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Didelė sufragisčių demon
stracija.

New York, 26 spalio .—Ant 
4 lapkričio čia yra rengiama 
didžiausia sufragisčiu demon
stracija. Joje dalyvaus New i 
Hampshire, Massachusetts, 
Connecticut ir New Jersey 
valstijų delegacijos nuo vyru 
lygos, prijaučiančios moterų 
išsiliuosavimui.

Beckeris nuteistas.
New York, 25 spalio.—Po

licijos leitenantas Charles < 
Becker liko pasmerktas mir- 
tin už surengimą užmušimo 
kazirninko Rosenthalio. Bec- 
kerio mirtin pasmerkimu Ro
senthalio nužudytojai labai 
susirūpino. Jie manė, kad ju 
išpažintis išgelbės juos nuo 
elektriškos kėdės.

Pavieto prokuratorius, tei
sėjas ir liudininkai gavo ano- 
nymiškus laiškus, kuriuose 
jiems grąsinama mirčia už 
pasmerkimą Beckerio. Ne
puriems buvo grąsinama net 
per telefoną.

Tai mat ką daro policija, 
kuomet norima pakliuvusius 
kaltininkus nubausti. Ji grie
biasi visokiu priemonių, kad 
tik uždarius burną tiems, ką 
teisybės dar mėgina jieškoti.

Pačtos išlaidos.
Washington, 26 spalio.— 

Užlaikymui pačtd^uvienytu 
Valstijų ateinantiems 1913 
metams pačtos viršininkas 
Hitchcock reikalauja $283,- 
805,760. Tai didžiausios iš
laidos ant tos įstaigos, ko
kias valdžia tik kada turėjo. 
Ateinančiais metais tos išlai
dos pasididins ant $12,096,- 
909. Pasididinimo priežasti
mi yra tas, kad nuo ateinan
čiu metu bus įvesta Parcel 
Post, tai yra, kad pačta bus 
galima siuntinėti 11 svaru 
siuntinius. Ikišiol buvo ga
lima pačta siuntinėti tik 4 
svarai. Tas bus žmonėms 
dideliu palengvinimu, bet 
ekspresai nuo to daug nu
kentės.
Ettoro-Giovannitti teis- 

. mas.
S dem, Mass. —Teismas tę

siasi. Perklausinėjami val
džios liudininkai. Visi liudi
ninkai ligšiol dar nieko ypa
tingo nepasakė, išskiriant 
policistus ir detektyvus, ku
rie visokiais būdais stengiasi 
meluoti. Vienok melagystei 
trumpas kelias. Teismas 
trauksis dar kelias savaites.

Juodašimčių auka.
Lawrence, Mass., 26 spa

lio.—Jau buvom rašę apie 
Lawrence’o juodašimčius, su 
kokiu įsiutimu jie persekioja 
svetimžemius ir ypač uniją 
I.W.W. Taip, savaitė atgal 
čia liko užpultas ir pavojin
gai sumuštas lietuvys Smol- 
skis, I. W. W. unijos narys. 
Jis liko užpultas per juoda
šimčiu gaują. Sumuštasis 
tuojaus mir&ir pereitoj suba- 
toj atsibuvo laidotuvės su di- 
•dele demonstracija. Vienok 
policija uždraudė demon
strantams maršuoti gatvė
mis. Argi ilgai tokia despo
tizmas šiame mieste viešpa-

Revoliucijonieriai užėmė 
miestą.

Rio Janeiro, 26 spalio.— 
1000 revoliucijonieriu užpuo
lė miestą Irany, valstijoj Pa
rana ir paėmė jį. 65 polici- 
stai liko užmušti, tarp ju ir j 
du policijos leitenantu. Pa- ( 
siustą kariumenė juos nu
malšinti. Revoliucijonieriu 
tikslas numesti nuo sosto 
prezidentą Fonsecą.
Išrinkimui Tafto jau išlei- • 

sta $498,000.
Republikonu partijos tau

tiškas komitetas išdavė at
skaitą, kad vedimui Tafto 
rinkimo agitacijos jau išleis
ta $498,000. Tik, v ienoj New 
Yorko valstijoj tam tikslui 
išleista $477,000.

Ugniakalnis atsivėrė.
Cordova, Aliaska, 26 spa

lio.—Ugniakalnis Kaimai vėl 
pradėjo taip dūmyti, kad ne
gali nei pačtiniai laivai iš
plaukti.

Birželio mėnesyj tas ug
niakalnis pridirbo daug blė- 
dies ant Alaskos pussalio.
Haywoodas kalbėjo Lynne

Lynn, 24 spalio.—Čia kal
bėjo William D. Haywood 
keliems šimtams žmonių Odd 
Fellows svetainėje. Jis iš- 
rodinėjo, kokią naudą prole
tarams atneša darbininku or
ganizacijos. Jisai taipgi sa
kė, kad Ettoro, Giovannitti 
ir Caruso teismas yra di
džiausiu kapitalistu pasisten
gimu užslopinti darbininku 
organizicijas.

Nuteisė už piešimą pi
nigų.

Nekuris piešėjas Louisa 
Gagmore liko nuteistas me
tams į kalėjimą už piešimą 
penkiasdešimts doleriniu. Jis 
taip gerai jas nupiešdavęs, 
kad sunku buvo atskirti nuo 
tikrųjų- Už tokį gabumą 
teisėjas jam bausmę palen
gvino.
105 metų moteris norėjo 

nusižudyti.
Worcester, 28 spalio.— 

Margaret Fleming, 105 metu 
senukė norėjo nusižudyti. Su 
tuo tikslu ji šoko į prūdą, bet 
jos anūkas Charles A. Eck- 
strom ją išgelbėjo.

Moterų policisčių kon
vencija.

Portland, Ore., 26 spalio. 
—Čia atsibuvo pirma mote
rų policisčių konvencija, 
kurioj dalyvavo atstovės iš 
Washingtono, Oregono ir Ca- 
lifornijos valstijų miestu.
Bevielinis telegrafas iš 
Washington© į Panamos 

kanalą.
Washington, 26 spalio.— 

' Čia liko pastatyta milžiniška 
bevielinio telegrafo stacija. 
Iš čia bus bandoma susinešt 
su Panamos kanalu. Tai 
bus didžiausia toluma, kuri 
išneš beveik ketvirtdalį 
mės kamuolio.
80 metų senį nuteisė 

metų kalėjimo.
Mount Holly, N. J., 

spalio.—Čia likosi nuteistas 
80 metu senis Samuel Druke- 
miller ant 3į metu i kalėji
mą už vagystę.

Karė.
Londonas, 26 spalio.

Kaip matosi, tai turkams vi
sai nesiseka. Serbai jau už
ėmė miestą Uskub, kuris bu
vo turku didžiausia vilčia ap
sigynimo nuo užpuoliku. Us- ; 
kubą gynė 40,000 turku ka- 
riumenės. Apleisdami mie
stą, jie išskerdė daugelį krik- : 
ščioniu.

Andrianopolis, tvirčiausia 
drutvietė, jau liepsnoja nuo 
bulgaru bombardavimo ir jo 
pasidavimas laukiama kas 
minuta. Bulgarams dar la
biau pradėjo sektis, kada jie 
atrado turku pienus, užėmus 
labai svarbu fortą Kirk Ki- 
lisseh. Laike susirėmimu ties 
Andrianopoliu iš turku puses 
žuvo 15,000, sužeista 20,000 
ir tūkstančiai paimtu į nelai
svę. Paėmę Andrianopolį, 
bulgarai turės atvirą kelią į 
Konstantinopolį, nes beveik 
visos tvirčiausios vietos jau 
užimtos užpuolikais.

Juodkalniečiai turi apsupę 
miestą Skutari ir bombar
duoja jį. Tik miglotas oras 
daug kenkia smarkesniam 
veikimui. Manoma, kad 
Skutari greitu laiku bus pa
imtas juodkalniečiu-

Pabėgę turku kareiviai sa
ko, kad Skutari mieste tur
kams gręsia badas. Jau da
bar duonos kepalas parsiduo
da po $3.00. Šiomis dieno
mis buvo labai smarkus lie
tus ir daug užkenkė juodkal- 
niečiams. Jie bręda iki juo
stai per purvus.

Bielgradas, spalio 26 d. — 
Iš čia oficiališkai praneša, 
kad serbams pavyko paimti 
miestelyj Kumanova, netoli 
Uskub, daugybę ginklu - ka- 
nuoliu, šautuvu, dideles 
krautuves ir du orlaiviu.

Turkų kari u menė.
Turku kareiviai yra labai 

prastai užlaikomi, maitinami 
ir rėdomi. Turkijos kariu- 
menės vadai kaltina nepasi
sekime vokiečiu aficierius, 
kurie mokino turku kariume- 
nę. Mat, šie visada nurody- 
davę gerumą apsiginklavimo 
kareiviu pagal Vokietijos 
madą, o serbus jie apginkla
vo naujausios sistemos šau
tuvais.
Priešai artinasi prie Kon

stantinopolio.
Kaip matyti, tai visi Tur

kijos užpuolikai, bulgarai, 
serbai, juodkalniečiai ir grai
kai vis artinasi prie Konstan
tinopolio. Apsupę, iš trijų 
pusiu Turkiją ir paimdami 
miestelį po miestelio, jie, 
matomai, traukia į šalies vi
durį.

Graiku kariumenė nuvijo 
■ turkus nuo rubežiaus. Tur

kai traukiasi per kalnus, kur 
; juos • kalnu gyventojai tan

kiai užpuldinėja. Jie suda- 
: ro liuosnoriu pulkus ir stoja 

kovon su turkais. Graiku 
kariumenė, skubiai vyda
mosi turkus, traukia ant 
miesto Salonika.
Kariškos spėkos Balka- 

/ nuošė.
Turkija laike karės gali 

pastatyti 1.400.000 kareiviu 
europiškai išlavintu ir 1.618 
kanuoliu

ginkluoti šautuvais naujosios 
sistemos Mauzerio.

—Bulgarija laike karės ga
li pastatyti 190.452 kareiviu 
ir 1.080 kanuoliu- Pėstinin
kai apginkluoti šautuvais se
nos sistemos Maklichero.

I

—Serbija išviso gali pasta- ' 
tyti 320,000 kareiviu, 556 ka- 
nuoles ir 96 kulkasvaidžius. 
Šautuvai Mauzerio sistemos.

— Graikija gali pastatyti 
192,015 kareivių ir 180 ka
nuoliu. Šautuvai seni.

—Juodkalnija reguliariškos 
kariumenės neturi, bet gali 
išstatyti 40,000 apginkluotu 
berdankomis žmonių ir 130 
kanuoliu-

— Ruminija gali išstatyti 
300,000 kareiviu, 692 kanuo- 
les ir 270 kulkasvaidžiu.

Išviso balkaniečiai gali iš
statyti prieš turkus 1042000 
kareiviu ir 2638 kanuoles.
Vokietijos moterįs ir uni= 

versitetas.
Moterų skaitlius Vokietijos 

universitetuose žymiai dau
ginasi. Paskutiniu laiku lan
ko universitetą 2.958 studen
tės. Daugiausia mokinasi 
literatūros ir istorijos—1.635, 
gamtos mokslu ir matemati
kos—539, medicinos — 625, 
politiškos ekonomijos ir žem
dirbystės- 74, teisiu—39, dan
tisčių profesijos—36, aptie- 
korku—7 ir teologijos—11.

Nupuolė pelnas.
. Vokietijos laikraščiai pra

neša, kad Chinijoj smarkiai 
nupuolė pirklyba britvomis. 
į|at, dabar po revoliucijos 
daugelis chiniečiu nusikirpo 
savo kasas. Pirmiau chinie- 
čiai, kuomet dar nešiojo ka
sas, jie iki viršugalvio nu
skusdavo galvą ir tik pakau
šy palikdavo plaukus dėl ka
sos. Dabar jie neskuta gai
vu ir todėl daugelis britvu 
dirbtuvių Vokietijoj susto- 
jor nes negali išleisti sa
vo išdirbiniu- Daugelis dar
bininku liko be darbo.

Uždraudė rūkyti.
Berlyno miesto municipali

tetas uždraudė šoferiams rū
kyti laike važinėjimo. Už
draudimo priežastį' jis aiški
na tuomi, kad tas rūkymas 
bevažiuojant labai daug ne
laimiu atnešąs. Uždraudi
mas lytisi visu šoferiu, kas 
jie nebūtu—princas ar pa
prastas darbininkas. Per
žengusieji tas tiesas bus sun
kiai baudžiami.
Rūpinasi medžių apsau

gojimu.
Australijoj eina, smarkus 

kirtimas didžiausiu pasauly 
medžiu eucalyptus. Tie me
džiai neretai turi augščio 400 
—500 pėdu ir yra labai nau
dingi. Dabar visoj Austra
lijoj eina tarp žmonių judėji
mas, kad reikia rūpintis tokį 
negailestingą eikvojimą tu 

• medžiu sulaikyti.
Skolina $7.500.000.

Hankow, Chinija, 26 spa
lio.—Miestas skolina $7.500. 
000, kad pravesti tramvajų 

[ linijas ir Stasyti elektra varo- 
. mus tramvajus.

Anglijos kooperacijos.
Prie Anglijos kooperacijų 

priguli 2.800.000 nariu. Per
nai tos kooperacijos pardavė 
už $140.000.000 tavoru, iš ko 
turėjo milžinišką pelną. Ko
dėl Suvieijytose Valstijose 
negalėtu gyvuoti panašios

Ir vėl kunigėlių šposai.
Ir vėl kunigėliams naujas 

iš eilės skandalas. Ir vėl vi
sas Varšavos miestas sujudin
tas naujais kunigėliu šposais.

20 metu atgal Eleonora 
Pačkovskaitė, būdama dar 
tuomet jauna mergaitė, pa
stoja su savo sesere tarnauti 
pas kunigą Vankovskį. Ku
nigas tuom laiku taip buvo 
nusigyvenęs, kad neturėjo 
net savo patalo. Abidvi se
serį pas jį dirbo sąžiniškai, 
kad pagerinus jo būvį.

Jaunesniąją seserį, Eleo
norą, kunigas privertė sir 
juomi turėti artimus ryšius. 
Vyresniąją gi, praslinkus ke
liems metams, išvarė,sumuš
damas ją taip, kad toji išgu
lėjo dvi savaiti ligonbutyje.

Su Eleonora kunigas elgė
si labai žiauriai: kankino ją 
visokiais būdais ir visaip ty
čiojosi. Dabar gi ji paseno 
ir pradėjo neužganėdinti ku
nigo noru, per tai jis ją išva
rė laukan. • Algos jis jai, 
kaipo “tarnaitei”, už 20 metu 
tarnavimo, visai nemokėjo.

Pačkovskaitė padavė skun
dą ant kunigo Vankovskio į 
Varšavos rymo-kataliku kon
sistoriją, išdėstydama visą 
kunigėlio šeimynišką gyveni
mą. Konsistorija gi jai pra
nešė, jog jos skundas esąs 
atmestas.

Tokios tai naujienos iš ku
nigėliu šeimynišku gyveni
mu...
Studentai pradeda hruz= 

dėti.
13 spalio Peterburgo uni

versitete studentai sukėlė 
triukšmą prieš valdžios pas
kirtus profesorius. Kuomet 
atėjo pirmą sykį skaityti sa
vo lekciją profesorius Niko
novas, tai 3,000 studentu pa
kėlė tokį triukšmą, kad pro
fesorius turėjo prasišalinti iš 
ten. Mat, neseniai vieną 
profesorių prašalino už neiš
tikimybę ir ant jo vietos pa
skyrė Nikonovą, per tai 
keliama triukšmas.

nos duos.” Tokios tai kal
bos girdėti tarp liuosanoriu 
karžygiu...

Priežastis sukilimo sa= 
perų.

Jau rašėme apiesaperu su
kilimą Taškente ir ju pas
merkimą už tai, bet priežas
čių sakilimo sužinoti negali
ma buvo. Dabar atsiuntė 
privatišku būdu laišką į re
dakciją “Už žmoniją”, ku
riame rašo priežastis to su
kilimo. Kareiviai visai ne
manę daryti jokio sukilimo, 
3et tik norėję pagerinti savo 
ouvį. Tam tikslui buvęs iš
rinktas delegatas, kad per
duoti komandieriui kareiviu 
reikalavimus. Kuomet ka
reivis pradėjo pasakoti tuos 
reikalavimus, tuomet koman- 
dierius liepęs jam išeiti iš ei
lės ir prieiti prie jo arčiau. 
Kuomet kareivis prie jo pri
siartino, tuomet jis jį nušo
vė ant vietos. Kiti kareiviai 
iš to labai pasipiktino ir pa
kilo riaušės. Antkiek tas 
laiškas teisingas — sunku pa
sakyti, nes praneša ne parti
ja, bet atskira ypata.

Protesto streikas.
Jau buvom rašę, kad Ku- 

tomaros kalėjime nusižudė 
keli kaliniai iš priežasties 
plakimo ju rykštėmis. Da
bar gi Varšavos darbininkai 
buvo apskelbę vienadieninį 
streiką, kad išreikšti protes
tą prieš tokį žiauru valdžios 
elgimąsi su kaliniais. Strei
ke dalyvavo 10,000 darbinin
ku- Yra daug suareštuotu -

Kazokai miršta badu.
Iš Kubanio apygardos te

legrafuoja, kad ten praside
da badas ir kazokai reikalau
ja kuogreičiausios pagelbos. 
Vietinė valdžia pareikalavo 
iš Peterburgo su virš 2 milijo
nu rubliu dėl pagelbos ba
daujantiems, bet ikišiol jokio 
atsakymo dar negavo.

Mat, kuomet reikia sukilė
lius numalšinti, tuomet val
džia ju neužmiršta, bet kada 
jie miršta badu, tuomet ma
žai atkreipia atydą.

Peterburgą užliejo 
vanduo.

Peterburgas jokiu būdu 
negali išsigelbėti nuo van
dens užliejimo. Kaip tik vė- 

1 jas papučia priešais bėgimą 
vandens upėje Nevoje, tuo
jaus ir užlieja vieną miesto 
dalį. 3 ir 4 spalio vėl iškilo

• iš Nevos vanduo ir užliejo
• dalį miesto. Suprantama,
■ visuomet užlieja darbininku 

butus, nes jie gyvena skle-
■ puošė. Nuostoliu padaryta 

apie 75,000 rubliu-
Ir nelaimingas tas Peter

burgas...'
Pabėgo lavonas.

6 spalio, netoli 
traukinyje N75- 
pasimirė vienas 
kas. Gydytojas, 
traukinyj, patvirtino, 
pasimirusis ištikruju yra ne
gyvas. Eriko stotyj traukinį 
sulaikė ir tą vagoną, kuria
me buvo lavonas, atkabino. 
Kuomet tą vagoną aplankė 
kitas gydytojas su žandaru, 
tai tuomet jie “lavono” jau 
vagone neberado. Spėjama, 
kad pasimirėlis prisikėlė ir

Paliuosavo iš katorgos 
Dūmos atstovą.

Praneša iš Peterburgo, kad 
garsusis kalbėtojas antrosios 
Dūmos atstovas Cereteli pa
baigė savo bausmę katorgo
je, tapo paliuosuotas ir išsių
stas į Sibirą ant apsigyveni
me, Kadangi Ceretelio svei
kata labai silpna, tai jo ne
varė etapu per kalėjimus, 
bet daleido važiuoti savo pi
nigais į Sibirą.

Orlaivininkai organi= 
zuojasi.

Rusijos orlavipinkai pradė
jo organizuoti tam tikrą bū
rį, kad reikale padėti kariau
ti Balkanų viešpatijėlėms 
prieš Turkiją. •
3,000 liuosanoriu į karę.

Maskvoje susiorganizavo 3 
tūkstančiai liuosanoriu, kac 
padėti Balkanų viešpatys
tėms su turkais. Tarp susi
organizavusiu randasi daug 
mokiniu ir visokiu valkatų, 
kurie neturi jokios prieglau
dos._Jie sako: “įkarę, tai į Kaa pasimirens pi 
kar£*bile tik nuvežš ir duo-1 nukeliavo toliaus...

Panevėžio apskr. valsčių 
j ga I i o t i n i ų s u va ž i a v i mas.

Gal nei vienu apskričiu rin
kimu nebuvo tokiu karštu, 
kaip šitie. Smarkiai susirė
mė tarp savęs du priešinin
ku: iš vienos pusės juodoji 
klerikalu armija, iš antros gi 
—visa demokratinė opozici
ja, soęijaldemokratai ir de
mokratai. Ir vienu ir antru 
sutraukta pajiegos. Vienu 
tik kunigu, net iš Kauno de
legatu, yra trįs. Rodosi, pir
mutinis toks pavyzdys, kur 
ir kunigai, pasekę revoliucp 
jos metodą, ėmėsi dalyvauti 
agitacijoj nepaprastomis 
jiems sąlygomis. Klausimas, 
kas turi būti rinkiku, kleri
kalas ar kunigu ir ponu prie
šininkas? Iš kailio nerdamie
si kunigai perša savo, o ypač 
M. Yčą, advokato padėjėją, 
kalviną. Jį norėtu jie ir į 
Dūmą įvesti. Ir pats M. 
Yčas, kaip įmanydamas, per
šasi. Jis, girdi, esąs ir de
mokratas ir liaudies reikalu 
ginėjas. Opozicija demaskuo
ja jį ir parodo jo veidą. Ir 
viena pusė, pagalios, ir ant
ra paduoda savo kandidatus, 
daro skyrium susirinkimus. 
Kaip išeis, da nežinia. Rin
kimai jau prasidėjo.

Tamsus kampelis.
Vepriai(Ūkmergės pav.).— 

Čia žmonės tamsus, laikraš
čiu neskaito. Jeigu jiems 
pasakai ką apie apšvietimą, 
naudingumą laikraščiu ir 
knygų, tai tuojaus bedieviu, 
atskalunu apšaukia. Ap- 
šviestesniu žmonių, baigusiu 
augštesnį mokslą, nėra, iš
skyrus kunigus, kurie nieko 
dėl žmonių labo nesidarbuo- 
ja.

28 rugsėjo buvo rinkiku 
sueiga. Išrinko du įgalioti
niu į pavieto rinkimus Ig. 
Pečiulį ir J. Valenčiu. Abu
du sodiečiai. Pirmas baigęs 
pradinę mokyklą, o antras 
vos pasirašyti temoka.

Gaisras.
Vilniuj spalio 7 d. naktį 

sudegė pulkininko Trojanov- 
skio namai prie Astrachanės 
gatvės. Ant augšto miego-* 
jo dvi moteriškės, abidvi su
degė. Nelaimingos moteriš
kės, sužadintos iš miego ugne
lės, šoko, matyt, ne į tas du
ris, kuriomis išeinama iš aug
što, ir, neradusios išėjimo, 
žuvo. Ugnagesiai užtiko jau 
tik suanglėjusius lavonus. 
Sudegusiu pavardės: Viktori
ja Bialozorienė ir 45 metu 
Elena Vaitikavičienė.
Užmušė ir išvogė pinigus.

Pušalotas, Panev. apskr. 
Čia ne taip seniai sudegė žy
du sinagoga. Žydai tuojau 
surinko pinigu naujai sina
gogai statyti ir sudėjo juos 
pas Pušaloto aptiekininką. 
Šiomis dienomis, naktį, neži
nomi piktadariai įsiveržę 
aptiekininko namuosna, pa
tį aptiekininką, jo žmoną ^ir 
du vaiku papjovė. Policija 
j ieško užmušėju Panevėžio 
miškuose.

(“Viltis”)



Atsakymas “Keleiviui”.
Tariame širdingą ačiū‘ ‘Ke

leiviui”, kad jis pagalinus, 
nesislėpdamas, (N43) išreiš
kė apie laisviečius savo nuo
monę. “Keleivis” išvadina 
laisviečius “vaikėzais, kurie 
vos tik išlipę iš laivo, drįsta 
viską kritikuoti”. Kaip tai 
kunigiškai skamba! Pasiro
do, kad “Keleivis”, besigin
čydamas su ‘ ‘Draugu”, išmo
ko nuo ty pony gražiai pra
vardžiuotis. Juk tais pačiais 
epitetais ir “Draugas” pra
vardžiuoja “Keleivį” ir “Lais
vę”. Na, o dabar ir “Kel.” 
jau išrodo visi tik vaikėzais, 
vyrukais etc. Tai, vyručiai, 
ne socijalistiška, bet saliuni- 
ninko Džan Bambos dora. Ko- 
liotis, tai dar nereiškia kriti
kuoti. Juk jūs patįs esate at
važiavę iš Lietuvos. Išeity 
pagal jūsy nuomonę, kad nei 
Grigaitis, nei Antonovas, nei 
Michelsonas, nei Prūseika, 
nei kiti, kurie savo laiku at
važiavo iš Lietuvos, neturė
tu tiesos kritikuoti seniau ap
sigyvenusius Amerikoj žmo
nes. Argi ne juokai!

Taigi pirmas jūsy pasaky
mas yra ne kas kitas, kaip 
tik paskolintas nuo “Drau
go” ir “Vienybės” nudėvėtas 
argumentas.

Toliaus jūs sakote, kad 
męs neturime Lietuvoje savo 
korespondenty. Labai miela 
girdėti tokia naujiena. Įsitė- 
mykite gerai, ką męs jums 
atsakysime. “Laisvės” N83 
telpa mūšy korespondento 
pranešimas iš Vilniaus apie 
Dūmos rinkimus. Pagal jūsy 
mislį, męs ją sufabrikavome, 
kaip ir visas kitas korespon
dencijas, Bet dabar paim
kime “Kovos” N42 ir skaity
kime skyriy iš Lietuvos. Ta
sai “Kovos” N-ris išėjo tris 
dienas vėliau. Ir tenais tel
pa to paties korespondento 
žinios iš Vilniaus ir Šiauliy, 
o apačioje stovi parašas ^‘Vil
nius 15. IX. 12. Vytautas.” 
Na, draugučiai, ar “Kovą” ir 
drįsite apkaltinti, kad ji fab
rikuoja žinias? Kaip matote, 
Čia aišku, kaip ant delno, 
kad męs turime Vilniuje 
žmogy, kuris suteikia mums 
žinias, o tarpais ir “Kovai”. 
Tenais pranešama tokie da
lykai, apie kuriuos Vilniaus 
laikraščiai ir rašyti atvirai 
negali. Bet mažu jums dar 
to neužtenka? Imkite “Ko
vos” N42. Tenais rasite pra
nešimą Lietuvos Socijalde- 
mokraty Partijos Centro Ko
miteto apie užrubežinį biurą. 
Ir kaip tik žinia apie tą biurą 
telpa “Laisvės” N82 (7 die
nas anksčiau) po antgalviu 
“mums rašo iš Krakovo”. 
Vėl aišku, kad męs turime 
Krakove žmoniy, kurie mums 
praneša ir tuoliaus praneš 

'apie užrubežinius socijalisty 
reikalus. Mažu jums dar ne
gana? “Laisvės” N82 mūšy 
koresp. praneša iš Vilniaus 
apie streikus. Tegul nurodo 
“Kel.”, kur apie tai buvo ra
šyta Vilniaus laikraščiuose? 
Apie tai tik praneša tasai 
pats Vytautas, tiktai trum
piau, į “Kovą” (N42). Dabar 
jau, rodosi, jūs su sarmata 
turėtumėte atšaukti savo 
pranešimą, nes kitaip tu
rėtumėte apšaukti melagiais 
ne vien “Laisvę”, bet ir 
“Kovą”. O to jūs jau ne- 
drįsite padaryti.

Męs gi galime pranešti, 
kad. toliaus męs turėsime 
Lietuvoje dar daugiau savo 
koresp., nes tai yra mūšy, 
kaipo socijalisty^ priedermė, 
kadangi revoliucijos ūpas 
Lietuvoje kįla.

Dabar dar apie tą žinią, 
kurią “Keleivis” paėmė iš 
‘ ‘Laisvės”. ‘ ‘Kel. ” sakosi ne
ėmęs; visą kaltę nun.^a,kaip 
paprastai, ant zeceriy. Ne-

j 

seniai tas pats atsitiko su 
Don Alberto eilėmis, kurios 
tilpo “Laisvėje” ir kurias 
“Kel.” po 9 mėnesiu patalpi
no svetimu vardu. Tegul čia 
bus jau ir zeceriy kaltė. Tik
ri vargšai tie zeceriai! Gana 
bus to, kad “Keleivis” atšau
kė tą žinią. Kaslink to, ar 
paimta ta žinia iš “Laisvės”, 
męs vely nesiginčysime, nors 
išteisybės ta žinia rašyta 
“Laisvėje” ir jokiame kita
me laikrašty nėra til- 
pus. Paimkite Liet, laikr. 
už gruodį 1911 mėty —tenais 
tos žinios nėra. Ta žinia pa
rašyta beto labai drąsiai ir 
cenzūruoti laikraščiai jos pa
talpinti nei negalė j o. Ar
gi ne aišku?

Tai matote, draugai (męs 
dar jus nevadinsime vaikė
zais... netgi ponais), kaip jūs 
rašote savo “kritikas”. Iš- 
pradžiy išsikoliojate, paskui 
apšmeižiate, sakydami, kad 
perdirbame korespondencijas 
ir pagaliaus... atšaukėte sa
vo klaidą.

Keno gi dabar teisybė ir 
kas pasielgė doriau?

Kaip męs žiūrime į 
“Keleivį.“

“Laisvės” N61 tilpo straip
snelis “Nekiškite savo juodo 
snapo.” Štai tas straipsnelis:

“Draugas” jau keliuose numeriuose 
iš eilės šmeižia “Laisvę” ir ypatingai 
“Keleivį. ”

Jeigu “Keleivis” ras reikalingu, jisai 
mokės apsiginti. Pagaliaus tokiy už- 
puolikŲ lojimas atneša tiktai naudą dar- 
bininkŲ laikraščiams. Iš savo puses męs 
pasakysime juodvarniams davatky or
gano: nekiškite savo juodo snapo į san- 
tikius tarpe “Laisvės” ir “Keleivio.” 
Jums nepavyks supjudyti “Laisvės” su 
“Keleiviu. ”

Abudu tuodu laikraščiu tarnauja žmo
nėms, bet ne kunigy gaspadinėms. Ko
dėl įkurta “Laisvė”, apie tai žino dar
bininkai ir “laisviečiai.” “Laisvė” 
neša sveiką maistą darbininkams. Jei
gu atsirado “Laisvė,” matomai, pri
brendo dirva dėl antro darbininkiško 
laikraščio. “Keleivis” nepyko ant “Lai
svės” ir “laisviečiai” neturėjo ir neturi 
pykčio ant “Keleivio.”

Tegul mūšy kunigas apsirūpina su sa
vo zakristijonais ir vargamistrornis, ku
rie perdėm buntą kelia prieš jegamas- 
čius. Mūšy spaustuviy žmones jy užta
rimo nereikalauja.

Kaslink tos “bombos”, tai “Drau
gas” labai gerai žino, kad “Laisvė” 
smarkiai nupeikė panašią juodrankystę. 
Jokšai zeceris panašiy laišky nerašė ir 
nuo tokio užtarimo kiekvienas doras ze
ceris atsikrato. Tą žino visi, žino ir 
“Draugas.”

Bet davatkoms, zakristijonams ir ka- 
pucinukams galima išvirti kokią nori 
buizą... Jy pilvas tai sugromuliuoja. 
Protaujanti gi žmonės “Draugo” ne
skaito.

Šitie mūšy žodžiai yra iš
reiškimu brolišky jausmy su- 
lyg “Keleivio.” Argi ne pra
kilniai, argi ne broliškai pa
sielgė “Laisvė”, atiduodama 
“Keleiviui” garbę? Pasaky
kite, brangys draugai, ar til
po kada nors “Keleivyje” 
toksai jau broliškas atsiliepi
mas? Ne, niekados! “Ke
leivis” drįsta pavadinti “Lai
svę” “nelaimingai užgimu
sia”. To dar nepasakė nei 
vienas laikraštis, net juody- 
jy klerikaly. “Keleivis” iš
vadina mus “vaikėzais.” Tai 
taip jisai atsimoka už mūšy 
gerus žodžius. Čia faktai 
taip aiškys, čia žodžiai taip 
aštrys, kad kiekvienas žmo
gus turi suprasti, kad “Lais
vė” nori broliškumo, o “Ke
leivis”... ją kolioja!

Kamgi paskui dar suve
džioti žmones ir sakyti, jog 
mes jieškom priekabiu. Jei
gu “Laisvė” kokiame dalyke 
nesutinka su “Keleiviu” (dė
lei kalbėtoju biznieriavimo, 
Bagočiaus incidento) ar tai 
priekabiu j ieškojimas?! Ir vi
si rimtesnieji socijalistai su
tinka, kad tuose klausimuose 
“Laisvės” pozicija buvo tei
singa ir po mūšy puse buvo 
“Kova.”

“Keleivis” gi vis tankiau 
pradeda įsišokti savo takti
ka. Tą jau patėmyjo dauge
lis žmoniy. Argi jau džian- 
bambizmas turi imti viršy 
ant socijalistiškos doros?

Tai tiek męs norim pasa
kyti “Keleiviui.” Ginču tar
pe mūšy nebus. Žmonės to 
nenori ir męs to negeidžiam. 
Bet atsakyti į negražius už
metimus buvo mūšy prieder
mė.

Panamos kanalas
Toj dienoj, kada bus už

baigtas kasimas Panamos ka
nalo, bus atliktas milžiniškas 
darbas. Bus suvienyta dy 
didžiausiu vandenynu: Atlan- 
tikas ir Ramusis vandeny
nas. Apie tai jau seniai sva
jota, bet įvykinti tą svajonę 
buvo labai sunku.

Pabaigtinai kasimas Pana
mos kanalo bus užbaigtas 
gruodžio mėn. 1914 metais. 
Tarptautiška paroda San 
Francisco 1915 m. apvaini
kuos tą milžinišką darbą.

Jau dabar beveik visos ša- 
lįs rengiasi prie uoliausio iš
naudojimo Panamos kanalo. 
Didžiausią pelną Panamos 
kanalas atneš Suvienytoms 
Valstijoms ir piety Amerikos 
republikoms. Penkios Pieti
nės Amerikos republikos ža
da pratiesti visa eilę geležin- 
keliy į šalies gilumą, pabū
davo ti gana daug uosty.

Ligišiol Pietinė Amerika, 
išėmus Argentiną, buvo vi
siškai apsnūdęs kraštas. Iš
kasus gi Panamos kanalą, be 
abejonės,, pakils to krašto 
prekyba ir pramonė ir susi- 
nešimas su kitais kraštais.

Kaip rašo “The Call”, Pie
tinės Amerikos republikos 
paskyrė viso labo viršaus 225 
milijony doleriy ant pastaty
mo keliy porty ir geležinke- 
liy. Ypatingai tuomi rūpi
nasi Brazilija.

Anglija, Francija ir ypač 
Japonija labai smarkiai rūpi
nasi Panamos kanalu. Josios 
jau ruošia laivus, kurie plau
kios naująja linija. Ta nau
joji jūros linija atneš kompa
nijoms didžiausį pelną. Ja
ponija nori turėti savo įtek
mėje Pietinę Ameriką ir to
dėl žada įkurti tenais savo 
banky skyrius, įsteigti savo 
firmy agentūras. Netgi Chi- 
nija mano pravesti laivy lini
ją nuo Hong Kongo linkui 
Panamos, kad tokiu būdu 
gavus progą veikliau daly
vauti tarptautiškoje preky
boje.

Kaip matome, Panamos 
kanalas žymiai prisidės prie 
užmezgimo tarptautišky ry- 
šiy, pakėlimo tarptautiškos 
prekybos.

Bet mūšy dieny pasaulis 
taip netikusiai sutvarkytas, 
kad kožnas technikos laimė
jimas išeina ant naudos tik
tai turčiams. Jie darys di
džiausius biznius ir pešis dė
lei prof i to.

Jau ir dabar iš Panamos 
kanalo daugiausia nori pasi
naudoti Suvienytos Valstijos, 
jau ir dabar kity krašty lai
vai norima apdėti įvairiomis 
rinkliavomis. Jau ir dabar 
Anglija šnairuoja dėlei to į 
Suv. Valstijas; tas pats bus 
ir su Japonija. Su laiku dė
lei tos pat priežasties gali iš
kilti dar didesni vaidai.

Męs gi žinome, kad jeigu 
vienos šalies kapitalistai pyk
stasi su kitos šalies kapitalis
tais, tuomet už tai turi žmo
nės atlyginti. Tuomet kož- 
na šalis pradeda stiprinti ka
rišką galybę, o užlaikyti tą 
galybę turi nė kas kitas,kaip 
tik žmonės.

Darbininkai turi taip su
tvarkyti pasaulį, kad toksai 
milžiniškas darbas, kaip iš
kasimas Panamos kanalo, 
būty didžiausia kultūros ir 
žmonijos švente, bet ne vai- 
dy priežastimi.

Duonos mūsų.
Vaikas paklausė kunigo:
“Kodėl, tėveli, męs prašo

me, kad Dievas mums duoty 
duonos šiandieną, vietoj, kad 
prašyti visai sąvaitei, mėne- 
nesiui, arba visiems me
tams?”

E, tu mažas žąsiuk, dėlto, 
kad ji visada būty šaižia, be 
abejonės”, atsakė kunigas.

Jaunuomenės sau- 
žudystė.

' Jeigu saužudystė yra skai
toma už negeistiną ir blėdin- 
gą apsireiškimą dėl visuome
nės, tai užvis baisiausis turi 
būti apsireiškimas tuomet, 
kuomet žudosi jaunuomenė— 
žiedai visuomenės.

Dabartiniuoju laku taip į- 
ėjo į madą visose šalyse sau
žudystė jaunuomenės, kad 
jau skaitoma paprastu apsi
reiškimu i? niekas iš to nesi
stebi. Reikia pastebėti, jog 
daugelis mano, kur žmonės 
augščiau kultūriškai pakilę, 
ten būna daugiausia saužu- 
dysčiy. Vienok su tuomi ne
visai galima sutikti. Saužu- 
dystėje Rusija užima pirmą 
vietą, o juk ji yra kultūriškai 
gana atsilikus nuo kity ša- 
liy.

Francijoj, pagal statistiką 
ministerijos justicijos, jau
nuomenės saužudysčiy buvo 
nuo 1900 — 1905 mėty 2783. 
Jeigu priimti skaičiy Franci- 
jos gyventojy per visus šešis 
metus po 40 milijony, tai ant 
kiekvieno milijono išpuls po 
11,6 saužudžiy jaunikaičiy.

Prūsuose gi, pagal prane
šimą daktaro Bėro, būna tar
pe vaiky iki 15 mėty am
žiaus 2,1 saužudystė, nuo 15 
mėty —10,9, t. y. sykiu — 13 
saužudysčiy ant kiekvieno 
milijono gyventojy.

Belgijoj skaičius saužudžiy 
jaunuomenės siekia 10 ant 
kiekvieno milijono gyvento
ju-

Rusijoj gi skaičius saužu- 
dysčiy tarpe jaunuomenės 
nuo 8 iki 25 mėty amžiaus 
labai didelis. Pagal surink
tas žinias d-ro V. Choroškos 
pasirodo, kad tik per vienus 
metus, nuo 14 liepos 1908 m. 
iki 14 liepos 1909 m., buvo 
776 jaunuomenės saužudys- 
tės (338 jaunikaičiai ir 438 
mergaitės.) Tyrinėtojas šio 
dalyko d-ras D. Žbanko pra
neša, jog per paskutiniu^ ke
turis ir pusę mėty iš visos 
jaunuomenės, nuo 8—25 mė
ty amžiaus, saužudystė ir 
ant jos pasikėsinimas lygino
si 60%. Tokia skaitlinė yra 
stačiai baisi!

Visoj Vakarinėj Europoj 
skaičius saužudžiy jaunuo
menės siekia vidutiniškai 
25%, kuomet Rusijoj siekia 
60%* Jeigu palyginti ir pa
gal skaitliy gyventojy, tai 
visgi Rusijoj bus didžiausias 
rekordas saužudysčiy. Prū
suose ant* kiekvieno milijono 
moksleiviy išeina po 96 sau- 
žudystes, tuomet Rusijoj — 
po 337! Bet kas reikia pas
tebėti, kad saužudystės mok- 
sleiviy auga pagal klesas: 
pradinėse klesose būna 8% 
saužudysčiy, VI klesoje — 
44%, o VIII — net 69%. 
Reiškia, iš augštėsniyjy kle- 
sy nusižudo daug daugiau, 
negu pusė. Tai baisus apsi
reiškimas!

Kuom -gi tas viskas išaiš
kinti? Kodėl taip žudosi jau
nuomenė, tie žiedai, kurie 
tik-ką buvo bepradedą žydė
ti ir nuo kuriy visuomenė ti
kėjosi* sulaukti vaisius?

Daktaras G. Gordon aiški
na šį apsireiškimą trumpai. 
Jis pripažįsta tris svarbiau
sias priežastis saužudysčiy: 
sifilį, alkoholį ir pauperizmą 
(neturtingumą, vargą), kurie 
labiausia išsiplatinę tarp jau
nuomenės.

Gal Ir turi d-ras Gordon’as 
teisybę, vienok, man rodosi, 
kad yra dar svarbesnė prie
žastis saužudysčiy, kurios ji
sai-visai nepaminėjo — tai 
netikęs surėdymas mokykly, 
žiaurus elgimasis mokytoju, 
nemokėjimas auklėti jaunuo-. 
menėš ir tam panašios prie
žastis. Jeigu sekti saužu
džiy paliktus laiškus, tai vi- 
(Tąaa ant &-8io pusi., 3-čioj kolų m no j)

MEILES laiškas.
(Ištrauka iš Harnsono “Vienos Meilės Istorija”)

(Užbaiga).
Jonas vis dar stovėjo toj pačioj vietoj, 

laikydamas rankoj laišką. Viktorija nu
mirė. Jisai keletą karty garsiai ištarė 
josios vardą, jo balsas skambėjo šiurkščiai, 
kurčiai. Jisai pažvelgė į laišką ir pažino 
josios raštą, dideles ir mažas raides, tie
sias linijas,—o ta, kuri jas rašė, numirė.

Jisai įeina į namą, lipa laiptais, susi
randa raktą ir atsidaro duris. Jo kamba
rėly šalta ir tamsu. Jonas sėdasi prie lan
go ir prie paskutinių dienos šviesos spin
duliu skaito Viktorijos laišką.

“Mylimiausias Joneli!”—rašė jinai.— 
“Jūs perskaitysite šitą laišką, kuomet jau 
manęs nebus gyvos. Viskas dabar man 
rodosi taip keista, aš daugiau jūs nesigė- 
džiu ir rašau jums, tarytum tarp mūs nie
ko neatsitiko. Pirmiau, kuomet aš dar 
pilnai priklausiau gyvenimui, aš bučiau 
kankinusiuosi dieną ir naktį, bet nebūčiau 
rašius. Bet dabar aš jau skiriuosi su pa
sauliu ir aš dabar nemisliu taip, kaip pir
miau. Svetimi žmonės matė, kaip iš ma
no burnos paplūdo kraujas; daktaras išty
rė ir rado, kad mano plaučiy likus tik ma
ža dalelė,—tad kogi man dabar gėdintis?

“Aš patale gulėdama, mislijau apie 
paskutinius žodžius, kuriuos aš tamstai iš
tariau. Tai buvo girioje, vakare. Tuo
met aš nemislijau, kad tai bus mano pas
kutiniai žodžiai, nes kitaip aš bučiau atsi
sveikinus ir padėkavojus jums. Dabar aš 
daugiau nematysiu jūs ir aš gailiuosi, kad 
nepuoliau prieš tamstą ant keliy ir nebu
čiavau jūsy kojy ir žemės, ant kurios jūs 
vaikščiojote, ir neparodžiau, kaip bepro
tiškai aš jus myliu. Aš gulėjau čia ir mis
lijau ir svajojau apie tai, kaip aš išgysiu, 
sugrįžšiu vėl į gimtinę, nueisiu į girią ir 
susirasiu tą vietą, kur męs sėdėjome, kuo
met jūs laikėte mano rankas savo ranko
se; aš būčiau atsigulus ant žemės ir jieš- 
kojus, ar nesurasiu jūsy kojy pėdsako, ir 
būčiau bučiavus aplink tą vietą žolę. Bet 
dabar aš negaliu važiuoti namo, jeigu man 
nebus nors kiek geriau, kaip mama tikisi.

“Mylimiausias Joneli! keista pamisli- 
jus, kad man daugiau nieko nebuvo duota 
atlikti, kaip tik atsirasti ant žemės ir jus 
mylėti, o paskui sakyti gyvenimui “su
diev”. Jūs negalite sau persistatyt, kaip 
keista čia gulėti ir laukti mirties valandos. 
Aš jau žingsnis po žingsnio tolinuosi nuo 
gyvenimo, nuo žmoniy ant gatvės ir nuo 
vežimo brazdėjimo; pavasario aš, galbūt, 
daugiau nematysiu, o šitie namai, gatvės 
ir medžiai sodne dar ir toliau trauks savo 
gyvenimą man neesant. Šiandien man 
pavelijo biskutėlį pasėdėti patale ir žiūrėti 
per langą. Ant gatvės kampo susitiko du 
praeiviai, pasisveikino, paspaudė vienas 
kitam ranką, juokėsi iš to, ką pasakojo; 
ir man pasirodė taip keista, kad aš, kuri 
čia guliu ir žiūriu į juos, turiu mirti. Aš 
pamislijau: tiedu praeiviai nežino, kad aš 
čia guliu ir laukiu, kuomet prisiartins ma
no mirties valanda. Bet jeigu būty ir ži
noję, jie vistiek būty pasisveikinę ir kal
bėjęsi vienas su kitu, kaip ir dabar. Va
kar naktį, kuomet aplinkui buvo tamsu, 
mano širdis paliovė plakus ir man rodėsi, 
kad aš jau girdžiu, kaip amžinumas.. ūžia 
ir artinasi prie manęs. Bet aš vėl atgi- 
jau ir vėl sugrįžo mano sąmonė iš kur-tai 
toli ir aš pradėjau kvėpuoti. Tai buvo 
koks -tai nepaprastas, neišaiškinamas jau
smas. Mama sako, kad aš klajojau apie 
šaltinį ir krioklį ten namie.

“Galingiausias Dieve! jūs turite žino
ti, Joneli, kaip aš jus mylėjau. Aš nepa
rodžiau to jums todėl, kad daug kas kliu
dė man tai padaryti ir visypirmiausia ma
no pačios būdas. Tėvelis taipgi padarė 
pats daug pikto, o aš juk jo duktė. Bet 
dabar, kuomet aš turiu mirti ir viskas jau 
perdaug vėlu, aš rašau paskutinį kartą ir 
sakau jums tai. Aš klausiu savęs, dėlko 
aš tai darau, juk jums visa tai nereikalin
ga, dar tuomi daugiau, kad aš gyva vis
tiek jau neliksiu, bet man norisi ligi pas
kutinės minutos būti su jumis ir nesijaus
ti taip apleista, kaip pirmiau. Aš persi- 
statau sau, kaip jūs skaitote šitą laišką. 
Man rodosi, aš matau jūsy pečius ir ran
kas, matau jūs visus judėjimus. Mama 
norėjo pakviesti jus dvi dienos atgal, bet 
aš nusprendžiau verčiau jums parašyti. 
Prie to dar man norėjosi, kad jūs prisi
mintumėte mane tokia, kokia aš buvau 
pirmiau, dar prieš ligą. Aš atsimenu, 
jūs... (keletas žodžiy išbraukta)... mano 
akįs ir skruostai dabar ne tokie, kaip pir
ma. Tiktai dėlto aš ir nenorėjau, kad 
jūs ateitumėt. Aš meldžiu jūsy nežiūrėti 
į mane, kuomet aš gulėsiu grabe. Aš,

turbūt, būsiu tokia-pat, kaip ir gyva, tik 
gal biskglį išblyškus; aš busiu geltonai pa
rėdyta. Bet visgi jūs gailėsitės, kad atė
jote manęs pažiūrėti.

“Šiandien aš keletą karty stvėriausi 
rašyti šitą laišką ir visgi man nepavyko 
nei tūkstantinės dalies pasakyti to, ką aš 
norėjau pasakyti. Man taip baisu mirti, 
aš taip nenoriu, aš tvirtai pasitikiu ant 
Dievo, gal man pasidarys nors kiek geriau 
ir aš nutrauksiu dar ligi pavasario. Tuo
met dienos bus šviesesnės ir medžiai apsi
dengs lapeliais. Jeigu aš išgysiu dabar, 
aš niekad daugiaus nepadarysiu jums blo
go, Joneli. Kaip aš verkiau, kuomet mis
lijau apie tai! Man norėtysi išeiti ant gat
vės ir glamonėti kiekvieną akmenėlį, ap
sistoti ant kiekvieno žingsnio ir dėkavoti, 
ir būti dėl visy gera. Vistiek, kaip blo
gai aš gyvenčiau, bile tik gyventi. Aš 
niekuomet ant nieko nesiskysčiau, ne, aš 
šypsočiausi prieš tą, kas užpulty ant ma
nęs ir mušty, ir aš tuomet dėkavočiau, bi
le tik galiu gyventi. Mano gyvenimas jau 
pergyventas ir man nieko nepavyko pada
ryti, ir tas nepasekmingas gyvenimas turi 
dabar užsibaigti. Jeigu jūs žinotumėt, 
kaip man nesinori mirti, tuomet jūs, gal
būt, visgi ką nors padarytumėt, padary
tumėt viską, ką tik galėtumėt. Jūs, su
prantama, nieko negalite padaryti. Bet 
aš pamislijau, kad jeigu jūs ir viso pasau
lio melstumėte už mane ir nenorėtumėt 
manęs nustoti, Dievas gal dovanoty man 
gyvybę. O, kaip aš tuomet būčiau dėkin
ga ir niekuomet daugiau nedaryčiau nie
kam pikto, bet viskam šypsočiausi, nors 
kasžin kas su manim atsitiktu, bile tiktai 
man pavelytu gyventi.

“Mama sėdi ir verkia. Jinai taip iš
sėdėjo ištisą naktį ir raudojo manęs. Man 
tas gerai, tai palengvina karty persiskiri- 
mo liūdnumą. Šiandien man atėjo į gal
vą: kągi būtumėt jūs darę, jeigu aš bū
čiau priėjus prie jūs ant gatvės gražiai ap- 
sirėdžius ir nesakius būčiau nieko užgau
nančio, o tiktai įteikus jums rožę, kurią 
išanksto būčiau nusipirkus. Bet čia pat 
aš pamislijau, kad niekuomet nemokėsiu 
to padaryti, ką noriu; juk aš niekuomet 
daugiau jau nepasveiksiu, aš mirsiu. Aš 
tankiai verkiu, guliu tyliai ir verkiu kar
čiai ir nesulaikomai; aš nejaučiu skausmo 
krūtinėje, jei tik neraudu balsu. Joneli 
mielas! mielas drauge, mano vienintėlis 
numylėtini ant žemės, ateik ir pabūk nors 
biskelį su manim, kuomet pradės temti. 
Aš neverksiu, aš šypsosiuosi taip maloniai, 
kaip tiktai galiu, iš džiaugsmo, kad jūs 
esate su manim.

“Ne, kur dingo mano puikybė, mano 
tvirtumas! Dabar aš ne mano tėvo duk
tė; tai vis dėlto, kad jiegos apleido mane. 
Aš seniai kankinausi, Joneli, dar dikčiai 
prieš šias paskutines dienas. Aš kanki
nausi, kuomet jūs buvote užsienyj, o pas
kui, kuomet jūs atvažiavote čion, į mies
tą, pavasaryj, aš kentėjau kiekvieną die
ną. Aš niekuomet pirmiau nežinojau, kaip 
begalinė gali pasirodyti naktis. Per visą 
tą laiką aš jus mačiau tik du kartu ant 
gatvės; vieną kartą jūs nepatėmyjote ma
nęs ir praėjote pro šalį ką tai niūniuoda
mi. Aš tikėjausi jus matyti ant baliaus 
pas kaimynus, bet jūs neatėjote. Aš ne
būčiau kalbėjus su jumis ir nėjus prie 
jūs, bet aš būčiau likus jums dėkinga, jei
gu nors iš toliau būčiau galėjus jūs maty
ti. Bet jūs neatėjote. Aš pamislijau, gal
būt tai dėl manęs. Vienuoliktą valandą 
aš pradėjau šokti; aš netekau kantrybės 
ilgiau laukti. Taip, Joneli, aš mylėjau 
jus, mylėjau tiktai jus vieną per visą savo 
gyvenimą. Viktorija rašo šiuos žodžius 
ir Dievas juos skaito pro mano petį.

“O dabar aš turiu su jumis atsisvei
kinti, pasidarė visai tamsu ir aš nieko ne
matau. Sudiev, Joneli! ačiū už kiekvie
ną dienelę. Kuomet aš skrisiu nuo že
mės, aš dėkavosiu jums ligi paskutinės 
minutos ir kartosiu jūsy vardą per visą 
laiką mano kelionės. Būkite laimingi per 
visą jūsy gyvenimą ir dovanokite man už 
visą tą piktą, kurį aš jums padariau, ir 
už tai, kad aš negaliu pulti jums į kojas 
ir melsti atleidimo. Aš meldžiu jūs dabar 
savo širdyje. Būkite laimingi, Joneli, ir 
sudiev ant visados. Dar kartą ačiū už 
kožną dienelę, už kožną valandėlę. Aš 
daugiau negaliu.

Jūsy Viktorija.
“Užžiebė žiburį ir man pasidarė daug 

šviesiau. Aš snaudžiau gulėdama ir bu-, 
vau toli-toli nuo žemės. Man nebuvo taip, 
nyku, kaip pirmiau, o kas svarbiausia,, 
tai nebuvo tamsu. Aš taip dėkinga. Bet 
dabar aš neturiu jiegy daugiau rašytu 
Sudiev, mano numylėtasis...”

Vertė R P-lr
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Motinos laimė.Draugiškumas.
Nėra prakilnesnio jausmo, 

kaip draugiškumo jausmas. 
Teisybė, meilė, tikra neveid
maininga meilė, kuri plaukia 
iš širdies gilumos, yra pra
kilnesnė, negu draugišku
mas. Bet tikroji meilė labai 
retai tematoma. Ją dengia 
šeimyniško gyvenimo uždan
galas. Meilės jausmą ne 
kiekvienas iš mūšy pažįsta. 
Dažnas iš mūšy neturi supra
timo apie širdingą meilę, ku
ri, kaip skaisti aušra, nušvie
čia visą mūšy gyvenimą.

Kaslink draugiškumo jaus
mo—męs visi jį pažįstame. 
Visi męs turėjome ir tebetu
rime draugu, ar draugiu, ku
riuos vadiname artimais sa
vo prieteliais.

Jaunos merginos, kurias 
nuo mažens rišo giminystė, 
tėvy prietelystė, bendras 
mokyklos lankymas, kaimi- 
nystė, tankiai ant viso am
žiaus pasilieka ištikimos 
draugės. Kada gyvenimo 
audra išblaško j y laimę, jos 
randa suraminimą pas savo 
jauny dieny draugę.

Du vaikinai,kuriuos riša kū
dikystės bendri atsiminimai, 
iki žilos galvos liekasi tan
kiai geriausi prieteliai.

Tankiai tenka pamatyti ži
li seneliai, kurie nuo pat jau- 
nyjy dieny gyveno didžiau
siame draugiškume ir pasili
ko tokiais pat iki senatvės. 
Jokšai debesėlis nenustelbė 
jiems tikro draugiškumo sau
lės.

Malonu žiūrėti į jauny vai- 
kiny kuopą, kuriuos riša tik
ro draugiškumo ryšiai. Jy 
širdįs atviros dėl artimo mei
lės. Jie trokšta žmonijai tik
tai gero, jie dori ir teisingi. 
” Kaip smagu gyventi, kada 
matai, kaip keletas meiliu 
draugy gyvena tarp savęs, 
kaip broliai, kurie atjaučia ir 
susišelpia vienas kitą nelai
mėje.

Kaip smagu žiūrėti į mer- 
giny kuopelę, kurios neužvy- 
di viena kitai, bet sutinka 
tarpe savęs, kaip seserįs, už
jaučia viena kitos vargus. 
Jyjy draugiškumas jaunose 
dienose bus joms suramini
mu ir senatvėje.

Kaip tankiai tenka matyti 
senelį ar senelę, kurie rauda, 
žiūrėdami į kokią seny dieny 
fotografiją. Jiems atsime
na jaunos dienos, jauni, geri 
draugai ar draugės, prieš jy
jy akis prabėga gražus gyve
nimo paveikslėlis.

Žmogus, kuris šalinasi nuo 
draugy, su laiku gailėsis dėl 
savo šalinimosi. Jisai bus 
daugiaus palinkęs prie savy- 
meilės, tuščio egoizmo, jisai 
apsitvers nuo žmoniy chiniš- 
ka siena.

Kasgi gero iš tokio žmo
gaus?

Betgi draugiškumas nely
gus draugiškimui. Draugiš
kumas, paremtas ant alaus 
bačkutės, nėra tikru draugiš
kumu. Draugiškumas, pa
remtas ant “vigados”, norė
jimo kuom nors pasinaudoti, 
nėra tikru draugiškumu. 
Darbininkas, kuris fundija 
bosui, nėra • jo draugu, nors 
jie ir dešimts bačkučių iš
mauktu. Toksai draugišku
mas tankiausia priveda prie 
susipykimo ir tada išįra visi 
draugiškumo ryšiai. Paskui 
tūlas dejuoja ir sako, kad ji
sai amžinai netikėsiąs drau
gams. Bet juk tą išanksto 
galima buvo permatyti, ka
dangi egoistiškas draugišku
mas nieko gero nežada.

Todėl, broliai ir seserįs, 
rinkimės sau draugiy ir drau
gy, bet tegul mūšy draugiš
kumas būna prakilnus ir te
gul nuo jo nedvokia alaus 
bačkutė.

Ona Adomaitienė.

Sugaudė fabrikos švilpynė 
ir pasipylė ant gatvės šimtai 
išblyškusiy motery. Ant 
kiekvienos motinos veido di
delis nuvargimas ir silpnu
mas. Nusikankinę prie ma
šinos per ilgą dieną, eina na
mo galvas nuleidę ir susilen
kę nuo sunkios darbo naštos.- 
Eina iškrikusiai, retai viena 
kitai žodį pratardamos; link
smumo ant jy veidy nematy
ti. Vien tik paskendimas 
sunkiose mintyse ir nepane- 
šamuose skausmuose. Tarpe 
ty nuliūdusiu ir išbliškusiy 
motery yra ne viena motina- 
penėtoja savo šeimynos. Ne 
viena iš jy dirba su didžiau
siu skausmu, laukdama tos 
dięnos, tos valandos, kada 
ateis laikas patikti savo vai
siu, savo motinystės laimę. 
Bet ar gali nors viena iš jy 
pasidžiaugti savo brangiau
siu ir mieliausiu turtu—savo 
kūdikiais? Ne! Joms nėra 
laiko džiaugtis ir gėrėtis mo
tinos laime! Bjaurus šios 
draugijos išnaudojantis surė
dymas plėšia iš ranky myli
mos motinos brangiausi jos 
turtą ir meta į šalį ant pra
gaišties likimo. O ta moti
na su dvigubu skausmu šir
dyje vėl turi eiti į fabriką 
prie sunkaus darbo, nors spė
kos silpnos, bet niekas jos 
apie tai neklausia. Badas 
priverčia paaukauti paskuti
nes spėkas.

Tokiame padėjime žūsta 
tūkstančiai vargšių motery. 
Jų kūdikiai, likę be penėto
jų, eina į grabą paskui jas. 
Šiandieniniai draugijai nerū
pi laimė motinos. Tos moti
nos, kurios savo turtu plati
na ir neša neapmokamą nau
dą draugijai, jos yra išnau
dojamos ir mindžiojamos ka
pitalistiškos sistemos. Taip 
tankiai rauda mūšy draugijos 
stulpai, kad žūsta jaunoji ge
neracija, kad eina mažyn gi
mimu skaičius. Bet tie gailia
širdžiai nesistengia aprūpint 
tuos milijonus nelaimingu 
motinu, kurios, dovanodamos 
draugijai savo laimę ir tur
tus, pačios yra begėdiškai iš
naudojamos. Ir jy dovanos 
draugijai yra mindžiojamos 
ir žudomos bjauraus kapita
lo. Tos nelaimingos moti
nos, išdirbę per dieną prie 
sunkaus darbo, neturi laiko 
namieje atsilsėti ir atgaivinti 
nusilpusį kūną. Vargas ir 
nedateklius jas priverčia dirb
ti ir namieje iki vėlybai nak
čiai. Jos negali paglamonė
ti savo numylėtu kūdikiu, su 
jais pasidžiaugti ir palink
sminti, pamokyti. Tankiai 
prieina kūdikėlis,ištiesęs ran
kutę, norėdamas su ja pa
žaisti. Bet motina su skaus
mu širdyje stumia šalin, nes 
jai nėra laiko su juom pasi
džiaugti. Kūdikiai, pamesti 
ant gatvės, tankiai būna su
žeisti arba kankinasi purvuo
se, nematydami motiniškos 
meilės ir pamokinimo. O 
draugijai ar tas rūpi? Ne! 
Skurdžiu likimas, jai neapei
na.

Jums, nelaimingos moti
nos ir merginos, nėra ko 
laukti pagelbos ir maloniu 
nuo šios draugijos. Šis drau
gijos surėdymas yra kapita
listiškas, jam nerūpi darbo 
žmonės, jis neatsiteis moti
noms už jy brangias dova- 
nas-kūdikius. Viso pasaulio 
moterįs jau persitikrino, kad 
jeigu jos pačios nesirūpįs sa
vo padėjimu, tai niekas joms 
nepagelbės. Taigi, laimės 
jieškančios motinos! Drąsiai 
kovokit prieš kapitalą ir ne
nusiminkit^ nes jūsy kova 
atneš laimę ne tik jums, bet 
ir jūsy brangiausiems kūdi
kiams. Atminkit, kad tik 
paėmus valdžią į darbininku 
rankas, nušvis motiny laimė.

P. Svotelis.

(Tąsa nuo 2-ro puslapio) 
suomet rasime skundus ant 
mokytojy, ant netikusios mo
kyklose tvarkos, aštrios dis
ciplinos, kurios jie nepajie- 
gia pakelti. Apart to, skaičius 
saužudysčiy tarp moksleivių 
žymiai padidėjo paskutiniais 
metais, kuomet visose Rusi
jos mokyklose tapo įvesta 
despotiška tvarka. Ne vie
nas moksleivis-saužudys ra
šo: “Taip gyventi ir mokin
tis, kaip aš noriu—negalima, 
o mokintis tokioj atmosferoj 
ir išeiti su tokia dvasia, ko
kią įčiepija dabartinis moks
las—aš nenoriu ir per tai 
nusižudau.”

Reikia dar pridurti, kad prie 
saužudysčiy jaunuomenės ne
mažai prisideda ir patįs tė
vai. -Jie nesistengia supras
ti savo vaiko sielą, palinki
mus ir jausmus, bet stengia
si juos perdirbti pagal savo 
kurpalį.

Bet deja! Apie tai, kad 
svarbiausia priežastis saužu- 
dysčiy yra netikusi tvarka 
mokykly, nemokėjimas auk
lėti jaunosios kartos,—val
džia visai tyli. Ji žino tik 
smaugti jaunuomenę ir išjos 
daryti patriotus. Kas jai 
galvoj, kad kasmet žudosi 
šimtais jaunikaičiai ir mer
gaitės. Ji gerai žino, kad 
tikras “patriotas,” tikras 
“tėvynės mylėtojas” nesižu
dys. Žudosi tik tie, kurie 
žiūri visai kitaip į dabartinį 
pasaulio surėdymą. O val
džiai juk tokiy nėra ko ir 
gailėtis, nes visviena iš jy 
nebus geri “tėvynės” mylė
tojai. V. Paukštys.

Moterįs subruzdo
Šįmet Amerikos moterįs 

smarkiai pradėjo darbuotis. 
Rinkimy kompanijoj jos už
ėmė gana žymią vietą. Nė
ra viešo susirinkimo, nėra 
prakalbu, nėra demonstraci
jos, kur neimty dalyvavimo 
ir moterįs. Męs šiandien ma
tom jas, kaipo kalbėtojas ne 
tik svetainėse, bet ir ant gat- 
viy. Jos savo energija ir 
pasišventimu atkreipė į save 
akį visy politikieriy, nes jy 
agitacija pasirodo daug pa- 
sekmingesnė, negu vyry. 
Todėl drąsiai galima sakyti, 
jogei šiy mėty rinkimuose 
moters, eidamos išvien, gali 
padaryti didelę permainą po
litikoj. i

Kadangi republikony par
tija skilo į dvi dali ir kadan
gi demokratai kandidatu į 
prezidentus pastatė visy ne
apkenčiamą Wilsoną, tai nei 
vieno kandidato laimėjimas 
šįmet nėra užtikrintas. To
dėl kiekviena partija, kad 
pritraukus prie savęs dau
giau balsuotoju, prižada įve
sti visokias reformas, priža
da palengvinti darbininkams 
gyvenimą ir kas keisčiausia, 
tai kiekviena iš ty partijų 
ketina “iškovoti” moterims 
lygias teises su vyrais. Net 
republikony ir demokraty 
partijos, kuriodvi uždėjo ant 
motery nepanešamą darbo 
jungą, kuriodvi per amžius 
buvo didžiausiais motery tei
siu priešais ir to dvi šiandien 
reikalauja motery pagelbos. 
Vienok vargiai atsiras daug 
tokiy motery, kurios žodžiu 
bei balsu paremty savo prie
šus.

Valstijose Wyoming, Co
lorado, Utah, Californija, 
Idaho ir Washington visos 
moters, kurios turi 21 metus 
amžiaus, galės šįmet balsuo
ti. Tokia daugybė motery 
baląy beveik gali užtikrinti 
tos ar kitos partijos laimėji
mą. Reikia tikėti, kad po 
šiy rinkimų nei viena partija 
neišdrįs taip smarkiai kovoti 
prieš moteris ir jos, galbūt 

netrukus, įgys lygias teises 
su vyrais visoj Amerikoj.

Vienok, jeigu moters ir į- 
gyty balsavimo teisę, bet sa
vo balsais remty kapitalisty 
partijas, tai jy būvis netik 
kad nepasigerinty, bet dar 
pablogty. Amerikos moters 
turi suprasti, kad jy politiš
kas ir sykiu ekonomiškas iš- 
sitobulinimas yra tampriai 
surištas su nuvertimu kapi
talistu viešpatavimo. O prieš 
kapitalistiško surėdymo sis
temą smarkiausia kovoja so- 
cijalistai. Todėl moters vi
somis pajiegomis privalo 
remti socijalisty partiją. So
či jalizmas— motery viltis.

Laisvoji Sakykla.
Tautiška pramonija.

Mūsų tautiečiai, besisteng
dami prieš liaudį apjuodinti 
socijalistus, prasimano viso
kiu nesąmoniy. Netik ypa- 
tiškuose pasikalbėjimuose, 
bet jau ir viešai (“Tėvynės” 
N37)stengiasi prirodinėti, jog 
socijalistai toki kvaili nedo
rėliai, kad yra priešingi tau
tiškai pramonijai. Jeigu jūs, 
gerbiamieji, šiame klausime 
nepolitikaujate, o ištiesy da
lyką apgalvoję rašote ir kal
bate, tai aš malonėčiau gauti 
viešą nuo jūs žodį šiuose 
klausimuose.

Koki amatai ar amatnin- 
ky dirbtuvės stovi dyki dėlei 
stokos amatninky? Koki 
amatai tautiški, o koki ne- 
tautiški? Jeigu draugai tau
tiečiai taip mylite amatus ir 
dėl jy darbuojatės, tai kelias 
įsteigėte amaty mokyklas? 
Kelias išleidote dėlei amat- 
ninky knygas? Ar visa liau
dis gali būti amatninkais? 
Jeigu gali, tai kas atliks dar
bus, kuriuos vadiname ne 
amatais, kad visi bus amat
ninkais? Ar amatai gali iš
naikinti išnaudojimo siste
mą? Ar amatninkai nėra iš
naudojami? Pagaliaus sako
te, kad socijalistai priešingi 
amatams. Gal nematote ir 
nežinote nei vieno socijalisto 
amatninko? Gal socijalisty 
spaudoj matote agitaciją 
prieš amatus?

Aš, kaipo L. S. S narys, 
sakau, jog socijalistai moki
nasi amaty patįs, pataria j y 
mokytis ir kitiems rankpel
niams, ir užtikrinu, jog dau
giausia socijalisty yra amat- 
ninky. Tik socijalistai sako, 
jog amatai gali palengvinti 
atskiry ypaty kovą už būvį, 
bet amatai negali nei amat- 
ninky, nei visuomenės išgel
bėti nuo išnaudojimo?

K-m-tis.

Neperseniai gavau nuo 
“Laisvės” redaktoriaus laiš
ką, kur tarp kitko buvo pa
sakyta, kad bereikalingas 
daiktas yra ginčytis su 
“Draugo” korespondentais. 
Patarimas yra sveikas. Su 
“Draugo” koresp. ne tik kad 
bereikalinga yra polemizuo
ti, bet tiesiog negalima. Pats 
“Draugas” šalinasi nuo tei
sybės ir griežtai atsisako tal
pinti sveikas mintis. Bet už 
tai apšmeižimus ir melagys
tes talpina su mielu noru. 
Tos nuolat atsikartojančios 
melagystės ir priverčia nors 
retkarčiais teisingą žmogy 
prabilti. Juk žmonija pro
gresuoja ir sparčiai žengia 
pirmyn. Visa ta pirmynžan- 
ga ir yra paremta ant prota
vimo ir kritikos. Ir pasaky
kit, kam reikalingi būty dar
bininkiški laikraščiai, jeigu 
juose nebūty duodama vie
tos sukritikavimui senovės 
prietaru ir parodymui darbi
ninkams teisybės? Juk ne
kliudant senovės humbuky, 

męs negalim žengti prie pro
greso. “Draugas” gi su sa
vo korespondentais ir yra ty 
humbuky palaikytojais ir 
melagysčiy skelbėjais.

Štai “Draugo” N40 tūlas 
Pipiras aprašo Norwoodo šv. 
Jurgio draugystės prakalbas, 
ant kuriy kalbėjo Juškaitis, 
neva Valparaiso studentas. 
Pipiras visoj savo korespon
dencijoj nepasakė nei vieno 
žodžio teisybės. Kuomet 
Juškaitis savo kalboj ap
šmeižė socijalistus, tai viens 
iš publikos jį užklausė, ką 
blogo socijalizmas padarė? 
Juškaitis atsakė, kad socija
lizmas griauja moterystę ir 
bažnyčias. Kada J. N-kas 
paprašė balso ir norėjo į tuos 
užmetimus atsakyti, tai ne- 
kurie, matomai draugiečiai, 
pradėjo kelti triukšmą ir pir
mininkas pasiskubino užda
ryti prakalbas. Tai viskas, 
kas buvo. O “Draugo” ko- 
resp. primalė apie tai pilną 
maišą melagysčiy. Ne, vy
ručiai, su melais-netoli nuke
liausite. Inkvizicija negrjžš.

Visy Draugas.

Korespondencijos
Bayonne, N.J.

Mūsų miestas randasi pil
noje globoje Standard Oil 
Co. Dirbtuvėse tos kompa
nijos dirba maždaug 10,000 
žmoniy; oras bjaurus, dar
bas sunkus, saliūny daugy
bės, visa valdžia demokraty 
rankose. Lietuviy yra apie 
800. Didžiuma paskendę di
džiausioje tamsybėje. Mat, 
darbai Standard Oil Co. taip 
nuvargina žmones, kad žmo
gus užmiršta žmogumi esąs. 
Tankiai paeiliui išdirbama 
beveik visa para. Nuo žmo
gaus dvokia baisus kvapas. 
Parėjęs namo veik negali 
valgyti, pirm negu neišgeria 
brendės. Dar didesnis tam
sumas viešpatauja tarpe len- 
ky. Tuos čia apkerpa viso
kie lupikai. Unijy nėra. Jei
gu taip ir toliaus bus, tuomet 
žmonės nežinia į ką pavirs.

Juo žmonės tamsesni, juo 
geriau visokiems akiy mui- 
lintojams. Miesto valdžia 
žiauri, toksai pats ir teisėjas 
ir kunigija.

Tarpe lietuviy didžiausią 
papiktinimą sėja tūlas Fran 
čia. Savo darbeliais jisai įky
rėjo net ir tamsesniems žmo
nėms. Jojo bjaurus amatas 
—kenkti, kaip tik galint, pir
meiviškiems žmonėms. Štai 
kada susitvėrė pirmeiviška 
D. L. K. Vytauto draugija, ji
sai vos nepasiuto lakstyda
mas. Toliaus jisai apreiškė, 
kad Bayonnėj nebus daugiau 
socijalistišky prakalbu. Tam 
sutvėrimui nerūpi, kad žmo
nės dejuoja ir baisy jungą 
velka, jisai tik nori, kad bjau
ri tvarka viešpatauty ir to
liaus.

Panašiy gaivaly beveik vi
sur yra, bet jie patįs su lai
ku savo nelemtumu išsikas 
sau duobę, nes jie daugiau 
nežino, kaip tik kerštauti.

Trįs socijalistai.
Detektyvai ir policija ant 

lietuviškų prakalbų.
Bayonne, N. J. 21 spalio 

pas' mus įvyko prakalbos. 
Kalbėjo L. Prūseika, “Lais
vės” red. Vos tik jisai spėjo 
sukritikuoti Roosevelto ir 
Tafto politiką ir ėmėsi už 
Wilsono, tuoj į svetainę atė
jo lietuviškas policmanas 
(brolis kunigo Šedvydžio) ir 
2 detektyvai iš Jersey City. 
Ištempę ausis klausėsi pra
kalbu, matomai, norėdami 
prikibti prie žodžiy, bet jiems 
nepavyko.

Prieš tas prakalbas kun. 
Šedvydis biauriai iškeikė so
cijalistus ir merginas, kurios 

dalyvauja teatruose. Tūlas 
pakvaišėlis Fran. vos galo 
negavo iš įpykimo, kad soci- 
jalistai rengia prakalbas.

Visi atžagareiviai sakė, 
kad kas bus nebus, o prakal
bos neįvyks. Tiesa, daug 
žmoniy buvo įgązdinta ir ma
žai atsilankė.

Kada pereitą mėnesį čia 
kalbėjo J. Šaltys, irgi buvo 
padaryta provokacija ir duo
ta policijai melaginga žinia, 
kad čia kalba “juodrankiai”.

Tai matote, kokiais šuniš
kais darbais užsiima tamsy
bės apaštalai. .Jiems ne gal
voj, kad žmonės paskendę 
tamsybėje, girtuoklystėje 
dirba, kaip jungo jaučiai.

Trįs soči j ai i s tai.

ir

Worcester, Mass.
20 spalio atsibuvo prakal

bos visy šventu parapijos, 
kuriose agitavo už įsteigimą 
lietuvišky kapiniu. Prakal
bu vedėju buvo J. Galeckas. 
Kalbėjo S. Gilius ir K. Šim- 
konis. Gilius būtu neprastas 
kalbėtojas, tik visa bėda ta
me, kad prastą iškalbą turi. 
Kelios merginos po vadovys
te Jablonskaitės sudainavo 
keletą dainelių. Auky dėl 
pirkimo lietuvišku kapiniu 
surinkta 38 dol.

Tą pačią dieną vakare bu
vo kitos prakalbos, pareng
tos socijalisty kuopos. Kal
bėjo J. Dusevičius. Taipgi 
buvo deklamacijos ir pasikal
bėjimas Povilo su Dėde. Pa
sikalbėjimas publikai patiko. 
Ant pabaigos buvo rodomi 
paveikslai, kaip plėtojosi ci
vilizacija. Tais paveikslais 
publika buvo labai užintere- 
suota.

Vikrus Vaikinas.
Norwood, Mass.

18 spalio traukinys suvaži
nėjo tūlo švedo trijy mėty 
vaiką. Tai yra kaltė tėvy, 
kad išleidžia be priežiūros to
kius mažus vaikus. Tas at
sitikimas turi būt pamokini
mu ir lietuviams, nes jie taip
gi neprižiūri savo vaiky.

Saliamono Vaikas.

W. Lynn, Mass.
20 spalio L. U. Kliubas pa

rengė prakalbas. Kalbėjo F. 
J. Bagočius, kuris nurodė, 
kad darbininkas žmogus yra 
šioj gadynėj silpnas, jeigu 
nepriguli nei prie jokios or
ganizacijos. Ragino, kad 
kiekvienas darbininkas, ko
kly jis nebūty pažiūry, prigu
lėtu prie organizacijos, kuri 
randasi dėl jo arčiau. Prie 
kliubo prisirašė 16 naujy są
nariu.

Toliau kalbėtojas aiškino, 
kad kiekvienas lietuvis, ku
ris tik gali balsuot, neatiduo
tu savo balso už savo priešą, 
kapitalo tarną, bet kad bal
suotu už savo partiją, kurią 
darbininkai sutvėrė.

Lietuviy Ukėsy Kliubas 
W. Lynne gyvuoja nuo 1904 
m. Jisai dabar labai rūpi
nasi pastatymu svetainės. 
Darbas jau pradėtas, svetai
nės skiepas iškastas; dabar 
veža medžiagą dėl sieny. 
Svetainė bus ant dvieju aug- 
šty su visais parankamais.

Fotografistas.
Lawrence, Mass.

20 spalio L.S. S. 64 kuopa 
parengė prakalbas. Kalbėjo 
A. Antonovas iš So. Bostono 
dviejuose atvejuose. Pirmu 
sykiu kalbėjo apie laikrašti
ją, o antru sykiu apie darbi
ninku vargus. Publika ypač 
buvo užganėdinta iš antros 
kalbos. Deklamavo J. Mil- 
vidas, skambino ant piano J. 
Zablackas ir keturi vaikinai 
sudainavo porą dainelių. Au- 
ky padengimui lęšy surinkta 
8 dol. Žmoniy buvo apie 400.

- J. Lukšinis.

Rockford, III.
19 spalio atsibuvo Lietuviy 

Ukėsy Kliubo šokiai su mas
karadu ir dovanomis. Žmo
nių buvo net perdaug. Pir
mą dovaną laimėjo K. Urbo- 
čiutė.

20 spalio kunigas Malinau
skas išvadino savo parapijo- 
nus kiaulėmis už tai, kad tie 
eidami į bažnyčią nemoka 
dešimtuky. Mat, dabar vi
sur dievmaldystės namai pa
virto į koliojimosi įstaigas.

Čirvirviru.
Springfield, 111.

Mūsų miestas prieš rinki
mus baisiai sujudintas. Vi
sos partijos varo didžiausią 
agitaciją. Užvis smarkes
niais pasirodo socijalistai, 
kuriems darbininkai labiau
sia simpatizuoja. Reikia ti
kėtis, kad šiy metu rinki
muose mūšy miesto darbinin
kai supras, kas yra jy prie
šai ir kas draugai.

A. Čekanauskas.
Milwaukee, Wis.

Visu tautu socijalistai Mil
waukee smarkiai darbuojasi. 
Nuo jy neatsilieka ir lietu
viai. L. S. S. kuopa ir S. D. P. 
skyrius dėl pasekmingesnio 
veikimo susivienyjo į krūvą. 
Dabar likosi sutvertas lietu
viu socijalisty choras, kuris 
lavinasi dainuoti darbinin
kiškas dainas.

20 spalio čia atsibuvo pra
kalbos S.D.P. Lietuviu sky
riaus. Kalbėjo Pobedynskis 
ir Dargužis. Taipgi buvo 
perstatyti keli monologai. 
Viskas buvo atlikta gerai. 
Sekančios prakalbos atsibus 
3 lapkričio.

J. B. Š—čia.
Rochester, N. Y.

' Ant 9 d. spalio buvo pa
rengti debatai tarp angly so- 
cijalisty ir progresisty parti
jų. Iš socijalisty pusės bu
vo išstatytas drg. Harrison, 
o iš progresisty prof. Dak. 
Byrd. Bet ant paskirto lai
ko Byrd nepribuvo. Mato
mai, bijojo apturėti sarma
tą. Harrisonui gi pati publi
ka uždavinėjo klausimus, aat 
kuriy jisai puikiai atsakinė
jo. Publikos buvo apie 8000.

22 spalio čia kalbėjo Ed
ward Russell, socijalisty kan
didatas ant gubernatoriaus 
New Yorko valstijoj. Jisai 
savo satyriškoj kalboj pui
kiai nupiešė kapitalistišku 
partijų blogumus. Kvietė 
visus, neišskiriant tautos ir 
tikybos, stoti prie darbinin
ku partijos ir balsuoti už 
Debsą ir Seidelį.

Paparčio Žiedas.
Philadelphia, Pa.

Neseniai Senas Vincas rašė 
“L/’, jog mūšy inteligentai 
įvedė “stailą” bučiuotis. Tas 
yra tikra teisybė. Dabar vai
kinai ir merginos daugiau 
apie nieką nei nekalba, kaip 
tik apie bučkius. Reikia pa
sirūpinti, kad kitu miestu 
jaunimas neužsikrėsty ta li
ga. Išradėju bučkiu “gei- 
mio” yra pats Senas Vincas. 
Mat, tėvas padarė pradžią, o 
vaikai seka paskui jį.

Miltaveidė.

RED. ATSAKYMAI.
W m . L a s k e w i t z .— Kadangi Ta<- 

mistos raštas reikalauja daug taisymo, 
o jūs tai uždraudžiate, tai talpini nega» 
Įima.

J. U. J o n u te 1 i s . Jūsų korespon* 
dencija gera, bet kadangi apie tai jau 
plačiai buvo “Laisvėje” rašyta, tai at
kartot neapsimoka.

Vikrus VaikinasJūsų rašte
lio netalpinsim, nes beveik apie tą patj 
dalyką tilps straipsnelis J. Kelmučio.

Jieškotojams.
Siuomi atkreipiame atydą gerbiamųjų 

“Laisvės” skaitytojŲ, kad pajieškoji- 
mus giminių ir draugu talpinam ant me
tų 1 sykį dovanai, už bizniškus pa i ieš
koji mus imam po &0c. už 1 vieną sykį ir 
1 dol. už 4 sykius. N ėsk sity tojams pa- 
jiaškpjimus dykai netalpinam.

■■■■' ■ ■■ .■‘."’.v
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Užstojus vėsesniam orui, 
pas mus vėl pradėjo ta nenu
ilstanti mašina suktis. Jau 
vėl rengiami įvairys pasilink
sminimai, prakalbos, disku
sijos. Žodžiu sakant, jau vėl 
visi sujudo darbuotis po va
saros karščiu.
Cambridge’ciečiai,ar nebūty 

laikas mums šiame rudenyj 
pradėti ką nors naujo. Jau 
pas mus yra nemažai gabes
niu veikėju ir atjaučiančiu 
visuomenės labui. Taigi 
bandykime pradėti tą mūšy 
svarbu klausimą judinti, ku
ris kuopas ir draugijas pri
verčia nemažai vargo paneš
ti ant savo sprando be sve
tainės.

Męs ištikryju neturėsime 
savo svetainės, jeigu tik tą 
patį atkartosime, o aktyviš- 
kai nieko neveiksime. Kai- 
kurie sako, kad dar Cam- 
bridge’iuje nėra tiek pajie- 
gy, kad būt galima statyti 
svetainę. Bet, man rodos, 
kad Cambridge’iuje su pilnu 
pasitikėjimu jau galėtume 
pradėti tą darbą. Aš manau, 
kad męs metus palauksime 
ilgiau, tai reiškia, metais vė
liau turėsime savo svetainę, 
nes tokiy spėky nebus gali
ma sulaukti, kad antsyk pas
tatyti svetainę.

Kiek męs nelauksime, o 
vis tuo pačiu būdu turėsime 
tą darbą atlikti. Visados au
kautojas geriau sutiks au
kauti į metus po vieną dole
rį, o ne antsyk penkis.

Taigi pagalvokite kuopos 
ir draugijos, ar nelaikąs pra
dėti darbą? Vitis.

niŲ prisirinko pilną svetainė. 
Veikale “Nepasisekė Mary
tei” geriausia lošė Jonukas, 
Onytė ir žydas. Publika bu
vo užganėdinta ir tankiai 
rankomis plojo.

Pranešam, jofc 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.

Pirkite Lotus.
Tik 5 centai nuo Bostono, 

sveikiausia ir gražiausia vie
ta Arlington, Mass. Dabar 
tik atsidarys išpardavojimas 
pigiu lotu, kurie norite pasi
žiūrėti vietos ir pirkti pigiai 
ir atsakančiai, tai pasisku
binkite, nes pirmieji koštu- 
meriai gaus pigiau ir arčiau 
prie kary linijos. Visus ve
ža už dyką, kurie tik susita
ria važiuoti sykiu su manim. 
Antanas Ivaškevič (manager) 
Lithuanian Agency, 233 W. 
Broadway, So. Boston, Mass. 
Telef. So. Boston 1236-W.

ANT. AŠMIANSKAS

TIK ŠIĄ SAVAITĘ.
Jeigu jum reikalinga kas 

nors nusipirkti,tai ateikit pas 
mus, o męs jums sučėdysim 
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 cigaretes. Pra
šo atsilankyti. AntanasAba- 
zorius, 207 C st. kamp. Sil
ver st., So. Bostone.

’ f

“Liaudies Dainos”
Dainų rinkinyje telpa ge

riausiu mūsų dainių eilės, bū
tent V. Kudirkos, P. Vaičai
čio, Jovaro, Strazdo, Seno 
Vinco, Smūtkelio ir kitu. 
Dainų rinkiniu įeina ir revo
liucijos bei kovos dainos.

“Liaudies Dainos” skiria
mos mūšy deklamatoriams ir 
deklamatorkoms. Kiekvie
nas vaikinas ir mergina pri
valo šiandien pasirodyti ant 
steičiaus, kaipo deklamato
riai.

“Liaudies Dainose”surink- 
tos eilės, kuriose apdainuo
jama žmonių vargai ir rūpes
čiai, o taip-pat ir viltis ge
ibesnės ateities.

Todėl “Liaudies Dainas” 
privalo kiekvienas nusipirkti. 
Kaina 15c.

“LAISVE”
242 Broadway, So. Boston, Mass.

CASTLE SQ. TEATRAS
Perstatymai prasideda 2 vai. po piet 

ir 8 vai. vakare.

Šią sųvaitę bus lošiama

Butterfly Baronet
Publika bus labai užganėdinta šiuo juo

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

Kur trumpa, ten trūksta
Barzdaskučių reikia visada ir negali- 

ma^auti mokančių dirbti tą darbą. Tai 
prašome jaunų vaikinų mokintis barbe- 
rystės amato, o męs tai labai greitai iš
mokinsime Prašome atsiųsti laišką ir 
prisiųsti už 2 centu štampą dėl atsaki- 
mo.

GALINIS-WIDURINIS,
224 Broadway, So. Boston, Mass.

.1. P. TUIINILA
Užlaikom didelę

Krautuvę
Deimantų, Laikrodžių Waltham Ir 
Elgin, ir Šliubinlų Žiedų. Užlaikom 
keliaujančiua agentus ir orderius pai
mam ir pristatom į namus. Užlaikom 
taipgi Didelę Sankrovų 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, J. Tuinila C. Karolius.

F. S. Šimanskis.

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

EMPLOYMENT OFFICE
3 Tremont Row, - - Boston, Mass.
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Dr. Chas R. Vinal
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Juu 20 metų r.tio Išteisimo.

229 Harrison Avenue
Arti Bruo.lv ay. BOSTON. MASS.

šiokiomis dienomis atidaryta ntio 9 Iki 8 
vnl. vukare. Šventadieniais nuo 10 ryte 

iki 4 po piet.

Gydome visokias ligas Vyru, Mo
terų ir Vaikų ir taisome DANTIS.

Ateidamas atsinešk šį apgarsinimą.
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Yra geriausia Gydytojas-specijalistas, 
kuris išgydo vyrų, moterų ir vaikų ligas 
pagal naujausį būdų. Ne jokis gydyto
jas taip pasekmingai neišgydo, kaip 
męs. Ypatingai greitai išgydomo 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 paliiudytl tūks
tančiai ypatų. Patarimas DYKAI!

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

140 Boylston Street
BOSTON. MASS.
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Edmundo Steponaičio Raštai
Pilnas posmertinls eilių ir prozos rinkinys, jau atspaustas

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

VISIEMS ATHOL’YJ ŽINOMAS LIETUVIS

Kostuineriškas Kriaučius
Siuvu visokius Vyriškus ir Moteriškus rubus. 

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

P. BUZEWICK,
48 Exchange St., Athol, Mass.

Didžia tįsias
Darbininkų „ 
Savaitinis 
Laikraštis

‘KOVA
I eidžianias
Lietuvių Soc.
Sąjungos
Amerikoje

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

“KOVOJ” rašoma apie darbininkų gyvenimų, vargus ir nurodoma, kaip 
prašalinti įuos.

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

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

Prisiųskit savo adresą, o gausite vienų “Kovos” num. pažiūrėjimui 
DYKAI. Nuo naujų metų “Kova” išeina tokia kaip “Keleivis”.
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24 spalio So. Bostono cu- 
kernėj liko sužeistas Pranciš
kus Jarinskas, tas pats žmo
gus, kuris norėjo sugriauti 
besitveriančią cukerninky 
uniją, išdavinėdamas unijis- 
tus bosams. Bosai už jo pa
sidarbavimą davė jam leng
vesnį darbą. Bet lengvesniu 
darbu neilgai jisai naudojosi, 
nes į antrą dieną pagavo jį 
inžino diržas ir smarkiai tren
kė į žemę. Dabar jisai guli 
ligonbutyj. Cukerninkai sa
ko, kad jį pats Dievas nu
baudė už išdavimą savo bro- 
liy. Vargdienis.

Petrui Taukunui Suffolk 
Brewing Co. dirbtuvėj atsiti
ko nelaimė. Bekraujant į 
eilę baksus su alumi, kaip 
tai išnetyčiy ėmė ir apvirto 
ir susidaužė keli baksai su 
alumi. Bosas pareikalavo, 
kad jis užmokėtu $7.00, o jei 
ne, tai gali eiti laukan. Tam
sus darbininkas apsiėmė mo
kėti po 1 dolerį į savaitę.

Tai matote, darbininkai, 
kaip elgiasi su mumis kapi
talistai. K. Bronis.

Su The James Ellis Co.
Kampas B St. ir Broadway 

So. Boston, Mass.
(Męs neužlaikome kitų Storų brenčių)

Pranešu gerbiamiems Bos
tono irapielinkės lietuviams, 
jog aš tarnauju pas seną ir 
teisingą rakandų kompa
niją The James Ellis Fur
niture Company, kampas B 
St. ir Broadway, So. Boston, 
Mass. Visi atsilankanti yra 
maloniai priimami. Męs duo
dame išrinkti geriausius ra
kandus už žemiausią kainą, 
ko kitur negausite. Kiekvie
ną daiktą užtikrinam, jog yra 
geras. Ateikite persitikrin
ti, jog męs pigiausia parduo
dame visame Bostone. Krau
tuvė atidaryta Panedėlio ir 
Subatos vakarais. Kitais va
karais pagal sutarimą. Męs 
duodame kurkiną (turkę) su 
kiekvienu parduotu pečium 
nuo dabar iki Thanksgiving 
dienai. The James Ellis Co., 
kampas B ir Broadway, So. 
Boston, Mass. Pas mus gali
te gaut ir ant išmokesčio.

JĖZAUS DRAUGIJA
ARBA JĖZUITAI

Kas jie per vieni ir kaip jie baž
nyčią gelbėjo?

Knygelėj suprantama kal
ba išaiškinta jėzuitu brolijos 
įstatymai. Tie įstatymai pa
rodo, kad jėzuitai buvo 
didžiausi veidmainiai ir nei 
kiek nepaisydavo tikru Die
vo prisakymu. Tuo tarpu, 
ant jėzuitu ilgai rėmėsi ka
taliku bažnyčios galybė. Kri
tikuodami jėzuitus, męs tuo- 
mi pačiu judiname pačios 
bažnyčios pamatus.

Kiekvienas privalo nusi
pirkti šią knygelę netik sau, 
bet ir savo giminėms Lietu
voje. Cenzūra tą knygelę 
praleis. Lietuvoje gi ypa
tingai reikia kritikuoti kuni
gija

Kaina tik 10 c. Kreipki
tės į “Laisvės” Redakciją, 
242 W. Broadway, South 
Boston, Mass.
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V Telephone So. Boston. 845 M
| DR. F. MATULAITIS
(0 495 Broadway
g SO. BOSTON, MASS.
g Valaiidon:

3 Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare.
p Nedėliomis iki 3 vai. po piet.
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Draugijos 
ir Biznieriai!

Jeigu norit,’kad jūsų spaudos 
darbai būtų atlikti greitai, 
gražiai ir suprantamoj kalboj, 
tai duokit spausdint j

“ Laisves
Spaustuvę

gaunamos “Laisves” spaustuvėj.

Draugysčių Reikalai
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F. STROPIENE |
itriiai Vnra*» Wotnnna Mp/11. (DPabaigusi kursą Womans Medi

cal College, Baltimore, Md.
Pasekmingai atlieka savo dar

bą prie gimdymo, taipgi suteikia 
visokias rodąs ir pagelbą įvairio
se motery ligose.

DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA jOLSELISl

Q> OFFISAS RANDASI: j
§ 30 W. Broadway * i
2* SO. BOSTON, MASS. ‘
QXD<cXc)9OO4c)OO<c)O<e)«’

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

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsių Lietuviškų—Lenkiškų Vaistų
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Perkant žiūrėk, kad butą ta markė, 
o gautd teisingai.

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

Vyno, Visokių Likierių, Degtines, Rusiškos “Monopolkos”, 
Šampano, Alaus, Aliaus ir visokių importuotų gėrimų.

Jei nori sveikų gėrymų ant 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.
21-23 Cross St., n’TyXare'101' Boston, Mass.

L

Užsirašykit ‘Lietusių 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 ypatybe — 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 Ave., Chicago, III.

Cambridge’iuj 25 spalio 71 
kuopa L.S.S. buvo pastačiu
si ant scenos du puikius vei
kalus. Pirma buvo vieno 
akto drama “Penktas prisa
kymas” Br. Vargšo. Čia ak
toriai visi gerai atliko savo 
roles. Antra komedija 2-se 
aktuose “Amerikoniškos ves
tuvės” Ikso. Nusidavė pa
girtinai. Oras buvo šlapias, 
nes lietus labai lijoF vienok 
publikos buvo pusėtinai ir 
matomai liks keli doleriai 
pelno. Reikia paminėti, kad 
pas mus Cambridge’iuj bile 
ant kokiy parengimo lietuviu 
susirenka gerokai, nes prie 
to yra pripratę.

Armonas.

Susirinkimas.
Ketverge 31 spalio (Oct.), 1912, atsi

bus susirinkimas Liet. Cik. Kliubo. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Susirinkimas at
sibus po No.339 Broadway, So. Bostone. 
Šis susirinkimas bus labai svarbus, nes 
bus svarstoma naujos konstitucijos pri
ėmimas. Todėl visi nariai būtinai atsi
lankykite.

Sekr. J. Povilonis.

Lietuviškas Teatras
su paveikslais, dainoms ir monologais 
parengia Lietuvių Ukėsų Kliubas Cam
bridge, Mass., atsibus 2 d. lapkričio 
(Nov.) 1912 m., 826 Massachusetts avė. 
Y. M. C. name. Bus sulošta vieno ak
to drama “Salemono Sapnas”, atsitiki
mas iš Rusijos revoliucijos. Dr Geo. 
Tupper skaitys iliustruotų paskaitų apie 
Lietuvą Prasidės 7:30 vai. vakare. 
Įžanga dykai. Atsilankykite!

Cfl nauJV Lietuviškų Katalio- 
vvtUuVgŲ Siunčiam į visas dalis 
svieto. Atsiųskit už 3c. štampą, o ka- 
taliogą pasiųsim dykai. J. P. Tuinila, 
822 Washington st., Boston, Mass.

Nedelioj, 27 spalio, Pobaž- 
nytinėj salėj atsibuvo koncer
tas su teatru, parengtas šv. 

‘ Petro bažnytinio choro. Žrro-

AKIS 
apžiu - 

rime
ir prirenka- 
me Akinius

H. I. STONE 
Aklq Specijalistas

399 a Broadway, So. Boston, Mass, 
arti E Street
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LEKCIJOS APIE ATSKIRI M O
ŽENKLUS.................................... '.. 15c

MOKSLAS RANKAŽ1NYSTES 
arba kaip pažinti žmogaus ateitį 
ir praeitį pagal delno ruožus ir 
nago žydėjimų...................... 15c

MEILES KARŠTLIGE.......... ...20c
VADOVAS keliaujantiems į Ame-

kų ir iškeliaujantiems........... 15c
REVOLIUCIJOS ATBALSIAI.. 15c
GREIČIAUSIAS PAMOK 1NTO-

JAS ANGLIŠKOS KALBOS... 25c 
SOCIJALDEMOKRATŲ PAŽVAL-

GOS IR REIKALAVIMAI  10c 
NAUJAUSIOS DAINOS ir EI

LES .................................................. 20c
NAUJOS KANTIČKOS arba poli

tiškos giesmės............................... 30c
PASAULIŲ RATAS ......................25c
POKAliONTAZA Indijonų Kara-

ralaitė. Istoriška pasaka.........  15c
BALTAS RŪBAS........................ .-...15c
LIAUDIES DAINOS................... 15c
BEŽDŽIONIŲ PREZIDENTAS 10c 
JĖZAUS DRAUGIJA arba Jėzu

itai.......................................................10c

Taipgi galite gauti įvairiausiu laiš
kams popierų su gražiausiomis kviet- 
komis ir pasveikinimais. Tuzinas 
25c., šimtas -70c., tūkstantis—5 dol.

Ką-nors užsisakydami visada ad- 
resuokit taip:

“LAISVE”
242 Broadway, So. Boston, Mass.

SB

Lietuviška KRIAUCKA
Gerbiamos Lietuvaitės, pranešu jums, 

kad ikišiol gyvenau ant D st., o dabar 
persikėliau ant Broadway po No. 242|, 
ant antrų lubų. 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
242} Broadway, So. Boston, Mąss.

>.xr. ....... ' • ■ - —

Męs atliekam visokius spau
dos darbus daug gražiau,negu 
kitos spaustuves ir už pigesnę 
kainą. Spausdiname

Konstitucijas, 
Knygas, Plakatus ir 
Visokius Darbus.

Ypatingai atydą atkreipiant 
į draugijų darbus. Niekad 
nereikia duoti darbą į tokias 
spaustuvėlės, kurių darbinin
kai nemoka lietuviškos kalbos 
ir nepažįsta savo amato, nes 
ten tik sudarko darbą. Jeigu 
turit kokį spaudos darbą, tai 
siųskit jį mums šiuo adresu:

“LAISVE
242 W. Broadway
So. BOSTON, MASS.

LH’TUVIŠKAI-I.HNKIŠKAI-RUSIŠK AS

DAKTARAS
Vienatinis mus tau- 
tofi Medicinos Profe
sorius Massachusetts 
steite. Jau arti 18 
metų, kaip aš pasek
mingai gydau ir at- 
lieku operacijas. Tė- 
myk!!! Neik jieškot 
manę į aptieką ant
kampo po mano ofisu, bet lipk vienaifi 
trepais augštyn iš num. 7 Parmenter St. 
Durys mano ofiso nuteptos baltai, o vir
bui ju 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. ZISELMAN
7 Parmenter St., Boston, Mass.

Telephone RlchawnS 1067*1?.

Egiutero No. 1.
Egiutero No. 2.
Zmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis -

25c., 50c

Linimentas Vaikams 
Gyduoles nuo Kosulio 
Liepų Baisumas - 
Antylakson dėl Vaikų 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių 

,, nuo Kirmėlių dėl suaugusių 
Vanduo nuo Akių Skaudėjimo - 
Ugniatraukis - - - -
Skilvio Lašai ... -
Gyduolės užlaikymui Viduriavimo 

ir Kruvinosios - - -
“Uicure” arba gydymas

Reumatizmo - - . - I
Gyd. dėl neinalimo Pilvo - 
Milteliai apstabdymui

Galvos Skaudėjimo - 
Lašai nuo Dantų Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir (

Prakaitavimo Kojų 
Geležinis Sudrūtintoias Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaikų 
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippo - - 1
Plaukų Apsaugotojas 
Muilas Plauku Saugotojas 
Milteliai nuo Kepenų 
Valytojas Plėmų Drabužiuose - 
Rožės Balsamas ...
Kinder Balsamas
Bobriaus Lašai ...
Svelnintojas -
Kraujo Valytojas -
Nervų Ramintojas -
Egzema arba Oa ' 

pas Vaikus
Groblevskio Pleisteris

(Kaštavolo) - - -
Pamada Plaukams - - . -
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 
Gyduolės nuo Riemens 
Vengriškas Taisytojas Osų 
Inkstų Vaistas (mažesnė) 
nkstų Vaistas (didesnė) 
Akines Dulkelės - - .
Gydymas nuo uždegimo Dantų arba 

abelnai Skausmo ir Škorbuto 
Gyduolės ir Mostis nuo Parkų 

ir Niežų .... 
Gyd. ir Mostis nuo Dedervinės 
Gyduolės nuo Paslaptingos Ligos

25c. 
50c.

ir $1.00 
35c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
35c. 
25c. 
25c. 
25c.

75c.

$3.50 
50c.

10c.
10c.

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

jau nedaugiausiai jų turime.

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

Užsakymus ir pinigus siųskite šiuo adresu:

J. STROPUS
dwriy, iSo. J3o«ton, Masn.
(Pinigus galit siųst krasos ženkleliais)

Meiles Karštligė
Minlįs ir prilyginimai apie meilę. 
Kiekvienam žingeidi ir pamokinanti 
knygelė. K ft i riti tik. 2Oc.

30 XV.

j

I

I

DIDELE SANKROVA
visokių lietuviškų, p< Iskų ir rusiškų 
knygų. Reikalingi išpnrdavikai po vi
sus miestus. Reikalaujant kataliogo 
reikia prisiųsti už 2 c. pačto štampą. 
Adresas:

F. Milošauskis
25 — 2nd st., So. Boston, Mass.

TEISINGIAUSIA 4 TlrT,IT,IZ’ A 
IR GERIAUSIA A M I I H k A

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

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

$1.25 
50c. 
10c. 
35c.
26c. 
25c, 
25c. 
50c.
35c.

$2.00 
$1.00

$1.25
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Took Out i You’d better
take care of YburseL

Galvos skaudėjimas, gerkles sope, 
skaudėjimai krūtinėje, šonuose, pabrinkę 
muskulai ar kitokį slogų ženklai neineis 

i sunkų padėjimą jeigu vartosi

Dr. Richter'io
PAIN-EXPELLERI 
sulyg to, kaip yra nurodyta ant pake
lių; 25o. ir 50c. už bonką. Sergėkis 
pamėgdžiojimų ir klastavimų, žiūrėk 
tik kad butų Inkaras ir mūsų vardas 
P. AD. RICHTER & CO., Zli^Pearl St., New ¥«rk

los Uždegimas

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

$1.00
25c.

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

SO. OOSTOIN. MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

Mainantiems adresus
Kurie norite permainyti “Laisvės” 

siuntinėjimo adresų, malonėkite neat
būtinai prisiųsti savo seną adresu, L y. 
kokiu buvo laikraštis lig Šiol siunčiama 
ir naują, t. y. tų, kuriuo norite, kad bu
tų Jums laikraštis dabar siunčiamas, 
kitaip adresų permainyt negalėsime.

Administracija.

$1.25

$2.00 
$2.00

$50

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip
gi privalo užlaikyti visada mūsų puikias 
Lietuviškas gyduoles savo Storuose ant 
pardavimo, kad mūsų tautiečiai reika
laudami, galėtų pas savo štorniką nusi
pirkti ir nereikalautų išduoti pinigus 
dovanai kokiems nors apgavikams tose 
apielinkėse’. Štornikai, rašykite parei
kalaudami gyduolių, nes iŠ to geras už
darbis, ir parduokite mūsų tyras Lietu
viškas Gyduoles, kurias męs gvarantuo- 
jame. Rašykite šiuo antrašu:

ĄLB. G. GROBLEWSKI
COR. BLM • MAIN ST*.. PLYMOUTH. PA.

Bruo.lv



