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Eina du sykiu savaitėj: Utaminke ir Pėtnyčioj
Leidžia “LAISVAS BENDROVB**
PRENUMERATA METAMS:

Amerikoje........................................................... $2.00
Kanadoje ir užrubežiuose..... .......................... 8.00
Kanadoje ir užrubežiuose............................. $1.50
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e)

S

“ LAISVĖ ”
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To Foreign Countries................................... 3.00
Advertising rates on application.
All communications should be addressed to:

__
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Telefonas:
So. Boston 21013.

BOSTON, MASS., 1 SPALIO, (OCTOBER), 1912 m.
“Entered as second-class matter November 13, 1911, at post office at the Boston, Massachusetts, under the Act of March 3, 1879.’’

Telefonas:
So. Boston 21013.

II Metai

tokiais dideliais ledais, kaip
žąsies kiaušiniai. Laimė, kad
ledai palietę nedidelį plotą ir
ne visur buvę vienodo tirštu- Premija už lietuvių dainų
Audėjų protestas.
Caras bijosi lenkų.
Atakavo Amerikos le=
tyrinėjimą.
gaciją.
Caras aplankė Smolenską mo. Ypač nukentėjęs ūki
Lawrence, Mass.—Čia vėl
ninkas
Stankevičius,
kuris
Leipcige yra kunigaikščio
ir Balstogę. Iš ten jisai nu
prasidėjo didelis darbininku
Bernas, Šveicarija. Minia
netekęs
viso
vasarojaus
ir
iš
Juozo Aleksandro Jablonovstreikas. Šiuo tarpu jie strei
važiavo į Baltavėžio girias.
žmonių padarė didelę de
pavasarės
šieno.
Visa
likę
,
skio,
Naugarduko vajuvado,
kuoja jau ne už savo būvio
Dabar rengiasi važiuoti į di
monstraciją prieš namus Su
su juoda žeme, ir 1768 m. įsteigtoji draugija
pagerinimą, bet reikalauja,
džiąsias girias Skernevicu a- sumaišyta
;
vienytu Valstijų legacijos(papygar do je. Caras jau kelis pažinti esą negalima, kur ja “Societas Jablonoviana”, vo
kad ju pirmojo streiko vado
siuntinystės). Demonstran
vai Ettor ir Giovannitti būtu
syk buvo nuvykęs ten ant vu būta. Užmušta keletas kiškai “Fūrstlich Jablonowtai išreiškė savo simpatiją
žąsų.
Labai nukentėjusi skische
,
Gesellschaft”, kuri
paleisti iš kalėjimo. Pėtny
medžioklės.
Ettorui ir Giovannitti ir rei
viena
mergaitė.
Laukuose
kasmetai skelbia didokas pre
čioj išėjo ant streiko suvirš
Šiandien, kaip ir visados,
kalavo, kad jie būtu paliuoprieš caro atvykimą prasidė randą daug užmuštu kiškiu mijas už įvairius mokslo vei
12 tūkstančiu darbininku.
suoti. Policija išvaikė de
kalus. Šių metu apyskaito
Subatoj, prašant IWW. uni
jo kratos ir suėmimai. Po ir paukščiu.
monstraciją ir pekuriuos
je (Jahresbericht) draugija
jos vadovams, sugrįžo prie
licija darbuojasi išsijuosus.
Džiuma.
areštavo.
Išsiaiškino, kad
darbo apie 1000 žm. Kiti gi
Ypatingai smarkias kratas Džiuma siaučia įvairiose yra apskelbusi net 9 premi
demonstracijoj daugiausia
darbininkai atsisako klausyti
daro ten, kur gyvena darbi Astrachanės gubernijos vie- jas
dalyvavo italai, kurie užsisto
■ po 1500 markiu už kiek
ninkai.
vadovu ir reikalauja, kad
jo už savo tautiečius. Šveica
tose. Apsirgo apie 50 žmo vieną paduotąją temą. Filo
streikas būtu tęsiamas. Į
rai gi būk tai nedalyvavę.
Saužudystės Rusijos ka= nių ir beveik visi mirė. Į už logijos skyriuje randame už
Lawrence sutraukta suvirš
riumenėj.
krėstas liga vietas nuvyko duotą temą: “Santikiai lie
Baisi vėtra Japonijoj.
500 policijos ir detektyvu.
bet tamsus vals tuviu dainų su latviu, gudu
Saužudystės Rusijos kariu- gydytojai,
.
Tokio, 27 rugs. — Baisi
ir lenku dainomis” (Die BeSusirėmimas su policija.
menėj kįla su pasibaisėtinu tiečiai, užuot padėję gydyto
vėtra (typhunas) siautė pie
pakėlę prieš juos mai ziehungen der litauischen
Nedėlioj Lawrence turėjo
greitumu. Paskutiniais me- jams,
,
tinėj Japonijos dalyje. Ap
Volkslieder zu denen der
tais atėmė sau gyvybę 90 a- štą. Ypač dideliu įnirtimu
atsibūt darbininku demon
skaitoma, kad nuo tos pa
Letten, Weissrussen und Postracija. 11 vai. ryte ant
ficieriu ir 349 unteraficie- pasižymi moterįs, kurios nevietrės liko be pastogės 200.
mielaširdingai užpuolę muša len). Draugija prie šito iš
riai.
geležkelio stoties pribuvo Sveikatos ir higienos kon 000. Nuskendo daug laivu
reiškia norą, kad būtu ištir
vencija.
Taip-pat, palyginamai, la gydytojus. Vyriausybė paapie 3 tūkstančiai italu iš
ir ypatingai daug mažu žu
ta, kiek lietuviu dainos savo
bai didelis skaičius visokiu gelbai gydytojams atsiuntė
Haverhill’io, Bostono ir kitu Washingtone atsibuvo tarp- vininku vaiteliu. Didelis gar
motyvais ir forma turi pana
miestu. Visa ta minia nuo tau tiškoji konvencija sveika laivis Kic-Ko-Maru, kurį už
nelaimingu atsitikimu. Per sargybinius.
šumo į anų tautu dainas,
nai prigėrė 171 aficieris.
stoties patraukė gatvėmis. tos ir higienos reikaluose. klupo typhunas, nuskandin
Rusijos skolos.
ypač reikia pažymėti, kokios
Gaila tik, kad nesuskaity Valstybės Dūmon įnešta
Ties policijos stotimi minią Delegatu iš visu kraštu da tas. Visi žmonės, kurie bu
lietuviu dainos esančios nuo
sustabdė policistai. Pas de lyvavo 3000. Prezidentas vo ant laivo žuvo.
ta, kiek prastu kareiviu atė valstybės skolų sąmata. 1913
gudu ir lenku paimtos. Rank
mė sau gyvastį.
monstrantu vadovą Tresca, Taftas, sveikindamas kon Apskritai žmonių skaičius,
metais vienu nuošimčiu už raštį reik siusti draugijos se
kuris yra Pittsburgo italu venciją, nurodė, kad Suvie kurie žuvo, tikrai nėra žino
Rusija — tai Egipto žemė, skolas Rusijai reikėsią užmo kretoriaus prof. A. Leskieno
laikraščio redaktorium, pa nytos Valstijos paskutiniais mas, vienok apskaitoma, kad
namai vergijos.
kėti 401 milijonas rubliu. Iš adresu: Geh. Hofrat Profes
metais
daug
pasidarbavo
reikalavo permito. Kadangi
ju bus virš 1000. Kiek pada
Vienas Maskvos vokiečiu viso dabar Rusijos skolos 14 sor Dr. Leskien, Leipzig,
Tresca permito neparodė, tai sveikatos dalykuose.—
ryta šiaip jau visokiu nuosto
laikraštis rašo apie Rusiją sausio 1913 metu būsią Stephanstrasse 10. III. Rank
policija pareikalavo, kad de Rodosi, tuščias pono Tafto liu, sunku ir apskaityti. Ja
sekančius dalykus: Egipto 8,845,717,768 rub. Šiemet raščius siusti terminas iki
monstrantai
išsiskirstytu. pasigirimas.
ponijoj renkama aukos bena
nelaimės buvo baisios, betgi skola sumažėsianti 96 milijo spaliu mėn. 31 d.
Bet minia nepaklausė ir pra
Sukilimas Mexikoje.
miams sušelpti.
ir jos turėjo savo pabaigą. nais rubliu.
Šiaulių naujienos.
sidėjo peštynės. Du policis Kasžin, kaip eisis su Mexi- Nenori karės ir kovoja
Rusijos gi nelaimės yra bai Redaktoriaus suėmimas.
Dėlei buvusio Šiauliuose
tai liko peiliu sužeisti ir keli kos sukilimu, nes nei sukilė
prieš ją.
sesnės, negu karštinė. Žmo Suėmė 3 mėnesiams laik
Kagano saldainiu dirbtuvėje
gerokai apkulti. Darbinin liai neturi tiek spėkos, kad
nės nyksta kūniškai ir doriš raščio “Groza” redaktorių už
Genfo
mieste
atsibuvo
streiko buvo pradėta tardy
ku taipgi yra keletas sužeis nuversti valdžią, nei valdžia
kai.
tarptautiškoji
konvencija,
ku

'dėjimą savo laikraštin staip- mas. Dabar teismo tardy
ta. Du italai liko suareštuo neturi tiek galės, kad nuslo
Degtinė ištraukia iš darbi snio “Apgynimui teisiu mi
rioje
dalyvavo
taikos
drau

tojas visą tą bylą panaikino,
ti. Demonstrantai nešė vien pinti sukilėlius.
ninku kišeniaus 27 procentus nisterijos nuo teisiu ministe xadangi nebuvo prirodyta
gai
iš
visu
pasaulio
kraštu.
tik raudonas vėliavas. Ant Mexikieciai mano, kad Su
ną. Užtaigi vokiečiu dvar viso jo uždarbio. Valdžia gi
streikavusiųjų kaltybės prieš
iškabu buvo užrašyta: “Dvi vienytos Valstijos vėliau ar Delegatu buvo 500. Yra su poniai gali savo gyvulius iš to turi pelno $250,000,000 rijos.”
sidariusi
tam
tikra
draugija,
įstatymus.
dešimto šimtmečio civilizaci anksčiau visvien įsikiš į MeKonfiskuota.
brangiai
pardavinėt
ir
žmo

kasmetai.
Degtinė
nuodija
—Pradeda čia didžiau plėja! Dėl progreso męs turime xikos reikalus. Madera dar kurion įeina visu kraštu par nių kišenes tuštint. Rugsė
Čenstakavoj
konfiskavo
15
milijonus
žmonių,
tuo
tarpu
kartuves, giljotinas, elek sykį pažadėjo sukilėliams lamentu atstovai. Delega jo 3 dieną vakare Berline valdžios iždas turi iš to di- tūkstančiu knygeliu, kame toties lietuviu prekyba ir ju
tros kėdės, taipgi užlaikome amnistija, jog šie padėtu tai smarkiai nupeikė Italijos buvo dideli protesto mitingai džiausį pelną.
žydai kaltinami ritualiniuose įstaigos. Gera pirmosios sal
karę
su
Turkija.
Jie
taipdainiu fabrikos pradžia sura
kareivius, kad mus užmuštu, ginklą.
užmušimuose.
priešais
augštus
muitus.
Pro

Rusijoje
yra
141
šventa
pat pasakė, kad ir daugelis
do pasekėju. Nuo rugsėjo 1
kuomet męs sukįlam prieš
Už Tolstojų baudžia.
Andeliuoja gyvuoju ta= kitu valstijų yra pridėję sa testavo socijalistai-darbinin- diena, laike kuriu nevalia
d. farmaceuto Gargo įstei
Woodo ir kipitalizmo caru
kai. Reikalauta, kad valdžia dirbti. Paprastai irgi nema Rugs. 2 d. Peterburgo tei
voru.
vo
dvigrašį
prie
tos
karės.
giama čia pirmoji lietuviu
prispaudimą. Sukilkite pa
nors
nuimtu
mėsos
muitus
žesnė
kankynė.
smo rūmai nuteisė 1 metams aptiekos sankrova, kuri rū
Pittsburg, Pa., 27 rugs.— Vienok ne žodžiu mums
saulio vergai! Ne dievas,
laikinai.
Teisia 500 sukilėlių ju= tvirtovės Sutkovą už išleidi pinasi pastatyti plačiau sa
ne ponai, bet vienas už visus Prekyba merginu kūnu tarpe reikia, bet darbu.
Macocho numylėtinė nori
mą L. Tolstojaus veikalu: vo dalyku prekybą.
rininkų.
ir visi už vieną—mūsų išgel Chicagos ir New Yorko yra Kunigai nenori apleisti
Vakar
Peterburgas, 26 d. rugsė “Bažnyčia ir valstija,” “Ga
Prancūzai keleiviai.
bėjimas!” Ant kitu vėl bu pilname žydėjime.
mokyklų.
kuri
Macocho
numylėtinė,
ant
geležinkelio
stacijos
areš

lo
prisiartinimas,
”
“
atsišau

vo: “Policija ir milicija už
Madrid, Ispanija. Valdžia sėdi Petrakovo kalėjime, pa jo. Valdžia pradėjo teismą kimas į dvasinius”, “Patrio Rugpjūčio 29 d. į Vilnių
tavo
agentą,
kuris
gabeno
mušė Joną ir Oną! Vienin
atėjo 2 francūzu keleiviu;
sumanė kontroliuoti mokyk davė valdžiai prašymą, kad 500 sukilusiu matrosu, kurie tizmas ir vyriausybė.”
Chicagon
7
merginas.
dabar
sėdi
kalėjime.
Tarpe
telis teismas—tai Ettor ir
Jiedu eina aplink visą svie
las, kuriose vadovauja kuni jai pavelytu apsivesti su tulu
Mat,
kad
negalėjo
nubaus

Nabagėlis
pakliuvo.
Giovannitti turi būti liuosi!”
gai. Tuomet kunigėliai su kaliniu Zebrowskiu. Prašy jūreiviu yra ir aficieriu. A- ti Tolstojaus gyvo, tai dabar tą. Tą kelionę turi atlikti
Motelis sugriuvo.
Demonstracijoj dalyvavo
bruzdo rinkti parašus po pe me ji sakosi, kad ypatiškai reštavimai ir toliaus tebesi baudžia tuos, kurie išleidžia per 15 metu. Užtai gaus 200
apie 10,000 žmonių.
tęsia. Laikraščiams uždrau
Kansas City, Mo., 27 rugs. ticija, kuri įteikta valdžiai.
tūkstančiu franku. Pradėjo
jo raštus.
Zebrowskio
nepažįsta,
bet
iš

Streikieriai pranešė savo —Du darbininkai mirtinai
sta
rašyti
apie
revoliuciją
keliauti 1907 m. Iš Vilniaus
Kunigai sako, kad tai
Kratos ir suėmimai.
darbdaviams, kad jie strei užmušti ir aštuoni sunkiai su esanti j u tiesa kontroliuoti tolo pamačiusi taip į jį įsimy kariumenėj.
Bijosi, naba
juodu keliauja į Kauną.
lėjo, kad negalinti be jo gy gas, Mikutis.
kuos dar per 24 valandas, žeisti, kuomet griuvo naujai mokyklas.
Rygoje prasidėjo smarkus
Užmušimas.
venti
.
jeigu nebus paleisti Ettor ir pastatytas hotelis “Alameda”
mėtymas proklamacijų. Iš
Turbūt pas tą moterį “mei Pravoslavų brolių susi= tos priežasties prasidėjo kra Kaune rugpjūčio 27 d. 8|
Karė gali kilti kas va=
Giovannitti. Tas streikas
lė” neišsemiama?
rinkimas.
8000 bedarbių.
tos ir suareštavimai. Suim vai. vakare keliais šūviais iš
landa.
bus ne tik Lawrence, bet ir
keli raidžiu statėjai ir mo revolverio mirtinai buvo su
kituose Massachusetts val Vancouvere (Britiškoj Ko Wahington, 27 rugs.—Su Kiek italams lėšavo kare Rugs. 13 rusu kliube buvęs ta
kytoja.
pravoslavu broliu atstovu su
žeistas K. Kelpšas, Vilniaus
su turkais?
stijos miesteliuose. Hay- lumbijoj yra 8000 bedarbiu. vienytu Valstijų pasiuntinys
Rockhill
Rymas, 28 rugs.—Dabar sirinkimas. Atvykę apie 200 Policijos pristavas — revo= gimnazijos 8 kl. mokinys.
woodas gauna šimtus tele Jeigu kas norėtu ten važiuo Konstantinopoly
liucijonierius.
Ju tarpe buvę
Sužeistąjį nuvežė Raudonojo
gramų, kad visur darbinin ti, tepasisaugoja, Apie tai praneša Washingtonan, kad yra apskaitliuota, kad Itali delegatu.
kai yra prisirengę prie gene- praneša Wilkinoon, darbo fe karė tarpe Turkijos ir Bulga ja- per metus laiko išdėjo ant daug popu, žemiečiu virši Lodžius. Čenstakavo pri Kryžiaus ligonbutin, kame
deracijos prezidentas Britiš rijos gali kilti kas valanda. karės su turkais 65 milijonus ninku ir valstiečiu. Per su stavas Vosylius Denisovas, vargšas pasikamavęs kelias
rališko streiko.
Santikiai tokie aštrys, kad ga doleriu. Tai baisi suma. O sirinkimą buvęs svarstomas tarnaudamas policijoj, daly minutas ir pasimirė.
Ettoro=Giovannitti teis= koj Kolumbijoj.
li pasibaigti tragedija. Bul juk tuos pinigus Italijos val brolijos veikimas. P. Milo- vavo čielus tris metus parti Pasakoja, būk užmušėjęs
Kuba bankrūtija.
mas.
socijalistu revoliucijonie- buvęs koks-tai aficieris, ku
vidovas savo referate palie joj
garija
yra
sutraukus
savo
džia
nulupo
ne
nuo
ko
kito,
riu.
Jis visuomet pranešda
Salem, Mass.,. 30 rugs.— Washingtone gautos žinios,
tęs
rinkimu
klausimą
ir
kal

kariumenę
ant
Turkijos
rukaip tik nuo darbininku.
vo kur bus daromos kratos, ris tame laike vaikščiojęs su
Šiandien Ettoro Giovannitti kad Kubos valdžia visai ar
minėtojo mokinio seserimi.
bėjęs apie kovą su lenkinimu
teismas jau prasidėjo. Teis tima bankrūtui. Po išmokė bežiaus. Todėl ant Balkanų Chinų kariumenė pjauna ir katalikinimu mūsų krašto. areštavimai, kokie draugai Nežinia, kokios bus pasek- ‘
iš revoliucijonieriu yra šni
mongolus.
mo rūmai apstatyti šimtais jimui išlaidu ant brukavimo pusiausalio galima laukti
“L. Z.”
Susirinkimas pripažinęs, kad pais ir stengėsi iš visu pajie- mės.
miesto gatvių ir įtaisymo ry- smarkios suirutės.
Iš Peterburgo ateina ži reikią rūpinties panaikinti gų patarnauti revoliucijoniepolicistu ir detektyvu.
Pereitam panedėlyj atsibu nu iždas likosi beveik tuščias. Kariškas laivynas Fran= nios, kad chinu kariumenė katalikų procesijas. Be to, riams. Bet vienas iš revo Lietuvių kalba mokyklose
cijoj.
Lietuviu kalbos lekcijos vi
vo teismo bandymas. Laimė■ Už tą visą išmokėta $400.000.
elgiasi su mongolais visai buvęs išreikštas pageidavi- liucijonieriu, A. Sukeninas,
durinėse
Šiaulių mokyklose
jimas pasirodė Ettoro ir Gio• Kuboje tarpe visokiu valdi Villacoublay, Francija, 27 barbariškai. Išgriovė visus, mas išversti lietuviu kalbon tapo suareštuotas ir pradėjo
išdavinėti savo draugus, dar neišguldomos, nes senavannitti pusėj.
ninku viešpatauja nepapras- rugs.—Akyvaizdoje ministe- Mongolijos klioštorius, išmu, visas pravoslavu pamaldas.
tarp kuriu išdavė ir minėtą, sis mokytojas K. Puida, išsi
Šiąja byla yra užinteresuo-■ tas graftas. Paskui dar yra riu ir daugelio aficieriu atsi- šė visus besipriešinančius,
Ledai.
pristavą. Jis tapo suareštuo kėlė į Čeliabinską. Pakol dar
ta ne tik Amerikos visuome• tokiu valdiniku, kurie ima būna kariško laivyno paroda. durtuvais subadė nekaltas1 Netoli stoties Novo-Gruc- tas ir teis Varšavos teismo rū-• nesusirado žmogus užimti tą
nė, bet ir visas pasaulis.
algas ir nieko neveikia.
vietą.
Pašaliniu žiūrovu yra 5000. moteris ir vaikus.
ko, Švenčionių gelžkelio, lijęi mai.
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Laikraštininkų susiva=
žiavimas.
Liet.x laikraščiu susivažia
vimas įvyko pėtnyčioj nuo 11
vai. išryto, Bismark Hotelyj;
dalyvauja šios ypatos: “Lie
tuvos”—Olšewskis, Hertmanavičia, Balutis ir Šernas;
“Kataliko”—J. Tananevičia,
Brandukas ir Viskoška; “Da
gio”—Brandukas; “Vienybės
Lietuvninku”—Sirvydas; “L.
Minties”—Dr. J. Šliupas; ko
respondentai nuo “Tėvynės”
—Jurgelionis ir nuo “Kovos”
—A. Kvedaras ir be to šiaip
keletas ypatų. Pirmininku
susi v. tapo išrinktas J. Tana
nevičia, sekret. I—Viskoška
ir II sekr.—Jurgelionis. Prie
atidarymo dalyvavo vos 13
ypatų, bet paskiaus atvyko
keletas svečiu.
Kitam “Laisvės” numeryj
apie susivažiavimą bus apra
šyta plačiau.

UZSIENYJ

Parodoje yra 72 orlaiviai
įvairiu sistemy, kurie sudaro
gana didelę armadą.
Plaukiamoji mašina.
Išradėjas, gyvenantis neto
li Paryžiaus, padarė labai
prastą plaukiamą mašiną.
Jinai susideda iš dvieju pail
gu vandeniniu paduškaičiu,
kurios yra pritaisytos prie 6
pėdu ilgio jiešmo. Ant už
pakalinio jiešmo galo pritai
syta pora sparnu, kaip aero
planui arba laivui. Minant
du pėdeliu, vieną paskui ki
tą, jiešmo sparnai sukasi ir
varo plaukėją į priekį. Plau
kėjas teturi užsigulti ant jieš
mo, vairuoja rankom ar ko
jom, Mašina yra labai pa
togi, nes ją galima lengvai
suardyti ir neštis sykiu su
savim. Tai yra, teisingiau
tariant, ne mašina, bet plau
kiamas prietaisas.
Orlaiviai irdžiova.
Žymus mokslo vyras dak
taras Flemming praneša Bėr
imo skraiduoliu draugijoj,
kad pakanka 15 minučių augšto skridimo, idant nuo sau
lės spinduliu veikimo džio
vininkas pasveiktu. Jei šitai
tikrai taip būtu, tuomet džio
va būtu mažiausia liga, dėlei
kurios ligoniai neturėtu sau
laužyt galvos.
Prieš arklieną ir šunieną.
. Vokietija apdeda atveža
mą iš svetur mėsą augštais
muitais.
Žmonės privalo
maitinties vokiečiu dvarpo
niu gyvuliais ir už perkamą
mėsą brangiai mokėt. Dau
gybė biednu žmonių nei neį
stengia maitintis mėsa. Dau-
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SPAUDOSBALSAI
Socijalistai ir bepartyviš=
kos draugijos.
“Kovoje” tilpo drg. V.
Paukščio straipsnis, kuriame
socijalistams griežtai užgina
ma dalyvauti bepartyviškose
draugijose. Ten pasakyta:
“Reikia atminti, kad tarptautiškame socijalistŲ programe pasakyta, jog
nepripažinti jokiy kitų organizacijų, iš
skiriant socijalistišky”.

Teisybė, bet čia kalbama
apie politiškas partijas. Na,
o kas daryti su bepartyviškomis unijomis, kooperacijox mis, pašelpinėmis draugijo
mis? Socijalizmo tarptautiška praktika nurodo, kad to
kiose draugijose socijalistai
turi kuoveikliausiai dalyvau
ti, kad skleisti ten savo idė
jas. Jeigu S. L. A. būtu iš- ties kultūriškai pirmeiviška
organizacija, paremta pašelpos pamatais, jeigu tenai ne
būty netikusiu vadovy, tuo
met prieš Susivienyjimą soci
jalistai nieko neturėtu.
Teisybę turi “Kel.”, saky
damas, kad iš daugelio pašelpiniy draugijų lietuviai so
cijalistai padarė pirmeivystės lizdus, kad lengviau atsispyrus prieš kuniginius.
Kaslink unijy, tai tarptautiška socijalisty konvencija
Štuttgarte nutarė, kad ten,
kur yra kelios unijos (Ameri
ka, Francija, Rusija), socija
listai turi elgties bepartyviškai ir unijy neskaidyti, bet
išlengvo skleisti savo nuo
mones, kad su laiku tas uni
jas paimti į savo rankas.

Dar apie prakalbas ir biz=
nieriavimą.
Kadangi klausimas apie
prakalbas, kalbėtojus, bizhieriavimą knygomis, kalbė
toju trustą ir 1.1, vis dau
giau pradeda rūpėti, kadan
gi dėlei ty dalyky eina gin
čai “Kovoje”, “Laisvėje” ir
“Keleivy”, tad “Laisvėje”
neužilgo tilps platus apie
tuos visus reikalus straipsnis.
“Keleivis” (N39) labai ne
mandagiai atsiliepia apie
“Laisvės” pastebėjimą dėlei
Montello kuopos nutarimo
neleisti kalbėtojams pardavi
nėti knygy. Šiaip ar taip
kalbant, “Keleivis” nori da
lyką supainioti, kuomet “Lai
svė” švelniai ir taktiškai no
rėjo ji išrišti.
Montello kuopos nutarimas
tuomi yra geras, kad jie p a tįs j savo rankas nori
paimti knygy platini
mą. Su laiku tas būtinai tu
rės įvykti visur. Iš to, ro
dos, reikėjo tik pasidžiaugti,
nes žmonės nori remties ant
savo spėky. “Laisvė” iš. to
pasidžiaugė, bet sykiu ir nu
rodė montelliečiams, kad jie
peršiurkščiai atsiliepė apie
kalbėtojus, nurodė, kad gali
ma platinti gera beletris
tika ir šiaip jau naudingos
knygelės. Tokia tai buvo
“Laisvės” pažiūra. “Laisvė”
taip-pat pridūrė, kad koleik
panašios tvarkos nėra kitur,
kalbėtojai atlieka naudingą
darbą, pardavinėdami kny
gas. Todėl tarpe kuopy ir
kalbėtojy turėty būti gražus
sutarimas.
Visai kitaip padarė “Ke
leivis”. Jam, tarytum, pasi
darė baisus šitas nutarimas.
Jisai nepamatė nutarime
sveiko grūdo, o vien tik jį
kritikavo, primindamas ir
sapnininkus, ir biblijas, ir vi
sapusišką išsilavinimą. Mieli
draugai, visai ne apie visa
pusišką išsilavinimą męs čia
rokuojamės. Absoliutiškas
teisybes galima padėti į baksą. (Žinoma, neužmirštant,
tarp kitko, mokslo, tai yra
socijalizmo mokslo!!) Męs ro
kuojamės dėl to sveiko grū
do, kad kuopos pačios turi

platinti literatūrą visupirma
Sąjungos, papildant ją kito
mis naudingomis knygomis.
Jūs gi to nenorite matyti ir
kalbate apie sapnininkus,
biblijas, kalbėtojus, kuriems
pavydi keliy doleriy pelno ir
ir 1.1. Dalykas, kaip mato
te, visai ne tame.
Pagaliaus reikia išreikšti
didelį nusistebėjimą, kad
“Keleivis” leidžia ant savo
špalty šūkauti: “kvieskite
kalbėtojus, kurie moka platint knygas!” “Laisvės” rašėjas bijosi, kad jo niekas ne
pakvies!” Juk tai baraboniška reklama, kurią malevoja
ant tvory.
Dalykas visai ne “Laisvėj”
pakeltas, bet “Kovoj”. Apie
jį pirmiausia atsiliepė ne
“Laisvė”, bet “Kel.”. “Lai
svė” gi atsiliepė švelniai ir
taktiškai, norėdama tiktai
išaiškinti dalyką.
“Keleivio” gi taktika kve
pia reklama ir net ypatiškumu!

kavoti savo jaunimui, kad ji
šiandien yra tokia šviesi,
taip aukštai pakilusi.
Na, o dabar pažiūrėkime,
kas girdėti po mūšy padan
gę? Tiesa, dalis mūšy jau
nimo veikliai dalyvauja drau
gijose, ruošia prakalbas, tai
so vakarus. Bet kokia dau
gybė dar tokio jaunimo, ku
ris mums gėdą daro?
Kaip atvažiuoja tūlas vai
kinas iš Lietuvos, kaip jį pir
mu sykiu pasveikina bačku
te, tokiu jis ir pasilieka ant
viso amželio.
Štai mūšy klerikalai suma
nė sutverti savo jaunimo
draugiją. Jie mokins jauni
mą, kaip apginti tronus, bei
altorius, kaip bučiuoti į ran
ką kapitalui ir drebėti prieš
jo majestotą.
Todėl įtempkime visas sa
vo jiegas, kad bent šį rudenį
ir ateinančią žiemą ištrauk
tume mūšy jaunimą iš neži
nios ir purvyno ir girtuoklybės žabangy.
Brooklyn© Dėdė.

Jaunimas—musų viltis.
Kova su moterimis.
Po keno puse bus jauni
mas, to bus ir ateitis, tas
gaus ir viršy. Šita teisybė
tokia neužginama, kad jos
nereikia prirodinėti. Jauni
mą reikia išmažens pripratin
ti prie visuomeniškumo, drau
giškumo, pasišventimo, išau
ginti jį sveiku kūniškai ir
dvasiškai.
Dabartinė valdžia labai
gerai supranta, kad jaunimo
auklėjimą ji turi laikyti savo
rankose.
Dabartinėse mo
kyklose vaikus netik mokina
gėry moksly, bet sykiu ir
stengiasi juos užnuodyti. To
dėl dabartinės valdžios viso
se šalyse laiko savo geležinė
se rankose mokinius ir mo
kytojus, Kaip tik Francūzijos mokytojai sutvėrė savo
federaciją, tuojaus valdžia
ją išardė. O juk Francijoj
republika ir net dar pirmei
viška. Amerikos mokyklos
pasidarė vieta, kurios turi
būti kogreičiausia reformuo
tos. Ką jau kalbėti apie Vo
kietiją ir Rusiją. Rusijoj ir
Anglijoj sudarė mažas vaiky
kariumenes, kurios išmažens
mokinasi vartoti ginklus
prieš darbininkus.
Todėl susipratę darbinin
kai nutarė paveržti jaunimą
iš valdžios globos. Su tiesa!
Paskutiniais metais veik vi
suose kraštuose prasidėjo
smarkus bruzdėjimas tarpe
jaunimo. Belgijos jaunimas
turi savo jaunąją, socijalistišką gvardiją, savo draugi
jas, savo laikraščius, savo
susiėjimo vietas.
Vokietijoj yra jau 574 jau
nuomenės rateliai. Jaunimo
laikraštis turi 80,000 prenumeratoriy. Tai jau visai ne
juokai. Jaunimas renkasi į
savo draugijos butą, jei savo
neturi, tai pasiprašo arba
nusisamdo kur tinkamą rū
mą. Tenais tariasi, svarsto
reikalus, tenais sudėti dar
bininkiški laikraščiai, tenais
yra savo biblioteka.
Šventadieniais taiso viso
kius žaislus, rengia ekskursi
jas. Panašiy ekskursijy pe
reitais metais surengta 4830.
Tose ekskursijose dalyvavo
tiek jaunimo, kiek būty pusė
Amerikos lietuviy.
Matydami augant organi
zaciją laisvos jaunuomenės,
kunigai per savo šių mėty
seimą taip-pat nutarė tver
ti draugijas.
Kaslink kity krašty, tai
reikia pasakyti, kad jauni
mas labai daug pasidarbavo
Finliandijoj. Jisai daugiau
sia išplatino knygy, laikraščiy, priukvatino žmones prie
draugijy ir politikos. Išdalies Finliandija gali pasidė-

Kadaisia visas turtas perei
davo ne tėvy vaikams, bet
motiny. Tais laikais mote
ry palaikes likdavo arba jy
vaikams arba artimiausiems
giminėms; prie to giminystė
skaitėsi vien moterišku keliu.
Vyriškiui gi numirus jo pa
laikai pereidavo jo sesery
vaikams arba giminėms, bet
irgi tik iš motiniškos pusės.
Vienok, su vyriškiy užviešpatavimu, viskas kitaip virto.
Motery teisės vis labiau buvo
varžomos. Kova vyriškiy su
moterimis ilgai tęsėsi. Lie
tuvos moterįs dar ir XVI
šimtmetyj nebuvo nusileidę.
Bent toji kova vyriškiy su
moterimis atsispindi Lietu
vos statute, išleistame 1529
metais. Tame statute ran
dasi tam tikri straipsniai
prieš našles ir merginas.
Mat, kaip našlės, taip ir mer
ginos dar vis nenorėjo pasi
duoti vyriškiy jungui ir jos
po senovei rūpinosi naudotis
savo teisėmis palaiky klausi
me. Našlės, jy vyrams nu
mirus, rūpinosi pasilikti sa
vo vyry dvaruose ir dvare
liuose, kuriuos, iš kitos pu
sės, rūpinosi nuo jy išplėšti
mirusiy vyry giminaičiai.
Panašiai ir mergina tankiai
ištekėdavo ne už to, kurį pa
ti sau pasiskirdavo. Tėvui
paprastai ne tiek rūpėjo duk
ters vyras, kaip to vyro že
mė. Per tai, Lietuvos sta
tutas 1529 mėty, vyriškiy iš
leistas, suvaržė našliy ir merginy laisvę. Visa statutes
tendencija — ant kiek galima
labiau suvaržyti motery tei
ses kaslink žemės, — teises,
kurios buvo taip neparankios
ty laiky vyrams. Tokiu bū
du, statutes tendencijoj at
sispindėjo vyry kova su mo
tery
teisėmis.
Tai-gi,
lietuvės moterįs — gerbkite
tuos didvyrius, ką varžė jūsy
teises, ką iš motery dirbda
vo vien tarnaites ir mašiną
vaikus gimdyti!
Gerbkite
juos!...
Z. A.

Vaikai miršta džiova.
Vaikai miršta džiova dau
giausia tuose atsitikimuose,
kuomet esti valginami karviypieny. Iš 80,000 kūdikiy, mirštančiy kasmet Francijoje, amžiuje nuo 1 dienos
iki 1 mėty, beveik pusė mir
šta nuo džiovos, kurią įgau
na nuo džiovingy karviy pie
no, nes pasirodė, kad Fran
cijoj randasi 1,200 tūkstančiy karviy, užkrėsty džiovos
liga. Todėl, norint žmonėms
ypatingai apsaugoti vaikus
nuo džiovos, reikia juos gerai
maitinti.

Vidurių higiena.

ŠLAMŠTŲ PILYPAS.
(Aukauju atminimui 28 rugpjūčio 1912 m.)

Mūšy dienose maistinis
traktas gauna prastesnę prie
žiūrą, negu kada bent istori
joj. Maisto męs turim dau
ginus, kaip visados, bet ne
turim laiko atskirti gerą nuo
blogo ir to pačio neturim lai
ko tinkamai suvalgyti. Kas
neatsimena, kaip Lietuvoj
ūkininko šeimynoj praleidžia
ma piety laikas? Yra tai
smagiausia valanda. Žmo
nės pasilsi, pasikalba, pajuo
kauja, gerai sukramto kiek
vieną kąsnį, ir nedyvai, kad
maistas, norint ir prastas, ei
na į kūną. Čionai, Ameri
koj, žmogus darbininkas ne
turi laiko tinkamai suvalgyti
savo maistą. Jis jį grūste
sugrūda, nesukramtęs kaip
reikia. Pasekmės tokios, kad
užduodama skilviui extra
darbas. Jis turi sumalti, ištarpįti tuos šmotus. Iki lai
kui jis atlieka savo darbą
pasekmingai, o paskui pail
sta ir pakelia protestą, kuris
išsireiškia daugybe visokiy
nesmagumy. Skilvyje yra
rūgštis, vadinama hydrochloriška. Jos užduotis yra
ištarpinti maistą. Ta rūgš
tis nuo tolydinio skilvio erzi
nimo tankiai pasidaugina,
pradeda graužti, deginti po
krutinę. Žmogus pasidaro
melancholišku, pradeda pats
savęs neapkęsti. Ta rūgštis
nekartą pragraužia duobę
skilvyje arba mažoje žarno
je, iš ko pasidaro votis. Jį
yra pavojinga tuomi, kad
pragraužia kraujo sudyną ir
žmogus numiršta nuo kraujo
nubėgimo. Ir be to, kada
pragraužia perdėm, padėji
mas pasidaro labai pavojin
gas. Pagelbos galima tikė
tis tiktai nuo greitos opera
cijos.
Daug ty nesmagumy būty
galima išvengti, jeigu męs
negyventume taip nerviškai,
turėtume laiko pavalgymui
ir išmoktume geriaus kram
tyti. Juk jau ir dantįs mūs
padermės yra ištrupėję nuo
stokos kramtymo.
Kitas dalykas, ką kenkia
skilviui, yra stoka tyro mai
sto. Iš maisto yra daroma
biznis. Kuo geriaus nusise
ka jį suklastuoti, tuo daugiaus pinigo.
Rezultatas
toks, kad męs sunaudojame
visokius puvėsius, kokius tik
mums pakiša, ypač kada rei
kia skaitytis su savo delmonu.
Taipgi šviežias maistas pa
siekia mus iš šalty sandėliy,
kur jis guli pusę mėty ir net
metus. Toks maistas nega
li būti labai skanus, o kar
tais net ir pavojingas. Ja
me atsiranda nuodai, vadi
nami pramaine, nuo kuriy ir
kojos sunku pakratyti.
Na, o ant galo alkoholis
prisideda prie visy kity nelabysčiy. Daugelis mano, jog
labai yra sveika išsigerti
stiklelį degtinės išryto. Yra
tai prasčiausias gėrymas,
daugiausiai kenkiantis, ypač
jeigu geriama kasdieną. Po
keleto mėty toks žmogus su
gadina savo skilvį. Nuo to
lydinio erzinimo gleiminė
plėvė išnyksta, priauga mėsy ir skilvys nustoja atlikęs
savo funkcijas. Negana to.
Jaknose priauga tokiy pat
mėsy, kurios susitraukia ir
uždaro kraujo sudynus. Tei
sybė, tie visi rezultatai ir-gi
tankiausiai paeina ne nuo
degtinės, bet nuo gėrymo,
parduodamo po vardu degti
nės.
Dr. F. Matulaitis.
Pasaulyj, kuriame męs gy
vename, tokia tvarka, kad
tūkstantis žmoniy, dirbdami
išvien, daug daugiau gali nu
veikti, negu tas pats tūkstan
tis dirbdamas skyrium. Bet
tas da ne reiškia, kad devy
ni šimtai devynios dešimtis
devyni pasidaryty vergais
vieno.

Pilypui gyvenimas ėjo lyg ant mieliy. Laukas išdirbtas išdavė gerus vai
sius; stuba ant abiejy galy, kluonas augštas, naujas, galvijai įsišėrę, riebys. Žo
džiu sakant, visokiy gėrybiy bei maloniy
dievo pilnas. Kaimynai guodojo; laimei
ar nelaimei atėjus, visuomet patarimo
klausė. Nors tas dykai neapsiėjo; už ge
rą patarimą reikėjo primest kokia dienelė,
kita, bet tai vis niekai; priežodis sako:
“su rodą du keliu”.
Kaimynams, kaip ten nebuvo—dėl tos
dienos nepragaiši,—bet užtai Pilypui išėjo
riestai,—ne ant gero.
Metai po mėty, patarimus duodamas,
aptingo, o gal gėdijos dirbti; tankiai šau
kė talkas; kaimynams tas pradėjo nepa
tikti. Patsai Pilypas nupuikėjo, pasidarė
godus. Pamatys pas kaimyną ką geres
nio, tas ir jam norisi įsitaisyti, kad ir kasžin kiek atsieity.
Prie mažesnės nelaimės turėjo dar
vieną, labai didelę; nėra mažiausios abe
jonės, kad šioji nelaimė jį labiausia pri
slėgė. Jisai mylėjo važinėti po aplinki
nius kaimus, mokinti, kaip reikia šeimi
ninkauti, kokie “parėtkai” užlaikyti, ko
kie atmesti.
Ne visiems jo pamokslai patiko, ypač
kampininkams ir samdininkams. Ant ker
što nustojo ėję “rodos” klausti, kas atsi
liepė ant Pilypo.
Kartą, su savo “misijomis” važiuoda
mas pro Vieversiy kaimą, pamatė ant
Bambliy Mackės kluono garniy lizdą; taip
ir dingtelėjo širdin. Arklį sulaikė, prabi
lo:—“Na, kad jau ant Mackės supuvusio
laužo suvijo garniai lizdą, suvys ir ant ma
no naujo, augšto. Kad ir kažinkas!”
Užkėlė ant kluono kraigo beveik nau
jas akėčias. Ant akėčiy sukrovė pusveži
mį žagary, šiaudy, padarė gūžta; rodos,
garniui nereikės nieko, tik atskris ir dės
kiaušinius. Veltui, garniai kaip braidžio
jo, taip braidžioja po balą, neskrenda į akė
čias. Pilypas paprašė vaikėzy, kad tie
vaikinty, bauginty garnius, gal nors tokiu
būdu kuris užtūps. Iš balos išvytas užtu
pia, apsidairo ir vėl skrenda, ant žagary
nei nežiūri.
Kartą Pilypui teko eiti pro Naujausky kaimą; ten jis, susidūręs Šymkį Barz
dylą, pradėjo bėdavot apie neatsiektą
laimę.
—Ir ko aš nedariau—viską,—neveja
lizdo ir gana.
—Hum, — atsakė Barzdyla. — O su
kuom akėčias kėliai ant kluono?
—Akėčios netokios sunkios, kad ke
liuose reikėty kelti. Užkėliau vienas len
gvai.
—Ha-ha-ha, vienas kėlei! Dar to
nežinojai, kad reikia kelti su moterim ir
tai dar su savo pačia, o kitaip garniai ne
veja lizdo.
Pilypas paklausė rodos ir, numetęs
pirmiau užkeltas akėčias, su boba užkėlė
kitas. Nors boba (jo pati) bijojo, nemo
kėdama kopinėt augštai, vienok šiaip-taip
užkėlė.
Suvijo garniai lizdą. Iškarto Pilypas
negalėjo atsigėrėti, nei valgyt nenorėjo iš
džiaugsmo. Ko toliau, ėmė nuobodumas,
ant galo visai nusibridino, neapkentė.
Kurgi, šaky primėto, priteršia ant kluo
nienos, nei žolė nenori augti.
Kaimynai, kas tik nereikalingo, meta
ant Pilypo kluonienos: kerėplą, kerpį ar
ką kitą užmeta ir vis kaltė būna garniams,
kad jie prineša.
—A, kokis būčiau laimingas, kad ne
šitas garniy lizdas,—dūsavo Pilypas.
—Kaimynai, gelbėkit!—girdėjosi mo
teriškas balsas.
Subėgę žiūri: Pilypas kopėčioms su
šakėmis rankoje kopia griauti garniy liz
do; jo moteris, nutvėrusi už skverno, ne
leidžia.
—Pilypai, gal iš proto išlindai, juk ži
nai, kad garnys nedovanos, padegs,—visi
sudegsime. Lipk žemėn, kitaip, tai pe
čius tau kuolais uždegsime.
Nuo to laiko Pilypas liko nelaimin
giausiu. Bet tokiy yra nemaža.
J. Reda.

“Birute” prašo paramos.
Tilžėje jau nuo 1909m. eina laikraštis
“Birute”. Šiaip ar taip kalbant, “Biru
tė” tuo tarpu geriausias Prūsy lietuviy
laikraštis. Po įtekme “Birutės” prasidė
jo šiais metais po visą^ Prūsy Lietuvą stei
gimas naujy draugijy?
Faktas yra, kad Prūsy Lietuva šian
dien slopinama. Prieš kiekvieną slopini
mą protestuojame.
“Birutė” .prašo iš amerikiečiy prenu
meratos. Kas prijaučia laikraščiui, nuro
dome adresą: J. Vanagaitis, Tilsit, Was
ser Str. 7—8, Germany.

PASKUTINIS NORAS.
‘ (Iš vokiško pagal F. Mauthner).

Kriaučius Nacijus gulėjo ant mirtai
patalo ir baigė savo gyvenimo valam
Kambaryje buvo tamsu ir liūdna. Jisnįj
turėjo daugiau nei skatiko dėl pasisanM
mo prižiūrėtojos ar daktaro. Valgyti jis J
negalėjo visai. Ant kvietkuoto uždangą^
lo lovos gulėjo kelios dolerinės. Šalę 1|
vos ant vienui vienos sėdynės sėdėjo ku.
nigas, rundinai nusipenėjęs ir geroką pilvą įsiauginęs. Ties kojomis stovėjo išba
lęs ir nuvargęs panaktinis su būbneliuraij
koje.
. * 4
—Nacijau,—sako kunigas,—artinasi
tavo gyvenimo paskutinė valanda. Duodu
tau gera rodą, dovanok man tas dolerines,;
o aš užtai atlaikysiu mišias ir tu nueisi įj
dangaus karalystę; nereikės amžinai deg-3
ti peklos dervoje.
—Aš nenorėčiau prieštarauti augšciau |į
šiam,—murmėjo panaktinis, — ale žinai, į
kriaučiau, kas tau reikalinga? Tau rei-1
kalinga muzika laike tavo laidotuvių iri
da smarki, kariška muzika. Muziką gau- ;
na tik prigulinti prie kareiviškos draugi- į
jos, o tu nepriguli ir negausi jokios muzi-fr
kos. Pamislyk sau, jeigu tu duotum tas&
dolerines, tai aš tave dar dabar įrašyčiau f
ir muzika būty. Palaidoty, kaip kiekvie-i
ną dorą žmogy. Prikalbinėti nenoriu prie|‘
nieko, bet tik patarimą duodu.
jS Nacijus pradėjo mislyti.
Kunigas kalbėjo poterius, o panakti?|
nis pradėjo tyliai būbnyti liūdną maršą.
Nacijus klausėsi tai poteriy, tai muzikos.
Kada panaktinis nustojo barabanijęs, Nacijus pagriebė tas dolerines ir padavė pa
naktiniui, tardamas: “te ir įrašyk mane,|
aš noriu, kad muzika griežty.” Panaktinis bėgo kuogreičiausia įrašyti, o kunigas j
sėdėjo ir liūdnai lingavo galva.
—Pamislyk, Nacijau, tu darai mani
skriaudą. Tu pražūsi amžinai pekloje.
Nacijus skaudžiai atsiduso ir prabilo:
—Augščiausias... aš turiu dar ką..M
po pagalve... greit ateis laikas... poryt|
yra traukimas lioterijos... aš norėjau dar
kartą matyti... Augščiausias... paimk tu j
tuos laimėjimo tikietus... dėl savęs... |
Kunigas greitai griebė po pagalve ir
ištraukė tris mėlynus .popiergalius, atsar-i
giai žvelgdamas į numerius, kurie jam, Į
rodosi, labai patiko.
—Tas yra gerai, Nacijau, bet neuž- %
tikrinta. Dešimts doleriniy yra įmokėta. |
Laimikis bus. Hm! Hm! Aš norėčiau f
tau ką pasakyti. Jeigu aš laimėsiu, tai |
ir tu laimėsi supranti? O jeigu ne... tai |
spirgėsi pekloj.
Nacijus suspaudė rankas prie kruti-1
nes ir meldė Augščiausiojo, kad kunigas i
laimėty ir jam nereikėtų spirgėti dervoj, i
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Jau ne kartą...
Jau ne kartą, saulyte šviesioji,
Mus vargšus liūdnume raminai.
O kodėlgi liaudis pavergtoji
Ašarodoma vargsta čionai?

vis

Juk ne vieno žmogaus ašarėles
Nuo veidelio uoliai džiovinai,
Ir užmirštas žmoniy bakūžėles
Spindulėliais šiltais aplankei.
Jau ne kartą žemelė šaltoji
Nudažyta krauju raudonai.
O drąsuoliy minia nekaltoji
GuF atšalus žemelėj giliai.

ir

,

■
••
Juk kas metą pradžioj vasarėlės
Tu žemelę žaliai aprėdai.
Bet kodėlgi liaudies našlaitėlės
Ašarėlės vis teka liūdnai?
Senas Vincas, v

Bile tik nieks nemato.
(Aukauju politikams).

Gerkit, vyrai, vis po pilną .
Taurę, kol tuščia neliks!
Lupkit vargšo švelnią vilną,
Jūs nelupsi t—nulups kits.
Pliekit straipsnius kuoilgiausius,
Kad jūs esate blaivi,
O nematant, tverki t kaušius, |
Traukit, kol būsit girti.
Keiskit kailius vis kas dieną,
W
Koks tik tuomi tarpu tiks,
Bile mužik’s jums nors vieną
Dolerinę čia paliks!
Meskit purvus kuojuodžiausius
Ant ty, kas nėra dori.
Dirbkit darbus kuobjauriausius,
O vis būkit nekalti.
Sėnas Vincas.

LAISVE

Ė

Iš “BOSTON AMERICAN“

Darbininko vaikas, ranka smakrą parėmęs, graudžiai žiuri priešais save. Kelią į laimę ir šviesą
jam pastojo vilkas, Tasai vilkas yra nekas kitas, kaip vargas, neturtas, biednumas. Gyvenimas,

skurdas ir žiaurumas tykoja tą vaiką praryti, jeigu tasai norės žengti pirmyn. Iš kitos pusės turčių
vaikai. Jie sau ramiai žaidžia, jiems atviras kelias į laimę, nors jie būtu daug kvailesni ir niekesni.

Amerikos laikraščiai ir Kuomet Z. Aleksa užklau lietuviais neužsideda. Josios Bet man tuoj gali pasaky šį dalyką. Geistina, kad ir dar taip išvilioja visokie suk mos aukos vedimui bylos Etsia apie tai Vilniaus cenzūros roglinėja gatvėmis su viso ti: “lauk šian, o kasgi tveria jaunieji atsilieptu.
čiai.
toro ir Giovannitti. Surink
Rusijos cenzūra.
komiteto, tk jam valdiškai kiais lenkučiais, graikais, sla- kuopeles, ratelius, rengia
Ona Adomaitienė.
Atėjus vakarui, darže ap- ta $26.70. Visiems aukavuKeista, bet taip yra, kad
iki vasaros 1909 metu rusiš
ka cenzūra praleisdavo visus
Amerikos laikraščius. Tais
metais, kaip žinoma, buvo
labai daug suėmimu Suvalkų
ir Kauno gub. Žandarai dar
bavosi išsijuosę. Vienur-kitur rado “Kovą” ir kitus laik
raščius. Tuomet reikėjo rasti
kaltė ir padirbti pranešimas,
būk kaikurie laikraščiai už
drausti.
Laike Zigmanto Aleksos
bylos 1911 m. rugsėjo mėn.
štai kas išsiaiškina: Rusijon
gabenti yra uždrausta šie
laikraščiai: “Kova”, “Kelei
vis”, “Rankpelnis”, “Vieny
bė Liet.”, “Dilgėlės”, rodosi,
“Širšės”. Varšuvos palata
(teismo rūmai) pripažįsta
tuos laikraščius draudžiamais
ir nuteisia daug žmonių.
Bet čia pasirodo, kad žan
darai ir sliedovateliai tyčia
padirbo dokumentus, kad tik
nuteisti daugiaus žmonių.
Pati gi cenzūra taip susipai
niojo, kad ji vargiai beišlįs
iš kilpų, į kurias pati įlindo.
Bet kadangi cenzūros prane
šimai kitokį, negu žandaru
dokumentai ant teismo, tai
parodo, kad žandarai su
tardytojais padirbo-su
fabrikavo cenzūros praneši
mus.
Paklausykite dabar, kokie
yra cenzūros pranešimai. Ant
Z. Aleksos bylos užklausimo
Vilniaus cenzūros komitetas
praneša, kad “Žarija” nebu
vo draudžiama. Tuo tarpu
ant teismo žandarai rodė sa
vo padirbtą dokumentą, kad
“Žarija” nelegališka. Tai,
mat, kas darosi Rusijos teis
muose.
13 birželio 1912 m. Varšu
vos cenzūros komitetas pra
neša Aleksai: “Dilgėlės” ir
“Rankpelnis” niekados nebu
vo uždrausti. “Lietuva” gi
likosi uždrausta tik 1912 me
tais. Bet “Keleivis” ir “V.
Liet.” uždrausti nuo 1895 m.
—1908 m.

vokais”.
Taip skundžiasi prakalbas?”Taip, tai taip, bet
tįla judėjimas. Tuomet su ištariama širdingai ačiū. Pub
daugelis mūsų laikraščiu ko juk palyginamai maža vaiki
junda miestas.
Viduryje lika buvo mandagi ir užsilai
nu dalelė tame dalyvauja, Korespondencijos skvero ties Court House per kė ramiai. Klausėsi iki pat
respondentu .
Kasgi čia kaltas, vaikinai labai maža. Pagaliaus reikia
statomos įvairios komedijos, pabaigai ir matomai likosi
Gilbertville, Mass.
ar merginos?
ir tai atminti, kad vaikinu
kuriu visi gali žiūrėti.
užganėdinta iš prakalbu.
Merginos gi iš savo pusės visur yra daug daugiau, ne Rugsėjo 12 d. čia likos nu Kasdien iš visu pusiu trau Taipgi užrašyta keletas “ly
teisinasi: “mūsų lietuvukai gu merginu.
teistas J. G. 25 metu vy kiniai suvežioja ir išvežioja svės” ir “Kel.” prenumera
perdaug nemandagus, nemo Dabar męs turime sutikti, rukas už tai, kad jis iš kito publiką. Aplinkiniai biznie torių ir išparduota literatū
ka apsieiti. Jie mus nori pa kad nuversti visą kaltę ant kišeniaus išėmė $80 S. Barre, riai daro gerą pelną ir saujo ros už keletą doleriu.
žeminti ir neduoda mums merginu negalima. Reikia, Mass. Sakoma, kad J. G. ne mis pinigus semia.
Aidas.
laisvės”.
kad ir patįs vaikinai prisipa pirmą sykį tokius darbelius Darbininkai turi iš tos
priežasties daug nuostuoliu,
Dabar ir supraskie, kas gi žintu prie kaltės. Bet dar to atlieka.
čia būtu kaltas? Dar treti negalima užmiršti, kad vai Kada J. G. stojo prieš teis nes sustoja daugelis šapu. Juokų kąsneliai.
priduria, kad merginos tik kinams visados yra didesnė mą už minėtus pinigus, likos Per tą laiką viskas pabrang
Kuom kas gyvena?
tuomet doros ir geros, jeigu proga įgyti mokslo ir šviesos, nuteistas čieliems metams į sta, o ypač valgomi daiktai.
jos klausosi bažnyčių prisa prasilavinti. Kas varžo mer kalėjimą už savo darbelius. Miestas pasidaro nešvarus,
Katalikai gyvena dvasia
pilnas
visokiu
valkatų.
Pros

kymu. Išeina, kad vaikinas giną, tankiai visai nevaržo Neturtingas tėvas verkė sū
šventa. Tautiečiai — patriir be bažnyčios gali apsieiti ir vaikiną, todėl jam ir leng naus ir tu $100 kaucijos, ku titučių pasidaugina bent tris jotizmu; socijalistai — socilikti doru, bet jau mergina viau viskas atskirti. Vaiki riuos teismas padalino savo kartus. Kapitalistai iš tu jalizmu. “Vienybė Liet.”—
jomarku turi gerus laikus, o buvusiu socijalistu zurzėjiniekados negali.
nui daug lengviau nueiti su- lėšoms.
Dabar pabandysim išrišti tą sirinkiman, įstoti draugijon,
Darbai gerai eina. Darbi vargšai tik skurdą.
mais; “Lietuva” — dvasia
neatmezgamą mazgą. Reikia susieiti ' su apšviestesniais ninku įvalias. Merginu už Darbai anglių kasyklose ir šventa, patrijotizmu ir socipripažinti, kad taip, kaip da draugais. Visai kas kita tektinai, iš ko vaikinai užga šapose nors ne visai, bet jau jalizmu; ‘ ‘Tėvynė” — defici
bar yra, labai negera. Ypač merginai.
Laikraščiu mažai pasigerino.
tais iš S.L.A. kasos; “Drau
Todėl visiems nėdinti.
A.
Čekanauskas.
mūsų mažesniuose mieste tiems, kurie su taip lengva kas skaito, už tai ir apšvieti
gas”— šv. Kazimiero seserų
liuose skamba ausyse nuo vi širdžia kaltina merginas, pa mas ant žemo laipsnio stovi.
Norwood, Mass.
nekaltybe; “Katalikas” —
sokiu apšneku, ginču, prikai tartina pažiūrėt į dalyką be Mūsų miestelyje labai rei 24 rugsėjo buvo parengta organavimu S. L. R. K. A. ir
šiojimu. Jeigu panorėsi įsi šališkai.
kalinga draugystė sutverti, prakalbos dėl išnešimo pro Roosevelto kišenium; ‘ ‘Kova”
painioti į tuos ginčus, tai vi
nes čionai nė jokios nėra. testo prieš Massachusetts — šv. žydo, Karolio Markso,
Kaslink
užmetimo,
kad
siem neįtiksi. Jeigu vieni ta
merginos apleidžia lietuvius, Bandyta, bet dar šviesos valdžią už laikymą kalėjime teorija; “Laisvė”— Rama
ve pagirs, tai kiti purvais aptrūksta.
Balzaminas.
Lawrence’o streiko vadovu nausko laime; “Keleivis” —
o
vaikštinėja
su
svetimtau

drabstys.
Ettoro ir Giovannitti.
kuniginiais numeriais; “Dil
Springfield, Ill.
čiais, štai kas galima pasaky
Pasistengsiu iš dalies pa
ti. Tas yra negerai. Neno Mūsų mieste kožną metą, Prakalbas surengė keletas gėlės” — satyra; “Laisvoji
žiūrėti į mūsų jaunimo var
riu aš paniekinti svetimtau esti vadinami “state ferai”. pažangesniu norwoodieciu. Mintis” — Tumo ir kitu kuni
gus. Tai jau šventa teisybė,
čiu, bet gerai žinau, kad dau Jie prasideda 4 d. spaliu ir Kalbėtojais buvo F Bagočius gu fizionomijom; “Darbi
kad daugelis merginu labai
giausia toksai parsidavimas traukiasi per aštuonias die ir L. Prūseika. Publikos pri ninku Viltis” — nereikalingo
mažai apsišvietusios, visa bė
sirinko tiek daug, kad dar žmogaus gyvenimu; “Žvaig
svetimtaučiams nenueina ant nas.
da tame, kad jos nei nenori
gero. Čia negali būti kalbos Prieš atidarymą išanksto Norwoode niekad taip skait ždė” — iš lietuviu darbininku
šviestis.
“Laisvoji
apie meilę, nes jos čia ir su išpuošia miestą įvairiomis lingai nesilankydavo, pilna girtuokliavimu;
Pagal paskutinę madą dreir pusė tiek ant lau Žmonija” — neva anarchiz
žiburiu nerastum. Viename ugnimis ir bromais. Trukiai svetainė
ko.
sė, kurpės ant velniuko pir
kitame atsitikime mergina ar iš visu Amerikos pusiu suga Pirmas kalbėjo L. Prūsei mu ; ‘ ‘Saulė” — vėju; Baro
štu, faina skrybėlaitė ir tuš
vaikinas gali pamylėti sveti bena gyvuliu, raguočiu, ark ka apie Ettoro ir Giovannitti no “Lietuvaitė”—išgriuvu
čia galvutė.
Išties tokiu
mos tautos žmogų. Bet abel- liu, ožkų, aviu, visokiu spar reikalus ir apie subruzdimą siu protu; “Vakaru Varpas”
Merginos ar vaikinai? merginu yra. Nepeikiu aš no patraukimo nėra.
— nemokėjimu skaityti ir ra
nuočiu naminiu ir laukiniu, protestuoti prieš valdžią ne šyti; “Dagis” — socijalistu
čia madą, bet tik nurodau į
Vargu tame margame svie tą tuščią galvelę. Tame visa Mūsų lietuviai ir lietuvai visokiu daržovių, medžiu, tik Amerikos darbininku, griekais; ‘ ‘Tarka”—šventatės išaugo savotiškoj dirvoj, vaisiu, visokiu mašinų. Per bet ir Europos. Labai aiškiai
te visuomet buvo perdaug ir bėda.
kupriu cnatom (dorybėm)
niekados ju, turbūt, nebus Bet dabar męs pažiūrėki tik toj dirvoj jie gali gražiau tą laiką daug ko gero galima dalykus perstatė.
J>. P. R.
permažai. Jaunimas, rodo me ir į vaikinus. Atvažiavo sia darbuotis, nes priprato pamatyti, bet daug yra ir Antras kalbėjo F. Bago
Bet jeigu kur visokiu apgavysčių. Rėkia, čius apie Lawrence’o streiką
si, sutvertas tam, kad link iš Lietuvos—buvo prasti vy iš mažens.
Pajieškojimai.
smi n ties, kad žydėti gyveni rai. Dabar retas, kuris ne- merginos apleidžia saviškius, šaukia, ūžia, trankosi, taip ir audinyčiu kapitalistu suo
mo sodne. Bet laimės, kaip sportauja. Į merginas žiūri o eina pas svetimus, tai rei kad žmogus turi už galvos kalbį ant streikieriu ir strei
Pajieškau merginos arba našlės apsinėra, taip nėra.
tik kaipo į zobovėlę. Visados kėtų mokėti prie ju prieiti. imties. Svieto gi suplaukia ko vadovu, apie politiškas vedimui nuo 25 iki 30 mėty amžiaus,
Tik ir žiūrėkie, o jau laik save augščiau stato; ant kož- Kada merginos pamatys, kad devynios galybės. Buvo vi partijas, išrodinėdamas de laisvę .pažiurę,mylinčią dorą ir turi būti
susipažinusi su angliška kal
raštyje rasi žinutę: “mūsų no žodžio duoda suprasti, saviškiai tiek jau mandagus, sokiu lenktynių dviračiais, mokratu silpnybes ir repub- lietuvaitė,
ba ir rašliava. Aš esu 30 mėty amžiaus
likonu veidmainiavimą, ra pagal amatą kriaušius. Meldžiu atsi
miesto merginos niekuom “kas tai aš, o kas tai tu”. mokanti apsieiti, kad saviš automobiliais, orlaiviais.
kiai
ju
neniekina,
tuomet
jos
rimtesniu nesirūpina. Anei Pasirausus po daugelio tu
Per vartus įėjimas lėšuoja gindamas darbininkus bal šaukti šiuo adresu:
R. Gavėnas,
50c. ir tokiu būdu susidaro suoti už socijalistu partiją. Chicago PostK.Office
jos knygą mato, anei laikraš vaikinu galveles pamatysi vėl sugrįžš.
General Delivery
Chicago, IU.
čiu skaito. Net su saviškiais me, kad ir jos gana tuščios.
Tai tokia mano pažiūra į didžiausi pinigai. O be to Per prakalbas buvo renka- 78

atsako: “Kova” ir “Vienybė
Lietuvninku” neuždraustos
ir prie uždraustu likosi vien
“Keleivis”, kuris ligišiol pe
reina, kaipo neuždraustas.
Ant daugelio “Kel.” NN
(1912 m.) randasi Varšavos
cenzūros antspauda, rodanti,
kad tuos numerius praleido
patsai komitetas. Tuo tarpu
tasai komitetas skelbia, jog
tasai laikraštis uždraustas.
Jeigu taip yra, jeigu cen
zūra Vilniuj šneka visai ką
kitą, negu ’Varšuvoj, pagaliaus, jeigu abidvi cenzūros
painiojasi, — tai aišku, kad
čia esama provokacijos, ku
rią visados .vartoja rusu val
džia. Aiškiausiu gi darodymu, kad žandarai padirba
jiems tinkamus pranešimus
ir paskui išduoda juos, kaipo
cenzūros pranešimus, gali
būti faktai iš Z. Aleksos by
los. Žandarai pasirašo sau
popierėles, kokias tik nori,
teisėjai šventai tiki žanda
rams ir teisia žmones.
Rusijos cenzoriai ir žanda
rai maudosi savo kanceliari
jų popierose, kaip inkstai
taukuose. Armėnu partijos
“Dašnakciutiuno” byla paro
dė, kad ne tik žandarai ir
cenzoriai, bet ir teisėjai mo
ka padirbti dokumentus, iš
skusti vienas pavardes ir ju
vieton įrašyti kitas.
Baisus provokacijos rais
tas, kuris veda Rusiją prie
naujos revoliucijos.

