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AMERIKA
Kruvinos Kalėdos.

Provokatoriaus šauksmas 
pražudė 76 žmones.

Calumet, Mich. Baisias 
Kalėdas turėjo šiemet strei
kuojanti Calumeto mainie- 
riai.,

Kūčios vakarą, apie 700 
streikierių, jų pačių ir ma
žų vaikučių buvo susirinkę 
pasitikti Kalėdas, pažaisti, 
atsiimti dovanėles, kurias iš 
visų šalių buvo susiu n tę 
streikierių simpatizatoriai 
dėl mažų vaikelių. Ir štai, 
kada žmonės buvo pilname 
susirinkime ir linksmai žai
dė, kokis tai judošius - pro
vokatorius suriko: “ugnis, 
ugnis! Gelbėkitės!” Negali
ma ir aprašyti, koksai sumi
šimas, kokia panika tuomet 
kilo.

Toje panikoje žuvo 5 vy
rai, 13 moterų, 21 vaikas ir 
37 mergaitės. Daug žmonių 
sužeista.

Mainierių unijos prezi
dentas tvirtina, kad judo
šius priderėjęs prie taip va
dinamos piliečių - patriotų 
sąjungos ir turėjęs tos są
jungos ženklelį. Minėta or
ganizacija — yra juodašim
tiška organizacija, kuri vi
sokiais būdais persekioja 
streikierius. Minėto judo- 
šiaus dar nesugavo.

Sunku ir apsakyti, kok
sai nuliūdimas viešpatauja 
streikierių šeimynose. Mai
nierių unijos prezidentas 
pasakė, kad jeigu kas-nors 
panašaus būtų atsitikę su pi
liečių vaikais ir moterimis, 
tuomet šie būtų įtaisę mai
nierių skerdynes.

Aukos streikieriams plau
kia gausiai. Ant prezidento 
rankų yra $30,000. Už tuos 
pinigus bus įtaisytos laido
tuvės ir šelpiamos nelaimin
gos šeimynos.

Broliai - darbininkai, ar 
jūs matote, ką tie žvėrįs da
ro su jūsų šeimynomis, su 
jūsų vaikučiais!

Visos šalies socijalistai 
sujudo.

Calumet, Mich., 27 d. grd. 
Mainierių unijos preziden
tas Moyer atsisakė priimti 
nuo patriotpalaikių piliečių 
sąjungos pinigų ant palai
dojimo aukų, žuvusiųjų ita
lų svetainėje, 24 d. gruodžio.

Tuomet piliečiai deporta
vo Moyerį iš Calumeto.

Chicago, Ill., 27 d. grd. 
W. Lanfersiek, nacionališ- 
kas sekretorius socijalistų 
partijos, išleido atsiliepimą 
į visus šios šalies socijalis- 
tus rengti milžiniškus pro
testo mitingus, užtariant 
Calumeto streikierius ir rei
kalaujant federališko tardy
mo.

Lanfersiek ir svetimkal- 
biu socijalistiškų organiza
cijų sekretoriai telegrafavo 
Wiisonui, reikalaudami fe
derališko tardymo varde mi
lijono šios šalies socijalistų.

Atitaisymas.
N103 “Laisvės”, skyriuje 

“Iš dievobaimingųjų gyveni
mo”, įdėta per neatsargumą 
redakcijos, galinti suklai
dinti skaitytojus žinia, ku
rią šiuomi atitaisome. Kūdi
kis nebuvo niekam primes
tas, tik netikusios motinos 
nuodėmingai apleistas. Mo
teriškė prie kaltės teisme 
prisipažino ir nubausta vie
niems metams kalėjimo. Re
dakcijos neturėta jokio noro 
mesti ant bet ko negeistino 
šešėlio. Kunigo Žilinsko pa
vardė buvo tenai be jokio 
reikalo paminėta.

< Nauji viršininkai Lietu
vių Socijalistų Sąjungos. 
1914 m. išrinkti šie virši

ninkai:
Pildantysis Komitetas:
J. Šukys, Brooklyn, N. Y. 

gavo balsų 793.
V. Paukšys, So. Boston, 

Mass., gavo balsų 537.
M. Michelsojienė, So. Bo

ston, Mass, gavo balsų 448.
Sąjungos Sekretorius:
J. Stasiulevičius, Phila

delphia, Pa., gavo balsų 843.
“Kovos” Redaktorius:
K. Vidikas, Philadelphia, 

Pa., gavo balsi] 738.
Literatūros Komitetas:
L. Pruseika, So. Boston, 

Mass., gavo balsų 850.
P. Grigaitis, Baltimore, 

Md., gavo balsų 818.
S. Michelsonas, So. Bos

ton, Mass., gavo balsų 485.
Rev. ir Kank. Šelp. K-to 

Pirmsėdis:
A. Žolynas, Newark, N. J., 
gavo balsų 665.

R. ir K. š. K. Sekret.:
J. Bulota, Baltimore, Md., 

gavo balsų 730.
R. ir K. Š. K. iždininkas:
J. Ramanauskas, Miners

ville, Pa., gavo balsų 810.
Bedarbe vakarinėse val

stijose.
Bedarbė vakarinėse vals

tijose vis didinasi. Socijalis
tiškų persergėjimų kapitali
stiška valdžia visai nepaiso. 
San Francisco yra tūkstan
čiai bedarbių, kurie ant gat- 
vių daro savo susirinkimus 
ir siunčia delegatus j miesto 
valdžią, kad duotų jiems 
darbo. Bedarbiai baisiai 
piktinasi, kad miesto val
džiai visai negalvoj bedar
bių vargas. Ne vienam žmo
gui dabar atsiveria akįs.

Reikalaukime federališko 
tardymo Calumeto strei

ke. .
Mainierių unijos prezi

dentas Moyer mušė telegra
mą darbo departamento se
kretoriui Wiisonui, reika
laudamas federališkos val
džios tardymo Calumeto 
streike.

Ant Moyerio gyvybės ka
pitalistiški banditai buvo 
padarę pasikėsinimą, šaudė 
iš revolverių.

Reikalaukime visi federa
liško valdžios tardymo Ca
lumeto mainierių streike!

Kalėjimą uždarė, nes ka
linių nebuvo.

Stebėtina istorija! Visur 
naujus kalėjimus stato, čia, 
Wiscassete, Me., uždaryta 
kalėjimas, nes jau visas me
tas, kaip nėra jokio kalinio.

Audros ir vėtros.
Pereitą savaitę daugely 

vietų, ypač New Jersey val
stijoj, siautė baisios audros. 
Jos atnešė milijonus dolerių 
nuostolių. Išviso S. Valsti
jose žuvo 12 žmonių.

Pešis dėl biznio.
? Washington, 29 d. grd. 
Čia gauta žinia iš Londono, 
jog Anglija su Vokietija pa
dariusios slaptą sutartį, 
idant užkenkus kur tai ne
būtų Amerikos bizniui. Kur 
tik Vokietijos ir Anglijos 
biznieriai turės savo konku
rentu amerikietį, tu o jaus 
jie draugiškai prieš jį susi
vienys. Dėlei tos priežas
ties tuodvi šalįs atsisakiu
sios dalyvauti Panamos pa
rodoje.
Schjnidto teismas baigiasi.

Schmidto teismo procedū
ra faktiškai jau pasibaigė. 
Abiem pusėm dar leista pa
daryti abelnus išvedimus. 
Šią savaitę galima laukti 
nuosprendžio.

UŽSIENIS RUSIJA LIETUVA
J. Larkin pasirengęs į 

Suv. Valstijas.
Pagarsėjęs laike Dublino 

streiko airių darbininkų va
dovas, James Larkin, * y re 
pasirengęs agitacijos tiks
lais atvykti į Suv. Valstijas. 
Jį persergėjo, jog, kartais, 
jo gali neįsileisti į šią šalį, 
nes yra anarchistuojantis 
socijalistas ir sabotažo šali
ninkas. Larkin atkirto, jog 
nieko nesibijąs ir, nepaisy
damas jokių uždraudimų, 
visviena dasigaus į Suv. Val
stijas.

Lakūnas Vedrines jau ša
lę Jeruzolimo.

Jaffa (Palestinoje). Pran
cūzų lakūnas Vedrines, ku
ris savo laiku išlėkė orlaiviu 
iš Paryžiaus ir perlėkė 
Šveicariją, Austriją, Serbiją 
ir Bulgariją, šiuomi laiku 
randasi Turkijos viešpatys
tėje, šalę Jeruzolimo. Jisai 
lekia į Egipto sostinę Kairą.

Sako Rampolla miręs ne 
naturališka mirčia.

“L.” skaitytojai jau žino 
apie mirtį vieno žymiausių 
Rymo kardinolų — Rampol- 
los. Daug šnekų ir įtarimų 
sukėlė žuvimas kardinolo te
stamento ir kitų jo popierų. 
Taip-pat pranešama, jog 
dingo ir daugiau svarbių dėl 
Vatikano dokumentų. Da
bar ateina iš Rymo 
fan d a s, kad kardinolas 
» > z

Rampolla mirė ne savo mir
timi, bet jį nužudę.

Jeigu taip ir būtų, tai nė
ra ko stebėties. Vatikano 
sienas galima būtų pilnas iš
rašyti pavardėmis nužudytų 
kardinolų. Istorija baisias 
pasakas apie tai seka. »

Perlėkė per Alpus mig
lose.

Šveicarijos orlaivininkas 
Oscar Bider laimingai per
lėkė per Alpus, nors buvo 
tirštos miglos ir jisai nega
lėjo orientuoties.

Nužudė 200 chiniškų ka
reivių.

Pekine nužudyta 200 chi
niškų kareivių su jų virši
ninkais. Nužudyta jie pa
gal paliepimą dabartinio 
Chinijos prezidento.

Graftas Japonijoj.
Japonijoj, sykiu su viso

mis kitomis kapitalizmo 
“gėrybėmis”, smarkiai pla
tinasi grafteriai tarpe val
dininku ir finansistu. v c-

Korėjos mokiniai strei
kuoja.

Seoul (Korėja). Nelai
mingojoj Korėjoj, kurią už
kariavo Japonija, net mo
kyklų vaikai apskelbė strei
ką prieš japonus - mokyto
jus.

Užmušė mokslininką.
Manila (Filipinai). Vie

tiniai puslaukiniai žmonės 
užmušė mokslininką bota- 
nistą C. B. Cabinson, kuris 
užsiėmė mokslo reikalais 
ant Amboyna salų.
Berlyno policijos viršinin

kas gavo vėjo.
Vokietijoj dar nesiliauja 

subruzdimas dėlei atsitiki
mų Alzacijoj, kur karei
viai taip bjauriai pasielgė 
su vietiniais žmonėmis. Au
dra pasipiktinimo kilo laik
raštijoj, kuomet Berlyno 
policijos viršininkas von Ja- 
gov pagyrė aficierius. “Ša
lin Jagovą!” — šaukia žmo
nės ir visų pakraipų laikraš
tija.

Mirė Danijos reakcijo- 
nierių vadas.

Kopenhagene mirė vy
riausias Danijos atžagarei
vių vadovas Estrup, 88 me
tų, kuris jau nuo 1875 metų 
buvo ministeriu ir visuomet 
ėjo prieš žmonių atstovybę, 
gindamas ko v riaus intere
sus.

Popiežius mete inderdik- 
tą ant Galatinos.

Popiežius mote interdiktą 
ant Galatinos provincijos, 
kur žmonės - katalikai pra
dėjo neklausyti ir murmėti 
prieš arcivysk-ipą. Dabar 
toje provincijoje bažnyčių 
varpai neskambins, nebus 
mišių, sakramentų ir tt.

Matomai, ir Italijoj ne
kaip popiežiaus partijai te
si seka!

Arklydės kaštuoja pus
antro milijono.

Londonas, 25 d. grd. Tur
tingiausias rusas, kuris da
bar vieši Londone, yra 
Mantašoff. Jo arklydės 
kaštuos $1,500,000.

Arkliai ir žmones! Kaip 
tankiai reikia darytie tokie 
palyginimai.

Stebuklinga operacija.
Praga. Chirurgijos prof. 

Kukulio klinikoje padaryta 
svarbi operacija — perkelta 
vieno žmogaus kaulas ki
tam. Vienai moteriškei 
sarkomos sugadintas vienas 
peties kaulas buvo pakeis
tas tuo pačiu kitos, neseniai 
nusi ž u džiusi os m o te riškės. 
kaulu.

Serbai užėmė 4 miestelius.
Nors kare ant Balkanų 

jau pasibaigė, vienok kariš
ki eksperimentai dar nepa
sibaigė. Štai serbai vėl už
ėmė 4 Albanijos miestelius.

Penkių metų sukaktuves 
nuo žemės drebėjimo.

Messina (Italija). Suėjo 
penkių metų sukaktuvės 
nuo baisaus žemės drebėji
mo Messinoje. Minios žmo
nių apsilankė tą dieną ant 
kapinių ir papuošė gėlėmis 
žuvusių kapus.

Japonai parduoda savo 
dukteris.

Jau buvo rašyta “L.”, kad 
Japonijos provincijose A- 
mori ir Nekkaido daugelis 
vargdienių badauja. Japo
nai valstiečiai parduoda sa
vo dukteris, kad tik kokiu 
nors būdu apsisaugojus nuo 
bado. Dukterįs parduoda
mos į paleistuvystės namus 
į Tokio, o taip-pat ir į už
sienį.

Valdžia nutarė paskirti 
badaujantiems žmonėms 
$3,000,000. Taip - pat ne
laiminguosius šelpia labda
rių draugijos.

Nauja ekspedicija prie 
pietų poliaus.

Londonas, 29 d. gruodžio. 
Ernest H. Shakleton pienuo
ja naują ekspediciją prie 
pietų poliaus, kuri bus su
ruošta 1914 metais.

Ministerijos krizis Serbi
joj.

Karės ministeris jau atsi
sakė nuo pildymo savo prie
dermių, nes atstovai nepa
tvirtino karės ministerijos 
išlaidų sekantiems metams.

Nužudė Mustafą.
Konstantinopolis. Šiomis 

dienomis sukėlė daug kalbų 
vienas žiaurus turkų val
džios darbas. Netikėtai bu
vo nužudytas užmušėjas 
šefketpaša Mustafas. Jį 
turkų valdžia vilingai suė
mė ant rusų laivo. Kaip iš
siaiškino, Mustafą iškart 
kankinę, b paskui nužudę.

Senelė Breškovskaja ran
dasi Irkutsko kalėjime.
“Laisvėj” jau buvo rašyta 

apie mėginimą senelės Breš- 
kovskienės (močiutės rusų 
revoliucijos) pabėgti iš Si
biro. Dabar berlyniškis 
dienraštis “Vorwaerts” pra
neša, jog senelę netik suga
vo, bet, be jokios mielašir- 
dystės, nugabeno ir užraki
no Irkutsko kalėjime. Val
džios bernai leidžia paska
las, kad pabėgimą senelei 
Breškovskienei rengė revo- 
liucijonieriai su tikslu atlik
ti kokį tai baisų pasikėsini
mą. Vienok tai yra prasi
manymas. Senelė turėjo 
bėgti, nes jos sveikata bjau
riose Sibiro sąlygose galuti
nai suardyta.
Caro šnipai Amerikoje nu

tvėrė auką.
Caro šnipai šauniai dar

buojasi Amerikoje. Chi- 
cagoje jiems pasisekė, kaip 
praneša “The Call”, susekti 
jūreivį Krasnovą, kuris da
lyvavo 1905 metais sukilime 
ant kariško laivo “Potem
kin” ir užmušęs du aficieriu.

Jie įskundė Krasnovą A- 
merikos policijai ir ši paso
dino revoliucijonierių į 
Cook pavieto kalėjimą.

Chicagos socijalistai rūpi
nasi Krasnovo paliuosavi- 
mu.

Liudininkas Beilio teisme 
nuteistas.

St. Peterburgas, 28 d.grd. 
—Kijevo teismas nuteisė lai
kraštininką Brazui Brusz- 
kowskį už gerus paliudiji
mus Beilio teisme ant vienų 
metų kalėjiman.

Orlaivis su lovomis.
St. Peterburgas, 27 d.grd. 

—Aviatorius Sikorskis lai
mingai daro bandymus ore 
su savo orlaiviu, kuriame 
gali tilpti 11 žmonių ir yra 
miegamos lovos.

Orlaivis visai lengvai ke
liasi oran su “žmonių tavo- 
ru”.

Jūrininkų tardymas.
Odesoje liko pabaigtas 

tardymas Juodųjų jūrių lai
vyno jūrininkų, kaltinamų 
agitacijoje ir ratelio steigi
me. Tieson šaukiama 100 
žmonių suviršum, jų skai
čiuje du gydytoju.

Visi teisiami 102 pers. kr. 
teisd.
Koopcratorių suvažiavimas.

Radome šiomis dienomis 
įvyko suvažiavimas visos 
Lenkijos smulkiojo kredito 
draugijų atstovų. Susi
rinko 300 delegatų suvir
šum.

Lietuvių pramonininkų 
kompanija.

“Laisvė” minėjo apie įsi
kūrimą lietuvių pramoninin
kų kompanijos Kaune.

Mūsų Vilniaus korespon
dentas praneša apie tą kom
paniją sekančiai:

—Lietuvių pramonės kom
panija pirksianti ne tik miš
kus, bet ir javus. Ji turės 
savo laivus ne tik ant Nemu
no, bet ir ant Dauguvos. 
Prie tos kompanijos dau
giausia prisideda Kauno pi
niguočiai, bet yra ir ameri
kinių.

čiurlionies paveikslus iš
pirks per 20 metų.

“Laisvei” rašo iš Vil
niaus:

Čiurlionies kuopa prie 
Lietuvių Dailės Draugijos 
mano išpirkti Čiurlionies 
veikalus. Tam tikslui veda
mos tarybos su ponia Čiur
lioniene. Kaip bus sutarta, 
pranešiu apie išlygas.

Išpirkimas tęsis, kaip ma
noma, 20 metų.

Neris.
Kunigas “akademčikas” 
sėbrauja su juodašim. 

čiais.
Kungas Bučys, Peterbur

go akademijos profesorius, 
parašė laišką į juodašimčių 
dienraštį “Novoje Vremia”, 
hicllddUuahiciS užtai imu JmO 
rusų pirmeiviu iš dienraščio 

•“Dien.”
Ar nepaliks ir tas vysku

pu, kaip Pranaitis?
Kauno vyskupas ir rusų 

juodašimtis.
Ir taip kanauninkas Pra

naitis, turėjo laimę įtikti 
Mikei, tapo Kauno vysku
pu.

Vilniaus lietuvių laikraš
čiai, pranešdami apie tai, 
priduria, jog Pranaitį į vys
kupus įpiršęs žinomas obru- 
sitelis ir juodašimčių vado
vas Dūmoj, prokuroras Za- 
mislovsky. Tai vienas iš 
bjauriausių, po Puriškevy- 
čium, žmonių nevydonų.

Beilio byloje juodu abudu 
su Pranaičiu dalyvavo. Vie
nas kaltino, kitas liūdyjo.

Graži kompanija!
Mokytojų seminarija 

Ukmergėj.
Ukmergėj vis daugiau 

mokyklų įkuriama. Miestas 
jau paaukavo dvi dešimtini 
žemės mokytojų seminarijai 
įkurti.

Latvių mokytojai.
“L. Ž.” rašo:
Latvijoj daugely vietų 

trūksta liaudies mokytojų. 
Šį apsireiškimą galima tuo- 
mi paaiškinti, kad maža yra 
liaudies mokytojams semi
narijų. Beto, valdžia lat
viams, baigusiems semina
riją, ne visiems skiria vietas 
Latvijoj. Iš kitur gi atkelia
vusieji neilgiausiai užsilieka 
Latvijoj, nes vietos gyven
tojų tarpe maža užuojautos 
randa. Be to, didelė dalis 
latvių mokytojų, jei tik ran
dasi lėšų, skverbiasi į augš- 
tesnes mokyklas.

Anuose laisvesniuose lai
kuose mokytojai daug svė
rė kaimo kultūros dirvoje. 
Be mokytojaus čia neapsiėjo 
jokia draugija. Tai buvo kai
mo švyturėliai. Bet vietomis 
mokytojams net draudžia
ma stoti į vartotojų draugi
jas. Kaip kitur, taip ir čia, 
mokytojai persekiojami iš 
visų pusių.

Atviras laiškas akademiko 
Markovo.

Peterburgas. Garsusis 
mokslininkas Markovas
kreipėsi per laikraščius at
viru laišku j Zamislovskį,ku
ris šiomis dienomis savo pa
skaitoje Peterburge vėl ry-< 
žosi tvirtinti, jog A. Juščins- 
kį nužudė žydai.

Ar ne teisingiau būtų spė
lioti, kad Juščinskį užmušė 
sąjungininkai, nes tai sutin
ka su jų siekiais, kuriuos jie 
garsina savo susirinkimuo
se.

Sprogo bomba.
Ostrovas. Traukiny, iš 

Peterburgo važiavusiame, 
sprogo bomba ir užmušė vie
ną jūrininką. Iš kur ta bom
ba atsirado, niekas nežino.

Lietuvių kalba miesto sa- 
vyvaldose atmesta.

Jau seniai caro valdžia ža
dėjo Lenkijai, vadinasi, ir 
Suvalkų gub., miesto savy- 
valdą. Net gi juodoji Dū
ma tą billių praleido. Bet 
taip vadinamas augštasai 
rūmas (gosudarstvenny so
viet) nesutiko, kad būsian
čiose miesto savyvaldose bū
tų vartojama gimtinė kalba. 
“Viskas turi būti rusiš
kai”— sako tie juodvarniai.

Lenkų politikierėliai, ku
rie manė bent tuos trupu
čius iškaulyt, dabar vaikš
čioja, kaip musę kandę.

Kas rūpinasi Vilniaus 
, gubernija?

“Viltis”, anot “L. Žinių”, 
rausiasi dabar Europos kle
rikalų mokslo atmatose. 
Daugiau tai “Vilčiai” niekas 
nerūpi.

Todėl “Lietuvos Žinių” 
dienraštis žada rūpinties 
Vilniaus gub. lietuvių kėli
mu iš snaudulio.

Darbininkai trokšta sa
vo raštų.

“Pirmyn” praneša iš Šiau
lių, kad tenais didžiausį pa
sisekimą turėjo darbininkiš
kas “Giedros” kalendorius. 
Žmonės ištroškę socijalištiš- 
kų raštų.

Bėda tik, kad daugeliui 
socijalistiškų inteligentų ne
galvoj apie tai.

Cukriniai burokai.
Šią vasarą 14 Kauno gub. 

ūkininkų mėgino sodinti cu
krinių burokų. Baisagolos 
agronomijos stoties direkto
rius Petruščinskas išsitarė 
Kauno žemės ūkio draugijos 
susirinkime, buvusiam lap
kričio mėnesį, šitaip apie 
tuos mėginimus: “Reikia 
tik žemės dirbimas pagerin
ti, o cukriniai burokai ir pas 
mus augs.”

Jei cukriniai burokai aug
ti] pas mus .be didelio vargo, 
tai gal ir cukraus dirbimo 
fabrikų imtųsi ras ties. Visai 
šaliai prasivertų tuomet di
delis uždarbio šaltinis.

Lietuviška fabriką.
Plungės miestely, Kauno 

gub., Juozas Kučinskis, lie
tuvis, įtaisė verpimo fabri
ką. Už mašinas mokėjęs 28 
tūkstančius rublių. Dirba 
40 darbininkų.

Nepaprasta žmogžudy
stė.

Šiauliai. Lapkričio 21 d. 
čia atsitiko nepaprasta 
žmogžudystė. Atrasta išžu
dyta visa turtingų žydų šei
myna, išviso 8 žmonės. Jų 
skaičiuje viena tarnaitė ka
talikė. Nukentėję esą namų 
savininkai, žinomo fabri
kanto Frenkelio sesuo ir 
svainis. Policija uoliai jieš- 
ko žmogžudžių.

Lietuvių teatrui remti 
draugija.

Laikraščiai praneša, kad 
Vilniuje rengiama įkurti 
vieton buvusios artistų ben
drovės, nauja lietuvių teat
rui remti draugija. Šios 
draugijos įsteigimu rūpina
si kaikurie veiklesni Vil
niaus lietuviai.

Naujokų ėmimas Vilniuj.
Naujokų ėmimas jau pa

baigtas. Krikščionių buvo 
užrašyta 433, paimta 206, 
pritrūko 31, kadangi ne visi 
užsirašę stojo, o iš stojusių 
buvo ir menkos sveikatos, 
kariuomenėn netinkamų.

Žydų užrašytų buvo 531, 
nestojo 104,už kuriuos rei
kalaujama pabaudos po 300 
rub. už kiek ’’Aną. V ; 
ti paimti k
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Laiškai pasmerktųjų mirtin.“Lietuvos žinios.” -
Kaip jau žinoma, “L. Ž.” 

nuo naujų metų virsta dien
raščiu. Tarp kit-ko ir for
matas “L. Ž.” bus padidin
tas.

Savo pranešime skaityto
jams (N139) redakcija sa
kosi neužmiršianti ir'ameri- 

. kiečių reikalų. Nežinome, 
1 kaip tas prižadėjimas bus 

išpildomas, vienok turime 
pasakyti, kad ligišiol tūpu
sios “L. Ž.” apžvalgos Ame
rikos lietuvių gyvenimo bu
vo ne bešališkos. Keista bu
vo žiūrėti, kaip konservaty- 
viškas “L. Ž.” Amerikos ko
respondentas rašinėjo nie
kus į radikaljšką laikraštį.

Girdėjome, kad redakci- 
jon įeina kelios naujos spė
kos, kurių demokratizmas 
duos gvarantijos manyti, 
kad dienraštis bus radikališ- 
kas ir toliaus.

“L. Ž.” kaina užrubežy tik 
-6 rubliai (pusmečiui 3 r. 50 
kap.) Adresas: Vilno, Se- 
mionovskaja 10.

Tie/kurie pasakoja “nuo
bodžių pasakas” apie santai
ką tarpe darbo ir kapitalo, 
yra ar paprasti mulkintojai, 
kuriems rūpi kas nors ap
sukti, ar proto ubagai, ku
rie negalvoja, bet skysti- 
mauja ir paverčia žiaurų 
gyvenimą į idilišką sapną.

Kas turi akis ir mato, ko
kiose žiauriose formose ap
sireiškia šiandien klesų ko
va—tas nesvajos apie bergž
džią susitaikymą darbo su 
kapitalu.

t

“Keleivio” kalėdinis nu
meris.

Kaip paprastai, taip ir 
šiais metais “Keleivis” išlei
do kalėdinį numerį, kuriame 
yra apsčiai medžiagos del 
pasiskaitymo.

Kuomet socijalistiški laik
raščiai sugeba išleisti speci- 
jališkus numerius ir kas 
kartą vis daugiau leidžia sa
vo laidos knygų — mūsų ku
nigai ir jų vedime sėdinti 
tautininkai anaiptol neparo
do progreso ant literatiškos

Nauja šluota šluos seno
viškai.

Nabašninko Kaupo vietą 
prie “Draugo” redakcijos 
užėmė p. Kemėšis, kuris yra 
žinomas, kaipo vienas iš va
dų Lietuvos klerikalų parti
jos.

Savo atsiliepime į skaity
tojus p. Kemėšis žada eiti 
pėd imis kun. Kaupo, p. Ke
mėšis tvirtina, jog pasta
ruoju laiku katalikiškoji 
srievė žymiai sustiprėjusi 
tarpe lietuvių visuomenės. 
Amerikos lietuviai, pasak 
naujo “Draugo” redakto-

bų, o geriausias tarpe jų, tai 
Chicagos minyškų kliošto- 
riaus įsteigimas.

Taigi, nors p. K. ir sako
si, kad esąs dar svečias Ame
rikoje, bet jis jau labai ge
rai išmano, kad klioštoriai 
ir davatkos, tai druska lie
tuviškos tautos. Kunigėlis 
gaji nesibijoti naujų sąlygų. 
Jute katalikystė vienokia ir 
Šidlavoje ir Chicagos klioš- 
toriuje.

Nepaisant savo pasigyri
mo dėl tariamojo katalikiš
kos sriovės įsigalėjimo, nau
jas “Draugo” redaktorius 
betgi j ieško sau talkininkų. 
Suprantama, jog talkininkų 
jis jieško taip vadinamuose 
“rimtuose” laikraščiuose, 
kaip “Lietuva”, “Tėvynė”, 
“Vienybė.”

Taigi, nauja “Draugo” 
šluota šluos senoviškai. Taip 
buvo ir taip bus, o tuo tar
pu... daugumoj parapijų 
vaidai,- daugelis parapijom? 
nebenori aklai klausyti dva
sios piemenų, visūr priviso 
dievobaimingų sukčių, ko- 
lektuojančių ant bažnyčių, 
pagaliaus tas taip šlovina
mas religiškas jausmas re
miasi tik ant visokių cere
monijų ir fanatiškų šauks
mų. Tos ligos parapijinio 
gyvenimo p. Kemėšis nežada 
gydyti.

dienas praleidau. Sudiev, visa mano drau 
gystė! Atlęiskite man, prakeiktam vagįgi 
Gal dievas neapleis manęs ir dovanos man, 
mano visas nuodėmes. i

“Šį laišką aš rašiau prieš pat mirtį, ran
ka drebėjo, širdis plakė. Atleiskite, kad - 
taip blogai parašiau, skubinausl. Sudiev, 
sudiev! Jau manes nėra. Dar sykį sudiev, 
mano brangi, mano miela pačiute. Sudiev! 
Nėra laiko — manęs laukia. Jus mylintis 
sūnus, Vosylius Karomiševas.”

Na, brangus skaitytojau! Ar randi 
pas šitą žmogų nors su nago juodymu eks- 
proprijatoriškos dvasios? Argi negali .toks 
žmogus pasitaisyti ir būti geru piliečiu? O 
vienok... jis pakartas!...

Štai antras laiškas.
“Sveikas, brangus tėveli! Siunčiu tau 

savo paskutinį linkėjimą ir velyju daug... 
daug... laimės. Atleisk, mano brangus, kad 
aš tai]) ilgai tau nieko nerašiau. Gal tu ma
nei, jog aš tave visai užmiršau. O, brangus 
tėveli, nekaltink manęs tai]) smarkiai. Per 
visą laiką mano persiskyrimo su tavim, 
man buvo tikros kančios. Aš ir gyvenau 
tumu, kad mislinau, jog ateis tas laikas, 
kuomet aš su tavim susijungsiu ant vi
sados, kuomet aš galėsiu tavd žilą galvą 
prispaust prie savo širdies ii’ užgydyt visas

abelna ir priverstina ap- 
drauda iš valdžios pusės. .

Kaipo žingsnį pirmyn ga
lima skaityti 1911 m. Angli
joj priimtą apdraudos įsta-^ 
tymą prieš bedarbę. Tas 
įstatymas apima visus dvie
jų industrijos šakų darbi
ninkus, kurių skaičius yra a- 
pie 2į milijono. Svarbu dar 
tas, kad,tas įstatymas apima 
ne vien organizuotus darbi
ninkus, bet visus. Pašelpos 
suma susideda iš darbinin
kų, darbdavių ir valdžios. 
Kiekvienas apdraustas dar
bininkas moka po 2 penu, 
tiek-pat moka ir darbdavys, 
o valdžia moka trečdalį nuo 
tos sumos.

’Tačiaus ir tas įstatymas 
dar toli nuo to, ko darbinin
kai nuo tokio įstatymo gali 
ir privalo reikalauti. Tas 
Anglijos įstatymas darbi
ninkų apdraudos dirvoje pa
rodo, kaip ir apdraudos įsta
tymas laike ligos, senatvės 
ir tt. — besisvarstymą tarpe 
darbininkų reikalavimų ir 
kapitalistų reikalų. Pavyz
džiui, nusprendimas, ar pa
šelpos reikalaujantis darbi
ninkas gali ją1 gauti ar ne, 
priklauso nuo daj'bdavio. 
Taip-pat ir mokesčius suren
ka nuo darbininkų darbda
viai, bet ne unijos. Tokiu 
būda.ilgos ir nemalonios ce
remonijos reikia atlikti po
nų kancelerijose, kolei dar-

(Tąsa.)
Atrandame ir tokių, kurie stengiasi 

save išteisinti už savo darbus. Štai vienas iš 
P

tokių rašo:
“Aš jums parašysiu apie tai, kas mane 

dabar labiausia kankina. Aš žinau, kad 
daugelis žmonių mane skaito paprastu va
gimi, plėšiku. -Bet aš ne del savęs plėšiau, 
aš page!bėjau tiems, kurie nieko neturėjo. 
Apie tai daugelis žino. Aš tą dariau ne var
de kokios nors partijos, bet pats nuo savęs, 
ir man taip yra liūdna, kuomet apie mane 
kalba, kaipo apie paprastą plėšiką. Kuo
met aš pirmiau sėdėjau abelnoj kame
roj su kriminalistais, tai visi kalbėjo, jog

II.
Kovoj su bedarbe ir jos 

pasekmėmis yra išbandyta 
įvairus būdai: darbo biuras, 
pinigų sutaupymas per įvai
rias apdraudos kasas, drau
gi j as ir tt. Męs atkreipsi me 
domą tik į apdraudos būdus:

Labiausia išsiplatinęs ap
draudos būdas nuo bedarbės 
pasekmių, dabar yra Gentės 
sistema. Jos principas pagal 
L. Valera — tos sistemos tė
vo — yra: kiekvieno miesto 
valdžia turi duoti pinigišką 
pagelbą toms draugijoms ir 
organizacijoms, kurios rūpi
nasi bedarbiais. Kaip dide
lė turi būti suteikiama suma, 
tas priklauso nuo kiekvienos 
atskiros komunos. Gali būt 
30, 40, 50 daugiau ar mažiau 
nuošimčių nuo tos sušelpimo 
sumos, kokią, žinoma, drau
gija ar organizacija yra iš
davus dėl bedarbių. Prak
tikoj toji sistema visur vie
nokia: miesto valdžia ir vie
tinės savy vaidės įstaigos su
teikia paramą tiktai profesi- 
jonališkoms sąjungoms.

Toji sistema vartojama 
Vokietijoj, Šveicarijoj, Ang
lijoj ir kitose Europos vals
tijose.

Strasburgo (Vokietijoj) 
ji gyvuoja jau 3-4 metai. 
Kiekviena profesijonalinė 
sąjunga, jeigu tik ji rūpinasi 
suselpimu bedarbių, turi tei
sę reikalauti nuo miesto val
džios 50% nuo tos sumos, 
kokią ji išduoda savo be dar
bo esantiems nariams. Tas 
50% negali būt didesnis, 
kaip 1 markė per dieną ant 
ypatos. Pašelpa duodama 
tik tada, jeigu darbininkas 
praranda darbą ne per savo 
priežastį — jeigu jis darbą 
praranda iš priežasties se
natvės. ligos arba streiko, 
tai tokiam atsitikime val
džia neduoda jokios pašel
pos. Imant pašelpa priva
lo kasdien atsilankyti j dar
bo biurą dėl perkontroliavi- 
mo. Jei ten pasitaiko jam 
tinkamas darbas, tai pašel
pos daugiau jau negauna.

Reikia pažymėti, kad veik 
visur, kur tik įvesta gyveni- 
man toji sistema, miesto val- 

-. . . J°£’ džia gana keistai aiškina
gan t spėkai jų org.amzaci- c|arbo praradimo priežastis, 
jos, didėjant skaičiui jos na- pavyzdžiui, Bazelio statutai 
rių, didės ir piniginė orga- apie apdraudą nuo bedarbės 
mzacijos galybę. įarp p() nusako, kad ])a-

A nglijos kapitalistų klesa šelpos nuo miesto negaus, 
mt žūt-būt pasirengusi ar- jeigu bedarbė yra “liuosno- 
lyti unijas ir ginti privilegi- No darbo pametimo pasek- 
ias privatinės nuosavybės, me”; Berne pašelpos negau- 
!i apsiginklavus milijonų Ina, jeigu darbininkas lieka 
galybe, jai nebaisus nors ir be darbo iš priežasties tingi- 
Genies drebėjimas, by tik nystčš, nepaklusnumu, gin- 
būt'i. kapitalo viršus, vi- čių dėl algos, streiko ir tt. 
•>ai nepaisant, kaip bran- Gentės sistemos gerosios 
giai reikės užmokėti už lai- pusės yra tos: 1) ji sužadina 
nėjimą. rūpintis bedarbiais ir kitas

Suprantama, jog kapitali- profesijonalines sąjungas, 
stų klesa turi pamatą drėbė- kurios pirmiau tuomi nesi- 
ti už savo kailį. Darbininkų rūpindavo ir 2) ji prigelbsti 
organizacijos pastatė rūbe- profesijonalinėms sąjun- 
žių amžius tveriančiai eks- gorus pinigiškai. Tokiu būdu 
nlpatacijai ir neleidžia ne profesijonalines sąjungos 
tik ką numušinėti algas, bet gali geriau atlikti tą užduoti 
vis smarkiau atakuoja kapi- ir pritraukti daugiau naujų 
talo pozicijas, reikalaujant narių savo organizacijom 
sau vis didesnės dalies atly- Vienok tos sistemos rybos 
ginimo. Labai tankiai toji gana siauros. Ji stengiasi 
darbininkų kova baigiasi lai- prigelbėti laike bedarbės 
mojimu. Tuomet... kur-gi tiktai organizuotiems darbi- 
kapitalui jieškoti “nuosto- pinkams, bet neorganizuota 
lių” atlyginimo? Kolonijali- minia negauna jokios pani
nė politika Afrikoje ir Azi- mos. Bet gi neorganizuota 
joje vis sunkiau vėsti, nes ir mnia -s.udaro didelę didžiu- 
tų šalių žmones pradeda mą darbininkų ir jie yra tie, 
bruzdėti ir nori nusikratyti kurie daugiau turi nukentė- 
brutališką kapitalo leteną. | ti nuo,bedarbės pasekmių. 
Kapitalistų klesa šaukiasi 
valdžios ir kunigijos pagel
bės, bet valdžia ir kunigija 
jau nebeturi šiandien žmo
nėse tos įtekmės, kurią ka- 
da-tai turėjo. Bažnyčios 
nrakeikimai šiandien visuo
menei nebaisus ir valdžia vis 
tankiau pradeda jausti savo 

1 silpnumą, nes darbininkų 
klesa veda su ja sistematiš- 
ką kovą.

Kur tuomet prisiglaudus, 
kur pagelbos bejieškojus? 
Savyje, atsako kapitalistai, 
tverdami savo unijas ir dė
dami milijonus darbininkų 
judėjimui nuslopinti.

Darbininkai atsako tuomi 
pat. Aiškus dalykas, jog 
mūs laukia kova antržūt-būt.? 
• •' -' * ■ ■ /

Kapitalas įtempia visas' 
savo fiziškas ir intelektuales 
spėkas, sušaukia j rindas vi
sus šventuosius Jurgius ir 
eina “ant ura” priešais'susi- 
iratusius darbininkus. Visą 
žiaurumą tos kovos, visą 
niekšiškumą kapitalo bernų 
gerai žino kiekvienas darbi
ninkas.

Anglija yra viena iš tų ša- 
ių, kur klesų kova virto 

dviejų titanų kova. Galin
gos unijos ir stipriausias so- 
idariškumas iš vienos pu- 

sės, — iš darbininkų pusės— 
r žiaurus atkaklumas iš ki

tos — iš kapitalistų pusės.
Milžiniški streikai, kurie 

su d rebi n o -kapi tali s ti šk ą An - 
gi i jos sistemą pačiuose pa
matuose, įvarė didelę bai
mę dėl kapitalistų klesos. 
Darbas milžinas tik sustoja, 
proletarui užtenka sukry
žiuoti rankas ant krūtinės— 
ir kapitalo galybes mūrai 
oradeda birėti.

Jie mato tą visą ir rengia
si į kovą ant žūt-būt. Lon
done susitvėrė kapitalistų 
sąjunga, kuri apima Angli
ją, Škotiją ir Airiją. Ton 
są jungo n dedasi stambesni 
ir smulkesni kapitalistai 
‘apgynimui tiesų”, kaip jie

Ramybė ant-žemės.
Vienas iš žymiausių pa

saulio socijalistų drg. Philip 
Scheidemann, savo pasikal
bėjime su • St. Louis “Post
Dispatch” korespondentu, 
pasakė, kad vakarų Euro
poj daugiau nebus karės 
nes to nenori organizuot; 
Anglijos, Franciios ir Vo
kietijos v darbininkai. Susi 
pratA darbininkai socijalis- 

vs * * vijus naikin- 
ildonų.
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klausiu jus: nejaugi ir tie, kurie sėdi vie
noj kameroj su jumis (kalba eina apie poli
tiškus), taip mano, kaip ir kriminalistai? 
A š p i r i n i au d aro d i nė j a u k i ii n i n ai i s tam s,

nesakiau, bet man baisiai bav 
syti, kuomet taip kalba apie

nieko

Dar vienas iš tokiu pasmerktųjų rašo:

nuo draugo vagia.
draugas

visos mano

liūdna? Juk savas nuo

nežiūrint tų visų nedateklių, 
vistiek tas įstatymas yra 
džiuginantis. Vien jo įvedi
mas parodo, kad proletarija- 
tas per -savo nenuolaidžią 
kovą mokėjo priversti pripa-

stumi; 
savo v 
žmones. Ir kaip gyventi su tokiais?”

Męs matom, kad eksproprijatoriai — 
kairi1; laiškai čia yra— tai žmonės mažai su
prantanti, bet matanti netikusį pasaulio sir- 
redymą. Jie nori patįs atsakančiai] gyveri-

nežino.

Susivienyję kapitalistai iš
leido manifestą - atsišauki
mą, po kuriuo pasirašo ne 
vien kapitalo žvaigždes, bet 
daugelis pirklių ir profeso
rių. “Męs norime turėti pil
ną liuosybę elgimesi su dar
bininkais ir su jų organiza
cijomis.” 1

Tuč - tuojaus kapitalistų 
unija sudėjo gražų kapitalą 
iš 50 milijonų'svarų sterlin
gų. Suprantama,

yra. dabartinės draugijos 
produktas.

Apart to, jis savo 3 metų 
veikimu parodo, kad iš pini- 
giško atžvilgio yra galima 
pastatyti apdraudą ant 
tvirto pamato. Per 52 sa
vaites iki 12. d. liepos 1913 
metų kason- įplaukė 2,286,- 
400 svarų, iš kurių 1,701,300 
išpuola ant darbininkų ii* 
darbdaviu i 1^567,100 svaru 
ant valdžios. Per 6 mėne
sius pašelpos išmokėta 236,- 
458 svarai.

įstatymo nedateklių da- 
pildymas, pritaikymas pro
te ta rijate reikalams,f pri
klausys nuo pačių darbinin
kų susiorganizavimo,

Organizuojanties į unijas 
ir socijalistų partiją, prole- 
tarijatui pavyks save apsau
goti ir nuo bedarbės begai- 
lestingos plėgos.

Darbininkai per savo kie
ses partiją — socijalistų par-

Kadangi miestų valdžioms 
palikta spręsti kas link be
darbes priežasčių, tai bedar
bių aprūpinimas daugiausia 
palieka -vienoms profesijo- 
nalinems sąjungoms. Štai 
Strasburgo miesto valdžia 
nėr 1908 m. išmokėjo bedar
bių sušelpimui tiktai 5998 
markes, kuomet prof esi jo- 
nalinės sąjungos išmokėjo 
22,900 markių. Galop tos si
stemos silpnoji pusė yra ta, 
kad darbdaviai visai paliuo- 
suojami nuo tų išlaidų pa
dengimo. Jie neturi jokios 
atsakomybės už bedarbę.

Tas visas parodo, kad toji 
sistema negali užganėdinti 
proletariato ir yra tiktai 
laikinis koyos būdas prieš
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Kunigo Kaupo laiškai

jiegą ir stengiasi atimti iš tų, kurie dau
giau turi. Tokiu būdu, mors męs nesutin-

vos būdu, vienok kaltinti juos tame, kad 
įie yra plėšikai, žmogžudžiai ir tam pana
šiai, jokiu būdu negalime. Galime kaltinti 
tik tą surėdymą, tų visą tvaiką, kuri juos 
)rie to privedė. Vienok jie, kaipo didžiausi 
piktadariai, pasmerkti mirtin...

“Nuosprendis užtvirtintas.”
Iš viršpaduotų laiškų męs matėm, kad 

tie žmonės buvo neužganėdinti savo gyveni
mu ii* jieškojo geresnio, norėjo pagelbėti ki
tiems ir tt. Jie visai atvirai rašo apie tai, 
išsispaviedoja prieš mirsiant visuomenei ir 
męs juos galime pripažinti visuomeniškais, 
nors gal ir dėl tos visuomenes blėdingais, 
veikėjais. Bet štai randame ir tokių iš pas
merktųjų, kurie absoliutiškai jokio suprati
mo neturėjo apie visuomenišką veikimą.

Tūlas Karomiševas tarnavo dvare Or
lovo - Davidovo, Saratovo gub. Ten jis tapo 
sužeistu ir turėjo gauti už tai atlyginimą. 
Susidariusiųjų kelintas girtuoklėlių padarė 
paprastą užpuolimą ant vieno pirklio. Ka
romiševas tapo suareštuotas, apkaltintas 
kaipo eksproprijatorius ir pasmerktas mir
tim

tija jau paminėjo laiškus 
kun. Kaupo į kunigą Tumą, 
kurie dabar spausdinami 
“Vilty”. Nekurie laikraščiai 
net pasakė, jog tie laiškai 
prisidės prie nušvietimo 
Amerikos lietuvių santikių 
ir turės svarba dėl mūsų is

torijos.
Vargiai... Iš tų laiškų męs 

nieko daugiau nesužinosime, 
kain tik apie kun. Kaupo y- 
pntą, apie vaidus tarpe jo ir 
parapijos (nuolat skundžia
si), apie kunigų partijos 
silpnumą ir... apie atsisaky
mą nuo bendro darbo net 
revoliucijos laike.

Kviesdamas p. Tumą va
žiuoti Amerikon, jisai sako, 
jog Amerikoj nereikia per
daug dievobaimingų kunigų. 
Lal>ai smagu girdėti tokis 
prisipažinimas. Anot kun. 
Kaupo,dievobaimingumo ne
reikia, užtat reikia klerika- 
liškos energijos, gabumo... o 
tų kaip nėra, taip nėra. Už
tat savo laiškuose kun. Kau
pas nuolat dejuoja dėl vado
vų trūkumo.

Kada Lietuvoje siaučia* re
voliucija ir ten labiausia 
veikia soc.-dem. partija, 
kun. Kaupas, sykiu su kitais 
kunigais, supranta, kad jiN 
turi būti priešingi revoliuci
jai, todėl ir dezorganizuoja 
lietuvių spėkas.

ik
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Štai jo paskutinis laiškas.
‘Brangus mano gimdytojai, motuše ir 

tėtuši ir sesyte Fenia! Rašau aš jums savo 
’aiškų su ašaromis ant skruostu. Pranešu 
aš jumš, jog aš esmi pasmerktas mirtin per 
pakorimą. Taigi maldauju aš jus, mano 
gimdytojai, dovanoti man, mano visus pra
sikaltimus prieš jus. Prieš mirsiant aš at
likau išpažintį ir prėmiau šventus sakra
mentus, nes atmesti to aš negalėjau. Su
diev, mano brangus tėveliai, sudiev, mano 
brangi sesyte, sudiev, mano mieli broleliai 
ir draugai ; jūs daugiau manęs jau nebema
tysite! Maldauju, mano brangus tėveliai, 
užpirkti už mane egzekvijas. O, kaip yra 
sunku mirti tokia mirtimi! Praneškite ma
no broliui Jonui, kad jau manęs nėra ant 
šio pasaulio. Brangus mano tėveliai! Kada 
aš rašiau jums šitą laišką, tai mano širdis 
kraujais plūdo, ašaros bėgo iš mano akių 
ir varvėjo ant stalo. Pasakykite mano pa
čiai, kad ir ji užpirktų už mane egzekvijas. 
Pati ir broliai mane atlankė iki pat mir
ties. Prašau dar jus pasakyti mano te
toms, dėdėms, krikšto tėvui ir diedukui, 
kad jau manęs nėra. Perduokite mano pas
kutinius linkėjimus Fedorui, Petrui, Vosy
liui ir Mikui ir visiems mano, draugams. 
Dar prašau parašyti į miestą Baku tetai ir 
broliui Vosyliui, 
Brangus tėveliai, 
sužeidimą pinigų,
mą ir manęs neužmirškite.
neverkite manęs, nes jums dar palieka ke* 
turi sūnus; užteks jums jų ir apsieisite be 
manęs. Na, mieli mano gimdytojai, dar sy
kį sudiev! Sudiev, mano brangus kaimeli, 
kuriame aš gimiau, užaugau ir savo jaunas

kad jau manęs' nėra, 
jūs dar gausite už mano 
tai pastatykite gerą na- 

Mieli tėveliai!

svajonės, it dūmai, išsisklaidė, o tik pasili
ko nelemtas mano likimas. Nuo 29 d. gegu
žės, 1908 m., sėdžiu kalėjime. 23 d. sausio 
buvo mano teismus, kuris išnešė savo nuos
prendį mane pakurti. Nuosprendis yra nu
siųstas kariškos apygardos viršininkui dėl 
užtvirtinimo ir, galima tikėti, kad jis bus 
užtvirtintas. Man pasiliko begyventi tik 30 
dienų. Jeigu gali, brangus tėveli, tai atva
žiuok manęs pažiūrėti, nes tave prie manęs 
prileis. ’Aš dabar sėdžiu po pavarde Šuri- 

k laišką motinai ir pasakyk, 
mano maldavimas, kad ji ne- 
;. Pabučiuok Pašą ir Mikų.

Linkėjimas visiems gentims. Sudiev, te
veli !”

Teismo nuosprendis tapo užtvirtintas 
ir jis likosi pakartas.

Štai vėl tūlas E. Mokrofridi 1908 m., 
gruodžio mėnesyj, tapo pasmerktas mirtin 
ir štai jo paskutinis laiškas.

“Sveika, mano brangi mamyte!
“Aš, iš valios augščiausio, esu gyvas, 

bet kas bus su manim toliau, nebežinau. Ne
bežinau, ar nuosprendį išpildys, ar ne, bet 
aš jaučiu, kad jau gyvenu paskutines die- - 
nas, o gal ir valandas. Štai jau dešimta pa
ra, kai)) laukiu mirties, nemiegu naktimis, 
klausausi, kai]) zuikis, kiekvieno šlamesio ir, 
kai]) tik praeina pro šalį sargas, tai man ro
dosi, kad štai ateina manęs išvesti. Man 
rodosi, kad daug lengviau bus numirti ant 
kartuvių, negu laukti kas minuta, kada at
eis ir pasakys: rengkies! Bet, brangi ma
no mamyte, aš atsiduodu valiai dievo ir vi
są viltį padedu ant jo. Pats Kristus nuken
tėjo, bet jis kentėjo už mūsų nuodėmes, t. y. 
už nuodėmes visos žmonijos; aš gi kenčiu 
už tai, kad neklausiau jūsų, brangi mamy
te ir nesimeldžiau prie to, kuris mirė už mū
sų nuodėmes. Taigi, mano brangi mamy
te, aš baisus prasikaltėlis prieš dievą ir 
prieš tave. Aš gailiuosi, bet man rodosi, 
kad jau pervėlu. Taip, mano brangi mamy
te, jeigu aš būčiau klausęs jūsų ir tankiau 
meldęsis prie dievo, tuomet nieko panašaus 
nebūtų atsitikę; bet aš paklausiau savo 
draugų, apleidžiau banke tarnavęs; jeigu 
aš būčiau neapleidęs tarnystės, nebūčiau 
dabar sėdėjęs kalėjime ir nelaukčiau kas 
minuta mirties, bet laukčiau, kaip kiekvie
nas krikščionis, šventų Kalėdų. Bet ant vis
ko jo šventa valia. Jeigu bus man skirta 
mirti — numirsiu, o jeigu ne — gyvensiu..

“Brangi mano mamyte! Prižiūrėk at
sakančiai! Kelią, mokinkite jį, lai jis klau
sosi jūsų, meldžiasi prie pono dievo už save 
ir už savo griešną brolį, gaPjo maldą išgirs 
augščiąusias. Apie mane gi, brangioji, už
mirškite visai, nes aš nevertas esmi, kad 
kas apie mane rūpintųsi, o ypatingai tu ir 
Marytė. Marytė klausė tavęs, mokinosi, 
meldėsi, todėl geriau prižiūrėkite ją ir Ko
lia. Pasakykite jiems, lai jie klauso tavęs, 
o ne draugu.

~ *■ i
“Brangioji mano bubute! Aš suprantu, 

kiek aš padariau jums skausmų, kadangi 
jūs mane labai mylėjote, bet jūs, brangioji, 
nerūstaukite ant manęs, o geriau melskitės 
už mane. ' Taip, mano brangioji, sunku 
mirti tokiame amžiuje, kaip aš; juk man 
tik 18 metų ir aš tunu mirti!- Na, jeigu jau 
taip dievui reikalinga, lai taip ir būna. Jei
gu dievas mus, t. y. mane su jumis visais, ‘ 
perskiria ant žemės; tai jis mus vefsuvionys' * 
danguje, kur męs būsime visi sykiu. Aš da-

(Toliau bus.)
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Tautiečiai veikia
(Feljetonas),

Kuomet aš gyvenau, anot 
dzūkų, krajuj ir kada-neka- 
da sugriebdavau taip vadi
namą tautišką laikraštį, o y- 
pač brooklyniškių atgaleivių 
“Vienybę” ir perskaityda
vau jos pryšakinį straipsnį 
— tai mano širdis pradėdavo 
kazoką šokti krūtinėje iš 
džiaugsmo, kad Lietuvos sū
nus nesnaudžia toj slaunioj 
Amerikoj.

Ir kaip nesidžiaugsi? — 
kiek galima suprasti iš to 
“gerbjamo” laikraščio — tai 
tautiečiai nepaleidžia ginklo 
iš rankų. Anot jų, socijalis
tai tik ir tykp prie mūsų tau
tos, kaip vanagas prie viš
tos, ir jei tik mūsų močiutė 
“Vienybė Atbulninku” ne
baidytų tuos bjaurybes va
nagus—cicilikus nuo mūsų 
kanapėtos vištelės-tautos— 
tai jos plunksnos ant ketu-

KORESPONDENCIJOS

uz- 
ten

Ypač, aš persistatydatau 
sau tuos cicilikus tokiais bai
siais, kaip... na, padėkim 
sau, šeškas, kuris kui tik ne
pasisuka, ten orą sugadina. 
Ir ištikimųjų: tik jūs, pradėję 
iš pryšakio ir baigiant užpa
kaliu, skaitydami “Vienybę 
Atbulninku” rasite, kad čia 
ne surėdymas kaltas, ne val
džia kalta, ne dvasiški ja ir 
ne kapitalistai kalti, kad 
darbininkai vargsta, bet tie 
prakeikti cicilikai! Ir kaip
gi ne?... Tik jūs paklausy- 

. kit .', o pamatysite, kaip tas

1) Socijalistų prakalbos 
sukelia neapykantą tarpe 
tarčių ir darbininkų, nežiū
rint, kad jie būtų vienos mo
tinos vaikai. Todėl turčiai 
ir skriaudžia darbininkus.

2) Socijalistai neina kal
bėt streikieriams, todėl 
streikai tampa pralaimėti.

3) Socijalistai niekina li
nijas, todėl žmonės ir nesi- 
rašu prie jų..

•t) Socijalistai neturi jo
kios įtekmės tarp žmonių, 
todėl jų laikraščių niekas ne
šk a i to.

5)Socijalistų Sąjunga turi 
skolos, todėl kad jie visi yra 
ubagais, kaip kūne, taip ir 
dvasioj.

G) Socijalistai lošia teat
rus dėl biznio,todėl žmonės 
neina į juos.

7) Socijalistai mindžioja 
tautos meilę, todėl neturi 
vienybės.

8) Socijalistai neklauso 
Rusijos caro,todėl anas ne
suteikia Lietuvai autonomi-

nusišluostyk nosį pirm, ne
gu juoksiesi iš seno “sitiže- 
no”. /

—Tamsta nežinai,— sa
kau,—kaip aš myliu lietuvių 
tautą ir...

—O, trauk ją velniai, — 
pertraukė jis,—r tą tautą ir 
tave drauge! Lauk!

Išstūmė mane lauk ir 
darė duris. Gal aš ne
pataikiau, manau sau, bet 
pradėjau žvalgytis ir pama
čiau parašą “Vienybė Atbul
ninku”.

Užsimąsčiau ir stoviu, 
kaip stulpas, bet neilgai tru
kus pajutau, kad kas tai su
davė man per petį ir manda
giai prabilo jaunas vyriškis:

—Ar tamsta neatrandi a- 
dresanto?

—Atradau, —sakau, —bet 
išvarė—ir parodžiau adresą.

—Ar jis tavo brolis?—pa
klausė jis.

—Ale ne,—-sakau,— atva
žiavau kaipo pas tautietį, 
kuris kovoja už tautą.

—Jiems ne tauta rūpi, — 
sako jis, — bet tautiečių ki- 
šenius. Jie tik rėkti moka, 
bet veikti dėl tautos labo, tai 
taip greit sukasi, kaip apa
tinė pusė girnų. Eime, pa
gyvensi, tai pamatysi.

Parsivedė namo, davė val
gyti, aprėdė savo drabu
žiais ir nusivedė ant socijali
stų teatro. O, dievuliau, 
žmonių, kaip Alvite, per 
šventą Oną: visi linksmi, 
visi mandagiai apsieina ir tt.

Laike lošimo, pradeda vie
nas trypti ir čiaudėti bei ko
sėti.

—Užsilaikykite ramiai — 
pasigirdo balsas.

—Bur-r-r-r — atsikartojo 
balsas.

—Meskite tą tautietį lau
kan ! — suriko vienas.

Du vyrai paėmė ir atsira- 
bazdino link durų. Na, ir ką 
aš pamačiau?!... Ugi tą ma
no tautietį, pas kurį aš atva
žiavau. Išmetė lauk.

Ot, žalty, manau sau, čia 
tau ne bažnyčia švilpauti. 
Pai šitaip tautiečiai veikia.

Toliaus pagyvensiu, dau
giau pamatysiu, o tuom tar
pu einu rašyti laišką į kra- 
jų savo draugams.

Grinorius.

Iš PITTSBURGO GY
VENIMO.

N. S. Pittsburgh, Pa. Kaip 
ir visur, taip ir čia, tarpe 
lietuvių*' esaina socijalistų, 
laisvamanių ir klerįkalų. 
Sulyg to, skiriasi ir vietinės 
lietuvių draugijos.

Pirmą vietą tarpe vietinių 
lietuvių užima Augščiausios 
Prieglaudos Lietuvių Ame
rikoje draugija. Ji lošia ga
na svarbią rolę. Ji yra ram
stis visų smulkesniųjų vieti
nių draugijų, nes suteikia 
veltui svetainę toms organi
zacijoms mitingus laikyti. 
Ji remia kiekvieną darbi
ninkų atsišaukimą, traukia 
geresnius kalbėtojus ir tt. 
Padėkime, ji daugiausia 
prisidėjo prie parkvietimo 
L. Pruseikos į Pittsburgą ir 
tuomi galėjo pasinaudoti 
LSS III rajonas dėl surengi
mo maršruto. Aišku, jog 
draugija yra grynai darbi
ninkiškos pakraipos.

Visai kitoniškai elgiasi S. 
j. draugija. Ji priešinga A. 

?./L. A. draugijai. Kaip tik 
pastaroji rengia prakalbas, 
;ai S. L. draugija savo susi
rinkime taria ar visai ne
duoti svetainės, ar bent tri
gubai pakelti kainą. Taigi 
APLA. draugija, matyda
ma tokį nedraugiškumą, pa
siėmė svetainę nuo slavų dėl 
prakalbų. Bet LSS. 55 kuo
ja, negaudama kitur sve
tinės, mokėjo trigubai, 
kalbėtojas už tai pajuokė 
taip besielgiančius žmones.

Negana to. Kada tvėrėsi 
•cooperacija, tai SL. draugi- 
gija leido laikyti susirinki
mus, bet kada buvo atspaus
ti plakatai ir rimtai pradėta 
veikti, tuoj minėta draugija

Revoliucijos kankinių su- 
šelpimui suaukauta $6.70, iš 
ko bus padengta iškaščiai 
del prakalbų surengimo.

Džiovukas.

W. Lynn, Mass.
Kol čia gyveno du gabus 

vaikinai, tai dar šį bei tą ga
lima buvo išgirsti per laik
raščius apie mūsų miestelį. 
Dabar viskam apmirė. Jau ir 
socijalistų kuopos negirdėti, 
ir kliubas su draugyste mie
ga. Mūsų socijalistai skie
puose bačkutes tuština, o 
katalikai, prie kvortos deg
tinės, tveria naują draugy
stę po globa R. K. S., kuri 
tiek pas mus reikalinga, 
kaip kišeninį skylė. Pasta
rieji buvo surengę ir prakal
bas, bet žmonės tik juokiasi 
iš tų prakalbų.

Nekurie giria L. U. Kliu- 
bą, kad pasistatė savo na
mą. Bet, poteisybei, tokis 
namas dėl lynniečių nereika
lingas. Kada kitą-sykpas 
mus gyveno gabesni vaiki
nai, buvo pradėję mokinties 
teatrališkus veikalus, bet, 
pamatę, kad nėra atsakan
čios vietos kur lošt, paliovė 
mokytis. Mat, mūsų svetai
nė tai dar naujos mados, be 
jokio steičiaus. Bet W. Lyn- 
no lietuviai taip myli balius, 
kad iš 1,000 lietuvių, ateina 
vos 40. , Mat, supranta da
lyką, nes ant baliaus dau
giau nieko negali pasimoky
ti, kaip tik girtuokliauti. 
Kada būdavo socijalistai pa
rengdavo prakalbas arba 
koncertą, tai žmonės į sve
tainę netilpdavo. Bet da
bar, gabesniem vaikinam 
apleidus Lynną, mūsų liku
sieji socijalistai užmiršo

---------- ,----- -—
vesti kovą, bet praktišku, t. 
y. varyti negerus įpratimus 
š tų žmonių galvų, kurie y- 
ra užsikrėtę; Tą atsiekti ga- 
ima įtaisius skaityklas su 
vairiomis knygomis ir laik

raščiais, rengti referatus ir 
prakalbas, kaip galint tan
kiau. Įtaisyti vakarinę mo
kyklą, kurioje būtų mokina
ma nors nuo abėcėlės.

F. Petrašiūnas.

Gardncr, Mass.
LSS. 89 kuopa nutarė 

steigti mokslainę analfabe
tams prigimtoje kalboje. 
Bus taip gi ir kursai tiems, 
<ą prasimokinę patįs per sa
ve skaityt ir rašyt, bet neži
no taisyklių.

21 d. grd. buvo įdomesnės 
diskusijos. Buvo rišami 
klausimai: “ar įvyks socija- 
izmas?” Priešai, kurių bu

vo net iš “tautiečių” abazo, 
abai karščiavosi, rodosi, 
tad jie norėjo atlaikyti se
nąją tvarką visame pasauly
je, •z

Publika iš to gražiai pri
sijuokė. Argumentus, pa
statytus, kad socijalizmas 
vyks, nebuvo, kas sumuštų.

Ateityje kuopa pasiryžo 
>aįvai ryti diskusi j as.

Korespondentas.

Worcester, Mass.
21 d. grd. buvo J. Smelsto- 

riaus prakalba. Rengė LSS. 
4'0 kuopa. Kalbėta apie A- 
merikos kapitalizmą.

Publikos buvo suvirs 500 
žmonių, kurie labai ramiai 

i, f

užsilaikė ir kuriai J. S. labai

Margos mintįs apie 
viską.

Tuomet persikelta susirin
kimus laikyti į APLA. drau
gija-
? Argi tai gražus elgimasis 
SL. draugijos? Argi pado
ru eiti prieš darbininkišką 
susipratimą?

Taigi, klausiu, kodėl A.

nuo 2 iki dol. per dieną. 
Jeigu kas norėtų giriose 
dirbti, tegul atvažiuoja. 
Darbas lengva gauti.

Lietuvių čia yra trįs fa- 
milijos ir apie “tuzinas pavie
nių. Septyni lietuviai turi 
farmas.

Tašyto jas.

Collinsville, Ill. Darbai 
anglių kasyklose pastaruoju 
laiku sumažėjo. Viena ang
lių kasykla streikuoja jau 
antra savaitė, kurioje dirba 
pervirš 400 angliakasių.

Kitos, kurios ir dirbą, tai 
po dvi—tris dienas į savaitę.

Gardner, Mass. Su darbais 
nekaip. Darbas gauti sun
ku, nes vis dar atleidinėja.

Niekas nevažiuokite jieš- 
koti.

Literatūros naujienos.
—“Pirmyn” praneša, jog 

Berne (Šveicarijoj) greitai 
išeis lietuvio J. Tumėno po
ema. Egzempliorius kaštuos 
$1.00.

J. Tumėno vardas lietuvių 
literatūroj daT nežinomas.

—Vilniuje Vegelės ir 
Strazdo spaustuvė žada Įž
eisti rinkinį Lazdynų Pelė
dos raštų. Išviso išeis 6 to
nai.

9) Socijalistai griauja* 
bažnyčias, todėl aniems die
vas ir nepadeda.

10) Socijalistai nepripa
žįsta šliūbo, todėl už jų mer
gos neteka ir cicilikai nesi- 
platina.

Padaręs šituos paragra
fus, dantimis sugriežiau, 
kūmščią sugniaužiau, šliką 
ant galvos, trinyčius ant pe
čių, šliures ant kojų, krepšį į 
ranką, šimtinę į kišenių ir 
druf į Ameriką... Važiuo
damas manau, na, daba r,kad 
duosim, tai duosim tiems ci- 
cilikams!.. .Ir kodėl ne: ne
turi žmonėse simpatijos,sko
lose paskendę —tai duok, 
kiek nori, nes niekas už juos 
neužtars Į...

Tik pasijutau, kad jau sė
džiu “Vienybės Atbulninku” 
daržinėje. Priėjo prie ma
nęs su dideliu pilvu, su apžė
lusiu smakru, bet mažiukas 
vyras ir be jokio mandagu
mo, be rankos padavimo, su
kriokė :

—Ar nori ką pirkti?
—Ale ne,— sakau,—aš at

važiavau jums padėti ka
riauti su cicilikais. Štai tu
riu ir dviliaupį pištalietą. 

tTik parodykit į katrą šaut, o 
aš tuoj jį padėsiu.

—Grinorįau, —sako jis,— 
dar krajaus rūkščia atsiduo
di, o jau moki kitą žmogų 
ant juoko laikyti. Pirk ką, 
arba išeik.

—Geradėjau,— sakau, — 
tu manęs nesupranti. Aš su 
kūnu ir dūšia parsidavęs 
tautai ir gatavas už ją savo 
paskutinę galvą padėt. Tai
gi, tamsta, imk ružę ir eiva 
į katę jm-Iqs cicilikus.

Sąjungos administrato
rius irgi suteikė Sąjungai 
naujiems metams dovanėlę: 
nematysit jūs atskaitų apie- 
atliktą darbą, kaip nematy
sit ir savo ausų.

* *
Socijalistų priešai!

sakote, kad įvykus socijaliz- 
mui vaikučiai bus atimti 
nuo tėvų ir išnyks meilė šei
mynoje.

Bet ar jūs žinote, kad jūsų 
giriamoj kapitalizmo siste-

Jus

nuose yra trįs milijonai vai
kų, dirbančių f abrikose,kuo
met turčių šunes smaguriau
ja Yellowstono parke ir va
žinėjasi su ponais į Paryžių 
ir pas panelę švenčiausią' 
į Italiją?

Ar jūs žinote, kad męs tu
rime 26 milijonus vaikų, ku
rie pagal savo amžį, turėtų 
eiti į mokyklas, o iš teisybės, 
tai eina tik 14 milijonų?

Tai kur dar 12 milijonų? 
Ar socijalistai, kaip čigonai, 
juos pavogė?

* * *
Sindikalistiška Industrial 

Workers of the World orga
nizacija yra revoliucijoniš- 
ka draugija, kurios vadai 
skelbia kovą visiems patep
tiems ir nepateptiems kapi
talizmo dievams.

Bet pas lietuvius tankiai 
viskas būna atbulai. Kata
likiškos bobelės ir katalikiš
ki pijokėliai, plodami Grikš
tui, sako, kad jie smarkesni 
ir už socijalistus. Ar tik ne
pavirs mūsų parapi jonai 
smarkesniais socijalistais, 
negu męs?

Tuomet tikrai galėsime 
laukti užtriūbijant šaukimą 
ant Juozapato pakalnės. 
Nereikės /nei savo organo. 
“Draugas” patarnaus. \

jininkų dirvos, o jūs nesi- 
darbuojate? Kodėl APLA. 
draugija suteikia visom or
ganizacijom prieglaudą, o 
jūs ne? Kodėl ana draugiją 
yra pakilus daug augščiau 
)agal narių ir finansų stovį, 
nors ji ir vėliau užgimė ant 
pasaulio? Kodėl ji už maže
snę mokestį duoda didesnį 
atlyginimą?

Aš pasakysiu kodėl. To
dėl, kad APLA. draugija 
yra laisva nuo visokių prie
tarą ir nevaržo sąžinės liuo- 
sybes. Kiekvienas narys, so- 
cijalistas ar katalikas, jau
čiasi liuesai, niekeno nevar
žomas. Todėl tat Pittsbur- 
ge ir kįla APLA. draugija.

Tuo tarpu, ant jūsų drau
gijos yra klerikalizmo letena 
ir tonais tankiai gabiausi 
nariai išbraukiami už nepri- 
statymą ausinės kortos. 
Taip-pat ten daug kitokių 
bausmių dėl nariu.

Nariai pastarosios drau
gijos aimanauja dėl tvarkos, 
bet juk užvedimas tvarkos 
nuo pačių narių ir priklauso. 
Todėl rūpinkitės pastatyti 
savo draugiją ant laisvų, be
šališkų pamatų.

Dar pridursiu, kad seniau 
SL. draugija turėjo jau 300 
narių, o dabar jau, rodosi, 
ant pusės nupuolė.

v J. K. M.

Mūsų mieste nebuvo saliū- 
nų per paskutinius šešis me
tus, dabar jau nubalsavo, 
kad būtų ir ateinančiuose 
metuose turėsime. Katali
kai tikisi su saliūnų pagelba 
pasistatyti ir bažnyčią; mat, 
kada saliūnai yra, tai dau
giau žmonių kvailesnių. Gei
stina, kad pas mus apsigy
venti] nors vienas gabesnis 
vaikinas; kad atgaivinti L. 
S. S. 61 kuopą.

Lipčius.

Po prakalbų prie kuopos 
prisirašė 7 nauji nariai.

4 d. sausio Worcestery 
kalbės L. Prūseika.

Zanavykas.

St. Louis, Mo.

surengė prakalbas. Kalboj*

B. Š. kalbėjo dviejose te
mose. Puikiai nupiešė dar
bininkų padėjimą ir kvietė 
vienybėn.

M. D. P. Kalbėjo apie soci- 
jalizmą. Pertraukose buvo 
deklamacijos ir monologai. 
Dalyvavo Z.Burnienė ir J.D.

B. Šidiškis kalbėjo apie 
tai, dėl ko laisvai mananti 
žmonės ignoruoja tikėjimą.

Kalbėtojai publikai pati
ko. Ant šių prakalbų pusė
tinai atsilankė moterų bei 
merginų, kas liudija, kad 
jau ir jos pradeda busti iš 
miego.

DRAUGIJOS NORI KO-' 
VOTĮ SU GIRTUOK

LYSTE IR KAZI- 
RIAVIMU.

Elizabeth, N. J. 18 gruo
džio buvo čia konferencija 
vietinių draugysčių delega
tų su tikslu išdirbti kokius 
būdus, kad sulaikius žmo
nes nuo kaziriavimo ir gir
tuokliavimo, nors apie pas
tarąjį suvis mažai kas buvo 
veikta ir palikta be didelės 
atydos, kaipo mažiau kenk
smingą už kaziriavimą. Iš 
viso delegatų buvo apie 25 
ypatos. Nuo moterų drau
gystės delegatų nebuvo, nes 
ir nebuvo pakviestos; labai 
apgailėtina. Po trumpų ap
kalbėjimų, kaip susirinki
mas laikysis, ar prie uždarų 
durų, ar prie atvirų, nubal
suota 13 balsų prieš 915a.l. su
sirinkimą laikyti prie atda
rų durų.

Rezultatas to susirinkimo 
tokis: paduoti tuos visus ta
rimus į vietinį anglų laikraš
tį, kad nuo tiek draugysčių 
atsibuvo konferencija, ku
rioje svarstyta apie netvar
ką saliūnuose ir apie užlai
kymą kaziriavimo; jei to ne
pakaks ir valdžia nepaims a- 
tydos, tuomet pasiųsti dele
gatus pačiam majorui.

Antra tokia konferencija 
nutarta laikyti pirmą ket- 
vergą po naujų metų, t. y. 7 
d. sausio 1914 m. Ant galo 
Įnešta klausimas apie immi- 
gracijos šelpimą bei prisidė
jimą ' draugystėms; tas pa
likta ant sekančios konfe
rencijos.

Labai gerai, kad męs ne
miegame ir šį bei tą veikia
me, nors tas veikimas ir nu
tarimai, sulyg mano nuomo
nės, nėra praktiški, bet su 
laiku, manau, liks praktiš
kesni ir kovai paimsim kito
kius'būdus.

Man rodos, kad valdžia la
bai gerai tą viską žino ir jos

Bridgeport, Conn.
13 d. grd. tūli sportai, ge

rai įkaušę, nuėjo pas vietinį 
ietuvį ant pagrabo, kur bu

vo mirus jauna mergaitė.- 
Besimelsdami už dūšelę, 
pradėjo vaidytis. Namų sa
vininkas prašalino giedorius 
iš pagrabo. Prašalinti giedo- 
riai išėjo ant gatvės ir pra
dėjo mušties buteliais ir ak
menimis. Kada pribuvo a- 
niuolai su šventoms žva
kėms, tada sustabdė mušty
nes ir 8 giedorius nuvežė ka- 
ėjiman. Per teismą užsi
mokėjo pabaudos, vienas 40 
dol., kiti mažiau.

20 d. grd. lietuviškose kar
čemose taip-pat buvo galvų 
daužymas ir 2 mušeikos a- 
reštuoti.

Tai vis darbai nekaltų avi
nėlių.

Hartford, Conn.
14 d. grd. Lietuvos Sūnų ir 

Dukterų dr-ja parengė link
smą vakarėlį su prakalbom 
ir kitais pamarginimais.

.Kalbėjo J. Neviackas, 
“Laisvės” pirmininkas. Ji
sai labai užganėdino publi
ką. Kaipo pasekmė prakal
bų — prisirašymas 13 narių 
prie draugijos ant sekančio 
mitingo.

Po mitingo susitvėrė dar 
viena draugystė, kuri pla
tins apšvietą (vardas? 
Red.) ir stengsis nusisamdy
ti kambarius ir atidaryti 
knygyną. Prisirašė 28 na
riai. • P. S. R.

Darbai

daug reik ne reakcijonišku būdu

—“Keleivio” kalendorių 
1914 metams, jau gavome. 
Kalendorius turtingesnis ir 
didesnis, negu pereitais me
lais kad buvo. Pat pradžioje 
telpa daug visokių informa- 
cijinių žinių, kurios įdomios 
kiekvienam skaitančiam 
žmogui. Toliaus seka straip
sniai, straipsneliai iš medi
cinos, visuomenės mokslu ir 
šiaip jau populiariški vaiz
deliai, eilės.

Kalendorius ne vien turi
niu geras, bet ir išlaukine 
čorma. Geistina, kad jis 
kuodaugiausia prasiplatin
tų.

—Tik ką prisiųsta “Lais
vei” ant paminėjimo “Darbi
ninkų ligos kasos.” Lietuvių 
salbon versta iš Soloviovo. 
Išleido Vilniaus “Šviesa” 
(N21). Kaina 5 kap.

Klausimas apie susišelpi- 
mo kasas dabar labai rūpi 
Rusijos darbininkams. Ne- 
prošalį su tuo klausimu su
sipažinti ir “laisvos” Ameri
kos darbininkams.

Laisvietis.

Juokų kąsneliai.
ORAKULO PATARIMAI.

Klausimas. Malonėkit pa
mokinti mane, kokį reikia 
duoti vardą naujam laikraš
čiui, nes aš po naujų metų 
žadu leisti laikraštį ir pasa
kykite,, ką reikia nusipirk
ti prie to amato, nes aš dar 
nesu leidęs jokio laikraščio, 
tai ir nežinau.

Išleistoj as.
Atsakymas. Vardą patar

tume duoti “Skilandis”, nes 
tokio dar nebuvo. Įrankių 
jokių nereikia. Reikia tik 
nusisamdyti pačtoje baksą, 
duoti į kelis laikraščius ap
garsinimą mainais, tas nie
ko nekaštuoja. Na, ir atsi
sėdus laukti pačtoriaus su 
prenumeratoriais. Tai
sas biznis su dabartiniu laik 
raščių leidimu, o susikrovęs | šaukiY p°^: 
dolerius, ■ v‘ 1 ’St. Louis, Mo. Darbai 

šiuo m kartu labai sumažėjo 
visose dirbtuvėse. Šimtai 
darbininkų paleidžiama iš 
geležies liejyklų. Kaip ku
riose net pusę darbininkų 
atleido. Ir nėra žinios, ka
da vėl pareikalaus jų spėkų.

Jau kelinta savaitė, kaip 
pilnos visos gatvės bedarbių. 
Žmonės nori darbo, o jo ne
gauna, nes dirbtuvės pride
ra ne visuomenei, ne žmo
nėms, bet atskiriems kapi
talistams. D—kas.

Kennan, VVis. Darbai pas 
mus eina neblogai. Fabrikų 
čionais nėra, " išėmus kelias 
lentpjuyes, kurios'dirba tik 
vasarom. Žiemom^gi darbas

• • 1 T Tv J I • • •i i •

niški. Dirbant ant štukių,

paudamas, kur kitur naują ‘ 
laikraštį uždėti.

Klausimas. Gerbiamasis! 
Man atsilankius į So. Bosto
no 207 kuopos LSS. koncer
tą, labai buvo malonu ir 
smagu-praleisti laiką tarpe 
būrio savųjų, bet kuojnet 
pradėjo staugti vilkai, susi
grūdę pas duris, tai nežinau 
ar daugiau eisiu ant saviš- • 
kių koncertų. Sarmata bū
ti lietuvių ir nešioti jo var
dą, kandangi tarpe lietuvių 
yra toRių, kuriems vieta bū
tų miške, o ne tarp žmonių 
mieste! Ką jūs manote da
ryti su tokiais asilais ateity
je? Svečias.

Atsakymas. Orakulas ir
gi pašoko nuo sėdynės iš iš
gąsčio, kuomet publikoj pa
sigirdo vilko balsas. Ma
niau, kad tikrai alkanas vil
kas atbėgo iš Massachusetts 
miškų ir įsiveržė į salę. Bet, 
kuomet pamačiau, kad stau
gia ne vilkas, bet žmogus, 
jaunas, pačiam, žydėjime 
vaikinas, tik gaila, kad be
protis, — tai mane paėmė 
durnas juokas.

Socijalistai kitu kartu, 
pirm atidarymo koncerto, 
padarys ablavą ant vilkų ir 
jų daugiau nebus. Oraku
las pažįsta vilką, nors jis ir k 
ponaičio drapanomis apsi
taiso. Taigi LSS kuopos So. 
Bostone reikalauja gerų 
strielčių, nes prie ablavo rei
kia. Atsišaukite į Orakulo 
ofisą, 242 W. E roadway., So. 
Boston, Mass.

Pirmą vietą ablave užims 
ponas Roosovvitas. Ablavo 
diena bus p a ‘šia vėliaus.

Orakulo atsakymai.
Jaunamartei. Tamsta, 

matomai, manai, kad beibes 
garnys atneša. Palaukite 
kokius metus, o ir be mūsų 
žinosite.

Kunigui T. Męs socijaliz- 
mą nepardavinėjame, kaip 
tamsta plotkas, todėl agentų 
mums nereikia. Kaslink 
šeimyniško gyvenimo — tai 
socijalistai nepadarys taip, 
kaip tamstos “tavoryščius” 
kunigas Schmidtas. Nebi
jok, jagamastie. 9999.PAJIESKOJ1MA!

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

William P." J. Howard, Attorney at 
Law. 315 Broadway,

( So. Boston, Mass. (104)

Pajieškau draugo B. Atkočaičio, Su- 
.A-alkų gub., Naumiesčio pav., Panemu- 

hiškių kaimo. Meldžiu atsišaukti:
A. Stankaitis, Box 138

Sykesville, Pa.

Muzikos Mokykla.
Panedėliais, seredomis ir pėtnyčio- 

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

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

Komitetas. (4)

PIRMUTINIS LIETUVIŠKAS

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

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

rubber po.
K. \V. žiurinskas ir K. Pužauskas, 

1100 WASHINGTON ST.,
NORWOOD, MASS.

Taipgi reikalaujame agentų. Atsi- .

v. . v i W. Žiurinskas,
VaZlUOk sau, svil- ; noo Washington st., Norwood, Mass.

VI-i

Laivakortes atpigo iš Lietuvos!
____________________________ _____________________ _ B..,.,..------------r_ ---------------- --- - . . , ,---------- -----------r

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

CENTRAL MANUFACT. DISTRICT BANK
1112 AV. 35th Street, netoli Morgan St., Chicago, 111.

parduoda laivakortes:
Nuo Antwerp ir Roterdan/į New York.............................. ,.$29.JS<Y
Nuo Antwerp Ir Rotterdam j Bostoną .........................  27.00
Iš Liepojaus (Llbavos) Į Bostoną . . . .........*......................, 32.30

-----------Kreipkitės laišku, ar ypatiškai- ’
1

z



LAISVEVIETINESŽINIOS.
Mūs laukia visa eilė labai 

svarbių prakalbų. Tikimės, 
kad kiekvienas progresyviš- 
kas lietuvis ir lietuvė atsi
lankys ant prakalbų, kurias 
rengia susivienyjusios 60 ir 
207 kuopos LSS. šį nedėldie- 
nį (4 d. sausio) Lietuvių sve
tainėje, kad apkalbėjus rei
kalą mainierių streiko Ca
lumet, Mich, (kur kūčių va
karą žuvo 76 žmonės. Žiūrėk 
skyrių žinių iš Amerikos). 
Taip-pat bus kalbama apie 
billių prieš ateivius. Kalbės 
geriausi vietos kalbėtojai. 
Priedermė kiekvieno atsi
lankyti.

pavyko gana gerai. Ypatin
gai žmonės gėrėjosi iš dueto, 
kurį sudainavo drg. Anesta 
ir drg. Kl. Gerauskiutė: 
“Eik čia graži mergele.” 
Taipgi puikiai sudainavo 
vietinis “Laisvės” choras.

Žmonių buvo apie 200 ir 
visi, matyt, buvo užganė
dinti. Kuopai liks kokis de- 
sėtkas dolerių.

Bedalis Vaclovas.

21 d. grd. buvo prakalbos 60 
LSS. kuopos. Kalbėjo F. J. 
Bagočius ir S. Michelsonas.

Žmonių buvo apie 200 ir 
visi ramiai klausėsi prakal
bų. Vargo Mergelė.

Dr. Ignotas Slankus
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa
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60 kuopa rengia prakal
bas ant 25 d. sausio paminė
jimui kruvino nedėldienio. 
Tikime išgirsti kalbant “so- 
sijalistų tėvą” iš Brooklyno

Lietuvių rubsiuvių sky
rius 149 (U. G. W. of A.) pa
rengia balių, kuris atsibus 
30 d. sausio, 1914 m. Lietu
vių svetainėje.

Meldžiame kitų draugijų 
ant to vakaro jokių pasilink
sminimų nerengti.

Komitetas.

Lawrence Lietuvių 
Atydai!

Ura visi ant baliaus!
kuris atsibus subatoj, 3d. Sausio (Jan.) 
1914, svetainėj HIBERNIAN HALL, 
kampas Oak ir White Sts., Lawrence, 
Mass. Prasidės 6 vai. vakare ir trauk
sis iki 12 nakties. Rengia Susivienyji- 
mo Lietuvių Amerikos 41 kp. Drg. J. 
Kirdiejus vienu tarpu (apie 9 vai.) pa
sakys gražų, juokų pilną, monologą 
“Ponaitis”. Griežš p. Paulukaičio ve
dama orkestrą |žanga 25c.

Su tikra pagarba
S. L. A. 41 kuopa.

26 d. grd. Lietuvių svetai
nėje buvo surengtas neva 
teatras bažnytinio choro. 
Lošta “Nesipriešink.” Loši
mas buvo niekam netikęs. 
Aktoriai, nulenkę galvas, 
žiūrėjo žemyn ant savo če- 
verykų.

Tik ant pabaigos sudai
navo choras. Išėjo visai ne
kaip... 
niškai 
kiai.

Žmonių buvo viduti- 
Po teatrui buvo šo-

SKAITYTOJAMS.
Meldžiame visų tų “Lais

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

“L.” Administracija.

ei. 
įgžž.

t o o cr /
) Serganti netrotykit laiko ir pinigų,bet tiesiog 
( kreipkitės ypatiškai arba laišku prie daktaro 
\ Stankaus, o apturėsite tikrų ir teisingą gydy- 
) mą. Atmink skaitytojau, jog Dr. Stankus yra 
) baigęs didesnį daktarišką niūksią, kaip tai: po 
) užbaigimui medicinos mokslo GARSIAME 
ISTEITAVIŠKAME UNIVERSITETE, važia

vo mokintis į POST GRADUATE MEDICI
NOS MOKYKLĄ, katra yra didžiausia ir jau 
paskutine didžiųjų daktarų mokykla visame 
pasaulyj. Čionai specijališkai mokinosi daryt- 
visokias operacijas ir gydyti pavojingas ligas. 
Taipgi buvo miestavu daktaru kur praktika- 
vojo po hošpitalių 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 tolinus gali pasilikti tie
siog jo SANATORIJOJE dėl gydymo.

GYDO DIGAS
Nuo skaudėjimo strėnų,sąnarių ranki} ir ko

jų, skaudėjimo paširdžių, pečių ir kaulų, reu- 
( mutizmo. Nuo visokių kraujo ligų, užkrečia. 
) miĮ ir slaptų lytiškų ligų. Augimo spuogų ant 
) veido ir kūno, užkietėjimą ir nedirbimą vidų- i 
I rių, niežėjimą skaros, dedervinių, slinkimą 

plaukų, skaudėjimo galvos. Visokias širdies, ■ 
inkstų, plaučių ir kepeni} ligas, neuralgijos, ■ 
negalėjimo miegoti ir išgąsčio, nuo slogų, per
šalimo, kosulio sunkaus kvėpavimo, negalė
jimo valgyti ir abelną nusilpnėjimą. Visokias 
moterų ligas: nereguliariškas mėnesines,skali- , 
dėjimą strėnų ir paširdžių. Visokias vyriškas 
ligas, paslaptingas ir įgautas per išdykumą. 
Gydo ligas su liekarstomis kokios tiktai yra . 
ant svieto. Ligas, kurias negalima išgydyti su I 
liekars mis ir po reikalavimui pačių pacijen- •’ 
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 ; 

Į visokių ligų. Gyduoles siunčia toliau į kitus , 
> miestus ir miestelius Amerikoje, Kanadoje, ! 
> Anglijoje irį kitas šalis. Visuomet kreipki- I 
Į tęs ypatiškai arba laišku ant tikro adreso taip: < 

į Dr. Ignotas Stankus į 
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa. !

Geresnes progos jau 
nebus!

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

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

Čia paduodu laivakorčių kainas: 
Tilžės per Roterdamą iki

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

tonui ...................................... $37.10
Libavos iki Bostonui......... $36.75

IŠ Tilžės per Hamburg iki
Bostonui...........................

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

Iš Tilžės per Bremą 6 paros
didmariu '............................. $54.19

Toliau gyvenanti klauskite laiva
korčių kainų per laiškus. Parankiau
sia laivakortes pirkti mūsų ofise, nes 
mūsų agentūra teisingiausia.

G. J. BARTA ŠI US,
261 Broadway, So. Boston, Mass.

arba
558 Broome St.,

LOŠĖJAMS
Jau išėjo antra laida tragedijos

“KERŠTINGA MEILE”
Veikalas labai, žingeidus 

ir lengvai perstatomas.
Kaina 10 c.

Pasinaudokite proga!
Parsiduoda vyriškų ir moteriškų 

aprėdalų krautuvė, 
f Dry Goods Store.)

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

So. Boston, Mass.

A Telephone So. Boston. 845 M "

S DR. F. MATULA1TS £ 
c) ' 2W 495 Broadway
§ SO. BOSTON, MASS. g
g g
*• Valandos:(3 <O
fif Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare, g
> Nedėliomis iki 3 vai. po piet. 9
o. &

Iš

Iš

$37.10

New York.

MNTWELLER
Žmogus jei kankinamas skausmais yra 
be pagelbos kaipo akrulas sudaužytas 
ant skalu. Ar kenčhife skausmus Koiiiii- 
lizino, Neuralgijos, Užsišaldymo ir t. t. 
tada pamėginkite* porą sykiu sutepti su

V A I N E X P E L E R I U ,
PASO V E N C Z I A I S NAMINIAIS KAISTAIS.

F. Ad. RICHTER & C0., 215 Pearl st. New York. 
iJcmyl.lt mil mil 'fMvrlo — »M> iiymiiiyn'lnio.

Telephone So. Boston 605

LIETUVIŠKAS

Advokatas

Gaunama pas

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

Čia pat gaunama
KALĖDŲ DOVANOMS
Visokios knygos lietuviš

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

Naujos Mados

GRAMAFOINAi
$20 vertės mašiną atiduoda tik už $17

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

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

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
lomi* gerymų žemiau kainos, kati tik pritraukti kostumerj, o paskui paim
ti brangiau už kitus gėrymus.

GERA RŪŠIS GĖRYMŲ UŽ ŽEMAS KAINAS!
Visi Naujosios Anglijos mus kosturnerioi 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 Ruriu Dentine, kvorta$).00 
K y. Taylor 
G. O. Blake 
llunter Runiu
Kentucky Bourbon 
Golden xxxx Ruxi't 
Old Darling 
Duffy's Matit

hooka 
kvorta

kvorta
isinka

.60

.75

.65

.75

Hennessy ♦** Francuzu Brendė lK>nka{1.50 
bonka 
lionka 
isinka 
bonka 
bonka 
Isinka 
l«,nka

A. Galiivet & Fills 
J A I* Leroy*** 
Jules Mule! A Co **♦ 
Mai rett A <>> **♦ 
Golden Gate Brandy 
Black A White Scot?

1.50
1.25
1.00
.75 
.75

1.15

“Birutės Kanklių Choro’’ 
pirmas didelis pasirodymas 
ant scenos Lietuviu svetai- 
neje 27 d grd išėjo tlk-tlk 5itą knygą> kuri<<dAr dabar galima 
vidutiniškas. Publikos taip 
pat buvo vidutiniškai. Cho 
ras išsimokinęs dar tik ke
lias daineles.

Buvo ir monologistų, ku 
rie neblogai atliko savo už- 
davini. Užtat, bent pašok-

Paslapčių Atidengimas.
Ar žinai, kas tamstai yra užslėpta?

I Akušerkaį
O) r, . . , . ,,, ,, ,, , (oPabaigusi kursą Womans Medical 

College, Baltimore, Md.
2? Pasekmingai atlieka savo darbą prie 

gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir 
g .pagelbą invait io; e motei u ligose.

WILLIAM I-. J. HOWARD

Vincus F. .1. Kr. valiau skus

315 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Hyde Parko kooperacijos 
susirinkimas atsibus 2 d. 
sausio, 1914 m., vakare po 
N1203 W. River st., ant Li
berty Hali.

Visi nariai atsilankykite, 
o taip-pat ir pašaliniai.

gauti pigiai šitam trumpam laike (tai 
dovanos ant Kalėdų), kuri parodo vL 
su 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 rnonytojų, 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
18-11 S. Halsted St., Chicago, HI.

k i i n > iri/* Nauji Laiškai
Tik ką atspausdinom dau

gybę puikiausių laiškų, įvai
riausio turinio, su gražiau
siomis dainomis ir kvietko- 
mis. Tais laiškais kiekv.ie- 

[nas galės pasidžiaugti. Kas

NAUJI IŠRADIMAI.
Kurių jokiam katalioge ligišiol 

nebuvo. Męs, matydami daug ko 
trūkstant kituose katalioguose, pasi
stengėm išleisti naujų kataliogą dėl 
gero savo tautiečių ir apsaugot nuo 
išnaudojimo. Mūsų kataliogas turi ' 
visokius skyrius: keletas skyrių yra i . .v. , . . .
surinkta naujausių išradimų, tinkamų i ims 100 IcllSkll (sykiu ir kOR-

i — tas tegul prisiun
čia 70 c. Kas ims 1000 laiš-

vyrams ir moterims, su paveikslais ir Įvnrį-11Q\ 
370 aprašytų naudingų dalykų, visokių LŪS)

Važiuokite | Lietuvą
WHITE STAR UNIJA

162 LSS. Bostono kuopa 
subatoj, 3 d. sausio, 1914 m., 
stato atn scenos So. Bostone 
Lietuvių svetainėje penkių 
aktų dramą “Iš Meilės.” 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Po 
perstatymui šokiai. Neuž
mirškite atsilankyti.

Komitetas.

20 d. gruodžio Cambrid- 
ge’iaus 71 LSS. kuopa turėjo 
parengus koncertą, kuris

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. Del 
platesnių žinių kreipkitės j šias agentū
ras:
Kompanijos Offisas, 84 State St., Boston 
G. Bartaszius, 261 Broadway, So. Boston 
Polish Industrial Ass’n, 31 Cross St.
P. Bartkevicz, 877 Cambridge St.,

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

patarimų, receptų ir knygų. Žmogus 
turintis mūsų kataliogų, jausis pilnai . .
užganėdintu, nes jame atras netik ap- #kų — tam apsieis tik $5.00. 
rašytus tavorus, bet ir reikalingus — - - - - - ■ - -
kiekvienuose namuose patarimus. Kas 
prisius < 
stampoms 10 centų, gaus kataliogą i VirŠminŪti 
dykai. | .

J. SINKUS |g£-y"-"-
1841 S. Halsted St.. Chicago, III. VCJC‘

...... .............._............. Taigi pasiskubinkit su už- 
dešimtuką arba dvicenlinėms ' sakymais.

i laiškai yra 
'gaunami “Laisves” krautu-

Tu Esi Geriausias I’rietelis!
Tai žodžiui pačią žmonių išgydytą nuo 

visokių ligų!
Kaip,jokios lieknrstos ir visokį daktarai 
negalėjo pagelbėt i, tai jus manę išgydet.

TEATRAS IR ŠOKIAI!
RBNGIA 1..S.S. 162 BOSTONO KUOPA

Subatoje, 3 Sausio (January), 1914 m.
LIETUVIŲ SVETAINĖJ (DAHLGREN HALI.)

Garbingas Daktare! J ąsą būdas gy
dymo ir liekamos labai geros, kad ma
no moteris net per tris menesius sirgus 
ant vidurių skaudėjimo, po krutino, gal
vos, didžio nusilpnėjimo ant sveikatos 
ir balt, jų tekėjimo, kurios ikšiol niekas 
nepataiko išgydyti, o kaip Jūsų prisiųs
tas liokarslas suvartojo, tad tapo visai 
sveika ir daugiau liga neatsinaujina. 
Už tokį tikra moksliška ir pasekminga 
gydymu visiems Tomistų vardą ap
skelbiu. Tu esi geriausias priotelis.

Pasiliekamo dėkingi.
Klemensas ir Ona Stefonavičiai, 
1413 Bryn mower, Scranton, l’a.

Kampas E ir Silver Streets, South Boston, Mass.
Pradžia 7:3()val. vakare.

Bus perstatyta ant scenos 
5 aktų drama su dainomis IS MEILES”

ĮŽANGA 75c., 50c. ir 25 centai.
Kviečia KOMITETAS.

Kaip nieks neįstengė, tai l’h. M. Kliniko Mokslas išgydė trumpam laike! 
Malonus Tamista! Kad išgydet kosėjimą, skropliavimą ir sunkumą ant 
krutinės pasekmingai, taip lygiai tik Jus įstengiate išgydyti, nuo ligos iš
bėrimo ant odos spuogais ir niežėjimo; kiti gydytojai per du metu nesura
do pagf'lbos. Už jūsų teipgera gydymą ir teisingas liokarstas siunčiu šim
tą kaiiųačiu. Su guodono, A. Galmanas, Box 36, Bonne Terre, Mo.

Nemažiau dėkingi: T/. KLIMAS, 55 Ellsworth St., Worcester, Mass. 
Mr. ?1. KOL1AGA, Box 1112, Boswell, Pa.; Mr. ,1. TY MUZ UK AS, 306 Gonto 
St., l’reeland, Pa. Toipat išgydyti nuo visokių paslaptingų ligų, kurių 
jokiu budu negalima sutalpinti.

ĮSITfc.HYKJLT, kad slaptybės ligų saugiai užlaikoma, visada.
Pili!. Al. Klinikas, turi not kelis PRO RESIGN A I JŠKl’S DAKTA Rl’S, kurio, greitam 

laike pataiko si rgantieins pagelbėti todėl, kad gydo išsyk, o nedaro esperanto n tų imt sergan
čią. Vyriausias Klinikos Daktaras, por A metikes valdžią, net medaliu apdovanotos. To
kiam jau tilt galima tikėti.

Prlvutiškoj l.ABARATORIJOJ Ph. M. Kliniko, atsišaukusioms sutaiso kiekvienam 
lieknrstas iAsviež.iiį gvarantuotų medikamentų,seniausių ir naujausių Išradimų, kuriuos 
tik aukščiausias mokslas išrado pagelbul žmonių.

KAD ESI NESVEIKAS, IR LAIMINGU. tad atsilankyk, 
o Jeigu toli gyveni, tad aprašyk savo ligįbol nesveikumus lietuviškojo kalboje kas kenkia, 
o tikėk, kad aptarėd tikrų pagalbu sveikatai kaip tūkstančiui, kurio jtiu džiaugiasi ir delta- 
voja, nes f i na i Išgydo i r tokias, kuri ų k i t i negalėjo išgydyti kaip šviežias te i v ir užslsenč- 
jusias ligas nuo skaudėjimo: pečiuose, rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, sirenose, gal
vos, Son:; išbėrimai spuogais nuo blogo ir nečyslo kraujo, nuo saužagysles sekios nubėgi- 
mo, nusilpnėjimo, vidurių nedirbimo, užlt lėtėjimo, slogos, greito pailsimo, nerviškumo, Imi
mės, silpno i r sumažėjusio kraujo, užsikrečiamų slaptų lytiškų ligų. Širdies, kepenų, ink
šti:, silpnų pi ‘učių,Jtosėjimo, sunkaus kvėpavimo, nuo peršalimo slogu, blogų sapnų, nemi
gos, neturėjimo apetito, be peilio bo pjaustymo bo apiirneJJoR, bet su llekarstoms, kurios 
tūkstančius išgydė. Telpat moteris nuo skatismlngtį 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. Ųtarn. Ir Pčtny 
čiomis nuo 0 iki 8 vak. Reikalaukit nuo Kliniko dovanai ir skaitykit knygą „Daktaras

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

Jeigu norite turėti gerą gramafonų. tai tuojaus 
rašykit pas mane, o aš jums pristatysiu greitu 
laiku už piginusia kainą. Jeigu nori mano katalio- 
go, tai atsiuskit štampą už 2c.. aš nusiusiu jumis 
dideli puiku katalogą, kuriame rasit visokiu ma
šinų su trubomis ir be ti ubu.

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

Kreipkitės šiuo adresu:

CHARLEY GRANECKAS,
28 Essex st., Athol, Ala^s

PAI N-' 
. EXPELLEir 

Drūti muskulai neatneša naudi-

PAIN EXPEL ERIŲ

P.intih'.ml u o V-'ie Ir

F. Ad. Richter & Co.
T.. NEW VORU.

TEISINGIAUSIA * A
IR GERIAUSIA A P | B F K ALIETUVIŠKA •* ’-uO.zl

Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ;tr tie receptai Lietu
vos ar Amerikoj!
milinė lietuviška aptieka Bostone ir 
Massachusetts
galit gaut,koki;
jamos. Galit
kus, o aš pi isių

Tai vie-

va 1st ij->j. Gyduolių 
s lik pasaulyj varto- 
r ‘ikalaut per laiš- 
... per expresu.

z'ninkas

K. SIDLAUSKAS
226 Broadway, Lamp, c st.

1014 ir 21013.

Nuo 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, 111.

Pirkiaiisis Kalendorius.
Būtinai patariame įgyti 

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

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

lifornijos Vynas, Port, Sherry, Angelica ir Muscatel 25c už kvortą, $1.00 užftorėiu

I’enn Haven, Užpečėtytose i«>n .. kv. .75 Alex Fėrguson & Co., Scotch Ixmka 1.00
Roxbury Rugiu k v. .75 McDonalds Scotch lx>nka .85
Penwiek Rugiu k v. .H5 E. <Sc J. Roach Irish bonka 1.06
Green River k v. 1.00 Canadian Club (Walker’s ixmka 1.65
Rusiška Monopoika 57 gra<l. itonka .75 Apricot Krendė geresnės ruši< •s Ixmka 1.00
A Hash Rummel (Rusijos) bonka 1.25 Apricot Brandė, kordialas Ixmka .75
Berliner Kummel (Vokietijos) bonka 1.25 Griišiu Brendė Ixmka .75
Getride Kutnnie) geriausios rūšies, b. l.l-O Slyvų Brendė txmaa .75
Rusiška Vlšniuvka bonka 1.00 Kachetiner raudonas Rusiška s Vynas 1.00
Rusiška Malinovka bonka 1.00 Kachetiner baltas Rusiškas V ynas b. L00
Višniakas smiltiuė.i bonkoj bonka .75 Cachor ' bonk. 1.00
Malinovka smiltinoj bonkoj bonka .75 C-erkownoje Imnk. 1.60
Višniakas paauksuotoj bonkoj bonka .K5 Don Carlos Sherry ” Is: •an iškas 1.00
Nalivka paauksuotoj bonkoj bonka >5 Geralda Sherry bonkti 1.00
Pommeranzen Orange C rdial Isinka "r Nieport Jxmdono Doku Port >«mka 1.00
Crcme DeMenth dailioj bonkoj b. -r. Spanish Malaga Ixmka I .<*)
Creme De Rose dailioj bonkoj bonka .75 Taragona Poi t (I-patd.-Kas) l»mka
Anistowka dailioj bonkoj bonka .75 Duff Gordon Sherry 1-mka 7S
Holland!jos Džine Umka .85 Spanish Port or Sherry bonka »7b
Genevos Džinė Ixmka 7 r, Pyėiu Vynas bonka •kJ
Booth’s Old Tom (Anglijos) bonka .90 Pyčiu Vynas geresnės rūšies ixmka « I w
Booth’s High <& Dry bonka .’JO Malaga Vynas Ixmka
Borovicska (Ungarijos) Ixmka 1.25 Grape Wine Ixmka 60
Lowndes Jamaica Rum lx>nka .85 A viečtu Vynas Ixmka
New England Rum Ixmka .50 Aprikotu Vynas bonk;4 .5'*
Zytniowka bonka 1.00 Kordialai Meškos txmkose bonka
Kalifornijos Brendęs 5dc 65c 75c ir $1.00 už kvo rtą; $2.00, $2.50 ir $3.60 už gorčių Kenti icky
Bourbon arba Rugiu Degtinė $1.50, $1. 75, $2.00. $2.50. $3.0o, 3,50, $4.00 ir $5.00 už got IIU. Ka-

Tik ką męs aplaikčme IS Vokietijos gražinusį rinkinį KALENDORIŲ ateinantiems me
tams, kuriuos duosime kiekvienom mąs kostumeriui. Pasiskubinkite, nes gali neliki.

Atsilankykite pas mus, o užtikriname, kad iž mus patarnavimo l>bbit<- užganėdinti

“Storas su žemiausiomis kainomis“

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

Tik 1 doleris!

IMPORTUOTOJA! IR DAUGI- 
MOJĘ LIKILRIŲ PARDAVĖJAI

BOSTON, MASS

Išsiųsdink ši: 
vieną doleri, 
Edmundo Steponaičio raš
tų knygą, kuri privalo r; >- 
tis kiekviename lietuviška

me name. Steponaitis buvo vienas iš pirmųjų mūsų jaunųjų rašytuj ;. 
kurie duoda mums pradžią grynos literatūros sriovei, kurių visų pir
miausias tikslas jau nebevien žadinimas tautos, visum: < rėš sąmonės, b< t 
ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailiosios musų raštijos.

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

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

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

t ii

Naujausios Dainos ir Eiles
Kaina 20c

Astronomiška kny
ga apie saulę, žemę.

Apie 80 yisokių dainelių.

PASAULIŲ RATAS
ir kitas planetas. Su paveikslėliais.

MEII.ES KARŠTLIGE ft“ “"S“
meilę..................................................................................

Imant visas tris sykiu, atiduodam už 60c
Pinigus siuskit pačtos ženkleliais ši

6 I. >ri i r St., So. Boston, Mass

DIDŽIAUSIA BOSTON!:

SANKR0VA-0LSEL1S
Vyno, Visokių Likierių, Dektines Rusiškos “Monopolkos”, 

Šampano, Alaus, Bliaus ir visokių importuotų gėrimų.

DUOSIM PUIKŲ KALENDPRIŲ.
,lot nori sveikų gėrimų ant Kale lų, kurie tavo sveikavai nekenktų, 
ateik pas mus. Sykį pas mus atsilankęs, ateisi visada ir :

, tai
. Sykį pas mus atsilankęs, ateisi visada ir savo draugus 

Kuril* negalit atsilankyti pas mus. tai reikalaukit per laiškus, 
ųsim ordinius per expresą. Rašykit lietuviška šiuo adresu:

WILLIAM ZAKON&CO.
Cross St., Boston, Mass.

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

gera proga gauti pas mane šias mašinas 
daug pigiau, negu pas ki us biznierius. Aš 
numušti 10 procentą nuo ki kvieiios maši
nos. 'I uriu-specijahškų rekordų su lietuviš
komis gražiomis dainomis Dainuoja ir 
grajina taip gražiai, kad net malonu klau- 
• yti. Taipgi pas m: ne galite gauti puikių 
drukuotų popierų laiškams rašyti Lietuvon. 
14 popierų su konvertais atiduodu tik už 
25c., o 6 tuzinus tik už I.(M) dol. Pranešu 
visiems lietuviams, kad jeigu kas pas ma
ne užsirašys kokį i ors 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.

iJcmyl.lt
MEII.ES



