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Ramybė geros valios žmo
nėms— šaukia kunigija ir 
turčiai!

Bet tos ramybės nėra. Jos 
niekados nebuvo, o juo la
biau nėra šiais metais.

Šių metų Kalėdas darbi
ninkų klesa švęs liūdnai. 
Šimtai tūkstančių žmonių, 
norinčių dirbti, darbo ne
negali gauti. Šimtai tūks
tančių žmonių dirba ne pil
ną laiką. Šimtai tūkstančių 
darbininkų nugąstauja ir to 
menko darbo nustoti. 
Džiaugsmui ir linksmybei 
čia vietos nėra, bet neturė
tų būti vietos ir nuliūdimui.

Reikia ruoštis į didžią ko
vą, reikia ginkluotis susi
pratimo ginklu.

Ramybė gęros valios žmo
nėms! Bet neų** ’aidi ir aš
tri kova prieš p... s valios 
žmones, prieš visą o.ą.dienų 
sutvarkymą — tai mūsų ko
vos obalsis.

Tegul sau pikti vėjai ir 
pusnįs dūksta aplink mus. 
Nesibaidykime jų. Mūsų 
yra milijonai ir tame mūsų 
galybė. Tegul tik mums už
tenka susipratimo, tegul tik 
pas mus būna tikras pasiry
žimas kovoti.

Linkime visiems “Laisvės” 
skaitytojams linksmų Kalė
dų ir ištvermės kovoje.

AMERIKA
Nauja audra ant lietu

viškos padanges.
*' Tik spėjo nutilai audra, 

kurią surengė J. Basanavi
čiaus ir M. Yčo atsilanky
mas, o ant mūsų padangės 
vėl renkasi debesįs.

Senas, nuvalkiotas Brook- 
lyno lapas “Vien. Lietuvnin
kų” yra naujos audros cen
tre. Morališkai nusibank- 
rūtyjęs pirmeiviškų žmonių 
akyse, minėtas laikraštis 
ypatoje savo leidėjų vėl atsi
dūrė teisme.

“Laisvės” skaitytojai ži
no, jog p. J. Paukštys, “V. 
L.” leidėjas, buvo pasodin
tas į beprotnamį. “Laisvė
je” savo laiku tilpo kores
pondencijos, iš kurių mūsų 
skaitytojai matė, kad Pauk
štį norima gelbėti.

Dabar “Kova” N51 prane
ša, jog “dabartiniai ‘V. L.’ 
leidėjai yra patraukti teis
man už neteisingą patalpini
mą į bepročių namą J. Pauk
ščio, svarbiausio ‘V. L.’ lei
dėjo ir už mekleriavimą su 
jo pinigais”.

“Laisvė” kelis syk davė 
suprasti tiems ponams, jog 
jie turėtų pasiaiškinti prieš 
visuomenę. Bet jie tylėjo.

Dabar visuomenė turi sek
ti bylos bėgį.

Ta pati “V. L.” N50 patal
pino chuliganišką koresp. 
apie Baltimore!, streiką. 
Laikraštis, kuris tiek pri
jaučiu IWW., kiek vilkas 
ėriukui, laikraštis, kuris 
tiek išmano apie sindikaliz- 
mą, kiek kiaulė apie mėnulį, 
išdrįso patalpinti provoka
torišką korespondenciją 
prieš tuos, kurie daugiausia 
streiką rėmė.

Chuliganiškas pasielgimas 
“V. L.” redakcijos yra tai 
noras staugimu užrėkti sa
vo sąžinės balsą!

Šalin gauja štempeliuotų 
patriotpalaikių ir tautiškų 
graborių!
Kunigo Schmidto teismas.
Kunigo Schmidto teismas 

tęsiasi. Schmidtas pasakęs,

jog vėl turėjęs • dangišką 
įkvėpimą, kad liktųsi misi- 
jonierium, jeigu būtų ištei
sintas.

Kunigas Quinn, kuris 
stojo teisme, kaipo liudinin
kas, pranešė, jog Schmidtas 
visuomet garbinęs Richeso- 
ną už jo žmogžudystę. Taip- 
pat jisai džiaugdavęsis iš 
darbų kito užmušėjo Thaw.

Schmidto sesuo papasako
jo apie jo jaunystę. Jisai jau 
ir tuoinet nepaprastai mėg
davęs matyti kraują.

Pasibaigė byla, kuri tę
sėsi 12 metų.

Danbury, Conn., 19 gruo
džio. Pagarsėjusi kepurnin
kų unijos byla pasibaigė 
unijos nenaudai. Laimėjo D. 
E. Loewe ir Companija. By
la tęsėsi per 12 metų.

Pamatą šiai bylai davė 
streikas 240 kepurninkų 
Loewes firmoje. Savininkas 
apskundė 240 unijistų per
žengime Shermano prieš 
trustinių teisių ir boikoto 
skelbime. Loewe aprokavo 
savo nuostolius ir Suv. Vals
tijų apeliacijos teismas pri
pažino, jog unijistai turi at
lyginti savininkui $272,000.

Iš 240 kaltinamų kepur
ninkų 30 jau mirė, o 2 pa
kliuvo į beprotnamį.

Šitos bylos pasekmė turi 
didelę reikšmę visoms uni
joms ir dar kartą parodo, 
kad mūsų teisėjams mažai 
rūpi teisybė.

Reikalauja pasitraukimo 
gubernatoriaus.

Colorado valstijos unijistų 
konvencija reikalauja, kad 
gubernatorius Ammons pa
sitrauktų iš vietos, nes jisai 
yra didžiausias streikuojan
čių mainierių priešas.

Mainierių senelė Jones 
agitavo už apskelbimą vi
suotino streiko.

“Kiaušinių karalius” juo
kus krečia.

Chicago, Ill. James E. 
Wetz, “kiaušinių karalius”, 
atvyko Chicagon. Jisai sau 
juokiasi iš to kiaušinių boi
koto, kurį apskelbė Ameri
kos gaspadinių unija. Jisai 
sakosi padėjęs į savo kišenių 
$80,000 gryno pelno nuo to 
laiko, kada kilo ta agitacija.

Jisai sau juokiasi ir laukia 
dar didesnio pelno.
Idiotų skaičius eina didyn.
Idiotų ir kitų asmenų, rei

kalaujančių valstijos globos, 
New Yorko valstijoje ran
dasi 30,000.

Labdarystės taryba reika
lauja iš valdžios statyti dau- 
giaus namų ir prieglaudų 
dėl nenormališku žmonių.
Gelžkeliai nepaiso įstatymų.

Kodėl taip tankiai atsitin
ka nelaimės ant mūsų gelž- 
kelių? Dėlto, kad daugelis- 
darbininkų persidirba ir ne
gali atsakančiai pildyti savo 
priedermes.

Yra įstatymas, jog gelžke- 
lio darbininkui nevalia il
giau dirbti, negu 16 valandų. 
Ir štai net toksai įstatymas 
peržengiamas! Šiais metais 
jisai buvo peržengtas treč
dalį milijono sykių!

Telefonas nuo okeano 
iki okeano.

Sakoma, jog 1915 metais, 
tai yra laike atidarymo visa- 
svietinės parodos San Fran
cisco, bus jau galima susi
kalbėti per telefoną nuo 
kranto Atlantiško okeano 
iki krantui Didžiojo okeano.
Socijalistų dienraštis di
džiausia pagelba kovoje. 
Wilmington, Del. Vietinė 

centrališka darbo unija nu
tarė pradėti kovą už pigesn 
važinėjimą karais.- Ji krei

pėsi prie New Yorko socija
listų dienraščio “The Call” 
išleisti specijališką leidinį 
10,000 egz. Tame leidinyj 
turi būti pradėta kuosmar- 
kiausia agitacija.

Taip-pat nutarta parsi
traukti garsiausią socijalis
tų kalbėtoją ir veikėją Ch. 
Russell.

Tai ženklas, jog ir Ameri
kos Darbo Federacija vis 
daugiau linksta prie socija- 
lizmo.

Beckerio motina mirė.
New York — Sužinojusi, 

jog jos sūnui gręsia mirtis, 
buvusio New Yorko polici
jos leitenanto Beckerio mo
tina — numirė.

Kaip žinoma, Beckeris nu
teistas už gemblerio Rozen- 
thalio užmušimą.

Jo motinai buvo pameluo
ta, kad Beckeris nesveikas ir 
išvažiavo gydyties.

Wilsonas pasveiko.
Prezidentas Wilsonas jau 

pasveiko ir mano išvažiuoti 
dar ant kelių savaičių į pie
tus ant vakacijų.

Mokins mokyklose laivų 
statymo.

San Pedro, Cal. Vietinėje 
augštesnėje mokykloje bus 
vesta kursas laivų statymo 

mokslo.
Laikraštis, kurį ves tik 

moterįs.
Svanstone, III., išeina laik

raštis “Index”, kurį nuo da
bartės ves pačios vienos mo
terįs. Visų skyrių redakto
riais bus taip-pat moterįs.

Dovanos nuo Amerikos 
dėdžių.

Per vieną tik New Yorką 
ir per vieną tik gruodžio mė
nesį Amerikos dėdės išsiun
čia Europon dovanu už $8,- 
000,000.
Farmerių unija nori apsiei

ti be trustų pagelbės.
Konsaso farmerių unija 

nori įkurti tiesioginį, be 
trustų tarpininkystės kiau
šiniu rinka. Kiaušiniai bus 
pristatomi stačiai suvarto
tojams..
Moterįs unijistes padeda 

vaikučiams.
Trisdešimts tūkstančiu 

mažu vaikučiu, kuriu tėvai 
streikuoja Calumet, Mich., 
randasi akyveizdoje Kalėdų 
švenčių labai apverktiname 
padėjime.

Chicagos moterįs unijis
tes nutarė pagelbėti vaiku
čiams. Jos siunčia vaiku
čiams daugybę šiltų drabu
žiu. c

Daktaras kaltinamas užmu
šime ketvirto žmogaus.
Kansas City. — Dr. Clar

ke Hyde vėl turės stoti teis
man, kaipo kaltinamas už
mušime pulkininko Swope.

Iš trijų pirmutinių teismų 
tasai daktaras išsisuko.

Radium mainos del Suv. 
Valstijų.

Wilmington, Del., 20 d. 
gruodžio. — Alfredas Du
pont, parako magnatas, pa
aukavo Suv. Valstijoms ra- 
diumo mainas, kurios randa
si Colorado valstijoj.

Galima tikėtis, kad radi-7 
u m dabar atpigs.
Gomperso duktė panaši į 

tėvą.
Los Angeles, Cal. Gom

perso duktė irgi “rūpinasi” 
darbininkų reikalais. Ji 
tvirtina, kad jeigu, tarnai
tės vadinsis ne tarnaitėmis, 
bet “namų padėjikėmis”, 
tuomet vargai išnyksią.

Kvaila šneka. Obuolys 
nuo obels netoli puola.

UŽSIENIS
Pankhurstienė paliuosuota 

ir išvažiuoja į Šveicariją. 
Londonas 18 d. gruodžio* 

Pankhurstienė, kuri po savo 
parvažiavimui iš Amerikos, 
tapo antru kartu pasodinta į 
kalėjimą, jau paleista.

Nuo šių metų pavasario, 
kada ji buvo nuteista, Pank
hurstienė jau šešis sykius 
sėdėjo kalėjime ir tris sy
kius buvo apskelbusi bado 
streiką. Jos sveikata nuo 
kalėjimo, nuo bado streikų 
ir nuo amžinų baladonių, la
bai žymiai pairo.

Dabar sufragistės nu
sprendė, jog Pankhurstienei 
reikia vykti Šveicarijon pa
sigydyti. Anglijos valdžia 
kliūčių nedarys. Abelnai ji 
dar pasidžiaugs.

Ji ketina sugrįžti Angli- 
jon tik už dviejų mėnesių. 
Tuomet, žinoma, ja vėl areš-Z Z v fc.

tuos.
Popiežius taria taikos 

žodžius.
Rymas 19 d. gruodžio. — 

“Aš tikiu prieš mirsiant su
sitaikinti su dabartine Ita
lijos valdžia” — pasakė po
piežius Pijus X.

Tai reiškia, jog pusę am
žiaus tveriantis ginčas tarpe 
Vatikano ir Kvirinalo, jau 
greitai baigsis.

Katalikyste Ispanijos 
armijoj.

Ispanijos laivyno aficieriai 
turi lankyties bažnyčioje 
ant mišių. Pulkauninkas 
Labrador, laivyno viršinin
kas, kuris yra protestantas, 
atsisakę lankyties ant kata
likiškų mišių. Tuoj aus bus 
įtaisytas kariškas teismas ir 
kaltintojai reikalaus, kad 
pulkauninką nubaustų še
šiais metais kalėjimo.

Sakoma, kad Ispanijos 
parlamentas tuojaus perleis 
įstatymą apie sąžinės liuo- 
sybę dėl jūros aficierių.

A u ton o m i j a Is pa n i j os 
provincijoms.

Karalius Alfonsas pasira
šė po bi Il ium, kuriuom sutei
kia autonomiją Katalonijai 
ir kitoms provincijoms.

Naujas didlaivis.
Danzig (Vokietija). Nu

leistas vandenin naujas 
North German Lloydo gar
laivis “Columbus”, kuris yra 
didžiausias tos kompanijos 
laivas.

Ant jo galės sutilpti: 500 
pirmos klesos keleivių, 500 
antros, 700 trečios ir iki 
1,200 ketvirtos klesos.

Tai bent didlaivis!
Sufragistės su bombomis.
Londonas 19 d. gruodžio. 

— Sufragistės norėjo su
sprogdinti sieną Hollyway 
kalėjimo. Tuo tikslu jos pa
kišo dvi bombas. Bombos 
sprogdamos, kalėjimui ne
užkenkė. Tik aplinkinių 
namų langai išbyrėjo.

Tame kalėjime sodina nu
sikaltusias sufragistės.

Nuogas žmogus teatre.
Berlyno operon atbėgo 

nuogas žmogus, kuris, užli
pęs ant paviršiaus, norėjo 
diriguoti orkestrą. Tarpe 
publikos kilo didelis sumiši
mas.

Žmogus* greitai tapo sua
reštuotas. Paaiškėjo, jog 
tai beprotis.

Tik 43 dienas kalėjimo.
Strassburg (Vokietija). 

Aficieris Forstneris, kuris 
buvo kaltininku kankinimo 
ramių Alzacijos gyventojų, 
karišku teismu nuteistas tik 
ant-43 dienų kalėjimam Ji

sai kurstė kareivius taisyti 
žmonėms “pogromus.”
Teismas prieš barbarišką 

paprotį.
Calkuta (Indija). Pas in- 

dusus yra užsilikęs barba
riškas paprotys. Kada vy
ras numiršta, tuomet užku- 
riama laužas ir nabašninko- 
moteris, pasiaukaudama, su
dega ugnyje.

Apšviestesni indusai jau 
seniai kovoja su tuo barba
rišku tamsiosios senovės pa
pročiu, vienok tas paprotys 
ir po šiai dienai užsilikęs.

Teismas Alahabade turėjo 
reikalą su panašia saužudys- 
te. Mirus turtingam bra- 
minui, ant laužo žuvo ir jo 
žmona. Vyro giminės kurs
tė ją prie to ir penki iš jų už 
tai pakliuvo teismui. Ir že
mesnis ir aukštesnis teis
mas juos nuteisė kalėjimam

Kurstytojai sako, kad jie 
nekalti, nes ugnis buvo virš- 
gamtiška.

Daktaras Friedmanas 
giriasi.

Pabėgęs iš Amerikos dak
taras Friedmanas šiuomi 
laiku randasi Vokietijoje. 
Jisai giriasi Vienuos majo
rui, kad jo būdas gydymui 
džiovos atnešiąs gerus vai
sius.

Jisai sako, kad šiuomi lai
ku gydąs 6200 žmonių ir jog 
rezultatai esą geri.
Ginkluota sargyba saugoja 

“Mona Lisa”.
Jau rašėme, jog Florenci

joj atrasta dingusis iš Pary
žiaus Louvro paveikslas 
“Mona Lisa”. Tą peveikslą 
dabar gabena atgal, Franci- 
jon. Jį saugoja ginkluota 
sargyba.

Graikijai kliuvo Kritas.
Daug daug tąsynių buvo 

tarpe Turkijos ir Graikijos 
dėlei salos Krito, ant kurios 
gyveno graikai, bet kuri 
daug šimtmečių prigulėjo 
turkams. Pagaliaus, Kritas 
tapo sugrąžintas Graikijai.

Pelnas nuo gclžkelių.
Austrijos gelžkeliai per 

spalių mėnesį suteikė valsti
jai pelno 72 milijonus kronų. 
O Amerikoj pelnas eina į 
privatiškas rankas.

Karės atbalsiai.
Bulgarijos kariumenė iš

rinko iš savo tarpo delegatu 
Torkova, kuris varde visos 
armijos pareikalavo nuo 
francūzų rašytojo Pierro 
Loti užganapadarymo būk 
tai už šmeižiančius raštus.

Mat, Loti, kaipo teisingas 
rašytojas, nemeluodamas 
aprašė, kiek daug šunybių 
laike paskutines karės pada
rė Bulgarų kariumenė. Tor
kovas parašė bjaurius laiš
kus Loti ir šaukė jį šaudy- 
ties dvikovėm Loti atsisa
kė, nes nepripažįsta pana
šaus būdo ginčams išrišti. 
Tuomet, vietoj Loti, šaudy- 
ties ėjo francūzų aficieris 
Breitmeyer. Bulgaras dvi
kovėje liko sužeistas.

šalis, kur nėra alkoholio.
Tai Islandija, kuri pride

ra Danijai. Neseniai Islan
dijoje tapo priimtas įstaty
mas, griežtai uždraudžiantis 
netik vartoti alkoholį, bet ir 
įgabenti jį iš kitur. O ka
dangi Islandija randasi toly- 
muose žiemiuose ir iš visų 
pusių apsupta vandenynu — 
tai ir kontrabandos kelių ne
galima pristatyti alkoholio.

Tiktai dviems svetimų ša
lių konsulams, kurie sakosi 
negali be alkoholio gyventi, 
pavėlinta kasmetai parsi
traukti 800 litrą alkoholinių 
gėralų.

RUSIJA
Rusų socijaldcmokratų rei

kalai bus svarstomi tarp- 
tautiškame biure.

Rožė Luxemburg, kuri at
stovauja tarp tautiškame so
cijalistų biure Lenkijos ir 
Lietuvos socijalistus, padarė 
įnešimą, kad sekantis biuro 
susirinkimas apsvarstytų ir 
klausimą apie nuolatines peš 
tynęs tarpe Rusijos socijal- 
demokratų. Tos bjaurios 
peštynės privedė net, kaip 
jau “Laisvėje” rašėme, prie 
suskilimo Dūmos socijalde- 
mokratų frakcijos.
Beiliui išdavė pasportą iš

važiuoti iš Rusijos.
St. Peterburgas 19 d. grd. 

Vidaus dalykų ministeris, po 
ilgų storonių, pagaliaus su
tiko išduoti pasportą Bei
liui.

Beilis važiuos į Ameriką 
pas savo gimines.
Beilis važiuoja į Palestiną.
Nors buvo garsinama, kad 

Beilis važiuos į Ameriką, bet 
paskutinė telegrama iš Kije
vo skelbia, jog Beilis važiuos 
į Palestiną ir apsigyvens ne
toli Jeruzolimo, kur jam žy
dų piniguočius Rotšildas pa
aukavo namą ir farmą.

Kas rašoma vienoj knygoj 
apie caruką?

Anglijoj išėjo monografi
ja apie caruką Aleksiejų,vie
natinį caro sūnų.

Autorium tos monografi
jos yra Povylas Bazili, kuris 
neseniai buvo artymas žmo
gus prie caro dvaro ir todė- 
lei juomi galima pasitikėti.

Čarukas serga neišgydo
ma liga. Jisai yra baisiai 
nerviškas ir jo būdas tankiai 
primena žvėrišką būdą. Nė
ra jokios galimybės jį ko 
nors išmokinti. Jisai tuo
jaus užsidega ir netik kolio- 
jasi, bet ir su kumščiomis 
ant žmogaus šoka.

Labai negražiai carukas 
elgiasi su savo vyresniomis 
seserimis. Jisai jas pravar
džiuoja ir neturi mažiausio 
draugiškumo jausmo.

Žaislus, kuriuos jam per
ka, jisai sulaužo akies mirk
snyje. Bandyta mokinti jį 
su kitais vaikais iš rusų di
duomenės tarpo. Bet nei 
vienas vaikas negali su juom 
sugyventi.

Bylą senatas svarstė.
Šiomis dienomis spaustuv- 

ninko Poplavskio bylą su bu
vusiojo Maskvos general-gu- 
bernatoriaus Geršelmano 
įpėdiniais, svarstė senatas. 
Gen. Geršelmanas, būdamas 
Maskvos general-guberna- 
torium, 1905 metais, liepė 
uždaryti Poplavskio spaus
tuvę. Tasai paliepimas bu
vęs įsakytas taip greitai iš
pildyti, jog Poplavskiui ne
buvo net leista atsukti kra
nų ir išleisti iš jų vandenį. 
Per tai, kranai sutrūkę ir 
Poplavskis gavęs dėl to 45 
tūkstančius rub. nuostolio. 
Senatas pripažino Poplavs
kio skundą teisingu ir tieso- 
tu ir nutarė sudaryti miru
siojo gen. Geršelmano turtų 
globą, kad Poplavskis galė
tų tokiu būdu atsiimti tuos 
45 tūkstančius rubliu. 4-

Mongolų delegacija.
Mongolų delegacija, pa

viešėjusi Peterburge, šiomis 
dienomis buvo nuvažiavusi 
net Livadijon, kur apsilan
kė pas carą.

500 rub. pabaudos.
500 rub. pabaudos užsimo

kėjo kapeikinio denraščio 
“Viečerniaja Gazeta” redak
torius už„straipsnį apie Mų- 

Iravjovo veikimą.

LIETUVA
Gandas, jog Pranaitis liko 

vyskupu, pasitvirtina.
“Laisvė” ir “Keleivis”, pa

siremiant ‘Associated Press’ 
pranešimu iš Peterburgo, 
paskelbė žinią, jog nelemtai 
pagarsėjęs Beilio byloje lie
tuvis kunigas Pranaitis yra 
paskirtas Žemaičių vysku
pu. “Laisvė” dar išreiškė 
abejonę, nenorėdama tam ti
kėti.

Iš Lietuvos gi laikraščiai 
dar neatėjo ir žinia negali
ma buvo patikrinti.

Dabar “Laisvė” gavo sku
bų pranešimą nuo savo Vil
niaus korespondento Nerio. 
Štai tas pranešimas:

“Kauno vyskupui mirus, 
prasidėjo smarki agitacija 
dėl jo įpėdinio. Rusų val
džia šiuo žygiu palaike lie
tuvišką partiją prieš lenkus. 
Rusų valdžia pastatė Vati
kanui (vadinasi popiežiui) 
tris kandidatus: 1) Pranaitį, 
ištikimą valdžios berną, 2.) 
Maculevičių, kuris dabar y- 
ra rektorium Kauno semina
rijos (tai žinomas poetas, 
rašantis po . pseudonimu 
Maironis), 3) Karevičių iš 
Peterburgo.

“Tais kandidatais baisiai 
neužsiganėdino lenkų parti
ja, kuri turėjo savo kandida
tus. Lenkai sujudo. Jie 
siuntė net deputaciją Ry
man. Iš dalies, lenkams pa
vyko kelionė, nes Vatikanas 
išbraukė iš kandidatų Macu
levičių, kuris ypač buvo 
brangus lietuviškiems kleri
kalams. Pranaitis veikiau
sia liks vyskupu”.

Taigi, Kauno vyskupu pa
liko carbernis ir čebatlaižis, 
apkrautas medaliais, kuris 
drąsiai galės varyti Seinų 
Antanavičiaus pradėtą dar
bą.

Kaip bus su tautos 
namais?

“Laisvei” rašo iš Vil
niaus:

Dar nepadaryta jokio nu
tarimo, kas daryti su pini
gais, kurie sukolektuota 
tautos namams Amerikoje. 
Vienok pirmučiausias žings
nis bus toksai: bus apskelb
tas konkursas projektui. 
Konkurso apskelbimas įvyks 
dar šiais metais.

Nerys.
Pasiutimas žmogaus.

“Laisvei” rašoma iš Žaga
rės (Šiaulių pav.):

Endriškių sodžiaus ūki
ninkas Šimaitis su savo žen
tu Venslovaičiu, išėjo ant 
stirnų ir zuikių medžioklės į 
dvarininko Komaro mišką. .

Kadangi juodu buvo geri 
Šiauliai, tai juos smarkiai 
dabojo dvarponio medinčiai.

Su tais medinčiais juodu 
tuoj susitiko. Venslovaitį 
jiedu tuoj nušovė ant vietos 
ir sudaužė jo galvą, taip kad 
smegenis į visas šalis išdrab
stė.

Šimkaitis yra suimtas ir 
randasi Šiaulių kalėjime. 
. Pernai to paties sodžiaus 
ūkininkas Lesutis nužudė 
savo pusbernį lauke žabus 
berenkantį.

Tai tokios liūdnos pas 
mus naujienos.

Krikštynų Bajoriukas.
Paminklas Duonelaičiui.
Tilžėje tikimasi pastatyti 

ligi dienos dviejų šimtų me
tų sukaktuvių nuo dainiaus 
gimimo, būtent sausio 1 d; 
1914 m. Girdėjome, kad J 
tą darbą kvip :amas : 
ninkas Alei



Kodėl tylima apie tai, 
apie ką negalima 

tylėti? r 
(Apie billių prieš ateivius.)

Lietuvių socijalistiška 
laikraštija veik nieko nerašo 
apie tą didelį pavojų, kuris 
gręsia visiems pabėgėliams 
iš caro valdžios nagų, vi
siems revoliucijonieriams, 
visiems socijalistams.

Savo laiku, dar prie Tafto, 
visi karštai protestavo prieš 
anti-ateivinį billių. Taftas 
nepasirašė tuomet po bil- 
lium ir pavojus praėjo. Vie
nok ateivių priešai nenuri
mo. Jie tylumoje ‘ galando 
ginklus ir ruošė kilpas, ir 
štai vėl ant mūsų galvų kabo 
Demokleso kardas.

Laikraščiai jau pranešė, 
kad atstovų namo komisija 
balsų dauguma prielankiai 
priėmė tą seną,' tik naujais 
rūbais aprėdytą, billių prieš 
ateivius. Yra tvirtinama, 
kad, praėjus tam billiui per 
kongresą, prezidentas Wil- 
sonas mielai pasirašys po 
juomi.

Męs neprivalome miegoti! 
Męs privalome budėti ir da
boti ne vien savo, kaipo at
eivių interesus, bet ir šios 
šalies garbę ir gerovę.

Pamatinė mintis, to bil- 
liaus, kuris atkreiptas prieš 
ateivius, yra: “kiekvienas 
svetimžemis, neišbuvęs šio
je šalyje trijų metų, bus de
portuotas (išsiųstas), jeigu 
jisai agituos ar mokins nai
kinti nuosavybę, kas prie
šinga įstatymams, agituos 
ar mokins nuversti organi
zuotą valdžią ar užmušti 
valdžios atstovą.” \

Tas mums, kaipo politikos 
veikėjams, gręsia didžiu pa
vojum. Mums prisimena in
cidentas su Pankhurstiene, 
kurią nenorėta įsileisti į Su
vienytas Valstijas, męs pri
simenam incidentą su anglų 
žurnalistu Mylium, kurį ne
norėta įsileisti už kritikavi
mą Anglijos karaliaus. Apie 
incidentus su rusų revoliuci- 
jonieriais bei pabėgėliais iš 
Sibiro — visi žino. Apie tai 
nereikia nei priminti.

Tapus šitam billiui įstaty
mu, galima laukti didžiau
sios sauvalės iš immigraci- 
jos viršininkų. Jeigu jie ir 
dabar, rodydami lapės uo
degą, nemoka paslėpti vilko 
nasrų, tai kas bus tuomet, 
kuomet jų rankos bus palai
dos ir įstatymo raidė bus jų
jų pusėj?! Tuomet kiekvie
nas, kapitalistų partijoms 
negeistinas, veikėjas galės 
būti prašalinamas ir virši
ninkai visuomet galės nu
mazgoti rankas, kaip Pilo
tai, nes, girdi, “įstatymas 
taip liepia.”

Męs priešingi esam sabo
tažui, mašinų bei nuosavy
bės gadinimui. Tas kovos 
būdas yra kvailas ir atneša 
daugiau naudos kapitalis
tams, negu darbininkams. 
Vienok tai dar nereiškia, 
kad kiekvienas sabotažistas 
turi būti prašalintas iš Suv. 
Valstijų. Kiekviena pakrai
pa turi tiesą skelbti savo idė
jas. Jeigu kapitalistui valia 
sistematiškai apvogti darbi
ninką, tai kodėl gi sabotažo 
apaštalams nevalia skelbti 
savo kovos principus, nors 
ta kova ir principai būtu ne
tiko?!

Pagaliaus, męs žinome, 
kad sabotažo supratimas nė
ra taip siauras. Tai gana 
platus supratimas. Supran
tamas daiktas, jog įstatymo 
pildv tojai, pasinaudodami 
punktu apie sabotažistų pra
šalini mą, galės prašalinti 
kiekvieną, kuris netiki j 
nuosavybės šventumą., O 
męs, griešhieji socijalistai, 
nei vienas netikim į nuosa
vybės šventumą.

Jeigu jau kiekvieną įsta
tymą kapitalistai išnaudoja 
savo tikslams labai plačiai, 
tai panašų įstatymą jie iš
naudos dešimteriopai, pra- 
plėsdami jo prasmę taip, 
kaip tat jiems bus naudin
giausia.

Tol i aus, kaip’ matome, 
prašalinimu grasina vi
siems, kurie nori nuversti 
- ~ :"uotą v Jdžią.

vienas so

či jalistas, kaip teisingai nu
rodo dienraščiai “The New 
York Call”, ir “Milwaukee 
Leader” — netiki į dabarti
nės valdžios šventumą. Da
bartinė organizuota valdžia, 
kaip męs žinome iš kiekvie
nos dienos patirimo, yra or
ganizuoto kapitalo, bet ne 
liaudies, ne darbininkų kle- 
sos valdžia. Męs, socijali
stai, sakome, jog nepripa
žindami anarchistų teorijos, 
kovojam už tokį visuomenės 
sutvarkymą, kur visi išdirbi- 
mo įrankiai ir gamtos gėry
bės priderės visai dirban
čiai visuomenei. Tokia tvar
ka bus įkūnyta tik tuomet, 
kada męs peržengsime per 
lavoną dabartinės valstijos, 
paremtos ant eksploatacijos 
ir melo.

Tat, jeigu įstatymu taptų 
tasai punktas, kad iš Suvie
nytų Valstijų prašalinami 
visi dabartinės valdžios 
priešai — suprantamas tuo
met daiktas, jog, pagal 
šventą teisybę, pasiremdami 
tuom įstatymu, turėtų visus 
socijalistus prašalinti.

Kaip matote, naujas Mi
lius prieš ateivius — yra tai 
Milius prieš darbininkų kle- 
są. Jau nekalbėsime apie 
tuos Miliaus punktus, kur 
kalbama apie nemokančius 
skaityti - rašyti.

Vardan to viso, męs kvie
čiame lietuvius darbininkus 
nesnausti. . Tegul Wilsono 
ranka neišdrįsta po tuo Mi
lium pasirašyti, kaip neiš
drįso ir Tafto ranka!

Audrai besiartinant.

bo ir maisto. Jie kreipsis į 
valstijos legislatūrą ir reika
laus darbo.

“Męs nenorime daugiau 
badauti” — sako bedarbiai.

New Yorke yra 350,000 
bedarbių.' New Yorko dien
raštis “The Call” sušunka: 
“gyvename liuosybės šaly, 
didžiuojamės savo konstitu
cija! Amerikos darbinin
kas produktyviškiausia (na
šiausia) dirba, negu kitos 
kokios nors šalies darbinin
kas, o vienok, daugelis iš 
mūsų badauja!”

Štai prie ko privedė kapi
talistų šeimininkavimas! 
Kapitalistiška valdžia nesi
rūpina bedarbiais.

Ar apdrausti pas mus dar
bininkai nuo bedarbės? Ne
apdrausti. Ar suteikia mies
tai bei valstijos darbo dėl be
darbių ? N esu teikia.

Tat organizuokimės patįs, 
telkimės vienybėn. Tegul vi
si bedarbiai susideda į vieną 
didelę armiją-draugiją ir 
tegul ne prašo, bet reikalau
ja iš kongreso, iš legislatūrų 
ir iš miesto valdžios darbo ir 
maisto. ,

Brooklyno Dėdė.

Laisvoji sakykla.

Kapitalizmo sistema ir pe
riodiškai atsikartojančios 
bedarbės drūčiai vienas su 
kitu surišta. Betvarkė šios 
dienos išdirbystėj, neturinti 
rybų konkurencija visuortiet 
pagamina viršp redukciją. 
Tavorų ant rinkos atsiranda 
perdaug ir minios žmonių 
liekasi be darbo.

O kadangi viena išdirbys- 
tes šaka labai stipriai susi
jungus su kita, tai prasidės 
jus bedarbei vienoj kurioj 
vietoj, ji persimeta tuoj aus 
ir kitur.

Suv. Valstijose bedarbės 
nebenaujiena. Ir jos bus tol, 
kol egzistuos kapitalistiška 
sistema, tai yra tol, kol at
skiro, pavienio žmogaus pri- 
vatiška nuosavybė nebus pa
keista visuomeniška, visu 
žmonių nuosavybe.

Prie abelnų ekonomiškų 
bedarbės priežasčių, mūsų 
šalyje prisideda dar tūlos 
politiškos machinacijos ir 
varžytinės tarpe republiko- 
nų ir demokratų. Nuo tos 
valandos, kada prezidentas 
WilsonaS varde demokratų 
užėmė prezidentūrą, tuojaus 
kilo šnekos apie besiartinan
čią bedarbę. Panaikinus ant 
tūlų tavorų muitus ir pradė
jus rimčiau kalbėti apie ko
vą su trustais bei bankų re
formą ir įsteigimą centrališ- 
ko banko Washingtone, — 
tuojaus iš visur pradėjo eiti 
žinios apie darbų sumažėji
mą. Todėl, jeigu vyriausia 
darbų sumažėjimo priežas
tis tūno dabartinės išdirbys- 
tės betvarkėje, tai šiame at
sitikime yra dar ir politiškų 
priežasčių.

• Socijalistai visuomet į tai 
nurodė. Žmonės dabar sa
vo akimis gali matyti, jog so- 
cijalistų laikraščiai ir kalbė
tojai nemelavo.

Prasidedant bedarbei dar 
smarkiau turi pakilti mūsų 
balsas. Ne apatijos ir ran
kų nuleidimo dabar reikia, 
bet kuosmarkiausios agita
cijos.

“Milwaukee Leader”, soci
jalistų dienraštis, sako, kad 
bedarbių klausimas yra da
bar visos tautos klausimu. 
Milwaukees socijalistų at
stovai miesto taryboje jau 
padarė įnešimą, kad būtų 
paskirta $100,000 bedarbių 
aprūpinimui. Chicagos dien
raštis “Tribune” reikalauja, 
kad mięstas, tai yra, miesto 
municipalitetas, duotų be
darbiams miestavo darbo.

Savaitraštis “The Leader” 
praneša, kad 10,000 bedar
bių nutarė eiti iš San Fran
cisco į Californijos ^sostainę 
Sacramento reikalauti dar

Mūsų biznieriai.
Gerb. Redakcija!
Kodėl dauguma mūsų biz

nierių priešinga socijalis
tams? Kodėl dauguma mūsų 
biznierių yra žmonės ne 
naujos, bet senos, supuvu
sios dvasios? Kodėl daugu
ma mūsų biznierių vien šios 
dienos reikalus temato ir bi
josi pažvelgti į rytojų?

Tie klausimai man vis rū
pėjo.

Niekinti biznierių neno
riu. Nenoriu aš jųjų žemin
ti. Žinau, kad daugelis biz
nierių žmonės gana energiš
ki ir sumanus kasdieninio 
gyvenimo reikaluose, vie
nok, kodėl dauguma iš jų 
taip priešinasi socijalizmui?

Ma;.o išmanymu, sū- 
pratlyvas ir toliau žiūrintis 
biznieris turi eiti ranka 
rankon su socijalistų orga
nizacija. Didžiuma mūsų 
biznierių nėra milijonie
riais ir jų pragyvenimas pri
guli nuo darbininkų minių. 
Ar tai streiko, ar tai bedar
bės metu’sykiu su darbinin
kų reikalais turi nukęsti ir 
biznio reikalai. Laike Law- 
rence’o, Patersono, o dabar 
Columeto streikų mažesni 
biznieriai ėjo išvien su strei- 
kieriais ir prijautė jiems.

Dabar, kada bedarbės 
prasideda, juk ne tik darbi
ninkams, bet ir daugumai 
biznierių turės skaudėt pa
kaušis apie darbų ėjimą.

Todėl -aš ir patariu, jeigu 
biznieriai nori sau gero ir 
taip-pat velyja gero darbi
ninkų klesai — tegul jie pri
sideda prie darbininkų par
tijos.

Kiekvienas - biznieris turi 
apsirokuoti, turi protauti ir 
pritarti žmonėms ne tik juo
doms dienoms atėjus, bet ir 
sykiu su jais kovoti.

Kiekvienas pro tau j an tis 
žmogus mato, kad socijaliz- 
mo galybė kįla ir jog socija
lizmui pridera ateitis. Todė 
daug geriau remti savo gy
venimo viltį ant ateities, bet 
ne ant praeities.

Daugelis biznierių šaukia, 
kad socijalistai priešingi bi
znieriams. Man rodosi, kac 
socijalistai labai gražiai gy
vena su protaujančiais, 
svarstančiais ir inteligentiš
kais .biznieriais. Bet yra 
biznierių, kurie, kaip tos 
varlės prieš jautį, pučiasi— 
prunkščia prieš socijalistus. 
Kiti iš jų dedasi tautos šu
lais, balsuoja už kapitalistiš
kas partijas ir elgiasi taip 
unaringai, kaip didžiausi 
ponai.

Argi socijalistai tokiems 
ponams prijaustų! Nieka
dos. Tas, kas nori taip aug- 
štai savo nosį kelti, nesusi
lauks socijalistų pritarimo. 
Tokiems Brooklyno grabo- 
riams ir So. Bostono Jur
giams-Spurgiams reikia pa
rodyti, kur pipirai auga.

I So. Bostono Soči jalintas.

Visa žandarmerijos gauja išeina laukan, du
rys užsidaro, spynos suklega ir pasilieki vie
nas. Pradedi atsikvošėti, pradedi žvalgytis 
po kamerą.

Žvalgaisi, misliji ir nieko nesupranti.— 
Negali suprasti, kur tu randiesi: ar tai ko
kiame skiepe, ar bokšte, ar čia, šalę tavęs, 
už sienos yra vėl tokios kameros; dar net 
negali suprasti, kokioj dalyj salos randiesi.

Viešpatauja grabinė tyla. Mintįs iš 
galvos neišeina ir vis misliji, kur dabar ran
diesi?. Tiktai laikas nuo laiko tykiai, ty
kiai, slapta artinasi kas tai, kaip katė prie 

' Labai maža salelė — apie dvi dešimtini Į peles, prie tavo durų langelio, taipgi slap- 
žemės. Iš visų pusių aptverta augšta mūro tai pažiūri ir vėl atsitraukia.
siena. Kampuose bokštai. Sienos tamsios Nukankintas kūniškai ir dvasiškai, 
ir apipelėjusios. Jos išeina stačiai iš van- krinti lovon, bet, suprantama, užmigti ne- 
dens. Vilnįs muša į jas be pasigailėjimo
jau keli šimtai metų! Iš už sienų matyti tik ‘ Viskas išsipildė — jūs gulite Šlisselbur- 
kaminai ir bokštas varpinyčios. go tvirtovės lovoj! Kas pirmiau joj gulėjo?'

Laivas prie pat sienų nepriplaukia. Jus Kas pergyveno tokius pat sielos kankini- 
susodina į valtį ir veža prie vartų po apsau- mus, kaip ir jūs dabar? Kokios baisenybės 
ga žandarų. Netoli vartų matosi būrys Puvo tarP šitų pačių sienų? Gal būt, kad 
žandarų - aficierių; toliaus paprasti žan- čia praleido paskutines savo gyvenimo die- 
darai. nas nuteistieji mirtin? Galbūt, kad nuo

Įvažiavimas į vartus panašus į požemi- liūdnumo išėjo iš proto? Gal būt, kad čia, 
nį įvažiavimą, išvaizda atidarytų vartų — šitoj pačioj lovoj, apsilieję kerosinu, save 
panaši į pragarą. - Vartuose stovi apsigink- degino, persipjovę sau gerklę, plūdavo 
lavę žandarai. Viršuj vartų dvigalvis ere- kraujuose?... O dabar, išvalyta, ištepta 
lis, tartum, norintis tave sudraskyti. kalkėmis, ir ant žuvusiųjų vietos, tu atėjai, 

Vartuose tave, kaipo mylimą svečią, tu esi kandidatas jų likimo... Tu atėjai juos 
, žandarų ir veda kokiais tai išmainyti ir tu turėsi tą viską pergyventi, 

ei jai, Jog miestas turi rupin-1 tamsiais, begaliniais laiptais, koridoriais, ką jie jau pergyveno ir dabar ilsisi. Eidami 
kazarmėmis ir,'pagaliaus, atveda priima- ant poilsio, jie gerai žinojo, kad ateis jų 
majan kambarin. . vietą užimti nauji, su stipresnėmis jiego-

Neišpasakytą įspūdį padaro, kuomet m’s kovotojai, per tai jie buvo ramus. 'Ta- 
ant rankų turėti kuodau-1 įveda per vartus. Obalsis žingsnių, braš- ve taipgi pradeda imti ramumas, kuomet 
giausia žinių. Unijų ir Soči- kėjimas kardų, žlegėjimas šporų, — pTieš atsimeni, kad ir tu susilauksi sau kandida- 
jalistų partijos skyriai turi jus stojasi visos baisenybės, kurias tik bu- tą daug stipresnį ir kerštingesnį už save... 
rinkti medžiagą. vote girdėję apie Šlisselburgo tvirtovę. Sto- DI.
i-ilisf'iialn1irmiil ini’ni rfininnsi iasi l’rieš ■>us nužudytųjų šešėliai ir paveiks- Dabar keliatas žodžių apie pati Šlissel- 
bedarbiais? ‘ lai tų, kurie dar kankinasi ten. Ir tuomet burgo tvirtovėj gyvenimą.

Ką veikia kunigai ir tauti- norisi pulti ant kelių prieš liūdesio ir kančių tlga eile minčių pradeda slenkti ta baisi 
ninkai? Ar jiems rūpi žmo- vietą, prieš Galgotą rusų revoliucijos—prieš fegykla, kuri per ilgus metus čia viešpatau- 
nių vargas, jeigu jų pilvai kurčią, aklą ir nebylę liudytoją baisiausių Ja- Matosi tau badaujantieji, kurie tvirtai 
kupini? Todėl, draugai, į kankinimu!\ , pasižadėjo save badu numarinti; matosi

FMvčvorkietis Širdis pradeda plakti smarkiai; prade- perpjautomis gerklėmis tik dėl to, kad pa- 
-------1. _* } " di jaustis ramiau, kuomet vartų durįs užsi- gerinti būvį kitiems; matosi pasikorėliai, 

Connecticut valstijos socija- daro, — užsidaro ant visados, atskirdamos susideginusieji; matosi visabaisiausia regy- 
listai už mirties bausmę? tave nuo pasaulio. Bet tavyj dvasia pakįla kĮa> kuiiąjuiėjo pergyventi kovotojai iš 

’ - d -4. Pr jautiesi laimingu, jog gavai peržengti v*enos Puses» matosi baisus žvėriškumas 
ka iš rezoliucijos Conn, vals- slenkst’’ atskl‘’1iant! nu,° Pasaull° lr s,tovl I “sPases'......______________...
tijos socijalistų, “jog nevalia ant to zemes sklipelio, kur daug žuvo lais- 
karti moteris, pakol moterįs vės karžygių ir tiek dabar tebežusta! 
neturi teisių” ir tt. Reiškia, . Priimamajam-kambaryj, kur yra šėpa
kaip tik moterįs įgis šiame it- ant jos kaukuolė, lyg liudijanti kankini- 
krašte lygias teises su vy- mo vįetą, jus visai nuogai nurėdo ir aprėdo 
tpS’ Tai vra p^rvnaUmržua" valdiškais drabužiais. Jus laiko ten iki tam- 
ziška, o ne socijalistiška pa- slai nakčiai ir .pis visą laiką mislmate, kur- 
žifira. Socijalistai yra prie- gi dabar nuves ir kur laikys? Pristatyti 
šingi ne tiktai mirties baus- prie jūsų žandarai — nebyliai, kaip stabai 
mei, bet ir kankinimui žmo- —neprasišalina.
nbi kalėjimuose. Šiandieni- Laikas slenka baisiai nuobodžiai ir iš- 
mai nusidėjęhai yra pagim- , „ p } , t ti Klausaisi kiek- 
dyti dabarties sąlygomis, . v. . . .... , .
kur turčius už pavogiina mi- vjent) žingsnio ir manai, kad jau ateina ta- 
lijono1 dolerių yra liuesą? v?s vesti, bet vis praeina pro šalį. 10 vai. 
nuo persekiojimų ir baus- vakare ateina du žandarų aficierių ir sušun- 
mės, o darbininkas už kelis ka: “Apsivilkti!” 
centus eina į kalėjimą., Męs Pradedi vilktis naujais drabužiais, kū
pi atestuodami piles mn ties fįe ką.tik gauti. Nespėji visiškai apsivilkti, 
bausmę, kartu iškeliam ko- L . J. . . . v 1 ; , ..1 x ’

ninkama nnbJVvinine iino 'cai alicienai užmauna tau ant galvos stora Vcl pi JCSdJo pdlcilKy LO J U S SlUb ° *
tvarkos. Socijalistiškoj vi- milinį maišą, apriša aplink kaklą, pagrie- 
suomenėj nebus kalėjimų bia tave po pažasčių ir pradeda kur-tai 
nei dabartinių bausmių. Jų tempti.
vietoj bus mokyklos ir ligon- Negalima surasti žodžių, kad išreiškus 
bučiai. Lį “ėjimą” užrištomis akimis ir burna! O
_____ Į aršiausia, kad jus apie tai niekuomet nesat

girdėję, jog ves užrištomis akimis ir burna, 
todėl jūs prie to, visai neprisirengėt ir jus 
dabar pradeda apimti visokie baisumai, vi- 

Jeigu vokiečiai bulvėms I sekios mintįs. Jums persistato visokie skle- 
paminklą pastatė, tai, po pai, karštos replės, užmūrijimas, akmeni- 
šimts plynių, gėda būtų lie- nis maišas ir tt. žodžiu, visos baisenybės 
tuviams nepastatyti bent stojasi priešais akis.
vieno savo paminklo. Atsi- Jūs jaučiate, kad veda kokiais tai laip- 
Uikr-ištis” būtinai užsispvdtais tai viršun’ tai aPa«on; paskui jaučia- 
re pastatyti paminklą Gede- te> .l°g aPlma šviežias oras; einate ilgai ko- 
minui Vilniuje. ^iu tai, akmenimis nuklotu, taku, įeinate po

Aš misliu, Račkauskas a- kokiu tai stogu, kur žingsnių obalsis atsi- 
pie tai gali atsiminti. Taigi, muša labai skardžiai. Einate kokiais tai 
ar ne metas butų per “levy- koridoriais, kuriuose girdėti braškėjimas 
nę tą klausimą pajudinti. §autuvų. Ir vėl laiptai. Lyg tai pradedi 

1912 metais 'Suv. Valstijų Pūstis į skiepą. Girdis, kaip atidaro gele- 
mainose žuvo 2,300 žmonių, kinius vartus; lendi kokiais tai siaurais ur- 

Už tų žmonių žuvimą nei | vais ar koridoriais. Eini, eini, lyg begalinė 
vienas nebuvo areštuotas ar 
nuteistas.

Verta tatai įsitėmyti mai- 
nieriams! *

Susivienijimo Liet. Ame
rikos prezidentas p. Živat- 
kauskas pasakė, kad socija
listai yra veikliausi nariai 
SlLA.

Ir jisai pats, kaipo “veik
lus” soči j alistas buvo nemo
kėjęs Sąjungai devynis me
nesius, ,, -Ar aišku?

' . Čiru-Viru.

Bedarbiai ir'socijalistų 
partija. \ 

Gerbiamas Redaktoriau! 
Matydamas, kad “Laisvė” 

rūpinasi bedarbių klausimu, 
aš noriu pasidalinti su ju
mis linksma naujiena, jog 
didžiojo New Yorko socijali
stų partija jau rūpinasi kelti 
eikštėn bedarbių klausimą. 
Tai parodo, kad socijalistai 
visur pirmutiniai, kur tik 
žmonės dejuoja ir pagelbos 
šaukiasi. Reikia pasitikėti, 
kad ir kitų miestų socijalis
tai pradės akciją bedarbių 
klausime.

New Yorko lokalas išrin
ko penkis draugus į bedar
bių komisiją (sekretorium 
F. Summer Boyd 1 Convent 
Ave.). Komisija ta įgoliota 
veikimui. Nutarta išleisti 
atsišaukimas į visus skyrius 
socijalistų partijos ir unijas, 
kad būtų atsiųsta iš kiekvie
nos kuopos po du delegatu į 
bedarbių konvenciją. Apie 
laiką ir vietą konvencijos 
bus pranešta vėliaus.

Komisijos nuomone, rei
kia įkurti New Yorke milži
nišką demonstraciją, kurio
je turės dalyvauti bedarbiai. 
Ta demonstracija, tasai al
kanųjų šauksmas turės pri
minti Mitchelio administra-1 patinka rota 
i j

ties bedarbiais. Bedarbiai 
ne maldaus, bet reikalaus.

Komisija rinks statistiką 
ir laipsnį bedarbės. Reikia

V. Paukštys.

Šlisselburgo bastilija

(Tąsa.)
Tuom tarpu męs kalbėsime tik apie se

nąjį.
Kuomet tave veža laivu — tu nieko ne

matai. Apie 10 valandą ryte laivas apsi
stoja. Pasigirsta kalbos. Aficieris pašau
kia žandarus. Visus išveda ant viršaus. Na, 
tai jau Šlisselburgas! Kuomet tik pamatai, 
tuojaus pereina per visą kūną šiurpuliai!

Margos mintįs apie 
viską.

Šmėklos mirusiųjų ir gyvųjų per visą 
naktį lanko tavo kamerą, sveikina naujai 
pribuvusį svečią ir draugą...

Tokiame ūpe praleidžia kalinys visą 
naktį, tokius jis mato sapnus.

Anksti rytą žandaras atidaro duryse 
langelį, paduoda užvirintą vandenį ir palie
pia keltis. Iš kameros nereikia niekur išei
ti : čia viskuom aprūpinta — vanduo apsi
prausti, atlikti gamtiškus reikalus ir tt.

Praslinkus valandai laiko, įeina du žan
daru ir prikala prie sienos tau konstituciją. 
Ten pasakyta:

Uždrausta kalbėti, dainuoti, švilpauti, 
hildėsis koks nors daryti—abelnai, uždrau
sta kelti triukšmas Lr betvarkė.

Kalinys privalo šventai klausyti ir pil
dyti visus paliepimus prižiūrėtojų ir vyriau
sybės.

Už mažą prasikaltimą — pagal nuožiū
rą kalėjimo vyriausybės — šviesus karce- 
ras, su rakinimas retėžiuosna, tamsus kar- 
ceras. Už žymesnį prasikaltimą — 50 rykš
čių.

Už įžeidimą vyriausybės žodžiu arba 
darbu ir tam panašius prasikaltimus — mir
ties'bausmė.

Tokią konstituciją gauna kiekvienas 
tvirtovėn pakliuvęs kalinys. Tokias tiesas 
turi ant kalinio kalėjimo administracija. 
Taip brangiai skaitoma kalinio gyvastis, 
kad už įžeidimą žodžiu vyriausybės, tuojaus 
sušaudo!

(Toliau bus.)

H*

Nuomones.
Daug-daug straipsnių męs negalime pa

talpinti “Laisvėje”, nors, kartais, tuose 
straipsniuose išreiškiama sveikų ir origina
lišku nuomonių.

Laikas nuo laiko paduosime bent iš
traukas iš tų straipsnių.

kelionė. Ausyse pradeda ūžti, kvėpuoti da
rosi sunku. Ir čia pradeda galvoj lekioti vi
sokios mintįs, prabėga labai greitai visas 
gyvenimas, tartum žaibo greitumu.

Vedėjai sustoja. Jūs nė jaučiate, „kai 
nuo- jūsų galvos numauna maišą ir jus ap
šviečia šviesa, durianti į akis.
laukinis, pradedat žvalgytis,

■ kur esate.
Maža kamera. Geležinė,

Jūs, * kaipo 
kad įspėti,

prie sienos 
prirakinta, lova, geležinis, taipgi prie sie
nos prirakintas, stalelis, grotai: viskas jau 
pažįstama tam, kuris buvęs kalėjimuose.

Merginos, neikite j fabrikas!
Taip šaukia mūsų bendradarbė K. Rey

no ir Concord, Mass. “Merginos daro 
sau skriaudą, dirbdamos fabrikuose. Pabu
vusios fabrike kelis metus, išbąla, nuvarg
sta. Uždarbiai menki, o darbai tankiai sun
kus.

“Geriau eikime į amerikiečių namus. 
Tenais daug naudingo pramoksime. Išpra- 
džių yra labai sunku, bet paskui galima ap
siprasti. Amerikiečiai labai mandagus žmo
nės. Jie guodoja kiekvieną žmogų, o ir at
lyginimas neblogiausias”.



A

Žodis j lietuvius rubsiu- n • 1 • > *! TT -I •‘ no dirlnln nmin „ u olhma altstų rengiamą vakarą.
Povas.vius Amerikoje.

Tūlas laikas atgal buvo iš
siuntinėta atsišaukimai į vi- 
,sus rūbsiuvių skyrius Ame
rikoje reikale paėmimo vie
no iš lietuviškų laikraščių už 
organą, tečiaus, mažai kas 
ant minėto atsišaukimo at
kreipė domą. Nekurie atsi
sakė ką nors bendro turėti, 
kadangi jie priklausą prie 
skirtingos organizacijos, bū- 

• tentIWW.
Nežiūrint ant to, kad męs 

priklausome ir į skirtingas 
organizacijas, bet mūsų 
darbininkiški reikalai yra 
vienodi, ir tarp mūsų tam
prus sąryšis neatbūtinai yra 
reikalingas.

Pakol nesi ras tarp mūsų 
vienybės, patol mūsų orga
nizacijos spėkos bus silpnos, 
—kad laimėjus geresnes 
darbo sąlygas!

Tankiai atsitinka tai vie
name ar kitame mieste rūb
siuvių streikai, bet apie 
juos žinios labai vėlai atei
na. Neretai darbininkai esti 
suviliojami agentų ir į strei
kuojančių darbininkų vie
tas yra atgabenami iš kitų 
miestų darbininkai, — vis 
tai pasidėkavojant mūsų pa
čiu nesirūpinimui savo kle- 
sos reika’, :s.

Kad tiucti artimesnius 
ryšius darbininkams rūbsiu- 
vystės pramoni joj — neat
būtinai yra reikalinga pasi
rinkti vieną iš lietuviškų 
laikraščių už organą, idant 
bendrai apkalbėjus savo rei
kalus. Į minėtą laikrašti 
(organą) bus pranešamos 
naujausios žinios iš rūbsiu- 
viu (kriaučių) judėjimo.

Šito atsišaukimo mieriu ir 
yra, kad išnaujo pajudinus 
minėtą klausimą. Jūs, drau
gai darbininkai, nepraleis
kite šio svarbaus atsišauki
mo be apsvarstymo, o ap
svarstę, tuoj duokite atsa
kymą. Taipgi galit duoti pa
tarimą, kokis laikraštis, su- 
lyg jūsų nuomone, būtų tin
kamesnis už organą. Vė
liaus bus galima susinešti su 
redakcijoms apie išlygas ir 
tt. *

Varde 269 Skyriaus U. G. 
W. of A. ,

Julius Mickevičius. 
. P. Galskis.

P. S. Atsakymus siųskit 
ant šio adreso:

P. Galskis, 
1652 California Ave.,

Chicago, Ill.

ną didelę uniją.- Kalboje 
nieką, neužkliudė. Savo kal
boje kvietė socijalistus į vie
šas diskusijas. Sakėsi galįs 
diskusuoti su Marksu, po
draug ir su Debsu (pataria
me Chicagos socijalistams 
praeiti pro šalį gulinčios bė
dos. Red.).

Taip-pat rodė iliustruo
tus paveikslus. Paveikslai 
nėra blogi. Aukos buvo net 
du kartu renkamos: kartą 
ėšų -padengimui, kartą 
Grikštui ant čeverykų.

Kitose vietose chicagiečiai 
pusėtinai Grikštui užvežė, 
les jisai pradėjo šmeižti ne
puriuos laikraščius. Patar
tina Grikštui nezaunyti per
daug, bet prisilaikyti liogi- 
<os. Ten buvęs.

* * *

Bedarbės Chicagoje.
Ačiū kapitalistų malony

bei jau turime 125,000 be
darbių Chicagoje. Kaip gir-’ 
dėt, tasai skaičius vis didyn 
eina. Koks yra bedarbių 
baisus likimas, tas visiems 
gali būti suprantama.

Man teko keletą sykių iš
ryto matyti, kaip kokie 500 
žmonelių stovi ties vartais 
McCormick dirbtuvės ir su 
ašaromis maldauja darbo. 
Taipgi girdėtis vis tankesni 
ir tankesni užpuolimai ant 
gatvių, tai į stubas įsilauži
mai.

Keletas dienų atgal ant 23 
gatvės likosi sumuštas ir a- 
oiplėštas lietuvis.

Pasikėsinimas apiplėšti 
ietuvę buvo ir po N 1560 

Milwaukee Ave. Bet ten, 
ant riksmo, subėgo daug 
žmonių gelbėti.

KORESPONDENCIJOS
Chicagos Chronika.

Gruodžio 13 d. 269 rūbsiu
vių unijos skyrius parengė 
prelekciją. Medikas Jonikis 
skaitė apie lytiškas ligas. 
Nors pati prelekciją buvo 
naudinga iš visokių atžvil
gių, bet, kad susirinkusieji 
buvo abiejų lyčių, tai neapsi
ėjo be juokų. Rengiant to
kias prelekcijas,geriau reng
ti vyrams ir moterims sky
rium. Prelegentas nebuvo 
pakankamai gabus išaiškin
ti tulus dalykus. Iš dalies, 
per tai ir publika buvo pri
versta juokties. *'

S. Dargužis kalbėjo apie 
Rusijos kankinius, bedarbes 
ir tt. Aukų kankiniams su
rinkta $3.70.

* * *
Gruodžio 14 d. tasai pats 

rūbsiuvių skyrius surengė 
prelekciją Antonovui. Te
ma: išsivystymas gyvūnų. 
Gražiai sulygino parazitus 
tarpe gyvūnų ir tarpe žmo
nių. t

Galskis kalbėjo apie Rusi
jos kankinius ir organizaci
jos svarbumą. Antonovas 
sulygino mokslo pirmyneigą 
su tikėjimo puolimu. *

Pradėjus kalbėti, keli die- 
vociai prasišalino. Aukų su
dėta $4.25.

Žmonių buvo pusėtinai.
Siuvėjas.

* * *
7 d. gruodžio IWW. unijos 

- lietuvių skyrius turėjo pra
kalbas North miesto dalyje. 
Kalbėjo L. Grikštas apie sin- 
dikalizmą. Nurodinėjo, kad 
IWW. uniįa yra geresnė, ne
gu A. F. oi Lį nes joje darbi-

LAISVĖ
t'yfojų padėti išgarsint soči-1 išsižiojęs, kad drožia, tai | nes ten tik storus pilvus iš-
■ dU'tUli V’OYirrinvAT n irn Ir v. r> oi-lr

Worcesterio lietuvių organi
zacijos.

(žiūrėk “L.” N 101)
Dabar dar liko Šv. Kazi

miero parapija, kuri turi pa
vapi jonų daugiau, kaip 2,- 
000, o gal ir 3,000. Ta para
pija gyvuoja jau 20 metų. 
Ant metų sumokama jai r j- 
aikyti $12,000, o per 20 me- 
;ų bus $240,000. Graži pini
gų krūvelė! O kur tie pini
gai? Gal bažnyčią turi? Ne, 
čionais tik skiepas.

Žmonės turi pagalvoti a- 
oie tuščią pinigų mėtymą.

Dabar pažiūrėsime, kaip 
worcesterieciai myli skaity
mą. Aš apskaičiau, kad 
aikraščių pareina 2,000 eg

zempliorių, o klerikališkų 
nebus daugiau, kaip 10 pro 
centas. Daugiausia skaito- 
ni socijalistiški ir tautiški 
aikraščiai. ••

Išsirodo, kad worcesterie
ciai eina link šviesos, tik vis 
Trūksta pasišventusių dar
buotis žmonių.

Teisybės Žiūrintis.

drožia gu plotkoms.
Štai, 14 d. gruodžio, jisai 

atnešė plotkas į tulus na
mus, kur gyveno kelios mer
ginos. Buvo paimta trįs 
olotkos ir, neturint smul
kesnių pinigų, kaip doleris, 
paprašyta jo sugrąžinti 75c. 
Vargonininkas nepaisė, 
<ad merginos neturi darbo, 

: šdavė tik 50 c. Girdėt, kad 
jis daugely j vietų taip elgia
si. Rochesteriečiai, saugo
kitės tokių ponų!

z Tikras Katalikas.

auginą.
Publikos buvo pilna sve

tainė. Reikia pagirti mote
ris, kad ir jos jau pradeda 
lankytis ant prakalbų.

Laisvas Žolynas.

gi buvo dainuota solo.: “Ko
voje pražuvote” ir tarpuose 
buvo deklamacijos. Publi
kos' buvo daug. Aukų su
rinkta 5 dol. 5 c. Vakaras 
nusisekė gerai iš visų pusių. 

Tai jau tas.

Kaip gyvenasi Los. An
geles?

Los Angeles, Cal. Daug 
ietuvių rašinėja laiškus su 

užklausimais, kaip čia eina
si su darbais ir, abelnai, ko- 
ds čia miestas.

Pasidalinsiu žiniomis per 
“Laisvę”. Kapitalistai būb- 
nija, kad čia yra didelė upė, 
kuria plaukia botai. Tai tuš
čias sapnas. Yra upė, bet 
vaikas kojom boles spardo. 
Taip-pat kapitalistų spauda 
būbnija, kad čia yra daug 
darbų ir reikalaujama dau
gybės darbininkų. Darbų 
yra, bet daug daugiau be
darbių, negu darbų. Vienas 
socijalistas, bekalbėdamas, 
išsireiškė, kad dabar šiame 
mieste yra 35,000 bedarbių.

Ir kaipgi gali nebūti be
darbių? Iš vienos pusės Ja
ponija, Siberija ir Chinija! 
Iš pietų Mexika, iš rytinių 
valstijų vėl daugybės svieto 
priplūsta.

Los Angeles lengva gauti 
darbas tik geriems amatnin- 
kams. Dar lengviau gauti 
tiems, kurie turi paliudiji
mus.

Pragyvenimas toks pat, 
kaip ir rytuose. Oras, tai 
gyduolė, vienok automobilių 
“kvapsnis” žymiai gadina o- 
rą.

Kalnai vasaros laiku nuo 
karščių raudonuoja ir tūli 
dega, o žiemos laike, augš- 
tesni baltuoja nuo sniego.

Lietuviai gyvena gražiai: 
tarpe jų yra keli turtingi 
biznieriai. Minkuš turi te
atrališką svetainę už $16,- 
000. Daugelis turi puikius, 
nuosavus namus. Jie jau 
laimingi, bet apšvietimas 
tarpe jų labai žemas.

Organizacijų čia gyvuoja 
gerokas skaičius. Kadangi 
apie jas jau nekartą buvo 
rašyta “Laisvėje”, tai nemi
nėsiu.

Socijalistų kuopa ruošia 
puikų balių ir vakarą, kokio 
lietuviai dar čia neturėjo. 
Bus perstatyta ‘Audra Gied
roje’, spyčiai Bambos, Ri- 
dziko ir tt. Taipgi dainuos 
vokiečių choras. Atsibus 
Young People Socialist Lea
gue name ant E. trečios gat
vės.

Socijalistų kuopa toliaus 
dar daugiaus mano veikti.

Vakariečiai, sukruskim! 
Mūsų dvasia lai keliasi iš le
targo. Neatsilikim nuo savo 
draugų kitataučių, nes va
karuose ima viršų soči j alin
tai ir unijos.

Prašyčiau “Laisvės” skai-

P. Grigaičio referatas.
Easton, Pa. Visi nekant

riai laukėme P. Grigaičio. 
Tik katalikai agitavo prieš ji 
išsijuosę.

11 gruodžio svetainėn susi
rinko dar daugiau žmonių, 
negu ant kokių nors pirm 
buvusių prakalbų. Svečias 
paaiškino, jog bus naudin
giau ir geriau kalbėti iš 
moksliško atžvilgio, negu 
paprastą prakalbą laikyti. 
Referatas buvo padalintas į 
dvi dalis: “Klesu kova” ir 
“Socijalizmas”.

Išvedžiojimai buvo labai 
rimti ir eastoniečiai il
gai juos atmins. Juokų ne
buvo.

Žmones nepaprastai buvo 
užinteresuoti. Iš to galima 
džiaugties.

Turi būti garbė 42 LSS. 
kuopai už tokį naudingą su
rengimą ir reikia tarti ačiū' 
drg. P. Grigaičiui už atsilan 
kymą.

Buvo ir pamarginimų 
(deklamacijų ir “spyčių”). 
Geriausia savo užduotį atli
ko Stankienė.

DVI NAUJOS SOCIJA
LISTŲ KUOPOS.

So. Manchester, Conn. 14 
d. gruodžio pas mus kalbėjo 
J. Neviackas. Kalba buvo 
pasekminga. Žmonių susi
rinko gana mažai, nes tik a- 
pie 70. Pasekmingumas ta
me, jog susitvėrė LSS. kuo
pa iš 8 narių. Prisirašė dvi 
merginos ir dvi moterįs.

Tikimės, kad kuopa augs. 
Nesibijokit kvailų šnekų, ra- 
šykitės prie kuopos.

Onutė.* * *
Paųuonock, Conn., kaip 

)raneša J. Stalioraitis, susi
tvėrė LSS. kuopa iš 12 narių. 
Agitacijai pradžią davė 
‘Laisvės” paraginimas.

Tegyvuoja kuopa.
(

Kitas.

Areštavo lietuvaitę ir 
bosą.

Brockton, Mass. Pas mus 
randasi daug mažų dirbtu
vėlių, taip vadinamų “blaki
niu”, kur iš skūros išdirba 
visokius šmotukus dėl čeve
rykų. Tose dirbtuvėlėse 
dirba daugiausia lietuviai ir 
lietuvaitės, neseniai pribuvę 
iš Lietuvos.

Noriu čia pranešti, kaip 
su tomis lietuvaitėmis apsi
eina. Štai, 11 d. gruodžio li
kosi areštuota J. Šimkiūtė 
su tulu švedu už nemorališ- 
ką elgimąsi. Mat, tasai šve
das turi dirbtuvėlę, kur dir
ba Šimkjūtė ir daugelis kitų 
lietuvaičių. Paties kompa- 
no dukterįs, taip-pat ten dir
bančios, patėmijo, jog jų tė
vas nežmoniškai elgiasi su 
merginoms, tvirkindamas 
■jas.
/ Dukterįs pašaukė policiją 
ir tėvą su Šimkiūtė areštavo. 
Už merginą padėta kaucija 
$300.00, o už vyrą $400.00.

Girdėtis, jog ir kitur taip 
elgiasi. Merginos, turėkit 
sarmatą. Rožytė.

WORCESTERIO NAU
JIENOS.

Svetaines reikalai.
Visur žmonės bruzda sta

tyti svetaines, tik worceste- 
•iečiai su tuo dalyku atsili

ko. Daug jau kartų suma
nymas buvo pakeltas ir daug 
cartų nupuolęs.

Bet dabar išsirodo, jog 
svetainę turėsime. Nes ten, 
kur buvo visų šventų nepri- 
gulminga bažnyčia — labai 
smarkiai taisoma svetainė. 
Vieta graži ir namas dailus. 
Tai ir lietuviams nereikės 
daužytis po visus kampus.

Sakoma, jog ant naujų 
metų bus jau įrengta.* * *
Socijalistų kuopos metinis 

susirinkimas.
Kuopa paskyrė 5 dol. 

“Rankpelnio” išplatinimui 
ir už tuos pinigus nutarė 
parsitraukti pavienių nume
riu ir išdalinti juos veltui.

Beto, dar aukų “Rankp.” 
surinkta $1.60.

P. Svotelis ragino daugiau 
padirbėti dėl rajono, kuris 
tuomet galėtų daug smar
kesnę agitaciją varyti.

Nutarta per naujus metus 
parengti vakarą dėl kuopos 
draugų.

Jersey City, N. J.
14 d. gruodžio Draugija 

Šv. Jono Krikštytoj aus, kuri 
turi nemažai narių, pafenge 
paskaitas.

Buvo kviesta vietinis ku
nigas J. Raštutis ir L. O. Š. 
D. pirmininkas S. Jankus ir 
J. Jukelis. Publikos buvo 
gana daug. Už tai ačiū vie
tiniam klebonui, kad paagi
tavo.

Kalbėtojai visi neatsilan
kė. Atvyko tik J. Jukelis, 
kuris skaitė paskaitą apie 
kares. Paskaita buvo gera, 
viską teisingai ir vaizdžiai 
nurodė.

Po paskaitai buvo diskusi
jos. Paskui vėl J. J. kalbėjo 
apie darbininkų gyvenimą ir 
skurdą šioj gadynėj, primin
damas apie bedarbes. Kvie
tė kovot, rašytis į LSS. ir 
skaityt “Keleivį”, “Laisvę” 
ir “Kovą”.

Tūlas Jasaitis, eidamas 
per duris, pradėjo murmėt. 
Kalbėtojas užvežė ir kuni
gams.

Strolia su savo motere su
dainavo keletą trumpų tau
tiškų dainelių, kas publikai 
labai patiko.

D. Kilka prašė jaunimą 
mokinties deklamuoti ir loš
ti. Publika ramiai užsilai-

Patartina draugijoms tan
kiau surengti tokius vaka
rus, o ypač vietiniai socija
listų kuopai, kuri lygir ap
mirus.

New York o Studentas.

Streikas pas tautietį.
Rochester, N. Y. Pas mūs 

tautietį Norkevyčių dirba 
105 darbininkai (kriaučių 
šapoje). Jisai sumanė nu
kirsti darbininkams p raišu s, 
Katrie daugiau uždirbdavo, 
tiems numušė iki 2 dol., o ki
tiems po Idol. Pas Norkevy
čių didesnė pusė darbininkų 
gaudavo po 8-9 dol. į savai
tę. Nekurtos merginos ir 
to dar negaudavo.

Darbininkai, pamatę toki 
N. pasielgimą, nutarė strei
kuoti. Jie laikosi tvirtai ir 
kiti kriaučiai jiems prijau-

Bosas perka sau automo
bilius, o į darbininkų reika
lus nenori atsižvelgti.

J. Mankus.

Zanavykas.

Detroit, Mich.
7 d. gruodžio turėjo atsi

būti diskusijos tarpe socija
listų ir IWW., bet iš šios, pa
starosios pusės, niekas ne
stojo. Tada drg. D. Kaspar- 
ka laikė prakalbą. Pirmiau
sia kalbėjo apie socijalizmą, 
o paskui apie IWW. ir A. F. 
of L.

Skaitė IWW. konstituciją, 
n u r o d i nė d amas kl ai d i n gu s 
punktus.

Pertraukose buvo dekla
macijos, kurios gerai pavy" 
ko dviems sesutėms Gut- 
mantaitėms, L. Dovydaičiui 
ir A. Varnui.

Detroito Reporteris.

Išteisintas.
Laisvės Vaikas rašo iš 

Montello, Mass.:
“Areštuotasis J. B—da, a- 

pie kurį buvo rašyta “Lais
vėje”, pasirodė nekaltu. Jam 
buvo užmetama, jog išžagi
nęs 5 metų mergaitę. Teis
mas jį išteisino.

Pasirodė, jog jis buvo a- 
reštuotas iš keršto”.

Žvėriškas kataliko pasi
elgimai

Stoughton, Mass. 16 d. 
gruodžio, apie 10 vai. vakare 
užėjo į tūlą belinę tūlas fa
natikas. Neužilgio atėjo jo 
moteris prašyti, kad jis eitų 
namo. Tas žmogutis su vi
su smarkumu šoko prie jos 
ir kirto moteriai per veidą. 
Paskui, gerai papurtęs,tren
kė per duris ir dar sudavė 
per sprandą.

Moteris buvo nėščia ir ant 
rytojaus pagimdė negyvą 
vaiką.

New Kensington, Pa.
11 d. gruodžio sustreikavo 

gatvekarių motormanai ir 
konduktoriai. Ant karų va
žinėja skobai, kuriuos sau
goja detektyvai. Karai 
vaikščioja dyki, daugiausia, 
kad 2 ar 3 žmonės važiuoja.

Streikieriai vežioja žmo
nes automobiliais, kurie ir 
atlieka karų darbą.

i J. A—n is.

Gilbertville, Mass.
Išleidome į Worcesterio li- 

gonbutį ant operacijos mū
sų mylimą, lietuvį Augustą 
Sadauską. Pirm 10 metų ji
sai buvo patrukęs prie kokio 
tai darbo fabrike. Dabar 
vėl pajuto didelį skausmą.

Šeimyna su ašaromis išly
dėjo ligonį. Linkime jam 
kantrybės ir pasveikimo.

Kaimynas.

Lewiston, Me.
Mūsų mieste lietuviai per-

Geras Draugas

Trįs plotkos už pusę dolerio!
Rochester, N. Y. Jau pra

sidėjo prieškalėdinė rugia
pjūtė. Mūsų vargonininkas,

E. Chicago, Ind.
30 d..lapk. Lietuvių Ame

rikos Ukėsų kliubas turėjo 
prakalbas. Kalbėtojas bu
vo M. Strikulis iš Valparai
so. Jisai ragino pastot pilie
čiais, agituot už-darbininkų 
partiją ir neparduot. savo 
balsų už stiklą alaus. Ragi
no skaityt laikraščius ir 
knygas ir leist vaikus į geras 
mokyklas. Iš klebonijų pa- 
pavyzdžio nereikia imti,

Grikšto kazokas.
Cicero, III. Grd. 13 d. at

sibuvo prakalbos IWW., kur 
kalbėjo Grikštas ir rodė pa
veikslus.

Pradėjo ignoruoti visas 
draugijas ir partijas, saky
damas, kad tik IWW. išliuo- 
suos žmones iš vergijos.

Kilo klausimas iš publikos 
ir tapo neišrištas. Taigi Se- 
derevičius iššaukė jį ant de
batų (Nebuvo ir nėra reika- 
o debatuoti su tokiais po

nais. Red.)
Tolesniai pradėjo šmeižti 

socijalistus daugiau, negu 
kapitalistus.
sapnininkais, politikieriais 
r tt. Girdi,

“Keleivio” agentūra parda
vinėja rąžančius ir kryžius. 
(Jokių rąžančių “Laisvė” 
nepardavinėja. Red.).

Socijalistai neremia strei
kų, socijalistų miesto majo
ras užtraukė miliciją, soči ja
ustai užsipuolė ant Basana- 
čiaus ir tt. Abelnai, zauni
jo, kiek tik galėjo.

Ant galo liepė pakelti 
rankas, ar patiko jo paveiks
lai. Pakėlė ar penki. Tuo
met iš džiaugsmo pašoko. ..

Karščiavimasis to žmogiu
ko nežmoniškas. Supranta
ma, jokių faktų tasai ponas 
neturi, kad socijalistai strei
kų neremia. Kas daugiau
sia remia streikierius, jeigu 
ne socijalistai?

Kur ir kada atsitiko, kad 
socijalistų majoras būtų už- 
kvietęs miliciją ant streikie- 
riu? Niekur!

Panašus agitatoriai neat
neša jokios naudos darbo 
žmonėms, tik suteikia gerą 
kapitalistams. Tai demora
lizacija ir dezorganizacija 
Socialist Partijos ir IWW. 
unijos.

Panašus šmeižimas ir pla
tinimas neapykantos tai ka
pitalistų principas ir jie iš to 
džiaugiasi.

Man dar neteko girdėti, 
kad socijalistas taip šmeižtu 
IWW.

Ciceronietis.

Detroit, Mich. Pranešu 
visiems “Laįsvės” skaityto
jams, kad nei vienas neva
žiuotų čia darbo j ieškot, nes 
čia tūkstančiai bedarbių y- 
ra. Beveik iš visų automo
bilių išdirbysčių atleidžia 
darbininkus. Taip, jog lau
kiama didžiausios bedarbės.

Reporteris.

Nashua, N. H. Buvo ra
šyta “Laisvėje”, kad darbai 
eina gerai. Tai didelė klai
da. Pas mus šiuomi tarpu 
darbai visai menkai eina.

Gruodžio 8 d. viena iš di
desniųjų kompanijų atleido 
300 žmonių. R. Mizara.

s
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Išvadino juos

“Laisvės” ir

Darbai
Athol, Mass. Darbai silp

nai eina. Diamond Match 
Co. paleido daug darbinin
kų. Case Co. taip-pat dau
gelį atleidžia. Kitos dirbtu
vės neima naujų darbininkų.

Orangc, Mass. Darbai 
silpnai eina. Dirba tik po 8 
valandas. J. Kavlaičia.

Sagamore, Pa. Darbai 
čionais eina pusėtinai. Iš ki
tur pribuvusiam darbas ga
lima gauti. Ale reikia turėti 
10 dol. Dar pereitą mėnesį 
užteko 2 dol. ir 50 c. Kurie 
nenorėjo p risi rašyt prie uni
jos, tai darbo neteko. Čia 
visi dirba angliakasyklose. 
Kaip girdėt, tai apielinkėse 
streikuoja, bet pas mus 
streiko nebuvo.

“Laisvės” skaitytojas.

New Kensington, Pa. Dar
bai pas mus labai sumažėjo, 
bedarbių daugybės ir neži
nia, kada pradės gauti dirbt.

Vienas lietuvis užsidėjo 
čeverykų krautuvę. Gro- 
sernes jau dvi turime, viena 
priguli kooperacijai, kuriai 
gana puikiai sekasi.

S. M. užsidėjo barzdasku
čių šapą, L.B. saldainių ir ci- 
garetų krautuvę.

Rochester, N. Y.
Gruodžio 14 d. LSS. 7 kp. 

parengė vakarą, paminėji
mui A. Bebelio mirties. A. 
K. Baltrūnas kalbėjo apie A. 
Bebelio gyvenimą ir jo nuo
pelnus. Ant pagrindų buvo 
gražiai, vėliava papuoštas 
A. Bebelio paveikslas. K. J. 
Vaivoda kalbėjo temoje: 
“Iš politikos lauko”. Taip-

T

Puriton, Pa. Apie šitą a- 
pielinkę darbų kitokių nėra, 
kaip tik anglių kasyklos. 
Dabar darbai eina gerai ir 
dirbame pilną laiką. Dar
bininkai taip-pat nesnau
džia. Neseniai buvo atva
žiavęs organizatorius ir ra
gino visus prigulėti prie li
nijos. Jeigu kas neprigulė
siąs — tas negausiąs darbo. 
Darbininkai streikuoja dėl 
vieno arba dėl dviejų, kurie 
nepriguli prie unijos.

' Jaunas darbininkas.

Lewiston, Me. Pas mus 
darbai vėl pradėjo eiti vidu
tiniškai. Iš kitur pribuvu
siam nesunku darbas gauti.

Sioux City, la. Su darbais 
vis blogiau einasi. Miesto 
gatvėmis vaikščioja daug 
bedarbių. Ties fabrikų var
tai minios bedarbių mal
dauja darbo. M. L—is.

Redakcijos atsakymai.
S. ženotam. — Korespon

dencija dar silpnai parašyta. 
Netilps.

Vitkauskui (Worcestery). 
Jūsų nusiskundimas be pa
mato. Korespondentui už
siūkime.

S. Britvai. Netilps.
Korespondentui iš Harris

burg. Netilps, nes rašote a- 
luvėliu. Beto, nėra nei jūsų 
pavardės. Kad fanatikai 
laidokauja ir neturi gėdos— 
seniai žinoma. Patariame 
rašyti trumpiau, nes taip il
gos korespondencijos nuvar
gina redakciją.

t

PIRMUTINIS LIETUVIŠKAS

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

Patariame visiems “Laisvės” skai
tytojams kreipties pas savuosius, pri- 
siunčiant savo augŠtumą, storumą ir 
rankovių inierą šiuo adresu:

RUBBBK 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 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, gali parodyti visokias što
kas be jokių prietaisų. Ir taipgi ati
dengia visas paslaptis visų kazirninkų 
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.

Laivakortes atpigo iš Lietuvos!
Ant laivŲ, kur viskas švaru, kur mandagiai apsieinama, kur getas 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 Boston ę..................
Iš Liepojaus (Libavos) į Bostoną...........................

, ---------- Kreipkitės laišku ar ypatiškai

$29.50
.27.00

„32.50
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Parsiduoda Forničiai.
Puikiausi forničiai parsiduoda labai 

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

LAISVE

DIDELIS KONCERTAS LOŠĖJAMSVIETINES ŽINIOS
Daro-

Iš
$44.59

Iš

Iš
$37.10

$37.10
$36.75

Naujos Mados
GRAMAFONAj 

$20 vertės mašiną atiduoda tik už $17

Komitetas. (4)

18 d. grd. Brightone atsi
buvo iliustruota prelekcija, 
kurią surengė N. American 
Civic League. Kalbėjo tūlas 
St. Vitaitis, kuris taip barš
kėjo, kad nieko nebuvo gali
ma suprast. Trumpai per
bėgęs Amerikos istoriją, ji
sai pasiryžo užpipirinti atei
viams, dėlko, girdi, jie nenu
silenkia prieš anglus. Atei
viai, mat, pagal to pono nuo
monę, tik išnaudoja šią šalį. 
Prabūna kelis metus, susi- 
krauja kelis šimtus ir va
žiuoja atgal.

Turbūt, p. Vitaitis nežino, 
kiek daug prisidėjo ateiviai 
prie pakėlimo šioj šaly dva
sinės ir medeginės gerovės! 
Ateiviai dirba sunkiausius 
darbus ir gauna mažiausias 
algas. Tai reiškia, kad jie ir 
taip perdaug kantrus. O tas 
ponas, kuris pakvietė p. Vi- 
taitį, veikiausia savo ranko
mis dar nei cento neuždirbo.

Barškėtojas Vitaitis, ma
tomai, skaito kovotojais ir 
Bostono airišus! Ar tai 
kvailystė, ar tai pasamdyto 
žmogaus barškėjimas?

Gamtos Vaikas.

Brooklyne Didelis Balius 
ir Koncertas.

Parengia Lietuvių Socijalistų Są
jungos 20 kuopa. Atsibus Naujų Me
tų Dienoje, 1 d. Sausio (January), 
1914 m., svetainėje W. M. SHEDLOW 
(Columbia Hall), 736 — 3-rd avė., 
kampas 24 st., So. Brooklyn, N. Y.

Šokiai prasidės 3 vai. po pietų. 
Programas 7 vai.

Įžanga ypatai 25c.
Nuoširdžiai kviečia visus

KOMITETAS.

Chicagiečių Atydai!
Metinis balius su programų, pa

rengtas Chicagos Lietuvių Draugijos 
Savitarpinės Pašelpos, atsibus Kalė
dų vakare, 25 gruodžio (Dec.), 1913 
metų, Atlas svetainėj 1436 Emma st.,, 
arti Milwaukee avė. Svetainė bus at
dara nuo 3 vai. po pietų, programas 
prasidės 4:30 vai. po pietų.

Įžanga porai 25c.
Tai bus puikiausis vakaras su dai

nomis ir įvairiais pamarginimais.
Kviečia KOMITETAS.

Rengia “BIRUTE’S KANKLIŲ CHORAS” koncertą Subatoje
C* lv* TA 1A19 LIETUVIU LABDARYSTfiS DR-JOS SALgj27 Gruodžio—Dec., 1913 dahlgren hall

Pradžia 7:30 vai. vakare Kampas E Ir Silver Streets, So. Boston.
Apart gražių dainŲ, ant šio koncerto bus garsiausia biznierius Amerikoj, Džian 
Bamba, kuris laikys savo spyčių, taipgi poris Juras Ridzikas ir kiti. Po koncer
to bus linksmi ŠOKIAI. Visur širdingai kviečia B. K. CII. KOMITETAS.

Jau išėjo antra laida tragedijos

“ KERŠTINGA MEILE ”
Veikalas labai žingeidus 

ir lengvai perstatomas.
Kaina 10 c.

Pasinaudokite progai
Parsiduoda vyriškų ir moteriškų 

aprėdalų krautuvė, 
f Dry Goods Stfcre.)

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

So. Boston, Mass.

Ura! Kalėdų prezentai!
Kas norit papirkti savo draugams 

Kalėdų dovaną, tai ateikit į mano 
krautuvę, kurioj rasit visokių auksi
nių ir paauksuotų 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.

Muzikos Mokykla.
Panedėliais, seredomis ir pėtnyčio- 

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

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

Spėkų paroda Labdarys
tės Draugijoj pasibaigė.Rin- 
kimuose viršininkų veik 300 
narių dalyvavo. So. Bosto
no socijalistai, tautininkai ir 
kunigai stojo ant kovos lau
ko. Todėl tat rinkimai vir
šininkų turėjo nepaprastą 
svarbą.

Pirmininku išrinktas žmo
gus pirmeiviškų pažiūrų J. 
Tuinila, kuris gavo 149 bal
sus, prieš socijalistą Bardze- 
vičių, kuris gavo 132 balsu, 
katalikų kandidatas gavo 4 
balsus. Tikėsime, jog nau
jas pirmininkas drūčiau lai
kys savo rankose draugijos 
vairą ir žiūrės draugijos 
garbės.
Šitie rinkimai porodė, jog 
siaurai protaujanti tautinin
kų dalis (iš Yurgeliūno Co.) 
visuomet greičiau sutinka 
paremti nemokėlį klerikalą, 
negu prasilavinusį socijalis
tą. Draugui J. Bekampiui, 
kuris ėjo ant sekretoriaus, 
tik 10 balsų tetrūko, kad su
mušus kuniginį visišką ne
mokėlį, vienok remiamą tau
tos šulais. Panašus rinkimas 
parodo, kad Yurgeliuno Co. 
neturi jokio politiško apro- 
kavimo, neturi mažiausio 
noro eiti kompromisan su 
kairiais ir visiškai palinkusi 
dešinėn pusėn.

Šiuose rinkimuose prieš 
socijalistų sriovę ėjo dvi 
sriovės — tautiška ir kunigi
nė. Apie kuniginę sriovę 
męs esame kuoblogiausios 
nuomonės. Daugumai iš jų 
paliepimus duoda Tamošius 
ir draugijos vardo ir veiklu
mo kelime jie nieko nereiš
kia.

Ateitis parodys, kaip nau
ji L. D. viršininkai rūpinsis 
apšvietos dalykais.

Laisvietis.

Stoughtoniečiai temykit!
Stoughtono Susivienijusios Lietu

vių Draugystės rengia Teatrą, Dainas 
ir Balių Pėtnyčioj, 26 d. gruodžio 
(Dec.), 1913 m. Miesto Svetainėje— 
Town Hall, 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 
“Laisvės” 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.

Važiuokite į Lietuvą
WHITE STAR LINIJA

Tiesiog iš Bostono už pigiausią kuiną 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. Del 
platesnių žinių kreipkitės j šias agentū
ras: ' j
Kompanijos Offisas, 84 State St., Boston 
G.Bartaszius, 261 Broadway, So.Boston 
Polish Industrial Ass’n, 31 Cross St.
P. Bartkeviez, 877 Cambridge St.,

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

Senasis Bostono majoras 
Fizgerald nebus daugiau 
majoru. Jisai visai atsisakė 
nuo kandidatūros.

Jojo draugai labai apgai- 
estauja pasitrauknsio nuo 
kandidatūros majoro.

“Birutės Kanklių Choras” 
ant 27 d. gruodžio Lietuvių 
svetainėje rengia puikų kon
certą. Geistina būtų, kad 
kuodai!giausia žmonių atsi
lankytų ant to puikaus kon
certo.

E. Abott ir R. Hatchins 
suareštuoti už nelegališkas 
operacijas, 
dviems jaunoms merginoms, 
kurios gyveno po N10 
Blackwood st.

Merginos nugabentos li- 
gonbutin.

Visi važiuokite į Stough to
ną ant teatro, kuris atsibus 
pėtnyčioje, 26 d. gruodžio 
(Dec.), 1913 m. Town Hall 
svetainėje. Visas pelnas nuo 
*<‘at**n skinamas įkūrimui 

J ;iško namo.

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.

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 užsirašyti 
“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.

MAGU:
SILENT?

N nu ji Lietuviška

KRAUTUVE
Užlaikome, parduo

dame ir pataisome tre- 
riausiaSlU V AMAS 
MAŠINAS, puikiau- 
Biuo Gramofonus ir ki
tokius muzikališkun 
instrumentus. Vai
kams kcričiukuB, Bai- 
sikclius, visokius laik

rodžius ir tam panašius daiktus. Duodamo 
lekcijas ant visu rnuzikališku instrumentu.

A. RAULUKA1T1S ir J. GIRDVAINIS 
Lietuviai savininkai

«O. BOSTON CYd.U CO.
310 Broadway, So. Boston, Mass.

Kada tu gimei?

Geresnes progos jau 
nebus!

Geresnes 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 
pasažieTis galės važiuoti, kada tik jis 
norės.

Čia paduodu laivakorčių kainas: 
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 .......................... $56.39

Iš Tilžės per Bremą 6 paros
didmariu ......................

Toliau gyvenanti klauskite laiva
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.,

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
pu z

$54.19

r '!
New York.

Aš užlaikau Columbios gramafonua su lietuviš
komis (luinomis, 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 gramafonų, tai tuojaus 
rašykit pas mane, o aš jums pristatysiu greitu 
laiku už pigiausia kaina. Jeigu nori mano katalio- 
go, tai atsiuskit štampu už 2c., aš nusiusiu jumis 
dideli puiku katalogu, kuriame rasit visokiu ma
šinų su trubomis ir be trubu.

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

Kreipkitės Šiuo adresu:

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

PAIN-EXPEIIER' 
Žmogus jei kankinamas skausmais yra 
be pagalbos kaipo akrulas sudaužytas 
ant skalu. Ar kenčialo skausmus Iloma- 
tizmo, Neuralgijos, Užsišaldymo ir t. t. 
tada pamėginkite porą sykiu sutepti su 

PAIN EX P EL ER I U, 
PASOVENCZIAI3 NAMINIAIS VAISTAIS.

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

Oeniį/klt tint mil iflitkcrlo — geiiklo

WILLIAM F. J. HOWARD
Lietuvišl-a pavardė buvo 

Vincas P. J. Kavaliauskas

315 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

skausmu* ua
F. Ad. Richter & Co.

21G PEARL ST., NEW YORK.

Teinikil antAnkero
t>‘' \ ženklo apsaugo)mo

1 elephone So. Boston 605

LIETUVIŠKAS

Advokatas

• V
■v

Prisiųsk savo adresu ir kokiam 
mėnesį tu esi gimęs ir 10c. del prisun- 
timo, o gausi knygelę, kuri pasakys 
tavo visą gyvenimų, kokis tavo talen
tas, kuom ir kada turi užsiimti, su 
kokia ypata apsivesti; kaip auginti 
kūdikius pagal jų mėnesio planeta. 
Planetos daigte dėl vyrų ir moterų, 

adresuok:
A. ZVINGILAS

P.O. Box 3232 Boston,Mass.

lAkušerkalPabaigusi kur«ų Womans Medical
College, Baltimore, Md. §

Pasekmingai atlieka savo darbą prio S 
gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir W 
pagelbą invairioso moterų ligose.

2)
e)
s
| F. Stropiene/,,'-’^^.1.;.!S

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

1ų, 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 gėrynių žemiau kainos, kad tik pritraukti kostumerį, o paskui paim
ti brangiau už kitus gerymus.

GERA RŪŠIS GĖRYMŲ UŽ ŽEMAS KAINAS!
Visi Naujosios Anglijos mūs kosturneriai 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 DcRtinC, kvorta$1.00 
K y. Taylor
G. O. Blake 
Hunter Rugiu 
Kentucky Bourbon 
Golden xxxx Riitfiu 
Old Darling 
Duffy’s Mailt
Penn Haven, Užpečėtytose bon., 
Roxbury Rugiu 
Penwick Rugiu 
Green River 
Rusiška Monopolka 57 grad. 
Allash Kummel (Rusijos) 
Berliner Kummel (Vokietijos)
Getride Kummel geriausios rūšies, b. 
Rusiška Vlšniuvka 
Rusiška Malinovka 
Višniakas smiltinoj bonkoj 
Malinovka smiltinoj bonkoj 
Višniakas paauksuotoj bonkoj 
Nalivka paauksuotoj bonkoj 
Pommcranzen Orange C rdial 
Creme DeMenth dailioj bonkoj 
Creme De Rose dailioj Ixmkoj 
Anistowka dailioj bonkoj 
Holland)jos Džine 
Genevos Džinė 
Booth's Old Tom (Anglijos) 
Booth’s High & Dry 
Borovicska (Ungarijos) 
Lowndes Jamaica Rum 
New England Rum 
Žytniowka
Kalifornijos Brendis 50c 65c 75c ir $1.00 už kvorta; $2.00. $2.5) ir $3.00 už gorčių. 
Bourbon arba Rugiu Degtinė $1.50, $1.75, $2.00, $2.50, $3.0o. 3,50, $4.00 ir $5.(<) už gorčių, 
lifornijos Vynas, Port, Sherry, Angelica ir Muscatel 25c už kvorta, SUKI už gorčių

Tik ką męs apteikėme iš Vokietijos gra/.lausį rinkinį KALENDORIŲ ateinantiems me
tams, kuriuos duosime kiekviena)) mus kostumeriui. Pasiskubinkite, nes gali nellkt.

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

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

lx>nka 
kvorta 
kvorta 
kvorta 
bonka 

kv. 
kv. 
kv. 
kv. 

bonka 
bonka 
bonka

.69 
.79 
.89 
.60
.75 
.65 
.75 
.75

bonka 
bonka 
bonka 
bon k a 
bonka 
bonka 
bon k a

bonka 
bonka 
Ixmka 
bonka 
bonka 
l>onka 
l x>nka 
bonka 
bonka 
bonka

.85 
1.00 
.75 

1.25 
1.25 
l'.OO 
1.00 
1.00
.75 
.75 
.85 
.85 
.75

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

1.25 
.85 
.50 

L 00

Hennessy *** Francuzu Brendo lx>nka$l.50 
Marteli *** 
A. Gallivet & Filis 
J. & P. Leroy*** 
Jules Mulet & Co *** 
Marrett & Co *** 
Golden Gate Brandy 
Black & White Scotch 
Alex Ferguson & Co., Scotch 
McDonalds Scotch 
E. & J. Roach Irish 
Canadian Club (Walker’s
Apricot Brendė geresnės rūšies bonka 
Apricot Brands, kordialas bonka
Gruftiu Brendė bonka
Slyvų Brendė ” lx>naa
Kachetiner raudonas Rusiškas Vynas 
K aehetiner baltas Rusiškas Vynas b.

“ bonk. 1.00 
“ lx>nk. 1.00 

Ispaniškas 1.00 
bonka 
bonka 
bonka 
bonka 
Ixmka 
ixmka 
bonka 
lx>nka 
Įninka 
bonka 
bonka
bonka .50 

Ixmka .75
Kentucky 

Ka-

bonka 
bonka 
bonka 
bonka 
bonka 
bonka 
bonka 
bonka 
bonka 
bonka 
bonka

Cachor
Cerkownoje
Don Carlos Sherry
Geralda Sherry
Nieport Ixmdono Doku Port
Spanish Malaga
Taragona Port (Ispaniškas) 
Duff Gordon Sherry 
Spanish Port or Sherry 
Ryčiu Vynas
Ryčiu Vynas geresnės rūšies
Malaga Vynas
Grape Wine
Aviečių Vynas
Aprikotu Vynas
Kordialai Meškos bonkose

1.50 
1.50 
1.25 
1.00 
.75 
.75

1.16 
1.00 
.85

1.00 
1.05 
1.00 
.76 
.75 
.75

1.00 
1.00

1.00 
1.00 
1.00 

.75 
.75 
.75 
.50 
.75 
.50 
.50 
.50

IMPORTUOTOJAI IR DAUGU
MOJE LIKIERIŲ PARDAVĖJAI

BOSTON, MASS.
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Ignotas Stankus
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa

o

Serganti netrotykit laiko ir pinigų,bet tiesiog 
kreipkitės ypatiškai arba laišku prie daktaro 
Stankaus, o apturėsite tikrą ir teisingą gydy
mą. Atmink skaitytojau, jog Dr. Stankus yra 
baigęs didesnį daktarišką mokslą, kaip tai: po 
užbaigimui medicinos mokslo GARSIAME 
S TEITA VIŠKAME UNIVERSITETE, važia- 
vo mokintis j POST GRADUATE MEDICI
NOS MOKYKLĄ, katra yra didžiausia ir jau 
paskutinė didžiųjų daktarų mokykla visame 
pasaulyj. Čionai specijališkai mokinosi daryt, 
visokias operacijas ir gydyti pavojingas ligas. 
Taipgi buvo miestavu daktaru kur praktika- 
vojo pohošpitalių dispenseres dienomis ir na
ktimis. Dabar keli metai kaip Dr. Stankus 
įrengė savo locną gydyklą SANATORIJĄ 
mieste Philadelphijos dėl gydymo visokių li
gų. Atvažiuojanti iš toliaus gali pasilikti tie
siog jo SANATORIJOJE dėl gydymo.

1ST GYDO LIGAS
Nuo skaudėjimo strėnų,sąnarių rankų ir ko

jų, skaudėjimo paširdžių, pečių ir kaulų, reu
matizmo. Nuo visokių kraujo ligų, užkrečia. 
mi| ir slaptų lytiškų ligų. Augimo spuogų ant 
veido ir kūno, užkietėjimą ir nedirbimą vidų, i 
rių, niežėjimą skuros, dedervinių, slinkimą i 
plaukų, skaudėjimo galvos. Visokias širdies, • 
inkstų, plaučių ir kepenų ligas, neuralgijos, 
negalėjimo miegoti ir išgąsčio, nuo slogų, per- • 
šalimo, kosulio sunkaus kvėpavimo, negalė
jimo valgyti ir abelną nusilpnėjimą. Visokias , 
moterų ligas: nercguliariŠkas mėnesines,skau- ; 
dėjimą strėnų ir paširdžių. Visokias vyriškas ! 
ligas, paslaptingas ir įgautas per išdykumą. 
Gydo ligas su liekarstomis kokios tiktai yra J 
ant svieto. Ligas, kurias negalima išgydyti su | 
liekars mis ir po reikalavimui pačių paeijen- I 
tų—daro visokias operacijas. Turi savo loc« < 
nas, naujausio budo elektriškas mašinas dėl < 
gydymo ir egzaminavimo, su pagelba kurių ■ 
galima permatyti visą žmogaus kūną.

Turi šimtus padėkavonių už išgydymą nuo j 
visokių ligų. Gyduoles siunčia toliau į kitus , 
miestus ir miestelius Amerikoje, Kanadoje, | 
Anglijoje ir į kitas šalis. Visuomet kreipki- | 
tęs ypatiškai arba laišku ant tikro adreso taip: < 

Dr. Ignotas Stankus ;
Broad St., Philadelphia, Pa. '

Tu Esi Geriausias Prietelis!
Tai žodžiai pačią žmonią išgydytą nuo 

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

Garbingas Daktare! Jąsą būdas gy
dymo ir liekarstos labai geros, kad ma
no moteris net per tris menesius sirgęs 
ant vidurią skaudėjimo, po krutino, gal
vos, didžio nusilpnėjimo ant sveikatos 
ir balt ją tekėjimo, kurios ikšiol nū kas 
nepalaiko išgydyti, o kaip Jūsų prisiąs- 
tas liokarstas suvartojo, tad tapo visai 
sveika ir daugiau liga neatsinaujina. 
Už tokį tikrą mokslišką ir pasekmingą 
gydymą visiems Tainistą vardą ap
skelbiu. Tu esi goriausias prietelis.

Pasiliekamo dėkingi.
Klemensus ir Ona Stefonavičiai, 
1113 Brynniower, Scranton, Fa.

Rjchter’Q

. EXPEUER”
Drill i muskulai neatneša mindos, 
jei Jus Romaiizmas kankina, , Su

PAIN EXPELER1U
jei drūčiai suberšl i ai ni>š J uin f no j

7

1 del. pas

Aptiekorius ir Sav.’ninkas

SO. BOSTON. JV1A.SS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

ųjų rašyto] 
. »ių v-sų pi 
s •. jmončs, b

TEISINGIAUSIA < T^rTllT,I7’ A 
IR GERIAUSIA APS Į H K A 

lietuviška Hl AJUIYn
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 rcikalivit per laiš
kus, o aš prisiusią per expresą.K. SIDLAUSKASV
226 Broadway, kamp. c st.

I idmindo 
tų knygą,

Steponą 
uri priv 

.ame lie
me name. Step 
ku-ie duoda mums pr ožių gry 
iniausias ‘ikslns jau nebevii-n ž 
ir gaivinimas, tvėrimas pačios d,.

Tąjį dailų poez'jos ir prozos r;i

rii 
turo:- s.i 
a 1 tos, vs

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

Šio laikraščio, ir visuose kituose knygynuose ir krautuvėse. Reikalaukit 
visur. Reikalaujame agentų kiekvienoje lietui 
Uždarbis geras. Klauskite apie

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. Musų 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 Tuinila ^22 Washington St. J.r.Iinnud, nOsro>, massi
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DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA-OLSELISNuo naujų (1914) metų išeis
“VEIDRODIS” 

mėnesinis illiustruotas žurnalas, pa
švęstas teatro ir scenos reikalams.

Kaina metams:
Amerikoje .. ........................ $2.00
Užsienyje.............................. $3.00
Pavienis num........................ 20c.
Užsisakant prenumeratą, arba su 

kitais reikalais adresuoki!:
“VEIDRODIS”

1671 Milwaukee avė., Chicago, Ill.

Nauji Laiškai

kurias padarė

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

Rašykit lietuviška šiuo adresu:

Kaij) nieks n e įstengė, tai Ph. M. Kliniko Mokslas išgydė trumpam laike! 
Malonus Tamlsta! Kad išgydet kosėjimą, skropliavimą 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 pagelbės. Už jūsų teip gerą gydymą ir teisingas liekarstas siunčiu Šim
tą kai tų ačiū. Su guodono, A. (hilmanas, Box 36, Bouno Terre, Mo.

Nemažiau dėkingi: L. KĮJMAS, 55 Ellsworth St., Worcester, Mass. 
Mr. M. KOL1AGA, Box 192, Boswell, Pa.; Mr. J. TYMCZUKAS, 30(5 Conte 
St., Freeland, Pa. Toipat išgydyti nno visokių paslaptingų ligų, kurių 
jokiu bodu negalima sutalpinti.

ĮSITrDIYKiT, kad slaptybės ligų saugiai užlaikoma, visada.
PhH. M. Klinika.*, turi net kelis PROFESIONALIŠKUS DAKTARUS, kurio grelUnn 

l.i iki> patalke sergantiems pagelbėt,! todėl, kad gydo ISsyk, o nedaro ox pora meni ų n n t sergan
čių. Vyriausias Klinikos Daktaras, per Amerikos valdžią, net medaliu apdovanotas To
kiam jau tik galima tikėti.

PrivatiškoJ LA3ARAT0RIJ0J Ph. M. Kliniko, atsišaukusioms su'nlso kiekvienam 
liekarstas iš šviežių gvarantuotų medikamentų, seniausių ir naujausių išradimų, kuriuos 
tik aukščiausias mokslas išrado pagelbal žmonių.

KAD FSI NF^VFIKAS BBT nori pastoti sveikutuO* E1L.O V ralY/AO, IR LAIMINGU, tad atsilankyk,
o Jeigu toli gyveni, tad aprašyk savo Ilgį bol nesveikumus lietuviškojo kulbojo kas kenkia, 
o tikėk, kad apturėsi tlkrį pagelbį sveikatai kaip tūkstančiai, kurio jau džiaugiasi ir dėka- 
voja, nes Či .nai išgydo Ir tokius, kurių kiti negalėjo Išgydyti kaip šviežias toip iružsisonė- 
juslus ilgas nuo skaudėjimo: pečiuose, rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, gal
vos, šonu; išbėrimai spuogais nuo blogo ir nečysto kraujo, nuo saužagystės sėklos nubėgi- 
mo, nusilpnėjimo, vidurių nedirblino, užkietėjimo, slogos, greito pailsimo, nerviškumo,bai
mės, silpno Ir sumažėjusio kraujo, užsikrečiamų slaptųlytlškųligų. Širdies, kepenų, ink
stų) silpnų pi -.učių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, nuo peršalimo slogu, blogų sapnų, nemi
gęs, neturėjimo apetito, bo peilio bo pjaustymo bo aparacijos, bet su liokarstoms, kurios 
tūkstančius išgydė. Teipat moteris nuo skausmingą mėnesinių ir kitokių visokių ligų, 
kurios užpuola varginimui žmonių, VYRŲ Ir MOTERIŲ. Reikalaujant rodos ir pagelbos 
nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po šiuo adresu:

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

VALANDOS: nuo 10 iš ryto iki 4 po p. Šventadieniais nuo 10 iki 3. Utarn. ir Pėtny 
Šiomis nuo t) iki 8 vak. Reikalaukit nuo Kliniko dovanai ir skaitykit knygą „Daktaras

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 “Laisves” krautu 
ve j e

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

DUOSIM PUIKŲ KALENDPRIŲ.
Jei nori sveikų gėrimų ant Kalėdų, kurie tavo sveikavai nekenktų, tai 
ateik pas mus. ‘ ‘ 
atsiveši. Kurie negalit atsilanky 
o męs prisiysim orderius per expresą.

WILLIAM ZAKON&CO.
21-23 Cross St., K“n,K",m:?!™".!;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.




