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Mokinio nubaudimas.
Latviu laikraščiai prane

ša, kad Lubianu valščiaus 
mokykloj 9 metu vaiką Zel- 
kalną mokytojas pastatęs į 
kampą išlaikė nuo 1 iki 10 
vai. vakaro. Ant rytojaus 
vaiko kojose sustingo krau
jas ir praslinkus kelioms die
noms pasimirė. Daktarai, 
apžiūrėję vaiko lavoną,pripa
žino, jog priežastis mirties, 
tai- biaurus mokytojaus nu
baudimas. Mokytojas dėl
to patraukiamas teisman.

Bomba.
Varšavoje gatvėje Nalev- 

ki viduryje namo sprogo 
bomba. Suardyta durįs ir 
dalis buto. Spėjama, kad 
tai kerštas gyventoju namu 
savininkui už pabrangimą 
namu nuomos.

Riaušės kalėjime.
Orio katorgos kalėjime 

vienas iš prižiūrėtoju sudavė 
kaliniui su kumščia. Kali
nys kirviu kirto atgal prižiu-Į 
rėtojui į galvą. Po tam su
kilo kiti kaliniai ir pradėjo 
mušti prižiūrėtojus. Paga- 
liaus buvo pašaukti karei
viai, kurie paleido į kalinius 
keletą šūvių. Riaušių pa
sekmėj pasirodė, jog 3 pri-; 
žiūrėtojai užmušti ir 2 sun
kiai sužeisti; iš kaliniu tarpo 
užmušta 3, sunkiai sužeista 
2 ir lengvai sužeistu 11.

Mieste pasklydęs gandas, 
jog po numalšinimui kalėji
mo valdžia 20 kaliniu nubau
dė rykštėmis.
Vėl suokalbis ant caro gy

vasties.
Iš Berlyno praneša, kad 

ant Mikės galvos buvo su
rengtas anarchistu suokal
bis. Mat, šiomis dienomis 
Mikė su savo pačia atvažiavo 
paviešėt Vokietijon ir apsi
stojo Friedburge. Nedidelį 
tą miestuką vokiečiu valdžia- 
apstatė sargŲ-sargais ir pil
ną privarė policijos, kad ap
saugoti savo mylimą kaimy
ną. Prie tokiu aplinkybių 
priėjimas prie caro ypatos, 
žinoma, paprastam žmogui 
negalimas. Užtai gi atėjo 
88-to regimento uniformoj 
du oficieriai. Jie perėjo per 
visas sargu eiles, kuriomis 
tankiai apstatyti rūmai, ir 
norėjo ineit į vidų pasimatyt 
su caru ir cariene, bet pasi
rodė, kad pasimatymui su 
caru reikia turėt tam tikrą 
pasportą,T> pas juos to nebu
vo ir nuo pat caro duriu li
kos sugrąžinti atgal.

Vėliaus pasirodė, kad iš 
88-to regimento niekas pas 
carą nėjo, kad tie oficieriai 
buvo netikri. Tuomet suju
do visa policija jieškot tu 
oficieriy, bet jau buvo per 
vėlu.

Valdžia spėja, kad tie “o- 
ficieriai” buvo atsiusti ar 
bent paskirti tarptautiško 
anarchistu i 
kuris taipgi šiomis 
atsi darė Zuriche,Šveicarijoj, darius.

Jų mieris buvo aiškus—už-j 
mušti carą.

Tečiaus, vėliau ar anksčiau 
nusiseks ir vienu budeliu ant i 
žemės bus mažiau.

Cholera siaučia.
Peterburgas.—Profesorius j 

Rein, kuris valdžios buvo pa- 
i skirtas suorganizavimui ko
vai su cholera tam tikros' 
kampanijos, praneša, kad 
nevilkinant turi būt suorga- 
nizuotas visuomeniškas fon- į 
das kovai su ta šmėkla, kuri 
su kiekviena diena siaučia 
vis smarkiau. Pagal surink
tu jo žinių, nuo pradžios šios 
vasaros ligšiol choleros aukų 
buvo 81,000.

Mirtis žiurkėms!
Odesa.—Gubernatorius ap

skelbė Odesos miesto gyven
tojams įsakymą, kad bėgije 
aštuoniu dienu kiekvienas 
namu savininkas, po baus
me 300 rubliu arba 3-ju mė
nesiu kalėjimo, pristatytų 
policijai tūlą skaitliu žiur
kių. Skaitlius da neapskelb
tas, bet kaip tik bus paskir
ti tam tikri policijos inspek-. 
toriai, kurie tas žiurkes pri
iminės, tuoj bus pranešta.

Kitas įsakymas pasirodė, 
kad bėgije 10 dienu visi skle- 

■ pai turi būt išcementuoti, ar
ba asfaltu išlieti. Už neiš- 
pildymą šio įsakymo savinin
kai bus baudžiami po 300 rb. 
arba 3 mėnesiais kalėjimo.

Pastaruoju laiku Odesoj 
pasirodė džiuma arba, kaip 
lietuviai vadina, maras. Sa
nitarai ir bakterioliogai pri
pažino, kad tą epidemiją iš
nešioja daugiausiai žiurkės.
50 mėty sukaktuvės nuo pa

naikinimo baudžiavos.
Šįmet sukanka 50 metu, 

j kaip valstiečiai likos paliuo- 
suoti nuo baudžiavos. Iš tos 
priežasties Maskvoj ketina 
išeiti žodynas, kuriame bus 
surašyti visi valstiečiai, atsi
žymėjusieji tame judėjime 
Maskvoj ir jos gubernijoj.

Papiovė pristavą.
Kijevas.—Penkiolika vior- 

stu atstu nuo čia, į kaimą 
Ivanovką atvažiavo prista- 
vas Balyševas su 4 sargybi
niais kratos daryti. Pas vie
ną ūkininką sargybiniai pa
vogė 40 rubliu. Ūkininkas 
tuojaus pranešė apie tai sa
vo kaimynams, kurie susi
rinko su basliais, su kirviais, 
apsupo krėtikus ir pareikala
vo sugrąžinimo pinigu. Pris- 
tavas užpykęs kirto vienam 
kaimiečiui per ausį. Prasi
dėjo muštynė, kurioj prista- 
vas likos paplautas, o sargy
biniai sunkiai sužeisti.

Apiplėšė laivą ant juriy.
Charbinas, Mandžiurija.— 

Rugsėjo 12 d. iš šito uosto 
išplaukė rusiškas garlaivis.

liy atstu nuo krašto, gauja ląbal persigando. Laikraš- 
plėšiky, kurie susėdo kaipų/čiai pradėjo skambinto skam-

ŽINIOS 1$ VISUR i

išsirinkę į savo seimą, neina 
užimti vietų, nurodydami 
kaipo priežastį savo atsisa
kymo turky protestą, pakel
tą prieš ju išrinkimą.

Karaliene išsižada savo 
tėvynės.

Londonas. — Iš Vienos pra
neša, kad Ispanijos kara
liaus motina Kristina labai 
vra susierzinus dabartiniais i 
bruzdėjimais ir ketina dau
giau Ispanijon nebegrįžt.

Badas Barcelonoj.
Madridas, Ispanija.—Nors 

Bilbaoj ir Saragossoj ang
liakasiai streiką pertraukė- 
ir sugrįžo prie darbo, tečiaus 
iššauktas Barcelonoj genero
liškas užuojautos streikas 
tęsiasi. Visi susinešimai 
pertraukti; fabrikos uždary
tos; laikraščiai neišeina ir 
mieste viešpatauja badas. 
Kareiviai pristato maistą, 
bet jo toli visiems neužten
ka. Visi keliai, kuriais mais
tas pristatoma, apstatyti 
kariumene.
Kodėl Francuzijoj dauginas 

persiskyrimai?
Paryžius.—Pastaruoju lai

ku Francuzijoj’ labai ėmė 
daugintis persiskyrimai, v- 
pač tarpe darbininką klesos. 
Statistika parodo, kad bėgi-; 
je 20 metu persiskyrimu 
skaitlius pasididino daugiau 
negu dvigubai. Socijoliogai 
nurodo, kad francuzai per 
jauni apsiveda, tai svarbiau
sioji' persiskyrimu priežastis.

Popiežius išduoda naują 
discipliną.

Roma.—Rugsėjo 8 d. po
piežius Pijus X išsiuntinėjo 
vyskupams ir katalikišką ko-

Krematorijos ant garlaiviu.
Londonas. — Iš Brukselės 

i praneša, kad tarptautiškas 
, kremacijos šalininku susiva- 
I žiavimas tenai užgyrė rezo
liuciją, reikalaujančią įvedi
mo ant visu garlaiviu kre- 
matoriju ir kad numirę ke- 

■ liauninkai butu deginami, bet 
ne mėtomi į jūres, kaip da
bar yra daroma.
Vokiečiai mokys žmogžu

dystės.% I
Berlynas. — Brazilija pra

šo vokiečiu valdžios, kad pa
staroji duotu vieną augštes- 
nį ir dešimtį žemesniu oficie- 
riu pamokinimui braziliečiu 
kariumenės.
Šacho tarnai sustreikavo.
Teheranas.—Šacho tarnai 

išėjo ant streiko. Jie reika
lauja daugiau algos. Ša
chas labai nesmagiam padė
jime, nes šalis necivilizuota 
ir nėra profesijonališku 
streiklaužiu.

Vertėtu jau kreiptis su tuo 
reikalu Amerikon, gal p. 
Taftas ir nusiustu kokį lai
vą skebu.

Suėmė apgaviką.
Neapolis.— Čionaitinė po

licija suėmė d-rą Benedetto 
de Angelis ir jo pačią, kurie 
būdami New Yorke apgavo 
keliatą neapolitiečiu pirkliu.

Cholera Italijoj.
Roma.— Pietryčiu Italijoj 

cholera pradeda siausti vis 
smarkiau. Kasdieną vis pra
neša apie naujus atsitikimus. 
Choleros daugiausiai bijo po
piežius, nes jis žino, kad 
danguje jam nebus taip ge- lepriJV mokytojams įsakymą, 
rai, kaip ant žemės; ypač I 
jam gaila palikti tuos milijo- talikybes priešais, 
nūs. kurie suplėšti iš skur- kams jis uždraudžia skaityt 
džiu žmonių guli Rotšildo laikraščius ir pcrijodiškus 
bankuose. žurnalus, kad neužsikrėstu

, . v. . jie bedievybės dvasia. Ta
Anarchistp susivažiavimas, disciplina turi būt uoliai pil-

Zurich, Šveicarija. — Rug- doma. 
sėjo 6 d. iš visu kraštu pa- “kelia savo tauta
šaulio susivaziavo čion anar-. T ,, . , , , ... , .... Londone.

Kada laivas buvo jau 20 my-

pasažieriai, suraišiojo laivo 
įgulą ir ėmė plėšti keliaunin- 

tkus. Du laivo savininkai, 
kurie norėjo priešintis, likos 
užmušti. Plėšikai užvaldė 
visą laivą. Keliatas ju
rininku nusileido vienok lai- 

, Išsiųsta ka- 
aivas sugauti pikta-

susivažiavimo, veįj jr pabėgo, 
iomis dienomis ’ riškas laivas s

IS AMERIKOS. apskaitliavimo darbą ir pra
neša, kad žemės kamuolys 

Į sveria 7 trilijonus tonu. Kaip 
Telegramas iš ano svieto. Wetzel sako, tos skaitlinės 
Jau buvo “Keleivije” savo lyra vienos iš teisingiausiu, 

laiku rašyta, kad spiritualis- kokios tik ligšiol buvo pada- 
tai, t.y. tokie žmonės, kurie rytos.
tiki į dvasiu buvimą, laukia Gal neapsipažinusiam su 
nuo prof. James’o telegramo matematika žmogui išrodys, 
iš ano svieto, nes jau keli jog žemės atsverti negalima, 
mėnesiai kaip prof. James Bet ištikryju tas darbas ne
mirė, o mirdamas sakė, kad ra taip sunkus, kaip jis išro- 
jeigu žmogaus dvasia po mir- do. Matematikas nereika

lauja sverti visą žemę. Jam 
užtenka atsverti tik vieną 
kubišką pėdą, o paskui tei
singai apskaitliuoti, kiek že
mės kamuolys turi savyje 
kubišku pėdu. Žinoma, že
mės sunkumas ne visur vie-

gi tas streikas užsibaigė la
bai liūdnai, nes darbininkai, 
tiek jau nukentėję kovoj su 
kapitalo šmėkla, kovą pra
laimėjo. Rugpiučio 31 d. 
darbininkai susiėjo pas dirb
tuvę ir sustojo į eilę, bet li
kos priimti tik tie, kurie nie- 
kuom laike streiko neatsižy
mėjo. Energiškesni pasili
ko be darbo.

Boikotas Petraičio restau
racijos taip skaudžiai atsilie
pė ant savininko, kad turėjo 
visą savo užvedimą parduot. 
Jį boikotavo už tai, kad lai
ke streiko paslėpė vieną 
streiklaužį, o atsivijusiam_ 
paskui jį «streikieriui metė 
spiaudyklą į akis.
Atrado pasislėpusius šiėne 

chiniečius.
Springfield, Mass. — Vie

nam gelžkelio viršininkui pa
sisekė padaryt sensacijona- 
lišką atidengimą, būtent pa
slėptus šieno vagone keturis 
chiniečius. Viršininkas iš
girdo, kad šieno vagone šau
kia kas tai vandens. Atida
rius vagoną pasirodė keturi 
kreivaakiai sutvėrimai. Jie 
buvo taip silpni, kad vos tik 
laikėsi ant kojų. Jų guolij

čiai gyvena, tai jo dvasia 
prisiusianti iš ano svieto ži
nią.

Ir viso pasaulio spiritualis- 
tai po James’o mirčiai tvirti
no, kad gaus nuo jo žinią. Ir 
štai pereitoj sąvaitėj Bosto
no dienraščiuose pasirodė nodas, todėl žemė imasi iš 
pusaršinėmis raidėmis iš- visokiu vietų, 
spauzdinta: “Dvasių tele
gramas nuo prof. James’o. ” 
Tą telegramą gavę patįs spi- 
ritualistai laike savo susirin-; 
kimo Harwichporte, netoli 
nuo Bostono. Turinys tele-i 
gramo šitoks:

“Aš esu ramybėj, ramy
bėj (čia kelią žodžiu negali
ma suprast) pats su visa 
žmonija. Aš pabudau gyve
nime toli didesniam, negu aš 
galėjau kada tikėtis ant že
mės. Pasakykit mano drau
gams, kad aš nusiusiu tele
gramą, kuris visus pertikrins 
apie mano savistovystę, kaip 
tik galėsiu aiškiau apsireikš
ti, negu šiuo žygiu.

“Aš niekados nemislijau, 
kad taip sunku butą susineš
ti iš šito gyvenimo su mirti
nu gyvenimu. Tame reikia 
daug, labai daug man mo
kintis ir daug kliūčių perga
lėti.”

Apskelbimas šitokios žinios 
laikraščiuose labai užintere- 
savo lengvatikius. Pasinau
dodami iš to spiritualistai 
surengė pereitoj nedclioj 
Boston Common sode viešą 
medium (taip vadinas spiri- 
tualistą susirinkimai) ir ap

skelbė, kad po atvira dan- 
' gum kalbės su James’o dva- 

” j šia.
Į Mrs. Hill, viena iš spiritu-

Norėjo vaikščioti po van
denį.

Detroit, Mich.— Tūlas P. 
McDonald prisiskaitęs iš Bib
lijos kaip Kristus vaikščiojo 
po vandeni, nutarė padaryti 
20-me amžiuje stebuklą. Jis 
atsiskleidė savo Bibliją ir at
ėjus ties Belle Isle maudyk
lių žengė į vandenį. Bet jo
kio stebuklo tame nebuvo, 
nes musu McDonald tuoj pa

kad tie uoliau kovotu su ka-
Kleri-

chisty atstovai į tarptautišką ‘ į ““ 7 yiena ls spiritu-
konvenciją. Iš tos priežas- . Londonas. - Lenku dru-ahsty, paaiškino susinnku- 
ties suiudo visos Furonos Ls Zj>yszk°, kuris nese- siems žiopsotojams, kad gali 
nes sujudo visos nuropos.mai <<kėlė gay0 tautą” SVe-hllt in<r en«Jsinius su dU 
valdžios. Šnipai pribuvo itimtaučiy akįse Chicagoj,į --J f nešima, su dva
iš Peterburgo, Maskvos, Ber- Bostone, Brooklyne ir kitu o- sloTn.1;s xienoK sun*<us, 0
Įviro, Romos, Londono, Pa- se Amerikos miestuose, da- 
rvžiaus ir kitur. J bar kels jau Londone. Ap-

__ .. . . . skelbta jo imtynės su mdijo-
Francuzija užsako 30 or- nu Gama, kuris anuomet vie- 

laiviy. nam drutuoliui imtynėse su-
Paryžius.—Karės ministe- laužė čia tris šonkaulius Jei- 

rija užsakė 30 karišky oriai- P !r Zbyszkui me daj Bože, 
viy: 10 monoplanu ir 20 bi- touta K 
planu, kurie bėgije 3 mėne
siui turi būt pabaigti. Tas Drąsus plėšikas pavogė 
padarys išviso 60 karišKŲ or- $24,000.
laivių Francuzijoj. Paryžius.—Į kunigaikštie-

Tarp monoplano ir biplano nes Morinieri butą įsiveržė 
skirtumas yra toks, kad pir- apie 1 vaL nakčia plėšikas ir 
masis turi vieną eilę sparnu, 
antrasis gi -dvi eili.

Išgirdę apie tai vokiečiai

bint apie gręsiantį iš tos pu
sės pavoju. Karės valdyba 
paskyrė $6,250 dovanu tam, 
kas išras geresnį orlaivį, ne
gu francuzai dabar turi.

Kretiečiai neina į parlia- 
mentą.

pavogė $24,000. Kada ku
nigaikštienė pabudus šoko iš 
lovos, vagis užėmė jai burną, 
parmetė ant žemės ir surišęs 
ją šnipinėjo sau po namus 
toliau.
Naujas rekordas orlaivijoj.

Paryžius.—Francuzy orlai- 
vinir^as George Chaves pa
darė naują rekordą orlaivijoj. 
Pereitoj sąvaitėj jis išlėkė 
8,792 pėdas į padanges, ko

Atėnai,Grekija.—Trįs kre- ligšiol ne vienam da nepasi- 
sčiai, kuriuos grekai buvo sekė padaryt.tiečiai, kuriuos grekai buvo

sinere, ir jeigu žmones jo ne- buvo kumpio, duonos ir uz- 
butu ištraukę, su visa Bibli- bonas nuo vandens. Tirinė- 
ja butu prigėręs.

Pasikėąinimas ant Tafto?
Beverly, Mass. — Pačiam 

vidurnaktije panaktinis suė
mė apie 200 pėdui atstu nuo' 
Tafto namu nežinomą žmo
gų. Panaktinis patėmijęs jį 
šovė iš revolverio, žmogus

. Tirinė- 
jimas parodė, kad jie pasi
slėpė Burke, N.Y., netoli 
uosto, kur ateina iš Kanados 
laivai. Jų mieriu buvo va
žiuot į New Haveną. Da- 
bargi jie bus deportuoti.

Triukšmingas piknikas.
Quincy, Mass. — Pereitoj 

šovė į panaktinį atgal. Ka- nedėlioj 300 žmonių suvir- 
da panaktinis prišokęs jį nu- šum suvažiavo į vieną pikni- 
sitvėrė, jis pylė panaktiniui ką. Alaus privežta iš vaka- 
į akis amonija ir apjakino jį. r0 apie 50 bačkų. Pasigėrę 
Vienok panaktinis jo nepa- 'žmonės pradėjo tarp savęs 
leido. Tuom tarpu pribuvo muštis. Pribuvus policija 
kitas sargas ir nepažįstąmą keliatą peštuku areštavo, alų 
žmogų suėmė. Pas jį atras- konfiskavo ir pikniką užda- 
ta daug auksiniu daigtŲ. To- r®- Grįžtant namo piknikie- 
licija spėja, kad jis norėjo čiai skambino aparatus, už 
prieiti prie Tafto. Bet ar karus ne cento nemokėdami, 
tas teisybė, sunku patikėt, Konduktorius sustabdė ka- 
nes žmogus turi jau 70 metu ir pašaukta policija vėl 
amžiaus. Ką jis galėtu to- suėmė 3 riaušininkus. Su-
kiam Taftui padaryti?

Farmeris pasikorė

imtųjų draugai užpuolė ant 
policijos su akmenais ir pra
sidėjo muštynė. Pagalios

0 
gal ir visai negalimas, nes 
dvasios neturės tiek galybės, 
kad ant atviro oro galėtu ap
sireikšti/*"

Tuomet Mrs. Hill užlipo 
ant kėdės ir pradėjo sakyt 
prakalbą. Ji buvo visa bal
tai pasirėdžius, o palaidi juo
di jos plaukai turėjo reikšti 
kokią tai paslaptį. Po trum
pai prakalbai ji užkėlė galvą, 
užsimerkė ir pradėjo kalbėt 
kokius tai nesuprantamus 
žodžius. Jos vyras tuomet pa
aiškino, kad tai įkvėpta kal
ba, kurios paprasti mirtinin
kai negali suprast.

Vienok visos spirituaiisty 
pastangos pasibaigė ant nie
ko ir Mrs. Hill nulipo nuo 
kėdės nedarodžius publikai 
ko buvo laukiama. Žmonės 
spjaudydami išsiskyrstė.

Kiek sveria m ūsų žeme?
Fizikos profesorius Rein-j ta apie cukemės darbininku 

hard A. Wetzel užbaigė savo streiką Brooklyne. Dsb"

N. Sanbornton, N. H. — suimtuosius iš policijos atim- 
George Burbank, gerai žino- Atvažiavę į miestą pik- 
mas šioj apielinkej farmeris, nikiečiai suėjo į restauraciją, 
pereitoj seredoj,daržinėj pa- užsisakė vakarienę, o paval-

Atvažiavę į miestą pik-

sikorė. Spėjama, kad sui
rusi sveikata buvo savžudys- 
tės priežasčia.

Pavogė du vaiku.
Chicago, III.—Policija išsi

juosus jieško Rūtos ir Hele
nos Melicinaičiy, pusantrų 
metu ir dvieju mėnesiu se
numo kūdikiu, kurie likos 
pavogti nuo motinos per lan-

Kiek kaštavo Philadelphijos 
streikas.

Philadelphia, Pa.— Dabar 
išėjo aikštėn, kad Philadel
phijos gatvekariy darbinin
ku streikas kompanijai kaš
tavo $2,300,000.

Pralaimėtas streikas.
Brooklyn, N. Y.—“Kelei

vije” plačiai buvo jau rašy-

gę sudaužė indus ir nieko ne
užmokėję išėjo. Bet tuo tar
pu pribuvo daugiau policijos 
ir 15 smarkuoliu suėmė.
Socijalistv majoras nesi- 

sveikino su Rooseveltu.
Mihvaukee, Wisč. — Kada 

Tadas Roosevelt atvažiavo 
pereitoj sąvaitėj į Mihvaukee, 
socijalistv majoras Seidel at
sisakė su juo pasisveikint, 
nurodydamas, kad Roosevel- 
tas yra aršiausiu priešu so- 
cijalizmo ir kad jo purvinos 
rankos nuo drabstymo dar
bininku idėją purvais.

streiką Brooklyne. Dabar

Skaitytoju atydai
Meldžiame visų ‘•Keleivio’’ 

skaitytojų, kurių prenumera
ta [oaibaigė, atnaujinti: ki
taip busime priversti laikraš
ti sulaikyti.

• Keleivio” Administracija.



KELEIVIS.

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu.

(

tai

iš

mas girdės, tokią ir išmoks. 
Aiškiu pavyzdžiu tau gali 
būt Amerikos lietuviu vaikai. 
Tėvai jų kalba lietuviškai, 
bet jiems angliška kalba 
daug lengvesnė, negu “pri
gimta.” Taip-pat bus ir su 
Esperanto, kada Jją įves į 
mokyklas.

—Tai tuomet ir tauta mu
su turės mirti.

—Gali būt, kad su laiku 
visos tautos išmirs.

—Sakai, svieto pabaiga 
ateis?

—Ir be to galės išmirt.
—Ar nuo choleros?
—Ne, tėve. Tautos ga

lės išnykti, o žmonės pasi
liks. Tautu išnykimas ne
reiškia svieto pabaigos, bet 
viso pasaulio žmonių susi- 
bendravimą. Juk žmonės 
visi yra lygus; juos skiria 

I tiktai kalba, tikėjimas ir ne
kurie smulkus papročiai. 
0 kada jie tame persitikrins, 
jie visas tas kliūtis prašalins 

!ir ant visos žemės bus tik 
viena didelė šeimyna.

—Man net kinkos pradėjo 
drebėt. Daugiau, vaike, 
taip nekalbėk... Tas prie
šinga tautai ir Dievui.

—Visviena, ar aš kalbėsiu,
ar ne, gyvenimas veda prie 

Į to ir gana. Tarptautiška 
i kalba, tai pirmas jau žings- 
i nis.

kalbos

baisus

Dievą.

Dievas

—Maike, kaip tu daug ži
nai, ar negalėtum man išaiš
kint, ką reiškia Jaspiramtas?

—Turbut Esperanto?
—Ja, ja, tas pats.
—Esperanto, tėve,

dirbtinė tarptautiška kalba.
—Kaip tai dirbtinė?
—Taip, kad ji nepriklauso 

nė vienai tautai. Ji yra iš- 
mislyta.

—O kas ją išmislijo?
—Daktaras Zamenhoff 

Varšavos.
—Ar tu ją moki gerai?
—Vidutiniškai.
—Na, tai pakalbėk, vaike, 

aš noriu išgirsti.
—La trančilio trančas bo- 

na, čar gdži estas akra.
—O ką tas reiškia?
—Tas reiškia, kad peilis 

piauna gerai, nes jis yra aš
trus.

—Ar tu pažįsti tos 
išradėją?

—O kam tai?
—Tur būt jis yra 

bedievis.
—Kodėl bedievis?
—Jis pamėgdžioja

Kaip svietas yra sutvertas, 
niekas, apart Dievo, negalė
jo kalbos išmislyt. Dievas 
sutvėrė žmones ir davė jiems 
kalbą. Ar gali tad žmogus 
tą kalbą paniekinti, o pasi
daryti sau naują? Ir tu drį
sti jos mokintis!

—Klysti, tėve!
nė vienos kalbos nesutvėrė, 
nes jis pats yra nebilys. Ka
da žmonės atsirado ant že
mės, jokios kalbos jie netu
rėjo, bet laikui bėgant išsi
mokino. Kiekviena tauta 
išsidirbo sau kalbą. Buvo 
laikas, kad kiekviena tauta 
turėjo savo atskirtas įstai
gas, skirtus reikalus ir gin
davo juos ginklu. Kitais žo
džiais sakant, tarp tautu 
tflomet buvo plati spraga ir 
kalbu skirtumas, prie tokiu 
aplinkybių, joms nekenkda
vo. Bet dabar dalyku sto
vis jau persimainė. Šian
dieninis gyvenimas visas tau
tas surišo bendriais reika
lais. Geležinkeliai, garlai
viu ir telegrafu linijos suvie
nijo visas šalis. Pirklyba ir 
pramonija pasidarė jau tarp- 
tautiškais reikalais. Kas 
metai esti tarptautiški susi
važiavimai. Darbininkai vie
nos šalies važiuoja uždar
biauti kiton. Taigi tu pats 
gali suprast, kad prie tokiu 
aplinkybių kalbu skirtumas 
labai apsunkina žmonėms 
gyvenimą. Tą suprato ir ki
ti. Kelis kartus bandyta iš
rasti tarptautišką 
ant galo išrado. 
Esperanto.

—Palauk, vaike!
būt apsvarstyta gerai, 
prpiažįstu, kad geriau butu 
viena kalba visam pasaulije, 
bet su Jaspirantu, ar kaip tu 
jį ten vadini, aš nesutinku. 
Jeigu visas pasaulis tokią 
šunkalbą priims, tai musu 
lietuviškoji, gražiausia kalba 
ant svieto, turės jau žlugti.

—Tegul sau žlunga. Jeigu 
męs turėsim kalbą visasvieti- 
nę,lietuviškos mums nereikės

—Ne, vaike, aš prigimtos 
kalbos neišsižadėsiu.

—Nė viena kalba žmogui 
nėra prigimta. Kada žmo
gus gema, jis kalbėt da ne
moka, o kokią kalbą augda

kalbą ir 
Tai

Tas

yra

turi
Aš

Šeši nusidėję, o 
tris nubausti.

iki

34-tam numerije ‘ ‘Tėvy
nės” pasirodė labai stebėti
nas S. L. A. Centro Valdybos 
pranešimas: suspendavimas 
trijų S. L. A. 142 kuopos na

trių už pasirašymą po “netie- 
jsuotu” atsišaukimu, išleistu 
į Connecticut’o S. L. A., kuo
pas. Rugpiučio 3 d. minė
tiems nariams S.L.A. pirmi* 
ninkas buvo nusiuntęs per
sergėjimo laiškus, duodamas 
6 dienas laiko (6 dienas tar
pe Chicagos ir New Haveno!) 
atšaukti jų padarytą peržen
gimą (?), vienok negavęs jo
kio atsakymo, negi pasiteisi
nimo (bėgije 6 dienų!). Už 
tai gi Centro Valdyba, pasi
remdama ant dabartinių S. 
L.A. įstatų (!!!), išdavė su
spendavimo dekretą 
XXVI Seimui.

Taigi, guodojami S.L.A. 
nariai—kuopos ir pavieniai, 

; teiksitės perskaityti tilpusį 
i 34-tam numerije musų orga- 
ino “Tėvynės” tą “Atsišau
kimą,” už kurį Centro Val
dyba išdavė augščiaus minė
tiems 142-ros kuopos trims 
nariams suspendavimo dek
retą iki XXVI Seimui, (nes 
aš čia pabriežiau tik trumpą 
ištrauką iš to visko) ir tapki
te teisėjai tos nepaprastos 
bylos, kuri lyti mus visus S. 
L. A. narius. Teiskite sąži
niškai, o ne vienpusiškai; 
teiskit ne tris, bet šešis, tai 
yra: kaltininkus ir jų kaltin
tojus, ir padarykit savije 
nusprendimą, kurie trįs iš jų 
yra verti bausmės! Teiskit 
visi ir daleiskit man teisti 
akįse visuomenės, kaipo na
riui tos organizacijos. Aš 
perskaitęs tą išleistą “Atsi
šaukimą” į visas S. L. A. 
Conn. valstijos kuopas, po 
kuriuo pasirašo 142 kuopos 
trįs nariai, kuopos išrinkti ir 
įgalioti, už ką juos Centro 
Valdyba apšaukė S. L. A. įsta
tų laužytojais ir suspendavo 
iki XXVI Seimui, aš nesu
randu tame jokio įstatų per
žengimo, kas priverstų Cen
tro Valdybą spenduot kuopų 
išrinktas ir įgaliotas aktyviš- 
kam darbui ypatas. Minė
tas “Atsišaukimas” buvo iš
leistas su mieriu sušaukti 
Conn. valstijos kuopų susi
važiavimą, o tas, rodos, ne
laužo jokių seimo nutarimu, 
nė dabartinės senos konsti-

\ tucijos, kuri po išėmimui 
naujo čarterio nieko bendro 
su S. L. A. neturi. Tokis Cen
tro Valdybos pasielgimas pa
našus yra pasielgimui Piloto, 
kuris, numazgojęs rankas, iš
davė Kristui mirties dekre
tą, ir ji, suspendavus 3 kuo
pos įgaliotinius, nusiplovė 
rankas skirsniuose jau seniai 
netinkamos konstitucijos. 
XXIV Seimas apskričiu kon
ferencijų nepripažino, bet 
ir neuždraudė; tą paliko kuo- 
PU autonomijai, ir po XXIV 
Seimui Massachusetts ir ki
tose valstijose atsibuvo po 
kelias konferencijas. Kodėl 
tad Centro Valdyba neap
šaukė j u S. L. A. įstatų lau
žytojais? Kodėl nespendavo 
jų? XXV-me Seime suvis 
nebuvo pakeltas klausimas 
apie apskričiu susivažiavimą, 
tad iš kur Centro Valdyba 
įgijo tokią galybę spenduot 
narius neperžengusiuos jokių 
S. L. A. įstatu, nė seimų nu
tarimų? Čia jau aiškiai ma
tosi, kad dabartinė valdyba 
yra organizacijos griovėja ir 
demoralizuoja jos narius. 
Užtai Centro Valdyba yra 
verta suspendavimo iki XXVI 
Seimui. Daleiskim, kad tie 
trįs nariai butu verti suspen
davimo, tad pažiūrėkim, ar 
legališkai yra suspenduoti. 
Prezidentas M. J. Damijo
naitis rašo persergėjimo laiš
ką rugpiučio 3-čią dieną, bū
damas Chicagoje, III. į New 
Haven, Conn. (kur laiškui 
ateiti ima apie dvi dienas ir 
pusę), reikalaudamas atšau
kimo arba pasiteisinimo iki 
10 dienai to paties mėnesio; 
laiko duoda tik 6 dienas. 
Žiūrint į tą viską, pasirodo, 
kad dabartiniai despotiški 
teismai doriaus pasielgia su 
kriminalistais, negu kad pa
sielgė dabartinė S. L. A. Cen
tro Valdyba su trim nekal
tais L. L. A. nariais. Iš to 
jau matosi, kad dabartiniai 
musų išrinktieji tarnai elgia
si nesąžiniškai: atima na
riams susiėjimų laisvę ir tie
sas svarstyti organizacijos 
reikalus; rakina mumis į pan
čius despotizmo ir nori pada
ryti mus vergais. Ar turime 
prieš tai nusilenkti? Pamąs
tykim. Be abejonės, ne! męs 
esam nariai, męs—kuopos, 
męs—Susivienijimas ir męs 
nepripažįstam despotiškos 
valdžios, kuri atiminėtų 
mums tiesas rūpintis savo 
organizacijos reikalais, prie 
kurios męs prigulim ir mo
kam į ją centus! Musų pri- 
derystė dabar sukrust ir su
jungus spėkas parodyt savo 
‘ ‘bosams”, kad jie neprivalo 
taip elgtis.

A. J. Viznis
S. L. A 51 k. narys.

I

Kas tai yra Pa= 
ryžius?

(Tąsa).

Pastaruoju laiku pradėjo 
keliaut į Paryžių Amerikos 
komercijiniai didikai. Jų 
dirbtuvės puikiai kala jiems 
aukso skliautus ‘'laisvoj” 
Amerikoj. Nekurie savinih- 
kai nėra matę savo akimis 
fabriku, iš kurty Paryžiuje 
turi babilioniškus terrasus. 
Amerikonams nėra kur pasi
linksmint Amerikoj, nes ju 
tėvynė yra šalis ne civiliza
cijos, bet pinigu kalvė. Pa
ryžiečiai gi ganA puikiai pri
brendę dėl tobulo gyvenimo. 
Pas juos randa ramią vietelę 
viso pasaulio turčiai surami
nimui savo “kiltos” dvasios 
iš persisotinimo turtingu gy
venimu. Paryžiui iš to yra 
aukso dienos. Pas ji lieka 
įvairiu šalių turtai. Jį gar
bina buržuaziški literatai sa
vo raštuose. Už jį geria to- 
astus “didelės” ypatos pui
kiuose hoteliuose pagal “pa-

ryžišką” madą. Maži žmo- 
neliai, nusiklausę apie tokį 
griausmingą miestą, stengias 
kokiu nors budu pasiekt jį ir 
sugriebt nors trupučius tos 
kiauros garbės ir pasidi
džiuot prieš savo tokius pat 
“mažus” tautiečius “pary
žiečio” vardu. Bet tas var
das ištiesu turi būt brangus 
tam, kuris jį nešioja: kiek 
reikia matyt bado, šalčio, kol 
jį nupelni. O vien tik dėl 
tuščio vardo! Nes kaip yra 
žinoma, Paryžius tik dėl tik
ru paryžiečiu ir “kiltadva- 
sių” turčių, o ne dėl kitokiu 
žmonių. Pragyvenimas, su
lyginant su kitais didmies
čiais, pašėlusiai brangus. 
Paryžiaus sienos yra muiti
nės tvora, per kurią iš pro
vincijų negali įvežt pigesnius 
produktus. Šalyj Paryžiaus 
tą patį daiktą galima gaut 
už pusę prekės. Taip, kad 
Paryžiuje gyvenant iš užsi- j 
ėmimo yra dvigubai sunkes
nis pragyvenimas, negu ki
tam kokiam mieste; ypatin
gai ateiviui.

Ateiviai darbininkai ar 
mokslaeiviai gyvena dau
giausiai susigrūdę ant pat 

! viršutinio augšto, kuriame 
langai žemi, kaipo pasto
gėj. Vasaros laike da vis 
šiaip taip galima kvėpuot 
geresniu oru, nors ir angš- 
tam kambarėlije, atsidarius 
langą, bet žiemą—tai atmos
fera visiems gali būt supran
tama. Žmogus turintis tik 
$10,000 gali išvengt tokio 
gyvenimo Paryžiuje. Da- 
bar-gi žiūrint į Paryžiaus 
garbinimą iš progresyviško 
atžvilgio, daugiaus nieko ne
simato, kaip tiktai grynas 
absurdas.

Suprantama, kad Paryžius 
buvo ir yra aruodu visasvie- 
tinių turtu. Bet tie turtai 
buvo praleidžiami ant blogu 
dalyku, užtai gerui, pilnoj to 
žodžio prasmėj, nebuvo vie
tos Paryžiuje bujot. Seno
vės laiku jo šioki toki nuo
pelnai gludo muzėjuose ir 
knygynuose. Dabar-gi šlo
vina Paryžių vien tik žrtioni-' 
jos parazitai. Jį apvainikuo
ja literatišku vainiku parsi
davę tokiems pat parazitams 
literatai. Liaudis kitų šalių 
ir to paties Paryžiaus mato 
tame tik vietą paskandini
mo žmonių turtu, žmonių 
laisvės ir demoralizuojantį 
ištvirkimą savo prispaudėju. 
Paryžius vien tik tai daliai 
nuomonių laimingas, bet 
darbininku miniai jis—pra
gaištis. Kapitališkoj Ame
rikoj nors žmonės dirba, kaip 
sakoma, smarkiai, bet visgi 
apsirėdę. O tam “kiltadva- 
sių” Paryžiuje mačiau dir
bant ant gatvių da smarkiau 
ir apsidengusius per pusę 
Adomo rūbais. Tie darbi
ninkai, aš mislijau, jaustųsi 
daug geriaus Sibyro tund- 
ruose, turėdami lengvesnes 
gyvenimo sanlygas, negu tė
vynėje —Paryžiuje.

P. Pushtniyis.

Paukščiai.
(Alegorija.)

Salta žiemos diena. Vidu- 
rij didelio lauko, apsupto 
sniego pusnynais, stovi me
dis. Ant vienos lankios ša
kos, viršūnėj tupi du maži 
vamukai—sušalę, be jokios 
priežiūros, be pagelbos.

Jau praėjo kelios valan
dos, kaip ju sena motina iš
lėkė jieškoti rfiaisto savo silp
niems vaikams ir vis dar ne
sugrįžta.

Praėjo pusė dienos. Šal
tis didinos ir žiaurus šiauri
nis vėjas siautė ir be gailes
čio kankino apleistus paukš
telius...

—Kas gi tai? Kodėl jos 
dar nėra? Ką mums daryti?! 
Męs pražūsime čionai nuo

I I
šalčio ir bado!—silpnais bal
sais cypė paukšteliai, jaus
dami, kaip apleidžia juos jų 
paskutinės spėkos.

O vėjas, rodosi, lyg pasi
tyčiodamas smarkiai siaučia 
ir švilpia perveriančiu juoku.

—Ką daryti? Ką daryti?!— 
jų balsai skambėjo vis silp- 

i niau ir be jokios vilties.
i Kr-r-r-a-a! K-r-r-a-a! — 
erzino juos vėjas.

—Kad męs jau butume di
deli, kad mokėtume lekioti, 
męs lėktume jieškoti... bet 
męs dar tokie maži!...

Urnai vienas varnukas pa
kėlė galvą ir sušuko: “žiū
rėk—ten-tenr-paukščiai le
kia! Bet... motinėlės musų 
nėra tarpe jų... O, jie arti
nasi, artinasi!... — Neilgai 
laukus atlėkė keliatas žvirb
lių...

Nors vamukai dar jauni 
buvo, bet jie gerai žinojo, 
kad maži žvirbliai nelabai 
draugauja su išdidžiomis var
nomis, kurios tankiai išdras
ko ju lizdus ir dargi išvagia 
mažus žvirbliukus ir paskiau 
elgiasi su jais savotiškai...

Žvirbliai, nors ir labai pa
ilsę, niekuomet nebūtu nu
tūpę ant to medžio, jei butų 
žinoję, kad ten varnos randa
si. Jie arti glaudėsi vienas 
prie kito; ju tankios plunks
nos gynė juos nuo vėjo ir 
šalčio, ir tuomtarpu būdami 
sotus, linksmai sučirškėjo. 
Bet netikėtai pasigirdo skau- 

I džiai perveriantis vaitoji
mas. .. >

—Kas-gi tai? Ar-gi męs 
. čia ne vieni?—sujudo sumišę 
, žvirbliai, kraipydami savo 
galvas.—Žiūrėkite! Ten, ten 

, augščiau musų, du mažiukai 
paukšteliai!... .

Ir vienu šuoliu vyresnysis 
žvirblis nulėkė viršunėn, pas
kui jį ir kiti.

—Ai! Juk tai dvi varnos! 
, —maži, sušalę varneliai! O! 

vienas iš ju jau miršta! Tu- 
. ri būti nuo šalčio?! O gal ir 

nuo bado?!... Baisu! Nė vie- 
no gyvūno šalia ju! Nė moti
nos, nė tėvo—nieko! Vieni
tokiame dideliame šaltyje!!

—U-u-u, varnos!—persi
gandę čirškėjo kiti žvirbliai, 
—lėkim iš čia!!

—Ne, mano brangus! Da
bar ne laikas lėkti! Pirmiau
siai, męs turime pagelbėti 
jiems, nes kitaip pražus ma
žulėliai. — Męs darodysim, 
kad musu jausmai jautresni 
negu varnu!... Jos musų ne- 
doriausi priešai: drasko mu
su lizdus, užmušinėja vai
kus.—Męs užtai prisotinsime 
juos savo krauju, pridengs
ime savo plunksnomis!... Ru- 
Į pestingas ir iškalbus senis 
žvirblis neperstojo čirškėjęs. 
Šildė savo kvėpavimu, klastė 
savo plunksnomis stingstan
tį kūnelį mirštančio varne
lio. Ir kitiems liepia sekti 
jo pavyzdį. Mažu-pamažu ir 
nelaimingieji varneliai atši
lo, atsigavo.

Tuomet senis žvirblis pri
sakė, kad kiti žvirbliai pri
neštų pakaktinai maisto ap
leistiems varneliams. Pas
kiau išrovė visi po kelioliką 
savo plunksnų ir pagamino 
jiems šiltą lizdelį.

—Dabar, draugai, laikas 
mums lėkti! Nes dar atras 
mumis čionaitiniai gyvento
jai ir ko gero—už musų ge
rą darbą, užmokės mums 
varniškai...

— “Laimingai pasilikit!— 
sučirškė žvirbliai, išskleidę 

' sparnelius... Bet staiga iš 
kažin-kur atsirado uždusęs 
varnas ir be jokio klausinė
jimo uždėjo savo naguotą le
teną ant senio žvirblio nuga
ros ir piktai sukranksėjo: 
“tavęs tai man ir reikia!”..

Vėjas graudžiai sukaukė 
ir iš rytu pusės kilo galinga 
audra...

I

A. Žymantas.

New Haven, Conn.
Rugpiučio 14 d. čia atsibu

vo konferencija Connecticut 
valstijos S. L. A. kuopu. Man
datus sudėjo 45 pasiuntiniai 
nuo 11 Connecticut valstijos 
kuopu.

Išnešta sekančią rezoliuci
ją:

1. Kadangi 25 Seimas pri
ėmė tik 7 kuopų patarimus 
priimt naują konstituciją, o 
atmesdamas balsą 78 kuopu. 
reikalaujančių tos konstitu
cijos atmetimo, pasielgė ne- 
sąžiniškai;

2. Kadangi 24 Seimas bu
vo nutaręs vien tik pataisyt 
tulus paragrafus senos kon
stitucijos pagal charterį, pri
taikius ją kiek prie Suvien. 
Valstijų tiesu;

3. Kadangi pagal naują 
konstituciją daugumas sąna
riu turės Susivienijimą ap
leist dėl augštu mokesčiu, o 
visi jaunieji bus priversti 
išstot ir pasiliks tik nariai 
senesnio amžiaus ir per tai 
bus aiški skriauda ir neiš- 
vengtinas nupuolimas musu 
organizacijos;

4. Kadangi nauja konsti
tucija reikalauja užlaikymo 
advokato ir daktaro, kurie 
mums neyra reikalingais, 
vien tik pasididins Susiv. iš
laidas;

5. Kadangi priverstinas 
prenumeravimas organo tu
rėtu būt tik pavieniams, o 
šeimynai užtenka vieno eg
zemplioriaus;

6. Kadangi nesutinkame 
su Centro valdybos cenzūra, 
uždėta per 25-tą Seimą ant 
raštu, lytinčiu S. L. A. rei
kalus, kuriuos tai raštus tu
rėtu tvarkyt Literatiškas Ko
mitetas,
' Todėl męs, įgaliotini pa

siuntiniai, pasirašiusiejie ant 
šios rezoliucijos vardu že
miau paminėtu kuopu, rei
kalaujame, kad priimta nau
ja konstitucija butu sulaiky
ta nuo spaudos ir įvedimo į 
galę iki 26-tam Seimui. Ir 
šiuomi atkreipdami atydą 
visu Susiv. kuopu ir pavie
niu nariu įnešai.ie, kad nau
ja konstitucija butu tuojaus 
leista visuotinam nubalsavi- 
mui.

Dėl tvarkymo pradėto mus 
darbo išrinkt Veikiamąjį Ko
mitetą, kuriam suteikiam 
galę veikt pasiremiant ant 
šios musu rezoliucijos.

Centro valdyba turės pa
siust šią musų rezoliuciją ir 
protokolą į “Tėvynę” nevė- 
liaus 30 dienu nuo dienos 
gavimo, o kitoms kuopoms 
jai pritartus, turės leist vi
suotinam nubalsavimui. Jei
gu nuo to Centro Valdyba 
atsisakytu, tai musu išrink
tas Komitetas turi atsišauk
ti į visus S. L. A. narius ir 
veikt, kas bus reikalinga.

Centro Valdybai užėjus 
norui suspenduot musu iš
rinktąjį Komitetą, kaip ji 
dabar jau savo laiškuose 
grąsina, lai spenduoja visas 
paminėtas kuopas.

Užtikrindami šią rezoliuci
ją, pasirašome nuo sekančiu 
kuopu pasiuntiniai. (Čia se
ka 45 pasiuntiniu parašai ir 
kuopu numeriai).

I Veikiamąjį Komitetą ta
po išrinkti: S. V.,Bakanaus- 
kas, J. T. Kazlauskas, J. S. 
Pruselaitis, J. A. Šunskis ir 
M. J. Vokietaitis.

Kopiją rezoliucijos nutar
ta pasiust kiekvienai Connec
ticut valstijos kuopai.

, Stasys T. Baltas.

HaverhilI, Mass.
Rugp. 9 d. Haverhill’io lie

tuviai turėjo nepaprastas 
prakalbas. Bet kol kalbėsiu 
apie prakalbas, pirma paaiš
kinsiu apie tu prakalbų ren
gėjus. Rugpiučio 8 d. pasi-

rodė visose lietuviškose krau- 
Į tuvėse iškabinti apskelbimai: 
I “Broliai, Haverhill’io lietu
viai, visi pribukit ant šitų 
svarbių prakalbų, o prie to 
dar bus rudžio, kas kiek no
rės. Su pagarba adminis
tratorius—P. G.” Na, mis- 
liju sau, nors sykį Haverhil- 
l’io lietuviai turės progą iš
girsti gero kalbėtojo—inteli
gento prakalbas. Taigi sku- 
binausi į pažimėtą vietą, kur 
kalbės administratorius. Pa
sirodė keturi vyrukai prie 
durių su alumi, kurį “užfun- 
dino” mus “biznieriai.” Už 
pusę valandos jau buvo į 200 
suviršum galvų svetainėj. 
Linksma ir juokinga buvo 
žiūrėt, kaip tie žmoneliai 
landžioja aplink ir tyko su
gaut stiklą rudžio, o kiti 
laukia pasirodančio adminis
tratoriaus. O gi išeina ant 
pagrindų koks tai vyrukas, 
pats save persistato kalbėto
ju ir vedėju tvarkos. “Bro
liai lietuviai,” sako, “šį va
karą yra svarbus susirinki
mas, nes užfundino mus biz
nieriai 6 bačkutes alaus, o 
vienas štornikas nenorėjo 
fundyt ir atsakė, buk anas 
nenori pirkti kostumerių už 
stiklą alaus. Taigi, broliai, 
neikite pas jį pirkti, nes ji
sai nenorėjo mumi fundy- 
ti...” _

Paskui pasisakė, kad jis 
dirba kokioj ten drapanų są- 
krovoj, tai malonėkite, gir
di, ateiti visi grinoriai pas 
mane, o aš jus aprėdysiu ge
rom drapanom. Toliau per
statė kitą kalbėtoją, bet šis 
trumpai paaiškino apie poną 
administratorių; girdi, “šis 
vaikinas, nors męs jį vadi
nam ir šiaip ir taip, bet jis 
užtai nepyksta ir nors jis 
neskaito jokių laikraščių ir 
knygų, bet visgi jis yra vie
nas iš gabesnių visam Ha- 
verhill’ije. ” Taigi ar ne sar
mata mums parsiduoti už 
stiklą alaus, kaip mus šian
dien “biznieriai” perka? Ne
jaugi męs daugiau nieko ne
verti, kaip tik stiklo alaus? 
Geriaus parengkit geras pra
kalbas ir pakvieskit gerus 
kalbėtojus, tai daug daugiau 
naudos turėsit.

Klausytojas.

Brooklyn, N. Y.
Pereitą rudenį sustreikavo 

cukernės (American Sugar 
Refining Co.) darbininkai. 
Daug įvairių reikalavirmj 
buvo pastatyta ir streikas 
buvo laimėtas, visi reikala
vimai išpildyta, o svarbiau
sia, tai unijos pripažinimas.

Pora mėnesių atgal šįmet 
vėl sustreikavo. Priežastis, 
ant kiek teko patirt, tai buk 
už darbininko apstumdymą 
per “superį,” kuris vėliaus 
nuo kitu darbininkų gavęs 
apkumščiuot, už ką vieną 
areštavo. Areštuojant tą 
darbininką visi vienu kartu 
darbą metė. Buvo tai 3—4 
vai. po pietų. Streikas tę
siasi, kompanija kviečia dar
bininkus prie darbo, bet ne 
visus; nužvelgtų nepriima; 
užtai streikas neužsibaigė, 
nes esant tarp darbininkų 
solidariškumui vieni kitų ne
apleidžia.

Buvo ir lapeliai išleisti. 
'Sako, buk tai tūlo kunigo 
darbas, kuris ragino eit ir 
dirbt, kuriuos priima. La
peliai buvo keliose kalbose: 
lietuviškoj, lenkiškoj ir vo
kiškoj.

Apart paprasto streiko, 
atsitiko, bene liepos 28 d., 
(darbininkų su policija bei 
kompanais ponais susirėmi
mas—kruvinas mušis, ku
riame vienam darbininkui 
prisiėjo persiskirt su šiuo 
pasauliu. Tai buvo lenkas 
V. Nobolskis, kurį kompani
jos kasieriaus, H. A. Mor- 
gan, revolverio kulka patai-

(Tąsa ant 3 čio puslapio.)



KELEIVIS.

D-ras F. Matulaitis.

LYTIŠKOS LIGOS.
(Užbaiga.)

LYTIŠKOS LIGOS IR PROSTITUCIJA.
Amerikoj nėra galima surinkti tikros 

statistikos venerišky ligų, bet skaičius jy 
vargiai gali labai skirtis nuo Vokietijos. 
Bierhoff suskaito prostitučiy New Yorke 
37,000, tas lygintysi proporcionališkai su 
Berlyno skaičium, o skaičius venerišky Il
gy priguli stačiai nuo prostitučiy skai
čiaus. Norint Vokietijoj nėra galima pa
daryti tikrą suskaitymą slapty ligy, bet 
ten yra priverstinas apdraudimas darbi- 
ninky gyvasties su tam tikroms gydyny- 
čioms, kur serganti slaptoms ligoms yra 
gydomi uždyką ant lygaus su kitoms li
goms ir jeigu negal dirbti, tai gauna pa- 
šelpą lyginai kaip ir už kitas ligas. Tos 
gydynyčios paduoda statistikas, kokiomis 
jokia kita šalis negali pasigirti.

Kuo didesnis miestas, to daugiaus ve- 
nerišky ligy, kadangi daugiaus yra prosti
tucijos, žmonės gyvena susigrūdę tene- 
mentuose, ir negali jauni vesti. Toliaus, 
dideliuose miestuose neprijaučia įtekmės 
kaimyny arba slėgimo visuomeniškos nuo
monės, nuo ko neabejotinai doriškas žmo- 
niy stovis yra žemesnis. Tokiu budu Ber
lyne daugiaus serga, negu kitose Vokieti
jos dalyse. Anot profesoriaus Blaschko, 
kasmet Berlyne užsikrečia:

procentai
n

H

Kareiviy 5
Pardavėjy 16
Tamaičiy 13 iki 30 
Studenty 25

Kas miela diena Vokietijos gydy-
nyčiose esti gydoma 100 tukstančiy žmo
nių.

Iš 12 milijony apdrausty Vokietijoj, 
kasmet užsikrečia toms ligoms 750 tuks- 
tančiy, kas atsieina apdraudimo kasai apie 
7 milijonus markiy, neskaitant praleisty 
darbo dieny, nupuolusios sveikatos, sut
rumpinto amžiau?, apjakimy ir kitu pa
sekmių.

Prof. Blaschko apskaito, jog ant 100 
žmoniy nuo 20 iki 30 mėty Berlyne kas
met 20 būna užkrėsta puliatekiu, o 2.4 sy- 
philiu.

Jeigu jaunikaitis pirm vedimo prakti
kuoja lytišką susinešimą per 10 mėty, tai 
reikia tikėtis, jog jis yra turėjęs puliatekį 
2 ar 3 kartus ir yra vienas ant keturiy 
šansy, kad jis yra turėjęs syphilį. Iš viso 
to, kas buvo kalbėta pirmutiniuose straip
sniuose, aiški yra prasmė ty visy skaitli- 
niy. Tik gydytojas gali matyti pilnai gy
vą paveikslą ir platumą šiądieninės plėgos, 
kuri kasdien vis eina platyn ir platyn. Už
tenka paminėt išdarmėtas jaunamartes, 
pirmuose metuose jy šeimyfiiško gyveni
mo, senus invalydus, neregiu prieglaudas, 
paralitikus, bepročius, idijotus, kuriy skur
das paeina tiesioginiai ar neties^pginiai 
nuo venerišky ligy.

Ant išnaikinimo tos plėgos turėty būti 
atkreiptos visos draugijos pajiegos. Idant 
galima buty užbėgti už akių tai žmonijos 
plėgai, reikalinga, kad visuomenė kuodau- 
giausiai žinoty pavojingumą tų ligy. Jau
nuomenė turi būt mokinama lytiškos hy- 
gienos, turi suprasti sykį ant visados, jog 
syphilį gauna kartą ant viso amžiaus, 
jog puliatekis gaut nėra taspat, ką gaut 
slogą, kaip tankiai tarp žmoniy yra pasa
kojama.

Vienatinis kelias užlaikyti lytišką svei
katą yra ženyba, o pirm ženybos užsilai
kymas. Tam užsilaikymui prigelbsti ran- 
ky darbas, maudynės, gimnastikos, tinka
ma draugija, tinkamas skaitymas. Pur
vinos apysakos sugadina žmogaus protą, 
suerzina lytiškus organus, padaro jį ner
višku bankrotu, teip lygiai, kaip ir sauža- 
gystė. Tie dalykai turi būti įkalbami tė- 
vy vaikams, motiny dukterims, mokinto
jų mokiniams. Jeigu tėvai nenori tuomi 
užsiimti, tai vienatinis žmogus, kuris ga
lėtų užimti jo vietą tame supažinime, yra 
gydytojas. Bet nereik daleisti, kad vai
kas dažinoty gyvenimo paslaptis nuo išt- 
virkusiy draugy arba paleistuvių ratelyj.

Kadangi ženyba yra vienatinė žymi 
gyduolė nuo tų visų negerovių,, tad ji tu- 
rėty būti prieinamesnė didžiai visuomenės 
daliai. Prie šiądieniniy sanlygy daugybės 
aarbininky užsilaiko nuo šeimyniško gyve
nimo todėl, kad negal ganėtinai uždirbti 
užlaikymui šeimynos ir remia prostituciją. 
O prostitucija reiškia lytiškas ligas, reiš
kia visuomenės degeneraciją.

Abelnai už prostituciją verčiama kal
tė ant nelaimingy motery, ir tose šalyse, 
kur yra valstybinė kontrolė, visas sunku
mas priežiūros puola ant ty nelaimingy. 
Vyriškas elementas visai išeina iš to tei
sus. Ištikryjy prostitucija yra vyrų įed- 
nėje palaikoma užganėdinimui jo lytiš-

t

ky instinkty. Reta moteris patenka į pa
leistuvystės namus savo noru. Be abejo
nės yra moters su nenormališku instinktu, 
kurios,galima sakyti,yra gimę būti prosti
tutėms, bet tokiy yra labai mažai ir apie 
jas nėra reikalo kalbėti. Jos reikalauja 
gydymo. Didelė dalis moterų patenka 
kekšynus dėl skurdo. Paryžiaus dakta
ras Parent Duchatelet ištyrė 5000 prosti- 
tučiy ir teip paduoda priežastis jy nupuo
limo: '

I

Dėl skurdo ir vargo 1440
Dėl stokos tevy ir pragyvenimo 1250
Maitinimui tėvy 80
Apleistos nuo mylėtiniy 1400
Paviliotos kareivių 400
Apleistos nėštumo laike 200

(Tąsa nuo 2-o puslapio ) nesutikimas. Dabar tie 7
Sužeisty bu- ^rauKa* atsimetė nuo soci-

Tokiu budu iš 5000 ypaty 4770 pateko ne
savu noru. Liekasi tik 230, arba mažiaus 
negu 5%, kurios gal liuosnoriai pateko į 
prostitutes.

Alvin S. Johnson, kuris tyrinėjo tą 
klausymą New Yorke, sekančiai grupuo
ja versmes, iš kuriy paeina prostitutės.

1. Didelė klesa motery ir merginy, 
kurios išaugintos atmospheroj tamsybės, 
skurdo ir palaidumo didmiesčiuose, yra, 
galima sakyt, išauklėtos prostitucijai. To
ki kūdikiai auga be jokio lavinimo prak
tiško ar doriško, ir dėl aplinkybiy savo 
gyvenimo visai negauna supratimo apie 
švarumą ir dorą. Jos nekuomi nesiskiria 
nuo gyvuliy ir lengvai puola auka palaidy 
vyry, kuomet da jos nebūna suaugę.

2. Plati klesa motery ir merginy, dir- 
bančiy fabrikuose, restoracijose ir t. t. 
Jos su vargu uždirba ant pragyvenimo. 
Daugelyj dideliy pardavinyčiy merginos 
uždirba $2.50—$ 3 per sąvaitę. Kada to
kios merginos netenka darbo, joms lieka
si vienas iš dviejy kelių: mirti badu, arba 
parduot savo kūną. Šitoji Klesa visada 
skaitlinga, bet ypač pasidaugina sunkiuo
se laikuose.

3 Klesa jauny motery, kurios norint 
neva bado priverstos parduoti savo kūną, 
bet jos yra patirę, kad negal daugiaus nie
ko tikėtis, kaip tik skupiai išsimaityti. Jos 
negal turėti gražiy drabužiy, nueit į teat
rą,nusipirkt knygy, nė to viso, kuomi nau
dojasi moters aplink. Jos netur gero iš
auklėjimo ir lengvai pasiduoda vilionei sa
vo vyriško sėbro—“friend”.

Toks yra moteriškas prostitucijos ele
mentas, arba medega. Bet nereikia už
miršti, jog didžiausiu kaltininku yra visgi 
vyras. Gerai išsireiškia Dr. P. A. Mor- 
row: “Svarbiausis piktadaris yra vyras. 
Jeigu kiekviena prostitutė dabar gyve
nanti buty išnaikinta nuo žemės pavir
šiaus, tai tas tik tuolaik sulaikyty visuo
menišką piktą ir veneriškas ligas.” Tai 
yra, butu užvesta nauja prostitučiy armi
ja iš prastai apmokamy darbininkiy, ir jos 
tuojaus buty užkrėstos lytiškoms ligomis.

Vyriški prostitucijos palaikytojai yra 
pirmučiausiai nevedę darbininkai. Jie Ve
mia prostituciją todėl, kad ne uždirba ant 
užlaikymo šeimynos. 0 gyvenimo išlai
dos kasmet vis auga, o alga nekįla. To
kiu budu ir prostitucija nesimažina, bet 
dauginasi. Toliaus prostitucija palaiko 
studentai, įvairys profesijonališki jauni 
žmonės, pardavėjai ir geriau pasilaikanti 
arba turtingi jaunikiai, prigulinti prie teip 
vadinamos geresnės klesos. Tie visi jau
ni žmonės nėra išmokvti iš mažens užsilai-

Pranešu
i visiems lietuviams, jog esu geras kalvis < 
ir šliesorius, galiu dirbti pas farmerį ar-

Į ba kontraktorių pats vienas visokius 
darbus kaip iš medžio taip ir iš geležies. 
Esmių nevedęs ir negeriu jokių svaigi
nančių gėrimų. Turiu gerus paliudiji
mus. Kalbu lenkiškai, rusiškai, lietu
viškai, angliškai—mažai. Reikale kreip
kitės šiuo adresu: (į£)

Antanas Kazlauckas
Rox 316. Great Neck, L. I., N. Y.

Paj ieškojimai
Pajieškau Pranciškaus Labanaucko, 

! Kauno gub.. Telšių pav., Gadenavo vol., 
; šeštas menuo kaip Amerikoj. Turiu 
[ svarbų reikalą. todėl jis pats arba kas 
apie jį žino teiksitės pranešt i šiuo adresu 

Pranciškus Pluskis (<&)
1701 N. lOth St., "''St. Louis, Mo.

Pajieškau Jono Jonio, paeina iš Vil- 
| niaus gub., Trakų pav., Aleksandrov- 
skos vol., Daugų miestelio. Jis apvo
gęs žmogų pabėgo iš So. Bostono 20 bir
želio, palikdamas visą šeimyną dideliam 
varge. Minėtas Jonis nedidelio ūgio, 
geltonų plaukų, rauplėtas, be ūsų ir kup
rotas. Kur jis dabar gyvena, neturi tre
jokių žinių. Todėl meldžiam visų ger
biamųjų lietuvių, jeigu patvatysite kur 
nors tokį vyrą, malonėkite duoti žinę 
šiuo adresu:

Marjona Jonienė (^f)
42 Silver St. So. Boston, Mass.

Pajieškau draugo Jono Gliamžos, pa
eina iš Kauno guD., Panevėžio pav..Ku- 

Į piškio parapijos: 5 metai kaip Amerikoj. 
Nežinau, kur dabar jis randasi. Jis pats 
ar kas kitas malonėkit pranešti ant šio 
adreso:

Mikas Tomkevičia,
2004 Lisbon avė., Mihvaukee, Wisc.

Pajieškau savo brolio Antano Šarkos, 
paeina iš Kauno gub.. Baseinų pavieto. 
Švėkšnos miestelio. Turiu svarbų reika
lą. J.s pats, jeigu yra gyvas, ar kas ki
tas, apie jį žinantis, malouės duoti žinią 
ant šio adreso:

P. Šarka,
16-tli and Sangamon avenue.

R. R. 8, Spria^field, III.

Pajieškau Karaliaus Janulevičiaus, ! 
Kauno gub., Vilkmergės pav., Kurklių 
parapijos. Atvažiavo į Ameriką gruodžio ' 
14 d. 1909 m. ir buvo sulaikytas Castle 
Garden. Aš jierdaviau jam 25dol. ir nuo 
to sykio nieko apie jį nežinau, kur jis 
dingo. Kas apie jį žino.meldžiu man pra-, 
nešti, o busiu labai dėkingas.

Adomas Ginbutis,
454 Grand st., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau savo draugo Povilo Amšie- 
jaus, Vilniaus gub., Trakų pav.. Merki
nės volosties, Joručionių kaimo. Meldžiu 
atsišaukti šiuo adresu:

D. Kibirkštis.
2216 Tustin st., Pgh., Pa.

Pajieškau savo draugo Andriaus Ani- 
kevičiaus. paeina iš Kauno gub.,Ukmer
gės pav.. Raguvos parapijos. Užunavė- 
žių kaimo, antri metai kaip iš Pittsbur- 
go išvažiavo. Turiu labai svarbų reikalą, 
todėl meldžiu atsišaukti ant šio adreso:

Antanas J. Savickas,
2413 Fifth avė., Pittsburg. Pa.

Pajieškau draugo Benedikto Pata
šiaus, paeina iš Kauno gub.. Saulių pav. 
Jurgoniškių kaimo. Girdėjau, gyvena 
Springvalley, III. Meldžiu atsišaukti 
ant šito adreso:

Calemendelis,
413 E. S th st., Keiranee. III.

Pajieškau dviejų pusbrolių Kazimie
ro Balčiūno ir Ifomininko Jozevičiaus, 
abudu Kauno gub., Ukmergės pav., Ku
piškio valsčiaus. Kazimieras Balčiūnas 
Givakarių sodž., o I). Jozevičius Pake 
tūrių sodž. K.Balčiūnas gyveno Frank- 
ford, N. J., o I) Jozevičius Pittsburg. 
Pa. Turiu svarbų reikalą. Jie patįs ar 
kas kitas malonėkite pranešti ant šio 
adreso:

J. Balčiūnas,
P.O. Box 24. Lewistone, Me.

k ė smilkinin. Sužeisty bu- (_lrau£ai atsimetė nuo soci- 
vo apie 12; iš policijos bene jaldemokraty , ir nori susi- 
du sužeisti plytoms. Darbi- ’ . -
ninkai buvo atmušę policiją, Įa^svos draugijos ir nepripa- 
bet Dievas šventas atnešė i žista jokio centro jie, są- 
kunigą į tą tarpą, tai žmo- 
nės apsiramino.

Dabar nors mažas skait-j
liūs dirba streiklaužių, bet 
policijos gana tanki linija 
nustatyta, sergsti dirbtuvę; 
raitų policijanty ir-gi nesto- 
kuoja, kurie laksto gatvė
mis. Apart policijos da yra 
prisamdyta valkaty, kurie 
stovi sargų vietoje prie du- 
riy, prie prikrovimo vežimy, j 
ir vežant cukry vienas tokiu 
valkatų, apginkluotas lazda 
ir revolveriu, užsiroglina ant 
vežimo. Štraikieriai nuo 
stogy pradėję mušt plytomis 
kaip valkatas taip ir polici
ją, bet tokiy valkatų prista- į 
tė ir ant stogy; tuomet strei- 
kieriai pradėjo svaidyt per 
langus plytomis; tada už
draudė laikyt langus atda
rus, bet šilumai esant niekas i 
langų neuždaro.

Lenkai socijalistai surengė 
protesto mitingą dėl užpro- j 
testavimo1 prieš užmušimą 
vieno jy draugo—darbinin
ko. Susirinkime tarpe kitų 
kalbų lietuviškai kalbėjo p. 
J. V. Lutkauckas, kuris nu
rodė, kad kaip ant obelies ne
rasi vienodo obuolio, taip ne
rasi žmogaus su vienoda nuo
mone, suprask, kad neyra 
priešingu nušovimui to dar
bininko. Sakau, kalbėjo tik
rai centrališkai-pirmininkiš- 
kai...

Taip-gi reikia primint dar 
vieną liūdną tarpe darbinin
kų atsitikimą. Streikieriai 
užklupo vieną streiklaužį; 
tas neturėdamas kur dėtis, 
šmaukšt į lietuvišką p. J. H. 
Petraičio, 102 Grand st., res- 
tauracįją; savininkas ėmė 
ir paslėpė jį sklepan.o atsivi
jusiam straikieriui p. Pet
raitis metė spiaudyklą tie
siai kakton, 
riai pradėjo boikotuoti tą 
restauraciją, patys neeidami 
ir kitų neleisdami valgyt. 
Tikrai biaurus darbas atlik
tas tokio žmogaus.

P.
Glasgow, Škotija.

Nuo 1905 m. čia gyvuoja 
5-ji Lietuvių Socijalistų kuo
ja. Nariy būdavo 13-12, 
jet dabar nekurie jau išva
žinėjo ir pasiliko, rodos, vie
nuolika. Na, ir galy gale 
atsirado atskala dėlei to, kad 
centro sekretorius sumanė 
apskaitliuoti kuopy turtą ir. 
<am tas turtas turi priklau
syt. Žinoma, padavė kuo-

tverti naują kuopą, vardu

jungos, nė socijaldemokra- 
i tiškos disciplinos. Dabar 
tarp ty 2 atskalų eina didelė 

:kova.
Jonas Volas.

Žodis pasiteisinimui.

Už tai streikie-

“Keleivio” No. 32 tilpo ko
respondencija iš Baltimorės, 
kur, apart aprašymo Žalgi
rio apvaikščiojimo, ant pa
baigos pranešta: “Kada p. 
Šliupas likosi užkviestas už 
kalbėtoją, tai iš Baltimorės 
pradėjo rašinėt jam laiškus, 
kad nevažiuotų, nes gausiąs 
mušti, negerų kiaušinių ir 
t. t.”

Taip, yra papeiktina, kas 
tuom darbu užsiima, nes jis 
yra tuščias ir, galima sakyt, 
žemiau kritikos.

Toliau p. Bulota rašo: 
“Vieną laišką p. Šliupas man 
perdavė, iš kurio męs paži- 
nom, kad tai rašyta taip va
dinamo katalikiško inteligen
to ir net knygyno organiza
toriaus.” Šitie tai žodžiai 
“knygyno organizatoriaus” 
lytisi mano ypatos, vistiek 
kaip kad buty mano pavardė 
parašyta, nes visi Baltimorė- 
je žino, kas tuomi yra. Nors 
aš šitą užsipuolimą laikau 
mažos vertės ir gana gerai 
žinau, kad visuomenei jisne- 
apęinantis, bet turiu tiesą ir 
atsiliepti. Taigi viešai pra
nešu, kad jokio laiško p. 
Šliupui nerašiau ir panašios 
ryšies dalykais visai neužsi
imu. Gal kas ir mėgino nu- 
duot mano ranką, o tie, ku
rie matė tą laišką—apsivylė; 
apie tai nė kiek neabejoju. 
Bet visgi netikiu, kad tas, 
kuris rašė, galėjo taip nu- 
duot mano ranką, kad nebūt 
galima pažint.

Todėl p. Bulota ir kiti laiš
ką matę lai atsilanko dėl 
persitikrinimo pas mane į 
raštinę (nes tuščią polemiką 
per laikraščius vesti netin
ka), o tada vietoje “paži- 

I nom” patįs pamatys, kad ne
pažino ir per tai užsipuolė 
ant ypatos nieko apie tai ne
žinančios.

Ant galo p. B. rašo: “Ar 
ne gėda tau, brolau, užsiim
ti panašiais dalykais.” Šiuos 
tilpusius žodžius grąžinu jy 
autoriui. Iš tikro, ar ne gė
da tau, brolau,p. Bulota, be- 
reikalo užsipuldinėti?

J. Wasilanckas. į

i

Pajieškau į aptieką vietos.
Aš esmių tarnavęs 3 metus aptiekoj 

Lietuvoje. Turiu paliudyjimus, todėl 
malonėliau tokį pat užsiėmimą gaut A- 
merikoj. Kalbu 5 įvairas kalbas. Jei
gu rastųsi kur tokia vieta, teikitės atsi
šaukti šiuo adresu:

Petras Kazlauckas,
P.O. Box 549, Stoughton, Mass.

I
Telephone 762 So. Itoston.

Dr.F. Matulaitis
i

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

October (Lapkričio) 13 ir 27. 
September (Rugsėjo) 15 ir 24,

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

Kadangi ant tų laivų daug žmonių va
žiuoja, tai užsisakikit vietas prisiųsaami 
pinigus iš kalno. Męs rezervosim vietas, 
pasitiksime ant stoties Bostone arba New 
Yorke, nuvesime pas konsulį. išimsime 
pasportus ir galėsite sau ramiai traukt į 
Tėvynę. Atminkit, tai nėra kokie skebi- 
nėj laivai, kuržmonėssu gyvuliais sykiu 
važiuoja, bet geri, greiti laivai.

„Keleivio“ Agentūra
28 W- Broadnay Boston, Mass

DR. J. ALFRED
Montello, Mass.

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

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

BRUNDZA & CO..
106 Hillimsburg, Brooklyn, N. f.

NAUJĄ SPAUSTUVĘ
įrengėme taip puikiai ir su nau
jausiais pagerinimais, kad joje 
atliekame dailiai, greitai ir už 
prieinamą kainą įvairių-įvai- 
riausius spaudos darbus, kaip 
va: draugijų konstitucijas, ti- 
kietus. programus teatrams ir 
baliams, visokius apgarsinimus, 
knygas ir t. t. Spalvuotas dar 
bas yra musų specijališkumu. 
Norintieji turėti rūpestingai at
likta spaudos darbą, kaip iš dai
lės, taip ir iš kalbos pusės, 
kreipkitės vpatiškai ar laišku 
šiuo antrašu:

J. ILGAUDAS & P. GARMUS 
1613 S. Halsted st., Chicago, III.

u
PAMEGINK

TURKEY RED”
CIGARETUS.

Tūkstančiai mus žmonių 
ruko šio puikaus išdar
bio. Suteikia labai ge
rą rūkymą už visai 

žemą prekę.
Daugelis tūkstančių šio laikraščio skai

tytojų labai giria “TURKEY RED” pa
pirosus. kaipo geriausi rūkymą, polam, 
kaip redaktorius patarė skaitytojams pa
mėgint nors keletą.

Rūkytojai atranda, kad "TURKEY 
RED” papirosai, kurie yra padaryti iš 
geriausių turkiško tabako lapų,turi pui
kų kvapą ir yra daug gardesnį rūkyt, 
negu daugelis kitokių, kurie dusyk 
brangiau parsideda už šituos.

Tiems, kurie mir nežino “TUURKEY 
REI)’'gardumo, męs vėl atkartotinai

kvmo, nepažįsta lytiškos hvgienos ir savo Pom apsvarstyt tą užmany- 
palaidumu prasižengia priešai save ir drau- kuopos nubalsuos,
giją. Mokykloj jie išmoksta visokias filio- Buvo posėdis gegužes 22 
zofijas nuo greky iki šiy dieny, bet neda- d.» 1910 m. Nutarta už- 
žino prasčiausiy dalykų apie save,brenda į vesti knygą ir surašyti kuo- 
purvus ir degeneraciją. Didžiuma stu- Pos turtą, o sulig jo pri- 
denty šioje šalyje susideda iš turtingų tė- klausimo buvo išnešta 2 re- 
vy vaiky, kurie gyvena be jokio rūpesčio, zoliucijos. 1 rezol.: kuopa 
nieko neveikia, latrauja ir paleistuvauja, daryti, ką ji nori su sa- 
vietoj ką turėtų duoti gerą pavyzdį vi- v0 turtais, pakol yra socija- 
siems. listais, bet kuopai išnykus,

Apskritai gi imant šiądieninė prostitu- ar^a permainius savo pa- 
cija yra išaugusi iš kapitalizmo. Teip kaip kraipą, turtai priklauso visai 
skurdžiai, vyriški valkatos, yra išmetos iš sąjungai. 2 rezol.: visas 
kapitalo mašinos, teip prostitutės yra mo
teriškos išmetos. Skirtumas tik tame, kad 
vyras netur ant pardavimo grožybės, o 
moters turi. Draugijoj, kur vienas žmo
gus į keletą dieny gali paimti milijonus 
dolerių pelno, supirkęs kviečius ir pakėlęs 
ant jy kainą, kasnorint turi nukentėti. 
Tas jo pelnas išreiškia tukstančiy žmoniy 
duoną, kurios jie neteko, kada jis pelnė. 
Išnaikinimas prostitucijos visai nėra gali
mas prie šiądieniniy aplinkybių. Jos iš
nykimui pirmučiausia reikalinga išliuosa- 
vimas darbininkiy motery ir merginy iš 
medegiško ir dvasiško skurdo, teipgi pa
kėlimas darbininko algos iki tokiam laips
niui, kad jis galėty užlaikyti šeimyną. 
Tas viskas galima tik tuomet, kada visuo
menė paims į savo rankas pramonijos įna
gius. Tik prie tokiy aplinkybių galima 
tikėtis, jog kiekvienas galės gauti savo 
uždirbtą aalį. Tik tuomet galima bus 
svajoti apie Jogią sveiką draugiją.

2 rezol.: visas 
kuopos turtas priklauso kuo
pai, nežiūrint kokių pakrai
pų ji yra. Už pirmą rezoliu
ciją balsavo 9 balsai, o už 
antrą—3.

Liepos 31 d. atsibuvo vėla 
posėdis iš aštuoniy senųjų 
nariy ir prisirašė 3 nauji. 
Taigi pasidarė jame vienuo
lika nariy ir vėl buvo pakel
tas klausimas kaslink kuo
pos turto. Iškilo didelis 
triukšmas. Vieni sakė, kad 
kuopy turtas tur priklausyti 
visai sąjungai, o kiti kad 
kuopom. Patarta balsuot. 
Pasirodė, kad tik senieji 4 
draugai balsavo už pripaži
nimą kuopy turto centrui, o 
7 balsavo, kad kuopoms arba 
kuopai. Iš to kilo didelis

num.
apie

Patėmijimas.
Ką 28-me “Kel.” 

Springfieldietis rašė 
kun. Ciuberkį ir pašventini
mą p. Marcinkaus saliuno, 
tai tikra teisybė.

Dalyvavęs varduvėse (su
prask tame pašventinime) 
32-me “Kel.” num. tam už
ginčija. Jis sako, jog Spring
fieldietis kunigą šmeižia. 
Bet aš sakau, kad tau, bro
liuk, teisybė nepatiko.

Teisybę Mylintis.

Klaidos atitaisymas.
Pereeitam “Kel.” numerije pasiliko 

korektoriaus nepalem.vta didele klaida 
Straipanije "Gražiai. bet neteisingai 
skamba” pasakyta, kad konferencija at
sibuvo 32 d. liepos, o turėjo būt -- 31 d. 
liepos.

Draugysčių Reikalai
Dr-ste Lietuviška Tautiška 
Tėvynės Mylėtųjų No. I.

Town of Lake, Chicago, III.
ADMINISTRACIJA:

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

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

Prot. rašt. K. A. Cziapas, 
4436 S. IL-rmitage avė , 

Turtų sekr. Leonginas Jaugilis.
4606 S. Paulina si.

Kasierius F Jaugilis.
4606 S. Paulina st.

*

a

495 Broadway, So. Boston.
Valandos:

Nuo 12-2 dieni} ir nuo 7-9 vakare. 
Nedelioms iki 3 vai. po pieta

3

J
1 ;

. patariant pamėgint. Rūkyk juos sykį. 
I o norėsi visada. Niekad dar nebuvo iš- 
i statyti taip geri papirosai už. tokią mažą 
' prekę, kad net biedniausi žmones gal ru. 
[ kyt.

Deltto n.-atidėliokit. Nusipirkit pake
lį “TURKEY REI>” papirosų šiandien. 
' Džiaugkis gyvenimu pakol gali! ‘'TUR
KLY RED" papirosai padės tau pažint 

i gyvenimą, nes jie prekiuoja taip pigiai. 
| ir padės tau sučėdyt pinigus.

SIUTĄ
pasiuvame už
$ 15.00.

Gražios, tvirtos suknios 
ir naujausios mados

KELINES
pasiuvame’už $3.00 
Jeigu užsisakysit da

bar rudeninį plošciy, 
iad $25.00 vertės, pa
siuvame už 15.00.

Tikras jūsų brolis 
lietuvys

aaaj Broadvvay 
SO. BOSTON.



Vietines Žinios
Šiomis dienomis Bostone 

vieši d-ras J. Šliupas iš Serali- 
tono. Vakarais d-ras Šliupas 
laiko prakalbas, kurių yra 
surengta aplinkiuiuose mies
teliuose apie penkiolika.

Rugpiučio 28 d. d ras Šliu
pas kalbėjo Gardner’e, 29 
d—Hudson’e, 30 d.—Cani- 
bridge’iuje, 31 d. — Briglito- 
ne, rugsėjo 1 d. išvažiuos į 
Lewistou, Me., o antrytojaus 
pargrįžęs iš tenai vėl kalbės
apie Bostoną, būtent rugsėjo: 
3 d. Worcester’ije, 4 d.—Law- 
rence, 6 d.—Bostone, 7 d.— i 
Lynn’e, 8 d.— Bristol’e,Conn. 
10 d.—^Atholije, 11d. — Ha 
verhill’ije.

knygos nariams bus duoda
mos dovanai.

Iki šiol lekcijas skaityt pri
sižadėjo: A. Žymoutas. Vidi- 
kas, d ras F. Matulaitis, Bro- 
nušas, St. Michelsouas, dr-ras 
Stankus jr keletas kitų. Apie 
tolimesni veikimą praueš val
dyba.

Reikalingas žmogus
kuris padėtų dideliai firmai parinkti lie
tuviškų vardų. pasidarbuojant po p>rą 
valandų kas vakaras. Užmokestis gera

Adresas:

M. W. Cohen
j 27 Schoul St., Ruoni 58 Boston, Miss.

Nedėlioj, rugsėjo 28 d., bu
vo 60-tos kuopos L.S.S.A. su
sirinkimas. Užbaigus susi
rinkimą tapo suorganizuotas 
Žmonių Universitetas. Prie 
palaikymo to reikalo tuojaus 
prisirašė 27 ypatos, įnešė rei
kalingą mokestį ir išrinko 
valdybą. Į valdybą įėjo šios 
ypatos: J. Neviackas, pirmi
ninkas; Undžius, raštininkas: 
Matuliaviėia,iždini ūkas. Lek
torių užsirašė 8. Kiekvienas 
narys, norintis prisidėti prie 
palaikymo Žmonių Universi
teto, turės mokėt kas mėne
sį po 10c.

Prie Žmoniii Universiteto 
draugijos priimami vyrai ir Į 
moteris. Yra tai įstaiga be 
jokios partijinės spalvos: čia 
gali dalyvauti žmonės visokių 
nuomonių ir pažiūrų — čia 
vien tik mokslo dalykai bus 
išguldomi ir kitokie nekliu
domi. Užduočia minėto * iŽmonių Universiteto yra: 
platinti apšvietą tarpe lietu 
vių liaudies. Rudens ir žie
mos metu bus skaitoma iš 
įvairių mokslo šakų lekcijos, 
referatai ir 11. Iš perskai-į 
tyt-ų referatų geresniejie bus 
atspausti į knygą ir tokios

Severos Gyvasties Balzamas

J. P. TUINILA CO
Vienatinė lietu
viška dziegore- 
lių ii* aukJtiių 
(laikui krautuve.
Užlaikome visokius laik
rodžius. l:ukrod«-lius.

branzletus. šliubiuius ir deiiuonliii ius 
žiedus ir visokius iš aukso ir sidabro 
išdarbius Lietuviai paremkite lietuvį 

Laikrodžius savo koslumeriain patai
som dj kai.
21-25 Bronį tield street.

BOSTON. MASS.

Jonas Kazlauckas

Gera proga dėl visų.
Parsiduoda trįs Saliunai. Biznis eina 

gerai. 1-mas apgyvento] vietoj lietu-; 
viais, lenkais, rusais ir kitų tautų $3,500. I 
2-ras $2.900. 3-čias $1.700.

Parduodu namus, farmas, lotus, pie
šiu (malevoju). padidinu paveikslus (fo
tografijas) visokio didumo ir visokiomis 
spalvomis. Dirbu rėmus visokio didu
mo. Užlaikau krautuvę siutų, marški
nių. apikaklių ir lt. Paveikslų (abrozų) 
visokio didumo gražiausių pasaulyj. Už
laikau moksliškų knygų ir maldaknygių. 
I n v i i 11 < 1 «i i Lr ne i eri •r i •

Parduoda Š1FKORTES už pigiausią 
‘ prekę ir ant GERIAUSIŲ ir GREIČIAU 
ŠIŲ LAIVŲ. Duoda rodą, kaip galima 
sugrįžti į tėvynę lengvu budu. Padaro 
doviernastis ir visokias popieras, paliu- 
dnitas per konsulį. Su viršminėtais rei
kalais kreipkitės šiuo adresu:

JONAS KAZLAUCKAS.
73 U'est sL, A'ew York. N. Y. (*.|

taisau inoKsii^KU su v gu ir uiaioasiiv gių. 
. Užrašau visokius laikraščius (gazietas): 
I “Keleivį”, “Kovą”, “Lietuvą”. “Vie- 
’ nybę Lietuvninkų“ ir kitus. ‘ Iš Lietu- 
; vos: “Lietuvos L kininką" ir “Lietuvos
Žinias”. Kas užsirašys laiaraštį, tas 

j gaus moksliškų knygų dovanų vertes 50c. 
'Norėdami plačiau dasižiuon kreipkitės į 
• šitfo adresu:

J.J.VAITKEVIČIUS,
I 227 Chapel stl, New Haven, Conu. j 
I . . .. . --------------- —~ |

Rūkyk KLEINO papirosus!,
Geriausi • e. Cigarai aut svieto.

Pamėgink ..PRESIDEN’T” gilzes ge-i 
i riausios. ką gali gauti. Iš Geriausio RL*-; 
, SIŠKO 1 abako.

228 Broadwa,, SO.BOSTON, MASS.
J i TEISINGIAUSIA APTIEKA-
Kurioj galit gauti geriausiu gy
duolių nuo visokiu ligų, teipgi ir 
teisingiausius patarimus. Nes čio
nai

s čio- 
dirba lietuviškas klarka

WiHiam C. Brūzga.
John J. Lovvery

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

Tklkphone. 21027 So.Boston. Mas

Specįjalistas ir Profesorius medicinos

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

Visokias ligas gy 
aau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
(repais į viršų tik 
neikit į aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesir 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 ik.' 
S vakare. Telephone 1967—3 Ric»imon<

NAUJAS IŠRADIMAS
Visi žmones užsitiki mums ir mus 

su gyduolėms, kuriems duodame tei
singiausią rodą i»er laišką dykai.

Kaip išgydyti Pleiskanas Slinki m- 
plaukų ir Plikimą. Pučkus. Diderv* 
nes. Niežus ir lytiškąjį brudą. Męs 
turime apie pusę milijono laiškų su 
padėkavonėmis nuo žmonų visokių 
tautysčių. Rašyk pas:

Dr. J. M BRUNDZA CO.,
Broadvvay & S. 8 st., Broeklyn.N Y.

Puikiausias Lietuviškas
SALIUNAS ir RESTORACIJA

karią pas mus atsilankys 
To niekad nestgraudys: 

Alus, vynai mus gardžiausi. 
Cigarai iš Turkijos, geriausi

Lozowski & Yudeiko ir Co
3o4 Broadway ir 259 D. Si..

South Boston. Mass.

JOHN E.NOLAN
naujausios mados

Graborius ir Baisa m uoto jas 
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 

kuogeriausiai už nebrangią prekę. 

386 Broadvvay, So BOSTON. 
Gyvenimo vieta 045 Broadvvay.
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“SEVEROS ŠV. GOTHARDO ALIEJUS yra geriausiu linciiientii” 
rašo p. C’has. Coniff, viešbutiniiikas iš Ashley, Pa. “Turėjau d dėl į skau 
sina kojose, bet ištrynus tuo aliejum i keturias dienas skausmas perėjo.

Nuo neuralgijos ir scija- 
T tikos, sustingimo spran- 

(lo ir skausmo strėnose
* *
* *
* &

VISUOMET VARTOK

SEVEROS

TEISINI-.IaI SlA III GERIAUSIA

Aptieka
Sutaisome Iteceplus ku (tulžiausia 
atyda. nt-ziuriui ar iš Lietuvos at
vežti :tr A iii.-rikoiiiški. Gyduolių 
galite gan*i. I.oku.s tik pasaulej 
vartoja, teipgi \ isaalos randasi Lie
tu, is aptiekorius K. SIDLAI'SKAS.

Savininkas
Edvardas Daly

2 W- Broadvvay kampas Dor 
chester avė. So- Boston, MaSS. 
Galit reikalau.i ir per laiškus, o 
męs per expresą gyduoles prisiusiu!

KELEIVIS.

GERIAUSIA AKUSERKA

i

puikiau- 
Atlie-

Mano dirbtuve ilgia
šiai, naujausios mados įrankiai, 
ku dalbą artistiškai. Padarau fotogra
fijas kuopuikiausiai, uialevoju natura- 
liškom parvom, iš mažų padidinėju ir lt 
Esant reikalui einu į namus fotografuo
ti.

F. STROPIENE
Pabaigusį kursą YVomaus Medical 

College Baltiniore M<1.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie
palago, teipgi suteikia visokias ro
dąs moterų ligose parūpina gyduoles.

Ofisas randasi:

30 W. B r o a d w a y.
SO BOSTON Mass.

iDENTISTA
(Danių Daktarai-.)

Dr. S. ANDRŽEJEWSKI
lš’raukia jia-igatliiitisius dantis be jokio 
skausmo ir pigiai. Užtaiso pag<-«lusius ir 

įdeda naujus. Darbus gvarantuotas.
Valandos: Nuo 9 ryto iki S vai. vakare 
23S ilarrisoii avė., Boston.

I

M. Galjvan & Co.
Užlaiko geriausio

Eliaus Vyno, Likierių 
Cigarų.

Pardavimas šeimynom mūsų 
SPKCIA LIŠ KUM AS.

366 Second So. Boston, Mass

Vardas ir pravarde

Pačta

G E K I A U SI A S

50,000 KNYGŲ
DYKAI DĖL VYRU Vertes Ira $10.00 Kožnam Vyra Ligonio

Jeigu sergate kokio vyrišku ligoie, rašikiete ing mus ogausite didelos vertes 
knygele. Ta knygele pasakis aiškei keip kožnas vyras, sergantis nuo kraujo 
užnuodyjitna, 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 knygelė 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 knykelč ira krautuve žinių, apie kurios kožnas vyras neat
būtinai turi žinoti. Pamikitie, jog ta knygele yra gaunama vysai dykai; mas 
užtuokam ir pačtau. Jškirpkite žemia paduota kuponą, ir prisiuskitie mum. omas 
kuo greičiaus prieinama jums vysai dykai ta brange knygele.

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

Garbingas Daktarai: Meldžiu prisiųsti man vysai dykai, jnsu abgarsinta knygele.

DIDYSIS GYDYTOJAS

Ferdinand Hartmann

Pasilieku gero velijančiu

George Stanaitis
453 Broadway So. Boston, Mass

ir t

RISISKA PIRTIS
Vyrams ir moterims.

Labai gerai įtaisyta. Kiekvienam at
skiras kambarys. Tiktai 25c.

11 Savoy st. ir 1286 Washington st. 
BOSTON,

vcollins 
|JJĮIEW YORK 
plEDICAL 
: INSTITUTE4

1-:. C. COLLINS 
uždėto jas

NE TUŠTI.KALBA, BET FAKTAI 
<1 uodo gerų daktarų gabumą ir atsakomybę. 
I\e gana būti gydytoju ir apsigarsyti laikra
ščiuose. Musu vargdieniai Lietuviai, serganti 
žuiiuįs reikalauja kuodaugiauseisuprantančių, 
siį.'iniškų ir teisingų gydytojų, nes Jie ne gali 
iš iuoti savo sunkaus uždarbio už nieką. Tau- 
t i. ėiai! Ne tikėkit save garbinantiems saldiems 
žodžiams tokių ne žinomų daktarų kuriuos 
Jus pažystai vien tik iš paveikslų atspaustų 
laikraščiuose.

Collins Neiv York Medikališko Instituto gy
dytojai. yra žinomi visiems. Collins New York 
Medikališkas Institutas užlaiko tiktai geriau
sius, tvirčiausius savo ąmate ir gabiausius gy
dytojus tyrinėjimui vaistų. Jagu kankina ko
kia norints liga, ar tai pradžioje, ar jau užsi- 
seuėjusi, ne lauk, kolei taps neišgydoma, b. t 
ješkok pagelbos tuojaus. Jagu ne žinot tikrai 
kas Jus kankina, pasiteirauk pas mųsų gydy
tojos, o Jie suteiks Jums geriausį patarimą 
suvis dovanai. Rašyk tuojaus pas
Dr. S. E. Hvndman, edikališką Direktorių, ‘

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

Ofiso valandos : šiokiomis dienomis nuo 10 vai. ryte, iki 5 vai. j» pietų. 
Nedeldieniais ir šventądieniais nuo 10 vai. ryte, iki 1 vai. po pietų. Utar 

ninkais ir petnyėiomis nuo 7 iki 8 vai. vakare.

1

PRANESZA NESVEIKIEMS VY
RAMS IR MOTERIMS SAKYDAMS: 
nereikia ilgiau sirgti ir Targytis ligoms, 
nes aš Jus išgydysiu; todėl, kad aš per 20 
metų tyrinėjas medicinos mokslų ir gyduo* 
les, už tai žinau, kurios geriausia gydo 
sergančio žmogaus tuną, per tai su geriau
sia pasekmę Xew Torte išgydžiau daugiau 
Žmonių, negu koks kitas daktaras teip- 
pat plačioje pasaulėje. Aš išgydžiau tokias 
ligas, kurių j:;u nieks neįstengė pagelbėti 
ir kiti daktarai buvo pripažinę už neišgy
domas;— per ką turiu daugybes padėkavo- 
nių ir už moksliškus darbus už tai, kad 
aš pramaniau jog:

y .

KRAUJAS, yra TA! PAMATAS SVEIKATOS IR GYVASTIES.
G vh'kurios nepataiso kraujo yra negeros ir negali 
išgy.l vti ligas, nes blogas kraujas, pradžia visokių ligų

I žtikrinti, I \>i t raito visos gyduolės yra pritaikytos prie kiek
vienos 
ką kili d..k a:
l’nsa r r ? : :

ue humbiika .
DlCINOo ir m? ■

:tž tai ir daugiausia sergančių išgydžiau ir tuos, 
,i neįstengė.
nes'i institutas, nesidengiu numirusio kito daktaro vardu, 
i: gėris šundaktaris, — bet TIKRAS DAKTARAS ME- 
v'i, kurį apsiimu tai ir išgydau.
ė KAITYK ŠTAI KĄ IŠGYDYTI RAŠO:

2ą.

r
&

N

l'egul bus pagarbintas Jėzus Kristus

s*
Daktaras Ilartmanas, esu neišpasakytai dėkingas, 

už išgydymą mane nuo ligos abelno nupuolimo ant sveikatos- 
nusilpnėjimo, ka gavau tą liga per saužagiavima.

M. ANDRUŠENKAS.
Clairmont, C&l.

? ew York, 5 Geg , 1910.
A? žemiu p e.rdinjrai dėk&voju Dr. Ferd. Hartmannf, už

i>: y'ynią&no 1 gos, kuri kankino marą per 3 metus, skaudėjimas 
\.d ridose, pagedusių nervų Ir kraujo; kts labai mane privargino. 
> crs kiti neįstengė isgvd t’, bet, kad Dr- Hartman&s pataikė, grei
tai ir psmatiškai išgydyti, tad pripažystų, kad esi geras daktaras 
New Yorke.

Pilnas guodonės FR. LEVAČEKS,

544 VV. 50 St., New York, N. Y.

"N

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 toli gyvenate, parašyk apie liga 
lietuviškai, aš duosiu rodą ir

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

Galvos skausmą, širdies ir plaučių ligas, snnkaus kvėps rimo, slogų irnusilp- 
nėjusius vyrus, dyspepsijos, nervų ligos, taipgi nuo jaunystės klaidų, įgau 
tų nesveikumų, sėklos nubėgimo. blogų sapnų, visokių užsikrečiamų slaptų- 
lig . Teip-pat MOTERŲ: skausmingų mėnesiniu, balt"jų tekėjimo, gum
ini ligų: neatbokif kad kiti daktarai Jums nepagelbėjo, aš kad apsiimu, tai 
ir išgydysiu šviežias ir užsisenėjusias 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 vUrdo taip:
Dr. Ferdinand Hartmann,

218 East 14-th St. New York, N. Y.
Ofiso vai. nuo 11 iš ryto iki, 5 vai. po piet. Nedalioms nuo 10 iki 1 po piet.K

No skausmu irsitlaužy-
Inu, išsisukimų irj^l^ 

sumušimų J

SZV. GOTHARDO ALIEJŲ
Vienatinis, tikras ir jau nuo seniai išbandytas Ii- 

ninientas. Pabandyk jo! Tikrai busi užganėdintas iš 
greito palengvinimo, koki jis tau atneš. Laikyk jį vi
suomet po ranka. Kaina 50C.

Nuo sutinimo, užsiasietrinimo, paralyžiaus, 
reumato, sąnariu ir raumenų sustingi

mo ir skausmų pečiuose ir krūtinėj.

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

kostumeriams, kad aš perkėliau savo krautuvę iš Brooklyii 
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, TRUBU, KONCERTINŲ ir daugybe visokiu muzikališkų instru
mentu. Geru BRITUI. visokio skyriaus DRUUVO.'IMUĮ LAŠINUKUI, ALBUMU FOTOGRAFIJOMS, GU
MINIU UTARU. ISTORIŠKU ir MALDA-K*-'YG!U, visokiu gražiu POPIERIŲ gromatoms rašyti su 
puikiausiais apskaitymais ir dainomis su (frakuotais aplinkui konvertais TUZINĄ už 
25c., 5 tuz. * $1.00. Perkupčiams ♦.000 už $v.(X). LIETUVIŠKA EiBUJA arba ŠVENTAS RAŠTAS 
seno ir naujo testamentu lietuviškom is literomis p;sL 1127, drūčiai apdaryta, su 

prisiuntimn $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; M. L WILIEWICH, 115 W. MaRm Str.-Prcv-!^ 5% SCRANTON DA.

MONTELLO
Pas mus randasi viršutinių ir apatinių 

vyriškų ir moteriškų drapanų krautuvė 
ir rubsiuvių dirbtuvė, todėl siutus gali
ma užsisteliuoti pagal savo skonio. Pa
siuvant greitai ir gerai. Senus išvalom, 
išprosinam ir padarom kaip naujus

Rusiška-Lenkiška - Lietuviška

Bronszteino
H. STANKUS

681 N. Main ir kampas Ames sts.
MONTELLO, MASS

349 Harrison avė
Boston, Mass

SEVEROS GYDUOLES parsiduoda aptiekose: kitokios gyduoles nė
ra taųi geros, kaip Severos - nei iš atžvilgio savo stiprumo, nei rysi li
mo. nei pasekmingumo. Temyk, kad tau duotų tikrųjų.

Ankstyva senatve
atena, kada visokie grumulai 

silpsta ir neatlieka savo užduoties.
1IU-

r 

padaro taip, kad laike malimo grumu
lai pradeda semti iš skilvio maistą ir 
tokiu budu suteikia žmogui naują gy
vastį. Kaina 75c.

“Pasitaisau ”
yra tai paprastas žmogaus atsaky- 

kymas, kuris serga paprastomis plau
čių ligomis (išskiriant džiovą), jeigu 
jis vartoja

Severos balzamą plaučiams.
Jis turi už savęs užrašą gerai išgydytu 
ligų bėgyje 30 metų. Yra tai geriau
sias vaistas nuo kosulio 25c. ir 50c.

Teisingas daktaro patarimas dykai

W. F. Severą Co. CE3,mTl[ls

CIGARETTES
yra padaryti iš svariau

sio Turkiško Tabako ir 
turi nepaprastai p u i k y 
kvapą, kuri galima rast 
tik cigaretuose geriausio 
išdarbio.

Turkey |?ed

Pirk skrynutę šiandien. Pamė
gink viena skrynutę, o niekad ne
norėsi kitokių paperosų rūkyt. 
Pats Suvienytų Valstijų Preziden
tas negal rast geresnių už TUR- 
KEY RED paperosus rūkyt..

PARSIDUODA VISUR

S. Anargyros, kompanija valdoma 
Irusio.

Tbe American Tobacco Co.

ECYFTrA^
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