian 
Bamba su savo Keide ir Ju
ras Ridzikas^ Visas prog
ramas buvo išpildytas labai 
gerai; nuo darbininkų ge
riau ir negalima reikalaut.

Juokų buvo iki sočiai. Vi
si atsilankiusiejie pilnai bu
vo užganėdinti. Tik deja! 
Mažai publikos atsilankė — 
apie 80. Buvo net kelios 
priežastįs: tą dieną vieno 
“socijalisto”atsibuvo triukš
mingos vestuvės, o priegtam 
ir oras buvo nekoks — lijo. 
Nors mažai publikos atsilan
kė, bet kąštus apmokės, koki 
pasidarė surengime vakaro.

Minersville, Pa.
Lapk. 26 d. Lietuvos Sūnų 

pašelpinė draugija turėjo 
pasilinksminimo balių. Iš 
pinigiško atžvilgio yra ge
ros pasekmės. Liko arti 100 
dol. Visi linksmai žaidė be 
jokių ypatiškumų. Reikėtų 
tik, kad L. S. D. rengtų ne 
vien balius, bet suloštų ir ko
kį teatrą ir tt.

Redakcijos atsakymai.
Nekaltam (Cambrid- 

ge’iuj). Jokių naujienų ne- 
pranešat, o abelni išgyri- 
mai visuomenės nešildo.

“Vaidyla” (Chicagoje.) 
Jūsų “laikraščio” neskaito
me laikraščiu, todėl nesimai- 
nysime leidiniais.

P. Balsiui ir A. Vaitkui. 
Apie santikius tarpe montel- 
liečių “Laisvėje” buvo rašo
ma daugiau, negu kuriuose 
kituose laikraščiuose. L. 
Grikšto rolė užtenkamai iš
aiškinta. Davę balsą Stan
kui, męs turėjonje išklausy
ti ir antrą pusę. Rodosi, 
kad parodėme daugiausia 
bešališkumo, kaip kitas ku
ris nors laikraštis. Patalpi
nus gi Jūsų straipsnius, ku
riuose ir redakcijos nuomo
ne, yra teisybės, męs išnau- 
jo turėtume atverti skiltis 
dėl diskusijų. To reikalau
tų pati teisybė. Mums rodo
si, kad dabar, santikiams 

. tarpe montelliečių einant 
geryn ir, turint tokią dau
gybę pozityviško darbo, 
vertėtų šį tą ir užmiršti.

Jaunam Kaziukui. Para
šyta teisingai, bet tai grei
čiau polemika, o ne kores
pondencija. Stengkitės dau? 
giau darbuoties savo mieste.

F. Petrovičiui ir F. Jakš- 
čiui (Detroite). Jūsų pra
nešimas, nėra IWW. sky
riaus pranešimu, nes nėra 
padėta antspaudos. Antra— 
pavardės viena ranka rašy
tos.

Prisiegdinimas publikos 
dėl mūsų absoliutiškai nieko 
nereiškia. Laikraštis nepri
valo nusilenkti prieš žmo
nes, nepažįstančius Grikš
to, bet rašyti teisybę. Ar 

IG. atsibaladojo Detroitan

Klausimas. Pas mus yra' 
apie du tuzinai senbernių, 
kurie, kaip smala, kimba 
prie jaunų merginų. Ką 
męs turime daryti, kad at
sikratyti nuo tų “bečlerių”?

Worceste rietė.
Atsakymas. Kad tie sen

berniai jums taip įkirėjo, 
tai jūs per “Parcel Post” 
pasiuskit juos visus į So. 
Bostoną, nes čia yra taip* 
vadinamas “Jaunimo rate; 
lis’V- kuriame taipgi sukasi 
apie keli tuzinai senbernių. 
Tuomet užtikriname, kad 
jie daugiau nekibs prie jūsų.

Lašas.

Canton, Mass.
Man besisukinėjant po šį

E. St. Louis, Ill.
30 d. lapk. pas drg. J. Si- 

manauską atsibuvo apielin- 
kės veiklesnių darbininkų 
susirinkimas, kurį sukvietė 
pats Simanauskas, su tikslu 
sutverti laisvą vyrų ir mote
rų pašelpinę draugiją E. St. 
Louise. Po ilgo pasikalbėji
mo tapo sutverta abiejų ly
čių draugija, po vardu “Lais 
vės Mylėtojų”; Kadangi ta
me susirinkime dalyvavo 
daugiausia sąjungiečiai, tai 
nutarė po Kalėdų surengti 
teatrą ir balių E. St. Louis, 
vardan X rajono.

Herrin, Ill.
LSS. 21 kuopos artistai lo

šė B r. Vargšo dramą “Žmo
nes”. Lošimas nusisekė vi
dutiniškai. Taip-pat buvo 
sulošta pora monologų. Irgi 
pa^tyko. - -

Tarpakčiuose buvo rodo-r 
mi krutanti paveikslai. Pub
likos buvo beveik pilna sve
tainę.

WATERBURIO “KRITI
KAI.”

Waterbury, Conn. Kiek
vienas, kuris veikia ką nors 
visuomenėje, ar tai litera
tas, ar muzikas, ar artistas 
ir tt., kiekvienas laukia apie 
save iŠ visuomenės atbalsio 
—kritikos. Tečiaus, daugu
ma mūsų “kritikų” nesisten
gia išduoti teisingą kritiką, 
bet kritiką panaudoja, kai
po įrankį, savo priešui ap
šmeižti, pažeminti, o save ir 
saviškius išaugštinti. Pana
šiai elgiasi ir mūsų vietiniai 
Waterburio patriotai ir kle
rikalai. Jeigu tik kas soci- 
jalistams nenusisekė ge
riausia, tai tuoj per visus 
savo laikraščius išbūbnyjo, 
o jeigu kas gana pasekmin
gai pavyksta, tai arba tyli 
(pav. apie “Pabaigtuvių” 
sulošimą nei puse lūpų ne
prasitarė), arba jieško prie
kabių. Antai, “V. Liet.” ko
respondentas atsiliepė apie 
operettės “Adomas ir Jieva” 
sulošimą, maždaug, sekan
čiai: “Lošimas ir daipos nu
sisekė labai gerai, tik Pru- 
selaičio balsas išėjo nelabai 
koks.” Čia “kritikas” jau 
leidžia savo vilyčią į sociją- 
listų širdį. Man rodosi, kad 
toksai “kritikas” patsai sa
ve pastato keblan padėji
mam Kaipgi galėjo dainos 
nusisekti, jeigu Pruselaitis 
blogai dainavo? Taigi, ar
ba jos nusisekė ir Pruselai
tis gerai dainavo, arba ne
nusisekę i/ Pruselaitis blo- 
ga\dainavo.

Neturtingą mūsų scenos 
veikalų repertuarą papildi- 
no Vyturėlio trijų veiksmų 
dramos paveikslėlis “žiemos 
Ledai.” >

Siužetas imtas iš šių dienų 
sodžiaus gyvenimo ir palie
čia jaunimo santikius. Da
lis jaunimo linksta prie ap- 
švietos ir pradeda dalyvauti 
draugijose, dalis gi, kaipo 
ir seniau būdavo, girtuok
liauja, kazyruoja. Atsitiki
mų begin įpinta tragiškai 

‘pasibaigusi meile neturtin
gos Onutės, kuri įsimylėjo į 
turtingą ūkininkaitį Juozą.

Tipas mylinčios motinos 
ir apsileidėlio tėvo autoriui 
gerai pasisekė nupiešti.

Kas autoriui nepavyko — 
tai teisingai apibūdinti šių I "ar ne-
dienų sodžiaus gyvenimo pa- kyiestas _ tie dalykai mums veikslą. Pas autorių ir mu- ’ - • ;no.inunnii kiinio-iin “nlorin‘1 neiuPL Gerai Žinom, JOg sų jaunoji ku g ja plat a laiku .pamatysit, kad 
apsvietą.” Rodosi, kad me- - J ’
ko panašaus nėra. Tai tik |musų Liesa’ 
tuščia idilija, arba praeities 
santikių liekanos.

“Žiemos Ledai” išleista 
Tilžėje, 1913 metais, Jago
masto spaustuvė “Lituania”. I ORAKULO PATARIMAI.

Kaina 25 kap. Musų arti- Klausimas. Gerbiamas O- 
stams velytina susipažinti rakule, Aš daug kartų gir. 
su turimu, kad pabandžius d-jau mjnavojant žodį “ori- 
sulosti Žiemos Ledai anH ginališkas”, bet jokiu būdu 
scenos. _ v. negaliu suprasti, ką tas žo-

15 sius. dįs reįškįa< Būkite toks ge- 
..... .V1 . v ras dėl merginos ir paaiških-
Istonja lietuviškų minys- kįįe kas per sutvėrimas tas 

kų! Tiesa, šv. Kazimiero “originališkas” ?
draugijos (Kaune) išleista Su pagarba, 
ir nabašninko kun. Kaupo o Lydekaitė,
parašyta knygelė vadinasi
“Švento Kazimiero Seserįs Atsakymas. Pataikėte už- 
Chicagoje” — vienok tai ne klausti, todėl, kad jūs esate 
kas kita, kaip istorija mū- mergina. Tamsta dabar va
šų minyškų. diniesi Lydekaitė, bet kuo

joms, nabagėms, ne kaip met apsivesite, tuomet jūs 
tesiseka. Lietuvoj stato būsite jau nebe Lydekaitė 
kliūtis valdžia, Amerikoj | ir jūsų pavardė išbluks su 
taip-pat labai mažai minyš
kų mylėtojų, išėmus mūsų 
klebonijas.

Pirmas, pasak kun. Kau
po, minyškomis pradėjo rū- 
pinties dar prieš 20 metų 
kun. Abromaitis. Tuomet 
Vincas Kudirka karčiai pa
juokė to kunigo sumanymą 
“Varpe.” ir pavadino davat
kas piktšašėmis ir valkato
mis. Antras susirūpino mi
nyškomis kun. Milukas. Pa
skui tuo darbu užsiėmė dau
gelis kunigų ir šiandien, 
ačiū jų storonei, Chicagoj 
yra šv. Kazimiero seserų 
klioštorius. u

I-š kunigo Kaupo knygelės 
sužinome, kad minėto klioš- 
toriaus “seserįs” mokina 
vaikus 4 mokyklose.

Klausimas. 1) Aš jūsų , 
klausiu, kada rojus ant že
mės įvyks? Aš girdėjau 
kalbant, kad tuomet, kada 
kunigai nelaikys gaspadinių 
prie savęs už tarnaites. Jei
gu netaip, tai meldžiu man ' 
paaiškinti.

2) Kodėl vyskupas kuni
gams - palaidūnams duoda . 
geresnį pragyvenimą ir vie- ' 
tą? Gal dėlto, kad bedie
viais nepaliktų?

P. Kapickas iš Lewistono.
Atsakymas. 1) Ne tuomet 

rojus ant žemės įvyks, ka
da kunigai nelaikys gaspadi- 
nių, kurios jiems tik nakti
piečius ištaiso, nes, papras
tai, kunigai dienomis eina 
valgyti į restauracijas bei . 
hotelius, bet tuomet, kada 
mūsų lietuviški kunigai pri
sirašys prie Liet. Soc. Sąjun
gos ir, sakydami pamokslus, 
nerodys pirštu į dangų, bet 
į žemę; o priegtam, kada 
turės savo legališkas pačias.

2) Varnas varnui akies 
niekados nekerta. Tas pats 
ir su vyskupais. Jie neikiek 
negeresni už Macochą, Ri- 
chesoną, Shmidtą ir kitus 
razbaininkus. Todėl jiems 
duoda geresnes vietas, kad 
turėtų daugiau pinigų, ku
riais gali uždengti savo 
“šventus” darbelius.

Manome, kad jums bus 
aišku. O jeigu ne, tai galite 
imti balsą antru kartu. Pir
mininkas suteikia.
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Juokų kąsneliai

SKAITYTOJAMS.
Meldžiame visų tų “Lais

vės” skaitytojų, kurių prenu
merata jau pasibaigė ir ku
rie gavote nuo Administra
cijos paraginimą panaujinti 
ją, kad pasiskubintumėte at- 
haujint, nes męs būsim pri
versti Jums “Laisvės” siun
tinėjimą sulaikyti.

“L.” Administracija.

ŠTAI AŠ KA TURIU PASAKYTI

PIRMUTINIS LIETUVIŠKAS

RAINKOTŲ FABRIKAS
Kuriame išdirba geriausius raincoa- 
tus vyrams ir moterims, panašius j 
overkotus. Kodėl 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- 
siunčiant savo augštumą, storumų ir 
rankovių inierą Šiuo adresu:

RUBHF.R CO.
K. W. Žiurinskas ir K. Pužauskas, 

1100 WASHINGTON ST., 
NORWOOD, MASS.

Taipgi reikalaujame agentų. Atsi
šaukite pas:

K. W. žiurinskas,
1100 Washington st., Norwood, Mass.

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

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

Nes jis yra: 1. Po valdžios globa ir priežiūra.
2. Turi kapitalo $262,500.00.

, 8. Atlieka dalykus sąžiniškai ir mandagiai. w ,

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

' Lietuvių Skyriaus Vedėjas /A. PE TRA'l'IS.

Atdara: nuo nuo 9 r. ik!8vak. subatomls Ir banedelials. Aiaip nnoP.r. Iki 4 po plet.
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Cambridge’iečiai ir Brighto- 
niečiai, kaip gi su svetaine?

Pereitą žiemą Cambrid- 
ge’iuj ir Brightone buvo ki
lęs svarbus klausimas, ku
riuo įdomavo visi vietiniai 
lietuviai, būtent: kaip įgyti 
lietuviams savo 
Cambridge’iečiai 
rengę sau kelias 
ir pradėjo tvarkyties. Susi
rašė pusėtinas skaitlius tani 
darbui pritariančių narių ir 
nutarta vykdinti tą darbą 
kooperatyvišku būdu. Buvo 
išrinktas veikiantis komite
tas, apdirbta konstitucija, 
nutarta šėxrų prekė ir tt. Iš 
sirode, kad žaibo greitumu 
turėsime savo svetainę. 
Bet... deja, orui atšilus, męs 
atšalom. Jau ir vėl Kalėdos 
po nosia, o męs nei susirin- 
kimo nepadarom.

Draugai, ar ne metas at 
naujinti tą klausimą? Taip 
elgdamies, męs atbaidom 
nuo darbo silpnesniu^ ele
mentus. Pakeliu tą klausi
mą išnaujo ir kviečiu pradė
ti darbuotis išnaujo.

Vytis.

būti ant repeticijos, kuri at
sibus 12 d, gruodžio, 7:30 
vai. vakare, - Labdarystės 
Draugijos svetainėje..

. c ! Žukas.

Nepamirškit reikalauti nuo aptiekoriaus, kad Jums duoty egzempliorą 
Severos Lietuviško Kalendorius 1914 metams. Jis nieko nekainuoja.

Jeigu negalite -.gauti jo aptiekoj, rašykit tiesiogiai mums.

ŽIEMINIAI KOSULIAI
svetainę? 
buvo pa- 
prakalbas

Parsiduoda Forničiai.
Puikiausi forničiai parsiduoda labai 

pigiai iš priežasties persikėlimo į kitą 
apygardą. Atsišaukit greit.
188 Bolton st., ( 2 floor) So. Boston.

Greitas Pardavimas
Parsiduoda So. Bostone Namas ver

tės $12.000 už $8.000. Galima gauti į- 
mokant $400. Gera proga lietuviui, 
Dėldasižinojimo kreipkitės pas:

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

Ferai Montello, Mass.
Tautiško Namo Ferai prasidėjo Gruo

džio 8 d. ir trauksis iki subatai, 13 gruo
džio, 1913 m. Yra labai gėry daikty 
ant išlaimėjimo. Ferai atsibūna kas 
vakaras. Griežia puiki muzika. Su- 
batos vakare bus dalinama išlaimėt! 
daiktai, todėl visi atsilankykite.

Kviečia Komitetas.

yra paprasta liga. Nievienam iš kenčiančių 
bus smagu sužinoti, kad

SEVEROS BALSAMAS
PLAUČIAMS . . "

yra svarbiausi gyduole nuo kosulio. Nu
malšina suerzinimus gerklėje ir tuomi atneša 
labai mielą palengvinimą ir ramumą pacijentui, 

Kaina 25' ir 50 centų.

Severos gyduoles parduodamos aptiekose visose vieto
se. Jeigu jysy aptiekorius negalety jums jy pristaty
ti, parsitraukite stačiai nūs mys.

w.:WWe

14 d. gruodžio Bostono 
Gedemino L. U. Draugija 
rengia labai gražias prakal
bas su monologais, dainomis 
ir deklamacijomis. Prakal
bos atsibus Saint Anthony 
Cchool, N. Bennet st. Pra
džia 2 vai. po pietų. Taip-pat 
dainuos “Laisvės” choras. 
Norintieji įstoti į draugiją, 
bus priimami už pusę įstoji
mo. Komitetas.

“Keleivis” rašo, jog 60 
kuopa LSS. jau mokinasi 
naują didelį veikalą “Nihili
stus”, kuris bus pastatytas 
ant scenos.

Ir Hyde Park tveriasi 
kooperacija. 7 d. gruodžio 
naujai kooperacijai kalbėjo 
J. Smelstorius ir V. Jakstyse 
Žmonių susirašė suvirš 30.

12 d. gruodžio (pėtnyčios 
vakare) Hyde Parke vėl bus 
prakalbos. Kalbės J. Neviac- 
kas. *

Kas pasidarė su Lynnc 
lietuviais? Kodėl apie juos 
nieko negirdėti nei “Laisvė
je”; nei “Keleivyje”? Jie 
turi savo kliubą, soc. kuopą, 
svetainę, tik veikimo jokio 
nėra.

Ar jūs žinote, kad per pa
skutinius metus, ligi 1 d. 
gruodžio, š. m., Massachu
setts valstijoj automobiliai 
užmušė 186 ypatas, o sužei
dė 2,923.

Tuo tarpu, pereitais me
tais užmuštu skaičius siekė 
142.

Mat, ir čia pirmeivystė...

Politikierius Gibbin, ku
ris sumušė E. Bostono laik
raščio redaktorių, pripažin
tas kaltu. Nors sykį dalgis 
užėjo ant akmens.

mo-Patartume visiems, 
kautiems anglų kalbą, nuei
ti į.Tremont teatrą pažiūrėti 
perstatymo “Damaged 
Goods”.

Tai puikus veikalas, pa 
liečiąs šeimynos ir lyties 
klausimus, tai yra tas sry- 
tis, kurios lietuviams veik 
nežinomos, bet apie kurias 
būtinai reikia žinoti.

Naujas Mass, gubernato
rius p. Walsh gerinasi mote
rims. Jisai pranašauja, kad 
jos gausiančios balsavimo 
teises.

Prieš augštą kiaušinių 
kainą jau protestuoja ir Bo
stono moterįs. Jos įsitaisė 
savo headquarter po N26? 
Washington st., kur laiko 
mitingus. Daugiau nenori 
mokėti, kaip po 2c. už kiau 
šinį.

Kalbant *apie kiaušinius,, 
turime pranešti, kad Bosto
no ' Ir kitų mūsų valstijos 
miestų šaldyklose randasi 
181 milijonas kiaušinių.^ Di
desnė puse tų kiaušinių ran
dasi jau suvirš pusmetis.
.Ir visa tai parduodama, 

“šv^ži” kiaušiniai...

Stoughtoniečiai temykit!
Stoughtono Susivienyjusios Draugys

tės rengia TEATRĄ, DAINAS IR BA
LIŲ 26 Gruodžio (December), 1913 m. 
Miesto svetainėj (Town Hall). Pra
džia 6:30 vai. vak. Bus pastatyta ant 
scenos du lalTai juokingi veikalai: “Žy
das Statinėj” ir “Užkerėtas Jackus”. 
Aktoriai bus iš So. Bostono. Pertrau
komis dainuos puikiausias dainas “Lai
svės'’ choras iš Cambridge. Mass., su
sidedantis iš 20 ypaty. Apart to kalbės 
F. J. Bagočius. Griežš puiki orkestrą 
po vadovyste P. H. Mahoney. Po per
statymui prasidės šokiai ir trauksis iki 
2 vai. nakt:es. Laike šokiy bus galima 
gauti saldžiy gėrymy ir užkandžių. To
dėl visi, kurie mėgstate juoktis, atsi- 
lankykit ant to teatro, nes tai bus links
mas ir juokingas vakaras, Tikietus nu- 
sipirkit iš anksto, nes vėliau galit ne
gauti. Tikietus galima nusipirkti pas 
J. Gudinas, 55 Summer Ave., Stough
ton, Mass. Vaikus bus galima įsivesti 
tik nuo 2 mėty amžiaus. Vakaras ren
giamas dėl naudos Tautiško Namo.
^Širdingai kviečia atsilankyti

KOMITETAS.

R1C^<

<9

PAIN-EXPELLEE' 
Žmogus jei kankinamas skausmais yru 
bo pngelbos kaipo akrutas sudaužyta:’ 
ant skani. Ar kenčiate skausmus Roma 
tizmo, Neuralgijos, Užsišaldynio ir 1. t. 
tada i>6meginkit6 porą sykiu sutepti si

PASOVENCZIAIS NAMINIAIS \A|6TAIG.

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

firmyk/f ynf ant &nkerh> -- £cnkto iipoiUiytMntt,

Kada tu gimei?

Prisiysk 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 apsivesti; kaip auginti 
kūdikjus pagal jy menesio planeta. 
Planetos daigte dėl vyry ir motery, 

adresuok:
A. ZVINGILAS

P.O. Box 3232 Boston,Mass.

Didžiausios Prakalbos!
Rengia D. L. K. Gędimino U kęsti 

Draugystė, atsibus Nedėlioję, 14 d. 
gruodžiu (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 prisirhšyt 
prie minėtos draugystės už pusę įsto
jimo.

Komitetas.

Važiuokite į Lietuvą
WHITE STAR LINIJA

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

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

Nuuj > I^tuvlška )

KRAUTUVE
Užlaikome, parduo- ( 

(lamo ir pataisomo go- S 
riausia SIUVAMAS ( 
MAŠINAS, puikiau- s 
sius Gramafonus ir ki- ) 
tokius muz.ikaliSkus . 
instrumentus. Vai- S 
kame keričiuljus, Bai- S 
aikclius, visokius laik- : 

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

A. RAULUKAITIS ir J. GIRDVAINIS $ 
Lietuviai savininkai <

310 Broadway, So. Boston, Mpss.

. EXPEWFJU 
Drūti muskulai neatneša namie 
jei Jus Rornatizmas kankina, t 

PAIN E X P E L E R I U

Telephone So. Boston 60.5

LIETUVIŠKAS SKIIUSIDU. up lekooe 113 Ir

F. Ad. Richter & Co.
CEAnL GT., NEW YORK.

Daro-

Pasinaudokite proga!
Parsiduoda vyriškų ir moteriškų 

apredalų krautuvė. 
(Dry Goods Store.)

Randasi ant didelės gatves,
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
ta apgyventa lietuviais ir lenkais. At
sišaukite ant šio adreso: (1)
242 Broadway (į “Laisves” red.)

So. Boston, Mass.

Nuo naujų (1914) metų išeis
“VEIDRODIS” 

mėnesinis illiustruotas žurnalas, 
švęstas teatro ir scenos reikalams.

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

kitais reikalais adresuokit:
“VEIDRODIS”

1671 Milwaukee avė., Chicago, Ill.

pa-

$2.00
. $3.00

20c.
arba su

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 .........................
Tilžės per Angliją iki Bos

tonui .............................
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., New York.

$44.59
Iš

Iš
$37.10
$36.75

$37.10

$56.39

$54.19 
laiva-

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 mane, o aš pataisy
siu. , (100)

-« A. K. ŠŪKIS, \
673 N. Main st., Montello, Mass.

WILLIAM F. J. HOWARD 
I.ictnviSka ravardfi buvo 

VIiicuh E. J. Kavulįįiuskas

315 V/. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

50.000 Kat alio gų DYKAI!
Prisiysk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj K ATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ, 
ŽIEDŲ ir visokiy auksorišky daiktų. Siun
čiam į visas dalis svieto. Mūsų kataliogas 
perstato didžiausią Auksorišky Daikty Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti. '♦ 
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio 
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų.

Reikalaukite tuojaua.

I P Tmmla 822 Washington St. 
J » 1 • Ji LlLliM, BOSTON, IV1ASS:

/ Išsivsdii.k i;:.i ai 
o apturč; i 

į) į Ildmundo Steponaičio r;;.'-- 
__  t y kny9ą/! uri privalo rrs- 

tis kiekviename lietuviška
me nam?. LL'.-p'na. i; I v.vu v ei., a :ė. pirr v."-.1- r ū. y j 
kurie duoda mums pr t’žią grynos lite--:-tii<-o« s ioy< i, 
miausias tikslas jau nebevien žadi ūmas tai.tos, v.suon:e 
ir gaivinimas, tvėrimas pačios dr.Jiosios n tisų ra?t jos

Tąjį dailų poezijos ir prozos rii kinį galimą gi.i 'J tik * i i už 1 del. pas

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

Šio laikraščio, ir visuose kituose knygynui re ir krautuvėse. Reikalaukit 
visur. Reikalaujame agentų kiel vienoje lictuv.';.’.- a; pyver tcjcvie't j . 
Uždarbis geras.. Klauskite apie rąlygas.

.mvjy rašyto j.-, 
kurių visų pir- 
.ūs rąmonės, bot

TRIS GEROS KINVGOS: •

Naujausios Dainos ir Eiles 
. Apie 80 visokių dainelių. Kaina 20c 
DAQAI II II I DATAS Astronomiška kny- 1 IV'* * r\*J ga apie saulę, žemę,
ir kitas planetas, ' Su phveikslčliais.............................2Sc

MEILES KARŠTLIGE knygele apie 
meile,...'    ................................. ............. 2Oc.

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

> 1 J, STROPUS ' '
6 L 'rinuSt., j So. Boston, Mass.

Naujos dovanos “Lai- DIZNIFRI ATI 
svės” skaitytojams. ol£ 1111Kl A1!
Draugai ir Draugės! ___________ . .

Męs norėtume, kad kož- 
nas mūsų skaitytojas iki r 
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. į
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 I į
“Laisvės” Išleistuve. I

Užsisakykite išanksto KALENDORIUS 
dovanom savo ;kostumeriams. šįmet 
“LAISVES” spaustnvė turi gražiausių 
ir pigiausių kalendorių.

TIKRI GERYMAI UŽ TEISINGĄ KAINĄ
Jeigu norite gėrę ir tyrę gėrynių: degtinės, vyno likierių ir kordift- ■ 

lų, tai užsisakykite pas mus per laišką arba nusipirkite mūs sandėly;.

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 gėrymus.

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

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

Specijališkai ant Kalėdų ir Naujų Metų.

e)

S 
S 
e) n

Telephone So. Boston. 845 M

DR. ‘F. MATULAITS
495 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Valandos:

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

W
(C v a
O 
o

£
(0
W

Naujos Mados
ORAMAROrsAi

$20 vertės mašiną atiduoda tik už $17

Aš užlaikau Columbios gramafonus su lietuviš
komis dainomis. kurias išgieda labai gražiai ir 
aiškiai. Ant abieju pusiu yra kitokia dainelė. Re
kordai yra padaryti stipriai ir gali laikyti kelis 
metus. Kiekvienas rekordas kainuoja tik 75c.

Jeigu norite turėti gerą gramafoną. tai tuojaus 
rašykit pas mane, o aš jums pristatysiu greitu 
laiku už pigiausią kainą. Jeigu nori mano katalio- 
go, tai atsiuskit štampą už 2c., aš nusiusiu jumi- 
didelį puiku katalogą, kuriame rasit visokiu ma
šinų su trubomis ir be trubu.

Galįt gauti Wictor mašiny ir rekordų, 
gražiai dainuoja lietuviškai, net malonu 
klausyti.

Kreipkitės šįjlo adresu:

CHARLEY GRANECKAS,
28 Essex st., Athol, Mass

I Akušerkai
e) Pabaias'si kurną Womans "Ttdical Lt

College, Baltimore, MJ. jg
į. Pasekmingai atlieka savo darbą prie 2 

gimdymo, taipgi suteikia visokias rodos ir
G? pagelbą invairiose moterų ligose. S

| F. Stropiene,*!;^!"^.: X
j* SO. BOSTOIN, MASS. £

TEISINGIAUSIA < F&T'Tr’I/’ 1 
ir Geriausia AP IH K A

lietuviška k 1 WlYrk

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

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c St. 

iOSTON, MASS. ** 

hi. Boston 21014 ir 21013.

Nauji Laiškai
Tik ką atspausdinom dau

gybę puikiausių laiškų, įvai
riausio turinio, jm 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 apsieiš tik $5.00.

Taigi pasiskubinkit su už
sakymais.

r Viršminėti laiškai yra 
gaunami “Laisvės” krautu 
veje.

Harrison xxxx Rugiu Degtinė, kvortall.OO Hennessy *♦♦ Frapcuzu BrendS bonka$1.60
Ky. Taylor «• .69 Martell bonka 1.60
G. O. Blake < • .79 A. Gallivet & Fills bonka 1.60
Hunter Rugiu bonka .89 J. & P. Leroy”* bonka 1.25
Kentucky Bourbon kvorta .90 Jules Mulet & Co *♦* bonka 1.00
Golden xxxx Rugiu kvorta .75 Marrett & Co *** bonka .76
Old Darling • kvorta .65 Golden Gate Brandy • bonka .76
Duffy’a Mn’lt bonka .75 Black & White Scotch bonka 1.16
Penn Haven, Užpeččtytose bon., kv. .75 Alex Fėrguson & Co., Scotch bonka 1.00
Roxbury Rugiu kv. .75 McDonalds Scotch bonka .86'
Penwick Rugiu kv. .85 E. & J. Roach Irish bonka 1.00
Green River “ kv. 1.00 Canadian Club (Walker’s bonka 1.06
Rusiška Monopolka 57 grad. bonka .75 Apricot Brendč geresnės rūšies bonka 1.00
Allash Kummel (Rusijos) bonka 1.25 Apricot Brands, kordialas bonka .76
Berliner Kummel (Vokietijos) bonka 1.25 Grušiu BrendS bonka .76
Getride Kuinmel geriausios rūšies, b. 1.00 Slyvų BrendS bonaa .76
Rusiška Vlšniuvka bonka 1.00 Kachetiner raudonas Rusiškas Vynas 1.00
RusiSka’Mallnovka bonka 1.00 Kachetiner baltas Rusiškas Vynas b. 1.00
Višniakas smiltinoj bonkoj bonka „75 Cachor “ bonk. 1.00
Malinovka smiltinčj bonkoj bonka .75 Cerkownoje ” bonk. 1.00
Višniakas paauksuotoj bonkoj bonka .85 . Don Carlos Sherry ” ispaniškas 1.00
Nalivka paauksuotoj bonkoj bonka .85 Geralda Sherry bonka 1.00
Pomrucranzen Orange C rdial bonka .75 Nieport Ix>ndono Doku Port bonka 1.00
Creme DeMenth dailioj bonkoj b. .75 Spanish Malaga bonka 1M
Creme De Rose dailioj bonkoj bonka .75 Taragona Port (Ispaniškas) bonka .76
Anistowka dailioj bonkoj bonka .75 Duff Gordon Sherry bonka .76
Hollandijos DžinS lx>nka .85 Spanish Port or Sherry bonka .76
Genevos Dž.inS
Booth’s Old Tom (Anglijos)

bonka .75 PyČiu Vynas bonka .60
bonka .90 Pyčiu Vynas geresnės rūšies bonka .75

Booth's High dt Dry iwnka .90 Malaga Vynas bonka .60
Borovicska (Ungarijos) bonka 1.25 Grape Wine bonka .50
Lowndes Jamaica Rum bonka .85 Aviečių Vynas bonka .60
New England Rum bonka .50 Aprikotu Vynas bonka .60
Zytniowka bonka 1.00 Kordialai Meškos bonkose bonka .76
Kalifornijos Brendo, 50c 65c 75c ir $1.00 už kvortą; $2.00. $2.50 ir $3.00 už gorčių. Kentucky 
Bourbon arba 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. $1.06 už gorčių.

Tik ką męs nplaikerne IS Vokietijos gražinusį rinkinį KALENDORIŲ! ateinantiems me- 
toms, kuriuos duosime kiekvienam mtįs kostumerlul. Pasiskubinkite, nes gali nelikt.

Atsilankykite pas mus, o užtikriname, kad iŠ mus patarnavimo busite užganėdinti 
“Storas su žemiausiomis kainomis”

H! rolJ/AM IMPORTUOTOJAI IR DAUGU-
• JLa VOluen <X vO.j MOJĘ LIKIERIŲ PARDAVĖJAI 

352=354 Harrison Avenue, BOSTON, MASS.

<r~><TT>zzr^><rzE:7-z><><r------ -1 —$—į

DIDŽIAUSIA BOSTONE A

SANKROVA-OLSELIS
I fl/inriii L * 4 M M 11. t • fVyno, Visokių Likicrių, Dektinčs, Rusiškos “Monopolkos”, 

Šanipąno, Alaus, Eliatis ir visokių importuotų gėrimų.
DUOSIM PUIKŲ KALENDPRIŲ.

Jei nori sveiky gėrimų ant Kalėdų, kurie tavo sveikavai nekenktų, tai 
ateik pas mus. Sykį pas mus atsilankęs, ateisi visada ir savo draugus 
atsiveši. Kurie negalit atsilankyti pas mus, tai reikalaukit per laiškus, 
o męs prisiųsin: orderius per expresą. Rašykit lietuviška šiuo adresu:

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

Tu Esi Geriausias Prietelis!
Tai žodžiai pačią žmonių išgydytą nuo 

visokią ligą!
Kaip jokios liekarstos ir visokį daktarai 
negalėjo pagelbėti, tai jus manę išgydet.

Garbingas Daktare! Jąsą būdas gy
dymo ir liekarsioa labai geros, kad ma
no moteris net per tris mėnesius sirgus 
ant vidurių skaudėjimo, po krutinę, gal-, 
vos, didžio nusilpnėjimo ant sveikatos 
ir balt jų tekėjimo, kurios ikšiol niekas 
nepataiko išgydyti, o kaip Jūsų prisiųs
tas liekarstas suvartojo, tad tapo visai 
sveika ir daugiau liga neatsinaujina.. 
Už tokį tikrą mokslišką ir pasekmingą 
gydymą vijoms Taihistų vardą ap
skelbiu. Tu esi geriausias prietelis.

Pasiliekame dėkingi.
Klemensas ir Ona Stefonavičiai, 
1413 Brynmotver, Scrantoą, Pa.

Kaip nieks neįstengė, tai Ph. M. Kllniko Mokslas Išgydė trumpam laike! 
Malonus TamLta! Kad išgydčt kosėjimą, skrepliavima ir sunkumu ant 
krutinės pašei.mingai, teip lygiai tik Jus įstengiate išgydyti, nuo ligos iš
bėrimo ant odes spuogais ir niežėjimo; kili gydytojai per du metu nesura
do pagelbos. Už jūsų teip gerą gydymą ir teisingas liekarstas siunčiu šim
tą kartų ačiū. Su guodono, A. Galnianas, Box 36, Bonne Terre, Mo.

Nemažiau dėkingi: L. KLIMAS, 55 EJlsworth St., Worcester, Mass., 
Mr. M. KOL1AGA, Box 192, Boswell, Pa.; Mr. J. TYMCZUKAS, 306 Cento 
St.. Freeland, Pu. Teipat išgydyti nno visokių paslaptingų ligų, kurių 
jokiu budu ne galima sutalpinti. . * H

ĮSlTĖ.ll YK1T, kad slaptybės ligų saugiai užlaikoma, visadd.
Phil. M. Kl'nikas, turi net kelis PROFESIONALIŠKUS DAKTARUS, kurie greitom 

taiko pataikosert uitiems pagelbėti todėl, kad gydo iftsyk, o nedaroexperaruentuant eergen* 
čių. Vyriausias Klinikos Daktaras, per Amerikos valdžią, net medaliu apdovanotas To
kiam Jau tik galima tikėti.

Prlvatlškol LA3ARATORIJOJ Ph. M. Klinlko, ateiSaukusiems sutaiso kiekvienam 
liekarstas 18 svie ių gvarantuotų inedikarnent *, s. niausiiį ir naujaushį išradimų, kurtuos 
tik uuk8člauslas mokslas išrado jiagelbai Žmonių.

KAD ESI NESVEIKAS, dFlaIMINGU^ točTatoltoukyK 
o Jeigu tolFgyve: I, tad aprašyk savoligę l>cl nesveikumus lietuviškojo kalboje kas kenkia, 
o tike ;, kad aptu-ėd tlkr^ pagelbą sveikatai kaip tūkstančiai,kurie jau džiaugiasi ir dėka.- 
voja, nes <1 nal išgydo ir tokias,Aitrių kiti negalėjo išgydyti kaip sviežlns teip IruŽsisenS- 
juslus 1 igns nuo sitnudėjimo: p Čiuoso, rankose; kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, gal
vos, šonu ; išbėrimai spuogais nuo blogo ir nečystokraujo, uno saužagyslįs sėklos ndbčgl- 
mo, nusilpnėjimo, vidurių ne4.lrblmo, užkietėjimo, slogia, greito pailsimo, nerviškumo,bai
mės, silpno i r su nažėjuslo kraujo, užsikrečiamų slaptų lytiškų ligų. Širdies, kepenų, ink- 

’ stų, silpnų pi -uė į, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, nuo peršalimo slogu, bljgųsapnų, nemi
gos, ne-urejimo pctit>, be peilio bo pjaustymo be apamcljos, bet su liekamoms, kurios 
tūkstančius ISgj ’..'.Teipat moteris nuo ska smlngų mėnesinių It kitokių visokių ligų, 
kurios užpuola v rginimul Žmonių, VY iftj ir MOTERIŲ. Reikalaujant rodos Ir pagelbos 
nuo daktaro, vi idn adresuok arba ateik po šiuo adresu:

TH£ PHILADELPHIA M. CLINIC, ■'
1117 WALS..JT STREET, PHILADELPHIA, PA.

VALAN^G »: nuo io iš ryto Iki 4 po p. Šventadieniais nuo 10 Iki 3. Utorn. ir Pėtno 
Šiomis nuo (5 iki 8 vak. Reikaleukit nuo Kllniko dovanai Ir skaitykit knygų ..Daktaras




