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IV Metas
1913 metai Amerikos 

lietuvių gyvenime.
AMERIKA

1913 metai mūsų gyveni- štyn kelia savo smakrą. Kle
me buvo paprasti, vidutiniš
ki metai. Jokių ypatingai 
didelių darbų męs neatli- 
kom 
me i 
na smarkiai, paakiui.

Lietuvių dauguomenė 
pradeda vis daugiau persi
imti šios šalies dvasia, in- 
domauti šios šalies reika
lais. Prie to mus verčia vis 
sunkesnės ekonomiškos są
lygos, vis didesnis kėsini
masis ant mūsų, kaipo atei
vių, teisių. Pereitais me
tais, daugiau, kaip kada 
nors praeity, varyta tarpe 
lietuvių smarki politiška. 
agitacija, kuri už vis tan
kiausia buvo varoma po so- 
cijalistij vėliava.

Didžiosios lietuvių orga
nizacijos pereitais metais 
paaugo.' Sus. Lietuvių Ame
rikoj, kuris 1911 metais per
gyveno aštrų krizį, perei
tais metais pagijo, žymiai 
pasivarydamas pirmyn. Tik
tai įsikišimas tūlų SLA. va
dų į Yčo - Basanavičiaus 
avanturą šiek - tiek užken
kė SLA. besiplėtojimui. S. L. 
A. tapo pilnai legalizuotas 
Marylande ir Illinoise. P. 
Vasiliauskas iš So. Bostono 
buvo apskundęs SLA, vie
nok byla tapo numarinta.

SLRKA., nors tuo tarpu 
narių skaičium viršija visas 
kitas organizacijas, kaip 
paprastai, taip ir pereitais 

' metais, jokios agitacijos ne
vedė.

Lietuvių Socijalistų Są
junga, kuri užsiima grynai 
politiška agitacija, pereitais 
metais žymiai paaugo, ne
paisant to bombardavimo, 
kurį rudens metu Sąjungos 
priešai buvo surengę.

Kalbant apie mūsų di
džiausias organizacijas, čia 
jau reikia pažymėti ir smar
ki kova, kuri pereitais me
tais buvo Vedama tarpe įvai
rių sriovių mūsų visuome
nėje. Ypač aštriose formose 
ta kova apsireiškė laike vi
zito Su v. Valstijose pp. Ba
sanavičiaus ir Yčo. Jeigu, 
Padėkime, Lietuvoj pirmei
viai su socijalistais eina iš- 
vi*n prieš klerikalus, tai 
Ž5Ą, Amerikoj, dedasi atbu
lai. Dauguma pirmeivių, 

s * išvien su klerikalais, eina 
prieš socijalistus. Nėra 
ženklo, kad tas spėkų susi- 

: grupavimas mainytųsi.
• Paakyje tos kovos stovi 

laikraštija. Abudu 
laUcra*.^ sparnai turi savo

ncijas. Pereitais 
metais Tcijalistiški laikraš
čiai^ su -netč į “Sandarą 
kurion, - - •
čių,

IkZaies “Pirmyn”.

rikalai įsikuria savo kliošto- 
rių Chicagoje. Klerikalų . 
kongresas Pittsburge norė
jo “apžioti” visas veikimo 
srytis, o ypač sutverti savo 
jaunuomenės ^kuopas (vy- , 
čius). Tas jiems nepavyko. 
Pittsburgo katalikiškas 
kongresas buvo ne kas dau
giau, kaip muilo burbulas. 
Prie smūgio liet, klerikaliz
mui reikia priskaityti bylos , 
pralaimėjimą dėl Scrantono 
bažnyčios. Kapucino ir p. 
Graičiuno misijos nieko ge
ro klerikalų partijai neatne
šė. Kunigo Kaupo mirtis, 
išrovė iš klerikalų tarpo vie
ną jų stulpą.

Klerikalų noras pasiimti 
savo rankosna moterų judė
jimą neįvyksta. Pereitais 
metais prieš jų norą susi
tvėrė bent kelios laisvos 
moterų draugijos. Gaspadi- 
nių unija gyvuoja labai silp
nai, turėdama tik kelis sky
rius. Abelnai gi, moterų 
judėjimas pas mumis labai 
povaliai tarpsta.

Užtat gana smarkiai kįla 
unijinis judėjimas. Perei
tais metais mums teko per
gyventi kriaučių streiką, o 
taip-pat streikus Patersone, 
Montello ir kitur. Augant 
streikų judėjimui, auga ir 
užsiinteresavimas unijo
mis. Nesmagu tik pažymė
ti, jog santikiai tarpe 1WW. 
ir A. F. of L. tolydžio vis aš
trėja.

Atkeliavimas pp. Basana
vičiaus ir Yčo vėl priminė 
mums, amerikiečiams, apie 
santikius su Lietuva. Pažy
mėsiu, kas pereitais metais 
tame atžvilgyje padaryta: 
LSDP. įsteigė savo atstovy
bę Amerikoje, tautiečiai 
rinko pinigus Jovaro ūkiui 
įsteigti, suaukauta 23 tūks
tančiai dol. tautos namui.

Ateivių globojimas dar 
vis neatsakančiai sutvarky
tas, nes mūsų draugijos per 
pirštus žiūri į tą reikalą, 
nors lietuvių vis daugiau at
eina į šią šalį. Į savo seną 
tėvynę grįžta, maždaug, 
ketvirtoji išeivių dalis. Per
eitais metais išleistas caro 
manifestas nedaugelį pa
traukė namo grįžti. •

Kalbant apie atliktus 1913 
metų darbus, reikia pažy
mėti ir apie sumanymus, ku
rie ar visai neįvyko, ar įvy
ko tik iš dalies. Dalis tau
tiečių kvietė dalyvauti San 
Francisco parodoje. Pienas, 
matomai, neįvyks. Buvo 
norėta suorganizuoti spaus
tuvių darbininkus. Pienas 
neįvyko. Socijalistai nutarė 
steigti vaikų draugijėles. 
Pienas neįvyko. Šauksmas 
paleistas į biznierius jų or
ganizavimosi reikalu mažą 
atgarsį terado. Susiorgani
zavo tik Brooklyno biznie
riai. Užtat geriau sekasi 
moksleiviams organizuotis, 

pereitais metais žuvo “Die-■ Jie pasiskirstę į klerikalus 
vo Rykštė”, o užgimė “Ša- ir į radikalus. Kiekviena 
kė” ir “Veidrodis”. Prie pu-■ sriovė pasigamino sau po 
siaugyvų, i ’ H ’
laikraščių reikia priskaity

Vi “Laisvoji Žmonija.”
' “Vien. Liet.” buvo paduo
ta į teismą už nuolatinį 
šn\eUimą F. Bagočiaus. Pa- 

metų “V. L.” leidėjai
V Anluota ^e^sman Pa" 

* B°. beprotnamin savo 
^ vPa“kščio- “Dilgč- čauota teisman per

vienok kultūros kėli- 
męs pažengėm, ir tai ga- 
smarkiai, paakiui.

‘ senu soc. laikraš- 
sidėjo ir naujai užgi- 

' . Tautiškieji 
laikraščiai turi savo susivie- 
nyjimą. Abidvi laikrašti
ninkų organizacijos perei
tais metais jokių žymių dar
bų neatliko. Iš laikraščių

o užgimė “Ša-! ir «• TT-k. • •

Dr. Graičiunas norėjo nu
siųsti moterį į beprot

namį.
“Chicago Examiner” (25 

d. dec.) praneša, jog teisė
jas Owens privertė daktarą 
Graičiuną sugrąžinti Urbo
nienei $210.00.

Dalykas buvo perkratinė- 
jamas moterij - teisėjų Jury. 
Urbonienė papasakojo, kad 
Graičiunas norėjęs paskelb
ei ją beprote, kad nesugrą
žinus jai $210.00, kuriuos ši 
3uvo davus jam už pasižadė
jimą mokinti akušėrystės.

• Teisėjas tuojaus stojo po 
nuskriaustos moteries puse 
ir G. pinigus turėjo sugrą
žinti.

Lietuvis girtuoklis už
mušė savo pačią.

Carnegie, Pa. 22 d. grd., 
6 vai. vakare, kaip praneša 
“Laisvei” Sapukas, fanati
kas - girtuoklis K. Greičius 
užmušė savo moterį. Už
mušėją ir jo brolį tuoj aus 
areštavo ir išvežė į Pitts- 
3urgo kalėjimą. Bet brolį 
ant rytojaus paleido.

Liko vaikas 6 metų. Ve- 
ionė paėjo iš Kalvarijos pa

vieto, šeštakavo kaimo (po 
tėvu buvo Juzė Lenkevičiu-

Viša šalis sujudo dėl Calu- 
nieto tragedijos.

Dėlei kruvinos tragedijos 
Calumet, Mich., sujudo visa 
šalis. Daugely vietų atsi
buvo protesto mitingai. Mai- 
nierių unijos prezidentas J. 
White ir vice prezidentas J. 
Hayes išleido atsiliepimą į 
mainierius supakvietimu 
rengti milžiniškus protes
tus.

Senatorius Martine sako
si reikalausiąs ‘federališko

pusiau mirusių i laikraštį/ Sumanytasis L. S. 
•eikia priskaity-1 S. susivienyjimas su Socia-

Ikafizmas mūsų vi- 
~s gyvenime vis aug-

Dienoj, kada įvyko už
mušimas, K. Greičius buvo 
sigėręs. Jisai buvo be dar- 
30. Veliones sulaužyta ran
ka, viena koja, išmušti trįs 
šonkauliai, trįs dantįs ir

Greičius geras katalikas.
Antras korespondentas ir 

vėl sako, kad čia degtinė 
kalta, nes abudu gėrė. Vy
ras važinėjęs tą dieną į Pitt
sburgh. Parvažiavęs, kaip 
liudija vaikas, susibaręs. 
Jis pradėjo mušti pačią šti- 
ku, kurį vartoja prie base 
ball ir mušė, kol pati nekru
tėjo. Paskui užnešė ant vir
šaus, nurengė ir paguldė 
lovon. Parėjus burdingie- 
riui, pašaukta daktaras, o 
tas pranešė policijai.
Ir vėl užmušėjystė tarpe

list Party 'vargiai beįvyks. 
Buvo dar ir daugiau visokių 
sumanymų.

Knygų rinkoje męs nega
lime pasigirti jokiais origi
naliais veikalais, išėmus ra
sit, Z. Aleksos raštų.

Ne tik literatūros dirvoje, 
bet ir visose kitose visuome
nės gyvenimo šakose mums 
belieka šiems metams bega
lės darbo.

“ Worcester Telegram” 
praneša, jog tūlas Juozas 
Notkevičius areštuotas ir 
apkaltintas užmušime (nu
dūrė peiliu) Jurgio Janu
šausko, 30 metų vyro, Tasai 
pats Notkevičius smarkiai 
sužeidė Joną Palubeckį, ku
ris dabar randasi miesto li- 
gonbuty. Jam gręsia mirtis. 
Sužeista ir namų užlaikyto- 
ja Mrs. Ona Stilles.

Notkevičius turi tik 22 m. 
amžiaus. Anglų dienraštis 
sako, kad priežastis tos bai
sios užmušėjystės yra susi- 
ginčijimas dėlei vartojimo 
tūlo išsitarimo anglų kalbo
je.

Vis daugiau atsitinka už- 
mušėjysčių lietuvių tarpe.
Kunigo Schmidto teisėjai 
nesusitaike nuosprendy.
New York 31 d. grd.— 

Grand Jury, kuris turėjo iš
nešt nuosprendį kunigui 
žmogžudžiui Schmidtui, ne
galėjo prieiti prie susitaiky
mo. Prisiekusio jie posėdi- 
ninkai tarėsi net 32 valan
das. Pagaliaus, teisėjas 
Foster pamatė, kad visvien 
jie nesusitaikys. 10 iš jų 
buvo už apkaltinimą, o du ka
bėjo ja Schmidto normališ- 
kume.

Patsai Schmidtas teismo 
nuosprendžio lauke abeju
tiškai. Jokio susijudinimo 
nerodė. Jisai vėl nugaben
tas kalėjimam

Attorney Hilton sakosi 
kaltinsiąs piliečių sąjungą 
Calurnete dėlei' tragedijos 
kūčių dienoje, kada žuvo 75 
vaikučiai ir moteris.

Kulka Moyeriui išimta. 
Jo gyvybei negręsia pavo
jus.

Darbininkas parduoda sa- 
. “aikučriss.

St. Louis, Mo. — Darbi
ninkas Stephen-Godo, kuris 
sakosi negalįs išauklėti savo 
vaikučių, viešai praneša par 
duodąs juos. Už 6 metų duk
terį reikalauja $2,000, o už 8 
metų sūnų reikalauja $1,000

Socijalistai moksleiviai 
laiko savo suvažiavimą. 
New Yorke dabar tęsiasi 

susivažiavimas socijalistų 
mdkslaeiviu, kurie susiva- 
žiavo iš daugelio kolegijų. 
Delegatų susirinko suvirs 
šimtas.

Paduota sumanymas pa
daryti socijalistų mokslei
vių suvažiavimas, kuriame 
dalyvautų mugšUsnių mo
kyklų studentai iš visų pa
saulio kraštų. Taigi, soci
alizmo idėja platinasi ir 
arpe inteligentijos.
Milwaukee’s kapitalistai 
atsisako padėti bedar

biams.
Milwaukee. — Naujoji 

kapitalistiška miesto admi
nistracija atmetė socijalistų 
sumanymą paskirti $100,- 
000 dėl bedarbių. Už tuos 
pinigus buvo norėta pradėti 
būdavot miestui namas, kad 
tokiu būdu suteikus bedar
biams darbo.

Ar matote, darbininkai, 
kaip kapitalistams rūpi jūsų 
reikalai? Jeigu Milwaukee 
šiandien būtų socijalistiška 
administracija — nie'ko pa
našaus nebūtų atsitikę.

Alkoholiaus pasekmės.
Su v. Valstijose, kaip ap

skaito Texas gubernatorius, 
kiekvienas žmogus per me
tus išgeria 23 galionus svai
galų. Išlaidos ant alkoho- 
liaus po 21 dol. ant ypatos. 
Tuo tarpu Texase daug ma
žiau suvartojama alkoholi
nių gėralų ir todėl per metus 
tenais žmonės sutaupino 29 
milijonus dolerių/

O kiek dar sutaupina teis
mai, kalėjimai ir labdarys
tės įstagos.

Saugoja negrus nuo nu- 
linčiavimo.

Baltimore, Md. — Čionais 
atgabenta du negrai Joseph 
Paraway ir Norman Mabie, 
kurie nuteisti už farmerio 
užmušimą. Juodu atgabe
no iš miestelio Chestertown. 
Visą laiką juodų saugojo mi
licija,‘kadangi bijotasi nu- 
linčiavimo.

Gubernatorių ’“’"'voja 
socijalh

New Yorko 
nusiuntė Mich 
natoriui ’W 
sėkloj ir 
kierių 
pasip 
nam

Pavogė botą ir 10 karų 
vertes $100,000.

New Yorkas 28 d., grd. — 
Upės razbaininkai iš po pat 
policijos nosies pavogė botą 
su 10 karų. Dabar visa New 
Yorko policija jų jieško, bet ( 
negali surasti.
Sufragistės kovos su savo 

priešais.
Sufragistės sudėjo $50,- • 

J00 kovai su savo priešais. 
Tie pinigai bus suvartoti a- , 
gitacijai, kad žinomi moterų 
teisių lygybės priešai nepra
eitų kongresan ar senatan. (

8 žmonės žuvo gaisre.
New York. — Aštuonios 

ypatos žuvo gaisre ant Mon
roe gatvės, o šešios smarkiai 
apdegė ir randasi dabar li- 
gonbuty.

Socijalistai prieš ateivių 
varžymą.

Žydų socijalistų federaci
ja didžiam j am New Yorke 
šaukia didžiausį mass-mi- 
tingą, kad užprotestavus 
jrieš anti-ateivinį billių 
kongrese.

Pittsburgo socijalistiška 
bažnyčia.

Pittsburge jau nuo perei
tų metų spalių mėnesio gy
vuoja socijalistiška bažny
čia. Ton bažnyčion pridera 
Rymo katalikai, žydai, me
todistai, baptistai ir kiti. Ta 
bažnyčia vadinasi “suvieny
tų tautų bažnyčia”.

Principai minėtos bažny
čios tokie: visuotinoji bro
lystė žmonių,asmens tobuly
bė, lyčių lygybė, socijaliz- 
mas ir demokratizacija vi
suomenės surėdymo.

Laukiniai gyvuliai bėga 
paskui traukinį.

Laike paskutinės audros, 
kuri siautė Texase, kaip sa
ko vienas konduktorius, pa
skui traukinį bėgo 200 an- 
tilopų, stirnų ir kitų lauki
nių gyvulių.

Kaip “sūdnoj” dienoj.
Louisville, Ky., 31 d. grd.

— Jau kelios dienos, kaip vi
sas Louisville paskendęs dū
muose ir miglose. Viskas iš
rodo, tarytum, būtų Uidnoji 
diena. Ant gatvių žiba lem
pos.

Kristaus milicija — dar- 
, bininkų priešai.

Milwaukees unijistai pri
ėmė rezoliuciją, pasmer
kiančią Kristaus miliciją, 
kaipo darbininkų didžiau
sius priešus.

Milžiniškas hotelis.
New Yorke jau pastaty

tas milžiniškas Baltimorės 
hotelis, kuris bus vienas iš 
didžiausių pasaulio hotelių.

Metų pabaigoje prie to 
hotelio pastatymo dirbo 13- 
OOdarbininkų, kurie nei die
ną, nei naktį neturėjo pail- 
sio.

Išvijo Goldman.
Iš Ęatersono išvijo žino- 

, mą IWW. agitatorę Emmą 
Goldman. Reikia pasakyti, 
kad retai kokį agitatorių 

’ taip vaiko iš vietos į vietą, 
kaip Emmą Goldman.

Kada ji kalbėjo Patersone 
prieš 2000 darbininkų, už- 

ginkluotos i -

UŽSIENIS LIETUVA
Darbininkų rūmas Lon

done.
Anglijos unijistai jau iš

dirbo pieną darbininkų rū
mo, kuris lėšuos vieną mili
joną dolerių. Tame rūme 
turės savo ofisus 50 unijų ir 
bus milžiniška salė susirin
kimams.

Apačioje bus parengta at
sakančios vietos dėl koope
racijų.

Unijos jau paskyrė $200,- 
000, kad pradėjus darbą.

Nenori apsaugoti žmo
nių gyvybę ant jūros.

Londonas. — Čia atsibuvo 
konferencija atstovų garlai
vių linijų. Dauguma atsto
vų nesutinka įvesti visus ap
saugojimus, kurie reikalingi 
žmonėms nelaimės metu gel
bėti.
Bostono kardinolas Ram- 

pollos įpėdiniu.
Iš Paryžiaus praneša, kad 

Bostono kardinolas O’Con
nell užimsiąs prie Vatika- 
.no tą svarbią vietą, kurią 
užimdavęs miręs kardinolas 
Rampolla.

Tai bus džiaugsmo airi- 
šiams!

Nemoka mokesčių už 
šunis.

Londonas. — Princesė 
Sophia Duleep nubausta po
licijos ant $62.00, nes neno
rėjo išsiimti leidimą ir užsi
mokėti už jį, kad turėtų tei
sę laikyti du šunis.

Ji pasakė teisme prakal
bą, kad nemokėsianti jokių 
mokesčiu, nes neturinti tei- 
sės kontroliuoti, kam tie pi
nigai išleidžiami.

Kaip linksminasi pary
žiečiai ?

1912 metais paryžiečiai 
išleido ant teatrų, simfonijų 
ir cirkų 65 milijonus frankų.

Baisus šalčiai Europoje.
Francijoj, Portugalijoj ir 

Ispanijoj šiuomi laiku vieš
patauja tokie baisus šalčiai, 
kokių jau nebuvo 10 metų.

Vokietijoj išpuolė sniego 
net 14 colių ir siaučia baisios 
audros.

Socijalistai laimėjo.
Christiania (Norvegija.) 

Rinkimai į miesto tarybą 
puikiai pavyko socijalistam. 
Jie laimėjo 38 vietas.

Pastebėtina, kad moterų 
daugiau balsavo, nei vyrų.

Streikas Elzase.
Berlynas. Elzaso soc.- de

mokratai išleido atsišauki
mą, kuriame kviečia pa
skelbti visuotinąjį vienos 
dienos streiką, kaipo prote
stą prieš vokiečių kariume- 
nės elgimąsi.

Suėmė darbininkų susi
rinkimą.

Lodziuje suėmė 60 darbi
ninkų susirinkusių pasitar
ti apie savo reikalus.

Popiežius prieš tarptau- 
tiškas teises.

Count Sella Torse, ofic 
liškas vadovas kat''11’1” 
lijoj, praneša, kad pux 
esąs dabai priešingas 
tautiškoms tiesoms, 
neša modernizmą p 
Tai reiškia, kad T 

! dar vis mano su f 
. noviškas sav'' fn’

Jaunimo vakarėliai.
Tai šen, tai ten girdėti 

jaunimą besirengiant prie 
švenčių. Jie rengia vaidinti 
įvairių veikalėlių, deklama
cijų, žaislų, paskaitų daryti

ir naudingai. Taip, padėki
me, šilavos (Ras. ap.) jau
nimas gruodžio 26 ir 29 vai- 
dįs “Ponas ir mužikai...

Baisi audra.
Lapkričio iš 18 į 19 naH; 

per Anykščius perėjo de> 
sys su vėsula, žaibu ir pe< 
kūnija. Daug nuostolių Te
darė, daug langu išm 
nudraskė stogų ir daug r 
džių išlaužė ir su šaknin. 
išvertė. t

Lietuvių atstovai. -
Lietuvių atstovai Dūmoj 

darbuojasi ne tik tuomet, 
kuomet iš Dūmos sakyklos 
kalba arba prie tų kalbų 
rengiasi, bet dar labiau Dū
mos komisijose, kame kiek
vienas įstatymų sumanymas 
apsvarstomas. išnagrinėja
mas. Šios Dūmos komisijo- 
sna išrinkti lietuviai atsto
vai — 'Januškevičius: liau
dies švietimo, darbininVn 
vietinės savyvald^

nis: žemės ir 
kų ir servituv.

Nauja telegr
Ukmergė, 

grafų vyriausioji 
nutarė šį pavasarį prade 
tiesti telegrafą ir telefoną s 
Vilniaus tiesiai per Širvu 
tus į Ukmergę. Telegrafo ir 
telefono centralinė stotis 
būsianti Ukmergės pačto 
name.

Paliuosavimas.
Dar pernai vasarą Suval

kų gub. suėmė Plaušinaitį 
ir Grybą už knygų ir laik
raščių platinimą ir apskritai 
jaunimo švietimą. Paskui 
suėmė ir Stankevičių irgi už 
tą patį dalyką. Sėdėjo jie 
Suvalkų kalėjime. 25 d. lap
kričio Plaušinaitį ir Grybą 
pąliuosavo už 300 rub. kau
cijos. Stankevičių paliuo- 
suosią.

Nepavyko.
Krekenava, Panev. pav. 

Krekenavos vartotojų drau
gijoje pats krautuvės vedė
jas Žinis išaikvojo nemaža 
sumą pinigų ir pasislėpė 
Tai tas pats Žinis, kuris kle
rikalų paskutiniuose į Dū
mą rinkimuose buvo greta 
Danausko siūlomas Panevė- 
žyj į rinkikus, siunčiamus 
Kaunan. Dabar Žinis - 
kiek teko girdėti — 
Liepojuje, iš k' 
Amerikon pa1 
nigų jis p- 
nėra



tragedija Calumete
Juodašimtiška piliečių 

sąjunga.
Visų amerikiečių akįs su

žiuro į Calumet, tylich., kur 
’ jau šeštas mėnuo, kaip 
streikuoja mainieriai vario 
kasyklose. Kruvinoji ru
giapjūtė kūčios vakare, lai
ke kurios žuvo 75 gyvastįs, 
sudrebino širdis ir ramiau
sių žmonių. Pasiutėlio - pro
vokatoriaus šauksmas: “ug
nis, ugnis!” išbudino ir su
snūdusius žmones ir priver
tė valdžios atstovus “jieško- 
ti^ priežasčių” baisios trage
dijos.

Kruvinų aukų paveikslas 
teneleis užmigti atbudusiai 
sąžinei, kuri reikalauja 
šiandien federališko tardy
mo Calumeto streike.

“Laisvės” skaitytojai ži
no, kad kūčių vakare 700 
streikierių, jų žmonų ir vai
kų susirinko italų svetainė
je, kad linksmai sutikti Ka
lėdas. Tame momente, ka
da publika buvo pačiame 
linksmybės ūpu pakilime, 
kokis tai išgama, žmogaus 

idale, sušuko: “ugnis, 
,nis!”
Męs žinome, kas paskui 

iko. 75 lavonus tuks
enęs minios jau palydėjo 
žino atilsio vieton.

Kas buvo tas provokato
rius? Geriau klauskime, 
kas stovėjo už jo pečių, kas 
pastūmėjo tą judošių įtaisy
ti kruvinas skerdynes?

Mainierių unijos' prezi
dentas, patįs mainieriai, fi
nų socijalistų dienraštis 
“Tyomies”, kuris išeina 
streiko distrikte, sako, kad 
už pečių to provokatoriaus 
stovėjo piliečių - patriotu 
sąjunga. Panašios sąjungos 
juodašimtiškų elementų, 
Vol™ žinome, buvo Paterso- 

’’•ence. Tosios są- 
uoliausi bosų 
džiausi darbi-

sąjunga ir su ja einanti ka
syklų baronai ir‘vietos val
džia, .šerifo ypatoje, nutarė 
neatsisakyti nuo brutališkų 
kovos metodų.

Jie nusprendė deportuoti 
Moyerį ir prigrąsino jam 
mirtimi. Į hotelį, kuriame 
buvo Moyeris, atsilankė pi
liečių sąjungos žmones ir, 
kuomet jiems nepavyko per
kalbėti Moyerį, tat, jiems 
išėjus, hotelin atplūdo ban
ditų gauja, kuri sukruvino 
streikierių vadą, šaudė į jį, 
mindžiojo jį. Dabar Moye
ris randasi ’Chicagos ligon
ini ty.

Taip-pat, šerifo paliepi
mu, areštuota redaktoriai 
ir 20 darbininkų finų dien
raščio “Tyomies”, kurie kal
tinami “šmeižime ir konspi
racijoj.”

Ir taip, negana to, kad 75 
moterįs ir kūdikiai nuvary
ta į kapus, ant unijos ir so
cijalistų padaryta dar dide
sni užpuolimai.

Amerikos “liuosybės” žie
deliai pražydo kruvinai. 
Bet..', juk tai ne pirmu sykiu.

“Ramybė ant žemės ge
ros valios žmonėms” pavir
to į darbininkų, jų žmonų ir 
vaikučių žudymą.

Ka ant to sako valdžia? V
Nei federališka, nei Mi

chigano valdžia ir pirštu ne
pajudina, kad užbaigus šį 
streiką. Dabar, kada iš 
priežasties kūčių tragedi
jos ir akmens turi prabilti— 
prašneko ir Michigano gu

lbe rnatorius Ferris ir dar
bo departmento sekretorius 
Wilsonas, ir net preziden-

Todėl visa darbininkų kle- 
sa, kaip vienas žmogus, tu
ri reikalauti federališko tar
dymo, kaip tai buvo W. Vir
ginijoj.

Ar neperdaug jau nagai- 
ka įsiviešpatavo?

Lawrence’o streikas, Et- 
toro - Giovannitti byla, W. 
Virginijos drama, Paterso- 
no tragedija, Colorado 
streikas ir kruvini atsitiki
mai Michigane parodo, kad 
Amerikos kapitalistų val
džia numylėjo kazokiškus 
kovos įrankius.

Milijonai šios šalies soci
jalistų, yra ta galybė, kuri 
gali priversti kapitalistus ir 
jų valdžia nusileisti. Išvien 
su tuo milijonu eina dar 
daugiau milijonų pritarėjų 
ir simpatikų.

Taigi, broliai ir seserįs, 
drąsiai prie protesto prieš 
Michigano baronus ir jų sė
brus, reikalaukime federa
liško tardymo Calumeto 
streike ir kaltininkų nubau
dimo.

Bet darbininkų priešai 
niekados nemokėjo paslėpti' 
vilko nasrų. Prezidentas i 
VVilsonas sakosi dar ramia-i 
tas pamato dėl įsikišimo, i
Darbo departmento sekre
torius dar abejutiškai lin
guoja galva, o ponas Michi- 
e:ano gubernatorius drąsiai 
sako: “federališka valdžia 
neturi jokio reikalo kišties 
i vario distrikto dalykus. 
Michigano valdžia atlieka 
savo priedermes.”

Sunku žinoti, iš ko reikia

.tų sąjunga ėjo 
m su kasyklų 

uarė didžiausias
- kad tik užkenkus 

. reikieriams. Kartą, vadi- 
r ni piliečiai, buvo net už
puolę ant streikierių head
quarters ir įtaisė ten pogro
mą. •

Suprantama tat, kuomet 
piliečių sąjunga davė unijos 
prezidentui Moyeriui kelias 
dešimtis tūkstančių •''dolerių 
ant palaidojimo aukų — Mo
yeris atsisakė aukas priimti. 
Jisai su paniekinimu trenkė 
tuos popiergalius piliečiams 
akysna. Unija nepriima au
kų nuo savo priešų! Strei- 
kiei iams nereikia aukų nuo 
savo nevydonų. Minėtas 
provokatorius turėjo r Įsi
kabinęs piliečių sąjungos 
ženklelį.

Finų dienraštis “Tyomies” 
laro sąjungai dar didesnius 

užmetimus, paremtus fak
sais.

Areštavimas “Tyomies” 
personalo ir deportavi

mas Moycrio.
Suprantama, jog piliečių j buvo Patersone ir Colorado, pasveikinimą

draugai pasiuntė ‘‘R.” $6.40 
deficito padengimui.

Tarp kit-ko Škotijos drau
gai sumanė būtinai išbudin
ti Anglijos lietuvius.* * *

“Tėvynės Mylėtojų Drau
gija” snaudžia sau. Vardan 
patriotizmo duota kunigo 
Žilinsko raštai ' spausdinti 
p. Jagomastui iš Tilžės. Mi
nėtam spaustuvninkui raš
tai duota todėl spausdinti, 
kas esąs lietuvis. Bet dabar 
ir pats kun. Žilinskas rašo 
“V. L.”, kad tam žmogui 
daug tinkamesnė vieta prie 
žagrės, bet ne spaustuvėje. 
Raštai žadėta išleisti rude
nį, o dabar jau žiema ir raš
tų, kaip nėra, taip nėra.

Ponas Butkus rašo “V. 
L.”, kad reikės jau su Jago
mastu bylinėtis.• * * *

Industrial Workers of the 
World unijos rimtesni na
riai nori paimti organu 
“Pirmyn”. Užtat ne rimti 
tos unijos nariai daužosi po 
“V. Liet.”, po “Lietuvą”, tai 
yra, po laikraščius, kuriems 
ne galvoj apie revoliucijoni
škos unijos reikalus. Tūlas 
Savas, neva pritardamas 
IWW., parašė į “V. L.” begė
dišką, pilną melų korespon
denciją. Argi Baltimorės 
unijistai neatšauks tos ko
respondencijos? Ar gi jie 
leis gerą unijos vardą val
kioti po tokio laikraščio skil
tis? Geistina būtų, kad uni
jistai susitartų su “Pir
myn”. J. Neviackas.

V. Paukštys.

Laiškai pasmerktųjų mirtin

Charles Moyer.
Prezidentas vakarinės 

mainierių federacijos ir Ca
lumeto streikierių vadas. 
Kapitalistai jį deportavo iš 
Calumeto, o jų bernai norėjo 
jį užmušti. Jisai sužeistas, 
randasi Chicagos ligonbuty.

Moyeris atsisakė priimti 
nuo patriotpalaikių aukas,

riaus nachališkumo, ar iš jo 
nepaprasto kvailumo. Mi
chigano valdžia ir jos vy
riausias atstovas, p. Ferris, 
snaudė savo urve, kaip šiau- j 
rėš meška, kuomet streikie- ' 
riai ir jų moterįs buvo areš
tuojami ir persekiojami, 
kuomet šerifo deputatai el
gėsi, kaip laukiniai žvėrįs, 
kuomet dūko ir siautė pilie-

l čių sąjunga. Ir tik dabar, 
! kada mažų vaikučių skerdy- 
' nė turėjo pajudinti ir Ero
dą grabe, ponas Ferris p ra- Į bus svarstomi suvažiavime 
sižiojo apie savo “prieder-( Liet. Soc. Sąjungos Didžio- 

1 mes.” j joj Britanijoj, Suvažiavi-
Jisai sako, kad vietinis I mas įvyks 3 d. sausio. J. Že- 

“Grand Jury” viską išriš. | brauskas mums praneša iš
Męs žinome, kad labai Medicine Hat (Canadoj), 

‘tankiai “Grand Jury” ran-j kad vietine socijalistų kuo
piasi po bosų įtekme. Taip;pa pasiuntė suvažiavimui

.. Kuopa ir

mui kūnų, žuvusių kūčios 
vakare.

Dienos reikalai.
“Rankpelnio” reikalai 

kaip praneša “Rankpelnis”

Apie isterijos ligą.
Klausimas. Išspausdin

kite paaiškinimą apie isteri
jos ligą. Ar pavojinga ji, ar 
išgydoma, kokie jos laips
niai? Ar isterike gali teketi 
už vyro arba isterikas ar ga
li vesti žmoną, ar gali būti 
jųjų gyvenimas laimingas?

Atsakymas. Isterija dau
giausia sej’ga moterįs. Taip, 
jei moterų isterikių bus 10, 
tai vyrų 1.

Liga dažniausia paeina 
nuo tėvų, kurie arba patįs 
isterija sirgo, arba kuomi 
norint turėjo apsilpnintus 
nervus (gi r t u o k 1 i a v i m ai s, 
sifiliu, pabėgiais ir kt.)

Taigi ligos diegas kūne ne 
kartą esti jau iš tėvų įdieg
tas. Reikia tik, kad kas jį 
iššauktų į viršų. Tai pada
ro įvairus dvasios sujudi
mai — baimė, nusiminimas, 
susirūpinimai ir kitoki siel
vartai.

Liga apsireiškia tuomi, 
kad isterikė turi labai nely
gų būdą — tai verkia, tai 
juokiasi, tai pyksta, tai 
džiaugiasi; tokia ligonė pati 
sau nejučiomis įkalba nebū
ti! daiktų — taip sakant, pa
ti sau meluoja ir šventai ti
ki į savo melus; isterijos ap
sireiškimai labai įvairus, 
greitai mainosi pasikeisda
mi vienas kitu.

Tai yra galvos smegenų 
liga. Ūmu laiku sugenda 
smegenų įtaisai, kurie valdo 
įvairias kūno dalis. Isterikė 
gali nustoti valdyti koją, ga
li nebyle pastoti, gali kur
čia, nerege pasidaryti, gali 
kokioj kūno daly j jautrumo 
netekti, gali nebūtų skaudė
jimų kęsti ir tt. Tuomi tar
nu visi tie būk sugedę kūno 
įtaisai gali pasilikti patįs 
per save sveikutėliai ir, ko
kiam laikui praėjus, vėl — 
akįs mato, ausįs girdi, ko-

Isterijos apsireiškimai ga
li būti panašus į visas kitas 
ligas.

‘Isterikių daug yra. Žino
ma, liga jų nelygi. Vienos 
esti niekam netikusios, ne
galinčios nei jokio darbo 
dirbti; kitos gi esti mepa- 

! prastai gabu darbščios, 
j ištisomis valandomis gali be

Vienos pagy- 
mt sutvarko- 
išgydomos.
v, kad vienos, 

™ esti dar 
, kitos
'ąne-

darbščios,

(Tąsa.) 
bar einu pas savo tėvelį. Jūs nuraminkite 
motiną, lai ji nesirūpina apie mane; jai dar 
palieka Kolia ir Marytė. Aš maldauju die
vą, kad ji surastų sau nusiraminimą juose.

“Na, kol kas, iki pasimatymo, o gal su
diev ir ant visados, nes apie tai tik dievas 
žino. Bučiuoju jus karštai, o jūs už mane 
pabučiuokite mano motiną ir brolį su se
syte.”

Panašus laiškai yra rašyti pas kitus gi
mines ir pas brolį, bet aš čia juos jau pralei
džiu. Man rodosi, kad jau galima suprasti, 
kas per vienas tas žmogus ir ar galima jį 
priskaityti prie eksproprijatorių. Vienok 
valdžia jį pripažino eksproprijatorium ir, 
kaipo pavojingą ypatą, prašalino iš šio pa
saulio. 29 d. gruodžio, 1908 m., jis tapo pa
kartas.

Bet štai dar vienas dokumentas.
4 d. sausio, 1909 m. korespondentas lai

kraščio “Naša Gazeta” važiavo traukiniu 
vagone trečios klesos. Ant vienos iš stočių 
įlipo žmogus, kuris turėjo ypatingą išvaiz
dą. 'Prasidėjo paprastos tarp keliauninkų 
kalbos: Kur? Iškur? Kas? Su kokiais rei
kalais? Pirklystė? Pirkimas ar pardavi
mas duonos, galvijų, kiaušinių ar sviesto?

Pasirodė, kad jis važiuoja Tavrijon ir 
jo dalykai ne pirkliški... Bet kokie?

—Taip sau... nelaimė atsitiko...
Na, tai kas-gi? Juk paprasti kasdieni

niai dalykai. “Kiekvienam žmogui atsitin
ka nelaimės”. “Be šito negalima apsieiti 
gyvenime.”

—Gal serga kas nors? •
—Niekas neserga... Sūnų pakorė....
Visus baisiai nustebino tie žodžiai, o 

kas labiausia, tai toks ramus tonas. Gal 
būtų daugelis ir netikėję, bet nepažįstamas 
žmogus išsiėmė iš kišeniaus dokumentus ir 
korespondentas perskaitė:

“Sveiki mano brangus gimdytojai, bro
liai ir seserįs! Dabartiniuoju laiku aš sė
džiu pavienėj kameroj, bet dabartinėj mi
nutėj mane išvedė. Ant pakorimo męs ei
name penkiese... Rodosi, jūs gerai žinote, 
kas aš buvau ir numirsiu ne pirmas ir ne 
paskutinis. Įvedė mane į tamsią, taip vadi
namą pavienę, taip kad ir rašyti nematau, 
nematau nei raidiių, nei linijų, kurias ran
dasi ant šios popieros. Brangus mano gim
dytojai, broliai ii’ sesers, kuomet skaitysite 
šį laišką, neverkit, ne eikvokit bereikalin
gai savo jiegų, bet didžiuokitės savo sūnu
mi. Aš mirštu su išdidumu ir drąsiai žiūriu 
mirčiai į akis; aš nei kiek nebijau jos ir la
bai esmi linksmas, kad užbaigiu savo kan
čias. Mane teisė 29 d. spalių, o 22 d. lapkri
čio, apie 12 ar 1 vai. nakties, išvedė pakar
ti. Aš labai linksmas ir didžiuojuos tuom, 
kad drąsiai einu prie kartuvių. Šis mano 
paskutinis atsisveikinimo laiškas. Bučiuo
ju aš jus visus. Sudiev. Kolia Kotel.”

Kitas gi dokumentas buvo rašytas ad
vokato, kuris šitaip skamba:

“Gerbiamasis Tamsta! Jūsų sūnus bu
vo nuteistas mirtin, bet pats teismas rūpi
nosi, kad jam būtų dovanota gyvastis ir pa
keista katorga. Šiandien gi iš netyčių ka
lėjime sužinojau, jog Kaulbars nesusimylė
jo ir mirties bausmė tapo išpildyta. Prisieg- 
tasai advokatas V. Galkov.”

Galima sau persistatyti tas vagonas, 
kuriame buvo perskaityti tie du laiš
kai. Visi nustebę žiūrėjo į tą žmogų ir ne
tikėjo savo akimis, ar tai tikrai jo sūnus pa
kartas, o gal tik sapnas? Tuomet žmogus 
sunkiai atsiduso ir prabilo:

—Geriau būtų mane pakorę, negu jį, 
jauną, pačiame jiegų žydėjime. Geras bu
vo. Malonus. Niekam blogo nedarė. Na, 
nors katorgon būtų nuteisę, tai vis būtų bu

lves gyvas... Auklėjom... džiaugėmės... Mo
tina blaškosi, man taipgi tartum širdį iš 
krūtinės išplėšė... Tuščia...

Žmonės klausosi, linguoja galvomis, 
stebisi. Paprastas kasdieninis apsireiški
mas. Čia rašo: “Siunčiu labas dienas”, o 

antroj eilutėj: “Einu ant kartuvių”... 
pirmas ir ne paskutinis”...
Bet kada gi bus paskutinis?

* * *
Vienok, nevisi taip skundžiasi,

prašo, kad už juos melstųsi, bet pasielgia 
visai kitaip. Visi gerai atsimena, kada bu
vo nuteistas mirtin leitenantas Šmitas su 
savo kareiviais, tai kareiviai, eidami ant 
sušaudymo, dainavo dainą:

Paskutinę“šią dienelę, 
Uliavojam męs su jumis draugai...

Šis reginys, eiųančių ant sušaudymo ir 
dainuojančių tokią dainą, kurią dainuoja 

’ nasilinksminimo vietose, padarė tarp

Ne

nevisi

žmonių tokį įspūdį, jog ši daina, pietinėj 
Rusijos daly j, užėmė vietą marselietes.

Prieš sušaudysiant Šmitą ir jo drau
gus, nepavyko spaudai jų laiškai sužinoti, j 
Bet štai kas pavyko sužinoti, tai keli ištarti 
Šmito žodžiai, kuomet jis stovėjo prie stul
po ir laukė sušaudymo.

“Draugai kareiviai ir af icieriai! Aš vi
są savo gyvenimą praleidau drauge su ju
mis, jūsų jūrinėj šeimynoj, ir visus aš jus 
karštai myliu!

“Aš norėjau visą savo gyvenimą pralei
sti šioj, gerai man pažįstamoj, mylimoj 
šeimynoj, bet jiega mano likimo privertė 
mane atsigulti ant visados į šį juodą grabą, 
kuris priešais jūsų ir mano akis stovi ir ku
rį jūs užkasite į žemę.

“Atleiskite man, jeigu aš ką-nors nety
čia arba po prievarta nuskriaudžiau arba 
užpykdžiau. O tu, Kolia, — kreipėsi jis pas 
savo buvusį geriausį draugą dar iš mokyk
los laikų, kuris dabar vadovauja visu su
šaudymo procesu, — paliepk šaudyti grei
čiau ir lai jie taiko tiesiog į mūsų širdis, ku
rios per visą laiką geidė vien laimės ir gero
vės žmonijai, norėjo išgauti žmonijai žemę, 
bet surado mirtį ant šios tuščios salos!”

Tuojaus užtrenkė būbnai ir tolimesnės 
Šmito kalbos negalima buvo išgirsti.

Aficieris “Kolia”, su užtaisytu rankoj 
revolveriu, apėjo visus savo kareivius ir pa
liepė taikyties tiesiog į “priešus caro ir tė
vynės.”

Būbnai nutilo. Baisi tyla užviešpata
vo. Tik paukšteliai linksmai čiulbėjo ant 
nuteistųjų galvų.

Pasigirdo “Kolios” komanda ir nuo zal- 
po sudrebėjo visa salelė... Išsipildė krauge
rių noras ant laisvės kovotojų!....

Šmitas, Gladkovas ir častnikovas buvo 
užmušti ant vietos; jų galvos nusvyro ant 
sudraskytų kulkomis krūtinių.

Tiktai matrosas Antonenko buvo gy
vas ir iš jo žaizdų bčgo kraujas.

Aficieris “Kolia” tuojaus pribėgo prie 
jo ir iš savo naujo revolverio paleido kelis 
šūvius, kuriais užmušė matrosą Antonenko.

Sušaudytųjų kūnus įdėjo į juodus gra
bus ir labai skubiai, tartum ko tai bijoda
mi, užkasė į žemę.

Viskas pabaigta...
Bet tokie dalykai, kaip mirties baus

mė, dabar jau įėjo į paprastą madą ir visi 
prie jos priprato. Laikraštija daugiau ne
pašvenčia tam dalykui, kaip tris ar ketu
rias eilutes, pranešdama, jog ten ir teri su
šaudytas, o ten ir ten pakartas. Ant skai
tytojo tokios žinios, kaip sušaudymas ar 
pakorimas, taipgi jokio įspūdžio nepadaro, 
nes tai paprastas kasdieninis apsireiškimas, 
apie kurį ir kalbėti neverta.

Bet laiškai pasmerktųjų mirtin — tai 
baisus dokumentai, kurie neišdils amžinai 
iš žmonių širdžių. c c

Štai vienas iš nuteistųjų mirtin rašo 
savo draugui: \

“Aš pradėjau tau rašyti laišką, bet 
perspėju, jog aš, žmogus, mažai mokantis 
rašyti, neišsilavinęs ir neapsiskaitęs. Aš 
jaučiuosi labai gerai. Mirtis, kuri manęs 
laukia, tai patįs niekai. Aš gerai žinojau, 
kad tas viskas turės išsipildyti ar anksčiau, 
ar vėliau. Kuomet aš pradėjau dalyvauti 
partijoje, aš buvau persitikrinęs, jog mane 
pakars arba nušaus kur nors prie ‘darbo’. 1 
Tai matai, drauge, ar-gi gali dabar man 
būti baisi mirtis? Suprantama, kad ne, rtes : 
aš jau seniai prie jos prisirengęs. Aš neži* 
nau, kaip kiti mano draugai jaučiasi, bet \ 1 
aš, kaip prieš teismą, taip ir po teismui, 
jaučiuosi vienodai. Tik vienas yra liūdnų 
m as, kad sykiu su manimi nuteisė mirt' 
vieną visai nekaltą”... * v j

Šis laiškas buvo rašytas tuojausj nu-' 
teisimo. Vėliaus-gi tas pats pasirgtasis 
vėl rašo:

“Jūs klausiate, kaip aš jaučiuJr kaip 
praleidžiu laiką. Sunku teisingai'lakyti. 
Aš pats savęs negaliu suprasti. Vienok g 
liu pasakyti, jog dvasiškai esmi ramus. Iš 
išveizdos, galima sakyti, taipgi linksmas. 
Nuo pat ryto iki nakčiai juokaujame, pasa
kojame visokias baikas, anekdotus, tik, su
prantama, juokingus. Vienok, klausimas 
apie gyvenimą tankiai ateina į galvą. Užsi- 
mąstai ant kelių minutų, bet tuojaus sten
giesi viską užmiršti, nes dėl manęs viskas 
pabaigta, tai ir mintis apie gyvenimą sten- 
giesi iš savo galvos išvyti. Aš matau, jojg 
man gyventi lieka labai trumpas laikas Jr 
aš nieko gero negaliu per tą laiką išgalvoti, 
todėl geriau visai negalvoti; kam bcrA^- 
lingai sau galvą varginti? Geriau vis^ 
miršti ir tą laiką praleisti linksmai.
visgi aš pats savęs negaliu suprasti: 
si, kad aš ne visai normališkas. J 
norisi nusinuodyti. Nusinuodyti t

(Toliau bus.)

savo draugui:



LAISVI!

KORESPONDENCIJOS
FLORIDOJE.

Lietuviškuose laikraš
čiuose dar aš nebuvau matęs 
ką nors parašyta apie Flori
dos valstiją. Taigi, man pa
sitaikė proga ten būti ir aš 
pasidalinu su “Laisvės” 
skaitytojais įspūdžiais ir 
mintimis apie tą šalį.

Kas taip išgarsino tą Flo
ridą tarpe turtingesniųjų 
žmonių? Ogi visokie apgar
sinimai, magazinų straips
niai ir tie žmonės, kuriems 
ten teko būti. Jeigu vasa
ros metu Floridoj nedaug 
žmonių, tai žiemą suvažiuo
ja čia svieto net iš Europos. 
Oras čia labai geras, svei
katos atgavimui ir aš patar
čiau lietuviams, jeigu yra 
proga," atvykti čia atsigauti, 
o, rasit, ir apsigyventi. Čia 
pilna žmonių, kurie atva
žiuoja pasigydyti. Nurody
siu vietas, kur žmonės dau
giausia lankosi. Tampa, 
Palm - Beach, Miami, St. 
Petersburg, Sanford, Pa 
Latka, Doytona ir tt.

Gražus reginys iš abiejų 
pusių, kada važiuoji trau
kiniu. Puikiausių vaisių so
dnai ir visokios daržovės. 

-Gruodžio mėn. žydi gėlės ir 
veik kiekvienas namelis pas
kendęs žaliumynuose. Taip 
ir išsirodo, kad čia yra dan
giškas rojus.

Šiluma siekia 70—80 laip
snių. Taip jau yra visuo
met, kad kakta ir nugara 
turi būti šlapia. Ypač pui
kus vakarai, kada viskas 
taip maloniai pakvimpa ir 
žmogų traukia prie saldaus 
miego.

Fabrikų Floridoj labai 
mažai. Viename tik Jock- 
sonville yra šiokios - tokios 
išdirbystės. Vienok, kas 
moka hotelių darbą ir galėtų 
apsiprasti su farmų gyveni
mu, tie darbo čia galėtų 
gauti.

Iš amatninkų čia daugiau
sia yra reikalingas kar- 
penderių darbas. Jeigu ras
tųsi žmonių, kurie su ne
grais norėtų dirbti pras
čiausią darbą, tai ir galėtų 
gauti, bet vargiai tokių be- 
siras. Abelnai, čia negrai 
atskirti nuo baltų žmonių ar 
tai kaimose, ar traukiniuose, 
ar restauracijose ir kitur.

Saliunų yra užtektinai, 
tik jau ne taip daug, kaip 
New Yorke, Brooklyne ar 
So. Bostone.

Kaip matote, Floridoje 
gana puiku, tik gaila, kad 
šiame surėdyme prastiems 
žmonėms tas viskas nepri
einama.

Žmonės susirinko airių 
.avinyčion. Reikėjo mokėti 
ir airiams ir kunigui, o už 
tai žmonės buvo tik iškone
veikti.

Dajuto taip-pat, kad yra 
pašelpinė draugija, tai ir ta 
jam ant liežuvio užkliuvo. 
Mat, jam nepatinka, kad 
draugystė jau trįs metai, 
kaip gyvuoja, o jam nieko 
nekliuvo.

Tai matote, žmonės, kaip 
elgiasi kunigai. Jie nenori, 
kad męs skaitytume pirmei
viškus laikraščius ir tvertu
me draugijas. Taigi, pir
mučiausias mūsų tikslas ko
voti su klerikalizmu.

Aš patarčiau dar labiau 
griebtis už skaitymo laik
raščių, dar labiau organi
zuotis į laisvas draugijas.

Vijurkas.

A. Baranausko paskaita 
apie Jėzų ir krikščio

nių mokslą.
Brooklyn, N. Y. 21 grd. A. 

B. skaitė prelekciją viršmi- 
nėtu antgalviu.

Surengime pačios prelek- 
cijos dalyvavo LSS. 19 kuo
pa, L. Kelionės dr-ja ir L. 
Apšvietos draugija.

Drg. A. B. puikiai perkra
tė prieštaraujančius išvedi
mus iš Morkaus, Lukošiaus 
ir Jono evangelijų. Priėjo 
me išvedimo, kad nėra jo
kio tikro pamato spręst apie 
oatį Kristaus buvimą ant 
žemės.

Po prelekcijos užduota 
sėli klausimai, kuriuos kal
bėtojas puikiai išrišo.

Žmonių buvo daug, nes 
vietinis kunigas išgarsino, 
bekeikdamas.

Po prelekcijos buvo biz
nierių prakalbos. Kalbėjo J. 
Šaltis (apie skirtumą tarpe 
korporacijos ir kooperaci
jos), J. Sirvydas ir paveiks
lus rodė p. Račiūnas.

Jakimavičių Juozas.

Pitcairn, Pa.
Lietuvių čia gyvena 7 ypa- 

tos. Mūsų mieste yra daug 
socijalistų. Iš savo tarpo 
jie išsirinkę miesto gaspa- 
dorių ir du mokyklų direk
torius, vienok čia socijalis- 
tams sunku darbuoties, nes 
ant kiekvieno žingsnio ken
kia tamsybės apaštalai. Ba
žnyčių čia daugybės.

Kadangi smuklių nėra, tai 
žmones kvailina bažnyčiose.

Klapčiukas.

oj. Jankins.

Chicagiečių Kalėdos.
Kalėdų eglaitės visi chi- 

cagiečiai laukė su dideliu 
nekantrumu; sakė, jog eg
laitė bus apšviesta - spalvuo
tomis šviesomis, giedos ge
riausi chorai ir tt. Visi lyg- 
ir manė, kad tuomet žmoni
jos vargai pasibaigs. Bet 
veltui! Visi gėrėjosi mir
gančiomis šviesomis, džiau
gėsi harmoniškais chorų bal
sais, tik ne darbininkai. ’

Nebuvo matoma tos švie
sos tiems tūkstančiams be
darbių, kurie neturi duonos.

Nebuvo k šviesos girtuok
liams, kurie visą laiką pra
leidžia karčiamose.* * *

22 kuopos LSS. praleistas 
Kalėdų vakaras pavyko. 
Meldažio svetainėje susirin
ko apsčiai publikos. Kalbė
jo K. Gugis. Kalbėjo gerai. 
Bigeliukų duetas pavyko. J. 
Uktveris gerai sulošė mono
logą “Family Entrance”.

Dialogo “Sužiedotuvių 
vely jau nereikėjo lošti.

M. Petrauskas.

Albany kunigas bara 
Hudsono lietuvius.

Hudson, N. Y. Kaip kita
dos, taip ir šiais metais, čia 
atvyko prieš Kalėdas Alba
ny kunigas. Vienok'pirmiau 

r vJskas tyliai apsieidavo, 
šiemet kunigas pajuto, 

į&d į Hudsoną pareina “Ko- 
“Keleivis”, “Laisvė” ir

Wet.” — tai kad pra

sisektų suvienyti minėtų | NUSIŠOVĖ LIETUVIS, 
mieštų kuopas, tai tuojaus 
rengtume suvažiavimą, su
tvertume centrališką komi
tetą,’ išimtame čarte rį ir 
tuomet galėtume tverti kuo
pas po visus lietuviais apgy
ventus miestelius Canadoj. 
O tik tuomet turėtume tvir
tą draugiją, tik tuomet galė
tume savo narius sušelpti li
goje ir posmertinę išmokėti. 
Męs norėtume laiškais susi
rašinėti su minėtoms drau
gijoms, todėl malonėsite pri
siųsti savo antrašus mums.

Pirm. A. Zillinskys 
Rašt. K. Rugienius 
Ižd. J. Žebrauskas.

Antrašas susinešimams:
J. Žebrauskas, 121 Elm st. 

Medicine Hat, Alta, Canada.
P. S. Meldžiu kitų laik

raščių perspausdinti šį atsi
šaukimą. K. R.

PHILADELPHIJOS 
CHRONIKA.

Lietuvių keliai jautis 
knygynas.*

Pastaruoju laiku per pa
sidarbavimą p. J. Griciūno 
ir kitų, įsikūrė čion L. K. K. 
Jo pienas maž daug tokis: 
knygnešys keliauja per lie
tuviais apgyventas stubas, 
norintiems pasiskaityti 
duos knygą mainais ant jau 
perskaitytos knygos, o nuo 
neturinčių jokios knygos — 
dus reikalaujama kaucija 
užsistatyti pagal knygos 
vertę. Kiekvienas imantis 
ant pasiskaitymo nuo knyg. 
knygiaus knygas apart 
aukavusių į knygyną kny
gas nemažiau $5.00 vertės, 
turės mokėti 5% už jos var
tojimą. Iš šitų ir kitokiu 
Dūdų įplaukusių pinigų bus 
apmokama knygnešiui. Da
bar jau geros valios draugąį 
suaukavo knygyno naudai 
daiktais apie $100.00 vertės, 
kurie greitu laiku bus ap
versti į pinigus. Draugai, 
turinti perskaitytas arba at
liekamas knygas, teiksitės 
paaukauti knygynui, o no
rinti gauti pasiskaitymui, 
kreipkitės į knygyno ofisą, 
819 Buttonwood st., Phila-

CANADOS LIETU
VIAMS.

Męs, Medicine Hat lietu
viai, atsišaukiame į visus 
Canadoj gyvenančius lietu
vius ir sušelpimo draugijas, 
kurios čia gyvuoja. Draugi
jų yra Winnipeg, Toronto, 
Montreal, ir neabejotina, 
kad nekuriuos miestuos yra 
kelios užsislėpusios draugi
jos. Na ir ką jūs, lietuviai, 
manote su tuom nuveikti? 
Sakysim, sutvėrėt draugiją 
iš keliato narių, mokat mo
kestį, o ligoj gaunate pašel- 
pą ar posmertinę. Gerai,jei
gu daug narių, o mažai ligo
nių, tai galima gyvuoti ir 
kapitalo dar kiek sudėti, bet 
jeigu atsitinka tame mieste 
bedarbė, ar šiaip iš kokios 
priežasties nariai išsiskirs
to, tuomet draugija gali 
mirti, o jeigu ir gyvuoja, 
tai narys, kuris gal ir kelis 
metus mokėjo mokestį, iške
liavęs į kitą miestą turi atsi
skirti nuo draugijos.

Taigi, kad šitą išvengus, 
ir kad Canados lietuvius su
rišus tvirtesniu vienybės ry
šiu, idant geriaus lietuvius 
aprūpinus ligoje, supažindi
nus su draugijiniais reika
lais, ir nors elementariškai 
su darbininkišku susiprati
mu — męs, Medicine Hat lie
tuviai 14 d. gruodžio sutvė- 
rėm kuopą: Susivienijimo 
Lietuvių Canadoj ir tikimės 
nepoilgo kitą sutverti Red- 
cliff ir kituose miesteliuose. 
Taipgi kviečiame Winnipe- 
go, Toronto, Montreal ir ki
tų miestų pašelpines draugi
jas šitą svarbų klausimą 
rimtai apsvarstyti per susi
rinkimus ir savo nuomonę 
išreikšti per “Laisvę”, o 
“Laisvės” redakcija priža-

* *

Westville, Ill. Grd. 26 d. 
nusišovė Baltramiejus Šli- 
kas. Priežastis tragedijos 
— nesutikimas su pačia. Iš 
ryto jau jis buvo susibaręs 
su pačia. Apie vidunaktį, 
nuėjo pas miesto majorą 
prašyties ekstra policmanų, 
ale majoras neturėjo jam 
vietos. Jisai sugrįžo namo 
ir, rodosi nebuvo girtas ir 
vėl nelinksmai pradėjo šne- 
kėties su savo žmona. 
Jisai pasakė, kad duo
dąs jai dar penkias minu- 
tas gyventi. Ji prasišalino 
į kitą^rūmą. Greitai išgir
do šūvio balsą. Tai Šlikas 
patsai save nusišovė. Dar 4 
valandas buvo gyvas. Ka
da atėjo kunigas, jau nega
lėjo susikalbėti. Velionis 
buvo geras katalikas.
jo iš Zarapkų kaimo, -Pane
vėžio parapijos.
varge pačią ir pora vaiku- 
či;i.

St. Kastantinevičius.

*
Nepaprasta vakariene. 20 

d. gruodžio LSS. 1 kp. turė
jo surengus labai puikią ir 
iškilmingą vakarienę. Va
karienė atsibuvo “Kovos” 
name su Įžanga vienas dol. 
porai. Laike vakarienės 
draugai sakė toastus, daina
vo solo, pasakojo komple- 
mentus ir tt. Apart to, muzi
kantai: pp. Gedrutis ir Gri- 
ciunas ant .^ugraji-
no labai puikius gabalėlius. 
Ant galo sumanyta paau- 
kaut sušelpimui kalinių. 
Suaukauta $3.16.

♦ ♦ ♦

Ant 18 d sausio LSS. 1 
ir 191 kuopos rengia pami
nėjimą kruvinojo nedėldie- 
nio net dviejose miesto da- 
lįse prakalbas. Pirmos at
sibus subatoje, 17 sausio ant 
Frankfordo, o antros 18 
New Academy Hall, pietų 
pusėj. Už kalbėtoją yra 
pakviesi?s draugas J. žaltys 
iš Brookljmo, N. Y.

J. D. Taunis.

— tai kad pra
liet gėda buvo da mums patarnauti tame

darbe. Jeigu mums tik pa

tautiško namo uždangos, 
kuri esanti priešinga Mass, 
valstijos teisėms.

“Viesulą” pranešė, kad ti- 
kietai, kurie pasipirkta, bus 
geri, kuomet už kelių savai
čių-“Blinda” bus sulošta ant 
Montello scenos. Todėl pub
lika nebus nuskriausta, tik 
gaila, kad ji turėjo nesma
gumą, bet už tai teiksis at
leisti.

Apie dieną lošimo bus vė
liaus pranešta.

Rochester, N. Y.
Grd. 21 d. pobažnytinėje 

svetainėje atsibuvo antras 
susirinkimas, kuriame galu
tinai E’:o sutverta koopera
cija. Prisirašė apie 40 ypa
tų ir sumokėjo šėrus 210 dol. 
Prie kooperacijos prisidėjo 
veik vieni parapijonai. Ne
žinia, kaip ta kooperacija 
gyvuos, kadangi jos šulai 
menkai tepažįsta kooperaci
jos principus, o dar mažiau 
pas juos demokratiškumo.

Pavyzdžiui, dvi savaitės 
atgal, visuomeniškame susi
rinkime, apsvarsčius apie 
^operacijos reikalingumą, 
išrinko 12 ypatų pasiteirau
ti apie įstatus ir viską pri
rengti dėl sutvėrimo koope
racijos. Išrinktiejie netik, 
kad viską prirengė, bet ir 
krautuvę nusamdė, nors 

Vienok, daugelis agentų Ikooperacija dar nebuvo su
tik tą vardą nešioja, o iš jų tverta. O dar negimusią 
nei kuopai, nei laikraščiams kooperaciją pakrikštino 
jokios naudos nėra, “Nemuno bendrovė”; reikė-

“Laisvė”, padėjime, neku- jo atsiminti jiems, kad koo- 
riems tokiems agentams jau peracija ir bendrovė, tai du 
rengiasi atimti agentūros skirtingi dalykai. Visgi 
teises. Atkreipiame visų geistina, ’ 
sąjungiečių domą į sekantį gyvuotų. Gal būt,^paskiaus 
pranešima iš Worcester, patirs, ką dabar nežino. 
Mass. ' ~| Tai jau tas.

Per šešis mėnesius agen- 
tavimo, kaipo 40 kp. LSS. 
įgaliotinis, aš užrašiau:

“Laisvės”
“Šakės”
“Pirmyn” 
“Keleivio” 
“Vien. Liet.”

Paė-

Paliko

SOCIJALISTIŠKŲ LAIK
RAŠČIŲ PLATINTO
JAMS, O YPAČ KUO

PŲ AGENTAMS.
Nekurios socijalistų kuo

pos yra paskyrusios drau
gus, kurie turi užsiimt agen
tūra socijalistiškų laikraš
čiu.

Visgi
kad kooperacija

mingo kunigo R. Pavu..
ki. B rys. skundė kurnąs 
ant $10,000 už suardymą jo 
šeimyniško gyvenimo.

Teismas atrado kunigą 
kaltu ir nuteisė, jog kunigas 
turi užmokėti Brysui 750 
dolerių.

Dabartės B rys padavė 
persiskyrimą su pačia, su 
kuria jau negali sugyventi.

• Tą kunigą B rys buvo su
gavęs neatsakančiai elgian- 
ties, tai kun. tuoj išsinešdi
no iš St. Louis, bet surado ir 
teisėjas Conves nabagui lie
pė užsimokėti.

mėgim^.
bent iš kelių 
jau gerai stovite ir jums va
tai nesunku bus atlikti.

Darbai

Montello, Mass.
Montello lietuviškų drau- 

52 egz. I gysčių “Santaika” laikyta- 
46 egz. me savo susirinkime 7 d. 
28 egz. gruodžio, padarė galutiną 
23 egz. atskaitą, kiek įplaukė pini- 

‘Laisvės’ gų į L. T. N. draugijos iždą 
12 egz. iš lietuviškų draugysčių bei 
12 egz. kuopų, kurios per šių metų 

9 egz. vasaros sezoną rengė įvai- 
3 egz. vius pasilinksminimus ir va- 
5 egz. karus naudai L. T. N. ir nu- 
1 egz. tarė pagarsinti lietuviškuo

ju.” red) se laikraščiuose, kurios drau 
[1 egz. gystės ir kiek įnešė.

“Kovos” prenumeratos Įnešė sekančiai: 
kortų parduota 15. 'Kuopa Šv. Roko dr-tė 
turėjo pelno į 30 dol. L. U. kliubas

P. Dėdynas. Liet. Mokslo dr-tė 
------------- I “Birutė” 

Liet. Benas

“L. Žurnalo”
“Rankp.”
“Kovos”
“L. Ūkininko”
“D. Vilties”
“L. Minties” i

Streikas miesto darbi

Taylorville, Ill čia su
streikavo miesto darbinin
kai, kurie pareikalavo $2.50 
už 8 vai. darbo dienos. Da
bar visas miestas purvais 
apaugęs, kad negalima nei 
gatve praeiti.

Miesto valdžia jau kelis 
sykius “užsiorderiavo” be
rnelius valyti gatves, bet u- 
nijistai išvaikė. Tik nese
niai naktį nuvalė Centrąliš- 
kas gatves, kada unijistai 
miegojo.

Lietuvis.

$187.24
$152.29
$104.80
$123.—
$114.55
$100.30

$9.32L. T. R. “Viesulą”
Viso---------

“Santaikos” įgaliotinis 
P. Balsys.

Džiovukas.
Wakefield, Mass.

Lietuvių mūsų miestely y- 
ra tik 4 familijos ir 12 pa
vienių. Laikraščius skaito 
tik keli pirmeiviški vyrai. 
Kiti sau kazyruoja ir gir
tuokliauja.

20 d. grd. keli sporteliai 
parvažiavo iš Bostono sma
giai įkaušę ir dar namo ‘gar
dumėlio’ parsivežė. Nuėjo 
pas tūlą lietuvį kazyruoti ir 
ten palidėjo visus savo cen
tus. Kada šeimyninkas juos 
varė, jie reikalavo grąžinti 
pinigus atgal. Anas nesu
tiko. Tuomet išdaužė lan
gus, sulaužė duris.

Ar tai gražu šitaip elg- 
ties? Kareivis.

Jersey City, N. J.
“L.” N102 koresp. iš mūsų 

miesto yra klaidų. Ten bu
vo kalbėta apie L. I. Š. D. 
pirmininką, bet ne apie L. O.

Lewiston, Me. “Laisvės” 
N 102 tilpo tūlo K. V. “Dar
bų” skyriuje žinutė, kad Le; 
wistone darbai pradėjo eiti 
ir iš kitur pribuvusiams ne
sunku darbas gauti. Tas 
netiesa. Lewistone darbai 
nebuvo sustoję eiti. Darbai 
eina po sen wei, ri>et iš kitur 
pribuvusiam darbas sunku 
gauti.

Yra jau ir vietinių gyven
tojų be darbo. Nekurie be
darbiai jau mane apkaltino 
už tą žinutę. Bet as atsisa
kau nuo tos žinios. Tai- ne 
mano rašyta.

Kazys Vilaniškis.

Wakefield, Mass. Darbai 
pas mus šiuom laiku labai 
sumažėjo, nors ir visose ša- 
pose dirbam pilną laiką, bet 
daugybė darbininkų yra be 
darbo, iš kitur pribuvusiam 
pas mus negalima gauti dar
bas.

Po prakalbų buvo ne dis
kusijos, bet deklamacijos. 
Yra padėta Kilka, o turi bū
ti D. Pilka.

Westville, Ill.
J. Gurskis praneša mums, 

jog aukų per Kučinskio pra
kalbas surinkta $10.20, bet 
ne $7.00, kaip “L.” buvo ra
šyta.

Westville, Ill. Apie šitą 
apielinkę darbų kitokių nė
ra, kaip tik anglių kasyklos. 
Dabar darbai eina gerai, tik 
ant 4 kasyklų ir dirba pilną 
laiką. O 2 kasyklos kitos 
kompanijos dirba po 2-3 
dienas ant nedėlios.

Patartina iš kitur čia ne
važiuoti, nes ant gerųjų šap- 
tų, kurios dirba pilną laiką, 
darbas labai sunku gauti.

S. K—vičia.

Lewiston, Me.
Mums praneša, kad del 

kąoperacijos įkūrimo labai 
daug darbavosi ir dabar te
besidarbuoja drg. Liaudans- 
kas. Mielai tą pažymime.

Taylorville, Ill. Čia yra 
dvejos kasyklos. Viena dir
ba pilną laiką, antra tik pu
sę. Kai kurias savaites tai 
tik dvi dienas išdirba.

Kur mus laukia ru
giapjūte?

Niagara Falls, N.Y. ‘Lais
vės’ red. jau kelis sykius 
kreipėsi prie kelih lietuvių Į

Važiuokite Į Liet 
čiai iš Bostono Wh 
Linijos laivais, ** 
kia geriausį patari 
greičiausia perveža r 
mari. Taipgi norėdami par
sikviesti savo draugus be jo
kio riipesčio, visados pirki
te ’laivakortes ant White 
Star linijos, nes jos pasažie- 
riai gerai pribūna į Ameri
ką. Laivakortes galite nu
sipirkti pas mūs užtvirtin
tus agentus, kurie pažymėti 
apgarsinime.

W. Lynno lietuviai keliasi 
iš numirusių.

W. Lynn, Mass. 28 d. grd. 
atsibuvo prakalbos Lietuvių 
Ukėsų kliubo. Kalbėjo L. 
Prūseika. Kalba patiko, nes 
nei vienas neišėjo iš svetai
nės laike prakalbos. Ant pa
baigos deklamavo Dumb
liauskas, pasakė monologą 
S. Zaleskas ir V. A. Zape- 
riackas pasakė “Jurą Ridzi- 
ką”, kas publikai taipgi la
bai patiko. Prie L. U. kliu
bo prisirašė 12 naujų narių.

Vasario 4 d. 1914 m. vėl 
bus prakalbos. Jas rengia 
Mass. 6 rajonas, kad atgai
vinti LSS. 61 kuopą.

Su naujais metais atsikels 
ir W. Lynno lietuviai iš mie
go, kuriame miegojo per čie- 
lus metus. Taip . ir reikia. 
Draugai, pradėkime ir vėl 
taip-pat veikti, kaip kad vei
kėme pirmiau! Nenusimin
kime, jei mus apleidžia ga
besni vyrai, išvažiuodami 
kitur, patiems reikia lavin
tis. Prie darbo, broliai!

Klerikalų prakalbos.
W. Lynn, Mass. 27 d. grd. 

buvo R.-K. S. šv. Juozapo 
draugijos prakalbos.

Kalbėjo kokie tai du kleri- 
kai iš Montello ir koks tai 
Mikalauskas.

Pirmas pasakojo apie 
sveikatą tiek, kiek lengvai 
galima žinoti iš kelių medi
ciniško turinio knygelių.

Antras kalbėjo netiek a- 
pie apšvietimą, kiek apie 
blaivybę ir lietuvišką kalbą, 
kurią iškėlė iki pat Gabrio 
nosies. Apie lenkus la
bai prastai atsiliepė. Mėgi
no kritikuoti ‘Keleivio’ kny
gą apie žmogaus išsivysty
mą.

Mikalauskas kalbėjo, kaip 
ligonis. Visa publika neri
mavo.

Buvo peršami klerikalų 
laikraščiai.

Montello

Ką J. Vanagaitis apie so- 
cijalistus sako?

Wilmerding, Pa. Ir pas 
mus jau atsilankė Mažosios 
Lietuvos agitatorius J. Va
nagaitis, kuris 21 d. gruo
džio kalbėjo L. S. D. svetai
nėje. Publikos buvo pusėti
nai ir visi maišiai tesilaikė.

Savo prakalboj p: V. taip 
išsitarė apie socijalistus: 
“man teko susieiti su tūlais 
socijalistais ir štai ko jie rei- 
kalauna: išmušt ponus, o ta
da visi ponais būsime”.

Paskiaus pasakė, jog nors 
socijaldemokratų partija už 
ima pirmą vietą Vokietijoj, 
bet visgi nėra nieko nuvei
kusi, jeigu neturi mokyklų, 
bet jie už tautą visuomet už
stoja.

“Geriausia patariu leisti 
vaikus į parapijines mokyk
las” — pasakė p. Vanagaitis, 
atsidėkavodamas kunigams 
už almužną.

Po prakalbos norėjo pada
ryt biznį “Birutės” ir “Sū
kurio” reikaluose. Iš publi
kos buvo paduotas užklausi
mas, bet p. Vanagaitis atsi
sakė paaiškinti. Sako, čia 
ne diskusijos. Tada publika 
ramiai pradėjo skirstyties, 
nieko nepirkdama.

I Oi važm A^’Y?

Kreipėsi puc Keną iiciuvią jį 
Niagara Falls, ragindama 
tverti socijalistų kuopą ar 
šiaip jau kokią laisvą pa- 
šelpinę draugiją.

Skaitome- “Šaulėj”, kad 
tame mieste jau nutarta sta
tyti lietuviška bažnyčia. 
Clevelando ir Rochesterio 
socijalitai! Darykite, ką' būkit toks piktas. Apie dar- 
galite, kad pavarius smar-; bus rašė visai ne Vilaniškis. 
kesnę pirmeiviu dvasioj a- ^. . v • v i gitacija tarpe tenykščiu lie-!. Chicagos žmogui. Vely 
tuviu ' jau nerasinekite.

Tik turėkit tikrą norą, o 
viskas galima atlikti.

Redakcijos atsakymai.
Gandrui (Lewistone). Ne-

Įįipčius.

šą mums, jog
20 d. “Blindos’ 
negalėjęs įvyk 
dienos prieš lo 
“Vięsulos” val< 
kad inspektoi

Portlande (Main vals.), 
gyvena lietuvių 45 ypatos 
iš 24 familijų. Laikraščių 
pareina: 4 egz. “Keleivio”, 2 
“Kovos” ir 1 “Laisvės”. Jo
kių susirinkimų nėra. Tik 
Bostono kun. Žilinskas at
lanko per metus po kartą 
Portlandą.

Vyrai, jeigu kunigas gali 
daryti biznį, tai kodėlgi lais
vi žmonės negali varyti ap
švietos agitaciją? Jeigu y- 
ra apie 50 lietuvių — tai yra i 
ir dirva šiokiai tokiai agita ' 
ei j ai.

Važiuokite į Lietuvą
WHITE STAR UNIJA

Tiesiog iš Bostono už pigiausią kainą ir 
didžiausiais laivais, ant kuriŲ yra ge- 
riausis patarnavimas. Laivai išplaukia 
reguliariškai iš Charlestown’o (dalis 
Bostono). Atsikvieskite savo gimines 
ir draugus iŠ senos tėvynės ir išpirkite 
laivakortes ant White Star Linijos. Dėl 
platesniy žirny kreipkitės į šias agentū* 
ras:
KompanijosOffisas, 84 State St..1'
G. Bartaszius, 261 Broadwav 
Polish Industrial Ass’-
P. Bartkevicz, 877

J. Rotten’-
■ arba » 
c

Laivakort



I

O.iione turė- 
prakalbos Šv. Vi- 

cento draugystės, tai kam 
tai atėjo galvon puiki mintis 
įtaisyti diskusijas. Svarsty
ta apie svetainės reikalingu
mą. Pagirtina, kad tvėrė
jai minėtos draugijos su
pranta svetainės reikalingu
mą. Visiems apšviestes- 
niems brightoniečiams aiš
ku, kad be svetainės męs 
nieko doro negalėsime atlik
ti.

Patartina daugiau tokių 
diskusijų surengti B righto
ne. Per draugijų susirinki
mus aptariama tik draugijų 
reikalai, o nariams reikia di
desnio išsilavinimo.

Vincas iš Brightono.

Cambridge’iaus liet, dis
kusijų kliubas rengia disku
sijas ant 4 d. sausio, svetai
nėje N 7 Burleigh st. Pra
džia 7:30.

Bus diskusuota klausimas 
apie svaiginančius gėrimus.

Tai bus juokų, kada ponia 
Agnes Bedell iš Quincy par
duos savo vyrą už $1,000, 
panelei Mary Chaudler. Ji 
visai neslepia, kad nori par
duoti savo vyrą, bet šaukia 
viešai.

Kada ponia Agnes Bedell 
gaus $1,000, tuomet ji įsitai
sys sau boardinhouse, o vy
ras, kaip ji sako, bus daug 
laimingesnis su Mary Chau
dler, negu su ja.

Jeigu jai pasiseks parduo
ti savo vyrą, tuomet jos pė
domis paseks ir kitos mote- 
rįs.

Vyrai, saugokitės.

Mums praneša, jog kun. 
Žilinskas veik kiekvieną ne- 
dėldienį garbina “Laisvę” ir 
“Keleivį”.

O mums iš to tik nauda. 
Puikus išreklamavimas, ku
ris Amerikoj taip naudin- 

o mokėti nei cento ne-

ikiški žmonės 
) labai uoliai 

laisvę”.

iš So. 
skaito

Visi,vyrai ir moterįs!
kaip vienas, pribūkite nedė
lios vakarą į Lietuvių sve
tainę, kur bus kalbama apie 
Calumeto streiką ir billių 
prieš ateivius (taigi, ir lie
tuvius), kuris dabar įneštas 
kongresan. Kalbės garsiau
si kalbėtojai ir bus išnešta 
protesto rezoliucija.

Tegul So Bostono lietu
viai parodys kelią kitų kolio- 
nijų lietuviams.

Daro-

Tik 1 doleris!
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BOSTON, MASS, g
N Valandos: m

W Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare, g 
* Nedėliomis iki 8 vai. po piet.

IMINJRTUOTOJAI IR DAUGU
MOJE LIKIERIŲ PARDAVĖJAI

BOSTON, MASS

LAISVE

LOŠĖJAMS

$44.59

$37.10

$56.39

New York. ■M

Q

f-

e)

Nauji Laiškai

1 mis.

Tu Esi Geriausias Prietelis!
K. SIDLAUSKAS

So. Boston 21014 ir 21013.

THE 
MALIO 
SUHI

$54.19 
laiva-

$37.10
$36.75

226 Broadway, kamp. c st.
BOSTON. MAS.S.

Tai žodžiai pačių žmonių išgydytų nuo 
visokių ligų!

Kaip jokios lickarstos ir visokį daktarai 
negalėjo pagelbėti, tai jus manę išgydet.

Kaip nieks neįstengė, taiPh. M. Kliniko Mokslas išgydė trumpam laiko! 
Malonus Tamista! Kad išgydgt kosėjimą, skropliavimą ir sunkumą ant 
krutinės pasekmingai, teip lygiai tik Jus įstengiate išgydyti, nuo ligos iš
bėrimo ant odos spuogais ir niežėjimo; kili gydytojai perdu metu nesura
do pagelbos. Už jūsų teip gerą gydymą ir teisingas liekarstas siunčiu šim
tą kartų ačiū. Su guodono, A. Galmanus, Box 30, Bonne Terre, Mo.

Nemažiau dėkingi: L. KŪMAS, 55 Ellsworth St., Worcester, Mass. 
Mr. M. KOLIAGA, Box 192, Boswell, Pa.; Mr. J. TYMCZUKAS, 306 Cento 
St., Freeland, Pa. Teipat išgydyti nno visokių paslaptingų ligų, kurių 
jokiu budu negalima sutalpinti.

įSITĖMYKlT, kad slaptybės ligų saugiai užlaikoma, visada.
Pliti. M. Klinikas, turi nctkolls PROFESIONALIŠKUS DAKTARUS, kurte greitam 

taiko pataiko sergantiems pagelbėti todėl, kad gydo išsyle, o nedaro esporamentų n nt sergan
čių. Vyriausias Klinikos Daktaras, per Amerikos valdžią, net medaliu apdovanotas. To
kiam Jau tik galima tikuti.

PrlvatlškoJ LABARATORIJOJ Ph. M. Kliniko, atsišaukusioms sutaiso kiekvienam 
liekarstas 13 šviežių gvarantuotų medikamentų, seniausių Ir naujausių Išradimą, kuriuos 
tik aukščiausias mokslas Išrado pagclbai žmonių.

ITAD FQT MFQVFTK’AQ bet nori pastoti sveiku nr-OVILlIY/lO, IR laimingu, tad atsilankyk, 
o Jeigu toli gyveni, tad aprašyk savollgę bol nesveikumus lietuviškojo kalboje kas kenkia, 
o tikėk, kad apturėsi tikrępagclbį sveikatai kaip tūkstančiai, kurio bau džiaugiasi Ir dėka- 

■ • nes čionai išgydo Ir tokias, kurių kiti negalėjo Išgydyti kaip šviežias tolp Ir užslsonė-
• -įsumo: pečiuose, rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, gal-

' —• ' įgystės sėklos nubėgi-
Išimo, nerviškumo, bal-

Širdies, kepenų, Ink- 
gu, blogų sapnų, neini- 
su llokarstoins, kurios 
r kitokių visokių ligų, 
ant rodos Ir pagelbos

XINIC, 
ADELPHIA, PA. 
kl 8. Utarn. ir Pėtnjf 
t knygų „Daktaras

3-8! 5’ 
■ o. g- B'

9Ej » (ū o M į

3

Garbingas Daktare! Jųsų būdas gy
dymo ir liokarslou labai geros, kad ma
no moteris net per tris inčnosius sirgus 
ant vidurių skaudėjimo, po krutino, gal
vos, didžio nusilpnėjimo ant sveikatos 
ir ball jiį tekėjimo, kurios ikšiol niekas ' 
nepataiko išgydyti, o kaip Jūsų prisiųs
tas liekarstas suvartojo, tad tapo visai 
sveika ir daugiau liga neats i nauji na. 
Už tokį tikrą mokslišką ir pasekmingą 
gydymą visiems Tomistų vardą ap
skelbiu. Tu esi geriausias prieielis.

Pasiliekamo dėkingi.
Klemensą* ir Ona Stefonavičiai, 
1413 Brynnioiver, Scranton, l’a.

jokiam katalioge ligišiol 
Męs, matydami daug ko 
kituose katalioguo.se, pasi- 
išleisti naują kataliogą dėl 

savo tautiečių ir apsaugot nuo

DIDELESĄKROVA
Visokių lietuviškų, polskų ir rusų knygų, 
laiškams popierų, tikrų trejankų,geriau
sių britvų, puikų biznieriams kalendų-

ir kitų auksin ų daiktų Reikalingi agen
tai. Knj gu kataliogą siunčiam gavus 
už 2c. štampą. (X”9ž)

F. MILAŠAUSKAS
25 Second St., So. Boston. Mass.

Komitetas. (4)

Aptiekorius ir Sa/'ninkas

R. Richter’ 
“P AI N- 

. EXPELLER”
Drul i muskulai neatneša naudos, 

< jei Jus Romaiizmas kankina. Su 
5 PAIN E X P E L T. R I U

Nau| i Lietuviška 

KRAUTUVĖ
Užlaikome, parduo

dame ir pataisome ge
riau; <a SIUVAMAS 
MAS.NAS, pni’.iau- 
eius Grnmafonu-s ir ki
tokius in;>zikališbvs 
instrumentus. Vai
kams keriėi..kus, Bnl- 
slkcli’s, visokius lai! -

rodžius ir tam panašius eltai; cs. Duodame 
lekcijas ant visu muzikališku instrumentu.

A. RAULUKA1T1S ir J. GIRDVAINIS 
Lietuviai savitam.ai

SO. BOSTON cvclė: co.
310 Broadway, 5o. Boston, Muss.

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

WILLIAM F. J. HOWARD
i Lietuviška pavardė buvo 
Vincus F. J. Kavaliauskas

315 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

.sk’llisinu. tij) /t’ko >t' ns Ir ŪOa

F. Ad. Richter & Co.
21S er.ARL ST., rtW YORK.

Telephone So. Boston 605

LIETUVIŠKAS

Advokatas

____

PAIN-EXPELLEK 
Žmogus jei kankinamas skausmais yra 
bo pagelbos kaipo akrui as sudaužyt as 
ant skalu. Ar kenčiate skausmus lloina- 
tizmo, Neuralgijos, Užsišahlymo ir t. t. 
tada pamėginkite pora sykiu sutepti su 

r A I N E X P E L E R I U , 
PASOVENCZIAIS NAMINIAIO \A|BTAIB.

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

ant ant tflnkerlo — senk'lu aj>Mni()ufhn*t

Akušerkal
Pabnltrusl ktir>-ą Womans Medical 

College, Baltimore, MJ..
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 

gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir 
į pagelba invairiose motei u ligose.

« F. Stropiene,‘u"!n,w.u. |
• SO. BOSTON, MASS. »’

TEISINGIAUSIA jt JT*!/- A
IR GERIAUSIA A D*' fl | g* A

LIETUVIŠKA " AJLfiXXM.

tegul mūsų artistai 
įgiau lavinasi.

Neužmirškite atsilankyti 
subatoj, 3 suasio, 7:30 vai. 
vakare į Lietuvių svetainę, 
nęs ten bus perstatyta puiki 
drama “Iš Meilės.” Po per
statymui bus šokiai.

So. Bostono kooperacijos 
komiteto susirinkimas atsi: 
bus panedėlio vakare (7:30) 
5 d. sausio, Lietuvių Sve
tainėje, kampas E ir Silver 
sts. Visi komiteto nariai 
malonėkite atsilankyti, nes 
darbas laukia veikimo.

Pirm. V. Jakštys.

Pranešame, jog šį nedėl- 
dienį, 4 d. sausio atsibus su
sirinkimas DLK. Vytauto 
draugijos. Susirinkimas 
prasidės 2 vai. po pietų.. At
sibus Lietuvių Svetainėje.

Paskutiniame susirinkime 
board of directors Labda
rystės draugijos karštai su
siginčijo tautininkai.

Na, tai jau gražiausia! 
Dabar jau saviškiai pešasi. 
Daugiausia kliuvo Jurgeliū- 
nui.

Naujos dovanos “Lai
svės” skaitytojams.

Draugai ir Draugės!
Męs norėtume, kad kož- 

nas mūsų skaitytojas iki 
naujų metų prikalbintų dėl 
“Laisvės” naują skaitytoją. 
Tas duos mums progą page
rint “Laisvę”.

Kožnam skaitytojui, pri
kalbinusiam naują metinį 
skaitytoją, męs duosime do
vanų dvi savo laidos knyge
les. Pasirinkit, kokios jums 
daugiausia patinka iš talpi
namo čia surašo:

1) Liaudies Dainos.
2) Ženyba ir ženybinis gy

venimas — Barabošius.
3) Griuvėsiuose — puiki 

K. Jasiukaičio apysaka.
4) Moterų padėjimas bei 

lytiškas klausimas Evange
lijoj ir apaštalų laiškuose — 
Z. Aleksa.

5) Macochas.
6) Lekcijos apie atskyri-

Pasidarbuokit sau ii 
mums!

“Laisvės” Išleistuvė.

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

2- ? e 
ę >3 K 
c o o ę
f Serganti netrotykit laiko ir pinigų,bet tiesiog 
( kreipkitės ypatiškai arba laišku prie daktaro 
\ Stankaus, o apturėsite tikrą ir teisingą flydy- 
J mą. Atmink skaitytojau, jog Dr. Stankus yra 
) baigęs didesnį daktarišką mokslą, kaip tai: po 
( užbaigimui medicinos mokslo GARSIAME 
I STEITAVISKAME UNIVERSITETE, važia- 
) vo mokintis j POST GRADUATE MEDICI- 
[ NOS MOKYKLĄ, katra yra didžiausia ir jau 
( paskutinė didžiųjų daktarų mokykla visame 
j pasaulyj, čionai specijališkai mokinosi daryt* 
] visokias operacijas ir gydyti pavojingas ligas. 
) Taipgi buvo miestavu daktaru kur praktika- 
t vojo pohošpitalių dispenseresdienomis ir na- 
( ktimis. Dabar keli metai kaip Dr. Stankus 
j įrengė savo locną gydyklą SANATORIJĄ 
j mieste Philadelphįjps dėl gydymo visokių li- 
) gų. Atvažiuojanti iš tolinus gali pasilikti tie- 
) siogjo SANATORIJOJE dėl gydymo.

LT GYDO luIGAS
J Nuo skaudėjimo strėnų,sąnarių rankų ir ko- 
į jų, skaudėjimo paširdžių, pei^įų ir kaulų, reu- 
\ matizmo. Nuo Visokių kraujo ligų, užkrečia. 
) mų ir slaptų lytiškų ligų. Augimo spuogų ant . 
) veido ir kūno, užkietėjimą ir nedirbiiną 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, pa
šalimo, kosulio sunkaus kvėpavimo, negalė
jimo valgyti ir abelną nusilpnėjimą. Visokias . 
moterų ligas: nereguliariškas mėnesines,skau- ; 
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 
liekars mis ir po reikalavimui pačių pacijcn- 
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, 
J Anglijoje ir į kitas šalis. Visuomet kreipki-
Į tęs ypatiškai arba laišku ant tikro adreso taip: < 

į Dr. Ignotas Stankus ; 
! 1210 S. Broad St, Philadelphia, Fa. (

Geresnes progos jau 
nebus!

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

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

Čia paduodu laivakorčių kainas: 
Iš Tilžės per Roterdamą iki 

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

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

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

Bostonui ...........................
Iš Tilžės per Bromą 6 paros 

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

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

G. J. BARTAŠIUS,
261 Broadway, So. Boston, Mass.

arba
558 Broome St.,

Jau išėjo antra laida tragedijos

“ KERŠTINGA MEILE ”
Veikalas labai žingeidus 

ir lengvai perstatomas.
Kaina 10 c.

Gaunama pas

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

Čia pat gaunama
KALĖDŲ DOVANOMS
Visokios knygos lietuviš

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

Muzikos Mokykla.
Tanedeliais, seredomis ir pėtnyčio- 

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

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

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 mierą šiuo adresu: 

rubbhr 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.

Pasinaudokite proga!
Parsiduoda vyriškų ir moteriškų 

aprėdalų krautuve, 
f Dry Goods Store.)

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 (J “Laisves” red.)

So. Boston, Mass.

g Telephone So. Boston. 845 M & f
| DR. F. MATULAITS I ‘ 

§

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

lų, tai užsisakykite pus 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 gėrymus ir kiek jie tikrai prekiuoja. Męs nepasiū
lome gėrynių žemiau kainos, kad tik pritraukti kostumerį, o paskui paim
ti brangiau už kitus gėrymus.

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

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

Specijališkai ant Kalėdų ir Naujų Metų
Harrison xxxx Rugiu Degtinė, kvortatl.00 
K y. Taylor 
G. O. Blake 
Hunter Rugiu 
Kentucky Bourbon 
Golden xxxx Rugiu 
Old Darling 
Duffy’s Mailt 
Penn Haven, UžpečCtytose bon., kv

Hennessy *** Francuzu Brendė bonka$1.50 
Marteli »»♦ 
A. Galli vet & Filis 
J & P Leroy*** 
Jules Mulet & Co **♦ 
M arret t & Co *** 
Golden Gate Brandy 
Black & White Scotch 
Alex Fėrguson & Co., Scotch

Bourbon arba Rugiu Degtinė $1.50, $1.75, $2.00, $2.50, $3.0o, 3.50. $4.00 ir $5.00 už gorėtu. Ka
lifornijos Vynas, Port, Sherry, Angelica ir Muscatel 25c už kvortą. $1.00 už gorčių.

Roxbury Rugiu kv. .75 McDonalds Scotch bonka .85
Penwick Rugiu kv. .85 E. & J. Roach Irish bonka 1.00
Green River “ kv. 1.00 Canadian Club (Walker’s bonka 1.05
Rusiška Monopolka 57 grad. bonka .75 Apricot Brendė geresnės rūšies bonka 1.00
Allash Kummel (Rusijos) bonka 1.25 Apricot Brandė, kordialas bonka .75
Berliner Kummel (Vokielijos) bonka 1.25 Grušiu Brendė bonka .76
Getride Kummel geriausios rūšies, b. 1.00 Slyvų Brendė bonaa .75
Rusiška Vlšniuvka bonka 1.00 Kachetiner raudonas Rusiškas Vynas 1.00
Rusiška Malinovka bonka 1.00 Kachetiner baltas Rusiškas Vynas b. 1.00
Višniakas smiltinoj bonkoj bonka .75 Cachor ” bonk. 1.00
Malinovka smiltinoj bonkoj bonka .76 Cerkownoje " *’ " bonk. 1.00
Višniakas paauksuotoj bonkoj bonka .85 Don Carlos Sherry “ Ispaniškas 1.00
Nalivka paauksuotoj bonkoj bonka .85 Geralda Sherry bonka 1.00
Pommeranzen Orange C rdial bonka .75 Nieport Ixmdono Doku Port bonka 1.00
Creme DeMenth dailioj bonkoj b. .76 Spanish Malaga bonka 1.00
Creme De Rose dailioj bonkoj bonka .75 Taragona Port (Ispaniškas) bonka .75
Anistowka dailioj bonkoj bonka .76 Duff Gordon Sherry bonka .76
Hollandijos Džinė bonka .85 Spanish Port or Sherry 'bonka .76
Genevos Džinė bonka .75 Pyėiu Vynas bonka .80
Booth's Old Tom (Anglijos) Ixmka .90 Pyčiu Vynas geresnės rūšies bonka .76
Booth’s High & Dry bonka .90 Malaga Vynas bonka .60
Borovicska (Ungarijos) kinka 1.25 Grape Wine bonka .50
Lowndes Jamaica Rum bonka .85 Aviečių Vynas bonka .50
New England Rum įninka .50 Aprlkotu Vynas bonka .60
Zytniowka bonka 1.00 Kordialai Meškos bonkose bonka .76
Kalifornijos Brendęs 50c 65c. 75c ir $1.00 už kvortą; $2.00, $2.50 ir $3.00 už gorčių. Kentucky

Tik ką męs nplaikč ne iš Vokietijos gražiausį rinkinį KALENDORIŲ ateinantiems me
tams, kuriuos duosime klekvlen <m mus kostumerlul. Pasiskubinkite, nes gali neilkt.

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

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

NAUJI IŠRADIMAI
Kurių 

nebuvo, 
trūkstant 
stengom 
gero ....
išnaudojimo. Mūsų kataliogas turi nas gajes pasidžiaugti, 
visokius skyrius: keletas skyrių yra I " x 
surinkta naujausių išradimų, tinkamų 
vyrams ir moterims, su paveikslais ir ' 
370 aprašytų naudingų dalykų, visokių į 
patarimų, receptų ir knygų. Žmogus i 
turintis mūsų kataliogą, jausis pilnai j 
užganėdintu, nes jame atras netik ap- I 
rašytus tavorus, bet ir reikalingus 
kiekvienuose namuose patarimus. Kas 
prisius dešimtuką arba dvicentinėms 
stampoms 10 centų, gaus kataliogą 
dykai.

J. SINKUS
1841 S. Halstcd St., Chicago, III. I

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

me name. Steponaitis buvo vienas iš pirmųjų mūsų jaunųjų rašytoj-.i, 
kurie duoda mums pradžią grynos literatūros sriovei, kurių visų pir
miausias tikslas jau nebevien žadinimas tautos, visuomenes sąmonės, bet 
ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailiosios musų raštijos.

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

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

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

Tik ką atspaus dinom dau
gybę puikiausių laiškų, įvai
riausio turinio, su gražiau
siomis dainomis ir kvietko- 

Tais laiškais kiekvie- 
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 
vėje.

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 štu- 
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.

TEATRAS IR ŠOKIAI!
J. SINKUS

1841 S. Halsted St., Chicago, III.

Girdėjome, kad So. Bosto
no ir apygardų artistai, ku- 
rie dalyvauja socijalistiškų 
koncertėlių surengime, nori 
susidėti į vienų didelę kuo
pą, kad pasekmingiau veikti 
ir daryti misijas tose vieto
se, kur jokių koncertų nėra.

RENGIA L.S.S. 16’ BOSTONO KUOPA

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

Kampas E ir Silver Streets, South Boston, Mass.
Pradžia 7:3o vai. vakare.

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- 
piunčiant už jį 20 centų,

TRIS GEROS KNYOOSt

Naujausios Dainos ir Eiles
Apie 80 visokių dainelių. Kaina 20c / 

PASAULIŲ RATAS 
ir kitas planetas. Su paveikslėliais........................

MEILĖS KARŠTLIGĖ
meilę.....................................................................................

Imant visas tris sykiu, atiduodam už 60c
Pinigus siuskit pastos Ženkleliais Šiuo adresu.

J. STROPUS
6 L iririrSt., So. Boston, Mass

DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA-OLSELIS
Vyno, Visokių Likierių, Dektinės Rusiškos “Monopolkos”, 

Šampano, Alaus, Eliatis ir visokių importuotų gėrimų.

DUOSIM PUIKŲ KALENDPR1Ų.
Jei nori sveikų gėrimų ant Kalėdų, kurie tavo sveikavai nekenktų, tai 
ateik pas mus. Syk) pas nitu atsilankęs, ateisi visada ir savo draugus 
atsiveši. Kurie negalit atsilankyti pas mus, tai reikalaukit per laiškus, 
o męs prisiusimi ordei ius per expresą. Rašykit lietuviška šiuo adresu:

WILLIAM ZAKON&CO.
K Biurus Endicott St., netoli I-i c T/"in Mace 

Huvmarket Square DUMU11, IT L U N N.

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

gera proga gauti pas mane šias mašinas 
daug pigiau, negu j as ki'us biznierius. Aš 
numušu 10 procentą nuo ki kvi -nos maši
nos. Turiu specijališkų rekordų su lietuviš
komis gražiomis dainomis Dainuoja ir 
grajina taip gražiai, kad net malonu klau- 
-yti. Taipgi pas mine galite gauti puikių 
drukuotų popierų b-iškams rašyti Lietuvon. 
14 popierų su kon\ertais atiduodu tik už 
25c., o 6 tuzinus—t k už 1.00 dol. Pranešu 
visiems lietuviams, kad jeigu kas pas ma
ne užsirašys kokį nors l'etuvišką 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.

katalioguo.se



