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Tautiškoji Suomiu šventė.
Suomiu tautiškoji švente 

prasidėjo Teriokuose birže
lio 12 (25) d. Dainininku 
chorai, orkestrai, šokiai, lio- 
terija-alegri, kalbos, dekla
macijos, lenktynės laiveliais, 
kanklininkai (Suomiu kank
lės vadinasi “kantele”, pana
šios į musu kankles, vienas 
toksai instrumentas yra L. 
Mokslo Draugijos muzėjuje), 
raudotojos su raudomis, kir
mėlių užžadėtojai, iš visu ša
lies kampu tautiškieji parė
dai, teatriniai perstatymai. 
Žodžiu, visa Suomija, kaip 
ant delno. Paminėtini kai- 
kurie parašai ant dideliu kas
pinu ties scena. “Šita tau
ta myli savo kalbą, savo į- 
statymus ir savo dainas!” 
“Šitas dainas dainavo mano 
tėvas, dedamas kirviui kotą! 
Šitas dainas dainavo mano 
motina verpdama”!

0 štai talmano Svinhuvu- 
do žodžiai: “Nesistebėkite, 
Suomiai, kad čionai dainas 
dainuojame ir negirdėt lai
dotuvių varpu gaudimo. Ne
sistebėkite! Nes męs netiki
me, jog jau yra atėjusi pa
skutinė Suomijai valanda! 
Ne, ta valanda neatėjo!... 
Męs tvirtai laikomės savo į- 
statymu ir kitokie įstatymai, 
tai ne mums!... Męs turime 
ir toliau savo darbui atsiduo
ti. Dirbkime gi dvigubai 
dirbę ir laukuose, ir jaunuo
menės apšvietime! Daina— 
tai didelė pagelba musą dar
be... Sveikinu jus šiai dai
nų šventei atėjus!”

Taip švenčia savo šventes 
suomiai!

nipju ponu užmušimą. Žo
džiu, kaip yra šnipai žanda
rams reikalingi, taip ir pa
vojingi.—Kas kokiu ginklui 
kovoja, nuo tokio ir žūsta, 
kaip sako Raštas Šventasis.

Medžioklė ant žmoniy.
Ryga.—Birželio 21 d.,nak

tį, buvo padaryta įvairiose, 
miesto įtariamose įvažiavi
mo vietose ir Dauguvos pa- 
krantyje daugybė kratų, j 
Kratas padėjo daryti taipgi 
ir policijos šunįs. Suareštuo- j 
ta išviso 253 įtariamos ypa- 
tos.I

Pristavo pagelbininkas—už- | 
puolikas.

Peterburge suareštuotas 
piktadarys, kuris gegužės 31 
d. Petrovsko-Razumovsko 
miške baisiai sužeidė Mask
vos pirklio Kidonovo žmoną;, 
jai buvo nupjauta nosis ir 
lupos. Dabar paaiškėjo, kad 
tą biaurp darbą padaręs bu
vusio pristavo pagelbininkas 
Leontjevas, kurį pavyko su
areštuoti. Užpuolimo tiks-; 

; las buvo pinigu dėlei.
Kruvina tragedija kalėjime.

i
I Lagone iš centralinio kalė-’ 
jimo bandė bėgti kaliniai, j 
Kalėjimo sargyba pastebėju
si tai užmušo 7 ir sužeidė 50 
kaliniu. (“R. N.”)

Kratos ir suėmimai.
Varšuvoje ir apylinkėse 

padaryta daugybė kratų ir 
areštu. Pačioje Varšavoje 
areštuota 40 darbininku, o 
miesteliuos Žirardovsko ir į 

i Grodziske į 10d darbininku.
Bomba,

Odesa. — Gluchoj gatvėje i 
vieno namo skiepe sprogo 
bomba. Nuo trenksmo na-Į 
mas daug pagadintas. Su-Į 
žeista dvi mergaitės. Areš
tuota 6 žmonės.

ŽINIOS 1$ VISUR.
Anglijos karalius turi dvi 

pačias.
Anglu socijalistu sąvait- 

raštis “Appeal to Reason,” 
išeinantis Girard, Kansas, 
No. 762 paduoda šitokią ži
nią: “Dabartinis Anglijos 
karalius yra tikras bigamis- 
tas (dvipatis). Jo pirmoji 
pati, su kuria jis turėjo ke- 
liatą vaiky ir kuri dabar gy
vena apvienėjus Kanadoj, li
kos prašalinta dėlto, kad bu
vo iš žemos kilmės ir jis ap
sivedė su kunigaikščiute,kad 
likti karalium. Pirmos pa
čios vaikams yra uždrausta 
vadinti jį tėvu. Ir tas su
judinantis nemorališkumas 
yra išteisintas ir užtvirtintas 
bažnytine valdžia, kuri triu- 
byte triubija, kad socijaliz- 
mas ir laisvoji socijalisty 
meilė ardys šeimynas. Ar 
negėda taip veidmainiauti?”
Susprogdino dinamitu laivą.

Bluefields, Nicaragua.— 
Padėta revoliucijonieriy va
do gen. Estrados inžinierių 
mina susprogdino prezidento 
Madrizo karišką laivą “San 
Jacinto” ir užmušė 20 žmo- 
niy suviršum. Revoliucijo- 
nieriams sekasi. Madrizas 
iš tos priežasties esąs labai 
nusiminęs,

Seine’o upė vėl kįla,
Paryžius,—Seine’o upė ir 

jos prietakos vėl pradėjo kil
ti spalio 9 d. Visi didesni 
laivai turėjo sustoti, nes iš 
priežasties augšto vandens 
negalėjo praeiti pro tiltu a- 
pačią. Mieste viešpatauja 
panika, kad gali pasidaryti 
naujas patvinys, Auteuril, 
Grenelle ir Passy išdalies jau 
užlieti.

Da apie Vonsiacko nužu
dymą,

Žandaru pulkininko Von- 
siacko užmušimas, apie kurį 
pereitam “Keleivio” nume
ry] rašyta, šitaip atsitikęs:

Du lenku revoliucionie
riai. iš kuriu vienas buvo net 
mirtin jau nuteistas, tik pa
bėgęs, gyveno Krokavoje. 
Vonsiackis juodu pakvietė jo 
slaptais šnipais pastoti, žino
ma, už didelę algą. Tuodu 
sutiko ir gavę 500 rubliu ke
lionei atvažiavo Radoman.

Birželio 2 (15) juodu užėjo 
pas Vonsiackį su reikalais ir 
bepasakodami kokius-ten se
kretus užšovė iš “mauzerio” 
jį. Čia, žinoma, ant šūvio 
subėgo žandarai, o nauji 
“šnipai” nenorėdami gyvi 
pasiduoti užsišovė. Radome 
įr jo apygardoje po to buvo 
suimta daugelis šnipu kuriu 
Vonsiackis buvo apščiai pri- 
siveįsęs.

Tai jau ne pirmas žanda
rams atsitikimas. Štai Pe
terburge nesenai pasamdytas 
“šnipas’’ Petrovas- Voskre- 
senskis kokia tai sprogyla 
nugalabijo žandaru pulkinin
ką Karpovą, pernai Paryžiuj 
Rypsąs ko-tik neužsovė žand. 
pulkinįnką fon-Kotteną, A- 
zefas sutaisęs keleto augštes-

Gaisrąi siaučia.
Paskutiniuoju laiku Rusi

joj būna daugybės dideliu 
gaisru. Taip, viena tik die
na, 23 birželio užsidegė mies- 

i tas Gžatsk ir dega vidurinė 
jo dalis. Vilniuje sudegė 

■ Malinto fabrikas, padaryda
mas nuostoliu į 100,000 rub- 

įliy. Radomo gubernijoj iš
degė Sukovska Volia visas 
kaimas ir daugelis gyvuliu, 

i Caricine sudegė pirklio me
džiai, kurie kainavo į 250,0- 
00 rubliu. Tverio gub. kai
mas Srokin, sudegė 90 namu, 

j At tik ne provokacijos dar
bai?

Kiek yra žydy Lietuvoje.
Kaip vyriausybė iš Peter

burgo praneša, pagal sutrauk
tos paskutinės statistikos, 
taip vadinamam Vakaru Kraš 
te, prie kurio priguli Kauno 
ir Vilniaus gubernijos, ant 
kiekvienu 200 gyventoju pri
puola 27 žydai. Kauno gub. 
žydu yra tirščiausia, nes iš 6 
gyventoju vienas išpuola žy= 
das. Išviso Kauno gub. gy- 
ventoju yra 1,641,516, o žy- 
du tame tarpe 262,408.

Lietuvoj taip daug žydy 
yra dėlto, kad vyriausybė 
kitur draudžia jiems gyven
ti. Išvyti iš Rusijos gilu
mos žydai traukia į Lietuvą,

1$ AMERIKOS.
Skundžia kunigą už maldą.

Springfield, III, - Šiomis 
dienomis čia buvo juokingas 

i atsitikimas: Pas dievobai
mingus žmones buvo šerme
nys. Ant šermenų likos pa
kviestas kunigas R. B. Fi- 

į sher. Tūlas J. Strohl, lai- 
I kydamas pamaldas už velio
nio “dūšią” paprašė Dievo, 
kad tas duotu kunigams dva
sią šventą. Kun. Fisher, lai
kydamas tokią jau pamaldą, 
iš savo pusės pradėjo prašyti 
Dievo, kad tas duotu šventą 
dvasią pačiam J. Strohliui, 
nes pastarasis, girdi tiek įr 
tiek esąs jam skolingas ir 
nenorįs atiduot. J. Stahl 
tuomi įsižeidė ir patraukė 
kunigą į teismą.
Juodrankis peršovė žmogy.

Chicago, III. — Tūlas Leo
nardo Bellehari, italas, likos 
pervertas penkiais revolve- 

; rio šūviais, kuriuos paleido, 
kaip policija spėja, kokis 
nors juodrankis ant keršto.

Kalviy streikas.
Brockton, Mass. — Šiąne- 

dėl nuo panedėlio sustreika- 
• vo Brocktono kalviai, reika
laudami padidinimo algy.

<r» O ■ .Tai,...-.
Dabar jie gauna po^_$17.80 į 
šąvaitę, o reikalauja $19.50.

Naujos aukso kasyklos.
Washington, D. C.—Jung

tiniu Valstybių konsulis Ja- 
mes T. Du Bois praneša iš 
Singaporos, kad Britanijos 
Naujoj Guinejoj likos atras
tas naujas, aukso laukas. 
Šiomis dienomis sugrįžo iš 
ten į Singaporą ekspedicija, 
kuri su tuo tikslu buvo išva
žiavus ir 9 mėnesius tyrinė
jus, atsivežė gražaus aukso. 
Kaip praneša, iš Australijos 
jau pradeda važiuot kalna- 

; kasiai. Kapitalizmas vis 
auga.
Konfiskavo “gyvą tavorą.”

Chicago, Ilk—Pagal nau
jąjį “gyvo ta voro” įstatymą, 
kuris likos Tafto užtvirtin
tas birželio 25 d. š, m. perei
toj sąvaitėj Chicagoj likos 
suimta tūla Miss M. Jenkins, 
kuri su penkiomis mergaitė
mis rengėsi važiuot į Hough- 
ton, Mich., kur ji užlaiko ap- 

Į silankymo vietas. Kaip gir
dėt, tas jaunas mergaites 
laukė paleistuvystės namai.

Bombomis suardo tiltą.
New York.--Jersey City, 

Bayonne, Staten Island ir 
Lower Manhattan buvo su
judinti per dvi ekspliozijas 
pereitoj subatoj, kada ant 
Lehigh Valley geležinkelio 
po nauju tiltu sprogo dvi 
bombos. Plieno skersiniai, 
sverianti po keliasdešimts 
tony, buvo sulaužyti ir išmes
ti į orą. Už mylios aplinkui 
sudrebėjo visi namai ir išby
rėjo iš langu stiklai. Netoli 
nuo ekspliozijos vietos rodė
si, kad namai nuo oro spau
dimo bus nešte nunešti nuo 

Isavo pamatu. Tūkstančiai 
! žmonių, baimės apimti, su
mišime išbėgo ant gatvių.

Kapitonas Nugent ir ke- 
liatas policistu vos tik nepra- 

: žuvo, kada nuvyko po pirmai 
I ekspliozijai pas tiltą su mie-į 
Iriu sugauti piktadarius ir 
| tuotarpu sprogo kita bomba, i 
į daug smarkesnė negu pirma. 
Nutrukusi keliu tonu geležis. 
pralėkė pro kapitoną ir pa- 

va-Į 
a-

taikius į plieninį prekių 
goną, išlindo kiaurai per 
bidvi jo sienas.

Kaltininkai nesugauti.
Minia sulinčavo šnipą.
Newark, Ohio. — Pereitoj 

pėtnyčioj įniršusi minia su
linčavo 22 metu amžiaus 
Carlą Etherington’ą, kuris 
pildė priešsaliuninės lygos 
šnipo tarnystę ir peršovė 
vienam saliuninkui galvą. 
Etherington su šešiais kitais 
savo draugais likos suimtas 
ir pasodintas kalėjiman. Ne
ilgai trukus peršautas saliu- 
ninikas, William Howard, 
mirė. Tuomet Howardo 
draugai pakurstė minią, kad 
šovėjui atkeršyt. Ir tuojau 
susirinkusi minia, apie 500 
žmonių, nuvyko pas kalėji
mą ir pradėjo laužti duris. 
Etheringtonas, supratęs kas 
jo laukia, apsuko švarku sau 
galvą ir uždegė. Bet tuo- 
tarpu įlūžo kalėjimo durįs ir 
minia išvilkus jį pradėjo

Apvaikščiojimas Žalgirio mūšio. Lietuviai maršuoja Broadway gatve į Faneuil salę.

• mušti, spardyt, tąsyti, oant- 
galo užnėrė ant kaklo virvę 

: ir pakorė.
Etherington buvo nese

niai paliuosuotas iš jūreivi
uos ir nuo to laiko buvo 
I streiklaužiu, kur darbininkai 
streikavo už didesnį užmo- 

. kestį, ten jis pirmas ėjo dirb- 
| ti, o <nuo pereito ketvergo jis 
buvo apsiėmęs prie taip va
dinamos Ohio Anti Saloon 
League už šnipą.

Vaikas vertas tik $75, sako 
profesorius.

Ju»U vaikas yra vertas 
$75.

Taip sako Yale universite
to profesorius E. H. Arnold. 
Pagal jo nuomonės ir išskait- 
liavimo, vienu metu vaikas 
yra vertas $75 dėlto, kad pa
prastai jis tėvams tiek kaš- 

: tuoja. Mat prof. Arnold yra 
Į medikališkas žmogus ir to- 
■ kios rūšies mokslinčius, kurie 
Įtik medegos vertę pažįsta. 
Jeigu jis pasiūlytu motinai 

į $75 už jos vienu metu vaiką, 
ji neduoty už tuos pinigus nė 

į vieno plaukelio jam išrauti.
Ne visuomet ir mokyti 

žmonės protingi.

Kareiviai malšina strei- 
kierius.

Halifax, N. S.—Trįs kom
panijos pėstininkŲ, viena ba- 
tarėja artilerijos ir korpusas 
su vežimais dėl sužeistu bu
vo pašaukta liepos 10 d. į 
Cumberland Coal Co. anglių 
kasyklas, Springhill, N. S., 
kur suviršum metai streikuo
ja 2,000 darbininku, malšinti 
z z • y •«“riaušes,

“Riaušės” prasidėjo, kada 
kompanija pradėjo streikuo
jančius darbininkus varyti 
laukan iš savo namu. Ke
lios dienos atgal, kompanija 
prisakė visiems iš jos namy 
išsikraustyt ir tuojaus at
siuntė kelioliką dailydžiy iš
imti iš namu langus ir duris.

Ligšiol. kapitalistiški laik
raščiai rašo, buvo ramu, liet 
pereitoj subatoj susirinko 
keli šimtai streikieriu ir ėmė 
daužyt langus ir laužyt išim
tas duris ir daug nuostoliu 
kompanijai pridarė.

Būrys vietinės policijos ir 
detektyvy bandė streikierius 
suvaldyti, bet minia buvo

By the kindness of “The Boston Globė"
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perdidelė ir policijos neklau
sė, nors ji pradėjo ir iš re- 

; volveriy šaudyt. Tuomet 
Į policija atsišaukė į Halifax, 
kad tuojaus iš tenai pribūtu 
kariumenė.

Streikieriai visi yra unijis- 
tai, kuriu vietoj dabar dirba 
600 “skebu.”

Moterių siuvėju streikas.
New York. — Pereitoj są

vaitėj išėjo ant streiko 75,- 
861 siuvėja. Tas skaitlines 
paduoda pati unija ir jeigu 

Įjos teisingos, tai šis streikas 
: yra vienas iš didžiausiu strei
ku New Yorko istorijoj.

Nereikia vienok manyti, 
kad augščiau minėtas skait
lius susideda vien tik iš uni- 
jistu- Daugumas streikuo- 
ija vien tik dėl užuojautos.

Ant kiekvieno vyro, pri
gulinčio prie taip vadinamos 
rubsiuviu unijos Internatio- 

Įnal Garment WorkersUnion, 
likos uždėta po $1 ir po 50 c. 
merginoms mokesčiu, kurie 
eis parėmimui streiko. Iš 
visos Amerikos tu mokesčiu 
pasidarys, kaip unijos virši
ninkai apskaito, apie $300, 
000 fondas.

Keliaus į šventąją šalį. 
; urUaiiiA, i»ie. — Kun, r. 

W. S^^nfcrH arba kaip io 
pa ek j;ū ji vadina, L ijosius 
II-. is, km is tvri sior'.aniza- 
vę: “Sventadvasiy draugiją” 
M; Ine valstijoj, rengiasi su 
visais savo pasekėjais išsi
kelti j Aziją, ant kalno Shi- 
lob, netoli nuo Jeruzalemo, 
kur trejis meti s jis jau pra- 

Kun. Sanfonl į 
ienok bijo pasiro- 
ics čia jo laukia 
Mat tas “šven- 

metai atgal, or- 
okspediciją,

nami anglu laikraščiuose ir 
skaitant apie jos vargus, re
tai kas galėjo nepravirkt. 
Taip su ja elgėsi “Elijošius 
II-sis,” kuris dabar esąs Ka
nadoj ir slaptai nešdinsis at
gal su visais savo pasekėjais 
į “šventųjų šalį.”

Muštynes jau “nemorališ- 
kas” sportas.

Kaip rašėm pereitam nu
meryje, mieste Reno juod- 
veidis Johnson kumščiako- 
voj baisiai sumušė baltveidį 
Jeffries’ą. Ligšiol pas ame
rikonus tokia muštynė skai- 
tydavosi didžiausiu sportu, 
bet kada juodveidis pasirodė 
to sporto didvyriu, tai laik
raštija pradėjo reikalauti, 
kad tokis sportas butu pa- 

į naikintas, nes jis esąs labai 
nemorališkas.i

Nauja tikyba.
Chicago, III. — Čionaitinio 

universiteto teoliogiškojo fa
kulteto nariai apskelbė nau
ją tikybą.

Profesoriai, kurie taip 
smarkiai kunigu buvo ata
kuojami už aštry kritikavi
mą pasenusios ir atsilikusios 
nuo gyvenimo dabartinės ti
kybos, dabar apskelbė laik- 
įaštije “The 3il licai !d,” 
kokia turi būt nauja krikš
čionybė. Nurodoma, L?. J ji 
turi būt moksliška, etiška, 
praktiška ir artymą mylinti.

Dabar, po aiškiu nurody
mu apie tokios tikybos reika
lingumą, autoriai sako:

“Jeigu tarpe Genesis’o ir 
geologijos bus kokie prieš- 
giniavimai, naujoji krikščio
nybė visuomet stovūs už geo - 
liogiją. Pasilikę žemės slūg
iniuose praeities pėdsakai

gyveno.
M; ine’ą, \ 
dyt pats, n 
kalėjimas, 
ta: is” keli 
ga izuodan as 
prikalbino s\ k iu važiuoti ir negali būt užginčijami per 
tu! i Florenciją Whittaker’ie- l>oetą (suprask Genesis'ą, 
nę, jauną ir moteriš- biblijos rašytoją),kuris gebiblijos rašytoją), kuris gyve- 
kę. Jau kelionėj dvasiškieji no priešmoksliškoj gadynėj, 
po priev. . ta moteriškę suge- nežiūrint, kad toks poetas 
dii o, o išvažiavus į Azijos 
tyius, f<r t 
ku .as turėjo tarnaut čielai 
ga įjai niekšu 
laiminga i 
pri dšaukt nebuvo prie ko ir 
turėjo kentėt. Pagalios ji 
likos išgelbėta ir atvažiavo 
atj ai į Maine’ą. Jos pasa
kojimai buvo ilgai spauzdi-

butu buvęs ir giliausiu min
ais metus jos'čiu pranašu.

“Taipgi naujoji krikščio- 
2Ksy. Pabėgt ne-nybė tupės pripažinti užtvir- 
moteriškėnegalėjo, tintus^enos istorijos ištyri

mus. Tikyba turi savo tie
sas ir savo tiesas turi istori
ja, bet istorija tuomi yra 

Į svarbesnė, kad remiasi ant 
faktu ir mokslišku ištyrimu.”



KELEIVIS.
Pasikalbėjimas 
Vlaikio su Tėvu.

—Bon žur, vaike!
—Tai visgi tu francuziškai 

mokiniesi, tėve?
—0 kaip gi! Bet kodėl tu 

man nefrancuziškai atsakai?
—Todėl, kad tu negalėtum 

suprast, jei aš įeičiau su ta
vim į platesnę kalbą.

—Teisybė, vaike, kalba 
pasiutusiai sunki. Tur būt 
tie francuzai labai gabus 
žmonės, kad jie visi išmoks
ta tokią kalbą. Dėlto, tur
būt, pas juos ir orlaiviai ge
riausi.

—Jei tu butum augęs tarp 
francuzų, tai francuziška 
kalba tau butų viena iš leng
viausiu ir išgirdęs lietuviu 
kalbą tu nusistebėtum, kad 
yra žmonės, kurie tokią kal
bą gali suprasti.

—Gaila, kad aš mažas ne- 
papuoliau tarp jų! Šiandien 
bučiau francuzas. Bet kaip 
tau matos, vaike, ar dabar 
aš galėčiau da pastoti orlai- 
vininku, ar ne?

—Geriau apie tai nė nesva
jok, tėve. Greičiau ant eg
lės arbūzai pradės augti, ne
gu tu orlaivininku pastosi.

—Tai nejaugi Lietuva ne- 
kuomet savu orlaiviu netu
rės? Argi ištikrųjų lietuviai 
butu tokie negabus, kaip tu 
sakai? Man rodos, kad tu, 
vaike, man pavydi garbės.

—Garbės aš tau nė kiek, 
tėve, nepavydžiu ir nesakau, 
kad lietuvys negalėtu orlai
vio padaryti. Jei padaro 
anglas, jei padaro vokietys 
ir francuzas, kodėl tad lietu
vys negalėtu padaryti? Tik, 
ant nelaimės, kiekvienas ne
gali padaryti, ant to reikia 
žmogaus su gerai dirbančiais 
smegenimis ir pažįstančio 
taip fizikos, kaip ir mecha
nikos mokslą; žodžiu sakant, 
reikia gabaus ir mislijančio 
žmogaus, o šiuotarpu tokiu 
žmonių pas mus, matomai, 
nėra.

—Tai tokiu budu mane tu 
priskaitai prie eilės negabiu 
ir nemislijančių žmonių?

—Reikia prie ju skaityt, 
nes tu prie ju priklausai.

—Oi, vaike, apsirikai, 
labai daug misliju!

—Bet tu nieko negali 
mislyt. Tavo smegenįs 
kiek nedirba; jos guli 
kaip molis ir gana.

—Vaike, tu mano smege
nų moliu nevadink!

--Jei tu nori, aš galiu Sme
tona jas pavadint, tečiaus 
orlaivio vistiek tu neišrasi.

—Išrast aš nė nemanau, 
vaike. Kokiems galams aš 
suksiu sau galvą, kad orlai
viai seniai jau yra išrasti? 
Juk aš tau sakiau, kad aš 
noriu tik darbą gauti prie 
orlaiviu ir prisižiūrėti, kaip 
juos dirba.

—Darbą gauti prie orlai
viu tu negali, nes tokiu fab
riku da niekur nėra. Bet, 
daleiskime, kad jos ir butu, 
tai visgi tu negalėtum iš to 
pasinaudot, nes kiekvienas 
išradėjas turi savo orlaivius 
užpatentavęs ir, apart jo,

1S-

nė 
sau

Į
skaičiau, kad Francuzijoj 
mokinasi keli raišai orlaiviais 
lekiok

—Taip, tėve, mokytis ga
lima. Bet tas irgi reikalau
ja daug pinigy. Francuzi
joj yra tam tikros mokyklos. 
Didelės mokyklos, universi
tetais galima pavadinti; ap
rūpintos įvairios rųšies apa
ratais ir profesoriais. Jos 
randasi apie Mourmelon’ą, 
apie 200 kilometrų nuo Pary
žiaus. Aplinkui guli didelis, 
didelis laukas. Nerasi ten 
mažiausios duobelės, nema
tysi krūmelio—lyguma, kaip 
stalas. Tenai lekioja orlai
viai.

—Kalbėk, kalbėk, vaike, 
tas man patinka.

—Taip lygus plotas reika
lingas dėlto, kad kiekvienas 
orlaivis prieš pakilimą turi 
smarkiai įsivaryt ant ratu. 
Nusileidžiant taip-pat turi 
būt lygus laukas, nes kitaip 
gali sulužt ratai arba ir visas 
orlaivis. Tokia tai yra or
laivių mokykla. Mokinių 
daug. Tu gali išgirsti tenai 
francuzų, anglų, vokiečių, 
rusų, italų, ispanų, turkų, 
bulgarų ir da tokias kalbas, 
apie kurias niekad nė nesap
navai. Įstojimas į orlaivių 
mokyklą yra taip lengvas, 
kaip į lietuvių vestuves. Į- 
stojant nėra sunkių egzami- 
nacijų, negi kvaršinan
čių formališkumų. Tu nuei
ni sau į Farman Frėres, Ave- 
nue de la Grand Armee Pa
ryžiuj, tenai jau laukia žmo
nės ir pasitiks tave beveik 
taip, kaip amerikonai Roose- 
veltą. Tu padėsi ant poli
ruoto stalo dvidešimts aštuo
nis tūkstančius frankų—dvi- 
deš imts aštuonis tūkstančius 
jei tu nueisi į minėto Farma- 
no mokyklą, o jei nueisi pas 
Blėriot, Antoinette arba Voi- 
sin, reikės padėti 30 tūkstan
čių frankų.—O jie užtai ma
loniai į tave nusišypsos ir į- 
teiks tau kontraktą, apsiim- 
dami padaryt tau orlaivį ir 
išmokyt juo lekiot. Kitais 
žodžiais sakant, tu paliksi 
orlaivi jos studentu. Jie pa
ims tavo daiktus, duos tau 
geležinkelio bilietą iš Pary
žiaus į Mourmeloną. kur ran
dasi mokyklos, ir tu užsira
kęs francuzišką cigarą už ke
lių valandų jau busi ant pla
taus lauko, kur, tartum pe
teliškės. išskėtę baltus spar
nus, lekioja orlaiviuose žmo
nės. Kada sustos traukinis, 
tau parodys puikų viešbutį 
Hotel de FEurope, kur dau
giausiai gyvena iš visų šalių 
suvažiavę studentai.

—O iš kur tu,Maike, žinai.! 
kad tenai taip yra?

—Mano draugas tenai mo- 
i kinasi, jis man viską aprašė.

—Ar jis francuziškai mo
ka?

—Jis geriau da už mane 
moka.

—O kur tu išmokai?
—Mokykloj mokinausi, o 

paskui tyčia pas francuzus 
nuėjau gyvent.

—O iš kur tavo draugas 
tiek pinigų gavo, kad galėjo 
į orlaivijos mokyklą įstot?

—Jo tėvai turtingi.
—Jeigu taip, tai mano už

manymas nupuola, vaike.
—Dabar, turbut, nė fran

cuziškai nesimokiusi.
— Tris lekcijas, vaike, pa

ėmiau, bet ir už tas nemokė
siu; geriau nupirksiu už tuos 
pinigus tabako.

Ar yra tarp aug= 
menu lytis?

Reikaluose Sąryšio Lietuvių 
Pašelpinip Draugysčių 

Amerikoje.

damas galva tos diocezijos, 
yra ir savininku tos vietos, 
ant kurios stovi lietuviy baž
nyčia. 0 kadangi parapijos 
komitetas, kaipo parapijos 
atstovas, rinkdavo pinigus 
prie bažnyčios durų, paran- 
davodavo skiepą visokiems 
susirinkimams ir t. t., tai 
visi tokie parapijos ko
miteto gaspadoriavimai že
mina kunigo ypatą ir todėl 
arcivyskupas esąs priverstas 

! į tuos dalykus įsimaišyti, 
i Teisman patrauktos šios y- 
patos: V. Dundzila, preziden
tas; A. Malakauckas, vice
prezidentas; J. Staneikis, 

; sekr. ;L. J. Lauraitis, pagelb.; 
A. P. Tabaras, kasierius. 
Šalia tų įmaišytos šios ypatos: 
J. Navikas, M. Paciukonis, 
A. Narkevičia, J. Zliauckas, 
J. Triščinskas, A. Sabaliauc- 
kas, Teškevičia ir K. Sti- 
kauckas.

Tai vėl vienas šventas ka
talikiškos dvasiškijos darbas. 
Lietuviai už kruvinai uždirb
tus savo dolerius pasistatė 
sau bažnyčią, o airiy vysku
pas su pagelba lietuvio kuni
gėlio užsimanė gaspadoriaut 
taip, kaip jiems patinka. Ir 
tai vis Dievui ant garbės!

Bažnyčios tarnas.

Bridgeport, Conn.
Miestelis nedidelis, bet ka

dangi randasi prie pat jūrių, 
tad užtektinai smagus. Pir
mą vietą užima “Sea Side” 
sodas. Šiame sode galima 
matyti daug įvairių medžių 
ir kvietkų. Vasaros laike 
kiekvieną ketvergą būna ja
me koncertai, kur nuvargę 
nuo darbo žmonės ilsisi ant 
gražiai žaliuojančios žolelės. 
Daugiausiai čionai randasi 
mašinų dirbtuvių ir viena 
grafafonų. Uždarbiai ne
blogiausi, bet tik mokantiems 
amatą. Lietuvių čion yra į 
700-800 ypaty. Jie turi 3 
pašelpines draugystes, S. L. 
A. ir L.S.S. kuopas, bet tam
sumas didesnis negu kur ki
tur. Iš to galima jau spręs
ti, kad ant to skaičiaus yra 10 
lietuviškų karčiamų. Mote- 

jrys, merginos ir vyrai be 
skirtumo, iki pat 12 vai. 
nakties, traukia su “diner- 
kėmis” į saliuną lyg ant ko
kių atlaidų. Lietuvių, len
kų ir ungary apgyventoji 
miesto dalis baisiai triukš
minga. Dainavimas ir riks
mai per naktis. 3 metai at
gal susitvėrė čia lietuviška 
parapija po vardu šv. Jurgio 
ir tapo pastatyta bažnytėlė. 
Paskutiniu klebonu tos para
pijos buvo L. Vaitis, kuris 
šiose dienose apleido parapi
ją ir išvažiavo ant savo far
mos, palikdamas $4000.00 
skolos.

Banka reikalauja pinigų, o 
jų nėra čia nei cento. Da
bar lietuvių bažnyčioj laiko 
mišias airių kunigas Swiney, 
pasiimdamas gerą užmokes
tį ir ragina, kad kuogreičiau- 
siai aukautų pinigėlius ap
mokėjimui bankai nors pro
centų.

Birželio 26 d. Liceum sve
tainėj buvo parapijos susi
rinkimas ir dėl geresnio tvar
kymo parapijos reikalų tapo 
išrinktas komitetas: Blažys 
pirmininku, Tarasevičia sek
retorium. Prie pardavimo 
tikietų ir priėmimui dešimtu
kų bažnyčioj: A. Pasiukevi- 
čia, I. Rasimavičia, A. J. 
Viznis ir A. Ignotavičia. 
Prie atėmimo tikietų ir nu
rodymo sėdyniy: S. V. Ba- 
kanauckas. Rinkimui pini
gų bažnyčiai: J. Jokubka, A. 
Leorus, V. SkarniuliSj J. 
Ruzgis, J. Trivalskis ir K. 
Striška. Visi išrinktiejie 
drąsus ir darbštys vyrai, to
dėl tikimės, kad parapijos 
reikalai greitai pasitaisys.

Stasys Neparapijonas.

Pirmininkas: A. Viznis, 
165 Columbus Avė., Bridge
port, Conn.; Padėjėjas: A. 
A. Aponaitis, P. O. Box 117, 
Westville, III.; Raštininkas: 
Jonas T. Kazlauckas, 177 
Ashmun St., New Haven, 
Conn.; Kasierius: A.Bernotą, 
45 Ward St., Worcester, 
Mass.; Kasos Globėjai: A. 
Greivis, P. O. Box 39, East 
Haven, Conn., J. Žvingila, 
1711 E. Matheny Avė., 
Springfield, III.

Ant to pąsirašome:
A. J. Viznis, Pirmininkas: 

A. A. Appanaitis, Padėjėjas; 
Jonas T. Kazlauckas, Rašti
ninkas; Antanas Bernotas. 
Kasierius; Jonas Žvingilas ir 
A. Graves, Iždo globėjai.

— Atleiskite, — sakau, — 
pirmiausiai turiu tamstoms 
pasakyti, jog aš neesu kalbė- 
tojum, o antra, visai nežinau 
su kokiu tikslu šios prakal
bos yra surengtos, todėl ne
žinau kokioj temoj turėčiau 
kalbėti.

— E, ko čia daug žiūrėti 
temos; ot, kalbėk tamista te
moj “šį-tą.”

Žmonės pamatę, jog su 
manim kalbasi prakalbų ren
gėjas, manydami, gal aš esu 
tas užkviestas iš kitur kal
bėtojas. pradėjo rankomis 
ploti ir kviesti mane ant sce
nos. Aš, matydamas, jog 
žmonės labai nori, kad aš 
jiems ką nors papasakočiau, 
sutikau ką nors papasakoti. 
Užlipau ant estrados su di
dele gracija, žemai linktelė
jau, švariai atsistojau, žiu
riu: susirinkusiame būryje 
žmonių yra ta, kuri man nuo 
tūlo laiko patiko ir aš ją 
vadindavau: — “simpatija”. 
Man tuomet atėjo į - galvą i 
mintis, kad kalbėti ką nors 
apie meilę. Atsiprašiau su
sirinkusių, jog aš šį vakarą 
neesu prisirengęs prakalbą 
sakyti ir neturiu jokios te
mos, todėl, gal man susirin- 
kusieje svečiai pavelys papa
sakoti šį-tą apie meilę. Nors 
gal niekuomet dar niekur ne
kalbėta apie meilę, bet ka
dangi gyvenime meilė yra 
svarbus dalykas, todėl verta 
apie ją ir viešai pakalbėti. 
Susirinkusiejie svečiai mano 
propozicijai pritarė ir ranko
mis plojo. Aš pradėjau:

“Kuomet giedri mėlyna 
padangė, kuomet šiltas, švel
nus vėjalis išpalengvo pūkš
noja, kuomet skaisti saulutė 
savo maloniais spinduliais 
gaivina visą gamtą, kuomet 
širdinga, atvira ir jautri 
mer... atjaučia žmogaus sie
lai, idėjoms ir jausmams ir 
kuomet... susitikus su ja su
žaibuoja akis duodant jai 
ranką, o jos veidas nutvies
kia, kaip liepsna, raudoniu— 
tuomet žmogus jaučiasi lai
mingu ir “myli.” Kuomet 
mylimoji verkia savo berne
lio, o mėnuo patekėjęs, pra
silenkdamas pro debesius, 
žiuri pro medžių šakų tar
pus, tarytum norėdamas pa
klausti: “Ko tu. mažu te, ver

pki?” kuomet vėjalis pūkš
nodamas stačiai muša jai į 
veidą, draiko ant galvos gel- 

isvus plaukus, tarytum norė
damas atvėsint raudonus 
skruostelius, užkaitusius nuo 
rietančių ašarų, kuomet atė
jęs bernelis ir radęs ją be
laukiančią savo žodeliais nu
ramina—tuomet, galima sa
kyti, tarp jų yra meilė.— 
Daugumas užduoda sau klau
simą: kas yra meilė? Aš ant 

i šio klausimo atsakyčiau, kad, 
meilė yra viskas. Be meilės 
nieko nėra. Ką žmogus dir
ba, jis pirmiausiai tą užsiė
mimą turi mylėti, o jei jis 
daro tą be meilės, tai viskas Į 
išeina, taip sakant, negyvai, 
nenaturališkai. Meilė-tai 
gyvybė.—tai pradžia ir pa
baiga.—Gal klausite: dėl ko 
žmogus gyvena? 
čiau - dėl meilės.

Aš daug pripasakojau vi
sokių dalykų apie meilę, ku
rių nėra vietos čia surašyti. 
Žmonės klausėsi. Ar jiems 
patiko mano kalba—aš neži
nau. Bet mano simpatijai, 
manau, kad patiko, nes ji _ _ . - ;
šypsojosi, kaip gelželį radusi teiktumėtės prisiųsti cent.
— aš mačiau. v kasieriui A. Bernotui, 45

A. Ž. VVard St., Worcester, Mass.
— -------- - --—;— —— i po vieną tik dolerį. Atskai-

“Fort Džulai ’ dienoj ant į)US apskelbta laikraščiuo-
\ ienos kertės apie 100 žmo- Likusius pinigus užlai- 
mų lauke karo. Kada tas . . . .L. . c T Datėjo, visypirmiausiai įlipo kys>me centraliskoj S. L. P. 
įsigėręs lietuvys, o paskui jį D- kasoje.
raudonanosis policistas, ku- 6. Su visais reikalais ir 
ris, vienok, pirma pamojo klausimais kreipkitės į cen- 
ranka ir susuko: trališką komitetą žemiaus

—Konduktoriau! ar tu pn- , ., . _ .
imi i savo karą girtuoklius? Paduot>! adresu:, ? .™uomet 

—Taip, gali sėstis—atsakė apturėsite paaiškinimą. Ad- 
konduktonus. 1 resai centrališko komiteto:

I

Pranešimas Centralinio Ko
miteto: Męs, kiekvienas už- 

1 ėmęs savo urėdą, stengsimės 
dirbti, kiek galėdami sąryšio 

; gerovei, bet-gi ir jumi, sąna
riai visų dr-čių, kviečiame į 
talką prie darbo. Taipgi 
prašome visų lietuviškų lai
kraščių laikyti atdaras skil
tis dėl geresnio apkalbėjimo 
ir platesnio supažindinimo 
visuomenės su draugijos rei
kalais, už ką męs ištariame, 
vardan visuomenės, širdingą 
ačių! Męs norime, idant 
kiekvienas lietuvis pajudintų 
savo protą, kas link draugi
jos reikalų ir paduotų savo 
ranką darbuose S. L. P. D.

1. Męs prašome visų lietu
viškų laikraščių perspauzdin- 
ti mųsų atsišaukimą į visuo
menę, taipgi ir įstatus S. L. 
P. D. perspazdinti nors po 
truputį keliuose numeriuose, 
nes šis užmanvmas vra visuo- 
menės ir tikimės, jog visi 
laikraščiai neatsisakys jai pa
tarnauti. Įs tatai S. L. P. D. 

; tilpo jau NNo. 19-20 * ‘Tėvy- 
inės” ir NNo. 19-20-21 “Dar
bininkų Vilties.”

2. Kadangi dėl geresnio 
supratimo įstatai S. L. P. D. 
turi būti plačiai apkalbėti, 
tai męs skiriam laiką iki 15 
d. rugpiučio (August), 1910 
m. diskusijom. Kiekviena 
dr-stė savo susirinkime turi■
plačiai apkalbėti ir duoti sa
vo patarimus arba amenda- 
mentus. Nuo 15 rugp. bus 
uždarytos diskusijos ir įsta
tai bus sutaisyti pagal diduo
menės nuomonę ir leisti vi
suotinu balsavimu užtvirtint. 
Balsavimo pasekmės turės 
būti užbaigtos ne vėliaus, 
kaip 15 d. lapkričio, taip, jog 
nuo naujų 1911 metų galėsi
me tvarkytis pagal įstatus 
S. L. P. D., kuriuos visuoti
nu balsavimu priimsime.

3. Tuo pačiu laiku skiria
me ir rinkimus viršininkų į 
centrališką komitetą. Kiek
viena dr-stė turi iki pirmai 
rugpiučio nominuoti ant 
kiekvieno urėdo į C. Komi
tetą S. L. P. D. po tris kandi
datus, iš kurių trįs daugiau
siai gavę balsų į kiekvieną 
urėdą, bus renkami visuoti
nu balsavimu, o iš tų dau
giausiai balsų gavę užims sa
vo urėdą nuo 1911 metų 1-os 
sausio (Jan.).

4. Tuo pačiu laiku bus 
renkamas ir organas, t. y. 
laikraštis, kuriame bus svar
stomi mųsų reikalai. Nomi
nacijos laiką skiriam iki rug
piučio 1 d., kaip augščiaus 
pasakyta, kiekviena dr-stė 
gali paduoti po tris laikraš
čius, o iš tų visų trįs dau
giausiai balsų gavusieji bus 
leidžiami per visuotiną bal
savimą, kurie bus apsiėmę.

Pasarga: Draugystės vi
suomet turi vartoti slaptą 

• balsavimą ir aiškiai parašyti 
kiek kas balsų gavo.

5. Kadangi pradėjus veik- 
Aš atsakv- Pasidarė išlaidos už susi-

„ * nešinėjimus. įstatų spauzdi-
nimą ir k t., o dabar reiks ir 
knygų raštininkui spauzdinti 
ir išsiuntinėti įstatus ir blan
kas draugystėms, kur be 
cento negalima apsieiti, 
tai meldžiame visų dr-čių, 
kurios da nemokėjote, idant

Nepanašus tai daiktas, ro
dos, kad tarp augmeny buty 
moterįs ir vyrai, o vienok 
taip yra. Tiesa, tarp pačiy 
augmeny lyties nėra, bet ji 
apsireiškia žieduose. Kada 
jus nuskinat kvepiančią gėlę, 
kada su pasigėrėjimu ją uos
tot arba prisisegę prie kruti
nės nešiojat, jus nė nepamis- 
lijat, jog tai yra lytiškoji 
augmens dalis. Jeigu jys 
apie tai žinotumėt, jys ne- 
kuomet gėlių neskintumėt, 
o ypač merginos saugotysi 
taip skriausti augmenis.

Kaipo lytis, žiedas yra pa- 
traukiančiausia augmens da
lis. Jis visuomet išduoda 
malony kvapsni ir tankiai 
susideda iš įvairios dažos la- 
peliy. Yra, vienok, ir tokie 
augmenis, kuriy žiedai netu
ri savyje jokio gražumo, ne
turi kvapsnio, bet nėra tokių, 
kurie visai žiedų neturėty.

Žiedas visuomet eina pirm 
vaisiaus ir užveria savyje 
gimtinės dalis. Yra, vie
nok, ir bergždžių žiedu. Tie 
vadinasi vienalyčiais žiedais; 
jie yra arba vyriškos arba 
moteriškos lyties ir sėklos 
neišduoda. Sėklą išduoda 
tik abilvčiai (hermaphrodi- 
tus) žiedai.

Vyriškoji lytis arba vyru
kai visuomet beveik randasi 
viršutinėj žiedo dalyje. Yra 
tai ploni liemenėliai, su gal
vutėmis ant galo, o tos gal
vutės užveria savyje dulku- 
tes, be kuriu prisidėjimo ne- 
kuomet negalėtu sėklinyčioj 
užsimegzti grudai.

Moteriškoji lytis arba mo- 
telė randasi apačioj^
tai ta žiedo dalis, kurioj už
simezga. auga ir nunoksta 
grudai. Ji susideda iš trijų 
daliy. Pati apatinė dalis 
vadinasi sėklinyčią. Antroji 
dalis vadinasi kakleliu, kuris 
jungia sėklinyčią su žiedu. 
Trečioji dalis, tai kepuraitė, 
ant kurios auga augščiau mi
nėti liemenėliai arba vvru- 
kai.

Liemenėliai, ant kuriy 
randasi su sėklinėmis dulke
lėmis galvutės, yra perdėm 
kiauri. Per juos tai ir įsi
gauna tos dulkelės į sėkliny
čią.

Kada liemenėlis įleidžia į 
sėklinyčią minėtas dulkeles, 
žiedas tuomet pradeda vysti 
ir sudžiūsta, o grudai auga.

Kaip matot, ir su augme
nimis beveik taip-pat esti, 

* kaip su žmonėmis.
Iksas.
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Vietoj Monoliogo.
Visi kalba, visi kalbėtojai, 

tai kodėl aš negaliu būti kal- 
bėtojum? Vieną sykį aš ir 
buvau juom. Pamačiau ap
garsinimą. jog yra surengtos 
kasžin keno prakalbos: sėdau 
karan ir nuvažiavau pažy- 
mėton vieton. Žmoniy jau 
radau apie porą dešimčiy. 
Susiradęs krėslą, atsisėdau ir 
laukiu, kada tos prakalbos 
prasidės. Laukiau valandą, 
jau ir nusibodo, bet vis dar 

j nieko nėra. Dar kiek pa
laukus, susirinkusiejie pra
dėjo ploti rankomis; manau: 
turbut kalbėtojas tuojau pa
sirodys ant scenos. Bet kur 
tau. nė balso. Žiuriu: atei
na pas mane vienas kažin- 
koks žmogus ir sako:

—Aš girdėjau, jog tamis
ta dabar neseniai atvažiavo
te iš kito miesto, todėl, kai
po naujas dar žmogus mysy 
apielinkėj. gal mums šį va
karą ką-nors pakalbėtumėt. 
Męs buvome užkvietę Kalbė
tojus iš kitur, bet dėl neži- 
nomy mums priežasčiy. jie 
neatvažiavo. Neatsisakys j 

Aš širdyje baisiai ėmė švylpaut. kit!

Kada mažoji Onytė priėjo 
pirmą sykį prie išpažinties, Į 
tai motina jai paaiškino, buk 

niekas neturi tiesos daryti nuo tos dienos jos širdyje! 
juos. Jei tu nori padaryti;apsigyveno Kristus. Bet 
orlaivį, tai tu turi išrasti vi- ant rytojaus Onytė apsirgo 
sai naują. Bet atsimink, sloga ir pašaukus motiną ta- 
kad ant to reikia gėry sme- rė: 
geny, daug laiko, o da dau- —Mam, vežk mane pas
giau pinigy. ; daktarą, nes Jėzus mano

—Tu man meluoji. ... 1

Rockford, III.
Birželio 5 d. buvo pareng

ta Socijalistų Partijos Lietu
viu Skyriaus prakalbos. 
Klausytoju prisirinko pilna 
svetainė. Kalbėtojas buvo 
kviestas p. J. Varkala iš 
Chicagos, kuris kalbėjo, iš 
kur tos bedarbės užeina ir 
ką turim daryti, kad darbo 
visados butu; aiškino apie 
mašinų atsiradimą ir kaip ju 
išradimas vietoj pagerinti 
darbininku būvį, da daugiau 
apsunkino.

Potam trumpai kalbėjo p. 
J. Breivis ir J. Semaško.

Po prakalbu buvo dekla
macijos ir dialogas “Gamta 
ir vargdienis.” Auku su
rinkta $4.68.

Ant pat galo buvo diskusi
jos, kokis yra skirtumas tarp 
L.S.S. ir Socialist Party? J. 
Varkala nurodė, kad Sąjun
ga eina gerom vežėm ir, jis 
tiki, jog susivienys su Socia
list Party. Tada nebus jokio 
skirtumo, o dabar skiriasi 
vien tik pinigiškai. Buvo ir 
daugiau užduota klausimu, 
bet nenoriu apie tokius nie
kus rašyt. Rockford’e dar
buojasi lietuviai neblogai 
tankiai rengia prakalbas 
šiaip moksliškus vakarus 
pasilinksminimais, todėl 
kimės geresnės ateities.

S. Pavėsiukas.
Williamstown, Pa.

Šio miestelio lietuviai
rėjo liūdną atsitikimą, nes 
šiomis dienomis neteko dvie
ju draugu, Antano Jočionio 
ir Petro Mandriko, kuriedu 
pražuvo anglių kasykloje 
“Summit Branch Mining Co.” 

Birželio 3 d. vėl atsitiko 
nelaimė minėtoj kasykloj. 
Bedirbant P. Stankūnui nu
puolė išviršaus didelis ak
muo ir padarė 8 žaizdas gal
voj.

Moterįs pas mus kada pa
mato užsukant ant savo gat
vės tą pažįstamą jau giltinės 
vežimą, tai tartum kas van
deniu su ledais apipilia. 
Ir nejaučiant išsiveržia bal
sas: “Ar ne mano tik vyrą, 
ar ne mano maitintoją ve
ža?”

Ne kartą ateina į galvą 
mislis: ar ilgai gi žmonės tu
rės da taip kankintis dėl to 
prasto kąsnelio duonos? Ar 1 
galės nors musu vaikučiai 
geresnės ateities sulaukti?

M. Mikolaitienė.
Shenandoah. Pa.

Pagimdyti kun. Miluko ne
sutikimai 1908 m. Shenando- 
ah’rije lietuviu kataliku pa
rapijoj nenusiramino iki 
šiai dienai ir antgalo priėjo 
prie to, kad acivyskupas 
P. J. Rvan iš Scranton’o kar- v
tu su kun. A. J. Kaminsku 
(dabartiniu klebonu lietuviš
kos parapijos), uždraudė pa
rapijos komitetui tvarkyt pa
rapijos reikalus.

Skundą įnešė District At- 
tomey Lyons ir G. M. Roads. 
Arcivyskupas Ryan skundo 
įnešime nurodo, kad jis bu-

I

(Tm ant 3 čio puslapio.)
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NEREIKALINGAS.
S. A. Špilev.

(Tąsa.)
—Ką su juom daryt? Jis jos sūnūs 

ir jai sunku bus su juom persiskirt. Taip 
ir kaip palikti mažą vaiką! O Zavada. 
Juk ir jis ją myli, ir prie jo, kaip tėvo jos 
vaiko, Vikta taipgi prisirišo, o gal ir myli 
jau jį. Ignasiuks sakė, kad jis geras ir 
myli svetimus vaikus, kaip savo suny. 
Vikta priprato prie geresnio gyvenimo ir 
soti, o su manim prasidėty pirmutinis var
gas ir alkanas gyvenimas. 0 jeigu ji ne- 
pakelty tą gyvenimą dviejy vyry belais- į 
vės, ir ji...—ir Steponas žvilgterėjo į tą ! 
pusę, kur yra šaltinis.

Mintis, kad perskirta Vikta, privers
ta tolydžio sukytis tarp dviejy vyry, neiš
laikys tokiy kančiy ir nusižudys, kaip per
kūnas trenkė į jį ir šaltas drebulys visą 
purtė.

Steponas vėlei griebėsi už širdies, pla
kančios su tokia spėka, kad jis girdėjo jos 
mušimasi išdžiuvusioj krūtinėj.

—Dieve mano, ką dabar daryti? Pa
mokyk manę,—šnabždėjo jis vis smarkiau 
įleisdamas nagus į krutinę, tartum norė
damas išplėšti įsiskaudėjusią širdį...

Staiga, nelaukiama mintis, kad jis 
čion nereikalingas, įsmigo jam į smegenis. 
Steponas pervedė keletą karty per savo 
prakaitu apipiltą kaktą ranka ir prašnabž
dėjo: —Aš nereikalingas..; Taip, nereika
lingas.

—Ne, tarė jis balsu, tartum kam tai 
prieštaraudamas, Dievas su jais, tegyve
na... kaip Dievas duos... Aš negaliu suar- 
dyt Viktos laimės—ir didelės ašaros pra
dėjo riedėti iš degančiy vidurinia ugnia a- 
kiy...—Bėgt iš čia,—nusprendė Steponas, 
—greičiau bėgt...—vistiek, kur, by tik i 
niekas nežinoty, kad jis gyvas... Išgelbėk, 
Dieve, vaikai pasakys, arba kas norint 
pamatys ir pažins... tada pražuvus Vikta.

Steponas staiga pakilo, pailsimą kaip 
ranka kas atėmė. Jis greit ištraukė iš 
krepšio kokią-tai popierą, suplėšė ją ir 
sudraskytus gabalėlius drauge su akme
niu suvyniojo į nuplėštą marškiniy skiau
telę ir pribėgęs prie šaltinio įmetė į vande
nį...

—Dabar aš be jokiy rašty... valkata 
—skausmingai nusišypsojo, pamislijęs jis. '

Steponas paskutinį kartą atsikreipė į 
tą šalį, kur ant kalnelio tarp žaliuojančio 
sodo baltavo Zavados grinčia. Drebančia 
ranka jis padarė kryžiaus ženklą ir nepai
sydamas kelio, persekiojamas viena min- 
čia išgelbėti Viktą, pasileido bėgti.

Krumy šakos kliuvo už drabužiy, 
draskė jam veidą, saulės šviesa temdė jo 
akis, verksmas troškino, ausįse ūžė, skam
bėjo, o Steponas bėgo, tartum gelbėdama- i 
sis nuo nematomojo persekiotojaus...

Antgalo jis dabėgo lig gelžkelio lini
jos, užsilipo stačiu pylimu ir pasileido bėg
ti špalais.

Ir už pasisukimo pasirodė atlekiantis 
traukinis. Mašinistas, pamatęs pirma bė
gantį žmogy, pradėjo švilpti.—Steponas 
vis bėgo, jam baisiai mušė smilkiniuos, o 
skambėjimas ausįse ardė girdėjimą nenu- 
tylančiy garvežio signaly. Antgalo jis iš
girdo švilpimą, sustojo ir atsigrįžo... . 
Šniokščianti juoda šmėkla jau buvo nuo 
jo tik keli žingsniai... Jis suakmenėjo ir, 
neturėdamas jiegy pasijudinti iš vietos, 
užsidengė akis.

Traukinis pralėkė...
Po trijy dieny gubernijos žiniose, at

sitiki my rubrikoj, buvo atspausta,kad ant 
28 versto nuo stoties N, po praėjimui pa- 
sažierinio traukinio, ant gelžkelio linijos 
buvo patėmytas baisiai sužeistas nežino
mo žmogaus lavonas.

* ‘ *

*
Nuo šio laiko Viktos laimei jau nieks 

negrumojo.
(Pabaiga.)

Vertė P. Posmyla.

Svajonių Deive.
Myliu aš tave, 
Deive išsvajota, 
Rytą vakare, 
Tiek gražu, miglota.

Dar labiau myliu, 
Kad lapai byrėti 
Ima rudeniu 
Ir keistai šlamėti;

Bet užvis labiau 
Myliu tave žiemą, 
Tu tada baugiau 
Lankai mano kiemą.

Alf. Liauryza.

Naujas žemei pavojus.
Nespėjo Halley’o kometa praeiti ir į- 

bauginti žmones nespėjo tą baimę užmirš
ti, o gamtos tyrinėtojai apskelbia naują 
žemei pavojy.

Mųsų žemė jau pragyveno kelioliką 
milijony mėty ir mislijanti žmonės pradė
jo interesuotis, kokia ir kada bus jos pa
baiga? Pasaulyje nieko nėra,amžino: kas 
tik turėjo pradžią, tas turi turėt pabaigą. 
Mųsų žemė taipgi turėjo pradžią, todėl 
turi ir pabaigą turėti. Gamtininkai išri
ša mums tą klausimą pasiremiant ant pa- 
tyrimy, įgyty tyrinėjant kitas planetas ir 
mėnulį.

Žmogaus gyvastis priguli nuo dviejy 
elementy—oro ir vandens. O tyrinėjimai 
parodo, kad vanduo ant mysy planetos 
sistematiškai eina mažin. Lietaus van
duo, kuris pavidale migly paeina iš juriy, 
toli nevisas sugrįžta upėmis į jūres atgal. 
Vandens gary cirkuliacija kasšimtmetis 
parodo atmosferoj nedatekliy, nes daug 
vandens žemė sugeria į save. Laikui bė
gant tas nedateklius liks pavojingu žmo- 
niy ir gyvuliy gyvasčiai, pavojingas ne 
vien tik dėlto, kad vandens garams su
mažėjus nebus lietaus ir negalės augti nė 
javai, nė kitokie augmėnįs, bet tas per
mainys temperatūrą: oras paliks sausas ir 
šaltas, gyvenimui neatsakantis.

Dvi artimiausios nuo mys žemės pla
netos, būtent Venus ir Marsas, duoda 
mums labai aišky pavyzdį. Venus, kuris 
yra daug jaunesnis už mys žemę, yra ap
suptas vandens garais taip, jog per storus 
jo debesius, negalima matyti nė jo pavir
šiaus. Marsas gi, kaipo senesnė planeta, 
vandens gary jau neturi. Ant Marso 
sunku jau užtėmyt debesį ir geografiška 
jo mapa seniai jau yra padaryta. Męs 
aiškiai matom, sako astronomai, prieš sa
vo akis Marso sukimasį, kuris jau apskai- 
tliuotas lig sekundai. Jis apsisuka apie 
savo ašį į 24 valandas, 37 minutas ir 22% 
sekundy, kuomet Vėnuso sukimasis tikrai 
da nėra žinomas. Kitais žodžiais sakant, 
Marsas jau susilaukė to likimo, kokis yra 
pranašaujamas mysy žemei. Nors nega
lima tikrai tvirtint, jog tie platys kana
lai, kuriuos męs matom ant Marso, yra iš
kasti jo gyventojy rankomis pravedimui 
iš juriy vandens, tečiaus ta hipoteza yra 
netik daleistina, bet ir labai galima, tik 
nedarodyta, nes didžiausi žiūronai ligšiol 
da nedavė žmoniy akims užganėdinančiy 
išaiškinimy kas link Marso gyventojy.

Todėl yra daleidžiama, kad kiekviena 
gyvybės forma ant Marso turi išnykti bė- 
gije keliy milijony mėty, kaip tas atsitiko 
ant mėnulio. Ligšiol da nepasisekė žmo
nėms išrasti chronometrą, su kurio pagel- 
ba buty galima be apsirikimo apskaitliuot 
ant kity planety gyvybę, todėl dabartiniai 
apskaitliavimai remiasi daugiausiai ant 
spėjimy, bet kad žemės vanduo laipsniš
kai mažinasi ir kad žemė seks Marsą, tai 
nė kiek neabejojama. Kada žemė išdžius, 
tikrai negalima pasakyti; tas žinoma, eis 
laipsniškai ir, spėjama, už 6-7 milijony 
mėty ji turės visiškai išdžiūti.

Suprantamas dalykas, išdžiūvimas 
priguli ne vien tik nuo planetos senumo, 
bet lygiai ir nuo jos didumo. Mėnulis 
yra daug jaunesnis už žemę, o seniai jau 
išdžiuvo. Aiškus faktas, kad tas atsitiko 
dėlto, jog jis yra 50 karty mažesnis negu 
žemė.

Nor žemės išdžiūvimas yra lygiai pa
vojingas kaip ir kometa, bet jis yra tuomi 
už pastarąją geresnis, kad jo nesulauksim 
nė męs, nė mys vaikai, nė vaiky vaikai. 
Kol praeis 6-7 milijonai mėty, ant žemės 
gal nebus jau nė pėdsaky žmoniy—jie iš
nyks patįs per save, kada pasieks augštą 
civilizacijos laipsnį. Moterįs nenorės būt 
apsunkintomis vaiky auklėjimu ir rūpin
sis, kad jy visai nebūty.

Iksas.

(By the kindness of “The Boston Travetar’’)
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liūdnas neapšviesto žmogaus gyvenimas. Jis ap- 
rinsa, kurioj prisieina jam gyventi ir auklėti savo kudi-

Šitas paveikslėlis parod 
suptas aplinkui nepermatom 
kius. Pasaulis pats per save yra gražus, gamta maloni, bet tamsa viską yra uždengusi 
prieš jo akis ir jis nieko nemato. Bet į tą tamsy jo butą, štai ateina su žibintuvu ran
koje, skaisti mergaitė — tai apšvieta! Ji apšvietus jo kambarį, parodys jam jo skriau
dėjus, parodys pasaulį tikroj jo gražumoj ir tikrąjį kelią į laimingesnį gyvenimą.

Gegužes

Dovanoms paskyrė “Politiš
koji Ekonomija” neseniai iš
leista V. K. Račkaucko, 25 
c. vertės. Todėl nuo dabar 
visiems tiems, kurie užsimo
kės savo užvilktą mokestį, 
ir naujai prisirašantiems bus 
duodama dovanos.

Draugysčių Reikalai
Dr-ste Lietuviška Tautiška 
Tėvynės Mylėtojų No. 1.

Town of Lake, Chicago. 111.
ADMINISTRACIJA:

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

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

Prot. rast. K. A. Cziapas,
4436 S. Wood st.

Turtų sekr. Leonginas Jaugilis,
4606 S. Paulina st.

Kasierius F. Jaugilis.
4606 S. Paulina st.

“ŽMONIŲ KNYGYNAS”.
Galima užsirašyti nuo pat 1-ojo nume

rio arba nuo No.4 ir 5 (“M a č i o - K ė k- 
što EILES“), kuriuodu netrukus iš
eis. Užsisakant išviršaus — tik 1 d o- 
leris už 12 numerių, vertės dvie
jų dol. su viršum. Šitie penki nume
riai, išleisti per vienus metus, kaštuoja 
95c.; taigi kas užsirašė nuo 1-mo num., 
tiems liko neatlyginta tik 5c.; tie gaus 
da 7 numerius kitų naujų knygelių įvai
raus turinio. Užsirašykit tuojaus, arba 
reikalaukit platesnių paaiškinimų, ku
riuos atsiųsim už dyka. Adresas:

BALTRUŠAITIS* BRoTHERS. 
2400 Fifth avė., Pittsburg. Pa.

Gera proga lietuviui.
Aš užlaikau plumer shop ir Sheet Me

tai Work. Iš priežasties senumo norė
čiau gauti partnerį.arba ir šiaip žmonių, 
kuris mylėtų ta darbą.. Gali atsišaukti 
ir nemokantis to darbo, aš išmokysiu. 
Prie biznio reikia įnešti biskį pinigų. 
Dėl didesnio aiškumo kreipkitės laišku. 
Jeigu nenorėtų susidėt, tad gal visai at- 
pirkt. Priežastis pardavimo — liga. 
Adresas toks:

A. Gecevič,
9 Ames st.. Montello, Mass.

Telephone 7<$2 So. Boston.

Protingesni amerikonai užprotestavo 
šįmet prieš triukšmingą apvaikščiojimą 
“Fourtn of July.” Laikraštija tą protes
tą labai pagyrė.

Jeigu panašus protestas pakilty pas 
lietuvius, tai patriotpalaikiai pavadintų 
tai “peštukių dvasia.

Vienam airiui nusibodo sunkus dar
bas ir jis nulėmė pastoti plėšiku. Sutikęs 
patamsiai kunigą, jis pakišo jam po nosia 
revolverį ir tarė:

—Ar nori atiduot pinigus, ar numirt?
Kunigas matydamas, jog plėšikas da 

neišsilavinęs savo amate, atsakė:
—Ar žinai, tamista, ką aš pasakysiu: 

aš atiduosiu tamistai visus pinigus, bet 
tamista turi atiduot man savo revolverį.

Airys mielai ant to sutiko: priėmė pi
nigus ir atidavė revolverį.

—Dabar rankas augštyn!—sukomen- 
davo kunigas, taikydamas plėšikui į kru
tinę.—Kitaip aš suvarysiu į tave visas 
kulkas.

—Tamista negali to padaryt,—atsi
liepė airys, —nes revolverije nėra nė vie
nos kulkos—ir atsitolino su pinigais.

(Tąsa nuo 2-o puslapio )

(fambridge, Mass.
Ačiū Dievui praslinko jau 

pora sąvaičių, kaip kun. J. 
Krasnickas paliovė keikti 
žmones per savo pamokslą. 
Turbut nusigando Lietuvos 
Suny draugystės.
22 d. š. m. per pamokslą 
kun. Krasnickas išbiauriojo 
minėtą draugystę ir apskel
bė viešą boikotą lietuvių kor
poracijai, legalizuotai Massa
chusetts valstijoj. Dr-stė 
Lietuvos Suny savo susirin
kime, laikytame 3 d. birželio, 
nutarė pasiųsti kun. Krasf 
niekui laišką, kad bėgije 10. 
dieny atšauktų tą apšmeiži
mą ir ateityj niekad nesikiš
tų į korporacijos reikalus. 
Birželio 19 d. kun. Krasnic
kas tą savo apšmeižimą ban
dė atšaukti, bet taip supai
niojo reikalą, kad nieko ne
galima buvo suprasti. Bet 
dabar kunigėlis pasidarė toks 
švelnus ir geras, kad negali
ma daugiau nieko nė reika
lauti. Bet ar ilgai jis toks 
bus, tai sunku pasakyti.

Dabar rengiasi jau prie 
statymo bažnyčios ir pradė
jo kasti skiepą, todėl vėl pra
dėjo iš naujo kolektuoti. Pi- 
nigy esą vos tik 1000 dol. 
Kurie neduoda pinigy, tuo
jaus apšaukia bedieviais. 
Liepos 3 d. kunigas liepė a- 
teiti į bažnyčią netik geriems 
katalikams, bet visiems lie
tuviams, reiškia, ir socijalis- 
tams ir s bedieviams. Sako, 
bus rinktos aukos pašventi
nimui ten kokio akmens, tad 
ir socijalisty pinigai nebus 
bedieviškais.

A. Luputis. 
Minersville, Pa.

Šioj apielinkėj darbai vien 
tik anglių kasyklose. Iki 
šiam laikui dirbo visas die
nas, bet dabar sumažėjo ir 
dirba tik po 4 dienas sąvai- 
tėj. Uždarbius taipgi kaip 
kur numažina, o visokie per
kami daigtai labai pabran
go taip, kad darbininky gy
venimą labai apsunkino, li
nijos taip kaip ir nėra, gal 
būt tas ir padrąsina kapita
listus apkapoti darbininkams 
mokesčius.

Birželio 5 d. vietinė L.S.S. 
15 kuopa laikė savo mėnesi
nį susirinkimą. Matydami, 
jog daugelis nesilanko ant 
susirinkimų, o nekurie ir vi
siškai šalinasi pasilikdami 
skolingi sąjungai, nutarė 
duoti dovany po knygelę, j

!

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Garbi Redakcija!

1. Aš nesuprantu, kodėl 
socijalistai Lietuvoj vadina
si “Lietuvių Socijal-Demo- 
kraty Partija,” o Amerikoj— 
“Lietuviy Socijalisty Sąjun
ga, ” kokį tas daro skirtumą?

2. Užkvietus draugystei 
ant savo baliaus svetimtau
čius, arba pas juos nuėjus, 
ar lietuviai privalo į juos lie
tuviškai prašnekėti, ar jy 
kalba?

Laukdamas atsakymo 
Su pagarba

S. Kiauraprotis.
Atsakymas:

1. Amerikos socijalisty ir 
Europos socijaldemokraty 
tikslas yra tas pats ir vieni 
nuo kity niekuom nesiskiria.

Žodis “socijalizmas” paei
na nuo lotyniško žodžio so
čius (draugija, bendrija). 
Jis reiškia bendrą darbą ir 
lygy pelno pasidalijimą, prie 
ko stengiasi kaip Europos, 
taip ir Amerikos susipratę 
darbininkai.

Žodis “demokratija” reiš
kia žmoniy valdžią. Tas pa
eina nuo grekiško d e m o s i 
(žmonės) ir kratos (galy-i 
bė.) Europoj, išskiriant 
Francuziją ir Šveicariją, žmo- 
niy valdžios, t y. demokrati
jos niekur nėra, visur valdo j 
karaliai; todėl tenaitiniai 
darbininkai kovoja nevien 
tik už socijalizmą, bet ir už 
demokratišką (žmoniy) val
džią ir todėl jie vadinasi so- 
cijaldemokratais. Amerikoj 
gi valdžia yra jau žmoniy 
rankose, čionaitiniai darbi
ninkai kovoja vien tik už so
cijalizmą ir todėl demokraty 
vardo visai nenešioja.

2. Užkvietus pas save 
svetimtaučius, arba nuėjus 
pas juos patiems, visuomet 
reikia kalbėti taip, kaip jie 
supranta.

Paj ieškojimai
Pajieškau giminaičio Fabijono .Vela- 

niškio. Kauno gub., Auktnergės pav., 
Subačiaus valsčiaus, jau apie pusė metų 
kaip Amerikoj, girdėjau, kad gyvena 
Chicago. III. Meldžiu atsišaukti ant 
šio adteso:

I). G. Balčiūnas,
5 Baker st., Gardner. Mass

Pajieškau pusbrolio Jono Labanausko. 
Jau ketvirti metai, kaip Amerikoj. Pir
miau gyveno Chicagoj, o dabar nežinau 
kur. Malonėkite atsišaukti ant šito 
ad reso:

Chas White,
196 Lender st.. Athol, Mass.

Pajieškau Petro Stankaičio ir Kazi
miero Griciaus, abudu Supilu sodas, 
Saulių pav., Kauno gub. Pirmiau gy
veno Chicago. 111. Pajieškau .Juozo K<u- 
dirkos, Suvalkųgub. 3 metai atgal bu
vau pas jį ant Kvatieros. Jis turėjo ša
itaną. Turiu svarbų reikalą. Kas juos 
žinote, arba jie patįs malonėkite atsi
šaukti ant šito adreso:

Antanas Mockus.
Bos 369, East IValpolle, Mass.

Tik reikia supratimo!
Be abejo męs patariame perskaityti 

I) ro Ilart mano apgarsinimą ir įsidėmė
ti, kaip jis aiškiai ir suprantamai para
šytas. Apgarsinimas, kurs atsižymi sa
vo aiškumu ir atvirumu, verta pagirti, 
kaip ir kiekvienas geras daiktas. Tai
gi pagirtinas ir Ikro Hartmano apgar
sinimas.

Meldžiame atkreipti atydą!
Bėgančių apgarsinimų prekės “Ketai- 

vyj" sekiančios: 1 colis vieną kartą 50c. 
1 colis per mėnesį $1.25c.

Pajieškojimai: Vieną kartą 50c. Norint 
pajiešketi tą pačią ypatą kelis kartus. 

; kiekvieną tolimesnį kartą po 2-">c.
“Keleivio" skaitytojams pajieškojimą 

giminių arl»a draugų viena kartą per me- 
i tus patalpiname dovanai.

Pajieškojimus apsivedimui merginos ir 
I tam panašius, nors ir ' Keleivio’’ skaity
tojai. turi apmokėti teippat. kaip už pa

prastą apgarsinimą.

.

Skaitytoju atydai
Meldžiame visu ‘‘Keleivio” 

skaitytojų, kurių prenumera
ta pasibaigė atnaujinti, ki
taip busime priversti laikraš
ti sulaikyti.

“Keleivio” Administracija.

Dr.F. Matulaitis
495 Broadway, So. Boston. 

Valandos:
Nuo 8-10 iš ryto ir nuo 7-9 vakare. 

Nedėlioms iki 3 vai. po pietų.

Lietuvon Vaziuojantiem
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:

July (Liepos) C ir 20 
August (Rugpjūčio) 3 ir 17.

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

Kadangi ant tų laivų daug žmonių va
žiuoja, tai užsisakikit vietas prisiųsdami' 
pinigus iš kalno. Męs rezervosma vietas, 
pasitiksime ant stoties Bostone arba New 
Yorke, nuvesime pas kensulį. išimsime 
pašportus ir galėsite sau ramiai traukt į 
Tėvynę. Atminkit, tai nėra kokie skebi- 
nėj laivai, kuržmonės su gyvuotais sykiu 
važiuoja, bet geri, greiti laivai.

„Keleivio“ Agentūra
28 W. Broadvvay Boston, Mass

Geriausi Cigarai Trumpam 
Rūkymui.

Iš visų 1.000.000.000 mažų cigarų, su
rūkomų kasmet, geriausi yra Bet we ėn 
The A c t s. apie kuriuos telpa šiame 
laikraštyje apgarsinimas. Męs patartam 
skaitytojams, norintiems gardaus trum
po rūkymo, pamėginti juos.

B e t w e e n The, A c t s turi gardų 
kvepėjimą. Jie yra padirbti iš puikaus 
jauno tabako. Dešimts tų puikių ciga- 
rukų, nudėtų puikioj blekinėj dėžutėje, 
prekiuoja tik 10c. ir kiekvienas mažas 
cigartikas duoda daug gardesnį rūkymą, 
kaip nekurie dešimt-centiniai cigarai.
- Ameriean Tobacco Company. didžiau
sia tabako išdirbėja visam pasaulyj, ga
mina tik gerus rūkymus. B e t «'*■? n 
The Acts yra geriausi cigarukai tos 
kompanijos išdarbio. Nusipirk Įtakelį 
nuo bile pardavėjo ir pamėgink, o pas
kui sprę-k pats.
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Little Cigars
Geriausiai patinka cigaru rūkytojams 

kurie myli trumpai rūkyti.

PAS VISUS PARDAVĖJUS
IO už | o centu. 1

THE AMERICAN TOBACCO CO.



KELEIVIS.

pietines Žinios.
Kadangi pereitą sąvaitę 

trįjypiktadariai iš Rusijos pa
pildė tokią baisią žmogžudys
tę. tad anglų laikraštis ‘*Bos- 
ton American’ pradėjo agi 
tuoti, kad susiaurinti imigra
cijos tiesas. Imigracijos ko- 
misijonieriaus pagelbininkas 
G. A. Hurlev, birželio 26 d., 
kalbėjo Faneuil Hall’ėje, a- 
gituodamas už toki suvaržy- į 
mą. Savo kalboj jis nurodi
nėjo, kad buk “dabar suva
žiuoja visi draugijos išmetosį 
iš Rusijos, Austrijos, Italijos 
ir kitų kraštų ir paskui čia 
vagia, girtuokliauja, užpuldi
nėja ir 1.1.

Nepagiriame męs Lynu’o 
atsitikimo.tečiaus turime pri
minti ponams amerikonams, 
kad visoj Amerikoj, o ir čia 
pat Boston’e vakarop negali
ma šalyj gatvių praeit neap
daužytu. Jeigu vienas-kitas 
ateivis ir papildo tokias niek- 
šystes. tečiaus toli negalima 
jas sulygint su tais užpuoli
mais, kokių dasileidžia pačių' 
amerikonų jaunuomene. Lie-j 
tuviams butų laikas daugiau 
susiprasti savo tarpe. Kas 
dieną ateina Į redakciją) 
su Įvairiais pasiskundimais ir 
klausinėja, ka daryti. Net 
yra tokiu atsitikimu, kad vi-! 
sai nieko nekaltą žmogų po-j 
Įleistas apkulia. o kartais da 
už tai tur ir užsimokėt. Lai
kas susiprast. Dabar kai-ku- 
rie Įbauginti socijalistų, kad 
tie daugiau politiškai susi- į 
pratę. Męs galime užtikrinti.! 
kad nepoilgam visi svetimže-i 
miai prie jų glausis.

Kadangi mokestis jau seniai 
užvilkta, todėl visus sąnarius 
paskirtu laiku meldžiame su
sirinkti.

Komitetas.

Nedėlioj 3 d. liepos D.L.K. 
Vytauto dr-stės bus pusmeti
nis susirinkimas, ant kurio 
bus apkalbama daug svarbių 
reikalų. Bus svarstoma ir 
apie Susivienijimą Pašelpi- 
nių Draugysčių Amerikoj. 
Todėl geistina butų, kad visi 
minėtos dr-stės nariai 
rinktų paskirtu laiku,
rintiejie prisirašyti taipgi už
prašomi.

susi-
No-

Liepos 4 d. Latvių 
listų Part., Roxburio 
Houghs Neck, Mass., 
gia gražų pikniką, 
tos 9 dovanos tiems,
kuomi nors atsižymės, 
rintiejie plačiau žinoti pažiū
rėkit Į apgarsinimą.

Soeija- 
ktiopa, 
paren - 

Paskir- 
kurie 

No-

Birželio 28 d užsibaigia 
pavasarinio sizono lekcijos 
Harvardo universitete. At
važiavo ir Teod. Rooseveltas 
ir laikė kalbą. Be abejonės 
jis daug ten pripasakojo apie 
Afrikos beždžiones irtam pa
našius dalykus.

Parsiduoda Namas.
Trijų gyvenimų trinias am Tudorst.. 

So. Bostone, atui-šantis į metus,par
siduoda už. 81,600. TIK TRUPUTĮ 
REIKIA iškalno ir labai lengvas išmo
kėjimas.

Čia jums proga nusipirkti namą 
mažus pinigus.

ALENANDER IRISE.
Taikos Teisėjas ir Notarijušas. 
\Vashington st.. room 330, Boston294

ANT PARDAVIMO
I Medinis namas dėl 3 šeimynų. 11 rui-1 

mų. puikus kiemas, pilnas medžių. Par i 
siduoda labai pigiai, nes savininkas tur1 
greitai išvažiuot iš miesto Atsišaukite

. šiuo adaesu:
VINCENTAS CIUNYS.

I 79 liolton st.. 8o. Boston. Mass. (s<,

P. J. Kaunietis.
Naujausių madų rubsiuvys. Siuvam 

, visokias moterų ir vyrų drapanas. Išva 
i lome. išplaujam plėtmas ir išprosiname- 

Darbą atliekame visados ant jiažtidėtolai
ko kuopuikiausiai už prieinamą prekę. 
Dirbtuvės vieta:

244 W. 4 th st. So. Boston, Mass

TEISINGIAUSIA APTIEKA-
Kurioj galit gauti geriausiu gy
duolių nuo visokiu ligų, teipgi ir 
teisingiausius patarimus. Nes čio
nai dirba lietuviškas klarka

Miliiain (’. Brūzga.
John J. Lovvery 

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

TELEPnONF.. 21<'27 So. Boston. Mas

i

Latvių SocijalistŲ Partijos 4 kuopa. Roxbury, rengia

J. P. Tl'INlLA CO
Vienatinė lietu
viška dziegore- 
lių ir auksinių 
daiktų krautuvė.
Užlaikome visokius laik
rodžius, laikrodėlius, 

branzletus. šliubinius ir di-iinontinius 
žiedus ir visokius iš aukso ir sidabro 
išdarbius. Lietuviai paremkite lietuvį.

Laikrodžius savo kostum.-riam patai
som dykai.
21-25 Bromfield street.

BOSTON, MASS.

RUSIŠKA PIRTIS
Vyrams ir moterims

Labai gerai įtaisyta 
skiras kambarys. Tiktai —

11 Savojt st. ir 1286 Washington st.
BOSTON, - MASS

JOHN E.NOLAN
Kiekvienam al-

naujausios mados
Graborius ir Balsamuotojas 

Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 
kuogeriausiai už nebrangią prekę. 

386 Broa<lway, So BOSTON. 
Gyvenimo vieta C45 Broadway.

> Rusiška-Lenkiška - Lietuviška 
_A PTI1LK7X.

Bronszteino

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

Aptieka
Sutaisome Receptus si: didžiausia 
atida, nežiūrint ar iš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite gauti, kokios tik pasaulėj 
vartoja, teipgi visados randasi Lie
tuvis aptiekorius K. SIllI.AUSKAN.

Savininkas
Edvardas Daly

2 W- Broadvvay kampas I)or 
chester avė. So- Boston, Mass. 
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs per expresą gyduoles prisiusim

MONTELLO
Pas mus randasi viršutinių ir apatinių 

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

11. STANKUS
681 N. Main ir kampas Ames Sfs.

MONTELLO, MASS

Puikiausias Lietuviškas
SALIUNAS ir RESTORACIJA

kartą pas mus atsilankys 
To niekad nesigraudys;

Alus, vynai mus gardžiausi, 
Cigarai iš Turkijos, geriausi

Lozowski & Yudeiko ir Co
3o4 Broad way ir 259 I). St.,

South Boston, Mass.

* 
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349 Harrison avė 
Boston, Mass.

M. Galjvan & Co.
Užlaiko geriausio 

/Eliaus Vyno, Likierių ir 
Cigarų.

Pardavimas šeimynom mūsų 
Spkciališkcmas.

366 Second So. Boston, Mass

GERIAUSIA AKUŠERKA

F. STROPLENE
Pabaigusį kursą Vonians Medieal 

College Baltimore Md.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago, teipgi suteikia visokias ro 
das moterų ligose parūpina gyduoles.

Ofisas randasi:

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

.r dangus turintis—ger.-i sveikata, 
pasveikusiu paveikslais;

UŽ. R ik) SUGINČIUS, SAKYDAMAS: 
ATEIKITE ARBA l’Al! AŠ»Iii i T PAS MANE, AŠ IŠGYDYSIU;

t.'«I<-L kad įsu s.pažiūra vu -kias ligas ir teip-pat gyduoles, kurios 
-aii gerinusiai pt.gvlb-- ‘Vyrams ir Moterims, ,ies t,au-Ugonių perlei- 
i'žiu ir už t.ii turiu di 1 p.: yrimą, geriau negu kokis kims daktaras, garsiam jam
2čj\v N ,,-ke. A.š e' i Įsisiryžęs sergančius gydyti, o sveikus mokyti, kaip užlaikyti 
sveikata: lodei, ka I !><■ sveikatos žmogus yra nelaimingas, nes geriausias išganymas 

A š danginusia išgydaii sergančių ir daugiau už kitus gaunu laiškų jiadėkavonių su 
iš daugumos nors keletą čion pataikinu.

Birželio 27 d. Robertas, sū
nūs prezidento Taft’o, važinė
damas automobiliu, suvažinė
jo tūlą vargingą italą. Kiau
šas italo visai suskaldytas ir 
vargiai pagis. Sako, buk 
Robertas Taftas buvo girtas. 
Bet ar nusiųs jauną Taftą už 
užmušimą žmogaus ant kar
tuvių? Męs iš anksto užtik
riname, kad ne! Bet jeigu 
koks niekšas nžbaladoja ko
ki fabrikantą, tai tuojaus pa
kelia baisiausi riksmą ant 
visų ateivių.

HOUGHS NECK, MASS.
(Pajūryje sale Quincy). Pradžia 11 vai. iš ryto.

Bus labai gera muzika. Yra paskirtos 9 dovanos tiems, 
jkurie kuomi nors atsižymės. INŽANGA 25 cen.

PASARGA VAŽIUOJANTIEMS Nuo Dudley street reikia paimti katrą Ne- 
į ponset Bridge arba Quincy karą, su tais reikia važiuoti lig Ųuincy Sųuare. o iš 
I tenai paimti Iloughs Nech karą ir išlipti pas Palmer st. Nuo čia 2 minutos pekš- 
čiam lig pikniko vietai. Nepamirškite. "Ilavlev Grove" reik paimt llouglis Neck 
transfer (check).

Npecijalistas ir Profesorius medicinos

Lietuviszkas D-ras M. Ziselman
7 1‘armenter St.
Boston, Mass.

Visokias ligas gv 
dau pasekmingia- 
us;at. A rikit tie- 
siok pa--, mane 1 
t repais į virių tik 
neikit į aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš at . sic
Ofiso valau ios
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki
8 vakare. Telephone 1967- -3 RicLmon<

DIDŽIAUSIS LIETUVIŠKOJ KALBOJ KATALIOGAS

Nedėlioj 3 d. liepos, 10 
vai. iš ryto bus susirinkimas 
Mokslaeivių Paskolos Rate
lio “Keleivio’’ redakcijoj.

Drapanų, Aprėdalų, Laikrodžių, Laikrodėlių, Lenciū
gėlių, Žiedų, Špilkų, Armonikų, Koncertinų, Skripkų, 
Klarnetų, Triubų, Šnekamų Mašinų, Pijanų, Vargonų, 
Siuvamų Mašinų, Žiūronų, Britvų ir šimtus visokių ki
tokių reikalingų ir naudingų daiktų. Dabar tik išėjo iš 
spaudos.

Prisiųsk 10c. markę uždengimui pačto kaštų, o męs prisiusime jį dykai. . 
resuok mums šiteip:

THE BRIDGEPORT CLOTHING CO.
3248 So. Halsted st., Chicago, III.

Ad-
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Netikusiu daiktų žmonės nepamegdžioja. Severos gi vaistai tan
kiai esti painėgdžiojami, kas liudyja. jog jie yra geri.

r ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ w ■ w ■ w ■'■■vi ■■■■■■■■'■»■■

PRADEK SZIflNDIENI
Ar esi nuvargęs, apsunkęs, išsekęs? Arėsi taip nusil

pęs, kad vos tik kojas pakeli? Jei taip, tai reiškia, kad 
organizmas tavo pailsęs, o jo sustiprinimui reikalingas
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Jis sulaikys spėkų puolimą, atnaujins gyvumą ir už

tikrins sveikatą. Jis padaugins tau kraują, paliuosuoe vi
durių užkietėjimą, atgaivins plaučius, jaknas ir visą orga
nizmą. Kaina 75c,

LABAI GERAS SILPNOM MOTERIM IR MERGINOM.
ra

šė: ,,Paėmus mau eseveros li-yvasties naizamo, sveiKata ma
no žymiai pasitaisė, spėkos sustiprėjo, viduriai, plaučiai ir 
jakuos sugryžo i normališką stovį. Todėl ligoje geriausiai 
vartot Severos vaistus, nes jie pagelbsti.

Ponas E. Novak iš Fogelsville, Pa. neseniai mums 
Paėmus mau Severos Gyvasties Balzamo, sveikata

asd StonaJi Tables

t

Severos vaistai gaunami aptiekose ir pas atsakančius pardavėju*. Ne 
imk pamėgdžiotu. Jei savoapielinkej negauni, tai rašyk pas mus.

Stiprus nervai
kiekvienam yra reikalingi atsieki- 

mui savo tikslo. Nuo protiško pavar
gimo, bemiegės ir pavargimo nervų nė
ra geresnio vaisto, kaip

Severos Nervotonas.
Tai tikras vaistas gydymui suer

zintų nervų, neurastenijos ir galvos 
skaudėjimo, (teras dėl moterų po kū
dikio. Kaina $1.00.

i

I

i

;<>wn, <> Išgydyta nuo skausmų viduriu 
ir moteriškų ligos silpnybių.

' u.-.i

GEO. SUNKS, box 112, W. Pittsburg, 
Pa. Išgydytas nuo romatizmo, ir vidu

riu slogos ir kitu.
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NAUJAS ISR4PIMAS
Visi žmonės užsit iki mu ns ir mus 

k:; gyduolėms, kuriems duodame tei- 
Isingiausia rodą . »-r laiška o.vkai.

Kaip išgydyti Rupturą. Slinkimą 
plaukų ir Plikimą. Purkos. Didcrvi 
nes. Niežus ir lytišk ąjį brndą. Męs 
Iturime apie pusę milijono laiškų su 
Ipadėkavonėmis nuo žmonų visokių 
tautysčių. Rašyk pas:

Dr. J. M. BKUNDZACO..
i Broaihvay A s. S st.. Broolykn.S Y.

A. VOLCIK. iš Matheson. Ganada, Ont.
išgydytas (juo gaivos skaudėjimo ir

kurtumo.
GUODOTAS TK. IIARTMa N! N. t-Hpprn’ii 1 ».d J ^ų-.yd tai nn * jų syrė’tai j»a»»ve*kMU. n<-rs b.i vau sirgęs ilgą laiką, o kaip po
operacija h spitoiėg lAjaa, ti.d ja: ca<a. &i blogiau. Jeis-y <* t t»*n daktarai n-s>t«»jęb v-» vilt es išgydyti; b<?t Jųadsrodėte, kad nė te.ayb£, išgy
dydami nra :.o ! Už. ta s :dir«rtf dėka* oui ' ;:in^ V \ • ViTN A** J*’ «G *A-IU . • Jie id Tju.n . Jernev t'.ty, N J

Todėl čia kalba žmonės, ką aš jiems padariau, per Lti ir tau galiu teippadanti. Rodos, kad geresnių darodynių uega. 
įima reikalauti!

SE'ittU.KIS nuo meškerės knygutės vadinamos ..Vadovu į sv." nes yra tai teisingai ..VADOVAS Į LIGA", kurią siūlo. U 
bruda. suvdioiimo INSTITUTAS.

Kad jautiesi nesveikti, tai netroty k Įtiko, nesendink ligos, jei nori būt išgydytu, tai kreipkis prie manęs kurie gal 
ateiti ar aiva inot’, tai užprašomi i mana ofl.ą asabiškai, o toliau gyvenanti parašykite lietuviškai kas kenkia, ant k« 
j autiesi nesveikas, ,

atsisaukilaus apsiimn išgydyti:
Ii»> n a’ z ą. fka’ic’ėjimą pąnprių, kaulų, strėnų, kejų. pi c u ir q U-iK.eUjii.ą, dėjimą ir neri romą v du.rių Gal os skanemą, širdie? 

inkFtųiipa č ųlj.s. Greito paltai o, annkans kvėpavfmn, i lo. ų ir n •iipr.ėicai’.a v. r r. Didelio enpy k imt-, djspe .ie joa zirr-ų Lgos, teipgi nu* 
jaunystes kai n Į . ?•; n sv ■ įimą nn! Arimo bo •tie;.- o. \ -.»k ų :«2-:xrvci%inų slaptų i. r n. T«*:p rtt MOPERŲ: s’o.iusn- ingų mėnesinių
baltųjų t ’ke im r i vi oklų moter s ųHgų;n atbo it t ju! k tiri k tarai d um nepagelbėjo, ti kati a s m i Ui ir isg\<iys.u šviežias ir užsisenė 
jut ias l.’jne. uer:...,». d .. k .. to pus mane at t m, pirmiau n gnkurLit r; jet ne a«ab > ai,tai j-ar.iŠyk Let .v š ii. R/syk • air moki ir kalj
jauti n« sveikinu-> s v ' r s ' s: y r e n iszt'rsin d’ioeLj rodą. 1 : d rcif ė* r t i -įsu g <!: tlef, Kuri y ra ger a: ir ra- ?a- fio !ez:adlmo, o apturėsi
sveikatą t»e skirtumo k>:p toli gyvenat ra-zznt 1 gą. klantiant r<riosM'(> i A ETA - O. xi?ada aringa ti i rt mano \trdotaip:

DR. F. HARTMANN,
218 East St. New York City, N. Y.

Ofiso vai nuo i i z ryo • • : i •; vai po p. šventadieniais nno Z0 iki2 ru-oV-b
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Mano dirbtuvė yra įrengta puikiau 
šiai, naujausios mados įrankiai. Atlie 
ku daibą artistiškai. Padarau fotogra 
fijas kuopuikiausiai, malevoju natūra 
liškom parvom, iš mažų padidinėju ir tt 
Esant reikalui einu į namus fotograluo 
ti.

Pasilieku sero velijančiu
George Stanaitis

453 Broadway So. Boston, Mass
SKAITYK O ŽINOSI VISKĄ.

rfaga net n mano kataliogą rašyk šendien o apturėsi gereusių armonikų, skripkų 
tlernetų, tntbų, koncertinų ir daugybę kitokių mozikališkų instrumentų. C'isto au 
kso 14 K. Šliųblnių žiedų, dziėgorių. lenciūgų, špilkų, kolcikų, kom
pasų auksiniu ir paauksuotų, gerų britvų, visokio skiriaus drukavoji- 
rao masynukių, albumų portretam, revolverių, šaudyklių, guminiu li- 

i torių, adresam pečeiių, istorišku ir nialdaknvgų kokiu tik randasi lie- 
tuviskoi kalboj,gražių popierų*del rasimo gromatųsu puikeusiais ap
skaitymais ir dainoms su drukuotais oplitik konvertais tuzinas už 25c 

i 5 tuzinai už $1,00, 1000 už. $‘>,00. Lietuviška biblija arba šventas raštag 
i seno ir naujo testamento lietuviškom literom ptislap. 112. dručei abda-
‘ ryta, prekė su prisiuntimu $3,(>0. Elektrikinis žiedas no reumatizmo, eudrųtinimo 

ii ,■ j i i knno, atgaivinimo kraujo, sntaisimo nervu ir daugybę kito
J - ‘(y ligų. Tūkstančiai žmonių dėkavoja už ižgydynia, 14 K

paauksuotas ant 20 mėtų prekė $3.00. prasto $1,W. Prisius 
kitę -av>' tikra adresą fr už 5c. markę o apturėsi šio mėto ka 
taloga dv«ai sn 450 paveikslais Ir 1000 naudingu daiktų,

Šfomikam, agentam ir pedlioriam parduodu visokius ta- 
. vorns labai pigiai. Reikalaudami viską pas tikra lietuvi 

gausite, teisingus tavonts.
Adresuokite^ K- U JLKEKICH. 112 Grand St. Brookiyn, S. Y.

Darbo žmones
Gerai žino tą linimentą, kuris jhi 

sunkaus darbo pa Ii uosavo raumenų su
stingimą arba sugydė žaizdas.

Severos šv. Gothardo 
aliejus

yra labai geras prie sužeidimų, iš
sisukimų, reumatizmo, neuralgijos ar
ba narių sustingimo, kas darbininkui 
pasitaiko beveik kiekvieną dieną. I*a 
bandykit jo. Kaina 50c.
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Teisingas daktaro patarimas dykai
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CEDAR RAPIOS 
IOWA
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Dr. E.C. COLLINS 
uždėtojas.

Tiktai išnaudotojas daktaras apgarsina save 
jog jis gydo visokias ligas, mislidamas apkvai
linti sergančius Lietuvius, bet kožnas žino, jog 
tas yra negalinta. Šiaučius gali pasiūt gerus 
čebatus, bet ne gali siųt geras dtapanas. Teip 
yra ir su gydytojais. Katras gali išgydyti džiovą, 
tas ne gali gydyti inkstų ligas. Užtai niekados 
neatsiduok tiems gydytojams, kurie “GYDO 
VISUS“, apie katruos Jus niekados negirdėjot, 
tiktai ką Jus matėt Jų paveikslus apgarsini
muose ir katras negali darodyti ne viena išgy
dymą. The Collins NevYork Medieal Institute 
didžiausias ir pirmas ant svieto, samdo tik 
Geriausius Gydytojus dėl gydymo kiekvienos 
ligos ir gydo dangiaus sergančių, negu kiti gy
dytojai kartu ir gali darodyti tūkstančiais 
padėkos laiškais.
Užtai, jeigu sergate kokia nors li.gą, rašykite, 

arba atsišaukite vpatiškai j šiuos garsingus 
gydytojus. Priima ligonius kiekviena diena nuo 
10 lik 5 vai., šventadienais ir nedėliomis nao 
10 lik 1 vai., ir utamįkais ir petničiomis dar 
nuo 7 lik 8 vai. vakare.

Dr. S. E. Hyndman. Medikališkas Direktorius

The Collins N. Y. Medieal Institute

Sveikatos patarėjo

D-ro JONO E. THOMPSONO
Direktorius ir sveikatos Patarėjas

Lietuviškos Gydyklos D-ras THOMPSON 
pilnai gvaranttioja. kad kiekvienas, ku-

| ris liktai į jį kreipsis, bei parašys tikrai
paliks išgydytas, nevis tokių ligų, kurių 
kiti daktarai neįstengė išgydyti. Ka- 

į dangi jisai pabaigė augštesnius mokslus
New Yorke ir Paryžiuj ir visą savo jau
nystę pašventė vien studyjavimui medi-,

1 cinos. chemijos ir chirurgijos.
Jisai gydo visas ligas: paprastas, chro

niškai užsisenejusiaS. 'veoeriškai-paslap- 
tingas. teip-pat lytišką nusilpnėjimą ir 
kitas ligas, paeinančias nuo jaunystės 
išilykumo ir savižagystes.

Solileri (kirmėlę) prašalina į 21 va
landas.

Tode). jeigu kuris nedagali kokia
nors liga, neprivalo leist laiko, bet tuo- 

' jaus prisiųsti D-rui Thomson’ui apra
šymą savo ligos, pagal šį apsireiškimų 
lakštą, o tuojaus bus išsiųstajam |>a 
gelba. kuria tikrai išsigydys. Išgydy
ma« gvarantnotas. Patarimai veltai. Į Meldžiame kreiptis šiuo adresu.-

DR. J. E. THOMPSON,
342 W. 27-01 strc«t, NEM YORK, N. Y

Priėmimo valandos: Šiokiomis dienomis nuo 1 vai. ii i 5 vai. po pietų.
Nedėliomis nuo H vai ryto įkį 3 vai po pietų.

Amžius.
Kiek sverete.
Kaip seniai sergate.
Ką labiausiai skauda.

Ar turėjei kada nors kokią lytišk 
jei tun-jot parašykite kokę.

Ar neužsiimdavot savižagyste.
Ar skauda jums galvą.
Ar skauda krutinę bei plaučius
Ar kosite. Koks alsavimas.
Ar skauda vidurius. Ar skauda ran

kas bei kojas.
Ar turite ant kūno pučkus.
Kok is apetitas.
Ar turite poluciją. Ar skauda inkstai.
Ar lytiški organai nusilpnyti.
Ar vedęs, ar moteriške, ar jaunikaitis, 

ar panelė.
Ar jaučiate skaudėjimą, kada snsine- 

šate.
Negalite nieko užslėpti, nes tiktai to

kiu buduapturėsite pilną sveikatą.




