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Revolcija Rusijoje.

Su išskirstymu Dūmos, 
kraujas pradėjo lietis po visą 
Bosiją; žmonės jau netiki į 
caro samoderžaviją ir jokiu 
būdu nemislina pasiduoti 
jam rėdyti.

Kaip tik Dūmos sąnariai 
išleido atsišaukimą į žmones, 
pranešdami apie caro pasiel
gimą su Dūmos atstovais ir 
apie paėmimą vėl Į savo ran
kas valdyti Rosijos žmones; 
atsišaukimai tapo išdrukuoti 
į milijonus kppi jų ir išplatin
ti tarpe žmonių. Žmonių 
atsakymas yra griebtis prie 
•ginklo ir gintis tautos žudy
toją carą su visais jo ber
nais.

Dūmos atstovai išleido dar 
vieną atsišaukimą į kareivius 
kuris skamba iš dalies teip:

Kareiviai! Rosi ja
■dabar padalinta į dvi dali. 

- .Ant vieno šono yra daugu 
menė žmonių, visi žemdarbiai 
ir visi vargingi nuskriaustie
ji i e ir prispaustlejie žmonės, 
tarpe kurių yra gerianse ir 
labiause išsitobulinę žmonės; 
kareiviai, aiškiai matote, jog 
geriausi aficierai. geriausi 
žmonės ukėsai ir kareiviai y- 
ra uždaryti tūkstančiais tur
imose.

Ant kito šono stovi mūsų 
skriaudėjai ir prispaudikai, 
toki kaip Trepovas, Pobiedo- 
noscevas ir Mandžurijos je- 
nerolai, kurie pabėgę nuo Ja 
ponų Mandžurijoje parslkra 
ustė į Rosiją ir dabar enge ir 
persekioja žmones Odesoje, 
Maskvoje ir kitose vietose, 
prie jų priguli dar visokį ca
ro torielkų laižytojai, polici
jos paselūnai ir juodoji šim
tinė. Šitie tai žmonės rėmė

MIMAS, 
atmink! 
JTIEČIAI!

pranešti Jumis 
ai ir Lietuvaites, 
es į Lietuva ir 
ažiuojantiem ant 
įsiprekę. Ma
celio linijas.
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išius.
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si ant jus kareiviai, kad su 
jūsų galybe išmušti visus tei
sybės jieškančius žmones.

Ar-gi šausite jus žmones, 
argi dursite jų krūtines su 
bagnietais? Atminkite kad 
jūs esate sūnus žemiečių ir 
vargšų žmonių. Atminkite, 
jog tuose pačiuose kaimuose, 
kuriuose jus gimėte, jūsų 
broliai, tėvai ir gimines teip- 
gi reikalauja žemės nuo ran
do ir geresnio gyvenimo ir 
kad tuo pačiu laiku kada jus 
šaudote nekaltus žmones, kiti 
kareiviai atsiųsti į jūsų gim- 
tinpkraštą šaudo jūsų tėvus 
broliūs, seseris.

Kareiviai žemės ir jūrių, 
mes legališkai aprinkti atsto
vai nuo žemiečių ir darbinin
kų pranešam j ūmi, jog be 
parlamento randas nelegališ- 
kas. Caro paliepimai, ku
riuos jisai dabar išleidžia ne
turi jokios legališkos galybės 
Dėlto mes šaukiamės prie 
jus:

Kareiviai žemės ir jūrių 
jūsų šventa užduote yra iš- 
valnyti vargšus Rosijos žmo
nes iš po jungo nedoro ran
do ir apginti parlamentą 
žmonių. Kužnas žmogus ko
vojantis šitą šventą karią ap
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Metas II
dės savo vai-dą garbės vaini
kais o ateityje Rosijos žmo
nės atmins kožną geradė.ją. 
Žioja karėja jūsų aprinkti 
atstovai 1 us su jumis. Būki
te drąsus už -tėvynę, žmones, 
žemę ir laisvę priešai nedorą 
caro valdžią!

Po išdavimui atsišaukimų 
per Durnos atstovus, visokios 
darbininkų organizacijos iš
leido atsišaukimus griebtis 
už ginklo priešai carą.

Sunkus tas darbas yra, 
sunkus sujudinamas žmonių 
prie kovos už laisvę, tečiaus 
reikia linksmintis žiūrint į 
praeitos sanvaitės nuveiktą 
darbą revoliucionierių. Pasi
kėlimai kaip po lietui prasi
dėjo ir eina pirmyn su didele 
vilčia, kad laikas netoli kada 
žmonės nusistnms carą nuo 
savo krūtinės.

Caras teipgi mėgina viso
kiom pusėm nuslopinti žmo
nes; jisai išleido teipgi dau
gybę visokių atsišaukimų į 
žmones, žadėdamas jiem že
mes ir visokius palengvini
mus, kurių kada prašė Dū
ma tai caras nenorėjo nė kal
bėt apie tą, ihžiiar norėdamas 
žmones apmalšinti, žada jiem 
dangų, kad tik paskutiniai 
griebtųsi prie naikinimo re 
voliucijonierių. Kaip žinios 
praneša caro valdžia parsi
traukė aficierų ir kareivių iš 
Vokietijos ir Austrijos del 
savo apgynimo, bet tas jos 
darbas neilgai jai seksis kaip 
dasižinos Vokietijos socialis
tai tai ir Kaizeriui bus labai 
nesmagu o dar gali kilti re
voliucija visoje Europoje tar 
pe darbininkų ir turčių, nes 
jau tas laukiama seniai.

Kraujas Lijasi 
Sveaburge.

Liepos 31 dieną žinios pra
neša apie baisų sukylimą 
Sveaburge Finlandijoj. Kad 
aiškių žinių negalima teip 
greit gauti, tai nors pavir
šium skamba. Pirmiause su
kilo du batalijonai vienas sa- 
perų ir vienas minų, jie pa
siėmė amuniciją ir išėjo iš sa. 
vo gyvenimų ir knip aficierai 
jiem liepė gryžti atgal, jie 
šovė ir užmušė visus. Pakilus 
maištui prie jų prisidėjo ar
tilerija o biskelį vėliau ir 
pėkštiuinkų daugelis. Tada 
drūtvietūja kilo dvi puses 
viena paklusni buvo vienam 
šone drūtvietės, kita-gi pasi- 
keleliai buvo užėmę kitą šo
ną. Aficierai lojalistų užka- 
mandavo suimti pasikėlėlius, 
bet pasikeleliai netik nepasi
davė, bet sumušė ant vietos 
lojalistus išžudydami jų apie 
penkis šimtus. Neužilgo ta
po užtraukta daugiau karei
vių į pagelbą nuo žemės ir 
nuo vandens bet sukilę ka
reiviai turėdami didesnes ar
notas nuvijo laivus nuo pa
kraščio. Ištikus maištui Sve
aburge valdžia davė žinę į 
Skatudaną kad iš tenai pri 
būtų kareiviai apmalšinti pa- Į 
sikėlėlius Sveaburge. Tuom 
tarpu Skatudamo kareiviai 
buvo aut lauko parodos ir! 
kaip tik išgirdo kad karei-,

viai sveaburge sukilo, vienas 
tuojau šovė į aficierą ir ant 
vietos užmušė. Čionai teipgi 
kareiviai pasidalino į dvi da
lis, prasidėjo šaudymas ir 
čionai pasikėlę kareiviai ga
vo viršų, bet vėliau pradėjo 
juos bombarduoti nuo Bal
tiškų jūrių o kazokai užpuo
lė nuo žemes ir tokiu būdu 
drūtvietė vėl teko į rankas 
valdžios.

Miestas Sveaburgas beveik 
visas yra rankose revoliuci- 
jonierių, prie pasikėlusių ka
reivių prisidėjo ir fabrikų 
darbininkai, kurie metė dar
bą ir sudarę pulką nuėjo 
prie pasikėlusių kareivių. Ži
nios praneša apie nenustojau 
čią muštynę ir baisų žuvimą 
žmonių.

Žmonės apleidžia miestą, 
kurie pabėgo pasakoja apie 
didelį kraujo praliejimą pa
čiame mieste tarpe prilaukiu 
carui ir tarpe pasikėlusių. 
Daugelis išėjo į kaimus kvie
sti žemiečius prie kovos. Ka
reiviai Sebastopolio ir Kron- 
žtado beveik dalinasi Į dvi 
puses ir šionai laukiama grei 
to sukylįmo. Šita karė tar
pe žmonių ir caro yra viena 
iš smarkiausių kokia tik bu
vo nuo pradžių ir gal šitas 
smūgis sukels amžiną žuvimą 
carui ir jo bernam.

Neramios Žinios 
visoje Rosijoje.
Liepos 27 Ministeris mari- 

ninkų kareivių išleido tele
gramos į visus kraštus palie
pdamas parvažiuoti visai Ro- 
sijos laivynei iš svetimų kraš 
tų.
KAUKAZIJOJE Turkai ir 
Armėnai pradėjo tarpe savęs 
vėl baisias skerdynes.

TERIOKI, Finlandijoje 27 
Liepos čionai atsibuvo-kong
resas Peterburgo darbininkų 
organizacijos, kurios didu
mas sieke apie 180 tūkstan
čių darbininkų. Tarimai vis 
eina apie numetimą caro nuo 
žmonių valdymo.

SEBASTOPOLIS, Čionai 
iš turmo pabėgo revoliucijo- 
uierių vadas Lamenkoff, ku 
ris kaip žinios sako, yra vie
nas iš smarkiausių vyrų ir 
būk jisai nužudė jenerolą 
Nepliuevą.

EKATERINOSLAVE, čio
nai aplinkiniai žemiečiai už
puolė ant klioštoriaus netoli 
miestelio Borki ir pradėjo 
novyti ruškius zokoninkiis, 
kuriem caras čionai davė di- 
deliuš plotus žemės 1888 me
tuose; žmonės dabar reikalau 
ja kad toji žeme būtų žmo
nėm.

PETERBURGE Liepos 28 
keliolika revoliucijouierių ap 
sišarvavę su revolveriais įsi
veržė į Bonselio spaustuvę ir 
privertę visus darbininkus 
niekur neišeiti ir neduoti ži
nios policijai, išdrukavo 150 
tūkstančių atsišaukimų į 

Į žmones išduotų per Dūmos 
atstovus Vlborge, išėjo nieko 
nekliudyti,

SPjBASTOPOLIS Liepos 
20 tapo nuspręsti 4 jūrinin

kai ant mirtięs, vienas į ka
torgą, 32 nuspręsti ant yvai- 
rių sunkių dardu, 50 į turmą 
6 tapo paleisti.

KARKOVE Liepos 27 ta
po sudegyti du dvarai. Žmo
nės sukilę reikalauja žemės. 
Kareiviai visur apstatyti; 
sunkus padėjimas.

CHENSTOKOVA, Lenki
joje, Liepos 28 apsiginklavę 
revoliucijonieriai užpuolė ant 
bėgančio trūkio, sustabdė ir 
užmušė kamandierij briga
das Žukatą, jenerolą Westen 
ring, kasierių Dominenką ir 
5 kareivius ir paėmę 16 tūks
tančių rublių pabėgo.

JUZOFKA pietinėje Rosi
joje darbininkai dirbanti lie- 
jinyčiose sutvėrė legijoną ap
siginklavusių vyrų ir suorga
nizavo 40 tūkstančių darbi
ninkų gatavai šokti carui į 
akį.

DESHLAGAS, Kaukazija.
Čionai išgirdę kareiviai 

kad caras Dūmos atstovus iš
vaikė sukilo priešai valdžią, 
užmušė savo kamandierų ir 
aštuonis aficįerus; iškabinė
jo višur atsiprukimus, kad 
žmonės gražiai užsilaikytų, 
pakol tikras žmonių randas 
bus sutaisytas-

SAMARA, žinios praneša 
naujus sukylimus po Bernarą, 
žionai kyla kareiviai priešai 
valdžią kartu su žmonėmis.

KRAfcNOVODSKE Lie
pos 30 kareiviai vaktuojanti 
stotį čionai sukilo priešai vai 
džlą, susirinko daugiaa žmo
nių ir visi nuėjo prie turmo 
išleist politikiškus prasikal
tėlius, bet turmą sergstinti 
kareiviai ėjo už caro valdžią 
ir apgynė turmą.

ODESA Liepos 30, čionai 
arcivyskūpas laikė dievinai- 
dystę ant intencijos, kad ca
ras Dūmą išvaikė ir savo kal
boje nurodė kad žmonės ku
rie eina priešai carą yra anar 
kištai ir niekšai. Vienas ka
reivis būdamas cerkvėje pra
dėjo kolioti arcivyskupą už 
jo parsidavimą carui, ant ga
lo kilo maištas ir kareivis ta
po suareštuotas. Mat cerk
vės tai yra tikros caro var
žos.

Kraujas liejasi gausiai vi
suose kraštuose Rosijos, kyla 
žmonės ir kareiviai, matomai 
carui galas artinasi. Gyvuok 
revoliucija pąkol laisvė ne- 
užgims! Tegul žūsta tero- 
nai.

.Maksimus Gorkis prašo gelbėti Itosiją

New York, 28 Liepos Mak
simas Gorkis išleido atsišau
kimą į Amerikos žmones gel
bėti Rosiją nurodydamaskaip 
žmonės stovi toli nuo apšvie
timo, jog gali žiūrėti ant ar- 
tymos tautos kuri lieja krau
ją ir deda savo gyvastis kad 
išsiliuosuoti iš teroniškų ca
riškų pančių.

Kūdikio afieravotas už gerovę dar
bininku.

Chicago, Ill. Liepos 31, 
Čionai vienas žmogus Harry 
G. Creell afieravojo savo kū
dikį ant labo darbinkų pa
imdamas prisiėgą bažnyčioja, 
kad jisai išaugys sūnų, kuris 
darbuosis del gerovės darbi
ninkų kad gelbėti juos iš 
tamsybės ir vargo.

Kaip užaugs kūdikis tik 
tada galima bus prasidžiaugt 
jo gerais darbais, dabar ver
ta linksmintis kad tokių tė
vų randasi; kurie kūdikius 
savo prižada išauginti užta
rytojais ir gelbėtojais darbi
ninkų.

Kompanija atsisako mokėt

Sau Francisco, Cal. Po dre 
bėjimui žemės žmonės aptu
rėję blėdi nuo ugnies tikėjosi 
pagelbos nuo inšiūrenc kom- 
kompanijos, bet dabar pasi
rodo kad nuo jų nieko ne
gaus, nes Transatlantic in- 
šiurance kompanija iš Vokie
tijos atsisakė savo prigulin- 
tiem prie jos žmonėm mokė
ti sumesdami bėdą ant Dievo 
kad jis žemę kratė ir namus 
sujudino; tai tokia teisybė 
ant svieto.

Paskutines žinios iš Ręvo 
Uncijos.

—:o:—
Žinios praneša, jog po sma 

rkaus mūšio pasikėlusių ka
reivių Sveaburge, turėjo pa
siduoti caro kareiviam, Mat 
pasikėlėliai mielino ir laukė 
pagelbos nuo jurininkų, bet 
jų sukylimas buvo turbūt ne 
pasekmingas. Žinios vienok 
dar gali kitaip virsti.

Kaip žinios praneša tat ca
ras pabijojęs būti Peterhove 
pasitraukė į Carskoje selo 
kur bombardavimas nuo jū
rių nebūt toks pavojingas.

Francijos ir Suvienytų Vals
tijų ketina įdėti pinigus ant 

Į to mierio ir darbą pradėti,
— :o:—

London, Anglija, paskuti
niam laike miestas nutarė 
pirkti ir parduoti vargšam 
žmanėm pieną, kad su tuom 
apginti mažus kūdikius nuo 
mirties. Iki šiolial visoki per 
kupčiai maišė pieną su krei
da ir vandeniu ir teip dauge
lį kūdikių mintančių vien 
pienu į kapus nuvarė.

—:o:—
Chinai. Žinios praneša kad 

chinijoje net 3 provincijos 
sukilo prieš valdžią. Revoliu- 
eijonierių vadas buvo suim
tas mieste Hsin Ching ir ka
da buvo jo tyrinėjimas dau
gybė revoliucijonierių užpuo
lė ant minėto miesto išliuo- 
savo savo vadą ir užėmė mie
stą.

— :o:—
Paryžius. Francūzijoje ta

po įvesta tiesa nuo raudo kad 
vieną dieną ant sanvaitės ko- 
žnas darbininkas švęstų- Tie 
kurie, turi dirbti nedėlioja, 
kaip lieteliuose ir ligonbū- 
čiuose turės pasiskirti vieną 
dieną iš paprastų ir tą švęs
ti.

tik pribuvęs iš Lietuvos ir 
gavęs darbą Hyde Parke dir
bo dirbtuvėje, tapo sužeistas 
ir nuo to numirė ant ryto
jaus 24 Liepos. Hyde Parko 
lietuviai gražiai palaidojo 
Bostone.

Vienas lietuvys čionai par- 
sivijo savo pačią pabėgusią 
nuo jo net iš Cleveland Ohio 
su kitu numylėtiniu, dobar 
abuda turine sukišti. Žmonės 
patys sau kankynes sutaiso.

Žinios iš Anurikos.

Audėjai striukuoju.

Adams, Mass. Rugp. 1 čio
nai sustraikavo 1500 audėjų 
dėlto, kad dirbtuvės viršinin
kas pavarė vieną žmogų iš 
dirbtuvės tik dėlto kad jisai 
nuėjo į ofisą pasakyti kad 
dirbtuvėje peršilta ir kad pa
leistų daugiau ventiliatorių. 
Amerikos kapitalistai neduo
da mat nū prasyti.

Kunduktorių ir motormo- 
nų straika Bedforde dar ne
pasibaigė.

Žinos iš pasaulės.

Peterburgas. Amerikos am 
basadarius Mayers išleido sa
vo šeimyną važiuoti Iš Rosi
jos o pats ketina būti Peter
burge, pakol dar caras visai 
neišvytas.

Žinios praneša kad nė jo
kia šalis nepasveikino carą 
per telegramą dėlto kad jisai 
Dūmą uždarė, Kaizeris Vo
kietijos turbūt jau dėkingia
usias, nes kaip carą nuvers 
nuo sosto tai Kaizeris ilgai 
teipgi negyvęs.

—:o: —
Paryžius. Žinios praneša, 

kad caras yra užtvirtinęs no
rą kompanijom arba Sindika 
tui pravesti geležinkelį nuo 
Siberijos į Alaską, kuris kaš
tuos apie 300 milijonų dole
rių. Kompanijos iš Rosijos

Žinios iš Liet, vos

Griškabūdis, Snr red Čio 
nai pas teisdarį Kudirką at
sibeldė nepažystami Ir pasi
sakė jog jie socialistai ir tu
rį nubausti Kudirką mirčia, 
bet Kudirka juos su revolve
rių apsigynė tūom kartu, 
kitą kartą Jie laiškelį prisiun 
te kad Kudirka 2000 rublių 
išmokėtų. Labai blagas pa
dėjimas, kad žmonės patys 
neims organizuotis ir pažinti 
kas yra socialistas o kas va
gis.

Kupiškyje, Kauno red. 
čionai s^ovi kareiviai ir labai 
skriaudžia žmones, noviję žy
dus girtuokliaudami daro 
kas jiem patinka. .

Žmonių sukylimai dabar 
per darbymetes labai plati
nasi po Lietupos dvarus. Vil
kaviškio, Suv. rėd. žmonės 
nelaukdami kerta gires, ku
riais žydai buvo nupirkę, 
valdžia prisiuntė kazokus, 
bet tie negina bile tik deg
tinės gauna.

Lietuvoja dabar labai sun
ku atskirti juodašimčius nuo 
Socijalistų, kaip tik kur ko
ki vagys aprubavoja žmogų, 
tuojau eina klausymas kas 
tą padarė ir tankiai bėda me
tama ant socialistų, mat so
cialistai tą pritaikymą gal 
užsitraukė keldami žmones 
prie straiko.

VietnCs Žinios.

Oras šiltas, bet nesmagus, 
nes beveik kasdien debesiuo- 
ta.

a. a. Martynas Cironka, 
Vilniaus rėd. Lydos apskri
čio, Rodunės parapijos, ką

Minutos vyrai Cambridge- 
porte parengė dideles pra
kalbas ant salės Christian 
Union Hali, 7 Burleigh Str., 
Cambridgeport, Mase. Kal
bėtojai bus keli, tarpe kurių 
ir kun. Pėža iš Brocktono 
yra užprašytas. Prakalbos 
atsibus 5d. Rugpiučio 1906, 
prasidės nuo 6 vakare ir tę
sis iki vėlai. Kalbos eis apie 
revoliuciją, o kaip dabar la
bai daug naujų žinių, tad 
verta visiem apsilankyti. Kad 
tik carą kaip nors nuslkraty- 
tume tai viskas pasaulėja pa
eitais ytų, dėlto broliai atei
kite ir atsiveskite merginas; 
nežiūrėkite nė šilumos, nes 
Rosijoje dabar žmonės lieja 
kraują ir deda gyvastis kad 
tik iškovoti laisvę. Ateikite 
visi brokai ir seserys tegul ir 
męs kaitą nors žodžiu, misle 
ir gal keli; ir centais carui 
ateitį nužemin am.

Kriilčkinie D iglau.

Brangus broliai: Rosiją vi
sa dega revoliucijoje, kaip 
paskutinės žinios praneša, 
tai netik Sveaburge kareiviai 
užėmė drūtvietes, bet Konge 
ir kitur kareiviai sukilo ir 
veda kruviną karę. Caro di
dybė jau ką tik laikosi, jo 
laivas tik lauke gatavas kad 
caras galėtų išplaukti i sve
timą žemę. Tegul caras ir 
apmalšintų kareivius ir sua
reštuotų visus atstovus, ku
riuos gaudo, tai jau vis carui 
nebus vietos Rosijoje, nes 
visos šalys duoda pagelbą ko 
votojam darbininkam- Bro
liai ir męs lietuvninkai -ne- 
nuleiskime rankų, duokime, 
centų kiek galėdami, rinkim 
aut susirinkimų ir siųskime 
mūsų Lietuvos kariautojam. 
Pinigus dabar galima siųsti 
ant šitų dviejų adresų:

J. Lizdeika,
26 Gray str-, Silvertown, 

London, E. England.

Ir galima siųsti ant šio adre
so:

Mr- Teofilius Dudas, 
921 So. Second St.,

Philadelphia, Pa.
Lizdeika yra atstovas Lie

tuvos kyvojančių žmonių, o 
T. Dūdas orą Amerikos Lie
tuvių išrinktas kasierius. T. 
Dūdai siunčiant pinigus rei
kia pasakyti kad paskiri Lie
tuvos Socialdemokratam, ir 
pasakyti kuriam laikraštij 
nori pakvitavoti aukautojų 
vardus.



KELEIVIS

fl

Sasvaitinis Laikkaštis

‘'KELEIVIS”
ffielna Iras tetverus

Boston, ... Mass.
0000

BaSjNhunU fieOokuIJ^ aAnsucCn

A. Žvingilaa,
P. 0. B. 3232, Boston, Mass.

The Lithuanian Weekly

“KELEIVIS“
Published every Thursday by

A. Žvingilaa,
So. Boston, Mass.
0000

Rates of Advertising:
Ono inch once
One inch one month
One Inch one year
All communications

addressed to;

A. ŽVINGILAS,
P. 0. B. 3232, Boston, Mass.

8 .$<>■ 
Sl.oo 

8I0.00 
should bo

rą javų, kokią dabar padaro 
tik į dvi dienas su pagelba 
mašinų. Senovėje būt reikė
ję net 90 dienų pakol žmo
gus būt suverpęs, (šaudęs ir 
pasiuvęs tokius rūbus, ku
riuos dabar gali padaryti tik 
Į porą dienų. Dėlto tėvai, 
galima suprasti, kad kaip tik 
greičiau vieną daigtą galima 
padaryti, tai ir kitą galima 
tefp-pat greičiau padaryti su 
pagelba mašinų. Taigi šią
dien) mes matom, jog kaip tik 
drabužiai pabrangsta, tai pa
brangsta tuojau ir valgis ir 
kitoki daigtai, dėlto, kad vi
sus juos turi padaryti ir ant 
visų lygų laiką žmogaus gy
venimo suvartoti.

— Ar ilgai vaike, kriau
čius siuvo drapanas.

Kaip tik, tėvai, jiedu susi
taikė, kriaušius nuėjo siūti 
pas artoją, o artojas nuėjo 
arti kriaučiaus žemę. Kriau
šius siuvo drabužius artojui 
per 20 dienų, o artojas pas 

Į kriaučių tiek pat laiko arė 
žemę.

Tokį sumainymą darbo pa
matė ir kiti gyvenanti ant 
salos ir visi gėrėjosi; į trum
pą laiką dailydė bėdavojo vi
sų namus, kalvis taisė visiem

"Estbmo as Second- Glass matter 
February 28, 1905, at the Post 
Office at Boston, Mass., under 
the Act op Congress of March 3, 

1870.’’

Pagal S. F. Norimu

geležinius yrankius, maltiny- 
kas malė visiem grūdus, kal
nakasys kasė visiem anglius. 
Jie dar nesuprato kaip su
mainyti išdarbiais savo, tik
tai suprato kaip pasidalinti 
darbu.

— Vaike, argi tai visi da
bar teip dirba?

— Teip tėvai, kalvis taisė 
maluiiinko tulžis arba yran
kius, maluninkas malė kal
vio grūdus, kriaušius vis mai 
nesi darbu su artojum, žy
džiu sakant, visi mainėsi dar-

Korespondencijos.

Wilkes-Barre, I’a
Lietuvis užmuštas

Rašo Skarmalius.
Liepos 23 dieną, čionai pa

tiko nelaimė vieną lietuvį, 
kurio vardas Adomas, . bet 
pravardės nežinau, nes sun
ku dasižiuoti, kadangi nė 
draugai nežino.

Jisai dirbo kastynėse' su 
savo broliu, akmuo nuo vir
šaus krito ant galvos Ado 
mui ir ant vietos užmušė. Jo 
brolį teipgi primušė, bet jis 
po nekuriam laikui atsipei- 

. kėjo ir kaip iš miego pabu
dęs, rado savo brolį užmuštą, 
aut kurio rankos aliejus išsi 
liejęs iš lempos degė. Ado
mas paliko pačią su vaikais. 
Toks tai gyvenimas vargšo 
darbininko; dirba kaip jautis 
pakol sveikas ir drūtas bėjo 
kios uždangos nuo pavojaus 
arba smerties, kad lieka ne 
užmuštas tai senatvėja var
gingai gyvenimą užbaigė.

Kad kastynės prigulėtų 
randui, o randas žmonėm, tai 
būtų socializmas, žmonės pir
ma lindimo į pavojingas vie
tas pirma apsižiūrėtų ar nė
ra pavojaus. O dabar, kada 
viskas kapitalistų rankose, 
žmogus džiaugėsi gavęs kokį 
darbą griebėsi per smertį 
kąsnį duonos uždirbti ir teip 
lieka ubagais arba užmušti 
tampa.

—:o: —
Maynard, Muss.

Sako neliejo vandeniu
. Rašo Joną 

Godotinas redaktoriau!

ta aut svieto gyvent ir kitus 
i trukdy t nuo gero darbo.

Kožnas šioja gadynėj i tu
ri svarstyti apie savo gyveni
mą, jau tie laikai prapuolė 
kada pavogtai, pasisakiai ir 

i vėl gerai. Jau žmones j ra- 
deda rūpintis kad nereiktu 
nieko blogo daryti ir gražiai 
gyventi. Jauni męs turim 
būt prakilnūs, griebtis prie 
mokslo ko augščiause, o save 
žeminti ko žemlause. Gani 
tuja nieko nėia brangesnio, 
viskas lygiai branginama.

5<-i> Verk. N Y.
Čia lietuvių rodos nėra 

Rašo
P. Š i m k e v i č i u s .

Oras čionai gražus ir nela
bai karštas tuom tarpu. Lie
tuvių čionai nors labai daug, 
bet mažai girdėtis apie juos, 
dėlto kad labai palinkę prie 
girtavimo, ir daugelis mau- 

jdosi lenki} spąstuose. Padėji
mas lietuvių tautiškuose rei
kaluose, labai apverktinas, 
labai nesmagus. Šitam kri 
tikiškam padėjime mūsų Tė
vynės Lietuvos mes teipgi 

|mažai atsižymejom, mažai ką 
gero pabarėm. Laikas New 
Yorko lietuviam patinsti prie 
savo reikalų ir nors pasilai
kyti su mažesnėm kolioni- 
jom lygiai, nors tiek gero pa
darykim kaip tie broliai gy
vendami mažesniuose mieste
liuose dėdami aukas pagel- 
bai mūsų brolių tėvynėje. 
Kova su caru yra labai snu
ki, reikia kovoti vartojant ir 

p įmoksią ir galybę, dėlto ir 
menkiause auka padaro di-

bu kad greičiau ir geriau at-
Vaike, aš labai laukiau pa

kol tu mą papasakosi, kaip 
ėjo darbas kriaušiui ir arto
jui kada jie sumainė darbą.

— Tėvai, jiem darbas ėjo
si gerai, bet pirma pakol jie 
pradėjo darbą, artojas pa
klausė kriaučiaus: „gerai, 
bet kaip męs numieruosime 
darbą, kaip mes žinosim kaip 
ilgai aš turiu tavo žemę arti, 
o kaip ilgai tu turi mano dra 
bužlus siūti?” Tada artojas 
atsakė: „Tu turi teip ilgai

likt tą ką mokėjo.
— Na o kaip jiem vaike 

toliau vedėsi?
— Toliau,“ tėvai, jie vis at

rado naują būdą, kuris rodė
si kad pagerina jų gyvenimą. 
Teip jiem begyvenant kriau
šius, kuris nenorėdamas pra
leisti laiko dovanai, vis kad 
tik atliko nuo kito darbo tai 
siuvo, teip kad jisai apart 
jam reikalingos drapanos, 
turėjo pasisiuvęs vieną eilę 
drabužių ir pasidėjęs. Bet

mano žemę arti, pakol aš tau 
drabužius pasiūsiu. Miera
darbo yra ta pati ant visokių 
darbų, skaitant pagal lai
ką”,.:

—i .Bet klausyk vaike, mą 
rodos kriaučiaus darbas yra 
brangesnis kaip artojaus, ar
gi nebus skriaudos, kad jie
du vienas kitam dirbtų.

— Tėvai, tau tik teip ro
dos kad artojaus darbas pi
gesnis, dėlto kad kriaučių 
mažiau matai, bet ištiesi} 
darbas teip yra brangus arto
jaus kaip ir kriaučiaus dėlto, 
kad kriaučius negali art o 
artojas negali pasiūt drabu
žių. Jeigu tu būtum užaugęs 
tik prie kriaučių, tai tu tė
vai nieko nežinotum apie ari
mą ir sėjimą Javų, dėlto tu 
labai brangintum tą mokslą, 
bet kad tu gimiai ir užaugai 
ant ūkės, tai ką tu išmokai, 
jau tau rodos kad tas darbas 
turi mažą vertę. Artojaus 
mokslas kaip išdirbti žemę, 
yra vienas iš svarbiausių pa- 
saulėja ir niekad nebus galo 
jo tyrinėjimui ir pagerini
mui.

— Na ar jiedu vaike, suti
ko dirbti lygiai pas vienas ki 
tą?

— Teip, tėvai, jiedu suti
ko ir darbas jiem labai gerai 
ėjosi, kitaip jie negalėjo pa
daryti. Kad geriau tu tėvai 
suprastum darbo mierą, tai 
aš tau pasakysiu, kad gilioje 
senovėje, kada žmonės netu
rėjo mašinų arti, austi ir ki
tokių, tai vienas žmogus tu
rėjo dirbti net 90 dienų išar
ti, pasėti ir iškulti tokią mie-

tuose metuose kriaučiaus ja
vai labai menki užderėjo iš
tos priežasties Jisai prisiarti
no beveik prie bado. Jis tu
rėjo eilę drapanų pasidėjęs, 
bet ką veiksi su drapanom 
jeigu nori valgyti. Banda 
duonos jam verčiau būtų, nė 
kaip eilė drabužių, jeigu ba
das prispire o dar ir su šeis 
myna. l.

— Tai kaip jis iš tos bėdos 
išėjo vaike?

— Teip buvo tėvai: tuo- 
pačius metus valytojas javų 
turėjo gerą derlingą metą ir 
surinko tiek grūdų, kad už
teko ant dvejų metų. Bet jis 
buvo teip užimtas su javais, 
kad neturėjo kada nė panūs- 
lyti apie .drapaną, dėlto iš 
vieno šono buvo gana links
mas, bet iš kito šono neturėjo 
drapanų ir dėlto buvo rūpes
tyje. Teip jisai besirūpin 
damas sumanė eiti pas kriau
čių ar negaus kokią pagelbą 
kas link drapanų, teip ir pa
darė.

Suėjo abudu tie žmonės į 
krūvą ir kada javų valytojas 
pabėdavojo kad jam drabu
žių trūksta, kriaučius pradė
jo bėdavoti, kad jam javų 
trūksta ant duonos. Jiedu-
abudu buvo toje pačioje bė
doje: vienas turėjo perdaug 
grūdų o neturėjo drapanų, o 
kitas turėjo drapanų o netu
rėjo grūdų. Tad ką-gi jie tu
rėjo daryti tėvai?

— Mą rodos, vaike, jiem 
reikėjo apsimainyti.

— Tą tėvai ir mažas vaikas 
pasakytų. Kitą kartą aš tau 
pasakysiu kaip jie apmainė

num. ,,Keleivio’” patilpo ži
nutė iš Maynard Mass, nevi
sai teisinga; viskas tę gerai 
aprašyta tiktai tas kad tner 
ginos liejo vandeniu per lan
gą; tas netiesa ir dėlto jais 
tas užgavo.

Sale upės čionai gyvena 
ant antro ir trečio angšto ke
lios gražios merginos ir jos 
rūpinasi gana daug suprasti 
apie tautos reikalus, teip ir 
pagelbsti kitiem kame tik 
gali tautiškuose darbuose.

* *
Labai skaudu yra jeigu kas 

neteisingai ant kito užsipuo
la, bet tarpe mūs ir teisybės 
netrūksta.

Brangūs broliai ir seserys! 
kelkitės ant kojų savo, eiki
me keliu į garbingą ir augš- 
tą gyvenimą, meskim mažus 
nesutikimus o veikime didi- 
liūs darbus. Męs ir tik męs, 
visas jaunimas Lietuvos, ga
lim ką nors gero nuveikti del 
savę dirbdami del labo savo 
tautos. Darbas del tautos pa
einą tik nuo mus mokslo, 
meilės ir vienybės, dėlto kal
bėdamiesi vienas su kitu ne- 
meskim žodžių biaurių vienas 
kitam; ginčai tegul eina gin
čais, bet godonė ypatos tarpe 
mus turi gyvuoti, kitaip ne
galim vadintis nė pusiau ap 
šviestais.

Sunku girdėti naujienos, 
kad merginos nori sustaddyti 
kitą šnekantį apie tautos rei
kalus ir t. t.

Brangios seseris, jnmi tas 
nepriguli daryti; jeigu tau 
nepatinka, neprisidėk su kal
ba,, tik apiuislik, delko ran 
dasi tokių žmonių kurie apie 
tai šneka? Ar-gi jie blogiau 
daro kalbėdamiesi apie tau
tos reikalus, arba kad gertų 
saliūne kur, keiktų ir žemin
tų viena« kitą.

Jus papratę spręsti kaip 
mūsų senieji e, kad teip tada 
ir tada uebuvo, dėlto ir ne
teik kad būtų, Dievas davė 
Dievas atėmė ir 1.1. Žmogeli, 
iki tau kas ką duos, tai ne
lauk, bet darbuokis be atlai
dos, kovok už tiesas savo ir 
kitų, o visi teip darydami 
greit pamatys vaisių ant sa
vo išdirbtos dirvos; kurie yra 
priešingi del gerbūvio savo ir 
visos žmonijos, tokiem never-

delę naudą.
Liepos 8 apsivedė P. Gy- 

į vis su Marijona Barauckiute, 
ant vestuvių draugai sumetė 
$3.25, pinigai nusiųsti į L. 
S. P. per „ |<ovos” red. Jeigu 
kitaip negalime, tai darbuo
kimės nors j-int mažų susirin
kimų ir jeigu daugelis tą d • 
i-ysim, po ryažai )>et daug su 
rinksime. Geda mumi kad 

j trip mažai nuveikiame, suly
ginus su kitom kolionijom.

— :o: —
Cainbriilgi-port, Mass.

! Minutos vyrai, jų darbas
Rašo virš.

A. Babilius.
Sestas meno kaip gyvuoja 

mūsų Minutos vyrų kuopelė, 
sąnarių turime apie 20; mūsų 

' \nieriai yra laikytis krūvoja 
pakol Rosijos Revoliucija ne
pasibaigs. Ant mūši} suėji
mų yra apkalbėta daugiaaše 
apie revoliuciją, apie kovą už 
būvį vargingų žmonių su jų 
vargintojais. Ant mėnesio 
męs mokam po 50 centų, pi
nigus siunčiame tiem, kurie 
daugiause kovoja už žmonių 
liuosybę Lietuvoj, t. y. So
cialdemokratų partijai Lie- 
tuvoja. Nęskaitlii- 'a mūsų 
kuopelė jau išsiuntė $39.50.

Kas-gi gali pasilyginti su 
mumis visoje Amerikoje?

Ant mūsų susirinkimų 
męs apkalbam revoliucijos 

Į reikalus ir atrandam teip: 
jeigu žmonės nešelps revoliu
cijos tai ji negalės pasilaiky
ti, vargas ir .badas privers 
žmones prie pasidavimo ir 
vėl gal per šimtą metų sėdės 
vienas teronas caras ant mili
jonų vargšų sprando. Var
gingas gyvenimas Rosijos gy
ventojų pasiekė visus kraštus 
pasaulės. Milijonai mūsų 
vargingų Rosijos žmonių ne 
mažai nužeminant Anglijos, 
Amerikos ir kitų šalių žmo- 
nių gyvenimą, atvažiuodami 
čionai ir siūlindami savo kūį! 
no pajiegas už menkiausę 
mokestį šių kraštų turčiam, 
vis dėlto kad męs nematę 
šviesos, gyvenę po tirono val
džia. Einam čionai, į dirb
tuves bijodami kaip žvėreliai 
griebem už darbo kaip levai, 
džiaugėsi iš to turčiai o męs j 
nekartą gaunam ir smertį, 
nesveikatą beveik kožnas.

Kiek męs nukenčiau) var
gi) jokia plunksna neapra
šys, vis už caro geležines ran- 
k. h, lai).\ ino musu tamsybė
je. Argi dabar neverta niu
rni atidėti kožnam gyvam lie
tuviui po 50c ant mėnesio ir 
suteikti tuos pinigus tiem, 
kurie kovoja, kurie miršta, 
kurie savo krauju planja 
nuodus nuo mūsų ateinančio 
gyvenimo. Nežiūrint kaip 
męs prispausti, kiek męs tu
rime šeimynos, lengvai gali
me atidėti po 50c ant perkū
niškų kulkų priešai carą 
ir jo činovniukus, kurie ne
sidrovi paskutinį motinos sū
nų po jos akių užmušti. Ar-gi 
męs nematom kad žmonės 
kovoja atimti žemes nuo tų 
dykaduonių, kurie savo gy
venime dienos darbo nepada
rė, o turi tūkstančius margų 
žemės su gražiausiom 
giriom. Žmonės turi šiau
dais pečių kurti, o turčiai 

tgires parduoda į svetimas ž,;- 
mes užgindami mumi ir sau
sas malkas. Brangūs broliai 
amerikiečiai męs galime savo 
tėvynę išliuosuoti ir broliam 
gyvenimą pagerinti, jeigu vi
si padėsim po 50c. ant mėne
sio. Ar ilgai dar męs tikė
sim į ri ,bų pino pilvą, į 
auksuotą caro gyvenimą, ar 
ilgai męs būsim vagys, ne
valgus, pasileidėliai tik dėlto 
kad mus caras su gaujom 
Trepovų, Pobiedonescovų ir 
Rupų lenks mus prie žemės.

Kelkimės! kelkimės pirma 
nekaip vargas ant mūsų spr
audo amžina gūštą sau pasi
darys.

Brangus broliai Bias's 
Viską pasidūkini, 
Ir apie Lowelio pones 
Ir panas pasikalbėkim. 

Tos mus sesutes
| Gerai užsipelnė 
Per teip ilgą laiką 
Dar nesusivaldo.

Iš tėvynės kaip atėjo
Jos buvo sulinkę
Viedrai, naščiai, malkos,
Pečius-Jom buvo palenkę.

Kaip tas vargas 
Jas labai kankino, 
Jos gerą pamokinimą 
Ir gerą žodį pažino.

Bet kaij) čionai tik
Jos spėjo ateiti
Ir dideles skepetas
Kaip spėjo pasidėti;

Pastojo lianom 
Ir poniom negirdėtom, 
Ant margo svietelio 
Niekad neregėtom

Mergutėm būdamos 
Greit jos apsivedė 
In nelaimę nevieną 
Vyrą jos įvedė.

Nesirūpina būti gerom 
Motinom vaikeli)} 
Tik po alų braidžioja 
Kasdien iki keli)}.

Kaip vyrai į darbą 
Tik spėja išeiti, 
Tuojau į karčemą 
siunčia vieną eiti.

Viena po kitai
Per dieneles ai)} neša 
Tegul tokias pones 
Vanagėlis peša.

Vaikučiai purvini 
Sukatų suimti, 
Pas daktarą tėvas 
Kasdien turi siųsti.

Pats iš darbo parėjęs 
Šolderio neranda,
OI) tegul tokias pones 
juodoji skranda

Dar gyvis sveikas 
New Haveno gyvuoja 
Ir kartais sau vienas 
Dainas šeip dainuoja:

Tu arielka
Tu pilkoji,
Tu brude
Nuode raudonoji;

Kam tu mus brolius
Teip suvadžioji

( Ir mielas sesutes
Iš kelio vadžioj!?

Kaip štai vieną
Nedėlios rytą,
Kas atsitiko

* Ant Mill River atryto;
Vieną kad pone 
Susiedą mano kirto 
Tas nabagėlis
Ką tik ir n;p irvirto.

Aš toki)} baiki)
Niekada nematęs
Žiurėjau į juosius
Laukan abu išmetęs.

Ir daugiau dar
Tę juoko buvo
Ir poniai tai
Iii pašonę kliuvo.

Burdingieriai ir bosai
Aut galo ėmė austis,

* Net visos gatves
Bumai ėmė trauktis.

Bailios po baiki)
Poniai galvą suskaudo, 
Daugiau negirdėti 
Nė šokant kazoko.

Ir vargonai liūdni
Dabar nedūduoja, 
Tik ponios galvoja 
Dar ūžia sumoja.

’ Žinios iš Liet..vos
Laiškas pas brolį į

Union C ty. Conn.
Mielas broli Jik! Šir

dingai ištari)) č u i ž aptu
rėtą laišką nuo ia.es broli; 
labili, labai semi );- ■ i man, 
gal buvai jaitsuv - i.mtm už
miršęs kad .m-įia. :, c. -jo
kios Zinutės įnan.

Duodu labų dį -n.. t,- i i. .-- 
Ii nu > stvęą ir nuo j. i išldų 
skubinuosi duot • u.i tau 
jogei laišką tipiurėj L o 
pos 12 d. noriu aš parašyti 
daug tau, nežinau ar pasi
seks man.

Liuduos dienos, liūdnos ii 
nios pas mus dabartinėm lai
ke; visur audra. lakioja, vi
suos kampuos ir kraštuos 

I mūsų tėvynėj Lietuvoj: pra 
įsidėjo n)io pereitų metų, kaip 
tiktai karas prasidėjo tarp 
Kojijos ir Japonijos;, šiądien 

\ visur neramu, nespakaina, 
tik vieni dejavimai ir aima
navimai žmoni)}. Pakilo re
voliucija lyk kokia viesulą 
vienu laiku visoje mus vieš
patystėje.

Matytie kad jau valdžiai 
kojas pakilto dabartinė re
voliucija, teip ’stovi labai 
silpnai, kad tiktai da smar
kiau darbas varomas būtų 
tai suvis sugriūtų, netoli tas 
laikas, Jau ir dabartės nela
bai pasitiki Caras ant kariu- 
menės, ba jau kariūmenės 
didesnė pusė susiprato kad 
ji buna šuns vietoj.

Budeliai kareivius siundė 
kad malšintų darbininkus 

i vargo prispaustus žmones; 
Į atsiranda žinoma iš daugumo 
lokių, paliepus kurie šaudo į 
savo brolius — lieja nekaltą 
kraują.

Ar jie nežino, kad po kiek 
laiko ir patys jie taps tokiais 
pat vargdieniais į kuriuos 
pirmiau šaudė.

Valdžia dabartės dar pasi
tiki ant kazokų, teipgi ant 
durtuvų ir anuotų, o šeip ne. 
ląhai usivierija, nes jau buvo 
tam panaši)} atsitikimų; bude 
liai siuntė kareivius malšinti 
žmones bet kareiviai nešovė 
nevienas tik štikns susmeigė 
į žemę.
Pas mus nevisi žmones susi 

pratę o ypatingai kunigai 
šiam laike labai temdožmonis 
Rosijos skurdžiai kaip matyt 
daug geriau susipratę, tę ne.

atboja ani,kraujo praliejimo; 
naikina caro valdžią kaip yni 
anydaml, kuo kas) gali: atimi
nėja dvarus dvarponių, nr 
valdžios, kad pasiseka užpilo 
la ant policijos, monopolius 

’ sudaužo: žinoma, valdžia už 
deda bausmės keletą tūks
tančiu kur padaryta riaušes; 
kol ištenka žmones tai moka 
pinigus valdžiai, o kaip jau 
neturi kuomi užsimokėti ir 
net pavalgytie, tai eina iš 
vien, kaip tas priežodis, žūt 
but, trotyt pelnyt, o kopčiau- 
tie reiko.

Daugelis tam panašių atsi
tikimų būna na ale ka čia ai
rei ke užbaigti rašytie, ar ką?e 
viską negaliu nė a prašyti; 
skaitai laikraščius, žinoma 
tu randi rašyta kas darosi 
Rusijoj.

Aš gyvenu tokiose sanly- 
gose, galima sakyti ir suly
ginti su kalėjimu; žmonėms 
negaliu pasirodyti, turiu no 
visų slapstytis, kad valdžia 
neužuostų; išeit dieną pasi
vaikščiot negaliu, ot vakarais 
tai šiek tiek pakvėpuoju švie
žiu oru, bet ir tai turiu rik
iuotis kazokų.

Kad būtum buvęs tu broli 
namie, tai būtume visi dirbę 
tą darbą Lietuvos dirvoje; 
nevieną monopolių išgrūdom 
Lietuvoj, nevieną kanceleri- 
ją sunaikini m, nevieną žom- 
sargį nughiklavom ir nevie
ną sykį demonstraciją pada
rėm, raudoną vėlavą iškūlėm, 
o šymet jau sunkiam tas pa
daryti, del to, kad visur ka
zokai ir policija; po kiek 
laiko, reikės vėla smarkiau 
darbas varyti, nežiūrėsiu) ant 
policijos ir kazokų kančių.

Su gerais linkėjimais pasi
lieku tavo brolis

J urgutis.

i Žine iš Lietuvos
per

E. P u o d ž i u n ą 
St. Louis Mo.

Draugas mano kų tik pri
buvęs iš Lietuvos, pasakoja 
apie didelį žmonių sukilimą, 
Sudavęs miestelyje. Žmonės 

I susirinkę iškūlė raudonas vė- 
j lavas ir sake pamokslus, po 
licija bijodama kad juos ne
šiauštų pati tykiai apsiėjo 

1ir klausė tų pamokslų. Te- 
čiaus tuo pačju laiku davė 
telegramą kad pribūtų dra
gūnai. Dragūnai pribuvę jau 
nieko nerado, tada kaip pa
siutę lakstė po miestą ir lie
pė visiem kepures nusiimti, 

'o kas nepaklausė tą su na
gai kom plakė.

ATSAKYMAI-
P. Bukšnaitis N. Y. Tams

telių atsakymas lliaukšai ne- 
patiljio dėlto, kad tainista 
nesii mate'doro pasikalbėjimo 
su savo draugdarbininkais, 
bet visai kitai p. Jūsų kalba 
eina apie dainas, dainorius, 
kam jnmi griebtis paskuti
nių. Jeigu minėtas žmogus 
išvažiavo, tai tegul jo tas pa- 
.įieško kurį Jis nuskriaudė. 
Tik pan)islykl

Ant pardavimo
Puikus namas su 9 gražiais 

ruimais, ant 2 gyvenini)}, (te
nement) labai gražus kiemas 
vynvuogii) krūmais apsody- 
tas, labaj smagi vieta, parsi
duoda pigiai. Randasi po nr. 
1-H) \V. 8-tl) Street,

So. Boston, Mass.

Reikalingas Vyras!!
Reikalingas yra jam as 

vaikinas Lietuvys nuo 18 ne 
tų seumno iki 25 meti} am. į 

Įčeverykų (aktorę. Atsišau
kiant kreipkis į:
Gale Shoe M'F'G-Uo.

PORTSMOUT, N. 11.
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Iš priežasties mūsų nevienybės iško- 
vojome tiktai vieną valandą ir 5 minutai 
ant dienos trumpiau dirbti, ir tas jau bu
vo gana daug sudėjus su žmogaus gyveni
ni

Atėję prie darbo, dirbtuvėse radome 
■ jau kareivius su muškietomis; jie buvo 
teip padalyti: kuriuose fabrikuose buvo 
daugiau žmonirj tuose stovėjo daugiau ir 
kareivių. Mūsų fabrike buvo 400 darbi
ninkų, tai kareivių buvo 50. Pamatę ka
reivius nė kiek nenusigandome, nes žino
jome, jog jie toki pat žmones kaip ir mes 
tiktai ueorgauzuoti del jų locnos gerovės, 
bet tik del caro todėl jie carą ir apgina. 
Pamatę mes juos tuojaus sveikinome: 
..Sveiki broliai kareiviai“ ir 1.1. Kelios 
dienos jų gyvenimo fabrike vi sai juos 
permainė; dabar jie pasidėdavo muškietas 
ir linosai pradėjo su mumis gyventi. Mes 
nežudome laiko kareiviam išpasakoti visus 
mūsų vargus, už ką mus šaudo ir ui ką 
stato ant mūsų vartas, aiškindami mes 
jiems, jog po jų tarnystei carui ir jie turės 
eiti į fabrikus dirbti ir su jais tas pats bus 
kaip ir su mumi. Vėliau mes juos ir prie 
darbo prisikalbinome, sakydami mokinki- 
tės tada žinosite kaip sau duoną uždirbti. 
Vėliau davėme jiems ir proklamacijas skai
tyti, ant galo jie teip buvo apsišvietę, kad 
suprato visus mūsų vargus ir visame prita
rė. Tuomi pat laiku mes pasakėme fabri
ko direktoriui kad mes turime dar daug 
derėtis su fabriku delt > norėtume kad jisai 
priimtų delegatus nuo mūsų ir jų išklau

sytų. Direktorius tada pats išrinko jam 
patinkančius žmones ir pasakė kad šitie 
bus jus delegatai ir jie praneš ko jus rei- 
kalanjate.J Bet jie delegatai nieko gero ne- 
nuveikė nes jie patis nežinojo nė kaip per
statyti mūsų reikalus ofise, nes jie rūpino
si ką gero darbininkam nuveikti. Mūsų 
reikalavimai buvo, kad gauti mokestį di
desnę, nes kurie dirbo nuo šmotų tai per 
i’O valandų mažiau tę galėjo uždirbti ne
kaip pirma, buvo geriau tik tiem kurie 
dirbo nuo dienų. Siame tarpe, męs įgavo- 

■ ,me daugiau drąsos, nes pamatėme kad ka
reiviai stovinti mūsų dirbtuvėje mumi pa
sidarė prilankųs, o tas pats buvo girdėtis 
ir kituose fabrikuose. Taigi įgavę drąsos 
pradėjome apmalšinti darbo užžiūrėtojus 
arba kaip pas mus vadina meistrus.

Iki šioliai jie ant mūsų sprando buvo 
sunki našta, bet dabar męs susitarėme štai 
kokiu būdu juos nusikratyti: paimdavome 
točkę pritaisydavome raudoną vėlūką ir 
užsodinę meistrą išvėždavome laukan, kaip 
tą darydavome sustabdydavome viso rui
mo mašikas, k; d netarškėtų, kad galėtume 
gražiai, išlydėti. Toksai meistro išvežimas 
buvo labai jiem pavojingas, nes jisai nie
kur negalėjo gauti darbo, kur tik gavo 
tai visur darbininkai išvežė laukan, taip 
buvo girdėtis kad nekurto nukeliavę net Į 
Vokietiją o nerado sau vietos. Tokiu bū
du labai gražiai męs juos apmalšėme prie 
ko ir patys kareiviai prisidėjo, jie visada 
davę kėlę tokį meistrą Jaukan išgabenti. 
Vėliau valdžia pamatė kad laikyti karei
vius fabrikuose yra didžiausias pavojus, 
užtai palaikę porą sanvaičių ištraukė vi
sus kareivius iš fabrikų.

Męs beveik gailėjomės kad kareivius 
iš fabrikų ištraukė, nes su jų išėjimu ir 
agitacija tarpe kareivių susisiaurino.

Teip męs darbavomės iki Kovo mėne
siui 1905, vežėm laukan meistrus, vežėm 
ir darbininkus, kuriuos daiyrėme kad pi
nigus duoda meistram arta kitokiem dar
bo užži urėtoj am; varėme plačią agitaciją 
tarpe darbininkų ir tarpe kareivių.

Atėjus kovo mėnesiui 1905 darbinin
kai vėl sujudo prie straiko, nes kitaip nie
ko negalima buvo nuo darbdaviu išsiderėti 
Kovo mėnesyje vėl kelios dirbtuvės austrai 
kavo, bet kur kas nevisos iš pradžių ir 
tos pačios turėjo tikrą tąsynę apie tris 
dienas, bet ant galo pasisekė visus privers
ti prie straikų, nors daugeli darbininkų bu 
prievarta turėjome priversti prie to. Su- 
straikavę pastatėm šiokius reikalavimus: 
algą pakelti ant. 20 procento; gydytoją 
kad darbdaviai duotų netik kožnam dir
bančiam dirbtuvėje, bet jo pačiai tėvui ir 
motinai; sergančiam ženotam kad kompa

nija mokėtų 75 kapeikas ant dienos, o jei
gu sirgtų llgonbutlje, kad mokėtų 50 ka
peikų. Netcnotai^ sergantys namie kad 
gautų 50 kapeikų ant dienos o ligonbūty- 
je 35 kapeikai; meistrai kad apsieitų su 
darbininkais gražiai, kad neniekintų ir 
nelaikytų šnnes vietoje, darant kitaip, 
mes prižadėjome juos vežti ant točkės lau
kan. Pastatę tuos reikalavimus prižadė
jome prižiūrėti reikalus dirbtuvėje, kad 
niekas nevogtų kaip pirma darė, teipgi ki
tus reikalui, kurie nemažai atsideda ant 
darbininkų ištikimumo.' Direktoriui tas 
labai patiko, o ištieeų kaip pradėjom dirb
ti daugiau niekas negalėjo mažmožio iš 
fabriko pavogti, dęlto kad mes visus gerai 
prižlųrėjome. I • Į

Tris san vai tęs latraikks tęsėsi, ant ga
lo sulygom eiti į dtfrbą iškovodami 5 pro
centą pakėlimo multeities, gydytoją šei
mynai Ir kad meistrai apsieitų geriau su 
darbininkais. Nora toji straika buvo ga
na ilga, bet mūsų viltis pasirodė netuščia, 
tiek itkariauti ant įviso žmogaus gyvenimo 
tai reike linksmintis.

Suėję visi dirbti, pradėjome darbą 
linksmai; pasigavoniė direktorių, pakėlėm 
į virių, jisai tą priėmė linksmai ir davė 25 
rublius ant magaryčių; pamatę kad tas 
pelninga pradėjome kelti visus iš eilės 
meistrus ir raštininkus ir visi išmetė po 10 
ir po 5 rublius, kuria kiek išgalėjo. Tokiu 
būdu pinigus u rinkome apie šimtą rublių. 
Surinkę pinigus pradėjome mislyti ką su 
jais daryti: vieni norėjome* kad dirbtuvėje 
uždėti knygyną, kiti patarė kad pragerti 
ir teip ėsant žmonių daugiau kurie nori 
pragerti/pinigai tapo išdalyti visiem ly
giai.

Pradėję dirbti, dirbome jau be jokių
riaušių, bet tūo pačiu tarpu vis platinome 
ir atsišaukimus visokius, žodžiu sąkant, 
kėlėme žmones kad jie ko daugiau supras
tų apie ekonomišką ir politikišką jų pa
čių padėjimą. Sunkiai tada darbavosi 
mūsų propogandiškasii kotnitetas, nes ne
tik kad sunku toki up atsišaukimus atspau- 
dinti, bet sunku i< popiėrą1 del jų gauti. 
Mažiausias akies atitraukimas išduoda 
kelis gerus vyrus policijai ir pražudo iš 
mūs tarpo gerus darbininkus, tečlaus su 
▼lakuota buvome apsipratę ir darbą varė
me pirmyn. Beplatiųdaml tarpe žmonių 
visokius pamokinimus kartu rengėmės at 
švęsti 1 4- Gegužio, dieną darbininkų 
šveates, kurią jau keli. metai kaip mėgi
nome švęsti suėję J pakarotas vietas.

Pirma diena Gegužio prigulėjo ant ne
dėlios, tas mum nepatiko, dėlto kad šven
čiant nedėlioja žmonės mažai atydos padės 
neatskirdami nedėlios nud darbininkų 
šventės, dėlto męs kartu kylant dideliam 
ekonomiškam ir politikįškam karui sunku 
buvo teip įkvėpti žmonėm vienokę dvasę. 
Kėlė juos nekanrybė prie straikų, nes 
kasdien Vis parėjo žinios iš kitų Rosijos 
miestų, tame tarpe Lodliuje sušaudė 300 
žydų ir 200 krikščionių; VarŠavoja daug 
žmonių tapo išmušta. Tame pat laike su
streikavo Peterburgo dirbtuvės, o kad 
darbdaviai, turčiai susirišo iš' vieno lalky- 
tia-lr pradėjo žmoaea/prie bado verst, kas- 
dlįn gavome ž’lnes šaukiančės pagelbos. 
Pas mus, kaip:^aukščiau minėta viskas 
t^pgi ^siūbavo "kaip ant krašto prapul
tie!, '•

Teip leidžiant diena po dienai, neži
nojome ką daryti: klausimas vis ėjo ar 
geibėsime Peterburgo darbininkus pinigiš- 
kal, ar ir patys eisime ant streiko. Tame 
pat laike Ir vėl- pasidarė didelis subruzdi
mas Felzsrio dirbtuvėje: vienas mokinis 
pasiprašė meistro Išvažiuoti pasiviešėti ant 
poros sanvaičių, bet- sugrytdamas pasivėli
no porą dienų, meistras pavarė jį nuo dar
bo. Mokinys pajutęs save blogam padė
jime prašė kitų mokinių kad jį užtartų; iš 
karto dar ėjo tarybos ką daryti, bet kaip 
tik tą išgirdo miesto darbininkai, tuojau 
liepė visam Felzerio fabrikui straikuoti, 
pakol nepriims atgal pavaryto mokinio.

Ant rytojaus vėl ėjome į darbą, kaip 
pradėjome dirdti prasidėjo ir areštai, ypa
tingai Išniro ir Kleino dirbtuvėse, labai 
daug žmonių suareštavo. Netik kod areš
tavo žmones iš dirbtuvių, bet iš namų nak 
ties laike, daugelį IMiJke iš lovos į polici
ją. Vidurinis turmas ir visos šakos tur- 
mų netruko prisikimšti su darbininkais. 
Daugumas žmonių sėdėjo net iki spalių 
mėnesiui, būdami neapsakomai kankina
mi. Gubernatorius Paekov prigėrė nema
žai žmonių kraujo, pats kaip teronas ka
podamas žmones. Mat jisai neužsitikėjo 
policijos kraugeriam kad jie gana skau
džiai muša, dėlto jisai pavėlino jiem laiky
ti o pats paėmęs ynagius ‘kapojo žmones 
an visa savo pajiega vis kad iškvosti ką 
nors iš jų kad ižduotų kitus.

Vienok, žinoma jau nevaliojo apmal
šinti, kuinas įgavo norą kariauti prieš ka-
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pitalistus ir j vieš čaro valdžią. Darbininkų riksmas, šauk 
sinas, straikų >ti, kovoti, buvo nepabaigiamas ir nenustoja 
mas; kuo daugiau jie matė skriaudas daromas, tuo daugiau 
jie įniršo kovoti. Tik tas buvo sunku, jog žmonės dar vis 
neikvalial supratę ėfcvo reikalų: jeigu paklausi už ką strai- 
kuoti, tai retai gauš! vienokį atsakymą, vieni to nori, kiti 
ko kito, nebuvo ikvaliai tikro supratimo ir reikalavimai ne
išdirbti, nes vienam ponui kazokas kirto drūčiai su nagai- 
ka, tas atsisukęs sako: ,,nemuškite manęs, aš esu prokuro
ras!“ Kazokas sako: „Nesivalkiok šitam laike nakties tu S. 
S. Teip užbaigėme tą vakarą, kurio niekad nepamiršime 
savo gyvenimo: koks kliksmas, kokios tąsynės, pakėlimas 
dvasios ir koke kova už būvį.

Panedėlyje sukilę vėl rūpinomės kaip kovosime toliau 
už būvį. Kalbėtojai kalbėdami liepė visiem susirinkti į 
Grisembergo sodą, deMo ir vėl daugybė svieto priėjo, bet 
viešų prakalbų čionai nebuvo, tiktai draugiški pasikalbėji
mai bevaikščiojant. Policijos buvo gana daug, bet žmonės 
šę ir tę suriko: „doloi samoderžavija“!

(Toliaus bus).

TIK i’Eii 30 DiENŲl
1 Gyvenimai Visų Šventų, 

ant kiekvianos dienos metų, 
vis >s 6 dalys vienoj knygoje 
aptaisytos drūtais apdarais

kaštuoja > 4.75.
2 Biblija, arba. Sv • ta* 

[Raštas Seno ir naujo Įstatymo 
' 1448 puslapių drututuo.'-e 
! gražios skutos apdaruose ka

štuoja tik $5.oo
3 Pekla, arba Amžinas 

Pragaras ir giesmes apie bai
sybes peklos ir apie keturis 
paskčiausius daigtus drūtuo
se apdaruose, 5oo pusi. ši.25

4 Kantičkos apdaryt. 75 et
Visos tos knygos .$12.oo, o 

jeigu kas ima antsy k visas 
keturias viršminėtas knygas 
atiduodu tik už $7.oo

Jeigu kas nori pasinaudot 
liž progos pigaus nupirkimo 
I tų naudingų knygų tegul ne
siunčia man pinigu, vien pa
rašo laišką, o aš prisiųsiu 

( knygas per C. O. D ir pini
gus galėsit užsimoket expre- 
sui paimant knygas, kuria-* 
jei rastumėte netokias, kaip 
pagarsinta, galit gražinti.

Adresuok:
K. INTAS 

954 33 rd Street, 
CHICAGO 111.

UŽSIRAŠYK

KELEIVI
Angliškai 

villainy, company 
litany, larceny 
destiny, calumny 
tyrany, felony 
colony, harmony 
cottony, glutony 
botany, elegy 
prodigy, effemy 
ebony,energy 
liturgy, infamy 
bigamy- blasphemy

Reiškia

vilani, kompani prigavystė kompanija 
litanl, larsni litanija, apgavystė 

destlni, kolumni tolumas, kolumnuota 
tirani, felonl tlronystė, blogadarystė 
koloni, harmonl kolionija, armonija 
kotoni, glntoni varsuotas, edovas
botani, eledži botanika, giesme
prodidžl, efimi įstabumas, moteryste 
eboni, enerdži medis, energija 
liturdži, infami ceremonija, kūdikyste 
bigoml, blasfeml daugpatystė, bausmė
enemi, emity priešas draugiškumas 
konopi, okupi pavėsis, užėmimas 
kvaliti, salari kiekybė, alga

enemy, amity 
canopy, occupy 
quality, salary 
registry, beggary redžistri, begari registrąvone ubgaavimas

Blasphemy is contemptuous treatment of God. 
Pavietrė yra siųsta bausmė nuo Dievo.
Litany is a solemn service of prayer to God. 
Litanija yra y raini tarnystė poteriais prie Dievo. 
Larceny is theft and liable to be punished. 
Apgavimas yra vagystė ir gali būti baustas. 
Salary is a stated allowance for services.
Alga yra nutaisytas daleidimas už tarnystę.
History is an account of past events.
Istorija yra sudėjimas praeities.
Botany is the science of plants.
Botanika yra mokslas apie rasodas.
An elegy is a funeral song.
Enlogija yra šermenų giesmė,
A prodigy is something very vonderful. 
Įstabumas yra labai navatnas daigtas.

NAUJOS KNYGOS
„Keleivio” Spaudos.

Po Keturesdeszlmts Motu Tolsto
jaus. Gražiausias aprašy 
mas apie jauną vaikiną, 
kurį vargas privertė už
mušti du žmogų, kad gauti 
turtą dėl gavimo savo my 
limos merginos Labai 
gražus ir pamokinantis 
skaitymas. Puslapių 122. 
Kaina........................ 25 c.

aginlS ir kitos gražios pasa
kos. Šioje knygoje talpinu
si penkios gražios pasakos: 
1) Raginis—kaip jaunas 
vaikinas apaugo ragu, ka
riavo su smakais ir ėjo ke 
lionę į peklą; 2) Jonas su 
nusžuvininkj, kuris pa 

gavo žuvių karalių, nuo ku
rio įgavo tokią galybę, kad 
pastojo karaliaus žentu ir 
dideliu galinčium; 3) Gri
gas — gudrus vagis ir klas
terius, juokinga pasaka; 4) 
Velnio švogeris labai uži
manti pasaka; 5) Justinas 
žmogžudžių užaugintas. Tu
ri 118 puslapių. Kai
na tiktai.................. 25c

(alodu giesmes dėl vargamistrų 
ir teip žmonių; kaina 10 c.

Geriausias Pamokintojas Angliškos-
KalbOS sutaisytas ant trijų

eilių, iš kurios galima grei
čiausia pramokti kalbėti 
kasdieninius žodžius. Kai
na .............j................. 35 c.

Pėdom Kristaus. Petrovo gra
žiausias darbininkiškas aj 
rašymas, kaip žmonės gali 
atsiekti dangišką gyvenimą 
ant žemės, nusižiūrėdami 
ant Kristaus gyvenimo ir 
darbų. Puslapių 176. 
Kaina .... . 35 c.

Davatkų Gadzlnkos ir seip links
mos dainos. Raukius link
smiausių ir juokingiausių 
dainų. Prekė 10c.

Dvi Puikios apysakos: Baus 
mė Dievo ir Alenutė. Pir
mutine aprašo apie vargin
gu gyvenimą Lietuvoj. 
Antra — kaip žmogus turi 
apsisaugot nuo ligų. Kai 
nr.............................. 5 c.

Supykusi Ponia — juokinga apy 
saka iš vasarinio gyvenimo 
Druskinykuose, prekiuoja 
tiktai 5 c

Teisingiausias kabalas — me
timas kazyrių ir laimarodis, 
kaina ................... 10 c.)

I
Neužmiršk, jog “Kelei
vio“ Redakcija persikėlė 
nuo 52 B. Str. ant 28 W. 
Broadway, S. Boston Mass

tik 1.25c. 
ant visu metu.

u daugyba gražiu įtavinčevoniu, 
levus giminei, draugui, 
in merginas, merginam 
aiezius ir l. t. tuzii.a pa 

iuodnm už 25 cantus 6 tuzinai ui 
31 00., be kouvertu 100 už 31.00

Mus popleros, per savo gražu 
darba ir rūpestingai surinktas 
pavinezevones su gražiausiom Vo
kietijoj (tarytom kvietkom, visur 
turi i m zs įdirbę vanta kaipo go
riausios ir gražiausios. Popieru 
turim Jietuvlszkoj, lenklszkoj ir 

ruslszkoj kalbose.
Teipgi laikom visokiu knygų, 
kaip maldaknygių, tolp ir viso

kiu svietiszku kuygu.
l’as mus galite gauti vi’oklu ma- 
šineiiu del drukavimo, nuo 31 95c. 
iki $S.oo. Norėdami ka nors 

gauti, adresuoklt teip:

A. Zvlngllns,
Box 3232, Bouton, Masu.

Skaitytojam.
Katrų laikas prenumeratos 

ūžTaikraštį išsibaigė meldžia-
me atnaujint prenumeratą, 
nes būsime priversti laikraštį 
sustabdyt.

Tautiečiai norėdami važiuot 
į Lietuvą arba siųst kam Lai- 
vark* rtę, lai kreipiasi pas 
mus, mes parduodam Laiva
kortes ant geriausiu, dručinU-

lūs, tegul kreipiasi pas mus 
o mes kiekvienam noriai pa- 

tarnai! ->un.

gKRAUTUVE
Padidinta ir visados pripildin- 
ta visokiom knygom, dvasiš
kom, svietiškom Juokų ir dai
nų, teipgi gražiausių ir nau
jausių popierų gromatom ra
šyt, altorėlių, įbrozėlių, rą
žančių, škaplierių, pavinče- 
vonių, žodžiu rakant visko, 

ko tik kas 'eikalauja.

IntaisyU pagal naujausią ir 
geriausią būdą, mašinos elek
tra varomos; viskas įtaisyta 
teip, kad kiekvieną druko- 
rišką darbą at liekam greičiau, 
geriau ir pigiau kaip kitos 

spaustuvės.
Gyvenanti kit nose miestuose 
gali visokius reikalus atlikt 
per gromatas, parašydami ko 
reikalauja, o gaus prekes rei- 

laujamų dalykų.
Norėdami ateit į Redakciją 
kreipkitės po Aiuom numarų;

28 Broadway, South Boston, Mass.
Rašydami gromatas uždekit 

tokį adresą:

P. 0 Bo 3232, Boston, Mass.



PAJIESZKOJIMAI.
Pajieškan savo brolio Juo

zo Jakščio, paenaučio iš Su. 
valkų guber. Naumiesčio pa
vieto, Sintautų gmino, Kati
lių kaimo, jau bus 26 metai, 
kaip Amerikoj, prieš 10 ioe 
tų gyvenęs anglių kasikių 
apirūbyje, Mahanoy City Pa 
nr jis pats ar kas apie jį žino 

■- • teiksis danešti. Kadangi yra 
' svarbus reikalas tai daneš- 
• tojui paskiria $5.oo nagra- 

■ dos. Adrisas:
; Antanas Jakštys 

824 Bank Str.
* • . Waterbury Conn.

—O—
Pajieškan darbo, kaipo su- 

prantis duonkepio darbą.
Reikalaujantis teiksis pra

nešti ant adriso:
Ig. Kvanaras 

Post Office.
• • Ipswich, Mass.

—O—
Pajieškan savo draugo Jo

no Girdzejausko. paejnančio 
iš Kauno radybos, Seredžių 
valsčiaus. Ar jis pats ar kas 
iš apie jį žinančių, teiksisda- 
nešt ant adriso:

B. Šimkevičius 
Gilbertville, Mass.
—O —

Pajieškan Ani.'eto Paliuno 
ir Valerijono Ple.-.kabudu 
iš Kauno iė<l. P. ne.v žio pa- 
vieto, Upeli kin o Ui nejau 

, seniai Amerikojo, ar į i patįs 
ar kas kitas teiksis 
aut adriso:

Anthony Shy.lli.sky 
N. F. Co.

W. Haiiover, Mass.

■ i įnešti

PASINAU OklTi
TiK PER 24 DIENAS
Galite pigiai gauti:

v : , geriausios ant svieto gy- 
. ‘‘duolės del plaukų užsiaugi-
* nhno, kurios užaugina plaii- 
"5;kus į menesį laiko 1 colį; kaš

tuoj a tik 50 centų. Labai 
, J.* naudinga mažom mergaitėm 

.. •■.tuos vaistus vartoti, nes plau
* jjaipasilika labai gražus di
ldei! ir švelnus, kas ir yra gra 

, žiąusia papuošė mergeles.
Turiu teipgi ir kitokias gy

duoles kaip tai del: perčysti 
. jimo kraujo, nuo Reumatizmo 
■j nuo visokių moteriškų ir už- 

,> Sisenejū^ių ligų, kaip tai nuo 
' ^Bįįireinotorių, t. y. nuo neregu 

.'Tūriškos mėnesines nuo novai 
^tįfigumo ir daugelio kitokių 
r-.’kurių nenoriu po laikraščius 

’’garsinti, bet kiekvieną iš anų 
su pagelba vaistų prašalinu, 
Tik rašant reik aiškiai apra- 

?. šyt ligą ir už 5o centų įdėt 
^įmarkių ir 1 už 2 centus ant 
^•atsakymo, o tikrinu, jog pa- 
Tįgelbes visodos.

. Neseniai ženotiem, ar no- 
< rintiem ženytis, reikalaujan- 

tiem rodos davinėja puikias 
rodąs tik už 5 dol.’ 
' Užlaikau teipgi vaistus del 
išnaikinimo visokių nereika- 
lingu gyvūnų, kaip tai pelių 

' žiurkių, blakių ir bambatie- 
? rių; receptas ir 2 baksukai 
f pauderio tik 5o et.

Ko nebūk reikalaujant vi- 
,/sada reik įdėt už 2 et. marke 
' ant atsakymo.
•, Pasilaikyk mano adrisą,

dau-i’ nes apgarsinimas nebus 
, 'giau.

Prof, W. Matulonis
* 327 Kent avė.

Brooklyn, N. Y.
i

-sčj Puikiausias Lietuviškais §

ts SALIUNAS
Vi kartį pas mus atsilankys,
ji ’’"° nlckėd ncsigruudys;
S . Alus, vynai mus gardžiausi,
• Cigarai 15 Turkijos, geriausi

2 Lazauckas, Judeika ir Co.
5 JĮ 3o4 Broadway ir 259 D. St., 

-5 South Boston, Mass

M

i
t g

r EM Y K IT E

Lietuviškas Siuvėjas
Nuo jaunų dienų per ilgus metus pra

ktikavęs Europoj ir Amerikoj, pasiuvu 
drapaną labai pritinkančiai kiekvienam 
žmogui ir turi geriausias padėkavones 
už savo gerą dalbą. Broliai Lietuviai! 
atsilankykite, o persitikrįsit. Prekė — 
nuo $15. augštyn.

VINCAS INTAS
248 W, 4-th str.

So. BOSTON, Mass.

Siutai. Siutai.
Broliai Lietuviai! pranešu Jum kad šio 
mis dienomis partraukiau naujausios 
mados malarlju sampelus kuriu yra su
virs 500 galunku del siutu, kuliniti. over 
kotu, bruslotu irt.t. Matarijos yra im
tos iš New Yorko ir tokiu čion negali m n 
gaut. Kas pas mane stvliuos drapaną 
'vnrantuoju, kad padarysiu iš geresne? 
matarijos, geriau ir pigiau kaip kiti 
Kriaučiai. Jeigu kas nenorėtu pas mane 
duot sint, vien tik pirkt rnalarijas, gali 
pas mane ateit ir išsirinkt kokias tik 
nori. Meldžiu atsilankyt.

S8 W. 5-th str., S. Boston, Mass. 
Hr. JOSEPH LEWAND0W KSI 
47 Bencon Str. ■ Boston, Mass.

Kampas Charles gatves, Mile Parko 
.... . i _ | Jo — 12 RyteOfiso valandos; į (( _ „ VaUre.

Gyvenamas namas randasi po nr.

1056 Beacon Str.
Tolfeonos 21o71 Brooklinė.

Lietuviszkas O-ras M. Ziselman.
7 Parmenter St.
Boston, Mass.

Visokias ligas gy 
dau pasekmingift- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mano 1 
tropais į viršų tik 
neikit į aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok oašatesiu.
Ofiso valandos
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 0 iki
8 vakare. Telephone 1967—3 Richmond

Nebūkit be darbo!
Kam būt be darbo, jei jį gauni ? Jei 

reįknlnuji darbo, ateik į.mano biurą, a> 
tau pnrūpįsiu tuojau darbą ten. kur* ve
liji dirbti: ant Farmų, Geležinkelių, Fa 
brike, Plytnyčioj, ar kitur. Ypatingai 
negalintiem susikalbėt kuogeriausini ir 
leisyngiausiai patarnauju. Atmink:

Joseph S.Rossel 1,
53 Endicott str., 

BOSTON, Mass.
LIETUVIU UŽEIGA

CHAPUKA
Užlaiko puikiausius gėry mus, alus, ėliu 
visada Švieži, vynai ir visokį likieria 
kogeriausi. Gorymus del veselijų. krik 
’ynų ar Selp balių siunčiam į namus

117, 119 a/id 121 A St.,
So. Boston, Mass

KLAUSYKI! E VYRAI!
Kaip į Worcester atkoliausil 
Geriausia rodą visi gausit, 
Šnapso alaus išsigcrsii 
Ir cigarų turkiškų parūkysi!

Pas

Vaskelevicziu ir Abraczlnsaka
124 Millburry str..

Worcester, Mass.

’’Keleivio” agentai.
J. Petrikis, 

1514 Rossary str.
J. Ignoti

13 Diamond Sq. ^S. S.

Box. 53

Scranton Pa 
iotas,

Pittsburg, Pa
A. J. Kazlauckas, 

Mahanoy City, Pa.
F. Rodis 
Port Washington, Wise.

M. Mockus, 
Detroit, Mich.

J. Derkintis,
4545 Hermitage avė., Chicago Ill. 

John Luis,
120 S. Green str., Baltimore, Md. 

J. Dabulski
Box 323 Chicago, Ill.

P. Giras,
155 Elm str., Lawrence, Mass.

A. M. Makauckas, 
Box 312 ’ Forest City, Pa.

M. Paznokiute 
Palcthorpe st Philadelphia, Pa.

S. Valaskas 
Kensington ave. Chicago, Ill. 

Jonas J. Gordauskas,
54 Lafaett street. New Britain; Conn. 

Jurgis Tumasas,
Post O. Box 91 Millineck, Me

WATERBURY, CONN.
J. Žemaitis,
K. Asevičia,
J. / cmui.tauck; s,

Box 82?

Box 54

1237

2 104

824 Bank Sir.
100 Charles Sir.
39 W. PoilorSC

Tite Mtts Data t Gal# tolOggJJ;!??
Pergali nelaimęs ligos.

ijiMe-Vlaikom lietuviška klerką, 
*41$^ susikalbėti savo kai 

.jj.j^.^lcldziam visus su reika 
^lais atsilankyt.

‘i d

S. IdzelevIcM, 
Box 642, Westville. III.

ISgyditas. nuo plaučiu, 
krutinės kataro, diegliu 

po visa kum it nusilpnė
jimą. kiti daktarai negailė
jo iSgydil.

2lK!

jAnnlą Karlsoneno, 
49 Warrčn Str.’.' * *’ '*

'< ■ !Sf" S°ffe’toA
l!cydlta nuo cuinbo ligos.

nefįllTf įl plMi »nflrl
— *sKausminEU .diuoBu u.w- 
Clbl VidUrluoą -’Ir yis.-y^,- 
kuoę. ’. *■• : " •' ’

Mielas Profesoriau ru Specialistais f - A* 
Jus jau žinoto ui t no sunkia lie a. kuri 

manę kankino per ilgus motus per jaunia- 
tos Išdykumą kad tmlvos aflmas ir aum^Q 
spietimas kulp ir kaklą ir pcczluoac. ran
kose bei kojoeę. kaip pallets dleglol vors(pi 
sunkuma# krutinu ir dusinimas, ncISpasa- 
kltafekanklno. dieclci ionuosc abelnas nu- 
silpt^Jlmas, taip sunaikino Ilk Scrolls Iš
rodžiau. laukiau kaip žvake tik užseaimo. 
pas visokius daktaras nors pydžlatfs'fcieko 
nepaeelbcio. bet labinus Ilga lik užsendino
kad iau oro permainas, iszlaHco kaip tikra** 
pranas/as pasakiau, nes liga paskutinę 
gyvastį spaudo. Bet Jums kaip tik apra&iąn 
liga ir prisiuntet vaistus, ėmiau vartot. su 
kolnu laiku jaučiau gerinus ir ęę 
dabar jau esu suvisai sveikas, karpTiiėKafl' 
nesirgęs. Gaila kad 19 pradžios mano, ap- 
sirgitno ncatsiSauklau. buče daug vinilu 
snčedyja# Ir asinei buče buvęs sveikas kaip 
dabar, už tai labai deknvoju ir manų deka- 
vonc galit pagarbint, tikiu kad ne vk-narn 
bus ant pagelbos Jus iszgyditas ■ b

Mikolas Czadas,
355 Canal Str.. Blue island, III.

Jeigu j^asitaik) s kada į Nashua atsilan- 
kj4“’tirAei!žn irfkil užeit pas Tamošių 

rj.l ♦,ljtt>*><?kę, jis duos gerą rodą ir gausit 
Jsiinnjis njaus išsigert, vyno, šnapso ir 

iš Tęj^sijos. .Visi broliai

Naudinga Knyga del Visu po vardu 
Paslaptys Szviesiu Žmonių.

OkvH

a'eių
20 s\ arh n I:<

nan drag li 
rij Vr i it ii 
pinta 70 v

•ydyli puls save. įnašui- jn :i\ *< c 1’• 
1 Igus vali Rimtie minko ris ndr -

25 W, 2-nd st.. Room

H'wr1^
LlOj

Ji-*.
/J 711) i osi ų pit K«n u a nek a 
High St./* Niihiiua, N. Il
" -------------- --------------

DidzHu ia ir Ti iyių iausia \) irki

• SS „.Juc-.....i'•»'
* h •irūiiis, nn ud«»k-tik^oikus gory mus 

~r V V? i ką užkhitdj. •* sveikiausi gėiy- 
f.ičiUUd Laų» ini Alus. Klius, Vynai ir visu 

t -vra ilk'Vafr’
pažint moksliškai ir prjtaikit gerus,, j, J;uįjcs (■Jcason it Co., 
. TA TČVATn--’ -x _

Kad dirva butu naudinga, — reik išdirbt getai*4r tikžolęsdšraue^f 
o kad išgydit ligą — reik ištyrt, pažini nioksliš' *3 
vaistus, kurie pamatiškai iš šaknų JĄ IŠVALO. ~ ” -

Taip gerai išgydo be apsirikimo visokęs ligas vienatinei „-tiktstb 
pasišventimu ir augšto mokslo Profesorius ir Daktarėj. Speciali- 
štai — Dr. E. C. Collins Medical Instituto New YotTcę, nes atsi- ' 
šaukus asabiškal ar aprašant ligą bei silnybes, DaktįSa? Specialrifai ■ 
po Vadovystę Profesoriaus ištyria ir, kad pripažino ir. a^isenje rs^jdb^jj 
sutaisant Speciališkai pritaikant, prie ligos visu silpnybių -vaistu^ 
varginančiam ligom, tai vartojant juos pagal pamokinimą,' --- apturi’ 
pilna---. gerą sveikatą ir liga neatsinaujina.' - r . i;t r- ..i { i

Daugybes sergančiu visokioms užsise.neiusioms . ir Chroniškoms -, 
ligoms, kuriuos nieks neišgydė, per Mokslinčius DiiktArtis ,to lllkti- 
tuto Ir j u sutaisytus GERUS VAISTUS, tapo ’išgyditi ištm%V 
kiant iš nasrų prapulties. Kad tas Institutas, išgydęigeriausėi visOkįįrą-L » 
ligas ir nieks susiligint, negali, --- tai liudjja daugybespadėkavonju, ,
pačiu išgyditu laikraščiuos paduotu, tukstančei laišku; o pagal ftorą ^ ‘ 
išgyditu ir mes čion nors keletą patalpiname: ’ trsl

..Knjiwas 4-tK4r B. Sts.,
. S. Bostu'n, Maws.

nlii m pirkt hkoištoij. tę yra 
■‘Gaf L-via viela.i . Itažfa^kiL pas patį 

SfctWTid.
_____  ' : ,i9tf '

Kampas W.Fourth ir D. st S.Sosto1.

pyldomi teisyngai. Čionai yr 
ietaviškas klerką ir galima, 
lusikalbet saviškai. Meldžia- 
sme reikalui esant atsilankyt.

’* *i<-niiiiūlis*Lii Iriiviškas
i.iUuQ’A R U TABfl l K A

I;ismitIh7m*Uh \ ..Darumgoriau-
* RM-įtirus ii Ila^ŲOK lituko ir būtu-

• •'.•I srji -u uvntnkais karčvmnio- 
kiis’ ir krautuvnMtfaiš vesti pramonę, 

i , A. Ub^.presas;
V X.-J5 r.. A. L If T K bA, 1C1A,
į Jįj\in^/įį|4;tnn Wbrceiler, Maw,

r'Jrl J____________■7 .Jžė.y v,
■ .. to

M? 
^Geriausia motoru ir vaikgsvcivtoji^ 

$Dr. Ona Topaz,
45 Chambers str., Boston, Mass.

. Ofisas atdaras
• 2 iki 4 nuo 7 iki 8 |>n pietų.

Tel. Hay. 669 - 5.

%

FHE OUTLET
i.ZįėiP i

RUDELIS VASARIAIS lbI!AJ DAVIMAS!
<TNaiijautųos niat'oę moteriškų pavasarinių ir

I t’tufr.tZ asarai ia)‘l;čiti: urekes nuo S2.9R c. nnrršl.vn.
Į-1 SJ-Ftutiit.^ki’ni , labai daug puikių naujausio 

y ]iat£H|,i:><it riškų skrybėlių; prekės nuo
Į- • 1 ,V8 ąj jyt.1 y n. .. Apart to užlaikome savosan-

-.liti ; , kas tik yra yj ač moteriškam 
sW? mjjypaiįiri (hmi i u ii alynga. Išpardavimas lęsis 
liitifilMik-1 per v’tj a ,m. t aitę. Duodam d perkali- 

viuuiiu šlapina Ūkas »/iu u u^įiuiu, oumua aiuuvki“*“. -— » —-      — - - • - ■ •- . • ' " į
(slogos), pūsles, galvoj spiegimą, miegustumą geltlige, skausmingas moterų mėnesines. Ir baltąsias antdrapancs, užsikrečiamas .pifctas bjtim-ę? IHHS RUj, llll'S J’l*< llo S ( ii 111 j) H 8 J SU kOŽIIU

jįjį kjmi^už v6,< i duodam 100 štampų.
ĮSfVtS ■■ Nep^niir k mūsų sankrovos vardo:

‘"nti: O&tl/r. SWi Broadway, S BOSTON,Mass.

.i pai».tVaf-ara,įt(į;;ručių; prekes nuo $2.98 c. augštyn.

X ir ZDZLGJ X _tzjX<Xt=>l Kad sergi? pel^uk kad.iš ma- 
didele ugnis pasidafytu! Jeigu nuo’.sęnci šėrgaA^e^gjį 

visoki daktarai neišgydė, netrotik laiko, neslumk^a*^' ^;- T " ' 
pulti, bet atsišauk in tą geriausę Institutą, kure 
apart Profesoriaus yra Daktaras Specialistas nupof <u,. t/rC .

Plaučiu llcos. kosulio, kepenų, ii ik si u’ vidtirlu-1tgos. kraujo nečystumo. galvos skaudėjimo, diegliu Ir reumatizqio ^ĄkufdH kxfo'^lica^ ir ąĮątciimyų 
viduriu užkielejima, slaptas ligaą vyru ir n^teru. sekios jiubvizima. baniauystę su jos visais baisybes vaisiais, nervu**licas. aližlną nusilpncjifną. kataro 

Ir negalėjimą, dusuli patrūkima. Moterų gumbo, skausmingas neicnuliariškas mėnesines. Dispcpsia. ruptura ir. . ; *. y .
Visokęs kurios tik ligos ant varginimo žmonių atsiranda, busite išgyditi 1 Slaptybe,* • 1*IH

užlaikoma. Per laiška ar asabišką) atėjus, būdams Lietuviu ir lietuvy aka kyjJbiwrvartiA^^IVilstu^ 
išsiunčia po visą Ameriką ir kitas‘Šalis. -

Rašant adresuok: * ’ v .s*

Dr. E. C. COLLINS Medical
140 W. 34th Str., ’ (Netoli Broadway) I
Oflisas atdaras kasdien nuo io-iki 5. vai. po pietų. Nedėlioms: nuo 10 vai. ryto iki i vai.1 P
_______Ir takaiais ofisas atdaras kdžną ntaininką ir pelnyčio nr.o 7 iki’

---r.-------- ------------------------

■mę’, ligofe.-..“> ojy

New York, N. Y.“'“ VIENATINIS : LIETUVISzKAS : MOTELIS •i. *■ .. *** iTxr/v - pt m* NEVY YORK

UZ DYKA DEL VSSU!
Jeigu nelurite musų naujo No 8 didžiausio lietuvirko kalahogo visokių 
iavorų, prašome mumsįhfnešti it kataliogas tuojaus jums bus prisiųstas 

už dyką 
Vieniška Arinenika

užtat i, mih>-Geriausiolir garsiausio išdarbio armonika, labai puikiai 
gony medžio, šikšnuotos dumplės su misinginiais aptaisais, Ui perlo

4 eilės balsų. U basai. Musų prekė tiktai $7.75.

Xo H 12 Barzdos Skutimosi Prietaisai.
skaros diržas ir galastuvas suLabai gera amerikoniška britva. geriau: 

rankele, šmotelis geriausio kvepiančio 
muilo, tvirtas ir puikus šerių Šepetys 
del plaukų atskyrioje nikeliuotoji* 
skrynelėje, gražus puodukas, karališ
ka magnezija ir prancūziški kvepalui 
Viskas sudėta į labai puikę Šikšnuotg 
skrynelę su kabėmis. Tie visi dalykai 
kitur parsiduoda už $10.00, bet musų 
prekė tiktai $2.95,

Mes parduodame visokius tavoms ir 
prisiunčiamo į visus kraštus pasaulės 
kas ką pareikalauja. Išmainome viso
kius pinigus ir išsiunčiame pinigus į 
visus kraštus svieto labai pigiai ir 
greitai. KupČitū ir agentai gali per
musų firmą gauti visokius'tavorus pigiau kaip iš magazinų (wholesale) 
Piningus siųskite per Money Order iš pačio arba Ekspreso. Galima siųsti 
popierinius piningus ir mažiaus kaip dalerį pačio markėmis po du centu 

regisi ravotoje. gromatoje.

Cosmopolitan Trading Company, Dept 11.
218 Fulton Street, New York City, U. S. A.

P. A. FOLEY &. CO.,
UŽLAIKO GERIAUSIĄ

Elfu, Vyną, Degtinę ir gerus Turkiškus Cigarus
16 Broadway, South Boston, Mass. i

Laivakortes ir pinigus geriausia siųst per 
KELEIVIO“ Redakcijų, 28 Broadway, S. Boston.

7 Washigton, St.
uojate į LĮoluvą arba 

tSDUCiūibs į Ameriką tai pas 
lai vakoHes 

) kitur nipgl atlieku
yUnkinins ręjkąlus.
tfuikų hotelį kureme

,<aliįe £i$ut valgių ir gėrimų ir 
idfiVjnį/žvurie norite važiuot

,1 LieŲiią^be pinigų, aš prista-

Ar nori
A tei k. J >ajž t u be t J y

didį bąrginšą, .koky 
■darytas ant- ^vąj-
I kų ir vyriškų dfaby.jj}|tj.r jog*nt'.4tf’ll u* dni-WMkus. 
irėdalų^^Partrank^/AĮ^^  ̂ __________
be, niote.riškii vistąjfr į«y,1 tai oolk iki«leP&mlltysl manęs, 
kūčių, tj(i;Ugi, .vaikau 
lų. 
rėt

Nepaini i^lu^ atseit .jkiįuii- 
vietaa /.infflMQ, visi euru 
' SAep^V-lh;Z,-’ ‘

Broadway (tarpe A ir B128
' g“ J vi,D

ADVO

dos.
95 Milk'st'.' ■f'iiimaį čtfįęT"

BOSTON

ęffiso išsiunčiu, darbininkus į visokius darbus. Rodą duodu visokiuose 
taždykę. Tėmykit gerai mano adresą ir jeigu norėtų Koks apgavikas ru- 

. Su godone
W1NCAS RIMUKAS,

♦ i 
i j

Tautiecziai Lietuviai pas sava.
Au p idinau savo krautuve kuriota galima g-ui visko kai|>o 
t-l: Laikrodėliu kukiu tik ant svietu randam, kiszeniniu b 
#i> nlniu, vuoHu lenciugcliu, auksiniu, Įoai' iuntu, sidab
rinių irauksitdu žiedu, įpilki*, kampasu kolc iku, visokiu 
ioairumei tu, puikiu armonikų del grajau^. M stiniikiu 

del druVavojimo gmmatu. Monu knyga ir prieiti* s del 
darymo sHuku. Istotisik- ir maldaknygių kukiu tik ran
dasi lictuviszkoj kalboj. Puikiu popleru del gromatu ra-

M. GalivaO.O*
UzlaibA fJerfeiisSH*“* '

ELI AUS,VYTŠIOt
LIKiChlUįi; 

CIGAR J.
• Pardavimas fdinili]onfli?ffHl'šn‘ 

sf>ecijaliSkubiais.’ ”
366 2 nd st., S,Jostoftx^^

Daktaras M; J.’ Ktmikow, ■ '*,f:
! 57 BrunswiCkdl .,.’,Ro^bųr\'«
Ofiso valandos, nuo ?,lkl 3 piet.

nuo d iki i vakare. 4
‘ " TreH -dOd ■ft^renioni.'

• Jo žmona ; -: 
Dr. Antėliti'flp F. itb.iikow.IUipr’if^ina 
moteris įrJj^Uiiys - . į ... . „
Valandos ofiso’ nuo! Ik i 3 po piet

ir ' >■» ;

Dr. $.
Vienatinis

Ofibd valandoje.y-J
Jįno 0 iki 12 ir nuo

238 Harrison avė. . , _
Boston, Mase

V

NMHNWWSUaS

marke o apturėsi puiku katahoga dykai kukio <‘ar liatuvisi- 
koi k.Ibo] nebuvo, kureme yra azimtai visokiu paveikslu. 

Caa pirks gaua tavora jdrmus kliasos uz maža preke, urde, 
a miestus. Adresuok it:

Klemens Wllkewich, 112 s. Y.

„KELK VIJS”

-Ai. Zvingilas, Išleistojas.

ii

•>

. *p’<t
?:£

>Ąr Tuūr'Ką spaudint? Jei turi, tai atnešk iKELEIVIO
SPAUSTUVę, (1 UŽTIKRINAM, JOO NESIGRAUD1SI.

If r.J?Mes srAUiu^'^oi Knygas, Konstitucijas, Piiookamub, Užkvirtimus 
ANT BAt.rų A1ĮŲA VKSKLIją, TlKlKTUS, GiIlKULTOlllUS, ŽODŽIU SAKANT 

tt'dteJJ'KAM \THtlKW8 DirUKOlllŠKUS DARBUS GRAŽIAI, HERAI IR I'IUIAI.

^BROADWAY South Boston, Mess.

,7V. žm
adLITlVISKAS^ DAKTARAS

B.-G. Wernick
šofioišut"
^^aTEL* 22148 RICHMOND

259HAN0VER St.
* ^enTlškai  -A^etiivišlui
L- Aptieka

ę257 , Hanover Street 257
BOSTON, MASS.

APGARSINIMAS.
Perskaitęs atmink!
GU0D0TIM TAUTIEČIAI!

Laikau sau už garbę pranešti Jumis 
Broliai ir Sesers Lietuviai ir Lietuvaitės, 
kad parduodu laivakortes į Lietuvą ir 
iš Lietuvos į Ameriką važiuojnntiem imt 
geriausių laivų už pigiausią prekę. Ma
no ofisas turi gertąsias kelio linijas.

Ofisas atidarytas nuo 8 valand. ryto 
iki 11 valandai vakare.

Jurgis BurtaAius.
258 Bioadway SO, BOSTON, MASS




