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Pasimatymas su caru.
Peterburgas, rugp. 22 d. 

N. Tolstojienė plačiai rašo 
apie netikėtą savo pasimaty
mą su caru. Be abejonės, 
“Keleivio” skaitytojams bus 
žingeidu išgirsti ant kiek 
mųsų Mikė yra ‘ ‘susipratęs” 
politiškai ir kas jam daugiau
siai rupi.

Štai kaip rašo Nastazija 
Tolstojienė:

“Dveji metai atgal aš bu
vau caro šeimynoj svečiuose 
ir paskui savo pasikalbėjimą 
su caru apskelbiau nekurtuo
se užsienio laikraščiuose. 
Nuo to pasimatymo caro rū
mai, tie paslaptingi ir dau
giausiai apvienėję namai pa- 
saulije, likos man aprube- 
žiuoti. Aš persitikrinau, kad

Boston, Mass., 1 Rugsėjo September 1910 m.
..Entrrkd asSbcond-Clasbmattkk" Fkbkuaky 23, 1905, at thiI’osi omcK at Boston. Mass.. oniirk TntA<T of Conorrss op March 3, 18.9.

Ameriką? Aš mačiau atsiųs
tą nuo jus mųsų vaikams at
virutę iš Salt Lake miesto. 
Tai lizdas amerikiečių daug
patystės.”

“—Taip, jųsų didybė, aš 
grįžau per Ameriką įr kada 
Roosevelt parvažiavo iš Af
rikos, aš lygiai į tą laiką bu
vau New Yorke.”

“ — Šitaip? — nusistebėjo 
caras.— Ar labai entuzijas- 
tiškai minia jį sutiko? Aš 
girdėjau, kad jį pasitiko, 
kaip karalių, t. y. pasitiko 
taip, kaip demokratiški žmo
nės, tokie kaip amerikiečiai, 
nekuomet savo prezidentų 
su tokia iškilme nepasitinka. 
Aš girdėjau nuo kaizerio ir 
Anglijos karaliaus, kad Ro
osevelt yra labai interesin
gas žmogus - aristokratas ir 
imperijalistas, vienok labai 
keistas ir demokratiško bu
do. Aš girdėjau nuo žmo
nių, kurie su juo kalbėjo, 
kad jis mano būt išrinktu

“—Iš dalies tame gali būt 
teisybė, jųsų didybė. Bet 
Amerikos gyvenimas yra 
pilnas gaivumo ir energijos 
ir su laiku jis užvaldys visą 
pasaulį—atsakiau aš.—Ame
rikiečių paviršutiniškumas ir 
sensacijonališkumas palaiko 
šalies jaunystę. Da kelios 
gentkartės daugiau ir nau
jas pasaulis valdys jau seną.” 

I <<

I

jo didybei nepatiko mano anį vįso amžiaus prezidentu.
pasikalbėjimo dvasia, nežiū
rint, kad nieko prieš tai ir 
nesakė.

“Bet kelios dienos atgal 
aš ir vėl turėjau- progą susi
tikti su caro šeimyna, visai 
netikėtu keliu.

“Apsilankius pas vieną 
<augštą valdininką Peterbur

ge, aš paklausiau jo, kaip aš 
galėčiau pamatyt caro vai
kus. Jis tuojaus užtelefona- 
vo carienei, kad ji paskirtų 
man laiką. Nors aš abejo
jau, kad dėl pirmesnių nesu
sipratimų mine prileis, vie
nok jam atsakyta, kad tarp 
3 ir 4 vai. aš galiu pamatyt 
Olgą ir caruką prie caro pa- 
lociaus sode.

“Į paskirtą laiką aš pri
buvau prie palociaus vartų, 
kur sargybos viršininkas 
mandagiai mane priėmė ir 
įleido iškilmingan sodan. 
Tenai dvi govemantės žaidė 
su vaikais sviediniu. Vai
kai, pamatę mane, paliko 
žaislą ir atbėgo pas mane.

“Kuomet aš glamonė jausi 
ant suolelio su vaikais, prie 
mus artinos caras su cariene. 
Jiedu kalbėjo tarp savęs vo
kiškai.

“Pamatęs mane, caras 
krūptelėjo. Jis išrodė, kaip 
kad butų labai nesmagiam 
padėjime ir nužemintu bal
su pradėjo ką tai carienei 
kalbėt. Tečiaus jis susigrie
bė, kad praeiti pro mus visai 
neatkreipiant atidos, butų 
nemandagu ir pasuko tiesiog 
manęs link.

“—Jųsų didybė, labai man 
smagu vėl su jumi susitikt— 
pasakiau aš linktelėjus gal
va.”

“—Sveika gyva, Nastazi
ja Ivanovna! — atsakė man 
caras, šaltai į mane žiūrėda
mas.—Aš girdėjau, kad ta
mista važinėjotės į Orientą. 
Tai žingeidi kelionė. Aš my
liu Orientą, nes aš jį mačiau 
laike ilgos savo kelionės. 
Tai yra lopšys musų civiliza
cijos, ar ne?”

“—Taip, jųsų didybė; 
žavėjanti vieta—aš jam 
sakiau.”

“—Ar negrįžot jus

Jis turi stebėtiną spėką tarp 
Amerikos^ žmonių. ”

“—Tas teisybė — patvirti
nau aš.”

i “—Kodėl?—prabilo carie-
nė.”

“—Imperijalistiškas savo 
užmanymuose—paaiškino ca
ras.—Aš tamistai pasakysiu.

‘ Roosevelt turi minioj įtekmę 
dėlto, kad jis turi demokra
tišką išžiūrą, o augštesniai 
luomai jis patinka dėlto, kad 

• jis nori panaikinti Jungtines 
Valstybes ir sucentralizuoti 
valdžią taip, kaip dabar yra 
Vokietijoj. Aš girdėjau, kad 
jis kaizeriui sakė, jog sucen- 
tralizuota valdžia, tai viena
tinis būdas sulaikymui ko
vos, kurią dabar triūsas ve
da prieš kapitalą.
' “—Dabar pasakykit man 
— traukė caras toliau - ar 
Amerikos visuomenė rinks 
Rooseveltą išnaujo? Ir ko
dėl žmonės neužganėdinti iš 
Tafto? Kaip jums žinoma, 
aš buvau p. Taftą susitikęs 
—jis yra labai patraukiantis 
žmogus. Pagal mano nuo
monės, jis yra perdaug ma
lonus ir išmintingas tokiems 
riaušininkams, kaip Ameri
kos žmonės. Anglijos kara
lius man sakė, kad papras
tas amerikietis yra labai pa
viršutiniškas ir pasipūtęs 
žmogus.”

“—Jųsų didybė, — sakau 
amerikiečiai, kuriuos aš tik 
Nutikau, yra labai išlavinti 
žmonės ir gero budo. Aš 
negaliu pasakyti, kad jie bu
tų pasipūtę. Paprasti žmo
nės, žinoma, visur yra pa
viršutiniški.”

“—Tas teisybė,—pa tvirti
no caras, — bet vis netaip 
daug, kaip amerikiečiai. Pa
imkim pavyzdžiui jų litera
tūrą, dailę ir sceną, arba pa
žvelgtam į pagarsėjusius jų 
politiškus vadovus. Nuo 
Lincolno ir Emersono laikų 
toj triukšmingoj šalij nieko 

įnėra. Vienatinis daiktas,ką 
tai amerikietis gerai moka, tai 
at- pinigus daryt. Tai viskas, 

ką aš apie amerikiečius esu 
per girdėjęs.”

I

Telephone:
So. Bosion 756-5

(Nuo lietuvišku korespondentų.)

ŽINIliSlS VISUR. IS AMERIKOS.
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Carnegie - aukauja Worces- 
teriui 3 knygynus.

Worcester, Mass. — Žino- 
mas Amerikos milijonierius, ^“jZvo 

surinktos skaitlinės parodo, Andrew Carnegie, prižadėjo sįragę didžiuma čionaitinių

Francuzai suvalgo 200,000 
arklių į metus. *

Paryžius. — Naudojimas 
Francuzijoj arklienos, kaip

Binghamton, N. Y.
Dar balandžio mėnesije š. 

m. susitvėrė čia merginų pa- 
šelpinė dr-stė “Lietuvos 
Dukterų po prieglauda Moti- 

.” į kurią buvo su-

tolydžio vis auga didin. ,Vie- pastatyt Worcester io mieste j
nam tik Paryžiuje yra 600 3 viešus knygynus. Carne- gjnčai dėlei mokesčių; mat„ 
mėsinyčių. daugiausiai be- £le Jau nemažai tokių vienos norėjo mokėti po 50c., 

o kitos po 25c. į menesi ir 
ant to užsibaigė, kad pasta
rosios atsiskyrė nuo minėtos

lietuvaičiu, bet paskui kilo

Tai jus esat entuzijas- turčių apskričiuose, kur vien knygynų įsteigęs ir kituose! 
tiška garbintoja amerikie- arkliena mėsa parsiduo- miestuose, 
čių dvasios? — pastebėjo ca- r - - - - -i - -

—Bet aš jos neapkenčiu. pereitais metais Francuzijoj Providence, R. I. — Tūlas dr-tės ir susitvėrė sau kitą; 
suvalgyta 200,000 

nUT° Arkliena parsiduoda daug vakare girtas namon ir,

not, kad daugelis musu mals- darbininkai daugiausiai ją ir kė revolveri 
tinmkų, prasižengėlių pabė- perk;i

Korėja jau mirė.
Kaip pereitam numerije

Statistika parodo, kad Peršovė pačią ir kūdikį
ras.
Tai dvasia maištininkų ir de- suvaigyta 200,000 arkliu. paul Dąvis, negras, parėjo tokiu budu pirmojoj d-tėj
magogų. iv a nuo visų Arkliena parsiduoda daug vakare girtas namon ir, su- beliko tik apie 14 sąnarių,
iš oris 'ų tra įcijų. ų& zi-,pigįau> negu jautiena, todėl siginčijęs su pačia, išsitrau- Paskui antrosios labai ginči- 
not, kad daugelis mųsų mais- darbininkai daugiausiai ją ir kė revolverį ir šovė jai du- jos dėl dr-tės vardo, nes vie-
mm ų, prasizenge įų pa - perk:). Sy|ę j veidą. Moteris sužeis- nos norėjo,kad butų Birutės,

dtaele^užuo^auta ”Gnai ra ° Korėja jau mirė. ta krito ant žemės, o maža o kitos, kad kokios švento-
<< ht-1 ? • u VoJki merSaite įlindus kerten pra-sios. Atsirado net tokių,ku-

—Mikalojau mano bran- kaip pereitam numerne & 1
gus—įsimaišė carienė, — ta- buvom rašę, Korėja pereitoj 
mista neprivalai prie dailės sąvaitėj likos prijungta prie 
ir literatūros maišyti politi- Japonijos. Nors Japonija 
ką. Tamista žinai, kad dau-1 prižada nevaržyti korėjė- 
gelis geriausių mųsų rašti- čiams nė kalbos, nė papro- 
ninkų ir artistų yra buvę po
litiškais prasižengėliais. ”

“—Aš negaliu žiūrėti ant 
kriminalistų darbo, kad jis 
ir kuopuikiausis butų. Vis- 
viena aš neapkenčiu ameri- 

' čių dvasios, kad jie ir impe- 
rijalistais paliktų — atsakė 
caras.—Buvai tamista susi
tikus Marką Twainą? Jis 
buvo įdomus raštininkas. Aš 
kątik perskaičiau vieną jo 
veikalą— šiurkštus, bet ge
ras.”

“Čia caras nutilo ir užsi
mąstė.

“Aš paaiškinau, kad aš 
nekuomet neturėjau progos 

i pamatyti tą didelį Amerikos 
j humoristą. ”

“ — Meldžiu, pasakykit 
man, ar daug jus matėt žy
dų New Yorke?—pradėjo vėl 
caras. — Aš girdėjau, kad 
ketvirta dalis New Yorko 
gyventojų yra žydai. Bet 
žydai tenai greitai suamerL 
konėja. Rusijoj gi žydas 
visuomet palieka žydu.”

Metas VI

staroji, manding, jau yra mi
rus). Nors teatrališkų drau
gijų yra daug, bet naudos 
jos mažai atneša visuomenei, 
nes gabesni lošikai aptingę 
darbuotis, o nekuriu kuopų 
vadovai mažai nusimano-apie 
lošimą. Ar nebūtų tad ge
riau iš visų tų draugijų pa
daryti vieną atsakančią, ku
ri, tikiu, daugiau nuveiktų^ 
negu dabartinės šešios.

Kaip teko girdėti, tai Wa- 
terbury pradės eiti laikraš
tis vardu “Aidas. ” Pirmas 
numeris žada pasirodyti pra
džioje lapkričio šių metų.

Platesnias žinias apie tą 
suteiksiu vėliau.

Berželis.
Lewiston, Me.

Darbai čia eina neblogiau-
• į dėjo klykti. Tuomet Davis,: rios ėmė rėkti, kad Birutė, šiai ir iš kitur pribuvusiam 

manydamas, kad abidvi jau tai pagoniškas vardas, o męs darbas galima gaut, 
neesame pagonės, todėl ir į f 
toks vardas mums netinka.

; Ant galo likos priimtas Ma- 
I rijos Magdalenos. Taigi da
bar yra net dvi merginų 

Į draugystės.
Rugpiučio 6 d. pirmosios, 

tai yra “po prieglauda Mo
tinos Dievo,” parengė balni, 
ant kurio pakvietė ir antrąją 
dr-tę, bet šita nutarė “boi
kotuoti” ir neiti ant anų ba
liaus, o katros eis, turės už- 

įsimokėti 50c. bausmės.
Tai taip einasi tarp musų 

Binghamtono lietuvaičių. Pa
matysime, kas bus toliaus.

K-tis.
Philadelphia, Pa.

Rugpiučio 21 d. vienas 
vaikinas, matomai garbės 
jieškodamas, pasidirbo sau 
orlaivį, o kadangi iokios ma
šinerijos jame nebuvo, tai 
pasisamdė automobilių, prie 
kurio ant ilgos virvės pririšo 
savo orlaivį ir manė pasikel
ti oran. Bet ant nelaimės 
tas nepavyko. Automobilius 
gana ilgą galą vilko orlaivį: 
per Farmer Parko (?) pieskas 
ir sukėlė didelį debesį dul
kių, o orlaivininkas dairosi į 
šonus, manydamas, kad 
skrenda augščiam orinių de
besių.

Žiūrėtojų buvo gana daug, 
nes nedėlios dienoj nemažai 
žmonių išvažiuoja pakvėpuo
ti tyru oru, o orlaivininkas, 
matomai, norėjo parodyti 
susirinkusiai miniai savo ga
bumą.

Darbui nepavykus, vaiki
nas nusinešė savo orlaivį su 
didele gėda.

Senas Vincas.
Rumford, Me.

Rugpiučio 20 d. buvo čia 
šv. Roko d-tės prakalbos, o 
antrytojaus paroda ir . vėl 
prakalbos. Paroda buvo la
bai gyaži, nes buvo atvažia
vus ir iš Lewiston, Me. Sv. 
Baltramiejaus d-tė su kape- 
lija, o šv. Roko nuėjo su ka- 
pelija ant stoties pasitikti. 
Ant prakalbų buvo pakvies
tas iš Bostono F. J. Bago
čius, kuris labai žmonėms 
patiko.

nušautos, išėjo kieman ir šo
vė sau krūtinėn. Dabar vi
si trįs guli ligonbutije. 

čiu, nė laisvės, tečiaus gali- , O vis tai Šnaras padaro, 
ma skaityti nuo dienos pri- Beprotis užmušė kapitoną.

San Francisco, Cal. — Be- 
vėliniu telegrafu praneša, 
kad ant laivo “Buckman,” 
kuris plaukia čionai iš Seat-

jungimo Korėją' politiškai 
jau mirusia.

Katalikams nesiseka.
San Sebastian, Ispanija.^ — tie, išėjęs iš proto pasažie- 

rius užmušė kapitoną.
Pagrindos įlūžo, 11 žmonių 

sužeista.,
New York. — Pereitoj ne- 

delioj tarpe 25 ar 30 tuks- 
Bet kada reikėjo rengti de- tančiV žmoni? Scheutzen 
monstraciją, žmonės prie to ^ar^e ^UY° didelė panika, 
neprisidėjo. Iš tos priežas- pagrindų su
ries netik vietiniai klerikalai, aP’e žmonių žiūrėti, 
bet popiežius dideliai nusimi-kaip Jean Layman pasike- 
nė, kad katalikams nesise- ant baliuno, o paskui su 
ka skėčiu leidžiasi žemyn.

grindos buvo persilpnos 
Vatikane šaudo iš revolve- į|už0. 11 žmonių likos 

no- žeista, nekurie mirtinai.

Vietiniai klerikalai išgirdę, 
kad Ispanijos karalius grįžta 
iš Anglijos, nutarė surengti 
didelę demonstraciją ir kvie
tė prie to prisidėti netik vie
tinius, bet ir aplinkinius.

Pa- 
ir 

su- 
Su 

Roma.—Buvęs franciško- baliunistu taipgi nelaimė at- 
nų minykas Beltramini šukė-sitiko. Puolant žemyn jį 
le \ atikano bažnyčioj didelę pagavo vėjas ir trenkė j na- 
paniką, kada laike dievmal- mą. Baliunistas išleido iš 
dystės paleido iš revolverio rankų skėtį ir nupuolė 40 

sa-3 šuvius. Pamaldos tuoj Ii- pėdų žemyn. Daktarai
m ;kos pertrauktos ir visi pra-ko, kad tas daugiau ant ba-
Tolimesne kalba parode, dėjo bėgti įš bažnyčios.

kad caras yra labai susikrim- vjkas suimtas, 
tęs dėl žydų. Tuomet aš nu
kreipiau kalbą ant kitos te
mos:

“—O kaip gyvuoja durna, 
jųsų didybė? — paklausiau 
aš.”

“—U, durna dabar prade
da būt jau pageidaujama 
įstaiga. Tiesa, randasi te
nai da nemažai ir kvailių, bet 
didžiuma susideda jau iš ge
rų žmonių. Štai neseniai 
jie sutriuškino tą laukinį 
suomių seimą. Aš labai 
džiaugiuos, kad ta pavojin
ga dvasia, kuri pastaruoju 
laiku buvo įsiviešpatavus 
Suomijoj, likos panaikinta. 
Už kelių metų mums prigu
lės ir Persija. Ant tiek mų
sų reikalai stovi puikiai. 
Vien tik Chinuose mųsų rei
kalai nesutvarkomi. Aš ne
suprantu ko tie amerikiečiai 
lenda tenai į mijsų politiką 
su savo geležinkeliais. Jie 
neturėtų kišti savo nosių į 
tuos dalykus, kurie lytisi tik 
mus ir Japonijos.”

“Čia vėl caras nutilo, lyg 
kad butų atsiminęs, kad jis 
neprivalo taip atvirai su ma
nim kalbėt”

So- liūno jau nekils.
Nelaime ant geležinkelio.

Tarptautiškas socijalistu Northfield, Vt.—Septynis 
susivažiavimas. lavonus išimta iš po laužo

Kopenhagen, Danija. — dviejų tavorinių traukinių, 
Šiąnedėl atsidarė čia tarp- kurie pereitą panedėlį vienas 
tautiškas socijalistu susiva- su kitu susimušė, 
žiavimas. Delegatų iš viso perkunas užmušė 3 
svieto pribuvo 950, tame tar- nes koplyčioj,
pe 30 iš Amerikos. Apart ...................... - -
to da susivažiaviman atvyko 
suvirš 700 svečių. Ameri
kiečiai delegatai varosi, kad Į 
sekantis tarptautiškas susi
važiavimas butų Amerikoj.

Smarkus žemės drebėjimas
Italijoj.

Neapolis, rugpiučio 31 d.— 
Smarkus žemės drebėjimas 3 
vai. iš ryto sujudino visą Ca -
labriją. Žmonės klykdami jie darbininkai (cutters) pra- 
pradėjo bėgti panikoj iš na
mų ant gatvių miestuose 
Reggia, Paimi, Monte Leo- 
ne, Catanzaro ir kt.

Smulkesnių žinių trūksta 
ir ar pražuvo kas iš žmonių 
taipgi da nežinoma, bet rei
kia tikėtis, kad be aukų ne
apsiėjo, nes kaip telegrafas 
praneša, daug kaimų visiš
kai sugriuvo.

žmo-

Ashville, N. C. — Pereitoj 
sąvaitėj perkūnas užmušė 
Baldvin’s koplyčioj 3 farme- 
rius ir daug jų pritrenkė.

Matomai ir Dievas jau 
virsta į šliuptarnius, kad į 
šventą koplyčią’ leidžia per
kūnus.

Darbas sumažėjo.
Kurpių dirbtuvėj Geo. E. 

Keith, nuo 22 rugp. pirmie-

Hėjo dirbt tik po 5 vai. į die
ną ir 5 dienas per sąvaitę. 
Tuojaus ir visa dirbtuvė taip 
dirbs. Ar ilgai taip tęsis— 
nežinia. Pirma dirbo po 9 
vai. į dieną ir išleido kasdie
ną po 3600 porų kurpių. Dir
bo apie 700 ypatų, tame 
skaitliuje apie 100 ir lietu
vių.

'.Jonas Tolivaiša
P. O. Box 86 

Middleboro, Mass.

Dirb
tuvės daugiausiai audekli
nės, todėl čia daug yra mer
ginų, kurių daugelis norėtų 

; ir ištekėt, bet kadangi vyrai 
čia visi beveik socijalistai, 
bedieviai, tai jos nabagės to
kių bijosi.

Rockford, III.
Pastaruoju laiku ir čia 

: pradėjo tvertis parapija. Jau 
nuo seniai apie Kockfordą su
kėsi dvasiškieji, tartum juod
varniai jausdami maistą. Da- 
bargi pasisekė prikalbint ke
liatą tamsiu žmonelių ir ei
na jau per namus rinkdami 
pinigus ant bažnyčios. Bet 
tie pinig^Tgreičiausiai nueis 

i į kunigėlio kišenių, kuris da- 
j bar prisilaiko airių bažnyčioj.

Daugiau susipratę žmonės 
prie to neprisideda. Sako, 

jeigu jam reikia bažnyčios, 
tegul jis savo pinigais stato 

, ją, o jeigu neturi, tai tegul 
vyskupas duoda, nes bažny- 

j čia vistiek pasiliks vyskupo 
savastimi.

I šį miestą yra privažiavu
sių lietuvių iš visur ir yra 
daug buvusių parapijonais 
kitur. Jie jau žino, ką reiš
kia parapija. O pagalios 
juk galima matyt iš laikraš
čių, ką vyskupai ištaiso su 
lietuviškomis parapijomis, 
jeigu lietuviai pasistatę baž
nyčią už savo prakaituotus 
centus nori ją pasilaikyti sau. 
Čia geru pavyzdžiu mums 
gali būt Snenandoah, Pa., 
Scranton, Pa. ir kt. Todėl 
geriausiai neduot nė surūdi
jusio cento tam “reikalui.”

Čia gvvuoja lietuviškas 
Socialist Party skyrius ir ge
rai darbuojas?; turi sau vietą 
susirinkimams, prakalboms 
ir šiaip vakarams.

Nekurie norėjo sutverti L. 
S. S. kuopą, bet tas buvo ban
doma jau seniai; nors kelis 
sykius buvo sutverta ir kuo
pa. liet, kažin kodėl, ji vi
suomet pakriko. Apart to, 
iš Socialist Party ir nauda 
geresnė, nes kada pripuola 
rinkimai, tai męs jau žinom, 
už ką balsą atiduot. Tokiu 
budu žmogus jau prisidedi 
darbu prie pagerinimo darbi
ninkų klesos reikalų. Lin
kėtina, kad ir Sąjunga susi
vienytų su Socialist Party.

S. P. L.S. draugas.

K. Pocius.
Waterbury, Conn.

Gal niekur lietuviai neturi 
tiek veikėjų kaip Waterbury. 
Čia yra net šešios teatrališ
kos draugijos: “Aidas,” “L. 
S. S. Teatrališka kuopelė,” 
“Simano Daukanto,” “Švie
sos teatrališkas skyrius,”Š-to 
.Jurgio Gvardijos kareivių” ir 
“Lietuvos Jaunikaičių” (pa-

Skaitytoju atydai
Meldžiame visų ‘‘Keleivio’’ 

skaitytojų, kurių prenomera* 
ta pasibaigė, atnaujinti: ki
taip busime priversti laikraš
ti sulaikyti.

“Keleivio” Administracija.

«



Pasi kalbėjimas 
Maikio su Tėvu.

butų jau nuėjęs ant niekų. kalinta c minrill 
-Bet tu pats man sakei,: 111II1V1U

kad jeigu žmogus nieko ne
bandys, tai nieko ir neiš
moks.

—Aš ir dabar tau atkar
tosiu, kad žmogus turi mo
kintis, kol tik gyvena, bet 
turi mokintis to, ką jis gali
išmokti, nes yra’ tokiu daly- U 
ky, kurių išmokti visai ne
galima. Pavyzdžiui, tu už-

—
Dar apie meilę: — Tikra, 

teisinga meilė, — tai augš- 
čiausias siekis žmonijos! Kiek 
daug žmonių jos trokšta, o 
kiek mažai jos tegauna. Kiek 
mažai žmonių gauna para-

—Maike, ar tu girdėjai, 
kad Chicagos lietuviai stei
gia tautišką amaty mokyklą?

—Girdėjau; apie tai buvo 
plačiai ir laikraščiuose rašy
ta.

—O kažin gi ar jie moky
tojus jau turi?

—Turbut da ne, nes apie 
tai da nebuvo rašyta.

—Jeigu taip, tai važiuo
siu, vaike, Chicagon, aš no
riu būt tautišku profesorium. 
Tu žinai, kad iš manęs geras 
kalvis; Lietuvoj ne tik Že
maitija mane žinojo, bet at
važiuodavo Vilniaus dzūkai 
ir Suvalkų zanavykai, ir visi 
sakydavo, kad niekas tokių 
noragų nepadaro, kaip aš; o 
kirvį, bracia, kad nukalda
vau, tai žmonės barzdas 
skuzdavosi.

— Tai tu manai eiti amatų 
mokyklon už mokytoją?

—Taip, vaike. Ką tu ant 
to sakysi? Man rodos, kad 
aš tuomi labai pasitarnau
čiau savo tautai, kuri taip 
žymiai pastaruoju laiku pra
dėjo kilti ir turi jau savo ad
vokatus ir dipliomatus, tik 
stoka da gėry kalviy.

—Reikia tau pripažinti tei
sybę, kad kalviu amatas vi
suomenei yra daug reikalin
gesnis, negu advokatų.

—Matai, vaike, kaip gerai 
aš sugalvojau!

—Tik, deja, tu kalvystes 
lietuvių neišmokinsi. Tu ži
nai, kad Amerikoj lietuviška 
kalvystė netinka. Kirvių 
čia taip nekala, kaip Lietu
voj, bet tiesiog iš plieno nu
lieja, o nulieti ir tau pačiam 
ilgai da reikėtų mokintis, ir 
mokintis ne lietuviškoj mo
kykloj, bet fabrikoj, kur ran
dasi tokios liejyklos. Nora
gai Amerikoj taipgi niekam 
nereikalingi, nors tu ir ge
riausia juos padarytum, jie 
niekur netiks. Galėtum mo
kinti nors arklius kaustyt, 
bet kur tu gausi arkliy?

—Kad tu visuomet paga
dini man pieną, vaike. Pa
sakyk, kodėl tu kiekvienam 
geram užmanymui esi prie
šingas? Argi tau gaila, kad 
mųsy tauta pradeda kilti! 
Gal tu žydas esi, kad taip 
darai?

—Aš nesu žydas ir man 
netik ne gaila, .kad lietuviai 
mokinasi, bet aš ir noriu, kad 
jie mokintysi. Štai jau ke
linti metai, kaip aš tave mo- į 
kinu ir daug ko išmokinau. 
Pirma, būdavo, ____
šokdavai, o dabar jau atpra
tinau nuo to. Dabar prade
di jau apie mokslą svajoti: 
tai orlaivininku nori būti, tai 
ant daktaro nori išeiti, o ne
užilgo gal užsimanysi ir vys
kupu palikti.

— Taigi mano norai geri, 
vaike, bet kodėl tu jiems vi
suomet priešingas esi, visuo
met kritikuoji?

—Aš taip darau dėlto, kad 
tokie užmanymai yra be pa
mato. Tu nėši ant tiek išsi
lavinęs, kad galėtum ap
žvelgti dalyką visapusiškai 
ir, todėl, kas tik tau į galvą 
ateina, manai, kad viską ga
lima atsiekt. Bet noras pa
prastai pertoli nuo tikslo, ir, 
jeigu aš tavęs nesulaikyčiau, 
ne vienas tavo pasiryžimas,

nio! Jei mintįs sutinka, jei 
siekiai ir jieškiniai vienodi, 

simanysi ūžlipt ant"‘mėnulio iei pažiūros į platųjį gyveni-, 
ir pradėsi daryt bandymus: mą vienodos 
statysi kopėčias, gadinsi me- 
degą, eikvosi laiką ir sakysi, Į 
jog nori pakelti tuomi lietu- Į 
vių vardą. Ar gi tau rodos, ^es sParnV- 
kad aš, matydamas tokius . __
niekus, tylėsiu?

—Juk aš, vaike, 
nulio da nelipu.

—Bet tu ketinai 
daktarystės; aš tą 
mą nupeikiau, nes žinojau.

► — tuokart, vi
suomet bus meilė—tyra mei
lė! Ir laimingi tie žmonės, 
kurie būva nešami ant mei- 

! Tokie žmonės 
visuomet viską pergalės, nes 
jų žibintuvu yra ta gyvybė— 

ant mė-:me^’ Todėl, jei žmogus 
■ jaučias, jog jo siela sutinka 

mokintis su Jos s^e^a ’ min*is s'e_ 
užmanv- kiniai sutinka su jos minti

mis ir siekiniais—tuomet lai

vučius sparnus! Rodos, žmo
gus niekuomet neatsitrauk
tum iš čia; nuolat mėgintum 
išmokti gamtos kalbą; steng- 
tumeisi suprasti paukščių 

! čiulbėjimą. O, kaip smagu, 
'ramu ir linksma būti girioje: 
“žalioj, vėsioj girioj, kur ai
das skamb.” Niekam nesi 
ant kelio, nieką neužgausi 
savo kalba, o taipgi ir tavęs 
niekas neerzina. Esi sau
vienų-vienas, laisvas! Ap-j 
linkui tik matai siūbuojan
čius medžius, žalią žolę, iš
kaišytą visokių spalvų žydin
čiomis gėlėmis ir girdi malo
nų, skamby balselį laisvų 
paukštelių. Ir tuomet žmo
gus jautiesi laimingu! Tie
sa, kada-ne kada tokiose va
landose, krutinėję šnabžda 
kaž-koks keistas balsas. Iš- 
pradžių vos girdimai, bet jis 
nuolat auga ir auga iki ant

da gyvas tebėra. Kiti $700 i bandoma. Šitos tiesos tapo 
i jau nė pats nežino, kur din-' įvestos per pasidarbavimą p.
go. 
atkartodamas Kapucino ‘ ‘pa
mokslus,” ką tik sutiko ver
tė žegnotis. Drabužius sa
vo dalino draugams, kad ir 
tie sekty jo pėdomis; save 
vadino “antru Kapucinu.” 

■ Ant galo sudraskė ant savęs 
drabužius ir dabar jau ran
dasi Danvilles (Pa.) beprot
namy j; nors ta vieta pritik- 

, tų geriaus “Tėvui” Kapuci
nui. Galima tikėtis, kad

Paskui ėjo gatvėmis James Morris, kada jis pa
teko legislaturon, pats bū
damas angliakasiu. Tuomet 
ponai kapitalistai šito užma
nymo nesuprato, ką jis reiš
kia. Bet dabar apgaili, kad 
streiklaužių negal įgabenti. 
Angliakasykly ponai, maty
dami darbininkų solidariš- 
kumą, o ne prigulinti prie 
mainų trusto “Illinois Mine 
Association, ” jau sutiko ant 
darbininky reikalavimų ir 

atsiras ir daugiau tokių Ka- jų kasyklose dirba jau 25 
pucino “pamokslu” aukų.

J. S. Vaškevičius.

kad tu to išmokti jau nega- suneria rankas ir drąsiai ei- i galo j0 garsumas atsimuša 
lesi. Dabar tu nori lietu- na abu. pergyvenimą! j ausin: — i ‘laimingesnių bu-
vius mokint noragus kalt— Norėčiau daug rašyti apie
argi tas darbas nebūty Iv- i*r gyvenimą, bet netu- 
giai taip bergždžias, kaip,!™ tuomtarpu laiko, todėl 
daleiskime, bandymas užlip- aidesiu kitam sykiui. Bet 
ti ant mėnulio? ’ Tu gadin- man atsimena žodžiai vieno 
tum tik geležį ir bereikalin-Amenkos flį«sofo> kurluos 
gai eikvotum laiką. Todėl anądien skaičiau. Man įs
as tą užmanymą ir nupeikiu. rodo jo mintis teisinga; štai 

-Gerai. Maike, aš su ta- kalP rašo: “Manodrauge,

gai eikvotum laiką.

vo nuomone sutinku; bet tu 
juk matai, kad mysy tauta 
atsilikus ir męs privalom 
kaip nors ją pastūmėti pir
myn. Taigi, jei tu toks fi- 
lozofas, nurodyk, kaip tą 
padaryti, o męs visi tavęs 
klausysim.

—Esi senas, tėve, bet kal
bi, kaip mažas. Kaipgi tu 
sulyginsi lietuvius—tą sau- 
jalę žmoniy—su kitomis tau
tomis, kurios turi vienos tik 
kariumenės daugiau, negu 
lietuvių išviso yra ant žemės? 
O kariumenė juk ir padaro 
tautos galybę, o kuri tauta 
galingesnė ta ir garsesnė. 
Moksle lietuviai taipgi ne- 
kuomet negalės susilygint 
su kitomis tautomis, kurios 
yra daug turtingesnės, turi 
universitetus ir įvairių įvai
riausias mokyklas. Lietu
vių yra permažas skaitlius, 
jie yra persilpni, per biedni, 
kad galėtų susilyginti su 
anglais arba kitomis didelė
mis tautomis.

kuomet nors gyvenime ati
tiksi moterį, kuri bus tau 
lygi, kuri bus tavo antru 
‘ ‘aš. ” Tu apsivesi su ja; bet 
atsimink mano patarimą:ne
žiūrėk ant moteries iš idea- 

: liškos pusės; neimk jos kaipo 
idealą, bet kaip sau lygų 

j žmogių Tu turi savo ydas, 
todėl daleisk ir jai turėti jos 

' ydas. Ir kaip tu atleidi

čiau, jei tave turėčiau!” Jei 
turėčiau draugę, kuriai ga
lėčiau parodyti ir išpasakoti 
gamtos grožybes ir kuri ma
ne suprasty; nes tikra drau
gė gali būti tiktai ta, kuri 
supranta tave ir kuri savo 
mintimis dapildo ir pagraži
na tavo mintis; kuri mokina
si nuo tavęs ir kuri mokina 
tave. Šitoj reikšmėj aš su
prantu tikrą draugę ar drau
gą. Ji turi mokytis ir mo
kyti; gyvenimas juk amžina 
mokykla. Ir abu turi rišti 
galingas ir prakilnus ryšys 
— meilė!

Bet apleisiu vėl greitai gi
rias ir lankas. Neužilgo pa
sakysiu “sudie” pušynams,

. pats sau savo ydas, taip at- aržuolynams ir alksnynams!

mas buvo ne svetainėj, bet 
ant pievos ir užsibaigė vis
kas gražiai.

W. J. Petkunas.
— Garbi Redakcija! “Ke

leivio” No. 31 kažin kokiu 
budu įsiskverbė į mano ko
respondenciją iš Montello 
klaida. Aš, rodos, rašiau, 
kad prakalbos buvo L. S. S. 
17 kuopos ant pievos, po ar
žuolu, o vėliau buvo “Ap- 
švietos Draugijos” prakalbos 
svetainėje, Malonėkite tą 
klaidą atitaisyti.

Bevelnis.
— Gali būt, kad p. Bevel

nis ir teisingai buvo parašęs, 
bet męs negalėjom kitaip su
prast. Red.

Cleveland, Ohio.
Viskas brangsta, viskas kį- 

la, bet ligšiol da negirdėta, 
kad bažnyčion įžanga kur 
pabrangtų, o pas mus jau 
pabrango. Liepos 17 d. Šv. 
Jurgio parapija nutarė: jeigu 
kas prie parapijos nepriguli 
ir neužsimoka į metus $6.00 

j arba į pusę mėty $3, tas įei
damas bažnyčion turi užsi
mokėti $1 įžangos; pirma bu
vo 10 c., bet tas pasirodė ne
praktišku, kadangi užeina, 
būdavo, socijalistas, ar šiaip 
kokis bedievis, įsiklauso ku
nigo pamokslą ir paskui iš
juokia per bedieviškus laik
raščius (taip aiškino kun. 
Galaburda). Mat, projek
tuojama statyt naują bažny
čią, tai kunigas nori apsiru- 
bežiuot nuo socijalisty, nes 
tie visuomet mokina para
pijomis, kad pasistatę bažny- 

i čia neatiduotų jos airių vys
kupui.

/

I
į

I 
tūkstančių mainieriy. Pri-1 
klausančios gi prie trusto i 
kompanijos, negalėdamos 
pergalėt darbininky nė jo- 

l sumanė
i “U. 

nepaisoma į kuopų nutari- m. W. ofAmerica” preziden
tus, nė į jy reikalavimus, tą T. L. Lewis, kuris ir pasi- 
bet veikiama savarankiškai, rodė Judošium Iskarijotu II 
nariams užkraunama dide- esąs. Jis išleido atsiliepimą 
liūs mokesčius, įvedama cen-į visus minojaus “lokalus,” 
zura ir t. t. ir t. t., neteko paliepdamas balsuot referen- 
kantrybės ir liepos mėnesį}durnu, kas norės dirbti, o 
bertaininiam susirinkime be- kas streikuot ir palaikyt Illi- 
veik pairo. Pirmiausia atsi-nojąus Peorijos nutarimus, 
sake kuopos valdyba nuo sa- Referendumas turėjo atsibu
do viety ir drauge nuo S. L. :ti labai urnai—į 2 dieni, kad 
A. Sekretorius p. J. Rauli- į streikuojantieji nesuspėtų 
naitis pasakė, kad jis pri- nė apsimislyt, ką daryt. Bet 
klausė prie S. L. A. per 12 darbininky tūkstančiai ir ro
mely, jis jį mylėjo ir kitus dosi, kad jie butų vienos 
kalbino prie jo rašytis, bet j mislies — suprato šelmystę 
nuo dabar atsisako dėl neti-: savo vadovo. Tuoj susiėjo 
ketų permainų, kurios įvyks ir nusprendė atmest savo 
Susivienijime po Naujų Me- unijos vadovo užmanymą, iš- 
tų. Turėsime naują konsti- reiškiant jam panieką už 
tuciją, mums nesuprantamą;!parsidavimą ir pavadino jį 
turėsim didesnius mokesčius “Judošium Iskarijotu,” rei- 
ir cenzūrą, kurios jau ir da- kalaudami apleist mainierių 
bar reikia klausyt. Cenzūra uniją. Springfield’e 27 d. 

; kontroliuos mintis visų S. L. liepos svetainėje Armour Ar- 
A. 9,000 sąnarių. Visi są- senai Hali žmoniy susirinki- 
nariai piktinosi netikusioms me dalyvavo kelia tas tuks- 
permainoms, o labiausia cen- tančiy, buvo karštos prakal- 
zura ir padidintoms mokės- bos. Kalbėjo Illinojaus val
tims. Nutarimų jau neda- stijos mainierių unijos pre- 
rėm jokių. Buvo publika zidentas John Walker, sek. 

i jau gatava apleist svetainę, Duncan McDonald ir kiti. Ir 
bet senasai pirmininkas dar šitie nupeikė savo vyriausi 
atsiliepė: “Jeigu dar norit vadovą prezidentą T. L. 

! kas iki naujų metų prigulėt} Lewis. Ant rytojaus 28 d. 
Į už seną mokestį, tai užsimo- liepos visi lokalai laikė susi- 
; kėkit, o bus nusiųsta.” Ta-rinkimus, rašė rezoliucijas 
da drg. K. Eidukaitis liuos- pasmerkiančias savo išda- 

i noriai apsiėmė mokestį pa- 'viką ir nubalsavo laiky- 
imt ir į Centrą pasiųst. Ra- tis Peorijos nutarimų, o at- 
dosi kelia tas, kurie dar užsi- i mest pardaviko užmanymą, 

'mokėjo, sakydami: apsisau- Mainieriy prezidentas Lewis 
gokite nors iki Naujų Mėty, ir kompanijos tikrai tikėjosi, 
o paskui “gudbai,” brangus kad nuvargę darbininkai 
Susivienijime. balsuos dirbt ir vėlei šūvių

Springfieldietis. padegėjams algas mokės.
į Reiškia: samdys kompani- 

Springfield, Iii. joms darbininkus patys bu- džiu atitaisyti klaidą: mano 
Illinojaus angliakasiai iš- darni darbininkais. Visy: korespondencijoj buvo paša-

Springfield, III.
Vietine S. L. A. kuopa pa- kiomis intrigomis, s; 

mačius, Kad seimuose nėkiek patraukti savo pusėn

zura ir t. t.

leisk ir jai jos ydas.”
* **

Puikų vaizdelį perstatai iš 
vakaro dainy. Sakyk, ar-gi 
gali būti didesnis atlygini
mas už visą darbą, kaip tos 
ašaros ir tas mažas kūdikis?! 
Ne, męs scenos ir dainy my
lėtojai, negalime reikalauti 
didesnio atlyginimo, bet tu
rime stengtis kuodaugiau- 
siai savu darbu pakelti žmo
nių jausmus; paglostyti jy 
skaudančią sielą ir... bent 
ant trumpos valandėlės, su
teikti jiems rojų! Męs žino
me galybę dainos, galybę 
dailės, todėl dirbkime, kad tą 
galybę išplėtoti! f 
me iš pilny krūtinių, kadjgyyenjmą j rojų! Gyveni-

i

Jie daug mane pamokino; 
daug pridavė narsos, energi
jos ir drąsos ir dabar jau 
mane vilioja gyvenimo kova. 
Sunki, bet išdidi kova ir aš 
jaučiu savije jau spėkų tą 
kovą kovoti. Užeina kartais 
ūpas, kuris raginti-ragina 
pradėti ką nors geresnio, ką 
nors didesnio; eiti kovon ir 
gyvenimo sukurin. Toji va
landa atėjo dabar!

* *
#

Dirbk, drauge, tolyn ir to
lyn! Stengkis būti prakil
niu, augštu žmogum. Imk 
pats energiją iš kitų ir duok 
ją kitiems. Ragink kitus

Dainuoki- prje didesnio veikimo! Versk
— _ —į gyvenimą į rojų! Gyveni-}
mysy dainos susiliety į vieną Į „Jas juk toks gražus; toks 
galingą sutartinę, kuri netik malonus! Mokinkimėsi męs 

___ ____________ ___ ___  mus kelty į dausas, bet sy- jį tik suprasti; mokinkimėsi 
apie socijalizmą—rašo tūlas ^a^ budintų minią ir jj ištobulinti, o tuomet busi- 

Appeal to nešty Į Iresnę ir laiminges- me laimingi.

Kas nužudė prezidentą 
McKinley?

Anądien prisiėjo man kal
bėti farmeriu susirinkime

Poster Cargill į “.
Reason.”—Iš kur buvęs išei
na priešakin vienas farmeris 
ir, išsiėmęs iš danty molinę 
pypkę, rodydamas į mane 
sako:

“Tai tu socijalistas? Ir 
tas žmogus buvo vienas iš 
jysų socijalisty, kuris ;užmu- 
šė mysy prezidentą McKin
ley!”

“Gerai,—aš jam sakau,— 
jeigu tas žmogus, kuris už
mušė McKinley, buvo socija
listu, tai nereikia užmiršti, 
kad James A. Garfield’o už

vis "mušt mušėJu buvo republikonas,
o nemirštančios garbės pre
zidentą Lincolną nušovė 
mokratas. Taigi, jeigu 
butų teisybė, kad, kaip 
mista sakai, McKinley’o 
mušėju buvo socijalistas, 
visos trįs šitos partijos—so- 
cijalistų, republikonų ir de
mokratų—butų lygiomis vie
na kitai prezidenty užmuši- 
nėjime. Bet tas neteisybė; 
Leonas Czolgosz, kuris nužu
dė McKinley, buvo anarchis
tu, su kuriais socijalistai ne
turi nieko bendro. Todėl 
vien tik republikonų, anar
chistų ir demokratų rankos

V. Geibis.
Orange, Mass.

“Keleivio” No. 32 patė- 
imijau p. A. J-čiaus kores
pondenciją, kurioj jis prane
ša laikęs čia prakalbas ir at
gaivinęs mirusią L. S. S. kuo
pą. Labai įstabu, kad p. 

j J-čius nesuprato nė savo pra
kalbos, nė atliko darbo. Bu
vo aiškinama tik S. L. A. kon
stitucija ir to negalima pava
dinti prakalbomis; kuopa gi 
susitvėrė čia ne L.S.S., bet 
S. L. A. No. 186. Apie L.S.S. 
nebuvo nė kalbėta, nes ne su 
tuo tikslu ir susirinkimas bu
vo sušauktas.

Senas kūdikis.
—Garbi Redakcija! Mel-

i

-1streikavo jau 4 mėnesius ir valstijų, kur tik randasi mai-: kyta, jog Orange, Mass. at- 
SUrailmrUon------ i--------------------- :1.1------- gijo L.S.Š. kuOpa, O tUTOJO

būt pasakyta:—S.L.A. kuo
pa. P. A. J-čius.

Gilbertville, Mass.
Liepos 27 d. čia buvo to

kis atsitikimas: Jonas Borti- 
ninkas parėjo ryte iš darbo 
ir sako šeimininkei, buk jis 
susirgęs ir einąs į kambarį 

I gult. Šeimininkė patikėjo, 
o “ligonis” išplėšė kitų vyrų 
valizas, vienam paėmė $38, 
kitam $12, o trečias buvo 

. neseniai iš Lietuvos ir ką tik 
i buvo gavęs darbą—nepaliko 
nė jo valizos: rado $12 ir 

i tuos pasiėmė. Paskui susi- 
j rinkęs keno marškinius, ke
no siutą, keno kepurę—iš
dūmė.

Gaspadinės, bukit atsar
gesnės su nepažįstamais 
“burdingieriais,” o pavieniai 
vyrai nelaikykit pinigų “bak- 
suose,” nes jeigu ir niekas 
nepavogs, tai gali atsitikt 
gaisras ir viskas sudegs.

K. D. 
New Kensington, Pa.

Darbai eina gerai, bet ne
mokančiam amato ir anglų 
kalbos, darbas gaut neleng
va.

Neseniai čia susitvėrė L. 
S. S. 151 kuopa, kuri liepos 
30 d. surengė jau ir prakal
bas. Kalbėjo drg. A. Bara-

pradėjo 5-tą. Streikuojan- nos ir mainieriai priklausan- 
Į tieji jau gana daug privargo ti prie unijos “U. M. W. of 
per taip ilgą laiką be darbo. jAmerica,” privalėtų atkreip- 
Iš unijos pašelpos gauta vos ti atidą šiame atsitikime ir į 
po $14.00. Taigi maitinkis prisidėt nors balsais, kad} 
žmogus su tokia maža pašei-prašalint Judošiu T. S. Lewis I 
pa. Bet streikieriai visgi nuo vyriausybės ir iš unijos, 
tvirtai laikosi ir tikisi strei
ką laimėti. Neįstengia čia 
suardyt darbininkų vienybės | 
nė labiausia išsilavinę šel
mystėse kompanijų pasam- neteisingą pranešimą ir da- 
dyti sukiršintojai, nė kas ki- gi su ypatišku įžeidimu. Au
tas, nors buvo bandyta su- torius, p. Bevelnis, rašo, jog 
kelti tarpe darbininkų vai- liepos 24 d. Apšvietos Drau- 
dus ir stengtasi suardyti uni- gija buvo parengus prakal- 
ją, atkalbinant inžinierius bas, kuomet prakalbos buvo 
nuo mainierių unijos. Inži- parengtos ne Apšv. Draug. 
nieriams jie teikėsi savo lė
šoms sušaukti Peorijoj, III. 
konferenciją, sutverti atski
rą uniją ir pridėti po $10 į 
mėnesį algos. Bet viskas 
jiems nenusisekė. Inžinieriai 
nuo savo draugų mainierių 
nesiskyrė. Mainieriai vaidų 
nekėlė ir milicija čia buvo 
nereikalinga. Streiklaužių 
įgabent ir gi negali, nes 
streiklaužiai čia negali pra
dėt dirbt. Čia yra įvestos 
tiesos Illinojuj nuo 1908 me-_____r____________ ___r-.
tų, kad dirbanti mainose Grikštas taip įsikarščiavo, ir} 
žinotų kuogeriausia savo toks pakilo triukšmas, kadi 
amatą ir turėtų ant to palių- aš, matydamas pavojų, bu- 
dijimą. Paliudijimus išduo- vau priverstas jį sustabdyt, 
da patys mainieriai, kurie Toliaus p. Bevelnis sako, 
yra tam nuskirti. Na, o kad mane išprašė iš svetai- 
streiklaužys ekzamino nie- nės. Nieko panašaus tenai 
kad neišduos, užtai nė ne- nebuvo, kadangi susirinki-

nę ateitį! * *

venaš jS KO RE S P 0 N DENGI JOS
ko daugiausiai gyvenime 
smagumo. Suprantama, su-! 
pratimas smagumo yra skir-, 
tumas, lygiai kaip skirti yra! rą kunigėlį, kuris labai dai- 
žmonės. Tiesa, kaip kuriei liai moka savo avim kirpti 
sako, kad žmonės daro dar- Vilneles. Bet apie 30 avelių, 
bus todėl, jog jie jaučia, kad lig pusės jau nukirptų, ėmė 
tai jy pareiga. Vienok, aš! ir nesiduoda daugiau. Klebo- 
su tuo nelabai sutinku. Jieš- nas surašė jy vardus juo- 
kojimas smagumo—yra stu- doms raidėms ir prikalė prie 
mėju žmonijos pirmyn. Ir durių, kad paklusniosios ma- 
juo žmogus nuveiks didesnį tytų, kiek yra “pagedusių.” 
darbą, tuo dinesnį smagumą Bet ir jys gerosios nesiduo- 
jis atjaus. Arba, kitaip sa-|kij,.nes ateina žiema—su- 
kant, jei žmogus non įgyti Avinas
didesnį smagumą; jei jis no-

Pittston, Pa.
- jis turi Purvini “tėvo” Kapucino 
didesnius pamokslai ne pasilieka be 

pasekmių. Štai kokie jau 
duodasi girdėt jy atbalsiai: 

Aleksandras Belauskas bu
vo vienas iš geriausių Kapu
cino mokiniy. Aštuonis kar
tus jis ėjo išpažinties laike 
vienos sąvaitės, klausėsi 
“gėry” pabarimų, kaip ge
riausia nueit į dangų ir t. t 
Belauskas, turėdamas 18 
šimtų dol. sunkiai uždirbtų 
kasyklose per aštuonis me
tus, $1,000 sutiko atiduoti 
Kapucinui, $100 pasiuntė sa
vo motinai į Lietuvą, kad ji 
melstųsi už jo “dūšią,” nors

A. Žymontas.

Forest City, Pa.
Lietuviai turi čia labai ge- Springfieldietis.

Montello, Mass.
Patėmijau “Kel.” No. 31

. . - J

bet L.S.S. 17-tos kuopos, ir
L • . • — • 1 A A •

11 utiuvaiavy laimvo 

vra suteptos mus prezidentų 
i krauju-4

Minėtas farmeris vėl už
sirūkė sau pypkę ir, tarsi bu- 
ty užmiršęs liežuvį burnoj, 
atpakalias įsitraukė taip 
žmoniy ir daugiau nesirodė.

? ri, kad jo gyvenimas butų( 
labiau laimingu 
stengtis atlikti 
darbus; jis turi stengtis per
galėti didesnes sunkenybes; 
jis turi priduoti savo dvasiai, 
savo mintims, didesnius, ga- į 
lingesnius sparnus, kad jie 
galėty nešti jį kaskart į aug- 
štesnes padanges, ir kad jis 
tokiu budu galėtų matyti 
daugiau gražumo; galėtų 
matyti aiškiau ir tuokart 
įgyti didesnį smagumą.

* #*
Aš ir vėl giriose; kaip 

smagu ir linksma! Kaip ža
lumynai, gėliy kvepėjimai 
ramina sielą; duoda jai leng-!

tai ne svetainėj, bet ant pie
vos, po aržuolu. O kas link 
p. Grikšto kalbos, tai galit 
sakyt kaip norit, bet aš nė 
vieno kiaušy tojaus prieš ji 
nekursčiau ir nuo pagrindų 
jo ne stūmiau. Kada susi
rinkime pakilo dėl jo kalbos 
betvarkė ir grūmojimai, aš 
priėjęs paprašiau, kad jis sa
vo kalbą pertrauktų, o kaip 
fanatikai išsiskyrstys, galėsi, 
sakau,ir vėl pradėti. Bet p.

nauckas. Žmonių buvo tik
(Tas* ant 3 čio puslapio.)
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KELEIVIS.
D-ras F. Matulaitis.

LYTIŠKOS LIGOS
PULIATEKIS.

Lytiškus klausimus nėra paranku ap
kalbėti spaudoje. Tie reikalai per dau
gel mėty laikomi po nežinojimo skraiste: 
tėvai apie juos nekalba vaikams, mokin
tojai mokiniams, jaunuomenė dasižino tik 
iš purviny versmių, nuo vyresnių paleistu
vių, nuo ištvirkusių savo draugų. Tokis 
visuomenės užsilaikymas link svarbaus 
klausimo yra labai kenksmingas draugi
jai. Jaunuomenė turėty kuonodaugiau- 
siai dasižinoti apie lytišką pavojy. Tas 
daugelį asmeny apsaugos nuo didelių ne
laimių.

Mieriu šio raštelio yra supažindinti vi
suomenę su žymiausiomis lytiškomis li
gomis.

Svarbiausios lytiškos ligos yra puliate- 
kis ir syphilis.

Puliatekis arba gonorrhoea paeina nuo 
bakterijų, vadinamy gonococcus. Jos 
veisiasi šlapumo kanale ir gaunamos per 
lytišką susinešimą. Išveizdi jos po padi
dinamu stiklu kaip vokiškos bandutės, su
dėtos poroms.

Užšikrėtęs bakterijoms žmogus išpra- 
džiy nejaučia nieko blogo per kiek laiko, 
vadinamo inkubacijos laiku, kuomet bak
terijos veisiasi ir nėra ganėtinai pasidau
ginę, kad galėty padaryti daug blėdies. 
I keletą dienų pradeda niežėti gale kana
lo, paskui pradeda pasirodyti pūliai, kurie 
eina vis smarkyn ir smarkyn. Varpa su
tinsta, visą paima karštis, naktį negal už
migti, šlapintis sunku. Į porą sąvaičiy 
puliavimas pradeda mažintis, ligonis pra
deda jaustis geriaus, jeigu į tą laiką liga 
nepasiekia gilios kanalo dalies. Tokiam 
atsitikime prisieina perkęsti da aršesnes 
kančias, negu iš pat pradžių. Prie gero 
gydymo į porą sąvaičiy iki porai mėnesiy 
ligonis pasitaiso. Ant nelaimės bakterijos 
tankiai apsigyvena giliai mezginiuose, kur 
jokios gyduolės negali pasiekti. Tuomet 
jos gali išbūti per mėty metus, kol išsigė- 
rimas arba suerzinimas neiššaukia išnaujo 
jy veiklumo. Daugelyje atvėjy liga su
naikina kanalą, kuriuomi pereina sėkla 
arba pasiekia kiaušį, kuris sutinsta ir ne
išpasakytai skauda. Tarpais papuliuoja 
grumulas, vadinamas prostate, kuris ran
dasi prie įėjimo į pūslę.

Bet negana to viso. Puliatekio bakte
rijos kartais atakuoja ir kitas kūno dalis. 
Gonoreiškas sunario reumatizmas labai 
sunkiai pasiduoda gydymui. Patekę į akis 
bakterijos greitai sunaikina regėjimą. 
10% apjakimy paeina nuo puliatekio. Iš 
apjakusiy kūdikystėj, pusė yra netekę re
gėjimo užsikrėtę puliatekiu laike gimimo. 
Bakterijos nuo motinos patenka į kūdikio 
akis ir sunaikina jas. Bet ir suaugęs žmo
gus, jeigu užkrės akis su puliatekio orga
nizmais, greitai neteks regėjimo, jeigu 
kuogreičiausiai nesigriebs gydytis. Užtai 
visiems sergantiems ta ja liga geras yra 
patarimas: netrinti akiu su pirštais, nusi
plauti gerai pirštus.

Biauriausia pusė šitos ligos yra tas, 
kad niekad negali būti užtikrintas, jog ji 
yra pilnai išgydyta. Tik nuolatus egza
minavimas gali suteikti viltį, kad liga 
yra išėjus.

Kokios yra baisios pasekmės puliatekio, 
sunku apsakyti. Nekalbėsiu apie tai, kad 
žmonės su aštriu puliavimo atakų, užkre
čia savo moteris. Yra tai kriminališkas 
prasižengimas, apie kurį šiurkštų net pa- 
mislyti. Negana to, tarpe daugelio tam- 
siy žmoniij yra įsiviešpatavęs prietaras, 
buk ta liga pameta vyrą, jeigu jis užkrės 
jaja nekaltą mergaitę. Kiek tragedijų 
paeina iš to žvėriško prietaro, nėra reika
lo aiškinti. Bet reikia paminėti, jog pu- 
letekis tarpe mažu mergaičių toli nėra re
tas atsitikimas. Nevisuomet jį gaunajmi- 
nėtu kriminališku budu. Kartais gauna 
nuo abrusy viešose vietose, nuo drabužių 
maudynėse, viešuose provetuose.

Bet, baisiausią rolę puliatekis atlošia 
šeimynoj. Vaikinas, turėjęs puliatekį, o 
tokių yra daug, veda moterį. Po kiek 
laiko moteris pradeda nesveikuot, pult 
ant dvasios, susierzint, persileidžia sykį, 
kitą syk. Gydytojas pripažįsta puliatekį 
viduriuose. Fallopijaus tūbos, kuriomis 
pereina kiaušinis iš ovary į gimtinę esti 
pilnos pūlių. Vienatinis gydymas—peilis. 
Moteries viduriai esti paaukauti. Pusė 
visų didelių operacijų, kokias moters tur 
panešti, paeina nuo vyrų puliatekio.

Ir reikia pripažinti, kad puliatekis pas 
moteris nėra retas atsitikimas. Jeigu kas 
save vilioja tuomi, kad paleistuvaudamas 
su neprostitutėmis, jis tuomi apsisaugoja 
nuo ligos, labai klysta. Prie to visuotino 
išsiplatinimo puliatekio, nuo neprostitučių

I

I

i

teip lygiai greitai užsikrečia puliatekiu, 
kaip ir nuo prostitučių. Negana to. Vi
si tyrinėtojai patvirtina, jog dusyk dau- 
giaus būva užsikrėtimų nuo neprofesiona- 
liškų paleistuvių.

Kartais moteris užkrėsta vyro, pati ne
serga, bet duoda prieglaudą bakterijoms, 
kuriomis paskiaus tas pats vyras vėla už
sikrečia. Klausimas užeina, ar gali vyras 
gauti puliatekj nuo savo doros moteries. 
Viskas yra galima, bet jei kada atsitinka, 
tai labai retai. Užsikrėtimas gi kitais or
ganizmas pasitaiko nekartą, bet jie nėra 
toki pavojingi kaip gonococcus.

Tokiu budu klausimas apie apsivedimą

(Tąsa nuo 2-o puslapio )

apie 40 ypatų. Buvo tikė
tasi daugiau, bet atsirado 
priešų, kurie agitavo prieš. 
Tiems agitatoriams apšvie
tus nereikia, nes bačką pra
mušti jie gali ir be to, o kaip 
atsigeria alaus, tai tuomet 
jau jy nepamokinsi —jie vis
ką žino.

Auky surinkta $6.00. Už
dengimui lęšy paimta $3.00, 
o likusius $3.00 atiduota drg. 
Baranauckui perduot Lietu
vos kankiniams. Prie kuo-

žinti, jog šiandieninėj kapi
talizmo gadynėj Amerika 
yra viena iš laisviausių šalių 
ant žemės kamuolio ir žmo
nės čia pasidaro geresnį pra
gyvenimą, negu kur kitur. 
O kad lietuviams prisieina 
dirbti sunkesnius darbus, kad 
jie yra daugiau už kitus pa
žeminti, tai ne Amerika ta
me kalta. Lietuviai atva
žiuoja čionai tamsus, nema
tę civilizuoto pasaulio žmo
nės, nemokanti jokio amato, 
išgyvena čia po keliolika me-

pasidaro gana svarbus. Paprastai sirgę pos prisirašė 8 nauji nariai, tų ir tankiai negali da^ su 
puliatekiu nieko sau iš to nedaro, ir veda, 
nesiklausę gydytojo. Bet tame labai kly
sta, ir už tą klaidą turi nukentėti moteris. 
Daugelyje atsitikimu gydosi pas visokius ljetuviai . ,..™ .
apgavikus, šarlatanus stebuklingus gy- )bos d vardu SuPranUma’kad
dytojus, kūne garsinas, ia’kiasciuose spe- ..Laisvgs SunV,’’-su paleng- 
cijalistais. Tie šundaktariai apiplėšia vintais įstatymais. p<imda.
1 J v ZV1 'Ir * 1 _ mi sau už ypatingą mierį pa-;kad žmogus yra sveikas, na ir pasekmes K ^niams piniį.
būna tokios, kaip augseiaus yra aprašyta: kaj mokant ant
moteries >ga, šeimynos nelaimes musty- vajt& Prifmami yra j 
nes, persiskyrimai Vienatims būdas, kaip^j ant R 
apsisaugoti nuo tokiu ^kmią, tai kreip-jsisjjm0 ir teisin « Norin£ 
tis pne gydytojo kad Jis seyrai ištirtu rei- įiraš ti te^ atsilanko 
dtaui ‘r Sa™ ą apslve_ kas nedėldienį antrą valandą

Iš daugelio priežaščių šeimyniškų ne
sutikimų yra nevaisingumas. Paprastai 
metama kaltė ant moteries. Bet nedau
gelis žmonių žino, jog didžiumoj atsitiki
mų kaltas yra vyras, o didžiuma atsitiki
mų vyrų neveislumo paeina nuo to pat ap
kalbamojo puliatekio. Nedaugelis turi 
numanymą apie puliatekio prasiplatinimą. 
Apskaitoma yra, jog Amerikoj iki 20 metų, 
vienas iš penkių vaikinų gauna puliatekį; 
iki 25 metų —vienas iš dviejų, o apskritai 
imant 75% visų vyrų yra turėję puliatekį, 
tai yra 3 iš 4. Vokiečių tyrinėtojas Erb 
sako, jog tos citros yra perdidelės, nes tik 
50% vyrų yra turėję lytiškas ligas. Ir 
tai butų ganėtinai augšta skaitlinė, nors 
didžiuma žinovų skaito ją už labai žemą.

Priežastis prasiplatinimo tos ligos yra 
prostitucija. Be abejonės liga buvo žino
ma ir senovės laikuose. Grekai ir Rymie
čiai buvo gerai su ja apsipažinę, bet ir 
senesnėj literatūroj galime užtikti jos ap
rašymą. Biblijoje randame daug vietų, 
paveizdan Maižiešiaus 3-čioj knygoj, kur 
yra duodami patarimai, kaip užsilaikyti, 
kad išvengti tos ligos. Viduriniuose am
žiuose liga irgi buvo žinoma, bet tokios 
epidemijos, kaip šiądien, niekad negalėjo 
būti, kaip negalėjo būti tokios plačios pro
stitucijos. Kekšynuose ta liga auklėja
ma; iš kekšyno išnešiojama po šeimynas. 
Gauna kekšynų lankytojaj, o paskui išne
šioja po namus. Apsisaugojimui nuo jos 
pakol—yra tik viena gyduolė: tyras šei
myniškas gyvenimas ir užsilaikymas pirm 
ženybų.

Kaimynas.
Mahanoy City, Pa.

Pranešam,jog Mahanoyaus Į :

darbdaviu susikalbėti. Kaip 
gi tad galima norėt, kad lie
tuviai užimtų čia geresnes 
vietas, o čia gimusieji jiems

: ne. Jie ir taip pasidaro čia 
geresnį pragyvenimą, negu 
savo tėvynėj. Žinoma, ga
lėtų pasidaryt da ir geres
nį, nes Amerikoj pinigų yra 
begalė, bet reikia mokėt 
juos paimti. O jeigu lietu
viai paimt jų nemoka, tai ne 
Amerika tame kalta, bet lie
tuviams trūksta mokslo.

T. Dobilaičiui. — Ei
lutės netinka, o apgarsinimo 
negalim suprasti; bet kadan
gi labai prašot, tai talpinam 

A. . ... !jį nors “Redakcijos atsaky-
Sirdingai velijam ma-

I lllClLzO*

po pietų Margelio svetainėn, 
po No. 60 N. Main St. Pri
sirašantiems dabartinė mo
kestis po 50 c. per du mėne- i ~ 
siu.
hanoyečiams pasinaudoti 
tos progos. Su guodone.

Komitetas.
W. Lynn, Mass.

Viena šeimyna pas mus 
1 susilaukė neseniai kūdikio. 
Aplinkinės kaiminės tuojau apie tai buvo jau rašyta, 
pradėjo rinktis aplankyti Ii- J. V o 1 u i .—Kritiką pa
gonę ir, kaip pas lietuvius \ siuntėm “Kovai, ” nes tenai 
priprasta, kiekviena atsine- tilpo kritikuojamas straips- 
ša po kvortą degtinės. Vie- jnis-

• na moteris pasigėrus parvir- 
I to, drapanas nuo savęs dras
ko ir kad bliauja! kad bliau- 
ja! net suaugę, sveiki vyrai 
persigando, o ką jau kalbėt 
apie ligonę. Namuose pasi
darė baisus triukšmas. Šei
mininkas paėmė girtuoklę į 
glėbį ir nuvilko per gatvę

• namon, o žmonės tik bėga iš 
aplinkui ir žiuri, kas čia do 
stebuklai. Tai taip lietuviai 
kelia pas mus krikštynas. 
Prie to da šitokiose krikšty
nose pratinami prie girtuok-1 Įima išreikšti papeikimą tik- 
lystės ir maži vaikai, jei vai-| tai už laukinį paprotį daužy-

gėrio Jono Mickevičiaus, Tolkunų kai
mo. Slabados gminos, abudu Kalvarijos 
pav., Suvalkų gub. Pirmiau gyveno 
Kingston. Pa. Amilavičius jau 4 metai 
kaip Amerikoje, girdėjau, kad išvažiavo 
į Seramon, Pa. Jie patįs ar kas kitas I 
teikitės pranešti šiuo adresu:

P. Birštonas,
Alg. Co., Galaton, Pa.

Pajieškau sesers Vincusės Maliausky- j 
lės ir draugų Jono Blandžio ir Viktoro i 
Turčinskio, visi Kauno gub., V. Maliau- 
skvlė Kauno pav., Jotnavos par.. Vaido- ' 
linių kaimo. Blandžius Šiaulių pav., - 
Godž.iunų kaimo, o Turčinskis Raseinių: 
pav., Levi-kainių kaimo. Jie patįs ar 
kas kitas malonėkite duoti žinia ant šito 
adreso:

Jurgis Grigas.
670 W. 18-lh st., Chicago. III

Pajieškau dviejų draugų Juozapo Mo- i 
rozo ir Kazimiero Urbono. Kauno gub.. j 
Vėl k mergės pav.. Pajaujo par.. Meškų- į 
čių kaimo. Turiu svarbų reikalą. At- ' 
sišaukit ant šio adreso:

Juozapas Zliobas.
300 Raspberry Allev, Shenandoah, Pa. |

Pajieškau Vincento Jeromino. paeina ■ 
iš Kauno gub., Šiaulių pav.. Lūkės vol.. I 
Kirkliukų sodos. Gyveno Chicago. III . 
bet dabar persikėlė į kitą vietą ir neži
nau adreso. Todėl jis pats arba kas iš 
draugų teikitės pranešti šiuo adresu: 

J uozapas Kasperavičia. «
148 Atheus st.. So. Boston, Mass.

Pajieškau draugo Igno Miekalauckc. 
4 metai kaip Amerikoj Pirmiaus gy
veno Argentinos respublikoj, Buenos 
Ayres, o dabar nežinau ar jis gyvas ar 
ne. Paeina iš Kauno gub. ir vol., Airio- 
gaios miestelio. Turiu svarbų reikalą 
.Jis pats ar kas kitas teikitės duoti žinią 
ant šio adrese:

B. Shomankis.
1419 Nayang avė.. Scranton, Pa.

Puikus šokiai ir Ferai.
Lietuviškas Benas D. L. K. Gedimino, 

GAKDNER, MASS, parengia puikius 
Šokius subatos vakarais:
Augusto 13, 20 ir 27, Kayue* salėje,'

1 Parker street.
Įžanga: Vyrams 25 cen., moterims ir 

merginoms 15 cen.
Paskutinį vakarą August 27 d. bus šo

kiai ir ferai. Kuris išlaimės gaus už 
$15.00 vertės paauksuotą laikrodėlį arba 
$10.00 pinigais, l'žkviečiame visus lie
tuvius ir lietuvias atsilankyti ir gražiai 
su mumis pasilinksminti. Busite visi 
užganėdinti '

D. L. K. G. Benas, (frg
Gardner. Mass.

Lietuvon Vaziuojantiem
Žinotina, jog laiks nuo laiko laivų kom
panijos atpigina savo prekes ant greitų, 
reguliariškų laivų, ir ant tų žmones gali 
parvažiuot labai pigiai. Tie laivai išeina 
sekančiomis dienomis:

August (Rugpjūčio) 3 ir 17. 
Septemlier (Rugsėjo) 1 ir 15,

Kaštuoja iš New Yorko visa kelionė iki:
Eydtkunų arba Tilžėj $35.00
Bajorų arba Klaipėdai $35.50
Kauno*'arba Vilniaus $38.00

Kadangi ant tų laivų daug žmonių va
žiuoja, tai užsisakikit vietasprisiųsdami 
pinigus iš kalno. Męs rezervosim vietas, 
pasitiksime ant stoties Bostone arba New 
Yorke, nuvesime pas konsulį. išimsime 
pašportus ir galėsite sau ramiai traukt į 

'Tėvynę. Atminkit, tai nėra kokie skebi- 
į nėj laivai, kuržmonėssu gyvuliais sykiu 
i važiuoja, liet geri, greiti laivai.

„Keleivio“ Agentūra
2s W. Broadvvay Boston, Mass

I Ant pardavimo.
Parsiduoda anglių ir ledų biznis. 4 ar

kliai ir 7 vežimai. Parsiduoda nebran
giai, nes savininkas išvažiuoja į Lietuvą. 
Atsišaukite ant šio adreso:

Mi kolas Svečiulis.
Box 6, Palmerton, Pa.

I

iš Jieškau draugo pirmeivio ir kad galė
čiau gauti darbą ir vidutinišką 
Nuoširdžiai meldžiu atsišaukti:

T. Dobilaitis
Bos 254 Athol, Mass.

Chicagos Katalikui.
Tamistos korespondencija 

i netilps, nes perdaug ilga ir

algą.

Apsivogė.
17 d. Augusto atlupo mano baksą, pa

ėmė pinigus ir išvažiavo nežinau kur 
Paeina iš Suvalkų gub.. Meškučių kai
mo nuo Starapolės. vidutinio ūgio, juod- 
pruvas. juodi plaukai, nusiskutęs barzdą 
ir usus, veidas ir kaklas išberti spuogais. 
23 metų denumo. juodas siutas ir išilgai 
juostukės, kieta, juoda skrybėlė. Atva
žiavo 13 augusto pas manę ir sakėsi iš 
Rumfold Pails, Me. Meldžiu “Kelei- 
gio” skaitytojų, jeigu kur tokį pastebė
site, duoti man žinią, už. ką skiriu 15 do
lerių, kas jį man sugautų ir busiu labai 
dėkingas.

Antanas Masionis,
8 Salėm st.. Portland, Me.

DR. J. ALFRED
MONTELLO, MASS.

Praneša savo kostumenams. kad po 
vakacijos pargrįž rugsėjo 1 d ir priimi
nės sergančius tose pačiose valandose, 
kaip kad pirmiaus.

E 4

; Telephone 762 So. Bostou.

iDr.F. Matulai tisjĮ
.t - ’||

E 
E

3

DraugysčiuReikalai

į 495 Broadvvay, So. Boston.
i Valandos:
Ė Nuo 12-2 dienų ir nuo 7-9 vakare. 

Nedėlioms iki 3 vai. po pietų.

Geram Katalikui.— 
Žinutė nesvarbi—netilps.

D. K1 i n g a i. — Gerai— 
sulaikėm. Apie ko-operaci- 
ją gi užteks; ginčai nieko ne
išaiškina.

Davatkiniui. — Per 
“Tėvynės” redakciją gavom 
Tamistos rašinėlį, bet su ap
gailėjimu turim pranešti, kad 
tokia alegorija laikraščiui 
netinka.

Ten buvusiam. —Ves
tuvės yra privatiškas daly
kas ir kaip jos ten atsibuvo, 
visuomenei ne svarbu. Ga-

Dr-stė Lietuviška Tautiška 
Tėvynės Mylėtojų No. 1.

Town of Lake, Chicago, III.
ADMINISTRACIJA:

Prezidentas A. J. Bierzynskis, 
4600 S. Paulina si.

Vice-prez. A. A. Poszka.
4603 So. Harmitage avė. 

Prot. rašt. K. A. Cziapas,
4136 S. Hermitage avė , 

Turtų sekr. Leonginas Jaugilis, 
4<>06 S. Paulina st. 

Kasierius F Jaugilis.
4606 S. Paulina si.

•E
H;

IŠSIUNČIA DYKAI
Aprašymus nuo ko plaukai slenka, galva 
nuplinka ir kaip nuo to apsisaugoti. Ra
šykit pas:

BRUKDZA & CO..
106 Hillimsbiirg, Brooklyn, N. Y.

NEPAPRASTAS PASIULIJIMAS

Syphilis.
Syphils buvo žinomas gilioje senovėj. 

Chinų raštuose minima apie tą ligą suvir- 
šum dviem tūkstančiais mėty pirm Kris
taus gimimo. Daugelis išsitarimy Šven
tam Rašte primena syphilį: “guzai slapto
se vietose,” “Egypto dėmės,” “šašai,” 
“niežai, nuo kurių nėra pagelbos.” Ir 
nesunku numanyti, jog aplinkybės buvo 
tinkamos syphilio išsiplatinimui. Paveiz- 
dan nesunku buvo numanyti, kas turėjo 
atsitikti, kada “Moabo dukters paviliojo 
Izraeliaus sūnūs į savo pinkles.” Kitose 
šalise buvo gerbiami meilės diavaičiai, po 
kurių globa buvo atliekamos baisiausios 
paleistuvystės. Ir visgi senovės laikuose 
syphylis toli nebuvo teip prasiplatinęs, 
kaip šiądien.

(Toliaus bus).

Kad spaudžia.

)

Pirmas Jomarkas arba 
PERAI.

Lietuvių l'kėsų Kliubas ir l>r stė D. 
L. K, Vytauto New Ilaven. Conti . pa
rengia Didelius Kerus, kurie trauksis 
tris dienas. Prasidės Rugsėjo 3-čią ir 
trauksis iki 5 tai. t. y. Subatoj. Nedėlioj 
ir I’anedėlij (“Labor Dav”). Bus išlat- 
mėjimas labai gražių ir naudingų daik 
tų. Prie to bus visokios žaislės arba 
pasibovijimai. Subatoj prasidės nuo 
tėtos vai. vakare iki 12-tai nakties. Ne
dėlioj atsibus prakalbos, dekliamacijos 
ir dainos, prasidės nuo 2-jų po pietų iki 
vėlai vakare. Panedėlije prasidės nuo 
2-jų iki 12-tai nakties. Muzikantai bus 
iš Kauno, taipgi ir lekiojantis pačias 
(Amūro krasa); kas dauginusiai gaus 
laiškelių, tas gaus dovanų vertes $5.00. 
Dovanos bus duodamos panedėlije. Pe
rai atsibus svetainėj Gardeli Hali. 167 
( romi St., New Ilaven, Conn Visas 
pelnas skiriamas lietuviškai svetainei. 
Įžanga 25 centai. Nuoširdžiai užkviečia 

Komitetas.

ti torielkas.
J. G a r n u p i u i. — Apie 

Žalgirio apvaikščiojimą jųsų 
mieste jau buvo rašyta. Ne- 
atkartosim.

Dagiui. — Eilutės nege
ros.

Kundrotui Juozui.- 
Korespondencija perdaug iš
tęsta, netinka. Rašykit 
kuotrumpiau, tai visuomet 
išeis gerai.

Š tra u s u i — Kaip turė
sim daugiau vietos, patalpin- 
sim.

B. Grambai. — “Hip
notizmas” netinka.

A. K. Abraičiui. — 
Pasmerkimas kunigo Miluko 
tilpo jau pereitam numerije.

kas negeria, tai tėvai po 
prievarta įpila stikliuką deg
tinės, kad “geriau miegotų” 
ir tokiu budu padaro vaikus 
nelaimingais girtuokliais.

B. S.
Benld, III.

Lietuvių čia yra į 60 šei
mynų ir kuone kiekvienas 
priklauso prie kokios-nors 
draugystės ir skaito visokius 
laikraščius. Yra keliatas ir 
fanatikų, kurie nieko neskai
to, bet už tai jie pirmutiniai 
prie peštynių. Girdėjau, 
kad ir moterįs ketina tverti 
pašelpinę, tik nežinia da ko
kį vardą duos, turbut šven
tos Daratos. Dieve joms pa
dėk.

Darbai pas mus vien tik 
anglių kasyklose eina. Bet 
kitur angliakasiai streikuo
ja. Illinojaus valstijoj jau 
penktas mėnuo, kaip apie 
35,000 angliakasių kapitalis
tai vargina. Kurie dirba, 
tai moka streikuojantiems 
po 10 c. nuo dolerio, bet jie 
nusiskundžia, kad labai ma
žai gauna; turbut unijos vir
šininkai darbininkus apsuka. 
Dabar alkani žmonės vaikš
čioja gatvėmis ir mato pilną 
krautuvių languose gėrybių, 
bet paimt jų negali. Vienok 
ateis tas laikas, kad tas vis
kas bus jų rankose.

J. J. Guzevičia.

v
Kadangi mųsų firma ką tik nupirko di

delę daugybę A uksinių Laikrodėlių, 
o pratuštint jiems vietą, paduodam ne
paprastą pasiulijimą. kad kiekvienas su
prantantis žmogus galėtų pasinaudot iš 
šios progos, pirkdamas ant išmokesčio 
puikų Auksini Laikrodėlį vyrišką ar mo
terišką, 14 karato aukso. 7 akmenini!, 
gvararituotas laikyt laiką per 5 melus. 
Laikrodėlis yra vertas $35. ir pas bile 
lombardą galima gauti $20. Prisiųsk 
rankpinigių 50c. o męs tuoj išsiųsime tą 
laikrodėlį per ezpresą Gavęs gali esa- 
minnot jp ir jei patiks, užmokėsi liku
sius $3.50. o kitus po $1.00 kas mėnesį 
iki išmokėsi. .Jei nepatiks, neimk, o męs 
gražinant įmokėtus rankpinigius.

Kad spaudžia mus sunkys vargai, 
Klaidina aptemę takai— 
Aš verkiu lyg vaikas tamsoj, 
Ir siela nerimsta migloj.
Kad sviete, it jura, banguoja vargai 
Kad verkia seneliai, verkia vaikai, 
Ir audros kad siaučia ant giriy tankių— 
Vėl ašaros krinta iš mano akių.
Kad mažas, jaunutis aš da buvau, 
Kad gėles sau skyniau, kur tik radau, 
Tuomet da man buvo vargai svetimi, 
Siela tarp kvietky sau žaidė rami.
Bet viskas išnyko, it saldys sapnai, 
Tik ašaras vienas žmogus matai 
Ir vien tik praeičia džiaugtis turi, 
Kur tavęs nespaudė ranka žiauri.

P. R.

E. D. KISSLING RELIANCE BLOG. 
Kooin 802 NEW YORK CITY. N. Y.

Paj ieškojimai
Pajieškau apsivertimui merginos, my

linčios mokslą, kad butų šiek liek apsi- 
švietus. laisvų pažiūrų, laisva nuo baž 
nytinių burtų, nuo 17 iki 21 metų am
žiaus. Esmu dar jaunas, darbštus, ne
išlaidus. laisvas nuo Romos dogmiško 
trusto. Jaunos merginos, norinčios my
lėti laisvamanį, atsišauk i te ant šio adreso- 

Vincas Šulcą.
181 Ilarbongh avė., Detroit, Mieli.

Pajieškau dėdės Jono Miežinio, Kauno 
gub. ir pav., Grinkiškio par.. Vaitekūnų 
kaimo. Pirmiau gyveno Chicagoj. o da
bar nežinau kur. Jis pats ar kas kitas 
teikitės pranešti ant šio adreso: 

Juozas Vėžinis,
3523 So. Halsted st.. Chicago, III.

Pajieškau pusbrolio Juliaus Varakauc- 
ko, Vilniaus gub., Trakų pav.. Merkinės 
valš., (Jalentėnų kaimo, išauklėtas kaipo 
sirata Vaismunuose pas Drobnes. 2 me- 

! atgal gyveno Springfield, Mass. Meldžiu 
atsišaukti.

B. Gramba,
P. O. Box 192, Ambridge. Pa.

Pajieškau draugo Kazimiero Lapinsko; 
, Kauno cub.. Papilio par., Satkunų sodž. 
: 4 metai, kaip Amerikoj. Turiu svarbų 
i reikalą. Jis pats ar kas kitas malonėkit 

pranešti ant šio adreso:
Mikoias Vaidulas.

! P. O. Rox 68, Gardner, Mass.

Pajieškau dėdės Vinco Amilavičiaus, 
Birščių kaimo, Krosnos gminos, ir švo

Redakcijos atsakymai.
J. D. Tau n i ui.— Ta

mistos straipsnis apie Ameri
kos gyvenimą neišlaiko kriti
kos. Juk šiaip ar taip svar- 
stysim, o visgi turim ,pripa-



K E L E I V I S.

Vietines Žinios. randasi pas rusišką agentą 
Slobodkiuą o jų savininku 
Via Andrius Wezoso!c

Bereitoj savaite j tapo sua
reštuotas Audrins Kudlow 
(latvys), kuriam užineLima 
išplėšimas iš < Mėsos banko 
100,000 rublių. Ilndl<>w yra 
žinomas ir kaipo \Vez<*ols. 
Amerikon jis atvažiavo perei
tais metais, a|*sigyveno Bos
tono priemiestije Jamaica 
Plaiu ir pastaruoju laiku bu
vo redaktorium nienesraščio 
“Proletareets,” kuri policija 
vadina anarchistiškn laikraš 
čiu. Vietine Latvių Darbi
ninkų Sąjunga tvirtina, jog 
laike banko išpiešimo \Vezo- 
sols buvo Vakaru Europoj 
ir, todėl, ateinančioj .-ubatoj 
rugp. 20 d . S vai. va k., Iu- 
teruational salėj, 67 \\ arren 
st.. Roxburv, šaukia susirin
kimą, kad užprotestuoti prieš 
išdavimą to žmogaus rusiš
kai valdžiai.

Dabar Wezosols sėdi kalė
jime po $10,000 kaucija.

1907 Tiflise likos išplėštas 
valdžios bankas—paimta 200 
500 rublinių. Pinigų aut 
vietos uemainyta. Valdžia 
tuojaus pamislijo, kad tie pi
nigai bus išsiųsti Amerikon, 
čia išmainyti ir vėl parsiųsti 
Rusijon. Ji kreipėsi Į Ame
rikos valdžią, kad pastaroji 
padėtų jai susekti plėšikus 
ir pridavė pa vogtų pinigų 
numerius; o prie tos progos 
prašė da, kad susektų čia ru
siškų revoliucijonierių bu- 
veiuę ir išduotų jai vyriau 
sius vadovus.

Liepos 23 d. garsus detek- 
tivas NVilKie išgirdo, kad 
Bostone Į>asirodė pinigai su 
tokiais numeriais, kokių jis 
j ieško

Už savaitės atėjo pas Slo- 
bodkiną ant Salėm st. Wezo- 
sols ir padėjo bankon 16 200 
rublinių. Už dvieju dienų 
jis vėl atėjo ir atsinešė da 16 
200-rublinių, iš kurių pen
kiolika prigulėjo prie išplėš
tų iš Tifliso banko

Bostono policija tuotarpn 
jieškojo tų pinigų išsijuosus 
irdažinojo. kad nemažai jų

Skaitytoju atydai
i Meldžiame visu ‘ K’d« i’ io’’ 
skaitytojų, kuriu prenumera
ta pasibaigė atnanjiiiti ki 
taip busime priverkti iaikraš 
ti sulaikyti.

‘ ‘Relei v i;A< bi t n i si ra c ja

Gera proga dėl visy.
I‘a:si<lu<Hla trįs Saliunai. Biznis einu 

gerai. 1-mas apgyv<-i toj vietoj lietu 
visus, lenkais, rusais ir kilų tautų SU.-aki. 
2-ras #2.800. 3-ėisls $1.7od.

Parduodu namus, farmas. lotus, pie
šiu (malevoju). padidinu pav> iksius (fo 
tograftjas) visokio didumo ir visokiomis 
spalvomis. D rbu rėmus visokio didu
mo. Užlaikau krautuve siutų, marški
nių. apiksklių iru. Paveikslų (abro. a) 
visokio didumo gražiaus.ų pas vulyj. Vi 
laikau nioksli-ku Luv gu ir maldaknygių 
Užrakau visokius laikrakius (gaz:-t.-o>: 
"■•Keleivį", “Kova’ , ••Lietuva", •‘Vie
nybę Lietuvninkų'’ ir kitus. Iš Lietu
vos: •‘Lietuvos l Liniuką" ir "Lietuvos 
Žinias". Kas užsirašąs' laikraštį, tas 
gaus mokslišku knygų dovanų vertes 50<-. 
N<-r,-danii plačiau dasižiaoti kreipkitės 
šiuo adresu i

J J.VAITKEVIČIUS.
227 t Lapei st.. New llnu-n. Coliu

LIETUVIU UŽEIGA

CHAPLIKA
Užlaiko puikiausius gervinus, alus, ehu 
visada švieži, vynai ir visoki lik 
koge iausi. Gėry mus de! veselijų. 
štyn ar šeip bąli siunčiam į natr.

it-ria. 
k r’ k

117, 119 and 121 A St..
So. Boston, Mass.

Reikalingas Kriaučius.
Jaunas vaikinas, kad ir š\ i.-žias i- Lie

tuves reikalingas prie prosinimo «lrapa- 
nu. o jei kas uores tai išmokinsiu ir bar- 
zdaskutvstės.

A. ATKOČA1TIS.
13 Harrison si., Cambridgeport, Mass

i
Liet u vi- kai-Lee

D h N i i S I A (Dantų Daktara-.) 
Dr. S. AmZEJEASK!

Iširaukia pa- įgadinusius dantis tie jokio 
skausmo i pigiai Užtaiso pagedusius ir 

į ievla naujus. Dar!sis g' ri.iitiu-las.
Vaiautlos: Nuo 9 ryto iki n vai. vakare
23* Harrison avė., BoMoit.

c ’ii.ibi .
viįjok ius

I,:Hu ;

liranzlelus
žiedus ir 
i darbius

Laikrodžius m;
son: <|jk:ii.
? f-'j.’l si:'t>H' U : N! I ct"l.

i; ;S1 A. )| i SS

!

TEISINGIAUSIA APTIEKA
gv- 

teipgi ir 
. Nes čio- 

dirba lietuviškas klarka

NVilliain (L Bruzda.
John J. Lovvery

Kampas 6-tos 168 D.st
So. Boston, Mass

TKLEruoNK. 21027 So. Boston. Mas

Kurioj galit gauti geriausiu 
duobti nuo visokiu litru, 
teisingiausius patarimus 
nai

NAUJAS IŠRADI AI AS
Visi žmonės užsitiki mums ir mus 

su -vduolėms. kuriems duodame lei
stu iausia r»«la |*-r laišką dykai.

Kaip išgydyti 1‘ieiskunas Slinl.inia 
plaukų ir Išlikimą, Pulkus. Didervi 
lies. Niežus ir lytiškąjį bruda. Mys 
turime apie puse milijonu laiškų su 
padėkavonemis nuo žmonų visokių 
lautysčiu. Rašyk pas:

Dr. J. M BKVNDZA CO .
Broathvay A. S. S si.. BriMtklyn.N 1

Puikiausias Lietuviškas

SALIUNAS ii RESTORACIJA
-arta pas mus atsilankys 

To niekad nesigrandys;
Alus, vynai mus gardžiausi. 

Cigarai iš Turkijos, geriausi

Lozovvski Ytideiko ir Co
3o4 Bro*dway ir 259 D. St..

Souifa Besiūti. Mass.
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Statas
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Mano <h rbt u ve y ra
šiai, naujausios mados įrankiai, 
ku dtubą artistiškai, 
fijas kuopuikiausiai.
liškom parvom, iš mažų |>adidinėju ir t
Esant reikalui einu į namus fotografuo 
ti.

Pasiiu-ku gero velijančiu

George Stanaitis
453 8roadway So. Boston, Mass

įrengta puikiau 
Atii.- 

Padarau fotogra 
malevoju natūra

Vardas ir pravarde

Pačta...........................

GERIAUSIAS

50,000 KNYGŲ
DYKAI DĖL VYRU Vertes Ira $10.00 Kožnam Vyru Ligoniu

Jeigu sergate kokio vyrišku ligoie, rašikiete ing mus ogausite didelos vertes 
knygele. Ta knygelė pasakis aišlcei keip kožnas vyras, sergantis nuo kraujo 
užnuodysima, silpnibes vyriškume, abelnam nupulime spėkų, rhumatizme, orga
niško ligoie, vyduriu, kepenų, inkštu arba pūsles lygosie, gali lengvei isigydyte 
namosie. Jeigu asatie nusiminė mokiedami piningus daktarams ir uz gidukles, 
negaudame jokios pagelbos ta, apatingai dykai gauta knygele dėl vyru, jums bus 
vertesni bagelboi, keip $100.00. Jie pasakis nu kuo jus sergate ir keip galėt būti 
greitai išgydyti. Tukstančei vyru atgava sveikato ir vyriškumo^per pagelba tos 
vertingos knigelės. Ta knykele ira krautuve žinių, apie kurios kožnas vyras neat
būtinai turi žinoti. Pamikitie, jog ta knygelė yra gaunama vysai dykai; mas 
užmokant ir pačtau. Jškirpkite žemia paduota kuponą, ir prisiuskitie mum. omas 
kuo greičiaus prisiusma jums vysai dykai ta brange knygelė.

Siusk ta kuponą dykai gautos knygeles šendena.
DR. JOS. LISTER * CO., L.701 Northwestern Bldg., 22 Fifth Avė., Chicago, III. 

Garbingai Daktarai: Meldžiu prisiųsti man vysai dykai, jusu abgarsinta knygele.

DIDYSIS GYDYTOJAS NEW YURK0,

Ferdinand Hartmann
PRANESZA NESVEIKIEMS VY

RAMS IR M3TERIMS SAKYDAMS: 
nereikia ilgiau sirgti ir vargytis ligoms, 
nes aš Jtts išgydysiu; todėl, kad aš per 20 
metų tyrinėjas medicinos mokslą ir gyduo
les, už tai žinau, kurios geriausia gydė 
sergančio žmogaus kuna, per tai su geriau
sia į :x Bt:ię New Yorke išgydžiau daugiau 
žmeuiii. negu koks kitas daktaras teip- 
pat plačioje pasanlčje. Aš išgydžiau tokias 
ligas, kt:; ių j.;it nieks neįstengė pagelbėti 
ir kili daktarai buvo pripažinę už neisgy- 
dotaiis;— per ką turiu daugybes padėkavo- 
nių ir už moksliškus darbus už tai, kad 
aš pramaniau jog:

KRAUJAS YRA TAI PAMATAS SVEIKATOS IR GYVASTIES.
Gyduolės, kurios nepataiso kraujo yra negeros ir negali 
išgy-lyti ligas, nes blogas kr.tujas pradžia visokių ligą 

Užtikrinti, kad titano visos gyduolės yra pritaikytos prie kiek
vienos lig-o g už tai ir daugiausia sergančių išgydžiau ir tuos, 
ką kiti daktarai neįstengė.
Pasarga: aš ne<n i-istittitas. nesidengiu numirusio kito daktaro vardu, 

ne htimbiikas. ne n.gėris šundaktaris — In-t TIKRAS DAKTARAS ME- 
1HC1NOS ir serganti, kurį apsiimu tai ir išgydau.

SKAITYK ŠTAI KA IŠGYDYTI RAŠO:

Jonas Kazlauckas

M. Galjvan & Co.
Užlaiko geriausio

Elians Vyno. Likierių

Pardavimas šeimynom mūsų 
SPUCI a tlŠKl'MAS.

366 Second So. Boston. Mass

II

Pardu<«la S1FKORTES už pigiausia 
prekę ir ant GERlAI siŲ ir GREIČIAU
SIŲ I AIVŲ. Duoda rodą, kaip galima 
sugrįžt i Į Ievyną lengvu būdu. Padaro 
doviernastis ir visokias popieras. pabu
dintas per konstili. Su viršminėtais rei
kalais kreipkitės šino adresu;

JONAS KAZLAI t KAS.
73 West st.. Netv York. N. Y. (<J

Tegul bus pagarbintas Jėzus Kristus.
Daktaras Hartmanas, esu neišpasakytai dėkingas, 

už išgydymą mane nuo ligos abelno nupuolimo ant sveikatos- 
nusilpnčjimo. ką gavau tą liga per sau-žagiavima.

M. ANDRUŠENKAS.
Clairmont,

JOHN E.NOLAN
naujausios mados

Graborius ir i‘alsam >olojas 
Atlieka visokį darbą pri-- palaidoj n 

kuogeriausiai už nebrangią prekę. 
386 Broadvvay, S- > B( )S !’t»X 

Gyvenimo vieta 645 Brotulvvny.

Ų

PASILSĖJĘ NERVĄ

• UkVK

Severos fleruiotonas
■

Kaina S I .OO

Dešimti dienu

SEVERUS h R U .JO VALY M AS
visiškai išsigy-

Teisingas daktaro patarimas dykai

r

342 W. 27-th st.,

Speeijalistas ir Profesorius medicinos

Lietuviszkas D-ras M. Ziselman.
7 Parnienter St
Boston, Mass. 

Visokias ligas gy 
aaa pas-kmingia- 
usiat. A įeikit tie- 
siok pas mane 1 
trapais į vi r ų tik 
neikit į apneša: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o a< atesir 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 ik2
8 vakare. Telephone 1967 -3 RiCumv-e<

E. C. COLL1NS 
uždėto jas

NE TUŠTI KALBA, BET FAK i .U 
darodogerų daktarų gabumų ir tusi.komy ę 
Ne gana būti gydytoju ir i,.s; rarsyti laikra 
ščinose Musų vargdieniai Eter-.v. ii, sergant 
žtnini.s reikalauja kuodaugiausei suprantančių 
sųž.iuiškų ir teisingi! gydytojų, ii- s Jie m- gali 
i< inoti savo šankiais nž.darbto už nieką. Tan- 
ti. ėinil Ne tikėkit s iv ■ g i hin:i”t:--ms su! Ii 
žodžiams tokių tie ž.ii -tnų daktarų koriuos 
Jus pažyst-at vien tik iš pavi-iks’.tt atsiustų 
laikraščiui >se.

Colliiis Nevv- York Medikališko Instituto gy
dytojai. yni žinomi visiems CoUins Nevv York 
5iedikaLškas Institutas užlaiko tiktai geri-.n 
sius, tvirčiausius savo ąmate ir gal rausius gy
dytojus tyrinėjimui vaistų .Togu kankina ko
kia norint.s liga, ar tai praižioje, ar jau už.-i- 
seuėjusi, ne lauk, kolei taps neišgydoma, bet 
ješkok jiagelbos tuojaus. Jagu ne žinot tikrai 
kas Jus kankina, jiasiteirank pas musų gydy
tojus, o Jie suteiks Jums gerinusį patarimą 
suvis dovanai. Rašyk tuojaus pas
Dr. S. E. Hyndman, edikališką Direktorių.

Tne Collins New York Medical Institute
140 W. 34th St.-New York City

Ofiso valandos : šiokiomis dienomis nuo 10 vai. rvte, iki 5 vaL po pietų. I 
Nedeldieniais ir šventądieniais nuo 10 vai. ryte, iki 1 vai. po pietų. Utar- 

niukais ir petnvėiomis nuo 7 iki 8 vai. vakare.
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StlĮJAĮltp <>tUSĮ,l| SIŪLOSI V JĮ Sltltl 

■AJĮVjsĮsJJ.J •sllj.ųlloil 
"snitlĮVtųtl'ĮĮ.ųl ‘sliptltlv’S s.lUIĮtų-iK 

sn;uųt->J sntųosĮ.v nųotĮiy

švivxoAav
•uoline Zo££ ’I’l

>’ew York, 5 Geg , 1910.
Aš žemiu pieiru-ęs, š.rding&ldikavojn ) r. Ferd Hartmann!, rž 

išgydymą l»<> 1 go*>, kori kankino i. <j j rr 3 meti :-, e’..audėj.niaa 
vld riuoee, paged:,eln nervu ir krai.je: k si..h.Įmanė privnrgtno. 
Nore kiti neįstengėišgjd t , bet, kad I>r- Ua tm ntu | smil ė, grei
tai ir pamatiškai išgydyti, tad pupažystą, kad esi gerus ūiAtaraa 
New Yorke.

Pilnas guodonės FR. LEVAI E K S,
544 W. 50 Si., Nevv York,

‘•Mano nervai buvo pairę, snkratyh ir nusilpę, k i«Į nieko nešalo 
jau rankoj išlaikyti”, rašo p. J. Š manskis iš Parkei sbiirgo. l’a. Iš
ėmiau Severos Nervotoną, o tas netik juos nuramino ir sustiprino, bet 
atneše man visuotina palengvinimą".

■ T ■ ■ ■ ■ W—■ ■■■■■■■■'■■■B B 'B ■ M w x.-B- B B B ■ ■

ir rami galva yra dideliu daiktu kiekvienam žmogui, 
greitas suerzinimas reiškia, kad nervų sistema yra betvarkėj.

vartojamas fmlyg nurodymų, nuramins ir išgydys pairusius nervus ir 
ves i tvarką visą jų sistemą. Tas vaistas yra laitai geras ir algai tinimui proto 
energijos.

Parsiduoda pas aptiekorius. Perkant vaisins, aiškiui pasakyk, kad 
nori “SEVEROS”. Falšyvn nepriimk. Pirk tikruosius, kurie yra pada
ryti W. E. Severą Co.

užteko, kad išgydyt inkstų ligą, 
kaip p. J. J, Posinskis iš Richards, 
Tex. į»ats mums rašo:

Va rtojau

SEVEROS VAISTUS 
NUO INKŠTI IR KEPENŲ

per dešimti dienų ir
džinu nuo inkstų ligos. Dabar man no
risi net dainuoti pagirimodainas tiems 
vaistam^". Jie gydo blogiausias ink
šti], kepenų ir pūsles ligas.

Kaina ”>0c ir $1 00

W. F. Severą Co
CEDAR RAPIDS 

IOWA

Nuo keliu metų buvau kankinamas ly
tiška liga ir nuo jos paeinančiais skau
dėjimais: strėnų, galvos. abelno nusilp 
liejimo, taip-pat bemiegės ir stokos krau
jo Kreipiausi beveik į visus daktarus 
Chicagoj ir į institutus New Yorke. vie
nok niekur negalėjo mane išgydyti. I>a- 
sižinojęs apii l»r. J. E. Tilt >M l’S< >NA. 
parašiau jam laišką. Prisiuntė man tris 
kartus vaistus, kurie mane visiškai išgy
dė tr šiandien džiaugiuosi pilna ir tikra 
sveikata, už ką esu jam dėkingas ir sten 
giuosi jo daktariška gabumą irsanž.iniš- 
ką gydymą garsinti tarpe savo pa/įsla-

1-
Gero vilijar.lis pacijentas

.1V N A s NO AVA K < > WSKIS,
2 \V. jj-tli st.. Nevv York fily.

Pažinojęs, kad mano <1 raugas J. No- 
wakowskis tapo išgydytas j>er li rą J E. 
Tilt >M iS< >NĄ iš tokios didelės ligos, 
kreipiausi ir :i< pus jį su savo skausmais: 
skaudėjimu kryžiaus, galvos, mušimu 
širdies, skaudėjimu kojų ir rankų, taip 
gi kataru vidurių. Thompsonas buvo 
taip malonus ir prisiuntė man vaistus, 
kurie suteikė didelį palengvinimą. Para 
šiau apie kitus ir su džiaugsmu pasiju
tau visiškai sveiku. Dabar būdamas 
sveiku ir negalėdamas kitaip jam atsi- 
dėkavoti. rašau porą žodžių dėkingumo 
ir veliju kiekvienam jieškoii jo pagel
bės.

Su pagarba pacijentas
I.r< IJONAš GAŠTAUr.AS.

1<M> S. Orange st.. Nevvark.

Brangus Tautiečiai ir ligoniai! m.s, augščian pasirašiusieji, 
apreiškia m tai viešai, viena. kaip > skola dėkingumo, o antra, idant persergėti sa
vo broli i;s nuo išnaudojimo kitų daktarų. Taigi, jeigu kuris iš jus. broliai, serga 
te. su pilnu užsilikojimu kreipkite- pas li rą THOMPSONĄ žemiau padėtu adre
su. o jis j u s i šg v <1 v s.

DR. J. E. THOMPSON,
Nevv York, N. Y.

Teisybe pati uz save kalba. Geresniu darody- 
mu negalim reikalaut.

Kad sergi pats arba tavo pažįstamas bei sesuo arba brolis, jei 
negali ateiti nėra skirtinio kaip toii gyvenate, parašyk apie liga 
lietuviškai, aš duosiu rodą ir

IŠGYDYSIU:
Skaudėjimą sąnarių, kaulų, strėnų, kojų, pečių ir nedirbimą vidurių’ 

Galvos skausmą, širdies ir plaučių ligas, sunkaus kvėpavimo, slogų ir nusilp- 
nėjusius vyrus, dyspepsijos, nervų ligos, taipgi nuo jaunystės klaidų, įgau 
tų nesveikumų, sėklos nubėgimo. blogų sapnų, visokių užsikrečiamų slaptų- 
lig . Teip-pat MOTERŲ: skausnnt.^ų ne’e.-sini'i, baltųjų tekėjimo, gum
bo ligų: neatbokit" kad kiti dakt iriū Jums ii-pagelbėjo, aš kad apsiimu, tai 
ir išgydysiu šviežias ir užsisi-.-i--jusias visokias ligas. Geriau, kad iš karto . 
pas mane atsišauktumėt, pirmiau negu kur kitur. Rašyk kaip moki ir kaip 
jauti nesveikumus savyje, aš suprasiu, ištirsiu. kad reikės pritaikysiu gy
duoles, kurios yra naujausio išradimo o apturėsi sveikatą. Aprašant ligą, 
klausiant rodos visada adresuoti ant mano vardo taip:

Dr. Ferdinand Hartmann,
218 East 14-th St. New York, N. Y.

Ofiso vai. nuo 11 iš ryto iki, 5 vai. po piet. Nedėliotus nuo 10 iki 1 po piet.

MONTELLO Rusiška lenkiška- Lietuviška

Pas mus randasi viršutinių ir apatinių 
vyriškų ir moteriškų drapanų krautuvė 
ir rnbsiuvių dirbtuvė. todėl siutus gali
ma užsisteliuoti pagal savo skonio. Pa
siuvant greitai ir gerai. Senus išvalom. 
i-prosinam ir padarom kaip naujus

H. STANKUS
681 N. Main ir kampas Ames$ts.

MONTELLO, MASS

.A PTIZLKA

Bronszteino
349 Harrison avė.

Boston, Mass

DABAR LAIKAS: NAUDOKITĖS VISI!
Turiu už garbę pranešti visiems lietuviams ir mano 

kostumeriams, kad aš perkėliau savo krautuvę iš Brooklyn 
N. Y. in SCRANTON PA. ant žemiau paduoto adreso, kurioje 
galit gauti LAIKRODŽIU. LAIKRODĖLIU. LENCIŪGĖLIU. PUIKIU ŽIEDU, ŠPILKŲ. 
KALŪKU, KOMPASU, KRYŽIUKU. Puikiausiu ARMONIKŲ, SKRIPKU. KLERNE- 
TU, TRUKU. KONCERTINŲ ir daugybe visokiu muzikališku instru
mentu. Geru BRITVU, visokio skyriaus DRUKAVOJIMlil MAf-INUKIIJ. ALBUMU FOTOGRAFIJOMS, GU
MINIU LITARU. ISTORIŠKU ir MALDA KNYGIŲ, visokiu gražiu POPIERIŲ gromatoms rašyti su 
puikiausiais apskaitymais ir dainomis su drukuotais aplinkui konvertais TUZINĄ už 
25c., 5 tuž.-$1.00, Perkupčiams 1.000 už $6.00. LIETUVIŠKA BIBLIJA arba ŠVENTAS RAŠTAS 
seno ir naujo testamentu lietuviškomis litaromis pusi. 1127, drūčiai apdaryta, su 

prisiuntimu $3.00. Jai katras neturit mano didelio KATALOGO No 3 
pareikalaukit šiandien: prisiusdami tikrą savo adresą ir už 5c, 
markę gausit ji su 456 paveikslais ir 1.000 naudingu daigtu. Aš 
gvarantuoju, kad mano tavoras pirmos klesos, o prekės pigesnės 
kaip kitur. Ordelius išsiunčiu greitai i visus Amerikos ir Kana
dos kraštus. Perkupčiai gali gaut pirkt tavora daug pigiau kaip 
kitur. Kviečiu visus su ordeliais ir visokiais pirkiniais kreipties

šiuo adresu: B. L MILKEMICR, 115 W. IARKH Str.Prondmce Są SCRANTON, PA




