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UGNAGESIAI PAŠAUKTI
PRIEŠ BEDARBIUS.

ŽMONES NAKVOJA PO ATVIRU DANGUM.
nekiltų aikštėn jų pačių 
bjaurus darbeliai.

Sacramento, California. 
Visos tamsiosios spėkos su
sispietė, kad nebeleisti ženg
ti pirmyn tūkstantinei be
darbių armijai į Washingto- 
ną. Bedarbių visai neįsilei
sta miestan. Visą naktį jie 
turėjo praleisti anapus upės, 
Yolo paviete. Prieš bedar
bius buvo pašaukti šerifai 
ir ... gaisrininkai, kurie veik 
visą valandą čirškė vande
niu ant beginklių bedarbių. 
Policmanai saugoja tiltus, 
kad bedarbiai neįeitų mies
tan. Jie taip-pat apsiautė vi
są tą vietą, kur susimetė be
darbiai.

“Generolas” bedarbių Kel
ley ir dar keli vadovai sua
reštuoti ir pasodinti kalėji
man. Iš priežasties vadų su
areštavimo tarpe bedarbių 
įsiviešpatavo nubudimas, 
vienok jie sakosi keliausią 
toliau.

Bedarbių tikslas įtaisyti 
milžinišką demonstraciją; 
jie tikisi surinkti i... 
žmoinų ir žygiuoti į Wash-I užsmokėti $50.000.

Merginos ir vynas 
kalėjime.

. Mineola, 11 d. kovo. — W. 
Clifford, buvęs užveizda 
Nassau kalėjimo, paleistas 
ant laisvės po užsistatymui 
kauęijos $15.000.

Jį kaltina, jog, būdamas 
viršininkų, ūžė ir kėlė orgi
jas su moterimis kalinėmis.

Na ką! Ogi ir Amerikos 
kalėjimų viršininkai ne miš
ke augę.

“Milwaukee Leader” 
teismas.

“Milwaukee Leader” teis
mas atsibus sekančiam mė
nesy. Kaip žinoma, socijali- 
stųidienraštį skundžia mies
to klerkas būk tai i už ap
šmeižimą. Pirmasai teismas 

minias buvo nubaudęs “Leaderį”

ingtoną.

Ar tai butų žmogus, 
kuris suriko “ugnis, 

ugnis!...”?
Milwaukee suareštuotas 

tūlas žmogus, kūno pavardė 
dar nepagarsinta, bet kuris 
yra slavų kilmės, apie kurį 
sakoma, jog tai jisai savo 
šauksmu “ugnis, ugnis!” 
pražudė 74 moteris ir vaiku
čius kūčios dieną italų sve
tainėje Calumete, Mich.

Minėtas žmogus tuoj nu
gabentas iš Milwaukee į Ca- 
lumetą. Jį areštavo detek
tyvas Ritche.

Nors negubernatoriauja, 
bet algą nori gauti.

Vyriausias apeliacijos tei
sėjas atmetė p. Sulzerio, bu
vusio New Yorko guberna
toriaus, reikalavimą mokėti 
jam algą, nors jisai jau se
niai negubernatoriauja.

LIETUVAITE, KURI
NUNUODIJO 7 ŽMONES.

Milžiniška byla Lenkijoj.

24 unijistai turės eiti 
kalėjiman.

Prezidentas tiltų statymo 
unijos ir 23 tos unijos virši
ninkai ir nariai turi eiti ka
lėjiman, kadangi jie pralošė 
apeliaciją. Kaip žinome, 
juos apkaltino “dinamito 
suokalby”.

Prieš pikietus.
Albany, N. Y. Assembly 

jau priėmė Brennano billių 
prieš pikietus, kuris yra ne
paprastai kenksmingu strei- 
kieriams. Nors tūli legisla
torial tam billiui ir prieši
nes, bet jisai praėjo. Dabar 
liekasi rūpinties, kad tasai 
billius nepraeitų bent per se
natą.

patį pikietavimą, bet už “ne- 
legališką intenciją” (!), da
bar gi jau nenorima paisyti 
jokių intencijų ar blogų no
rų, bet jeigu pikietuosi, tai 
jau to vieno užtenka, kad 
areštuotų.

Nuteista visam amžiui 
katorgon.

Virbalis, Vilkaviškio ap. 
Sausio mėnesį š. m. apygar
dos teismas nuteisė Oną Pu- 
plinskaitę visam amžiui į 
katorgą už nunudijimą 7 
žmonių. Buvo taip.

O Puplinskaitė iš Virba
lio miesto prieš ketvertą me
tų tarnavo pas ūkininką V. 
Bačinską šiaudiniškių kai
me. Tarnaujant jai pirmuo
sius metus, 1910 m. mirė pir
moji B. žmona, su kuria jis 
gyveno apie devynetą metų.

Porai mėnesių praslinkus 
B. vedė antrą moterį Mačiu- 
liutę iš Kibeikių kaimo, Vir
balio parap., drūtą, stambią, 
gražią merginą. Pagyveno 
porą mėnesių ir į aštuntą sa
vaitę ,trumpai pasirgus, mi- į 
rė ir ji. Mačiuliutę palaido
jus, į kelintą savaitę miršta 
Bašinsko motyna ir trįs jo 
vaikai. Tą patį rugienį, už 
pusmečio nuo antrosios 
žmonos mirties, B. veda tre
čią pačią Muriniųtę iš Vilka
viškio parap.; su ta pagyve
no tris savaitėj ir ji, ūmai1 
susirgus, pasimirė jos tėvų 
nugabenta į Karaliaučių. 
Kadangi visi septyni mirė 
vienokia liga, žmonės ėmė 
kalbėti, kad visi mirė nunuo
dyti. Karaliaučiuje, mirus 
Muriniutei, gydytojai suse
kė, kad tikrai ji bū v us nu
nuodyta. Neilgai trukus, 
atkasė ir anuos 6 lavonus, 
visų širdis tuoj nusiuntė į 
Varšuvos laboratoriją ir ten 
atrado, kad visi, išskyrus 
vieną kūdikį, buvę nunuo
dyti. Prasidėjo tardymai. 
Žmonės ėmė kaltinti Puplin- 
skaitę, kurią B., pasirodo, 
dar pirmai žmonai gyvai 
esant, buvo pažadėjęs vesti, 
jei žmona mirtų. Bet tardy
mas ėjo sunkiai, visa byla 
buvo užvilkta nuo pradžios 
1911 m. ligi šių 1914 m. Teis
me buvo tikrai išrodyta, 
nors B. ir gynė, kad visus 
n u n u o d i j o P u p 1 i n s k a i t ė.

“Viltis”.

Vėtros pasekmes.
Per buvusią neseniai vėt

rą Butkos miškuose išvertė 
daugybę medžių.* Viename 
Butkos miške nuostolių esą 
padaryta daugiau 100.000 
rub. '

Vyturiai Garlevoje.
Garleva, Marijampolės ap. 

Jau parlėkė vyturiukai — 
pavasario pranašai.

O J. Gabrys vis dirba... 
“Tautų” konferencijos posė

dis Londo le.
Vas. 16, 17 ir 18 d. Londo

ne atsibuvo 
rencija, 
Indijos, Aigipto, Persijos, 
gruzinų 
lenkų, finų, lietuvių ir kitų 
tautų atstovai.

Žinoma, be p. Gabrio ne
apsiėjo. Jisai šimtą ir pir
mą kartą papasakojo seną 
istoriją apie lietuvius, nors 
gerai žino, kad t >s pasakos 
nepalengvins lietuviams 
vai go.

Gabrys, kaip paprastai, 
susikirto su lenkais. Sako
ma, kad net visa konferenci
ja lenkus papeikė. Gali bū
ti... bet kiek iš to naudos Lie
tuvos rankpelniams?

“tautų” konfe-
kurioje dalyvavo

armėnų^ ukrainų,

Kiek surinkta šieno Kauno 
gub. 1913 įj,

Centralis statistikos ko
mitetas paduoda šitokias ži
nias apie 1913 m. surinktą 
šieną: Kauno apskr.—4.888- 
603 pūdų (iš dešimtinės po 
136 pūdus); Zarasų apskr.
— 5.462.704 p. (94 p. iš deš.); 
Ukmergės apskr. — 6.600- 
432 p. (113 p. iš dešimt.); 
Panevėžio apksr. — 6.791- 
888 p. (103 p. iš dešimt.); 
Šiaulių apskr. — 8.303.935 p. 
(117 p. iš dešimt.); Telšių 
apskr. — 9.393.752 p. (99 iš 
iš dešimt.); Raseinių apskr.
— 10.772.599 p. (104 p.). Vi
so labo visoje gubernijoje 
gauta 52.301.913 pūdų šieno, 
vidutiniai po 107 pūdus iš 
dešimtinės.

“Strahdneeks” praneša, 
kad Petrakove pradėjo na
grinėti bylą prieš 82 vyrus 
ir moteris, ką kaltina už pri- 
klausimą prie Lenkų Soc. 
Parti j os revoliuci j oniško j o 
sparno ir už 32 užmušimus, 
ir kitų teroristiškų aktų at
likimą 1900 ir 1910 m. Pa
šaukta 126 liudininkai.

Kai-kurie iš kaltinamųjų 
jau išsėdėję kalėjime po 3 
metus.

Lenkų socijalistų laikraš
tis “Naprzod” paduoda dau
gelį faktų apie šnipų Suken- 
niko ir Farantowico rolę toj 
byloj. Farantowic buvęs 
ginkluoto ratelio vadas. Jis 
areštuotas 1908 m. ir įstojęs 
slaptos policijos tarnyston. 
Tada atsibuvo toji teismiš- 
koji komedija. Jis tapo nu
teistas mirtin ir paliestas iš 
kalėjimo, kad atlikti išdavi
ko darbą. Per jo pasidarba
vimą tapo pakarta apie 10 P. 
P. S. narių, o daugelį ir visai 
nieko bendro neturinčių su 
revoliucijoniška partija pro
vokavo, kad įgyti sau dides
nį valdžios užsitikėjimą.

Fara n to wicui bu v usi e j i 
draugai nulėmė mirtį. Ir tas 
buvo atlikta: jo lavonas at
rastas vienam viešbutyj Ro
moj. Jo vietą užėmė Šuken- 
nikas ir buvo nariu visų tų 
ginkluotų ratelių, kuriuos 
pirmiau vadovavo Faranto- 
wicius. Vėliau jis liko pra
šalintas dėl susidraugavimo 
su kriminalistais. Tuomet 
Sukennikas sutvėrė atskirą 
plėšikų bandą, bet vėliau, 
apmeluodamas savo buvu
sius draugus, išdavė ir savo 
plėšikų bandą.

Tarpe 82 kaltinamųjų yra 
žmonių iš įvairių draugijos 
sluogsnių, bet didžiuma dar
bininku.
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VISUOTINAS STREIKAS
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RYME JAU PASIBAIGĖ.
Darbininkai demonstravo 

savo galybę.
Dėlei madų.

Paryžiuj susitvėrė moterų
Rymas 11. d. kovo. — Vi- draugija, kuri rūpinsis ko- 

suotinas streikas Ryme, du- voti su puikiomis šios gady- 
ravęs 24 valandas, jau at- ngs madomis. Ta draugija 
sauktas. Darbininkai tuomi | - * * _
streiku norėjo parodyt savo 1 kytfes prastu m o* principo’.' 
galybę, išreikšdami protestą ‘Turkijos moterįs, kurios 
prieš netikusią tvarką mies- randasi haremuose, pradeda

nės madomis. Ta draugija 
, rekomenduoja moterims lai-

Turkijos moterįs, kurios

to ligonbučiuose ir blogas užsikrėsti madomis. Todėl 
darbo sąlygas juose. Jie rei- vyrams vis brangiau apsiei- 
kalavo, kad ligonbuciai bū- na jų užlaikymas. Iš prie
ki reorganizuoti ant naujų, 1 žasties iškaščių pasidaugini- 
daugiau žmonėms naudingų,1 — - j u-   —» « 
pamatų.

Laike 24 valandų streiko 
visas biznis beveik apmirė. 
Tarpe policijos ir demons
trantų buvo smarkių susi
kirtimų. Daugelis demons
trantų sužeista, nekurie taip 
sunkiai, kad juos tu o j aus 
reikėjo nugabeni ligonbutin.

Savo žvėriškumu pasižy
mėjo vadinami karabinie
riai, kurie yra tikri Italijos 
kazokai. Karabinierių pul
kuose daugiausia tarnauja 
tamsunu, fanatiku siciliečiu.

Daugelis lietuvių mano, 
kad Rymas — tai šventuolių 
ir davatkų miestas. Nieko 
panašaus nėra. Galingiau
sia partija Ryme — yra soci-

vyrams vis brangiau apsiei-

mo daugelis vyrų nebegali 
užlaikyti taip daug pa^ių, 
kaip seniau kad užlaikyda
vo.

Civiliškos vestuvės prieš 
bažnytines.

Italijos ministerija įnešė 
billių parlamentan, kad užti
krinus pirmenybę civiliš
koms vestuvėms prieš baž
nytines. Kunigai bus smar
kiai baudžiami , jeigu duos 
vinčių tai porai, kuri neturi 
paliūdyjimo apie civiliškas 
vestuves.

Tai vėl antausis hegemo
nijai popiežijos.

Agitacija už kooperacijas.
Pittsburgas, Pa. Šiame 

mieste unijos susivienijo tuo 
tikslu, kad bendromis pajie- 
gomis įkurti įvairiose mies
to dalyse kooperacijas. Tuo 
būdu manoma atsiginti nuo 
vis beaugančio maisto pa
brangimo. Miesto mokyk
lų superintendentas pavedė 
mokyklų rūmus įtaisymui 
lekcijų su krutančiais pa
veikslais, kad vaizdžiau pa
rodžius žmonėms, kokią 
naudą gali atnešti koopera
cijos.

Kaip žinoma, tai šiuomi 
laiku ir lietuviai tame mies
te rimtai susirūpinę koope
racijų įkūrimu. Neseniai 
vienas draugas mums rašė, 
kad Soho kooperacija jau 
turinti suvirs 100 narių ir 
daugelis dar žada prisidėt.

Laimingos pasekmės.

Moterų laimėjimas.
Massachusetts senatas su

tiko su proponuojamu prie
du prie konstitucijos, kad 
moterims būtu suteiktos bal
savimo teises.

Nemunu jau vaikščioja 
garlaiviai.

Nemunu jau pradėjo plau
kioti garlaiviai. Iš Jurbar
ko jau atėjo pirmas garlai
vis į Kauną.

Koelerio teismas tuoj 
pasibaigs.

Sakoma, jog šią savaitę 
jau pasibaigs teismas majo
ro Koelerio, kurį, kaip žino
ma, kaltina nenormališkuo- 
se lytiškuose susinėsimuose.

Sesuo, kaipo liudininkė, 
uoliai gynė savo brolį, tvir
tindami, kad kiti aficieriai

Ant degėsių 50 lavonų.
St. Louis, Mo. — Galuti

nai suskaityta, kad laike 
gaisroMissouriAthletic kliu- 
be žuvo 50 žmonių. Sudegęs 
rūmas buvo-vertas pusės mi
lijono dolerių. Iš degėsių 
jau išimta keli žmonės.

Gaisrų komisijos viršinin
kas sako, jog dar prieš pus
metį jisai persergėjo namo 
prižiūrėtojus, jog name nėra 
reikalingų įtaisų nuo gaisro 
gelbėties.

Argi ne tas pats buvo 
Binghamtone, Bostone?

Kaip ilgai tas tęsis?

Kiek prageria kiekviena 
parapija?

“Viltis” aprobuoja, kad 
Kiekviena liet, parapija vien 
degtinei išleidžia 50.000 rub
liu. O kur alus, “saldžio
sios” ir tt.?

Pranašauja išnykimą 
Gardino gubernijos 

lietuviu.
i

Toj vietoj, kur susiduria 
|trįs gubernijos, Vilniaus, 
(Minsko ir Gardino, anapus 
Nemuno (Gard. gub.), ran
dasi didžiule Zytelos parapi
ja, kurioj yra du sodžių, ka
me žmonės dar lietuviškai 
tebekalba. Tai tikros lietu
viškos salos gudų jūrėse.

Tūli mokslininkai tvirti
na, kad Zytelos lietuviai yra 
užsilikusi dalelė seniai išny
kusių getvingių.

“Vilt i es” k o resp o n de n ta s, 
sako, kad Zytelos lietuviai 
išnyksią, nes vietos vaikinai 
veda gudės. Draugijų žmo
nėms šviesti ar blaivybę pla
tini čia jokių nėra.

Lietuviai baisiai mėgsta

Mikė II ir Liudvikas XVI.
Peterburgiškis korespon

dentas dienraščio “Times” 
sako, kad Rusijos caro padė
jimas analogiškas padėjimui 
francūzu Liudviko XVI 
prieš galvos nukirtimą.

Situacija Rusijoj labai 
opi. Valdžia, o ypač Mike, 
netikras rytojaus diena ir 
todėl blaškosi į visas puses. 
Jisai maino ministerius taip 
tankiai, kaip ir Liudvikas 
XVI savo laiku kad darė.

Užmuštas kapitonas von 
Stahl.

St. Peterburgas 5 d. kovo. 
— Valdiškoje Putilovo dirb
tuvėje užmuštas kapitonas 
von Stahl. Tai buvo užmo
kestis darbininko tyronui, 
kuris sulaužė neseniai buvu
sį Putilovo fabrikoj streiką.

Pasaico pavieto lietuviams.
Piliečiai, būtinai užsiregi

struokite, kaipo balsuotojai 
ir tai. greičiausiame laike, 
kad 24 d. kovo laike nomina
cijos, galėtumėt paduot bal
są už George Demarest, so
cijalistų partijos kandidatą 
į kongresą, kuris turi; vfltį 

padarę ant jo suokalbį, kad I laimėti.

N ušovė.
Karklėnai, Kauno gub. 

Pakražandžio vienkiemyje 
sausio 16 d. buvo nušautas 
20 metų vaikinas Antanas 
Zbarapuskis. Nušovė atėjęs 
iš Kėpalių Stanislovas Biels
kis, kurį policija jau suėmė. 
Nežinia, ar tai buvo koks 
kerštas, ar koks užėjęs pa-1 . _ . . . ,v
mišimas, nesBielskis nuo se- bylmėties ir gerokai issige- 
niai buvo melancholikas ir.ria* 
dabar atėjęs išdaužė pirma! 
langus, o paskiau įpuolęs į, 
vidų pasigrobė savo brolio { 
šautuvą n, xoucgv >
atgal. Pakražantis ir Kėpa- 
liai tų pačių Bielskių.

Javai pūva kūgiuose
„— Alvito valsčiuje, Vilkaviš-
įr, užmušęs, išbėgo .kio apskr., yra apie 15 dva-

Tarpe atrištų.
Vilniaus klerikalai 

skaldė jau ir artistiškas spė
kas. Prie savo parapijos jie 
įkūrė savų artistų būrelį.

Dar geriau. Boba iš ratų, 
Į ratams lengviau, ; j|||

su-

rų ir dar beveik visų kūgiuo
se ant lūuko javai (tebestovi; 
mat, pirmiąu būvo daug 
sniego, o dabar dideli purvy
nai ,taigi niekaip (negali nu- 
vežt mašinų- pas kūgius. 
Taip javai ir baigia lauke 
pūti ,o kas liks nešupuvę, tai 
pelės sunaikįs, i: kiiv*n šimet 
begalės.

hHHRI

Sikorskio orlaivis su 16
pasažierių.

St. Peterburgas 11 d. ko
vo. — Sikorskio biplanas “II- 
ja Mourometz” laimingai 
pakilo oran su 16 pasažierių. 
Jisai išsilaikė ore pusantros 
valandos.

žuvo 24 mainieriai.
Ekaterinoslavas 9 d. ko

vo. — Laike nepalaimos an
glių kasyklose žuvo 24 mai
nieriai.

Išaikvojimas.
Kijevas.’ Karo apygar

dos teismas nagrinėjo kelių 
artilerijos aficierių bylą, 
kaltinamų išaikvojime. Pul
kininkui Anofrienui teismas 
paskyrė 6 mėn. tvirtovės, 
papulkininkui \ Madzalevs- 
kiui 80 d. arešto ir iždinin
kui členko 1 met. 8 mėn. ro-

Rinkimai Ispanijos par
lamentam

Madrid 10 d. kovo. — Rin
kimai Ispanijos parlamen- 
tan parodė žymų p ri auglių 
pirmeiviškų ir soči jalistiškų 
balsų. Iš 404 atstovų val
džios pusę palaikys tik 235. 
Parlamentan pakliuvo 18 so
cijalistų ir republikonų.
Laike rinkimų Malagoj su

žeista du poliemonai ii* daug 
piliečių. Tasai pats buvo ir 
Bilbao. Kraujo praliejimas 
laike linkimų Ispanijos pa
prastas atsitkimas.

Mirė kardinolas Koppas.
Breslavly (Prūsuose) mi

rė žinomas germanizatorius 
kardinolas Koppas.

Klerikalai sužeidė 
jalistą."

Imola (Italija). Laike su
sikirtimo tarpe klerikalų ir 
socijalistų, klerikalai sužei
dė du socijalistų.

Medžiokle ant

Ledynų nuslinkimas palai
dojo 17 kareivių.

Vienna (Austrija). — 17 
Austrijos kareivių žuvo, lai
ke manevrų ant aukštumos 
Spitzo, kuomet nuo kalnų 
viršūnių pradėjo slinkti le
dynai.

sufragisčių.
E. Pankhurstienė areštuota.

Glasgove (Škotijoj) poli
cija suareštavo sufragisčių 
vadovę E. Pankhurstienę, 
kuomet ji laikė prakalbą. 
Tai jau septintas, iš eilės, 
kartas, kai ją areštuoja. Vie
nok Pankhurstienė nepigiai agitacija 
davėsi i policijos rankas. a 
Ant mitingo kilo tikriausia 
kova. Buvo mesta kelios i 
mažutės bombos ir šaudyta!

PASKIAUSIOS
NAUJIENOS

Lietuvių socijalistų agi
tacija.

Šiuomi laiku lietuviai soci- 
jalistai varo kosmarkiausią

kai policijos ir detektyvų. 
Daug sufragisčių sužeista.

Londone taip-pat areštuo
ta 10 sufragisčių, tarpe jų ir 
Pankhurstienės duktė.

Keršydama už Pankhurs
tienės suareštavimą kita žy
mi sufragistė nuėjo j tautiš
ką paveikslų muzėjų ir su
pjaustė vieną iš seniausių ir 
puikiausių Velaskeco pa
veikslų. Tasai paveikslas 
vertas $200.000.

Pastarieji atsitikimai la
bai sujudino visą Anglijos 
visuomenę.

Kalėjimam
Berlynas 7 d .kovo. — Nu

teistas trims mėnesiams ka
lėjimo socijalistų dienraščio 
“Pirmyn” redaktorius . E. 
Meyer už tariamą įžeidimą 
kronprinco garbės.

Vėtra ant Madagaskaro.
Franci jos kolonijų ministe- 

ris gavo pranešimą, jog ant 
Madagaskaro salos (Afri
koj) siautė baisi audra laike 
kurios žuvo 1.6 ypatų.

A. Baranauskas jau pra
dėjo maršrutą po Mass, val
stiją. Apie pavykusias pra
kalbas mums praneša iš 
Cambridge’]aus ir So. Bosto
no.

J. Perkūnas už kelių dienų 
jau vyksta ant prakalbų į 
Mass, valstiją.

T. Dundulis pasekmingai 
pradėjo maršrutą po Illinois 
valstiją. Apie pirmas pasi
sekusias prakalbas mums 
praneša iš Harrisburgo.

L. Pruseika balandžio vi
dury išvažiuoja ant prakal
bų į Philadelphjjos ir Balti
nio rėš apygardas, kviečia
mas tenykščio rajono.

F. Bagočius bus užkvies
tas apvažinėti naujai susi
tverusį rajoną apie Roches-

Prašo paliuosuoti senelę.
Indianapolis 11 d. kovo.— 

Viršininkai mainierių unijos 
mušė prezidentui telegramą, 
kad paliuosuotų iŠ kalėjimo 
senelę Jones. •

Dalyvaus parodoj.
St. Peterburgas 11 d. ko* 

vo. — Rusija nutarė daly- 
vaut San Francisco parodoj.

"O
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Kalbant apie p.- Steputai- 
tį, nereikia užmiršti apie pp. 
Smilgas,, Prapuolienius, Am
braziejus Yčus ir Co.

Po mūsų pastoge.
Greitu laiku išeis iš spau

dos O. Ameringero knygelė: 
“Socijalizmas 
ir kaip jį įkūnyti”. Kaina
bus tik 10c. <Tai nepapras
ta agitatyviška knygelė. Pa- 
sistengkite ja ’

BEDARBIAI, 
BAŽNYČIOS 

IR POLICIJA
Incidentai New Yorko šv. 

Povylo, šv. Alfonso ir kito
se bažnyčiose sukėlė labai 
daug entuziazmo vienoje 
pusėje ir nepaprasto pasi
piktinimo kitoje. Kaip ži
noma, tai tūli sluogsniai be
darbių, po vadovyste karštų 
IWW. agitatorių, norėjo pa
versti bažnyčias nakvynės 
vietomis ir gauti ten užkan
džio. Pasekmė to viso ta, 
jog dar ir šiandien keli šim
tai žmonių sėdi belangėje, o 
keli jau nuteisti už “įžeidi
mą šventos vietos” ir “trūk- 
šmo kėlimą”. NewYorko po
licija dar vieną kartą paro
dė, kad ji moka “darbuotis” 
buožėmis.

Buržuazinė laikraštija pa
kėlė didžiausį triukšmą. 
Pasiskaičius dienraščius: 
“Sun”, “World”, “Times” — 
išsirodo, kad tos nekaltos sa
vo turiniu ir forma demon
stracijos griauja visus 
“šventuosius” šios gadynės 
pamatus. “World” vadina 
bedarbių maršavimą į baž
nyčias anarchistų šūkavimu. 
Visi tie dienraščiai nesavo 
balsu šaukia, kad jie paguo- 
doją tikruosius bedarbius, 
bet šių demonstrantų neap
kenčią. “Times” daeina net 
ligi to, kad reikalauja, jog 
niekuomet mokyklų rūmai 
nebūtų pavedami socijalistų 
ar IWW. mitingams. Kaip 
žinoma, prieš tūlą laiką vie
noj Brooklyno mokykloj jau 
nebeleista kalbėti p. W. Hay- 
woodui.

Tasai nepaprastas buržu
azijos nerviškumas ir tasai 
reikalavimas bausmių dėl ke 
lių šimtų demonstrantų pa
rodo ne ką daugiau, kaip tos 
buržuazijos silpnumą. Ji 
mato, kad bažnyčia dėl mi
nių nėra jau šiandien ta vie
ta, kur žmonės griūva ant 
kelių. Buržuazija gi, nors 
pati nelabai tetiki, vienok 
reikalauja, kad plačiosios 
minios tikėtų. Todėl jai ir 
pikta, todėl jai ir baugu, kad 
bažnytiniai mūrai jau nebe- 
gązdina žmonių.

Socijalistų pažvalga į tą 
bedarbių pieną užimti baž
nyčias — visiškai skirtinga 
nuo buržuazijos pažvalgos. 
Jeigu numesti tą misticizmo 
uždangalą, kuriuo amžiai 
apsiautė bažnyčią — tai juk 
liekasi ne kas daugiau, kaip 
puikus namas tų pačių rank
pelnių pastatytas ir jiems 
priklausąs. Jeigu minios 
pažvalga į bažnyčios tikslą, 
laikui bėgant, mainosi, jeigu 
minia liaujasi žiūrėjus į baž
nyčią, kaipo į vietą, kur dū
šia žmogaus svajoja apie iš
ganymą, jeigu minia vis 
daugiau galvoja apie būvio 
pagerinimą čia, ant žemės, 
ir pradeda visiškai nepaisyti 
apie tai, kas ten bus — tuo
met turi keisties ir bažny
čios uždavinys. Bažnyčių 
palociai turi būti suvartoti 
žemiško būvio pagerinimui.

Jeigu šiuo žygiu New 
Yorkiečių bedarbių mėgini
mas nepavyko — tas tiktai 
parodo, kad bažnyčia šian
dien nieko bendro neturi su 
vargdieniais. Jos širdis taip 
šalta, kaip ir jos mūrai. Vie
toj mielaširdystės žodžių ir 
darbo — kunigija pasišaukė 
policiją. Juk tai sena istori
ja, nors ir visuomet nauja.

Vienok, nors mūsų pa
žvalga į bažnyčią tokia pati, 
kaip ir anų bedarbiu, betgi 
prie šios dienos aplinkybių 
vargiai galima sutikti su 
žmonėmis, maršavusiais į 
šv. Alfonso ir kitas bažny
čias nakvynės ir maisto pra
šyti. Panaši taktika nedera 
garbei darbininkų klesos. 
Negalima veikti pagal siste
mą, kur koja, kur ranka. 
Negalima veikti, kuomet 
jausmo šišas pagauna. Ne
dera maldauti ir puldinėti. 
Tuo tarpu, kaip tik panašiai 
buvo veikta.

Ar tuomi parodoma savo 
klesos galybė? Suprantama, 

tas pulkelis bedarbių 
midija apie visos

| bedarbių minios spėką. Pa- Į KAIP NFRFIKIA 
našus veikimas mažais pul-|Iwlir 
keliais tiktai paralyžiuoja 
bedarbių spėką, atitraukia 
juos nuo rimto susiorganiza- 
vimo į galingą bedarbių ar
miją, kuri daug viešpatin
gi au galėtų prabilti, negu 
vaikinas Tannenbaumas kad 
prabilo. Panašus bandymai 
tiktai duoda progą policijai 
įsikišti į mūsų eiles dar tuo
met, kada męs esame vi
sai nesuorganizavę. Pa
naši taktika tiktai duoda I žvelgti į aukų rinkimo siste- 
progą plačiai pasklisti įvai- mą.
rioms sensacijoms, triūkš- Ar gali rinkti aukas pa- 
mui. Jeigu tave navatname vienė ypata, nors tai ir bū- 
žygy “į bažnyčias” vadova- tų patsai p. Šliupas, jeigu tą 
vo IWW., tai tik ir parodo, ypatą neįgaliavo jokia orga- 
kad minėta organizacija am- mzacija?

1 žinai besiblaško į visas pu- Padėkime, pereitais me- 
■ sės. Vieton organizacijos ir tais taip-pat rinkta aukos si- 

organizuoto mimų šturmo biriečiams gelbėti, bet tatai 
— ji rekomenduoja kuopelių buvo padaryta partyviškos 

; manevrus ir smulkiąužka- organizacijos sumanymu ir 
binėjimo taktiką. Štai kodėl p0 jos tiesiogine priežiūra, 
iš norėjimo užimti bažnyčias Tuomet tik galima turėti 
nieko gero neišėjo. maximum gvarantijos, jog

Lai bedarbiai organlzuo- pinigai nežus ir jog bus su
josi į didelę draugiją, lai jie vartoti tam, o ne kitam tiks- 
taiso galingas parodas, lai lui, jeigu tuomi rūpinsis ne 
jie užinteresuoja savo pade- pavienė ypata, bet organiza- 
jimu (ir.išaiškina jį), plačia- cj j a, arba bent būrys ypatų, 
sias minias, lai susiriša su arti prie organizacijos sto- 
unijom ir partija — tuomet rinčių. Partijos organiza- 
jie šimtą sykių daugiau pel- cijos, o ne kas kitas, tegali 
nys, negu švento Alfonso spręsti ir apie tai, kas reikia 
bažnyčioj. _ _ gelbėti, nes tik tuomet gali-

• Brooklyno Dėdė. ma išvengti suvedžiojimo. 
------- = ■ ■   '•;—Suprantama, ir pavienė ypa- 

TAI VF KAMF ta Sa^ r°dyt savo Širdingus1AI VE nAlVlE jausmus, bet tegul ji tatai
ŠUVA PAKASTAS. da™ iš sav,° Ugniaus.

____  Ar pasielgė taip p. Šliu- 
“LakviSq” N rv Pas? Ar Pasirūpino jisai i paminėjome bent susinešti su .atsakam- 

^ritaciia D ciomis Įstaigomis ir ištirti 
prezidento ™in%to žmogaus tikrą padė: 

vetimžemių laikraščiu Aso- Nieko panašaus jisai
‘ Neva nePacare’ Matomai, jam 

rūpėjo ne kas daugiau, kaip 
tik parodyti, kad štai ir... aš 
revoliucija rūpinuos!...

Kaip-gis?
Męs negalime uždraust p. 

Šliupui rinkti aukas, bet męs 
ir mūsų pakraipos žmonės 
nei cento neprivalome au
kauti, kuomet aukų prašo 
niekeno neįgalioti žmonės. 
Tuomet tik męs atgrąsinsim 
buržuazinius filisterius nuo 
demonstravimo savo “šir
dingumo” ir išvengsim nesu
sipratimų.

Tai, daug maž, ir viskas., 
kas reikia įsidėmėti, kalbant 
apie šį reikalą.

Tūli laikraščiai susirūpi- 
no ypata ano sibiriečio, būk 
tai apgavusio p. Šliupą. Ma
no nuomone, tos ypatos nu
rodymas čia absoliutiškai 
nieko nereiškia. Jeigu tai 
blogas žmogus, nereikėjo 
duoti jam progą apgauti vi
suomenę. Tas būtų buvę iš
vengta, jeigu p. Š. būtų pa
vedęs ištirti dalykus žmo
nėms, daugiau kompetentiš- 
kiems revoliucijos ir kanki
nių šelpimo reikaluose, ne
gu jisai pats. Jeigu p. Š. 
taip nepadarė, tai kurgi ga
li būti gvarantija apsisaugo
jimo nuo sukčių?

Šiame atsitikime nieko ne- 
I žinodamas apie aną žmogų 

i, jo padėjimą

Incidentas su p. J. Šliupo 
surinktomis aukomis tūlam 
sibiriečių! gelbėti sukėlė ga
na didelius ginčus. Man ne
rūpi čia polemizuoti su p. J. 
Šliupu apie jo širdingumą ir 
kitus santimentus. Minėtas 
incidentas duoda progą dar 
vieną kartą kritiškai pa-

Pereitame ' 
tik trumpai 
apie nešvarią agitaciją p 
Hammerlingo i 
S’ 
ciacijos Amerikoje, 
skelbdamas ypatos laisvę, 
tasai ponas išsijuosęs agita
vo už svaiginančius 
gėrimus. Tuo būdu p. Ha- 
merlingas norėjo du zuikiu 
nušauti, ir už saliunus paa
gituoti ir save pasirekla
muoti.

Mums iš sykio pasirodė jo 
straipsniai įtariamais, ypač 
dar tuomet, kuomet jisai 
pats pasiūlė padėti į laikraš
tį jo paveikslą. Smagu pa
žymėti, kad iš lietuvių bur- 
žuazijinių laikraštininkų tik 
vienas p. J. Šliupas suprato, 
kas per vienas tasai Ham- 
merlingas. Bet... tai dar ne 
viskas. Šuva pakastas kur
tai kitur ir męs tuoj pama
tysime kur.

Tūli ateivių laikraščiai 
jau pradėjo agituoti už p. 
Hammerlingą, kaipo už kan
didatą į New Yorko guber
natorius. Sanprotavimai tų 
laikraščių ve kokie: girdi, 
veik dauguma NewYorko 
valstijos gyventojų yra atei
viai, tat jiems ir reikia turė
ti gubernatorium savas 
žmogus. Hammerlingas yra 
plačiai žinomas ir tarpe 
amerikiečių, todėl ir anų da
lis balsuos už jį. Tokiuo bū
du męs, ateiviai, įgysime sa
vo žmogų ir ateivių teisės 
bus apgintos...

Well... pridursime nuo sa-1 vyriausia, jo padėjimą 
vęs: gal būt, dar geriau bus negaliu spręsti'ir apie laips- 
apgmtos saliunų teisės, nes nį jo kaltės. Rasit, ji- 
saliuninkai visu tautų išsi- saį buvo tokiose sąlygose, 
žioję balsuos už to_kį idealį jOg pabėgti negalėjo/o pini- 
savo reikalų apgynėją. gUS pravaigč. Patsai nepa-

Kaip matot, p. Hammer- ° .
Hngas augštai žada lėkti ir bėgimo faktas dar neapkal
iau mobilizuoj'a ir siunčia j tina galutinai ano sibiriečio, 
darbą savo pasius. Tik viena galima pasakyt

Mūsų priedermė yra paa- apie aną žmogų: jeigu jisai 
kinti ateivius, i kokias spąs- būtų buvęs nuoseklus socija- 
tas jie gali pakliūti, jeigu pa- Hstas ir revoliucijonierius, 
rodytų uzsitikejimą n H. U j nebfltu barški į du. 
aišku dėl visu: Hammerlin- rl_s P’Š11UP° slr(^ies* Jisai 
gos nėra darbininkų klesos būtų žinojęs, kad tuo adre- 
reikalus ginantis žmogus. Gi su nedera kreipties revoliu- 
v’eikalai ateivių darbininkų ei j onieriui. Filisteriai revo- 
tie patis, kaip ir reikalai čia- liUcijOj ir profesionaliai lie- 
būvių darbininkų. Tuos rei- tuvįų socijalistų šmeižikai— 
tuoja Socijalistų partija, ku- h^ah b^1 aktyviskais zmo- 
ri apgina ne vien darbininkų11 n^mis aukų rinkimo Reikale, 
klesos reikalus, bet ir ateiviui 
teises.

Kuri tat partija geresnė, 
ar. ta, kuri apgina darbo; 
žmonių reikalus visoje pil
nybėje, ar ta, kuri apgina tiki 
ateivių teises; o šiaip jau vi
same kame yra priešinga iš- 
siliuosavimo idėjai? Nors 
šiek-tiek susipratęs darbi
ninkas ir pats vienas mokės 
tan klausiman atsakyt.

■

LIETUVIŲ ATSTOVO | PIRŠTŲ ATSPAUDOS IR 
KALBA PRŪSŲ 

SEIME.
PRASIKALTĖLIŲ SURADIMAS

Kaip žinoma, Prūsų seime , 
nuo Tilžės ir Šilokarčiamos 
apskričių sėdi pp. Gaigalai- ' 
tis ir Steputaitis. Apie pa- ' 
žiūras tųdviejų atstovų 
daug nereikia sakyti. Tai ti- < 
piški konservatyviškų būrų 
atstovai. Vienas iš jų, p. 
Gaigalaitis, su dideliu pasi
sekimu tyli jau kelinti me
tai. Užtat antrasai, jaunes
nysis, p. Steputaitis neseniai 
pasakė taip patriotišką kal
bą, jog visi vokiečiai atžaga
reiviai negalėjo ta kalba at
sigerėti. I

Šiaip ar taip kalbant, p. 
Steputaitis yra atstovas pa
vergtosios tautos. Prūsuo
se yra ir daugiau tokių pa
vergtų tautų, būtent keli mi
lijonai lenkų, danų ir alza- 
siečių, kurių tautiški reika
lai, apskrituose ruožuose, 
vienodi. Visoms toms tau
toms rūpi išlaikyti savo kul
tūra, apgirti savo naciona- 
lės teisės. Tų tautų įvairios 
klesos įvairios taktikos pri
silaiko, gindamos tautiškus 
reikalus, vienok visos jos 
randasi opozicijoje prieš 
prūsų valdžią. i

Tik lietuvių atstovybei p. 
Steputaičio lūpomis teko pa
siskelbti esant valdžios pusė
je. Jisai užtikrino, kad “vier- 
ni lietuvninkai”, kaip ąžuo
lai, stovės už karalių bei te-1 
viškę. Jie netiktai bus išti
kimi pusiau vienavaldžiui 
karaliui, bet visuomet rems 
valdžią, nors ir bjauriau
siuose jos užmanymuose. Už 
tą visą vergišką pasiaukavi- 
mą p. Steputaitis maldauja 
valdžios nenaikinti lietuv
ninkų ir būti dėl jų globėja.

P. Steputaičio ištikimybės 
jausmai kulminacijos punk
to pasiekė šiuose žodžiuose: 
“prūsų lietuviai kovoje prieš 
lenkus visuomet stovės val
džios pusėje”.

Vadinasi, lai valdžia len
kus smaugia, lai persekioja 
jų kalbą, męs, lietuvininkai, 
tik paremsime valdžią 'jos 
užmanomuose. , Visas taria
masis p. Steputaičio patrio
tizmas yra ne kas daugiau, 
kaip ta senoji laukinių afri
kiečių dora: “kada aš tave 
suėsiu — bus dora. Kada 
tu mane norėsi suėsti — bus 
nedora”. Betgi, p. Steputai
tis, padėdamas valdžiai suė
sti lenkus, neišsisaugos nuo 
savo locnos pražūties. Prū
sų valdžia jau baigia naikint 
lietuvius. Pribaigti juos ga
lutinai jai menkiausias tėra 
darbas.

Męs ne taip daug kalbėtu
me apie p. Steputaičio goten- 
totišką patriotizmą, jeigu 
jisai tik jį vieną charakteri
zuotu.

Argi pačioj Lietuvoj nesu
sidarė jau tam tikra sriovė, 
kuri paduoda ranką val
džiai? Ne tTk susidarė, bet 
ir uoliai dirba, neprisilaiky
dama jokio padorumo politi-

(Pabaiga). '
Čia gali'iškilti klausimas: jeigu pirštų 

atspaudos taip skirtingos, jog net nėra 
dviejų vienodų, tai kaip galima tar
pe daugelio tūkstančių valdžios laikomų 
atspaudų surasti reikalaujamąją? Nespe- 
cijalistui tas išrodo visiškai negalima, ir 
kuo turtingesnis archyvas, tuo, sulyg jo, 
sunkiau juomi naudotis. Gerai įtaisytame 
knygyne tarpe šimtų tūktsančių knygų vi
suomet galima atrast reikalaujamą veika
lą, ir tas nieko nenustebina: kiekvienas su
pranta, jog knygos sudėstytos pagal tam 
tikros sistemos. Daktiloskopiškos atspau
dos taipgi suskirstomos į tam tikrus sky
rius, pagal sistemos, kuri specijalistui da- 
leidžia lengviau orijentuotis, kad ir di
džiausioj jų daugybėje, ir greit surasti rei
kalingąją atspaudą.

Pirštų atspaudos skirstomos į ketū
rius svarbiausius skyrius. Prie pirmo sky
riaus priskaitomos visos tos atspaudos, ku
rių linijos padariusios ant pirštų galų kilpą 
arba užsisukimą, eina paskui į dešinę pusę. 
Prie antro skyriaus priguli atspaudos, ku
rių linijos, padariusios užsisukimą, eina vi
sos į kairę pusę. Trečio skyriaus atspau- 
dose linijos susuktos ratais ir ratukais ir 
baigiasi viena tarp kitos. Ketvirto sky
riaus atspaudos, tai tos, kurių linijos, pada
riusios užsisukimą, eina tolyn ir į dešinę ir 
į kairę pusę. Tie svarbiausi atspaudų ty- 
pai. Kiekvienas tų typų skirstomas dar į 
tam tikrus skyrius, pagal kitų smulkesnių 
skirtumų. Atspaudas skirstant, tėmyjama 
visi linijų išsišakojimai, pertrūkimai ir tt. 
ir tas viskas taipgi tėmyjama sulyginant 
atspaudas su nužiūrėtos ypatos atspaudo- 
mis.

j Čionai nėra reikalo minėti daugybės 
atsitikimų, kuomet daktiloskopi j a panau
dojama išaiškinimui piktadarysčių: kas 
skaito laikraščius, tas tankiai randa apie 
tai minint. Labiausiai tas tyrinėjimo bū
das prasiplatino Suv. Valstijose, nors gana 
plačiai jau vartojamas ir vakarinėj Euro-

Bet abelnai reikia pasakyt, kad prak
tiškas daktiloskopijos naudojimas dar tik 
prasideda. Jos rolė praktiškame gyveni
me gali būt daug platesnė, negu dabar. Iki 
šiolei jinai jau galutinai išstūmė pirmesnį 
Bertilion’o būdą pažinimui prasikaltėlių 
ypatos. Bertilion’as buvo išradęs tam-tik- 
rą būdą atydaus mieravimo visų kūno da
lių; bet tas būdas buvo labai keblus ir ne
visai užtikrinantis. Ateityje daktiloskopi- 
ja, be abejonės, bus vartojama paliudijimui 
raštiškų dokumentų, čekių, vekselių, pas- 
portų ir tam panašiai. Jau dabar tūli Suv. 
Valstijų bankai įveda paprotį imti pirštų 
atspaudas visų savo depozitorių, kad kitas 
negalėtų padėtų pinigų išimti.

Čia vienok reikia patėmyti vieną svar
bų dalyką: ant laiškų ir kitokių dokumen
tų pirštų atspaudas palieka ne tik tas, kas 
juos rašo, bet ir tas, kas juos skaito. Ly
giai ir įjrie piktadario pirštų žymių, palik
tų ant sudaužytų spynų, peilių ir tam pana
šių daiktų, neišvengtinai prisideda pirštų 
žymės visų tų žmonių, kurie tuos daiktus 
čiupinėjo. Todėl tyrinėtojai, ekspertai ir 
tam panašus turi paliesdinėti visus daik
tiškus prirodymus ne kitaip, kaip apsimovę 
su pirštinėmis; mažus gi daiktelius imti su 
replėmis, dokumentus žiūrinėti per stiklą 
ir t. p. Neprisilaikymas tų atsargumų gali 
dar labiaus supainioti tyrinėjimą, apsun
kinti kaltininko suradimą, o kartais net 
nukreipti ant visai klaidingo kelio.

J. Stropus.

tie, kurie prakaite veido pelno sau duoną...
Čion renkasi visoki komitetai, prade

dant nuo tautiškojo graboriaus, saliunin- 
ko, mėsininko ir baigiant augštu tautiškų 
kapinių duobkasiu.

Apsukriausiu jų visų buvo saliunin- 
kas, diktokas, augštas vyras, su gerai pažė
lusiais ūseliais, nors viena ranka, bet kor
tas valdė gana mikliai ir visas jautėsi, ta- 
ryt, jam ta ranka visai nereikalinga.

Pašnekesy visi atkreipdavo domą į sa- 
liuninką, ką tas turėjo papasakot. Šį gi 
vakarą tarp kitko jis, giliai atsidusęs, pa
pasakojo štai ką:

“Mylėjau aš merginą, kuri jau nuo se
niai buvo užkariavus mano širdį.

Ką męs visi matom svajonėse apie tau
tos ateitį, — tęsė jis, — visos tos svajonės 
stodavos tikrenybe, kuomet aš ją pamaty
davau. Aš mačiau joje Birutę ir narsią Ži
vilę, akutėse spindėjo negęstanti ugnis ži
nyčių, ji buvo galinga.

Laikui bėgant, ji apleido šią palaimin
tą šalį, kad atlankyti tėvynės garbingiau
sias vietas. Aš iš džiaugsmo tryniau ran
koms ir maniau, jog po apsilankymui tėvy
nėj, liks dar karštesnė patriotė ir mūsų sie
los susiriš amžinai. Iš prigimties būdama 
tėvynainė, žadėjo atlankyt muzėjus, tau
tiškus namus, šventus kalnus ir visas įžy
miausias vietas, — pridūrė saliuninkas ir, 
lyg iš gėdos, užraudo.

Praslinkus kiek laiko, ji sugrįžo atgal 
į Ameriką, ir aš, ilgai nelaukdams, pradė
jau taikintis arčiaus, nes apart visokių 
grožybių, narsumų, ji paveldėjo gerą 
turtą.

Pasitaikius gerai progai, aš užvedžiau 
kalbą, žinoma, apie kelionę. Aš tariau:

— Džiugina mane labai Tamstos su
grįžimas! Ir išties tai turėjot ilgą kelionę.

— O be abejonės, — suskambėjo atsa
kymas. — Atlankiau žymiausias vietas mū
sų brangios tėvynės.

— Tai Tamstos atlankėt tą Didį kalną 
Gedimino?

— Taip-taip, — tarė ji.
— O kaip malonu būtų ir kaip aš trok

ščiau pamatyt ir pabučiuot tą šventą žemę, 
garbingą mūsų tautos atmintį.

— Taigi, — atsakė ji, — galit liuosai 
atlankyt tas vietas ir vieną gražią dieną iš- 
sirengt kelionėn.

— Taip, — tariau aš, bet aš daug tu
riu užsiėmimų ir manau, jog mano karštą 
troškimą galėsiu atsiekti per Tamstą...

— Kokiu gi būdu? — Užklausė manęs, 
nustebusi mergina.

— Tokiu būdu, — aiškinu aš, — bran- 
bi Tamstele, nes jūs, atlankydama garbin
gas vietas, bent atsisveikinant, buČiavot 
kalną garsaus Gedimino, taigi negalėdams 
atlankyti kitokiu būdu, aš norėčiau atsiek
ti tai per pabučiavimą Tamstos dailiai su
dėtų lupukių...

Nespėjęs ištarti tuos žodžius, aš ren
giaus atsiekti savo tikslą... Ir ką jūs ma
not? Ta gražioji, brangioji tautietė virto 
bjauria “cicilike”! Vietoj priglausti, ap
kabinti mane, ji atsisuko užpakaliu ir tarė, 
jog tik sėdėjo ant Gedimino kalno. — Jūs 
galit gerai sujirast, kaip aš jaučiuosi tuo
met. Nuo to laiko aš neapkenčiu “cicili- 
kų”. Dilgėliukas.

Pirtis jaują vanoja.
“Pirmyn” N. 10 telpa ilgas 

pranešimas detroitiškės 
sekcijos IWW. unijos. Ta
me pranešime be pasigailė-

sekcija, kuriai apibūdint ne
sigailima komplimentų...

Mūsų gi lietuviški IWW. 
vadovai, įvairus Grikštai, 
Geležėlės ir Co. pliekia visus 
ir viską, kas tik jiem ant lie
žuvio užkliūva.

Skaitant tuos jų straips
nius ir girdžiant tas jų kal
bas — vieną išvedimą gali
ma padaryt: pirtis jaują va
noja...

Visi nori lekioti orlaiviais.
Belgijoj karalius “po di

deliu sekretu” jau išmoko le
kioti orū. j

Dabar kvotimus ant piloto 
nhri i*"‘Mti Anglijos minis- 

rchill.

TAUTIŠKAS BUČKIS
Visiems žinoma, jog tarpe draugų at

sitinka įvairiausių prietikių. Daugelis būna 
linksmumo, juoko, kuomet, susėdę apie ap
valą stalą, lošdami pinaklį (tautiškas loši
mas kortomis gertuvėse) ir traukdami tau
tiškąjį alutį, pradeda pasakot savo atsitiki
mus, priepuolius.

Ir taip, kuomet lauke siaučia audra ir 
žiaurus vėjas nemielaširdingai blaško snie
gą į visas puses, jie susitelkę ankštam kam
barėly, pradeda savo kasdieninį užsiėmi
mą. Ant stalelio bonkutės mainosi viena 
po kitai, kazyros mirga jų rankose; kar
tais, aplenkdamas viens kitą, sėbras pir- 
miaus užmeta kazyrą, iš ko kįla maži ne
susipratimai.

Apilsus kiek ir apstojus ginčams, pra
sidėdavo pasakos apie savo atsitikimus. 
Nemanykit, jog čion suėję linksminasi ko
ki tai paprasti, taip sakant, klumpiai arba

PRANAŠAS.
(PUŠKINO.) 

Kankinam’s dvasios troškulio, 
Aš tyrlaukiais ėjau vos gyvas; 
Ir žengė man ant kryžkelio 
Čia šešiasparnis Serafinas. 
Kaip sapnas, pirštais man lengvai 
Blakstienų lypstelė jisai: 
Ir akįs tad mano nušvito: 
Žinojimas jose paplito. 
Mano ausų dasilytė’, — 
Garsai įvairus suskambę’: 
Juos pažinau — dangus drebėjo, 
Ir skrido angelai augštai, 
Ir jurėm’s slankiojo šliužai, 
Ir vėjas krūmuose šlamėjo... 
Ir lupas jis palietė man, — 
Ištraukė liežuvį iš ten, 
Tą tuščiakalbį, veidmainingą; 
Gyvatės gylį tad gudrios 
Vidun burnos užšalusios 
Įdėjo dešine galinga. 
Krutinę perskriodė kardu 
Ir širdį bailiąją išlupo; 
Žariją, žėrinčią krauju, 
Praverton krūtinėn įbruko. 
Gulėjau, lyg lavon’s tyre, 
Čia dievas pašaukė mane: 
“Kelk, pranaše, klausyk pakirdęs, 
Pastiprintas mano valia
Tu žodžiais degink minios širdis, 
Beeidam’s jurėm’s ir žeme!” 
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LIETUVIŲ IMMIGRAN 
TŲ ŠELPIMO DRAU
GIJOS REIKALUOSE.

kietai išleista ant loterijos 
po susirinkimui.

Smagu yra pažymėti, kad 
kriaučiai eina išvien su soci- 
jalistų organizacija.

So. Bostono Naujienos
Kriaučiai pasirodo vyrais

Draugo B. Puzono prašau nurodyt 
savo adresą. Mano adresas tokis: A. 
J. Keršis, 1109 Market Str., N. S. City, 
Pittsburgh, Pa.

Trumpai sutraukus, turi
nį tos knygeles galima iš
reikšt žodžiais . vieno iš vei
kiančiųjų ypatų: “nešaudy
siu aš miške į žvėrelių dau
giau, nestątysiu aš kilptj 

Nekirsiu žalių rą-

Kiek. daug jau kalbėta 
apie vaikams skiriamą lite
ratūrą ir kiek mažai jos męs 
teturime. Užtat juo su di
desniu džiaugsmu reikia 
sveikinti pasirodymą kiek
vienos naujos, vaikams ski
riamos, knygeles.

Štai prieš mane guli ma
žytė, V. Putvinskio parašyta 
knygelė-teatrėlis, “Nežu-

— Kvaily, juk aš ne iš 
graužaties geriu, bet iš 
džiaugsmo.

Iš džiaugsmo.
— Na ką tu, Jonai taip pa

siutusiai pradėjai gerti <
— Mat, brolau, mane pati 

pametė.
— Vadinasi, gražatį nori 

paskandinti aluj. Taip,

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 25 metų amžiaus. Tun but 
pamokinta, mokanti 3 ar 4 kalbas ir 
turinti kokius 20 šimtų dolerių. Aš 
turiu didelį štorą ir noriu. atidaryti 
laivakorčių agentūrą. Su pirmu laiš
ku turi prisiųsti ir savo paveikslą.

M. J. Litvinsky, 
Franklin Co., Rend City, Ill.

Telephone 500.
(16—17)

5 d. kovo Liet, kriaučių 
Unijos 149 skyrius savo su
sirinkime tarp kitko apkal
bėjo apie naudingumą lietu
viams kriaučiams organo. 
Buvo skaitytas laiškas nuo 
lietuvių kriaučių, kurie or
ganu siūlo “Naujienas”.

So. Bostono kriaučiai or
ganu skiria “Laisvę”, “Ke
leivį” ir “V. L.”.

Buvo skaityta laiškas nuo 
LSS. 60 kuopos su užprašy- 
mu atsilankyt ant jų vakaro, 
kur turėjo būt perstatyta 
“Nihilistai”. Po apkalbėji
mui per drg. Urbša įnešta 
nupirkt tikietų už $10. Tas 
vienbalsiai liko nutarta ir ti-

Geistina būtų, kad ir 
daugiau merginų išreikštų 
savo nuomonę.

A. Daukantaitė .
Seabreze, Florida.

Tarp kitko sakė, kad nuo 1 
gegužio visose audeklinėse 
ir kriaučių šapose, kur yra 
IWW. skyriai, bus generoliš
kas straikas ir bus reikalau
jama 8 vai. darbo dienos.

Šmitas, begirdamas IWW. 
daug pasakė ir neteisybės 
Jis sakė, kad IWW. yra nei 
politiška nei anti-politiška 
unija. Tuom tarpu visiems 
žinoma, kad IWW. principai 
pasmerkia politišką veikimą 
ir tūli vadovai, kaip pvz., W. 
Haywood ir Tomas Mann ir 
Įeiti net viešai agituoja dau
žyti “ballot — baksus”. Šmi
tas už trijų savaičių ketino 
sugrįžti Rochesterin. Ar pa
siseks išnaujo sutverti 
IWW. liet, skyrių, nežinia.

TMD. 52 kp. mėnesiniame 
susirinkime p. Klimaitis įne
šė sumanymą, kad iš paskir
tų 20 dol. dėl Lietuvių Visuo
meniško Knygyno, 5 dol. at
skirti dėl “Aušros” knygy
no, kuris randasi bažnyčios 
skiepe po kun. Kasakaičic 
cenzūra, įkurtas bažnytinių 
draugijų su tikslu ignoruoti 
L. Vis. knygyną.

Kadangi Klimaitis turi 
daug savo šalininkų, tai įne
šimą tikėjosi pravesti. Bet 
tūli nariai griežtai užprotes
tavo. Atidėta sekančiam 
susirinkimui.

Who’s next? Mr.Klimaiti!
Vietinis lietuvių judėji

mas dabar beveik apsistojęs. 
Mat, visi laukia pabaigiant 
naujos lietuvių svetainės,ku
rią jau pakrikštijo “Lithua
nian’s Hall”.

Just. Stančikas.

dar daugiau.
Nors nesmagu pranešti 

visuomenei, bet jau pradeda 
smarkiai ragauti ir tūlos 
moterįs. Argi jos pamislija 
apie savo vaikučius?

Neseniai čia vienoj fanati
kų šeimynoj mirė vaikas, tai 
ne tiek vaiko gailėjos, kiek 
to, kad jisai pasiskubino nu
mirt ir nepalaukėj iki krikš
tynų. “Tai būtume bent pa- 
uliavoję”. I

Kartas nuo karto susiren
ka fanatiško jaunimo būre
liai. Prisineša svaigalų ir 
pradeda ūžt, o paskui susi
vaidija. Bjauru ž ūret į taip 
besielgiantį jąunh

Nusidžiaugė, susilaukę 
“Laisvės”.

Daugelis So. bostoniečių 
labai rūpinosi tuomi-, kad 
“Laisvė” taip ilgai neateina.

— Kas ten su jais pasida
rė tame Brooklyne? — klau
sė vieūas kito. Pripratom 
męs prie “Laisvės” ir prie 
jos žmonių. Dabar taip lyg 
ir tuščiau pasidarė.

Talpinki! daugiau žinių iš 
So. Bostono — tai būsime 
ge riausi ai s d raugais.

Socijalistas.

Vežimukas nieko nepešė šv. 
Petro ir Povylo draugijoj.
Tik ir drąsumas tų žmo

nių lįsti net ten, kur jų nie
kas neprašo.

Štai į susirinkimą šv. Pet
ro ir Povylo dr-tės atidrožė 
vėžininkas p. I. Perskaitė 
laišką. Pasirodė, kad prašo 
pirkti serus tūlam laikraš
čiui palaikyt.

Draugystė atmetė tą už
manymą. Ir gerai padarė, 
nes kokį reikalą gali turėt 
draugystė su tokiu laikraš
čiu, kuris vėjo neštas ir pa
mestas stačiai be jokio rei
kalo.

So. Bostono Kriaučius.

beti apie vakarines. Bet 
kaip lankyti mums ir vaka
rines mokyklas? Męs dir
bame dirbtuvėse iki 6 ar 7 
vai. vakaro, o kartais, dar ir 
ilgiau. Ateiname iš dirbtu
vės surūkę, nuvargę. Turi
me apsiruošti, pasigaminti 
sau valgio ir dar gaspadi- 
nėms padėti. Pakol apsi- 
triusi, pavalgai ,tai jau ir 10 ] 
ar 11 vai. nakties. Ryte gi r 
turi vėl kelti ant penkių ar 
dar prieš penkias. Taip die- , 
ną į dieną bėga mūsų gyve- b 
nimas. Tiesa, kuri turi tė- ' 
vus, tai nors ji dirba dirbtu- i 
vėj, bet jos visai kitokios ap- t 
linkybės: ji, atėjus iš dirb
tuvės, randa jau ant stalo ! 
valgį, dėl jos viskas paga- L 
minta ir ji daug daugiau tu- ’ 
ri laiko apsišviesti. ,

Visas mūsų apsišvietimas, ; 
tai kad gauname perskaityti . 
pirmeivišką knygelę arba 1 
laikraštį. Bet ir tą ne kiek- j 
viena turim. Beveik visuo
met prisieina gyventi pas fa- , 
natikus katalikus. Ir jeigu > 
tik pamato pas tave pirmei- ! 
višką laikraštį arba knygelę, i 
tai ar tave iš namų išveja ar- ! 
ba laikraštį sudegina, ;

Čia gal daugelis pasakys, 
kodėl neinate gyventi pas 
pirmeivius, nes pas tuos ga
lite daug geriau apsišviesti?

Gerai. Bet pažiūrėkime, 
ar daug yra tų pirmeiviškų 
šeimynų, kurios užlaiko 
“burdingierius”? Kiekvie
name mieste galima ant pir
štų suskaityti. Apart to. 
pirmeiviškos šeimynos visa
dos turi užsiėmę geresnius 
kambarius ir nelaiko po ke
turis arba penkis burdingie
rius. Jeigu laiko, tai vieną 
arba du ir tuomet reikalau
ja brangesnės užmokesties. 
Mums gi, kaip jau augščiau 
minėjau, uždirbant po $5 ar 
$6 į savaitę, neprieinamapas 
tokius gyventi, todėl ir pri
verstos gyventi pas fanati
kus katalikus, pas girtuok
lius ir t. p., didžiausiam su
sikimšime.

Dabar kas link senmergy
stės. Jeigu męs bijotume 
senmergių vardo, kaip nuro
do V. A. Z., tai męs visgi su
rastume nors tokį, kuris ant 
bačkutės sėdi ir su juomi ap- 
sivestume. Bet kaip tik at
bulai: kuri mergina truputį 
daugiau protaujanti, tai ir 
pasilieka senmerge. Aš ma
nau, kad V. A. Z. irgi daug 
tokių žino merginų. Reiš
kia, męs senmergystės visai 
nebijome.

Męs rūpinamės apsivesti, 
bet ne su tokiais, kurie ant 
bačkučių “gadzinkas’Lgieda. 
bet su patinkamais sau 
draugais. O kad tokių neat
siranda, tai pasiliekame sen
mergėmis. Suprantama, ge
riau pasilikti senmerge, 
vargti pas gaspadines, negu 
paskui, apsivedus, visą amžį 
nesantaikoj gyventi.

Čia gal daugelis pamislys. 
kad aš, sakydama, jog męs 
rūpinamės apsivesti todėl, 
kad pagerinti savo ir kitų 
gyvenimą, turėjau omeny 
vien tik materijališką išro- 
kavimą? Todėl aš turiu pa
aiškinti, kad nemažiau varg
sta ir praleidžia pinigų gy
vendami pas gaspadines ir 
vaikinai. Jeigu apsiveda iš 
meiles ir yra pas juos sutar
tis, tuomet jie abudu gali su 
tuomi pačiu uždarbiu daug 
žmoniškiau pragyventi.

Ką turiu pastebėti, tai 
kaltę pirmeiviškų vaikinų. 
Jie kaip tik ir bijo draugauti 
su neapsišvietusiom mergi
nom. Mano nuomone, tai vi
si pirmeiviški vaikinai pri
valėtų juo daugiau stengties 
draugauti su neapsišvietu
siom merginom. Kuomet jie 
daugiau pradėtų rūpinties 
tuomi, tuomet daug daugiau 
išvestu iš tamsybės mergi
nu. O išvedę iš tamsybės — 
galėtu ir sau tikrą draugę 
pasiskirti.

Bet kaip pažiūri iš šalies, 
tai mūsų pirmeiviai vaiki- 

i nai, ar tai baliuose, ar kito- 
, kiuose pokyliuose, šalinasi 

nuo tamsesniųjų merginų.
Tai taip aš žiūriu į šį daly-

Pranešimas.
Turime už garbę pranešti savo kos- 

tumeriams, kad męs perkaustčm saw 
vyriškų ir moteriškų Drapanų IMmk 
tuvę iš po No. 370 Bedford Ave. ant 
1107 Bedford Ave., kampas Gates Av.

Meldžiame visus atsilankyti po Šiuo 
adresu;

PETRAS SHERTWITIS IR 
J. KARALIUS,

Redford Ave., Brooklyn, N. Y. 
(16—19)

Nedėkingumas.
Advokatas, išteisinęs kiše

ninį “sportą”, sako:
— Na ką, tamsta, užganė

dintas mano apginimu? 
Turbūt nei nesapnavai, kad 
aš tamstą išteisinsiu?

Sportas, kasydamas pa
kaušį, jam atsako:

— Žinai, ponas apginėjau, 
jeigu aš būčiau žinojęs prieš 
provą, kad aš esu toks tei
singas ir toks doras žmogus, 
kokiu tu mane teisėjui pers- 
tatei, tai aš niekuomet ne
būčiau tamstą samdęs ir to
ji dešimtinė būtų palikus 
mano kišeniuj.

Rochester, N. Y.
Pasibaigus didžiajam rub- 

siuvių streikui, vietiniai lie
tuviai, neužganėdinti strei
ko pasekmėn, sutvėrė 
IWW. lietuvišką skyrių; tū- 
ą laiką praleidus ,ten pasi
darė “neramu” ir nutarė 38 
balsais prieš 11 “persimufin- 
ti” prie “United Garment 
Workers of America”, nes 
sulyg “Kat.“ korespondento 
“pastaroji esanti ramesnė 
ir geriau atsakanti lietu
viams”.

Pastaruoju laiku atvažia
vo iš Baltimorės IWW. org. 
Šmitas ir ant 6 kovo suren
gė prakalbas.

Šmitas agitavo apleisti tą 
skebų organizaciją (U. G.

BESISVEČIUOJANT 
CONNECTICUT 

VALSTIJOJ.
(Korespondentams ir veikėjams pata 

rimų žiupsnelis).

Protokolas posėdžių 1-mo seimo, atsi
buvusio 14—15 d. vas. 1914 m. po N 
187 Brunswick St., Jersey City, N. J

mo, saliūnieriaus pilve užŠa- 
lo alus.

Vieno lietuviško sportelio 
lūpos prišalo prie lūpų įo 
numylėtinės, kada jis su ja 
atsisveikino ant kampo.

“Liežuvninkų” gazietos 
“daraktoriui” užšalo po ke
pure smagenįs. Turėjo “su- 
juzyt” pusgorčinę “džinės”, 
kol atšildė.

Vienam policistui taip 
smarkiai prišalo kojos prie 
saidvoko, kad kada jisai no
rėjo apginti lietuvaitę, kurią 
užpuolė raudonanosiai, tai 
negalėjo pasijudint nei iš 
vietos.

Dar buvo ir kitokių nelai
mių, bet tai vis mažesnės.

Mokykloje
Mokytojas: — 

man, Jonuk, kodėl jūrių van 
duo sūrus?

Vaikas: — Todėl, kad jū 
rėse daug silkių yra.

Svirplys.

niuvienės, nei su V. A. Zape- 
riacko nuomone. Man rodo
si, kad abudu autorių apsi
lenkė su teisybe šiame klau
sime.

Męs rūpinamės apsivesti 
todėl, kad pagerinti savo ir 
kitų gyvenimą, o ne būti ko
kioms ten gaspadinėms ir 
bosauti ant savo vyrų.

Męs, merginos, gyvenda
mos pas svetimus, turime 
užvis daugiau panešti var
go. Visi gerai žino, koks 
yra merginų uždarbis. Dirb
ti 10 valandų į dieną kokioj 
nors dirbtuvėj, o gauni už- 
mokesnį $5—6, o jau labai 
gerai, kad $7—8 į savaitę. 
Na, ir pabandyk, jeigu nori., 
su $5—6 išgyventi savaitę.

Jeigu nori žmoniškesnį tu
rėti kambarį, tai turi papra
stai užmokėti $1.50 arba 
$1.75 į savaitę. Už viduti
nišką valgį reikia užmokėti 
$5.00 į savaitę. Tokiu būdu 
jau turim išlaidų $6.50. O 
kur apsirėdymas? Kur kito
kios išlaidos?

Kasgi tuomet merginom 
daryti? Kad galima būtų 
apsieiti su $6.00, męs turime 
gyventi prasčiausiuose kam
bariuose, pas tokias gaspa
dines, kurios mus baisiai iš
naudoja. Jos, teisybė, laiko 
mus daug “pigiau”, bet kaip 
męs gyvename ? Esame su
kimštos po keturias ar pen
kias į vieną kambarį, turime 
visuomet prieš gaspadinę 
lenkti galvą, turime vaka
rais joms padėti dirbti ir sa
vo kambarį apsivalyti. Jei
gu tik to neišpildysi, tai tuo- 
jaus tau lieps kraufetyties iš 
kambario.

Jeigu gi nori sau ką nors 
pasidaryti, t. y. ar išsiskalb
ti, susiprosyti ir tt., tai turi 
prašyti gaspadines pavelyji- 
mo, kad daleistų vandens su- 
sišildyti, prosus įkaitinti ir 
tam panašiai. Jeigu gaspa- 
dinė dar būna geram ūpe, 
tai, nors susiraukus, pavėli
na, bet jeigu blogame ūpe. 
tai pasako: “tu man daugiau 
gesų bei anglies sudegini, 
negu aš nuo tavęs gaunu už- 
mokesnio”.

Neužtenka dar to. Jeigu 
nori šiek tiek švariau užlai
kyti savo kambarį, tai turi 
taipgi ir patalus savo nusi
pirkti, nes, kaipo dėl mergi
nų, gaspadines duoda tuos 
patalus, kurie užsiliko ant 
Nojaus arkos po visuotino 
tvano. Jeigu pasiskundi 
gaspadinei, kad seni bei su
driskę patalai, nėra paden- 
galo lovoj, tai tuojaus gauni 
atsakymą: “Jeigu norite ge
resnių, tai nusipirkite, nes 
dėl merginų ir taip dar per- 
geri”.

Štai kas, pagal mano nuo
monę, verčia mus apsivesti, 
kad išsigelbėjus nuo tokios 
vergijos, kokią męs velkamo 
gyvendamos pas gaspadines.

Toliaus Neniuvienė nuro
do, kad reikia apsišviesti ir 
rekomenduoja būdus. La
bai geras patarimas. Bet 
Neniuvienė visai užmiršo, 
kaip galima apsišviesti gy
venant tokiose aplinkybėse ? 
Gal vakare, atėjus iš dirbtu
vės ir bedirbant kambary 
gaspadines darbą, užsižiebti 
dvi šviesas vieton vienos? 
Juk ir to dar gasųadinė ne- 
navelvs. Neniuvienė sako, 
kad čia. Amerikoj, vra priei
namos įvairios mokyklos, o 
jeigu kas negali jąs lankvti, 
tai gali vakarines mokyklas 
lankyti.

Ačiū už patarimus. Bet 
gal tik Neniuvienė galėjo 
lankyti nuolatines mokyklas 
ir vakarines. Apie nuolati
niu mokyklų lankymą nėra 
nei svajonės. Pasilieka kai*

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 28 metų senumo. Aš esu 
28 metų. Dabar patogus laikas susi
pažinti, o po Velykų apsivesti. Malo
nėkit ir savo paveikslų prisiųsti.

J. Yanuša,
P. O. Box 102, Luzerne, Pa.

(16—19)

Besikraustant “Laisvei” į Brookly- 
ną, veik visų savaitę turėjau gražaus 
poilsio. Ta proga naudodamos, šau
niai pasisvečiavau Connecticut valsti
joj. Gal būt, niekam nėra tokio dide
lio reikalo matyt gyvų žmonių gy
vus kasdieninius reikalus, kaip laik
raščio redaktoriui. Amžinai besirau
siant knygose ir laikraščiuose, ne bū
tų dyvų, jei žmogus ir Užmirštum apie 
tų begalinę daugybę kasdieninių ma
žmožių, iš kurių, galų gale, juk ir su
sidaro tas didžiasai gyvenimas.

Štai So. Manchesteris, kurį veik ga
lima pavadint priemiesčiu Hartfordo. 
Manchestery, Hartforde ii’ apielinkė- 
se bus apie 3.000 lietuvių. Čia jau, 
pašonėje, gyvena pulkeliai mūsų far- 
merių. Kodėl apie tas vietas nieko 
negirdėt? Nebent tris kartus j me
tus kokis nors korespondentas susi
myli ir pabrėžia į laikraštį korespon
dencijų apie prakalbas... Bet ar to 
užtenka pilnam nušvietimui Hartfor- 
diečių ir aplinkinių lietuvių gyveni
mo? Gyvame pašnekesy su tuo ar ki
tu draugu išgirsti tiek ir tiek naujie
nų iš tų vietų lietuvių gyvenimo. 
Kodėl betgi tas viskas neatsispindi 
laikraštijoj? Farmerių gyvenimas 
mūsų visuomenei tikriausia nežinios 
šalis. Tuo tarpu, tų farmerių daug ir 
dar daugiau sezoninių darbininkų ant 
tabokos farmų. Vienas New Have- 
no draugas man nupiešė tų gyvenimų 
ant farmų vaizdžiausiomis spalvomis. 
Paklausiau, kodėl Jisai neparašė apie 
savo patyrimus kurin bent laikraštin. 
Atsakė... negalėjęs, ir nematęs didelio 
reikalo.

No tik apie Hartfordu ,bet ir visoj 
Conn, valstijoj yra daug lietuviškų 
kolionijų, apie kurias nieko nėra žino
ma. Betgi randasi apšviestesnių 
žmonių, kurie žino apie tas kolionijas, 
vienok tyli. Kodėl neaprašius jų, ko
dėl nesuteikus ryš’ų socijalistų orga
nizacijai, kodėl nepasistengus sureng
ti ten prakalbas? Reikia tik sumanu
mo, inicijatyvos, o viskas galima at
likt.

Tame pat Hartforde, bent ligišiol, 
ėjo amžinos peštynės tarpe socijalis
tų. Nesakyčiau, kad vien tik dėl ypa
tų. Buvo paliečiama ir taktikos da
lykai, padėkime, kaip žiūrėt j YMCA. 
kaip elgties su katalikais? Vienok, 
kas iš draugų prabilo viešai? Nie
kas.

Štai New Britainas. Man pasako
ja apie reikalus tautiško namo, apie p. 
Skritulskio politikų (nepaprastai įdo
mi!), apie milijonierių kunigų Buja- 
nauskų, apie ligi šių dienų užsilikusi 
Conn, paprotį daužyti torielkas pei 
vestuves. Klausiu: kodėl neparašot į 
laikraščius? Ot, neprisirengia. Iškė
lus tūlų klausimų laikrašty, kjla gin
čai ir vietos visuomenėje, čia gims 
ta gyvybė, veiklumas ir tt.

Štai Waterburis — tasai senasis 
mūsų sostapilis. Tarpe tiek tūkstan
čių lietuvių męs turime taip mažų 
nors anot drg. J. Pruselaičio, ir skip 
rių kuopų. Katalikų *r tautininkų par
tijos čia stiprios. Kaip priėjus prie 
plačiųjų minių? Rodosi, pereitame 
pavasary čia buvo proga suagituoti 
darbininkus ant unijizmo pamato. 
Proga nebuvo atsakančiai išnaudota. 
Kodėl apie tai tylėta ? Kur, kur, bet 
jau nors Sųjungos organe reikėjo pra
bilt. Kovoj su stipriais priešais rei
kia daug sumanumo, reikia budriai 
sekti gyvenimo bėgį ir ypač tokiame 
Waterbury reikia jieškoti naujų agi
tacijos priemonių.

Tų dienų, kaip aš ti-vykau į Water
buri, man tuoj pranešė apie prašali- 
nimų lietuvio Shumskio iš socijalistiš- 
kos Naugatuck miesto administraci 
jos. Apie tų faktų taip buvo mūsų 
laikraščiuos tylu, kad nei lapė nelo
jo. Tuo tarpu, tai buvo puikiausia 
agitacijinė proga parodyt savo prie 
šams, kokia aštri crtsciplina, kokia 
aukšta dora viešpatauja ten, kur soči 
jalistai valdo. Tiesa, tatai daugiau 
šia sujudino anglus-socijalistus, bet 
tarpe mūsų ir jų nėra gi chiniškos šie 
nos; ypatingai Connecticut, kur anglai 
drūčiai laikosi, lietuviai socijalista' 
turi uoliausia sekti jų veikimų ir or 
ganizacijos būdų.

štai New Havanas. Aš pakliuvau 
ten tuomet, kuomet neišgaravo dar 
įspūdis nuo p. Šliupo prakalbų. Koki;' 
daugybę smulkmenų girdėjau aš, ir 
tai charakteriškų smulkmenų, o korės 
pondentai tyli! Tiesa, p. šliupo at
silankymas ir tas viskas, kas sekė po 
atsilankymui, sudrūtlno mūsų kuopa 
ir ji įgijo žmonių simpatija, bet vei 
kiant uoliau ir sumaniau galima buvo 
dar daugiau laimėti.

Apie kitas vietas aš jau nerašysiu. 
Visur yra daugybė pozicijų, kurias mę. 
galime užimti, tik reikia mokėti gy 
viau, sumaniau veikti ir daug plačiau 
nei ligšiol, naudoties laikraščio gink 
lu.

Rašykit ne vien apie prakalbas, te
atrus ir darbus. Rašykit apie viską: 
apie santikius su anglais-socijalistais. 
apie farmerius, apie tai, kaip išbudi 
nūs snaudalius, apie savytarpius gin 
čus (kad po diskusijų juos prašali 
nūs), apie bjaurius papročius, apie 
miestų reikalus, apie slaptybes tautiš 
kų saliunų ir tt.! kelkite sumany
mus, kurie prisidėtų prie išjudinimo 
tebemiegančių spėkų.

L. Pruseika.

Gera proga.
Parsiduoda Pulrumis ir 4 stalai. 

Biznis gerai išdirbtas, lietuvių yra virt 
tūkstančio, o lenkų tris sykius dau
giau. Tame mieste tik vienas lietuviš
kas pulrumis. Pardavimo priežastis 
— važiuoju j Lietuvą.

Jonas Pakausris,
107 E. Marrimack St., Lowell, Mass. 

(16—18).

stelių ,sausas šakas tik ran
kiosiu, kuręsiu”.

Zuikutis, kuriam gyvybė 
neatimta, sako: “ačiū, kad 
manęs nežudai. Aš jau bėg
siu, bėgsiu — mano vaiku
čiai manęs laukia”.

Siužetas paimtas, taryt, iš 
žvėrių gyvenimo. Ant sce
nos pasirodo girių karalius, 
meška, vilkas, du zuikiu, la
pė. Iš žmonių ant scenos 
matome tik medžiotoją ir jo 
vaiką, Jurgutį.

Būtinai reiktų išmėgint 
šis perstatymėlis ant mūsų 
scenos. Nesuklysiu, rodos, 
pasakęs, kad bent keliose 
vietose, Amerikoj, vaikučiai 
jau lošė perstatymėlius. Vie
nas vaikų draugijėlės in
struktorius kartą man skun
dėsi, jog sunku ir išmanyti, 
kaip reikia vesti vaikų drau
gijėles, nes lietuvių kalboj 
visiška stoka vaikams ski
riamų knygelių.

Na... tai še jums knygelė, 
nors mažytė, bet naudinga. 
Pamėginkite sulošt.

L-tis.

MERGINOS BALSAS 
APSIVEDIMO 

KLAUSIME.

Tas viskas dedasi pas 
daugelį dievobaimingų pa- 
rapijonų, kurie bijosi ištarti 
žodis “socijalizmas”.

Broliai, liaukitės tuštinę 
tas bačkutes. Bent pamė
ginkite pasiteirauti, paklau
sinėti, kas tie socijalistai. 
Bent šiek tiek patyrę apie 
juos, jau nenorėsite šalinties 
nuo jų ir jų skelbiamo mok
slo. Dešimtukas.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 27 m. senumo. Turi but lai
svų pažiūrų, vidutinio ūgio.

Aš esu 27 metų amžiaus.
Malonės atsišaukti, kurios nori ve

sti!
P. Susinski, 

1210 Sangamon Ave. Springfield, III. 
(18—20).

JUOKŲ KĄSNELIAI.
Nelaimės nuo šalčio.

Laike pastarųjų šios žie
mos šalčių Brooklyną patiko 
šios didelės nelaimės

Vieno, visiems gerai žino-

Newark, N. J.
Vas. 21 d. vietinis šv. Ceci- 

ijos choras vaidino operetę 
“Užburtas Kunigaikštis” šv. 
Jurgio dr-jos svetainėje. 
Vaidinimas, galima sakyti, 
javyko. Muzikantai ir dai- 
noriai sutaikė.

Kaip vieni, taip ir kiti sa
vo užduotį atliko. Geriau
sia savo rolę atliko P. M. 
Bradunienė. Matyt, kad lo
šikai sunkiai dirbo, o ypač 
vadovas Radzevičius daug 
darbo padėjo.

Bukietus gėlių gavo B. 
Vaškevičiutė, Bradunienė, 
Radzevičius ir Verba.

Buvo ir dainų. Pasibai
gus teatrui, buvo ir žaislų su 
šokiais. F. Glemžytė.

Jersey City, N. J.
Šią žiemą čia lietuviai įgi

jo vietą senam dievuliui gar
bint. Vienok bačkučių tuš
tini mas netik nepasiliovė, 
bet net pasidaugino. Prie 
kiekvienos progos, o ypač 
per vestuves, krikštynas ir 
tt. būna generoliškas svai
galų naikinimas. Čia yra 
mada šilti n t degtinę, nes su 
vandeniu sumaišius pigiau 
atsieina.

Prisimaukę degtinės ir 
rudžio, paskui staugia per 
visą naktį. Pamačius toki 
gaivalą net trečioj dienoj, 
dar galima užtėmyti nusigė
rimo ženklų.

Pas daugelį tamsunėlių 
yra užsilikus dar ta mada: 
pas kurį daugiau išgers, tam 
bus ir didesnis unaras. Tat 
kožnas ir stengiasi pačiu 
unaringuoju palikti. Pasek
mės to viso labai liūdnos.

I Sesija.
I. Pirmą Liet. Immgr. šelp. Dr-jos 

seimą atidarė pirm. S. Jankauskas.
II. Tvarkos vedėjais liko išrinkta: 

pirm. J. A. Janušionis, sekr. A. Stak- 
neviče.

III. Mandatų priėmimas. Delegatai 
su mandatais dalyvavo nuo šių drau
gysčių iš Newark, N. J.

1. Šv. Jurgio dr-stės S. Pranis ir K. 
Vaškeviče.

2. D. L. K. Vytauto draugystės J. A. 
Janušionis ir J. DomTnauskas.

3. Liet. Neprig. Pol. Kliubo J. Do- 
binis ir J. Bradūnas.

4. LSS. H ko. P. Beičis ir 
paraitis.

5. Palangos Juzės dr-stės J. Sweet- 
ra, A. Žolynas, K. Jonaitis. F. Nauni- 
kis ir P. Vaičeliunas.

6. Lietuvių Jaunuoin. K. P. Kliubo 
— J. Krulikauskas, M. Truska ir J. 
Adams.

7. Sv. Mikolo dr-tės — A 
kas ir S. Vanagas.

8. Lietuvių Laisvės dr-tė 
daras.

9. šv. Juozapo dr-stės — 
vičius.

Delegatai nuo draugysčių iš Jersey 
City, N. J.

10. D. L. K. Algirdo dr-tės — 
lotas ,A. Rėklaitis ir S. Jankus,

11. Šv. Jono Krikštyt. dr-tės 
Pilka ir J. Augutis.

Delegatai nuo draugysčių iš Brook 
lyno, N. Y.

12. Lietuvių Piliečių Kliubo — J 
Daukša ir V. šibanauskas.

13. Lietuv. Apšvietos dr-tės — P 
Sinkus ir A. Petraška.

Nuo draugysčių iš New York City
14. Liet. Polit. Kliubo — J. Kaukas 
Delegatai nuo Susivien. Amerikoj.
15. SLRKA. — P. Burba.
16. SLA. — V. K. Račkauskas.
IV. Centr. valdybai suteiktas pata 

riamas balsas. Pirmoji sesija užsida 
rė, ir nutarta susirinkti ant rytojaus

11 Sesija.
V. Atidaryta nedėlioj vas. 15, per 

J. A. JanuŠionį 11:30 min. prieš piet.
VI. Protokolas skaitytas iš pirmos 

sesijos ir priimtas be’pataisymų.
VII. Pirmin. išrinktas S. Jankaus

kas, 6 balsais prieš J. Sweet ra 4 bals, 
ir J. Krulikauskas 3 bals., sekr. D. Pil
ka 13 bals, prieš J. Adams 3 bals.; 
maršalka V. Kaukai.

Vili. Cent. Komiteto raportai:
a) Pirmininkas i: duoda raportą, ko

kiam skaičiui lietuvių buvo suteikta 
pagelba .atkeliavus iš Lietuvos ir iš
keliaujant į Lietuvą nuo 1 sausio 1911 
iki 1 sausio 1912 m. Atvažiavusiems 
iš Lietuvos ant Elils Island patar
nauta 274 žmonėms, išvažiuojantiems 
į Lietuvą 380 žmonėms, nuo 1 sausio 
1912 iki sausio 1913 jau buvo skaičius, 
kur kas didsenis ant Ellis Island. 673 
iš Lietuvos atvažiavusiems, 229 j Lie
tuvą važiuojantiems, išviso patarna
vo L1ŠD. 902 keliaunmkams.

Taipgi nurodė, kad buvo apie pora 
nesusipratimų tarpe draugijos ir atei I 
vių giminių, bet vis dėlto, kad ateiviai, 
taip ir jų pasitiktojai pilni neteisy
bių ir tik padaro keblumų sau ir drau
gijai.

Toliaus savo raporte nurodė, kad 
draugija turės toliau- skirtis nuo sla- 
vokų ir įkurti savo namą, nes būnant 
prie slavų negalima aprūpint lietuvius 
immigrantus. Raportas priimtas.

b) Sekretorius nepribuvo, tai nei ra
portas nebuvo išduotas;

c) Iždininkas raportą išdavė. Ižde 
pinigų randasi $150. Raportas pri
imtas

d) Iždo globėjų raportas sutiko su 
iždininko ir liko priimtas;

e) Board direktorių raporto nebuvo 
iš priežasties jų sekretoriaus nepribu- 
vimo.

f) Atstovo raportas, kaipo naujo 
darbininko nėra tiek svarbus, kad tal
pini organe. Atstovas nurodinėjo, 
kad da neturi paso ant Ellis Island, bet 
visgi jau yra paduota aplikacija ir 
greitu laiku žada gaut pasą. Rapor
tas priimtas.

Antroji sesija užsidarė ant 1-mos 
vai. po pietų. Nutarta susirinkti ant 
2 vai.

Pabaiga bus.

Pas gydytoją.
Kada tai šlicinis “organo” 

redaktorius apsirgo širdies 
liga ir užėjo pas gydytoją. 
Gydytojas jam sako:

— Tamsta būtinai turi 
liautis gėręs šlicą ir vengti 
didelių susikrimtimų.

Redaktorius jam ant 
to atsako:

— Kaipgi aš galiu nesi
krimsti, kad tamsta man už- 
draudi gerti šlicą?

“Nihilistai”.
Kovo 7 Dudley St. Opera 

House LSS. 60 kp. statė 
įspūdingą veikalą “Nihilis- 
tai’\ Tai ideališkiausias ir 
agitatyviškiausias veikalas 
lietuviškjoe kalboje.

Jame aiškiai nupiešta Ru
sijos valdžios brutališku- 
mas, o revoliucijonierių pa
sišventimas iki gyvasties; 
todėl ir žmonių prisirinko 
pilnas teatras.

Pats lošimas nusisekė ge
riausiai. Ir ištikro, reikia 
tik džiaugtis, turint tokius 
gabius aktorius. Drąsiai ga
lima sakyti, kad stipriausios 
artistiškos spėkos Amerikoj 
yra — So. Bostone.

Šiame lošime atsižymėjo 
F. J. Bagočius (Milekovas, 
kancleris), kaipo gabiausis 
aktorius. Paskui seka P. 
Kalvelis, N. Januška, H. Ke- 
tvirtienė, R. Vasiliauskas, F. 
N. Ramanauskas, M. A. Bal
čiūnas, F. Ramanauskienė ir 
M. Andrišiutė.

Kiti visi irgi gerai lošė. 
Žmonės likos pilnai užganė
dinti, ką reiškė garsus delnų 
plojimas. Pelno turės 60 kp. 
dikčiai.

V. K. Maliska.

“Laisvės
straipsnis Neniuvienės “Ko
dėl merginos rūpinasi apsi
vesti?”. Neniuvienė savo 
straipsny nurodė, būk mer
ginos rūpinasi apsivesti to
dėl, kad būti gaspadinėm ir 
bosauti ant savo vyrų.

“Laisvės” No. 14 V. A. Za- 
periackas nurodo, būk jos 
rūpinasi apsivesti todėl, kad 
nepasilikti senmergėms.



. Ikišiol Brooklyne buvo 
viena lietuviška parapija ir 
joje viešpatavo Varnagiris. 
Dabar gi, kaip girdėjome, 
tai jau bus dvi. Nemanyki
te, kad ant tiek padidėjo pa- 
rapijonų skaičius, jog Var
nagiris negali apsidirbti ir 
todėl tveria naują parapiją. 
Dalykai stovi visai kitaip.
,Ant North 5th gatvės yra 

didelė deič-katalikų bažny
čia. Seniau ji labai gerai 
gyvavo, bet pastaruoju lai
ku pasiliko tik keli tuzinai 
parapijonų ir jau reikėjo ta 
bažnyčia uždaryti. Kad iš
vengus tų nemalonumų, vys
kupas sumanė padaryti ant
rą lietuvišką parapiją ir at
kėlė į tą bažnyčią kun. Pet
kų. Tokiu būdu bus ir tie 
keli tuzinai deičkatalikų pa
laikyti sumaišius su lietu
viais.

Vargas tiem dvasiškiem 
piemenim, kad jie negali iš
ganyti savo avelių ir jos iš- 
klaidžioja po laukus.

Reporteris.

Kovo 9 d. Liet. Bizn. drau
gijos susirinkime tapo galu
tinai pradėta organizuoti 
Paskolinimo ir Budavojimo 
draugystę. Mieris viršmi- 
nėtos draugystės budavoti 
naujus namus, pirkti senus, 
ir skolinti pinigus ant pirmo 
morgičio. Kapitalas drau
gijos susideda iš perkamų 
akcijų, kurių vertė bus $100. 
Akcijos bus imamos ant iš- 
mokesčių: kas mėnuo narys 
turės mokėti $1.00. Vadina
si, narys per 8 metus ir ke
turis menesius susičėdija 
$100 ir gauna už tai procen
tą, pagal pasisekimą biznio. 
Narys turi pilnas teises 
draugijoje įmokėjęs $1.00. 
Pirmam susirinkime akcijų 
parduota apie 100.

Aš čia tik patį tikslą 
trumpai apibrėžiau minėtos 
draugijos; norinti gi su 
tuom plačiau susipažinti ir 
prigulėti, kviečiami yra atsi
lankyti į busiantį susirinki
mą kovo 16, 1914, 8 vai. va
kare p. Draugelio svetainė
je, 73 Grand st.

K. Liutkus.

15 d. kovo, nedėlioj, 9.į vai. 
iš ryto, bus susirinkimas 
Lietuvių Apšvietos draugys
tes, tautiškam name, 101 
Grand st.

Todėl visi nariai malonė
kite ątsilankyti, nes yra 
svarbių reikalų. Taipgi ne
pamirškite atsivesti ir nau
jų narių, kurie dar nepri
klauso prie L. A. D.

Sekr. J. Parulis.
P. S. Druagai ir draugės, 

kurie yra gavę atvirutes, 
malonėkite per šį susirinki
mą sugrąžint draugystei 
knygas. J. P.

Kovo 8 d. š. m. atsibuvo 
knygoms leisti draugijos 
“Darbas” susirinkimas. To
kie susirinkimai atsibūna 
kas antrą mėnesį tautiškam 
name, vakarais.

Nors “Darbas” tūlą laiką 
buvo apmiręs, bet dabar , at
gijo ir žada sparčiai darbuo
tis.

Nutarta išleisti teoretišką 
veikalą, kaip greitai jisai 
bus pagamintas.

Kovo 28 d. bus’ “Darbo” 
naudai vakaras. Bus suloš
ta juokingas farsas “OSS”, 
arba “Šliubinė iškilmė”. 
Apart to bus monologų, dek
lamacijų, šokių ir tt.

“Darbo” sekr.
J. Benesevičiutė.

New Yorko bedarbiai, va
dovaujami F. Hamiltono, 
pradeda jieškoti pastogės ir 
žydų sinagogose. Kasžin 
kodėl vadovų sumanyta sių
sti krikščionis į sinagogas, o 
žydus į bažnyčias.

Kada apie 100 bedarbių 
įėjo sinagogon Emanu EI, 
ten tęsėsi dievmaldystė. Po
licija tuoj išvaikė bedarbius.

100 suvirŠ iš tų bedarbių, 
kuriuos areštavo šv. Alfon
so bažnyčioj, paleista iš ka- 
liitmo namo be jokių baus-

Atsibus

Subatoje, 14 Kovo-March 1914 m
Tautiškam Name

101-103 Grand Street, Brooklyn, N. V.
Pradžia lygiai 8 vai. vakare. Salė atsidarys 7 vai. 

Bus sulošta vieno veiksmo labai linksmas vodevilis
“TARNAS ĮPAINIOJO”

Žadama ir dar kas naujo, nematyto ir negirdėto mūsų 
apielinkėje. Po perstatymui bus ŠOKIAI ir BALIUS.

Įžanga tik 25 centai.
Maloniai kviečia L. S. S. 19 kp. KOMITETAS.

New Yorke greitu laiku 
bus pastatytas naujas di
džiulis kalėjimas ant 30 gat
vės, netoli 7 Avenue. Tai bus 
didžiausis pasauly kalėjimas 
nes turės 14 aukštų. Tame 
kalėjime manoma laikyti 
moteris.

Ant tik ką atplaukusio 
francūzų garlaivio “La Sa- 
vaie” kas tai susirgo karšt
lige. Tuojaus visi trečiosios 
klesos pasažieriai buvo su
laikyti ir izoliuoti. Išviso bu
vo sulaikyta 677 ypatos.

Ant jų uždėtas karanti
nas.

Cooper Union svetainėje 
atsibuvo mass-mitingas pro
testo, kuriame dalyvavo 
daug žymių visuomenės vei
kėjų. Mitingas buvo sušauk
tas tuo tikslu, kad užsistoti 
už socijalistų laikraštį “The 
Masses”, kurio du redakto
rių paduotu teisman.

New Yorke priskaitoma į 
90.000 negrų abiejų lyčių.

Socijalistų partijos loka- 
lai New Yorke ir Brooklyne 
kosmarkiausia užsiėmę be
darbių likimo pagerinimu. 
New Yorke šiomis dienomis 
bus surengta milžiniškas be
darbių mitingas.

Miesto majoras atsisakė 
priimti soc. partijos įgalioti
nius, kad pasikalbėjus apie 
bedarbių dalykus.

Brooklyno bedarbių komi
sija reikalauja iš valstijos 
iždo paskirti $250.000, kad 
pagelbėjus, bent tam sykiui 
bedarbiams.

Ar skaitai

LOŠĖJAMS.
Jau išėjo antra laida tragedijos

“KERŠTINGA MEILE”
Veikalas labai žingeidus 

ir lengvai perstatomas.
Kaina 10 c.

Gaunama pas
J. STROPUS

6 Loring st. So. Boston, Mass
Čia pat gaunama
Visokios knygos lietuviš

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

Važiuokit | Lietuvą
WHITE STAR LINIJA

Tiesiog iš Bostono už pigiausią kainą ir 
didžiausiais laivais, ant kurių yra ge
riausis patarnavimas. Laivai išplaukia 
reguliariškai iš Charlestown’o (dali; 
Bostono). Atsikvieskite savo gimines ir 
draugus iš senos tėvynės ir išpirkite lai
vakortes ant White Star Lini jos, D, I 
platesnių žinių kreipkitės į šias agen
tūras:
Kompanijos ofisas, 84 State St., Posto ) 
G. Bartaszius, 261 Broadway, So. Boston 
Polish Industrial Ass’n, 31 Cross St.
P. Bartkevicz, 877 Cambridge St.,

East Cambridge, Mas .
J. Rottenberg, 115 Salem St., Boston, 
arba pas kitus mus užtvirtintus agcnt.i 
Suvienytose Valstijose arba Kanadoje.

Naujos dovanos “Lai
sves” skaitytojams. 
Draugai ir Draugės!

Męs norėtume, kad kož- 
nas mūsų skaitytojas iki 
Velykų prikalbintų dėl 
“Laisvės” naują skaitytoją. 
Tas duos mums progą page-

AR NORI ŽINOTI, KUR RAN
DASI PEKLA?

Jeigu tu nori žinoti, kur randasi pe
kla. kaip kankina “velniai dūšias” ir 
ką kalba tos dūšios, kurios papuola į 
jų nagus, tai nusipirk knygą “Pas
merktųjų niirtin laiškai ir šlisselbur- 
go Bastilija”, tai ten tu atrasi tą, ko 
tau nei kunigai nebuvo pasakoję, nei 
u iki šiol dar nebuvai skaitęs.

Ta knyga nupiešia visas baisenybes, 
kokias kaliniai perkenčia pakliuvę į 
Šlisselburgo Bastiliją ir ką jie rašo 
savo giminėms, kuomet juos veda kar
ti, nes ten surinkta pasmerktųjų mir- 
tin laiškai.

Knyga turi 74 puslapius ir kainuoja 
tik 20 centų.

Pinigai galima siųsti ir stampomis.

“LAISVĖ”, - A , , -
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y. Z. Aleksa.

Kožnam skaitytojui, pri
kalbinusiam naują metini 
skaitytoją, męs duosime do
vanų dvi savo laidos knyge
les. Pasirinkit, kokios jums

namo čia suraso:
1) Liaudies Dainos.
2) Ženyba ir ženybinis gy

venimas — Barabošius.
3) Griuvėsiuose — puiki 

K. Jasiukaičio apysaka.
4) Moterų padėjimas bei 

lytiškas klausimas Evange
lijoj ir apaštalų laiškuose —

Rankpelnį”?
Jeigu ne, tai tuojaus išsirašyk. 

“Rankpelnis” yra darbininkų laikraš
tis, leidžiamas Lietuvių Socijalistų 
Sąjungos Didžiojoj Britanijoj.

“Rankpelnyj” telpa naudingi straip
sniai, apysakc” eilės, ž.inios iš viso 
pasaulio ir ki

Išsirašydan ; “Rankpelnį” Tu, 
Skaitytojau, iksi du naudingu dar
bu; turėsi sm ų laikraštį ir paremsi 
darbininkų rci! iltis.

“Rankpelnis5' eina kas dvi savaiti.
“Rankpelnio” prenumerata pigi; 

metams 1 dol., pusei metų 50 centų.
Pažiūrėjimui siunčiame vieną nume

rį dykai.
Išpirk Money Orderį ir siųsk šiuo 

adresu:
“RANKPELNIS”,

76 MAIN STR.,
BELSI1ILL, SCOTLAND.

PARMOS! FARMOS!

Naujausios mados
GRAAAAFOINAI

VICTOR MASZINOS
Neguuslt geresnes progos, kaip dabar atiduodu

$15 vertės mašiną atiduodu tik už $13

5) Macochas.
6) Lekcijos apie atskyri

mą ženklų.
Pasidarbuokit sau 

mums!

Aš užlaikau Columbios gramofonus su lietuviš
komis dainomis, kurias išgicda labai gražiai ir 
iaškiai. Ant abieju pusiu yra kitokia dainelė. 
Rekordai yra padaryti stipriai ir gali laikyti kelis 
metus. Kiekvienas rekordas kainuoja tik 75c.

Jeigu norite turėti gera grarnafomi, tai tuojaus 
rašykit pas mane, o aš jums pristatysiu greitu 
laiku už pigiausią kainą. Jeigu nori mano kata- 
liogo, tai atsiuskit štampą už 2c., aš nusiusiu ju
mis dideli puiku kataliogą, kuriame rasite visokiu 
mašinų su trobomis ir be trubu.

Galit gauti Victor mašinų ir rekordų, 
gražiai dainuoja lietuviškai, net malonu 
klausyti. Kreipkitės šiuo adresu:

CHARLES GRANECKAS
28 Essex St., Athol, Mass.

e, &
'T Telephone So. Boston. 845 M W
| QR. F. MATULA1TS S
* 495 Broadway §

«į SO. BOSTON, MASS. |

9 Valandos: W
* Nuo 12-2 dieną ir nuo 7 -9 vakare. W
* Nedėliomii iki 3 vai. po piet. ag

Hamburg-American v
I iniin Didžiausia kompanija 
Linija, visam pasaulyje!

Ji turi 431 savo garlaivį, kurių 
įtalpa siekia 1,306,819 tonų.
Vienatinė ir tiesioginė linija tarp

Bostono ir Hamburgo
Laivai didžiausi ir kiekvienas su 

dubeltavais šriubais.
. r---------------------- \ ,

LAIVAKORTES pigiarsit s ir pa 
tarnavimas geriausis. Pasažie- 
riai gali važiuoti be baimės, nes 
jų gyvastis geriau yra apsaugota, 
negu ant žemės.

Taipgi mūs kompanijos laivai 
išplaukia iš New York, Philadel- 
phijos ir Baltimore^ tiesiog į 
Hamburgą.

Artesnių žinių klauskite pas:

Hamburg-American
Line

607 Boylston St., Boston, Mass
45 Broadway, New York, N. Y.

,Arba.pas vielos agentą.*

nologų rinkinys................................. 15c.

REVOLIUCIJOS ATBALSIAI. Dai
lus apsakimėlis iš revoliucijos lai

kų........................................................... 15c.
PRASIKALTIMAI ir prasikaltė

liai................................................... 10c.

“PASAULIŲ RATAS” ................. 25c.

‘AUDĖJAI.’’. Puikus veikalas. 50c. 

‘KAS IŠGANYS LIAUDĮ.0 .... 50c. 

•GIEDROS KALENDORIUS.” 

‘SOCIJALDEMOKRATŲ 

....PAMATAI” .................
“MEILĖS KARŠTLIGĖ”

pensares. Dabar jau kelintas metas kaip daktaras 
Ignotas Stankus užsidėjo savo locną HgOU- 
būti ant puikiausios gatvės Philadelphijoje po 
numeriu: 1210 S. Broad Ht., Phila
delphia, 

° « «» B
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n. E 

E

Oro. 
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PAIN-EXPELLEE
Žmogus j<*i kankinamas skausmais yra 

i be pi < ’l»os kaipo akrufas sudaužytas 
aut skani. A r kenčiate skausmus Koma* 

■'lizino, NeiiralglJoH, l’žsisaldj mo ir 1.1. 
I tada paniekinkite pora sykiu autepti su

Turiu ant pardavimo farmų didžiau
sioj Lietuvių Kolionijoj, kur yra 210 lie
tuvių farmerių. Ta kolionija randasi 
Michigan valstijoj, Lake Mason ir Ma
nistee pavietuose. etnė randasi prie 
pat geležkelių ir arti portavų miestų ir 
miestelių. Turiu daug neišdirbtos že- ■ 
mes ant pardavimo ir visokio didumo 
farmų; preRė nuo 9 iki $25 už akerį. 
Taipgi turiu farmų su gerais ir prastes
niais budinkais, sodnais ir be sodnų; 
preke jų, pagal gerumo budinkų ir įtai
symų, nuo $.5 iki $75 už akerį. Išpra- 
džių reikia įmokėti suvis mažą sumą pi 
nigų, o likusią palauksimi1 nuo (1 iki 10 
metų. Žemė yra geriausia, galima pa
sirinkti, kokios tik nori: lygaus lauko su 
mažoms kalvukėmis, palei upelius ir pa
lei žuvingus ežerus, oras kuosveikiau- 
sias, vanduo kuogeriausias ir lengvai 
gaunamas, javai užauga visoki. Rašy
kit tuojau, o gausite dovanai tnapą ir 
knygutę ir kitokią literatūrą, kur rasi 
aiškiai ir teisingai aprašyta apie žemę 
ir visos kolionijos padėjimą. Atvažiuo
kit tuoj, kol nepabrango žemė. Kaip ■ 
pribūsi ant paduoto adreso, t uoj išlipęs į 
iš treino telefonuok pas mane, nes aš 
gyvenu ant fanuos. Gavęs žinią. tu< j 
pribūsiu su automobiliu ant dipoar j ho į

15c. 

MOKSLO 

.... 20c. 
............20c.

‘GREIČIAUSIAS PAMOKINIMAS 
ANGLIŠKOS KALBOS” . . .’ 25c. 

“DARBAS” puikiausia Zolo romanas.
Kaina ............................................. 75c.

“NAUJOS kantičkos arba politiškos 
giesmės” .................................... 30c.

“GRIUVĖSIUOSE”. Jasiukaičio apy
sakėlė..................................................15c.

Ii. STEPONAIČIO RAŠTAI .............. 1.00

ZliNYBA ir žmogaus gyvenimo sie
kinys .................................................. 10c.

“PIGIAUSIAS ir geriausias darbinin
ko pragyvenimas” ......................... 10c.
“GYVENIMO BANGA” ............... 15c.

Reikalaudami knygų, rašykite se
kančiu adresu:

“LAISVĖ,”
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

I Akuserk;
5 Pabalgmsi kurF-; Womans Mcdka! 

Colleire, Ii .Itiniorc, M J.
į Pasekmingai all >’<a savo darbi, j 
W gimdymo, taipid su-eikia \i><>l.i 
q paRclbą invairiosc > oteru 11,-j

§ F. Stropiene,!’,!,“;’,1",1’,,”
• SO. nOS i'O.X, MASS.

s ir

iš kurios galėsi pasirinkti pag; 
norą. Adresas

ANTON KIEDIS,
Peacock, Lake County, Michigan

Montello lietuviam
tuviams, kad aš uždėjau didžiausią če- 
veryky krautuvę Tautiškam Name, ko
kios dar nebuvo Montviloj. Mano krau
tuvėj galite gauti gerus čeverykus vy-

kau. Apart to, galit į 
geriausius marškinius,
kaklaraiščius. Mano tavoms gvaran- 
luotas. Tikiuos, kad lietuviai palaikys 
fnane. s (61-kl

ANDRIUS GOGIS,
6o8 N. Main St., Montello, Mass.

ANT PARDAVIMO.
l’ajieškau kostumierių barberių ir no

riu parduoti savo barzdaskutyklą. Kas, 
norėtumėte pirkti, tai pasiskubinkite, ! 
nes labai gera proga. Biznis išdirbtas 1 
ir labai geroj vietoj. Pinigų ant indė- i 
lie s padaro po 70 ir 80 dolerių. Yra 8 
skutami krėslai ir vienas belinis stalas, j 
Barberini gali gerai išmokti bolėsna 1 
gra jiti. Taipgi yra maudyne su Įnirštu , 
vandeniu. Daug žmonių ąteina maudy-1 
lis. Vien tik iš maudynės galima pada
ryti po 3 ir 4 dolerius ant dienos.

Jeigu atsirastų geras pusininkas, mel
džiu tuojaus atsišaukti.

D. GALINIS,
224 Broadway, So, Boston, Mass

PUIKI DOVANA
SU NAUJAIS METAIS, 

KNYGA SVEIKATOS bei 
naujausio mokslo Ir ką rei
klu daryti apstirus, talp-pat 
ir kur j^reit išsigydyti, ly-

“DAKTARAS”
parodo, kaip 
nuo ligų apsi
saugoti.

ŠITOJ KNYGOJ “DAKTARAS” netik 
pamokiną kaip ir kur nuo visokių ligų gerai 
išsigydyti, bet taip-pat labai gražiai, kaip 
tikras tėvas pamokina ir kaip nuo visokių li
gų apsisaugoti.

KNYGOJ "KAKTARAS” labai daug ap
rašo apie vyrų ir moterų dorą bei morališką 
lytišką gyvenimą ir aiškiai, atvirai taip išdės- 
tinėja, jog kitose knygose to visko negali at
rasti. Šita knyga kiekvienam užaugusiam 
vyrui ir moterei labai reikalinga turėti, kad 
žinoti kaip ir ką daryti, seniems ir jauniems 
ir kaip laimingai gyventi. Čion viską negali
ma aprašyti, bet tik perskaičius knygą atra
site.

ŠITA KNYGA illiustrnota puikiais moks
liškais paveikslais ir apie žmogaus kūno su- 
budavojimą su visokiomis paslaptybėmis 
užaugusiems žmonėms tinkama.

YPA TINGAI serganti, nusilpnėję, sukliu
rę, pasigadinę per jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežio
mis teip užsisvnėjiisiomis ligomis, šitoje kny
goje atrasite tikrą rodą.

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pirmiau 
ne kaip kreipsies prie kokio nors gydytojaus, 
arba vartosi liekarstas, reikia perskaityt kny
gą “Daktaras'!, nes didelės daugybės žmonių, 
kurie tik perskaitė šitą knygą, išsigydė,

TODĖL, kad ta knyga dėl labo visuome
nės išduota, tai kiekvienas ją apturės VISAI 
DOVANAI, kuris tik atsiųs keletą štampų už 
prisiūti t imą.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitą apgarsinimą ir adresuok teip:

The Philadelphia M. Clinic,
1117 Walnut st.,

PHILADELPHIA, PA.
TĖMYK1T VYRAI IR MOTERIS! Kad 

sergi, jautiesi koki nors nesveikumą ir reika
lauji geros, teisingos pagelbės, kad trumpam 
laike galėtum išsigydyt, tai atsišaukie prie 
Profesionališko Daktaro, Ph. M. Klinikos 
lietuviškoj kalboj. Rašyk arba ateik.

OFISO VALANDOS KASDIEN nuo 10 iš 
ryto iki 4 po pietų. Ncdčlioj iki 3, O u t arai ti
ke ir pčtnyčioj vakare nuo 6 iki 8.

SAVAITINIS LAIKRAŠTIS.
Jei norite aiškiai suprasti darbininkų klesos gyvenimo ir judėji

mo reikalus; jei norite sekti šios šalies politiką ir turėti žinių iš 
viso pasaulio kraStų; jei norite apsipažinti su visuomenės ir gamtos 
mokslų klausimais,-tai užsirašykite laikraštį “PIRMYN”.

IPrenumerata metams: Suvienytose Valstijose $1.50
1 Užsieniuose $2.00

PIRMYN
748 W. Lexington st., Baltimore, Md.

WILLIAM U. J. HOWARD 
Lietuviški*, pavardė buvo 

Vincas F. J. Kavaliauskus

315 V/. Broadway
50. BOS I ON, MASS.

Telephone So. Bo ton 005

LIETUVIŠKAS

Advokatas

IGNOTAS STANKUS, M. D.
Turi daugybę padėkavonių vž išgydymą nuo 

visokią ligų vyrų, moterų ir vaikų.
Daktaras Ignotas Slankus par.išč <i:iktlt- 

rlšką kny^ų apie džiovų, 0 neužilgo 
parašys apie visas 1 igas ir išleis po vardu K Jiy-

Medicinos. Dabartini! ta knyga yra 
labai naudinga del sergančių kaip tikrai ir

Gaunama \ i. <>se apt te koše už 25 ir 50 C.
F. Ad. RICHTER A CO., 215 Pearl st New York.

*'« it), fl r iUtf iUlf - ■ Arnlht

kaip nuo tos pavojingos H^oh 
apsisaugoti. Kaina tos knygos 25c. Pi
nigus galima prisiųsti pačtos žcnkli.ili,-iis (štampo- j 
misl.’.Visuometreik kreiptis tiesiog j I >a k ta ro 
Stankaus Hgonbųtį ant šito adriso:

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

Nauh LietuvtMca 

KRAUTUVE
Užlaikome, perduo- 

diitne ir ja- aisotre gc- 
riari»SlUVAMAS,’ 
MAŠINAS, puikiau
sius Grnmafonus Ir ki
tokiu* muzikaiUkns 
instrumer.tus. Vai- 
!■ a>ns k«-riciukus, Bsl- 
rikelius, visokius laik

rodžius ir tam panaKius dniktrs Duodame 
I. i < i jas ant visu mur.ikalifcku instrumentu.

A. RAU1.1KAIT18 ir .L GIRDVAINIS 
Lietuviai savininkai

X<>. ROSTON CYCLE CO.
310 Broadway, So. Boston, Mms.

^r. Rich t 
'PA1 N- 
EXPELLER”

ui i muskulai neatneša naudo:

P Ai N

Au. Richter & Co.
2 t 6

EX PELE R ! U
■'*:<' i atneš Jum tuoj 
ir pin aitt.s prūžasti

TRIS OHROS KNYCOSl <

Naujausios Dainos ir Eiles
Anie 80 visokių dainelių. Kaina 20c

PASAULIŲ RATAS
ir kitus planetas, Su pas< il<sieliais ...............

M Eli ES KARŠTLIGE
meilę..................................................................................... 200.
Imant w' eis tris sykiu, atiduodam už 60c 

l'iisigus siuskit pačios ženkleliais ftiuo adresu.

.1. STROPUS . 1
<> L iri t .r St., So. Boston, Mass.

Išsiųsdink šiandien tiktai 
vieną dolerį, o apturėsi 
Edmundo Steponaičio raš
tų knygą, kuri privalo ras
tis k'.ckvienamo lietuviška

me name. Steponaiti:; buvo vienas iš pirmųjų mūsų jaunųjų rašytojų, 
kurie duoda mums pradžią grynos liter .atoms s. i 
minusias tikslas jau nebevien žadinimas tauto.-., vis 
ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailiosios mušti ra:

Tąjį dailų poezijos ir prozos rinkit į galima gauti tiktai už i p&8

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

G

ei, kurių visų pir
mines sąmonės, bet

Šio laikraščio, ir visuose kituose knygynuose ir krautuvėse. Reikalaukit 
visur. Reikalaujame agentų ki< k\ienoje lietuviais apgyventoje vietoje. 
Uždarbis geras. Klauskite apie sąlygas.

Didžiausias 
Darbininku 
Sąvaitinis 
Laikraštis

“KOVA”
Amerikoje

“KOVA” talpina moksliškus, politiškus, bet visiems suprantamus 
straipsnius.

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

I “KOVOJ” rašoma apie visk:; teisybę ir drąsiai skelbiama socijaliz- 
. mo idėja.
I “KOVA” tikriausias darbininku laikraštis.

“KOVA” paduoda žinias iš viso svieto.
“KOVA” metams $2.00 Amerikoj ir kitur.

Prisiųskit savo adresą, o gausite vieną “Kovos” numerį pažiū
rėjimui DYKAI. Dabar “Kova” išeina tokia kaip “Keleivis”.

Kova

Draugijos ir Biznieriai!
Jeigu turite kokius nors SPAUDOS DARBUS 

ir norite, kad jie butų padaryti greitai, gražiai 
ir pigiai, neškite juos į f LAI^iB|




