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AMERIKOJ
Plieno trusto kruvini 

cjarbai.
Pittsburg, 28 d. sausio.— 

Kruvina kova buvo čia tarpe 
beginkliu streikieriu ir šeri
fu, apsiginklavusiu revolve
riais ir šaudyklėmis. Kova 
kilo tuomet, kada 300 darbi
ninku grįžo namo iš mass ■ 
mitingo ir ties sale buvo su
stoję, ka'd nusitraukti foto
grafiją. Toje minutoje, ka
da jau jie buvo nufotogra
fuoti ir traukė namo, ant ju 
užklupo 80 šerifu. Priežas
timi kruvinos kovos buvo tai, 
kad koks tai pašalinis žmo
gus metęs į streikierius 
grumstu anglies. Tuojaus 
pasipylė akmens, plytos, an- 
glįs ir prasidėjo šaudymas. 
Rezultate tos kovos 1 už
muštas ir 8 sužeisti.

Riaušės ant Filipinų.
Manila, 29 sausio. Tarpe 

Suv. Valstijų kariumenės ir 
sukilėliu ant salos Jolo bu
vo smarkus susirėmimas. 
Tris Amerikos kareiviai už
mušti. Daugelis vietiniu žmo
nių sužeista.

Sukilėliu labai daug sužei
sta ir užmušta.
Taftas gaus $5000 algos.

Taftas, kada apleis prezi
dento vietą, tuojaus bus pa
skirtas profesorium Yale uni* 
versiteto. Jisai gaus po $5000 
kas metai. Tai didžiausia 
alga, kuri skiriama to uni
versiteto profesoriams.
Pusantro milijono prieš

“Corning Nation” surinko 
faktus, liūdyjančius, kad 
National Biscuit Co. išleido 
1903 metais pusantro milijo
no doleriu dėl suardymo ke
pėju unijos.

Tikslas atsiektas: Chica- 
gos kepyklose nedirba joksai 
unijinis darbininkas.
New Yorko valstijos mo- 

terįs bus balsuotojos.
New Yorko valstijos at

stovu susirinkimas priėmė 
billiu apie suteikimą mote
rims lygiu su vyrais teisiu. 
Prieš 2 savaiti tasai billius 
buvo praėjęs per senatą. Bu
vo pridėta tik pastaba, kad 
moterįs ateivės gaus renka
mąsias teises tik tuomet, ka
da jau bus išgyvenusios Suv. 
Valstijose penkis metus.

Nepatiko teisybė.
Kansas valstijos senatan 

išrinktas socijalistas F^Stan- 
ton. Jisai pavadinęs sena
torius grafteriais ir todėl šie, 
įširdę, nori jį išmesti iš se
natorių tarpo.

Už tiesioginį senatorių

Des Moines, la.—Įnešimas 
pataisyti konstituciją toje 
prasmėje, kad senatoriai 
būtu tiesioginiai per žmones 
renkami, yra perėjęs šiandien 
per legislatūrą valstijos. Io
wa.

Progresistai daro kon
venciją.

Baltimore, Md.—Marylan- 
*do progresistai suvažiavo čia 
i savo konvenciją. Prie pir
meiviu (Roosevelto) partijos 

$

Marylande prisideda gana 
daug žymesniu politikierių.

Pavogė aukso dėžę.
Kelionėje iš Rio de Janeiro 

(Brazilijoje) pas kapitoną 
Blanko pavogta dėžė, kurio
je buvo aukso už $25,000. 
Nežiūrint uolaus pajieškoji- 
mo, auksas neatrasta.
Padarė 7,000 myliu, kad

Mrs. Hathaway iš Plymuo- 
tho pavieto, išgirdusi, kad 
jos vyras mirė Neapoly (Ita
lijoj), tuoj leidosi į kelionę, 
kad parvežti savo žmogaus 
kūną. Ji padarė 7000 myliu 
ir parsivežė savo vyro kūną.

Retai beužeinama šiandien 
meilė!
Geležinkelininkai nesusi- 

» taiko.
Cleveland, Ohio.—Geležin

kelininkai rytu geležinkeliu 
nesusitaiko su bosais. Gęle- 
žinkelininku unijoj yra su- 
virš 120,000 organizuotu žmo
nių.

Jie reikalavo pakelti algas 
ant 15%', bet bosai reikala
vimą atmetė.

Amundseno kelione po

Garsus norvegu keliaunim 
kas Amundsen, atradėjas "pie
tinio poliaus, keliauja po< 
daugelį Suv. Valstijų miestu 
ir laiko pranešimus apįe savo 
kelionę^, • ' ■ A;-

Pas Amundsėną ’ nėra to 
tuščio pasigyrimo, kuris taip 
priprastas vidutiniems žmo
nėms. Jisai rimtai, be pasi
didžiavimo pasakoja apie sa
vo kelionę.

Todėl patartume visiems 
mūsų skaitytojams pasiklau
syti Amundseno, jeigu jisai 
atsilankytu jūsų miestan.

Dėlei prezidentavimo 
termino.

Senatorius Works įnešė bil
liu, kad ateityje joksai pre
zidentas Suv. Valstijų nepre
zidentautu daugiaus, kaip 
vieną terminą. Užtat vienas 
terminas tęstųsi ne 4 metus, 
bet 6.

Demokratai tam billiui pri
taria. Ęepublikonai pas
merkia.

Didysis kriaučių 
streikas.

Jau penkios savaitės, kaip 
tęsiasi kriaučių streikas. Vie
nok pas streikierius nematy
ti mažiausio dvasios nupuoli
mo. Mbulai, streikieriai ne
sutinka ant tu sąlygų, kurias 
išstatė bosai ir kurios išdalies 
užganėdina streikierius. Tai 
rodo, jog jie nori, kad visi ju 
reikalavimai būtu išpildyti.

Į kovotoju eiles stojo Ro
chester ir stoja Bostonas. 
Chicagoje viskas laikosi, kaip 
ant siūlo.

[Bergeris darbuojasi 
kongrese.

Nenuilstantis Bergeris pa
reikalavo iš kongreso, kad iš
tirtu sąlygas, kuriose randasi 
streikierįai. Jisai įnešė tam 
tikrą rezoliuciją, kur nurodo
ma, kaip bjauriai buvo iš
naudojami kriaučiai. Jisai 
reikalauja ištirimo, o paskui 
viešo svarstymo kongrese.

The Call rašo, kad vienas 

svarstymas kongrese tuoj at
sibus. Tuomet plačiai visuo
menei paaiškės, kas yra tik
rais kaltininkais dabartininio 
streiko.
Policija elgiasi senoviškai.

Kuomet streiko vadai pra
nešė policijos komisijonieriui 
Waldo, kaip bjauriai elgiasi 
su streikieriais policmonai, 
tai kelias dienas, jie buvo 
žmoniškesni. Bet dabar vėl 
elgiasi senoviškai, be jokiu 
ceremonijų.

Buvo atsitikimas, kad ske- 
bas šovė į streikierį. 28 sau
sio vėl buvo keli areštai pi- 
kietieriu. Būna atsitikimu, 
kad streikieriai, ypač mergi
nos; vaišina skebus kiauši
niais. *

Bus balsavimas.
Bosai išstatė sąlygas, ku

rias streikieriai priims ar at
mes, Darbo valandų per są- 
vaitę 52 ir pakėlimas algų 
nuo 5—1’0%. Taip-pat. jie su
tiktu uniją pripažinti. Apie 
balsavimo pasekmes iki 29 
sausio dar nėra tikros žinios, 
bet, rodosi, kriaučiai atmes 
bosu sąlygas.
Lietuviai atmetė bosų są

lygas. Jie nori kovoti.
Mums rašo iš Brooklyno:

Tarpe lietuviu kriaučių 
radosi tik 2, kurie balsavo 
už susitaikymą ant sąlygų, 
kurias padavė bosai. Visi gi 
kiti 3000 lietuviu " kriaučių 
balsavo prieš nusileidimą ir 
nutarė tokiu būdu kovoti iki 
galo.

Jie sako: męs stovėsime 
nors ir pora mėnesiu, kol ne
išgausime viso, ko męs rei
kalaujame.” Koresponden
tas rašo, girdėjęs, kad ir visi 
kiti skyriai panašiai balsavo. 
Streikas Rochestery, N.Y.

Korespondentas Paparčio 
Žiedas mums rašo iš Roches- 
terio:

“Iki 25 d. sausio streikie
riu randasi 15,000 (dabar jau 
veik visi streikuoja.—Red.) 
Viešpatauja didelis entuzi
azmas. Žmonių pilnos gat
vės, po svetaines griežia mu
zika. Kaip tik sulaukiama 
naujos streikieriu kompani
jos, tuoj pradedama griežti 
marseljietę.

Tikimės, kad 27 sausio pa
vyks sustabdyti ir mažesnes 
dirbtuves.

Lietuviu kriaučių yra 300, 
aip Ro-o gal ir daugiaus. Kaip Ko- 

chesteris stovi, tai toksai su
judimas, kaip dabar viešpa
tauja, buvo tik 40 metu at
gal.

Reikalauja 8 vai. darbo 
dienos ir pakelti algas ant 
20%. Kožnoj dirbtuvėj uni
ja turi turėti savo viršinin
kus, be kuriu bosas negalėtu 
prašalinti savo darbininku.

Kapitalistiški laikraščiai, 
kaip “Rochester Eevning 
Times” užsiima speciališkais 
gązdinimais.

Atsibuvo milžiniškos kriau
čių prakalbos. Publikos bu
vo daugiau nei 10,000.

Prie unijos priguli 12,000. 
Socijalistai žada remti strei-Socijalistai 
kienus.

Paskutinės žinios.
Paskutinės žinios skelbia, 

jog 30 d. sausio paimta dau-* 
gybės svetainių, kad susirin
kę kriaučiai išreikštu savo 
valią balsavimu.

Iš Chicagos praneša, kad 
| kriaučiai laukia tik žodžio.

UZSIENYJ
------------- L_ <

Pertraukta taikos konfe
rencija; <

Iš Londono oficialiskai pra
nešama, jog Balkanų valsti
jos atsisakė vesti tarybas su 
Turkija. Jau pasirašyta po 
raštu, skelbiančiu, kad tary
bų nebus.
Sufragistės kelia triukšmą 

Anglijoj.
Premjeras Asquith atsiė

mė iš parlamento billiu, ža
dantį moterims teises. Grey 
įnešė amendmentą prie \bil- 
liaus, kur aiškiai buvo pasa
kyta, kad kiekviena’'* “perso
na” (ypata) gaus balsavąno 
teises, vadinasi, moterįs bū
tu lygiai balsavusios su vy
rais. Tuomet Asquith tuoj 
atsiėmė atgal visą savo bil
liu.

Iš tos priežasties kilo triuk
šmas ne tik parlamente, bet 
ir ant gatvių. Minios sufra
gisčiu norėjo įsilaužti į par
lamentą, bet jąs apstabdė 
raitoji ir pėsčioji policija.

Ju vadovė Pankhurst pa
sakė, kad dabar s.tįfragistės 
vėl vartos aštrias kovos prie
mones.

Dubline airiškos sufragis
tės atakavo “Dubline Castle”, 
išmušė langus, bet jas grei
tai išvaikė, o keliai net su- 

,areštavo. .
Sufragistės riusiūn?ė‘ *uL 

timatumą kancleriui D. 
Lloyd George, reikalauda
mos pasimatymo, nes kitaip 
bus bloga. Visus ministerius 
saugoja policija.

12 žymiu sufragisčiu areš
tuota Londone.

Airijos savyvalda.
Billius apie suteikimą ai

riams savyvaldos perėjo tik 
per žemąjį rūmą. Dabar jį 
svarsto liordai. Kasžin, ką 
tie pagiedos?
Nutarė neatiduoti salų ir 

Adrianopolio.
Konstantinopolis, 29 sau

sio.—Jaunaturkiai, tai yra 
komitetas “Vienybės ir Pro
greso”, vienbalsiai nutarė ne
pavesti Balkanų valstijoms 
Adrianopolio ir salų ant Ege- 
jišku jūrių.
Vokiečių Eifelio bokštas.

Paryžiuje laike visuotinos 
pasaulio parodos inžinieriaus 
Eifelio buvo pastatytas mil
žiniškas geležies bokštas 300 
metru augščio, ant kurio da
bar įtaisyta bevielinio tele
grafo stotis ir taip bokštas 
apart papuošimo suteikia 
žmonijai ir naudą. Dabar ir 
vokiečiai nusprendę pastaty
ti savo tėvynėje tokį bokštą. 
Sumanymą išdirbęs Berlyno 
inžinierius Šecas ir radęs jau 
valdžios pritarimą. Vokie
čiu Eifelio bokštas bus prie 
puikios Reino upės krantu, 
Diseldorfo artumoje. , Bok
štas bus statomas milžiniško 
tilto pavidale, ant 200 metru 
nuo vandens, kad nekenkti 
garlaivininkystei. Išviso bok
što augštumas sieksiąs 500 
metru, t. y. būsiąs augštes- 
nis už Eifelio bokštą ant 200 
metru. Naują bokštą mano
ma pabaigti 1916 m., kada 
Diseldorfe rengiama visuoti
noji Vokietijos paroda.

Išrado šviesą, kuri neduo
da šilumos.

Prancūzu mokslininkas 
Dussand išrado šviesą, kuri 
nesuteikia šilumos. Išdirbi- 
mui tokios šviesos reikia la
bai menkos elektros sriovės. 
Jeigu tas išradimas bus pri
taikintas gyvenime—tuomet 
apšvietimas mūsų kambariu 
lėšuos daug pigiau.

“Mergų vaikai.”
Berlyno miesto taryba ap

skelbė statistikos žinias apie 
skaičių gimimu Berlyno mie
ste. Iš 39,474 gimimu ket
virtadalis pripuola ant neiš
tekėjusiu moterų.

Mūšy s tarpe turkų ir 
' graikų.

Athenai, 29 sausio. Dau
giau negu 300 turku užmuš
ta smarkioje kovoje tarpe 
turku kariumenės ir tosios 
dalies graiku kariumenės, 
kuri yra po vadovyste kara^ 
laičio Konstantino. Mūšys 
įvyko ties Bisani. Mūšys dar 
tęsiasi ir nežinia, kuri pusė 
laimės. Iš graiku pusės žu
vo jau ir tiek pat.
30 sufragisčiu badauja.
Londonas, 30 sausio. Jau 

30 sufragisčiu, sykiu su savo 
generolu ponia Drumond, ap
skelbė badavimą kalėjime. 
Jas patupdė j kalėjimą už 
riaušes, kurias buvo pakėlu- 
sios užvakar. ‘

* Josios pasakė: “Męshiofi- 
me numirti už balsavimo tei
ses.”
Abdul Hamidas paaukavo 

milijonus.
Senasis Turkijos sultonas 

Abdul Hamidas, kuris buvo 
nuverstas nuo sosto 1909 m., 
paaukavo karei su Balkanų 
valstijomis net 25 milijonus 
(Joleriu.

Ar jisai tai padarė savo 
valia, ar jį buvo privertus 
valdžia—sunku pasakyti.
Bulgaru kariu menė eina 

pirmyn.
31 d. sausio pasibaigė ter

minas pertraukoje kariško 
veikimo. Bulgaru kariumenei 
liepta prisirengti ir traukti 
pirmyn. Tarpe bulgaru ka
riumenės eina nepaprastas 
bruzdėjimas.

Generolas Savoff išleido 
atsišaukimą į kareivius ir pri
minė jiems šešėlius žuvusiu- 
ju kareiviu. Jisai sako ta
me atsišaukime, jog turkai 
nori panaikinti visa, ką bul
garai ligišiol iškovojo, todėl 
kvietė laikytis vienybėje.

Areštavo 30 jūreiviu.
Gelsingfors (Finliandija). 

Sveaborge areštuota 30 ru
sišku jūreiviu, kuriuos kalti
no dėlei varymo ręvoliuciji- 
nės propagandos.

Vėl aiškus ženklas, 
Rusijoj bus audra.

Sveikiausia šalis.
Australija skaitosi viena iš 

sveikiausiu pasaulio šajiu- 
Skaitlius vyru, sulaukusiu 
60 metu amžiaus, siekęs 1910 
metais 56$ %.

Belaisviai.
Graikijoj paimtu nelaisvėn 

turku yra 40 tūkstančiu; j U 
užlaikymas labai apsunkina

kad

RUSIJOJ

mu. Vienok ir

Caras dėkavoja kazokams.
Neseniai caras priėmė de

putaciją nuo Dono kazoku ir 
išleido speciališką dėl ju ma
nifestą, kur dėkavojama už 
ju vergišką pasi tarnavimą 
Romanovu dinastijai.

Dono kazokai pasižymi sa
vo žvėrį 
tarpe ju^radeda rastis vie
nas kitas susipratęs žmogus. 
Taip, padėkime, Dūmos at
stovais kazokai dauginusia 
išrenka pirmeiviškus žmones. 
Moteris užmušė savo vy

rą dvikovėje.
Maskva, 27 sausio. Tūlas 

Potokinas pradėjo įtarti savo 
žmoną, jog ji suvedžioja jį. 
Moteris iššaukė savo vyrą 
dvikovėn (duelin) ir užmušė 
jį-

■ Panaikino bylą.
138 jurininku bylą dėl ren- 

gimos prie sukilimo liepta iš 
Peterburgo panaikinti.

Bausmės.
Vienas Sibirijos laikraštis 

(Tomsko gub.) nubaustas 300 
rub. už melagingas žinias a- 
pie badą; tą pačią dieną atė
jo iš iš Peterburgo žinia, jog 
valdžia paskyrusi 1,300,000 
rub. Tomsko gub. badaujan
tiems valstiečiams.

20 dięnu, gruodžio 
mėnesio* Rusijoj ' nubausta 
laikraščiu už 3500 rub.

Amnistija.
Iš priežasties 300 metu Ro

manovu ciesoriavimo visiems 
esantiems Valstybės tarnys
tėj bus sutrumpintas pen
kiais metais ištarnavimo 
(pensijos) laikas.
Nušovė ir pats nusišovė.
Kareivis Michailovič iš šau

tuvo sunkiai sužeidė savo 
draugą Čemerį, o potam pats 
nusišovė.

Suvažiavimas moterų.
Peterburge prasidėjo suva

žiavimas moterų, reikalau
jančiu lygiu teisiu su vyrais.

Nelaimė.
Netoli Charkovo prekių 

traukinys nuėjo nuo bėgiu: 
sudužo 31 vagonas; užmuštu 
2, sužeistu 3.

Susimylėjo.
Šių metu rudenį Astracha

nės gub. mirė džiuma, bepil- 
dydami savo pareigas, gydy
tojas Deminskis ir medicinos 
studentė Krasilnikova. Paty
ręs apie tai caras įsakė su
rinkti plačiau žinių apie jų
dviejų mirtį ir aprūpinti mi
rusiųjų šeimynas. Dabar 
Peterburgo laikraščiai prane
ša, kod gydytojo Deminskio 
našlė gausianti ligi gyvos 
galvos kas metai, pensijos 
tiek, kiek jos vyras gaudavo 
algos. Ktasilnikovos tėvai 
gausįą kas metai pašalpos 
tiek, kiek gautu pirmais me
tais, išėjusi į daktarus, ju 
duktė.

Uždraudimas.
Svetimu valstybių lakū

nams uždraudė keltis laksty- 
tuvais pro Rusijos vakaru 
sieną pradedant nuo 1 sau
sio iki 1 liepos š. m. Vyriau
sybė grąsina į nepaklusnuo- 
sius šaudyti.

LIETUVOJ
Kiek kunigai gauna algų 

iš valdžios.
“Liet. Žin.” yra įdomus 

apskaitymas kiek mūsų ku
nigėliai gauna algos iš val
džios. Pasirodo, kad 1905 
metais Seinų vyskupijos ku
nigai (dekanai, klebonai ir 
jaunukai), gavo 59 tūkst. ru
bliu. Be šitų išlaidu yra dar 
taip vadinamos extra išlai
dos. Taip 4 vyskupijoms 
(Vakaru Rusijoj ir Lietuvoj) 
išmokėta daugiau nei penk
toji dalis milijono vienais 
metais.

Už ypatingus nuopelnus 
prieš valdžią kunigai irgi 
gauna pinigus. Vienais tik 
metais Lenkijos (ir Suvalkų 
gub.) kunigai gavo 3,000 r. 
dovanu už naudingus bažny
čiai ir valdžiai darbus. Taip 
pat duodamos dovanos caro 
vardu žiedais, pastoralais. 
Išduota už 1450 rub.

Klioštorių užlaikymas.
Valdžia išsikaštuoja ir ant 

klioštorių užlaikymo. Že
maičiu vyskupijos kliošto- 
riams užlaikyti išleidžiama 
9,305 rub. Vilniaus vysku
pijos klioštoriams išleidžia
ma 11,657 rub. Seinų gi vys
kupijos klioštoriai praryja 
24,452 rb.

Tie pinigai, ką valdžia ant 
kunigu išleidžia, tai tik ma
žiausia dalelė to, ką žmonės 
kunigams užlaikyti sudeda.
Nesiseka kun. Laukaičiui.

Kunigas Laukaitis sakėsi 
uoliai rūpinsis saviškiu rinki
ku reikalais ir nesigailės žy
giu po kanceliarijas.

Pildydamas savo prižadą, 
jisai prašęs nirklybos draugi
jai “Žagrei” 10,000 rub. gy
vuliu veislei Suv. gub. page
rinti.

Bet, nabagas, nieko nepe
šė. Še, tau, Jurgi, ir devin
tinės!

Teatras.
Panevėžys. Gruodžio 29 

susirinko kliube įžymesnieji 
miesto veikėjai ir tarėsi apie 
teatro ir kliubo pastatymą. 
Nutarta sudaryti bendrovė, 
kuri tuo tikslu sudėtu pajus 
po 100 rubliu kiekvienas. 
Tuojau buvo surinkta dau
giau kaip ant 8 tūkst. rubliu 
parašu ; šiaip susitvėrusi ben
drija tikisi greitu laiku su
rinksianti 40 tūkst. rubliu. 
Tais pinigais pirksianti ple
čiu ir pastatysianti didelį ply
tų trobesį. Šį dalyką įvykin
ti išrinkta komisija suside
danti iš septynių veikiančiu 
nariu ir trijų kandidatu.

Gera bausmė.
Jau buvom rašę, kad už 

tautu garbę susipešė du “kar
žygiu”: A. Smetona ir Zajonč- 
kovskis ir banko valdyba a- 
budu prašalino nuo tarnys
tės. Dabar gi laikraščiai pra
neša, jog banko valdyba vėl 
priėmė juos į banką, uždeda
ma nekurią ant ju bausmę. 
Bus iš j u abieju algų išski
riama nedidelė suma abieju 
tautu visuomenės reikalams: 
iš Zajončkovskio pinigu—lie
tuviams, iš A. Smetonos— 
lenkams.

i:
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SPAUDOS BALSAI VL. KOCHANOV8KI.

Vertfi I’. POSMYLA.

Pritraukimas.
(Pagal prof. A. Forelį.J

» “Rankpelnis”.
Pilnai suprantamas Ame

rikos socijalisty susirūpini
mas “Rankpelnio” reikalais. 
Žuvimas vieno socijalistiško 
laikraščio—yra smūgis mums 
visiems.

Todėl reikia pasidžiaugti, 
kad “Rankpelnio”* pirmas 
ši y mėty numeris išėjo padi
dintame formate.*

Naujiems metams “Rank-

“Lai gi tad 1913 metais lietuviai dar
bininkai lankos j savo skaityklas, skaito 
darbininkiškus laikraščius ir darbininky 
sąjungos išleistas knygas. Lai lankos į 
mitingus ir dedas prie darbininkišky or- 
ganizazijy prie socijalisty sąjungos 
ir prie pašelpines“.

Tame pat numery patal
pinta naujas programas Lie- 
tuviy Socijalisty Sąjungos Di
džiojoj Britanijoj.

Beje, ligišiolinis “R.” re
daktorius drg. Adomavičius 
pasitraukia nuo redaktory- 
stės. Jo vietą užims drg. 
Čerkevičius.

Kasžin, kadėl mūšy laik
raštijoj neprigija tipas mėne
sinio magazino (žurnalo). Jau 
buvo daug mėginimu, bet 
tuos mėginimus patiko nepa
sisekimas.

“Lietuviu Žurnalas” gy
vuoja jau antrus metus ir, 
reikia pripažinti, darosi vis 
margesnių, o jo pakraipa jau 
veik nusistovėjo. Nuo naujy 
mėty įvesta apžvalga. Tatai 
prisideda prie laikraščio pa
kėlimo.

Nuo “L. Žurnalo” redakci
jos ir leidėju sumanumo da
bar prigulės, ar pas mus pri
gis magazino tipas,.ar ne.

<

Republikos valdžia ir ka= 
ralius.

Neįleidimas Amerikon laik
raštininko E. Miliaus, redak
toriaus Paryžiaus laikraščio 
“Liberator” (Išliuosuotojas) 

turi nepaprastą svarbumą. 
Tariamasai E. Miliaus prasi
kaltimas tame, kad savo laik
raštyje jisai patalpino, jog 
Anglijos karalius Jurgis pirm 
negu apsipačiavo su dabarti
ne savo žmona, turėjo dar 
vieną pačią, Maltos admirolo 
Seimouro dukterį ir buvo su
silaukęs net keliy legališky 
vaiky.

Bet Ellis Islando carelis 
William ir komercijos minis- 
teris Nagel pamatė tame pra
sižengimą. Mat, teismas, ku- 
rin patraukė Miliy patsai ka
ralius, nubaudė jį vieniems 
metams tvirtovės.

Apie Anglijos karaliaus Jur
gio romanus nekartą jau bu
vo rašyta. Pačioje Anglijoje 
jau seniai eina kova prieš ka
rališką valdžią ir agituojamą 
už republiką. Milius yra vie
nu iš republikony.

Šiame atsitikime dar kartą 
pasirodė, kad mūšy republi
kos valdžiai visai nerūpi re
publikos laisvė, garbė ir tra
dicijos.
Socijalistiška laikraštija agi

tuoja už Miliaus įleidimą.

Minia, o ne karštuoliai.

Pereitame 1 ‘Laisvės” N-ry 
rašiau apie sabotažą. Nuro
džiau blogąsias puses tos ko
vos priemonės, už kurią Hay- 
woodas, Ettoras ir Co. gal
vą guldo.

Bet, kalbant apie sabota
žą, nenoroms kįla dar klausi
mas apie vadus ir minią.

Socijalistai nuolat skelbia, 
kad niekas kitas negali dar- 
bininky išgelbėti, jeigu jie 
patįs save neišgelbės. Soci- 
jalisty tikslas—padaryti mi
nią aktyviška, veiklia.

Visai ką kitą siūlo mums 
sabotažo šalininkai. Pagal 
jy aprokavimą, viskas turėty 
būti labai prastai: randasi 
keli drąsuoliai, jie sugadiną 
mašinas, padaro betvarkę fa- 
brikose, žodžiu sakant, at
lieka “išganingą” darbą.

Pagal sabotažo šalininky 
nuomonę, tai būty nepapras
tai “revoliucijoniškas” dar
bas.

Mums-gi išrodo, kad tai 
būty ne tik didžiausia paiky
stė) bet ir užmigdinimas 
žmoniy energijos. Minia, 
pasitikėdama, kad viską at
liks drąsuoliai, pati tylėty. 
Jai liktysi ntraktyviškoji, ne 
veiklioji rolė, bet pasyviškoji 
rolė—stovėti jūros pakraštyje 
ir laukti “pagados.”

Taigi sabotažistai savo pa
mokslais pastato pačius strei- 
kierius ant antro pieno, o ant 
pirmo gi pieno jie stato tuos 
drąsiuosius vyrus, kurie vis
ką atliks.

Šita pažiūra susilaukė ir 
susilauks dar koaštriausio pa
peikimo. Minios balsas ir 
didžiumos sprendimas—yra 
vieninteliu užtikrinimu, jog 
pradėtasai streikas bus išlai- 
mėtas. Jeigu to nėra, tuo
met joksai mašiny gadini
mas, joksai karštakošiavimas 
nieko nepadės.

Todėl sveikatai (įąrbininky 
protas nesiduos užkrėsti sa
ve atžagareiviškiemsx šauks
mams sabotažo ^alįninky.

Streikieriy minia turi būti 
pilna pajautimo didžiausios 
vienybės. Ji turi'būti drąsi 
ir solidariška. Ji turi veikti 
atvirai. Viskas turi būti at
liekama po kontrole. Bet to 
viso nebus, jeigu kokie ne
prašyti vėjavaikiai sugadins 
mašinas, pradės skelbti tie
sioginį veikimą piieš savinin
kus. Tuomet tarpe streikie- 
riy bus pasėtas neužsitikėji- 
mas, jy minia bus išsklaidy
ta, bus paleistos įvairiausios 
paskalos. Tuomet vietoje 
didžios, solidariškos streikie- 
riy minios—męs turėsime iš
sklaidytus būrius, pilnus ne
žinojimo, neužsitikėjimo, įta
rimo.

Tas viskas galės būti nau
dinga tik kapitalisty klesai 
ir atneš pražūtį sąmoningai 
vedamai kovai.

Štai kodėl aš taip karštai 
agituoju prieš sabotažą ir 
manau, kad šiame dalyke 
męs nerasime tarpe lietuviš- 
ky darbininky sabotažo už
tarė jy. L. P.

Davatkų organo fana
berija.

1 ‘Draugas” pataria vienam 
pirmeiviškam laikraščiui:

“...gerai būtŲ, kad pirmeiviy organai 
nesikišty į kataliky reikalus, nes jie jŲ 
nesupranta“.

To tik ir tereikia ponams 
Kaupams! Jie po bažnytine 
priedanga varys savo šlykš
čią agitaciją — o męs tylėsi
me. Ne tie laikai, ponučiai!

“Pirmyn” įsikuria Bal
ti more j.

Kaip girdėjome, tai laik
raštis “Pirmyn” įsikuria ne 
Minersville, Pa., bet Balti
more^. Jau esanti ir vieta 
pasamdyta.

“Misionieriai.”
Tokiu antgalviu straipsnį 

talpina “Tėvynė.”
'Europos lietuviai keliauja 

Amerikon. Amerikonai ke
liauja serion tėvynėn. Ir vie
ni ir kiti parsiveža glėbius į- 

/špūdžiy.
Tumas su Olšausku iškolio-. 

jo amerikiečius, bet ameri- 
i kiečiai nepasiliko skolingi.
Per “Vien.” lapus ėjo di
džiausi burnojimai ant Lie
tuvos inteligenty.

Pykstame ant kunigu, kad 
kolioja amerikiečius, net juk 
tą patį atliko ir vienybiętis,- 
iškoliojęs Lietuvos inteligen
tus.

Ko ne kiekvienas vyras 
stengiasi, kad įtikti moterei, 
o moteris vyrui. • Šis įstaty
mas yra mums paliktas iš ži
los senovės. Senovės vyrai 
ir moterįs stengdavosi viso
kiais būdais dabintis, kad tik 
patikus viens kitam, kad tik 
sukėlus lytiškus pageidimus 
ir t. t. Jie stengdavosi 
savo kūną visaip išmarginti 
(nes tuomet vaikščiojo nuogi), 
perdurdavo ausis, nosis, lū
pas ir j jąs pr i varstydavo vi- 
sokiy žiedy; taip-pat apkali- 
nėdavo ant ranky ir kojy vi- 
sokiy brasliety, žiedy ir 1.1. 
Senovės laiky moteris susi
kraudavo ąnt savęs nema
žiau, kaip 30 svary visokiy 
barškaly. Apart to, dar,bū- 
davo ir tokie atsitikimai, 
kad išmušdavo sau dantis. 
Bet šis pasielgimas buvo su
rištas išdalies ir su tikėji- 
mišku tikslu. Vieni tą da
rydavo dėl pritraukimo, o ki
ti dėl atstūmimo. Mat, ne- 
kurie tikėjimai pripažįsta už 
nuodėmę ne tik lytiškus susi- 
nešimus, bet ir mislį apie 
juos. Tokie fanatikai ir iš- 
simušdavo sau dantis, kad 
išrodžius bjauresniu ir tuom 
neįvedus į “piktą pagundini- 
mą” kitus.

Senovės laukiniy žmoniy 
daug daugiau puošdavosi vy
rai, kad tik patikus mote
rims, nes tankiai jie pasilik
davo nevedę. Moterįs gi ma
žiau puošdavosi, nes vyry 
skaitlius buvo didesnis ir 
joms negręsdavo pavojus pa
silikti be vyro. Kulturiškes- 
nėse šalyse, kur vyry skait
lius didesnis ir vyrai renkasi 
sau pačias, būna kaip tik at
bulai. Čia jau matom, kad 
moterįs pradeda puoštis vi
sokiais būdais, teptis, varžy
ti savo kūną visokiomis gele
žimis ir vien tik del to, kad 
patikus vyrams. Čia gal 
daugelis pasakys, kad ne tie
sa, nes daugelis tepasi ir 
varžosi tik dėl to, kad dabar 
tokia mada. Gerai. Bet kas 
ta mada ir dėl ko ji yra įves
ta? Mada ir yra įvesta tik 
dėl to, kad moteris geriau 
pritraukty prie savęs vyrą, o 
vyras moterį. Mady mainy- 
£?as'—ne kas kitas, kaip tik 
lenktynės patikime vieny ki
tiems. Taigi męs matome, 
kad visas puošimasis yra pa
matuotas ant pritraukimo 
prie savęs priešingos sau ly
ties. Ir kuri lytis turi ma
žesnes teises, kuri lytis ne
tyri tiesy rinkties sau drau
go, ta lytis pradeda daugiau 
puoštis, kad geriau įtikus tai 
lyčiai, kuri turi didesnes tie
sas.

Suprantama, dabartinėje 
mūšy gadynėje mady mai
nymas labai tampriai surištas 
su biznio reikalais ir dabarti
nis mady keitimasis daugiau 
paeina iš biznieriškos pusės, 
kas ir reikia atskirti nup tik- 
ry pamaty.

Dabar trumpai pažvelgsi
me į visą puošimosi procesą, 
į priežastis atsiradimo gėdos 
ir į sukėlimą lytišku jausmy.

Jeigu męs dabar pamatytu
me ant gatvės visai nuogą 
žmogy, tai/ be abejonės, pa
laikytume jį už beprotį. Bet 
jeigu mums patiems prisiei- 
ty pasirodyti nuogiems pub
likoj, tuomet męs negalėtu
me tai padaryti iš gėdos. Bet 
jeigu mums prisieitu kur 
nors įsimaišyti tarp visiškai 
nuogy kitos lyties ypatų, tuę^ 
met, be abejonės, apart gė
dos, dar atsirastų ir kitokios 
priežastįs—tai sukėlimas jau
smu lytišky kūno daliy.

Dabar-gi prieš mus stoja 
klausimas, kaip žmonės gy-

r.'

yeno tuomet, kuomet visiš
kai nebežinojo drabužiy? Ar 
gi jie tuomet neturėjo gėdos 
ir ar nesukeldavo jausmy 
priešingos lyties ypata, sto
vėdama priešais visiškai nuo- 
g4?

Kas link gėdos, tai ji pas 
juos buvo ir tuomet, tik vi
siškai skirtinga. Jie gėdy- 
davosi ne nuogumo, bet kaip 
tik atbulai—apsidengimo ar
ba pridengimo kokios-nors 
kūno dalies. Kaslink sukė
limo jausmy, tai vėl būdavo 
priešingai. Nuoga ypata vi
siškai nesukeldavo jausmy ir 
į ją žiūrėdavo taip, kaip męs 
dabar žiūrime į šios gadynės 
žmones. Bet jeigu jie pama
tydavo kokią-nors kūno dalį 
pridengtą, > tuomet jau jiems 
sukeldavo lytiškus jausmus. 
Reiškia, gėda būdavo ne nuo
gam, bet apsivilkusiam vaikš
čioti.

Jeigu taip, 'tai kokios gi 
priežastįs privertė žmoniją 
nešioti drabužius?

Vienut* privertė nešioti 
drabužius pati gamta, tai y- 
ra šaltis, lietus ir tam pana-, 
šios priežastįs. Todėl aš a- 
pie tuos nei nekalbėsiu. Aš 
kalbėsiu tik apie tuos, 
kuriy gamta visiškai never
tė nešioti drabužius.

Kaip jau augščiau minė
jome, jog senovėje puošda
vosi vien tik dėl to, kad pri
traukus prie savęs priešingos 
lyties ypatas. Puošimosi 
būdas ėjo progreso keliu. 
Kiekvienas stengdavosi taip 
pasipuošti, kad geriaus pri
traukti prie savęs arba su
kelti lytiškus jausmus prie
šingos lyties. Kuomet jau 
buvo išnaudoti visokie būdai 
kūno marginimui, visokie ąp- 
kalinėjimai žiedais ir bras- 
lietais, tuomet prasidėjo iš
palengvo pridengimas neku- 
riy kūno daliy. Supranta
ma, išsyk jokiu būdu nepri
dengdavo lytišky daliy, nes 
tas jau perdaug būty buvę 
begėdiškas ir sukeliantis Jau
smus, darbas, bet prasidėjo 
pridengimas krūtinės, keliy 
ir tam panašiai. Kuomet 
jau įvyko mada prisidengti 
tik truputį, tuomet vėl prasi
dėjo lenktynės ir čia: kiek
vienas po truputį stengda
vos prisidengti vis daugiau 
ir daugiau ir ant galo priėjo 
prie to, jog pradėjo apdengti 
visą kūną.

Bet to dar neužteko. Tuo
met prasidėjo lenktynės, kaip 
keisčiau apsirėdžius. Ir ku
ri ypata keisčiau apsirėdyda- 
vo, ta ir turėdavo geresnius 
pasisekimus pritraukime. Iš 
to ir išėjo pamatai visokiy 
mady rėdymosi.

Ir jeigu prisižiūrėti į tą 
procesą, tai vėl jis pradeda 
grįžti atgal. Seniau mote
rįs stengdavosi visą kūną pa
dengti, o dabar vis po trupu
tį jau eina atgal. Pirmiaus 
pradėjo vaikščioti nuogomis 
rankomis, paskui krūtinėrpis, 
dabar jau nešioja trumpus 
sijonus ir retas pančekas. 
Dar už keliy arba keliolikos 
mėty vėl pradės atidengti 
tūlą kūno dalį ir su laiku ga
li įvykti pusnuogiy mada.

Kaip pirmiaus gėdindavosi 
išsyk apsirėdyti ir vis rėdėsi 
laipsniškai, taip dabar laips
niškai vis pradeda nusirėdy- 
ti. Jeigu paimti šimt^ nie- 
ty atgal ir aprėdyti moterį 
dabartiniais vasariniais dra
bužiais, tai ji sudegty iš gė
dos ir publika žiūrėty, kaipo 
į nepaprastą apsireiškimą. 
Bet dabar, kuomet priėjo 
prie to laipsniškai, tuomet 
niekas nesig^dina ir niekas 
iš to nesistebi,

Ir taip, kas^ pirmiau buvo 
gėda, tas vėliaus įėjo į ma
dą. ,

V. Čibiras. *

Štai ką mums papasakojo turtingas 
namy savininkas Lyžnikovas, kuomet męs 
buvom pradėję kalbėti ^pie mirtį ir sau- 
žudystes.

Tai buvo seniai. Tuomet aš buvau 
didžiausiame skurde, ypatingai buvo ap
verktinas padėjimas, kuomet netekau vie
tos viename privatiškame banke. Dieną, 
kuomet švietė saulė ir už langy dundėjo 
miestas, mudu su pačia dar raminomės: 
prisimindavdm pažįstamus, kurie žadėjo 
parūpinti man vietą, svajojom apie lai
mingus atsitikimus, kurie gali įvykti mū
šy gyvenime. Naktį gi, kuomet už langy 
buvo tamsu ir aplinkui miestas apmirda
vo, sujudimas ir beviltinis nusiminimas 
apimdavo rtiūsy sielą. Tankiai, kuomet 
pati užmigdavo, aš prieidavau prie lango 
ir, pakėlęs uždangalą, žiūrėdavau į miestą.

Mūsų kambario langas buvo augštai 
ties stogais ir, rodėsi, per jį galima maty
ti netik miestas su nepajudinamais na
mais, su plačiomis miegančiomis gatvė
mis ir skersgatviais, bet ir toli išsiplėtu
sius už jo laukus, persigėrusius atšilančios 
ir šlapios žemės kvapu; upes su tirštais 
ūkais ties jomis; girias su augštais tyliais 
medžiais; pelkes ir liūgynus su ką- tik jau 
besikalančia jauna žolyte...

Kartais tokiose minutose man nors ir 
ne ant ilgai pasidarydavo lengviau— ir ta
rytum kokis tai tylus ramumas nusileis
davo ir apglėbdavo mano nuilsusią dvasią. 
Man pradėdavo rodytis, kad tai negali bū
ti, jog vargas taip giliai ir taip tvirtai su-* 
leido į mane savo šaknis. Negali būti, 
kad toksai žiaurus ir negailestingas buvo 
gyvenimas. Tad kodėlgi tenai, už mies
to, ramiai ir išdidžiai išsiplečia neužmato
mi, jau pavasario lietumi suvilginti lau
kai? Dėlko, tyliai sriovėndama, teka ap
supta debesimis upė? Dėlko?...

Juk viskas tąi taip gražu, malonu, 
svetinga....

Ir aš maniau: “0/jeigu tik galima 
būti] pamesti viską ir apleisti tuos stogus, 
tas vos apšviestas išblyškusia šviesa gat
ves. Išeiti ir pasilsėti. Kaip tuomet stai
ga persimainyty mūšy jausmai, mintįs ir 
svajonės!

Ir tankiai tokiose valandose gilus su
simąstymas staigiai pradėdavo mane ap
imti. Na, o kad taip visiškai užbaigus 
savo sunky, pilną įvairiausiy trukumy gy
venimą. Taip, kad jau niekuomet apie 
nieką nemislyti, nesirūpinti, nesinervuoti, 
nealkti. Taip, vienu smūgiu viską užbaig
ti. Aš išlengvo pakreipdavau galvą ir žiū
rėdavau į savo.žmoną... Ir juo aš ilgiau j 
ją žiūrėdavau, juo smarkiau ir smarkiau 
gailestis pradėdavo spausti mano širdį. 
Paskui prie gailesčio jausmo pradėdavo 
jungtis ir noras paliuosuoti ją nuo kančiy.

Kartais prieš mano akis pradėdavo 
vaidintis mūšy šaužudystės paveikslas—ir 
keistas sujudimas apglėbdavo mane.Ašper- 
sistatydavau sau taip: išpradžiy aš ją nu
žudysiu, o paskui save; bus tamsu mūšy 
kambaryj ir negalima bus įžiūrėti mūšy 
kūny, bet išpalengvo ten, toli už miesto, 
kur susisiekia dangus su žeme, užraudo
nuos plonutė sviesos juosta, paskui ji išsi
plės ir apims pusę dangaus; žvaigždės už
ges, paraudonuos debesįs, tylus tyras ve- 
jalis perbėgs per laukus, mažutėmis ban
gomis suraukšlės ir sumargins upėse ir 
ežeruose vandens paviršį, sušlamės lendrė
se; ir ta šviesa, nušvietus ten už miesto 
viską jai artimą ir suprantamą, bailiai ir 
neaiškiai pažvelgs pro nuleistą uždangalą 
į mūšy mažutėlį, šaltą kambarį; pažvelgs 
ir nušvies tai, kas taip svetima ir taip toli 
nuo jos; apšvies drėgnus kampus, žemai 
nusikorusias lubas, prastus rakandus, su
veltą, krauju aplaistytą patalą; paskui ap
švies mūšy pastyrusius šaltus lavonus...

Aš taip mislijau—ir bailus jausmas 
vis tvirčiau ir tvirčiau mane apimdavo. 
Bet paskui kuomet persistatymo aiškumas 
truputį blyško, man pradėdavo rodytis, 
kad visa tai—ir mūšy lavonai, ir neaiškiai 
prasiskverbianti pro uždangalą saulės švie
sa, ir kraujas ant grindy ir ant lovos—ne- 
taip jau baisu, kaip rodosi... Juk męs vis 
viena tuomet nieko nejausime. Nei šal
čio, nei baimės, nei kančiy, nei negražios 
mūšy kūny išvaizdoš... Nieko, o nieko. Ir 
.todėl, kad męs nieko nejausime, mums 
bus taip lengva...

Apimtas tokiy minčiy, aš vėlai eida
vau gulti. Ir kol užmigdavau, tai ilgai 
dar mislydayau apie saužudystę, apie nie
ko nejautimą, apie amžiną atilsį...

Nors dar šalta buvo dideliame surū
kusiame ir drėgname mieste, bet jau ore 
jautėsi pavasario prisiartinimas. Jautėsi 
jis tyrame, pakvipusiame tipstančiu snie
gu ve jalio pūtime; vis tankiau besiblai- 
vanciame danguje; šiltesniuose saulės 
spinduliuose; tyliame žvaigždžiy mirgėji
me; maloniam paukščiy čiulbesy...' Išpra- 
džiy aš nepatėmijau tai. Aš buvau per
daug užimtas savo vargais, j ieškojimu 
vietos, tamsiomis mintimis. Bet vieną 
kartą, grįždamas namo tuščia gatve, aš 
staiga išgirdau už miesto einančio trau
kinio dundėjimą. Keletą sekundy neat- 
laidžiai ir ilgai švilpiniavo garvežis. Pas
kui viskas nutyko—ir aplinkui vėl paliko . 
kurtu ir nejauku, tiktai nuo arti stovinčio 
medžio drėgny šakeiiy vos girdimai var
vėjo šalti lašai ir vėjas minkštai šlamėjo 
ausyse...

Ir staiga, turbūt todėl, kad toli sudun
dėjo skrendantis per laukus traukinys, ir 
turbūt todėl, kad taip nutęsdamas švilpi
niavo garvežis, mane su neapsakoma jie- 
ga patraukė noras išvažiuoti kur nors to- 
li—toli. Aš pakėliau augštyn galvą ir pa
žiūrėjau į dangy. Ten mirgėjo didelės — 
aiškios žvaigždės. Šiltas, minkštas, tru
putį drėgnas oras įsiveržė į mano krūtinę. • 
“Jau pavasaris,- pamisliau aš,—jau gie
dras ir malonus oras, aiškus dangus, ty
lus ir glamonėjantis vėjalis...”

Aš stovėjau keletą akiemirksniy ne
krutėdamas, žiūrėdamas į žvaigždes ir 
kvėpuodamas pilna krūtine šiltą pavasario 
orą. Ir nekurį laiką lengva ir gerai buvo 
ant širdies... Bet paskui aš atsiminiau lau
kiančią mano žmoną, mažą kambarėlį su 
tamsiai žibančia lempa, prastus rakandus, x 
purvinus, drėgnus laiptus—ir nuliūdimas 
vėl suspaudė mano širdį...

Aš palioviau žiūrėjęs į žvaigždes, pa
lioviau kvėpavęs tyrą orą ir, nuleidęs gal
vą, tyliais žingsniais ėjau namo. Paskui 
ant valandėlės- sustojau ir užmerkiau akis, 
stengdamasis nieko nemislyti ir nieko ne
jausti. Truputį palaukęs, šypsodamos, su
šnibždėjau: “taip gerai”. Ir man pasiro
dė, kad taip lengva ir gerai bus numirus...

Parėjęs namo, aš pamačiau, kaip vi
suomet, ant stalo tamsiai žibančią lempą, 
juodos duonos gabalėlį ir kokios-tai žu
vies likučius. Mano žmona sėdėjo ant lo
vos ir, susukus galvą į skepetą, liūdnomis 
akimis žiūrėjo į langą...

Keletą akiemirksniy mudu tylėjome. 
Paskui aš tariau:

—Vėl nieko neradau....
- Nežinau, kas galy gale ir daryti.

(Toliau bus).

Į ALBOMĄ.
(Aukauju M.)

Kad galėčiau bent praverti 
Aš albomą mažumėlį, 
Nors žodelį—kitą tarti 
Ir... nupinti vainikėlį....

* * ** 
širdies gelmę paslaptingą 
Ar supras pasaulis šaltas? 
Kas bedrįs paliest galingą 
Aukso jausmą, ką užkaltas?

Akiy žvilgiai, lūpy šypsos, 
Ką maloniai taip vilioja, 
Paslaptybiy giliy lypstos, 
Po širdužę sau skrajoja.

Kelias’ jausmas užžavėtas, 
Meilės irklo nori stvertis, 
Lėkti, skristi neregėtas, 
Prie laimužės skubiai nerti.
Siekty vieną žvaigždužėlę, 
Ahtrą, trečią ir... daugybę... 
vis po kojy meilužėlei

Jiegy savo negailėty
Dėl meilužės, dėl brangiosios— 
Viską nešty, ką galėty, 
Ant aukuro mylimosios...

* **
Tik likimas vien žiaurusis
Liūdną skiria mums dalužę;
Tik erškėtis vien dygusis 
Šalę tako į laimužę...
Lūpy šypsos, akiy žvilgiai, 
Kam viliojat gily jausmą?
Kam tie širdžiai aštrys smūgiai? 

’Kam jon pilat karty skausmą?
Vėl naktužė daug tamsesnė 
Kelius laimės ūkais kloja;
Vėl krūtinę, tik didesnė, 
Skausmy jūra jau kilnoja...

10—1—13. P. Posmyla.
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Žinių-žineles daugiau atydos į aparatu 
konstrukciją ir lėkėju prisi
rengimą. Tą geriausiai pa
tvirtino paskiausi francūzu 
armijos manevrai: juose da
lyvavo suvirs 60 aviatorių 
(orlaivininku), kurie lekiojo 
neretai laike labai netikusio 
oro—ir vienok neatsitiko nei 
vienos kiek nors svarbesnės 
nelaimės.

Surinko J. Stropus.

Pinigų skalbykla.
Keno tik rankose nebuvo 

pinigai, kurie dabar musu 
mašnukėse! Labai galimas

• daiktas, jog juos čiupinėjo ir 
karštlige serganti, ir džiovi
ninkai, ir cholera sergantie
ji... Todėl nestebėtina, kad 
čia, Amerikoj, kur pinigai 
daug greičiau eina per ran
kas, negu Sename Sviete 
(Europoj), gimė i|lėja pini- 
gus’plauti. Tūluose miestuo
se jau įsteigtos specijališkos 
skalbyklos- -kol kas tik po
pieriniams pinigams skalbti. 
Taip Washingtone valdiškoje 
piniginėj šitoji skalbykla pir
miausiai tapo įrengta.
x Neseniai tokią pinigams 
skalbti mašiną rodė ir Bosto
ne Edisono elektros kompa
nijos name. Mašina varoma 
elektra ir susideda iš dvieju 
daliu: vienoje dalyje pinigus 
plauna paprastu degutiniu [aukšto tono. K. Gugis kalbė- 
muilu ir būrą, o kitoje daly
je juos džiovina ir prosina.
Mašinos dabojimui reikia 
dvieju ypatų skalbėju. I va
landą išskalbia apie 4000 po
pieriniu pinigu.
Regėjimas pas mus ir pas 

laukines tauta$.
Plačioj publikoj, 

lies ir tarp mokslinčių, 
platinęs įsitikrinimas, būk 
laukinės tautos nesulygina
mai geriaus mato, negu civi
lizuotos. Apie tai svarstant, 
męs paprastai remiamės ste
bėtinu atydingumu ir patėmi-

Korespondencijos
Chicagos chronika.

19 sausio LSS. 81 kp. lite
ratiškas vakaras nusisekė ga
na gražiai. Programas buvo 
įvairus ir pamokinantis. Drg. 
J. Naudžiaus referatą “Že- 
nyba ir žmogaus gyvenymo 
siekinys” skaitė P. Galskis. 
Referatas moksliškas,apdiri>- 
tas gėrai ir išlavintai publi
kai gana tinkamas, tik ma
žiau pralavintiems biskį per-

o išda-
išsi-

jo apie Rusijos revoliuciją, 
o Raškauskas — apie organi
zaciją ir jos svarbą. Dekla
mavo Kišlauskaitė ir Uktve- 
ris. Monologą (skebas) sulo
šė Repšys. Pradedant ir už
baigiant vakarą, sudainavo 
81 kp. choras. Auku strei
kuojantiems New Yorko dar
bininkams surinkta 9 dol. ir 
47c. Prie 81 kp. prisirašė 7 
nauji draugai.

* * *
22 sausio atsibuvo apvaik- 

ščiojimas kruvinojo nedėldie- 
nio, kurį surengė 4 kp. LSS.

jimu menkiausiu daikteliu tu I Kalbėjo K. Gugis ir A. Kve- 
indijony, negru ir australie-1 daras. Tema kalbos abieju 
čiu, apie kuriuos mums pa-'apie Maskolijos revoliuciją, 
sakoja Cooper (Kuper), Mi-1 Deklamavo Kišlauskaitė. Lai- 
ne Read, Žakolio ir kiti 
šėjai.

Vienok, nors tų romanistu 
aprašomi faktai ištikruju vi- 

’ sai teisingi, — mūsų išvedi
mas kaslink geresnio lauki
niu regėjimo visgi pergrei- 
tas ir nepamatuotas.

Tą aiškiai parodė naujausi 
tyrinėjimai antropologo d-ro 
Rivers’o, kuris speciališkai 
tyrinėjo ir palygino laukiniu 
tautu ir europiečiu regėjimą. 
Rezultatas pasirodė toks, ko
kio nei pats tyrinėtojas ne
laukė: pasirodė, jog nėra ab
soliutiškai jokio skirtumo 
laukinio ir europiečio regėji
me! Suprantama, civiliza
cija pagimdė visą eilę tokiu 
akiu ligų, kurios laukinėms 

toms nežinomos; paveiz- 
daĄ, tarp laukiniu visai nėra 

 

truihparegiu, kuriu skaitlius 
pas mus kas metą didinasi. 
Bet tai vis liguistumo apsi
reiškimai; ju negalima skai
tyt rasės ženklais. Norma- 
liškas gi mūsų regėjimas nei- 
kiek neblogesnis už raudon
odžiu medžiotoju regėjimą. 
Ir jeigu pastarieji užtėmija 
čielo būrio pėdas tokioj vie
toj, kur męs visiškai nieko 
nepatėmijame, - tai tas iš
aiškinama ne geresniu regė
jimu, bet tik atydingumu. 
Europietis, nuo mažens išau
klėtas tarpe indijonu arba 
papuasu, įgauna neikiek ne
mažesni atydingumą, kaip 
laukiniai, nors ju regėjimas, 
kaipo prigimtas, negali per
simainyti.

ra- svas jaunuomenės choras su
dainavo internacijonalą, pri
tariant latviu benui. Vakaras 
nusisekė vidutiniškai. Auku 
streikuojantiems New Yorko 
kriaučiarrts 

įsu čeTitaiš;"”'
surinkta 11 dol.

*

Susiorganizavo L 
skyrius iš 22 nariu, 
ma atvažiuojant Smito, kuris 
pribuvęs tvers naujus I. W.

W.
Laukia-

W.

Brooklyno streikieres lietuvaites, kurios nemokėjo baus 
mes, bet ėjo į kalėjimą, giedodamos “Marselietę”.
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tos, kad smulkiai aprašyti 
kožną prakalbą.

4. Nerašykite apie orą. To
kios korespondencijos nebus 
talpinamos.

J5. Nerašykite apie priva- 
tiškus balius, šeimyniškus 
reikalus atskiru asmenų, nes 
tokie dalykai visuomenei ne
gali rūpėti. Red.

Juokų kąsneliai.

.JiJrTAK, * ff* Į ’J

r

Brangiausios sesutės! Męs linkime Jums 
Laimėti pradėtąją kovą.
Teisybė ir meilė, ir šventas narsums
Lai bus Jums kovoj už vadovą.
Tarp skurdo ir vargo juodosios nakties
Jūs užžiebėt švyturį laimės;
Ugningas drąsumas jaunosios širdies

Nemoka suklupti iš baimės.
Mus laukia dygliuoti erškėčiu takai,
Bet drąsiai prie laimės, brolybės
Ne męs,—tai nors mūs mažulėliai vaikai 
Naudosis tais vaisiais lygybės!

Don Alberto.

Priežastįs nelaimių su 
orlaiviais.

Sulyg apskaitliavimo vie
no francūzu specialisto per 
pastarus keturis metus pri- 
skaitoma 200 orldFvystės ne
laimiu su žmonių aukomis. 
Apie pusę (44%) tu nelaimiu 
atsitiko per pačių lėkėju kal
tę, 32% atsitiko per sugedi
mą mechanizmo, 12%—nuo 
blogo oro ir 12% — nuo neži
nomu priežasčių. Galima bū
tu išvengt apie 60—70% vi
su nelaimiu, jeigu atkreipti

Man rodos, kad Lewistone 
jau pribrendo dirva dėl koo^ 
peracijos. Tik reikia mums 
vienybės ir išvien visiems 
dirbti, o tada pamatysim 
savo darbo vaisius.

Kazys Vilaniškis.
Stoughton, Mass.

26 sausio LSS. 86 kp. tu
rėjo prakalbas. Kalbėjo P. 
Grigaitis apie tikybą ir mok
slą ir apie klesu kovą. Per
traukoj padeklamavo J. R. 
Buvo renkamos aukos strei- 
kieriams. Surinkta 8doL„I& 
tu pinigu bus apdengti ir pra
kalbu iškaščiai.

Žmonių buvo pilna svetai
nė ir visi buvo užganėdinti. 
Prie kuopos prisirašė 2 nauji 
nariai.

ir

* **
Susitvėrė lietuviu savitar

pinio lavinimosi ratelis “Ne
munas”. Jo tikslas lavintis 
draugijiniuose moksluose, 
kalbėjime ir scenoj. Jau įsi
rašė 30 nariu. Laimingos jam 
pasekmės!...

Julius Mickevičius.• f
Middleboro, Mass.

Mūsų miestely yra ketu
rios čeveryku dirbtuvės: dvi 
didelės ir 2 mažos. Taip-pat 
yra sukninė ir baksu dirbtu
vės. Darbai eina gerai ir nau
jai pribuvusiam darbas- ne
sunku gauti. Tik reikia pri
gulėti prie unijos. Uždarbis 
nuo 3-4 dol. Lietuviu yra 27 
familijos ir pavieniu kokia 40. 
Visi dirba čeveryku dirbtu
vėse. Kaikurie lietuviai turi 
pasipirkę savo locnus namus.

Gyvuoja čia kooperacijos 
krautuvė, bet nekaip tesise- 
ka. Nauju nariu nepribūna. 
Seniau gaspadorium buvo lie
tuvis, o dabar anglas. Tie, 
kurie perka kooperacijos san
krovoj, įperka tiek, koksai ju 
Šeras — ir daugiau nemoka.

Jeigu taip eis ir toliau, tai 
bus negerai su kooperacija.

Laisvamanis.

Lewiston, Me.
24 sausio vakare susirinko 

būrelis draugu ir apkalbėjo 
kaslink sutvėrimo kooperaci
jos (valgomu daiktų krautu
vės). Nutarėm sušaukti vi
suomenišką susirinkimą ant 
2 d. vasario, 1 vai. po pietų, 
Gedemino draugystės svetai
nėj. Tą dieną plačiai apkal
bėsime, kokiu būdu mums 
geriau pradžią padaryt.

J. Fisenka.
Raymond, Wash.

Darbai eina, palyginamai, 
gerai, nors, kaip paprastai 
žiemos laiku, yra ir bedar
biu.

Mūsų žmonės labai nemyli 
vietinio kunigo. Mat, laike 
streiko tasai kunigas ėjo sy
kiu su kapitalistais prieš dar
bininkus.

Tarpe lietuviu įsigavo ne
geistinas paprotys daužyti 
torielkas. Kur tik susieina 
keli vaikinai, tuoj ir praside
da daužymas. Tas yra labai 
negražu!

platintu. Štai pas mus, Rum- 
forde, keturi metai atgal so
či jalistai gavo 3 balsus, o pe
rėtais metais jau 33 balsus.

Nesiliaujama veikti ir po 
rinkimu. Ypač kruta anglai. 
Kas mėnuo jie parengia pra
kalbas, kur kalba garsus kal
bėtojai.

Gaila tik, kad mūsų lietu
viai soči jai is tai pastaruoju 
laiku labai pradėjo snausti. 
Ar tik nekalti bus čia vado- 
dovai? Juk męs neturime 
lietuviško kunigėlio, vadina
si, gera dirva dėl socijalistu.

Žmogiukas.
Peabody, Mass.

24 sausio susiorganizavo 
pusė darbininku audeklu bal- 
tinimo dirbtuvės. Jie reika
lavo didesnio užmokesnio. 
Visi laikėsi, kaip vienas. Po 
pietų tuoj pranešė, kad gali 
eiti dirbti, nes pakėlė po 1c. 
ant valandos.

Darbai eina neblogai, bet 
iš kitur pribuvusiam darbas 
sunku gauti. Mūsų lietuviai, 
kaip girtuokliavo, taip ir gir
tuokliauja, kaip kazyravo, 
taip ir kazyruoja. Į ką gi, 
broliai, tai panašu?

“Laisvės” skaitytojas.

North Jay, Me.
Mūsų miestely gyvena įvai

riausios tautos. Lietuviu yra 
tik 4 familijos.

Darbai prie akmenų žiemą 
apsistoja, nes sunkiau išimti 
akmenis, kada prisniega ir 
užšąlą. Į mūs miestelį parei
na tik “Laisvė” ir “Saulė”.

Akmentašys.

LIETUVIŠKA MUZIKOS
KONSERVATORIJA.

Kunigo broliu.
Paterson, N.J. 
sausio susiorganizavo21 

progresyviška Lietuvos Sunu 
ir Dukterų draugija. Drau- 
gijon galės prigulėti vyrai ir 
moterys be skirtumo tikėji- 
mišku pažvalgu. Laikinis ko
mitetas susideda iš Kindero, 
Rigelio, Valatkienės ir Sau
nos. Išrinktas komitetas su
taisyti draugijos platformai: 
Liutkus, Dilius, Kinderas, 
Malinauskienė ir Valatkienė.

Prie draugijos prisirašė 10 
moterų ir 15 vyru. Labai 
džiuginantis faktas yra, kad 
čia moterįs labai noriai rašo
si į panašias draugijas. Te
leista man bus pasveikinti 
jas: “Pirmyn, sesers! Nuo 
jūs irgi priguli draugijos bu- 
jojimas!”

Linkėtina naujai draugy
stei geros kloties.

Liutkų Kazys.
Rumford, Me.

Nėra dabar to kampelio, 
kur socijalizmo mokslas nesi-

Reinerton, Pa.
22 sausio sustreikavo 3000 

angliakasiu W. Brook side 
ir E. Brook side. Streiko 
priežastis ta, kad 40 žmonių 
atsisakė prisirašyt prie uni
jos.

Streikieriai žada laikyties 
tolei, kol visi neunijistai pri
sirašys prie unijos.

J. Snizewicz.

Amsterdam, N. Y.
Sausio 25 d. Tėvynės My

lėtoju Draugija parengė ba
lių be svaiginančiu gėrimu, 
nors kun. Ž. uždraudžia lan
kytis ant tokiu pasilinksmi
nimu, grąsindamas nepriim- 
siąs išpažintin. Bet kaip tik 
ant tu patyčių vaikinu ir mer
ginu prisirinko taip daug, 
kad vos besutilpo svetainėje. 
Schenectady, N. Y. daininku 
choras sudainavo kelias dai
neles. Paskui gražiai pagrie- 
žė muzika.

Sausio 23 d. čionai lenku 
kunigas Gurskis ragino visus 
rengties prie sukilimo, jeigu 
ištiktu karė tarp didžiųjų val
stijų. Ragino vieny ties su 
lietuviais pirmeiviais.

Amsterdamietis.

IMI

M. Petrauskas įkuria Broo- 
klyne muzikos konservatori
ją. Tuomi norima atnešti 
viengenčiams, o ypač jauni
mui, naudą dailės srytyje.

Už dešimtsavaitinį kursą 
reikės mokėt 8 dol. Tai bus 
dainavimo ir kompozicijos 
lekcijos. Kitu instrumentu 
kursas bus dar pigesnis, t. y. 
tik 6 dol.

Pralavinti mokiniai bus lei
džiami koncertan, kuris bus 
rengiamas pačios konservato
rijos direkcijos užbaigoj kiek
vieno mokslo semestro, t. y. 
po 20 savaičių laiko.

Mokinys, užbaigęs tam tik
rą paskirtą muzikos kursą, 
gaus paliūdyjimą, kaipo 
“Muzikos Mokytojas”.

Bus taip-pat teorijos sky
rius. Piano skyrių ves p. 
Čiurlionis.

Prie konservatorijos bus 
įkurta orkestrą. Konservato
rija turės savo f iii jas Water
bury, Conn, ir Elizabeth, N. 
J. Direktorium 
Petrauskas.

Konservatorija 
ryta 6 d. vasario.

101 So. 2nd st
Brooklyn, N. Y.

busiąs M.

bus atida- 
Adresas:

• t

KORESPONDENTAMS 
NURODYMAI.

1. Neįžeiskite bereikalo jo
kiu ypatų. Ten, kur bus įžei
sta ypata, reikalausime pa
vardės.

2. Po kožna koresponden
cija turi būti šalę slapyvar
džio pridurta ir tikroji pra
vardė dėl redakcijos žinios. 
Neišpildžius to, koresponden
cija niekuomet nebus talpi
nama.

3. Rašydami apie prakal
bas, neminėkite visu prakal
bos smulkmenų. Reikia tik 
nurodyti tema ir išreikšti sa
vo ar publikos nuomonę apie 
prakalbą. Męs neturime vie-

Juras Ridzikas aina pliekc 
cicilistus.

(Drukavota dzūkiškai).

Anųdzien, ainanc iš darbo, 
užėjau pas Icku kokį seikiu 
išsimesę. Liepiau pripylė mo-| 
Seiko ir kyšterėjau ranku į 
kišenių išsiime nikelį. Ogi 
čiupę, nikelio nėra. Pradėjau 
po kišenių groscis ir užčiu
pau popieruku. Misliu savam 
dūki, kokia gi nemacis čia 
man jį galėj įkišę. Sakau, 
reikia perčitoc, ku čia rašo. 
Ogi dzyrse, kad ateinančiam 
nedėldzieny cicilistai rengia 
prakalbas. Man tope in gai
vu, ar cik ne cicilistas ir ma
no nikelį nugrobė. Misliu 
sau, žūc-būc, o aš jam nedo
vanosiu. Aš jį pamokysiu, 
kap dėc bedzievišku druku> 
dzievojjaimingiem žmonėm j 
kišenių.

Tuoj susijieškojau savo ta- 
vorykščius Raulu Jonaicį ir 
Krisiu Švegdzį, užfundzinau 
jiem ir susirodzinom pliekc 
cicilistus.

Kap cik atėj tas nedėldzie- 
nis, aš, bracia, anksci acikė- 
liau, išlupau pusbucelį šnap- 
so su Mikalaucko pašvency- 
tom trejankom, paskui prisi
dėjau kišenius cegliu, ir, nu- 
nešis an tos salės, kur turėj 
būc prakalbos, tas ceglas su
kroviau an stepsu in kampu- 
cį, palei pačias duris. Sakau, 
kap cik&cifetai norės užpultu 
tai kap pradėsiu aš juos ceg- 
lėm pliekc, tai jiem nei vieno 
dancies neliks.

Dar man bevalgane pietus, 
atėjo ir mano tavorykščiai. 
Tuojčias aš savo pačiu užgo- 
ročinau: “boba, itetupciok 
po kampus, bet atnešk alaus 
ir užfundzyk svečiam!”

Kolei po biskucį ištrukcio- 
jom baksu alaus, tai jau mano 
dzidziulis dziegorius rodė 
dzvi.

—V yrai—sakau—insidėki- 
me po bucelį in kišenių, tai 
turėsim kuoj daužyc cicilistu 
muturzes.

—E, broluci — sako Šveg- 
dzis—cicilistu buceliais nenu- 
gūzdzysi. Kunigas Karnic- 
kas liepė juos., mušč supuvu
siais kiaušiniais. Aš, brač— 
sako jis—turiu kišeniuose vi
su tuzinu užperu.

—Na, tai gerai — sakau— 
ainam.

Nuėjom, bracia, an salės, 
acistojom visi kampan ir žiū
rom. O cicilistu apačtalas kad 
drožia, tai drožia pamokslu. 
Mano Krisius neiškenčia, no
ri mėse kiaušiniu ir gana.

- Broluci, neruš—sakau— 
reikia juos pirma inarzyc. Ve- 
lik mes čia kampi — sakau 
užgiedokim.

—Na tai tu turi predėc— 
sako jisai.

---Orait—sakau. — Na cik 
visi rozu.

Kad užtraukėm, bracia, su- 
tarcinį:

Gerk, gerk, brolulyci, 
Dar tu gali gercie!

f Gražus tavo razumelis, 
Dar gali pakelcie...

Bracia, cicilistai subyzgė 
kap bitės. Vienas pribėgis cik 
tvoksc Krisiu in žandu, Kry- 
sius cik blyme šonu in sienų 
ir sutrynė visus smirdančius 
kiaušinius. Jo kišeniuose pa
sidarė cikra paucienė.

— Mėse laukan! — Suriko 
vienas cicilistas.

Aš, bracia, nieko nelauk
damas, smukau in duris prie 
savo cegh’u...

Na, ir ku jūs, brolučiai, 
misliat?!... Kur buvo dūręs, 
tai ciej farmazonai padėjo 
langu ir kap cik pribėgau, 
tai kap nėriau stačiu gaivu 
žemyn nuo antro floro, tai 
kap cik dūšių netižgavėjau. 
Tai nuo tos dzienos aš ir sa
kau, kad kur žmonės gyvena 
su šėtono macim, tai jau ne
apsimoka ju kliudzyc.

Jūsų viernas
Juras Ridzikas.

Išaiškino.
Vyras:—Kodėl, širdele, tu 

man šiandien išrodai tokia at
šalus.

Pati: - Todėl, kad šiandien 
šalta, o tu nenuperki šilto ži- 
pono.&

Prie traukinio.
Konduktorius: ’ Ne, ne, 

poniute, šitą šunį negalite į 
vagoną vesti.

Ponia: Aš gi šunį nei ne
vedu. \

Konduktorius: O čia kas? 
Ponia:—Matai, kad kalė.

Vyro bėdos.
Vyras, sugrįžęs vakare na

mo iš darbo, rado užrakintas 
stubos duris. Negalėdamas 
įeiti ir nesulaukdamas sugrįž
tant pačios, bandė įlysti per 
langą. Vienok langai buvo 
uždarinėti. Vargšas vyrelis, 
prisikankinęs, ant galo įlindo 
triobon per viršų stogo.

Stuboje ant stalo jisai ra
do pačios paliktą jam laiškelį:

“Mielas Vincuti: aš išeinu 
su reikalais į miestą. Raktą 
nuo stubos rasi pakištą lauke 
po trepais”. “T. J.”

Senberniai.
Lietuviu senberniai tan

kiausiai jiėško sau “pilno 
burdo” tokiose šeimynose, 
kur vyras su pačia negali su
sitaikyti. Svirplys.

NAUJOS KNYGOS.

Trimitas. Leidinys Lie
tuviu Socijalistu Sąjungos 
N10. Į Laisvos dvasios gies
mės ir dainos. Šias dainas pa
rūpino P. Mikas.

Tai tasai pats “Trimitas”, 
dėlei kurio taip daug triukš
mo buvo sukelta.

Šimelio Kručko gyveni
mas ir darbai. Heroiška E- 
popea . iš dabarties laiku. 
Chicago, 111. 1912. Tuščia 
knygelė.

Tiesos žodis socijalistams. 
Parašė Kunigas. Chicago, 
1912 m. Paprasti kunigu 
bambėjimai prieš socijalis- 
tus. Nieko svarbaus.

RED. ATSAKYMAI.
Korespondehtui iš Kewanee. Nėra 

Jūsų pavardės. Netilps.
P. Martinkaičiui. Apie tai. kaip męs 

pasitinkame grinorius, jau seniau buvo 
“L.” rašyta, todėl netilps.

PAAIŠKINIMAS.
Nenorėtume, kad nors vienas žmogus butu ne

kaltai intartas per "Laisve”, todėl turime čia, 
vardan teisybės, pasakyti kelis žodžius dėlei p. 
R. Vasiliausko, apie kur( buvo rąžytą daug perei
tu metu "L.”

1) Kadangi, suareštavus p. Živatkauską, buvo 
pasklydusios kalbos, jog kaltininku tarpe kitu 
esąs ir p. Vasiliauskas —tatai buvo pažymėta ir 
"L.” N82 ir 83. Dabar mums paaiškėjo, jog p. Va
siliauskas nėra aktyvišku kaltininku, todėl intari- 
mą imame atgal.

2) "L.” N93 buvo cituojama “Tėvynė”, kuri 
kaltino p. V. esant Kutra. Ant kiek buvo teisin
gi “Tėv.” spėjimai ir ar p. V. buvo tuoju Kutra, 
mes ligišiol nežinome. Tai paaiškės, kada dalykas 
bus ištirtas. Tuomet ir “L.” pasakys jau savo 
nuomone- Ligišiol mes nekaltiname p. V. esant 
Kutra. "L.” N93 buvo pasakyta, kad 60 LSS. kp. 
"parodė duris tam ponui”. Turime pasakyti, jog 
p. Vas. buvo išbraukus iš kuopos ne dėlei Kutus 
incidento.

3) “L.” N84 tilpo str. "Dėlei Svotelio reikalo”. 
P. Vasiliauskas kaltino Pr. Svoteli. neleistiname 
prasižengime ir užtad buvo išbraukus iš 60 LSS. 
kuopos. P. Svotelis likosi pilnai išteisintas (Žiur. 
“L.” N86 trečiųjų teismo nuosprendi). Tame 
straipsnyje dar turėta reikalą su p. Vasiliausku, 
kaipo su LSS. nariu ir buvo nurodyta, kaip nelei
stinai jisai pasielgė su Pr. Svoteliu. Mums rūpėjo 
papeikti viešas p. Vas. pasielgimas. Ypatiški jo 
reikalai mums nerupi ir patvirtinimui te imama 
atgal tokie žodžiai, kaip "gaivalas” ir žodžiai nuo 
39 iki 43 eilutei antroje špaltoje (N84).

“L.” Red.
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VIETINES ŽINIOS

Nieks nera liuosas

Kaina už dėžutę 25c.

Dr. Chas R. Vinal

ANT. ASMIANSKAS
DidZiausias
Darbininkų

Leidžiamas 
Lietuvių Soc.

užkietėjimo, negrumuliavimo, dis
pepsijos, apsunkinimo jaknų, at
sirūgimo, išpūtimo.

Severos Balsamas
Plaučiams

(Severn’s Balsam for Lungs)

jimo ir Neuralgijos 
(Severn’s Wafer for Headache 

and Neuralgia)

nuo nesmagaus galvos skau
dėjimo, atsitinkančio kar
tais visai nepatogiu laiku. 
Vienok nėra reikalo jį ken
tėti. Imkit

Severos kalendorius 1913 metams 
galima gauti dykai. Imkite jį 
pas aptiekoriy.

lyginai nuo daugelio kitų 
vidurių, jakny ir žarnų ne
sveikumų.

Kaina 75 centai.

Bostono ir apielinkiu pub- 
lišku mokyklų vaikai ir mer
gaitės, kaip parodo komisio- 
nieriaus Thorndiko praneši
mas -turi susitAupę taip va
dinamuose mokyklų “sa
ving” bankuose—net $128.- 
705.00. Įdėlius į bankus yra 
padėję 45,744 mokiniai.

Brightono socijalisty kuo
pa 26 d. sausio buvo suren
gus vakarėlį su iliustruotais 
paveikslais. Buvo rodomi 
paveikslai iš laiku karės Ru
sijos su Japonija ir kiti. Ant 
pabaigos parodė “pikčerį” ir 
p. Krasnicko, kaip tas vy
ras su tulu savo agentėliu 
vaikštinėja po Brightoną.

Auku publika sumetė $4.48

28 d. sausio Bigelow mo
kykloj drg. P. Grigaitis 
trumpai papasakojo apie tai, 
kaip reikia žiūrėti į politiką 
ir kokią svarbą ji turi. Pra
kalbos likosi užbaigtos 9 vai., 
nors prasidėjo tik pusiau de
vintoj. Mokyklos prižiūrė
tojas norėjęs, kad būtŲ agi
tuojama tik už mokyklą, nors 
prakalbas buvo parengęs L. 
UkėsŲ Kliubas. Jeigu apie; 
tai pranešama prieš pačias 
prakalbas tai suvaržo kal
bėtoją. Publikos buvo ne
daug, nes mažai tebuvo iš
garsinta, antra gi, tą vakarą 
buvo didelis kriaučių mitin-'

išvažiavo į New Britain,Conn.

LSS. 60 kuopa rengia 2 d. 
vasario prakalbas streikieriŲ 
naudai. Prakalbos bus sęci- 
jalistŲ svetainėj. Pradžia
i v anai

Draugysčių reikalai

Jau išėjo iš spaudos antroji padidinta laida

ČENSTAKAVO KLIOŠTORIAUS

SLAPTYBES
Severos Plotkeles 
nuo Galvos skaude

pasiūloma ir patariama, pa
siremiant jo nuopelnais, gy
dymui

kosulio, užkimimo, krupo, kataro 
ir daug kitokių kvėpavimo orga
nų, ypatingai jeigu buvo kosulys.

Kaina 25c. ir 50c.

Severos Balsamas
Gyvasties

(Severa’s Balsam of Life)

buvo gerai išbandytas dau- 
gelyj atsitikimų. Reik tik 
gero išmėginimo, kad jis 
parodytų savo geras pasek
mes. Pagelbsti nuo

Reikalaudami gyduolių nuo ap- 
tiekoriaus, reikalaukit Severos. 
Jis jas turi. Nepriimkit kitokių. 
Jeigu jis nenorėtų jy jums duoti, 
rašykit stačiai mums, klausdami

HiWSeWrSW*
Siuvamos ivlasmos

Naujos ir antrarankės parduodama 
r»Lio 4f»H.OO ilci $2."5.OO

Taipgi pataisome sugedusias ir parduo
dame visokias adatas.

Didelis ir Puikus Koncertas. so. BOSTON SEWING MACHINE CO.
Rengia L.S.S. M kp. nedėlioj, 2 yasa-1 Broadway, arti F St., So. Boston 

rio (Feb.)’ 1913, P. Cibo svetainėj, 109 i 
Oak st., Lawrence, Mass. Durįs bus 
atidarytos 6:30 vai., o koncertas prasi-j 
dės 7 vai. vakare*. Šitas koncertas bus j 
labai gražus ir susidės iš Aainų, dėklą- j 
macijų, dialogų ir monologų. Taipgi Į 
bus pasikalbėjimai ir spyčiai Džian Bam- •

Visus nuoširdžiai kviečia atsilankyti j

Pirk STORĄ
Parsiduoda visai pigiai DRAPANŲ ir 
INDŲ (dišių) storas lietuvių apgyven
toje vietoje. Labai gera proga lietu
viui arba lenkui daryti gerą ir lengvą 
pragyvenimą. Kas nedėlia yra didelės

j įplaukos. Norinti platesnių žinių kreip
kitės į “LASVES” RED. 242 Broadway, 
So. Boston, Mass.

Antrojoj laidoj įdėta apie Domazo Maco- 
cho, Macochienės ir jų sėbru teismą. Taip- 
pat pranešta apie! lietuviškus Macochus.

Macochiene su kūdikiu kalėjime.

“Čenstachavo Klioštoriaus Slaptybės turi 
retą pasisekimą. Per vienus metus išpar
duota visa pirmoji laida, todėl,išleidę ant
rą laidą, mes pagerinom ir dapildėm turi
nį. Kovoje su klerikalizmu ta knygelė 
yra geriausias ginklas. Ji parodo, kaip 
žemai nupuolę ir kokios doros yra tūli 
mūsų dvasiškiai.

Norinti gauti tą knygelę kreipkitės šiuo adresu: 

“LAISVE”, 242 West Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

NAUJA IR,PUIKI KNYGELE

“PASLAPTIS”
Knygelę parengė SENAS VIN

CAS, kurioje telpa juokinga ko
medija ir daugybė Monologų. Di
alogų ir Deklamacijų. Kiekvie
nas jaunas ar senas pirmeivis lai 
ją nusiperka. Kain 
Reikalaukit:

V. JAKŠTYS,
■i fti iri.1?: venue

Philadelphia, Pa.

Gera proga įgyti biznį.
Parsiduoda namo {rėdymai (Lodging 

House) iš vienuolika kambarių; karštas 
vanduo, štymas, elektros šviesa, , kam
bariai bdna visada užimti. Atneša pel
no $75.00 ant mėnesio. Parsiduoda pi
giai. Kreipkitės:

316 E street, So. Boston, Mass. '

1 Ak u še r k a I
§ F. STROPIENE |
§ Pabaigusi kursą Womans Medi-

8 .............................8
cal College, Baltimore, Md.

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

(O
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OFPISAS RANDASI:
, 30 W. Broadwayg SO. BOSTON, MASS.
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AKIS
rime 

ir prirenka
mo Akinius

Aki'l SpecijalistuH

399 a Broadway žSton
arti E Street

Yra geriausis Gydytojas-sp e c rd s* 
tas, kuris išgydo vyrų, motery ir 
vaikų ligas pagal naujausį būdą. Nė 
jokis gydytojas taip pasekmingai 
neišgydo, kai]) męs. Ypatingai grei
tai išgydome kraujo ir odos chroniš
kas ligas. Apie išgydytas Inkstų, 
Pūslės, Nusišlapinimo, laukan ėji
mo organų, Plaučių, Reumatizmo, 
Kauly, Sąnarių, Ausy, Nosies ir 
Gerklės ligas gali jums paliudyti 
tūkstančiai ypatų. Patarimas dykai.

KALBAM E LIETU V IŠ K A J.

Ofiso valandos:
Nuo 10 ryto iki 8 vai. vakaro;
Nedaliomis nuo 10 iki 1 po piet.

140 Boylston Street

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

SAVININKAS IR FABRIKANTAS

Garsų Lietuviškų—Lenkškų Vastų

Koncertas.
Sutintoje, 1 vasario (Feb.), yra ren

giamas puikus koncertas Finų Socijalis- 
tų svetainėj, 48 Wallace avė-., Fitch
burg, Mass. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Bus perstatytas pasikalbėjimas dėdes 
su Povilu, o taipgi monologai, deklama
cijos ir dainos. Visus kviečia kuoskait- 
lingiausia atsilankyti

Rengėjų Komitetas.

fO

VISIEMS ATHOL’YJ ŽINOMAS^.IETUVIS

Kostumeriškas Kriaučius
jvu 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 nau jus. Visą darbą 
gvarantuoju. Taipgi priimu iš tolimesnių miestelių, 
kurie prisiunčia audimą del siuto arba kitokifT ap- 
vilkalo. Gauna nuo manęs pamokinimą, kaip nu
imt mierą ir madas del išsirinkimo. Todėl, lietuviai 
ir lietuvaitės, reikale kreipkitės pas savo tikrą tau
tietį, o busit užganėdinti.

Athol, Mass.
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KOVA’
Amerikoje

S v

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

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

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

tikriausias darbininkų laikraštis.

v

Pranešimas Montelliečiams ir ap
linkiniams.

Vasario 1 d. 1913 m. Lietuvių Tautiš
ko Namo dr-ste rengia nepaprastą ba
lių ir prakalbas. Kalbės F. J. Bago- 
čius. Tas balius yra rengiamas labai 
iškilmingai, kokio dar čia nebuvo. Kas 
atsilankys, tas nesigailės. Balius bus 
svetainėj Massasoit Hali, 6 Main st., 
Brockton, Mass. Prograrno išpildymas 
prasidės 7:30 v. vakare. Įžanga vyrams 
25c., moterims 15c.

Širdingai kviečia KOMITETAS.

Telephone So. Boston. 845 M

DR. F. MATULAITIS
405 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Valandos:

Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare.
Nedeliomis iki 3 vai. po piet.
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Mainantiems adresus.
Kurie norite permainyti “Laisves” 

siuntinėjimo adresą, malonėkite neat
būtinai prisiųsti savo senų adresų, t. y. 
kokiu buvo laikraštis lig šiol siunčiama 
ir naujų, t. y. tą, kuriuo norite, kad bu
tų Jums laikraštis dabar siunčiamas, 
kitaip adresą permainyt negalėsime.

Administracija.

Su The James Eitis Coo 
Kampas B St. ir Broadway 

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

Šiuomi noriu atkreipti vi
sų lietuvių a tyčią į tai, jog 
męs parduodame geriausius 
rakandus (forničius) ir už 
žemiausią kainą. Viskas pas 
mus daug pigiau, negu kur 
kitur. Kiekvieną daiktą 
gvarantuojam, todėl mūs 
koštumeriai visada yra užga
nėdinti. Su kiekvienu pirki
mu už $35.00 arba viršaus 
duodame didelį sieninį laik
rodį dykai visiems, kurie 
mokės pinigus ant syk arba 
ims ant išmokesčio. Todėl 
naudokitės proga, nes tas ne 
ant ilgo. Įsitėmykite gerai 
vietą. Kampas B st. ir Bro
adway .
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l'eelmg’Tif’Every Day
r Influenzos arba irme- 

I dies užpuolimai,naktimis 
! arba kosulys ir die- 
I girnai jūsų raume
nyse iš nusidirbi* 
mo, nepaguldys

i jus, jeigu turėsit /

Dr.

Pain 
Expelled

i savo namuose ir
i tuoj aus imsite 
vartot. 25c. ir 50c. aptickose.

> Sergėkis pamėgdžiotų vaistų-

F. AO. RICHTER & CO., 215 Pearl Street, Now York
A Richter'Io Congo Pill6s yra geros nuo 
J viduriu suklotėjimo. 25c. ir 50c.
I_  (
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Perkant žiūrėk, kad butij ta markė, 
o khubI telHlriKiil.

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

25c. 
50c. 

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

“KOVA
“KOVA” paduoda žinias iš viso svieto.
“KOVA”i

l’risiųskit savo adresą, o gausi 
DYKAI. Nuo naujų metų “Kova

metams Amerikoj ir kitur.
viena “Kovos” num. pažiūrėjimui 
išeina tokia kaip “Keleivis”.
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DIDŽIAUSIA BOSTONE
SANKROVA jOLSEUS!

♦

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

DUOSIM PUIKŲ KALENDORIŲ.
Jei nori sveikų gėrynių ant Kalėdų, 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 prisiųsiu! orderius per expresą. Rašykite lietuviškai šiuo adresu:

WILLIAM ZAKON & CO.
21-23 Cross St., Boston, Mass.

Egiutero No. 1. 
Egiutero No. 2. 
Zmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis - 
Trejanka 
Linimentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Balsamas 
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
Gyd. dėl nemalimo Pilvo - 
Milteliai apstabdymui

Galwos Skaudėjimo 
Lašai nuo Dantų Skaudėjimo 
Mostis nuo Gedimo ir

Prakaitavimo Kojų 
Geležinis Sudrūtintojas Svei 
Vaistas Nutildymui Vaikų 
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 

‘Gyduolės nuo Grippo 
Plaukų Apsaugotomis 
Muilas Plauku Saugotojas 
Milteliai nuo Kepenų 
Valytojas Plėnių Drabužiuose - 
Rožes Balsamas ...
Kinder Balsamas ...
Bobriaus Lašai 
Švelnint,ojas -
Kraujo Valytojas - 
Nervų Ramintojas - 
Egzema arba Odos Uždegimas 

pas Vaikus - -
Groblevskio Pleisteris 

(Kaštavolo)
Pamada Plaukams - - -
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 
Gyduolės nuo Riemens 
Vengriškas Taisytojas Ūsų 
Inkstų Vaistas (mažesnė) 
nkstų Vaistas (didesnė) 
Akinės Dulkeles
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

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:

75c.

$3.50 
50c.

Skaitytojams.
Meldžiame visų tŲ “Lais

vės” skaitytoju, kuriŲ prenu
merata jau pasibaigė ir ku
rie gavote nuo Administra
cijos paraginimą panaujinti

LIETUVIŠKAI-LENKIŠKAI-RUSrŠKAS
DAKTARAS

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

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

Telephone Rlchn'<»n<l 1V67-P

s

10c.
10c. naujint, nes męs būsim pri

versti Jums “Laisvės” siun
tinėjimą sulaikyti.

Daugybė PIGIŲ KNYGŲ.
Vadovas arba mažas žodinėlis, labai 

parankus išsimokinimui angliškos 
kalbos .................... . .........................

Vabalnikenų dainos, surinktos nuo 
lietuvių Panevėžio pav. Surinko 
S. Valaskas.....................................

Pasakos, pritikimai, veselijos ir dai
nos ........................................................

Vadas prie moterystės. Labai nau
dinga knygele tiems, kurie nori 
apsipažinti su moteryste...... ......

Morališkas kabalas, paimta iš Salia
mono knygų su daugybe visokių 
štukų ir burtų...............................

Teisingos paslaptis. Čion yra išaiš
kinta visas ženybinis gyvenimas, 
kurį turi pažinti kiekvienas vyras, 
moteris, vaikinas ir mergina.....

Dainos vasaros gražybių. Tai yra 
viena iš naujausių dainų knygelė 
Lietuvos dainų...............................

Apgailestavimo balsai. Graži dai
nų knygelė................ . .....................

Senovės bajorų malonės arba ma
jų vk a..................................................

Krikščionybe ir socijalizmas. Nau
dinga knygelė..................................... 15c

Dvasiški vadovai ir parmazonai....... 10c

25c

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

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

$2.00 
$1.00

25c 50,00020c

TEATRAS IR ŠOKIAI KNYGŲ$1.25

15c

25c

20c $1.25

$2.0015c
Kviečia atsilankyti KOMITETAS.Prasidės 7:30 vai. vakare $50

10c

Aptiekorius ir Savininkas

Ateitas
ALB. G. GROBLEWSKI

COR. BLM & MAIN STS., PLYMOUTH, PA.

K. SIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st. 

SO. BOSTON, MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

MOKYKLA ŠOKIŲ.
Waltz, Two Step Ir kitok’’

Pirma lietuviška Mokykla Amerikoj? ' Prof. 
Julius kaip išmokina, tai niekas taip negali iš. 
mokinti niekur kitur.

PROF. JULIUS SIl.SKO
1836 S. Halsted St., Chcago, III.

į Phone Canal 3762
Mokinu kasdien nuo 10 ryto iki 11.vai. vakaro.

ftihuW

SOUTH BOSTONO JAUNUOMEMflS RATELIO

Bus Utarninke, 4 d. Vasario—February, 1913
• ,, UŽGAVfiNIU VAKARE

DAHLGREN SVETAINĖJ, Kamp. E ir Silver Sts.
SOUTH BOSTON. MASS.

Bus sulošta dvi komedijos: “Pono Felikso atsilankymas” ir 
ir “Medicinos Daktaras

TEATRAS IR ŠOKIAI BRIGHTONE
RENGIA BRIGHTONO TEATRALIŠKA KUOPA "PERKŪNAS.”

Subatoje, 1 dieną Vasario—February, 1913 m.
SVETAINĖJE RODDY HALL, 58 Market St.

Brighton, mass.
Prasidės 7:30 vai. vakare. Sale bus atidaryta nuo 7 vai.

Bus perstatoma 3,ak. dr. “LEGALIŠKI ŽMOGŽUDŽIAI”.
Įžanga 30c., 50c., ir 75c. Kviečia atsilankyti Komitetas.

TEISINGIAUSIA a A
IR GERIAUSIA AP E H K Ą

LIETUVIŠKA

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.

Perkupčiams duodame gerą rabatą 60 
proc. Pasarga: Visados pinigus siųskit, 
viename koperte su užsakymu knyg-ų, 
nes ant paskolos niekam nesiunčiam. 
Pinigus galima siųsti registruotame laiš
ke arba peį^ Money Order. Adresas:

STASYS VALASKAS,
135 E. 107 st Chicago, III.

BUK 
VYRAS

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

$1.00 
25c.

Vysai Dykai Del Viru
Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk del vyru. 

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijitna krauja 
arbasypili, nubiegima siektos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išmietimue, negroniulavinia, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, rūmą- 
tlztna, gonorrhoea arba triperi, naujai Įgautas lygas, 
atrietura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidomas sava 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai. e

Ta, dykai igauta knyga, pasakis jums kodėl jus 
kentat ir knip galėt galutinaj isigyditi. Ktayga ta yra 
krautuvS žinios, katrus turo žinoti kožnaa vedes arba 
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinėjam tu, specijalisku 
lygu. Temvkit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
užniokam už pašto, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adresa ant 
žemiaus paduotu kuponn, katrų siusk mums šendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & CO., L 906 22 Fifth Avenue, Chicago:

Godotinas Taniista: Pagal Tamlstoe prižadiejma, aS uoriečjau 
jpg'Pamišta prisiustuniei man vysai dykai vėna jusu knygadel tyra.

Vardas




