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AMERIKOJ
Prie Ettoro teismo.

14 d. spaliu išryto Salemo 
Superior Courte vėl bus pa
šaukta 350 piliečiu, iš kuriu, 
rasit, jau bus išrinkta Grand 
Jury.

Ligišiol Grand Jury yra iš
rinkta tiktai keturi teisėjai. 
Juos laiko, tarytum kokius 
kalinius Washington© hote- 
ly, moka jiems po $6.00 už pa
rą, neleidžia su bent kuom 
susinešti. Tokiu būdu nori 
neva juos prirengti prie at- 
sakantesnio savo priedermiu 
pildymo.

Ant parankos nei Ettoro 
nei Giovannitti nepaleidžia. 
Mat, būk jau paleisti ant pa
rankos nėra galima.
Vokiečiai peikia Amerikos 

tvarką.
Į Vokietiją sugrįžo keli 

šimtai vokiečiu daktaru 
ir žurnalistu, kurie lankėsi 
tarp tautiškame higienos kon
grese Washingtone. x Vokie
čiai giria amerikiečius už 
vaišinimą, betgi sako, jog 
tvarka čia esanti netikusi. 
Miestai, girdi, purvini, gat
vės bjaurios, niekur nėra at
sakančios priežiūros.
- ■ Beveiki teisybę turi vo
kiečiai.
Beckeris viską surengęs.

New Yoro, 12 spaliu. Jack 
Rose prisiekė, jog užmušimą 
gemblerio Rosenthalio su
rengęs patsai policijos leite
nantas Beckeris. Jo ranko
se buvo visi suokalbio siūlai. 
Rose pasakojo apie visą šitą 
baisųjį New Yorko policįjos 
skandalą net tris valandas.

Didžiausia jūros paroda.
New York, 14 d. spaliu. 

Prasidėjo didžiausia jūros pa
roda, kokia kuomet nors pa
saulyje buvo įvykusi. Ma
nevruose dalyvauja 127 ka
riški laivai įvairiausiu kons
trukcijų. Tie laivai išviso 
turi 741,590 tonu.

Utarninke parodą aplan
kys prezidentas Taftas.

Graikai keliauja namo.
Iš visu Amerikos kraštu 

ateina žinios, kad graikai ur
mu apleidžia Suv. Valstijas 
ir keliauja į tėviškę, kad kau- 
ties su turkais.

Taip-pat važiuoja gana 
daug serbu ir Bulgaru.

Biblijai negalima tikėti.
Vyskupas William McDo

well, viršininkas episkopališ- 
kos bažnyčios, viešai, aky- 
vaizdoje 300 kunigu, pasakė, 
kad biblijai esą negalima už- 
sitikėti, kadangi daug daly
ku ten visiškai neteisingai 
nušviečia.

Graikai susipešė su italais 
ant laivo.

New York, 12 d. spaliu. 
Ant garlaivio ‘ Tvernia”, ku
ris plaukia Europon, susipe
šė graikai su italais. Mat, 
daugelis graiku rezervistu 
važiavo su turkais kauties. 
Italai pradėjo juos niekinti 
ir juoktis, kad su tokiais 
“vajauninkais” turkai grei
tai apsidirbsią. Graikai tuo- 
jaus šoko mušti italus. Keli 
žmonės net sužeisti.

Maištai kalėjime. Pabėgo 
30 kalinių.

Rawlins, Wyo., 13 spalio. 
—Visą naktį valstijos kalėji
me siautė baisus mūšis. Su
kilusieji kaliniai šaudėsi su 
kalėjimo sargais, kurie ne
norėjo išleisti iš kalėjimo vi
su prasikaltėliu.

Iš visu pusiu kalėjimą ap
siautė piliečiu gvardija, kuri 
buvo apsiginklavusi. Pilie
čiai atėjo pagelbon kalėjimo 
sargybai. Jie bijosi, kad pa
bėgę iš kalėjimo kaliniai ne
pradėtu plėšti ir užmušinėti 
ramius žmones.

Sakoma, jog laike šaudy- 
mosi žuvo daug kaliniu ir 
sargu.

Antrasai mušys.
Antrasai mūšys įvyko kal

nuose, netoli Rawlinso. Te- 
Tiais kovėsi pabėgę kaliniai, 
kuriu buvo nuo 20—30 žmo
nių su piliečiu gvardija.

Laike šaudymosi ant Raw
linso gatvių užmušta du žmo
nės ir vienas sunkiai sužeis
tas. Du kaliniai sugauti ir 
pristatyti atgal kalėjiman.
5000 socijalistišktį susi

rinkimų.
13 spalio visuose miestuo

se ir miesteliuose atsibuvo 
5000 darbininkišku susirinki
mu; kame buvo agituojam# 
už Debsą ir Seidelį. Dar nie
kuomet Suvienytose Valsti
jose sočijalistiška partija taip 
uoliai nesidarbavo, kaip šiais 
metais.
Dinamitierių suokalbis.
Indianapolis, 12 spalio.— 

Prokuroras, kaltinantis ke
lias dešimtis tiltu unijos na
riu būk tai dinamito suokal- 
byj, nori prirodyti, kad tan 
suokalbiu yra įmaišytas ir 
Gompers, Amerikos Darbo 
Federacijos prezidentas. Pro
kuroras turi surinkęs 620 
bombų gabalėliu ir kitu eks- 
plioduojančiu dalyku.

Serbai ir juodkalniečiai 
daro susirinkimus.

v
Chicago, 13 spalio.—Tūk

stančiai serbu ir juodkalnie
čiu padarė čia milžiniškus 
susirinkimus ir nutarė su
tverti sąjungą parėmimui 
kovojančiu su turkais. Dau
gelis pasižadėjo patįs važiuo
ti tėviškėn.

Šovė į Rooseveltą. Jisai 
sužeistas.

Milwaukee, Wis., 14 spa
liu. Kuomet Theodoras Roo- 
seveltas apleido Gilpatricko 
hotelį ir sėdosi automobiliun 
važiuoti laikyti prakalbą, — į 
jį buvo paleistas šuvinys. 
Rooseveltas lengvai sužeis
tas. Kulka neturėjo tokios 
spėkos, kadangi atsimušė į 
popieras kišemuje. Roose
veltas betgi laikė prakalbą. 
Paskiaus jisai nuvežta Chica- 
gon.

Šovikas —tūlas J. Schrenk 
iš New Yorko jau suimtas.

Tasai pasikėsinimas turi 
susilaukti didžiausio pasipik
tinimo. Kaslink Roosevelto, 
tai jisai bus tik išgarsintas.

Boikotuoja kiaušinius.
Cleveland, Ohio., 14 spa

liu. 40,000 žmonių iš Cleve- 
lando ir šiaurinės dalies Ohio 
valstijos sutarė boikotuoti 
kiaušinius, jeigu jie taip bus 
brangus, kaip ikišiol. Jie 
reikalauja, kad kiaušiniu 
kaina nekiltu augščiau, kaip 
35c. už tuziną.

UŽSIENYJ
Aukos kruvinosios kares.

Naujoji karė jau prasidė
jo. Juodkalniečiu kariumenė 
jau susirėmė su Turkijos ka- 
riumene. Mūšis įvyko ties 
miestu Skutari.

Kaip praneša telegramos 
iš Londono, mūšyje žuvo 2000 
žmonių ir 1500 likosi sužeista.

Juodkalniečiu kariumene 
vadovauja generolas Marti- 
novič ir trono įpėdinys Danie
lius.

Kaip seksis naujoji karė, 
sunku žinoti, betgi po pir
mam mūšiui, turkai gavo pa
sitraukti.
Turkų sultono manifestas

Konstantinopolis, 13 spa
lio.—Turkijos sultonas išlei
do manifestą, kuriuo kviečia 
turkus imtis už ginklu. Ta
me manifeste yra sakoma: 
“pasinaudodamos Turkijos 
sunkenybėmis, mažosios val
stijos pasiuntė savo kariu- 
menę ant mūsų rubežiu. To
dėl turkai turi kovoti taip, 
kaip kovojo ju pranokėjai. 
Nei vienos pėdos mūsų šven
tos žemės męs nepavėsime 
priešams”.

Turkija mobilizuoja savo 
kariumenę po visą Mažąją 
Aziją.

Kas eina prieš Turkiją?
Ligišiol viešai, oficiališkai 

apskelbė karę tik Juodkalni
ja. Juodkalnija tai mažute- 
lytė kalnuota šalelė, kurioje 
gyvena apie penktadalį mili
jono gyventoju. Daugiausia 
ką gali juodkalniečiai išsta
tyti kareiviu, tai 50.000. Tuo 
tarpu, turku yra virš penkio
likos milijonu. Aišku, kad 
vieni patįs juodkalniečiai tur
kams nieko nepadarys.

Vienok šiandien prieš tur
kus ginkluojasi Serbija, Bul
garija, Graikija, Italija ir 
Rusija.

Penki prieš vieną.
Serbija jau yra prisirengu

si prie karės. Iš Graikijos 
atėjo žinios, jog vyriausiu 
Graikijos kariumenės koman
duotojo yra trono įpėdinis 
Konstantinas. Graiku ka
riumenė sutraukta Fessalijoj.

Bulgarija dar nespėjo su
mobilizuoti savo kariumenės.

Italija pertraukė tarymąsi 
apie karės užbaigimą. Itali
ja nori prasimušti per Dar
danelus ir tokiu būdu pasiek
ti Turkijos sostinę Konstan
tinopolį.

Rusija smarkiai ginkluo
jasi.
Mobilizacija rusiškoj Len

kijoj.
“Boston American’ui” spe- 

ciališkai praneša iš Krakovo, 
kad rusiškoj Lenkijoj eina 
mobilizacija.

Daugelis žmonių nori išsi
sukti iš karės ir todėl bėga 
užrubežin. Rusija būk tai 
mobilizavusi 80.000 kariume
nės. Rezervistai norėję pa
bėgti Balstogėje, Lodziuj ir 
Ščučine. “American” sako, 
jog buvę net maištai ir 15 
kareiviu pagal nuosprendį 
teismo likosi pakarta.

Bulgarus vėl skerdžia.
I Berlyną praneša iš Ma-

cedonijos, kad ten vėl buvo 
baisios bulgaru skerdynės. 
Žmonės nori kovoti, betgi 
valdžia juos sulaiko, kadangi 
dar nesuspėta sumobilizuoti 
visa kariumenė.

Kas bus?
Jeigu mažomsioms slaviš

koms valstijoms pasisektu 
apveikti Turkiją, tuomet tur
kai liktųsi išvyti iš Macedo- 
nijos. Jiems, rasi, liktųsi 
tiktai Konstantinopolis.

Visas tas šalis, kurias da
bar norima iš turku atimti, 
turkai yra užkariavę prieš 
penkis šešis šimtus metu.

Vien tik Anglija su Fran
ci ja šiandien užtaria Turkiją 
ir nenori, kad Turkijos galy
bė būtu visiškai sunaikinta.

Maištai Chirtijoje.
Amoy, 13 spalio.—Po va

dovyste generolo Pung susi- 
buntavojo 12.000 kareiviu- 
Jie norėjo apiplėšti europie
čius. Vienok valdiškoji ka
riumenė išvaikė tas gaujas. 
Patsai generolas Pung aplei
do savo kariumenę.

Didžiausia oro kelionė.
Friedrichshafen, V okieti ja, 

13 spalio.—Aštuntoj valan
doj ryte pasikėlė f orąZeppe- 
lino balionas, kuriuo važiuo
ja 21 ypata. gL.

Orlaivis lėks linkui Helgo
land©, paskui vyks į Berlyną. 
Kelionėje manoma išbūti 40 
valandų.

Italija.
Italijos valdžia išleido pa

liepimą savo laivynui, kad 
būtu kas minuta pasirengęs 
prie nauju karišku operacijų.

Italija dabar naudojasi 
proga, kadangi Turkiją da
bar apspito iš visu pusiu-

140,000 kariumenės.
Turkija mano partraukti 

iš Mažosios Azijos 140,000 
kareiviu. Tie kareiviai tu
rės eiti kovoti su juodkalnie- 
čiais, serbais ir bulgarais.

Turku aficieriai pripažįsta, 
kad Bulgarija turi geru ka
reiviu, bet visiškai neturinti 
geru vadovu.

Vokietijos sufragistės.
Miunchen. Čionais atsi

buvo suvažiavimas visos Vo
kietijos sufragisčiu. Josios 
nutarė pradėti smarkią ko
vą, kad moterims būtu duo
tos lygios teisės su vyrais.
Sultonas prašo nuo Dievo 

laimėjimo.
Turku sultonas nuėjo į Mu

hamedo bažnyčią, kad išpra
šyti nuo dievo ir pranašo 
Muhamedo laimėjimo.

Persijos reikalai.
Buvo pasklydusios žinios, 

kad Anglija padariusi slaptą 
sutartį su Rusija, kad pasi
dalinus Persiją.

Dabartės praneša iš Berly
no, kad tosios paskalos ne
teisingos.

12 bulgarų išpjovė.
Konstantinopolis, 14 spa

lio.—Gauta žinios iš Mace- 
donijos, kad mieste Kaprili 
išpjauta 12 bulgaru.

Nukrito meteoras.
Paryžius, 10 spal.—Mieste

ly Rogent sur Seins nupuolė 
meteoras su tokju triukšmu, 
kad žmonės buvo baisiai iš- 
gązdinti. Meteorai pulda
mas, padarė didelę duobę.

RUSIJOJ
Juodašimčiai darbuojasi.

Turbūt skaitytojai atsime
na, ką anais metais pridarė 
Odesoje studentu juodašim
čiu vadas Golubevas. Da- 
bar-gi jis vėl pradėjo darbuo
tis. Rugsėjo 18 d. Golube
vas su keliais savo draugais 
užpuldinėjo gatvėje žydus ir 
mušė juos. Policija juos su
ėmė, sustatė protokolą ir pa
skui paleido.

Suprantama, savųjų juk 
nebaus.

“Susimylėjo.”
Druskos kasyklų savinin

kas Stroganov (Permio gub.) 
pabrangino visus valgomuo
sius daiktus ir malkas. Dar
bininkai padavė meldimą, 
kad papigintu tuos daiktus. 
Kasyklų administracija vie-, 
ton išklausyti teisingą darbi
ninku meldimą, visus, kurie 
tik buvo pasirašę po peticija, 
liepė per 24 valandas iškrau
styti. Išvaryta 40 šeimynų.

Tas atsitikimas darbinin
kams dar aiškiau parodo, 
kad ne per meldimus jie gali 
pagerint būvį, bet per kovą.

Vėl teisia.
Sevastopolyj patraukė tei

sman 120 jūrininku, dalyva
vusiu laivyno riaušėse.

Kratos.
Žemam jame Nau garde po

licija padarė kratą pas kelius 
kovai su džiova narius. Nie
ko nusuėmė.

Mat ir čia nelegališka dėl 
valdžios draugija.

Kalėjimo statistika.
Rygos laikiniame katorgos 

kalėjime dabar yra išviso 
1516 kaliniu: 190 rotininku, 
800 katorgininku, 266 kali
nės moterįs, 260 kaliniu li
goniu. Kitoniški nusidėjė
liai dabar visi pargabenti 
gubernijos arba termino ka
lėjiman.

Streiklaužių sąjunga.
Laikraščiai praneša, kad 

Peterburge įkurta streiklau
žiu sąjunga. Minėtos sąjun
gos tikslas esąs toks: ati
dengti tarpininkystės biurą 
dėlei fabrikantu ir darbinin
ku ir tuomi kovoti prieš 
streiko idėjos išsiplėtojimą. 
Toje sąjungoje nariais įsira
šo vien tik streiklaužiai. Sa
vo idėjos išsiplėtojimui minė
ta sąjunga greitu laiku žada 
išleisti atsakantį žurnalą.
Nubaustas redaktorius.
Peterburge, rugsėjo 14 d. 

nubaustas rusu laikraščio 
'“Nevskij Golos” redaktorius 
ant 500 rubliu pinigais arba 
trims mėnesiams kalėjimo.

Kunigų biznjs.
Rygoje iš senovės buvo to

kia mada, kad numirėlius 
laidodavo kunigai ir, supran
tama, atlupdavo tiek, kiek tik 
nogėdavo. Tam tikslui jie 
turi arklius, vežimus ir tam 
panašius daiktus dėl laidotu
vių. Dabar gi atsidengė ke
lios kontoros, kurios laidoja 
daug pigiau. Tarp kontorų 
ir kunigu pakilo kova. Kuo
met kontoras atveža lavoną, 
tai kunigai nenori priimti į 
kapus ir tankiai prisieina lai
doti su pagelbapolicijos.

LIETUVOJ
Rinkimų kompanija.
“Laisvei” rašo iš Vilniaus.
Rinkimu kompanija auga. 

Tylėjusi ligišiol liberalinė 
buržuazija sujudo. Įsikūrė 
lenku “demokratu” rinkimu 
komitetas ir ėmė ginčytis su 
endekais, tautininkais dėl 
Vilniaus atstovu. Prieš kle
rikalu kandidatą kun. Macie- 
jevičiu jie pastatė adv. Kri- 
žanauskį.

Šiomis dienomis ir lietu
viai “demokratai” savo ko
mitetą išrinko. Po to, kada 
įvyko tautinės kurijos, jie da 
mažiau vertės beturės. Rasi 
dėlto ju ūpas toli nelinksmas 
rasi dėlto lie laikosi lau
kiamos taktikos.

Vilniaus socijaldemokratai 
smarkiai darbuojasi. Įvyko 
bendras visu trijų partijų L. 
S.-D., Bundo ir rusu rinki
mu komitetas. Šiandien išė
jo atsišaukimas. Be slaptu 
paskirti jau ir vieši susirinki
mai. Išstatyta du kandida
tu, vienas žydas, antras krik
ščionis. Kad ir nesitiki Vil
niaus darbininkai išvesti sa
vo kandidato, užtai jie tikisi 
apskelbsią savo klesos reika
lavimus, iškelsią į aikštę bur
žuaziniu partijų poziciją ir 
pajudysią darbininku minią.

Šiauliai. Šiais rinkimais 
čia kovoja tarp savęs dvi šą
li: iš vienos pusės “demokra
tai” ir dergreicheriai, iš ant
ros gi—elesdekai ir Bundas. 
“Demokratu” kandidatas 
inž. Bielskis, endeku'—adv. 
Venclauskis. Ir vienos ir ant
ros pusės įvyko rinkimu ko
mitetai. Šiandien priešren- 
kamasis susirinkimas. Da
lyvauja abidvi šąli.

Rinkimų kova.
Lietuvoje jau prasidėjo 

rinkimu kova. Kuniginiai 
veikia išsijuosią, veikia be 
atvangos. Apie socijalistus 
kol kas maža begirdėti. Su 
klerikalais smarkiausią kovą 
veda pirmeiviai, ypač Suval
kų gubernijoj.

Bulotos padėjimas.
“Laisvei” rašo iš Mariam- 

polės:
“Pas mus jau praėjo rin

kimai nuo mažažemiu. Ma- 
riampolės gminoj rinkimu 
nebuvo, nes nesusirinko ga
nėtinas skaičius^ balsu. Ki
tur, kaip nuo Pilviškių, Liu
dvinavo praėjo klerikalai, 
tokie, kuriuos rusai vadina 
“nei žuvis, nei mėsa”. Bulo
tos pozicija labai kebli. Visa 
viltis ant Vilkaviškio, nes iš 
Liudvinavo nepraėjo. Abel- 
nai, kuniginiai baisiausią agi
taciją išplėtė. Visą savo 
bjaurumą parodo. Patėmy- 
tinas apsireiškimas: kur tik
tai praeina klerikalas, tai 
aiškiausias tamsuolis, kurs 
visiškai jokio supratimo ne
turi apie paprasčiausius da
lykus.

Tokie darys taip, kaip 
jiems lieps kuniginiai.”

Valdžia ir A. Bulota.
Kalvarijos pavieto virši

ninkas išleido prisakymą vai
tams, raštininkams, žemsar- 
giams, kad neleistu skaityti 
ir platinti A. Bulotos atsaky
mo “Šaltiniui”.

Taigi pasirodo, kad juodie
ji klerikalai ir juodžiausioji 
valdžia į vieną dūdą pučia.

Reikia pinigų.
“Laisvė” gavo laišką iš 

Krakovo, jog užsienyje susi
tvėrė tam tikras biuras Lie
tuvos Socijaldemokraty Par
tijos.

Kad būtu galima vesti pla
čią agitaciją Lietuvoje, — 
biurui reikia pinigu.

Amerikiečiai turėtu pasi
rūpinti vėl subrusti remti 
Lietuvos revoliucijonierius.

Rado plytines sienas.
Vilniuje arti Botanikos so

dno, bekasant kanalizacijinį 
urvą, darbininkai surado ply
tines sienas. Sienos sudaro 
požeminius koridorius. Kam 
tie koridoriai—sunku pasa
kyti. Gal tai kadaise buvu
siu namu skiepai, o gal tai 
požeminis urvas.

Naujo tipo mokyklos.
Pranešama, kad 1912—15 

metais švietimo ministerija 
Vilniaus mokslo apskrityje 
įsteigs naujo tipo žemutines 
mokyklas. Tada, baigus pra
dinę mokyklą, be kvotimu 
bus galima stoti vidutinėn 
mokyklon. Kituose apskri- 
čiuose tas įvedama net nuo 
kitu metu.
Rūpinasi prašalinti nešva

rumą.
Šiaulių fabrikai, ypač ody, 

plačiai žinomi savo nešvaru
mu. Net administracijos 
pradėta aštriau jie daboti, 
paties gubernatoriaus dargi 
būta ant vietos apžiūrėti ty 
fabriku sanitariškojo stovio. 
Perdaug, mat, balsiai ėmė 
šaukti Šiaulių ir ju apielin- 
kės žmonės. Buvo įsakyta 
fabrikantams, įsitaisyti tam 
tikri filtrai vandeniui per
košti, kad jis išeitu iš fabri- 
kos švaresniu. Bet kadangi 
tie filtrai nepigus užlaikyti, 
fabrikai stengiasi be ju ap
sieiti, nešvarumus leizdami 
iš fabrikos pro filtrus. Da
bar mėgina tas fabrikas pri
spausti kiek miesto dūmos 
sanitariškoji komisija. Iš 
dvieju kartu netikėtai pada
riusi reviziją, atrado ji Frein- 
kelio ir Nuroko f abrikose 
blogiausiąjį sanitariškąjį sto
vį. Surašytąjį dėl to proto
kolą komisija pristatė guber
natoriui.

Brangus arklys.
Rugsėjo 17 d. Kaune buvo 

arkliu “jomarkas”. Vienas 
ūkininkas iš Mauručiu (Suv. 
gub.) atvedė angly veislės 
arklį, už kurį prašė 860 r. 
Pirkliai davinėjo 680r. Arklio 
savininkas turi tik 15 margu 
žemės. Arklį išaugino.

Žmogžudystė.
Vilučiy sodžiuje (Švedasy 

vals., Kauno gub.) atsitiko 
baisi žmogžudystė. Rugsėjo 
5 d. svirne iš nakties rasta 
peiliu subadyta mergaitė. 
Spėjama, kad ją papjovė už
kurys. To sodžiaus ūkinin
kai užkurį suėmė ir nuvežė 
šaltojon. “L.Ž.”

120 metų senukė.
Papilės valse. (Šiaulių p.) 

yra 120 mėty senutė Šaku- 
nienė. Ji sveiko proto, atme
na visokiu atsitikimu iš se
novės laiku.

..............iii 11 ->■
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SPAUDOS BALSAI
Kaip pavadinus tokį 

darbą?
“Keleivio” N41 ant pirmo 

puslapio, skyriuje “iš Rusi
jos”, telpa žinia “Triukšmas 
Dūmoj”. Toji žinia patalpin
ta, matomai, kaip šviežesnė 
naujiena.
Turime pasakyti, kad šita ži

nia tilpo N14 “Laisvės” pe
reitų metų, gruodžio mėn. 
Taigi jinai pasenusi lygiai 
ant 9 mėnesių. Bet kas juo
kingiausia, tai tas, kad “Ke
leivis” praneša apie triukšmą 
Durnoje dabar, kada Dūma 
jau veik 4 mėnesiai, kaip pa
leista, o naujoji dar neišrink
ta. Vienok nors Dūmos nė
ra ir jokių posėdžių neatsi- 
būna, betgi “Keleivis” su ra
mia sąžine paduoda, kaipo 
naujieną, pereitų metų žinią 
ir perspausdina ją iš “Lais
vės” apžvalgos žodis į žodį. 
Dėlei to perspausdinimo bū
tų pusė bėdos. Bet štai kas 
reikia patėmyti: Rusijoj ir 
Lietuvoj vėl auga ir kįla re
voliucijos dvasia. Visų mūsų 
priedermė suprasti, kas ten 
dedasi. Taip daro Amerikoj 
gyvenanti vokiečių, lenkų, 
čechų socijalistai, kurie nie
kuomet neignoruoja savo se
nos tėvynės reikalų. “Kelei
viui” gi tie dalykai ne gal
voj. Ot, by tik įspraudus 
žinią ir tiek, nors ir apie ne
sančius dalykus, bet bile tik 
tai kvepėtų sensacija ir triuk
šmu.

Pranešame apie tai ne dė
lei norėjimo ginčytis, bet tik 
pabriežiame faktą.

norėjo duoti teisių skriau
džiamoms tautoms. Todėl 
nuo pat pradžių jaunaturkių 
valdymo prasidėjo maištai. 
Sukilo arabai, albaniečiai, 
dabar kįla macedoniečiai.

Taigi nei senoji, nei naujo
ji Turkijos valdžia neatmez- 
gė to neatmezgamo mazgo. 
Tasai mazgas labai painus. 
Netik mažosios valstijos, 
kaip Bulgarija, Graikija, 
Serbija, Juodkalnija nori sa
vo rubežius praplatinti. Bul
garija nori Macedonijos, 
nes ten yra daug bulgarų. 
Serbai nori Kossovo distrik- 
to, nes ten daug serbų. Grai
kai irgi žvalgosi po pietų Ma- 
cedoniją. Rasit, tosios ma
žosios valstijos ir pasidalintų 
savytarpy visą Europos Tur
kiją. Bet čia ateina didžio
sios valstijos, kaip. Rusija, 
Austrija, Italija. Kiek
viena iš jų nori nesilikti be 
kąsnio. Rusija dedasi slavų 
užtarėja ir nori apžioti visas 
mažas valstijas. Vienok jai 
priešinga Austrija. Toji pa
staroji nori valdyti Balkanus 
iš ekonomiško ir finansiško 
atžvilgio, 
niai turi 
Austriją 
kuri turi
resus Turkijoje.
kapitalistai tęsia gelžkelį 
prie Bagdado. Jie turės sa
vo įtekmėje didžiausį rajo
ną. Anglija yra priešinga 
visoms toms trims valsti
joms.

Tiktai šitas nesutarimas 
didžiųjų valstijų ir savytar- 
pinė konkurencija dar palai
ko Turkiją. Kitaip ji jau bū
tų seniai išdalinta.

* **
Visai kitaip žiūri į dalyką 

Balkanų socijalistai. Jie į- 
tekmingiausi Bulgarijoj ir 
jie pirmutiniai pasiūlė su
tverti Suvienytas Balkanų 
Valstijas. Tiktai tuomet te- 
išnyks kraujo praliejimas, 
kuomet visos tautos turės ly
gias teises iš politiško ir kul
tūriško atžvilgio. Toliaus, 
jeigu panašios valstijos susi
vienytų, tai joms nebūtų bai
sios didžiosios valstijos, kaip 
Austrija ir Rusija, nes galė
tų prieš jąs atsispirti.

Rodosi tai ir yra vieninte
lis būdas išrišti susipainioju
sį mazgą.

Ji taip-pat jau se- 
akį ant Albanijos, 
remia Vokietija, 

savo didelius inte- 
Vokiečių

t-

Dar vienas persivertčlis.
Kaip praneša laikraščiai, 

III Laikraštininkų suvažiavi
me nuo ‘‘Ratal i ko” redakci
jos dalyvavo ir p. Viskoška. 
Pažymime tą faktą, kaipo 
renegatijos apsireiškimą mū
sų inteligentijos tarpe. Dar 
vakar tasai ponas revoliuci- 
joniškai rašė ir šukavo. Šian
dien gi jisai maino savo kai
lį, kad įtikus bankieriui Ta- 
nanevičiui. Mat, tasai išme
ta jam kokį riebesnį kąsnį.

Mūsų darbininkai, žinoda
mi biografijas visų tų Sirvy
dy, Jurgelioniu, Viskoškų— 
o vardus jų tu, viešpatie, su
skaityk,—turi pirmų pir
miausia pasitikėti ant savo 
darbininkiškų spėkų ir iš
tvermės.

Šalis amžinų sujudimų.

(Pabaiga.)
Jaunieji turkai neišgelbėjo 

Turkijos iš vargų. Jie daug 
ir gražiai kalbėjo apie Oto
manų viešpatiją, kur visos 
tautos turi būti liuosos, vie
nok skriaudžiamoms tautoms 
teisių nedavė.

Albanams pavydėjo tautiš
kų mokyklų ir net lotyniškos 
abėcėlės, Macedonijai neda
vė teisių, arabus nenorėjo 
pripažinti atskira tauta. Na- 
mieje pas save visai nesirū
pino sodiečiais. Darbininkų 
judėjimą persekiojo gana aš
triai.

Jaunieji turkai atkreipė 
daugiausia atydos į geresnį 
karišką prisiruošimą, bet, 
kaip parodė paskutinis karas 
su italais, Turkijos laivynas 
buvo visiškai sunykęs. Ant 
visos šalies viešpatavo jau
naturkių komitetas, kuris 
norėjo valdytMš viršaus, vi
sai žmonių nesiklausdamas.

Po truputį pradėjo grįžti 
senovės šalininkai ir Abdul- 
Hamido šnipai. Įvairus val
dininkai pešėsi savytarpyje. 
Bet reformų, kurios galėjo 
išgydyti Turkiją, nebuvo. 
J&tįk pažadėjo ir neišpildė.

1 gi užkenkę sau 
k““* *■
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Naujas skandalas
Ir vėl ant visos Amerikos 

pakilo naujas skandalas. Su
areštavimas F. Živatkausko 
duos progą mūsų visuomenei 
ilgai pagvildenti kuriuos ne
kurtuos mūsų gyvenimo da
lykus. Tie vyrai, kurie yra 
areštavimo kaltininkais, F. 
Bagočius, R. Vasiliauskas ir 
prisipliekęs prie jų Adoma
vičius, jau šiandien sėdi ant 
apkaltinimo suolų. Vieni 
juos smerkia, bet randasi ir 
apginėjų. 4

Kaip girdėti, dalykas tuo- 
mi nepasibaigs. F. Bago
čius 60 kuopos susirinkime 
viešai pasakė, jog tai tik pra
džia jo darbo. Jisai, girdi, 
ginsiąs savo garbę, kadangi 
jį Susivienyjimas nuskriau-

Po visą plačią 
vargiai surastume 
tuvių, kurie būtų panorėję 
atlikti tą darbą, kurį atliko 
minėti trįs vyrai. Jeigu dau
gelis ir pripažįsta, kad F. 
Bagočius buvo nuskriaustas, 
tai visgi beveik kiekvienam 
nesmagu būtų su detektyvų 
pagelba įskųsti visą organi
zaciją. Vargiai kas būtų pa
norėjęs pasiimti ant savęs 
tokią atsakomybę. Bet mi
nėtų trijų vyrų drąsybė buvo 
didelė.

Manęs niekas negalės kal
tinti, kad aš pataikauju tau-

Ameriką 
daug lie-

tininkams arba užgiriu SLA. 
taktiką. Ne ką kitą, kaip 
tik “Laisvę”, tie tautininkai 
ir teisman patraukė. Taigi 
iš tos pusės aš esu apsišarvo
jęs. Mane taip-pat niekas 
negalės kaltinti, kad turiu 
konkurenciją su F. Bago- 
čium ir todėl jam pavydžiu. 
Na, ne. Laivakorčių aš ne
pardavinėjo, į Boston. Uni- 
vercity nesilankau, advoka
tu nebūsiu. Kaslink F. Ba- 
gočiaus prakalbų —“Laišvė” 
visuomet jąs pagirdavo ir ne
slėpė jo gerų darbų. Sakau 
tai todėl, kad apsišarvoti ir 
iš kitos pusės, nes ar mažai 
šiandien visokie liežuviai ką 
pripasakoja.

O vienok šitą paskutinį 
darbą F. Bagočiaus skaitau 
nepritinkančiu socijalistui. 
Čia aš kalbėsiu ne apie nu
baudimą, papeikimą ir t. t. 
Tesilieka tie dalykai šalyje. 
Adomavičių ir Vasiliauską 
taip-pat nekliudysiu, nes tai 
tik paprasti instrumentai. 
Bet šitą klausimą męs turi
me išrišti: ar socijalistas 
gali su detektyvų pagelba į- 
skųsti valdžiai visą organiza
ciją, užkenkti jos veikimui ir 
grąsinti tuomi pat ant visa
dos? Į ką-gi pavirs tuomet 
mūsų gyvenimas, jeigu męs 
tik tykosime įžiūrėti vietą, 
už kurios galėsime nučiupti 
savo priešą. Jeigu prasidės 
skundimai, tuomet jiems ga
lo nebus.

Drg.' S. Michelsonas nuro
do, kad tautiečiai irgi negra
žiau elgėsi su “Laisve” ir 
“Keleiviu”. Čia ne pasitei
sinimas. Jeigu kitas nege
rai elgiasi,’tai dar nereiškia, 
kad ir aš panašiai turiu elg- 
ties. Tai viena. O antra, 
dalykas tame: apskundimas 
redaktoriaus už ypatišką už- 
gavimą yra visai kitoniškas 
dalykas. Pagaliaus ir pats 
drg. Michelsonas pripažįsta, 
jog kun. Krasnickas,kaip ten 
nebūtų, turėjęs dar savotiš
ką teisę skųsti. Tas pats ir 
su Ramanausku. Jeigu F. 
Bagočių užgavo kokia nors 
ypata — tes_kundžia. Jeigu 
užgaus “Vienybė”—teškun- 
džia. Bet čia jisai išdavė 
valdžiai visą organizaciją, 
kad ši, girdi, neturinti tiesų 
veikti.

Ne, vyručiai, tokiais gink
lais nekovojamą su priešu. 
Vargiai dar kuomet nors soci- 
jalizmo praktikoje įvyko tok
sai išdavimas valdžiai. Tan
kiai męs matome bjauriau
sius, nešvarius darbus savo 
priešų, bet kovojame su jais 
dorai. Kaip ten nebūtų, bet 
valstijos detektyvai labai 
menki draugai dėl socijalis- 
tų. Socijalistai išrodinėjo ne
gražius darbus SLA vadovų, 
bet tai darė viešai, prieš vi
sų akis ir SLA nyko.

Kogi norėjo F. Bagočius? 
Juk Susivienyjimo nykimas 
ir turėjo būti jam atlyginimu 
už skriaudas, jeigu jisai jas 
kada nors turėjo. Dėl soci- 
jalisto negali būti didesnio 
atlyginimo, kaip mirimas 
jam priešingos organizacijos, 
kurią jisai kritikavo. Tuo
met tik pasirodo jojo viršus 
ir teisybė. Ar netaip ligišiol 
buvo?

Bet F. Bagočius panorėjo 
kitokio atlyginimo. Jisai nu
žiūrėjo silpną SLA pusę ir 
kando į ją.

Tai ne kova, bet kerštas. 
Jo draugais šiame dalyke bu
vo mūsų didžiausi priešai.

Rašau aš tai ne apkaltini
mui F. Bagočiaus, taip kaip 
S. Michelsonas rašė, nenorė
damas io pateisinti. Aš tik 
statau klausimą: ar gali so
cijalistas vartoti panašius į- 
rankius kovoje su priešu? Ir 
atsakau, kad ne.

Prie šių dalykų dar sugrįž- 
šiu. L. Pruseika.

25 centų istorija.
Brolau!

Tavo kišenių j e yra' 25 cen
tai. Koksai tai skarbas dėl 
darbininko žmogaus! Žiūrėk, 
kad blogi žmonės neišviliotų 
tau tų pinigų. Žinai pats, 
blogi žmonės turi gerus lie
žuvius. Tegul neįves jie ta
vęs į pagundą.

Klausyk! Tie blogi žmonės 
kalba tau apie kapitalizmo 
vergiją. Jie sako, kad reikia 
nutrenkti amžinus pančius. 
Jie rodo tau kelią į ateitį. 
Jie kviečia tave į kovą. Jie 
kviečia paremti tavo skriau
džiamą brolį, gelbėti vado
vus, nešti pagelbą našlėms.

Bet tu jiems neaukauk tų 
25 centų. Tu paslėpk juos 
giliai savo kišenių je ir drebe- 
kie dėl tos plutos, kurią tau 
išmeta kapitalas. Tu neau- 
kaukie nei cento išvadavimui 
.vadovų ir parėmimui skriau
džiamų brolių.

Tegul jie žūna, tegul sau
lės spinduliai jiems nešviečia. 
Kas tau galvoj? Artu ne po
nas, ar tavo kišenių j nėra 25 
centų?!

Bet užtad, kada tu eisi pro 
karčiamą, praverkie savo ki
šenių plačiau. Mesk ant ba
ro 25 centus ir sušukie: “da
bar mano valanda! Ei šian, 
kas norite gerti!”

Gerk pats ir duok kitiems 
gerti! Pragėręs 25 centus, 
pasirausk savo kišeniuj, ma
žu, rasi dar tiek pat. Aš už
tikrinu, kad įkaušęs užmirši 
visus svieto vargus. Prieš 
tavo akis šokinės muilo bur
bulai ir kitokį sapnai.

Tatai neužmiršk brolau: 
kada gersi—nesigailėk dole
rių. Bet žiūrėkie, neišleisk 
nei vieno cento parėmimui 
savo brolių ir seserų ir išgel
bėjimui savo vadovų.

Juk tau patinka tie pan
čiai, kurie taip gražiai skam
ba? Juk tau patinka amžina 
vergija.

Sakyk, ar ne taip?
Brooklyno Dėdė.

Arkliena.
Seniau žmonės vartojo ar

klių, asilų ir mulų mėsą. To
toriai dar ir dabar arklieną 
valgo. Su krikščionystės iš- 
siplatinimu tarp europiečių 
arkliena liko uždrausta. Mat, 
krikščioniškiems kunigams 
parūpo sunaikinti tą viską, 
kas rišasi su senobiniais ti
kėjimais ir papročiais. Tikė- 
jimiškos stabmeldžių apeigos 
reikalavo arklių skerdimo ir 
jų valgymo. Kadaise žydai 
atsisakė kiaulieną valgyti, 
nes kiaulės mėsa pietinėse 
šalyse labai nesveika ir pas 
mus kiauliena labai daug ligų 
išnešioja. Tuo tarpu arkliena 
daug sveikesnė, ir, nežiūrint 
į tai, krikščioniška dvasiški- 
ja uždraudė ją. Dabar, ka
da maistas eina brangyn, vėl 
prasideda arklienos vartoji
mo išsiplatinimas. Vietomis 
neturtingiausi sluogsniai vėl 
pradeda arklieną vartoti vie
ton jautienos ir avienos, ku
rios tiems sluogsniams stoja
si neprieinamos. Tai taip 
kapitalistiška civilizacija grą
žina žmoniją prie senobinių 
papročių, benaikindama kai- 
kuriuos krikščioniškus prie
tarus. Z. A.

Niekas taip neišrodo žiau
riai, kaip turtingųjų miela- 
širdingi darbai.

Kuomet gaunantis miela- 
širdingumą arba susimylėji- 
mą nuo turčių paliauja jiems 
dėkavoti, o pradeda reika
lauti jo, tuomet apsireiškia 
tikro mielaširdingumo dar
bas.

Edmundo Steponaičio poezija
1908 metais mirė vaikinas, iš kurio 

Lietuva būtų susilaukusi tikro poeto. At
simenu, vienas kritikas parašė tuomet 
“Vilniaus Žiniose”, jog Jovaras, parašęs 
savo puikiausią “Ko liūdi, berželi?...”, 
lygir apmirė. Nors nuo to laiko praėjo 
jau 4 metaį, bet ir ligišiol apie Jovarą ga
lima pasakyti tą patį. Steponaitis turė
jęs ji pavaduoti... bet jo gyvenimo siūlas 
nutrūko.

E. Steponaičio talentas negalėjoz išsi
vystyti, nes jį pakirto mirtis, kuomet jisai 
teturėjo vos 16 su puse metų. Vienok ir 
tie poezijos gabalėliai, kuriuos jisai mums 
paliko, rodo, kaip rimtai jaunutis poetas 
žiūrėjo į savo pašaukimą.

Apie visuomenišką E. Steponaičio pa- 
sauliožvalgą nieko tikro negalima pasaky
ti. Gyvenimo likimas jį nuvarė į Kauną, 
į tą Lietuvos klerikalų tvirtovę. Jam te
ko zeceriauti S. Banaičio spaustuvėje, kur 
spausdinami vien kuniginiai raštai. Ro
dosi, viskas susidėjo taip, kad iš E. Ste
ponaičio pasidarytų uolus klerikalas. Vie
nok to nebuvo. E. Steponaitis, kaip rašo 
jo biografas p. L. Gira, bažnyčion beveik 
nesilankydavo. Formalis tikėjimas nepa
tenkindavo jo dvasiškų idealų. Išpradžių 
jisai jieškojo išrišimo prakeiktų gyvenimo 
klausimų Tolstojaus moksle. Jisai su 
juom susirašinėja, rašo jo biografiją. Jam 
tinka Tolstojaus religijinis jausmas, jieš- 
kojimas teisybės. Bet Tolstojaus religija 
ir teisybė nieko bendro neturi su oficiališ- 
komis bažnyčiomis, kaip pravoslaviška, 
taip ir katalikiška. Reikia tik stebėtis, 
kaip jaunutis Edm. Steponaitis, būdamas 
iš visų pusių apsiaustas juodžiausiais kle
rikalais, drįso jieškoti gyvenimo idealo ne 
pas kunigus, bet pas Tolstojų. Tatai pa
rodo, kad Edm. Steponaitis išties jieškojo 
teisybės.

Paskui po įtekme mūsų politikuojan
čių kunigų vadovo p. Dambrausko, Ste
ponaitis lygir atšąla prie Tolstojaus, bet 
ligi pat mirties jisai didžiai gerbia savo 
mylimąjį rašytoją. Jisai ligi pat mirties 
nevirsta katalikišku fanatiku.

Politika Edmundui nerūpėjo. Tai ne
buvo politikos žmogus. Jo pašaukimas— 
tai poezija. Paskiaus pradėjo lavinties ir 
prozoje. Keli vertimėliai ir feljetonai ro
do, jog iš jo būtų išsidirbęs puikus apy- 
sakorius.

Kas ypatingai brangintina, tai tas, 
jog Edm. Steponaitis rimtai žiūrėjo į savo 
poetišką pašaukimą. Visi mūsų dabarti
niai eilių kalikai, kurių priviso tokia dau
gybė, turi dar sykį ir dar sykį pasimokyti 
pas Edm. Steponaitį darbštumo ir darb
štumo. Tasai darbštumas, tasai sąžiniš- 
kumas lydėjo kiekvieno tikro poeto žing
snius. Atsiminkime A. Mickevičių, Goe
the, Schillerį, Puškiną.

P. L. Gira rašo apie Edm. Steponaitį: 
“Pirma, kol parašydavo, išsiversdavo ko
kias nors eilutes, po keletą kartų taisyda
vo ir perrašinėdavo. Stilizuodamas savo 
raštus, E. Steponaitis taip-pat mokėsi ir 
lietuvių kalbos. Tuo tikslu skaitydavo ne 
tik mūsų gerųjų rašytojų veikalus, bet ir 
gryniausiąjį gyvos kalbos šaltinį: mūsų 
pasakas ir dainas, išsirašydamas sau vi
suomet, kur tik radęs, kokius mažai žino
mus žodžius.”

Apie ypatišką E. Steponaičio gyveni
mą L. Gira papasakojo daug įdomių smulk
menų. Reikia tik stebėtis, kaip augštai 
turėjo pakilti jaunutis poetas virš tų žmo
nių, su kuriais nuolat susidurdavo. Jam 
tik knygos terūpėdavusios. Jam rūpėda
vusi tikroji dailė. Jisai buvęs vegeterio- 
nas. Patsai būdamas varge, jisai šelpia 
savo jaunesnį brolį.

Todėl,nustoję E. Steponaičio, męs nu
stojome tikro žmogaus ir tikro poeto. Ra
sit, jeigu jisai šiandien gyventų, męs ne
galėtume priskaityti jį prie saviškių. Bet 
iš to, ką jisai parašė, kuniginiai dar ir ne
gali pavadinti jį savuoju.

Keli vaizdeliai jo poezijos tegul paro
dys mūsų skaitytojams, kaip gražiai mo
kėjo rašyti eiles 16 metų vaikinas.

Štai jo eilės “Ant prof. kun. Jauniaus 
kapo”:

Štai liepos šakutė... žiemos valandoj
Ji pumpurą krovė, auklėjo;
Pavasario saulės meilioj šilumoj
Ji sprogti, žydėti žadėjo...
Bet aš ją nuskyniau... Jšnyko sapnai, 
Kaip nyksta ant Nemuno ledas...
Sugriuvo gyvenimas; džiūva liūdnai... 
Mirtis amžinatvėn ją vedas...
Ir tu, lyg šakutė!... Tu troškai šviesos! 
Tu krovei jai pumpurą brangų,

i

Ir laukei, kol dienos šiltesnės užstos, 
Jis, sprogęs, paskleis mokslo bangą...
Bet iro gyvenimas: parka piktai, 
Pailsusi verpti, sutraukė!...
Nutrūko svajonės; iširo sapnai...
Ir žemė tave glėbin laukė!...
Bet ne! neišverš ji iš mūsų tavęs!
Tu kelsies iš to tamsaus kapo!—
Nes pumpurs nevys! Nes auklėsim jį męs! 
Jis, sprogęs, išskleis meilų lapą!...

Juk tąsias eiles pilnai galima pritai
kinti prie paties Edm. Steponaičio. Ša
kutė, kuri vos pradėjo žaliuoti, buvo nu
skinta žiauraus gyvenimo.

Žiūrėkite, kaip vaizdžiai aprašo mū
sų poetas rudenį ir rudens vakarą.

Baigias rugsėjas... Lapai nuvyto.
Dangų suspaudė miglų sparnai.
Žemę nuo ryto lanko vien vėjas, 
Saulė aptingus šviečia šaltai.
Ore begirdis kregždžių gyvumas.
Būriais sulėkę tarias garniai...
Vysta ramumas. Spindžias mūs širdįs: 
Kažiko liūdno lauk nuolankiai...
Vakaras... Tylu... Skaistus mėnutis 
Nemunu plaukia žvaigždžių keliais. 
Bangos ramutės vos vos pakįla 
Vėjo dvelkimo juoksmais tyliais.
Lyg sesuo brolį, debesįs gaudos,
Pinas sidabro aiškia šviesa,
Narsto ir maudos miglose toli, 
Apvainikuotos skaisčia varsa.

Kaip matote, žodžių, išsireiškimų Ste
ponaičiui netrūko, kaip tai yra su dau
geliu mūsų poetų. Lengvai plaukia jo 
mintįs, kaip tas rudens vėjalis.

Edm. Steponaičio poezija nekliudo vi
suomeniškų temų. Bet visiškai pasišalin
ti nuo visuomeniškumo ji negali.

Kad aš turėčiau tvirtą valią, 
Kad širdį degintų ugnis,— 
Kaip švelniai vesčiau aš į kelią 
Tuos, kur pakliuvo į usnis!...
Kad mane mūzos numylėtų, 
Kad duotų lyros akkordus,— 
Su kokia meile jie auklėtų 
Žmogaus geruosius jautimus!...

Auklėti geruosius žmogaus jautimus 
juk tai ir yra poezijos tikslas. Bet tuo
met reikia susidurti su gyvenimo neteisy
be. Reikia skelbti kovą neteisybei. Kas- 
žin, ar būtų sutikęs su tuom velionis po
etas, vienok jisai išvertė sekančias A. Puš
kino eilutes:

Viskas mano, tarė auksas;
Viskas mano, tarė pliens.
Viską pirksiu, tarė auksas;
Viską imsiu, tarė pliens.

Steponaitis mylėjo Nekrasovą, didį 
rusų liaudies poetą. Gi Nekrasovo poezi
ja ir pasižymi savo visuomeniškumu.

Vertimai Edm. Steponaičiui labai se
kėsi. Ypač puikiai išversta J. Baltrušai
čio “Kelyje”:

Saulėleidžio purpuras gęsta ir bąla,
Užsitiesė slėniai migla,—
Ir liūstanti mano širdis dreba, šąla, 
Ir apėmė žemę tyla...

x Nei keiksmo likimo, nei verksmo dėl 
[duonos,

Nei šnabždesio krūme žaliam,—
Vien mirgančios žvaigždės, kaip želmėj 

[aguonos, 
Bemirksi sau skliaute meiliam...
Tiesos pažinimo ištroškusios širdįs 
Aptvino akliausiuos rūkuos,—
Bet tikslas jų, harfų akkordais, jiems

[girdis
Tik proto praskintuos takuus...
Kas buvo, kas bus dar—tas pats vis li- 
Ir dulkės, rūkai praeities,— [kimas:
Jieškojimas Dievo, teisybės troškimas 
Ir siaurus keliai ateities...
Negirdįs ant medžių jų rūbų jaunųjų.
Ir viskas, lyg nakčių byloj...
Tik aidas neilstančių žingsnių manųjų 
Vien dunda būtybės tyloj...

Kas myli poeziją, moka ją vertinti, 
tam patartina pasimokyti pas Edm. Ste
ponaitį darbštumo, tam reikalinga pasi
skaityti jo švelniai skambančių eilučių.

LINKĖJIMAS.

Oi, daug ko, daug ko palinkėti 
norėčiau, trokščiau nuo savęs; 
tik nežinau nuo ko pradėti 
ir kas geresnis dėl tavęs...

SL Strazdas.
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M. Akelai-

Musų laikraščiai

Korespondencijos Dede Samas klausosi per telefoną, kokios baisenybes dedasi mieste Lawrence’e.

Jurgiui

Širšinas.

Ten, kur šeimynoj riiei-

iš

Anglių kasykloj Exeter t j, ten, kur Nemunas ban-
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partijos 
atsidavę 
išnaudo- 
partijos 
nurodo,

kuopa 
Dievai- 
naudai
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“Laisves”, “Dilgė-
” pavienius nu-

'i

Kas yra didžiausi kultūros 
pirmyn stūmėjai,—tai mūsų 
darbininkiški laikraščiai, ku
rie be jokios atvangos judi
na žmonių protą savo teisin
gomis žiniomis ir gyvais 
straipsneliais užgauna sme
genų sandėlius. Vienok da
bartinėse sąlygose yra labai 
sunku platint tą didį kovos 
įrankį, teisingą laikraštį, per 
kurį įgija žmogus didžiausią 
laimę—susipratimą.

Sunku dėlto, kad žmogus, 
niekad neskaitęs laikraščio, 
neatsveria jo vertės, užsira- 
šyt ant pusės ar čielu metu 
laiko gailiasi pinigu, o už pa
vienius numerius, pamatęs 
nors porą lapuku, išmargin
tu stambiomis raidėmis (ku
riu daugiau, tai apgarsinimai) 
duot 5 centus, — mąsto—per- 
sūru. Dėlto ir nedyvai, kad 
ant mūsų darbininkišku pra
kalbu nesimato savu (ir nė 
jokiu) laikraščiu, nes šviesos 
skleidėjai, prakalbu rengė
jai bei kalbėtojai, ne tik au
kauja pasidarbavimą, bet 
daugelį kartu ir uždengia 
nedatekliy.

Pagal mano nuomonę: 
“Kovos” 
liy” ir “Kel.
merius reikėtų pardavinėti 
vieną ekz. už 3c., o du už 5c. 
Administracijos imtu nuo 
agentu po lįc. už ekz. Jei
gu “Kovos” administratorius 
žadėjo IV LSS. rajonui duoti 
ekz. už 2c. dėl agitacijos, ne
siklausęs LSS. komitetu ir 
komitetai tyli, tai turi būt 
skriaudos nėra. Kad kalba 
eina iš bizniško atžvilgio, tai 
faktas: dėlko visokios kom
panijos duoda sampelius pa
žiūrėjimui dykai ir dar sam
do dalintojus?

Šviesuoliai, gaudami pi
giau ir galėdami parduoti 
daugiau, išeitu lygiomis, li
kusius gi, pasenusius nume
rius duotu prie perkamu kny
gučių. Tuomet, be abejonės, 
kožnam viengenčiu būrelyj 
maišytusi mūsų laikraščiai ir 
tokiu būdu aplankytu kožno 
lietuvio šeimyną. Šis vaiz
delis gal ne tiek atsako did- 
miesčiams, bet neužginčija
mas faktas mūsų mažamies- 
čiams.

Kaip miela, kaip smagu, 
kaip ramu pasižiūrėti į tos 
šeimynos gyvenimą, kur žy
di meilė.

Po sunkaus darbo, po troš
kaus fabrikos oro, tėvas ir 
šeimynos galva nors ant va
landėlės gali nusiraminti, ra
miai pasilsėti.

Teisybė, nedidelis ruime- 
lis, menki rakandai, mažai 
papuošimu, nėra čia jokiu iš
taisų, jokio pasididžiavimo. 
Bet čia viešpatauja meilė.

Kuomet vyras rinkosi sau 
gyvenimo draugę, jisai ne
paisė pinigu, j^m nerūpėjo 
auksas. Jisai klausėsi savo 
širdies balso. Ir jisai neap- 
sigavo. Jojo moteris jam 
didžiausia parama. Kada jį 
apima nuilsimas, kada jisai 
pradeda nerimauti po gyve
nimo našta moteris jam pa
duoda savo ranką, ji priduo
da jam spėkų.

Ir nors vargas slegia, nors 
yra skurdus darbininku gy
venimas, bet tasai meilės 
spindulėlis suteikia daug su
raminimo ir vilties. Nors 
kelias valandas per dieną ga
lima ramiau, linksmiau pra
gyventi.

Vyras užsitiki savo žmo- 
a. v Jisai mato, jog ji iš šir- 

būtu lengviau, kad tik jam 
pasaldinus gyvenimo valan
das. Ji laukia jo nekantriai 
pareinant namo, ji trokšta jį 
pamatyti, ji jojo jau pasiil
go.

Maži vaikučiai dar drūtes- 
niais ryšiais suriša šeimyną. 
Augant vaikučiams, auga 
viltis ir didinasi laimė.

Teisybė, vargas savo kie
tais nagais spaudžia darbi
ninko šeimyną. Kasdieną da
rosi vis sunkiau gyventi. 
Vargas šakoja, vargas lapo
ja, vargas vartuose žydi. 
Kožną kąsnį reikia apskaity
ti, kožną sklypą reikia su
naudoti. Viską reikia pa
sverti aukso verte.

Bet laimingas šeimyniškas 
gyvenimas priduoda drąsos 
kovoje, paukvatina darbuo
tis dėl savo ir žmonijos labo.

Kada žmogus šeimynoje 
laimingas, jisai gali lengviau 
nukalti sau viso gyvenimo 
laimę.

Bet kas bus, jeigu šeimy
noje bus iširimas, nesutiki
mas, vadai...

Apie tai kitą sykį pakal
bėsiu.

O. Adomaitienė.

L. Pruseikos maršrutas po 
Connecticut valstiją*).
Waterbury, Conn. Per 

pasidarbavimą pirmo rajono 
L. S. S. atsibuvo prakalbos 
29 rugsėjo. Publikos susirin
ko apie 200. įžanga 10 cent. 
Kalbėjo L. Prūseina, “Lais
vės” redaktorius. Prakalbos, 
publikai labai patiko, nes kal
bėjo labai aiškiai ir manda
giai. Pasmerkė kapitalistu 
kandidatus ant prezidento. 
Pertraukoj deklamavo A.Mi- 
kalavičiutė ir skambino ant 
piano Lizdžiutė. ’Antru kar
tu L. P. kalbėjo apie dabar
tinį padėjimą Lietuvoj ir Ru
sijoj.

Po prakalbai buvo užklau
simai, kurie gerai išrišti.

P. Buizus.
Union City, Conn. 30 d. 

rugs, atsibuvo L. Prūseikos 
prakalbos. Žmonių buvo vi
dutiniškai. Atnaujinta jau 
keli metai kaip negyvuojan
ti L.S.S. kuopa. Prisirašė 7 
žmonės. Kalbėtojas aiškino 
dabartinį kiekvieno lietuvio 
padėjimą ir nurodė, kas rei-

Po prakalbai buvo disku- 
suojama klausimas, ar reikia, 
kad susitvertu kuopa. Pruse- 
laitis ir kiti nurodė, kad tai 
būtinai reikalinga. Lietu
viški draugai iš angly parti
jos prijautė kuopelės susitvė- 
rimui. Ant galo L. P. aiš
kino mūsų laikraštijos reika
lus.

Naugatucko žmogelis.
Ansonia, Conn. Čionais 

atnaujinta užgęsusi L. S. S. 
kuopa. Prisirašė 11 nariu.

Savo kalboj drg. L. Prū- 
seika daugiausia atkreipė 
atydos į rinkimus. Po pra
kalbu duota užklausimai, p. 
Taraila užklausė, kodėl ne- 
kurie lietuviški socijalistai 
niekina tautystę. L. P. at
sakė, kad socijalistai gina 
teisingus tautos reikalus. 
Kaslink partijų kritikos, tai 
ji yra reikalinga.

New Haven, Conn. 2 d. 
spaliu mėnesio atsibuvo liet. 
Kliubo svetainėj prakalbos. 
Kadangi prakalbos visai ne
buvo išgarsintos, o plakatai 
išdalinti tik viena valanda 
prieš prakalbas, tai publikos 
susirinko tik virš 20 žmonių. 
L. Prūseika kalbėjo apie so- 
cijalizmą ir rinkimus. Kvie
tė būtinai atnaujinti kuopą. 
Kuopa atsinaujino iš 10 žmo
nių.

•) Tasai maršrutas buvo surengtas 
1-mo rajono L.S.S. Amerikoje.

Dar nuo anų laiku kuopa 
turi knygynėlį ir pinigu ka
soje. Mažamokslis.

Bridgeport, Conn. 3 d. 
spaliu atsibuvo prakalbos. 
Žmonių prisirinko labai daug, 
kaip retai kuomet buvo Brid- 
geporte. Įžangos jokios ne
buvo. Kalbėtojas puikiai aiš
kino šios dienos neteisybes, 
kvietė prie socijalizmo ir So
cijalistu Sąjungos. Nors pa
prastai Bridgeporte randasi 
labai daug gaivalu, kurie ke
lia triukšmą, bet šį kartą tik 
keli tokie gaivalai visą laiką 
zurzėjo, bet didelio lermo jie 
nepakėlė. Daugiausia kal
bėtojas aiškino prezidento 
rinkimu reikalus. Pasibai
gus prakalbai publika karš
tai plojo delnais. Prakalba 
tęsėsi virš 2 valandų.

Ten buvęs.
(Pabaiga bus).
Rhone, Pa.

Lapkr. 15 d. š. m. atsibu
vo prakalbos, parengtos L. 
S. S. 90 kuopos. Angliškai 
kalbėjo drg. T. Daivis iš 
Nanticocke. Pa. Lietuviškai 
kalbėjo K. Arminas, A. Va- 
linčius ir J. Čepulis. Dekla
mavo E. Gudavičiūtė, visi iš 
Pittston, Pa. Viskas pavy
ko gerai. širšinas.

Scalp Level, Pa.
Pas mus mažas būrelis lie

tuviu, bet ir tie girtuoklystėj 
paskendę. Štai 14 rugsėjo 2 
vaikinai užėjo pas pas J. Ši- 
muliauskį ir gerokai įsikau- 
šė. Ipolitas Pūkis pastūmė 
Antaną Marcelionį per duris 
ir tas, nupuolęs 7 pėdas že
myn, jau daugiau nesikėlė. 
Velionis turėjo 24 metus am
žiaus. Girdėjau, kad jis tu
ri Amerikoj giminiu, todėl 
norintieji plačiau apie tai da- 
žinoti, kreipkitės šiuo adre
su: C. Paulotis, Box 159,
Scalp Level, Pa.

Holyoke, Mass.
Iki šiam laikui lietuviai la

bai mažai tesirūpino apšvie
timu. Bet šiuo tarpu, atsi
radus sumanesniems vyrams, 
viskas pradėjo virsti kitaip. 
Nutarta jau mesti alus ir ka- 
zyros į šalį, o imtis už kny
gų. 29 rugsėjo, susirinkę po 
num. 375 Park st., sumanėm 
įsteigti knygynėlį. Tikimės, 
kad tas įvyks ir atneš lietu
viams didelę naudą.

Berželis.
Pittston, Pa.k. . t . ■ ■ .
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LAISVfe
Iš “BOSTON AMERICAN”

pavojingai sužeidė 
Klimavičiui koją.

Mūsų teatrališka 
mokinasi “Aukso 
čius”, kurie bus lošti 
L.S.S. VII rajono.

Waterbury, Conn.
22 d. rugsėjo atsibuvo Wa

terbury nepaprasta paroda. 
Pašventinta akmuo, nes vie
tinė parapija stato mokyklą 
mažiems vaikeliams, kad pri
rengus juos prie tikėjimišku 
ceremonijų. Bet aš žiūriu į 
tą mokyklą su neįsitikėjimu. 
Kunigas visu smarkumu kei
kia tuos tėvus, kurie leidžia 
savo vaikus į publiškas mo
kyklas. Tuo tarpu kuniginėj 
mokykloj vaikus nieko rimto 
neišmokina, o tik dainuoti ir 
visokiu bažnytiniu ceremoni- 
ju-

Męs visi žinome, kad ma
žučius vaikus reikia mokyti 
abėcėlės, o ne kokiu ten ce
remonijų.

28 d. rugs. Waterbury lan
kėsi Seidelis, kuris kalbėjo 
ousvalandį. Kalba žmonėms 
abai patiko.

30 d. rugs. p. Mat. name 
policija sugavo ištvirkėliu 
lizdą. Kaip girdėti, vyrai bu
vo lietuviai. Kaip su jais 
atsitiks, parodys ateitis.

P. Buizus.
Ansonia, Conn.

Seniai kas buvo rašyta 
Ansonijos, bet ir dabar nėra 
kas tokio rašyti. Vien tik 
turiu, priminti mūsų jauni
mui ir atkreipti atydą į jau
nimą, kad griebtųsi kokio 
užsiėmimo, kaip tai mokytis 
arba teatrą lošti, bei skatyti 
naudingas knygas. Dabar 
ateina ilgi rudens ir žiemos 
•vakarai ir nevertėtu viską be 
darbavimosi praleisti.

Mūsų seniai užimti bažny
čios statymu. Mums gi rei
kia su kitkuom užsiimti, se
niai ko kito ir nesupranta. 
Sako, būk bažnyčia apsieis 
kokia $14.000. Labai graži 
suma. Reikėtų rūpintis, kad 
tik ji nekliūtu airišiams, o 
liktųsi lietuviams. Kaip ten 
nebūtu, nereikia airiams pa
vesti žmonių sudėtu pinigu.

Pavėsis.
Waukegan, 111.

Lietuviu Laisves Dr-ja pa
rengė prakalbas. Kalbėjo 
D-ras J. Šliupas. Kalbėtojas 
aiškino, kaip ir kokiu būdu 
lietuviai atkeliavo iš Mažo
sios Azijos j Baltijos pakraš

Chicago, III.
Darbo žmonės! Jūs žinot, 

kad 5 d. lapkričio 1912 metu 
bus rinkimai prezidento. Už- 
tad darbo žmonės, kurie e- 
sate piliečiai, ar jau prisiren- 
gėt balsuoti ir už ką balsuo
ti? Žinokit, kad demokra
tu ir republikony 
kandidatai — yra 
bernai darbininku 
toju. Socijalistu 
platforma aiškiai 
kad demokratu ir republiko
nu partijos palaiko kapitalis
tišką sistemą, po kuria dar
bininku klesa gyvena vargo 
purvuose. Ant kapitalistiš
kos sistemos guli atsakomy
bė už besiplėtojimą beprotys
čių, prostitucijos ir besiplėto
jimą ligų, kurios paeina iš 
vargingo gyvenimo.

Socijalistu partijos platfor
ma priimta konvencijoj ge
gužės mėnesyj, 1912 m. ir 
per referendumą užtvirtinta. 
Tai yra moksliškas veikalas, 
per tai naudinga kiekvienam 
perskaityti, o perskaitęs tik
rai žinos, už ką balsuoti. 
Šiuomi pranešu lietuviu viso- 
menei, kad socijalistu parti
jos platforma jau išversta 
lietuviu kalbon. Būtu ma
lonu, kad kiekvienam lietu
viu apgyventam miestelyj, 
rastųsi socijalistu partijos 
platforma lietuviu kalboje. 
Kainos nėra tikrai paskirtos, 
bet męs tikimės, kad reika
laujant platformų už 1000 
ekz. atsius 1 dol. 50c. Žino
kit, kad socijalistu partiją 
palaiko darbininkai, kurie 
aukauja dienos darbą dėl a- 
gitacijos. Reikalaujant plat- 
lormu kreipkitės šiuo adre
su : A. Karalius,
3230 Emerald avė,

Chicago, Ill.
S. P. L. S. Agit. Kom. 

Sekr. A. Karalius.
Philadelphia, Pa.

Spalio 9 d. tapo areštuo
tas visiems žinomas Vladas 
Kairys. Jį areštavo Pranc- 
kevičius (Fricas) už sugriovi
mą jo šeimyniško gyvenimo. 
Tas atsitiko taip:

V. Kairys gyveno pas Fri- 
cą ir buvo už dyką laikomas 
per Frico pačią. Bet pasta
ruoju laiku V. Kairys pradė
jo gaspadoriauti Frico na
muose ir norėjo, pardavęs 
rakandus, išbėgti su jo pa- v • čia.

Fricas išpirko varentą an> 
Kairio ir savo pačios ir, at
radęs progą, pardavė savo 
rakandus. Kaip tik spėjo 
rakandus išvežti, tuoj atėjo 
Kairys ir užpuolė Fricą, kam 
jis jo baksą atplėšė, bet tuom 
tarpu P. Stanelis revolveriu 
atrėmė į Kairio krūtinę, ir 
pasiuntė Fricą pas policiją. 
Kairys nejudėdamas pradėjo 
rėkti: “Žmonės, ratavokit! 
Mane nušauti nori!” Tur
būt, manė, kad subėgus 
žmonėms arčiau, Stanelis ne
galės šauti ir jis pabėgs, bet 
žmonių nors subėgo būrys, 
vienok artyn niekas nelindo, 
kol pribuvo policija ir suare
štavo nabagą.

Ant rytojaus tapo suareš
tuota ir Fricienė ir buvo ty
rinėjimas. Liudininkais bu
vo: A. Abromavičius, P. Sta
nelis ir J. Stasiulevičius, nes 
jie pirmiau pas juos gyveno. 
Po tardymui byla tapo per
duota augštesniam teismui, 
o kaltininkai pastatyti po 
500 dol. kaucijos kiekvienas.

Anuo laiku, kuomet laik
raščiai buvo pranešę, kad V. 
Kairys ir Kulvinskas apga- 
vingai renka nuo lietaviu pi
nigus ant kokios ten bažny
čios ir kaliniu, tai Kairys per 
“Lietuvą” sakė, kad už jį, 
kaipo už teisingą žmogų, ga
li, paliudyti visi Philadelphi- 
jos biznieriai ir kun. Kaula- 
kis. Bet nei biznieriai, nei 
Kaulakis nieko prieš nesakė, 
reiškia, nesutiko liudyti. Da
bar pasirodo, kad Kaulakis

guoja. J. Šliupas “filosofiš
kai” išvedžiojo, kad lietuviu 
tauta nuveikusi didžiausius 
darbus dėl visos Europos, tai 
yra sumušė galybę totorių ir 
mongolu, per ką vakarinės 
Europos tautos turėjo būti 
dėkingos lietuviams.

Toliaus išaiškino, būk Žal
girio pergalėjimas daug pri
sidėjęs prie prasiplatinimo 
reformacijos ir būk tasai per
galėjimas atnešė laisvę ger
manams.

Kalbėjo apie pusantros va
landos be perstojimo. Žmo
nių buvo apie 500. Klausė 
ausis įtempę. Apie Dievą 
nieko nepasakojo, kunigėliu 
nekeikė, tik pasakė, kad dya- 
siškija yra akloji luomą ir tt.

Vienu žodžiu galima pasa
kyti, kad D-ras J. Šliupas yra 
gaivintojas ir tėvas Ameri
kos lietuviu.

Rengėjai daug gavo užtai 
nuo davatkų ir davatkinu. 
Per prakalbas nekurios bobu
tės pradėjo kvaksėti, o da- 
vatkinai kelti triukšmą. Vie
nok Laisvės Mylėtoju drau
gijos vyrai labai gražiai mo
kėjo juos nutildyti.

M. Šoblickas.
Nuo Red. —Talpindami 

šią korespondenciją, tiek te
pasakome, jog su D-ro Šliu
po pažiūra į lietuviu praeitį 
visiškai nesutinkame. Jo iš
vedžiojimai paremti ne rim
tais argumentais, bet fanta
zija, kuri jau seniai sukriti
kuota.

Des Moines, la.
25 d. rugs, išėjo ant strei

ko 1000 važiotojy. Važioto- 
jai reikalauja, kad kompani
ja pripažintu uniją ir pridėtu 
daugiau algos. Kompanija 
atsisako pildyti drei veriu 
prašymą. Kompanijos mano 
varyt darbą su skebais ir pa- 
gelba policmanu. Žada dėti 
prie kožno vežimo policma- 
ną.

6 spalio streikieriai darė 
’demonstraciją gatvėmis su 
vėliavomis ir nešė didelę pa
klodę, kur rinko aukas. Ėjo 
ir kitu uniju darbininkai: 
barbieriai, barkipieriai, mol- 
deriai, karpenderiai. Buvo 
ir gatvekariu konduktorių ir 
motormany. Žmonių buvo 
pilnos gatvės. Tik truko tu 
nabagu dėdžių su dideliais 
Čęverykais, nes nebuvo ma
tyti nei šaligatviu einant.

J. P. Šepetys. 

ir biznieriai yra panašiu gai 
valu šalininkai.

Vaikus pasiėmė tėvas Fri- 
cas, nors jo žmonelė tvirtino, 
kad jokio bendro neturi prie 
tu vaiku; reiškia, kad ne jo. 
Bet tie vargšai-vaikučiai viš- 
vien bus laimingesni globoje 
tėvo, negu tokios “moti
nos.”.

Sako, kad V. Kairys norė
jęs kalėjime taip padaryti, 
kaip kun. Richeson, t. y. at
imti sau vyriškumą, bet ne
pavykę. * *

*
Philadelphijos žmonės la

bai pasipiktino Bagociaus 
darbu suareštavime Živat- 
kausko. Jau tuoj negalima 
bus nei ant gatvės išeiti, nes 
Sąjungą vadina juodašimčiu 
gauja.

Senas Vincas.
Collinsville, 111.

Čia randasi lietuviu dikto- 
kas būrelis. Aplamai skai
toma į 800.

Lietuvišku pašelpiniu drau
gijų yra keturios: Laisvės 
Mylėtoju, Amerikos Lietuviu 
Susiv., Šv. Mykolo, bažnyti
nė ir Lietuviu Liuteronu.-* 
Visos keturios nieko svarbes
nio neveikia ant kultūriškos 
dirvos. Viskas, jeigu paren
gia po vieną balių ar pikniką 

metus. Darbščiausia tai L.
S. S. 18 kuopa, susidedanti iš 
25 nariu. Pastaroji laiks 
nuo laiko surengia prakalbas. 
Paskutinės atsibuvo 4 d. spa
lio. Kalbėjo drg. D. J. Kas- 
parka iš Chicagos, III. Kas- 
parka aiškiai išrodinėjo kapi
talistu gudrybes, kaip jie 
balsavimo dienoje pasirodo 
darbininku “draugai”, kad 
darbininkai už kapitalistus 
atiduotu savo brangiausi 
ginklą balsą. Nurodinėjo, 
kad tik socijalistai gal page
rinti darbininku sąlygas gy
venime. Drg. Kasparka kal
bėjo 2 vai. laiko. Publikos 
buvo neperdaugiausiai, bet 
visi ramiai klausėsi, nekelda- 
mi jokio triukšmo. Auku ant 
uždengimo lėšų surinkta 
$4.68. Kalbėtojas pardavė 
apie už $4.00 literatūros.

A. Dzūkelis

ATSIŠAUKIMAS
Męs, Norwoodo lietuviai, 

matydami reikalingumą ap- 
švietos bei mokslo, sutvėrė
me Norwoodo Lietuviu Lab
darybės Draugiją. Mūšy tik
slas — pastatyti lietuvišką 
svetainę, kur męs turėtume 
vietą salei, knygynui, skai
tyklai, įvairiems susirinki
mams. Charterį gavome 10 
rugsėjo, 1912 m.

Nors norwoodieciai dar
buojasi gana smarkiai, bet 
tas darbas yra perdidelįs ir 
užimantis daug laiko.

Idant paskubinus mūšy 
darbą, praėjusiame susirin- . 
kime 17 rugsėjo nutarėme 
atsišaukti į visuomenę, tikė
damies gauti pinigiškos pa- 
šelpos nuo broliy ir sesery, 
prijaučiančiu šiam darbui.

Broliai ir seserįs! Nepra
leiskite pro ausis šito mūšy 
atsišaukimo. Žinokite, jog 
nepadės mums kapitalistai, 
nes jie tik tykoja ištraukti iš 
mūšy paskutinius skatikus, 
bet duoti mums nieko nenori.

Męs pasitikime ant pagel- 
bos broliu lietuviu ir mūšy 
draugijų ir sakome išanksto 
ačiū už suaukautus centus.

Norwoodo L. L. Dr-ja.
Malonėkite siusti aukas 

šiuo adresu: The Lithuanian 
Benevolent Society 
Washington st., 1™. 
tis, Norwood, Mass.

Komitetas: Prezidentas 
Motiejus Šergalis, Sekreto
rius Motiejus Akelaitis, 
sierius Pijus Jasulaitis.

P. S. Prašytume ir 
laikraščiy perspausdint 
sy atsiliepimą.
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Jau buvo rašyta, kad E. 
Cambridge guminės dirbtu
vės moterims apsunkino dar
bą ir jos rengėsi prie streiko, 
todėl ir streikas įvyko. Utar- 
ninke, 8 spalio, 11 vai. ryte 
išėjo j streiką 96 moterįs ir 
streikas tęsėsi iki pėtnyčios. 
Reikalavimai buvo tokie: su
mažinti dieninis darbas ir 
pakelti alga $1.00 į savaitę. 
Kompanija labai nesiprie
šino ir galima buvo tikėtis, 
kad darbininkės laimės. Vie
nok išėjo kitaip. Pėtnyčioj 
kompanija pasišaukė darbi
ninkes ir pasakė, kad suma
žina dieninį darbą ant pusės 
valandos. Darbininkės labai 
nudžiugo ir išbėgiojo, priža- 
dėdamos visos stoti panedė- 
lį, 14 spalio, j darbą, 
pakėlimą $1.00 algos 
nė neminėjo.

Per savo tamsumą 
ir streiko laimėti.

Rožytė.

gv.b., Traku pavieto Jezno 
valsčiaus. Paliko dideliam 
nuliūdime savo vyrą Adomą 
Baranauską, 3 mažus našlai
čius vaikučius, 2 seseri: Ma
rijoną Raulinaitienę ir Jievą 
Mockevičienę, o Lietuvoj se
nus tėvukus. Visą laiką ve
lionė gyveno E. Cambridge, 
Mass.

Tegul velioniai bus lengva 
šios svetimos šalies žemelė.

Velionės švogeris
J. P. Raulinaitis.

TIK ŠIĄ SAVAITĘ.
Jeigu jum reikalinga kas 

nors nusipirkti, tai ateikit pas 
mus, o męs jums sučedysim 
ant kožno dolerio po 20c.

Tamošaitis ir Yurgeliunas 
233 Broadway, So. Boston.

Vienatinis So. Bostone lie
tuvis šiaučius, kuris taiso če- 
verykus, uždeda robus ir šai- 
nina paprastomis dienomis ir 
nedėliomis. Darbą atlieka 
gerai ir pigiai. Taipgi užlai
ko cigarus ir cigaretus. Pra
šo atsilankyt?. Antanas Aba- 
zorius, 207 C st. kamp. Sil
ver st., So. Bostone.

Yra gerlausis Gydytojas-specljalistas, 
kuris išgydo vyrų, moterų ir vaikų ligas 
pagal naujausį būdą. Ne jokis gydyto
jas taip pasekmingai neišgydo, kaip 
męs. Ypatingai greitai išgydome krau
jo ir odos chroniškas ligas. Apie išgy
dytas Inkstų, Pūslės, Nusišlapinimo, 
laukan ėjimo organų, Plaučių, Reuma
tizmo, Kaulų, Sąnarių, Ausų, Nosies ir 
Gerklės ligas gali jums paliiudyti tūks
tančiai ypatų. Patarimas DYKAII

OFFISO VALANDOS:

Nuo 10 ryto iki 8 vai. vakaro 
Nedėliomis nuo 10 iki 1 po piet.

140 Boylston Street
BOSTON. MASS.

Užlaikom didelę

Krautuvę
Deimantų, Laikrodžių Waltham Ir 
Elgin, Ir Silabinių Žiedų. Užlaikom 
keliaujančius agentus ir orderius pai
mam ir pristatom į namus. Užlaikom 
taipgi Didėlę Sankrovą Drapanų :Vy- 
rams Siūtus, Overkotus ir Marškinius.

Duodam ant bargo ir ant išmokesčio.

822 Washington Street
BOSTON, MASS.

Mūsų agentai: J. A. Peldžius, J. Pocius 
J. Pociūnas, Liudvikas Davalga ir

F. S. Šimanskis.,

Edmundo Steponaičio Raštai
Pilnas posmertinis eilių ir prozos rinkinys, jau atspaustas

Kaina tik $1.00
Tuos, mus jaunučio poetos, poezijos žiedus, galima gauti pas:

7 45 Glenmore ove

VISIEMS ATHOL’YJ ŽINOMAS LIETUVIS

Kostumeriškas Kriaučius
Siuvu visokius Vyriškus ir Moteriškus rubus. 

Kiekvienamypritaikau pagal jo norą ir pasiuvu pa
gal naujausią madą. Senus sutaisau, išplaunu, iš
valau, išprosinu ir padarau kaip naujus. \Visą darbą 
gvarantuoju. Taipgi priimu iš tolimesnių miestelių, 
kurie prisiunčia audimą dėl siuto arba kitokio ap- 
vilkalo. Gauna nuo manęs pamokinimą, kaip nu
imt mierą ir madas dėl išsirinkimo. Todėl, lietuviai 
ir lietuvaitės, reikale kreipkitės pas savo tikrą tau
tietį, o būsit užganėdinti.

P. BUZEWICK,
252 South St., Athol, Mass.

REIKALINGA
Arba šiaip prie įvairių darbų. Jeigu ap
siima dirbti visą sezoną, kompanija ap
moka ir kelionę. Norintieji platesnių 
žinių kreipkitės šiuo adresu:
UNITED STATES

EMPLOYMENT OFFICE
3 Tremont Row, - - Boston, Mass.

Watertowno Ruber Comp, 
darbininkai ir nekuriu de
partment darbininkės buvo 
nutarę eiti ant streiko, bet 
kompanija pabijojo ir išpildė 
reikalavimus. Vyrams pri
dėjo po $2,00, o moterims po 
$1.50 į savaitę.

Labai lengvai nusisekė 
streikas. K. Bronis.

Kitas mūsų koresponden
tai, Antaninos Vaikas, pra
neša, kad sustreikavo dar 
keli departmental tos pačios 
dirbtuvės.

Drauge, pasakyk man per 
kokį agentą geriau siųsti pi
nigus ir pirkti šipkortes? Ge
riausia pirkti šipkortes ir sių
sti pinigus per agentą

P. BARTKEVIČIA
877 Cambridge St.,

E. Cambridge, Mass.

DISPENSĄRE
.luti 20 metų tiuo įsteigimo.

229 Harrison Avenue
Arti Broudwoy, BOSTON, MASS.

Patarimai DYKAI!
Šiokiomis dienomis atidaryta nuo 0 Iki 8 
vai. vakare, šventadieninis nuo 10ryte 

• Iki 4 po piet. <
. Gydome visokias ligas Vyrų, Mo

terų ir Vaikų ir taisome DANTIS.
Ateidamas atsinešk Sį apgarsinimą.

TEISINGIAUSIA A TbnnYT^lZ* A 
IR GERIAUSIA A T I IF K A
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KOVA”
negali

Aptiekorius ir Savininkas

§

Didžiausias
Darbininkų 
Savaitinis 
Laikraštis

Leidžiamas 
Lietuvių Soc. 
Sąjungos 
Amerikoje

OPP1SAS RANDASI:
30 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.

J

A. G. Groblewski
COR. ELM & MAIN STS., PLYMOUTH, PA. 

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsių Lietuviškų—Lenkiškų Vaistų

K. SIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

SO. BOSTON, MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

21-23 Cross St., Boston, Mass
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DIDELE SANKROVA
Adresas:

25

$1.25

Attain

10c
10c

$3.50 
50c.

50c.
15c.
25c.

$1.00
25c.
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F. Milošauskis
2nd st., So. Boston, Mass.

visokių lietuviškų, pc Iskų ir rusiškų 
knygų. Reikalingi išpardavikai po vi
sus miestus. Reikalaujant kataliogo 
reikia prisiųsti už 2 c. p člo štampą.

Apie 
nieko

' Pranešu liūdną žinią dėl 
genčiy ir pažįstamu, kad 2 
d. spalio mirė Magdelena 
Baranauskienė, po tėvais 
Makštučiutė. Priežastis ve
lionės mirties buvo nupuoli
mas laiptais į skiepą, kur 
taip nelaimingai nupuolė, 
jog į trečią dieną mirė. Tas 
viskas atsitiko svečiuose pas 
kaimyną, kur buvo velionė 
užprašyta ant vestuvių ir 
nupuolė per nežinojimą gerai 
laiptu.

Velionė paėjo iš Vilniaus

Ketverge, 17 d. spaliu, 8 
vai. vakare, socijalistų sve
tainėj, 376 Broadway, atsibus 
1WW. unijos cukerninky dar
bininku susirinkimas.

Pranešam, jog Antanas 
Ivaškevič, Lithuanian Agen
cy manageris, bus nuolatos 
savo ofise ir todėl, norėdami 
jį matyti, su lietuviškais ir 
angliškais reikalais galite 
ateiti dienoms ar Vakarais po 
N233 Broadway, So. Boston. 
Telef. —So. Boston 1236-W.

CASTLE SQ. TEATRAS
Perstatymai prasideda 2 vai. po piet 

ir 8 vai. vakare.
Šią sąvaitę bus lošiama 

“Such a Little Queen” 
Publika bus labai užganėdinta šiuo juo

kingu perstatymu.
Kitą savaitė bus lošiama

Tikietus galite gauti po num. 15 Winter 
St. arba teatre ant pleciauš Castle Sq., 
Boston, Mass.

LIF.TUVIŠKAI-LENKIŠKAI-RUSIŠK AS

DAKTARAS
Vienatinis mus tau- • 
tos Medicinos Profe
sorius Massachusetts 
steite. Jau arti 18 
metų, kaip aš pasek
mingai gydau ir at
lieku operacijas. Te- 
myk!!! Neik jieškot 
manę į aptieką ant 
kampo po mano ofisu, bet lipk vienais 
trepais augštyn iš num. 7 Parmenter St. 
Durys mano ofiso nuteptos baltai, o vir
bui jų ant lentos didelėm raidėm parašy
ta “Lenkiškas Daktaras”. Offiso va
landos: nuo 9 iki 11 ryto, nuo 1 iki 2 po 
piet ir nuo 6 iki 9 vai. vakare.

DR. M. ZIŠELMAN
7 Parmenter St., Boston, Mass. 

Telephone Richmond 1067-R.

Lietuviška KRIAUCKA
Gerbiamos Lietuvaitės, pranešu jums, 

kad ikišiol gyvenau ant D st., o dabar 
persikėliau ant Broadway po No. 242į, 
ant antrų lubp. Siuvam visokius mote
riškus žieminius ir vasarinius drabužius 
(rūbus), taipgi ir dėl jaunavedžių. Vis
ką atliekam kuonogeriausiai. Prašome 
visada kreiptis po šiuo adresu:

ONA CZEPULIONIS
242į Broadway, So. Boston, Mass.

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

s s
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F. STROPIENE
Pabaigusi kursą Womans Medi
cal College, Baltimore, Md.

Pasekmingai atlieka savo dar
bą prie gimdymo, taipgi suteikia 
visokias rodąs ir pagelbą įvairio
se moterų ligose.

O 
g

“KOVA” talpina moksliškus, politiškus, bet visiems suprantamus straip
snius.

“KOVOJ” rašoma apie darbininkų gyvenimą, vargus ir nurodoma, kaip 
prašalinti juos.

“KOVOJ” rašoma apie viską teisybę ir drąsiai skelbiama socijalizmo 
idėja.

“KOVA” tikriausias darbininkų laikraštis.
“KOVA” paduoda žinias iš viso svieto.
“KOVA” metams Amerikoj ir kitur.

Prisiųskit savo adresą, o gausite vieną “Kovos” num. pažiūrėjimui 
DYKAI. Nuo naujų metų “Kova” išeina tokia kaip “Keleivis”.

DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA jOLSELIS
Vyno, Visokių Likierių, Degtines, Rusiškos “Monopolkos 

§a!rp?"o, Alelis, Bliaus ir visokių importuotų gėrimų.

Jei nori sveikų gčrymų adt Velykų, kurie tavo sveikatai nekenktų, tai 
ateik pas mus. Sykį pas mus atsilankęs, ateisi visada ir savo draugus 
atsiveši. Kurie, negalit atsilankyti pas mus, tai reikalaukit per laiškus, 
o męs prisiųsim orderius per expresą. Rašykite .lietuviškai Šiuo adresu:

WILLIAM ZAKON & CO.

TEATRAS!
IŠ KRISTAUS GYVENIMO ISTORIŠKA 5 AKI U DRAMA

MARIJA
(MARIJA MAGDALENA)

1 as milžiniškas veikalas plačiai atskleidžia daugybę nepermatomų nuims priežasčių kilimo krikščionybės ir prasidėjimą naujosios eros. Ja
me aiškiai parodyta gyvenimo sąlygos tų laikų žmonių, t. y. kokiose gyveno turčiai ir kiek kentėjo vergai. Kas buvo krikščionybės apaštalais ir 
kas jų persekiotojais rniest. .................................

SVARBIAUSIOS VEIKIANČIOS YPATOS ŠIAME VEIKALE YRA ŠIOS
Marija Magdalietė (Marija Magdalena) pirmiau buvusi griešninkė, o paskui tapo Kristaus mokslo pasekėja.”' Recha jos sena tarnaite, ku

ri apie kitką nesirūpina, kaip tik apie savo ponios gerbūvį. Aulus Flavijus, Rymo viešpatystės valdžios atstovas, Pointiečio Piloto šalies valdy
tojo sūnėnas. Judas Iskarijotas (Judošius), kuris išdavė Kristų. Kaifas, vyriausia žydų kunigas ir Kristaus persekiotojas. Gamalelis, Kaito 
pagelbininkas kunigas. Simonas’ kurio namuose Kristus skelbė savo mokslą. Mariam, Aulus Flavijaus tarnaitė, kurios vienatinį sūnų stebuk
lingu budu Kristus išgydė. Ananija, sūnūs turtingo vaizbininko iš Sidono besisvečiuodamas Jerozolimoje, nori pamatyt pranašą, o jį atkalbinėja 
Joabas, Kaifo sūnus, ir Jotamas, Amraus sūnus, sakydami: “Ir tu eitumei pas tą dailydes sūnų iš Nazareto, kuris niekina turčius, o bjaurus elge
tos glaudžiasi prie jo krutinės?!” Taip tai turčiai atsineša linkui Kristaus mokslo. Del stokos vietos čia paminėta tik keletas veikėjų, o visame 
veikale dalyvauja 43 aktoriai su ilgomis veikmėmis.
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McCADDIN MEMORIAL HALL, Ant Berry St., BROOKLYN, N. Y

Meldžiame gerbiamąją visuomenę atsilankyti. Su pagarba L.S. S 19 kp. KOMITETAS.50 ir 75 c. Box seats $1.00.

Perkant žiūrėk, kad butų ta marke, 
o gausi teisingai.

Geriausia gyduolė nuo Skaudėjimo 
Galvos, Kataro, Pečių, Krutinės, Šo
nuose, Reumatizmo, Šalčio, Neuralgijos 
ir įkandimo visokių vabaliukų.

25c.
- > 50c.

25c., 50c. ir $1.00 
35c. 
25c. 
25c.
25c.
25c.
25c.
25c.
25c.
35c.
26c. 
25c. 
25c.

Egiutero No. 1. 
Egiutero No. 2. 
Žmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis - 
Trejanka 
Lmimentas Vaikams 
Gyduojės nuo Kosulio 
Liepų Balsamus 
Antylakson dėl Vaikų 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių 

,, nuo Kirmėlių dėl suaugusių 
Vanduo nuo Akių Skaudėjimo - 
l.'gniatraukis - 
Skilvio Lasai - 
Gyduolės užlaikymui Viduriavimo 

ir Kruvinosios - 
“Uicure” arba gydymas 

Reumatizmo - 
Gyd. del nemalimo Pilvo - 
Milteliai apstabdvmui 

Galvos Skaudėjimo
Lašai nuo Dantų Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir 

l’fcakaitavimo Kojų
Geležinis Sudrūtintojas Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaikų 
Vaistas nuo Pa pauto (Corn (Tire) 
Gyduolės nuo Grippo 
Plaukų Apsaugo t*).) as 
Muilas Plaukų Saugotojas 
Milteliai nuo Kepenų 
Valytojas Plėnių Drabužiuose - 
Rožės Balsamus ...
Kinder Balsamus -
Kobrinus Lašai 
Šveliiintojas .... 
Kraujo Valytojas -
Nervų Ramintojas . - - :
Egzema arba Odos Uždegimas 

pas Vaikus . - - ;
Groblevskio I Meisteris

(Kaštu volo) -
i’amada Plaukams -
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįsu 
Gyduolės nuo Riemens 
Vengriškas Taisytojas Osų 
Inkstų Vaistas (mažesnė) 
nkstų Vaistas (didesnė) 
Akines Dulkelės - \ 
Gydymas nuo uždegimo Dantų arba 

abelnai Skausmo ir Škorbuto $1.25 
Gyduolės ir Mostis nuo Parkų 

ir Niežų -
Gyd. ir Mostis nuo Dedervines 
Gyduolės nuo Paslaptingos Ligos

25c. 
50c. 
25c. 
15c.

$1.25 
50c. 
10c. 
35c. 
25c. 
25c. 
25c. 
50c. 
35c.

$2.00 
$1.00

Užsirašykit ‘Lieliiviij Žurnalą’
Išeina kartą į mėnesį ir 

prekiuoja tik 50c metams.
“Lietuvių Žurnalas”, yra 

tai savo rūšies laikraštis.
Jame nėra vietos polemikai ir korespondencijoms, telpa vien 

įvairių mokslo šakų ir beletristikos straipsneliai. Bet viena 
jo ypatybė — tai užklausimai ir atsakymai. Męs atsakysim 
į pasiųstus mums visus klausymus, nežiūrint kas ir apie ką bus 
klausiama. Tai yra ideališkas namų svečias. Adresuokite: 

“Lietuvių Žurnalas”, 1607 No. Ashland he., Chicago, III.

Labai žingeidžios knygos!
Kurie mylite skaityt, o dar neturite šių knygų. pasiskubinki! išsiraftyt, nes 

jau nedaugiausiai jų turime.

Pasaulių Ratas
Astronomiška knyga. Aprašo apie 
saulę, planetas ir kometas, ir apie 
astronomus, kurie jas surado. Su

Meilės Karštligė
Mintį'? ir prilyginimai apie meilę. 
Ki«*kvienam žingeidi ir pamokinanti 
knygelė. KitiiKt ilk 2Oc

Užsakymus ir pinigus siųskite šiuo adr

.Mums.

Mainantiems adresus
Kurie norite permainyti “Laisves” 

siuntinėjimo adresą, malonėkite neat
būtinai prisiųsti savo seną adresą, t. y. 
kokiu buvo laikraštis lig šiol siunčiama 
ir naują, t. y. tą, kuriuo norit**, kad bu
tų Jums laikraštis dabar siunčiamas, 
kitaip adresą permainyt negulėsime.

Administracija.

25c
25c

$2.00 
$2.00

$50

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip
gi privalo užlaikyti visadainūsų puikias 
Lietuviškas gyduoles savo Storuose ant 
pardavimo, kad mūsų tautiečiai reika
laudami, galėtų pas savo štorniką nusi- 
Sirkti ir nereikalautų išduoti pinigus 
ovanai kokiems nors apgavikams tose 

apielinkose. Š tor nik ai, rašykite parei
kalaudami gyduolių, nes iš to geras už
darbis, ir parduokite mūsų tyras Lietu
viškas Gyduoles, kurias męs gvarantuo- 
jame. Rašykite šiuo antrašu:

ALB. G. GROBLEWSKI
COR. BLM • MAIN OT,.. PLYMOUTH. PA. ' '

■ ■ ■■ ■

it doesn’t p?y to neg’iect 
your Health

Ar atėjai kada nanto drebėdamas, 
skaudančia galva, krutinėjo diegimais sopo .- 

galo gerkles ir gulėjai kėlės savaites?

Dr. Richter’io
PAIN-EXPELLERISJ^ 
tas išturimas senas naminis vaistas duos 
pagalbą ir prašaiįs ilgą vargą jeigu 
urnai vartosi.

Visuomet namuose turėk bonkutę.
Platus nurodymai apvynioti apie 
bonką. 25c. ir 50c. aplinkose.

Sergėkis pamėgdžiotų vaistų ir 
žiūrėk aut Inkaro ir mūsų vardo.

F. AD. RICHTER A CO., 215 Pearl St., New York.




