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Didelis pavojus.
Washington, D. C. Suvie

nytų Valstijų kongreso im- 
migracijos komisija slaptai 
priėmė sekantį nutarimą: 
išvytų iš Suv. Valstijų rybų 
visas kovojančias sufragis- 
tes, visus Rusijos ir kitų ša
lių revoliucijonierius, visus 
sabotažo šalininkus.

Tasai nutarimas turi ap
saugoti Suvienytas Valsti
jas nuo visų politiškų pabė- 
fėlių, kurie šioje šalyje jieš- 

o sau prieglaudos.
Męs matome tame didžiau- 

sį pavojų! Męs matome ta
me pasikėsinimą ant revo- 
liucijonierių gyvybės.

Rašytojai palaiko socija- 
listus.

“Laisvėje” jau buvo minė
ta, jog du socijalistų rašyto
jai A. Young ir M. Cart- 
man patraukti teisman, nes 
socijalistiškam laikrašty 
“The Masses” pajuokė tele
grafišką agentūrą “Asso
ciated Press”, kuri paduo
davo melagingas žinias apie 
W. Virginijos streikierius. 
Minėta agentūra padavė 
teisman abudu socijalistus, 
būk tai už apšmeižimą.

Tas atsitikimas labai 
svarbus, nes minėta “Asso
ciated Press” visuomet nie
kina socijalistus ir iškraipo 
žinių prasmę. Pažymėtina, 
jog kuomet Milwaukee buvo 
pasikėsinimas ant Roosevel- 
to gyvasties, tai “Associa
ted Press” pranešė, kad 
Rooseveltą norėjęs užmušti 
socijalistas, nors visiems 
buvo žinoma, kad pasikė- 
sintojas yra aklas demokra
tas.

New Yorko žymiausi ra
šytojai ir piešėjai nutarė pa
laikyti socijalistus A. Youn- 
gą ir M. Cartmaną, nes juo
du kovoja už teisybę.
Valparaiso studentai strei

kuoja.
Valparaiso universitete 

sustreikavo 175 studentai- 
dentistai. Jie metė savo dar
bą laboratorijoje ir pranešė, 
jog priežastimi streiko yra 
nepakenčiamos darbo sąly
gos laboratorijoje. Du šim
tai studentų iš kitų kursų 
nutarė prisidėti prie strei
ko.

Dievažin, kas čia bus, jei
gu ir valparaisiečiai jau 
streikuoja!
Atvažiavo kunigo Schmidto 

tėvas ir sesuo.
Dabar New Yorke eina 

teismas kunigo-žmogžudžio 
Schmidto, užmušusio mergi
ną Aumuller.

New Yorkan pribuvo 
Schmidto tėvas ir sesuo iš 
Vokietijos. Schmidtas nu
sidavė nepažįstąs, savo tėvo, 
užtat seserį isteriškai svei
kino.

Užpuolė ant streikierių 
headquarters.

Calumeto mainieriai, ku
rių streiku šiandien rūpinasi 
visi dori amerikiečiai, turė
jo su ginklais rankose ap
ginti savo headquarters, ant 
kurio užpuolė piliečių są
jungos pasamdyti bernai.

Jie laikėsi 8 valandas, bet
gi buvo apgalėti. 39 mainie
riai tapo suareštuoti.

Taigi, pasirodo, kad Calu
meto streikieriams net susi
rinkti nevalia.

Važiuoja į Europą ant 
Kalėdų..

, New York 13 d. gruodžio, 
šeši garlaiviai išvažiavo iš 
čia į Europą, nugabendam 
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studentai

6,733 keleivius 
švenčių.

Daugiausia 
tu oi i ai.

Argentinos
Amerikoj.

Washington 13 d. gruo
džio. — Argentina atsiuntė 
Amerikon šimtą studentų, 
pabaigusių tautiškus uni
versitetus Argentinoj, kad 
jie galėtų prisižiūrėt dar
bams geriausių universitetų 
Su v. Valstijose.

Argentiniečiai labai augš- 
tai laiko Suv. Vals. universi
tetus.

Kalėdos be kiaušinių.
Chicago 10 d. gruodžio. — 

Chicagos moterįs dalyvau
jančios kiaušinių boikote, nu 
;arė suruošti šiemet visus 
Kalėdų valgius be kiaušinių.

Apiplėšė 27 bažnyčias.
Cincinnati, Ohio. Fran

cas Seize r, buvęs keliaujan
tis agentas, prisipažino, jog 
per vienus tik paskutinius 
metus apiplėšė 27 bažnyčias.
Mergina mirė nuo eksplioda- 

vimo pekliškos mašinos. 
New York 14 d. gruodžio.

— Jauna mergina Ida Anu- 
sevičiūtė, kuri dirbo W. H. 
Callanan firmoje, likosi 
smarkiai sužeista nuo eks- 
ūiodavimo pekliškos maši
nos ir už 20 minutų mirė.

Sakoma, kad pekliška ma
šina buvusi atsiųsta pačiam 
)osui ir mergina žuvo iš ne
tyčių. ;

Indijonai žūsta.
Philadelphia, Pa. Indijo- 

nų tautelės tolymuose vaka
ruose žūsta. Ir jas jau ne
galima sulaikyti nuo išmiri
mo.

Taip bent liudija d-ras Di- 
fon iš Philad., Pa., kuris gy
veno 6 mėnesius tarpe indi- 
jonų, kad ištyrus jų gyveni
mo sąlygas.

Radiumo naikinimas.
Brangiausio mineralo ra

diumo naikinimas Suv. Vals
tijose jau atkreipė į save 
mūsų valdžios atydą.

Radiumą gabena į sveti
mas šalis, o Suv. Valstijoms 
veik nieko nelieka.

Razbaininko Lopezo jau 
neranda.

Apie tą garsų razbainin- 
ką, užmušėją 6 žmonių, “L.” 
jau buvo rašyta. Jisai pasi
slėpė Utah-Apet mainose. 
Visi išėjimai iš tos mainos 
buvo apstatyti sargyba.

Dabar praneša, kad Lope
zo jau nėra pasislėpusio. Ji
sai kur tai dingo. Matomai, 
turėjo slaptą išėjimą.
Apie vaikų supažindinimą 

su lytiškais dalykais.
Springfield, Ill. Dabar 

varoma labai smarki agita
cija, kad mokyklų vaikus su
pažindint su lytiškais daly
kais.

Visokie pasaKojimai apie 
“garnius”, turi užleisti vietą 
rimtam aiškinimui lytiškų 
dalykų.

Illinois gubernatorius yra 
tam labai priešingas. Jisai 
sakosi, kad į toKias mokyk
las neleistų savo vaikus.

Kvaila šneka.
Žinomas Haywoodo sėb

ras T. Mann, kuris dabar va
žinėja po Suv. Valstijas, pa
sakė savo prakalboj _,St. 
Louis, Mo.: “Niekados ne
balsuočiau už Debsą. Juo 
geresnė valdžia, juo darbi
ninkams blogiau. Męs ne
norime taisyti dabartinę 
tvarką, bet ją griauti.”

“Mona Lisa” jau surasta.
Veikiausia nekurie “Lais

vės” skaitytojai atsimena, 
kad prieš kelis metus iš gar
saus Paryžiaus muzejaus 
“Louvro” dingo puikiausias 
ir ypatingai branginamas 
Leonardo da Vinci paveiks
las “Mona Lisa”.

Viso pasaulio policija ir 
daugybė detektyvų buvo pa
statyti ant kojų, kad sura
dus paveikslą, bet veltui.

Dabar iš Rymo praneša 
džiuginančią žinią. Vagį jau 
sučiupo Florencijos mieste, 
/talijoj. Jo pavardė Peru
gia. Jisai areštuotas ir pa
veikslas, per Francijos am- 
oasadorių, bus iškilmingai 
sugrąžintas Franci j ai. Ar
tistiškas pasaulis, tarytum, 
didžiausios šventės susilau
kė, išgirdęs taip linksmą 
naujieną.

Perugia kadaise tarnavo 
“Louvro” muzejuje. Pa
vogdamas “Mona Lisa”, ji
sai sakosi keršijęs francū- 
zams, nes Napoleonas, per
eito amžiaus pradžioje, už
imdamas Italiją, irgi apiplė
šė Italijos muzejus ir daug 
puikiausių paveikslų išgabe
nęs Franci j on.
Pačto darbininkai ketina 

streikuoti ant Kalėdų.
Londonas (Anglija). Ei

na gandas, jog ant Kalėdų 
retina streikuoti 100,000 
pačto darbininkų. Jie tiki
si, kad tuomet greitai lai
mės, nes pačtos biznis nepa
prastai pasididina.

10 matrosų areštuota.
Londonas 13 d. gruodžio. 

Ant White Star linijos gar
laivio “Adriatic” areštuota 
10 matrosų, kurie slaptai ve
žė iš New Yorko į Neapolį 
50 immigrant!!. Jie paėmė 
nuo kiekvieno immigranto 
po $20.00.
Policijos persekiojimas pri

vertė prie nusižudymo.
Osaka (Japonija) 13 d. 

gruodžio. Pasak pranešimo 
“Japan Gazette”, jaunas ir 
gabus socijalistas Yamamo
to metėsi po traukiniu ir at
rado ten mirtį. Jį privedė 
prie to amžini persekiojimai 
Japonijos žandarų ir polici
jos, kurie saugojo jį ant 
kiekvieno žingsnio.
Svetimų šalių kariumenė 

Chinijoj.
Peking 13 d. gruodžio. — 

Rusijos valdžia pasiūlė vi
soms svetimoms valstijoms 
atsiimti savo kariumenę, ku
ri randasi Chinijoj, netgi tą- 
ją..kariumenę, kuri saugoja 
pasiuntinystes.

Tasai pasiūlijimas parodo, 
kad daug dar svetimos ka- 
riumenės randasi Chinijoj., 
Netgi nekurie gelžkeliai 
saugojami svetimų šalių ka- 
riumenės.
Norėjo užmušti aukso mai

nų magnatą.
Johanesburg, So. Afrika. 

Čia buvo pasikėsinimas ant 
gyvybės aukso mainų mag
nato L. Phillips. Į jį paleis
ta trįs šūviai, betgi jisai li
kosi gyvas.

Žmogus, kuris kėsinosi jį 
užmušti, yra suareštuotas. 
Tai buvęs ypatiško keršto 
reikalas.

Visi skolina pinigų 
Francijoj.

Atstovas Delahuye paaiš
kino parlamente, jog Turki
ja* nori užtraukti paskolą 
Francijoj ant $140,000,000; 
Graikija, Bulgarija ir Serbi-

ja — kiekviena atskyriam— 
ant $60,000,000; Ispanija ant 
$100,000,000; Portugalija 
ant $20,000,000; Brazilija 
ant $200,000,000.

Kurgi pačiai Francijos 
valdžiai gauti pinigų pasi
skolint?- — klausia atstovas.

Paliko $40,000 šuniui.
Londonas 14 d. gruodžio. 

— Čia mirė turtuolė Sarah 
Egglestone, kuri paliko savo 
šuniui $40,000. Ji įsakė, kad 
šuo būtų visukuom aprūpin
tas.

Menkai nubaudė.
Strasburg, Vokietija. — 

Jau atsibuvo teismas tų kar
eivių, kurie atsižymėjo savo 
barbarišku pasielgimu su 
vietiniais žmonėmis. Buvo 
laukiama, kad juos bent 
smarkiai nubaus, bet kas tau 
davė. Du kaltininkai ga
vo kalėjimo po dvi savaites, 
o vienas 6 savaites.
Pankhurstiėne včl areštuota

Londonas 14 d. gruodžio. 
— Kaip tik Pankhurstienė 
sugrįžo iš Paryžiaus ir išli
po iš laivo Do very, tuojaus 
ji tapo areštuota.

Dar ji nėra pilnai pasvei
kus nuo paskutinio badavi
mo ir vėl bus pasodinta kalė
jimam

Mexika ir Mažoji Azija.
Turkų sultono giminaitis 

Sabah Eddine pasakė, kad 
Mažojoj Azijoj, kuri pride
ra Turkijai, dedasi ta pati 
betvarkė, ką ir Mexikoj. 
Svetimšaliai baisiai išnuado- 
ja gamtiškus turtus ir nori 
pavergti tą šalį ekonomiš
kai.

11 jūreivių nuskendo.
Londonas 13 d. gruodžio. 

Vienuolika jūreivių nusken
do, kada Britanijos laivas 
“Weimar” nuėjo ant dugno 
Šiaurės jūroje.

Pravoslaviška agitacija 
Vengrijoje.

Budapešt. — Teisingumo 
ministeris paskelbė, jog tose 
Vengrijos vietose, kur dau
giausia gyvena rusinai, la
bai smarkiai varoma pravo
slaviška agitacija.

Nekuriose parapijose po 
400--500 žmonių perėjo į pra 
voslavišką tikėjimą.

Veltui dalinamos knyge
lės, kuriose maldaujama ca
ro, kad tasai ateitų pagelbon 
rusinams.

Abelnai, pastaruoju laiku 
Galicijoj ir Vengrijoj varo
ma labai smarki pravosla
viška agitacija.

Padėjimas Bulgarijoj.
Sofia. — Užsieninių reika

lų ministeris viešai paskelbė, 
kad žinios apie caro Ferdi
nando nuo trono pasitrauki
mą, yra tuščias prasimany
mas. Ministeris sako, kad 
tas gandas buvo tyčia paleis
tas karaliaus priešų.

Pridursime, jog laike pa
starųjų rinkimų Bulgarijos 
socijalistai pasirodė gana 
didelę įtekmę turinti.

Turkijos ministerija.
Didžiausis Turkijos viziras 

pasitraukė nuo savo vietos. 
Jisai susipyko su kitais mi- 
nisteriais.

Geras kerštas. Ar ne ?

Dėlei paniekinto kryžiaus.
Keli Minsko gub. valstie

čiai, lenko dvarininko ir ka
talikų kunigo pakurstyti, iš
vertė pravoslavų kryžių, su
kapojo jį ir išmetė sąšlavy
nam Užtai jie dabar visi pa
traukti teisman ir jiems 
gręsia už tai didelė bausmė. 
Blogai darė tie žmonės, ku
rie svetimą tikėjimą užgau
liojo ir niekino.

Kas ligų draugas?
Rusijos pietuose, labiau į 

rytus, vėl pradėjo džiuma 
(maras) platinties. Tik vie
noj vietoj per kelioliką dienų 
susirgo 83, o mirė 45 žmo
nės. Daktarai, su valdžios 
pagelba, kovoja prieš tą bai
sią viešnią. Štai tarp kit-ko 
Caricino apskr. nutarė už
daryti visus monopo- 
ius ir karčiamas visam lai
dui, kol bus džiuma, nes al
koholis esąs didžiausis ligų 
draugas.

žemes drebėjimas.
Temir-Chan-Šuroj (Kau

kaze) buvo girdėti žemės 
drebėjimas. Jokių nuostolių 
nebuvo.

Policija teisiama.
Disnos apskr. (Vilniaus 

gub.) ispraunikas, policijos 
sekretorius ir žemsargių 
vyresnysis patraukti teis
man už naujokų per papirki
mus liuosavimą.

Laikraščių bausmės.
Vien Kijeve nuo sausio 1 

ligi lapkričio 1 nubausta 8 
laikraščiai 47 kartus, išviso 
11 tūkstančių 25 rub.
Redaktorius — pinigų dir

bėjas.
Vieno juodašimčių laik

raščio “Dvuglavyj Orei” re
daktorius Lutkauskas pasi
rodė buvęs netikrų pinigų 
dirbėju. Jį išdavė buvęs po
licmeisteris. Įdomu tai, kad 
tas buvęs policmeisteris apie 
tai seniai žinojo, bet besant 
policmeisteriu tylėjo, nes to 
“pono redaktoriaus” bijojo. 
Prabilo tik tuomet, kuomet 
dėlei kaž-ko vietos nusto
jo-

Spalininkų suvažiavimas.
Spalininkų suvažiavimas 

prasidėjo šiomis dienomis 
Peterburge. Suvažiavimą 
atidarė Gučkovas, kuris pa
sakė didelę politikinę pra
kalbą. Kalbėtojas pažymė
jęs, kad dabar esąs reakci
jos metas ir kad valstybei 
dar ilgai reikėsią būti anar
chijoje, kuri galinti pasi
baigti labai apverktinai. Pa
sakė, jog Dūmos tikslas esąs 
apginti rusų liuosybę. Re
voliucijos metu spalininkai 
su jąjLovoję; dabar gi turį 
perspėti vyriausybę nuo 
klaidų.

Darbininkų streikai.
Varšava. Darbininkai, no

rėdami išreikšti protestą 
prieš susirinkimų draudimą, 
pradėjo streikuoti. Strei
kuojančių skaičius siekia 
20,000. Mieste išmėtyta 
“Bundo”, 1. s.-d. ir p. p. s. 
komitetų atsišaukimai.

Caricinas. Darbininkai ir 
fabrikantai vis dar negali 
susitaikyti.

Fabrikantai nutarė paša
linti 10,000 darbininkų.

Chersonas. Sustreikavu
sieji laivų statymo dirbtuvės 
Vadon darbininkai nesusi
taikė su dirbtuvi 
tracija. 
pašalinti.

15 franciižų užmušta.
Mao (Moroko). 15 fran- 

cūzų užmušta ir 22 sužeista 
susikirtime su maurais.

Kova, kova ir kova. Ka
da tas kraujas nudžius nuo 
mūsų žemelės?...

prisipažino, kad jie tai pa
darę, tik buvę tuokart vel
nių kailiuose sulindę. Taigi 
nelabasis, kaip visados, kib
damas prie tikrųjų katali
kų, ir sukurstė vaikinus vel
niškai pasielgti. Dabar dėlei 
kipšo reikės ir kalėjime pa
tupėti.

Vilniaus gub. derlius.
Pagal Vilniaus gub. stati

stikos komiteto surinktas ži
nias, derlius sekantis: vals
tiečių laukuose: žieminių ja
vų 15,343,724 pūdai, vasaro
jaus — 6,697,422 pūdai, bul
vių —• ™

rbtuviu adminis- 
Visi darbininkai

Biržuose.
“Ryg. Nauj.” rašo:
Spalių pradžioje čia atsi

buvo naujokų į kariumenę 
ėmimas. Iš 740 paėmė tikro- 
jon karei vi j on tiktai 225 vy
rus, o kitus paliko atsargon 
ant pavasario.

Tarpe susirinkusiųjų nau
jokų didelių riaušių nebuvo, 
kaip kad būdavę kitais me
tais.

Kaimiečiai gana gerai bu
vo jsidrožę.

Kuomi užsiima kuniginės 
darbininkų draugijos?

Šiaulių šv. Juozapo darbi
ninku draugijai nekaip tesi- 
seka. Įeigų kason visuomet 
mažiau būna, negu išeigų.

Knygynas visiškai nesu
tvarkytas. Draugija užtat 
nutarė įsitaisyti vietinėje 
bažnyčioje savo vėliavą.

Kuomet gi keli darbinin
kai norėjo pasitarti apie li
gonines kasas, tuomet val
dyba nepavelyjo tuo klausi
mu rūpinties.

Taip tai rašoma apie Šiau
lių juozapiečius “Ryg. Nau
jienose.”
Išmetė pirmeivius iš Šiaulių 

blaivybės.
Iš Šiaulių blaivybės drau

gijos skyriaus, kaip rašo 
“L. Žin.”, išmetė visus pirm- 
eiviškesnius žmones. Praša
linti seni ir veiklus nariai, 
nes nenorėjo būti aklais ku
nigų įrankiais.

Šiaulių blaivininkai buvo 
surengę kelionę į atlaidus 
Žemaičių Kalvarijon.

“Velniai.”
“R. N.” rašo:
Septyni verstai nuo Pane

vėžio Daukniškėje atėjo pas 
malūnininką velniai ir pra
dėjo baladoties palangėmis. 
Malūnininko tuom kartu ne
buvo namie, tik tarnaitė, 
kuri per langą pamatė vel
nius, kurių buvę trįs: visi 
su ragais, su uodegoms ir iš 
nasrų žėravo ugnis. Kalbėjo 
tie velniai žmonių balsu ir 
visai tokiu, kad tarnaitė pa
žino, jog tai artimo kaimo 
vaikinai; užtai ji jų visai 
nenusigando, tik pasakė, 
kad ji velnių nebijo ir į butą 
neįsileisianti. “Žinau, sako, 
aš jus! Šeimininkų nėra na
mie, eikite sau!” Tada vel
niai supyko, kad juos skai
to už žmones ir dargi mer
gaitė visai nealpsta matyda
ma pragaro gyventojus. 
(Matyt, buvo užsikrėtus be
dievyste.) Velniai nutarė 
jai baimę įvaryti — smogė 
plytgaliu per langą mergai
tei ir pataikė tiesiai į smilki
nį, kuri apsvaigo ir pargriu
vo. Velniai išmušė langą, 
sulindo į butą, kirto dar kar
tą mergaitei į pašonę ir iš
tikimųjų primušę, viską iš
kraustė ir išėjo. Kol parva
žiavo malūnininkas — mer
gaitė atsigavo ir viską papa
sakojo. Susirinko žmonės, 
pribuvo ir velnių ekspertai 
—davatkos. Visaip apie vel
nius kalbėjo. Sakė — tai už 
pirmeivius dievas baudžia... 
Velniai ateina net iš praga
ro, o juk pragaras toli, net 
už Rymo. Sužinojo ir poli
cija. Bet kadangi buvo ne
toli diena ir besidarbuojant 
velniams užgiedojo gaidys, 
tai jie, pagal urėdninko nu
sprendimą, negalėjo apsi
sunkinę ryšuliais taip greit 
nubėgti į pragarą, net už 
Rymo. Nutarė pajieškoti, 
ar nėra kur pasislėpę. Pa
gal tarnaitės parodymą—at
ėjo į artimą sodžių ir suėmė 
tris ūkininkaičius, kurie ir

32,821,739 pūdai ir bu
rokų — 311,408 pūdai; dva
rų laukuose: žieminių javų 
—11,151,417 pūdų, vasaro
jaus — 3,928,187 pūdai, bul
vių — 27,497,760 pūdų ir bu
rokų — 484,340 pūdų.

Ateiviai Lietuvon.
Lenkų laikraštis “Kurjer 

Krajowy” rašo, kad iš Len
kijos pradeda važiuoti Lie
tuvon stambesnieji ūkinin
kai arba, geriau sakant, 
dvarininkai, ir čia jie žemes 
perkasi. Dalykas tame, kad 
Lenkijoj žemė labai brangi, 
sulyginus su Lietuvos žeme, 
daug brangesnė. Lietuvos 
žemė jiems išrodo visai pigi, 
todėl jie, žinoma, reikale 
brangiau už Lietuvos žemę 
moka. Lietuviai tai turi ge
rai atminti, kad konkuren
cija dėlei žemės su ateiviais 
iš Lenkijos gali būti labai 
sunki. O juk yra labai svar
bu mūsų žmonėms kuodau- 
giausia žemės Lietuvoje sa
vo rankosna paimti, neleisti 
čia svetimųjų, tai ir Ameri
kon nereikės bėgti.
. Ar tik ne “šventasai”?

“L. Uk-kas” rašo:
Žemalė, Telš, apskr. Prie 

miestelio yra koplyčia, ku
rioje randasi daug grabų. 
Ten sudėti dvarponių lavo
nai. Kai-kurių turtuolių la
vonai taip sutaisyti, kad vi
sai nepūsta. Jau daug metų, 
kaip vieno dvarponio Jono 
Stripeikos lavonas davat
koms pasirodo šventu esąs... 
Nes visas tebesąs sveikas, 
tik nosį žiurkės nuėdusios... 
Kai-kurie dievobaimingųjų 
ėjo melstųsi, norėdami gau
ti nuo Jono Stripeikos “los- 
kų”. Bet kunigai draudė ir 
niekino, neleido tikėti, tik
rino, kad ne šventas ir ne
leido gerbti. Dabar jau pas
klydo gandas, ir davatkos 
jau renka pinigus — norima 
pataisyti koplyčia. Kunigai 
ištirsiu, kad Jonas Stripeika 
esąs šventas... Ačiū žmone
lių tamsumui, koplyčią pa
naujinus, ir stebuklai pasi- 
naujįs. Tuomet bus kuni
gams nemaža aukų, labiau
sia nuo tolimųjų...

Brangumas.
Kybartų gyventojai skun

džiasi dideliu brangumu. 
Už sviesto svarą mokama 
čia 75 iki 80 kap. dabar, o 
vasarą nuo 45 iki 50 kap. 
Pieno beveik visai negalima 
gauti nusipirkti. Už kamba
rį be baldų 7 iki 8 rub. mėne
siui. Už duonos svarą nuo 
nuo 3 iki 4 kap. Ypač sunku 
gelžkelio tarnautojams čia. 
Ima juk jie ne daugiau 20 
arba 22 rublių mėnesiui al
gos, o yra nemažai ir tokių, 
kurie turi šeimyną ir vaikų.

Nelaimės. •
Ukmergė. Kaip tik prasi

dėjo javų kūlimas, prasidė
jo ir nelaimės: šiame apskr. 
17 žmonių šį rudenį jau su
žeidė prie kuliamųjų maši
nų ;ki tiems nuo sužeidimo 
teko net su šiuo pasauliu at
sisveikinti.
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Klausimas, kuris visiems turi rūpėti nius atitolintos, I francūzų fizikas Fissot iš
rado stebėtinai lengvą būdą

Apie pralaimėtus streikus.
Baltimores IWW. kriau

čių streikas jau pralaimėtas. 
Lietuvių visuomenė žino a- 
pie tą streiką. Daug kas 4r 
aukų buvo pasiuntę Balti
mores streikieriams.
' Dar ne taip seniai visuo
menei buvo pranešta apie 
pralaimėjimą streiko Mon
tello, Mass. Daug kas rėmė 
ir Montello streikierius. Tą 
streiką taip-pat vedė IWW. 
unija.

Visų atminime, veikiausia, 
tėra dar Patersono streikas, 
kuris greičiau buvo praloš
tas, negu išloštas. Tą strei
ką vedė IWW.

Mūsų visuomenė nebus 
užmiršusi ir Philadelphijos 
cukemikų streiko) kuris pa- 
sibeigė liūdnai ir kurį mūsų 
darbininkiška visuomenė 
taip-pat rėmė.

Šitie faktąi stovi prieš 
mus. Jie visiems turi rūpė
ti. Darbininkų kova už ge
resnį duonos kąsnį darosi 
vis sunkesnė. Klesų kova 
tarpe buržuazijos ir darbi
ninkų darosi vis aštresnė. 
Kiekvienas pralaimėtas 
streikas netik nupuldo musų 
kovos galybę, bet padidina 
spėkas kapitalistų klesos.

Tie dalykai privalo rūpėti 
netik patiems vieniems strei 
kieriams, bet ir plačiai dar
bininkų visuomenei, kuri re
mia streikierius dvasiškai ir 
pinigiškai. Ir, kaip matyt, 
plačioji visuomenė jau nori 
žinot priežastį streikų nepa
vykime. Daug buvo ginčų 
dėlei pralaimėjimo Paterso
no streiko. Mažai buvo kal
bėta apie Phladelphijos 
streiką, užtat karštos disku
sijos kilo dėlei pralaimėto 
Montello streiko.

Dabar, :________ . n
veizdoje pralaimėto Balti-, 
morės streiko, turime rimtai 
ir bešališkai jieškoti priešas- Į

• i v • • ; 1r5?^aigas nesijudinimas labai len-
reikia kuomaziausia tulžies; £Vaį įšaįškįnamas e žaibas 
lr kuodaugiausia noio taip trumpai tęsiasi, kad ta- 
sekti teisybę, šaukimu ir: me ]aįko tarpe niekas nespė- 
nksmu nedaug tegalima,ja permaįpyti saVo vietos 
pešti Jau pastebėta yra, j ant1tiek kaį akis tą galėtu 
lietuviška visuomenė visai hzte™/tL. Juk s tęsia 
nebuvo taip duosni, kaip kad 31 Ūktai vieną desimtstūks- 
laike Lawrence’o streiko.Vi-1 ^a^ir?§ dalį sekundos. 
suomenė pradeda atšalti au-; Išdidus žvaigždėto. dan- 
kavimo reikale. Ta mato i £aas v}en?du™as> ^judan- 
kiekvienas, kam teko ar pa-|clMJU žvaigždžių” pastovu- 
čiam dalyvauti streike, irimas> kuriasdar Egypto pi- 
gelbėti streikierius. Sta- mamyčių statėjai matė tose 
čiai norėtųsi sakyti,, jog jei
gu ateityje streikų reikalai i 
nebus geriau sutvarkyti — 
visuomenės dauguma nustos 
to entuziazmo, kuriuom ji 
rėmė streikierius.

Baltimores streikas tuomi 
skyrėsi nuo kitų streikų, jog 
dalis darbinikų visuomenės 
buvo jam priešinga. Laik
raštijoje ginčų nebuvo, bet 
gyvenime jie buvo. Gyveni
me jie apsireiškė aštriausio
je formoje. Brooklyno 
kriaučiai nerėmė Baltimo
res streikierių. Taip-pat vi
siems žinoma, kad daugelis 
pačių Baltimores kriaučių tą 
streiką nerėmė. Čia grei
čiau buvo dviejų unijų kova, 
ne kad kova darbo su kapi
talu.

Žinodami gerai, kad san- 
tikiai tarpe dviejų unijų (A. 
F. of L. ir IWW.) yra labai imo 'v, , , . ....
aštrus ir nėra jokių ženklu,; lnu™s žvaigždžių judėjimų 
kad tie aštrumai pradėtų; patėmyti,-įaijra tų zvaig- 
nykti — pilnai galima lauk-j zdzių, 
ti, jog panašių į Baltimores ^afo,iaam°® 
bus ir daugiau streikų.

Kaipgi dabar atmezgus tą 
neatmezgamą mazgą? Kaip Į 
pasielgus laike streiko? Tas 
rūpi kiekvienam socijalistiš- 
kam laikraščiui, tas • rūpi 
kiekvienam veikėjui, tas rū
pi kiekvienam žmogui, ku
riam ne svetima kova darbo 
su kapitalu.

Todėl, apsiginklavę beša
liškumu, imsimės darbo. 
Męs privalome išklausyti a- 
biejų pusių, kurios kalba a- 
pie streiką.

Duokime žodį vienam iš 
streiko vedėjų K. Geležė
lei, kuris prisiuntė “Laisvei” 
ilgą paaiškinimą, rašytą 

ir st/eiko šalininkų

Baltimores streikas ir IWW. 
pozicija.

K. Geležėlė atstovauja IW 
W. poziciją. Jis sako:‘To 
trijų mėnesių sunkios kovos, 
męs pralaimėjome. Streiką 
sulaužė United Garment 
Workers of America, kuri 
buvo priešinga, kad streiką 
vedėm męs, tai yra IWW.

Męs niekad nebuvome 
priešingi U. G. W. of A. ir 
rėmėm juos, kada jie strei
kavo. Kada jie streikavo, 
nięs mėtėm į juos duonos ke
palais, o jie mėtė į mus ak
menimis. Jie ėjo streiklau- 
žiauti, jie norėjo, kad męs 
pralaimėtume, nes tuomet, 
pagal jų supratimą, būtų su
irusi mūsų, t. y. IWW. unija. 
Dabar aiškiai pasirodė, kad 
U. G. W. of A. vadovai eina 
ranka rankon su kapitalis
tais.

Laike streiko kapitalistai 
gyrė U. G. W. of A., 'o peikė 
mūsų uniją. Dabar, po pra
laimėtam streikui, jau abid
vi unijos negeros. Taigi, čia 
pralaimėta visų darbininkų. 
Visur pradėjo numušti al
gas. Kapitalistai dabar 
krauja sau milijonus, o mū
sų laukia baisus likimas.

(Toliaus bus)

Nežinomais keliais
Ai* jums teko vakaro lai

ke, perkūnijai griaujant, tė
myti miesto gatvėse judėji
mą prie trumpų žaibo švys
telėjimų? Jeigu teko, tai 
jūs tikrai patėmyjote tada 
vieną keistą ypatybę: pilna 
triukšmo ir judėjimo gatvė, 
žaibui švystelėjant, rodos, 
tarsi, užšalusi. Arkliai ūmai 
sustoja. Jų bėgančios ko

jos, tartum, apmiršta pakel- 
stovėdami aky- f0S nuo žemės. Vežimai
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i taipgi, rodos, nesikrutina; 
i aiškiai matosi kiekvienas ra-

1 pat vietose, kur męs jas da
bar matome, tai tokia pat 
regėjimo illiuzija (apgau

bė), kaip ir matofnasis gat
vės judėjimo užmirimas žai
bo šviesoje.

Visas mūsų gyvenimas, 
visatos laiko bėgyje, reiš
kia tik menkiausį mirksnį, 
kuriam besitęsiant, žmo
gaus akis neįstengia patė- 
myti permainos žvaigždžių 
padėjime. Vienok žvaigž
džių visatoje yra tokis smar
kus judėjimas, prieš kurį 
kanuolės kulkos greitumas 
išrodo visai niekais. Nėra 
erdvėje nei vienos žvaigž
dės, kuri visai pasiliktų toj 
pačioj vietoj: kiekviena jų 
lekia pasaulio erdvėje, pra- 

i bėgdama dešimts verstų į 
sekundą.

Ne vien tik mūsų gyveni- 
trumpumas neleidžia

kurios neteisingai 
; “nekrutančio- 

, mis”: — tam kenkia ir neap- 
I sakomas žvaigždžių atstu- 
i mas. Kuo toliau nuo mūsų 
i kokis nors krutantis daik
tas, tuo lėtesnis rodosi 
mums jo krutėjimas. Sto
vint palei geležinkelį, pra
bėgantis ekspresinis trauki
nys išrodo labai greitu; bet 
jeigu tą patį traukinį temy
lime nuo tolimo kalno vir
šūnės, tai jis išrodys tik lė
tai slenkančiu. O jeigu męs 
jį galėtume tėmyti, paveiz- 
dan, nuo mėnulio pavir
šiaus, tai paskaitytume jį 
už visai nekrutantį brūkšne
lį: tie lį—2 verstai, kuriuos 
traukinys prabėga į vieną 
miųutą, mėnulio atstume iš
rodo vos patėmyjamu tašku.

Žvaigždės, taip pasibaisė-

tinai nuo
jog net šimtai milijonų vers
tų, kuriuos jos prabėga vie
no meto laike, žemiškam 
tėmytojui tampa dingstan
čiu tašku ir tik jausliausi
optiški (žiūrėjimo) prietai
sai leidžia mums patėmyti 
tą jų krutėjimą, šviesa, ku
ri lekia beprotišku greitu
mu — apie 300,000 verstų į 
sekundą, — reikalauja me
tų, dešimtmečių ir net šimt
mečių, idant pasiekti mus 
nuo savo tų tolimų žiburių 
ir atnešti pasenusią žinią 
apie berybės erdvės saulių 
gyvenimą. Jeigu visos ma
tomos žvaigždės ūmai užgę
stą, — hięs tą patėmytume 
tik po daugelio metų: mums 
ir artimiausiems mūsų ai
niams dangaus skliautas bū
tų taip-pat tirštai apibertas 
tūkstančiais auksinių tašku
čių, — pomirtiniais spindu
liais, seniai užgesusių sau
lių... Nestebėtina todėl, kad 
būdamos taip neapsakomuo
se atstumuose, kuriuos gali 
apimti tik labai išlavinta 
vaidintuvė, žvaigždės išro
do mums absoliutiškai ne
krutančiomis.

Ir visgi mums pasisekė 
netik patirti žvaigždžių ju
dėjimą, bet net išmieruoti 
daugelio jų greitumą. Min
tis bpie “nekrutančiųjų” 
žvaigždžių krutėjimą pir
miausiai gimė prieš 200 me
tų geniališko astronomo 
Halley’aus galvoje, — to pa
ties, kurio vardu pavadinta 
prieš du metu mus išgązdi- 
nusi kometa. Tyrinėdamas 
žvaigždžių surašą, kurį su
rengė antrame amžiuje 
Aleksandrijos astronomas 
Ptolemy’jus, Halley’us at
kreipė atydą į tai, kad da
bar tūlos žvaigždės randasi 
visai kitose vietose, negu 
jos pažymėtos surašė. Į 
1600 metų, tos žvaigždės pa
sitraukė iš senosios vietos 
per pusę ir net per pusant
ros mėnulio skerslinijos. 
Toks didelis skirtumas ne
galėjo įvykti per klaidingus 
tėmyjimus ir tokiu būdu ta
po sugriautas daug tūkstan
čių metų gyvavęs įsitikrini- 
mas, būk žvaigždės nekru
ta.

Į 200 metų nuo Halley’aus 
laikų, astronomai spėjo iš
mieruoti su tam tinkamais 
įrankiais daugelio šimtų 
žvaigždžių judėjimus, ir da
bar galima pilnai tvirtinti, 
jog visatos erdvėje nėra nei 
vienos tikrai nekrutančios 
žvaigždės. Abelnai patirta, 
kad greičiau už kitas kruta 
šviesesniosios žvaigždės, — 
gal todėl, jog jos arčiau prie 
mūsų, negu tos, kurios silp
nai šviečia. Męs čia kalba
me ne apie tikrąjį žvaigž
džių judėjimo greitumą 
(kiek verstų jos prabėga), 
bet apie tai, kiek jos pasi
traukia iš vienos vietos į ki
tą berybėje erdvėje (tas ma
tuojama laipsniais ir jų dali
mis). Vienok, greičiau 
kruta nedidelė žvaigždelė 
Piešėjo žvaigždyne, kuri 
matosi pietinėje dangaus 
skliautų dalyje: į šimtą me
tų jinai pasitraukia per pusę 
mėnulio skerslinijos. Ar
čiausia prie mūsų žvaigždė 
Alfa Centauro žvaigždyne, 
juda tris-syk lėčiau, o Sirius, 
šviesiausia iš visų mums ži
nomų žvaigždžių, juda sep
tynis sykius lėčiau.

Betgi tie matomi žvaigž
džių pasitraukimai dar ne
parodo mums jų tikrojo 
greitumo; kad tą patyrus, 
mums reikalinga dar žinoti 
ir atstumas, kaip toli jos 
randasi. Męs žinome tik 
nedaugelio žvaigždžių at
stumus, ir pertai ilgai astro
nomai jokiu būdu negalėjo 
išmatuoti žvaigždžių judėji
mus verstais. Bet net ir 
apie tų žvaigždžių judėjimą, 
kurių tolumas mums žino
mas, męs negalime spręsti 
vien tik sulyg jų matamojo 
pasitraukimo: juk męs gali
me užtėmyti judėjimą tik tų 
žvaigždžių, kurios lekia į 
šalį, bet męs visai negalime 
patėmyti tų žvaigždžių ju
dėjimo, kurios artinasi tie
siai prie mūsų arba tolinasi 
nuo mūsų. Tokios žvaigž
dės mums matosi visai ne
krutančiomis. Ant laimės

tiems greitumams mieruoti. 
Tašai būdas remiasi ant ty
rinėjimo krutančiųjų žvaig
ždžių šviesos su pagelba 
spektroskopo.

Męs geriau suprasime 
Fissot’o idėją, jeigu pirma 
patirsime, kaip ji pritaiko
ma garso srityje. Turbūt 
kiekvienas žmogus, turįs iš
lavintą muzikališką girdėji
mą, yra patėmijęs, kaip 
mainosi garvežio švilpynės 
nota, kada traukinys bėga 
pro šalį: artinantis garve
žiui, ta nota būna augštes- 
nė, negu jam tolinantis nuo 
mūs. To priežastis tame, 
kad nuo prisiartinančio 
garvežio garso vilnįs pasie
kia mūsų ausį tankiau, negu 
nuo atsitolinančio garvežio.

Šviesa taipgi plečiasi į vi
sas šalis vilnimis, bet ne ore, 
kaip garsas, o visatos etere. 
Jeigu garso vilnįs susitanki- 
na, tai mainosi tonas, jeigu 
gi šviesos vilnįs susitankina, 
tai mainosi spalva. Dabar 
galima suprasti, kaip aty- 
dus tyrinėjimas žvaigždes 
spektro (sudėtinių šviesų 
spalvų), gali netik parodyti 
astronomui, ar ta žvaigždė 
artinasi prie mūsų, ar toli
nasi, — bet leidžia net ir iš
mieruoti to artinimosi ar 
tolinimosi greitumą.

Tokiu būdu tapo patirta, 
paveiksi an, kad Šiaurinė 
žvaigždė ir žibantysis Siri
us artinasi prie mūsų, o 
šviesioji Kapella ir rausva
sis Aldebaran tolinasi nuo 
mūsų greitumu kelių dešim
čių verstų į sekundą. Vidu
tiniai galima pasakyti, kad 
žv'Lvigždės lekia erdvėje šim
tą kartų greičiau kanuolinės 
kulkos, tai yra lekia nuo 30 
iki 100 verstų į sekundą. 
Yra žinoma viena žvaigžde, 
Didžiosios Meškienės žvaig
ždyne, kuri lekia pasaulio 
erdvėje po 300 verstų kas se
kundą. Tokis greitumas net 
ir astronomams išrodo pasi
baisėtinu, nors jie apsipratę 
su milžiniškais pasaulio mie- 
rais ir skaitlinėmis. Mūsų 
saulė irgi nesiskiria nuo ki
tų žvaigždžių: ji taipgi ke
liauja erdvėje, vesdama su 
savim ir mūsų žemę ir visą 
savo planetų šeimyną, grei
tumu 20 verstų į sekundą. 
Taigi žemės kelias apie sau
lę iš ištęsto rato persimaino 
į susuktą (šriubo pavidale) 
liniją, kuria žmonija nuolat 
lekia į nežinomas visatos 
erdvės gelmes.

Tie žvaigždžių judėjimai, 
tokie milžiniški ir sykiu to
kie menki, turi į pakaktiną 
laiko tarpą visiškai permai
nyti žvaigždėto dangaus iš- 
veizdą ir sugriauti formą tų 
žvaigždynų, kuriuos tėmijo 
dar senieji babilioniečiai 4-5 
tūkstančiai metų pirm mūs. 
Jeigu męs persikeltume min
timis dar toliaus į praeitį ir 
pažvelgtume ant dangaus 
paveikslan 50 tūkstančių 
metų atgal, męs nepažinta
me nei vieno žvaigždyno. 
Auštant senam j am, akmeni
niai amžiui, mūsų protėviai, 
vieton taip gerai mums ži
nomos Didžiosios Meškienės 
figūros, matė ką tai pavida
le ištęsto kryžiaus. Praeis 
dar 50,000 metų — ir gra- 
žiausis šiaurės žvaigždynas 
turės visai kitokią išveizdą.

Taip tyrinėdamas dabar
tinę dangaus išveizdą ir ty
rinėdamas, kurlink kuris 
žvaigždynas lekia, astrono
mas gali nupiešti žvaigždžių 
padėjimą tolimoje praeityje 
ir tolimoje ateityje.

Kurgi žvaigždės lekia tais 
nežinomais keliais? Ar yra 
bent kokia tvarka to žvaigž
dyno lietaus lijime? Mato
mai, nėra: iki šiol visos pa
stangos atrasti centrą, apie 
kurį žvaigždė# sukasi, pasi
likdavo be pa^ekmių.žvaigž- 
džių pasaulio Kopernikas 
dar negimė ir dabartinis as
tronomas slįebėdamas žiūri 
ant betvarkio; milijono sau
lių bėgimo.Tijk labai miglotai 
jisai pradedat įsitėmyti du- 
-tris svarbiausius tame miši
nyje tekėjimas,—bet paslap
tingas visatos mechanizmas, 
kol kas, jamj dar nesupran
tamas. I

(IŠ “Pr. i L”) J. Stropus.

Raportas apie Wilsoniutes
vestuves.
(Feljetonas.)

Latvių darbininkų laikraštija.

(Pabaiga.)
Jis įvedė mane kitan kambarin ir supa

žindino su kitų šalių ambasadoriais. Aš ne
norėjau dasileisti į kalbas su Rusijos ir Vo
kietijos ambasadoriais, ( nes jie būtų galėję 
man visą biznį supeizuoti. Aš visą laiką su- 
kinausi apie Bryaną, nes žinojau, kad ta
sai durnelis tiek teišmano apie svetimas 
tautas, kiek lietuviška kiaulė apie patrio
tizmą. Taip, kad aš jam pripasakojau tiek 
ir tiek apie lietuvius. O jis vis traukė pe
čiais ir stebėjosi, kad iki šiam laikui jis nie
ko negirdėjo apie Lietuvą. Jis prižadėjo 
daug ko gero padaryti lietuviams.

Dabar apie pačių vestuvių įspūdžius. 
Kunigas Silvester W. Beach davė šliūbą. Aš 
labai nusistebėjau, kad visos ceremonijos 
buvo panašios į lietuviškas. Ir net lotyniš
kas maldeles tokias pat skaitė.

Vestuvių keksas (wedding cake) svėrė 
150 svarų ir jis turėjo 9 colius augščio ir 22 
coliu diametriško pločio. Tat pati Wilsonie- 
nė išmieravo ir visiems apreiškė. Keksas 
buvo supjaustytas į 1,000 dalių. Aš irgi jo 
gabalėlį gavau, bet nevalgiau. Niekam ne
matant, suvyniojau į popierą ir įsidėjau ki
šenių n.

Vakarienė buvo biskį geresnė, negu 
kad chicagiečiu, kada pastarieji užfundijo 
gerb. svečiams Yčui ir Basanavičiui Čia 
vieni indai prekiavo daugiau, negu 8,000 
dolerių. O kas ant tų indų buvo prikrauta, 
aš ir pats nežinau, kaip pavadinus. Tik ge
rai žinau, kad ir lietuviškai-tautišku dešrų 
buvo. Iš kur tas Wilsonas jų gavo, bala jį 
žino, o paklausti neturėjau progos. Iš gė
rimų buvo tik vynuogių skystimo (grape 
juice) ir beržinės sulos (birch sap). Čia 
tai vėl mane nustebino, iš kur jie galėjo gau
ti lietuviškos sulos? Bryanas man atsakė, 
kad tai speciališkas importuotas gėrimas iš 
Europos, tik pamiršęs iš kokios vietos. O 
aš jam tuoj ir pradėjau aiškinti, kad tai 
Lietuva tik ir išdirba tokį gėrimą. Jis vėl 
labai stebėjosi iš tokios lietuvių plačios pra- 
monijos. Kuo labiau jis. stebėjosi, tuo la
biau aš gyriau Lietuvą, papasakodamas, 
kad lietuviai ne vien tik beržinę sulą siun
čia į užrubežį, per tai įgydami sau nemirti
ną vardą, bet ir vyžas, kurpes, kailinius, 
rudmėses, šampijonus (tautiškus grybus) 
ir tt. ir tt.

Kostiumai principiališkai dalyvavusių 
buvo šitokie:

Jaunamartė — bluzka pate de fois do
bilinės spalvos, muslinu de soy aptrauk
ta ir mėlinomis rožėmis išdabinta. Ant jos 
išgąstingo veidelio kabojo retas skuduru- 
kas. Čeverykai, pirštinės, brasletai, žiedai 
ant kelių pirštų...

Jaunikis — a la mode nusiskutęs už 15 
centų. Frakas, čeverykai, škarpetkos. Žie
das ant piršto.

Wilsonas — frakas, kamizelka, keli
nės prosavotos. Plaukai sušukuoti vienon 
pusėn, akiniai. Šypsą ant veido.

Bryanas — kaklaraišis. Balti prosavo- 
ti marškiniai, patentuotos skūros čevery
kai, didokas pilvas. Plati šypsą.

Šliupas (aš) — tautiški čeverykai, da 
iš Lietuvos atvežti. Žydiškas frakas ir cilin- 
deris. '

Vestuvės praėjo labai ramiai. Girtų 
visai nebuvo, už tai ir nebuvo jokių kores
pondencijų lietuvių laikraščiuose.

Jaunavedžiai susėdo į bogę ir išvažiavo 
nežinia kur. Sekretas. Reporteriai ir foto- 
grafistai pasiliko dideliame nusiminime, nes 
dabar jau-neturės apie ką rašyti per ištisus 
mėnesius ir jų paveikslus talpinti.

Aš irgi išėjau. Anksti ryte atsikėlęs 
tuoj nubėgau krason ir pasiunčiau kekso 
gabalėlį į Vilnių tautiškan muzėjun.

Labai žemai lenkiu galvą, atsiprašyda
mas Jono už pavartojimą svetimo vardo. 
Bet juk aš žinojau, kad mūsų gerb. Jonas 
nedasiprotės atlikti tokius milžiniškus, pa
triotiškus darbus, gerai progai pasitaikius. 
Pavartojau Jono vardą, nes gerai žinojau, 
kad tik mūsų Jonas yra tinkamas užimti 
tokią svarbią vietą, kaip kad ambasadorius. 
Aš per jaunas ir lietuvišką istoriją ne taip 
gerai žinau, taip kad pradėtą kiltą darbą 
pavedu mūsų paguodonės užsitarnavusiam 
vyrui Jonui Šliupui. Taigi, brangus tautie
čiai ir kunigėliai, prie, darbo! Tuoj, ne
gaišuodami, išduosime Jonui paliūdyjimą 
varde visos tautos, kad jis yra mūsų amba
sadorius ir pasiųsime Washingtonan! O 
jau tuomet tauta kils, o socijalistai nyks...

Ščyras tautietis,
K. Amalas.

Nuo red. Perspausdindami iš 
“Vilnies” straipsnį apie latvių darbi
ninkų laikraštiją, manome, jog “Lai
svės” skaitytojams bus neprošalį su? 
sipažinti su tomis sąlygomis, kuriose 
prisieina darbuotis darbininkų laik
raštijai Rusijoje. Kiek daug reikia 
nukęsti dėl platinimo socijalizmo idė
jos — čia kiekvienas gali matyti.

Pradedant nuo 1905 metų, latviai darbi
ninkai visą laiką turėjo savo laikraščius. 
Vieną uždaro — kitas pasirodo. Pertrau
kos paprastai neilgos būdavo. Išpradžių 
legaliai jų laikraščiai ėjo Peterburge; ėjo 
įvairiais vardais, po du kartu j savaitę. Dėl 
lengvesnės cenzūros leidžiami buvo Peter
burge. Bet iš antros pusės daug svarbiau 
leisti laikraštį tokioj vietoj, kur daugiausia 
yra skaitytojų. Dėlto 1911 metais jų leidi
mas buvo perkeltas į Rygą. “Laika Balss” 
ėjo Rygoje tris kartus į savaitę. Jį užda
rius, pasirodė kiti, bet jau tik po du kartu 
į savaitę. Ant galo, 1913 metais, sausio mė
nesį pasirodė “Dziwes Balss” (Gyvenimo 
balsas), einąs vieną kartą į savaitę.

“Dziwes Balsso” 1913 metais per 8 mė
nesius išėjo 25 numeriai. 6 iš jų buvo kon
fiskuoti, ant kitų 6 uždėtos baudos —1,500 
rub. arba 11 mėnesių sėdėt. Sėdėjo 6 atsa- 
komiejie redaktoriai.

Be “Dziwes Balsso” dar eina profesijo- 
nalis darbininkų laikraštis “Arodneeks” 
(Profesijonalas). Pradėjo jis eiti 1909 me
tų gale. Išpradžių ėjo po du kartu į mėnesį, 
paskui (1910 metų gale) pradėjo eiti po tris 
kartus. Iki 1913 m., rugsėjo 13 dienos jo 
išėjo 117 numerių. Šiais metais iki rugsėjo 
mėnesio iš 19 “Arodneekso” numerių du 
konfiskuota ir ant penkių uždėtos baudos— 
1,200 rub. arba 10 mėnesių sėdėt.

Ir visi jie beveik vienų darbininkų pa
laikomi. Inteligentija ten beveik visa pabė
go nuo darbininkų ir juos pačius vienus pa
liko. Tai jie patįs pradeda savo reikalais 
rūpinties: jie renka savo laikraščiams pini
gus, jie rašo įjuos, jie platina; jie duoda at
sakomuosius redaktorius, kurie paskui sė
dėt eina.

Įsižiūrėkim męs arčiau į laikraščių ka
sos stovį.

Išviso per 8 mėnesius “Dziwes Balss” 
turėjo 4,813 rub. 24 kap. išlaidų. Daugybė 
išlaidų buvo tokių, kurių visai neturi kiti 
laikraščiai. Pirmiausia, ne kiekvienas 
spaustuvninkas sutinka spausdinti tokius 
laikraščius. Vyriausybė uždarė tris spaus
tuves, kur buvo spausdinamas ‘Arodneeks’; 
paskutinėj spaustuvėj buvo spausdinamas 
ir “Dziwes Balss”. Uždarė spaustuvę už 
tai, kad Bebeliui paskirtas “Dziwes Balsso” 
ir “Arodneeko” numeriai buvo apvesti juo
da juosta. Kuomet spaustuvninkas atsi
sako darbininkišką laikraštį spaus
dinti, spaustuvę vėl atidaro. Tai veikiausia 
privers darbininkus savo spaustuvę taisy- 
ties, o tuo tarpu jie turi daug brangiau mo
kėti už spausdinimą.

Konfiskuotiejie numeriai vienus tik 
nuostolius atneša. Dėlto taip-pat susima
žina prenumeratorių skaičius, kurie išanks- 
to užsimoka už vieną ar daugiau . mėnesių. 
Nenori mokėti, nes daug numerių gali ne
gauti. “Geriau, sako, pavienių numerių 
nusipirksiu”... Nuo to kenčia laikraščio 
kasa.

Uždarytiems redaktoriams taip-pat 
reikia duoti užlaikymas. O dažnai sėdi 3-4 
žmonės.

Mainant redaktorių ar spaustuvę, rei
kia kas kartą pranešti apie tai valdžios at
stovams, ir prie tų pranešimų prilipint ger- 
bines markes. Vienoms tik šitoms mar
kėms išėjo “Dziwes Balssui” ped 8 mėnesius 
78 rub. ir 82 kapeikos.

Jei tų išlaidų nebūtų, rašo “Dziwes 
Balss” N 26, galima būtų 2-3 kartus pigiaus 
leisti.

Nenuostabu, kad, taip dalykams sto
vint, laikraščiai anaiptol negali sudurti ga
lų su gal ais- Per 8 mėnesius iš “Dziwes 
Balsso” prenumeratorių ir už pavienius nu
merius gauta 1,837 rub. 72 kap. Trūksta 
2,480 rub. 51 kap. Juos sudėjo beveik vieni 
darbininkai. " x

“Arodneekui” 1910 m. darbininkai su
dėjo 666 rub., 1911 m. — 595 rub. 50 kap., 
1912 m. — 265 rub. 71 kap. Taip sumažėjo 
1912 m. aukos, kad daug darbininkų sąjun
gų buvo uždaryta. Be to, 1912 m. daugelis 
profesijonalinių sąjungų nutarė parsikvies- 
dinti “Arodneeką” kiekvienam nariui ir 
paskui išdalinti.
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PAJIEŠKOJIMAI.

pasakys socijalistų .veikėjai ? 
Dabar žiema — patogiausias 
laikas pasidarbuoti^

Parsiduoda Namas.
Pigiai parsiduoda namas su 12 

kambarių. Namas įtaisytas pagal 
naujos mados: yra šiltas ir Šaltas van
duo, maudynes ir tt. Namas randasi 
Hyde Park, 96 Radeliffe Rood. Į 
Bostoną kaštuoja tik 5 c, nuvažiuot. 
Kreipkitės laišku ar ypatiškai pas:

St. Kašėta, 26 Arthur St.
Montello, Mass.,

Didelis Koncertas!
Rengia 71 kuopa LSS. Cambridge, 

Mass. Atsibus Subatoje, 20 d. gruo
džio, 1913 m. Svetąineje. Christian 
Union Hali, 7 Burleigh St./Cambridge 
Mass. Pradžia 7:30 vakare. Įžanga 
10 c. kiekvienai ypatai.

Kviečiame visus atsilankyti.
LSS. 71 kp. Komitetas...

Parsiduoda biznis.
Kas nori pasipirkti puikų Pulruimį, 

tas tegul pasiskubina. Vieta gera, 
biznis išdirbtas per 30 metų. Parda
vimo priežastis — gaspadorius turi 
būti pilietis. Atsišaukite:

J. Wartavich, 260 Broadway
So. Boston, Mass. (101)

Chicagiečių Atydai!
Metinis ir nepaprastas balius, pi 

rengtas 22 LSS. kuopos, Kalėdų vak 
re (25 gruodžio, 1913 m.). M. Melda- 
žio Svetainėj, 2242 W. 23rd Place. 
Pradžia 5 vai. vakare. Įžanga 25 c. 
ir 35 c. ypatai.

Malonėkite atsilankyti į mūsų ren
giamą v^c^irą , nes 22 kuopa LSS., 
kaip ir vis met atsižymi su gana pui
kiais vakd xis. O jau šį kartą» kaipo 
metinį daf ir nepaprastą vakarą, tiki
mės, pilnai užganėdinti atsilankiusius 
svečius.

Su guodone Komitetas...

Pa jieškau brolio Antano Pileckio, 
Suvalkų gub., Kalvarijos miesto. Gy
veno, rodos, Montreal, Canada. Kas 
žino, malonės pranešti:

G. R. Pileckis, 824 Bank St.
Waterbury, Conn.

Pajieškau Jono šeduikio, Kauno 
gub., Novoaleksandrovsko pav., Dro- 
biškių kaimo. Jis prasisalino ap- 
skriausdamas mane. Kas žino, malo
nės pranešti:

N. Grabauskas, Box 25
Leechburg, Pa.

Pajieškau 3 pusbrolių: Vladislovo, 
Juozapo ir Antano Laskauckų, Kauno 
gub., Vilkmergės pav., Vienasėdžio 
Pakarklių. Kokie 6 m. atgal, gyveno 
Philadelphia, Pa. Turiu labai svarbų 
reikalą.

W. Lckauchius, 646 Joseph Ave. 
Rochester, N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos, ne 
mėgstančios svaiginančių gėrimų, nuo 
17 iki 26 m. senumo. AŠ esu 22 m., 
laisvų pažiūrų. Mergina turi sutikt 
ant civiliško šliūbo. Su laišku turi 
prisiųst ir savo paveikslą.

P. Aliukas, 1431 Penn Avė.
Pittsburgh, Pa.

Pajieškau brolio Juozapo Gurevi
čiaus, kuris 1 metai atgal, gyveno 
Philadelphia, Pa. Turiu labai .svarbų 
reikalą.

Magdelena Pomcraitienė, Box 157
Benld, Ill.

Pajieškau brolio Julijono Kava
liausko, paeina iš miesto Joniškės, 
Šiaulių pav., Kauno gub. Pirmiaus 
gyveno Grand Rapids, Mich., paskui 
išvažiavo į Chicagą. Iš ten, girdėjau, 
kad išvažiavo į miškus. Kas apie jį 
žino, prašau pranešti žemiau paduotu' 
adresu, tas gaus didelę dovaną:

Stasys Kavaliauckas, 316 Bridge St. 
N. W. Grand Rapids, Mich.

Pajieškau Adomo Vasiliausko, kuris 
balandžio mėnesyj, Šių metų dirbo pas 
C. P. Blake, 352 Mystic St., Arlington, 
Mass. Kas apie jį žino, meldžiu pra
nešti šiuo adresu:

William F. J. Howard, Attorney at 
Law. 315 Broadway,

So. Boston, Mass. (104)

Pajieškau pusbrolio Vinco Radžio, 
Vilniaus gub., Trakų pav., Mestunų 
kaimo. Kokie 3 metai gyvena Ame
rikoj. Meldžiu atsišaukti:

M. Žiedelis, 26 Palm St.
Nashua, N. H.

Pajieškau pusbrolio O. Stonio, Kau
no gub., Šiaulių pav., Grusdžių vals
čiaus. Pirmiau gyveno Wilson, Pa. 
Taipgi pajieškau draugo M. Šimkaus, 
Kauno gub., Šiaulių pav., Grusdžių 
valsčiaus.

A. Grigalius, 165 Scott St-.
Naugatuck, Conn.

Pajieškau švogerio L. Ragaišio, Pa
nevėžio pav., Vabalninku miestelio. 
Pas mane buvo gegužes mėnesyj, da
bar nežinia kur randasi. Meldžiu at
sišaukti :

P. Laučka, 159 Ames St.
Montello, Mass.

Pajieškau sesers Marijonos Pau- 
lauskiūtės, po vyru Vesgelienės, Kau
no gub. ir pavieto, Raustikonių kai
mo. Meldžiu atsišaukiti:

Ch. Paulauckas, 18 Spring St.
New Britain, Conn.

Pajieškau D. Klingos. Ji's gyvena 
Gardner, Mass. Meldžiu atsišaukti:

J. Kandrišiūnas, Box 161
N. Bloomfield, Conn.

Pajieškau draugo Jurgio Markuzos, 
Suvalkų gub., Naumiesčio pav., End- 
rikių kaimo. Turiu del jo malonų 
pranešimą, bet nežinau adreso.

J. Martišius, 1349 Glyndon Avė.
Baltimore, M d.

Margos mint|s apie 
viską.

Ar jūs žinote, kad finai 
turi 13,500 organizuotų į so
či jalistų partiją draugių ir 
draugų ?

Ar jūs žinote, kad jie turi 
savo tris dienraščius, 217 
skyrių, 107 Dramos draugi
jas, 23 Dainos draugijas ir 
53 gimnastų kuopas?

Pamatą finų sočijalistų 
organizacijai davė jaunimo 
kuopelės. Iš tų kuopelių iš
silukšteno socijalistų kuo
pos.

Ką ant to pasakys So. Bos
tono jaunimo ratelis, kuris 
randasi po Jurgeliuno ir Ta
mošiaus pantapliu?

Ar jūs skaitėte naują sa
vaitinį darbininkų laikraštį 
“Vilnis”?

Neužmirškite jį paremti! 
Adresas toks: Ryga, Marty- 
novskaja ui. N 7, butas 5.

Turime tikrų katalikų ir 
neprigulmingų katalikų. 
Taip ir pas lenkus.

Bet... ar tai galima būti 
atžagareiviais? Kas neina 
pirmyn, tas eina atgal. Pas 
lenkus įsikūrė jau trečia 
bažnyčia. Visos “nobažens- 
tvos” bus lenkų kalboj, ku
nigai bus ženoti.

Na, lietuviai kunigai! Ar
gi jūs atsiliksite?

Matau, kad reikės man 
pagarsėti. Ana, Paukštys 1 
jau iš armotų į mane šaudo. '

Bet svarbiausia kas mane ; 
pagarsina, tai visa eilė pa
mėgdžiotojų.

Senas Vincas jau rašo 
“Kovoj” margas mintis, tik 
po kitokiu antgalviu. Įsi- 
spartino ir Chicagos Straz
das. Bekapoja sau žmogus. 
Tūlas Plikaitis užvedė savo 
margumynus.

Tikra pavietrė! O tai dar 
tik pradžia. Žiūrėsime kas 
bus toliaus...

Tiek pro domo sua, o da
bar prie darbo!

♦ ♦ ♦

Gavau laišką nuo Brook- 
lyno draugo. Piktą laišką 
rašo mano draugas. Jisai 
sako: “jau vieną iš mūsiškių 
jauniklių patepė bažnytine 
šmaravydla. Jisai apsivedė 
su bažnytinėmis ceremonijo
mis.

Pažįstu tą draugą. Pui
kus tai vyras. Argi jau taip 
baisiai nusižengė jis, kad jį 
juodint ir neapkęst?!

Jeigu suklydo — papeiki
te, bet kam čia neapykanta?

Nepatiko man patilpęs 
“Laisvėje” ir Dėdienės 
straipsnis. Argi galima taip 
griežtai reikalauti visiško 
atsiskyrimo nuo apeigų-ce- 
remonijų? Tai geistina ir 
reikalinga, bet ne priversti
na. Ir bažnyčioj apsivedęs 
(gal dėl senų tėvelių užsi
spyrimo) gali būti mūsų 
draugas!

♦ ♦ ♦

Atsimenu, apie Yčą ir Ba
sanavičių rašė: “kaip jie pa
sišventę dėl tautos namo idė
jos ! Juk jie galėtų pavesian
ti kur nors šiltuose vande
niuose, vienok, mylėdami 
tautą, dirba išsijuosę ir nei 
skatiko dėl savęs nepelno”.

Juk taip buvo rašyta! Die
vai juos žino ar jau taip ir 
buvo? Bet... pavelykit pa
abejoti.

Yčui buvo įsakyta rūpin
tis apie Vilijos fabriką. A- 
pie tai jisai pats rašė “Vil
ty”. Ar tai ne biznis? *

Dabar vėl praneša, kad Y- 
čas susirinkęs Amerikoj 
daug šėrininkų naujam laik
raščiui “Vairas”, kurį jisai 
su Smetona Įeisiąs. Ar tai 
ne biznis?

Nespėjo Yčas parvykti 
namo, o jau laikraščiai ap
skelbia, kad Kaune įsikuria 
lietuviška kompanija gi
rioms pirkti ir jog toje kom
panijoje dalyvauja daug a- 
merikiečių! Čia vėl bus “ger
biamųjų” paagentuota. Ar 
tai ne biznis? y

Pasirodo, kąX Yčas net 
keturis zuikius sykiu nušo
vė.

Šeimynos tėvas
(Dialogas)

(Ant scenos užbėga su ap
rišta galva ir virve rankoj 
žmogus, apsidairo, atsidūsta 
ir iš gilumos širdies pradeda 
kalbėti):

Nors čia gal pasislėpsiu 
nuo tos savo raganos! Tai 
tau ir šeimyniškas gyveni
mas! Užuodė, kad truputį ' 
alus dvokia iš burnos — tai 
pakėlė ^baisesnę karę, negu ■ 
rusai su japonais... Tikrai 
taip. Kaip pradėjo šerti 
per ausis su toms rankoms, 
kurias aš kitados bučiavau 
— tai balsą daug didesnį gir
dėjau, negu japonų kanuo- 
lės kad išduodavo laike ka
rės.

Kaip sau norit sakykit, 
bet aš tvirtai tikiu į laumes, 
kurios kitados apmainydavo 
gerus vaikus ant netikusių. 
Tas turėjo atsitikti ir su ma
no pačia. Tikrai, pirmą 
naktį sugulus, laumės turėjo 
įbrukti man šitą raganą, o 
manąją... velniai žino, kur 
nugrūdo...

Taip, tikrai taip!... Juk 
prieš vestuves buvo aniuolas 
ne mergina, o po vestuvių — 
liko ne moteris, bet tikras 
velnias!...

Jeigu būtų čia ta Onytė, 
kurios švelnios rankytės ka
daise glostė mano veidą, tai 
dabar tą patį veidą nemuštų. 
Šitą mano galvą, kurią kita
dos glausdavo prie savo 
minkštos krūtinės ir glosty
davo plaukus — šiandien ne 
drapakuotų tuos pačius 
plaukus savo geležiniais na
gais. Taip, čia man įmainy
ta tikra ragana!

Tik jūs pamislykite! Par
einu anksčiau namo, tuoj 
vieną vaiką ant vienos ran- 

i kos užtupdo, kitą ant kitos, 
trečią ant kelių, o ketvirtą— 
paguldo į vygę, įbruka galą 
virvės į dantis ir surinka: 
“Supk vaiką!” Aš pradedu 
galva linguot, kaip arklys, 
sparvų užpultas, ir nesijun- 
tu, kaip vienas vaikas išpuo
la iš glėbio ir visa gerkle 
staugia. Čia vėl pajuntu, 
kad jau tos raganos nagai 
sustrigę į mano plaukus, 
purto, o ji šaukia: “Tu nori 
mano vaikus padaryti uba
gais? Žiūrėk, kad daugiau 
to nebūtų!”

Šiandien, eidamas iš dar
bo, užsukau į saliūną, kad 
paskandyti visus rūpesčius. 
Na, ir užtrukau. Pareinu na
mo, palengvėliu įkiūtinau į 
kambarį: vaikai ir pati mie
ga, viskas tyku... Nusiren
giau ir jau lipsiu į lovą. Bet 
staiga pradėjo šokinėti pa
talai ant mano pačios... kas 
davė suprasti, kad ji verkia.

Įlipau j lovą ir su tokiu 
meilumu, dėdamas ranką 
ant jos krūtinės, sakau: 
dūšyte, ko tu verki? O ji, 
kad jau trenks atgalia alkū
ne man į krūtinę, tai ma
niau, kad arklys spyrė, plau
čiai sužvangėjo, iš akių pra
dėjo kristi kibirkštys ir ap
svaigau. .. Atsipeikėjęs iš
girdau, kad mano pačios no
sis parpia, gerklė gergž
džia, dantįs trata, o pati, už- 
siklaupus abiem keliais antį 
mano krūtinės, nagus įleidus 
į plaukus — tiek purto, tiek 

I laužo, kad visas namas dre
ba.

Norėjau ten pat ant vie
tos pasipjauti, bet'ta pra
keiktoji atėmė peilį. Ilgiau 
kentėt negaliu! Geriaus deg
siu pekloj negu gyvensiu su 
tokia boba! Nors mane vel
niai ir visaip kotavos, bet ne
bus tiek sarmatos nuo ka-| 
marotų, nes ten kankins vy
rai, o ne bobos!

Sudiev pasauli ir tu raga
na! (Persižegnoja, užsive
ria virvę ant kaklo, o kitą 
galą meta per balkį. Tuom 
tarpu, įbėga pati)

Pati. Ar neeisi gult, tu iš
tvirkėli ! (nustebus) Tu 
kartis nori? Tai šitaip? . ?. 
Apkrovei vaikais ir nori pa
likti mane vieną juos augin
ti? Taip?... Aš tave pa
karsiu! (Vyras nori bėgti, 
pati nutveria už galo vir
vės. Jis bėga aplink, o ji 
laiko ir muša šluota) Šia 
tau, štai tau! Karkis, kar
kia!

Vyras. (Klaupia antke
lių ir iškėlęs , rankas šau
kia) : Dūšyt! Dovanok, at
leisk. Klausysiu ir darysiu, 
ką tik liepsi.

Pati. (Tempdama už vir
vės) Eik gult, netikėli!...

Vyras. Einu, einu, mano 
miela. (Atsigrįžęs) Ji ma
ne ir pekloj surastų!

(Uždanga)
Senas Vincas.

Lietuvis kaltinamas 5 metų 
mergaites išgėdinime.

Montello, Mass. Gruodžio | viai.
8 d. J. B—da, uolus fanati
kas, areštuotas ir yra kalti
namas penkių metų mergai
tės L Z. išgėdinime. Dabar 
jisai randasi po $1,000 kau
cijos.

Taigi, fanatikų giriamoji 
“dora” 
kės.

vei” ir “Keleiviui”,— tie trįs 
laikraščiai užtarė darbinin
kus. Ačiū ir kitiems už pa
tarnavimą. Tik brooklynie- 
čiai nerėmė mus sunkioje 
kovoje.

Turime pasakyti, kad vie
tinis klebonas buvo aktyviš- 
kas žmogus laike streiko: 
aukavo pats ir kitus ragino 
aukauti, kad tik nepasida
vus kapitalistams. Ačiū 
jam.

Geistina yra, kad tarpe 
mūsų viešpatautų vienybė.

Vėliau išduosim pilną ats
kaitą apie aukas. Daugiau
sia mus šelpė vietiniai lietu-

mus, parduodami savo bal
sus, ko moterįs niekados ne
padarys. Paltanavičienė nu
rodė, kad kovoje už duonos 
kąsnį, moterįs niekad neat
silieka nuo vyrų.

S. White.

Presos komitetas: 1
K. J. Geležėlė 
A. Kurtaitis.

Nuo red. Kitą dalį pra
nešimo, kur kalbama apie 

I priežastį streiko pralaimėji- 
. _ Ūmo, skaitytojai ras ant ant- 

kila. . kaip iš py p- r0 puslapio, šiame “Laisvės” 
Laisvas Vaikas. | numery, straipsny “Klausi

mas, kuris visiems turi rū-
Rockdale, III.

Šitas miestelis nedidelis.
Iš dalies priklauso prie Jo-1 Cliffside, N. J.
lieto, III. . Su didesniais da- 14 CĮ. lap. pasimirė jaunas 
lykais turime kreipties į Jo- vyras, apie 28 m. amžiaus, 
lietą.. Lietuvių yra 55.fami- Svažis, pragyvenęs .ilgus 
lijos ir 35 pavieniai. Visflįgy- metus Amerikoj. Mirė li- 
yena sutikime. Yra trįs. pa- gonbutyj, be draugų ir pa- 
šelpi.nės draugijos — Vinco žįstamų. Giminių negalima 
Kudirkos,, šv. Juozapo, ir buvo surasti. Paėjo iš Šiau- 
šv.. Izidoriaus. Paskutines Hų pav., Akmenės parapijos, 
dvi bažnytinės. Geriausia Kas žinot apie jį, praneš- 
gyvuoja Vinco Kudirkos Rite giminėms aiškiau.
draugija. Šį metą įsisteigė | k. Draugas,
knygynėlį draugystes lėšo
mis ir nupirko knygų už 
$30.00. Tuom laiku turime 
ką pasiskaityti.

Turime ir LSS. 175 kuopą. 
Pastaroji nekaip gyvuoja. 
Ne tik kad neprįsirašo dau
giau narių, bet ir tie patįs 
nyksta. O tai vis per truku
mą gerų veikėjų.

Kuomi męs galime pasi
girti, tai karčiamomis. Tu
rime jų net 12 ir visos neblo
giausia pasilaiko.

St. Tunkelis.

Maryville, Ill.
“Laisvė” jau ankščiau bu

vo gavus pranešimą nuo sa
vo korespondento apie Šv. 
Antano draugijos balių ir 
prakalbas.

Dabar męs gavome prane
šimą nuo pačios draugijos 
valdybos, po kuriuo pasirašo 
pirmininkas Vincas Katilius 
ir sekretorius Juozas Bulo^ 
ta.

Draugystė ištaria širdin
gą ačiū kalbėtojui drg. A. 
Raulinaičiui už jo nuoseklią 
kalbą, o taipos gi ir daininin
kėms E. Cepliauskytei ir E. 
Elviutei už žavėjančias dai
neles. Taipgi valdyba ačiuo- 
ja visai publikai, o ypatingai 
collinsviliečiams, kurie skait 
lingai atsilankė.

“Laisvė” siunčia savo ge
riausius linkėjimus Šv. An
tano draugijai ir jos valdy
bai. Gražu yra, kad mary- 
viliečiai, nors jų ir nedaug, 
taip gražiai darbuojasi.

skiepą dėl lietuviškos svetai
nės, kurią £tato D. L. K. Ge- 
demino paselpinė draugystė 
ir kuri, reikia tikėtis, bus 
centru pirmeiviškų lietuvių. 
Namas bus mūrinis; didžio
ji salė užims 44 pėdas pločio 
ir 48 ilgio, neskaitant pa
grindų.

5 d. gruodžio pobažnytinėj 
svetainėj atsibuvo pirmas 
susirinkimas kaslink tvėri
mo kooperacijos. Nutarė 
įsteigti grosernę ir bučernę 
sykiu. Išrinko komisiją, ku
ri sutvarkys viską ir su
šauks antrą susirinkimą. 
Kooperacijos tvėrime, garbė 
priklausi S. Klimačiui.' Tik 
gaila, kad S. K. tokį visuo
menišką reikalą, nunešė po 
bažnyčia į skiepą ir padarė 
veik vienų parapijonų reika
lu. Einant kalbai, kaip su
šaukti publiką,, girdėjosi 
balsai: “pasakysim klebonui 
ir užšauks”. Reikia S. K. ir 
kitiems atsiminti, kad pusė, 
o gal ir didesnė, Rochesterio 
lietuvių, į bažnyčią nesilan
ko. Aš patarčiau S. K. ir 
komitetui, kad sušauktų vi
suomenišką viešą susirinki
mą per plakatus ir ne po 
bažnyčia, bet į paprastą sa
lę, tada tik bus galima pava
dinti visuomenišku, o ne 
vien parapijonų susirinki
mu. Tai jau tas.

Norwood, Mass.
5 d. gruodžio atsibuvo pra

kalbos Norwoodo kooperaci
jos. Kalbėjo L. Prūseika, 
kviesdamas visus prigulėti 
prie kooperacijos be jokių 
užsipuolimų viens ant kito.

Kalbėjo bešališkai ir pub
liką pilnai užganėdino, ku
rios buvo pilna svetainė.

Prie kooperacijos prisira
šė 11 narių. A. P.

Worcester, Mass. i
8 d. gruodžio 40 kuopa L. 

S. S. turėjo surengus juokų 
vakarėlį, susidedantį iš de
klamacijų, Džian • Bambos 
“spyčių”, Juro Ridziko nuo- 
tikių ir kitų įvairaus turinio 
pamarginimų. Viskas atlik
ta labai gerai. Skaitlinga 
minia žmonių turėjo progą 
iš ko gardžiai pasijuokti ir 
linksmai praloisti nedėlios 
vakarą. Tiktai tiek reikia 
pasakyti, kad socijalistams 
neprigulėtų lošti tokius vei
kalėlius, kurie turi kokį 
nors bendrą su velniais; ro- 
closi, kad tai senovės pasa
kos ir įsi tikėjimai į nebūtus 
daiktus. Publika lankosi 
skaitlingai ant socijalistų 
surengtų vakarėlių, argi 
nebūtų socijalistų 40 kuopai 
auksinė proga skiepyti ap- 
švietą ir darbininkiškąjį su
pratimą socijalizmo dvasio- 

Į je, nei kad aprengti žmogų 
raudono dažo skurliais, už
dėti ant galvos ragus, na, ir 
bauginti publiką.

Męs su tokios rūšies loši
mais duodame progą save 
pajuokti akyse tų, kurie dar 
tiki į raguočių buvimą*

Aš negeidžiu pasmerkti 40 
kuopą už tai, kad ji užsiima 
juokingais žmonių ramini
mais; turiu pripažinti, kad 
ji varo ir darbininkiškąją 
propagandą tarpe žmonių, 
platindama socijalistiško tu
rinio literatūrą, rengdama 
prelekcijas, prakalbas ir tt.

Brooklyn, N. Y.
26 d. lapk. atsibuvo vaka

ras su perstatymu Liet. Mo
terų Sus. 1-mos kuopos. Bu
vo sulošta keturių veiksmų 
drama “Parduotoji Laimė”. 
Veikalas yra užimantis, vie
nok jokio įspūdžio ant žiūrė
tojų nepadarė. Nebuvo taip 
sulošta, kaip reikėjo sulošti. | 
P. Norbūtaitienė visai neti
ko Nastės rolei atlikti.

Gerai lošė . Miškeliūnas, 
Sadauskienė, Jankauskiutė 
ir Jazminskiūtė. Kiti ir ro
lių nemokėjo ir prastai ant 
scenos užsilaikė. Taipgi, tu
riu pažymėti, kad nekurios 
aktorkos atsigrįždamos į 
publiką, juokėsi. To, rodo
si, reikėtų vengti. Čia jau 
pačių aktorių kaltė,nes, kiek 
tėmijau, tai laike repeticijų 
nesidavė režisieriui duoti jo
kių patėmijimų.

Po perstatymui buvo dek
lamacijos. Pavyko. “Ai
do” choras taip-pat visiems 
patiko. 'i

Pabaigus chorui dainuoti, 
buvo šokiai ir skrajojanti 
krasa su dovanomis.

Jack Weiner.

Klaida.
“L.” N98 koresp. iš Wor- 

cesterio, Mass, yra klaida. 
Tenais pasakyta, kad Lietu
vos Sūnų dr-ja paaukavo 
$20.00, o turi būti $200.00.

Pinigai jau pasiųsti Vil
niun. Zanavykas.

Waterbury, Conn.
26 d. lapk. “Aido” draugi

ja lošė dramą “Švarkas ir 
Milinė”.

Geriausia sulošė K. Raz- 
mantas Bliūdžiaus rolėje. 
Jis netik savo kalba ir mina 
nudavė atsakančiai ūkinin
ką, bet ir akių žvilgsnis ir 
abelnas kaimiečio pobū
dis parodė, jog savo rolę 
suprato. Žodžiu sakant, jis 
savo rolę padarė gyva ir na- 
turališka.

A. Petrukoniūtė, Magdės 
rolėje, turėjo kalbos akcentą 
ir judėjimą vidutinišką, bet 
ji atrodė savo rolėje perjau- 
na ir perdaug korsetu susi
veržusi. Tas neatrodė kai
mietiška ir gadino lošimo 
skonį. M. Meškūniūtė, Ma- 
i v 
miną vidutinišką, kai-kada sirūpinti . 
net artistišką, bet kaip kur miestų veikėjai? Ką anĮ; to 
nevietoj išreiškė linksmumą 
bei susikrimtimą. Tas, vie
nok, būtų mažmožis, jeigu 
kostiumai būtų buvę pritai
kinti ir veidai atsakančiai 
nugrimieruoti. Kaip ir ty
čia, jos motina susivaržius, o 
ji, kaip vienturtė duktė, išle
pinta ir be jokio darbo užau
ginta, vienok jos jekutė pa
laida ir tai prastai apvilkta; 
veidas raukšlėtas ir neaiš
kus. Visai atrodė į kaimo 
tarnaitę, kuri daug vargo 
mačiusi.

J.Rakauskas, M.Vaičiuliū- 
tė ir Čibirka — lošė neperge
riausia, bet ir neperblogiau- 
sia.

P. Banys, Pranio rolėje, 
lošė prastai. Viską gadino 
jo vienodas akcentas. Kas- 
žin, kodėl aidiečiai vis jam 
svarbią rolę nuskiria? (taip Į 

Ibuvo “Mindaugį” lošiant ir 
“Živilę”) Tiesa, kiekvienai 
rolei sunku pritaikinti talen
tuoti žmonės, vienok jau 
nors pačioms svarbiausioms 
rolėms reikia turėt atsakan
čių žmonių.

Kunigonis, o ypačJanu- 
šaitis, lošė labai gerai. N .N. 
Zygmanto rolėje lošė pras
tai. Atrodė lyg susinerva
vęs.. Kaminskas gerai at
stovavo dvarponį, tik pasku
tiniam akte vis laukė, ką 
sufliorius pasakys. Laz- 
dauskas lošė per “štyvai”, 
kaip dėl jaunikaičio.

Čia pastebėjau klaidas, 
kurių, tiesą pasakius, ir sun
ku ne specijalistams išveng
ti. Kas blogiausia — tai 
stoka tinkamų kostiumų, o 
ypač dekoracijų.

Abelnai, reikia pasakyti, 
kad lošimas vidutiniškai pa
vyko ir ant publikos padarė 
gerą įspūdį.

Beje, dalyvavo ir choras; 
Dainavo silpnokai, bet ir pa
ti meliodija netikusi.

Scenos Mylėtojas.

Kur mus laukia ru
giapjūtė?

Kas yra su Plymouth, Pa? 
Kas daryti, kad sujudinti 
Plymouth o lietuvius? “Lais
vės” korespondentas J. Bag
donas mums rašo/‘Vienybės 
tarpe lietuvių nėra, o labiau
sia tarpe jaunimo. Daugu
ma jaunimo niekuom dau
giau neužsiima, kaip tik sa- 
liūnų lankymu. Ęada, 24 d. 
lapk. buvo “Aušros” daini
ninkų vakaras, tai daug jau
nų vaikinų atėjo girtų. Ne
kuriu reikėjo prašyti, kad 
išeitų laukan iš svetainės”.

Kas gi daryti? Ar ne pa
rytos rolėje, turėjo kalbą ir I mėgintų apie Plymouthą pa- 

• ‘ artymiausiųjų

DOVANOS.
Artinas Kalėdos, laikas paskirt sa

vo draugams kokią dovanėlę. Ge
riausia dovana yra laikraštis. Taigi 
visi, vaikinai merginoms, merginos 
vaikinams, užrašykite ant Kalėdų 
laikraštį. Kas pas mane užsirašys 
“Laisvę” ar kitą kokį darbininkišką 
laikraštį, tas gaus knygelę dovanų. 
Boto, pas mane galima užsirašyti 
“Lietuvos Ūkininką” ir “Lietuvis Ži
nias”. Pavieniais numeriais galima 
nusipirkti “Rankpelnį”, “šakę” ‘ ir 
“Lietuvos Ūkininką”.

Aš esu LSS. 40 kuopos įgaliotas a- 
gentas.

P. O. Dedynas, 5 .Diamond St.
Worcester, Mass.

Paslapčių Atidengimas
Ar žinai, kas tamstai yra užslėpta? 

Jei nori žinoti viską, nusipirk tuojaus 
šitą knygą, kurią dar dabar galima 
gauti pigiai šitam trumpam laike (tai 
dovanos ant Kalėdų), kuri parodo vi
sų monininkų gudrybes nuo pradžios 
svieto iki šiai dienai, taip aiškiai ir su
prantamai, kad kiekvienas, kuris tą 
knygą turi, gaįi parodyti visokias Što
kas be jokių prietaisų. Ir taipgi ati
dengia visas paslaptis visų kaziminkų 
ir žmonių akių monytojų, su 50 viso
kių paveikslų. Tai yra viena iŠ ge
riausių knygų dėl išsimokinimo pa
linksminti draugus ir linksmai pra? s 
leisti vakarus. Drūtais ir gražiais 
apdarais. Kaina su prisiuntimu $1.50.

J. SINKUS
1841 S. Halsted St., Chicago, III.

Montello, Mass.
23 d. lapk. socijalistų sve

tainėj buvo diskusijos, ar 
reikalinga moterims balsa
vimo teisės? Vieni stojo; 
kad reikalingos, kiti kad ne. 
Stigienė tvirtino, kad mote
rįs dar nesubrendę dėl gavi
mo teisių ir jos parduos bal
są už skrynutę saldainių. 
Balsis nurodė, kad_moterįs 
nėra atsižymėjusios karžy
giškais darbais, kada atsi
žymės, tada ir galės gauti 
baisa.

Žaliukas pasirodė esąs ga
biausias moterų priešas. Jo 
žodžius net į laikraštį koktu 
dėti. Jis sakė: “kaip mulo 
negalima milžt, ant karvės 
jot— taip moterįs negali 
balsuot”.

Vizbaras stojo už moteris. 
Jisai sakė, kad moterįs yra 
priskaitytos prie kriminalis
tų ir žmogžudžių. Jisai 
klausė, ar vyrams yra sma
gu, kad jų sesers ir motinos 

t taip pažemintos? Vizbaras 
nurodė, kad čia pat, 
Montello, “neklaidingi” de
mokratai ir rėpublikonai 

Lais- tuština bačkutes prieš rinki-

I \

Ciru-Viru.

Lietuviška svetainė ir koo
peracija.

Rochesteriečiai jokiu bū- 
'du neatsilieka nuo progre- 
syviškų lietuvių kolionijų. 10

Baltimore, Md.
Visiems aukavusiems dėl 

Baltimorės streikierių, o y- 
pač chicagiečiams, bostonie
čiams ir philadelphiečiams, 
ištariame širdingą ačiū. Jie 
gausiai mus šelpė kovoje, o 
taip-pat ir 60 LSS. kp. Išta
riam ačiū laikraščiams už 
patarnavimą mūsų sunkioje 
kovoje. Ačiū “Kovai” “"

Laivakortes atpigo iš Lietuvos!

$29.80 
27.00 

.32.80 .

Ant laivų, kur viskas švaru, kur mandagiai apsieinama, kur geras val
gis yra duodamas tam tikrose valguvese, patarnaujant veiteriams ir 
kur keliaujanti miega atskiruose kambariuose po 2 arba 4 kambaryje 
ir kur viskas puikiai yra pritaisyta

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

parduoda laivakortes:
Nuo Antwerp ir Roterdam į New York................
Nuo Antwerp ir,Rotterdam Į Bostoną............. .....
Iš Liepojaus (Libavos) Į Bostoną...........................

Kreipkitės laišku ar ypatiškai

į' *
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NAUJOJOJ LIETUVIŲ SVETAINĖJ

Advokatas
Kada tu gimei?

e)

$44.59
IŠ

IŠ

$37.10

$56.39

New York.

$2.00
$3.00

20c.

I,

J

$54.19 
laiva-

$37.10
$36.75

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

Telephone So. Boston 605

LIETUVIŠKAS

IMPORTUOTOJAI IR DAUGU
MOJE LIKIERIŲ PARDAVĖJAI

BOSTON, MASS.

THE 
MAGIC
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VIETINES ŽINIOS
Nedėlioj, 14 d. gruodžio, 

atsibuvo So. Bostono naujos 
kooperacijos prakalbos. Kal
bėjo V. Jakštys, S. Bardzevi- 
čius ir vienas iš Brightono 
(pavardę pamiršau). Prie 
kooperacijos prisirašė apie 
26 nariai. Aukų lėšoms pa
dengti surinkta $4.61.

14 d. D. L. K. Gedimino U- 
kėsų draugystės atsibuvo 
prakalbos. Kalbėjos L. Prū- 
seika, P. Stanis ir J.Gegužis. 
Kalbėtojai kalbėjo gana ge
rai, išskyrus Stanį.

Tarpuose deklamavo K. 
Morkiūtė ir skambino ant 
piano. Žmonių buvo apie 
300. Prisirašė 21 narys.

Vargo mergelė

Jau išėjo antra laida tragedijos

“KERŠTINGA MEILE”
Veikalas labai žingeidus 

ir lengvai perstatomas.
Kaina 10 c.

Gaunama pas

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

Čia pat gaunama
KALĖDŲ DOVANOMS
Visokios knygos lietuviš

koj ir angliškoj kalbose. Kas 
kokių norit — reikalaukit, o 
męs parūpinsime. Atsaky
mui visada įdėkit 2 c. štam
pą

DIDELIS TEATRAS
• I

North Main St. ir kamp. Vine St., Montello, Mass. 
Ant scenos statoma 4-rių veiksmų ir vieno paveikslo drama parašyta Žemkalnio 

“BLINDA” Svieto Lygintojas (Žemaičių razbaininkas)

Gruodžio 21 d. LSS. 207 
kuopa rengia puikų koncer
tą, kuris atsibus Lietuvių 
Svetainėj, kampas E ir Sil
ver Sts., So. Boston, Mass. 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Kas norit saldžiai pasi- 
J’uokt, tai malonėkit atsilan
kyt, nes bus monologų dialo

gų ir kitokių pamarginimų. 
Taipgi porys Juras Ridzikas 
ir sakys spyčių Džian Bam
ba. Įžanga visiems dykai.

Dienraštis “Boston Ame
rican” pradėjo agituoti, kad 
būtų paskirta taip vadina
moji bažnyčion ėjimo diena. 
Pastoriai, popai, rabinai, ka
talikų kunigai ir kiti — labai 
pritaria tam sumanymui.

Pranešame, jog 20 gruo
džio subatoje, atsibus Camb- 
ridge’iaus socijalistų kon
certas. Svetainėje Chris
tian Union Hali, ant Bur
leigh St.

Koncertas bus įvairus. To
dėl prašome visų atsilankyti.

Pranešame, jog 21 d. grd. 
2 vai. po pietų vėl atsibus 
prakalbos Hyde Parko koo
peracijos. Bus kalbama ne 
vien apie kooperaciją, bet 
ir apie platesnius visuome
nės reikalus.

Kalbės L. Prūseika. Pra
šome visų atsilankyti.

Rengėjai.
Bostono angliškų gaspa- 

dinių unija karštai svarsto, 
taip vadinamąjį kiaušinių 
klausimą. Manoma padary
ti tiesioginius ryšius su far- 
meriais, kurie siuntinėtų 
kiaušinius stačiai per “par
cel post”.

Tuomet ir farmeriams ir 
gaspadinėms būtų geriau.

Dar kartą primename, jog 
verta lankyties kas nedėldie- 
nis į Frarrklin Union Hali, 
kur socijalistų partija ren
gia puikias prelekcijas ir 
prakalbas.

14 d. gruodžio kalbėjo 
Schenectady majoras Lunn. 
Jisai plačiai kalbėjo apie so- 
cijalizmo dalykus. Tarp kit
ko, pasakė kelis teisybės žo
džius ir IWW. unijai.

Kooperacijos susirinki
mas atsibus seredos vakare 
(7 valandą), Lietuvių Salėj, 
kampas E ir Silver St. Vi
si nariai susirinkit ir, kurie 
norite prisirašyti — ateiki
te. Ypač, carterio komisija 
būtinai turi būti.

Pirmininkas V. Jakštys.

Puikiausis Kalendorius.
Būtinai patariame įgyti 

“Giedros” Kalendorių, kur 
randasi daug puikiausių ir 
naudingiausių darbininkam 
skaitymų. Patįs nusipirkit 
ir kitiems dar dovanų duo
kit.

Kreipkitės j “Laisvę”, pri- 
siunčiant už jį 20 centų. •

PIRMUTINIS LIETUVIŠKAS

RAINKOTŲ FABRIKAS
Kuriame išdirba geriausius raineoa- 
tus vyrams ir moterims, panašius j 
overkotus. Kodėl gi jums pirkti iŠ 
krautuves, kad galima gauti mūsv 
fabrike daug geresnius ir už pusę kai
nos, kokią jūs mokate kokiose nors 
žydiškose krautuvėse.

Patariame visiems “Laisvės” skai- 
.vvjams kreipties pas savuosius, pri- 

siunčiant savo augštumą, storumą ir 
rankovių mierą šiuo adresu:

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

1100 WASHINGTON ST., 
NORWOOD, MASS.

Taipgi reikalaujame agentų. Atsi
šaukite pas:

•* VV. žiurinp* 's,
od, Mass.

PA1NEXPELLER” 
Žmogus jei kankinamas skausmais yra 
bo pagalbos kaipo ak rūtas sudaužytas 
ant skalu. Ar kenčiate skausmus Roma- 
tizmo, Neuralgijos, Užsišfthlymo ir 1.1, 
tada pamėginkite porą sykiu sutepti si 

PAIN E X P EL E R I U, 
PASOvrNCZiAie naminiais \Aistais.

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

Ocmyktt imt iuit tfnkerlo — wiklo u/Kxniyolint,

Stoughtoniečiai temykit!
Stoughtono Susivienyjusios Draugys

tes 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 labai 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 ypatų. 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 šokių bus galima 
gauti saldžių gėrymų ir užkandžių. To
dėl visi, kurie mėgstate juoktis, atsi- 
lankykit ant to teatro, nes tai bus links
mas ir juokingas vakaras, Tikietus nu
sipirkt 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 metų amžiaus. Vakaras ren
giamas dėl naudos Tautiško Namo.

Širdingai kviečia atsilankyti
KOMITETAS.

Pasinaudokite proga!
Parsiduoda vyriškų ir moteriškų 

aprčdalų krautuvė, 
f Dry Goods Store.)

Randasi ant didelės gatvės. Daro
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, pa
švęstas teatro ir scenos reikalams.

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

kitais reikalais adresuoki!:
“VEIDRODIS”

1671 Milwaukee avė., Chicago, Ill.

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

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)

Naujos dovanos “Lai
svės” 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.

flfl t £ V| Užsisakykite išanksto KALENDORIUS
I B |ą| I L I I I dovanom savo kostumeriams. Šįmet

■ J j j M U211L “LAISVES“ spaustnve turi gražiausių
ir pigiausių kalendorių.

TIKRI GERYMAI UŽ TEISINGĄ KAINĄ
Jeigu norite gerų ir tyrų gerymų: degtines, vyno likierių ir kordia- 

lų, tai užsisakykite pas mus 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 gerymus ir kiek jie tikrai prekiuoja. Męs nepasiū
lome gerymų žemiau Kainos, kad tik pritraukti kostumerį, o paskui paim
ti brangiau už kitus gerymus.

GERA RŪŠIS GERYMŲ UŽ ŽEMAS KA1NAS1
Visi Naujosios Anglijos mūs kostumeriai žino, jog męs per 15 metų 

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

Specijališkai ant Kalėdų ir Naujų Metų

Scena iš 3-člo veiksmo. Miške. (Fotografafo J. Tatikevičius, 727 N. Main St., Montello).

Svetaine bus atidaryta 7 vai. vakare. Lošimas prasidės 7:45 vai. vakare.

Įžanga 25c., 35c. ir 50 centų.
Užkviečia kaip vietinius taip ir apielinkes lietuvius atsilankyti. Nepra

leiskite progos matyti tokį didelį veikalą, kaip “BLINDA“.
Užkviečia L.T. R. V. KOAIIIIilW^.

Važiuokite į Lietuvą
WHITE STAR LINIJA

Tiesiog iš Bostono už pigiausių kainų ir 
didžiausiais laivais, ant kurių 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 
platesnių žinių 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. Rottenberg, 115 Salem St., Boston., 
arba pas kitus mūs užtvirtintus agentus 
Suvienytose Valstijose arba Kanadoje

Prisiųsk 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 
kūdikius pagal jų mėnesio planeta. 
Planetos uaigte dėl vyrų ir moterų, 

adresuok:
A. ZVINGILAS

P.O. Box 3232 Boston,Mass.

' Naujos Mados
GRAMAFOINAi

$20 vertes mašinų 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 Kali laikyti kelis 
metus. Kiekvienas rekordas kainuoja tik 75c.

Jeigu norite turėti Kerų gramafoną, tai tuojaus 
rašykit pas mano, o aš jums pristatysiu greitu 
laiku už pigiausia kainą. Jeigu nori mano katalio- 
go, tai atsiuskit štampą už 2c., aš nusiusiu jumis 
dideli puiku katalogą, kuriame rasit visokiu ma
šinų hu trubomis ir b. trubu.

Galit gauti Wictor mašinų ir rekordų, 
gražiai dainuoja lietuviškai, net malonu 
klausyti.

Krelpkites šiuo adresu:

CHARLEY GRANECKAS,
28 Essex st.,’ Athol, Ma«s

Nauju Lietuviška 

KRAUTUVE
Užlaikome, parduo

dame ir pataisome ge
riausia S I U V A M AS 
MAŠINAS, puikiau
sius Grainafonns ir ki
tokius muzikališkus 
instrumentus. Vai
kams keričiukus, Bai- 
sikeliuH, visokius laik

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

A. RAULUKAITIS ir J. GIRDVAINIS 
Lietuviai savininkai

SO. BOSTON CYCLE C
310 Broadway, 5o. Boston, Mass.

SILENT

Tik ką męs nplaikėme iš Vokietijos gražlausį rinkinį KALENDORIŲ ateinantiems me
tams, kuriuos duosime kiekvienam mąs koštumerlui. Pasiskubinkite, nes gali nellkt.

Harrison xxxx Rugiu Degtinė, kvorta$1.00 Hennessy **♦ Francuzu Brendė bonka$1.50
K y. Taylor ’’ .69 Marteli *** bonka 1.50
G. O. Blake " .79 A. Gallivet & Filis bonka 1.60
Hunter Rugiu lionka .89 J. & P. Leroy*** bonka 1.25
Kentucky Bourbon kvorta .60 Jules Mulet & Co ♦*♦ bonka 1.00
Golden xxxx Rugiu kvorta .75 Marrett & Co *** bonka .75
Old Darling kvorta .65 Golden Gate Brandy bonka .75
Duffy’n Ma'lt bonka .75 Black & White Scotch bonka 1.15
Penn Haven, Užpcčėtytose bon., kv. .75 Alex Ferguson & Co.. Scotch imnka 1.00
Roxliury Rugiu kv. .75 McDonalds Scotch lx>nka .85
Penwick Rugiu kv. .85 E. & J. Roach Irish bonka 1.00
Green River kv. 1.00 Canadian Club (Walker’s bonka 1.05
Rusiška Monopolka 57 grad. bonka .75 Apricot BrendC geresnės rūšies bonka 1.00
Abash Kummei (Rusijos) bonka 1.25 Apricot Brandė, kordialas bonka .75
Berliner Kummei (Vokietijos) bonka 1.25 Grušiu Brendė bonka .76
Getrlde Kummei geriausios rūšies, b. LOO Slyvų Brende bonaa .75
Rusiška Višniuvka bonka 1.00 Kachetiner raudonas Rusiškas Vynas 1.00
Rusiška Malinovka bonka 1.00 Kachetiner baltas Rusiškas Vynas b. 1.00
Višniakas smiltinoj bonkoj bonka .75 Cachor " bonk. 1.00
Malinovka smiltinoj bonkoj bonka .75 Cerkownoje ” bonk. 1.00
Višniakas paauksuotoj bonkoj bonka .85 Don Carlos Sherry ” Ispaniškas 1.00
Nalivka paauksuotoj bonkoj bonka .85 Goralda Sherry bonka 1.00
Pomineranzen Orange C rdial bonka .75 Nieport Ixmdono Doku Port bonka 1.00
Creme DeMenth dailioj bonkoj b. .75 Spanish Malaga bonka 1.00
Creme De Rose dailioj bonkoj bonka .75 Taragona Port (Ispaniškas) bonka .76
Anistowka dailioj bonkoj bonka .75 Duff Gordon Sherry bonka .75
Hollandijos Džine bonka .85 Spanish Port or Sherry bonka .75
Genevos Džinč bonka .75 Pyčiu Vynas bonka .50
Booth’s Old Tom (Anglijos) bonka .90 Pyčiu Vynas geresnės rūšies bonka .75
Booth’s High & Dry " bonka .90 Malaga Vynas bonka .60
Borovicska (Ungarijos) bonka 1.25 Grape Wine lx>nka .60
Lowndes Jamaica Rum l>onka .85 Aviečių Vynas bonka .50
New England Rum bonka .50 Aprikote Vynas bonka .50
Žytnlowka bonka 1.00 Kordialai Meškos bonkose bonka .75
Kalifornijos Brendfts 50c 65c 75c ir $1.00 už kvorta; $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, 
lifornijos Vynas, Port, Sherry, Angelica ir Muscatel 25c už kvortų. $1.00 už gorčių.

Ka-

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

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

WILLIAM F. J. HOWARD
Lietuvišku pavarde biivo 

Vincui, F. J. Kavaliauskasj Vincui, P. J. Kavaliauskai!

įj 315 W. Broadway

DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA-OLSELIS
50. BOSTON, MASS.

Akušerkaį
PabalCfHl kerpą Womans Medical c 

College, Baltimore, Md. t
Pasekmingai atlieka savo darini prie Y- 

gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir
j. pagolbą invuinoso moterų ligose. Y

« F. Stropiene,,6,!,^"^'.’. £ 
* SO. OOSTOr*},, MASS. ’

. EXPELLER
Drūti muskulai neatneša naudos, 
jei Jus Rornatizmas kliukina. Si:

PAIN EXPELE RIU
jei drūčiai subers! i atnftš Jum tuoj 
palongvinima ir prašalins priežast i 
skausmu. Piiuiwnl Irkone us /r 60č

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

Temikit antAnkoro
ženklo apsaugoimo

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

DUOSIM PUIKŲ KALENDPRIŲ.
Jei nori sveikų 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 prisiųsim orderius per expresą. Rašykit lietuviška šiuo adresu:

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

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

Reikalaukite tuojaus.

f P TniIrGln Washington St. J. 1. t lllHlld, UOSTOM, IM/VSSs

“VICTOR” MASINOS
Žiūrėkit gerai ir atminkit, kad dabar yra 

gera proga gauti pas mane šias mašinas 
daug pigiau, negu pas kitus biznierius. Aš 
numušti 10 procentą nuo kiekvienos maši
nos. Turiu specijališkų rekordų su lietuviš
komis gražiomis dainomis. Dainuoja ir 
grajina taip gražiai, kad net malonu klau
syti. Taipgi pas mane galite gauti puikių 
drukuotų popierų laiškams rašyti Lietuvon. 
14 popierų su konvertais atiduodu tik už 
25c., o 6 tuzinus—tik už 1.00 dol. Pranešu 
visiems lietuviams, kad jeigu kas pas ma
ne užsirašys kokį nors lietuvišką laikri štį, 
tas gaus dovanų puikų kalendorių, vertės 
25c. ir tuziną laiškams popierų. Su viso
kiais reikalais prie manęs kreipkitės šiuo 
adresu:

CHAS. GRONECKAS
53 Exchange St., Athol, M tss.

TEISINGIAUSIA a ITl’T’ir’IZ’ A 
IR GERIAUSIA A I R J4 K A

LIETUVIŠKA *** A

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

Aptiekorius ir Savninkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

SO. BOSTON, MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

Nauji Laiškai

Tu Esi Geriausias Prietelis!
Tai žodžiai pačių žmonių išgydytų nuo 

visokių ligų!
Kaip jokios liekarstos ir visokį daktarai 
negalėjo pagelbėti, tai jus manę išgydet.

Garbingus Daktare! Jųsų būdas gy
dymo ir lioKarsius labai gerus, 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 nii kas 
nepataiko išgydyti, o kaip Jūsų prisiųs
tas liekarstas suvartojo, tad tapo visai 
sveika ir daugiau liga neatsinaujina. 
Už tokį tikrą mokslišką ir pasekmingą 
gydymą visiems Tainistų vardą ap
skelbiu. Tu esi geriausias prietelis.

Pasiliekamo dėkingi.
Klemensas ir Ona Stefonavičiai, 
1413 Brynmower, Scranton, Pa.

Išsrųsduik šiandien tiktai 
vieną dolerį, o apturėsi ; 
Edmundo Steponaičio-raš
tų knygą, kūri privalo ras- i 
tis kiekviename lietuviška- J 

mename. Steponaitis buvo vienrs iš pirmųjų mūsų jaunųjų r ašy toj;, 
kurie duoda mums prądžią gryno.; literatūros sciovoi, kurių visų pir- ; 
iniausias tikslas jau nebevien žadinimas tautos, visuomenės sąmones, bet 
ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailiosios mūsų raštijos. ,

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

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

Šio laikraščio, ir visuose kituose knygynuose ir krautuves*. Reikalaukit 
visur. Reikalaujame agentų kiekvienoj^ lietuviais apgyventoje vietoje. 
Uždarbis geras., Klauskite apie rąlygas.

P

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

Taigi pasiskubinkit su už
sakymais.

Viršminėti laiškai yra 
gaunami “Laisvės” krautu
vėje.

Kaip nicks neįstengė, tai Ph. M. Kliniko Mokslas išgydė trumpam laike! 
Malonus Tauii: ta! Kad išgydėt kosėjimą, skropliavima ir sunkumą 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. Ui jūsų teip gerą gydymą ir teisingas liekarstas siunčiu šim
tą kartų ačiū. Su guodono, A. Galmanas, Box 36, Bonne Terre, Mo.

Nemažiau dėkingi: L. KLIMAS, 55 Ellsworth St., Worcester, Mass. 
Mr. M. ROLL' GA, Box 192, Boswell, Pa.; Mr. J. TYMCZUKAS, 306 Cente 
St., Freeland, Pa. Teipat išgydyti nno visokių paslaptingų ligų, kurių 
jokiu bodu negalima sutalpinti.

ĮSITĖ.Vi Y K IT, kad slaptybės ligų saugiai užlaikoma, visada.
Phil. M. KFnlkns, turi net kelis PROFESIONALIŠKUS DAKTARUS, kurie greitam 

talko pataiko sergantiems pagelbėti todėl, kad gydo išsyk, o nedaro cyperamentą ant sergsti- 
filį. Vyriausias Klinikos Daktaras, per Amerikos valdžią, net medaliu apdovanotas To
kiam jau tik gali ui tikėti.

Privntiškoj LA3ARAT0RIJ0J Ph. M. Kliniko, atsišaukusiems sutaiso kiekvienam 
liekarstas iš svio/lų gvarantuotiį medikamentu, seniausią ir naujausią išradimą, kuriuos 
tik aukščiausias mokslas išrado pagclbai Žmonių.

KAD ESI NESVEIKAS, IR LAIMINGU, tad atsilankyk, 
o jeigu toli gyvot.i, tad aprašyk savollgą bei nesveikumus lietuviškoje kalboje kas kenkia, 
o tikėk, kadaptu.3d tlkrę pagelbį sveikatai kaip tūkstančiai,kurie jau džiaugiasi ir dėka- 
vojn. nes i i nal i gydo ir tokias, kurią kili negalėjo Išgydyti kaip šviežius teip ir užsisenč 
juslus ilgas nuo f laudėjlmo: p Čiuose, rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, gai
vos, Ron- ; IŠItėrit ’.ai spuogais nuo blogo ir nečysto kraujo, nuo saužngystės sėklos nubėgt- 
mo, nusilpnėjime, vidurią nedlrblmo, užkietėjimo, slogos, greito pailsimo, nerviškumo,bai
mės, silpno ir sir užėjusio kraujo, užsikrečiamą slaptąlytlšką ligų, širdies, kepenų, ink' 
stą, silpnų pi ;uč: i, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, nuo peršalimo slogu, blogų sapną, nemi
gos, neturėjimo i-petito, bo peilio bo pjaustymo be apnracijos, bet su liekarstoms, kurios 
tūkstančius išgyė ». Teipat moteris nuo skausmingą mėnesinių ir kitokią visokią ilgą, 
kurios užpuola v; ginimui žmonių,-V Y RŲ ir MOTERIŲ. Reikalaujant rodos ir pagelbos 
nuo daktaro, vis ida adresuok arba ateik po'šiuo adresu:

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

VALANDO l; nuo 10 iš ryto iki 4 po p. Šventadieniais nuo 10 iki 3. Utarn. ir PCtny 
Ciomis nuo 0 iki t vok. Reikalaukit nuo Kliniko dovanai ir skaitykit knygą „Daktaras




