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AMERIKA
Gaisrai.

Cincinnati sudegė “sala- 
veišių” industriališkas na
mas. Griuvėsiuose jau atra
sta 8 lavonai. Daug žmonių 
sužeista ir jie randasi ligon- 
bučiuose.

Iš priežasties gaisro “sa- 
laveišių” name areštuota jų 
majoras, nes neišpildęs visų 
įsakymų saugojimosi nuo ; 
gaisrų.

New Yorke sudegė namas, ' 
kuriame gyveno gana daug : 
šeimynų. Žuvo trįs žmonės, ; 
o 4 likosi sužeisti.

50 mainięrių žuvo.
Ir vėl baisi tragedija ka

syklose. Grand Junction, 
Colorado, gauta žinia, jog 
Vulkano mainose ištiko bai- ( 
si ekspliozija, laike kurios 
palaidota 50 mainięrių, ku
rie ten skebavo.

Ir vėl “revoliucija” pie
tų /kmerikoj.

Equadoro republikoj kilo 
revoliucija. Tai vienas iš tų 
maištų, kurie jokios svar
bos neturi, tik nuleidžia 
žmonėms kraują.

Revoliucijonieriai jau pa
ėmė nelaisvėn dalį valdiškos 
kariumenės.
Kiek mainięrių žuvo per 

vieną mėnesį?
Washington 15 d. gruo

džio. — Suv. Valstijų mainų 
biuras praneša, kad spalių 
mėnesyj Suv. Valstijų mai
nose žuvo 449 žmonės.

Sulyginus su praeitų metų 
tuo pačiu mėnesiu, nelaimių 
skaičius žymiai paaugo, nes 
pereitais metais žuvo 263 
žmonės.

Per dešimtį mėnesių šių 
metų žuvo 2,292 mainieriai, 
pereitais gi metais 2,008.

Visur, mat, pirmeivystė.
Permažai pinigų ant ka

riškų orlaivių.
Nekurie kongresmanai 

Washingtone pradėjo dejuo
ti, kad apsiginklavimo rei
kale mūsų šalis vis ir vis at
silieka. Padėkime, per pen
kis metus ant budavojimo 
kariškų orlaivių išleista tik 
pusė milijono dolerių.

Tuo tarpu, kitos šalįs kas 
metai išleidžia milijonus.

Štai Vokietija karės orlai
viams jau 28 milijonus dol. 
išleido.
Chiniečiai nekenčia savo 

prezidento.
San Francisco chiniečiai 

padarė savo didelį mitingą 
ir nutarė remti savo šalies 
revoliucijonierius, kovojan
čius prieš prezidentą Yuan- 
Chi--Kajų.

San Francisco chiniečiai 
tvirtina, kad Yuanas norįs 
tapti imperatorium.

žuvo 244 žmonės.
Laike paskutinių audrų ant 
didžiųjų ežerų, kaip dabar 
jau galutinai apskaitliuota, 
žuvo 244 žmonės.

Kunigas Schmidtas pasi
rengęs numirti.

New Yorkas, 16 d. gruo
džio. Schmidto teismas bai
giasi. Jisai, laike šios die
nos posėdžio, sušuko: “Aš 
esmi pasirengęs numirti! Aš 
esmi sveikas!”

Jisai net užprotestavo 
prieš savo advokatą, kuris 
norėjo nuversti visą bėdą 
ant Schmidto nenormališku- 
mo. Vienas liudininkas, ku
ris pažįsta Schmidtą nuo 
mažens, pasakė, jog tas jau 
nuo 12 metų nenormališkas.
Aziatai lauk iš S. Valstijų.
Atstovų buto immigraci-

jos komisija po aštrių disku
sijų priėmė rezoliuciją, ku
rioje reikalaujama pašalini
mo iš S. Valstijų visų aziatų.

Prieš mėsos trustą.
Generališkas prokurato

rius veda tyrinėjimą prieš 
mėsos trustą. Pasirodo, jog 
;asai trustas tyčia taip ilgai 
aižydavo ipaistą milžiniš

kose šaldyklose, kad tik ap- 
upus geriau pirkėjus.

Laivyno intendantūra pir
ito Australijoje 300,000 sva
rų mėsos ir toji mėsa apsiėjo 
)igiau, negu čionais perka- . 
noji mėsa. Jeigu kariumenė 
gali gauti pigesnės mėsos, . 
;ai kodėl jos negali gauti 
šiaip jau žmonės?

400 parapijonų užsinuo
dijo.

St. Charles, Ilk, 400 svečių , 
dalyvavo vakarienėj, kuri 
buvo suruošta prie šv. Pa
šneko katalikų bažnyčios. 
Jie valgė vištieną. 400 žmo
nių užsinuodijo. Nuo vidur
nakčio iki rytui kelios de
šimtas daktarų turėjo tikrą 
rugiapjūtę.

Gompersas išniekino 
Haywoodą.

New York, 14 d. gruo
džio. S. Gompers, A.D.F. 
pirmininkas, kalbėdamas 
Univercity Forum, baisiai 
išniekino Haywoodą, vadin
damas jį bailiu ir siundytoji! 
ant silpnų žmonių.

Bet kas gi patsai Gom
pers? Tikriausios rųšies če- 
batlaižis.
“Dievobaimingumas” Chi- 

cagos policijos.
Seržantas J. O’Connor iš

leido įsakymą, uždrau
džiantį rodyti krutančius 
paveikslus iš žydelio Beilio 
teismo Kijeve. Mat, tenais 
figūruoja ir kunigas, kurio 
veikimas pajuokiamas.

Pasirodo, kad Pranaitis ir 
Amerikoj turi kvailų prita
rėjų.

Unijistų suvažiavimas 
Colorado.

500 delegatų Amerikos 
Darbo Federacijos jau su
sirinko Denver, Colo., kad 
aptarus klausimą apie ap
šaukimą visuotino streiko 
dėl paturėjimo 14,000 strei
kuojančių mainięrių.

Priėmė billių prieš atei
vius.

Atstovų namo immigraci- 
jos komisija priėmė dviejų 
trečdalių balsų . dauguma 
prieš - immigracijinį billių 
(prieš aziatus, kovojančias 
sufragistes, sabotažistus, 
anarchistus ir nemokančius 
skaityti bei rašyti.)

Naujos mados bažnyčia.
New Yorke atsiveria nau

jos mados bažnyčia. Jos var
das: “Daily Temple”.

Tai nebus kokis nors tikė
jimo namas. Visai atbulai. 
Ta bažnyčia įkurta tuo tiks
lu, kad naikinti tikėjimiš- 
kus skirtumus. Bažnyčioj 
nebus jokių kolektų, jokių 
aukų.

Visas išlaidas, vardan 
žmoniškumo, užsideda ant 
savęs Miss Elizabeth Knopf.

Maldos atsibus vakarais. 
Bus skaitoma raštai krikš
čionių, braminų, buddistų, 
žydų, mahometonų, konfu- 
cionistų ir kitų.

Vaikų ir moterų darbas.
Albany, N. Y. Šioje vals

tijoje industrijoje dirba 
347,601 moteris ir 13,519 ma
žamečių vaikų.

Tik vienoje valstijoje ran
dasi tokia armija, o kiek 
yra kitose valstijose?

UŽSIENIS RUSIJAAbisinija yra šalis juodų
jų krikščionių.

30 darbininkų užmušta.
Vienna (Austrija). 30 

darbininkų užmušta ii* 35 
smarkiai sužeista, kuomet 
darbininkus gabenantis 
traukinys susidūrė su eks
presu netoli Barrowo staci
jos. Į

Vulkano išsiveržimas. j 
Melbourne (Australija.) 

Ant Hebrides salų išsiveržė 
šeši nauji vulkano krateriai. 
Lava nušlavė dalį • salos. 
Daug vietos žmonių žuvo. 
Kitus pasisekė išgelbėti ant 
laivo.

Raudonoji savaitė Olan
dijoj.

Olandijos socijalistai sma
giai praleido savo raudonąją 
savaitę. Tai buvo savaitė 
nepaprastai smarkios agita
cijos. Visi socijalistų parti
jos nariai įtempė spėkas pri
traukimui naujų narių ir ga
vo jų *5,000!

Taip-pat gauta labai daug 
naujų skaitytojų savo laik
raščiui.

Razbaininką Raisulį jau 
suėmė.

Tangier (Moroko). Gar
siausias Morokos razbainin- 
kas, Raisuli, jau suimtas. 
Savo laiku jisai buvo suė- 

; męs amerikietį Pericardis ir 
Į gavo išperkamųjų $70,000. Į 

Popiežius nulenkia savo 
Į galvąi
Į Pastaruoju laiku popie
žius Pijus pradeda daryties 
nuolaidesnių dėl Italijos val
džios. Jisai jau nori taikin- 
ties ir atsisakyti nuo savo 
pretenzijos ant svietiško 
valdono.

I Dabartinė Italijos minis
terija Giolitti išrinkta ačiū 
paturėjimui katalikų, kurie 
laukia nuo ministerijos gra
žaus atsilyginimo.

Tarpe socijalistų ir radi
kalų gana didelė nerimastis 
dėlei pakrypimo politiško 
vairo į dešinę.

i Rinkimai Škotijoj.
Kaip tik šiuom laiku Ško

tijoj eina rinkimai į miestų 
valdybas. Rinkimų komite
tai veikia, agitacija varoma 
visomis spėkomis. Ypač so
cijalistai darbuojasi. Iki šiol 
socijalistai jau laimėjo 26 
vietas viršaus už pereitus 
rinkimus. Gi pralošė tik 4.

I Rinkimai dar neužsibaigė. 
Olandija ir Suv. Valstijos.
Olandija ir Suv. Valstijos 

padarė svarbią sutartį link
mėje užlaikymo visuotinos 
santaikos tarpe pasaulio vie-1 pritariu valdžios veikimui, 
špatijų. V. Dūmos ir laikraščiu, ku-

Visus disputus bei susikir- rie vieni užsiima politika 
timus tarpe tų dviejų valsti-1 nuomonė, nėra dar visos 
jų isns arbitracijos būdu. Rusijos nuomone. V. N. Ko- 

Bryanas sako, kad ir ne- koveovas su džiaugsmu pa- 
kurios kitos saljs sutinkam žymi Rusijos ekonominį plė- 
čios padaryti analogiškas tolimas’.
sutartis. <

Vėtra Afrikoje. Puriškcvičiaus pasigyrimas.
Freetown. Provincijoje Peterburgo “tikriejie ru- 

Sierra Leone siautė baisi vė- sai” buvo padarę susirinki- 
tra. Is 250 žmonių, kurie mą Darė savo darbams a- 
radosi tuomi laiku ant vaite- pyskaitą. Išėjo vienas “tik- 

v^uy° rujų rusų” kalbėtojas, išėjo
S1^1P ’ taiP Pavy- kitas — visi giriasi nuopel- 

mo kviesti visus į visuotiną ko issigelbeti. Kiek nuosto- >nais padarytais “tėvynei” ir 
streiką- Ilių pridarė vėtra šalies vidų- Valįžiai.‘ Kiek tai, girdi,

,mjos nesutiko ant strei- ryje negalima tikrai ap- męs kairiųjų sumanymų ir 
ko, o į pat; Larkiną prade- skaityti. darbų sulaikėme, sutruk-
dama snan uoli. Prieš ininyškas. dėme, kaip pirmyneigai ken-

Orlaivių būrys lėks per Paryžiaus miesto valdyba kiame, kaip “ištikimai” ca- 
Sacharą. atsisakė priimti minyškas, rui tarnaujame! Pagalios

Francijos tautiško ji laku- kaipo seseris miekširdystės, išėjo kalbėti ir Puriškevi- 
nų draugija pienuoja flotili- i Paryžiaus ligonbučius. čius. Čia, tai. jau tikras pa- 
ją, , kuri turės lėkti per di- Nuo laikų atskyrimo baž- gyrų puodas. Giriasi, kokie 
džiausius pasaulio tyrus, bū- nyčios nuo. valstijos, Franci- augštųjų valdininkų jiems, 
tent, per Sacharą. j°s minyškų padėjimas gana “tikriems rusams”, savi žmo

sunkus. Nei valdžia, nei vi- nės. Ir toks ministeris “jų” 
Abisinijos imperatorius suomenės dauguma už jas žmogus, jiems prijaučia ir 

mirė. neužsistoja. Jąs palaiko tik toks, ir toks. Ministerial gi
Iš Jibuti (Afrika) prane- katalikų partija. • \ - tyli, nieko nesako ar Pu ’v 

ša, jog tenais mirė Abjsini- Mat, dykacįuonių niekas kevičius ištikrųjų teisybę 
jos imperatorius Menelikas. I neapkenčia. I ke, ar gyrėsi.

Mirė tvirčiausias bažny
čios šulas.

Ryme mirė kardinolas 
Rampola, kuris savo laiku 
buvo vyriausias sekretorius 
popiežiaus Leono XIII. 
Rampola būtų buvęs išrink
tas popiežium, mirus- Leo
nui, jeigu ne protestas Aus
trijos karaliaus. Rampola 
prigulėjo prie gudresnių ka
talikiškų politikierių ir buvo 
gal vinis pirmeiviškos katali
kų sriovės Vatikane. Užtat 
jo labai nemylėjo prastuolis, 
bet labai didelis atžagarei
vis, dabartinis popiežius Pi
jus X.

Rampola kilęs iš senos ari
stokratiškos Sicilijos famili- 
jos.

Europos šunes.
Per paskutinius 30 metų 

geriausi Europos ir Azijos 
šunes buvo gabenami į Suv. 
Valstijas, daugiausia dėl pa
guodos didžturčiams. |
Amerikiete Suimta, kaipo 

šnipas. |
Italijoj suimta ir pasodin

tą apsaugon amerikietė-dai- 
nininkė Macvane. Ją įtaria 
esant šnipu—pranešėju apie 
situaciją kariškų uostų 
Brindizi ir Taronto. |

Čechijos laisvamaniai per- į 
sekiojami. !

Generališkas sekretorius 
laisvamanių kuopų išleido 
atsiliepimą į visus laisvama
nius, kąd šie ateitų pagel- 
bon Čechijos laisvamaniam^. 
Juos ten baisiai persekioja. i

Laisvamaniai atstatomi 
nuo valdiškų vietų, jų mitin
gai uždraudžiami, jų laik
raščiai persekiojami.

Abelnai, Čechijos valdžia 
labai atžagareiviška. Kada ’ 
cechai norėjo protestuoti 
prieš Ferrero* nužudymą, 
tuomet vietinė valdžia žiau
riausia elgėsi su .demons
trantais.

Sufragistes padegė baž-
> nyčią.

Liverpool (Anglija.) Su
fragistes padegė puikią šv. 
Onos bažnyčią. Pietinė baž
nyčios dalis veik sunaikinta. 
Vargonai labai žymiai paga
dinti.

Sufragistes išmėčiojo sa
vo atsiliepimus, kuriuose 
yra pasakyta, jog tai pade
gusios, keršydamos už sua
reštavimą Pankhurstienės.

Larkino žvaigžde prade
da gęsti.

Londonas, 13 d. gruodžio. 
Greitai pagarsėjo ant viso 
pasaulio airių darbininkų 
vadovas Larkinas. Protes
tas visų darbininkų Didžio
joj Britanijoj, galima saky
ti, paliuosavo jį iš kalėjimo.

Bet, kaip greit sužibėjo jo 
žvaigždė, taip greit pradeda 
ir gęsti. Jisai nesidrovėjo 
visokiais būdais išplūsti An
glijos unijų vadovus, paskui 
pradėjo be jokio apsirokavi-

Palyginimai.
Už laikraščius visoj Rusi

joj žmonės sumoka apie 20 
milijonų rublių per metus. 
Degtinės gi išgeria už tūks
tantį milijonų, arba vieną mi 
lijardą rublių. Taigi išeina, 
kad už degtinę išmoka 50 
kaitų daugiau, negu už laik
raščius.

Prie progos pasakysime 
čia, kad pačtas už kiekvieną 
“L.. Ūkininko” egzemplio
riaus pervežimą metams i- 
ma 80 kapeikų, už “L. Ži
nias” gi 1 rub. 20 kp. Ap
skritai gi valdžia už siunti
nėjimą laikraščių pačta, 19- 
14 metais paims apie 3 mili
jonus rublių.

* * *

Kalinių kas met Rusijoj 
vis dauginasi ir dauginasi. 
Valdžia išskaitė, kad 1914 
metais kalinių būsią nema
žiau 210 tūkstančių. Kali
niams tų kalėjimų, kurie da
bar yra, nebeužtenka, todėl 
manoma statyti dar 7 nau
jus kalėjimus. Visų kalėji
mų ir kalinių užlaikymas 19- 
14 metais apsieisiąs 24 mili
jonai rublių, arba 5 milijonai 
400 tūkst. daugiau, kaip šie
met. Tokiu pat būdu beskai
tydami, kaip ir pirmiau, pa
matysime, kad kiekvienas 
Rusijos gyventojas, taipgi ir 
męs, kitais metais kalėjimų 
užlaikymui duosime 28 kap.

O reikia žinoti, kad kur 
žmonės tamsesni, kur jie 
vargingiau gyvena, kur dau
giau jie degtinės geria, ten 
daugiau nusidėjimų ir nusi
dėjėlių. Išskaityta, kad iš 
100 nusidėjimų, 80 padaryta 
tuomet, kuomet žmonės lai
kinai yra proto nustoję t. y. 
pasigėrę.

Caro ministeris giriasi.
t Ministerių pirmininkas V. 
N. Kokovcovas Berlyne kal
bėjosi su rusų laikraščių ko
respondentais apie savo ke
lionės tikslą ir apie politikos 
stovį Europoje. V. N. Ko
kovcovas pabriežia, kad ru
sų valdžios veikimas politiš
koje dirvoje, susilaukė gerų 
vaisių ir, pastaruoju laiku 
nesusipratimas negręsiąs 
Europos taikai. Su “Berli
ner Tageblat” redaktorium 
kalbant, V. N. Kokovcovas 
pasakęs, kad Rusijoje gyve
nimas pastaruoju laiku nu- 

Irimęs, gyventojai laimingi ir

*

tyli, nieko nesako ar Puriš- 
s sa-

kė, ar gyrėsi.

LIETUVA
Zanavykuose.

“Laisvei” rašoma:
Lietuva žengia pirmyn. 

Prieš kelis metus viskas ki
taip išrodė, ne kad dabar iš
rodo.

Žmonės apsirėdę jau daug i 
švariau, ypatingai mergi- j 
nos. . Jos atrodo daug pui- ; 
kesnės ir mandagesnės. Kai- i 
mas jau vejasi miestą. j 

Apšviestesni, daugiau su- i 
sipratę žmonės, rengia šei- i 
myniškus vakarėlius, ku
riuose, visuomet susirenka < 
koks šimtas žmonių. Žmo
nės žaidžia, linksminasi ir 
įgyja pirmeiviškos dvasios.

Senoviški šokiai-trypimai 
pradeda nykti, o jų vietą už
ima gražus žaidimai. Pir
miau tas begalinis trypimas 
ir ant smuiko pielavimas ga
lėjo žmogų ir iš proto išva
ryti. Dabar visai kas kita.

Abelnai, pastebiama nau
ja dvasia, kuri prirengs nau
jų jiegą. X.
Cenzūra, “Laisve” ir kun. 

Pranaitis.
Varšavos cenzūra grąžino 

visą pluoštą tų “Laisvės” nu
merių, kur buvo rašoma apie 
kun. Pranaitį ir jo bjaurią 
rolę Kijevo teisme.

Paprastai, nors “Laisvės” 
siunčiame Lietuvon kelis 
šimtus egzempliorių, cenzū
ra veik nei vieno numerio 
negrąžina, o čia stačiai su
grąžino visą pundą.

Ar ne aišku, kad mūsų 
patriotas kun. Pranaitis yra 
labai brangus carui!

Naujokams išvažiuojant.
Lapkričio 7 d. Ukmergėj 

buvo susirinkę apie 800 nau
jokų. Juos skirstė į pulkus. 
Tiek daug Lietuvos jaunimo, 
tiek daug jaunų spėkų aplei
džia tėvynę, važiuoja į įvai
rius valstybės kampus! Visi 
kaž-kokie nuliūdę, nusiminę, 
užsisvajoję, nebematyti iš 
jų akių linksmybės. Bet gir
dėti ir pasilinksminimų. Ne- 
kurie gražiai kalbasi apie 
pasilikusius draugus ir tuo- 
mi save linksmina, bet kiti 
savo Hūdūsį skandina degti
nėj, ir patįs skęsta įvairiuo
se paleistuvystės urvuose. 
Yra ir be kepurių atvažiavu
sių, pinigus pragėrusių, ki
tus dėlei girtuokliavimo ap
vogė, ir tiems vargšams ke
lionėj daug vargo reikės kę
sti.

Tečiau didelė daugybė yra 
dorų, susipratusių, idėjos 
draugų, pasiryžusių dirbti 
tėvynės naudai.

Anykščių bažnyčia ir ku
nigas.

Bažnyčia čia statoma jau 
15-ti metai ir dar pabaigos 
nematyti; dar gal praeis 15 
metų prie tokios klebono 
tvarkos. Parapija nemaža— 
apie 800 “dūmų”, nuo visų 
ima po 10 rublių kasmet. 
Prie to yra jr tokių, kurie 
duoda po tūkstantį ir po 10 
tūkstančių. Taip-pat ir mie
stelis nemažas, yra apie 500 
gyventojų bežemių, iš kurių 
taip-pat renka, bet bežemių 
pinigų neužrašinėja visai.

Bet tarp jų yra ir tokių, 
kurie jau davė bent po kelis 
šimtus. Dabar bežemiai ta
riasi reikalauti iš klebono 
Vembrės paaiškinimo, dėlko 
jis jų pinigų neužrašo, o jei 
neduos apyskaitos, tai žada 
rašyti skundą vyskupui. Pa- 
rapi jonai buvo išsirinkę ko
mitetą iš penkii} ypatų, 
kurie, pamatę tokią puikią 
klebono tvarką, patįs atsi
sakė, o kitus pats klebonas 
atstatė ir dabar < vienas šei

mininkauja visu kuo be pa
rapijonų paklausimo. Pava
pi jonai skundžiasi, kad kle
bonas Vembrė už altorių, 
kuris vertaę 4,000 rublių, už
mokėjęs 9,000 r. ir tt.

Krata. •
Spalių '8 d. Šiauliuose Sa- , 

vičiaus ir Zaborskio knygy
nuose buvo triukšminga 
ir didelė krata: jieškojo “L. 
Žinių” ir “L. Ukininko”.Kad 
nesuklaidinti skaitytojus, 
paaiškinu, kad kratą darė 
mūsų “klerikalų abazas”- 
kunigėliai. Visų pirm, pa
kėlė baisų triukšmą Savi
čiaus knygyne, paskui nulė
kė į Zaborskio knygyną, bet 
ten, jų nelaimei, nei suprati
mo neturi, kas tos “L. Ži
nios” ar “L. Ūkininkas”. 
Ten turi tik ‘ klerikališkus 
laikraščius. Kratos pasek
mės tokios: p. Savičius “L. 
U.” ir “L. Ž” paslėpė spinton 
ir tik pareikalavus galima 
gauti (pirma, ant stalelio 
laikydavo), o Zaborskį tik 
smarkiai išgąsdino.

Atkaklus sodžius.
Stetiškių sodžiui (Pane

vėžio apskr.) lapkričio 2 d. 
pakilo gaisras. Laimė, kad 
vėjas pūtė į šalį, o taip būtų 
sudegęs visas sodžius. Sude
gė tik vienas klojimas. Pa
žymėtina, kad nuo 1895 m. 
Stetiškiuose buvo 7. gaisrai, 
nuostolio mažių mažiausia 
apie 20 tūkstančių rub. Žmo
nės gi, nežiūrint visų tų ne
laimių, į vienkiemius nesi
skirs to. Mat, daug yra to
kių atkaklių, nerangių, ku
rie neišmintingai vieną ir tą 
patį kartoja: “Kaip mano 
tėvai gyveno, taip ir aš galiu 
gyventi. Vėl statykim šv. A- 
gotos kryžius ir po viskam”.

Nelaimingas atsitikimas.
Vienas Varenovos parapi

jos žmogelis ėjo išsigėręs 
per miestelį. Pasibaidęs 
arklys jį užgavo ir žmogeliui 
galvą sulaužė. Tai vis gir
tuoklystės pasekmės.

žemaičių Kalvarija.
Pasklydo gandas, kad nori 

uždaryti traktierinę, idant 
jos visai nebūtų. Bet kas- 
žin ar ta prakilni mintis 
įvyks? Ar norės atsisakyti > 
žmonės nuo degtinės nuo
dų ? Ar tik neatsiras tokių, 
kurįe sakys: “et, man nieko 
blogo nedaro, man vistiek”...
Elektros šviesos krautuvėse.

Kupiškis (Ukm. ap.). Kai- 
kurie turtingesnieji mieste
lio gyventojai, žydo Jakila- 
vičiaus kinematografe turė
dami elektros sriovę, ėmė 
vesties į savo krautuves bei 
namus elektros šviesą. Man 
regis, ir Vartotojų Draugi
jai verta įvesti elektros švie
sa į savo krautuves, nes ne 
tik kur kas šviesiau, kaip 
prie paprastos lempos, bet, 
kaip girdėt, net ir pigiau ap
sieina, negu žibalas (kerosi-

Dirbtuvės.
Kauno gub. 1912 metais 

teatidaryta 6 naujos dirbtu
vės, uždaryta gi 4. Fabri
kų darbininkų skaičius šiais 
metais padidėjo tik 430. 
Kaip iš to matyt, Kauno 
gub. pramonė nelabai auga.

Kalėjimo padidinimas.
Pradėtas statyt,naujas 3 

gyvenimų triobėsis, skiria
mas kalėjimui prie šv. Stefo- 
no gatvėj e *jau beesančio se
no kalėjimo.

Laikraščių vargai.
Varšavos teismo rūmų 

nusprendimu, sustpv ’ 
laikraštis
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LAISVE

SPAUDOS BALSAI
“Go-to-Church Day.”

“Boston American”, tasai 
gatvinis, beidejinis laikraš
tis, negali nei savaitės pabū
ti be kokios nors literatiškos 
“šviežienos”. [

Štai N267 talpina karštą 
paraginimą, kad būtų įsteig
ta taip vadinamoji “bažny
čion ėjimo” diena. Argu
mentai už įsteigimą tokios 
dienos, žinoma, seni, nuval
kioti davatkijos argumentai. 
Būk tai sustiprėsiąs doros 
pajautimas, žmonių dvasia 
skaisčiau pražydėsianti ir tt.4 
Laikraštis nurodo, jog pa
našus mėginimas įsteigimo 
“go-to-Church day” jau bu
vęs Joliet, Ill., kur randasi 
35,000 gyventojų ir jog tam 
tyčia paskirtoje dienoje 40,- 
000 žmonių aplankė bažny
čias.

Jeigu jau šv. Patrickai ir 
šventos Onos patįs per save 
nustojo patraukiančios jie- 

. gos ir bažnyčios autoriteto 
pakėlimui reikia agitacijos 
gatvinio laikraščio, tai, ma
tomai, ir kunigai pradeda 
nujausti, jog ir jiems, na
bagams, artinasi bedarbės.

Krutanti paveikslai, dai
lios ceremonijos, isteriški 
kapucinų pamokslai ir gat
vinių laikraščiu agitacija už 
bažnyčią — nekelia ją, bet 
puldo.

‘Tėvynė’ ir kun. V.Dembskis
Kuomet “Tėvynė” parašė 

žinią apie darbus kun. V. 
Dembskio, tuomet, kaip ra
šo “Tėv.” redaktorius, dau
gelis kunigų ta žinia neužsi
ganėdino. Ji pasirodė mū
sų kunigams perdaug libera
liška. I

Ponas redaktorius “Tėv.” 
N 50 vėl atsiliepia apie na- 
bašninką Dembskį. “Jo gy
venimas buvo nesuteptas, jis 
negėrė, kitų žmonių ne
skriaudė, nemelavo, netaupė 
pinigų, vedė blaivo žmogaus 
gyvenimą. Ar tos gražios 
ypatybės turi būti šmeižia- j 
mos? Jisai laikėsi savo įsL 
tikrinimų...”

Iš šitos ištraukos pigu pa- 
tėmyt, jog ponas Račkaus
kas nori sumaišyti pėdas. Iš- 
girdamas ypatišką nabaš- 
ninko kunigo Dembskio to
bulybę, jisai užtyli apie pa
kraipą jo visuomeniško vei
kimo, kas, be abejonės, yra 
svarbiausia, kalbant apie 
žmogaus veikalus. Charak
terizuodamas Dembskį, jisai 
pražiopsojo, jog kiekvieną 
žingsnį kun. Dembskio vei
kime lydėjo nenuoalsi kriti
ka sutriunėjusio katoliciz
mo.

Negalima sakyti, kad po
nas Račkauskas to nežinojo. 
Jisai tą puikiai žinojo, tik 
pabūgo kunigų ir tuojaus 
prieš juos nusileido. Jis jau 
negiria Dembskio už jo ko
vą, tik giria už pinigų netau- 
pymą etc.

Ar ne juokai būtų, jeigu, 
padėkime, numirus p. Rač
kauskui, kas nors, rašyda
mas jo biografiją, pasakytų: 
“tai buvo nekalčiausias avi
nėlis, žmoniškumo jieškoto- 
jas ir nešiojo barzdą, 
kuri niekam, o niekam ne
kenkė”. .. Tokia charakte
ristika būtų neteisinga, nes 
jos autorius būtų užmiršęs 
nurodyt į pačią vyriausią p. 
Račkausko ypatybę, būtent, 
jog tai buvo socijalistų rene
gatas.

Tat, jeigu renegatiškumas 
yra žymiausia p. Račkausko 
ypatybė, tai kun. Dembskio 
žymiausia ypatybė buvo jo 
tvirta ir be kompromiso ve
dama kova prieš Rymo juo
dąsias gaujas.

vių, gyvenime vėl persi
laužimas — vėl męs pasi
dalinsime į naujas parti
jas. Priežastis, kaip ir vi
sados, Šliupas.. Tas žmo
gus atsisakė nuo “revoliu- 
cijonierių” kasininkystės 
ir išsimetė iš socijalistų 
partijos.............................

Klausimas, kuris visiems turi rūpėti
' (ŽlUrėk “Laisvės” N100)

V. Paukštys.

Šlisselburgo bastilija.

.. .vietinė vyriausybė pa
liepė Šliupui atsisakyti 
nuo kasininkystės, pames
ti socijalistus ir už baus
mę prisirašyti prie repub- 
likonų partijos — kitaip, 
jo žentas, kuris turi gerą | 
tarnystę prie Emigrantų 
namų, į 10 valandų neteks 
vietos... Šliupas paklau

sęs.
“Gali numanyt, kad toks 

pašventimas idėjos mamo
nai sukėlė didelį sumišimą 
jo pasekėjų eilėse. Tą at
sitikimą galima būtų pa
kabiai išnaudoti, jei būtų 
tinkamas agitatorius ir 
vadovas; tik nelaimė, to
kių žmonių męs neturime. 
Tačiaus galima spėti, kad 
“šliuptarniai” ir patįs pra
dės tarpe savęs, neilgai 
trukus, pešties ir skau
džiai praretįs savo eiles. 
Šleivai slepiama baimė, 
kad taip ištiesų bus, maty
ti ir socijalistų “Kovos” 
laikraštyje. Žiūrėsime, 
kas bus.

“Bet reikia ir nustot 
plepėjus. Sudiev!

“Tavo kun. A. Kaupas”.

Kaupas apie šliupą.
■ Vilniškes “Vilties” N 137 
randam įdomų nabašninko 
kun. Kaupo laišką į kun. J. 
Tumą. Laiškas rašytas spa
lių m. 10 d. 1905 m., tai yra 
tuo metu, kada Amerikos 
lietuviai nepaprastai įdoma
vo Lietuvos revoliucijos rei
kalais.

Paduodame čia ištrauką iš 
to laiško, kuri paliečia p. J.

kščių lietu-

Dukrelių motinėlėms.
Iš prisižiūrėjimų teko pa

tirti, jogei “dukrelių moti
nėlės” pyksta, nerimauja, 
kad užauginę dukreles, ne
gali sumedžioti joms vyrų, 
kurie imtų jas už moteris. 
Neišleisdamos už vyro, turi 
daug vargo su joms...

O keno kaltė tame dalyke, 
tai man išrodo, jog aiškiai 
yra suprantama ne tik tiems 
ženikliams vyrams, bet ir vi
sai didžiumai jaunikaičių.

Klausime, kaip tos jų duk
terėlės išauldėtos? Kokis jų 
pasielgimas? Ką jos dau
giausia pamylėję, ar “ryt 
dieną”, ar tik “šiandien”? 
Lengvai galime spėti, kad 
atsiras tarp amerikonkų ke
turios dalįs tik “šiandien” 
mylinčių, o tik penkta dalelė | 
tesiras geresniomis pažiūro
mis.

Daugiausia taip čia yra: 
kolei buvo dukrelė maža, 
jauna—tai pusė bėdos! Tuo
met motinos jas suvaldo, ap
žiūri, aprūpina, leidžia į mo
kyklas ir tt. Bet ten nieko 
neišmoksta, kad ir mokina
mos.

Na, jau paaugus kiek ant 
[pusmergėlės — tuojaus mo
tinėlės pradeda, iš paskuti- 
nios, jas visaip rė
dyti. Kuomet jau pristinga 
centų ant parėdų, tuomet ir 
kitokios rodos griebiasi. 
Jaunos, dar nesubrendusios 
būdamos, pradeda jau po 
tamsias gatveles landžioti ir 
savo meilę (kūnelį) pardavi
nėti.

Tokie apsireiškimai spar
čiai plėtojasi tarpe vedusių. 
Vyras leidžia savo moterį 
ant pelno pasilinksminti su 
kitais vyrais, o mergelės 
stengiasi turėti kuodaugiau- 
siai sau mylimųjų vyrukų.

Jeigu prisiminti apie New 
Yorko, Brooklyno, Chica
gos, Detroito ir tt gatves, 
tai sunku surasti tinkamų 
žodžių, kurie galėtų vaiz
džiai nupiešti visą jų tragiz
mą.

Ot, tai ir norėkit, kad to
kios “panelės, malonios šir
delės”, gautų vyrą! Argi 
gali dabar neapsirokavęs 
vaikinas, vesti tokią mergu
žėlę, kur “visus išvieno my
li”:!... Tai jau neapsakytą 
vargų naštą užsitrauktų to- 
kis neišmanėlis.

Tai tiek terašau tuom tar
pu dėl motinėlių. Jeigu jūs 
norite, kad jūsų dukrelės 
būtų išleistos už vyrų, tai 
pirma turite jąs atsakančiai 
išauklėti, kad jos būtų tik
rai" tinkančios prie ženybinio 
gyvenimo, o tuomet kiekvie
nai atsiras tinkantis jauni
kaitis - vyraSi

A. J. Putinėlis.

Taip rašo drg. Geležėlė ir 
savo pranešimo pabaigoje 
meta U. G. W. of A. vadams 
dar didesnį apkaltinimą. Ji
sai rašo:

—Buvo momentas, kad 
kapitalistai jau buvo suva
ryti ožio ragan. Santaika 
veik jau buvo padaryta. Iki 
14 d. lapkričio baronai buvo 
prižadėję išvyti visus streik
laužius ir išpildyti streikie- 
rių reikalavimus. Kada apie 
tai sužinojo federeišių va
dai, tai pasiuto. Gordonas 
ir Konas stvėrėsi už darbo, 
o jiem padėjo dar du lietu
viai. Viršminėti vadai yra 
organizatoriai unijos ir sy
kiu streiklaužiai. District 
Council N3 nutarė pristaty
ti streiklaužius. Taip ir pa
darė ir pristatė 300 ypatų. 
Tai buvo vis federeišiai uni- 
jistai. Taip-pat buvo prisių- 

I st a streiklaužių ir iš New 
Yorko.

—Kada 24 lapkričio strei- 
kierių komitetas atėjo už
baigti tarybas, tai rado dar 
du komitetu, vieną iš dis
trict council N3, o antrą iš 
lietuvių, suorganizuotų Ka
raliaus ir P. Griniaus. Ponai 
baronai, per savaitę laiko 
gavę 300 žmonių iš kitos uni
jos, jau kitokią giesmę pa
giedojo.- Lietuvių agentų 

I komitetas pranešė, kad tre
čia dalis grįžta, nereikalau
dami jokių išlygų. Bosai tik 
pasipūtė.

Pat pabaigoj savo prane
šimo drg. Geležėlė tvirtina, 
jog policija žvėriškai elgėsi 
su streikieriais, o A. F. of L. 
vadai policijai prigelbėdavo 
ir stodavo teisman, kaipo 
melagingi liudytojai prieš 
streikuojančius kriaučius ir 
šie turėdavo užsimokėti bau
smes. Darbas, kurį streikie- 
riai nedirbo, buvo atlieka
mas federeišiais unijistais. 
“Prieš mus buvo, — sako 
drg. Geležėlė, — šnipai, poli
cija, valdžia ir streiklaužiai
iš kitos unijos. Prieš tokią 
galybę mums sunku buvo at
silaikyti.”

Tikimės, jog “Laisvės” 
skaitytojai įgis dabar teisin
gą supratimą, kaip nušvie
čia streiko reikalus ir jo pra
laimėjimą IWW. šalininkai. 
Skaitytojai mato, kad šiame 
streike abidvi unijos stojo 
viena prieš kitą. Jog pana
šioje kovoje laimi ne str’ei- 

I kieriai, bet kapitalistai, ta- 
i tai labai pigu suprasti.

Dabar męs pasiklausysi
me, ką sako kita pusė, bū
tent žmonės, kurie tam 
streikui’ buvo priešingi. 
Kaip jau pasakėme, kiek
vienam reikia įsigilinti į 
tuo ginčus ir perprasti juos, 
nes tas, kas atsitiko Balti- 
morėje, gali atsitikti ir ki
tur.

“Federeišių” pozicija.
į Streiko priešininkų vardu 
kalba P. Romanowsky:

—Kada čia buvo organi
zuojama IWW. unija, tuo
met buvo žadėta daugybė 
gerumų. Bet dabar tie “ge
rumai” pasirodė praktikoj, 
kada kilo streikas pas 
Schlossą, kuris tęsėsi suvirš 

14 mėnesius. Šis streikas kilo 
iš menkniekio ir gana neaiš
kiai, bet unija visai nesi
stengė ištirti priežastį. Ji 
visa atsidavus organizato
riams, o tie tik ir šaukia, 
kad turime streikuoti, kad ir 
visą amžį, nors patįs gerai 
žino, kad rezultatas abejoti
nas, nes čia streikuoja unija 
prieš uniją ir nuolat šaukia, 
kad “federeišius” reikia nu
šluoti. Bet jie patįs netiki, 
kad sau jale karštuolių gali 
tą padaryti. * Kelis kartus 
buvo prieita prie šiokios to
kios santaikos ir buvo gali
ma tą nelemtą skurdą už
baigti, bet vadovai IWW. 
kiekvieną kartą atrėkė, kad 
turime streikuoti, iki Schlos
są “pačystysim”. Ir ko jiems 
nerėkti, kad šis streikas ne
ša jiems pelną. Pirma jie 
gaudavo tik devynis dolerius 
savaitėje, o dabar vietinė 
unija įkėlė net 35 dol. ant sa-

Kuomet kunigai pradeda pasakoti apie 
peklą, apie velnius ir apie tas visas baise
nybes, bet nenurodo, kur jos randasi, tuo
met man norisi prabilti ir nurodyti žmoni
jai, kur ta pekla su velniais randasi ir kaip 
jie ten elgiasi su pagauta auka.

Vienas iš baisiausių kalėjimų, kuris ga
li lengvai konkuruot su pekla, tai Šlisselbur
go kalėjimas. Šį kalėjimą tyčia įtaisė caro 
Mikės tėvas su ministeriu Plėvė dėl politiš
kų prasikaltėlių. Bet ne visus politiškus 
prasikaltėlius ten sodindavo — sodindavo 
tik tuos, kuriems gręsė mirties bausmė ar
ba tuos, kuriems mirties bausmė būdavo 
pakeičiama amžina katorga. Jie tą darė su 
išrokavimu, nes kas papuldavo tan kalėji- 
man, tas būdavo amžinai palaidotas.

Spalių mėnesyj, 1884 metais, iš šv. Pe-

davo! „. . ...
Valdžia nenusileido. Dvyliką lavonų 

išvežė, trįs iš proto išėjo. Taip kovojo tris 
metus ir vis nieko neiškoyojo. Pagaliaus, 
vienas iš kalinių, Gračevskis, pasakė, jog 
jis panašiai pasielgs, kaip pasielgė Minako
vas ir Miškinas. Žandarai nelaukė, kuomet 
jis kirs kokiam nors sargui į veidą arba 
spjaus į akis, bet pagriebę nuvedė į tuos pa
čius urvus, kuriuose susilaukė mirties Mi
nakovas su Miškinu. Gračevskis pamate, 
kad jis visai atskirtas nuo šviesos. Iš vy
riausybės niekas neateina į tuos urvus ir ne
galima užsitarnauti, kad budeliai sušaudy
tų. Gračevskis pradeda jieškoti kitokio bū
do nusižudymui. Ir štai, kuomet atsitrau
kė nuo durų žandaras, Gračevskis griebia 
su kerosinu lempą, aplieja save, lovoj dra- 
3užius, atgula į lovą ir padega ją. Iš jo urvo 
pradėjo veržtis liepsna. Pakol atbėgo žan
daras, Gračevskis jau spėjo pavirsti į gyvą 
nuodėgulį. Per tris valandas Gračevskis 
mirė. Jo mirtis buvo baisi. Rodosi, galėjo 
kalėjimo sienos suminkštėti, bet budelių 
širdįs pasiliko užkietėję. Jie be pasigailėji
mo spardė kojomis apdegusį Gračevskio la
voną.

Bet visgi šis baisusis atsitikimas—Gra
čevskio susideginimas — privertė valdžią 
atkreipti atydą į kalinių padėjimą. Ji įve
dė “pagerinimus”. Bet kokius? Ant kalėji
mo kiemo, kur kalinius išleidžia pasivaikš
čioti, atvežė smėlio, spatus ir kuomet kali
niai vaikščioja, tai gali tą smėlį iš vienos 
krūvos perpilti į kitą. Taipgi daleido val
diško turinio knygas skaityti.

Kaliniai ir tuom užsiganėdino. Užsiga- 
nėdinimas apsireiškė ne tame, kad jie, eida
mi ant sušaudymo, degindami save, iškovo
jo tą, bet tame, kad jų buvo viršus, kad 
valdžia nusileido. Vienok tolimesnė kova 
ėjo savo keliu.

1890 metais atvežė Sofiją Ginsburgaitę 
ir pasodino tuose urvuose, kur jau žuvo trįs 
kovotojai. Ji iš pirmųjų dienų pradėjo 
smarkiai kovoti. Bet nematydama jokio 
laimėjimo, tuojaus persipjovė sau gerklę. 
Ir kuomet įėjo į tą urvą žandarai, ji negyva 
plūdavo kraujuose. Tai buvo paskutinė au
ka, kuri krito už pagerinimą kalinių būvio.

Padėjimas kalinių nei kiek nepasigeri
no, apart gautų špatų ir supelėjusių valdiš
ko turinio knygų.

90-tuose metuose revoliucijinis judėji
mas nutilo. Daugiau politiškų prasikaltėlių 
į Šlisselburgo tvirtovę neatvežė. Tuo tarpu, 
iš sėdėjusių 48 kalinių, 20 iš jų žuvo, 3 iš 

, proto išėjo, 10 rengė išvežti Sibiran.
Kas gi daryti? Palieka tik penkiolika 

kalinių. Jeigu laikyti juos taip-pat, kaip ir 
pirmiau, jie greitai visi išsižudys ir kalėji
mas pasiliks tuščias. O juk ant užlaikymo 
Šlisselburgo tvirtovės k‘as metai išleidžiama 
85 tūkstančiai rublių, iš kurių gyvena čiela 
gauja žandarų. Kuomet gi nebus kalinių, 
jie liks be vietos. Permačius tą visą dalyką, 
pati kalėjimo administracija pradeda reika
lauti iš ministerijos, kad pelengvintų kali
nių būvį. Ji ne kalinių gailėjosi, bet savo 
šiltos vietelės.

Per visą laiką gyvavimo Šlisselburgo tvir
tovės, nuo 1884—1905 m., ten buvo atvežta 
68 žmonės. Iš jų:

13 buvo sušaudytų ir pakartų pačiame 
kalėjime;

4 patįs nusižudė;
3 tuojaus nusišovė, kuomet buvo paliuo- 

suoti iš kalėjimo;
4 išėjo iš proto;
15 mirė kalėjime nuo džiovos ir kitokių 

liga;
J5 buvo nuvežti Akatujaus katorgos ka- 

lėjiman, kuomet Šlisselburgo kalėjimą pa
naikino;

1 laike demonstracijos Vladivostoke 
buvo nušautas.

Čia turiu pažymėti, kad iš nuvežtųjų 
Akatujaus kalėjiman, Geršuni pabėgo ir, 
metus išgyvenęs užsienyj, mirė, o Jurgis 
Sazonovas kalėjime^iusinuodyjo.

Toks likimas sutiko tuos kovotojus, ku
rie buvo patekę Šlisselburgo tvirtovėn.

II.
Augščiau nurodžiau apie kalinių Šlis

selburgo kalėjime gyvenimą, apie jų kovą 
su valdžia, apie kovos pasekmes ir apie jų 
visų likimą. Dabar, nors trumpai, pažvelg
sime, kaip kalinius veža ton tvirtovėn, kaip 
juos priima ir kaip įveda į tuos urvus.

Kad geriau viską suprasti, turiu pažy
mėti, kad ant Šlisselburgo salos randasi du 
kalėjimu: naujasis ir senasis. Mažiau pra
sikaltusius sodina naujajan, o labiau pra
sikaltusius —- senajan. Senasis — tai urvai, 
iškasti žemėse, į kuriuos įstumia kalinį ir 
uždaro. Jeigu kalinys išsėdi tuose urvuose 
kelis metus, gerai ir ramiai gyvena, tuo
met jį perveda naujajan kelėjiman.

vaitės. Nenorėdami atsi
skirti nuo taip pelningos vie
tos, jie turi stengties tęsti šį 
Streiką, kaip galint ilgiau, 
nežiūrint, kokias pasekmes 
tas duotų darbininkams. To
kių kaleinų, turbūt, nei vie
noj unijoj nerasime.

—Turiu patėmyti, — sako 
toliau streiko priešas, — jog 
lietuviai yra šiek-tiek apsi- 
pažinę su organizacijos 
tvarka, bet šį kartą jie pil
nai atsidavę vien tik lyde
riams. Pirmiaus jie vis 
šaukdavo, kad federeišių ly
deriai yra žydai - sukčiai, 
bet šiame streike irgi neap
sieina be žydų. Vyriausias 
lyderis žydas. —Šiame strei
ke buvo daugiausia italų. 
Lietuvių buvo tik koks šim-

organizaciją mažai ką nu- šulinis laivelis, po didžiausia apsauga istiki- 
mano, tai ir šį streiką keis- mų žandarų į Šlisselburgo tvirtovę. Tame 
tai vedė. Palaukę tūlą laiką, laivelyj buvo retežiais surakinti politiški 
eina dirbti. Padirba porą sa- prasikaltėliai. Tai buvo pirmieji “svečiai” 
vaišių ir vėl eina streikuoti, šiisselburgo “palociu”.

v" ,k,clrn.’ ,‘“ira7duoda streiką laimėti ir be- urve talP- kad nežinotų, kas sale jo sėdi, 
galo vargina lietuvius, len- Pasivaikščioti į kiemą išleidžia vieną sykį 
kus ir kitus, kurie drūčiai ir tik 15 minutų į parą. Jokių knygų skaity- 
laikosi.” ti neduoda. Fiziško darbo taipgi neduoda.

Tai taip rašo P. Roma- Valgis baisiai bjaurus: sriuba ir juoda 
nowsky. Pabaigoje dar pri- dUOfia pusiau su smėliu. Nei pasimatymo 
kydavT’ leipti streikterių su giminėmis, nei susirašinėjimo nedalei- 
moteris j dzia. Ir taip ant viso amžiaus! Bet ar ilgai

Dabar męs išklausėm taip gali žmogus gyventi? Rodosi, kad daug 
abiejų pusių. Mums liekasi geriau negyventi, negu tokiose aplinkybėse 
padaryti tik tulus išvedi- gyventi.
mus. Tarp nuvežtųjų buvo nekurie tų laikų

Visuomenė sukišo tiek pi- įžymus revoliuci j onieriai, kaitai: Minako- 
nįgQ, o pasekmės savytar- vas jr Miškinas. Miškinas pirmasis prade- 
pės pjovynės ir pralaimėtas ^ovo^ ug pagerinimą kalinių būvio. Bet 

° (Pabaiga bus ) kaip jis kovojo? Jo pienai štai kokie: kuo- 
„ ............ . <<T . -„ met atėjo pas jį gydytojas, jis jam kirto į

Baltimoneciai. Laisve veįja> Darydamas tai, jis gerai žinojo, kac 
prašo jūsų suteikti daugiau . . ,. . _ , .
medžiagos apie streiką. At- susllaul<s mnties bausmes, bet mane, kuo- 
siliepkite ir streiko pritarė- nie^ tai bus teismas, tai jis gaus progą 
jai ir jo priešai. Būsime de- teisme viską išpasakoti ir tuomet galės dau- 
kingi. | gelis sužinoti, kas tai yra Šlisselburgo tvir

tovės “palociai.”
Kuomet tik jis užmanytą savo pieną at

liko, tuojaus pagriebė jį žandarai ir išvedė 
nežinia kur. Vėliaus pavyko sužinoti, kac 

Chicagos socijalistai ir jų jį nuvedė į tam tikrą urvą, kuriame susilau- 
laikrastis. kė teismo ir nuosprendžio. Bet teismas bu-

Gerb. “L.” Redakcija: vo ne toks, kokio jis laukė: atvažiavo du
Chicagos socijalistai rim- of icieriu ir tik paklausė, kaip vardas ir pra- 

tai galvoja apie savo laikraš- varde. Kuomet jis norėjo paaiškinti, kode 
tį. Visa ’ ’ J’ " ” 1 
spauda priešinga darbinin
kų reikalams. Iš šalies žiū
rint, gali atrodyti, kad chi- 
cagiečiai snaudžia. Tai bū
tų didžiausias ir labai netei
singas užmetimas. Chica
gos socijalistai veikia, tik 
“Lietuva”, “Katalikas” ir 
“Draugas” — apie tai nei 
per pusę lūpų neprasitaria.

Laikraštis mums reikalin
gas, bet kaip tas laikraštis 
įgijus, yra visokių nuomo
nių : vieni nori parsitraukti 
“Laisvę”, kiti būtinai nori 
savo laikraštį.

Pripažindamas, kad laik
raštis Chicagoj reikalingas, 
aš labai esmių priešingas 
dar vieno soc. laikraščio įkū
rimui. Mums reikia traukti 
spėkas vienybėn, bet ne blaš
kyti j,as. Įsteigdami tų 
laikraščių devynes galybes, 
męs neturėsime nei vieno 
gero, įtekmingo ir galingo 
laikraščio. Męs būsime iš
krikę, kaip Grigo bitės.

Buvome tiek laiko be laik
raščio, galime pabūti ir dar 
kelis mėnesius be jo. Vely 
dalyką geriau apsvarstyt. 
Visi, o visi, sutinka su ta 
nuomone, kad dabartinių 
soc. laikraščių beveik jau 
perdaug. Daugeliui iš jų 
dar toli gražu iki žydėjimui. 
Vienok, kiek daug spėkų pa
dėta, kad įkurti juos ir pa
laikyti.

Todėl, mano nuomone, ve
ly varyti pradėtą darbą, ne
gu jį išnaujo pradėti. Pel
nas mums negali rūpėti, y- 
patiškas vadovavimas mums 
taip-pat negali rūpėti, todėl 
vely daugiau tarkimės su 
“Laisve” arba “Pirmyn”, 
bet ne užsikraukime nepake
liamos naštos,! neužsimany
kime varyti pragaištingos 
konkurencijos.

Chicago, Ill.

Laisvoji sakykla

viptinė ^lietuvių | kirto daktarui į veidą, tai jam visai nedavė 
kalbėti. Ant rytojaus Miškiną sušaudė!

Slenka dienos, savaitės, mėnesiai... Tas 
laikas sunkus, baisus, be jokios vilties susi
laukti ką-nors geresnio. Per keliatą mėne- 
šių ir Minakovas sako:

—Miškino nėra — aš eisiu paskui jį 
gal tas pagelbės nors kiek likusiems...

Vakare, kuomet įėjo į jo urvą prižiūrė
tojas, jis metė į jį tolierių. Ant jo užpuola 
žandarai ir išveda. Nepoilgam sužinota, 
jog jo likimas buvo toks pat, kaip ir Miški
no. Jį be teismo sušaudė! Sušaudė tik už 
tai, kad į prižiūrėtoją tolierių metė.

Likusieji draugai, matydami, kad toks 
kovos įrankis, kurį pavartojo Miškinas su 
Minakovu, nieko negelbsti, griebiasi kito
kio būdo. Jie apskelbia badavimą. Prasidė
jo badavimo dienos. Kaliniai pasakė:

Geriau numirti iš bado, negu išeiti iš 
proto.

Penktoj dienoj badavimo pakilo ligos. 
Nuvargę, pailsę, kiekvienas savo urvelyj 
guli, bet dvasia tvirta.

Praslinko devynios dienos badavimo. 
Kuomet jie jau buvo vos pusgyviai ir nega
lėjo netik priešinties, bet ir kalbėti, tuomet 
daktaras buvo bandęs per užpakalį pilti į vi
durius pieną, kad palaikyti gyvastį. Kali
niai, matydami, kad budeliai neduoda nu
mirti, pasidavė.

Bet ir ta kova buvo gana brangi. Kas
nakt buvo girdėtis nežmoniškas verksmas 
arba juokas — tai draugai, išėję iš proto, 
kėlė tą “triukšmą”. Taipgi tankiai girdėda
vosi, kad naktį žandarai išnešdavo ką-tai iš 
urvų — tai nešdavo lavonus kovotojų už ge
rovę žmonijos. Per pirmuosius metus jų 
žuvo dvylika!

Bet likusieji visokiais būdais kovojo už 
pagerinimą savo būvio.

Kokio gi jie pagerinimo reikalavo? Jie 
reikalavo, kad leistų knygas skaityti bile 
kokio turinio, pusę valandos ant kiemo pa
sivaikščioti ir nors porą valandų į dieną fi
ziško darbo. Tik-tiek jie reikalavo ir tai ne
galėjo išgauti: ir už tai juos baisiai baus-

“Pirmyn”,



LAISVE

Kaip jis burbanosiu virto?
(Skiriu So. Bostono Tamošiui.)

‘"įsimenu visAą, tarytum, 
^irmą pasaką, kurią nešiotė 
sakė. Jis buvo tuoiriet jau
nas klerikas, šventas savo 
nekaltybėje,, ideališkas sa
vo, užmanymuose. >

Davatkėlės, jį pamačiu- 
sios, > dūsavo ir lingavo f al- 

, vomis:
—Jėzusėli tu mano! Tik ir 

nekaltybė, tik ir skaistybė, 
lyg tos gulbelės! Sakau tau, 
sės (te, iš jo bus vj škupaš. 
Kad mišiauną knygą rėžia, 
tai, rodosi, vat aš bulves 
skutu.

Jo kūnelis buvo sudžiūvęs. 
Visados, būdavo, skundžia
si, kad seminarijoj sunku, 
reikia perdėm pasninkauti, 
o daugelis senų kunigų už
kietėję. Nesupranta, neat
jaučia jaunimo sapnų.

Jisai mėgdavo deklamuoti 
Maironio eiles:
“Drąsiai, augštai, pakils bal-

j

“Išauš nauja gadynė!”
Aš laukiau. Tariaus, jog 

tai bus vaidila, kurio širdy- 
žinyčioje neužgęs praamžių 
ugnis, kur “duoda tiek vie
ko, jog silpnas ir menkas tu 
milžinu stoji!”

Aš laukiau. Jisai išėjo iš 
seminarijos, pakunigavo 
Lietuvoje, ėjo, agitavo, vei
kė.

Dabar aš vėl jį matau. Pa
tarlė sako: “senam pečiui 
velnias ugnį kuria.”

Jo akįs žiba piktai, jo iš
žiūra gąšii, jis pertekęs gė
rybėse.

—Šalin raudona naktai- 
za! — šaukia jis.

—Šalin cicilikai! — šaukia 
storžievis.

—Von ubage iš mano na
mų ! — šaukia farizėjus.

Jis myli taip vadinamą 
dievo namą ir banką. Kata
likiškas saliunieris jo ge
riausias draugas.

Kur idealai, kur sapnai 
jaunystės, kur kova?

—Jisai nebus vyskupu! — 
pasakė davatkėlė.

—Jisai nebus žmogum! — 
pasakysiu aš. Sena, sena tai 
istorija!

- ■
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Kas apie Ji žino, meldžiu pra- 
uo adresu:

William F. J. Howard, Attorney at

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)

Saginietis

Darbai

Ellsworth, Pa.

Juokų kąsneliai

Laivakortes atpigo iš Lietuvos!

o karių nėra, kiti tvirtina, 
kad kompanija pinigų netu
ri, treti sanprotauja, jog 
kompanija iki naujų metų 
turi suskaityti visų savo tur-

$29.SO 
27.00 
32.50

Manome ir daugiau pasi
darbuoti, nes viskas gražiai 
pavyko.

Iš 
sunku

Yčų ir sakė, kad Yčas to tik 
ir buvo vertas.

“Laisvė” norėtų paabejoti 
dėlei F. Ž. atsinešimo linkui 
Yčo. ■ :

prieš tautą, kad 
ierio nei “Lietu- 

nei “Katalikas”,

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-—-

W’WP’
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keho tiesimo, iš viso pasau
lio kraštų surankiota žmo
nių kompanija. Nei vieno 
saviškio, kam galėtų pasi
guosti. Būdamas laisvas, jis 
buvo ištrėmime! Dirbdamas 
sunkiausi darbą, jis tenki
nosi trupiniais.

Jo pradalgės buvo ilgos ir 
dalgis pradėjo atšipti. Bet 
jisai nesibijojo darbo, nors 
nebuvo auklėtas dėl jo.

Dėdamas centą prie cen
to, prisitaikydamas prie ša
lies gyvenimo — jisai ir čia 
į vyrus išėjo, lauždamas gy
venimo ledus, kurie buvo 
įsikibę į jo krūtinę.

Kada jisai, nusidirbęs 
prie baisaus darbo, tiesiant 
gelžkelį, pradėdavo migdin- 
ties po atviru dangum, kar
tais jisai norėjo sušukti:

—Viešpatie, kur tu! Pa
dėk man!

Tamsi naktis tylėjo. Lai
mės žiburėlis tik klebonijose 
šviečia, bet ne čia laukų ir 
miškų platybėje.

Dievo neliko, bet liko įsi- 
tikėjimas į save, į savo pa
šaukimą, į savo spėkas.

—Aš pats sau duoną pel- 
nausi!

Taip, jis yra žmogus. 
Čiru-Viru.

KORESPONDENCIJOS.

Dabar pažiūrėsime į kuo
pų gyvavimą. Pirmą vietą 
užima LSS. 40 kuopa, turi 92 
nariu. Tai galima sakyti 
veikliausia organizacija tar
pe Worcester™ lietuvių.

Petro Armino Teatr. kuo
pa turi 46 narius, T.Myl.Drg. 
turi 80 narių, “Birutė” (kle- 
rikališka pakraipa) turi 47 
narius, “Aidas” — 13 narių, 
Šv. Onos — 75 narius, blaivi
ninkų, kurių nei su žiburiu 
nesuskaitysi, yra 85, Mari
jos Vaikelio kuopa— 125 na
rius.

Taigi, pašelpinėse draugi
jose turime 1,547 žmones, o 
kuopose 466 žmones. Rei
kia įsitėmyti, kad daugelis 
priguli j kelias draugijas, 
taigi, organizuotų į pašelpi- 
nes draugijas turime tik, 
maždaug, tūkstantį. O kur
gi kiti? Tuo tarpu, lietuvių 
yra daugiau, negu 7,000!

Kur jūs, broliai, esate? Ko 
snaudžiate? ' Ar jau nesu
prantate net tos apčiuopia
mos naudos, kokią suteikia 
prigulėjimas prie pašelpinių 
draugijų?

Kitame “Laisvės” numery 
parašysiu dar daugiau apie 
tuos pačius dalykus.

P. Dėdynas.

mą sykį kalbėjo apie karę ir 
kiek valdžia išleidžia pinigų 
ant kariškų laivų ir kaip ma
žai išleidžia ant mokyklų. 
Antrą sykį kalbėjo apie lais
vę. Publika likosi užganė
dinta. Aukų surinkta pa
dengimui lėšų apie 7 dol. su 
centais. .P. K.

Saginaw, Mich. 7 d. grd. 
LSS 205 kuopa turėjo pra
kalbas. Kalbėjo Vasiliūnas 
iš Gary, Barkauskas dekla
mavo ir J. Birštonas iš pa
skaitos laikė trumpą prakal-

Athol, Mass.
J. M-lis gegužio mėnesyj, 

išleido savo moterį į Lietu
vą. Pasiliko su burdingier- 
ka S. G-te. Kada moteris 
sugrįžo iš Lietuvos, tai jisai 
pabėgo su burdingierka, o 6
dieną gruodžio sugrįžo abu-k 
du. Vyras prie moters, o S. 
G-tė, kaipo prasikaltėlė — 
slapstosi. Žmonės šneka, 
kad vėl bėgs abudu. Rockdale, Ill. Darbai mū-

J. Kavlaičia. sų miestely šiuomi laiku su- 
-- mažėjo. Kaip girdėt ir ki- 

Baisi žmogžudyste. tu r darbai gana menkai ei- 

džio. mūsų miestelyje atsiti- L Nors musų dirbtuves dir- 
ko baisi žmogžudystė. K. bą ant dviejų skyrių tai yra, 
Aidukas kirviu užmušė A. dlen^ lr naktį vienok ir pas 
Tamošauską. Abudu lietu- ,™s randasi bedarbių. ; 
viai ir gyveno išvien. Pane- kltur atvažiavusiam sunku 
dėlio vakare parėjo abudu iš Iaai Das £autL 
karčiamos ir susivaidijo. 
Kaip sakoma, tai T. varęs

Kaip jis žmogum virto?
(Skiriu Juozui iŠ Boenos Aires.)

Męs buvome vaikai ir žai
dėme išvien! Męs vaikščio
jome pajūriu ir, bangoms 
ošiant, tvėrėm vaizdus atei
ties.

Paskui męs persiskyrėm. 
Juozas nuėjo seminarijon.

. Kartą aš jį atlankiau. At
simenu, kaip minios kleri- 
kų išsiveržė per duris ant 
kiemo. Buvo prietamsa ir 
man išrodė, jog iš augštybių 
nuslinko juodas, juodas de
besys.

Klaiku, nejauku pasidarė.
Štai prie manęs atbėga 

Juozas. Rimtas, išdidus.
Tada buvo revoliucijos 

metas ir aš buvau priėmęs 
revoliuci jonišką krikštą. 
Skubiai įbrukau klerikui 
kelias revoliucijoniškas kny
geles. Jisai paslėpė ir prata
rė:

—Pas mus čia yra šnipų.
Už 2 savaičių jisai man at

siuntė dovanų arcivyskupo 
Bilczewskio knygelę.

Jisai buvo dievotas, darb
štus klerikas ir visa širdžia 
nemylėjo bedievių.

Slinko metai po metų ir 
ryšiai tarpe mudviejų galu
tinai nutrūko. Klaikus liki
mas nudangino mane vie- 
nan,-o jį kitan pasaulio ga
lan.

Aš tebemaniau, jog jis lai
mingai baigė seminariją ir 
gano dūšeles kokioj nors 
dievobaimingoj šventos Že
maitijos parapijoj.

Tik neseniai aš išgirdau 
apie Juozą. Jisai trenkė se
minariją.

—Likite sveiki Kauno 
griuvėsiai, kur žmogui sielą 
išplėšiarir padaro gyvus nu
mirėlius. Reikia eiti į platų 
pasaulį sau duonos pelnytus.

Klaikus likimas jį Argen
tinon nuvijo. Seminarijos 
mokslas nebešildė, nebeda
vė paramos.

Juodas darbas prie gelž-

KODĖL SNAUDŽIA W. 
LYNNO LIETUVIAI?
W. Lynn, Mass. “L.” N99 

randu užklausimą, kodėl 
snaudžia W. Lynno lietu
viai? Gi jie turi kliubą, soc. 
kuopą, svetainę, tik veiki
mo nesimato.

Atsakysiu trumpai. Man 
iš patirimo išrodo, jog jie 
neturi daug patraukimo 
prie veikimo. Jie sau sal
džiai miega. Iš miego pa
bunda tada, kada išgirsta 
stiklų skambėjimą.

Tiesa, yra vyrukų, skai
dančių “Laisvę” ir “Kelei
vį”, bet kas iš to, kad jie tą 
skaitymą pas save laiko. Iš
gyvenau Lynne 7 mėnesius, 
o jokių prakalbų, jokių kon
certų, jokių teatrų... sta
čiai nieko.

Turi lietuviai svetainę, 
bet ten tik bolės barška, ka- 
zyriavimas. Nors socijalis
tų kuopa yra, bet, rodosi, ji 
persikrausčiusi ant mėnulio. 
Per paskutinius 10 mėnesių 
tik vieną koncertą parengė 
su diskusijom.

Aš, padėkime, norėčiau 
prisirašyti prie kuopos, bet 
nežinau, kur jos susirinki
mai?

Geriausi kuopos nariai 
Andrulevičius ir Zaleskis iš
važiavo kitur, tai nėra kam 
ir veikti.

Draugai, jeigu jūs dąr gy
vi, pabuskite ir atsiliepkite! 
Darbuokitės, kad nenumirtų 
61 kuopa!

Naujas Vincas.

Hyde Park, Mass.
Jau ir Hyde Parke tveria-- 

si kooperacija. Gruodžio 7 
d. kalbėjo J. Smelstorius ir 
V. Jakštys.

Tuomet prie kooperacijos 
prisirašė 37 nariai.

Gruodžio 12 d. kalbėjo J. 
Neviackas, nurodydamas is
toriją kooperacijos. Tuomet 
prie kooperacijos prisirašė 
dar 10 narių.

Ant 21 d. gruodžio vėl ren
giamos prakalbos.

V. Krolis.

Worcester™ lietuvių or- 
nizacijos.

Pavyko man surinkti sta
tistiką apie Worcester™ lie
tuvių organizacijas. Ma
nau, kad ta statistika duos 
pilną supratimą apie dabar
tinį jstovį Worcester™ lietu
vių.

Lietuvos Sūnų draugystė 
narių turi 210; Lietuvių U- 
kėsų kliubas — 176. Tarpe 
jų tikrų ūkėsų yra 135.

Pašelpinė draugystė Šv. 
Liudviko turi 135 narius, Šv. 
Kazimiero—175 narius, Sal
džiausio Vardo Jėzaus—135, 
Šv. Jurgio — 310, Lietuvos 
Dukterų — 85, Saldžiausio 
V ardo Mari j os —150, SLA. 
57 kuopa*— 81 narys, SLRK 
A. 41 ir 98 kuopos narių turi 
90, Visų Šventų draugija tu
ri irgi nemažai narių. (Kiek-? 
Red.)

MONTELLO NAUJIENOS 
Kunigas neteisingu repor

teriu.
Kada pas mus atkėlė dabar
tinį kunigą, tai daugelis jį 
manė esant teisingu žmo
gumi. Bet pasirodė visai kas 
kita. Štai jisai paduoda ži
nią į anglų dienraštį “Brock
ton Enterprise”, kad socija- 
listai pakėlė didžiausį triukš 
mą ant parapijos mitingo, 
kuris atsibuvo 17 d. lapkri
čio ir būk tik per juos liko 
nubalsuota atimti pinigus iš 
kardinolo.

Kunigas meluoja, nes jo
kio,triukšmo ant mitingo ne
buvo. Per tą mitingą kalbė
jo tik parapijos pirmininkas 
ir jo pagelbininkas, kasie- 
rius ir iš kaziukų pusės vie- 

I nas žmogus. Iš jų kalbų ne
galima buvo spręsti apie 

Į vienpusiškumą; jie tik per
statė dalyką, kaip stovi pa
rapijos reikalai.

Nors nekurie iš parapijos 
komiteto socijalistams ir 
prijaučia, bet prie kuopos 
nepriguli nei vienas.

Mat, kunigui sarmata 
pranešti teisybę, jog net jo 
avelės pradeda riaušes kelti.

♦ ♦ ♦
Kooperacija.

Gruodžio 7 d. Montello 
kooperacija surengė mitin
gą su prakalbomis. Pirmas 
kalbėjo rusiškai Sakalaus
kas. Antras L. Prūseika 
—lietuviškai. Prakalbos pa
vyko gerai.

Kooperacija dabar per sa
vaitę padaro $1,000 apyvar
tos. Nekuriems bučeriams 
net pilvas sumažėjo per 12 
colių.

Girdėjau, kad kooperacija 
galvoja apie savo namą.

Per prakalbas prie koope
racijos prisirašė 26 nariai.

* * *

Pirmu sykiu pas mus pra
dėjo rodyti krutančius pa
veikslus. Tai atlieka kom
panija, susitvėrusi vien tik 
iš lietuvių. Žmonių lankosi 
daugybė, nes paveikslai ro
domi tankiausia iš darbinin
kų gyvenimo. Minėtoji kom
panija ketina gauti paveiks
lus ir nuo p. Račiūno, ku
riuos jisai nutraukė, būda
mas pereitą vasarą Lietu
voj. Pamatysim.

Reikia dar pažymėti, kad 
toji kompanija žada nedė- 
lioms daryti paskaitas ir ro
dyti istoriškus paveikslus. 
Pelną skirs knygynui, kurį 
socijalistų kuopa nori įsteig
ti.

x Kaip girdėjau, nekurie 
tautiečiai ir demokratai, 
kad užkenkus krutančių pa
veikslų kompanijai, irgi ža
da atidaryti kokį tai “mon
key business”.

d Rožytė. .

*

; A' ‘

Darbai
JLVCllM ŪGLI L. YčllUOI • v • FO • •

Aiduką iš burdo, tai šitas maln2®e sumaz<rJ°- T.rlJu°„ 
stvėręsis už kirvio. ®e saituose atleido apie 400

Užmušėjas patsai pasida- June likosi
vė policijai. Jį nugabeno į jJrbbl,ten dirba ti po 3 
Jolietto kalėjimą. ^enas. Kaip girdėt, tai ke-

Tai vis baisios girtuoklys-Ulna (al daugiau atleisti, 
tės pasekmės.

S. Tunkelis. Kewanee, Ill. Pas mus 
šiuomi tarpu užviešpatavo 
didžiausios bedarbės. Ligi
šiol dar dirbo po 3-4 dienas

artistus drama “Žmo-1 National "fube~ ČoT’atleido 
Tasai pats veikalas veįk visus darbininkus (apie 

statomas ir Johnston pUSantro tūkstančio) iki ne
viskas pavyko gerai, apribotam laikui.

F1. R. Dabar žmoneliai renkasi į 
būrius ir svarsto, kame prie- 

Thomas, W. Va. žastis? Vieni sako, esą, 
Nors socijalistų tik maža| žmonių perdaug privažiavo, 

saujalė, betgi jie smarkiai 
kruta. ' ' '

Atsibuvus čia vienoms pra 
kalboms, tuojaus susitvėrė 
LSS. 206 kuopa. O po tam, 
susitvėrė kooperatyviška 
draugija. Jau yra įkurta 
valgomų daiktų krautuvė, 
kur viską galima gauti pi
giau. Nors daug nemalonu
mų reikėjo pakelti, bet ant 
savo pastatyta.

Man rodosi, kad visur, kur 
tik gyvuoja kuopos, galėtų 
įsitaisyti ir kooperatyvišką 
krautuvę. P. G.

Herrin, Ill.
Čia tapo sulošta per 21 kp. I į savaitę, o nuo 9 d. gruodžio LSS l£T V r., . n-i

nės”. 
buvo 
City.

/ Brockton, Mass.
BC. < .and Shoe Workers 

unija ateinančio pavasa
rio ketina iškovoti šio mies
telio darbininkams 8 vai. 
darbo dieną. Dabar šaukia
mi mitingai ir tas reikalas 
nuodugniai apkalbamas. Pa
vasarį pasibaigs darbininkų 
kontraktas su darbdaviais ir 
darbininkai tikisi, kad darb
daviai turės nusileisti. Tik 
bėda tame, kad ne visi dar
bininkai nori 8 vai. darbo 
dienos. Dirbantieji nuo štu- 
kių yra tam priešingi.

— Rožytė.

Aš pasakysiu, kame prie 
žastis: perdaug primalėt 
miltų, tai neturit duonos, 
perdaug pridirbot čeverykų, 
tai vaikščiojat basi, o kewa- 
niškai, “pisworkius” be
dirbdami, privarėte kestin- 
gių devynes galybes, kad nė
ra kur ir padėti. Tai, mat, 
kame priežastis. Tavorų 
yra, tik jie priguli tiems, ku
rie nieko nedirba.

Išgelbėjimas vienas: pa
žinkite socijalizmą, įstokite 
į socijalistų partiją, paduo
kite už jos kandidatus balsą, 
darbuokitės dėl labo skriau
džiamosios žmonijos. Tuo
met bus pas mus darbų.

W. Jurbarkiškis.

atlaidus. “Keleivį” su “Lai
sve” valia skaityti, tik rei
kia užsimauti pirštines.

Pirštinės turi būti išdirb
tos kunigų fabrikuose. Tai
gi, parapijonai, kelkite tau-, 
tišką pramonę ir skaitykite 
“Keleivį” ir “Laisvę”.

Brooklyn. “Vienybes” re
daktorius užimtas dabar iš
rišimu klausimo, ar valia 
pėtnyčioj mėsą valgyti?

Tilžė. Gaigalaitis su Vy
dūnu jau rengiasi Amerikon 
kolektuoti ant Duonelaičio 
paminklo, kuris bus pasta
tytas ant Rambykalnio. At
siveš su savim ir vokiškos 
šmultės, kad patepus “Tė
vynės”, “Lietuvos”, “Vie
nybės” ir kitų ratus, kurie 
pradėjo girgždėti, išvažia
vus Yčui.

Waterbury. Povylaika, 
kuris rūkė cigarus su fran- 
cūzų ministeriu, išgalvojo 
naują išradimą, kaip pa- 
puolus į prezidentus draugi
jų. Kadangi rinkimai bai
giasi, tai “pazvelinta” nau
jas išradimas paskelbti. Rei
kia slaptai paaiškinti savo 
sėbrams (dieve gink, ne žy
du ojan tiems!), kad vietoj 
vienos korčiukės, parašytų 
tavo balsą ant kelių. Tuo
met visą saują korčiukių 
reikia mesti į skrybėlę. To- 
kiu būdu “šiur” imsi viršų.

į Pittsburgh. Jau nuo se
niai gyvena stebukladaris 
Sutkaitis, kuris iš šiaudinių 
socijalistų, padaro šiaudi
nius katalikus. Jo fabrikai 
gerai sekasi nes, atvirtę so- 
cijalistai darosi jo kostu- 
meriais.

Vilnius. Naujas “Vilties” 
redaktorius Dovydaitis nu
tarė nepasiduoti pirmei
viams. Todėl, kaip ir se
niau, jisai vaikščioja apsi- 
kudlojęs, apsiseilėjęs, pra
kiurusiais čebatais, per ku
rių skyles aplanko jį dvasia 
šventa.

Detroit. Grikštas jau pa
skirstė pinigus, kuriuos ji
sai išlošius nuo “Laisvės”. 
$1,000 Detroito unijai,$3,000 
“Mišiuginių Laikraščiui”, 
$5,000 įsteigimui nepraust- 
burnių ir mišiuginių akade
mijos ir $6,000 suparėdkavo- 
jimui šulų jo paties galvoje.

Baltimore. Mūsų žmonės 
labai veiklus. Tik ką pasi
baigė streikas pas kriaučius, 
tai dabar užimti statymu ba- 
bilionijos bokšto, nuo kurio 
šokant sprandus suksimės, 
nes neverta gyvent ant svie
to.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajtėškau draugo A. Mizero, Suval

kų gub,, Seinų pav., Vilkiaucinio kai
mo. Šeniau gyveno Lawrence, Mass. 
Jis pats, arba kas apie jį žino, malo
nės prnešti:

J. Shwamberis, P. O. Box 296 
Tolleston, Ind.

Pajieškau A. Žiaugerio Ir K. Šinkū
no, abu Kauno gub., Vilkmergės pav., 
žiaugeris pirmiau gyveno Shenan
doah, Pa. Turiu svarbų reikalą.

P. Bugailiškis, 1Z7 Hill St
Hornell, N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 26 m. amžiaus; turi būt 
Šiek-tiek susipažinus su mokslu. My
linčios šeimynišką gyvenimą, malo
nės atsišaukti ir prisiųsti savo pa
veikslą.

John Mitrikas,
693 Harper avė., Petroit, Mich.

Pajieškau Adomo Vasiliausko, kuris 
balandžio mėnesyj, šių metų dirbo pas 
C. P. Blake, 352 Mystic St., Arlington, 
Mass. Kas apie Ji žino, meldžiu pra
nešti

r-- •

Law. 315 Broadway,
So. Boston, Mass. (104)

PIRMUTINIS LIETUVIŠKAS

RAINKOTŲ FABRIKAS
Kuriame išdirba geriausius raincoa- 
tus vyrams ir moterims, panašius j 
overkotus. Kodėl ęi 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 nas 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:

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

Paslapčių Atidengimas.
Ar žinai, kas tamstai yra užslėpta? 

Jei nori žinoti viską, nusipirk tuoiaus 
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, gali parodyti visokias štu- 
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
leisti vakarus. Drūtais ir gražiais 
apdarais. Kaina su prisiuntimu $1.50.

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

Ištraukos iš kores
pondencijų.

Manchester, N. H. LSS. 
171 kuopos prakalbos (kal
bėjo P. Svotelis) gerai pavy
ko. Publikos buvo apie 100 
žmonių; tuo tarpu, kada 
prakalbos buvo metai atgal, 
tai susirinko tik 40.

Du vietiniai pasakojo apie 
reikalingumą įkurti koope
raciją. »

Prie kuopos yra teatrališ
kas ratelis, kuris labai silp
nai stovi. Moterų dėl loši
mo negalima gauti.

Esperanto.

F. živatkausko prakalba 
W. Hazleton, Pa., kaip rašo 
“Laisvei” Burdingonas, pa
vyko. Jis kalbėjo SLA. kuo
pai apie netikusį šių dienų 
surėdymą. Ragino rašyties 
į SLA. ir LSS. organizacijas.

Toliaus buvo įvairių pa- 
marginimų. Publikos buvo 
pilna salė. Prakalbos pavy
ko gerai. Iš ypatiško pasi- 

kuopa turėjo prakalbas.Kal-1 kalbėjimo, korespondentas

kas.Žmonių buvo daug. I “draugas-sočijalistas”. Gy- 
Kalbėjo du sykiu. Pir-1 rė socijalistus, kritikavusius

Westville, Ill. ,
7 d. gruodžio vietinė LSS.

Telegramos.
(Pypkių-cibukų agentūros.)

Seinai, (Suvalkų gub.) 
Vyskupas Karosas išvažia
vo į užsienį gydyties, nes 
smertelnas kūnas perdaug 
buvo prikimštas griešnomis 
šio svieto marnastimis. 
Tuo tarpu, vyskupo vietą 
užėmė judošius Antanavi
čius, kurį jo dėdė Juda iš 
Karioto nenori atsiimti pek- 
lon. Antanavičius rengiasi 
išleisti tokį pat manifestą į 
kunigus, kaip kad išleido 
1905 metais.

Chicago. Balutis gavo te
legramą iš dangaus karalys
tės nuo kunigo Kaupo, ku
riam dangiško rojaus pa
krūmėse daug geriau sekasi, 
negu Chicagos klioštoriuj. 
Kaupas dėkavoja Balučiui, 
kad šis užstoja jo garbę ir 
šviesią atmintį nuo nedaver- 
kų iš “Šakės.”

Chicago. Pranešama, jog 
laike vienų prakalbų Vana
gaitis iškėlė rankas į viršų ir 
sušuko ne savo balsu: “O Jė
zau, Marija! Kuomi aš nu
sikaltau 
mano pi 
va”, nei “Katalikas”, nei 
“Tėvynė” nepatalpino ? 
Kuom aš blogesnis už tą 
bambizą Yčą!”

So. Boston. Tamošius su- 
| teikė paęapijonams naujus

Redakcijos atsakymai.
J. Janiuliui (Worcestery.) 

Minėtame susirinkime nebu
vo vartota svaiginančių gė
rimų. Už pavienius žmones 
negalima atsakyti. Apie 
juos koresp. nebuvo minėta.

Beprotei - Sesutei. Netilps. 
Nepaduoda! tikro adreso.

“L.” Korespondentui 
(Gardnery). Netilps. Kitur 
anksčiau apie tai pranešta.

Jos Shimbelis. Šių metų 
caro manifestu visiems kri
minalistams yra dovanota 
trečdalis jų bausmės, jeigu 
jie jau buvo nuteisti teismu, 
bet prasišalino nuo bausmės 
ir jeigu sugrįžš į Rusiją iki 
vasario mėnesiui, 1914 m. 
Už pabėgimą nuo kariume- 
nės, bausmė yra dovanota, 
bet kariumenėj turi kiekvie
nas atitarnauti.

NAUJI IŠRADIMAI.
Kurių jokiam katalioge ligišiol 

nebuvo. Męs, matydami daug ko 
trūkstant kituose kataloguose, pasi
stengėm išleisti naujų kataliogą dėl 
gero savo tautiečių ir <apsaugot nuo 
išnaudojimo. Mūsų katalogas turi 
visokius skyrius: keletas skyrių yra 
surinkta naujausių išradimų, tinkamų 
vyrams ir moterims, su paveikslais ir 
370 aprašytų naudingų dalykų, visokių 
patarimų, receptų ir knygų. Žmogus 
turintis mūsų kataliogą, jausis pilnai 
užganėdintu, nes jame atras netik ap
rašytus tavorus, bet ir reikalingus 
kiekvienuose namuose patarimus. Kas 
prisius dešimtuką arba dvicentinėms 
stampoms 10 centų, gaus kataliogą 
dykai.

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

ĮSITEMYK! TOKIOS DO
VANOS REIKALINGOS 

VISIEMS.
Laikraštis “Laisve” už dyką!

Prikalbink du “Laisvės” skaitytoju 
ir prie tų 4 dolerių, pridėk nuo savęs 
tik 1 dol., ir prisiųsk man kortą su sa
vo paveikslu (pikčierium) išviso 
5 dol. Gausi visiems metams “Lais
vę” ir artistišką, ant drobės tepliotą 
paveikslą didumo 16 x 20.

Jei prikalbinsi 3 skaitytojus ir pri- 
siūsi man jų adresus ir 6 doU gausi 
metams “Laisvę” ir savo paveikslą už 
dyką. Aš galiu padaryti 12 lakštų 
laiškams popierų, arba dailės sagutes 
(kulionikus) su tavo paveikslu.

Jei prisiusi 2 skaitytojų prenumera
tą 4 dol. — išsirink iš tų 3 dovanų, ku
ri tau geriausia patinka. Darbas 
gvarantuojamas. Siųsdamas paveik
slą grupoje, parašyk kryžiuką, iš ku
rio nori padaryt.

Platesnį išaiškinimą suteikiu per 
laišką, prisiuntusiems 2 c. krasos žen
kleli.

Juozas Braknis
3135 S. Morgan St., Chicago, III.

4.x'?’

bėtojpm buvo drg..Kučins- sprendžia, jog F. Ž. yra 
kas. Žmonių buvo daug. | “draugas-socijąlistąs”. Gy-



jimas,
tulžiavimas, jaknų ir žar
nų netvarkumai ir kiti pa
našus nereguliariškumai 
greitai nyksta, jeigu

LAISVE

VIETINES ŽINIOS LOŠĖJAMS

♦

.$37.10

bonka 1.60 
bonka 1.60 
bonka 1.26 
bonka 1.00 
bonka .76 
bonka .75 
bonka 1.15 
bonka 1.00 
bonka .86 
bonka 1.00 
bonka 1.05

” bonk. 1.00
• "bonk. 1.00 

Ispaniškas 1.00 
" bonka L00 

bonka 1.00 
bonka 1,00 
bonka 
bonka 
bonka 
bonka 
bonka 
bonka 
bonka 
bonka
bonka .50 

bonka .75 
Kentucky

Aš užlaikau Columbios gramnfonus bu 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 gramafona, tai tuojaus 
rašykit pas mano, o aš jums pristatysiu greitu 
laiku už pigiausia kainų. Jeigu nori mano katalio- 
go, tai atsiuskit štampų už 2c., aš nusiusiu jumis 
dideli puiku katalogų, kuriame rasit visokiu ma
šinų su trubomis ir b« trubu.

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

Kreipkitės šiuo adresu:

CHARLEY GRANECKAS,
28 Essex st., .'Athol, Mass

WNEXPELLER, 
Žmogus jei kankinamas skausmais yrą 
bo pagelbos kaipo akrui as sudaužytas 
ant skalu. Ar kenčiate skausmus Roma* 
tizmo, Neuralgijos, Užsišnldyino ir 1.1, 
tada pamėginkite pora sykiu sutepti su 

PAIN EX P E L E R I U ,
P A 30 V C N C Z I A 1 S NAMINIAIS \A|BTAIS. 

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

Qemyktt ant ant pakerto — aenkto apaauyaVinot

Hennessy **♦ Francuzu Brend6 bonka|1.50 
Martell *** 
A. Gallivet & Fills 
J & P. Leroy ♦♦♦ 
Jules Mulet & Co **♦ 
Marrett & Co *** 
Golden Gate Brandy 
Black & White Scotch 
Alex Fėrguson &'Co.. Scotch 
McDonalds Scotch 
E. & J. Roach Irish 
Canadian Club (Walker’s
Apricot BrendC geresnės rūšies bonka L00 
Apricot Brands, kordialas bonka .76 
Grušiu Brendo bonka .75
SlyVu BrehdO " bonaa .75
Kachetiner raudonas Rusiškas Vynas 1.00 
Kachetiner baltas Rusiškas Vynas b. 1.00 
Cachor 
Cerkownoje 
Don Carlos Sherry 
Geralda Sherry
Nieport Londono Doku Port 
Spanish Malaga 
Tarakonu Port (Ispaniškas) 
Duff Gordon Sherry 
Spanish Port or Sherry 
Pyčiu Vynas 
Pyčiu Vynas geresnės rūšies 
Malaga Vynas 
Grape Wine 
Aviečių Vynas 
Aprikotu Vynas 
Kordialai Meškos bonkose

.75 
.75 
.75 
.60 
.75 
.50 
.50 
.50

Ateinančiam nedėldieny 
(21 d. gruodžio) atsibus So. 
Bostono Lietuvių Ukėsų 
draugystės metinis susirin
kimas. Prasidės 2 vai. po 
pietų Lietuvių svetainėje.

Rast. J. Povilonis.

13 d. gruodžio LSS. 67 
kuopa (Brightone) buvo pa
rengus koncertą su įžanga 
10c. naudai VI Mass, rajono 
LSS. Iš priežasties mažo iš
garsinimo, publikos buvo 
nedaug. Koncertas nusise
kė pusėtinai. Programas 
buvo įvairus. Geriausia už
ganėdino publiką Cambrid- 
ge’iaus “balalaičikai.”

Pelno likosi $3.20.
Vincas iš Brightono.

Neužmirškite atsilankyti 
ant puikaus koncerto, kurį 
parengia 207 kuopa LSS. ir 
kuris atsibus šį nedėldienį 
(21 d. gruodžio) Lietuvių 
svetainėje. Koncertas bus 
vienas iš puikiausių, kokis 
kada nors So. Bostone buvo. 
Dalyvaus artistai iš kitų 
apielinkių. Pradžia 7:30.

Vyrai ir moterįs! Visi da
lyvaukite rinkimuose virši
ninkų So. Bostono Labdary
stės draugijos!

Rinkimai atsibus pėtny- 
čioje, 19 d. gruodžio.

Didžiausios prakalbos L. 
S.S. 60 kuopos atsibus atei- 
nancioj nedėlioj, 21 gruo
džio, 2 vai. po pietų, socija- 
listų svetainėje, 376 Broad
way. Kalbės įžymesnieji So. 
Bostono kalbėtojai. Malonė
kite atsilankyti. Komitetas.

Patarlė sako, jog įstaty
mai tam padaryti, kad jų ne- 
pildyt. Taip yra ir su įsta
tymu prieš nepilnamečių 
vaikų darbą Massachusetts 
valstijoj. Seniau fabrikuo
se dirbo tik 12,000 vaikų, ku
rie neturi 16 metų, o dar, ka
da tie įstatymai išėjo, tai 
dirbančių fabrikose vaikų 
skaičius paaugo iki 27,000,

Taip paaiškėjo laike dis
kusijų šv. Povylo bažnyčio
je!

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugijos Cambridge’iuj vie 
name iš paskutinių susirin
kimų, kaip praneša mums iš
tikima ypata, tūlas,mažai iš
manantis žmogutis, pranešė, 
jog “Laisvė”, girdi, negar- 
sinsianti vietinėse žiniose 
jokių pranešimų reikaluose 
Liet. Sūnų ir Dukterų Drau
gijos.

Turime pranešti, jog vel
tui tas žmogus kišasi su savo 
pranešimais.

Kadangi Liet. Sūnų ir 
Dukterų Draugija elgiasi 
bešališkai ir gražiai sulyg 
“Laisvės”, tai ir męs tuo pa
čiu atsilyginsime ir, esant 
reikalui, mielai užleisime 
sklypelį vietos vietinių žinių.

Red.

“Laisvės” paraginimas W. 
Lynno lietuviams subrusti, 
atnešė jau vaisius.

Ant 28 d. gruodžio Ukėsu 
kliubas rengia prakalbas (25 
Camden St.), kur kalbės L. 
Prūseika.

Jeigu žmonės streikuoja, 
tuomet kaltininkų suranda
ma ant kiekvieno žingsnio. 
Bet štai, kada “Arcadia” su
degė 26 žmonės, tai Grand 
Jury nerado nei vieno kalti
ninko.

Turbūt, taip buvo ir taip 
bus, kol egzistuos ši sistema.

Severos
.$56.39

(Severa’s Balsam for Lungs)

New York.

Užkiete-

Severos
Balsamas

I 1 I

Kada tu gimei?

2 I 6

r

$54.19 
laiva-

Imkit aptiekoj Severos Lie
tuviškąjį Kalendorių 1914 me
tams, arba parsitraukit stačiai 
nuo mūs.

Užsišaldymas yra pradžia 
kosulio arda uždegimo ger
kles, todėl reik tuojau pra
dėti gydymą, imant

Aptiekose arba tiesiog 
nuo musų, prisiuntus 

kiek kainuoja.

$37.10
$36.75

vie- 
At- 
(1)

. Sykį pas mus atsilankęs, ateisi visada ir savo draugus 
Kurie negalit atsilankyti pas mus, tai reikalaukit per laiškus.

Naujos Mados
ORAIMAPOINAi 

$20 vertės mašiną atiduoda tik už $17

Telephone So. Boston 605

LIETUVIŠKAS

Advokatas

Komitetas. (4)

WILLIAM U. J. HOWARD
Lietuviška pavardė buvo 

Vincas F. J. Kavaliauskas

315 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

W.F. Severą Co.
CEDAR. RAPIDS. IOWA *

IMPORTUOTOJAI IR DAUGU
MOJE UKIERIŲ PARDAVĖJAI 

BOSTON, MASS?

I Akušerka
§ Pabaigusi kursą Womans Medical 

College, Baltimore, Md.
?! Pasekmingai atlieka savo darbą prie S
•R gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir 5 
g pagclbą invairioso moterų ligose. S

g F. Stropiene,,6r^N«b8.t.;. |
* SO. BOSTON, MASS. *

T YT'V VV Y A V| Užsisakykite išanksto KALENDORIUS
I Į |\l I 1^ I /% I I dovanom savo kostumeriams.v Šįmet 

Į J Į I Y KJLiA‘‘LAISVES’* spaustnvS turi gražiausių 
ir pigiausių Ualendorių.

irtS 4.MŠMSS*”

Parsiduoda Forničiai.
Puikiaus' forničiai parsiduoda labai 

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

Getrlde Kummel geriausios rūšies, b. 1.00 
Rusiška Višniuvka 
Rusiška Malinovka 
Višniakas smiltinoj bonkoj 
Malinovka smiltinėj bonkoj 
Višniakas paauksuotoj bonkoj 
Nalivka paauksuotoj bonkoj 
Pomtneranzcn Orange C rdial 
Creme DeMenth dailioj bonkoj 
Creme De Rose dailioj bonkoj 
Anistowka dailioj bonkoj 
Hollandijos Džine 
Genevos Džinė 
Booth’s Old Tom (Anglijos) 
Booth’s High & Dry 
Borovicska (Ungarijos) 
Lowndes Jamaica Rum 
New England Rum 
Žytniowka
Kalifornijos Brendės 50c 65c 75c ir $1.00 už kvorta; $2.00, $2.50 ir $3.00 už gorčių.
Bourbon arba Rugiu Degtinė $1.50. $1.75, $2.00, $2.50. $3.0o, 3,50, $4.00 ir $6.00 už gorčių. Ka
lifornijos Vynas, Port, Sherry, Angelica ir Muscatel 25c už kvorta, $1.00 už gorčių.

Tik ką męs aplaikėme iš Vokietijos gražiausį rinkinį KALENDORIŲ ateinantiems me
tams, kuriuos duosime klekvlen <ni mus kostumerlul. Pasiskubinkite, nes gali nellkt.

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

“Storas su žemiausiomis kainomis” 

H. L. Golden & Co 
352=354 Harrison Avenue,

Užšišaldymas 
ir Kosulys

Balsamą 
Plaučiams

kuris yra rekomenduoja
mas kaipo vaistas nuo ko
sulio ir užsišaldymo, nuo 
uždegimo ir skausmo ger
klės, užkimimo ir kitų 
plaučių netvarkumy. Yra 
visiškai nevodingas ir vi
sados pasekmingas.

Kaina 25 ir 50 centų.

Gyvasties
(Severn’s Balsam of Life) 

imamas pagal nurodymų 
išspauzdintų ant dėžučių, 
arba užklijuotų ant bute
lių. Jis sustiprina visą 
organizmą ir sugrąžina 
žmogui sveikatą.

Kaina 75 centai.

Ura! Kalėdų prezentai!
Kas norit papirkti savo draugams 

Kalėdų dovaną, tai ateikit į mano 
krautuvę, kurioj rasit visokių auksi
nių ir paauksuoti) daiktų. Taipgi ir 
visokių drapanų kalit gauti dėl Kalė
dų dovanų, merginoms ir vaikinams.

Orderius visiems pristatome į na
mus. Įdedam dykai litaras žiedams, 
laketams ir branzalietams.
\ Ch. Urbonas, 261 W. Broadway

So. Boston, Mass.

Geresnes progos jau 
nebus! ■

Geresnes progos niekuomet nebus 
dėl tų, kurie nori laivakortes siųsti 
Lietuvon, nes laivu 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 baduodu laivakorčių kainas: 
Iš Tilzės^per Roterdamą iki

Bostonui ......................... $44.59

Jau išėjo antra laida tragedijos

“KERŠTINGA MEILE”
Veikalas labai žingeidus 

ir lengvai perstatomas.
Kaina 10 c.

Muzikos Mokykla.
Panedėliais, seredomis ir pėtnyčio- 

mis, po No 339 W. Broadway, So. 
Boston, Mass. Mokina ant: Pikolo, 
Clemet, Comet, Trombon, Sixapone, 
Clemet, Droom ir Camposet musik.

Mokytojas A. M. Grubis, D. L. K.. 
Vytauto Band.

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

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

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

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

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

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

G. J. BARTA ŠI U S, 
261 Broadway, So. Boston, Mass.

arba
558 Broome St.,

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

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

lų, tai užsisakykite pas mus per laišką arba nusipirkite mus sandėlyj.

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

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

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

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

Specijališkai ant Kalėdų ir Naujų Metų.
Harrison xxxx Rugiu Degtine, kvortatl.OO

Važiuokite į Lietuvą
WHITE STAR UNIJA '

Tiesiog iš Bostono už pigiausią kainą ir 
didžiausiais laivais, ant kurių yra ge
riausia 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 
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

Pasinaudokite proga!
Parsiduoda vyriškų ir moteriškų 

aprcdalų krautuve, 
f Dry Goods Store.)

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

So. Boston, Mass.

Ky. Taylor ” .69
G. O. Blake «« .79
Hunter Rugiu bonka .89
Kentucky Bourbon kvorta .60
Golden xxxx Rugiu kvorta .75
Old Darling kvorta .05
Duffy's Ma'lt bonka .76
Penn Haven, UžpečCtytose bon., kv. .75
Roxbury Rugiu kv. .76
Penwick Rugiu kv. .85
Green River ’ kv. 1.00
Rusiška Monopolka 57 grad. bonka .75
Allash Kummel (Rusijos) bonka 1.25
Berliner Kummel (Vokietijos) bonka 1.26

bonka 1.00 
bonka 1.00 
bonka 
bonka 
bonka 
bonka 
bonka

b. 
bonka 
bonka 
>»onka 
bonka 
l>onka 
bonka 
l>onka 
bonka 
bonka 
bonka

.75 
.76 
.85 
.85 
.75 
.75 
.75
.76 
.85 
.75 
.90 
.90 

1.25 
.85 
.50 

1.00

Nauja Lietuviška 

KRAUTUVE
Užlaikomo, parduo

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

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

A. RAULUKA1TIS ir J. GIRDVAINIS 
Lietuviai savininkai

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

Sloughtoniečiai temykit!
Stoughtono Susivienijusios Lietu

vių Draugystės rengia Teatrą, Dainas 
ir Balių Pėtnyčioj, 26 d. gruodžio 
(Dec.), 1913 m. Miesto Svetainėje— 
Town Halt, Stoughton, Mass.

Svetainė bus atidaryta 6:30 vai. va
kare. Koncertas ir dainos prasidės 7 
vai. vakare. Lošimas prasidės 8 vai. 
vakare.

įžanga: 35 c., 50 c. ir 75 c. Vai
kams 15 c.

Bus perstatyta du juokingi veika
lai: “Žydas Statinėj” ir “Užkerėtas 
Jackus”.

Aktoriai bus iš So. Bostono. Per
traukose dainuos puikiausias dainas 
“Laisves” choras iš Cambridge, Mass., 
susidedantis iš 20 ypatų. Apart to, 
kalbės F. J. Bagočius. Griežš puiki 
orkestrą po vadovyste P. H. Mahoney. 
Po perstatymui prasidės šakiai ir 
trauksis iki 2 vai. nakties. Laike šo
kių bus galima gauti Saldžių gėrimų 
ir skanių užkandžių. Todėl visi, ku
rie mėgstate juoktis, atsilankykit ant 
to teatro, nes tai bus linksmas ir juo
kingas vakaras. Tikietus nusipirkit 
išanksto, nes vėliau galit negauti. Ti
kietus galima nusipirkt pas J. Gugi- 
nas, 55 Summer Ave., Stoughton, 
Mass. Vaikus bus galima įsivesti 
tik nuo 2 metų amžiaus.

Vakaras rengiamas dėl naudos Tau
tiško Namo.

Širdingai užkviečiame visus lietu
vius ir lietuvaites, Stoughtono ir apie- 
linkių, atsilankyti ant šio vakaro kuo- 
skaitlingiausia.

Kviečia Komitetas.

\ Seredos vakare naujosios 
kooperacijos nariai So Bos
tone turėjo susirinkimą, kur 
jau ne juokais pradėjo dar
buotis. Išrinko komisiją, 
kuri rūpinsis surasti tinka
mą namą, nutarta atidaryti 
krautuvę ant Broadway. 
Taipgi išrinko komisiją dėl 
sutvarkymo mitingų ir su
radimo salės. Galiaus įsakė 
laikiniam komitetui, kad jis 
darbuotųsi, kiek gali su 
pradžiai reikalingais daly
kais. Į gaspadorius nomi
nuota net kelios, gerai tą da
luką suprantančios ypatos.

• ** • XT

Puikiausis Kalendorius.
Būtinai patariame įgyti 

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

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

Teatras ir Šokiai!
Rengia Brightono Teatrališka kuo

pa “Perkūnas”. Atsibus Jurgio Wa- 
shingtono dienoje, t. y. 23 vasario 
(Feb.) 1914 m. Svetainėje Roddy 
Hall, 58 Market St., Brighton, Mass. 
Pradžia 6 vai vakare.

Meldžiame Brightono ir apielinkės 
draugysčių ant to vakaro nieko ne
rengti.

“Perkūnas”.

THE
MAGIC
SILENT

EXPELIER”
/ Drūti muskulai neatneša mindos,
5 jei Jus Roinatizmas kankina. Su
3 PAIN E X P E L E R IU

jei drūčiai suberšli atneš Jum tuoj 
palengvinimą ir prašalins priežastį 
skausmą, fttunam t ap ug t r

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

Temikit antAnkoro
ženklo apsaugoimo

a 11 _x;—------- c—rxcj xx xx ~xx r ~x—j—i

A DIDŽIAUSIA BOSTONE .A

j SANKROVA-OLSELIS

Prisiųsk savo adresa ir kokiam 
mėnesį 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 aaigte uel vyrų ir moterų, 

adresuok:
A. ZVINGILAS

P.O. Box 3232 Boston,Mass. TEISINGIAUSIA 4 FinTIiniZ A 
IR GERIAUSIA A M D I M K A

LIETUVIŠKA « IJUlYFl

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

DUOSIM PUIKŲ KALENDPRIŲ.
Jęi 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 prlsiųsim orderius per expresą. Rašykit lietuviška šiuo adresu:

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

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 
Beto, pas mane galima užsirašyt: 
“Lietuvos Ūkininką” ir “Lietuvos 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.

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 kas pasirinkti. 
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio 
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų.

Reikalaukite tuojaus.

I P Tnimla 822 Washington St. 
J.l • 1 lliinid, BOSTON, MASS:

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

gera proga gauti pas mane šias mašinas 
daug pigiau, negu pas kitus biznierius. Aš 
numušu 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 laikraštį,
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, Mass.

Išsiųsdink šiandien tiktai 
vieną dolerį, o apturėsi 
Edmundo Steponaičio raš
tų knygą, kuri privalo ras
tis kiekviename lietuviška

me namo. Steponaitis buvo vienas iš pirn-ųjų mūsų jaunųjų rašytojų, 
kurie duoda mums pradžią grynos literatūros sriovoi, kurių visų pir
miausias tikslas jau nebevien žadinimas tautos, visuomenes sąmones, bet 
ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailiosios n. ūsą raštijos.

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

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

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

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. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiusią per expresą.

Aptiekorius ir Savininkas

K. SIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c St.

i SO. 13OSTOIN, MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

Nuo naujų (1914) metų išeis
“VEIDRODIS

mėnesinis illiustruotas žurnalas, pa
švęstas teatro ir scenos reikalams.

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

kitais reikalais adresuokit:
“VEIDRODIS”

1671 Milwaukee avė., Chicago, Ill,

$2.00
. $3.00

20c.
arba su

Nauji Laiškai
Tik ką atspausdinom dau

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

Kas ims 1000 laiš
kų — tam apsieis tik $5.00.

Taigi pasiskubinkit su už
sakymais.

Viršminėti laiškai yra 
gaunami “Laisvės” krautu
vėje.

Tu Esi Geriausias Prietelis!
Tai žodžiai pačią žmonią išgydytą nuo 

visokią ligą!
Kaip jokios Nekaršto* ir visokį daktarai 
negalėjo pagelbėt i, tai jus manę isgydet.

Garbingas Daktare! J ąsų būdas gy
dymo ir hokarstos labai geros, kad ma
no moteris net per tris mėnesius sirgus 
ant vidurių skaudėjimo, po krutinę, gal
vos, didžio nusilpnėjimo r.nt sveikatos 
ir balt jų tekėjimo, kurios ikšiol niekas 
nepataiko išgydyti, o kaip Jūsų prisiųs
tas liokarstas suvartojo, tad tapo visai 
sveika ir daugiau liga neatsinaujina. 
Už tokį tikrą mokslišką ir pasekmingą 
gydymą visiems Tomistą vardą ap
skalbiu. Tu esi geriausias prieielis.

Pasiliekame dėkingi.
Klemensas ir Ona StefonavičiaI, 
1413 Brynmower, Scranton, Pa.

Kaip nieks neįstengė, tai Ph. M. Kliniko Mokslas Išgydė trumpam laike! 
Malonus TamlstiU Kad isgydet kosėjimą, skrepliavimą ir sunkumą ant 
krutinės pasekmingai, toip lygiai tik Jąs įstengiate išgydyti, nuo ligos iš
bėrimo ant odos spuogais ir niožejitno; kiti gydytojai per du metu nesura
do pagelbos. Už jusą teip gerą gydymą ir teisingas liekarstas siunčiu Šim
tą karią ačiū. . Suguodono, A. Galmanas, Box 36, Bonne Terre, Mo.

Nemažiau dėkingi: L. KLIMAS, 55 Ellsworth St., Worcester, Mass. 
Mr. M. KOL1AGA, Box 192, Boswell, Pa.; Mr. J. TYMCZUKAS, 306 Conte 
Si., Freeland, Pa. Tuipat išgydyti nno visokią paslaptingą ligą, kurių 
jokiu budu negalima sutalpinti.

ĮSITĖMYKIT, kad slaptybės ligą saugiai užlaikoma, visada.
Phil. M. Klinikas, turi net kelis PROFESIONALIŠKUS DAKTARUS, kurie greitam 

laiko pataiko sergantiems pagelbėti todėl, kad gydo išsyk, o nedaro cx perą menių ant sergan
čių. Vyriausias Klinikos Daktaras, per Amerikos valdžią, net medaliu apdovanotas- To
kiam Jau tik galima tikėti. *

Privątlškoi LABARATORIJOJ Ph. M. Kliniko, atsišaukusiems sutaiso kiekvienam 
liekarstas Iš svie/.lų gvarantuotų medikamentų . seniausių ir naujausių išradimų, kuriuos 
tik aukščiausias mokslas išrado pagvlbal žmonių.

ičAn 17C2I ME’CVITIIČ’ AQ BET NORI PASTOTI SVEIKU ILol INILO V H.1IV./AO, IR LAIMINGU, Ud atsilankyk.
o jeigu toli gyveni, tad aprnšylrsavoligę bei nesveikumus lietuviškojo kalboje kas kenkta, 
o tlkč\, kad apturi! ,1 tlkrę pngelbą sveikatai kaip t ūksiančiai, kurie jau džiaugiasi ir dėka- 
voja, nes Či nai išgydo ir tokios, kurių kili neghlčjo Išgydyti kaip šviežius teip Ir užslsenš- 
justas ligas nuo skaudėjimo: p čiuoso, rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, gal
vos, šonų ; išbėrimai spuogais nuo blogo ir n<>čysto kraujo, nuo saužagystčs sėklos nubėgi- 
nio, nusilpnėjimo, vidurių ncdlrblmo, užkietėjimo, slogos, greito pailsimo, nerviškumo,bai
mės, silpno i r sumažėjusio kraujo, užsikrečiamų slaptų lytiškų ligų. Širdies, kepenų, ink' 
stų, silpnų pi lučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, nuo peršalimo slogu, blogų sapnų, nemi
gos, neturėjimo apetito, bo peilio bo pjaustymo bo aparacijos, bet su llekarstoms, kurio! 
tuksUinčius išgyi’3. Telpat moteris nuo skausmingų mėnesinių ir kitokių visokiądigų, 
kurios užpuola varginimui Žmonių, VYRŲ ir MOTERIŲ. Reikalaujant rodos Ir pagelbos 
nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po Šiuo adresu:

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

VALANDOJ: nuo io iš ryto iki 4 po p. šventadieniais nuo 10 Iki 3. U tarn. Ir Pėtny 
Šiomis nuo 0 iki b vak. Reikalaukit nuo Kliniko dovanai ir skaitykit knyga „Daktaras ‘




