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IŠ RUSIJOS.

v. n r m a.
20 dilino* posėdis \a*nrh> III d

Rusijos toks jau likimas: 
be bado niekur neapseina. 
Dešimts metu, kaip turi jis 
apėmęs Rusij< s kaimus, ir ga
le jo nematyti. Kasdiena, anie 
ji rašoma laikraščiuose, viena 
kitos baisesnės žinios paduo 
damos. Kalba apie ji t nnėi 
gyvenime. Kalbėjo ir durnose 
—pirmojoj, antrojoj ir šitoj. 
Daug buvo prikalbėta, daug 
teisybės pasakyta, iš kur ba
das k’lą. Bet padaryti durnai 
kas nors nebuvo leista. Ji ga
lėjo tiktai išduoti badaujan
tiems pašalpą, galėjo paskui 
piktinties. kad jos išduotieji 
pinigai ne baduolius sušelpė, 
o tik ir be to jau storas kai- 
kurių valdininku (Gurkų) ki
šenes pripildė...

Prieš Kalėdas durnos bu
vo paskirta pašalpa badau 
jautiems. Jos pasirodė dabar 
neužtenka. Vyriausybės pra
šoma dar S milijonų rublių. 
Greičiausia, kad dar ir ta pa

badošalpa ne paskutinė: 
šmėkla vis didinasi.

Sį kartą daug ginčių ir 
kalbų dėl to nekilo. Apie tai 
jau buvo išsikalbėję, pirmąjį 
kartą svarstant klausimą. 
Spaliečių atstovas Cdisev įne
ša reikalavimą, kad tose vie 
tose, kur bus išduodama pa
šalpa, butų uždarytos smuk
lės ir monopoliai. Valstiečiai, 
gavę pašalpą, tuojau viską 
prageria ant vietos, užmiršę 
apie savo šeimyną, apie badą 
ir grįžta taip be nieko

Jo žodžiai iššaukia pro
testą iš valstiečių'tarpo. Deši
nysis valstietis Dvorianinov 
sako, kad atskiri atsitikimai 
negalima visiems užmesti, kad 
valstiečiai ne tokie girtuok
liai. kaip ju'os apkalba.

Kįla ginčiai dėlei Kau
kazo. Vietininko prašyta bu
vo 2 miljonų dėl to krašto. 
Komisija sumažino ant 600 
tūkstančiu Kaukazo atstovai v •

X

Ccheidze (soc.-dem.) ir Saga- 
telian [dašnakč.-dem.] nuro
dė tą. Kaukazo gyventojai 
taip gi lygiai kenčia badą, ly
giai ir šelpiami turi būti. Ir 
2 miliionų pašalpa dar nebū
tų pakankama. Krašto atsto
vų susivažiavimas Tiflise iš
skaitęs. kad pašalpos reikia 
ant 3’4 mil. rublių.

Numažinta gi pašalpa 
Kaukazu! dėl to, kad vietinin
kas žinių nepristatė.

— Jeigu jus norite apie 
ką turėti tikrų žinių iš Kau 
kazo — kalbėjo Čcbeidze — 
įveskite tenai žemiečių įstai
gas: tie jų nieko tikra nesuži
nosite.

Sumanymas priešininkų 
neatranda. Tik socijal-demo- 
kratai atsisako balsuoti. Jų 
nuomone, pašalpos organiza
cija neatsimainiusi, kokia 
ankščiau buvusi, tokia ir da
bar palikusi. Jie netikri dėl 
to, kad paskirtieji pinigai pa-

'siektų valstiečius ir dėl to
*

nenori imti ant savęs atsako
mybės.

Kaukazui paskirta pašal
pa sumažinta, ueteip kaip bu
vo vietiniu ko [įrašyta ir Čehei- 
dz.e nurodyta. Už tai balsavo 
visi dešinieji ir centras.

Durna pereina prie kito 
klausimo girtuoklybes. Pasi
daro gyviau. Atstovai spiečia
si aplink pirmsedį, užsirašo 
kalbėti. Kalbėti norinčiųjų 
daugybė: pradedama bijoti, 
kad neišeitu kaip antrojoj du
rnoj su kalbomis dėl žemės 
klausimo. Užsirašė 69 žmonės.

Me/endorfas. (spa lietis) 
skaito komisijos pranešimą. 
Sumanymas paduotas 31 at
stovo. Komisija jį kiek pra
platino. Kalbama apie kovą 
su girtuoklybė, kaip ją suma
žinti. Kovos įrankiai komisi
jos sumanomi tokie; lj rei
kia panaikinti mažesnieji „bu
teliukai”; 2) valsčiui duoti 
teisę, kad jis galėtų neleisti 
pardavinėjimo degtinės; 3) su
trumpinti pardavinėjimo lai
ką.

Pirmajam ir trečiajam 
punktui komisija nedidelei 
priduodanti vertybę. Svarbe
sniu skaitanti valsčių įsikiši
mą. Dėl to daromieji jų nuta
rimai neturi būti varžomi ir 
be svarbių prie’žaščių atmeta
mi. Nutarimui tokie gali bū
ti daromi trims metams.

Įuešdama tą sumanymą, 
komisija prašanti, kad jis vėl 
būtų perduotas jai atgal ge
resniam išdirbimui. kad ir 
ministerija pasiimtų pati su
statyti projektą.

Finansų ministerijos at
stovas praneša, kad vyriau
sybė sutinkanti su komisijos 
sprendimais, tik kai-kurios 

i smulkmenos nepilnai esą ap
šviestos ir kiek abejojamos. 
Jį galinti—prideda ministe- 

j rijos atstovas—pasiimti ant 
savęs tą darbą, t. y. sustaty
ti projektą ir būtų gerai, kad 
durna prieš svarstydama pati 
įstatymą [ne jo reikalingu
mą], perduotų ji finansų mi
nisterijai išdirbti.

I
Padaroma trims valau, 

doms pertrauka. Posėdis pra
sideda vakare. \ argiai susi
rinka reikalingas kvorumui 
atstovų skaičius. Kai-kurių 
frakcijų, kaip antai lenkų ra
to, progresistų tėra po vieną 
žmogų. Lietuvos atstovų-len- 
kų nematyti nė vieno.

Kalbas pradeda dešinieji. 
Ir jie ima klausimą iš pama
tų. Dar gi kairieji jiems plo
ja ir pritaria. Nikonovič ir 
popas Gepecki nurodo, kad 
tais „pusiaujais” įrankiais ku
riuos paduoda komisija, [lik
tą neišnaikinsi. Giliai įsišak
nijusios ligos iš paviršiaus tik 
gydyti negalima.—Jeigu žmo
nės geria, tai dėl to, kad nėra 
pas mus kiek reikiant mokyk
lų, kad jie tamsus, vargo pri
spausti. Dėl ’to durna turi pa
sirūpinti pakelti jų gyvenimą, 
pagerinti mokyklas, duoti 
permainas ant vietos, žemės 
suteikti, teismą, savy valda su
tvarkyti, kad žmogus galėtų 
jausti save pilnateisiu pilie-
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čiu. Tada tik bus nauda o 
ne iš tų rašytų popierinių Įsta
tymų, kurie gyvenimo nė 
kiek pirmyn nepastumia.

Keistai skambėjo ta kal
ba dešiniųjų atstovo lūpose. 
Jam plojo visi kairieji ir cen
tras. savieji gi nepritarė. Tu
ščia išrodė sulyginus su ją 
kalba spaliečio Celisovo. Jis 
stovįs uz tai, kad butų išh-i- 
si kuosmarkiausi baudžiamie
ji Įstatymai už degtinės ir ki
tų svaiginančiųjų gėralų. Už
dengiant monopolius, raiš
čiuose turis būti duotas bal
sas ir moterims.

Plačiai stato klausimą 
soči jai-demokratas Predkaln, 
Rvgos miesto atstovas:•& _ ■ i

— Girtuoklybė — tokia 
pat nelaimė, kaip vaikų miri
mas, nuolatinis, ne perstojus 
Rusijoj badas, ir jų šaknis vie
nodos. Tai baisiausios sąlygos, 
kuriuose g v vena darbo žmo- 
nes: jų nesveikus, būstai, ai 
kanas valgis ir t. t. Be to jie 
neturi kultūros Įstaigų, ku
riomis naudojasi jo laimin
gesnieji kaimynai—Europos 
darbininkai. Visa, kas jų da
roma, kaip knyginai, skaityk
los, skaitymai mokyklos, visa' 
tatai valdžios persekiojimą su
stabdoma. Kur gi tada darbo 
žmogui jieškoti nusiramini
mo. jeigu ne smulkėj... 
Tagi, jiegu durna nori rimtai 
tą klausimą išrišti, o neapsi
stoti pusiaukelyj. ji turi pasi
rūpinti sutverti tokias sąly
gas. kad darbininkai patįs ga
lėtų Įsitraukti ton kovon su 
girtuoklybė, kitaip, jiems rei 
kia duoti plačios politiškos 
laisvės.

Kadetas Miliukov aiški
na. kaip vedama kova su gir- 
tuoklvbe kituose šalyse, bu- 
tent Amerikoj ir Svecijoj. 
Amerikoj kiekviena valstija 
(štatas) kovojusi saviškai. Ne- 
senei paskirtoji komijsija ap- 
važinėjusi visas valstijas iš
tirti tos kovos pasekmės. Ji 
atradusi 8 ar 10 sistemų: vie
nur visiškai užginta pardavi
nėjimai degtinės, kitur įvesta 
monopolija, kitur vėl tai gi
nama, tai vėl leidžiama išrin- 
ktinai pagal miestų. Kuri iš 
tų sistemų geresni, komisija 
griežtai pasakyti negalėjusi. 
Girtuoklavimas tečiaus susi
mažinęs, kaip Amerikoj, taip X X
ir Svecijoj. Taip, Svecija. 
pradžioj 19-jo amžiaus buvusi 
girtuokliui šalis. Per metus 
išgerdavę ten ant vieno žmo
gaus skaitant 46 litrus degti
nės, buvo daugiau 170 tūk
stančiu smukliu. Dabar gi 
ten tėra 131 smuklė, išgeria
ma mažiau vieno litro aut X
žmogaus. Svecijoj ir kai-ku- 
riuose Amerikos štatuose kas 
lanko smuklę.—visų panieki- 
nimo susilaukia. Padaryta 
tatai buvo ne įstatymais, liet 
žmonių visuomenės užsime 
timu. Taigi, rašant Įstatymus, 
reikia pamatas padirbti. Vi- 
sųpirma niekam neturi rūpėti 
pelnas iš degtinės pardavinė
jimo, ne tik atskiriems žmo
nėms, bet ir draugijoms ir 
valstybėj: 2) pardavinėtojai 
ne turi rūpintięs kad daugiau

išpardavinėtų; ir 3] smuklė 
neturi būti pramogos (pasi
linksminimo) vieta.

Tie pamatai, pritaikinus 
prie mųsų monopolijos, lyg 
kaip ir tiktų. Bet daug ko 
trūksta. Smuklė panaikinta, 
jo vietoj gi nieko neduota. 
Blaivybės Įstaigose (..popiečt. 
trezvosti”) nedaromą nieko, 
tik mokinama vaikus cerkvi
nio giedojimo. .. Dėl to klau
simas turi būti plačiau ima 
mas, kad pati visuomene ga
lėti! kovoti su girtuoklylbe.

Dziubinskis [darbo kuo
pos] reikalauja, kad klausi
mas dar būtų perduotas ko

misijai, kuri ištirtų girtuok- 
. lybės priežastis, kad sumany
mas ne pasibaigtų šiomis prie
monėmis. Tomė pertraukiama 
dešiniųjų kalba ir jis apie tas 
ekonomiškąsias ii- politišką
sias sąlygas, kurių dėlei plė
tojosi ir auga girtuoklybė.

Posėdis užsibaigia vėlai 
naktį. Palieka dar 60 kalbė
tojų: kad tik nepasigertų du
rna nuo tos daugybės kalbų...

I

mon atvažiuoti, nes daktarai 
jam uždraudė. Mat. kimi 
gaikštis Monaco buvo apskel
bęs, kad jis atvažiuos Romon 
su tikslų išguldimo lekcijos 
apie tirinėjimą jūrių dugno. 
Dabargi pasirodė, kad ne dėl 
ligos jis nevažiuoja, bet dėlto, 
kad popiežius užprotestavo, 
nes, girdi, katalikui nepritin. 
kąs tokiais daiktais užsiimti. 
Monaco, kaipo katalikas ir 
geras popiežiaus draugas, ne
norėjo priešintis savo sėbrui 
ir sumanė apsirgti. Piusas, 
sako, net aukštyn šokinėjo, 
kaip dažinojo, kad jis nors 
ant savo sėbrų dar turi Įtek
me.

t

1 sužeidė šimtininką ir valstie 
ti.

‘ BERDIČEVAS. — Pačiam 
vidurmiestyj keli jauni vai
kinai mirtinai sužeidė polici
jos antstoli Kartamiševą 
Gaila, kad visiškai neužmušė.

ŽINIOS IŠ VISI R.

IŠ AMERIKOS.

• Sau Francisco, Col., 23 v
kovo.—I. \V. Cang, kore- 

jetis, peršovė D. V. Stevensą, 
buvusi koreječių vaidelio j 
diplomatiškąjį rodininką.

<i.
• Boston. Mass., 25 d. 

kovo, — Bostono gubernato
rius Guild (ištark: Gaild) tur
būt keliaus pas Abraomą. 
Daktariai saugoja apspitędie- 
ną ir naktį, bet nieko negali 
pagelbėt. —kepenys (jakuos) 
nuo girtuoklystės yra pavir
tęs Į akmeni.

PETERBURGAS, IS d. 
, kovo. — Šiądien čia atsibuvo 
dvikova generolo Focko su 
gen. Smirnovu. Sekundantais 
Smirnovo buvo: jo švogeris 
Puriškievičius (dūmos atsto
vas ir garsus juodašimtis) ir 
laivyno kapitonas Schultz; 
Focko-gi Sido ir Podgorskis 
Smirnovas gavo kulką pilvan 
ir krito ant vietos. Dabar 
praneša, kad daktarams su 
pagelba X-Ray mašinų pasi

sekė surast ir išimt ją. Yra 
viltis, kad gyvens.

Priežastis dvikovos buvo ta, 
kad Smirnovas per laikrašti 
išvadino Focką tinginiu, ne
tikėliu ir t. t.

Neužilgo atsibus antra dvi
kova gen. Focko su gen. Gar- 
bato vskiu.

PETERBURGAS, 20 die
ną kovo. — Garsusis usijos 
raštininkas ir moralistas L. 
Tolstojus sunkiai serga. Le
vas Tolstojus yra 80 metii 
amžiaus ir iš tuos ligos tnr 
būt jau neatsikels.

PETERBURGAS, 29d. ko
vo. — Marija Spirodonoviutė, 
kurios bvla du metu atgal• <* 
apie pasikesninimą ant Tam- 
bovo policmeisterio gyvasties 
išaukė dideli Įspūdi visame 
civilizuotame | asaulyje, da
bar ištruko iš katorgos ir ran
dasi jau Australijoje 
Naujoje Zelandijoj.

eterburgas, 20 d. kovo. 
Dr. Karavajev, vadas darbo 
žmonių partijos, buvusia at
stovas antroj Dūmoj, likosi 
nužudytas savo namuose, Je- 
ka t eri nusiavė. Už kelių dienų 
prieš tai gavo nuo juodosios 
šimtinės laišką grumnojantį 
mirtimi.

Neužilgo po tam revoliuci- 
jonieriai paleido su durnais Į 
padangęsjuodašimčių pirmi
ninko, Vološino namus.

LITJNAS. — Policijai jieš- 
kant užpuolusių ant pačtos 
kontorų, vieną pavyjo netoli 
Rokovo kaimo, bandant ji 
suimt, nušovė uriadninką.

i
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* Berlynas. — u *

pagarsino telegramą iš pieti
nės Afrikos, kuris praneša, 
kad išsiųsta vokečių kariume- 
nė suėmimui Simono Kopper- 
so, vado sukilusių Hotentotų, 
turėję su pastaraisiais muši, 
kuriame krito 58 Hotentctai 
ir 30 Vokečių. tame skaitliu- 
ir kapitonas G. Launing, te- 

i čiaus sukilėlių vadas išspru
ko.

Audra Perliameiite.
Berlynas, 19 d. kovo.— 

Laike debatų apie kolonija- 
iiškajį budžetą, Erzberger 
smarkiai sukritikavo valdžios 
žvėriškus pasielgimus su ko
lonijų gyventojais, ypatyngai 
su negrais, kuriuos valdžia 
vaišina blogiau, negu kokius 
gyvulius. Savo kalbą užbai
gė žodžiais: „Negrai yra tokie 

‘ pat žmonės, kaip ir męs ir su 
tokiais pat jausmais!”

Ant galerijos, kur sėdėjo 
atstovai laikraštijos. prasidė
jo gausus delnų plojimai ir 
šukavimai: .,Bravo!” Ja u t ie
čiai nėrėsi iš kailių ir vienas 
jų vardu Broeber, atsikėlė ir

I rodydamas pirštu i galerėją 
kur skambėjo plojimai, suri
ko: ,,Ilir, Svhweinen!" (jus, 
kiaules}. Visam rūme kilo au
dra. Pirmsėdis skambino be 
pertraukos. Bandyta praša
lint nuo galerijos svečius, bet 
veltui.

Dabar reprezentatai 
spaudos sušaukė susirinkimą, 
kuriame nutarė ba'kotuoti vi
są perlamentą. Pranešta apie 
tai j>erlameuto pirmininkui, 
kad kolei jų neperprašys, to
lei visa laikraštija ignoruos 
visus perlamento nutarimus 
ir nė vienas iš jų nepasirodys 
skiltyse vokiškų laikraščių

• Denver, Colo. — 300 
bulgarų, neturinčių darbo, nė 
pinigų, kreipėsi pas guberna
torių Būtutei su prasimu, 
kad jiems duotu darbą arba 
parsiųstų i tėvynę. Pernai 
juos kapitalistų agentai par
traukė Amerikon, prižadėda
mi jiems „gerą’’ darbą iki 
mirties. Atvažiavę gi padir
bo kelis mėnesius, užstojo be
darbė ir juos iš darbo atstatė. 
Gubernatorius prižadėjo tą 
klausimą paduot i AVashing- 
toną.

• Pittsburg, Pa.. 21 d. 
kovo.—Upė Oh i o buvo paki
lus iki 20.3 pėdų aukštumo ir 
tik ačiū staigam šalčiui van
duo nupuolė, tečiaus daag 
nuostuolių pridarė.didelio • Butler, Pa. 21 d. kovo. 
—prižiūrėtojas mokslainių, 
Nechling, gavo nuo „juodo 
sios rankos-’ laišką, reikalau
janti nurodytoj vietoj $ 500, 
kitaip, sako, mokslainės na
mas ..Institute Hali” bus di
namitu išneštas Į orą. Kada 
pasklido apie tai gandas, vi
sos motinos bego atsiimti savo 
vaikus.

LONDONAS, 20 d. kovo— 
Iš Londono praneša, kad jau 
pasibaigė rinkimai naujo 
Australijos general-guberna
toriaus. Išrinktasis vadinasi 
— Earl Dudley; pirma buvo 
Henry Stafford Nortlicale.

BUDAPEŠTAS, 20 d. ko
vo. — Ant gatvių Budapeš-

Valdžia'to, Ungarijoj ir vėl atsibuvo 
triukšminga demonstracija, 
kuri užsibaigė kraujo pralėji- 
mu. Dienoj darbininkų šven
tės tapo parengta didelė demo
nstracija, kuri su raudonomis 
vėliavomis traukė miesto gat
vėmis. Policija nieko nelauk
dama pradėjo skirstyti Žmo
nės nenorėjo klausyti ir pra
dėjo priešintis, tuomet poli- 
cistai išsitraukę kardus ėmė 
kapot vyrus ir moterįs, senus 
ir vaikus. Ant gatvių daug 
bnvo nukirstų nosių ir ausų.

Kodėl popiežius neprakei
kia nevieni' karaliaus, nė ca 
ro už tokius tyroniškus dar
bus?

BERLYNAS, IS d. kovo. - 
Šiądien iš priežasties 60 me
tiniu sukaktuvių
kraujo praĮėjimo laike Vokie
tijos revoliucijos, atsibuvo čia 
daugybė demonstracijų. Poli 
cija brutališkai persekiojo 
apvaikščiojimą tos didelės 
Vokeli jos proletarijato isto
rijoj dienos, kada prispaus
tieji darbininkai su pasišven
timu paguldė savo galvas ant 
mūšio lauko už savo teises. 
Ir šiądien laike apvaikščioji- 
mo tos didelės šventės, laike 
atidavimo garbės nimiiru- 
siems uz laisvę savo broliams 
darbininkams, Berlyno pro 
letarijatas paaukavo dievu; 
sostui 5ū draugų, kurie krito 
sužeistais per policiją. 47 li
kosi suareštuoti ir kaltinami 
už darkimą tvarkos. Mat, jei
gu darbininkai ramiu budu 
apvaiksčioja savo šventę, tai 
tie parazitai-storapilviai va
dino tą darkimu tvarkos. Bet 
kaipgi pavadint jų darbus 
nuo kurių žmogui plaukai 
ant galvos keliasi, šiurkštų 
darosi? Bet neilgai jie mus 
smaugs, neilgai musų kraują 
siurbs! Revoliucijos liepsna 
jau pradeda apimti visą pa
sauli, darbininkų išsiliuosavi- 
mo judėjimus palieka tarp- 
tautišku, kas aiškiai parodo, 
kad jau netoli ta diena, kada 
darbininkai pareikalaus at
skaitų savo prispaudėjų dar
bų. Sunki tai bus diena krau- 
jageriams.

Priešas mokslo.
ROMA, 21 d. kovo. — 

Kaip laikraščiai praneša, tai 
ir dabartinis [topiežius yra 
priešu mokslo. Italijos kara
lius, Victor Emanuel apturė
jo nuo kunigaikščio Monaco 
laišką, kuriame praneša, kad 
jis (Monaco) negalėsiąs Ro- I

I

Pekinas. 23 d. kovo.— 
Japonija pareiklavo nuo Ky
lių valdžios, kad pastaroji pa
sistengtų sustabdyt platini- 
masi antijaponiėkos agitaci- 
tacijos ir boikotą jos prekių. 
Kynija nežino ką jau ir ne
pradėt su savo kaimyne.

• Tokijo, 23 d, kovo. 
Šįryt apie 2:30, pražuvo apie 
250 žmonių laike susimušimo 
dviejų laivų. Atsitikimas tu
rėjo vietą uz dviejų mylių 
nuo sausiemio. Laivas „Mat
au Maru” su 800 tonų prekių 
nuėjo ant dugno. Priežastis 
—tiršta migla.

• Chicago. III., 21 d. ko
vo - I tetekti vai čia ješko dvie
jų. gerai pasirėdžiusių vyrų, 
kurie vakare pavogė stovinti 
ties Illinos Teatrą $ 5.000 
vertes automobili.

Iš darbo lauko.
NEVV YORK. — Sulyg 

laikraščiu tvirtinimų, abelnas 
padėjimas ant darbo lauko 
eina geryn: tečiaus, kaip žiū
ri iš kitos pusės.. tai kasdien 
eina ’ blogyn. Laike paskuti
nių lo dienų, valstijose Nau
jos Anglijos numušta algos 
80.000 darbininkų. Pereitoj 
sąvaitėj buvo 298 nusiban- 
krutijimai.

ULEVELAND. OHIO. 20 
d. kovo. — American Steel 
and VVire kompanija apskel
bė, kad reikalauja darbinin
kų. Prie vartų susirinko di
dele minia žmonių. Kiekvie
nas norėjo gauti darbą ir 
grūdosi artyn: iš to kilo gin
čai ir muštinės. Paleisti i dar
bą akmenis, pagaliai ir kum
ščios. o vienas išsitraukęs re
volveri pradėjo šaudyti, 
nas sunkiai sužeistas
vo policija ir lazdomis išskir
stė minią. Keli vyrai 
ant žemes be jausmų.

Vie- 
Pribu-

gulėjo
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— Heilo. Maike! 
kaip tau klojosi pereitą 
vaitę?

— Man? viskas gerai. O 
kaip tau, tėve?

— Man, vaike, prastai. 
Vos tik į kailį negavau.

Nu, nu! Už ką?
— Aš, vaike, buvau nu

važiavęs į Amsterdamą. N. Y. 
ir tenai, tie bjaurybės amster- 
damiečiai, norėjo iškaršti man 
vilnos.

— Į Amsterdamą tu bu
vai nuvažiavęs.... Ko? Ar 
tau jau So. Bostone alaus pri
truko? Gaila, kad tau ir neį
pylė į pasturgalį amsteada- 
miečiai.

— Gerai tau juoktis, vai
kė, iš kito.... Man net ir da
bar kinkos dreba dar iš bai
mes. Gerai kad nors lazdą tu-| 
rėjau su savim, kiteip būt la-: 
bai riestai buvęs.

— Tai ištikro, tėve, pri
siėjo tau kovot?

— O kaipgi! Aš, vaike, 
tokių tamsunų dar niekur 
nemačiau. Tiesa, yra ir pro- * 
tiūgų vyrų; pasikalbėjome 
sau apie šį. apie tą ant galo 
užvedžiau kalbą aut temos 
dabartinio žmonių gyveni
mo. ..

— Kągi tu galėjai užve
sti. tėve, kad tu nieko neži
nai apie žmonių gyvenimą. 
Nedvvai, kad amsterdamie- 
čiai tavę norėjo ir pamokyt.

— Nebijok, vaike, mano 
galva teipgi ne iš molio; aš tau 
tyčia nusiduodu nieko neži
nančiu, kad tik daugiau iš ta
vęs ištraukt; o ką tu man ka 
da nors kalbėjai aš viską atsi
menu.

— Na, tai papasakok man, 
tėve, kaip tu tenai darbavais? 
O gal ir prakalbas laikei?

— Jau tu, Maike. pradedi 
manę išjuokt. Tu gerai ži
nai, kad aš prakalbų dar 
nemoku sakyt. Bet neužilgo 
jau ketinu pabandyt. Nede- 
lioj ant Grikšto prakalbų, So. 
Bostone, jau vos tik išken
čiau neišsižiojęjj; kaip Grik
štas pradėjo rėkt, n.ant teip 
norėjosi pritart, bet nedrįsau. 
Kitą syk išgersiu snapso dėl 
drąsos.

— Tu. tėve, užmiršai apie 
ką pradėjai šnekėt. Pasakyk 
man, kaip ten tau Amsterda-

są

išėjo?
— Aha, gerai. Tas buvo 

teip, vaike: aš pradėjau da- 
rodinėti jiems, kokiu budu 
žmonės aut žemės atsirado, 
kaip jiems besiskyrstant ir 
keliaujant į visas šalis kilo 
daugybe įvairių kalbų, o pas
kui ir tautų: pasakiau, kad 
nesitikėtų darbininkai ant už- 
mokeščio už savo vargus po 
mirties, betreikalauti: teisiu- 
go užmokesčio už savo darbus 
aut žemės.

— Tas gerai, tėve! Darbi
ninkai viską savo pūslėtomis 
rankomis padaro, todėl jie tu
ri turėt gerą gyvenimą ant 
žemės, o aną, lavonų pasaulę. 
tegul turčiai su savo sėbrais 
pasilaiko sau. jeigu jie teip 
jį gyria.

— Matai, vaike, ar aš ne
teisybę sakau? Q amsterda 
miečiai odą norėjo man išva- 
nuoti. Meluoji, sako, gal per- 
stiprios makorkos prisiiukei. 
apkvaišai? Bedieviu manę iš
vadino, cicilistu ir kaip tik 
jie išmanė. Ant galo, kad 
prikibo vienas asilas, sako, 
meluoji ir meluoji.

— Reikėjo jam pasakyt, 
kad jis neklausytų, jeigu jam 
nepatinka.

— Aš jam, vaike, teip ir 
atrėžiau, bet jis nieko apie 
tai nepaisė; pagaliaus gavo 
dar daugiau panašių juoda 
šimčių ir vienas iš jų sakyda 
nias: „Jeigu tu su mumis ne
giedosi. tai tu Amsterdame 
pražūsi!”—še ko aut manęs su 
kumščia, bet aš jam kad kir
tau per makaulę, tai net laz
da subraškėjo; ir ilgai ne
laukdamas, skvarnns pakėlęs 
pasileidau bėgti.

— Na, kasžin ar tu da
bar tik nemeluoji, tėve?

— Iš tikro, vaike. Jeigu 
netiki, tai gali nuvažiuot pats 
persitikrint.... Beje, jie ma
nę klausė teipgi ar aš 
amerikonas.

— Na, o kągi tu 
atšakiai ant to?

— Kągi aš galėjau 
kvt, pasakiau, kad ne.

— O ką jie ant to 
kė tau?

— Ogi išvadino grino- 
rium ir liepė ant farmų eit 
kiaulių ganyti.

— Išsiimk, tėve, ukėsi- 
škas popieras, tai tavę nors 
grinorim daugiau nevadins.

— O kasžin, ar tas užsi
moka, vaike?

— Kodėl ne? Tas labai 
užsimoka. Pastoję ukėsu tu 
įgysi šitos šalies teisias, galė
si balsuot rinkimuose valdi
ninkų, suprastum geriau šito 
krašto surėdimą ir t. t.

— Bet jeigu aš sumisli- 
čiau kada nors važiuoti Lietu
von, kaip tuomet butų?

— Jeigu tu misliji greit 
važiuoti į Lietuvą, tai žiuoma, 
kad tau neužsimoka imti to
kias popieras, nes be penkių 
metų ir gauti negalėsi, bet. 
jeigu mislitum ant ilgo laiko 
čia apsigyvent. tai būtinai tu
ri pasistengti pastoti ukėsu. 
Būdamas Amerikos piliečiu 
galima keliauti į visas šalis 
svieto, tiktai išvažiuodamas 
reikia išsiimti tam tikrą paš- 
{/ortą, ant kurio pasiremda
mas kiekvienoj viešpatystėj 
galima rasti prieglobą ir užta
rimą pas Suv. Valstijų konsu- 
lį. Važiuojant gi Maskolijon, 
tokį pašportą reikiaperstatyti 
rusiškam konsuliui Amerikoj.

— Na, gerai, vaike. O 
kas bus, jeigu jie ir tuomet 
manę grinorium pavadins?

— Tai tu juos teipgi ga
lėsi grinoriais pavadinti ir bu
site visi lygus.

— Tai ačiū, vaike, už pa
tarimą, dabar aš eisiu gulti, 
nes rytoj reiks anksti atsikel
ti

senas

jiems

atsa

pasa-

I

kliamsų kasti.
ĮVAIRUMAI.

Revoliucija Astronomijoj.
Nuo laiko atidengimo 

Saturno, žvaigždininkai iki

KELEIVIS

šiai dienai džiovino sau eina- 
genis tirinėdami jo žiedą. Iš
liejo marias rašalo, sunaudojo 
daugybę popieros beaprašynė- 
dami jo formą: priežastį, dė
lei kurios jis pasidarė ir, pa- 
galiaus. medžiagą, iš kurios 
jis susideda. Dabar pasirodė, 
kad Saturno žiedas ne kas ki
tas, kaip susikuopimas ties 
ekvatorium apsiaubiančių 
Saturno skritulį gazų.

Kaip žinoma. Saturnas 
yra didesnis už m ilsų žemę 
720 kartų, o apie savo ašį ap
sisuka per 10 valandų ir 15 
minučių. Tokiu budu kiek
vienas taškas jo ekvatoriaus 
atlieka beveik 1500 kartų di
desni kelį, negu mųsų žemes 
toks pats taškas ir tam pa
čiam laike. Todėlei atmosfera 
Saturno gazų turi būti daug 
tirštesnė ties ekvatoriumi, ne
gu ties jo poliais. O kadangi 
jo ašis yra pa
kreipta beveik teip, kaip že
mės. tai tas gazų žiedas visuo
met mums matosi istrizai pa
vidale pailgo rato (elipsis), 
kuris laikui bėgant nuolatos 
maino savo formą arbo per- 
truksta ir visiškai iš mųsų 
akių pražūva. Paskutinis jo 
prapuolimas buvo 1801 me
tuose: 1890 mt. jis buvo pa
siekęs stadiją didžiausios pla
tumos ir nuo to laiko pradėjo 
vėl laipsniškai eiti siauryn, 
kad 1908 mt. ir vėl dingti iš 
mųsų akių.

Saturnas atidalytas nuo 
saulės 355,000,000 (355 mili
jonais) milių, todėl atlikimui 
savo kelio apie saulę jis rei
kalauja 29 metų ir 167 dienų 
arba kitais žodžiais pasakius 
—Saturno metai ilgesni užu 
mųsų metus 29 kartus: bet 
už tai jo dienos daug trum
pamos, negu mųsų; jo diena 
ir naktis kaip jau minėjau, ly
ginasi 10 vai. ir 15 minučių. 
Taigi, jei tenai žmonės gyven
tų, tai socijalistams būtų len
gva įvesti netik 8 valandas 
darbo dieną bet ir keturių 
įvykdintų, bet dikaduoniams 
butų mažai laiko išsimiegot.

Anarchistai statys namą.
Chicagos anarchistai, ku

riems policija nuolatos stato 
visokias kliūtis susirinkimuo
se, nutarė pastatyti sau namą, 
kuris bus pašvenstas vien tik 
tos partijos reikalams ir kaip 
matos, gauna parėmimą nuo 
turtingesnės amerikiečių luo
mo?, kaip iš medegiškos pu
sės. teip ir morališkos.

Randasi ir tarpe turtin- 
igujų žmonės mylinti laisvę, 
kuriems pasielgimai valdžios 
dažnai sujudina tulžį: ku
riems, matydamas kaip poli
cija laužo šalies konstituciją, 
mindo žmonių iškovotas tei
sias.— pradeda virti kraujas, 
gimsta širdyse neapikanta 
ir.... anarchija.

Jungtinio ir septintojo Lietuvos 
SOCIJALDEMOKRATŲ PARTIJOS 

susivažiavimo nutarimai.
Rugpiačio mėnesyj 190" m 

Junginio Centro Komiteto tapo snkvie- 
snsiĮungusitį Partijų, L. S.-D. P.

S.-D. P. L., susivažiavimas
ir

Centro tokiam niekšui—toks numi-
A...

Gerai, kad atsiminiau... .Da
bar klausyk su atida, papasa
kosiu tau apie savo kelionę į 
pragarą ir kas man teko lig

guose atsitikimuose
Komitetas turi tiesą minėtąją ręs į mėšlą pavirs... 
normą (vienas nuo 100) suma
žinti lig vienas nuo 75.

Prierašas 2. Svečiai, 
užprašyti į suvažiavimą Cen
tro Komiteto, naudojosi pata- šiol jame patyrt. 
riamuoju balsu.

14. Kokiuo budu atlikti 
delegatų rinkimą, apie tai 
sprendžia miesto ir apskričio 
Komitetas. Vienas ir kitas 
patvirtina išrinktuosius. Ne
patvirtintieji gali skusties 
Centro Komitetui.

15. Delegatai važiuoja į 
suvažiavimą išrinkusiųjų juos 
organizacijų pinigais.

16. Apie Partijos bu važia-

ti?” Aš nežiūrint, kad pirmą 
sykį jų tarpe buvau,—pata
riau prisitaikyt nurodymo 10 
numervj „Žvaigždės’’ ir išsi
ėmęs perskaičiau visą progra
mą, vienok prelegentas ant to 
nesutiko. Iš to kilo didelis 
triukšmas ir susirinkimą už
darė.

Tai viskas, ką aš mačiau; 
kitą kartą aprašysiu daugiau 
žingeidžių dalykų. Pono Lici- 
penaus dar negalėjau į ui ma
tyt, nes jis mėgsta iki 2 va
landai miegot.

Na, tuom tarpu good bye! 
Tavę mylintis 

Vėjabroli*.

Su tokiais reikalais patariame 
kreiptis į S. L. A. organą— 
„Tėvnve”.

Lietuvis nušautas.
Springfield, III.

Kovo 10 dieną Juozas 
Klembauckas grįžtant namon 
iš krautuves, prisipirkęs viso
kių daiktų, likosi valkatų nu
šautas. Kūną sušalusį atrado 
ant rytojaus su peršautą gal
vą. Viskas, ką nešesi buvo iš
barstyta, kišeniai išversti; 
matyt, kad žmogžudystė papil
dyta dėlei pinigų, nes tą va
karą buvo išmokėjimas algų 
darbininkams. Aplinkiniai 
žmonės gi įdėjo šūvius apie 
9 valandą vakare. liet niekam 
neatėjo į galvą, ką jie reiškė 
ir žmogžudžiai nieko Mėklin
dami ramiai prasišalino ir iki 
šiai dienai nesusekti (darbšti 
mųsų policija stropiaidarbuo- 
jasi persekiojime anarchistų, 
socijalistu ir kitų kovotojų 
su savo skriaudikais, liet ap
saugojimas vargdieniu gyve
nimo nuo visokių vagių ir plė
šikų jai visiškai nerupi: tam
siose gatvėse, kur daugiausiai 
prisilaiko užpuolikai, ten {xi- 
licisto nepamatysi, jie tarnau
ja didžturčiams ir jų tik sau
goja, vargdienius-gi gali ,,bo- 
mai” išsmaugti, lied.).

laidotuves atsibuvo ko 
vo 13 dieną su didelė iškilme, 
dalyvavo 4 organizacijos: L. S. 
S. A., S. L. A.. Lietuvos Sū
nų draugyste ir angliakasių 
junija. Grabas buvo papuoš
tas puikiais varniukais: vie
nas žėrėjo su raudonu kaspi
nu ir parašu nuo 29-tos kuo
pos L.S. S. A., antras nuo 79 
kuopos S. L. A. ir trečias nuo 
321 kuopos U. M. \V. A. Su 
iškilminga paroda auka biau- 
raus kapitalistų surėdymo ta
po palaidota ant Oak Ridge 
kapinių. Draugai Lietuvių 
Socijalistu Sanjungos visi tu
rėjo prisisegęs po raudoną ir 
juodą kaspinėlį išreikšdami 
savo gailestį ir pagarbą pas
kutiniame patarnavime savo 
draugui.

Velionis Juozas Klem
bauckas paliko pačia su ket
vertą mažų vaikučių didelia
me nusiminime.

Draugai ir drauges! ku
rie pažinote velionį, o teipgi 
ne būt prošalį. kad ir kiekvie
nas lietuvis užjaučiantis ne
laimingai moteriškei, teiktųsi 
paaukauti po keletą centų.

Tanias Galinis 
1830 Peoria Rd., 

Springfield, III.

Ant rytojaus po išsiunti
mui i>onui Liciperiui 25 do
lerių, apie dvyliktą valandą 
naktį saldžiai sau miegojau. 
Staiga pa jutau, kad man per 
veidą kasžin kas pertraukė 
kokiuo tai nepap>rastudaiktu. 
Nubudau. Tik po valandėlės 
ir vėl traukia man per akis, 
bet dabar pagavau ,jega- 
mastį’’ už plaukuotos v uode
gos. Mįslijau, kad tai mano

vimą ir jo dienos t va r ką (apie šeimininkės juodasai kudlius 
tai, kas bus suvažiavime svar
stoma visoms Partijos orga
nizacijoms turi būt pranešta 
ne vėliau, kaip prieš du mė
nesiu.

17. Suvažiavimas renka 
Centro Komitietą.

Centro Komitetas ir Parti
jos Konferencija.
18. Centro Komitetas su

sideda iš 5 uarių: visiems pin
klėms renkami kandidatai.

. 19. Laikydamas Partijos 
suvažiavimų ir konferencijų 
nutarimu. Centro Komitetas:

a) vadovauja politiškam, 
agitacijos ir organizacijos Par
tijos darbe:

b) atssovauja Partija jos 
santykiuose su kitomis parti
jomis:

c) tvarkina ir skirsto Parti
jos išlaidas ir Partijos darbi
ninkus. Išlaidas skirstant lai
kosi suvažiavimo nustatytųjų 
normų;

d) leidžia Partijos ra
štus;

e) duoda atskiroms Parti
jos organizacijoms nurody
mus ir įsakymus:

f) prižiūri darbą visų Par
tijos įstaigų:

g) vadovauja organizuojant 
ant apsiginimo vietos ir už
tvirtina svarbesniuosius tame 
dalyke sumanymus:

h Į veda ir eikvoja Partijos 
kasą:

i į sutaiso ir vikina bend
ruosius Partijos sumanymus: 

k j išriša visokius nesusipra
timus, kilusius tarp Partijos 
organizacijų.

20. Centro Komiteto nu
tarimai, bet tik jie laikos C. 
K-to kompetencijos ribų, yra 
visoms Partijos organizaci
joms ir atskiriems jos nariams 
priverstini. C. K-to nutari
mus atmainyt tegali Partijos 
suvažiavimas ar konferencija.

21. Nutarti svarbesnius 
Partijos taktikos, agitacijos 
ir oganizacijos klausimus, iš
aiškinti abejojamas progra
mos vietas ir paskirstyti Par
tijos jėgas, Centro Komitetas 
sušaukia koferenciją. Konfe
rencija susideda iš C. K-to, 
bendrosios Partijos laikraščių 
Redakcijos atstovo, iš miestų 
ir apskričių Komitetų delega
tų. Konferencia esti šaukia
ma reikalui atsiradus. Suma
nymą Konferenciją sušaukti 
gali paduoti kiekviena orga
nizacija. C. K as privalo su
šaukti konferenciją, jeigu to 
reikalauja didesnioji visų or
ganizacijų dalis.

Prierašas. Partijos 
organizacijoms turi būti pra 
nešta apie šaukiamąją konfe
renciją bent 2 sąvaitim prieš.

KORESPONDENCIJOS.

Lowell, Mass. 
Darbai pas mus eina 
prastai. Dirbtuvių

la* 
čia 
vil-

Partijos suvažiavimas.
11. Centro Komitetas su

šaukia Partijos Suvažiavimą 
vieną kart kas met, tečiau 73 
(dviem iš trijų dalių) miestų 
ir apskričių komitetų pareika
lavus, gali būt sušauktas ne
paprastasis Partijos suvažia
vimas.

12. Partijos suvažiavimas 
yra tiesuotu, jeigu jame daly
vauja dvi iš trijų dalįs (%) vi
sų, turinčių būt į suvažiavimą 
Partijos išrinktais, delegatų.

13. Centro Komitetas 
siunčia į suvažiavimą du at
stovu. Partijos centralinių 
laikraščių Redakcija—vieną: 
miestai ir apskričiai—po vie
ną atstovą duo kiekvieno 100 
Partijos narių.

Prierašas 1. Ypatin-

I

Feljetonelis-
Brangi Mademoiselle 

Tru-Liu-Li!
Tėmyk širdele: jei turi 

burnoj kramtamą gumą, arba 
teip kokį stebuklingą merika- 
nizmą—tai išspjauk, nse žmo
gaus dūšiai nereikia jokių pa
sistiprinimu, ant kūno nieko 
nereikia paisyt—jį reikia ma
rint: ir jeigu kas daro ką 
nors dėl dūšios, o prakeiktas 
kūnas suryja ir paskui tas 
nueina ant niekų, tai vargas

bai
daugiausiai medvilnių ir 
■nonių, yra teipogi ir mašini
nė liet visos vos tik krutą. 
Negana to, kad darbininkai 
ir teip jau menkai uždirba, 
medvilnių dirbtuvėse numušė 
po 10 centų nuo dolerio die
ninio uždarbio, už ką prižadė
jo ateinančiam mėnesyj pa
leisti dirbtuvės pilną laiką. 
Yra čia teipgi didelė kaurų 
(..karpetų”) dirbtuvė, kurios 
darbininkai 4-tą mėnesį štrei- 
kuoja ir nežinia kas iš to išeis, 
junija reikalauja pakėlimo 
algų, kompanija gi nenori su
tikti, o tuom tarpu streiklau
žiai dirba. Žmoneliai labai 
pavargę nuo nepanešamo var
go ir skurdo, darbo nėr, pini
gų nėr, o gyventi reikia. Ne
žiūrint aut teip sunkaus pa
dėjimo, Lietuviai, kurių čia 
yra apie 800, nutarė uždėti 
parapiją. Susidėjo dvi drau- 
gystelės ir nupirko jau žemę 
bažnyčios statymui, bet kuo
met bažnyčią pastatysime— 
dievas žino [žmonės pirma tu
ri pasirūpint apie apsišvieti- 
timą ir pagerint savo būvį, o 
tuomet jau galės ir apie baž
nyčių platinimą svajoti, jei
gu matys tame savo gyveni
mui naudą. Red ].
Apie apsišvietimą lou eliečiai 

visai nesirūpina; visą lai
ką praleidžia ant bergždžių 
dalykų — prie kozyrų, prie 
alaus, kur nekartą susipeša, 
susidaužo, tarsi kokie Indi jo
nai, o paskui tąsosi po tei
smus, moka bausmės ir t. t. 
Apart to priminsiu dar apie 

■ gaspadvnes, kurios kaip tik 
T vyrai prie darbo, tuojau bėga 

į saliuną ir visą dieną apie 
stalą apsėdus su stiklais ran-

męs

vie-

užlipo ant mano lovos ir ne
norėdamas jį skaudžiai už- 
gaut, ėmiau į vuodegą ir įkan
dau.—Ai-a-ai!—suriko nežmo
nišku balsu. Tuojau supratau, 
kas tai yra.

— Tamista esi nuo Lici- 
penaus atsiųstas?

— Teip—arsakė. — Kel
kis tamista greičiau, nes 
neturim laiko.

— Ar tai tamista ne 
nas esi?—paklausiau.

— Ne—sako jis man—Aš 
ir orlaivio mašinistas.

— Gerai, pamislijau sau, 
tie velniai rūpinasi apie savo 
pasažierius,—už 25 dollerius 
atsiuntė orlaivį ir mašinistą, 
o tas antras, tai tur būt man 
aut patarnavimo.......... Jeigu
žmogus į dangą nori nuke
liaut. tai nė šlubos kumelės 
negali gauti... O, ką aš čia 
tauziju? į dangų mat eina tik 
tokie, kaip va: S. R. K. sąna
riai ir kiti šalininkai miluki- 
nizmo, ir prietaro, jie eina be 
Kūnų, o esybė neturinti kū
no... tu, širdelė, supranti, ką 
tas reiškia? O jei nesupranti, 
tai pagalvok, nes aš teipgi apie 
viską galvoju... O rasit, tu 
pasakysi, kad aš neteisybę 
kalbu, kad į dangų teipgi nu
eina su visu kunu—kaip va: 
Sifas, Elijošius ir da keli žy
dai, net su čebatais nubildėjo. 
Tas gryna teisybė, bet nerei
kia ušmiršti, kad tuomet bu
vo stebuklų gadynė, o šiądien 
jau ji'supuvo... Bet užteks 
jau tų išvadžiojimų, geriau 
kalbėsiu apie dalyką.

Įbriežiau degtuką ir pa-į 
mačiau kapitono uniformoj i 
apie 20 metų amžiaus raguo
čių. Supratau kad tai neyra 
tarnas, bet orlaivio kapitonas. 
Greitai pasirėdžiau ir išėjom 
ant gatvės, kur laukė mus 
niekad nematyta mašina. Mo- į 
tormanas vuodėga užrietęs įsi
kandęs ilgą cigarą skaitė Vėl-
mų Lojalistų Sąjun. organą. n . .o j . koše raliuoja. Vyrai riareinaPriėjus mums artyn, duns ., , , , , . .. ., _ . . . ., * iš darbo, bobos girtos, indaiatsidarė ir męs įejome vidun. ’ .. .. .T, * • v. • -i_ nuo vakar nemazgoti, vaikaiBuvo tai rūmelis labai puikus, . , . , ® . .... . . purvini, viskas netvarkoj—

žodžiu baisus gyvenimas! O 
kas tame kaltas kad, ne gir
tuoklystė? Laikraščių neskai 
to, knygų neskaito, apie gyve
nimą visai nesirūpina, ateina 
švente tai rankoj rąžančius 
arba maldaknygpalaikė ir 
teip pute-pusta.

Buvo tai rūmelis labai puikus, 
viskas įtaisyta pagal pirmos 
kliasos, liet nežemiškos ma
dos. Mums įnėjus duris užsi- ‘ 
darė. Kapitonas paspaudė ša
lyj kompaso knypką ir pasu
ko vieną ratuką—staiga paju
tau, kad męs jau skriejame. 
Aš atsisėdau ant minkštos so
fos ir užmigau. Kaip ilgai tę
sėsi mųsų kelionė—nežinau. 
Kada kapitonas manę paža
dino, buvome jau prie geleži
nių vartų. Aplinkui matėsi 
dideli kaminai, iš kurių ver
tėsi kamuoliais juodi dūmai. 
Išėjome ant platformos, buvo 
jau 8 vai. iš ryto. Kapitonas 
paskambino ir duris atsidarė.

Po dešinei buvo virtuve, 
tenai apie dvidešimts raguo
čių kepė blynus ant vazelino, 
o po kairei laiptai su parašu 
„svarbi prelekcija; įžanga dy
kai’’. Užlipiau ant viršaus. 
Perstatyk sau didelę svetainę. 
Sienos apkabintos istoriškų j 
velnių paveikslais, pirmutinė 
tarp jų vieta paskirta pačiam 
valdonui tamsybių. Ant estra
dos stovėjo su nuskustais 
ūsais pusplikis ilgaausis ir 
skaitė prelekciją ant temos: 
. ant ko gavėnej blynus kep-

J. G. V.

Cleveland, Ohio.
Pas mus lygiai, kaip ir 

kitur skaudus krizio nagai. 
Padėjimas dardininkų labai 
liūdnas. Kas dien renkosi bū
riais ant „Public Sųuare’’, 
laiko bent keliose kalbose pra
kalbas, bet tas negali užganė
dinti alkio, negali užtikrint 
geresnio ,,ryroj’’ ir apart da
bartinio žiauraus likimo, dar- 
darbininkus kankina rūpes
čiai ateities.

Kuodžiu*.

Peil. prierašas. Paveik
slėlį iš darbininku gyvenimo 
pertaisęs patalpinome, bet 
kaslink S. L. A. 14 kuopos 
suarti imą—nenorim kištis į 
tam i st ti introspekcijas, kad 
nekiltų išto bereikalinga ir 
nenaudinga mums poliemika.

Kewanee, III.
Darbai čia labai sumažė

jo, liejinyčios dirba tik po 
dvi dienas į sąvaitę ir tik pu
sė darbininkų.

Darbininkų padėjimas 
labai liūdnas. Apsivedusiems 
kompanija duoda nuo savęs 
maistą, o pavieniams miestas 
įtaisė teip vadinamą sup-aivę, 
bet vistiek gyvenimas nesma
gus.

So. Boston as.
Mųsų miestas, jei aš ne

apsiriksiu, yra vienas iš darb
štesnių lietuviškųjų kolionijų. 
Draugysčių čia yra apie porą 
tuzinų ir visos darbuojasi ga
na energiškai laisvesnes sklai
sto apšvietą, kad net skamba, 
šventesnes gi priešinas, keikia, 
drasko apgarsinimus ir vos tik 
neverkia iš piktumo matyda
mas, kaip žmonės iš jų kvai
lumą juokiasi.Ir kuo daugiau 
jie pradeda ant,,bedievių” sa
vo piktumą lieti, tuo daugiau 
žmonės pradeda interesuotis 
ir prakalbas lankyti.

22 d. kovo buvo čia pa
rengtos prakalbos. Nunešta 
pas bažnyčią išdalyt lapelius, 
kuriu? gerieji mų? katalikai 
išvydęs, mėtėsi naikint, ypač 
atsižimėjo {Kinas Šokas, kuris 
drebėdamas iš piktumo ne 
tik plakatus norėjo sunaikin
ti, bet ir ta žmogų norėjo ap-
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kalbų rengėjus visokiais .gra
žiais" z<xlziais Dievo namuose, 
teip apgarsino prakalbas, kad 
nė plakatų nereikėjo. Žmonių 
prisirinko apie 400, kas So. 
Bostone dar niekad nėr buvęs. 
Prakalbos atsibuvo labai pui
kiai: buvo geri kalbėtojai, ku
rie nupiešė labai aiškų paveik
slą iš visų atžvilgių žmonių 
gyvenimo. Susirinkusieji už
silaikė laitai mandagiai ir ra
miai. Tarpais buvo deklamo- 
jamos labai sujudinančios ei
les; ant pabaigos padainuota 
keletą revoliucijoninių dainų 
ir žmonės išreiškę savo užsi- 
gauedijimą gausiais delnų plo 
jimais gražiai išsiskyrstė.

Širdingą ačių atsilanku 
sieins ir kalbėtojams, o ponui 
Šokui patarčiau išgert porą 
kvortų ricinos ir užkąst džio
vintą silke, kad nuo tos des
peracijos negautų organizmo 
suirimo: ponui J. teipogi siek
sninis ačiū už apgarsinimą.

Vejabroli* ir kompanija.

PILVIŠKIAI. Pas ūki-! 
ninką Piju Mičiuli, Jurkšų 
kaimo, vasario 6 (19) d. at 
vyko trįs sargybiniai ir du 
žandaru daryti kratos. Iš
krėtė visas palėpes, paėmė 
knygutę „Saliu caro valdžia’’ 
ir dvi gilzi, kurios buvo 
ueslepiamos} nes mėtėsi grin- 
čioje, ir išvažiavo.

Kaimietis.

daržas miestėnu. 
valdė Striūnos 

ir tėvų tėvai apie 
metų. Neturėjo tik 

Dvarininko Naryški-

IŠ LIETUVOS

SENO VAIKINO LIKIMAS

go

Į TEMYKIT!
Duodu puikiausius 

mus ir valgius.
Šiuorni pranešu, kad uz 

prieinamą visiems kainą gali
ma gauti puikiausius meb
liuotus (su visais rakandais) 
ruimus ir geriausius valgiusi 
pas:

A. Wahpa,
1425 Culumbus avė.

Roxbury. Mass

pasakoja vaikams, kad ponas 
rui- Jėzus užgimė biednas. žiemos 

: laike, buvo labai šalta, o jo 
Į motina, Marija, paguldė jį 
ant šieno jaučio lovyje, nes 
žmonės beširdžiai neuorėjo 
priimti. Mažas Jonukas atsi
stojęs nuo solelio sako:

— Gaila, kad ji neatėjo 
pas mus. Aš mažam Jezule- 
liui bučia savo lovą atidavęs 
ir šiltai jį apklojęs.

Popas užkaitęs sako:
— Matai, Vania.

žus nenorėjo jokios 
šiltų apklojimų, jis 
gimė laike didelio 
sniego, kad už mus 
kentėti.

„Vaniuška" truputi pagal
vojęs tarė:

— Tas įstabu. Tokie buvo 
šalčiai ir sniegas, o piemenis 
ganė ant žalių pievų ban
das ...

Popas griebdamas Vaukai 
už ausies:

— Kvaili! Turi tikėt, kad 
aš sakau ... klaupk užtai!. ..

ponas Je- 
iovos nė 

tyčia uz- 
šalčio ir 
griešnus

ANT PARDAVIMO
Puikus forničiai dėl 4 r ui 

mų. Priežastis pardavimo 
jog išvažiuoju i Lietuvą.

Paulina Petkevičienė,
664 Cambridge st.

E. Cambridge, Mass.

ta
Jurgis 
tuojau

(Tąsa).
— Kas nor tamsai ir turčiams tarnaut, 

Už kvailumą išganimą gaut, 
Tas nevertas vardo žmogaus, 
Nes už pasninkus nieko ne gaus. 

Mėsos nevalgo—kūną mariu’, 
Protą savo tamsybėj skandin’. 
Pat’s nevalgo o turčius šeria.... 
Jie ėda mėsą, kraują geria.... 

Jei pat’s nevalgęs juos penesit, 
Sunkiai už tai jus uusidėsit 
Pakliusit į pragaro dugną; 
Duos velniai paikoms kaip į bubną. 
Tuom tarpu suėjo kiti vyrai, o neužil- 

atėjo ir pats Jurgis.
— O-o! sveikas-gvvas! brolau — tarė

jisai pamatęs Rodoklausį.—Tai seniai besi- 
matem.

— Teisybe, seniai—atsakė Radoklau- 
sius paduodamas ranką.

— Tąi kas girdėti naujo?—užklausė 
Jurgis—kurgi dabar gyveni?

— Tarp dangaus ir žemes—atsakė Ko- 
doklausius.—Bet dabar atėjau pas jus, kai
myne, ar negalėčiau gauti buto?

— Nežinau—atsake Jurgis. — Kasžin 
ką pasakys gaspadynė. ..

Už sienos skambėjo nauja bedievio 
daina:

— Atsimeskim nuo kvailojo svieto. 
Pauaikvkim tamsybę męs jo. ...

— Juk aš girdėjau—prabyloRodoklau- 
sius,—kad vienas šiądien turi išsikraustyt...

— Vistiek, kad ir išsykraustys—atsi
liepė vienas „burdingieris”—tau čia vietos 
nebus... Dar utelėmis užkresi...

Tuom tarpu išėjo iš savo buto bedie 
vis su lagaminu. Visi užtvlo ir akys Įrėmę 
žveiriai į jį žiurėjo. Bedievis išrodė gražiai, 
linksmo veido: akys jo žibėjo kokiu tai ge- 
mjium; ant jo kaktos matėsi ženklai rimtu
mo ir išminties. Padėjęs savo lagaminą pa
sienyj, šalyj durių, užmokėjo šeimininkei 
už butą ir pradėjo atsisveikint su senais sa 
vo draugais.

— Dovanokite—tarė jisai paduodamas 
ranką šeimininkui—už visą, ką aš kalbėjau 
prieš jųsų nuomonę, ateis laikas, kad visi 
tą patį skelbs, o gal būti kad ir jus dar su
siprasite ir nebepersekiosite a pšvietos. Tuo
met susitikę paduot umem sau draugiškus 
delnus, kaip tikri broliai....

— Laukan! suriko pašokdama nuo so 
lo stora boba.

— Ne pykit močiutė—atsakė bedievis. 
—Aš dar neesu nė su vienu žmogum susi
baręs ir su jumis nesibarsiu.

— Na, sudiev, vyručiai—pridūrė be
dievis atsikreipdamas į savo buvusius są- 
burdingierius.—Veliju jums viso gero.... 
Gaila man jus, kad jus esat teip nelaimin
gi!

— Laukan tu, šliuptarni!—suriko su 
kumščia prišokdamas viens iš dievobaimin
gų vyriukų.—Aš tau tuojau žandus suskal. 
dysiu. Get out!—pridūrė angliškai.

Šeimininkė atidarė duris, o vienas die- 
vuočius nutvėręs bedievio lagaminą—palei
do laiptais žemyn. Antras stūmė patį be
dievį. Trečias pasivijęs nutvėrė jį už ranko
vės ir grūmodamas kumščia po nosė. 
tarė:

— Tu nemislik, kad męs tavę teip iš
leisime! Turi mums bent dolerį padėti ant 
alaus.— Tiek laiko išgyvenai, o nė karto 
neprisidėjai, kiaule.

— Matai, mielas drauge—maloniai at
sakė bedievis,—aš to raugalo nevartoju, to
dėl neturėjau reikalo dėt ant jo pinigus.

— Ne-var-to-ju! ponas matai — košė 
per dantys šeimininkė pasityčiuodama iš 
jo žodžių—Gali sau nevartoti, tik duok 
šen pinigus, suvartosim męs palis.

— Na, ar iškrapštysi ten kada mus?— 
atsiliepė pirmasis smarkuolis.

— Malonus draugai,—prabylu bedie
vis išimdamas pinigus,—man nebūtų gaila 
duoti jums ir penkius dolerius, jei maty
čiau, kad jus sunaudokite juos ant gero ... 
bet ant alaus......  Draugai, jus užpvkot
ant manęs už tai, kad aš mėsą valgau, per 
ką aš. rodos, niekam skriaudos nedarau: 
aš tik palaikau savo sveikatą, bet jus ger
dami alų netik sau darot milžinišką skriau
dą—naikinat savo sveikatą ir demoralizuo- ( 
jat protą, bet ir visai žmonijai, nes stabdot ( 
kilimą kultūros, stabdot pirmžengystę. Jus 
netik neprisidedat prie kovojančjų darbi
ninkų už savo gerbūvį, bet statot jiems vi
sokias kliūtis; jųsų vaikai nieko gero nuo 
jus išsimokint negalės; jie iš mažens bus 
pripratinti girtuokliauti. ..

— Užteks, užteks!—pertraukė Jurgis. 
—Męs tavo pamokslo nereikalaujam. Mo
kyk tu savo vaikus kaip turėsi.

Bedievis padavė dolerį ir nulijx> že
myn.

mote-

Dievuočiai gavę dolerį pradėjo neap- 
’ sakomai dzaugties ir juokties iš bedievio. 

Šeimininkė baigė taisyt vakarienę. Vieną 
tuojaus pasiuntė parnešti alaus. Palikusie
ji suklaupė prieš paveikslą Kristuso ir per
sižegnoję pradėjo poteriauti.

Rodoklausius visą laiką sėdėjo netoli 
nuo pečiaus tarsi užgipnotizuotas; apie ji 
buvo visi užmiršę.

Ant stalo stovėjo vos spykstantis žibu
rėlis, toliaus apdaužytais kraštais purvinas 
indas su surudyjusiais peiliais ir nudilu
siais šaukštais, ištaukuotos kazyros, ap
graužta silkė, sudžiuvusi pluta duonos; ant 
lentinos stovėjo kelios bonkosnuo degtinės, 
stiklas ir kiti tam panašus daiktai.

Seimininke stovėjo prie pečiaus ir 
maišė puode kokią ten putrą.

— Na, duok šen valgyt—tarė 
pabaigęs poterius.—tur būt ir alų 
atneš.

— Tuojau, tuojau — atsiliepė 
riškė.

Pripylus bliudą putros, pasisuko nuo 
pečiaus palei sieną, kur sėdėjo Rodoklau- 
sius. Kadangi nuo menko žiburėlio virtu
vėj buvo tamsu, tai galit sau lengvai su
prasti kas ten atsitiko. Moteriškė bliudą 
atkišus, išsižiojus, užlipo ant nelaimingo 
Rodą klausiaus, kuris matydamas, kad bus 
ir vėl tas pats balius, kokį šendien jau tu
rėjo,—ūmai nuo kėdės pasikėlė, bet buvo 
jau per vėlu.—Pašokdamas nuo kėdės iš
mušė jai bliudą iš raukų ir visa putra išsi
liejo jai ant veido ir galvos. Moteriškė su
riko nesavo balsu. Kilo baisus triukšmas. 
Moteriškė vaitojo nuplikintą, vyras nutvė
ręs prosę šoko aut Rodoklausiaus, bet šis 
teip vikriai iš po rankų jam išspruko, kad 
Jurgis su visu smarkumu užgriuvo ant pe
čiaus, nuo kurio nušlavė žemen visus in
dus. Kodaklausius matydamas kad bus rie
stai, užsitraukė kepurę lyg ausiu ir pasilei
do iš visų spėkų laiptais bėgti žemyn per
šokdamas po kelias pakopas. Bet čia vėl 
nelaimė atsitiko. Ant laiptų nebuvo švie
sos ir mųsų ponas Kodaklausius bėgdamas 
nuo vilko, pataikė ant meškos.—Išsiųstas 
parnešimui alaus, nešė ant galvos užsidė
jęs skrynelę (,,baksą”) su buteliais. Staiga 
suskambėjo bonkos, paskui riksmas išsigan
dusiu ir abudu nudardėjo dviejais laiptais 
žemyn. Nuo viršaus su pagaliu vienoj ran
koj. su lempa antroj, vvjosi Jurgis. Žemai 
išsiųstasis burdingieris turėjo nelaimingąjį 
Rodaklausį apžergęs ir smaugė. Ant paki
lusio triukšmo sujudo visi gyventojai ir su
bėgę atiemė senąjį vaikiną iš įnirtusių 
rankų.

Prismaugtas R. stovėjo išsigandęs ir 
dairėsi. Jis negalėjo suprasti ar tai sapnas, 
ar ištikro tas dėjosi. Jo veidas buvo teip 
gailus, kad žiauriausio žmogaus širdį galė
tų sujudinti. Todėl nieko nebus tame įsta
baus, jeigu pasakysim, kad jo pasigailėjo 
tūlas Kakaras, kuris paėmęs jį už rankos, 
įsivedė savo butan. Kodaklausius ilgai da 
nekalbėjo. Jis vis bandė prabusti, išskėsda
mas akys ką tai panosei sau sumurmėjo.

— Kas jus esate?—užklausė Kakaras.
— Manę vadina Rodaklausium—atsa

kė jisai.
— Kas čia atsitiko?—klausė Kakaras 

toliaus.

NAUJI RASTAI.

Dabar išėjo iš spaudos 
labai įdomi knygutė—Sausio 
Devinta: parašė Maksym Gorki j 
vertė F. M. Joje aiškiai nu
piešta raudoni caro valdžios 
darbai ir kas ją perskaitys, 
tas supras, kaip Rusijos žmo-i 
nių liejasi kraujas. Galima 
gauti,,Vienybės Lietuvninkų” i 
redakcijoj, 120—124 Grand 
st., Brooklyn, N. Y.

Mokslas, sveikata ir kultūra: 
pai-aše Antanas Bridis. Yra 
naudinga knygutė kiekvie
nam žmogui, kuris nori žinot, 
kokiu budu išsilavina žmo
gaus protas ir išsivistimas kū
no. Galima gauti pas Valaskį 

2418 KenSington avė.
Chicago, III.®

GRUZDŽIAI Į Šiaulių p.] 
Plėšrys — dvaras. Daug že
mės turi aprėpęs. Nariškino 
dvaras, daug žmonių išmetęs 
iš apgyventųjų vietų. Vis 
dar jam negana. Jis plėšia, 
ką sučiiiĮMiamas. ką pakliū- 
dainas. Suranda kokį mažiau
sią kabliuką ir jau nusitveria 
jo, kad nebe ištruksi. — Bu
vo čia prie bažnyčios žemės 
sklypelis,

Tą žemę 
tėvai 
200 
raštu.
no valdyba vieną dieną ir 
liepė jam kraustyties iš savo 
žemės, nuvertė triobas ir pri
skyrė tą sklypelį prie savo 
bekraštų išsiplėtusių dvarų. 
Nieko negelba žmogelio pra
šymai palikti jį ant savo že
mės. Sako: imk. jei nori, į 
nuomą, mokėk 37 rub. už 
plotą 17-kos sieksniu ilgumo 
ir 10 ties platumo. Tuo tar
pu gi jo tėvai temokėjo po 30 
kap. už žeme.

P. B—is.
BIRŽIA1 (Panevėžio pav.) 

„Vilniaus Žinios" sausio 16 
dieną gražiai nusakė apie 
musų progimnazija. Be abejo 
visa tai teisybė, bet negražiai 
jos užbaigė savo kalbą: nusi-i 
ėmė kepurę ir, ištiesus ranką 
laukia, bene susimylės Į>onas 
Tiškevičia ir medegos dova
nos. .. Žinoma mokykla, o da 
progimnazija, geras daiktas, 
bet toli da nepriseina dėl to 
be kepurės stovėti prieš po- 
ną. Lig pasiteisindamos juos 
priduria, kad šitas, ginti, po
nas ne toks, kaip kiti — jis 
,,valstiečiams labai prielan
kus”; tokiam, girdi, neva ga
lima kepurę nusiimt. Imki
tės, imkitės, meldžiamosios, 
tik nepersiiinkit!

Biržėnų mužikas.

VILNIUS. Vasario 11 
ną teismo palata prie uždarų 
durų nagrinėjo V. Mickevi- 
č’os bylą. Paėmė jį Vilniuj 
ant gatvės gegužės 19 dieną 
1907 m. Kaltino už prigulėji
mą prie L. S. D. P. Gynė 
Mickevičią Kauno advokatas 
Stašinskis ir Vilniaus Tar- 
chovskoi. Palata nuteisė Mic
kevičią 3 metais tvirtovės ar
ba 2 metais 'kalėjimo, pakei
čiant juo tvirtove.

UKMERGE. Kalėjimas. 
Padėjimas kalėjime kuobjau- 
riausias. Politiškiems nelei
džia nė atsiunčiamojo valgio, 
jeigu atveža valgį negiminie- 
tis. Jeigu priseina kada para
šyti prašymą, nubosta melsti 
Bankauskį, vyresnįjį sargą: 
jis siunčia pas viršininką o 
tas prie pirmojo, teip ir kar
tojas begalo... Ant galo išsi
prašęs parašyti prašymą, ku
riame nors vienu žodžiu už- 
kliudysi apie pasielgimus ka
lėjimo administracijos, tada 
tikėkis, jog tas prašymas ne
bus išpildytas. Kartais, poli
tiškas nusidėjėlis nori para
šyti prašymą, norėdamas iš
statyti liudininkus ar tai pra
šyt apginėjo: administracija 
jam atsako: ..nėra laiko"! Ir 
praleidžia laiką. Jeigu pasi
prašys jam tinkamas žmogus, 
tada užteks laiko ir nebus 
atsakyta.

Tankiai priseina politiš
kiems ištisas savaites ir net 
mėnesius badauti ir maitin- 
ties dviem svarais duonos, nes 
atsiųstąjį valgį viršininkas 
Jakubauskis grąžina, buk at
siunčiamoji pašalpa politiš
kiems ateinanti iš kokios tai 
slaptos organizacijos.

Tas pats.
VIŽAINIU valšč. (Ukmer
gės pav.). Sausio 21 dieną bu
vo valščiaus sueiga, suside
danti iš skyrėjų, išrinktu ne
visuotinu ir ne lygiu balsavi
mu Dauguma pasiturinti ū- 
kininkai. Rinko naują vir
šaiti. Žemaičiu viršininkas 

v *>

palaikė senąjį. Klebonas kar- 
čiamninkas palaikė taip-pat. 
o naujojo viršaičio šaliuinkai 
buvo perbaikštus, liko ant sa 
vo vietos senasis.

J. Nemylintis.

VILKAVIŠKIS. Vasario 
11 dieną (n. s.) per jomarką 
išėjo muštinės tarp šmekerio 
(liubliko) ir žmonių. Smeke- 
ris norėjo vienai moteriškiai 
atimti jos rišulį su prekiais. 
kūrins jfardavojo. Spėdamas, 
kad tai gali būti užsieniniai 
daiktai, norėjo atimti. Ta ne
duoti. Kilo triukšmas, subė
go žmonių, pagavo jį lupti.! suloš: „Piršlibos“ 
Tas pasileido bėgti, bandė paliepus’. Savas,, 
net šauti. Žmonės, vydamies 
šaukė: „turėkit ’-agį, suga
vom prie pinigų!’’... Išspru
ko. J. Kartus.

die-
A p t i e k o j .

— Meldžiu, pone aptie- 
koriau, duokite man šunies 
taukų už dešimtuką.

— O ką tamista veiksi 
su šunies taukais?—už klausė 
aptiekorius.

— Dėl pačios. . . —atsa
kė jaunas vyras.

— 0 kas jai skauda?
— Nieko, žmonės sako, 

kad reikia pačią ištept su šu
nies taukais, tai geriau na
mus saugoja.

Pajieškojimai.

Mųsų scena.
KAUNAS. Vasario 24 d., 

sekmadienyj. „ Daina” rengia 
spektaklį. Na spektaklis, juk 
ne kas žin kas ir rodos, apie 
tai nereikėtų garsiai šaukti. 
Tečiaus prie įrengimo šio 
spektaklio prisideda nepapra
stas daiktas. Spektaklis bus 
Kaune pirmą kart ant savos 
lietuvių scenos.

Mat ., Daina’’ turi par- 
samdžius savo reikalams tin
kantį erdvų būtą. Įtaisė elek
trišką šviesą, estradą, o dabar, 
galop,—dekoracijas, uždangą 
ir t. t., kas reikalinga prie! 
spektaklių įrengimo. Svar
bus tai daiktas. Nuo šio laiko 
..Daina" galės tankiau ir 
nuolatai statyti sceniškus vei
kalus. galės plėtoti tarp lietu
vių dailės nuovoką ir skonį ir 
kas svarbiausia už labai pri
einamą kainą, nes veik už 

I y2 kainos, negu teatro salėse, • 
kur viskas daug brangiau ap- 
seina. Žinoma, didesnius, dau
giau pritaisymų, efektų reika
laujančius veikalus reiks mie
sto teatro salėje statyti. Te
čiaus pažimetina, kad.,Daina" 
tkri nuonavia sceną, butą, kur 
tankiau, perijodiškai bus vai
dinimai, muzika, dainos, skai
tymai ir viskas kas su daila 
yra surišta, kas lavina žmo
gaus skonį. kas miklina šir
dies jausmų stygas... —Tuo 
tarpu prie atidengimo scenos 

jį lupti. I suloš: „Piršlibos“ ir „Knarkia 
Dainos’’ or. 

kestras. Choras. Po spektak
lio šokiai. Vietų kainos nuo, 
1,50 ligi 25 k. B. D.

(,,Viln. Žin.")

I

(Toliaus bus.)
--------o--------

VARGŠU SKUNDAI.
Vargstam kenčiam męs kasdieną 
Skursdami ant svieto.—
Nieks nemato musu vargo. 
Prakaito pralieto...

Męs laisvės, męs laimės 
Neturim nė lašo.
Mus skausmų ir nelaimiu 
Niekas neaprašo!. ..

kas žiba, jei kas džiaugiasJei
S'o pasaulio gružėms,— 
Tai iš musu skurdžio vargo 
Puošias skaisčioms rožėms....

Męs laisvės, mes laimės ir t. t.... 
Žalios lankos, plačios dirvos 
Mus jiegoms apdirbtos,— 
Sunkios kančios ir nelaimės 
Mums yra psskirtos. ..

Męs laisvės, męs laimės ir t. t.... 
Vargstam, kenčiam, ilgstani, laukiam 
Geresnės gadynės,— 
O sulaukiam skurdą, mirtį, 
Ar skaudžios kankynės...

Męs laisvės, męs laimės ir t. t.... 
Visą amžių dirbti sunkiai 
Netsilsėjus reikia,—
Nieks senatvėje vargdieniams 
Prieglaudos neteikia. ..

Męs laisvės, męs laimės
Neturim nė lašo.
Mus skausmų ir nelaimių
Niekas neaprašo!...

BALIUS! BALIUS!
Parengtas So. Bostono 

Jaunuomenes Kliubo, atsibus 
antrą dieną Velykų t. yra 20 
Balandžio [april] 1908 m., 
svetainėj Turu Hali 29 Mid- 
dleseux st. Boston, Mass. 
Balius prasidės nuo 2 valan
dos po pietų ir trauksis iki 
12 nakties.

Nuoširdžiai užprašo jau
nuomenė ant to linksmo ba 
liaus, kuris beabejonės užga- 
nėdįs kiekvieną ypatą. nes 
muzikantai I). L. K. G. orke-i 
stra griež puikiausius šokius, 
bus visokių gėrimų: ųžkand 
živj ikvaliai.

Kas atsilankysit tai nesi- 
graudysit, nes patarnavimas 
bus kuogereusias: Jaunome- 
nės pirmas toks balius, k ki 
dar nebuvo niekados Bostone.

Širdingai užprašo 
Komitetas.

i

J l OKAI.

P o p a s m o k s 1 a i n e j . 
Popas atėjęs mokslainen.

Juozas Neverauckaspaie
ško savo dėdės Juozo Zujaus, 
Suvalkų gub., Senapyles pav., 
Prienų parapijos, Skirptiškių 
kaimo, 10 metų kaip Ameri
koj: jis pats ar kas kitas teik- 
sities

i reso:
pranešti ant šiuo ad-

Joe Nėr vi k,
Box 313,

Nortliboro. Mass.

Paješkau Mikolo Vainei. 
Kauno gub., Joniškiu 

treti metai kaip
kio.
miestelio.
Amerikoj. Kas apie jį žino, 
arbr jis pats, meldžiu, kad 
praneštų ant šitokio adreso:

S. Stasiulis,
74 Pine st..

Bellovvs Faile, Vt.
i

Atitaisymas klaidos.
,,Keleivio” 11 No. įsi

skverbė klaida: vieton L, S. 
draugystė buvo parengus 
Lawrence prakalbas, buvo pa
rašyta L. S S. A. kuopa. Tai
gi dabar pranešam, kad ne 
L. S. S., bet L. S. draugystė.

RAISTAS! RAISTAS!
I^abai laukiama knyga jau išėjo iš spaudos lietuviško

je kalboje.
i Ta knyga terp žingeidi ir visoje pasauleje reikalaujama, 
kad į 18-ką visokių išversta, o lietuviams tuom aky vesnia,jog 
tikras amerikonas, nno išlipimo iš laivo, aprašo visų lietu
vių gyvenimą Amerikoje ir kaip visi apgaudinėja.

Perskaitęs Raistu, geriau pažinsi visas suktybes ir pa. 
slaptybes Amerikos, ne kaip 100 metų gyventum. f

Ta knyga teipat parodo, kaip sukčiai padaro didelius 
pinigus, apgaudinėjant žmones. Ji lygiai parodo, kaip kapi
talistai barbariškai kankina ir apgaudinėja lietuvius darbi
ninkus. Kaip perskaitysi .,Kaista” tave niekas negalės 
prigaut.

Raistas Viską išrodineja, kaip ištrvirkėliai kapitalistai 
apgaudinėja lietuvių moteris, ir nustumia į pa
leistuvystę. Lygiai aprašo, kaip skerdinyčios į mėsas pri
maišo visokių bjaurybių, kad tik daugiau pelnyt ir žudo 
nuodijant žmones. Ji pilna akyvumo, kiekvienam naudin
ga perskaityt, nes tai puiki apysaka, kuri sujudina Euro
pos ir Amerikos parlamentus. Y ra tai didelė knyga ir ji 
prekiuoja teip kaip angliškas originalas, iš kurio versta 
letuviškon kalbon ldol. 50 c.

Steliuojant ir siunčiant pininigus visada reikia adresuot:
J Naujokas,

Madison sq. sla. Box 189, New Vark City, N. Y.
Teipat esu atstovu vienatinio pasauleje lietuviško dien

raščio . VILNIAUS ŽINIOS . Į Ameriką su prisiuntimu 
prekiuoja pusei metų 3doL. metams Gdol : prenumerata 
reikia mokėt iš kalno. Kuris prisius 7 dol* Per - inoney 
orderi" ant augščiau padėto mano adreso, apturės „Rai- 
Sta^ir mV.



LIETUVIS

Daktariszkos
KNYGOS

TEL. 22148 RICHMOND

RODĄ

kio aut rašo

10KK

BOSTON. MASS

Geriausis So. Bostone

Dr. S- Andrzejewski
Vienatinis lenkiškas Dentista

Z Bl'DRECKIS

TEMYKITE!

kankvti

mažiausios baimės,

sus 
valizas ir visokius kitus daigius.
kas tik reikalauja. Nepamirškit » ieto..

Miss. S Gaiewsky
255 Broadway So Boston Mass

So. Boston, Mass

43j Shawmut avė.
Boston, Mass

TEATRAI
Draugystes ir Parapijos

Dėlei atsilankančiu arabiškai Ofisas aitams kasdien nuo 10 iš ryto iki 5 po piet; šventadieniais nuo 10 iki 1 vai. 
i)r. R. MIELKE, ruplatoj&sia gydiniais Institute.

;3S W. Broa«lway So. Boston, Masj

CLINIC, 
. Suites

tą 
daktarai

JUOZAPAS J. ALTMAN,
Ge-ežkelio bilieto ir i a i va kori* i u agentas

i u sa krova

H. MOCKUS & CO.
So, Kalstai! st. Uliieairo, 111

N-R A Y mašina, varto
jama <I<‘1 kožno reikalau
jančio mus. ištirti ir suras
ti užsislėpusią liga, kuri 
parodo mums

Pirkit cigarus ir sigarčtiisnaujo 
išdirbinio

Partraukėm puikiausiu cigarų, viso 
kio tabako, puikiausiu pipkių, o 
kendžių kendžių: kokių dar ne ne 
buvo.ceigaetu gilzu įrRusko tabako.

S B. KLIEN
228 Braodway, cor. C st 

So. Boston, Mas-

Pilna eile naujausios mados krikštui pa- 
Tvipgi paleidliame už pigiau ir vi

ltus tav-..rus. kaip tai knfar«Iiuš. 
kokių

Valandos: S- 10 A 'I : <> -s P- M 
-Aedeliotii' iki 3 va! P. M

YK'I. DYKAI!

Hanover Street 257

Mes laikom lietuviška klerką « * 
čia gali susikalbėti savo kai 
boj. -Meldžiam visus su reika 

lais atsilankyt.

lengvai išgydyti- Męs išgydėme jau tūkstančius 
išgydyti negalėjo.

Nevilk ilgai, bet kuogreičiausiai kreipkis pas mus, pakol liga neužsise- 
nėjnsi. Męs sutrumpinsim tau skausmą, sučedysime laiką ir pinigus.

Mes turime stebuklingą INHALATORIUM kabinėtą, su kurios pagel- 
ba, nėr tokios ligos, kurios męs negalėtumėm išgydyti. Vistiek, kokia jū
sų liga nebūtų, o bus kaip su ranka atimta musų specijališku profesorių 
Kodą už dyką. Ateik šendien, o nereiks ilginus

Padarytum didelę klaidą, jeigu susirgęs neatei
tum pas mus. Gydime šitų ligų męs igijom daug 
persi tikrinimų ir datyrimų iš ko tas paeina ir ko-

Puikiausią kriaučių dirbtuvę. Turim 
visokių audimų ir suknios. Dirbam-- 
puikiausius siūtus iroverkotus. Užeik 
pažiūrėt mūs naujos dirbtuvės, o jeigu 
nori turėt gražią drapaną, mes galim® ;ą 
tau tuoj padaryt.

LIETUVIU UZEK

CHAPLIKA

TEISINGIAUSIA IR GORIAUSIA

Aptieka
Suta šome Receptus tu didžiausia 
atyda. nežiūrint ar iš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite gauti, kokios tik jasaulėj 
vartoja, teipgi visados randasi Lie
tuvis aptiekorius K. SIDLAUSKAS.

Savininkas
Edvardas Daly

2 W B roadway kampas Dor- 
chester avė. So- Boston, MaSS. 
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs pe r espresą gyduoles prsiusim

Mes užlaikom geriausius gėrimus kaipo tai arielką. vyną. alų ir kitokius 
na minius ir importuotus. Turime puikiausi : cigaru i- Turk; os. bėrimus pri 
statom ant vestuvių, krikštynų ir siunč: m į aplinkinius miish.v

Nepamirškit’tnūs adris<>:

M. A. CANNON 43-43 Fnuicott 23 27 ( ross street, Bo>ton. Mass.

be

35 I Harrison avė

Atsimik ir nemirszk!
Jeigu nori gražiai paveiks

lą nuimti, eik pas atsakanti 
fotografista:

TEISINGIAUSIA APTIEKA-
Kurioj galit gauti geriausių gy
duolių nuo' visokių ligų, teipgi ir 
teisingiausius patarimus. Negalė- i 
darni atsilankyti, tai telefonuokit.

John J. Lowsry & Co.
Kampas 6-tcs 168 D. st

So. Ecstcn, IV’sss.
Telephone. 2102? So. Boston, Mass

Sustok! Žiūrėk! Klausyk!
Didžiausias nupiginimas 

So. Bostone!
Moteriškos skrybėlės, jakutės. Reipai ir

- 1SJ—: - ' ~
NAUJAS ISRAblSAS
Sustiprinimui ir užlaikymui plauku

Tuksiančiai plikų žmonių atgavo 
puikius plaukus, sulaiko slinkimą 
plaukų.gaivos abai trumpame lai
ke. Vietoje senų atauga nauji, gra 
žus plaukai, Visokia informacija 
dykai Artesnėms žinioms reikia ra
šyti įdedant krasos ženklelį

J. M BRl'NDZA CO .
Broadtvay A SO. S-th st., 

Brooklyn-N’evv York

GERIAUSI AKUŠERKA

F. Yuszkauskiene
Pabaigiau kursą VVomans Medical 

College Baltimore M- D.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago. teipgi suteikia visokias ro
dąs dėl ligonių, pagal nurodimą li
gos parūpina gydoles.
Ofisas randasi; 30 W. Broadway

So. Boston. Mass. ir 
osl) Franklynst Cambridge. Mass. 
teip kad ant pareikalavimo Cam- 
bridg’iui galiu būti, o So. Bostone 
visada galit rasti.

SALIUNAS
•
« kartą pas mus atsilankys
£ To niekad nesigr&udys:
* Alus, vynai mus gardžiausi.
S Cigarai :s Turkijos. gerinusi V
* !? 
s Lazauckas, Jude’ka ir Co y

3o4 Rroad'vj y ir 259 J . <.
< Šou t h Boston, Mass.s *-

Mano dirbtuvė yra įrengta puikiau 
šiai, naujausios-mados įrankiai. Atlie
ku darba artistiškai. Padarau fotogra- 

ir »
t fijas kuopuikiausiai, malevoju natura-
■ liškom parvom, iš mažų padidineju ir tt 
Esant reikalui einu į namus fotografuo
ti. teipgi nedeldieniais fotografuoju. 

Pasilieku gero velijančiu

M.IGjljvau & Co. utį vi k

VIENATINIS : LIETUVISzKAS : HOTELIS 
VV. RAŽUKO, 7 Washigiiton.St NE’ 
gu važiuojate į Lietuvą arba 
iš Lietuvos į Ameriką tai pas / p
mane galite gaut laivakortes ' " -'ial /t\
pigiau kaip kitur teipgi atlieku , z ztKV- įTntr K‘
visokius bankinius reikalus. 7 .
Užlaikau puikų hoteiį kureme .
galite gaut valgių ir gervinu ir

T. . . . — „s-.*- - . i'-r-“'---~
nakvynę. Kurie norite važiuot „
į Lirtuvą'be pinigų. aš prista- •«.7^^.-
au ant szipų už durbinlnkus. ■*"' ' ’

Aš iš savo offiso išsiunčiu darbininkus į visokius darbus. Rodą duodu visokiuose 
reikaluose uždyką. Tėmykil gerai mano adresą ir jeigu noreių koks apgavikas nu 
vest kur kitur ta;*neik iki nepamatysi manęs. Su godone

WIXCAS KAŽI KAS

ŽODYNĖLIS
GREIČIAUSIA IŠMOKSI ANGLIŠKI 

KALBA.
Turėdamas kišeninį žodynėlį, sutaisytą 
pagal geriausi kalbamokslinį būdą, be ki
to pagelbos išmoksi kalbėti, skaityti ir 
rašyt. Kaina tik 00c. Galima gauti pas 

M. PALTANAV1ČIA
15 Millburv St, VVorcester, Mass.

APCARSINIMAS.
Perskaitęs atmink!

mausta Įstaiga >o. iSostoim.
Jisai daro gražiausius pa- 

paveikslus už žemą prekę.
Paveikslai vestuvių, ariva 

itokių grupų, vaikų ar sęnų 
būna artistiškai padaryti pas 
Cassili. Jo studija Įrengta 
su puikiausiom pritaisom, 
tarpe kurių yra ir Oristo Ele- 
ktrikine šviesa dėl ėmimo fo
tografijų vakarais. Jeigu va
kare kas nori fotografuotis 
turi iš laiko duoti žinią. Rė
mų departamentas talpiu? 
šimtus y vairių stylių iš kurių 
gaiima pasirinkt sau patin- 
kamiausius.

Iš mažų fotogrfijų padaro 
dideli paveikslą- krejon ar a- 
liejinį labai gražiai.

Cassills Portrait Studio
376 Broadvvav,

So. Boston. Mass


