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IŠ RUSIJOS.
du- 

kad |M) 
išvaikyta,

Kada rinko trečiąją 
mą. visi pranašavo, 
trijų dienų ji bus 
kaip buvo išvaikytos pirmos 
dvi. Bet pranašavimai neišsi
pildo. Trečioji durna gyvuoja 
jau septintą mėnesį ir gal 
būt, kad dar tiek gyvuos. 
.\<>rs ĮK>uai atstovai tarp sa
vęs retkarčiais ir susipeša, iš
sivadina vagiais, melagiais ir 
kitais gražiais epitetais, bet 
kadangi tas viskas darosi dė
lei labo tėvynės ir „kaziono 
jo’’ tikėjimo, tai , Atari tiška’’ 
caras tik pirštu pagrūmoja ir 
vėl viskas ,,cliarašo”.

Trečioji durna; kaipma 
tos, nustebins savo darbais 
visą pasaulį......... Ir nieko ta
me įstabaus, nes jeigu pažiū
rėti arčiaus iš kokių elemen
tų ji susideda, tuomet aišku 
bus kiekvienam, kodėl ji teip 
ilgai gyvuoja ir kodėl. .. teip 
stropiai darbuojasi.

Trečioji durna susideda 
daugiausiai iš tikrųjų rusų, 
t. y. iš tikrų, kaip ykras,tau
tiečių: o geri tautiečiai visuo
met myli tiktai savo tauta, o 
kit as niekina ir stengiasi viso
kiais bmlais save iškelti kitu.

I t

Socijalistai-gi ir soči ja Idemo- 
kratai spiaudo aut tokio tau
tiško šovinizmo ir skelbia ly
gybę visoms šautoms be skir
tumo luomos ir lyties.

Valdžia susideda teipgi 
iš tikrųjų rusu ir k negeriau- 
siu tautiečių. Kiekvienas rau 
donsiulis, kiekvienas šnipas 
yra parsidavęs savo carui ir 
jo vardan 
tėvynės 
prisiekia užmušti savo geriau
si draugą, brolį, seserį, tėvą, 
motiną, jeigu jie pasirodytų 
priešais caro ir tėvynės. Ir 
kuo geresnis tautietis, tuodi- 
desnis priešas kitų tautų ko
vojančių už savo prigimtas tie 
sas ir altelnai visu tų, kurie 
tik kovoja už laisvę ir lygybe 
visų tautu, visos žmonijos. 
Tokiais kovotojais yra soeija 
listai, siH-ijaidemokratai ir 
soeija listai revoliucijonieriai 
kurių šiądien Rusijoj priviso 
jau labai daug ir, kurie atsi 
davę su neapribuotu pasi
šventimu kovai su caro hyd 
ra darkančia pavargusių žmo
nių gyvenimą.Tautiškoji Ru
sijos valdžia, kaip pasiutusi 
gijena, kaip išalkęs žvėris 
dantis iškišęs ryjo revoliuci
jos aukas—ir svetimtaučius 
ir tautiečius. Bet sunkus tai 
buvo dailias, sunku 1mvo iš 
karto atsilaikyti prieš revo
liucijos bangas iš visu pusių 
griaujančias supuvusio sosto 
pamatus. Iš visų pusiu pradė
jo kilt juodi debesiai prana
šaudami baisią audrą, kuri, 
rodos, žadėjo sulyginti su že
me ne tik sostą, liet ir visą 
Perą py l į. ’ Išsigando valdžia 
ir nusprendė susitaikyti su 
žmonėms geruoju, arba tei-i 
singian pasakius, sumanė par
sikviesti sau į pagelbą veik

lesnius elementus iš žmonių 
tarpo—sutverti valstybės dū

mą. Sutvėrė. Bet apsivylė, nes

sėdi 
du- 

a tsi ■
Sušaukė liečia....

buvo 
kiti 

kaip

I Į

žmonės išrinko sau atstovus 
smarkiausius darbo žmonių 
apgynėjus. Durną Uždarė, o 
žmonių atstovus po teismu 
atidavė, kurie ir šiądien 
kalėjime. Sušaukė antrą 
mą—vėl ta pati istorija 
kartojo,
gerai! Rinkimų tiesos 
teip aprultežiutos, kad 
negalėjo būt išrinkti, 
tik valdžios šalininkai — geri
tautininkai: teisybė, pakliu
vo keletas socijaldemokratų 
ir k<-nstitiicijiniu demokra
tų, Liet visgi didesnė dalis 
tautininkų (juodašimčių) irv 
jų rankose durnos vadelės. Ši
ta durna ištikro yra Pagelbi- 
ninke valdžios. Pirmos dvi 
durnos su valdžia ir neinislijo 
taikytis, jos reikalavo visų 
pirmiausiai paliuosavimo iš 
kalėjimų nekaltų žmonių-.atė
mimo nuo privatiškų savinin
kų didelių plotu žemės 
dalinimo jos bežemems: 
kalavo laisvės žmonėms, 
šita durna visai kitokį 
pučia. Ji nesirūpina

ir
labo

ir iš- 
rei- 
Bet 

ragą 
apie 

žiiunes, o apie davimą kokios 
-nors laisvės ir girdėt nenori. 
Ji dabar užsiėmė klasymii pa
dauginimo kalėjimų! Kuomet 
visas civilizuotas pasaulis 
stengiasi platinti apšvietą ir 
stato mokyklas, Rusija slopi
na mokslą ir daugina kalėji 
mus. Dabartinis skaitlius ka
lėjimų per mažas: kiekvienas 
beveik iš jų pripildytas 
iiais šimtais žmonių virš 
mos. Gyvenimas kalinių bai
sus. Negana, kad gyvuliškai 
su jais apseina, oras troškus, 
smirda, saulės spindulių nie
kad ne gal matyti, sueiti 
giminėms ir pažįstamais 
gal, liet ir prie lango'prieiti 
nevalia, nes a vsaugai prisaky
ta, kas tik pasirodys prie 
lango grotu—kiekvieną šau 

i ti,Laikraščiai praneša iš kalė
jimų sujudinančias žinias. 
Biaurus, supuvęs maistas, 
žiaurus persekiojimas ir kan- 

į kinimas .pereina kantrybės 
rybas ir uelaimingiejie netu
rėdami kitokio ginklo, mari- 

| na savę badu.

Šiomis dienomis. Odesos 
kalėjime, kada sugulė visi.pa
sigirdo baisus moteriškės rik
smas. Subėgo sargyba ir pa
matė per grotines duris ugni
nį stulpą, kuris, pakol duris 
atidarė, basiai vaitodamas 
raitėsi jau po supelėjusią 
nuo drėgnumo žemę. I’gnį 
tuoj užgesino ir ant žemės 

.gulėjo vis dar opiai vaitoda- 
mas gyvas, apdegęs Šmotas 

i mėsos. Buvo tai Elena Smir
novą, pasinlinta kalėjiman 
už politišką prasikaltimą val
džiai. Ji negalėdama panešti j 

begėdiškų caro bernui pasiel
gimu,nusprendė nabagė atim
ti sau gyvastį. Ir išėmus iš 
liktarnios rūkstančią lempe
lę, apsipylė kerosimi ir užde 
gė savę. Nuvežė ją į prasčiau
si ligonbutį, kur ji baisiausio- 

jse kančiose tuoj numirė.

ke-
nor
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ne-

• Badomas, I^nkija. — 
General—gubernatoris prisa
kė uždarsti Badomo Liaudės 
universitetą su visai jo sky-

t

ma kitaip išgaut pabėgusių 
nusidėjėliu, sumanė štai ko- e V'
kiaskylpas pasiuntė į Šveica
riją čielą gaują provokatorių 
ir šnipų, kurie vardan rusiš
kų revoliucijonierių rašinėjo 
a non v miškus laiškus žymes-• •
n irius Szveicarijos gyvento-

I !
i penki lavonai gulėjo aut grin
dų. tarp jų stovėjo sumišęs 
pats šeimini kas.

Iš viso ta baisi epidemija 
pasmaugė jau 250 žmonių.

riais kituose miestuose ant 
viso laiko, pakol bus karės 
stovis. Mat gubernatoriui ne
patiko, kad lenkai nevarto
ja savo universitete rusų kal
inis. Bet kasžin, ką rusai pa
sakytu. jeigu koks lenkas nu
važiavęs Maskvon pasakytu:
,Jei jus savo mokyklose varto- jams ir net užpuolimus darė, 
site savo kalbą, tai aš jums 
visas mokyklas uždarau'” Be 
abejonės lenko paprašytų 
apie jų mokyklas nesirūpin
ti, nes tai ne lenko žemė, ne 
lenko mokyklos ir ne lenkai 
jose mokinasi. Bet rusai-gu- 
bernatorpa laikini ne paiso, 
kad Lenkija ne rusų žemė, 
ne rusu universitas ir ne ru
sai jame mokinasi. Lygiai glaudžiam, o jie nuolat 
teip pat luinai gubernatoriai gia mus gyvenimą^!” 
ir Lietuvoj šeimininkauja.

kad tik sukelti Šveicarijos re
spubliką prieš rusiškus revo- 
liucijonierius-

Iš dalies tas jiems ir pa
sisekė. Anuomet po vieno už
puolimo sujudo žmonės prieš 
nuolatinį darkymą tvarkos li
kai kur gide josi jau balsai: 
„ar ne laikas nusivalyt 
tų svečių, kuriuos męs

Lodžius, Lenkija. — 
Priemiestyj Zdunska \Vola at
sibuvo kruvina drama. Žem- 
sargis pažino tūlą plėšiką, ku
ris anuomet dalyvavo užpuo
lime ant rando iždininko ir 
užmušė sargybinį. 'Pažintas 
plėšikas pasileido bėgti, zem 
sargis vytis. Plėšikas bėglia- 
mas pradėjo šaudyt iš brau
ningo, bet matydamas, kad 
neišspruks, įbėgo i artimiau
si namą.

Dasižinojęs apie tai po
licmeisteris pribuvo su sky
rium kareiviu ir daugiau po- 
listų. Apstojęs namą liepė 
visiems gyventojams išeit, o 
plėšikui pasiduot. Atsakyme 
ant policmeisterio propozici
jos plėšikas bėgioilamas nuo 
lango prie lango ėmė. tankiai 
šaudyt. Negalėdamas prieit 
prie nąmo, pašaukta ugnage- 
siai, kurie mėgino vandeniu 
priversti plėšiką pasiduoti, 
bet tašėme i ugnagesius teip: 
šaudyt ir jie turėjo prasiša
linti: tuomet policmeisteris 
liepė iš tolo kareiviams šau
dyti į namą iš karabinų. Šau
dymas tęsėsi uuo ryto iki 1 
valandai po piet. Plėšikas iš-i 
leido apie 150 šūvių, kuriais 
sužeidė dvi praeivius moteriš
kes, iš kareivių gi nė -vieno. 
Ant galo pasigirdo šūvis vi
duj ir nutilo. Tuomet karei
viai suėjo ir atrado ant ant
ro gyvenimo gulinti plėšiką 
jau nebegyvą. Iššaudęs visus 
patronus ir pats nusišovė.

ŽINIOS IŠ VISI R.

nuo 
pri- 
der-

1 >abar-gi revoliucijonie- 
riams pasisekė susekti rusiš
kos valdžios plianą ir viskas 
išsiaiškino.

Išsiaiškino, kad Šveicari
joj pilna caro šnipų, kaip ir 
Rusijoj. Vieną tokį šnipą šio
mis dienomis rusų rev. pildo
masis komitetas pasmerkė 
mirtim, kas ir išpildyta.

Anglijos sorijalistai prieš 
carą.

Londonas. — Atstovai 
SiK-ijalistų Partijos pakėlė 
parlamente protestą prieš sa- 

, vo karalių, Edvardą, kuris1 
žada neužilgo aplankyti carą. 
Remti despotišką Rusijos val
džią— sako socijalistai,— yra 
priešingu Anglijos dorai.

Graikų sukilimas.
Atėnai, Graikijos sostapilis.« 

Ant salos Sann>s gyvena 5o. 
000 graikų: valdžia tenai 
turkiška. Žmonės persekioja
mi ir skriaudžiami turKoma- 
nais, išėjo iš kantrybės ir su
kilo.

Mieste Vatliy minia užpuo
lė ant gubernatoriaus, kurį, 
be abejonės, suerzinti žmonės 
butų užmušę, bet greitai pri
buvo kariumenė ir minia li
kosi išblaškyta. Susirėmime 
krito daugybė aukų. Pasklv- 
do gandas, kad sultonas siuu- 

|čia skvrių kareiviu numalši- 
nimui sukilusių. Tarp gy
ventojų kilo didelė panika. 
Gyventojai salos gerai žino, 
kad turkai malšįs ngnia ir. 
kardu. Nusiminę graikai iš
siuntė telegramus Rusijai,. 
Anglijai ir Eram ijai prašy-1 
darni prisiuntimo kariškų lai 
vų užbėgimui laukiamos sker 
dynės. Daugelis išsižada tur 
tų ir bėga.

I

IŠ AMERIKOS.

1 d.
re-

• Seul, Korea, Birz. 
— Kaip japonų kariški 
porteriai praneša. jaĮonieČiai 
malšindami Korėjoj riaušes, 
Gegužio menesyje turėjo su 
koreječiais 53 ginkluotus su
sirėmimus. kuriuose japonie- 
čiai pametė 30 vyrų, 
liu - užmušta 549.

Pastaruoju laiku 
jimas Korėjoj žirniai
ko, ir, kaip japoniečiai tikri
na, bėgyje 00 dienų revoliu
cija bus galutinai užgesinta. 
Revoliucijonieriai dabar pasi
liko be vadovų ir su kiekvie
na diena jų galybė puola.

Iš Japonijos šiomis die 
nomis pribuvo nauji skyriai 
žandaru, kurie pasklydo 
visą kraštą.

su k i le

bruzde-
numen-

• Teheranas. Persija. — 
Persijos parlamentas griežtai; 
priešingas, kad pripažinti rei-į 
kalingu Rusijai atlyginimą 
už tuos nuostolius, kuriuos
pridarė ant Kaukazo Persi- - 
jos plėšikai. Sątikiai tarp Ru
sijos ir Persijos labai įtemp
ti.

• Peterburgas. Birž. 
Durnos išrinkta komisija 
kratiniui gėrimu 
padavė sumanymą, kad 
degtinės
vietoj dvigalvio arelio, būtų 
giltines galvą su perkryziavo- 
tais kaulais.

po

1 <1. 
per- 

klausimo.
ant

bonkų popierėlių

Geneva, Šveicarija. — 
Vietinė policija užsiėmus tar
dymu užmušimo Rusijos val
džios šnipo.

Kaip žinoma. Šveicarija 

nuo ilgo laiko buvo vieta pa» 
sislėpimo rusišku pabėgėliu.o 

į ypač paskutiniuose metuose, 
užėjus revoliucijai. Darbšti 
Maskolijos valdžia negalėda-

Manila, Ei lipi na i. — Ke
turiuose miestuose, provinci
joj Pangasinan, kilo cholera. 
Apylinkėj Dagu pa n liktarni 
nio sargo ant jurių išmirė vi
sa šeimyna. Apie tą atsitiki
mą dasižinota tuomet, kada 
vidurdienyj, laike giedros 
liktame žibėjo. Nepaprastas 
tame apsireiškimas padarė 
nemažą įspūdi ant jurininkų. 
Pasiųsta valtis su keletą įmo
nių ištyrti, ką tai reiškia. 
Duris buvo uždarytos. Kada 
jurininkai Įsilaužė su spėka,

Muštynės tarp kaliniu.
Deer Island, Birž. 2 d. — 

Ant salos Deer Island yra pa
sitaisymo namai (the houseof 
correctiou). kur už nedideles 
piktadėjistes valdžia siunčia 
žmones ant ..pasitaisymo.’

Pereitą subatą po piet. 
kada apie 400 žmonių žaidė 
lauke „bolę”, kilo muštynė. 
Vienas kalinys likosi nudur

tas, o antram lazda mušimui 
į,,bolės’’ perskelta galva.

Muštynė kilo tarp italų, 
pasidalinusių į dvi dalis, tarp 
kurių jau nuo seniai eina ne 
sutikimai.

Apsaugojimui tvarkos 
bu v v 10 policistų, kurie tuoj 
ėmėsi riaušes malšint. Italai 
išsitraukę peilius pradėjo rė
kti: Jei policija vartos lazdas, 
smeigti ją peiliais!” Policija, 
tarytum bijodama peiliu laz
dų nė nerodė. liet išskirstė 
taip—pat.

f

Po penkių mėnesių bedar- 
bės, Naujoj Anglijoj nuo Bir 
želio ld. apsireiškė jau šiokis 
-tokis pasigerinamas ant dar
bo lauko.

Praėjusį panedėlį, 1 Birže
lio pradėjo dirbti pilną laika 

i medvilnės (cotton mills) šiuo- 
!se miestuose: Salėm, Mass., 
Naumkeag užimanti 1500 
rankų, kuri jau nuo dviejų 
įnėnesių dirbo tik I dienas 
per sąvatę: paskui medvilnė 
B. B. A R. Knight Co., kuri 

I nuo 12 sąvaiČių dirbo po 41 
> valandą per sąvaite, nuo pa
gedėlio pradėjo dirbti pilną 
laiką- 58 valandas: paskui 

į Providence, \\ oodsoi ket. Ri
ver Point, Aretic, Natick, 

:Lippit, Pontiac. <'entrevĖlle, 
\\ hite Rock ir Jackson, K. I, 
valstijoj. Massaclinsetts val
stijoj, llebronville, Dxlgvil- 
le, Readville ir Manehung. 
Szituose miestuose darbai pa
kilo išviso C».000 fabrikuose. 
Apart to, pilną laiką pradė
jo dirbti mieste Adams. Mass. 
.,The 
Mills.” 
ry Co”
kurios jau kelios sąvaites 
sai buvo uždarytos. Eall Ri- 

: ver’e, Mass. septynes medvil
nės, užeinančios 5,000 ir nuo 
dvejų mėnesių tik pusę laiko 
birbus, nuo panedėlio teipgi 
pradėjo dirbt gerai.

Berkshire Cotton 
ir .. Mc. Dalium I losie- 
Nort 1 įam pton ’e, M a ss.

vi-

Boston, Mass. Birželio 3 
d. — Gubernatorius Guild, 
kuris stovėjo viena koja jau 
grabe, vakar aplankė ' miesto 
Valdybos Narna ir išrodė vi- 
sai gerai. Jis ilgą laiką sirgo 
nuo giruoklystės, kepenis bu
vo visiškai suakmenėję ir da
ktarai jau nesitikėjo išgydyt.

Naujas tikėjimas.
• New York, Birželio i 

d. — Tūlas Gustavas H. An- 
der tveria New Yorke naują" 
sektą tikybos, kurios pasekė
jai turės vaikščioti nuogi. Aii- 
der mano surinkti iki pirmo 
Rugsėjo bent 500 šalininku 
ir išvažiuoti su jais į Meksi
ką, kur uždės panašią į bibli- 
jiid rojų kolioniją. Naujam 
rojuje visi, kaip vyrai, teip 
ir moteris, vaikščios nuogi. Iš 
pradžios, žinoma, nešios tam 
tikras juostas, bet kada apsi
pras ir širdis bus,, nekaltos”, 
apsieis ir be liginių lapų.

Geras užmanymas, tiktai 
reikėtų beždžionių kalbą išsi 
mokint, tuomet visiems būt 
galima drauge gyvent ir ne
kaltai ....

I

los bandos juodųjų kunigų, 
pasilikusiųjų ant apie 3.CMH) 
metų nuo civilizuotų tautu.

Jie čia pribuvo vesti patri- 
jotišką agitaciją ir kviesti 
negrus atgal į Afriką, kur jie 
sako, esanti jų tikra tėvynė ir 
jie turi tieuai grįžti. Tarp 
kitų savo pasakų jie tikrina, 
kad Jieva (apie Adomą nieko 
nesako. Ked.) buvus negrė. 
Sulyg jų nuomonę, žydų Moi- 
žiešius, Solomonas ir Home
ras teipgi buvęs juodųjų vei
slės. (kasžin ar ne deglųjų. 
Red.)

O

Bir- 
stojo 
kalti-

Skinė kvietkas taposureš- 
tuoti

\Vest Boxburv, Mass 
želio 1 d. — Šiądien 
prieš teismą 8 ypatos.
narnos už skinimą Franklin 
Parke kvietkų ir turėjo už
mokėti bausmę. Nelaimingu 
„ogradninkų” pavardės 
skamba šeip: Mateušas Ja- 
nowskis (turbūt lietuvis ar 
lenkas), gyvenąs ant 272 C 
st., So. Bostone: paskui Jolin 
Wirgtelink. Henry 
Pauline Helman, 
Trautenberg. Emina 
Delia Green ir Gille

Burke, 
Minnie 
Smith.

Rigaldi.

lazdos

Pereitą 
suaręs- 
Areli ie 

kuris

atviro oro
Storapilviams tas

viešas

Laisve žodžio ir
tiesos.

Ouiney, Mass. — 
nedėldienį čia likos 
tuotas kalbėtojas 
Tliayer, socijalistas,
per keletą sezonu čia laiky
davo ant 
prakalbas, 
nepatiko, nes jis tuos ponus
perdaug buvo pradėjęs gar
bint. ir uz tai liepė savo poli
cijai jį prašalinti jiems iš a< 

ponams 
padaryt 
prisakė 

daugiau 
policijos 
šios ša-

kių. Paklusni savo 
policija apsiėmė tai 
su miela akvata, ji 
Tliayeriui, kad jis 
nekalbėtų, bet jis 
žodžius ignoravo, nes
lies konstitucija duoda pilną 
laisvę žodžio visiems, kas tik 
gyvas ir nori kalbėti. U z ne- 
paklausimą atstovų lazdos 
tiesų likos suareštuotas ir ati
duotas po teismu.

Apiplėšimas traukinio.
■ Butlle Mont. Birželio l 

d- — Pusantros mylios nuo 
čia. 7 užmaskiruoti plėšikai 
pereitą naktį apiplėšėpasažie- 
rinį traukinį. Visų pinniau- 
miausiai plėšikai grūmodami 
revolveriais liepė mašinistui 
įvažiuoti ant ant šoninių vė
žių ir sustoti, paskui ėjo per 
vagonus ,,kolektuodami” pi
nigus. Dėl pagazdinimo žmo
nių. kartas nuo karto šaudė 
iš revolveriu. Vienam iš va
žiavusiųjų kulka sužeidė ko
jų. . ,Sukolektavę ” 
500. plėšikai nušoko 
traukinio ir nakties 
dingo.

Polic-totyj pasikorė.
Boston, Mass., Birželio 1d., 

— Vakar 8 vai. vakare tapo J 

suareštuotas už gyrtybę tūlas* 
Jolin Broderick ir pasodintas 
poliestotyj No 1-5. Apie 8:30 
orui atvėsus, nunešta jam už- 
klodalas, nes jis protestavo, 
kad jam šalta esą. Truputį 
vėliau policistasatrado jį ant. 
to užklodalo pasikorusį.

I

apie S
nuo

tamsoj

Veruou. Texas, Birželio 
3 d. Tūlas Julius G. Truel- 
son,paeinantis iš Ne\v Yorko 
ir sėdintis jau nuo dviejų 
mėnesiu vietiniam kalėjime, 
prisipažino prieš urėdninkus. 
kad dainavęs palaidojime še 
šių kūnų ir padėdavo kituo
se darbuose pagarėjusei naš
lei, Bella Gunness. kuri ant 
savo farmos Laporto’j skers- 
davo atsišaukusius dėl apsi- 
vedimo vyrus.

Truelson. čia tapo suareš
tuotas du mėnesiai atgal u 
žiulikystę. Policija dasižim 
jo, kad jis yri gyvenęs 
portoj, pradėjo jį tardyti
me atvėjuje ir Truelson pri

sipažino. Tarp kitko pasuke, 
kad yra 22 metų amžiaus ir 
buvo apsivedęs, bet nuvežę' 
savo pačią ant tai :: - 
dė, nes norėjo apsivesti su 

Gunness. Vienok 
Vskiii su litą ' i l reelaU’l, 
yAįa pavogė levamsis ua mų.

La
ta-

Pirmoji žmonių motina 
buvo negre.

Pliiladelpliia, Pa..
2 d. — Dabar čia vaišės 
negrai misijonieriai iš Ah 
nijos (Afrikoj), įgalio4 
ties karaliaus Menei’’

Birželio ; 
keli < s
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puoliui sau, kad žmo
gus prigulėjo 10 metų prie 
draugystės,mokėjo mėnesines, 
mokėjo dolierius ant rengimo 
balių, nors pats gal ir nebu 
vo nė karto ant jų, ir staiga 
ant vienuoliktų metų nustojo 
dariu). Praslinko pusė metų, 
jis darbo dar negauna, o gy
venti reikia su pačia ir vai
kais. Į draugystę mėnesinių 
jis užmokėt jau negali, tuo
met draugystė |»agal savo 
„konstitucijos” turi ji suspen
duoti. Dabar jis apsirgo, o 
pinigų nė cento. Vargas, kaip 
kokia baisi šmėkla, kiša gal 
vą per duris. Vaikai alkani 
verkia, pati nusiminus ai
manuoja, eina i draugystę ir 
meldžia kokios nors pašelpos 
sergančiam jos vyrui ir sąna
riui tos draugystės, bet ten 
jai atsako, kad jos vyras sus
penduotas ir todėlei jokios 
pašel[M>s gauti negali’ Už sa
vaitės jis numiršta: jo pati 
vėl nueina i draugystę prašy
dama kokios nors pašelpos iš 
kasos, ir vėl jai užveda ta pa
čią dainą — buvo suspenduo
tas irt. t. Galų gale išeina, 
kad iš viso to prigulėjimo 
jis nieko gauti negali. Na, ir

.. Estkked as Second-Class matter’ 
Fkbrvahy 23, 1905, at the Post 
Offick at Boston, Mass.. vndek 
THE AcT OF C'ONORESS OF MaKCH 3.

1879.“

Aš tame 
nematau. Toki 
pragaištimi aš

teip šneki, Mai-

— Kodėl tu. vaike, ant ba
liaus nebuvai pereitą petnyčią 
ant Albany gatvės? €> balius 
buvo puikus! alus grindimis 
plūdo.

— Kas man iš to baliaus? 
Kas iš to alaus?. . 
nieko gero 
smagumą 
vadinu.

Kodėl tu
ke? Juog seniau ir tų pats 
ant. tų balių vaikščiodavai. 
Aš atsimenu, kaip tu ant Lie 
t u vos dukterų baliaus pra
ėjusi rudeni buvai ir paskui 
iš manęs dar juokiais, kad aš 
gyrtas po stalu gulėjau.

— Aš, tėve, dabar pasiry
žau iš savo pusės boikotuot 
visas draugystes, kurios tik 
apsunkina visuomenės gyve
nimą ir pirmžengystę.

— Kaip tai, vaike, draugys
tės gal apsunkyt visuomenės 
gyvenimą? Priešingai. Jos pa
lengvina: jei kas suserga, 
tuoj jam moka pašelpą; nu
miršta — gauna pluoštą pi
nigų, apart to su iškilme ji 
palaidoja, papoteriauja.

— Tas butų gerai, kad' 
žmonės butų ant tiek išsilavi
nę ir iš tikro gelbėtų viens 
kitą nelaimėje arba ligoj. 
Bet dabartinės musų, drau
gystės, ypač lietuviškos, vi
sai apie tai nesirūpina. Jos 
yra pasiryžusios tik išnau- 
duot ir išnauduot savo sąna
rius. So. Bostone mes turi
me kelias pašei pi nes draugys
tes, kurių mieris vienas ir tas 
pats — šelpti laike ligos, ir 
kurios eina lenktinem tarp 
savęs; rengia balius paskui 
balių stengdamos užbėgti vie 
na kitai už akių, o dažnai ir 
vienoj dienoj pasitaiko keli 
baliai. Uždengimui nors su
rengimo lėšų, kiekviena to
kia draugystė pasidaro sau 
despotišką disciplina — kiek
vienas sąnarys turi duot ant 
tokio baliaus dolieri. Yra to
kių sąnarių, kurie ta smirdan
čio alaus nė i burną neima ir 
visai tokių balių nereikalauja 
ir nesilanko ant jų, liet mo
kėt vis tiek turi. Ne gana to. 
Musų drangyvtčs vadinasi pa- 
šelpiuėmis, bĄarjos šelpia, 
ar išnaudoja, tai aš tau 
darodysiu.

drau-

budu
f •1 un

kaip vadint tokią draugystę: 
ar pašelpine, ar išnaudojan
čia:

— Tai tu. Maike, sakai, 
kad draugysčių nereikia?

— Draugystės yra rei
kalingos. liet jų nereikia teip 
daug, kaip dabar yra: vietoj 
trijų—keturių, turi būt tiktai 
viena. Tuomet nereikėtų tos 
konkurencijos, užtektų vieno 
metinio baliaus visiems lietu
viams. Pasamdytų vieną gerą 
svetaine, kurion visi galėtu 
susirinkti, smagiai pasilink
sminti ir tas mažiau kaštuo
tų, negu kokios 3-4 pasmir
dusias svetainės.

— Bet kaipgi tą gali pa
daryti, vaike? Juk geras kata
likas ne gal prigulėti prie ko
kios nors bedieviškos 
gystės.

— Su tavim jokiu 
negalima susikalbėti,
nors kartą suprasti, kad drau
gystės neturi nieko bendro 
turėti su tikėjimu, nes drau
gystė. tai yra visumenės rei
kalas. o tikėjimas yra priva
tiškas žmogaus dalykas, to
dėl jo nereikia kišti ten. kur 
jam ne vieta.

— Kas tai yra, vaike,pri
vatiškas dalykas?

— Privatiškas dalykas 
yra tas, kas apeina tik vienai 
ypatai nepriklausant nuo ki
tų :paveizdon: jei tu nori pyp
kę rūkyti, tai tu ją rūkai, o 
nenori— nerūkai. Taigi, pyp
kės rūkymas yra tavo priva
tiškas dalykas,

— O jeigu aš tau per au
sį duosiu, tai teipgi bus ma
no privatiškas dalykas?

— Ne, tėve, tas jau ma
nę užgaus. Privatiškas daly
kas lytisi tik vienos ypatos, 
teip, kaili tavo pypkės rūky
mas, kuris niekam nieko blo. 
go nė gero nedaro.

— Tai tu sakai, kad ti
kėjimas yra teip pat, kaip 
pypkės rūkymas?

— Aš šiądien neturiu 
daug laiko tau aiškinti: tik 
tiek pasakysiu, kad besiskir- 
stymas lietuvių į visokias drau 
gystelės, nevertas nė tavo py
pkės dūmų: o priverstinas po- 
teriavimas arba lankymas 
mišių — yra priešingas civi
lizacijos tiesoms. Aš vienok 
nekaltinu pavienių ypatų, 
nes šita liga serga visa mu
sų tauta. Tas biaurus Įprotis 
yra mums prigimtas, męs pa
tįs sau prieštaraujam. Kada 
lenkai norėjo mums savo kal
bą įkišt, kada rusai norėjo 
mus gudais padaryt, tai męs 
krauju prieš tą kovojome! ir 
šiądien musų istorija dides
nio priešo nepažįsta.kaip ma- 

tuoi^olį — plėšiką, kuris pasike- 
Z * aut musų autonomijos,
/ r I

kuris su prievarta uorėjo iš
plėšti mus prigimtą kalbą ir 
laisvę. Bot būdami čia liuosi 
nuo Amerikos valdžios, savo 
draugystėse įvadam carišką 
didakturą. — su prievarta 
plėšiame vieni kitiems laisvę, 
kėsinamos ant atskirti ypatų 
autonomijos priversdami sa
vo draugysčių sąnarius popi- 
nigiška bausme lankyti pa
maldas arba velykines... Ar 
ne gėda mums, tėve, būti to
kiais atgaleiviais? Męs nedo
vanotinai nusidedam prieš 
progreso keliu einančią žmo
niją. būdami jos tarpe ir ne
tik neprisidėdami prie abelno 
kuluriško darbo, liet stabdy
dami jį. palaikydami konser
vatizmą.

— Tu, vaike, man prikal- 
kalbėjai net galva pradėjo 
suktis.

- Laikvk už nosies, tai 
nesisuks.

Nepaprastos tele
gramos.

Dangus. — Iš Jehovos 
sostą pi lies telegrafuoja, kad 
Gegužio 31 dieną, šventam 
Elijcšiui važiujant pro da
vatkų klioštorį, ekspliodavo 
automobilius. Ekspliozija bu
vo teip didelė, kad net Bosto
ne girdėjosi. Vežėjas likosi 
užmuštas, pats Elijošius su
žeistas į negerą vietą, o šešes- 
dešimts davatkų nuo išsigan- 
dinio susirgo gumbo liga. 
Reikalingas praktiškas dakta
ras: geistina butų, kad atsi
rastų iž kunigėliu. Užmokes- 
nis geras.

Peterburgas. — Po vi
są raudonojo caro viešpatys
tę pasklydo gandas, kad ne 
tolimoj ateityj dumon bus 
įvesta aštri didaktura. Jei
gu kuris atstovas dėl kokių 
nors priežaščią nepribus ant 
posėdžio, — bus nubaustas 
nuo 50 kap. iki rublio. Dau
gelis atstovų protestuoja nu
rodinėdami, kad nė vienoj ci
vilizuotoj šalyj panšaus des
potizmo nėra, todėl vienai 
tik Rusijai mindžiot laisvės 
tieas būtų didelė gėda akyse 
civilizuoto pasaulio. Bet kiti 
nurodinėja, kad net laisvoj 
Amerikoj lietuvių draugys
tės panašiai elgiasi nubaus- 
damos savo sąnarius nžnepri- 
buvimą ant tam tikrai už
pirktų mišių (mat mišios teip 
gi už pinigus parsiduoda,teip 
kaip malkos arba angliai).

Berlynas. — Iš prieža
sties pinigiško šalies nukry
pimo, Vokietijos politikai su
manė apvainikuoti grafų ti
tulais 12 senų asilų, kurie bė. 
gančiam mėnesyj bus atsiųs
ti Amerikon sa tikslu apipa- 
čiavimo su čionykštėms mili
jonierėms.

I

Boston, Mass. Gugužio 
3ū d.— Negirdėtas istorijoj 
gygienos apsireiškimas turė
jo vietą čia pereita snbatą 
ant šv. Petro ir Povilo I)-tės • 
baliaus. — Nekuriems besi
linksminant pradėjo sunkties 
iš nosių raudonas prakaitas.

Marsas. — Redaktorius 
lakraščio „Nihil”, ponas Ne- 
ino, pagarsino didelias dova
nas tam, kuris išris užduotį: 
„Kodėl dievas būdamas viso- 
galinčiu milžinu, sutvėręs vel
nią negal jo suvaldyt?’’

Kepta. - Kaip telegra
fas praneša, šiomis dienomis 
keptoj kilo didelės riaušės. 
Mesta bomba, kuri sprogda
ma sužeidė Liucipieriui deši
nę koją ir užmušė daug dū
šių, tarp kurių beabejonės. 
randasi nemažai ir lietuviš
kų. Artimesnių žinių trūk
sta. -

KORESPONDENCIJOS.

Nuo IV L. S. S. SusivažU- 
iho Pliiladelphijoj.

Susi važi vintas atsibuvo nuo 
9-to ikil3-toGeg. 1908 m. ir 
buvo gana triukšmingas. Per 
3 dienas laikas buvo praleistas 
uz vaidus sukeltus tarp Phi- 
ladelphijos kuopų tūlo Ber
noto, „Kovos” zecerio. Prie 
jo prisidėjo Žagaras, Gaiga
las ir Dubickas, kurs neturė
damas nurodymų, pradėjus 
trim, pirmiau miuėtiem, kar
žygiam L. S. S. šmeižt, išbrau
kė 13 kuopą, ir suspendavo 
1-sios kuoĮKis sąnarius, kurie 
prie tos agitacijos prisidėjo. 
Tam tikslui, iš visko matyt 
buvo, padaryta sutartis pa- 
krikdinti Sąjungą, ir lik pa- 
dėkavojant rimtumui sveti
mų delegatų susivažiavimas 
pasibaigė gerai ir intrigan
tai, nieko nepešę, tapo palik
ti po senovei Sąjungoj, bet 
ant jų bus laikomos akys — 
jei savo intrigų nepaliaus, — 
neišeis aut gero. Begėdišku
mas priėjo prie kraštutinių 
rubežių. Negalėdami jokiu 
budu peštynių pakelt, Žaga
ras atsistojęs prieš visą susi
važiavimą išvadino Sąjungos 
sekretorių „podliec”, ir dar 
atkariojo su prispaudimu „po 
dliec” (mat nuo kazokų pasi
mokino nors keikt), „niekšas”. 
Manyta buvo, jog Žagarą 
prašalins nuo svetainės, o ta
da sutarta buvo, jog visi Ber
noto—Žagaro pasekėjai ap
leis svetainę ir darbas bus at
liktas. Nenuvyko. Kaip susi
važiavimas, teip ir dr. Dubic
kas ignoravo tą, to žmogučio, 
plūdimą, ir pilsimas neįvyko. 
Tada paėmė savo rolę lošt 
Bernotas. Kas ką tik pasakys 
tas tuoj ant kojų su ^faktiš
kais patėmijimais” nė leidi
mo nesiprašęs. Išrinks susi
važiavimas kokią nor komisi
ją—tas visa gerklia pradeda 
rėkt „męs vistiek nesutiksi
me”! Padarys kokį nutarimą, 
tas tuoj šaukia:„Męs nesutin
kam’’! Tas vaikėzas buvo vi
sos tvarkos negerumo ir visų 
per tris dienas vaidų priežas- 
čia. Bet neatkreipiant aty- 
dos ir neprašalinus nuo susi
važiavimo, kaip buvo manyta 
(kad neduot progos revoliuci- 
jonieriams įvykdint pakri
kimą), susivažiavimas užsi 
baigė gaua gražiai ir rimtai.

Iš svarbiausių nutarimų, 
tai paimta 13 toji kuopa at
gal prie Sąjungos, kurios de
legatai prižadėjo daugiau ne
sielgti nepadoriai soči ja Me
tams. Sutaikę pirmąją kuopą 
(jei Bernotas savo intrigoms 
ne pakrikdys); nutarė nn- 
pirkt savo mašinas (jobsinį 
presą) ir namus spaustuvei, 
kaip greit bus galima. Įsteg-I 
ti „Literatūros Ratelį“, ku
rio sąnariai mokės po Ši .00 
ant metų socijalistiškų 
knygų išleidimui ir gaus po 
vieną egz. visu išleidimų; iš
imtas galutinai čarteris; iš
rinkta nauja komisija pabai-' 
gimui konstitucijos; perkeitė 
administracijos būdą: dabar 
bus administratorius, kure 
užsiims biznio dalykus L.S S. 
ir užlaikys visas Sąjungos 
knygas, bei visus reikalus. 
Bus a [įmokamas. Sekretorius 
atliks visą organizacijos dar
bą, ves krivūles, kontro
liuos referendumus, etc.; ka- 
sierius priims ir išmokės pi
nigus; abudu paskutiniu ne
apmokamu, jei atsiras tokios 
ypatos. Rinkimai visotinu 
balsavimu. Nominacija trau
ksis iki i5 Birželio, rinkimai 
iki 15 Liepos, apims savo vie
tas naujoji akministracija 1 
d, Rugpjūčio.

Sąjungos finansiškas 
stovis nej»ergeriausias, bet- 
manoma, jog užėjus naujai 
tvarkai, jei į ją papuls geri 
tik vadovai, labiausiai į ad-

ministratorius, tai reikalai 
pasigerins. Eut ūžiamas tarp 
L S. S. narių gyvuoja dide
lis ir tik reikia dar truputį 
pasidarbuoti, o L. S. S. lau
kia graži ateitis. Tiktai vie
na. Sąjunga turi pasistengt 
ardytojus-plėšikus į pupie- 
nas iškraustyt.

11 kuoptos šalininkas.

Moterų atydai.
„Lietuvių Moterų Ap

švietus Draugystė” padarė ini- 
cijativą surengti moterų su
sivažiavimą Brooklyne, N. Y. 
aptarimui svarbiausių klausi- 

imu moterų padėjime, o ypač 
lietuvių Moterų Amerikoje. 
Susivažiavimo posėdžiai pra
sidės petnycioje 12 Birželio 
vakare 7 valaudoje, Tautiš
ko namo salėje (Grand st. 101 
-103) ir tęsis dvi dieni iki ue- 
dėlios vakarui.

Kviečiamos yra visos mo
teris, kurioms tik rūpi jų pa
dėjimas ir kurios prijaučiu 
daliarti n ia m i noterų-proleta
rių judėjimui. Jei iš kitur at
važiavusios delegatės netarė 
tų kur sustoti — tai te atsi
kreipia į ,,Vienybės Lietuv
ninkų” redakciją ĮGrand str. 
120-124], oteliai tam tikras 
komitetas suteiks joms reika
lingas žinias.—

Susivažiavimo programas 
yra šitoksai: 12 Biržilio 7 vi. 
vakare - viešame susirinkime 
draugas J. O. Sirvydas skai
tys referatą moterų klausy
me: 13 Birželio nuo ryto iki 
7 vakaro vai. susivažiavimo 
[•osedžiai - o vakare 8 vai. 
bus vaidinta ..Vaito piršly s- 
tė„ ir „Tris Mylimos”; 14 
Birželio, nedėlioję, — [Mėsė
džiai iki 7 v. vakaro, - vaka
re nuo 8 viešas susirinimas ir 
prakalbos.

KOMITETAS.
P. S. Kiti laikraščiai 

malones perspausdinti ši pra
nešima .

XXIII Seimas S-L A.
Būdamas ant XXIII sei

mo S. L. A, salėj man teko 
patyrt, ko visai nesitikėjau. 
Delegatų išviso suvažiavo 
103, bet didesnė jų dalis — 
tai „raudoni vėžiai”(teip bu
vo pavadinti, turbut socija- 
listąi, vienam tautininkų lin
kėjime). Buvo pakeltas klau
symas kaslink prieglaudos 
dos namo; ,,raudoni vėžiai” 
nurodinėjo, kad jo įvykdini- 
nimas dabar nėra galimu bet 
jų opozitoriai būtinai spyrėsi 
prie namo, tečiaus nieko ne
gelbėjo, — pirkimas kolioni- 
jos atidėtas. Toliau kilo klau
symas, ar centro viršininkas 
gali būti 21 metų amžiaus, ar 
ne; musų tautiečiai rėkė visa 
gerklia, kad negal! Po kelių 
valandų diskusijų, klausymas 
leista per viešų balsavimą. 
Rezultatas parodė, kad gali 
būt 21 metų. Tautiečiai pa
kėlė riksmą, kilo betvarkė— 
sesija uždaryta

Tuom tarpu ėjo smarki 
agitacija.

Vėl sesija atidaryta ir 
tas pats klausymas leista iš- 
naujo per balsus, tik dabar 
balsavimas buvo jau slaptas. 
Bet ir vėl nelaimė! — už bal
sų buvo 52, prieš — 48. Ma
tydamas, kad „kova” pralai
mėta, Povilą i ka iš VVaterbu- 
ry, Conn. vaikščiojo [•<) sa
lę ir agitavo, kad nors kaste
riu išrinkti iš,.savųjų’’....

Beje, kada kilo kiaušy 
mas kaslink balsavimo ir rin
kimo tiesų, tautiečiai būtinai 
norėjo panaikint visuotiną 
balsavimą (referendum), bet, 
ir čia nejiasisekė.— Visuoti 
nas balsavimas pasiliko ant 
toliaus. Kada ėjo apie tai: 
Kalbos, tai delegates 1S Vai-į

pa raišo B. Balevičia atsisto
jęs teipgi nurodinėjo, kad 
visuotinas balsavimas nerei
kalingas. ues. girdi, visi susi- 
susipratę suvažiuoja aut sei
mo, o kurie namie pasilieka, 
tai avingalviai. Turbut uz 
tai musų mokslaeivis ,.avin- 
galviais’’ vadina, kad męs vi
soms spękoms stengiamės juos 
remti aukaudami iš savo men
ko uždarbio centus? Nors aš 
netikiu, kad visi mokslaei- 
viai būtų tokios nuomonės ir 
dėl vieno ne kaltinu visu, liet 
išgirdęs tokį nedėkingumą ir 
paniekinimą, teip liūdna pa
liko, teip skaudu, kad mi
roms • uenoroms turėjsu ap- 
leisti salę.

Nežiūrint aut priešingų 
agitacijų, drg. Bagočius tapo 
išrinktas prezidentu S. L. A. 
Bet kilus iš tautiečių pusės 
vaidams ir ginčams, - jis at
sisakė nuo prezidentūros, bet 
didžuma delegatų su jo rezig
nacija nesutiko ir drg. Bago
čius vi.-tiek liko prezidentu.

Į seimą prisiųsta daug 
linkėjimu labai margų savo 
turiniu; paveizdon: [Minas 
Butkus atsiuntė šitokį linkė
jimą: „Draugai Delegatai! 
svarstykit reikalus gerai, bet 
neleiskit kirmėlėms bujot mu
sų organizacijoj!” Ką reiš
kia tas ..kirmėlės” — sunku 
suprasti. Kitas tam panašus 
linkėjimas skambėjo: „Saugo
kitės raudonų vėžiu!” Tas 
jau aiškiai parodo, kaip že
mai męs stovim! Ar neesam 
visi lygus, ar mus reikalai 
skiriasi? Ir ką męs vadiname 
„raudonais vėžiais” ir „kir 
melėmis”?....... Gėda, geda!

„Deleuatai' ■

Turime turtus — bet ne
turime galvos.

Po tokiu antgalviu „Vil
niaus žiniuose” pasirodė 
straiįisnis, kuriame p. Silves
travičius perstata mųsų tau
tos žemumą, kaip veidrodyj. 
Kadangi tame yra gryna tei
sybė, ir tą patį galima prily- 
gint prie mus. amerikiečių, 
tai pilnoj formoj jį čia paduo
dame:
„Mųsų žmonės-sako p. Silves
travičius - eina į Ameriką, o 
nežino, kad pas mumis čia 
pat yra Amerika. Toji garsin
goji Amerika butų nieko ne
verta, kad ten negyventu 
žmonės, kurie ją garsinga pa
darė, kad ten nebūtų žmonių 
su gera galva. Pertat pas 
mus yra blogai, pertat mųsų 
kraštas yra nuvargęs, kad 
mųsų žmonės yra baisiai 
kvaili. Išmano tik arti ir akė
ti, o kai prie kokio kito dar
bo pristatytumei, tai butų 
lyg žuvis iš vandens ištrauk
ta.

Kas turi galvą, tai ir iš vir
balo sriubą išvirs, o kas jos 
neturi, tai ir su pinigais pra
žus, lyg tas ūkininkas iš Či- 
penų valsčiaus, Panevėžio p. 
kur aukso pinigų ant G00 r. 
surinkęs į žemę užkasė, nes 
sako, nė žiurkės nesukapos, 
taip kaip bumaškų, nei vagis 
atimsęs. Bet atsirado toks, 
kurs tuos pinįgus iš žemės iš
kasė ir pasisavino. Ūkinin
kas pinigų neberado. Dabar 
visi lietuviški laikraščiai juo
kiasi iš tokio kvailo darbo,

Kad tai tie <>00 rublių bū
tų patekę tam, kuris iš akėt
virbalio sriubą išvirė, kuria 
visi gėrėjosi, tai gali būti iš 
tų pinigų šimtus tūkstančių 
būtų išvertės, kokia pramonę 
arba prekybą darydamas.

Mųsų ūkinininkas, jeigu 
turi žemę smėlynę, tai dejuo
ja. nes toji žemė nieko jam 
nediunlanti. Ana jam nieko 
neduoda, nes jis yra kvailas 
bet jeigu jis žinotų, kad iš to 
smėlio galima padaryti plytos 
arba čerpės stogams dengti, 
tai jis brangintų tą žemę dau-

giaus dar kaip juodžemį, Štai 
yra dabar tokios mašinos ne
brangios, vertos kelių desčt- 
kų rublių, kurios galima pir
kti kantoroje „ Konstruktor’’ 
Vilniuje, su kurią galima da
ryti iš smilčių pridėjus ce
mento ir vapnos puikios ply
tos ir čerpės. Tokias plytas, 
čerpts parduodant gali netik
tai pats turtingu palikti, bet 
gali įsistatyti puikius namus, 
kurie amžių stovės ir ugnies 
nebijos.

Reikėtų dar apie tai pasi
rūpinti, kada daugel kaimų 
skirstosi į viensėdžius.

Kitas vėl labai dejuoja, kad 
turi pelkes. Dieve mano, sa
ko, kaip man reikia gyventi, 
turiu vienas [velkes, nei jų iš
stenanti, nei gyvuliams ten į- 
bristi pasiganyti. O gi tos 
įielkės, tai yra durį>ės—pui- 
kiausis kuras. Iš jų gali da
ryti ir daugel kitų dalykų: 
dažus, vatą, visokius aliejus 
ir t. t. Ir tam tikros mašinos 
galima ten pat gauti.

Kas turi molį, gali lipdyti 
visokius indus, kas turi kark
lynus, gali [»inti visokias ka- 
šes, krepšius, rakandus, už 
kurios moka mieste imi kelis 
rublius. Tokius daiktus dir
ba [>onas Daugmias iš Klem- 
berko (l’lemborg), Raseinų 
[•aviete ant Dubisos, gani la
mas gerą uždarbį Ten yra ir 
tam tikra mokvkla.

Dabar kas link prt kylios: 
prekyba duoda daug didesnį 
[•einą negu žemdirbystė, ues 
uinįgai ten verčiasi ne vieną 
kartą per metus, bet daugel 
kartų. Dabar pas mus atsira
do daugel draugijų, kurios už
dėjo krautuves. Taigi reikė
tų prie jų prisilieti. Kaip gir
dėtis daug tame' dalyke yra 
padaręs [Kinas Šidlauskis, ku
ris po Lietuvą važinėdamas 
įrengia tokias krautuves ir 
duoda nurodymus.

Man per amžių atsieidavo 
visaip gyventi: gerai ir pras
tai. Atsieidavo ir į svetimas 
rankas žiūrėti, pakol nesugal
vojau šįtą. Pradėjau užsi
iminėti visokiais reikalais, 
pradėjau spauzilinti laiške
lius, lapelius ir kitus daly
kus, nuo keliu ka[ieikų pra
dėdamas. Iš kapeikų pradėjo 
darytis rubliai, iš rublių de- 
sėtkai rubliu irt. t., o tai to
dėl, kad aš nei geriu degtinės 
nei rakau, o pertat sutaup- 
tus pinigus apverčia ant 

’Spauzdiniino. Buvo man var
gas kol prispauzdinau tų la
pelių ir laiškelių. Bet dabar 
manau, ką čia daryti, kad a- 
nuos parduoti ir pinįgus gau
ti. N unešiau į vieną ir į ki
tą knygyną, nupirko nuo ma
nęs kelius šimtus, o dauginus 
nupirko pakol patįs neišpar- 
dave. Aš tada maniau, ką 
čia daryti, kad žmonės apie 
mano atspaustus dalykus ži
notų ir kad aš galėčiau dau- 
giaus jų paiduoti, nes ilgu 
laukti — reikia pinįgų. Pas 
mus, kad kas ką nori parduo
ti, ar nupirkti, paprašo kuni
gą, kad iš amlMinos bažnyčio
je apskelbtų. Aš čia Vilniu
je būdamas nuėjau pas kuni
gus, prašiau, kad mane nors 
katedroje apskelbtų, bet ku- 
kunigai pasakė, kad čia nėra 
tos mados, kad tai reikia da
ryti per ..gazeta’’. Taigi aš 
manau, teisybė: plačiai eina 
kad iš ambonos apskelbia, 
bet kad apskelbia iš ,,gazie- 
tos”, tai eis po visą Lietuvą 
mano žinios. Padaviau ap
skelbimą į „Vilniaus Žinias”. 
Bet mat „Vilniaus Žinios” ei
na ir toliaus po visą pagaulę, 
tai kaip ten savo apgarsini
mus paleidau, kaip pradėjo 
pas mane žmonės rašyti, tai 
duok laiškelių, tai duok lape
lių. Vos tik sus[»ėjau prisiųs
ti. Pardaviau [įer mėnesį net 
už 80 rublių ir turėjau spau- 
zdinti antrą kartą.
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Taigi s|-tą iš
mo datyręs susekiau, kad ne
bėgant į svetimus kraštus ga
lima čia pat duoną atrasti, 
tik reikia truputį pagalvoti. 
Jei kas ko nežinotų, tai gale-i 
tų paklausti gudresnių. Ypač1 
labai gerai butų, kad patari
mo jieškodami kreiptųsi į 
laikraščius. Galėtų tada gau
ti visokius atsakymus su pa
tarimais ir nuiodymais.

J/. Silvestravičius.

savo gyveni- nuolat atsitinka žydū muši
mai, kuriuos valstiečiai per
sekioja įsįdėję sau galvon, 
būk užmuštasai Šalnaičių so
džiuje vaikas žydų papjau
tas. „Goniec Wilėnski” prane
ša, būk tenai išvaživęs kazo
kų būrys, bet „Kurjer Litev- 
ski“ tikrina, kad kazokai ne
važiavę; buvę nutarta išsiųsti 
pėstininkų būrį, bet ligišiolei 
to nepadarę. Iš Buivydžių 
daūgelis žydų išbėgo.

Apie saules ir menulio užtemimus.
(Pagal rusišku paraše K. Baltrūnas.)

sa
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nuo pačios visai liuosas, iš to džiaugsmo iš 
siemęs bonką dar išgėrė ir sutaikęs smui 
kos stigas, pradėjo griežti „yankeedoodle”. 
Iš pradžios atsargiai smyčium traukė, nes 
bijojo prikelti nelaiko dievą, bet Įsigilino 
savo muziką, kad tuoj užmiršo apie viską

1S LIETUVOS.

BAZIL1AI [Vilkaviškio 
pav.j. Babilių kaimo ūkinin
kas J - Sajonas gavo nuo ko
kni tai plėšikų anonimišką 
laišką, kuriame reikalaujama 
iš jo 50 rublių. Ant laiško nė
ra nė antspaudos, nė nieko to
kio, kas liudytu, kad pinigai 
reikalaujami plėšikų. Pora 
metų atgal iš to paties ūki
ninko socijal-demokratų var
du atimta 100 rublių,bet tur
būt pateko jie į paprastas plė
šikų rankas. Išviso jie tuomet 
reikalavo 150 rub.,bet kadau- 
Sajonas davė tik 100 rublių, 
tai dabar atsimiuę plėšikai, 

i reikalauja likusių 50rub- 
jlių.
I J. Ta garas.

Į

VILNIJĘ. Mokinių skai
čius Vilniaus mokyklose. 
Pastaraisiais mokslo metais 
visose vyrų valdiškose ir pri- 
vatiškose mokyklose buvo 
3,584 mokiniai; o visose mer
gaičių mokyklose 1,200 mo
kinių- Iš viso 1908 mokslo 
metais buvo visose Vilniaus 
mokyklose 4,784 mokiniai. 
Kasmet yra išleidžiama vyrų 
mokykloms 400,0<>0 rub. o 
mergaičių 300,000 rub. Tad 
išviso Vilniaus mokykloms 
kasmetai yra išleidžiama 700, 
000 rublių.

Apsidraudimas
be luomų skirtumo.! 
Gegužės 1 d pradėsianti Vii ! 
niuje „be luomų skirtumo 
apsidraudimo draugija” Na-i 

draugija jau turinti (jugj sįjĮvį. reumatizmo gėli
mus sanriuos, — ant pajiegų 
buvau nupuolęs. Nelaiminga
me padėjime esant, 
vaikščiojau nuo vieno dakta
ro prie kito ir vartojau viso- 

•>! 
j o liga vis didinosi,pakol krei
piausi prie garsingo Collins 
Instituto, priimdamas jų vai
stus ir užlaikydamas pasar
gas,gydžiausi. Pasidėkavojant 

j Dievui ir Dr. Collins Med. In. | 
' vaistams, kurie manę atgim
dė, kaip iš naujo pagražino 
sveikatą, plaučiams puikų 
veiklumą, pataisė apetitą ir 

! prašalino skaudėjimus ir sil
pnumą iš viso kūno; dabar 

i esu visai sveikas, kaip niekad 
nesirgęs, nežiūrint, kad einu 
40 metą amžiaus. Nuo to lai-1 

1. nereikia man

Aš sirgęs ilgai plaučių 
liga, slogomis, turėjau suge-

156. Manoma, kad kasinėtai 
draugijon Įplauksią 78 tūk
stančiai rablių. Balandžio 27 
dieną buvęs draugijos susi
rinkimas, kuris svarstęs drau
gijom reikalus ir išrinkęs. vaįgtus nepagelbėjo 
draugijos valdybą.

Teismas. Šiomis die
nomis Vilniaus teismo rūmai 
nagrinėjo šias bylas: 1) pirk
lio sunaus Aronso: jį kaltino 
už sprogstamųjų daiktų lai
kymą ir nubaudė trejais me
tais kalėjimo. Gynė ji Peter- į 
burgo prisiekusia advokatas 
Zarudnyj; 2) valstiečio Do- 
maškos; jį kaltino už žmonių j 
kurstymą ir caro įžeidimą, ir j 
nubaudė dviem mėnesiam 
tvirtapiles;3) Miestelėnų Ren- 
gio ir Levito; juodu kaltino 
už bandymą atimti iš pirklio į, „„
Nuehimsono pinigus; Bengį jieįkoti Taistų 5 

atlieku kasdieninį darbą ir 
kaipo sveikas vyras, save ir 
savo šeimyną užlaikau. Bū
damas pilnas dėkingumo lin
kiu sergantiems kreiptis ten, 
kur tikrai — kaip man—gali 
sugražinti svikatą. Dabar iš
pildau savo pareigą, kurią 
turiu padaryti ir viešai padė
ka voti, kad jeigu ne Dr. Col
lins Med. Institutas ir jų su
taisyti vaistai, tai šiądien ne- 
sigėrėčiau tokia gera sveika
ta.

pasmerkė trejiems metams! 
kalėjiman, Levitą —ketu
riais mėnesiais mažiau. Ben-' 
gis teėsąs vos 16 metų. Gynęs 
Juodu advokatas Janulaitis 
ir padavęs paskui senatan ka- 
sacijos skundą.

Vilniaus karo 
apskričio teismas. 
Balandžio 28, 29 ir 30 d. iš
nagrinėjo 7 bylas: J. Ševelo 
vo, P. Markovo, G. Čnppri- 
nikovo, A. Kvarinskio, G. 
Usanino, K. Usanino, ir P. 
Ševelovo, kurie buvo apkal
tinti pagal 279 str. Visiems 
apkaltintiems grasino mir
ties bausmė. Gynė prisieku
sia advokatas J. Eysymont. 
Teismas visus apkaltintuo
sius išteisino.

Ant Vilijos. Nuovenimo, iš latviško vertė J. 
gegužės ld. pradėjo plaukioti Pleirys. Išleido savo lėšoms 
iš Vilniaus į Verkus Garlai- ,, Vienybė 
vis „Grodno”. i Grand st.
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Su pagarba.
P. Petrakis, 

Boston st. Lynu, Mass,

NAU1I RAŠTAI.
Valkata. Paveikslėlis išgy

Liet.” 120—124 
Brooklyn, N. Y' 

Vilniaus latvi ų Knygutė gera; kast. 10 c.
susirinkimas. Ba- Kunigai, Bedieviai ir So- 
landžio 26 dieną buvęs vieš- cialdeinokratai. Parašė S.V. 
butije „Jmperial” Vilniaus į išleido „Kova”, lgl5jMoya- 
Iatvių susirinkimas. Tas susi- į mensing ave.,Philadelpbia,P. 
rinkimas patvirtinęs steigia- Knygutė labai užimanti ir 
mosios Vilniuje latvių drau- naudinga, ypač tiems reikėtų 
gijos Įstatymų sumanymą ir perskaityti, kurie nori su be
išrinkęs keletą žmonių, kurie dieviais kovoti, joj telpa ge- 
apsiėmę įduoti tą įstatymų riausia medžiaga tam tikslui 
•umanymą vyriausybei pat
virtinti.

i

i
i

t

I

—žodžiu, tikras katalikiškas 
I penas; teipgi rekorhonduoja-1 

Be to dar susirinkime ma ir bedieviams. 30 psl. ,10 e. 
buvo nutarta, jei Įstatymus Kaip valstiečiai kovoja 
vyriausybė patvirtins, tai šią įemę Įr laisvę. Iš rusiš- 
vasarą padaryti kėlėją tokių 
gegužinių,kokios yra daromos Apuoko Sapnai,
latvių draugijų Pabaltijos 
krašte.

vertė Narvydas; išleido, V. L‘. 
Parašė 

Šliburis; išleido „V. Liet.”
Iš kur atsiranda iiusidė- 

BUIVYDŽIAI [Vilniaus jeliai Sočijoliogiškas pieši-
pav.J. Viniaus gubernatorius nys Parašė A. J. Išleista „V. 
išvažiavo į Buipydžius, kur Į Liet.” 10 c. Knygutė gera.

Be abejonės kiekvienas iš mus, jei 
vo akimi nematė, tai bent girdėjo apie sau
lės ir mėnulio užtemimus. Viduryj giedros ir teip ėmė griežti, kad net oras pradėjo 
dienos staiga pražūsta iš dangaus ruimo 
šviesi saulė —pasidaro tamsu, kaip naktyj, 
pasirodo žvaigždes. Tuomet žmonės papra
stai sako: „saulė užtemo’’ Lygiai teip pat 
užtemsta ir mėnulis. Bet, kadangi tas pa
sitaiko visuomet nakties laike, ir daugiau
siai pasilieka žmonių ne užtėmytas, tai mė
nulio užtemimas nėra teip įspūdingas, kaip 
užtemimas saulės.

Nėra tokių metų, kad nebūtų saulės 
arba mėnulio užtemimų, tik tas nevisur 
yra matomas. Mėnulio užtemimai esti daug 
taukiaus, negu saulės: ir tas yra dėlto, kad 
saulės užtemimas niekad neesti ant visos že
mės; mėnulis gi paprastai visas užtemsta 
ir tas apsireiškimas matosi ant viso žemės 
puskamuolio.

Šįmet turėsime 3 saulės užtemimus ir 
vieną mėnulio iš kurių tiktai vienas saulės 
užtemimas bus matomas Amerikoj, New 
Yorko valstijoj 28 Birželio: pradžia bus 
apie 10 valandą iš ryto ir trauksis iki pir
mos po pietų. Nors nebus pilnas užtemi
mas, tečiaus, jei bus giedra, tai bus akyvas 
apsireiškimas ir padarys ne mažą įspūdį 
ant žiūrėtojų. Kur esti pilnas užtemimas, 
ten pasidaro juoda naktis: iš visų pusių te
nai keliauja astronomai su geriausiais žiū
ronais tiriyėti žvaigždes, esančias arti sau
lės, nes kitaip aštrus saulės spinduliai ne
leidžia viso ko gerai matyt.

Laike saulės užtemimo aiškiai matos, 
kaip ant jos paviršiaus užeina kokis-tai 
joudasapskritas šešėlis; iš karto mažas,bet 
kaskart vis didesnis ir didesnis ir ant galo 
uždengia visą saulę. Bet gerai žiūrint per 
aprūkytą arba šeip tamsų stiklą, galima 
matyt, kad per kitą pusę tas šešėlis nu
slenka ir saulės skritulis palieka iš naujo 
šviesus ir grynas.

Tokiu pat budu ir menulio užtemimas 
pasidaro.

Idant geriau suprasti, kokiu budu tas 
įvyksta visų pirmiausiai męs turime žinoti, 
kad saulė yra pusantro milijono kartų di
desnė už musų žemę; toliaus, musų žemė 
atskirta nuo saulės 140 milijonais viorstų. 
o nuo žemės iki mėnulio yra vos tik 360 
tūkstančių viorstų: prie to reikia dar at
minti, kad saulė yra šviesus daiktas, o mė
nulis tamsus ir, kad mėnulis sukasi apie že
mę ir drauge su ja keliauja apie saulę. Ži
nant tuos dalykus, mums nesunku bus su
prasti priežastį tų aptemimų.

Taigi saulės užtemimas nuo to ir paei
na, kad mėnulis sukasi apie žemę. Užtemi
mas saulės įvyksta tik tuomet, kada mėnu
lis esti tarp saulės ir žemės vienoj linijoj. 
Tuomet jis uždengia prieš musų akimi švie
sos šaltinį visai arba tik jo dalį; męs ma
tom, kaip jo skritulis užeina mums prieš 
saulę iš dešinės pusės ir pereina per ją į 
kairią. Tokiu tai budu pasidaro saulės už
temimas. Bet kadangi mėnulis yra daug 
mažesnis už žemę ir saulę, tai jo šešėlis jo
kiu budu negal visos žėmės uždengt ir todėl 
saulės užtemimas., ne visur yra matomas. 
Su mėnulio gi užtemimu yra visai kitaip.

Žinome jau dabar, kad mėnulis uždeng
damas prieš mus saulę, pagimdo teip vadi
namą, — saulės užtemimą, ir kur jo šešėlis 
puola, ten esti tamsu. Kaip mėnulis, teip ir 
kiekvienas kietas nepermatomas kūnas bū
damas erdmėj užlietoj saulės spinduliais, 
turi tik vieną pusę apšviestą, o antrą pas
kendusią nepermatomoj tamsoj ir nuo tos, 
tamsiosios pusės traukiasi ilgas šešėlis pa- 
vydale smailo klyno (konus). Musų žemė 
teipgi turi tokią vūodegą — šešėlį. Tokiu 
budu, mėnulis besisukdamas apie žemę da
žnai Įeina į jos šešėlį, kuriame visas pasi- 
kavoja nuo musų akių.

MUZIKANTAS.

staugti. Ant galo, kada galva apsisuko, 
pradėjo šokti ir dainuoti:

„Laimė, tam laimė, kas pačios nusto
ja!

Geria ir šoka ir linksmai dainuoja’”... 
Staiga už vartų pasigirdo storas, šve

plas, tarytum seno žydo, balsas:
— Kas ten yra?
— Šventas Petras! — pamislijo senas 

muzikantas, bet nusigąst, nė kiek nenusi
gando, nes reikia žinot, kad tai buvo senas 
kareivis—ištarnavęs dvyliką metų kavalie 
rijoj ir išmokytas visur drąsiai apsieiti, tai- 
ir čia jis drąsiai atsakė:

— Aš!
z— Kokis „aš”?

vartų.
— Muzikantas Drąsaitis.
— Tai ko ten rėkauji?
— Aš ne rėkauju, bet dąinuoju.
— O, kad tavę ir veln...—ištruko— su 

tokiu dainavimu!.. O, ko teip anksti čia 
atsibeldei?

— Na. - .matai, teip išėjo.— Aš išva- 
karo numiriau.

— Meluoji biaurybe!— užgriovė šv. 
Petras. — Jei iš vakaro numirtum, tai rei
kėtų dar tik pusiaukelyj būti, o tu jau čia!

su
puvėlis, kaip tamista; aš dvyliką metų ka- 
riumenėj ištarnavau.... aš čia su jumis 
visais galiu eiti linktinių ....

— O iš kur tu toks?
— Nuo žemės, pone Petre.
— Iš Lietuvos?
— Žinoma!....
— O iš kokio kaimo?
— Nors ir pasakyčiau ir tai nežinosi... 

Bene tamista tenai buvai? Ar mokinais ka
da nors musų geografiją'

— Aš viską žinau .... Iš kur?
— Jei viską žinai, tai gali ir tą pats ži

noti.
Kasžin kas tamsoj garsiai nusijuokė. Po 

valandėlės šv. Petras vėl pradėjo muzikan
tą klausinėti:

— Kaip tavo pavardė rašosi?
— Jonas Kritikauskas.
—O kaip vadina?
— Muzikantas Drąsaitis.
— Na, tai pasėdėk čai ant suolo pone 

Drąsaiti pakol išauš ir žiūrėk, kad nekel
tum čia liarmo, nes dievas nori miego.

— Ar tamista teipgi eisi dar gulti?
— Teip.
— Na, tai labą naktį ir saldžiu sapnų 

tamistai....
— Na, na! tik tylėk tenai!
— Drąsiai gali jau gulti sau, aš paty

lėsiu.
Atsisėdo Drąsaitis ant suolo.bet nežiū

rint, kad tai buvo vasaros iaikas, apie ryt
metį muzikantui pasidarė šalta, „E-e, ką 

i čia paisyt ant to senio” — pamislijo Drą
saitis. Ir ilgai nelaukdamas užtraukė,,kazo
ką” Staiga, kišt p^r langą viena galvelė, 
paskui kita, trečia.

Aniuolėliai.
— Klausykit, klausykit— sako vienas, 

i— kaip gražiai jis grajija!
Kaip išgirdo tai Drąsaitis, kad gi 

trauksiš visų spėkų per stygas, net visas I 
dangus sujudo.

— Ach, kaip puikiai, gražiai! kas taj 
per muzika? — klausia aniuolai.

— Tai ..kazokas!” — šaukia Drąsai
tis.

— Ach, „kazokas!’’ Puikus— ir 
dėjo rankomis ploti.

Staiga girgždėlėje spynoj raktas, 
darė vartai ir pasirodė pančekose, su 
kierka vienoj.su raktu kitoj rankoj, 
žydas— šv. Petras ir suriko:

— Drasaiti!
— Klausau!
— Eik šen!

Ne spėjo Drąsaitis peržengti

skamaejo klausymas

i

i

Numirė senas muzikantas, t. y. persi
skyrė jo dusia su kunu ir paėmus savo 
smuiką po pažasčia, o bonką degtinės į vie
ną ir svarą dešros Įantrą kišenį, beekzekvi- 
jų tiesiok nukeliavo į dangų.

Žiuri: vartai uždaryti.
-------- J/iega kanalijosl? — marmėjo sau 
po nose.
Norėjo skambinti, tečiaus pabijo, kad ne 
gaut į sprandą

Atsisėdo ant stovinčio pasienyj suole
lio, smuiką pastatė šalyj, išsiėmęs bonką 
nurijo keletą gurkšnių, dešros užkando, ir 
atsilošęs į sieną pradėjo snausti. Prisisap
navo jam pasilikusi ant žemės jo pati, ir 
kaip tik ją pamatė,tuojaus iš baimės pabu
do. Bet pamatęs, kad jis danguje ir, kad

už

E-e! šventas Petre, aš ue toks

♦ ? pra-

* 
b

k 
f

i

!

atsi- 
ta ba
se nas

i

dan
gaus vartų slenkstį, }>o dangų pasklydo 
gandas, kad atėjo garsus muzikantas. Da
vatkos tuoj ir pačiam dievui danešė, kuris 

.išgėręsišryto puoduką šilto pieno, rūkė 
pypkę atsisėdęs prie lango. Nieko tą ry
tą neveikė, nes tai buvo šabas.

Tuojau pribuvo nuo dievo aniulas, tik 
j jau ne vaikas, kaip tai matė Drąsaitis prie 
vartų, bet senas jau ir be dantų, su ilgais 
sparnais, su dideliu, iš liepsnos nukaltu 
kardu prie šono, su nuplyšusiom vyžom: 
matyt buvo pasiuntinys. Pamatęs Drąsaiį, 
tarė:

— Tai tu muzikantas?
— Aš. Ko tau reįkia nuo manęs*

Toliaus bus.

I

f

*1
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RAISTAS! RAISTAS!
Labai laukiama knyga jau išėjo iš spaudos lietuv <■> 

je kalinyje.
Ta knyga teip žingeidi ir visoje pasaulėje reikalauja t, 

kad į 18-ką kalbų išversta, o lietuviams tuomakyv-suiu,.: 
tikras amerikonas, nuo 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 gyventu;.

Ta knyga teipat parodo, kaip sukčiai padar didelius 
pinigus, apgaudinėjant žmones. Ji lygiai pundo, kaiį kapi
talistai barbariškai kankina ir apgaudinėja lietuvius darbi 
ninkns. Kaip perskaitysi ,,llaista ’ tave niekas negales 
prigaut.

Raistas viską išradinėja, kaip ištrvirkėliai kapitalistai 
apgaudinėja lietuvių moteris, ir nustumia j pa
leistuvystę. Lygiai aprašo, kaip skerdinyčios i mėsas pri
maišo visokių bjaurybių, kad tik daugiau pelnyt ir žu lo 
nuodijant žmones. Ji pilna akyvumo, kiekvienam naudin
ga perskaityt, nes tai puiki apysaka, kuri sujudina Euro- 
posir Amerikos parlamentus. „Raidas” yra tai didel - kny
ga ir nors daugiau prekiuoja bet ant trumpo laiko, ir kiek
vienas apturės tą knygą. kuris dabar prisius tik I dol.

Steliuojant ir siaučiant pininigus visada reikia adresuot:

J Naujokas,
Matlison sq. šia. Box 1M), New York Uity, N. Y-

NAUJI RAŠTAI.

NAUJA DAINŲ
KNYGA.

Dabar išėjo iš spaudos nau
ja dainų knyga, kurioj tel 
pa naujausios, dar niekur 
nespauzdintos visokio turinio 
dainos. Lietuviškoj kalinyj 
tokios knygos dar nebuvoto
je galima rasti visokių dainų: 
juokingų, moksliškų, darbi
ninkiškų,
meiliškų ir 1.1, 
tuoja tik 50 c. 
ti „ Keleivio’’

28 BroaZhvay,

FORNK IAI.
Bžasties išvažiavimo i 

pigiai parsiduoda 
i. Reikalaujantiems 
>ga. Atsišaukite.
J. Butkus,

on, st. So. Boston.
(to)

revoliucijoniškų, 
126 pusi, kaš- 
Galima gau- 
redakcijoje, 
So. Boston. 

Mass.

FARMOS!
Turint kelis šimtus dolie- 

rių. niekad ueužsimoka skur
sti dideliam mieste, kur oras 
troškus .pilnas dūmų ir suo
džių, kur dangus visuomet 
juodas ir saulės .nesimato, 
kuomet ant farmų gyvenimas 
teip malonus, teip smagus. 
Karmą nupirkti nėra teip 
sunku, kaip daugelis mislija. 
Geriausiai žemę pirkti netoli 
didelių miestų, netoli gelžke- 
lių, vandenio ir kur oras yra 
atsakantis auginimui visokių 
daržovių ir javų. Tokias far- 
mas galima rasti Massachu- 
sets valstijoj. Netoli nuo Bo
stono ir kitų didesnių miestų 
yra daugybė tokių farmų ant 

pardavimo, kur galima ant 
ssyk „biznį” padaryt.

Norint pirkti, reikia kreip
ties į „Keleivio’’ redakciją 
pas: A. Žvingila,

28 Broauhvay, 
So. Boston. Mass.

Moteriškas ir i yriškas 
kriaucius.

Darom visokias drapanas 
dėl didelių ir mažu, vyriškas 
ir moteriškas. Padarom už 
daug pigesnę prekę negu ki
ti; teipgi išprosiuain ir iščisti- 

nam.
Prašom atsilankyt po šiuom 

adrisu:
A. Akstin,

786 Main str.
Cainbridgeport, Mass.

7-K

į

B. P. MIŠKINIS & €0.
Užlaikau savo sąkrovovoj 

visokias knygas, abrozdėlius, 
altorėlius, pavinšavones. pač 
takortes, popiras gromotų ra
šymui su gražiausioms kviet 
kotus ir eilėmis, Byrutės tro- 
janką. stereoskopus, per kuri 
mažutis paveikslėlis įiersista- 
to, kaip plačiausi lau
kai. girios, miestai. kalnai, 
žmonės, ir 1.1. Apart to pas 
manę galima uzsirašyt kiek
vieną lietuvišką laikraštį, 
kaip Amerikoj, teip ir Lietu
voj išeinanti. Su reikalais 
kreipkitės šiuom adrisu:

B. P. Miškinis,
14 Interville st.

Montello station.
Brockton, Mass.

Bostono Socijalistų 
atydai.

šiuomi pranešu visiems I.. 
S. S. 60 kuopos nariams, kad 
Berželio 7 dieną bus laikytas 
susirinkimas, ant kurio teik 
sis pribūti kiekvienas drau
gas, nes bus 
stotui svarbus dalykai ir 
kimas

(’entro 

kimas 

ant 28
doj po pietų.

Sek. St. Michelson.

So.

s va r 
rin- 

kandidatų į Sąjungos 
viršininkus. Susirin- 

bus, kaip paprastai 
Broadvay, 2-oj valan-

Ant pardavimo
Pigiai parsiduoda 3 namai 

aut kampo bloko; vienan iš 
jų randasi puikus storas ir 14 
ruimų: kiti du namai turi po 
11 ruimų kiekvienas: arti ba
žnyčios, mokslainės ir karų. 
Parsiduoda už 10,000. Kreip
kitės pas:

J. J. Looney,
So. Boston.

99 C street. 
Mass.

o S

Pajieško j iniai.
Pajieškau savo brolio. Pet

ro Grigalaičio, paeina iš Kau
no gub., Šiaulių pav. Kuršė
nų valsčiaus. Kurtavenų pa
rapijos ir Valatkų sodžiaus: 
7 metai, kaip Amerikoj: pir
ma gyveno Chicagoj. Kas 
apie jį žino teiksis pranešti 
ant šitokio adriso:

Juozas Gragalaitis.
12 City Point Court. 

So. Boston. Mass.

Pajieškau savo pusbrolio, 
Antano Kutkaus; pirma gy
veno Orio gub.. Briansko p. 
Stolbųdvare, dabar girdėjau, 
kad esą A i nėr i ko j: taigi jei 
kas apie jį žino arba jis pats 
teiksis pranešti ant šitokio 
adriso:

\\ . Re į irius.

46 Pavis av. Norwood, Mass.

Redakcijos atsukimai.
J. Naruševičiui. Nors ir ža

dėjome tam istai eiles patal- 
pįt, tečiaus gerai peržiūrėjęs 
pasirodė, kad negalima, nes 
kaipo eiliai daug trūksta lyg
svaros, o p>er tai rimas labai

‘šlubuoja. Perta i sy t teipgi ne
galima. nes daug žmonių var
dų yra.

K. Armouui. Tematąs bu
tų labai geras tamistos eilu
čių. bet nėra jose mūzos įkvė
pimo. be ko eilės negal būti 
eilėmis: apart to, rimas teipgi 
negrynas. Į spaudą netinka.

S’. Stašaičiui. Tamistos 
eilutės į spaudą netinka. Ei
lei neužtenka vien tik rimo, 
t. y. sutaikimo eilučių galū
nių. bet turi būti aiškiai nu
piešta mislis arba jausmas: 
prie tam reikia prisilaikyt ir 
1 logikos rubežių.

.1. Graužini. Pasiuutem į 
„Vienybę Lietuvninkų’’.

vienoj.su


lelepboue 21071 Boston

DR E. AIATI LAIT1S

mETIAIV l’ZEiGA

CHAPLIKA
Va : ūdos:

So. Boston‘e. 30 W- Broaaway,
Nuo s-10 i> ryto ir nuo 7-9 vakare. 

Nedėliotus iki 3 tai |h> pietų

Monteilo Mass 117 Ames st-
l taruiukais ir |H-tiiy čiomis nuo 3 

Iki 6 po piet.
I ■ ' ■»

XAl JAS IŠRADIMAS
Suslipriiiimiii ir užlaikymui plaukų

Tuksiančiai plikų žmonių atgavo 
puikius plaukus, sulaiko slinkimą 

įplaukų galvos laivai trumpame ia.
ke. Vietoje senu atauga nauji, gra
žus plaukai. Visokia informacija 
dykai Artesm-ms žinioms reikia ra 
šyli įdedant krasos žeuklelj.

J. M BKI NDZA CO
Broadvvay A So. S-tll st., 

Brooklyn New Verk

LITI VISKAS PIETARIS

G. B Wernick
TEL. 22148 RICHMOND

259 HANOVER ST
Lenkiškai Lietui iška 

APTIEKA
257 liaiiover Slreel 2.37

BOSTON. MASSBOSTON. MASS

So. Boston. Mass.

Mes laikom lietuvišką klerką 
čia gali susikalbėti savo kai 
boj. -Meldžiam visus su reika 

lais atsilankyt.

Susink!Žifirck! Klausyk!
Didžianėias utipigiiiimas

So. Bostone!
Moleriskob skr\bclv>. jakuivs. koipai ir 

vx stės.
Pilna eile i:auiausi<*> inad< s kriketui pa- 
rėd^ Teipgi paleidliame už pigiau ir vi
sos Kitus tavorub, kaip tai ku 
valizas ir visokius kims daigiu 

Ka© tik reikalauja.“N*-pamir? kit vielos.

I SACOVVITZ.

128 Broa<iwą\ (tarj>e A ir B 
gatvių) S. Boston. Mass.

l’žlaiko puikiausius gėrymus. alus, ėiius 
visada švieži, vynai ir visokį likiertai 
koger:aus. Gėrymus dėl veseliju. krik- 
-tynų ar šeip balių siunčiam į namus.

IR VĖL 100 TUKSTANCZIŲ 1SZLEISTA DOVANAI
VISIEMS
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Puikiausias Lietuviškas

SAL’UNAS
kartą pas mus atsilankys 

To niekad nesigraudys: 
Alus, vynai mus gardžiausi. 

Cigarai :š Turkijos, geriausi.

Lazauckas, Judeika ir Co
.... Broa.i• ay r D. Si..

Soti t h Boston. Mass.

puslapiu

vaoovas
IN

SVEIKATA

Temykite gerai! tikrai lietuviška, oidelE krautuve 
Puikiausių armonikų, skripkų, klernetų. triubų. koiu.-ertiuų ir 
daugy bė kitokių utuzikaii-kų instrumentų. Geriausių dziegorių. 
lenciūgų, visokių žievių, lakotų, špilkų, kolč-ikų auksinių ir paauk
suotų. visokio skyriaus mašinukių dėl drukavujinto gromatų, pui
kių britvų. albumų portretams, revolverių, šaudyklių (strtelbų), 
kišeninių leinpukių. guminių litarų, adresams prieč-ių, gramatikų 
mokintis angliškos kalbos, zodyuų, istoriškų ir maldų knygų kokių 
tik randasi lietuviškoj kalboj, gražių popierų dėl rašymo grvutalu

su puikiausiais apskaitymais ir damomis su koiivertuis tuzinas 25c., 5 tuzinai 
už$l.oo. 1060 už-įB-oo. Kas velitų sau ką parsitrauki i. tegul prisiūta ia už 5c 
markę ir teisingą adresą, o apturės didelį N 3 naują k A T A L O G Ą D O V A N A 1 
su 315 aiškių paveikslų ir 1000 visokių naudingų daiktų. AS gvaraatuoju, kad mano 
tatoras pirmos kliasos, 0 prekes pigesnes kaip kitur, (.trilerius i-siunčiu greitai Į visus 
Amerikos ir Kanados kraštus. Perkupuai gali gaut pirkt daug pigiau kaip kitur.

Reikalaujant katalogo puuinekit vardą laikraščio, katrame matei apgarsinimu.
K. VILKEVICH. 112 Grand st., Brooklyn, N. Y.

Atsimik ir nemirszk!
Jeigu nori gražiai paveiks

lą nuimti, eik pas atsakanti 
fotografistą:

< ASSILL O STI DIJ t
37<> Broadvvay,

So. BOSTON. Mass

Yra tai viena iš ger'ausių 
fotografiškti studijų ir se
niausia Įstaiga So. Bostone.

Jisai daro gražiausius pa- 
paveikslus uz žemą prekę.

Paveikslai vestuvių, arba 
itokių grupų. vaiku ar senu 
būna artistiškai padaryti pas 
Cassili. Jo studija Įrengta 
su puikiausiom pritaisoin, 
tarpe kuriu yra ir Oristo Ele- 
ktrikine švjesa dėl ėmimo fo
tografijų vakarais. Jeigu va
kare kas nori fotografuotis 
turi iš laiko duoti žinią. Rė
mų departamentas talpina 
šimtus yvairių stylių iš kuriu 
galima pasirinkt sau patin- 
kamiausins.

Iš mažų fotogrliju padaro 
dideli paveikslą.krejon ar a- 
iiejinį labai gražiai.

Cassills I’ortrait Studio 

37G Broaduay,
So. Boston. Mass

GERIAUSI akušerka

F. Yuszkauskiene
Pabaigiau kursą IVontans Medical

< ollege Baltimore M. D.
Pas-kmingai ai iieka savo darbą prie 
pačig<>. teipgi suteikia visokias ro 
das d*-l ligonių, pagal :>• -odimą li
gos parūpina gydoles.
Ofisas randasi: 30 W. Broadvvay ir 
264 E 'I . kampas Bovi-n st.

So Boston. Mass.
teip ka- ant par- ikalavimo jei n- 
vienoj, tai kitoj iš minėtu vietų 
visada galit rasti.

\es pirmesnės po 50 tūkstančių laidas; kaip bitės lietuviai išnešiojo po visą pasauli knygas.
NAl JA paskutiuė 100 tukstaiiėių e^z. LAIDA, su pridėjimų ir

Išaiškiuinių. apie visokias ligas; kaip būti sveiku, nuo Ilgų apsiser^ėt, išsi- 
gydyt ir žingeidžių paslaptybių žmogaus gyvenimo — pripildyta 

Direktorius Collins NEW YORK Medkal Instituto.
VAltOVAS IN SVEIKATĄ parašyta aiškioj kiekvienam suprantančioj kalboje.
Tą KNYGĄ yra naudinga vyrams ir moterims, seniems ir jauniems, sveikiems o labiause sergantiems.
ŠIT A KNYGĄ į.. iskititęs. netik mokės, kaip būt i sveiku, nuo visokių ligų apsisergeli. bet ir daktariškam mok- 

sie apsišviės. o ir žiuosi kur ir kaip i-sigy dy t sergant is. ..Vad.’in Sveikata"*’apart m- i-kn išaiškinimų, net SU 
veikslais parodo, subudavojimo žnjgaus visas paslaptybes, lygei plačiai aprašyta vyru ir moterų lytiškas gyvenimas 
iš abiejų pusių, kaip darosi ir kaip būti laimingu.

KAD VADOVAS IX SVEIKATĄ didelė knyga, tik perskaitęs ją. viską 
galėsi atrasti. DOVANAI ją kiekvienas apturės, kuris atsiųs tik 10 centų 
markėms prisiuntimo kaštus.

JEI TEIP sERi <1, kad be tikrų geru vaisi-.; ir be SUMANAUS DAKTARt>. negali būti išgydytas, lai t t >1.1.INs 
N. Y. MEDICAI. INSTITUTAS didžiausias ir seniausias Amerikoj, (vasekmingni visokias ligas išgydo, ties jame 
darbuojasi daktarai specialistai aut visokių ligų ir vartoja geriausias, tinkamas gyduoles, pergaĮėjimui ligos.—su
teikia sveikatai pagelba. atsišaukus asabiškai ar aprašant iliet uviškai) liga nesveikumus, per laišką.

Kad apsiima, tai ir’išgydo: VY RUS ir MOTERIS, seuus ir jaunus nuo visokių ligų.
KAD TAS INSTITUTAS pasekmingai visokias ligas, paprastas, užseuditas ir paslaptas u/sikreiiainas išgydo; 

tai liudija pačių gydynių laiškai, palei daleidinią iš daugelio talpiname nors kelela.

O ar V TEISIN ilAJSIA APTIFAA-MJVjH.ųVHIlCL LO. ‘ > i jgalit gauti g.-, .imsiu

PER
PAČTĄ’J

PASLAPTINES VYRŲ LYGOS

išgydyta nuo už- 
senaintos ligos
skausmingos mė
nesinės. baltųjų,
ir dieglių, vidu- 
ruose ir strėnosę ki
ti daktarai neisten- 

"ge išgydyt.
Agnieška DaŠkene

Nevv Rockford, N. įtakota.

Mylimas Dr. SPECIALISTAS.
Dėkingas esu už vaistus, ku

rie mane išgydo nuo abclno nusilye 
liejimo ir jaunystės gy senime klai
dų nors butų sarmata apreikšt \ i- 
są buvusį nelaimingumą, bet ve- 
lydamas uėl brolių slapi i ilguose a: 
likimuose apiur.-t tykrą išgydima 

i kad kreiptųsi prie jus ir kad viso‘- 
|kiem be pašaukimo daktarams 
pinigų be naudos nemetytų. Da
bar aš esu sveikas ir drūtas ant 
visų dalių kūno - jus vardą visiem 
garsinsiu laikydamas pagodonę.

S. A. Kardulis
719 O'Fallon st. St. Louis. M<>.

251 < y pres avė.

ligai sirgtus inkstu 
v iduriu liga, skaudė 
j i ino kojose, ranko
se ir sąnariuose plau 
učiu nesveikumu- 
kosėjimu su skrep- 
liavimu.
lšgy.liias dėkingas 
ir prisiuntė paveik
slu.
Nikelis

Johnstovvn Pa.

♦Šitoje knygoje tialpa daugelis paveikslų ir tapati 
yra tiesiu mokslo šaltiniu senų ir jaunų vyrų, kūne 
kenčia lytiškus nusilpnejimuš. palady imą v y ryšku
mo, nerviškas lygas, kraujo uznuodijiuią, ■*- - - -

" skilvio, inkstų, kepenių

i r pūslės lygas. Šita knyga jums išaiškins, kaip uuo 
jų galima išsigydyti nauiieje greitai ir pasekmingai. 

Rašome pacientams jtt pačiu kalboje. Rašyk mums

to°^rn — g®-
RODĄ

U • S. A«

Gyduolė* visada tampa pritaikytos kiekvienam sergančiam s,leeiališkai — atėjus asaldškai ar laišku atsišau
kus. Gyduolės išsiunčiamos. i>o visą Amerika ir kitas dalis pasaulės, slaptybė užlaikoma. Rašant adrisuot:

The Collins New York Medical Institute
140. TVEST 34 STR. (^1 NEW YORK N. Y(arti Broadway)

1

Dėlei atsilankančiu arabiškai Ofisas aukuras kasdien nuo 10 iš ryto iki 5 po piet; šventadieniais nuo 10 iki 1 vai 
Dr. K. MIELKE, ruplntojaais įrdinisls institute.

M A CANNON-

PAS

vvna.viiniovka. mali<■ «.
Turime puikiausių

M

Mes užlaikom geriausius gėrimus kai|>o tai: arielka.
: ovką kiummel alų ir kitokiusnaminius ir imigruotus.
' igarų iš Turkijos. Gtrn.us pristatim ant vesti vų. kiiVtyi.ty ir sint č:: 1 

Nepamirškit mūs adriso:

43-45 Endieott 25-27 Cross street. Boti, Mass.

iš Turkijos. Girnos 
I aplinkinius miestus.

M. A. CANNON
> M■■■■■■■■■■■■

Szalin skausmai ir ligos!
Gydau* greičiausiu ir pigiausiu Hudu visokias ir užsisenėjusias ligas, 
kaip va reumatizmą, visokias vaiku ligas ir moterų lytiškas ligas. 
Susirgęs kreipkitės tik pas: <-

l)r. Jau ( liiiiielnick.
1780 Hasliington St. Boston. Mass.

Dr. S. Audrzejewski
Vienatinis lenkiškas Dentista

< >fiso valandos:
Nno 9 iki 12 ir nuo 2 iki S po piet.

43j Sliawn>nt avė.
Boston, Mass

SzilhoitBS uz plįiausB pifM
perjtiarias tik

i

$24.00

: LIETUVISZKAS : KOTELIS
7 tVasliignton ,St XE\V YORK

VIENATINIS
W. KAŽI KO,
giijvažiuojaie į Lietu va :>i la
^Lietuvos £J.\ merika lai pas 
mane galite gaut laivakortes 
pigiau kaip kitur teipgi atlieku 
visokius bankinius reikalus. 
Užlaikau puikų hotelį kureme 
galite gaut valgių ir gėrynių ir 
nakvyne. Kurie norite važiuot• 4-
į Lietuvą be pinigų, aš prista- 
au ant szipų už durbinlnkus.
Aš iš savo offiso išsiunčiu darbininkus į visokius darbus. Rodą duodu visokiuose 
reikaluose jtždyką. Tėmykit gerai mano adresą ir jeigu noretų*koks apgavikas nu 
vest kur kitur tafneik iki nepamatysi manęs. * Su godone

'VINCAS KAŽI KAS

G E R I A l SI A S

APGARSINIMAS.
Perskaitęs atmink!

Laikau sau už garbę pranešti Jum 
Broliai ir Sesers Lietuviai ir Lietuvaitės, 
kad parduodu laivakortes į Lietuvą ir iš 
Lietuvos į Ameriką važiuojanti?m ant 
geriausių laivų už pigiausią prekę. Ma
no ofisas turi geriausias kelio linijas 

ofisas atidarytas nuo s vai. ryto iki 
11 valandai vakare.

Jurgis Bar tašius
25s H. Broadvvay So. Boston, Mass.

Mano dirbtuvė yra Įrengia puikiau 
šiai, naujausios mados Įrankiai. Atlie
ku dalba artistiškai. Padarau fotogra- o
fijas kuopuikiausiai, malevoju natūra 
liškom parvom, iš mažų padidinėju ir tt 
Esant reikalui einu Į namus fotografuo
ti. teipgi nedėldieniais fotografuoju.

Pasilieku gero velijančiu

George Stanaitis
453 Broadway So. Boston, Mass

E1' R (> P1 S K A S l) A K T A R A S

JOSEPH LEWANOOWSKI, 
Valandos. 11-1 A M.; 6-S P M 
41 y Boylston St. Boston/Mass 
jgM — <7.VVarrcn l'hambers* ~
” Telephone. l>a<k Bay 2350. 
Gyvenimas: ss.» Massacliusetts avė.

Cambridge, Mass.
Valandos; s 10 ryto.

Rusiška-Lenkiška-Lietii 
viška

Bronszteino
349 Harrison avė. 

Boston, Mass.
LR A VISI VYRAI!

Pirkit cigarus ir sigaretnsiiaujo 
išdirbinio

Partraukčm puikiausių ciga-ų. viso 
kio tabako, puikiausių pipkių. o 
kendžių kendžių! kokių dar nė ne 
buvo ecigaetu gilzu trRu-ko tabako.

S B. KLIEN
22S Bra«><lway, c<»r. C st

So. Boston, Mas-

ŽODYNĖLIS
greičiausia išmoksi angliška

KALBA.
Turėdamas kišeninį žodynėlį, sutaisytą 
pagal geriausį kalbamoks'linį būdą, be ki
to pagelbos išmoksi kalbėti, skaityti ir 
rašyt. Kaina tik 60c. Galima gauti pas 

M. PAI.TANAVIČTA
15 Millbury St, NVorcester, Mass.

” Keleivio” agentai.
J. Petrikis.

1514 Ross avė. Scranton Pa
J. Ignotas.

13 luamond Sq. S. S. Pittsburg. Pa. 
John I.uis.

22 So. Green str Baitimore. Md.
P. t iras.

155 Elm str.. Lawrence. Mass
M. Paznokiutė

3061 E. Aimond st ESt Philadelphia. Pa.
M. Senkus

Box lo9 Lmiston, Me.
J. t < ponis 21 Pleasont Str 
Jono- !. Gerdauska 

tafael St. Nevv Brilain. Conn.
Povilus Simonai iėius.

Liiuleu st. \Vesi Lynu, Mass.
N. S. Smolster

<>. Uos 133 Gilln-runi, Pa.
.1. Raulinaitis 

So. Boston, Mass.
J' Mikalauckas 

So. Ros:<ųr; Mass, 
M. Petrauskas

322 < aledoliia Si K-nosba, tVis
VVATEKI’.URY < < >NN.

71. Žemaitis
K, Aaevičia, 
ŽcBau umekas

Reikalaudami sifkorčin kreipkitės į

A. ZVINCILA,
28 Broadvvay Boston

54

70

P. -

I

TEMYKITE!
Puikiausia moterišku skrybė

lių sąkrova.
Pranešu visom savo serorim Lieuvėm ir 
Lietuvaitėm kad Į*ert raukiau naujausios 
rna.|..s »e>i*-riškų vasarinių skryb-lių. 
Usirinkl i gali pagal savo norą. 
Teipgi Į*-riėd:iu papuošimus ir pertaisau 
senas kuopuikiausiai už prieinamiausią 
preke Todėl meldžio seserų kreiptiesi 
prie manę. Patarnavimas pirmos kliasos 

Su guodone
Miss. S Gaiewsky

255 Broadvvay So Boston Mass

ta vorų

' 24 Bank Str 
:: < 'baries st. 

'i-' ■' Barter S,
i

Surašą puikių Ainerikoni>ki£annonikų bei visokiu 
aplaikitš kožtias tas, kas prisius .-avo adresą ir 5 c. pačto 

markėmis. Adresuokit teip ;

B. Lyda & co., 443 E V-tli st, Acw Veik, A 1

Lietuviszkas D-ras M. Ziselman.
7 Parrnenter St-
Boston, Mase. 

Visokias ligas gy 
uau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie
sink pas mane 1 Į 
t repais į viršų tik I 
neikit į aptiekę: Į 
mano durys bal- h 
tos arba telefoną V 
duok o aš atesiu. * 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 irti ik’ 
S vakare. Telephone 196“—3 Richmond

Geriansis So. Bostone
Lietuviškas Siuvėjas.

222 W. BROADHAY
Puikiausią kriaučių dirbtuvę. Turim 
visokių audimų ir suknios. Dirbam*- 
puikiausius siūtus ir overkotus. Užeik 
pažiūrėt mūs naujos dirbtuves, o jeigu 
nori turėt gražią drapaną. m.-s salime ją 
tau tuoj |4tdaryt.

Z BUDE ELKIS


