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5 Konstantinopolis, Tur
kija.—Italijos valdžia atšau
kė demonstraciją ant turkiš
kų vandenų, nes Portą davė

* Londonas, Balandžio 
d.—Savininkai visų laivi-

lvgias teisės Italijai su kito
mis viešpatystėmis kaslink 
užvedimo pačto Įstaigų ant 
turkiškos žemės.

žinios iš visu:.

• Wergeunes, III.—Gai
sros, kuris kilo iš aptiekus 
„Bross and Son’\ sunaikino 
beveik visą svarbesnią dali 
miesto.
žiausiai $ 10,000. Sudegė ban
ką ir pačtas.

|| Boston, Mass. — Skai
tlius liekanų pražuvusių žmo
nių laike Chelsea katastrofos 
iškasamų iŠ griuvėsių, jau kinių siūlų 
siekia 15.

■ Londonas. — Rusija užsa
kė čia vienoj iš vietinių fir
mų 5 šarvuočius, bus dar di
desni. negu milžiniškas Ang
lijos „Dreadnouglit”.

Nelaimė teatre.
Londonas — Teatre „Pul

pite” perlūžo galerijos barije- 
ra. Tnla moteriškė nulėkė 
žemyn ant dviejų moterų ir 
visos tr s sunkiai liko sužei
stos. Teatre kilo didelis iš- 
sigatidimas. Visi pradėjo bėg
ti. Sumišime dar daugiau 
nukentėjo.

• Fa 11 River. Mass.—Kas- 
žin kokie piktadariai norėjo 
suardyt tiltą ant upės Toun- 
ton. Ekspliozija dinamito su 
gadino tiltą ant $ 15,000.

KELEIVIS
GERIAUSIAS VI SUOME* 

NIŠĮLAS LAIKRAŠTIS.

Tai pi na jrraž ia u sius ap rašy - 
mus, moksliškus straip
snius, juokingas apysakas, 
tinkamas kiekvienam žmo
gui, kuodaugiausiai žinių,
juokų ir t. t. .Keleivis' išei
na kas ketverges, kaina 
metams $1.50. Adresuoki! 
teip:

r-presents ov?r 5O.OOO Lith 
uanians in New England 
Statės. Best advertising tr.e- 
dium. Execu»es all kinds 
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Dabar durna pradėjo 
svarstvti beveik svarbiausi ir 

. topiausi klausimą už visą 
laiką savo darbavimosi. Yra 
tai klausimas apie Amaro 
gelžkelio tirsimą. .Jis jau se
niai užmanytas juodųjų gai
valu. Žinoma, negalima saky
ti. kad tai blogas užmanymas: 
Rusijoj, o ypač S byrr. stoka 
komunikacijos neleidžia išsi
vystyti nė pramonėj, nė pir- 
klybai ir neišmatuoti plotai 
žemės stovi be jokios naudos, 
nes niekas nenori ir negali 
gyventi ant ūkės atskirtas 
dešimtims ir šimtais mylių 
nuo žmonių, nuo miestų. Bet 
šiądien, kada namieje badas, 
būtų beprotišku darbu išpilti 
bent 400.000,000 rubliu i Si- 
byro tyrus. Mikės valdžia iš
pilė milžiniškas sumas žmo
nėms išluptų pinigų Tolimuo
se Rytuose laike Japo
nų karės; 90 millijonų kasta 
vo Port Arturas; 90 milijonu 
pagerinimas Vladivostoko lai
vyno: 40 milijonu išstatymas 
miesto Dalnij: 350 milijonų 
mandžurijos gelžkelis, o nau
dos iš to jokios nėra. Išvyio 
iš Port Artūro, išvyjo iš Ko- 
reas, išvys ir iš Amūro, ir iš
mesti pinigai aut tiesimogelž
kelio atneš naudą ar Japo
nams ar kitiems Azijos gyven
tojams liet anaiptol ne Rusi
jos žmonėms. Tečiaus nėr 
abejonės, kad tą sumanymą 
durna priims, tiesa, kairieji 
ir kadetai griežtai protestuoja 
prieš naujų milijonų išmeti
mą. liet dešinieji visi sutinka 
irdžiaugiasi tokiu sumanymu, 
kuris anot jų, juodašimčių, 
parodys, kad Rusija nebemie
ga, kad ji darbuojasi, rūpina
si Tolimais Rytais. Čia jau ir 
Japonija gal išsigąstų ir ne- 
grumuotų nuolat, kaip da
bar kad daro: Cliiuai teipgi 
ginkluojasi, todėl ir męs, sa
ko ponai juodašimčiai, nega
lime miegoti. Žinomas daly
kas bile tik pasitaiko proga, 
ūmai atsiranda ir priekabos. 
Reikia pabriežti. kad tiesi 
mas naujo gelžkelio—tai ska
nus kąsnis Rusijos valdinin
kams, prie tos progos nevie
ną milijoną galėtų įiavogti 
valstybos pinigų, todėl jie ir 
gyna šitą sumanymą. Tarp 
dešiniųjų ir kairiųjų eina 
smarki kova, tik neturint ste- 
nografo (teip vadinasi maši
na surašimui kalbos.) sunku 
žinoti visų atstovų kalbas, nes 
valdžia niekad nepaduoda tei
singai, viską iškreipia meluo
ja.

Atstovai kalba, ginčijas, 
o žmonės vargsta. Tamsi spė
ka reakcijos persekioja kiek
vieną darbininku žingsnį. 
Geležinė kumštiscaro valdžios 
stengiasi išspaust paskutini 
laisvės kvapą iš žmonių kru
tinės ir padaryti juos ištiki
mais tarnais, kurie su nusi
žeminimu laižytu kojas savo 
tyronų ir su džiauksmu gar
bintų jų kruvinus darbus.

* Pereitą sąvaitę atėjo iš

JeLzavetopolio žinia, apie ne
laimę Mikės kazokų. Persijos 
parubežiuje gyvena kalnuose 
tauta vadinama Kurdais, ku
ri d .ilgiausiai užsiėma plėši
ku darbais ir nekarta įsiver
žė aut Rusijos teritorijos ir 
apiplėšė žmonės. Kapitonas 
norėdamas užsipelnyt sau did
vyrio vardą, nulėmė nieko 
nesi klausdamas pamokyt raz- 
Miuikų gaują. bet čia nedar
bininku beginklė minia, ku
rą Rusijos karvedžiai visada 
teip pasekmingai sumuša, čia 
pirmiausiai krito pats karžy- 
gis kapitouas ir visas jo sky
rius tapo galutinai sumuštas, 
o kurie išliko dar gyvi, turėjo 
bėgti, o tas labai nužemina 
Rusijos kareivišką vardą. 
Dalinėjęs apie tai Mikė labai 
nusiminė ir prisakė kuogrei- 

1 čiausiai siųsti kariumenę at
keršyti Kurdams ir parodyti 
svietui, kad Rusija da galin
ga ir lengvai gali nubausti sa
vo priešą.

* Peterburgas.—Galuga- 
le jau ir konservatsviška Ru
sijos valdžia .neiškentė neuz- 
protestavus prieš pagarsėjusi 
.,stebukladari” .Joną iš Kron- 
štadto. ir patrankė i teisiną 
jo sektą. Kaip žinoma, šitas 
niekšas turėjo dideli vardą 
ne tik tamsių žmonelių tarpe, 
bet ir pats Mikė jį laike už 
„šventą” vyrą. Iš visų galų 
Rusijos plaukė aukos: ar ne
laimė būdavo žmonėms, ar ly
ga,ar šeip koks nepasisekimas 
reikėjo tik rubli,. Kronštadto 
Joanui” nusiųst, ir tas pagel
bėdavo, o jei ligonis numir
davo. tai tik dėlto, kad teip 
nuo „dievo“ leista, ir „Šven
tas Joanas” vistiek pasilikda
vo stebukladariu. Bet šiuose 
laikuose priviso daugybė re- 
voliučijonierių. soeijalistų ir 
šeip visokių bedievių, kurie 
netik netiki i stebuklus patįs, 
bet pradėjo net žmonėms 
skelbti, kad Joanas stebuk
lingas yra apgavikas, vilioja 
iš žmonių pinigus ir paleistu- 
viauja: pradėjo aiškinti tam
siems žmonelėms , kad jokių 
stebuklų niekad negali būti, 
kad į tokias kvailystės gali 
tik vaidai tikėti—žodžiu sa
kant nurodė visas apgavystės. 
Joanas matydamas, kad arti
nasi galas jo garbėj ir melą, 
gystė išeina eikštėn, sutvėrė 
sektą iš visokių! netikėliui ir 
latrų, kuriuos apkrikštė vai
dais: šv. dvasios, panelės šv., 
Mikolo Arkaniuolo, Marijos 
Magdal ienos ir t. t Dabar iš
siaiškino, kad visi tie šventu - 
jie užsiėma bjauriausiomis pa
leistuvystėmis, apgavystėmis 
ir net užpuolimais ir plėši 
mais.

• Peterburgas.—Gegužio 
3 dieną atsibus Carskame Se
te sužiedotuvės didžiosios ku
li i gai kščiutės, Marijos Pav
lovuos su didžioji! kunigaik
ščiu Vilium, antroju sūnumi 
švediškojo karaliaus. Gu
stavo.

• Varšuva. — Iš į rieža- 
sties užmušimo vieno iš varo 
bernu, policija iškratė beveik 
visas fabrikas. Vienoj vietoj 
atrasta didelis sądelis giuklu 
amunicijos ir meliuitinių 
bombų. Suareštuota 300 dar
bininku.

• Mintauja.— Balandžio 
5 dieną, apie 12 vai. nakties, 
nežinomi žmonės Įlindo per 
langą teismo rūman su mie- 
riu išvogti iš teisėjo kameros 
pinigų dėžutę, kuri buvo pri
kalta prie grindų. Atplėšę 
vagis rado joje tiktai 49 kap. 
ir su tuomi pabėgo.

a Tiflisas, Balandžio 2> 
dieną.—Šiądien atėjo telegra
mas. kad ginkluotas bandas 
Kurdų užplaukė ant armėnų 
provincijų ir plėšia kas tik 
papuola, naikindamas kai
mus ir miestelius ugnia. Po
licija ir kariumeuė, kuriuos 
tenai tuom tarpu nedaug bu
vo. tapo apgalėta. Visur lw - 
tvarkė ir skerdynės. Žmones 
palieka savo turtus, bustyinės 
ir bėga ješkodami išsigelbėji
mo.

Pereitą savaitę buris ka
zokų tajx) sumuštas, bet ne
užilgo gavo pastiprinimą ir 

1 iJvyjo Kurdus į kalnus. 
Įnyrtę kurdai susivienyję su 
kitoms razbaininkų bando
mis, užpuolė ant kazokų iš 
naujo ir paėmė juos i nelai
svę.

Mexica. vidurinė Ameri
ka. — Apie ša ud y nes mieste 
Guatemala, laike kurių sužei
sta gen. E. Calver. atėjusi ži
nia skamba šeip: Išrinkta 
skyrius kadetų vietinio poli- 
techniškojo instituto ir pa
vesta jam pildyti garliės ap
saugos pereigas, tautiškam 
rūme laike priėmimo Ameri
kos pasiuntinio Heinke. Ka
di prezidentas Calver Įėjo sa
lėm kadetai pradėjo i ji šau
dyti. Prezidentas ir keli jo 
draugai, kurie sykiu su jo 
ėjo. tapo sunkiai sužeisti. 
Aštuoni kadetai tuojau su
šaudyti.

■ Viena, Austrija.—Grafui 
Lašlo Szeclienyi ir jo pačiai, 
buvusiai Gladys Vanderbilt. 
amerikonėi, pasitaikė nesma
gus atsitikimas: besi važinė
jant ant upes Laborcza, val
tis apvirto ir abu jauniejie 
Įlėkė Į šaltą vandeni, bet ačiū 

mokėjimui plaukti, abudu iš
sigelbėjo.

25
nių fabrikų savo taryboj nu
sprendė uždaryti ant neapru- 
bežiuoto laiko visas dirbtuvės 
ir tūkstančiai darbininku pa
liko išmesta aut gatvių.

Darbininkai buvo parei
kalavę geresniu darbo sąlygų 
ir norėjo su kapitalistais pa
daryti šiokius-tokius nutar- 
mus, bet Įionai kapitalistai 
atsisakė nuo tarybų su darbi
ninkais ir pareikalavo, kad 
grįžtų prie darbo ant senų iš
lygų, kadangi darbininkai 
nesutiko, turčiai apskelbė, 
kad dirbtuvės uždaro ant ne- 
aprubežiuoto laiko.

r Peterburgas. — Buvu-: 
sis komendantas rusiškos ar
mijos Mandžiurijoj, gen Li- 
nevičius, Balandžio 23 dieną 
mirė nuo užsidegimo plaučių. 
Liuevičius paėjo iš lietuvi- 
škai-len kiškos giminės, tik 
priėmęs stačiatikių tikybą. 
Jis turėjo ls vaiku, iš kurių 
keturi vaikėzai mokinosi Kro
vos lenkų universitete ir skai
to savę lenkais.

• Simla, Indija.— Išsių
stas skyrius karimnenės po 
vadovystė gen. \Villkockso 
numalšinimui sukilėlių, turė
jo smarkų susirėmimą. Po il
go ir smarkaus mūšio, tenbu- 
viai likosi apgalėti ir išvaryti 
iš savo muštvietės. Anglai 

pametė susirėmime 00 vyrų, 

tame skaitliuje keletą oficie- 

rių, sukilėlių-gi nuostoliai ne

žinomi.

Paryžius, Bal. 25 d. — Va
kar čia nusišovė G rami llote- 
lyj Londono bankieris Frede- 
rico Perruggia, Rotšyldo švo- 
gėris. Priežastis — dideli 
nuostoliai iš priežasties puo
limo Milkų garsaus La Ro- 
cliette.

Baisi katastrofa ant gelž
kelio.

Melbourne, Australija. — 
Pereita sąvaitę netoli Bay- 
brook Junction, susimušė du 
pilni žmonių trukiai. Keletas 
vagonų visiškai susidaužė, 41 
ypata likosi ant vietos už
mušta, o 60 visaip sužeista, 
iš kurių dar daug numirs.

Paryžius. — Raudas užgyrė 
statymą 15 naujų povandeni
nių laivų, su greitumu 16 jū
reiviškų mylių ant adynos ir 
su labai didele šviesa, kas už
tikrins persvarą povandeni- 
nėj jūrininkystėj. Prancūzi
ja vis prišakyj, mat. kaipo 
bedievių šalis, poteriu nekal
ba, daugiau laiko turi galvot.

Žydai ragauja komuniją.
• Rymas. Visi Rvmo ka- 

tolikai neriasi iš kailio, iš 
priežasties tokio paniekinimo 
šv. sakramento per 3 y patas, 
žydiškos gimines, paties po
piežiaus koplyčioj.

Tūlas profesorius Feilbo- 
Įgen su savo pačia ir marčia 

iš Vienos, gavo leidimą daly
vauti ant velykinių mišių, ku
rias laikė pats Piusas X savo 
privatinėj koplyčioj. Iš viso 
buvo 200 žmonių ir visi ėjo 
prie komunijos, kurią dalvjo 
pats popiežius. Feilbogen su sa 
vopačia, kaipo žydai ir niekad 
tų daiktu neragavę, užsima
nė dasižinoti jos skoni. Priėmę 
komuniją'matyt nepatiko žy
dams, nes viena moteriškė 
tuojau išspjovė aut žemės, o 
kiti išėmę iš burnos žiurėjo 
iš ko ji padaryta. Pamačius 
toki kriminolą popiežiaus po 
licija, kuri nuolat saugoja jo 
ypatą. suareštavo tas bjaury
bės ir nuvedė i Vatikano bif- 
rą ..Maiordomo". Zyiiai, žino
ma, nusigando ir teisinosi, 
kad tą padarė |>er apsirikimą 
ir nežinojo, kad komunija bu
vo švęsta. Pečiaus visiems ge
rai suprantama, jog tai nėra 
apsirikimas, liet iš kalno ap- 
mislitas plianas išjuokti šv. 
sakramentą ir parodyti svie
tui. kad katalikų garbinamas 
„dievo kūnas’’ nėr ant tiek 

.stebuklingas, kaip jie tiki.

Popiežius buvo teip suju
dintas tuo atsitikimu, kad 
graudžiai apsiverkė. Norėjo 
tą tragediją paslėpti prieš 

i svieto akis, bet kur tau! Tuo
jau. kaip žaibas žinia paskly
do po visą Rymą ir net Ame- 
ką pasiekė.

Tai, kas pasaulyj dedasi! 
Tie patįs, rodos, žmonės, o ką 
vieni garbina, ant to kiti 
spjaudo. Tur būt jau pabai
ga svieto nebetoli.

• Rymas, Italija.—Prof. 
Feilbogen, kuris ant Velykų 
popiežiaus koplyčioj papildė 
šventvagystę, aut rytojaus su 
savo šeimyna pabėgo iš Ry
mo.

• Budapeštas, Ungarija. 
—Socijalistai buvo paskyrę 
antra dieną Velykų sušaukiti 
kongresą. Slidžia jiems už
draudė, motyvuodamas savo 
uždraudimą tuomi, kad susi
važiavimas ant Velykų gali 
užgauti katalikus, apart to 
susivažiavimas žadėjo svarsty
ti persikeitimą draugijos su
rėdymo. o valdžiai tas mat 
nepatinka daugiau, negu už- 
gavimas religiškų jausmų.

Socijalistai Įnešė skundą 
i perliamentą.

* Ayer. Mass.. 27 Balan
džio.—Nežinomi Įsiveržė nak
ties laike paČtos kontoran, ku
ri randas miesto valdybos rū
me ir ten pat policijos stotis, 
išvogė štempais ir pinigais 
ant š 800, ir paliego automo
bilyje.

Suardymui kasos, plėši
kai pasinaudoijo nitroglvce- 
rinu. Ekspliozija išnešė pač
to langus ir sunaikino visus 
rakandus.

Bulgarų suokalbis.
Saloniki, Turkijoj. — Su

sekta čia bulgarišku revolin- 
cijonierių suokalbis, sulyg 
kurio turėjo būti nužudyti 
Austrijos ir Anglijos konsu- 
liai. apart to dar padarytas 
plianas išmetimo Įpadangę 
turkiško gubernatoriaus rū
mo.

Nauja satyra.
Rusijos laikrašžiai praneša 

kad Odesos general guberna
torius išleido įsakimą uždrau
džianti mušti arklius, už per
žengimą to Įsakymo, prasi- 
kaltusiejie bus baudžiami pi- 
nigiškai arba kalėjimu. Tuo
jau po išleidimo to Įsukime 
pasipylė pas gubernatorių 
prašymai, kad juos priskai- 
tytu prie arklių, nes tokiu 
budu apsisaugotu nuo kazo
kų nagaiku.

Paryžius, Bal. 27 dieną. — 
Laikraštis ..Echo de Paris’ 
gavo iš Tangierio pranešimą, 
kad pasklydęs gandas apie 
užmušimą garsaus plėšiku 
vado Kaišui i. neteisingas.

Teisybė, sako telegramas, 
kad priešingos bandas norėjo 
jį nužndyti ir šaudė, bet ne
pataikė.

Demonstracija prieš kariu 
menę.

• Sofija, Bulgarija. —Tū
las redaktorius soeijalistų 
laikraščio skaudžiai užgavo 
savo straipsnyje kareivišką 
garbę, ignoruodamas ir smar
kiai nupeikdamas visus rau
dinus kareivių darbus. Užtai 
du oficierpaleikiai jį sumušė. 
Žinia apie žvėriškus pasielgi
mus tų žmogžudžių tuoj pa
sklydo po visą miestą ir vaka
re prasidėjo didelė demonstra
cija prieš armiją. Policija 
nieko negalėjo padaryti, pa
šaukta kavaleriją, kuri išskyr- 
stė demonstrant ns.

< liester. Pa. Ant visų linijų 
..( hester Traction (o.”, ku
rios visi darbininkai strai- 
kuoja. elektrikiniai karai va
žinėja aptarnaujami straiklau- 
žiais, tečiaus niekas iš žmonių, 
tais karais nevažinėja.

Dabar straiklaužių jau 
niekas neužkabinėja, bet 
straikieriai ^sumanė kitokį 
būdą kovojimui su kompani
ja. Užvedė omnibusų komu
nikaciją ir tokiu budu vežio
ja pasažierius. Publika uždau
žia straikieriams ir remia 
juos.

Kompanija matydama, kad 
jos pasielgimą visi peikia, 
jau kalbina darbininkus su
grįžti prie darbo, bet darbi
ninkai sako negrįž, pakol ne
bus išpildyti jų reikalavi
mai.

• Manila, Filipinai.—Du 
pulkai pekstininkų. po vado
vystė majoro Finlev. apgulo 
salą Basilan, kur randasi re 
vohucijonieriai ir konfiskuo
ja ginklus. Susinėsimas Į>er} 
telegrafą pertrauktas.

• Springfield, III. Bal 24 
dieną. — Atsibuvo čia vakti- 
jinis demokratų susivažiavi
mas. kuriame pavesta dele
gatams tautiškosios konven
cijos remti visomis spėkomis 
kanditatūrų Bryan’o ant Suv- 
Valstijų prezidento.

Baisi viesulą.
New Orleans, La , Bal. 

27 <1.—Atėjo žinios apie bai
sia viesulą, kuri pridirbo 
daug blėdės 4-se valstijose. 
350 žmonių pražuvo, 1200 su
žeista, tūkstančiai pasiliko 
be pastogės, 2500 zimesnių 
triobų liko nušluota nuo že
mės paviršiaus.

• Buckingham, Ont.— 
Šiądien praneša, kad sodyba 
North Dame de Solette, sto
vinti ant kranto upės Lievre. 
likosi beveik galutinaai už
berta nuslinkusia nuo kalno 
žemė. Virš 30 žmonių tapo gy
vais palaiduota.

Sodylia Notre Dame de 
Salette randasi tarp upes ir 
didelio kalno, ant kurio buvo 
daugybė sniego, kuris šiuo- 
mis dienomis pradėjo tirpti 
ir tas buvo priežastimi nelai
mės. Farmelė yra toli nuo 
gelžkelio ir miestų, neturi jo
kių susinėsimų, artesnių ži
nių trūksta. Žmogus, kuris 
pribuvo į Buckinghamą sakė, 
kad 6 valandoj iš rvto nu-

i *
griuvo kalno viršūnė ir užbė
rė pirmutinį namą, prigulintį 

iCamilijai Lepointei, kuriame 
gyveno šeimyna iš 12 ypatų 
ir visos pražuvo. Toliaus nu
griuvo dar daugiau žemės 
ir apie 20 namu pakavojo po 
savim.

5 St. Luis, Mo„ Bal. 24 
d.—Čia susimušė du elektri
kiniai karai ir penki žmonės 
likosi sunkiai sužeisti.

i
Monessen, Pa.—Vienam 

iš vietinių dienraščių tilpo 
apgarsinimas, kuriame pasa
kyta: „Kas mums prisius
štampą už du centų, tam męs 
nusiųsime 10 jardų geriausio 
šilko”. Kiekvienas žmogus 
perskaitęs siuntė laišką su 
štempn tai firmai, o nekurtos 
merginos išsiuntė net po ke- 
lioliką tokių laiškų. Pasirodė, 
kad buvo gudri apgavystė, 
nes visi gavo po 10 jardų šil-
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visur valdiškuose įrednėsebu- dėdės-Salči», o pradžią saulu- 
tų tokios kalbos, kaip kalba 
vietini žmomės. Jie reikalau 
ja, kad mokyklose vaikai vi
sur butu mokynami prigimtoj 
kalboj, kad visoms paverg
toms tautoms butu leidžiama 
valdininkus rinkti iš savo tar
po—tautiečius, ir rėdyti kra-' tikslui 
štą teip, kaip vietinėm žmo
nėms tinka. Soeijalistai ir 
spaudą Lietuvai iškovojo 
sugrąžino šviesą musu tautai, 
o tu sakai, kad jie neapken
čia tautiečiu. Pažiūrėk, kiek 
socijalistu ant Sibyro zuva. 
kiek Rusijos kalėjimuose pū
do savo jaunas dienas nema
tydami saulės šviesos, kiek jų 
caro budeliai iškorę, kiek iš 
šaudė, kaip juos kankina! Tu. 
tėve, iš baimės numirtum tik 
tuos įrankius pamatęs, ku
riais socijalistams kaulus lau
žo ir kūną drasko. O ar tu ži
nai už ką juos tenai teip kan
kina! l'ž tai, kad jie pavar 
gusią savo tėvynę gina, kad 
savo tautai reikalauja laisvės' 
O tu drįsti sakyt, kad soeija
listai priešai tautos.

— Palauk, vaike! Man 
rodos, kad tai ne soeijalistai 
kovoja su valdžia, o tautiečiai.

— Juk susipratę tautie
čiai tai iryrasocijalistai. lik. 
žinoma, darbininkai, nes tur- 
tiugi taut ečiai niekad soeija- 
listais nebuvo ir neims.

— Bet kam jie sako, kad 
nėra lietuvio, nėra ruso, nėra 
lenko, nėra latvio, žydo. — vi
si lvgus! Tai reiškia, kad ne- 
ra tautystės—visi žydai....

— Tas nereiškia, tėve, 
kad nėra tautystės, bet tas 
reiškia, kad nėra skirtumo 
tarp> tautu: lietuvis, lenkas, 
latvys. žydas, rusas—visi 
gus.

— O tas man jau ir 
patinka, kam turi Imti 
lvgiĮs. Lenkai, rusai

— Na, kasetei p! Ar nesu- turi būti pianaikinti, 
simnšei kur. ..

— Daug netruko, Maike, 
ir prie muštinių, gerai, kad 
paspėjau pabėgti.

— Man dyvai, tėve, kad 
tau teip dažnai piasitaiko vi
sokios nelaimės: tai mušti 
gauni, tai tau praeina bėgti, 
tai tavę suareštuoja....... Ko
dėl man tas niekad nepasitai
ko?

— Tu, Maike, turi labai 
švelna ležiuvi. tai ir išsisuki*
visur, o antra tu nekalbi teip 
daug, kaip aš, be reikalo....

— Tai kodėl gi tu neban
dai suvaldyt savę!

— Matai, vaikė, aš noriu 
pagarsėt, kad visa mųsų tau
ta žinotų Jurgį-Spurgį. (> pa
garsėt galima vien tik daug 
kalbėdamas. Žiūrėk va: Ta- 
reila kaip? apgarsino savę va
žiuodamas p>er Ameriką su 
prakalbomis. Dabar jį turbut 
ir ant prezidento Lietuvių Su- 
sivienyjimas išrinks. Tik man 
baisu, kad soeijalistai piavi- 
dėdami garbės, nepiradėtųma
nę baikotuot.

— Tėve. Kas vertas gar
bės, tą žmonės patįs garbina, 
nereikia nė garsinties, nė ješ- 
kot jos. Kas ješkodamas gar
bės pats savę aukštai stato, 
tas visada pialieka nužemintas. 
Garsus vyrai pagarsėjo ne sa
vę garsindami, ne rėkaudami, 
bet dideliais darbais ant mok
slo dirvos.

— Aš su tavim nesutin
ku, vaike. Žmonės, o ypač 
soeijalistai. kurių šiądien vi
sur pilna, negarbina garsiųjų 
vyrų, atpenč. jie boikotuoja 
ir šmeižia juos, kaip) galėdami. 
Ir to tai aš tavę norėjau klau
sti, kodėl jus, s< k* i jai i štai, pa
vydite žmonėms garbės? ypa
tingai neapkenčetė tautiečių!

— Ar tu sapnuoji, tėve, 
ar jau iš proto eini! Kur tu 
matei, kad soeijalistai neap>- 
kęstų tautiečiu! Socijalisitai 
reikalauja laisvės visoms tau
toms, o ne [>anaikinimo tautų. 
Soeijalistai reikalauja, kad;
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— Helio, vaike! Net 
akis prašvito, kad tavę suti
kau.... Turiu labai svarbu 
klausimą ir tikiuos, kad tu 
man išaiškinsi ji.

iy-

ne
visi 

sai ir žydai 
tegul 

gyvuoja tik lietuviai.
— Matai, tėve, prieš to

kius tautiečius, kaip tu. būti
nai reikia kovot, nes tu prie
šingas laisvei.—Tu nori 
tautas išnaikint, 
vieni lietuviai gyvuoja. Soci- 
jalistai sako, kad visostautos 
turi gyvuoti, nė vienos nega
lima varžyti. Rusai sccijali- 
stai reikalauja laisvės ne tik 
sau, bet ir mus tėvvnei. ir 
lenkijai. ir žydams, ir visoms 
tautoms: todėl soeijalistai vi 
si eina išvieno ir kovoja ly
giai už visų tautų darbininku 
laisvę su tais tautiečiais, ku
rie spaudžia ir persekioja ki
tas tautas.

— Prieš savo tautiečius, 
vaike, vistiek negalima kovot

— Žinoma, kad be reika
lo niekas ir nekovoja.

— Aš, vaike, nežinau, 
koks gali būti reikalas kovo
ti prieš savo tautos žmogų.

— Na, gerai tėve. () koks 
reikalas rusu revoliucijonie- 
rių kovot prieš sa\<> tautieti 
carą?

— O... Dabar jau 
man užkirtai kelią.... 
lauk, vaike, aš pagalvi siu.

kitas

7 vai. vakare, koncertas pirą- 
sidė< i :30.tės valdinio (death of old Jack 

Erost, and the beginning of 
the rėign of old S>1). Angli
joj išrinkdavo žmones mies
tuose. teip vadinamas Gegu
žio Karalienes valdymui Unk
smių iškilmių: Voketijoj tam 

išrinkdavo sąmojin-
giausi vaikiną—gegužinį ku- 
gaikštį (der Mai Princ) teip 
buvo ir Amerikoj.

Bt4 šios gadynes Gegužio 
šventes prasme griežtai ski
riasi nuo tų laiku. Tuomet 
švęsdavo netik darbininkai, 
bet visi, neišskiriant nė did
žiausių turčių ir dvasiškijos. 
Šiądien gi švenčia vien tik 
darbo žmonės, 'l ik 17 metų 
atgal, kaip Gegužio pirma su 
didelė iškilmė apvaikščiojo 
vien tik darbininkai. kaųx> 
tarptautišką darbininkų šven
te. Turčiai gina darbininkus 
nuo susipratimo. Gegužes 
švente jiems parodo, kad męs v 
suprantame savo padėjimą, pa
žįstame savo išnaudotojus ir 
kaipo prot<*stą prieš savo pri
spaudėjus ir jų beteisę—šven
čiame Pirmą Gegužio Dieną. 
Gal būt, kad nekokiems tas 
išrodo keistai, kad Gegužio 
Pirma. kaiįxi Darbininku 
Diena yra Amerikoj pripažin 
ta. lsss metuose ant darbi
ninku susivažiavimo, kuris 
atsibuvo St. l.ouis. Mo.. iš
nešta rezoliucija—įvesti Ge
gužes Šventę nuo ls'.iO metu. 
Toj dienoj turi sustot visos 

darlx> gy venimas, darbinin
kai šaukia viešus susirinki 
mus. n ilgia parodas ir demon
stracijas. Nuo to laiko buvo 
nutarta įvesti > valandų dar
ini dieną visuose Suvienytuo
se Y aisti jose.

I >x‘.i metuose aut tarp- 
tautiško darbininkų kongre
so, kuris atsibuvo Paryžiuje. 
Prancūzijoj, Prancūzų dele
gacija (pasiuntinystė) įnešė 
sumanymo projektą, kad pa 
skyiti dieną, kurioj viso pa
saulio darbininkai kasmet ga
lėtų sueiti į krūvas, laikyti 
susirinkimus, vienyties, ren-

o tegul tik gti demonstracijas ir 1.1. At
kreipta atydą. kad Amerikos 
darbininku konvencija St. 
Luois’e paskyrė tam tikslui 
1-mą dieną Gegužio. Tuomet 
kongresas pripažino (7egužio 
pirma už Tarptautišką Darbi
ninkų Švente.

ISl’O metuose 1-moGegu- 
žio buvo pirmą kartą apvaik
ščiojama, kaip Tarptautiškoji 
1 larbininkų šventė visuose di
desniuose Suvienytų Valstijų 
miestuose: tuom pačiu lai
ku tūkstančiai darbininkų 
marša vo demonstratyviškai
Londono, Berlino. Hamburgo 
ir kt. Europos gatvėmis. Nuo 
to laiko kasmetai 1-mo Gegu 
žio milijonai vargdienių pa 
lieka pašėlusiai baladuojan- 
čias mašinas, užrukusios 
riku dirbtuvės ir padavę 
nusietas rankas išeina 
gatvių.

Gegužinė Šventė — tai 
ženklas Internacijoualizmo. 
darbininku solidariškumo. 
kliasišką kovą ir neapykanta 
prispaudėjams.

Šįmet Bostono soči ja li- 
stai parengė apvaikščiojinią 
Gegužinės šventes l>e denion- 
seracijos ant Faneuil Hali. 
Gegužio 2 dieną, nes subatoj 
bus parankiau. Dalyvaus ls 
darbininku organizac ijų įvai
rių tautų, tarp kilu gavom 
užkvietimą ir męs. lietuviai, 
nuo Anglų Socijalistu Orga
nizacijos, todėl labai butu 
geistina, kad mus tautiečiai 
pasistengtų kuoskaitlingiail
siai susirinkti ir pasirodytu 
susipratusiais darbininkais. 
Čia jokio skirtumo tarpe tau
tų nebus: anglai, vokečiai, 
lietuviai, framuzai. švedai, 

italai, lenkai, žydai, latviai, 
visi iš vieno, visi draugai.

Salė bus atidaryta nuo

fab-
sau
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pir-

1-nio Gegužio Švente.
Pirma Gegužio diena bu- 

apvaikščiojama jau daug, 
daug metų atgal Anglijoj.
Dar Shakespcarc veikaluose 
randame aprašimus apie 
gūžio pirmą. Sulaukus 
mos Gegužio <! ienos sustodavo
fabrikus ir visoki užvedimai, 
ar tai miestuose, ar ant ūkių 
žmonės atitraukdavo rankas 
nuo sunkaus darbo ir išeida
vo ant gatvių sutikti pirmą 
vasaros dieną— atgijimą gam
tos. Nes tai yra laikas, kada 
po ilgo žiemos miego ir užša
limo viskas atgija, prabunda. 
Sutirpsta šalti ledai ir snie
gas; atšila žemė, prazidi lau
kai ir pievos; viskas linksmi
nas ir šipsosi. Reiškė tai pa- 
baigą viešpatavimo žiemos

l> istorijos dabartinio kri
zio.

Dabartinis krizis prasi
dėjo užsidarymu Knickerbo- 
kerio batikos. Buvo tai viena 
iš pažymiausiu bankų Ne\v 
Yorke. užsitikėjimą turėjo 
neblogesnį už kitas bankas, 
jei ne geresni. Gaspadoriavi- 
ino būdas teipgi nebuvo blo
gesnis. Ji neatlaikė, kada 
žmones pradėjo grūstis atsiim
ti pinigus. Neatlaikytų nė 
viena kita banka tokiose ap
linkybėse negavus pašelposiš 
šalies. Kiekviena banka. iš 
tos pusės imant, likimas yra 
labai netikras. Kiekviena ban
ka kiekvienoj valandoj gali 
griūti teip lygiai, kaip griu
vo Knickerbokeris, negavęs 
reikale pašelpos. Teip vadi
nama Tautiška Vaizbosbanka 
tarpininkavo K n ickerboke-
riui su išmokėjimo Panni- 
(’learing House. Vieną dieną 
ta banka. nedavus prieš tai 
jokios žinios atsisakė išmokė
ti Knickerbokerio čekius ant 
S s.ooO.oOo. Laikraščiai pa
garsino tą atsitikimą. Žmonės 
pasiskubino per viens kitą 
atsiimti savo Įmokėtus pini-' 
nigns ir viena iš didžiausių 
New Yorko bankų, galima 
sakyt šlovingiausia uždarė du
ris. Praskambėjo po laikraš
čius žinia. Visi bankai sučiu
po laikyti pinigus, ką turėjo, 
o atsiimti tuos ką buvo išlei
dę. kad ir jiems tas neatsitik
tų. nes žmonės laikraščių į- 
gasdinti apgulė ir kitas ban
kas. Bankai sutraukė pini
gus Pinigai pražuvo iš cirku- 
liarijos. Paskolos nuo bankų 
negalima gaut o visas biz
nis ant skolos paremtas. 
Dirbtuvių daugybė užsidarė, 
šimtai tūkstančiu darbininkų 
atsidūrė ant gatvių.

Didelė dalis baukų pini
gų buvo paskolinta ant pini
giniu popierų, reprezentuo
jančiu kapitalų Įvairių pra
monių. Daugybė tokių popie 
rų buvo pristatyta i banką « 
dėl paskolos. Pinigai pabrau-.

go. popiieros atpigo. Žmonės, kuopos imt drg. Dubicką, 
kurie buvo sudėję savo pini
gus i tas popieras, vadinamas 
Šerais pražudė viską ūmu lai
ku. Panika apėmė visus.

Tada tūzai nuo \Vall 
sreet, žiūrėdami kad panika 
nenueitų pertoli, pareikalavo 
valdžios, kad jiems pa vestų 
pinigus iš valstybes iždo. Tas 
nusisekė pusėtinai gerai. Pi
nigai buvo sudėti Į ^tautišką
sias” bankas. Panika atisto
jo. Žmonės perstojo ėmę pi
nigus iš bankų. Pinigus gi 
valdžios sudėtus bankai tuo- 
jaus paskolino kapitalistam, 
kurie skubino suprirkti pigiai 
ĮM>pieros, kurias buvo parda 
vę žmonėms už aukštą preke 
su tikslu toliaus parduoti jas 
vėla brangiai.

Klausimas yra. ar tas 
krizis užėjo netyčia, teip kaip 
užeina ledai ir sniegas, ar jis 
yra keno tyčia parengtas. 
Sunku spręsti. Daugelis sako, 
jog pamate krizio yra over- 
produkcija. Tas išdalies ga
li būt teisybė, bet išrodo jog 
overprodukcija yra tik vienas 
iš faktorių. l>et nėra svarbiau
sias.

Morganas, kuris 
keleto© metų sutvėrė 
t rustą. priglobė laike 
Tennesee anglies ir 
trustą. kuris 
konkurenciją. 
New York. New 
Hartford yra imi g 
gano. To kelio viešpatavimui 
Naujoj Anglijoj kenkė Mor- 
se'o laivu trustas ir naujai su
sitvėrus geležinkelio kompa
nija tarp Nevv Yorko ir Bo
stono. Jie buvo visai nesi
klausę Morgano, per tai ne
turėjo tiesos gyvent. Griuvo 
abidvi kompanijos. Daugybe 
mažesnių Kompanijų griuvo 
teip lygiai tapx> išparduota 
aut svarų didesniems, kurie 
žinojo apie busianti krizi ir 
turėjo gatavai pasigaminę pi
nigų. parduodami žmonėms 
brangiai, puipieras. kurias ne
užilgo rengėsi nupirkti atgal 
už pusę prekės arba ir ma
žiaus. Minėtas geležinkelis 
Ne\v York. N. H. a- H. buvo 
pasiskolinęs prieš krizi 30 mi
lijonų dolerių. Bepiga to
kiam!

Tokiubudu tas krizis, ku
ris atsiliepė tokiu baisiu smū
giu ant milijonų žmonių, ku
ris ir dabar šiariasi ir nežinia 
kada pasibaigs, padarė dide
lius da didesniais. Jie paėmė 
po savo globa mažesnės pra
monės. nupirko jų popieras 
už mažą prekę, o dabar vėla 
pučia prekes, siūlydami žmo
nėms už augštą prekę, garsi-į 
na laikraščiuose, jog biznis 
jau atsigriebia. Teisybė jeigu 
spręst pagal biržą, tai popie- 
ros kįlą Į augštį, bet sustojus 
daugybei pramonių, milijo
nai darbininkų pasilieka iš
mestais aut gatvės. Ims daug 
laiko pakolai biznis įeis Į sa
vo vežas. O skriauda to kri
zio negreit išdils—darbininkų 
atmintyj.

Matulaiti*, M. D. 
So. Boston. Mass.

pirm 
plieno 
krizio 
plieno

vedė su juom 
Geležinkelis 

Haven & 
globa Mor-

kaipo nelegališkas, neturi jo 
kios svari**, ir ji (13 k.) turi 
pasilikti prie Sąjungos ant

vę jų visai nerengus, nes nau
dos iš jų jokios nebuvo.

Pirmiausiai pirmsėdis 
perstatė kalbėti miesto inajo-

toliaus: dalyką palikti susi- rą, republikouą, kuris nori 
iš naujo būti išrinktas. Visų 
pirmiausia jisai išg rė kliubą ir 
ėmė pats girtis, buk esąs ge
riausias darbininkų uztaiėjas 
ir jei manę, girdi, išrinksite, 
tai turėsite geresnės gatves, 
policiją, administraciją ir 1.1, 
irt. t. Fotam pirmsėdisč.at
sistojęs tarė: „Dabar girdė
jote, kaip gražiai jums p. 
majoras išaiškino surėdymą 
miesto valdžios!” Ir pats pa
ėmęs No. „AmerikosLietuvo”, 
pradėjo skaityti ..Kaip surė
dyta miesto*valdžia”. Tečiaus 
kadangi skaityti blogai sekė
si, tai susirinkusiejie pradėjo 
reikalauti kalbėtojų. Tuomet 
perstatė V. Sabaliaucką, ku
ris neši nėtą pasakęs greit 
prasišalino. Toliau kalbėjo 
P. Sakalauckas, po jo Gedrau- 
skas. kuris nupeikė draugy
stės komitetą už nemokėjimą 
prakalbų surengti, paskui su
kritikavo dabartinę valdžia 
ir prakalbos užsibaigė.

Melu i ilk u Jon nla*.

važiavimu ištirti. 2) Ginčai 
per organą, ,,Kovą’’, tari bū
ti sustabdyti. 3) (Ūktoji kuopa 
pataria Sąjungai, kad IV su
sivažiavimus drg. Dubicką ir 
ir P. Komitetą, už sukėlimą 
Sąjungoj t riukšiuo ir savaran
kišką pasi ilgimą, paliuosuoti 
nuo vietų, o išrinkti kitus.

Šitokią rezoliuciją pa
siunčiau Į „Kovą”, apsvarsti- 
mui visų kuopų. Bet kas-gi?... 
Nuėjo į gurbą!

Drg. Baltrušaitis prane
ša, kad kai-Kurios kuopos ke
lia protestą prieš išbraukimą 
13 k., bet kadangi tie prote 
štai yra daugiau jausmo šau
kimu, negu kuom kitu, tai 
jis jų nė netalpinąs. Ką tai 
reiškia jausmo šaukimas!

Man rodos, kad tai yra 
nė mažiau, nė daugiau, kaip 
išreiškimas to, ką žmogus jau
čia—išreiškimas savo nuomo 
nes. Arne! Ir jeigu šiądien 
nariai LSS. negali išreikšti 
savo nuomonės per organą, 
tai kam jis mums reikalingas! 
Ne stoju apginime 13 kuoptos 
ir nesutinku su josios progra
ma, kuris tilpo „Kovos” 17 
numery j: gali būti, kad ji 
peržengė LSS. įstatus, nes 
kaip skamba patarlė: errare 
/niiiidiium e-st (klaidas daryti, 
tai žmonių paratimas. Nors 
aš to nelaikau už klaidą) ir 
gali būt. kad išbraukti ją rei
kėjo, bet apie tai turėjo svar
styti visa Sąjunga, one 3ypa
tus! Juk. iki susivažiavimui 
13 kuopa ne įstengtų suar
dyti visą Sąjungą, tai kodėl- 
gi jo nelaukta! Gal drg. D. 
ir Pild. kom. nežinojo patar
lės įiemo sapien* nisi patiensl 
Gaila jeigu teip.

Bet už vis daugiausiai 
rupi man žinot, kodėl mųsų 
įnešimai netalpinami„Kovoj’? 
Kam ji priklauso, ar drg. 
Baltrušaičiui, ar LSS.! O Są
junga—tai męs visi jos na
riai, męs ją skaitom, męs už- 
laikom ir ji mums turi tar
nauti, o ne. vienai ypatai!, 
Drg. B. praneša, kad „Kova” 
išmintingai kritikai, be his- 

1 teriškų šauksmų, keliančių 
pragaištingus Sąjungai vai
dus, visados atvira. Klausiu 
drg. Baltrušaičio, ar mus, 60 
kuopos, rezoliucija reikalau
janti net ir ginčus organe su
stabdyti, teipgi yra histerišku 
šauksmu? Teipgi Sąjungai, 
pragaištinga?.... 0 rasit drg. 
Dubickui ir Pild. komitetui 
užsinorės ir 60-tają kuopą iš
braukt? O galų gale ir visą 
Sąjungą? Išbraukimas 13 kuo
pos reiškia, kad centro komi-

I

s

LSS. 13 kuopos reika
luose.

Didelis nesmagumas, kad 
turėdamas ir užlaikydamas 
LSS. organą, su reikalais rei
kia atsinešti i kitus laikra
ščius. Bet ką-gi daryt! Mųsų 
organas ... nežinau, kaip 
jį reikėtų pavadinti, liet 
anaiptol šiądien ne organu,— 
Jo špaltos, kaip dabar pasiro
dė. uždarytos dėl mus. Kuo
pos neturi tiesos j>er jį išreik
šti savo nuomonės. . ..

Balandžio 17 dieną. So. 
Boston’o OO-toji kuopa sušau
kė nepaprastą (extra) susirin
kimą, kuriame tapo |>erdeba- 
tuotas 13 kuopos incidentas 
ir išnešta sekančią rezoliu
ciją:

1) Išbraukimas

Nortvood, Mass.
Darbai pas mus pradeda 

geriau eiti. Nekurios fabri| 
kos jau priimdinėja darbiuin’ 
kus atgal prie darbo, tečiaus 
iš kitur pribuvęs sunku su
rast sau užsiėmimą.

Lietuvių čia nemažas bū
relis, bet apsišvietusių visai 
nedaug, o girtuoklių net ūžia! 
Nors čia saliunų nėra, bet at
siranda žmonės, kurie dėl 
eento-uždarbio parsiveža ateua 
iš kitur ir laiko slaptai saliui 
nūs. Vienas iš tokių sa-| 
liūnų galima rast pas M. N. 
(VVater st.) Ta gudri boba, 
ačiū žmonelių tamsumui, da- 
ro puikų „gešeftą”: pora bon- 
kučių alaus parduoda po 15 c., 
už degtinę teipgi ėma gerą 
pelną. Ir žinomos pasekmės 
tokių darbų, žmonės apsvai
ginę savo protą, prageria da
žnai paskutinį savo centą, o 
paskui neturi nė ko valgyti. 
Ne gana to. Tenai geram žmo
gui šlykštų darosi nuo jų ap
siejimų, kalbų ir tokio gyve
nimo. Pirmą dieuą Velykų 
du „burdingeriai” norėjo išsi
kraustyti, bet gudri gaspadi- 
dėlė uzrakyno visas duris ir to
kių bildu norėjo priversti pasi
likti ant vietos. Vyrai nutarė 
atidėt’savo užmanymą antryto- 

i jaus. 1x4 kadangi ir rytdie- 
■nos sulaukę pasijuto po rak
tu, tai išlindo per langą ir 
nuėję į policiją apskundė, 
kad jų neišleidžia išsikrau
styti, tuomet atėjo du polic- 
manai ir liepė duris atrakįti. 
Tam pačiam name per Vely- 

i vaikinus, 
teipgi už skandalą, kurie už 
mokėjo po š 10 bausmės.

Ar nelaikąs mums, lietu
viai, apsivalyti nuo to biau- 
raus raugalo putų, o tuos cen
tus apversti ant naudingesnių 
daiktų. Ar ne geriąu būtų, 
kad už pragertus pinigus bū
tumėt laikraštį išsirašę? Tu
rėtumėt visą metą ką skaity
ti, žinotumėt kas kur dedasi, 

i ne 
reikėtii ir policija už tai ne
baustų.

tetas turi ant tiek pajėgos, osuareStavo , 
drg. Baltrušaitis gal tą pa
tvirtins.

St. Michdson.

KORESPONDENCIJOS.

New Britain, Conn.
Vietinis Liet. Ukesų Ne- 

prignlmingas kliubas anuo-r f x ®. . .... pasimokytumet ir sirgtimetant metimo susirinkimo f ..__ ,. .._
nutarė rengti prakalbas, kad 
supažindint lietuvius-ukėsns 
su politika ir surėdimu vald
žios. idant atėjus rinkimams 
žmonės žinotų už ką balsuoti., 
Laikas slinko, o prakalbų vis 
nesimatė. Dabar artinanties 
miesto rinkimams nekurie 
draugai pradėjo teirauties, 
kur tas nutarimas dingo. 
Pinnsėdis aiškino, kad pra
kalbos nieko gero neatneš ir 
jos rengti visai neužsimoka. 
Bet pradėjus visiems reika
lauti išpildimo nutarimo, uo- 
roms-nenoroms surengė nu
tartas prakalbas. Bet, kadaitį Broliai ir s 
gi tai darė po prievarta, tai tfe, kitų miestų

]>(vlernika*.

North Andoffer, Mass.
Mus miestelyj lietuvių 

yra gražus būrelis, tik gaila, 
kad mųsų tautiečiai neužsiė- 
ma gražiais darbais. Iki šiam 
laikui apie Andower’o lietu
vius, kaip ir negirdėt, jie mie
ga 1 ietargišku miegu. Dar 
nėr buvę čia nė teatro, nė 
prakalbų, nė jokio susirinki
mo; nėra čia jokios kuopos, 
jokio susirišimo.

Broliai ir sesers! Kelki- 
į mus tautiečiai 

13-sioe.ištikro daug butų geriau bu- ^darbuojasi, visur Lietuvių So-
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cijalistų kuopas, prakalbas 
rengia, lavinas, mokvnas, ren
ka aukas, šelpia nelaimėje 
esančius savo brolius ir sklei
džia mokslą, o męs ką nuvei
kėme Dar vieno cento neėsam 
paaukavę! Ar ne gėda mums?! 
Nė vieno laikraščio neskaito, 
ar neskauda širdis žiūrint Į 
tokį tamsumą mus tautiečių? 
Ateina 2 egzemplioriai davat
kų organo ,. Žvaigždės” tai 
vis kas! bet primiukapie pro- 
gresivišką laikrašti, tai ir akis 
užspiaudo.

kad urvas jau buvo iškastas 
apie 9 sieksnius ilgio, ir tik 
truko dviejų aršinų ligi gat
vės kad užbaigti urvą, per 
kurį būtų galėję pabėgti visi 
kaliniai. Žemė buvo nešama 
iš urvo maišais ir buvo pilia- 
ma į peleni} katilą, kurio bu
vo pridengta urvo skylė. Išsi
aiškino, kad be Urmano tą 
darbą dirbo dar tris kaliniai: 
O. Banionis, Z. Čurakovas 
ir O. Judenis, taip-pat pa
smerkti katorgom

A. B C. 1).

IŠ LIETUVOS,

— Lietuvių vakaras. 
Muzikališkai - dramatiška 
draugija „Daina rengia Kau
ne Kovo 23 d. muzikališkai- 
vokališką vakarą.

ŠAKIAI. (Naum. p.) 
Mųsų apygardoje paskutiniu 
laiku atsitiko 2 žmogžudy 
stės.

Balandžio 15 d. betem
stant į ūkiu. Prano Kuncai- 
čio (Bebalių k , Gelgaudiškio 
v.) grįčią įėjo du vyruku ir. 
pasiklausę, ar l’r Kuncaitis 
namie, pasiūlė jam laišką. 
Kada tas priėjo paimti laišką, 
abudu, išsitraukę, braunin
gus. pradėjo į jį šaudyti. 
Kūne, tuojaus parkrito negy
vas, bet ir negyvą dar vis šau
dė, kol nesubadė kulkomis 
kaip rėtį (sako, per 17 kulkų 
suvarę). Paaimanavę, kad 
neužtiko namie Jurgio Kun- 
c-aičio (nabašninko brolio) ku
ris buk esąs dar kaltesnis, 
abudu viruku išsinešdino.

Antra žmogžudystė atsi
tiko sąvaitė ankščiaus, t. y. 
Kovo 21 d. Apie 6 vai. vaka
re, kada Zyplių girių sargas 
Radušaitis (iš Orijos pasodos) 
su tų girių užveizdos pagelbi- 
ninku Ptašinskiu ir dar vienu 
žmogum ėjo į kirtimą išmo
kėtų darbininkams už darbą, 
pagiryje ant jų užpuolė 4 
ginkluoti vyrai ir pradėjo 
šaudyti (vienas iš mauzerio, o 
tris iš brauningų). Visi ėmė 
bėgti. Ptašinskis, kaip>o to
liaus buvęs, o tris spėjo pa
bėgti. negavęs nei vienos kul
kos. o Rapušaičiui 2 kulko
mis sunkiai sužeista dešinėji 
ranka, bet ir jis spėjo ištruk
ti, palikęs užpuolikams vien 
tik savo šautuvą. Ptašinskis 
tvirtina, buk du užpuoliku 
jisai pažines: buvo tai tie pa
tįs, kuriuodu pereitą rudenį 
atėmę nuo jo girioje keliolika 
rublių.—Kokia priežastis ši
to užpuolimo, sunku įspėti. 
Galėjo tai būti rengiama pa
prasta ekspropijacija; bet ka
dangi Ptašinskis, pamatęs už
puolikus, tuojaus siekė už sa
vo šautuvo, tai anie neilgai 
laukę pirmiaus pradėjo šau
ti. O gal jie atėjo sargams at
lyginti už kokias nors žmonių 
skriaudas: mat girios, sargai, 
priduodami žmonės už papil
dytas giriose vagystės, nevie
nam iš aplinkinių gyventojų 
įgrįsta.—Ant ryrojaus polici
ja šokosi j ieškoti anų užpuo
likų, bet nieko nesurado.— 
Radušaitis ant rytojaus tapo 
išgabentas į Kauno ligonbutį: 
jeigu nepriseis rankos atimti, 
tai vis gi jisai su ta ranka ne
galės darbo dirbti.

<7. St.
Kauno kalėjimas. Kau

no gubernijos kalėjimo virši
ninkas Kovo 13 d. apturėjo 
nuo vietinės policijos prane
šimą, kad kalėjimo duonos 
kepykloje yra kasamas urvas 
kalinių pabėgimui. Tuomet 
kalėjimo viršininkas įsakė vi
siems kalėjimo prižiūrėtojams 
kad jieaštriaus prižiurėtųjka- 
linius ir sektų, ką kiekvienąs 
kalinys dirba. Ir štai Kovo 
13 d., apie 7 vai. rytą, vienas 
kalėjimo prižiūrėtojas netikė
tai įėjo į donos kepyklą, ir 
pamatę po katilu skylę, apie 
7 verškus platumo, otojesky-l 
įėję rado kalinį P. Urmaną. 
kuris buvo pasmerktas kator-■ 
gon, kasantį urvą. Po apžiu-! 
rėjimo kalėjimo, pasirodė,

KELEIVIS

Gegužes Balsai.
Pirma dieną Gegužio 
Visi Darbininkai žino. 
Kokią svarbą ji sulaiko 
Delei dabartinio laiko.

Kas tik gyvas aną šven- 
[čia.

Nors jos turčiai neapken. 
[čia. 

Tą dieną prakalbas ren-
[gia, 

Aiškina, kasjuosiuosen-
[gia. 

Lavina kiekvieno protą, 
Kaip kovot už duonos šmotą. 
Ar tai salė, ar tai laukas, 
Visur girdėt vargšų šauk

imas: 
..Vyrai! drąsiai i vienybė, 
Nes tenai musų galybė!“ 
Ir baltimoriečei švęskim, 
Nors vakare neiškęskim, 

Barre-st. salę atlankyti, 
Ką nors naujo pamatyti, 
Nes bus prakalbos sakytos, 
Deklemacijos statytos.

Kas tiktai atsilankysit 
„Tris Mylimas” pamatysit, 
Teatrą trijuose aktuos, 
Gyvenimo tikrus faktus. 

Visiems gana juokinga. 
Pamokinąntį. naudinga. 
Y patingai dėl merginų > 
Kurios nori gaut vaikiną,

Kad tie anų neprigautų, 
O tikrai su joms draugautu, 
Bus meliodiju. baikelių, 
O jau juokų—sulyg kelių. 

Ištikro puiki ta diena 
Dėl darbininko kiekvieno, 
Vyrs, moterė ar mergina. 
Neišskiriant ir vaikino.

Visiems inžanga uždyka, 
Tik sueikit Darbininkai. 
Visus su meilė užprašo, 
Tai soeijalistai rašo. 

Pradžia puse astuonių, 
Žinia dėl visų žmonių, 
Gegužio pačioj pirmoj. 
Žinomoj visiems dienoj.

i
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A u d i m ų k ra u t u v ė j e.
- Duokite man šešis 

mastus drobės.
— Teip, bet dabar reik 

sakyti ,,aršinus”
— Ar tai jau nesisako 

,.drobė”??

U ž s i k a r š č i a v o.
— Kaip, t am i sta. išdrįsai 

pavadinti manę kvailiu?
— Netiesa, aš tad nė ant 

miglių tamista neturėjau!
— O, ne! tamista teip sa

kydamas, negalėjai apie kitą 
ką misliti....

■■ ■ ■■!■■■ ■■ f....  ■! —
. _____ •• • Paina ant pirmosi Gegužė*.Juras Kaszepilvis. . n ", , , . , r . . | Sveiki sulaukę Gegužio šventę.

Kol Juras triūso po kamarą ir pnemo „ . , darbininkai kent,,
nę, ješkodamas vandenio, bajorienė, atsikė
lus. atėjo į virtuvę jiažadinti dukterį prie 
pusryčių ruoštis. Bet o baisybė! visas duk- 
tės gėdingasis kūnas buvo gausiai apterštas! 
Mat prietamsiais nebuvo gerai matyti, kad 
kūnas buvo tešla apdrėbtas ir bajorienė 
pamislijo, kad dukterei naktyj atsitiko ne
laimė. Įnirtime, pagriebus kačergą pradėjo 
be pasigailėjimo dukterį 
visa gerkle:

O tu karvė, begėde! 
atvažiavo, laikas jau jai 
negražiai daro!

Bajoraitė pajutus ant šonu kačerga, 
pašoko iš lovos ir nežinodama iš kur ant 
kūno tešla atsirado, pamislijo, kad ištikru- 
ju jai naktį nelaimė atsitiko. Ištrukus nuo 
motinos, ji išbėga į sodą pas prūdą (sodžel- 
ką) savę nusimazgoti ir pasikėlus drapanas, 
pasilenkus, pradėjo plautis.

Tuom tarpu Juras buvo suradęs didelį 
uzboną su vandeniu į kurį įkišo abi rankas, 
kad nusiplauti. Įkišt rankas per siaurą uz- 
bono kaklą—įkišo, bet ištraukti jokių bu
rtu pasirodė negalima: mat derva, sumaišy
ta su plunksnomis, teip drūčiai prie uzbo- 
no prilipo, kad kitokio paliuosavimorankų 
nebuvo galima nė tikėtis, kaip tik sudau
žius uzboną, kas. tiesa, padaryti lengva, 
bet Juras nenorėjo namuose baladuotis, 
kad miegančiųjų nepribudinti. Todėl jis 
sumislijo eiti į sodą ir ten uzboną į medį, 
ar į kelmą sukulti. Ant laimės jis pamatė 
sode prūdą o ant pat kranto ką tai raudo
nuojant.

— Tikrai neseniai nukirsto alksnio 
kelmas,—pamislijo sau Juras. Labai gerai: 
sukulsiu į jį tą prakeiktą uzboną. šukės su
byrės į vandenį ir čia pat rankas nusiplau
siu. Nieks ne sužinos apie mano šios nak
ties atsitikimus.

Jei Juras butų geriaus prisižiūrėjęs, 
tai butų pamatęs, kad ant kranto prūdo 
raudonavo ne alksnio kelmas, o tik jo su 
žieduotinė pasilinkus savo kūną plovė. 
Bet rytas dar buvo neprašvitęs, o Juro 
akis, visą naktį nemiegojusios—mažai ką 
te matė, todėl jis prisiartinęs smarkiai smo
gė į raudonuojanti daiktą esančiu ant ran
kų uzbonu, tikėdamas jį sukulti, bet tuom 
tarpu išgirdo verksmingą balselį:

— Oi, mamyte, nemušk, nemušk! Aš 
jau daugiaus teip nedarysiu....!

Mergina mat mislijo, kad ją vėl motina 
su kačerga muša....

Juras gi sukalęs uzboną i artimiausia 
medį ir ne rankų nenusiplovęs, kuogrei- 
čiausiai manę prisikėlė ir trumpais žodžiais 
išaiškino istoriją su uzbonu. Nieko nelauk
dami, užsikinkėva arklius, ir, ne sudiev 
gaspadoriam nepasakę, išgarmėjova namon.

Teip ir liko Juras-Kašepilvis neapsive- 
dęs.

mušti, šaukdama

Pas ją jaunikiai 
tekėti, o ji Į lovą

2svk
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Sveikykim linksmai, 
Sutikim karštai,

Raudoną vėliavą kelkim aukštai! 
Per metų eiles prakaite mirkę, 
Šiądien nuo darbo rankas atimkim...

Keikies varguoli j
Jau kįla visi.... >2 —

Kuometnuosprandotujuugąmesi? '
Paliaukie-gi dirbęs nors šiądieuą, 
Pagarbink pirmą Gegužės dieną.

Tuomi parodyk 
Kraugeriam savo.

Kad neužmušti dar jausmai tavo.„ 
Su naujoms spėkoms stokim į buri. 
Lai mųsų kraujo siurbeliai žiuri, 

Kaip vergų minia 
Kįla iš miego

Ir kaip galinga jos keršto jėga. 
Marš darbininkų minia galinga 
Užtraukim dainą graudžią, griausmingą 

Lai dreba sostai 
Carų ir ponų—-

Visos pasaulės šalių valdonų. 
Iš jųjų rankų mus broliai žūsta 
Ir visas svietas kraujuose plusta.

Mus kraują geria, 
Šaudo kankina

Jei kurs teisybės ješkot mėgina. 
Kurie tik sveiki šiądieną yra — 
Seni ir Jauni moters ir vyrai, 

Visi išvieno |
Pečius suremkim - 2 —

Vergijos pančius į šalį trenkim! i 
Lai būna metai jau paskutini 
Tiems mųsų vargams ir tai kankinei. 

Skriaudikai vagis |
Tegul išnyksta 2 —

Rojus ant žemės tegul įvyksta I
St. Louis, Mo 15 IVOS „Lakūnas“ (lgn. Kudlauckas.)

Q __

L>_ 
i -

rriifti-
gaus g aklo, ištolo dantimis kalinėjo. Porą minutų prasi i n 
ko, vilkai sujudo. Vienas graudžiai sukaukė, ir toli girioj 
atsiliepė aidas tos pekliškos dainos, tarsi koks ženklas prie 
užpuolimo: visi metėsi prie rogių.

V’yrąs pašoko. Pykštelėjo paskutinis šūvis ir nelaimin
ga moteriškė suvaitojus nuslinko jam nuo kaklo ir puolė 
ant rogių. Krito ir jis paskui jos ir apkabinęs pradėjo bu
čiuot laukdamas savo tralo.

Vilkus apiėmė kokia tai nepaprasta baimė ir visi jie 
persigandę dingo slaptoj girios gilumoj.

Praslinko valanda, antra, šunės suk:lo, bet vilkai dau
giau nesirodė. Užviešpatavo užburta tyluma.

Vyras pasiliko su lavonu moteriškės....

I
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RAISTAS! RAISTAS!
Labai laukiama knyga jau išėjo iš spaudos lietuviuko 

je kalboje.
Ta knyga teip žiugeidi ir visoje pasauleje reikalaujama, 

kad į 18 ką kalbų išversta, o lietuviams tuom akyvesniajog 
tikras amerikonas, nuo išlipimo iš laivo, aprašo visų lietu
viu gyvenimą Amerikoje ir kaip visi apgaudinėja.

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

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 „Raistą” tavę niekas negalės 
prigaut.

Raistas viską išrodineja, kaip ištrvirkėliai kapitalistai 
apgaudinėja littuvių 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. „Raistas“yra tai didelė kny
ga ir nors daugiau prekiuoja bet ant trumpo laiko, ir kiek
vienas apturės tą knygą, kuris dabar prisius tik 1 dol.

Steliuojant ir siunčiant pininigus visada reikia adresuot:
J Naujokas,

Madison sq. sta. Box 189, New York City, N. Y- 
______ .__ \ 2^- HHHHL

NAUJI RAŠTAI.

* *
*

Tą pasakęs senis užsirūkę pypkę ir, 
palinkėjęs mums geros nakties, išėjo na
mon. Męs, likusieji, ilgai dar ginčijomės 
apie te:singumą to atsitikimo ir pripažinę, 
kad visoki stebuklai ant svieto atsitikti ga
li, teipgi išsiskirstėm gulti. (Pabaiga).

Pa rašė Kn ibarys.

Gegužės Šventė.
Jau sulaukėm ir Gegužio pirma,—
Tai mųsų šventė tarptautinė, 
Tarptautiškos meilės mųsų firma, 
Kuria kvėpuoja mus krūtinė.

Darbininkij Seimas visagalis 
Paskyrė švęst' Gegužio dieną,
Kad bendrystės ženklan visas šalis 
Gegužio pirmą švęstų—kaip viena!

Atėjus Gegužei atgij' gamta—
Pražidi pievos, žaliuoj’ miškai.... 
Varguolių luomą per amžius smaugta, 
Prabuskie!... Te mainosi laikai....

Darbo liaudė, pažįk savo galę 
Ir stok i kovą, kaip vienas vyr’s. 
Tironų—beširdžių kieta valia 
Subiręs, i dumblyną pavirs

Kaktą kruvinai prakaituotą.
O darbininke, aukštai pakelk!
Tvirtai suspaudęs ranka gisluota 
Vel’vą raudoną viršun iškelk!

Te dreba ponai—tarnų lupikai: 
Te trupa tronai ir jų galybė; 
Salin valdonai, visi didikai!
Te židi meilė, žmonių lygyliė. ...

Saulutė šviečia rūmuos dangaus,
Teip ir liuosybė turės mums šviest! 
Busim žmonėm’s su teisėms' žmogaus, 
Tik tamsią maukną reikia numest.

. Ar eini dirbti, ar namų link, 
Miesto, ar kaimo vargšas esi, 
Gegužės šventę visad atmink. 
Nes ją švenčia vargdieniai visi.

»Sr. Michelzon.

v
Paskutinis Suyis.

....— Drąsos!—tarė vyras ir pasiliu- 
’ kęs į priešakį, sušėrė ilgu botagu šunės.

Aplinkui buvo tyku ir kurtu, čiauži- 
mas rogių toli girdėjosi. Suneš pavargę, 

’ liažiuvius iškišę, sunkiai kvėpavo. Po kai- 
■. riai ir po dešinei, užpakalyj ir priešakyj, 

stovėjo tamsi giria, ir tarsi apimta amžinu 
miegu, nakties tykumoj, saldžiai apie ką tai 
sapnavo. Nesigirdėjo nė paukščių čiulbėji
mų, nė vėjo ūžimo—visa gamta, rodosi, už
šąlą. Buvo baisu.

— Drąsos—atkartojo vyras atsikreip
damas į moteriškę, kuri apsigaubus reton- 
da glaudėsi prie jo.—Viskas bus gerai.

Tarsi atsakymas ant jo žodžių, su
skambėjo ore vilkų staugimas. Šunės šoko, 
kaip iš Ugnės; rogės lakstė į visas pusės.

Galop išnaujo viskas nutilo ir vyras 
aiškiai girdėjo kaip jo širdis plakė. Klausė 
ir klausė, bet apart širdies mušimo kito 
balso negirdėjo.

Per tarpą eglinių šakų pasirodė mėnu
lis. Šalti jo spinduliai liūdnai atsimušė ant 
įtempto vyriško veido ir išsigandusių, pla
čiai atidarytų moteriškės akių. Po valan
dėlės mėnulis vėl dingo, ir juos apsiautė 
tamsa.

Vyras buvo užsimąstęs. Buvo tai jų, 
teip vadinamas, pirmas ,,medaus mėnuo ’. 
Jo pati, amerikietė, patarė savo vyrui juo
kais dėl perleidimo linksmai laiko, vietoj
X ■V
Šveicarijon arba Italijon, išvažiuoti į Siau
rinę Rusiją. Jau antrą dieną važiavo ir 
nuo pat ryto juos tykojo vilkai.

Keliolika sykių ištuštino jau revolverį: 
dešinę ranką turėjo skaudžiai sužeistą ir 
aut rogių matėsi ženklai aštrių dantų ir 
nagų, bet iki šiai valandai išalkę vilkai 
kiekvieną sykį vis buvo apgalėti. Bet da
bar teliko tiktai vienas šūvis —ir tas ne vi
lkams skirtas.

Vėl prasidėjo biaurus kaukimas: mo
teriškė sudrebėjo ir suriko. Vyras karštai 
ragino šunės, bet jie galvas nuleidę, per. 
daug nuvargę, bėgti jau nebegalėjo.

— Brangiausia mano—tarė vyras,—su 
mumis jau viskas pabaigta. Ar girdi, aniuo- 
lėli? Mus suplėšis.... Imk!—ir jdėjo jai 
revolverį į ranką.

— Ne galiu—atsakė ji drebėdama iš 
baimės.—Neturiu ant tiek drąsos!... .Ach 
Jonai! Aš mirsiu iš baimės! O! baisu, jeigu 
manę vilkai pagriebs. Jonai užmušk manę, 
jei nebus jau vilties išsigelbėt.

Vyras nerviškai sudrdebėjo.
— Jonai!—prabylo maldaujantis mo

teriškės balselis—ar prižadi tą Į»adaryt? 
Prižadėk!—maldavo ji bučiuodama savo 
vyrą.

Kaukimas artinosi. Suneš sustojo, {jo
tam ant sniego visi sugulo. Veltui juos mu
šė ir ragino, jie spėkos jau nebeturėjo. Ap
kabino jis savo mylimą esybę ir karštai pri
spaudęs prie širdies sunkiai dūsavo. Ji 
glaudėsi prie savo vyro ir visa drebėjo.

Vilkai artinosi. Apsuko juos ir įsmei
gę biauriai žibančios akis, bijodami žmo-

NAUJA DAINŲ
KNYGA.

Dabar išėjo iš spaudos nau
ja dainų knyga, kurioj tel
pa naujausios, dar niekur 
nespauzdintos visokio turinio 
dainos. Lietuviškoj kalboj 
tokios knygos dar nebuvoto
je galima rasti visokių dainų: 
juokingų, moksliškų, darbi
ninkiškų, revoliucijoniškų, Į 
meiliškų ir 1.1. 126 pusi, kaš
tuoja tik 50 c. Galima gau-! 
ti -------- -- “
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žiu atsišaukti ant šitokio ad
reso:

Antanas t apus, 
1332 VVashington st.,

North Abington, Mass. 
Didžiausias

BALIUS su KONCERTU 
ir perstatimu komedijos 3ak
tuose. ,,Paskutinė Banga”.

Atsibus 2 d. gegužio, 
• (mojaus) 1908 m. prasidės 6 
valandoj vakare, ant svietai- 
nėsMusicHall 324’4 Commou 
ir kampas Amersburg st.

Lavrence Mass.
Todėl, Lietuviai ir Lietu

vaitės, kurie norite savo aki
mis pamatyti kas dėjosi re
voliucijos laikuose mųsų Tė
vynėj, Lietuvoj, ateikite ant 
to vakaro, o pamatysite ko 
dar neregėjote. Tarpais busPRANEŠIMAS.

1. 1 ra verčiamas A. Be-! prakalbos dainas ir deklema- 
belio veikalas „Moterįs ir so- icijos, ant pabaigos bus šokiai, 
cijalizmas”. Išversta jau di- kuriuos grieš Kudirkos orke- 
desnė pusė; darbas už poros j stras. 
savaičių bus užbaigtas.

2. Verčių lenkų kalbon 
knygutę ,.Paskutinė banga”. 
Pranešu tai, kad kas kitas ne
užsiimtų tuom pačiu darbu. 
O jei kas jau verčia, meldžiu 
apie tai man pranešti: 
Ežiukas. 10 Spring st.. 
cago, 111.

St.
Chi

HERA PROGA! 
uždirbimo keliu doleriu 
prižiūrėt 2 namus gausi

dėl
yra 
gera pelną atsišauk pas Ever- 
son.

319 E st. So. Boston.

Pajicškojiniai.

i

Paješkau savo pačios, 
Kazimieros Paulokienės, kuri 
pabėgo iš Rumford Kalis, Me.. 
Balandžio 20 dieną š. m. 5 
pėdų aukščio: plaukai ir akis 
juodos: raudono veido; šneka 
išreto, truputį lyg per nosį; 
kalba tik lietuviškai; savę 
vadina Kazimira Kazinskaitė: 
9 mėnesiai, kaip iš Lietuvos, 
7 sąvaitės, kaip apsivedusi. 
Širdingai meldžiu visų lietu
vių ir lietuvaičių, kad, jeigu
tokia kur pribus, teiktumėtės' 
pranešti man kuo veikiausiai, 
už ką paskiria $ 5.00. 
Mano adresas šitoks:

Kazimir Piaulak.
142 Penolescott st. 

Rumford Falls, Me.

Širdingai užprašom kaij>o 
vietinius teip ir iš aplinkinių 

* miestelių.
! Komitetas L S. S. A. 64 k.

Pirkite! Farmas! Farmas!
Didžiausia Lietuviška 

Kolionija Amerikoje pavadin
ta Nauja Lietuva, 40 lietuvių 
esame ten nusipirkę farmas 
11 familijų gyvenime ant tų 
farmų. Męs ten gyvenanti 
kviečiame jus broliai, aplei- 

; skite miestus, o ateikite pas 
mus ant farmų gyvenant, ne- 
matisitė prastų laikų. Lauko 
pas mus yra keli lukstančiai 
akni geros žemės visokiems 
jevams, juodžemis, molis, ir 
žvirgždas, parduoda po kiek 
kas nori akrų ant išmokesšių 
per 10 metų, įmokėti mažai 
te reikia, 3 geležkelių ir prie- 
pat portąvo miesto Manistee 
Miehigan. prekės žemos po 
š 10.00 už akrą. Pasiskubin
kite pirkti, kad svetimtaučiai 7 
neišpirktų. Kas noritte pir
kti farmą atvažiuokite tiesiog 
pas mane, o aš aprodysiu vi
sas tas žemės dovanai. Adre
sas:

ANTON KIEDIS
Poacack, I.ake County, 

Miehigan.

Paješkau Juozapo, Jono 
ir Pelikso Siukšterių ir Bul- 
skio: visi Kauno gub. Szaulių 
pav., Szaukavieniu par. Meld-'

I 1

j

i.

SUSIRINKIMAS.
Gegužio3 dieną (nedėlioj) 

LSS. C>0 kuopos susirinkimas, 
atsibus ant 28 Broadtvay, 
So. Bostone: prasidės 2 vai. 
po pietų. Kviečiame visus są
narius ir pašalinius draugus 
— darbininkus ir darbinin
kės.

Su guodonė Sekr. S.Jf.



KELEIVIS

Dakiariszkos

RODĄ

llaiiover Street
BOSTON. MASS

mažiausios taiuiėv

kankvti
Z BI DRHkH

Vienatinių lenkiškas Dentista

tum pas mus. 
persitikrinimu

Va> ūdos: 8-10 A M.; «-S I' 
Nedėliotus iki 3 vai F. M

kiu budu galima

L1TVV1SKAS DAKTARAS

So. Boston, Mas

APGARSINIMAS
Perskaitęs atmink!

Geri ausi s So. Bostone

JUOZAPAS J. ALTMAN,
Geležkelie bilietų ir laivakorčių agentas

Dėlei atsilankančiu arabiškai Ofisas įdaras kasdien nuo 10 iš ryto iki i po piet; Šventadieniais nuo 10 iki 1 vai.
Dr R. MIELKE, rupintojasis gydiniaia institute.

Telepbonc 21074 No. Boston

"■P ACTĄ
LYGOS

TENIYKITE!
Puikiausia moterišku skrebe-

VADOVAS
l.\

SVEIKATA

I SACOWITZ,
128 Broadvvay (tarpe A ir B 

gatvių) S. Boston, Mass

TEL. 22148 RICHMOND

259 HANOVER ST

»S IV. l’.roadvvav No. Uostou, Mass.

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

lais atsilankyt.

, Li£tuviszkas D-ras M. Ziselman.
7 Parmenter St.

S vakare. Telephone 1967—3 Ricnmond

N-R A Y mvsina. varto 
jamti dėl kožno reikalau
jančio mus. ištirti tr suras
ti užsislėpusią litrą, kuri 
parodo mums

lių sąkrova.
Pranešu visom savo sererim Lieuvėm ir 
Lietuvaitėm kad pertraukiau naujausios 
mados moteriškų žieminių skrybėlių. 
Išsirinkti žali pažai savo norą. 
Teipgi perrėdau papuošimus ir pertaisau 
senas kuopuikiausiai už. prieinamiausią 
prekę. Todėl meldžio seserų kreiptiesi 
prie manę. Patarnavimas pirmos kliasos 

Su cuodone

NAUJAS IŠRADIMAS 
Sustiprinimui ir nzUikymui plauku 

‘ Tūkstančiai plikų žmonių atgavo 
puikius plaukus, sulaiko slinkimą 
plaukų galvos labai trumpame lai
ke. Vietoje senu atauga nauji, gra
žus plaukai. Visokia informacija 
.dykai Artesnėms žinioms reikia ra
šyti įdedant krasos ženklelį.

J. M BEIND2A CO
Broadvvay X no. S-th st., 

Brooklyu Nevv York.

Užprašome visus lietuvius 
ir lietuvaites: Komitetas.

Išgydyta nuo už- zsrfjSSŽL 
sendintos ligos 
skausmingos mė- zjg
nešinės, baltųjų, Jy
ir dieglių, vidų- Ck J3L U
ruošė ir strėnosg k i- 
ti daktarai neįsten- 
ge išgydyt.

Agnieška Daškene
New Rockford. X. Dakota

LIETUVIU UŽEIGA

CHAPLIKAL. R. K. šv. Jurgio parapija 
rengia balių, kuris atsibus 
Gegužio 9 dieną, italu svetai
nėj 101 Washingtou st.,‘St 
Haverhill, Maar.'pradžia 7 vi. 
vakare: trauksis iki 12 nak
ties.

j DOVANAI
VISIEMS

Atsimik ir nemirszk!
Jeigu nori gražiai veiks

lą nuimti, eik pas atsakanti 
fotografhtą:

CASS1L1/0 STUDIJA.
376 Broadwav,

So. BOSTON, Mass

A. RAMANAUSKAS,
AGENTAS šipkorčių pagal pigiausias prekes ant ge

riausiu linijų ir greičiausiu laivų. Imu pasažierius iš vietos 
Lietuvoje ir iš Amerikos pristatau i namus.

I ŽtikrilltilS pagal Mass. Vai. tiesas agentas siuntimo 
pinigu i visas dailis svieto.

NOTARIUSAS: darau visokius dokumentus per kon- 
suli patvirtintus. Su reikalais meldžiu kreiptis, o viską atlik
siu pigiausiai ir geriausiai.

supt ..r p. o 99% Oak St.
Nub. Sta. 12. _ _

Tei. s&si. Lavvrence, Mass.

ŽODYNĖLIS
GREIČIAUSIA IŠMOKSI ANGLIŠKA 

KALBA.
Turėdamas kišeninį žodynėlį, sutaisyta 
pagal geriausi kalbamokslinįbūda. be ku 
to pagelbos išmoksi kalbėti, skaityti ir 
rašyt. Kaina tik 60c. Galima gauti pas 

M. PALTANAV1ČIA
15 Millbury St, VVorcester, Mass.

Puikiausią kriaučių dirbtuvę. Turim 
visokių audimų ir suknios. ' Dirbame 
puikiausius siutus ir overkotus. Užeik 
pažiūrėt mūs naujos dirbtuvės, o jeigu 
nori turėt gražią drapaną, mes tralinv- ja 
tau tuoj padaryt

GERIAUSI AKUSERKA

F. Yuszkauskiene
Pabaigiau kursą IVomans Medical 

College Baltimore M. 0.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago, teipgi suteikia visokias ro
dąs dėl ligonių. parai nurodimą - 
gos parūpina gydoles.
Ofisas randasi: 30 IV. Broaduay ir 
264 E st. kampas Boven >1-

No Boston. Mass.
teip kad aut pareikalavimo jei ne 
vienoj, tai kitoj iš minėtu vietų 
visada galit rasti.

TEISINGIAUSIA IR GORIAUSIA

Aptieka
Sutaisome Receptus su didžiausia 
atyda, nežiūrint ar iš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite gauti, kokius tik pasaulėj 
vartoja, teipgi visados randasi Lie
tuvis aptiekorius K. ŠIDLAUSKAS,

Savininkas
Ecvardas Daly

2 W Broadway kampas* Dor- 
chester avė. S0- Boston, Mass. 
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs per eipresą gyduoles prsiusim

be

35 I Harrison avė

EUROl’lšKAS DAKTARAS 

JOSEPH LEWANDOWSKI, 
Valandos. 11 - I A H.: « - N P. M. 
41^ Boylston St. Boston, Mass.

\Varren Chambcrs)
Telephone, Back Bay 2350.

Gyvenimas: ss.*> Massachitsetts avė 
Cambridfe. Mass.

Valandos; S - 10 ryto.

Mes užlaikėm geriausius gėrimus kaipo tai: arielką, vyną, alų ir kitokius 
ųamii.ius :r importuotus. Turime puikiausių cigarų iš Turkijos. Gėrimus pri 
statom ant vestuvių, krikštynų ir siunčiam į aplinkinius miestus.

Nepamirškit mūs adriso:

BOSTON CLINIC,
175 Tremont st. Suites

Va andos nuo 9 iki s vakare kasdien.

— Geriausia galiūnas — 
Klausk apie Tevfii Kordaševski, 
nes gausi geriausių gervinu ant 
vestuvių, krikštynų ir balių už pi

giausią prekę.

115&I117 Dorchester avė. and 
1 &i1%;Divls!onst. So. Boston 

Telephone 21068 So. Boston

t SALIUTAS
•

kartą pas m u* atsilankys, 1 
n To mešad nesigraudys
* Alus. vyną, mus gardi nusi,
• Cigarai iš Turkijos. u.-ria įsi. ‘

S Lazauckas, Judeika ir Co
j 3o4 •„,!»> s . Į

Soulh Be<tou, Mass.

Sustok! Žiūrėki Klausyk’
Didžiaučias nupiginimas 

So.^Bostone!
Moteriškos skrybėlės, jakutės. Reipai ir 

vystės.
Pilna eile naujausios mados krikštui pa- 
rėdų. T. ipgi paleidliame už pimau įr vi
sus kitus taverus. kaip tai kufs.-ejįUSi 
' alizas ir visokius kitus daigius, kokių 
kas tik reikalauja. Nepamirškit vietos.


