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Vyriausybės darbai.
Minske neleidžia kabinti 

iškaby su parašais lenkų kal
ba; Baltstogėj neleido įsteig
ti mokyklos; Peterburge už
dengė “Mielaširdystės” (lab- 
dariška) draugiją ir jos val
dybą patraukė teisman, o 
Lenkijoj uždengė net 6 ūkio 
ratelius, rodos, visus už var
tojimą lenky kalbos užrašuo
se. Vilniaus gubernatorius 
vėl vieną kunigą nubaudė už 
procesiją be valdžios leidimo 
padarytą. Prie viso šito, 
kaip paprastai, nubausta ke
li laikraščiai, nuteista mirtin 
keletas žmoniy, 3 gi nužudy
ta. Beto, reikia paminėti, 
kad nuo liepos 23 d. Rygoj 
Vilniaus karo apskičio teis
mas pradėjo nagrinėti didelę 
bylą dar iš 1905 m. Kalti
nama 227 žmonės, iš kuriy 
daugeliui gręsia mirties baus
mė. Liudytojy 600.
Buvęs dūmos pirmininkas 

kalėjime.
Gučkovas, b. dūmos pir

mininkas, sąvaitę sėdėjo 
Krėstų tvirtovėje už šaudy- 
mąsi su kitu durnos atstovu 
Uvarovu. Jisai buvo nuteis
tas mėnesį atsėdėti, bet ca
ras bausmę sumažino iki ne- 
dėliai. Sėdėt jam buvę smagu.

Sugriuvo durnos rūmo
* lubos.

Dūmos lubos vėl sugriuvo 
liepos 25 d. ir primušė vieną 
moteriškę, sargo žmoną.

Suomija.
Caras paliepė Suomijos 

seimui pradėti savo posė
džius rugpiučio 14 d. ir dirb
ti 2 mėnesiu. Į tą laiką pa
liepta seimui išreikšti savo 
nuomonę apie visus naujuo
sius, varžančius Suomijos 
laisvę įstatymus.

Represija.
Mirtin nuteista 6 žmonės. 

Laikraščiai nubausta 2 už 
600 rb., oi uždengta. Vie
no gi lenky laikraščio redak
torius Orkanas besėdėdamas 
už straipsnius kalėjime nu
mirė. Didesnės kratos ir 
areštai buvo Tomske, Varša- 
voj. Vilniuj ir kt. Vilniaus 
gub. 1 kunigas vėl nubaus
tas 100 rb. už procesiją be 
leidimo, o Minsko gub. —už 
lenkišką vėliavą. Peterbur
go gub. neleista evangeli
kams—reformatams daryti 
parapijos susirinkimy. Iš 
žydy gimnazijų atimta tei
sės, o visose gimnazijose už
drausta priiminėti daugiau 
kaip 15 nuošimčių žydų. Lig- 
šiol mat ne valdžios užlaiko
mose gimnazijose galėjo pri
imti, kiek norėjo. Beto,No- 
vomoskovos žemietijų val
dyba pakvietė 30 paaficie- 
rių, kad pradinėse mokyklo
se vaikus mokytų kareivių 
muštro. Nauja mada virto. 
—Lenkijoj įsakyta paliuosuo- 
ti nuo vietų visus ‘ ‘lenkiškos 
kilmės” geležinkelių tarnau
tojus. Taipgi paliepta gerai 
sekti visas draugijas, ir per
žiūrėti jų įstatus ir veikimą. 
Taipgi paliepta šnipinėti mo
kytojus.

Kiek pasauliui prekiuoja 
kariumenė.

Brukselė, Belgija.—Šešio
liktame tarp-parliamentinia- 
me susivažiavime, kuris šio
mis dienomis atsidarė Belgi
jos sostinėj, Belgijos valsty
bės ministeris M. Beerheart 
pasakė, jog nežiūrint ant vi
sų pastangų prie panaikini
mo kariumenės, pasaulis gy
veno ligšiol ginkluotame rė- 
žyme, nuolat užlaikydamas 
14,000,000 (14 milijonų) gin
kluotų žmonių, kurių kas
metinis užlaikymas prekiuo
ja $1,000,000,000 (milijardas 
dol.).

100 sužeistų Bilbao’s 
riaušėse.

Madridas, Ispanija. — Bil
bao’s mieste prasidėjo riau
šės. Susirėmime su kariu- 
mene sužeista 100 žmonių su 
viršum ir daug areštuota. 
Streikas platinas ir greitu 
laiku bus pertraukti visi dar
bai.

Streikuojantieji darbinin
kai tyčiojasi iš valdžios grą- 
sinimų. Dokų darbininkai 
išleido atsišaukimą į tokius 
pat darbininkus kitose vieš
patystėse, prašydami, kad 
tie atsisakytų dirbti ant lai
vų atėjusių iš Bilbao.

Strategiškose vietose visur, 
apšaukta kariškas stovis.

Barcelonoj ir kitose Kata- • 
lionijos vietose uždarytos vi
sos fabrikos ir tūkstančiai 
žmonių sukasi gatvėmis, lyg 
laukdami sutarto ženklo į 
kovą.

Saragossoj neišeina nė vie
nas laikraštis. Visos krau
tuvės uždarytos. . 20 unijų 
apskelbė generališką streiką.

Eina gandas, kad streiką 
remia kunigija. Mat, Ispa
nijos valdžia, anot kuni
gėlių, yra bedieviška, tai 
reikia jai kuomi nors atsimo
kėti.
Caras pasislėpė restaura- i si prieš darbininkus. Ne

rijoj. kurie balsavo, kad laikytis
Berlynas. — Rusijos caras ;da ir toliau, o badas visgi 

atvažiavo į Bad Nauheim ap
žiūrėti maudynes ir šaltinius, kus pasiduot.
Minia žmonių susirinko pa- pėtnyčioj atėjo žinia, kad 
žiūrėti, kaip tas sutvėrimas daugelis operatorių išstoja

su išsiilgimu tos dienos. Ir ji 
atėjo. Žmonių prisirinko tiek 
daug, kaip da niekad Gard- 
neryj nebuvo. Krėslų svetai
nėj neužteko, daugeliui pri
siėjo stovėt.

Kaip tik pasirodė d-ras J. 
Šliupas, vietinis lietuvių be- 
nas užgrajino maršą. Potam 
pradėjo Šliupas kalbėt. Visą 
jo kalbą sunku man yra ap
rašyt; galiu tik pasakyt, jog 
labai gerai išaiškino apie lie
tuvių padėjimą, apie mote
ris ir apie laisva many bes 
mokslą. Perbėgo Lietuvos 
istoriją ir nurodė, dėlko mus 
tauta taip daug nukentėjo. 
Da ugiausiai turėjo kęsti nuo 
kryžeivių, kurie, atėję į mų
sų šalį, norėjo lietuviams 
įbrukti savo tikėjimą, o bru
ko kardu ir ugnim. Moteris 
gėdino, vaikus ir vyrus ka
pojo ir vis tai darė vardan 
Dievo. Nurodė, kaip seno
vės moteris buvo laikoma už 
vergę, nes krikščionių kuni
gai sakė, kad moteris negali 
būt lygi vyrui. Jeigu mote
ris nebūtų buvus per tiek lai
ko verge, tai netik mųsų tau
ta šiandien butų buvus kul- 
turiškesnė, bet ir visa žmo
nija nebūtų tokiam varge.

Po kalbai užgrajino “Lai 
gyvuoja mus tauta”.

Potam kalbėtojas patarė 
sutverti dainorių kuopą, nes 
daina ir muzika—tai geriau
sias žmonijos pritraukimas 
prie darbo.

Auky surinkta 12 dol. su 
centais. Prie S. L. S. A. prisi
rašė trįs nauji nariai.

Kalbėtojui, deklemuoto- 
jams, muzikantams ir au
kautojams ištariam širdingą 
ačiū. Lietuvis.

Lawrence, Mass.
Rugsėjo 4 d. čia buvo di

delės prakalbos. Žmonių bu
vo susirinkę į kokį tūkstantį. 
Mat kalbėjo d-ras J. Šliupas, 
tai susirinko maži ir seni. 
Kalbėtojas labai gražiai nu
piešė lietuvių praeitį ir da
bartį ir nieko savo kalba ne
užgavo, nes kalbėjo šventą 
teisybę.

Apart prakalbų P. K. Ja- 
sinskiutė padeklemavo eiles, 
o Z. Jankauskas pasakė mo- 
noliogą.

Auky surinkta 822.30. 
P. A. J.

Cambridge, Mass.
L. S. S. 71 kuopa nutarė 

pagarsinti savo knygyną, ku
ris randasi p. Kazokevičiaus 
bute, po No. 8 Moore st. 
Kuopa turi visokių knygų ir 
kas tik nori.gali pasiskolinti, 
jų pagal savo pasidabojimo. 
Perskaitęs vėl turi sugrąžin
ti. Taipgi kviečiami nauji 
draugai lankytis į suririnki- 
mus, kurie atsibūva kas ant
ras nedėldienis, po augščiau 
nurodytu adresu, 10 vai. iš 
ryto, kiekvieną mėnesį.

Knyg. J. Beliauskas.

sunki bonka ir suskaldė jam 
galvą.*

Kitas policistas, Julius Bo- 
. yer, tą pačią dieną nužiūrėjo 
i sau du žmogų ir nusprendė, 

kad tai turi būt kokie nenuo- 
. ramos. Kada vieną iš jų jis 
. norėjo suimti, antras šovė 
. dusyk iš revolverio ir sunkiai 
, policistą sužeidė. Policistas, 

nors sužeistas, paleido ketu
ris šuvius, bet nė vieno ne
pataikė ir įtariami piktada
riai pasislėpė.
75,000 siuvėjų džiaugias iš

Kaip “>Jew York Call” 
praneša, generališkas 75,000 
siuvėjų streikas, kuris prasi
dėjo liepos 7 d., pereitoj są
vaitėj pasibaigė. Darbinin
kai neapsakomai buvo susi
judinę savo pergale. Tūks
tančiai sveikinosi ir bučiavo 
viens kitą. Moterys ir vy
rai verkė iš džiaugsmo.
. Meyer Londbn savo kalboj 
pasakė: “Aš tik pavargęs esu 
fiziškai, kitaip aš eičiau šok
ti iš džiaugsmo. ”
Politikierius nušovė 

torių.
Havana, Kuba.—Jose Pen- 

nino, naturalizuotas kubie
tis, garsus politikierius, nu
šovė pereitoj nedėlioj Joaną 
Amarą, redaktorių ispaniško 
juokų laikraščio “Chantec- 
ler,” kurio pirmas numeris 
išėjo tą patį rytą.

Saugojas nuo choleros.
Amerikos valdžia pradėjo 

uoliai tirinėt ateinančius iš 
Europos laivus, kad nebūtų 
ant jų cholera užkrėstų žmo
nių. Laivai sulaikomi visi, 
nežiūrint, kad jie butų ir iš 
tų uostų atėję, kur choleros 
da nėra. Žinoma, kad į uostą 
suvažiuoja žmonės iš visur; 
į Francuziją, daleiskim, nu
važiuoja užkrėstas cholera 
rusas ir iš tenai važiuoja 
Amerikon.

Jeigu cholera pradės dau-

“Aš sakau, kad orlaiviai 
jau ant tiek ištobulinti, kad 
net ir šiandien tauta gali ap- 

j sigauti, kuri neapsvarsto, 
kaip svarbus yra pritaikymas 
jų prie karių.

“Jeigu admirolas nori per
sitikrinti, aš kviečiu jį į mu
ši. Tegul jis sustato prieš 
mane savo kanuoles ir taiko 
į mane, jeigu jis gali. Man 
gi duosit dinamitą — ir as 
einu į laižybas, kad jis nepa
spės pakelti į mane savo ka- 
nuolių, kaip dinamitas bus 
jau paleistas.

“Visų pirmiausiai reikia 
atsiminti, kad Breliot’o or
laivis, kurį aš dabar vartoju, 
lekia su smarkumu 72 mylių 
į valandą. Prie tokio greitu
mo nėra vilties iš kanuolės į 
mane pataikyt. Vien tik ge
ras šovikas galėtų pataikyt 
į mano orlaivį iš karabino, 
bet kad ir pataikytų, tai or
laiviui karabino kulka nela
bai užkenks, jeigu tik nepa
taikys man pačiam arba į 
svarbią dalį mašinos”.

Tokį tai komplimentą pa
sakė amerikiečiams atvažia
vęs į svečius britietis.

Katastrofa ant geležinkelio.
Scranton, Pa. — Pereitoj 

pėtnvčioj ant South Juction, 
18 mylių atstu nuo čia, susi
kūlė du pasažieriniai trauki
niai. Du žmonės likos už
mušti ir nemažiaus kaip 15 
sužeista. Užmuštais yra: 
Daniel Smith, mašinistas ir 

j William Scheer, pečkuris. 
Nelaimės priežastis nežino
ma. Abudu traukiniai bėgo 
su smarkumu 20 mylių į va
landą, kaip atsitiko nelaimė. 
Kada traukiniai susimušė, 
pasažieriai nuo visų sėdynių 
atsidūrė gale kiekvieno va
gono, vienas ant kito, ir 
daugelis buvo visaip sužeis
tų.

Pavalgęs reikalavo $50.
New York. — Ant kampo 

First Avė. ir 4th St. inėjo 
restauracijon svečias ir užsi
sakė pietus. Po pietų, kada 
tarnas padėjo prieš jį čekį 
ant 25c., jis išsitraukė revol- 

• veri ir pareikalavo $50. Tar
nas paaiškino, Kad jis tiek 
pinigų neturi, bet pašauks 
savininką, tas užmokėsiąs. 
Ir išėjo jieškot savininko. 
Bet vietoj savininko atsive
dė policistą.

Suimtas svečias pasisakė 
i esąs Vaclovas Srika, 4 metai 
I kaip iš Rusijos. Keli mėne
siai atgal jis dirbęs, šitoj res- 
■ tauracijoj ir savininkas pali
kęs jam skolingas $50 už dar
bą.

Srika likos nugabentas ka
lėj iman ir pastatytas po 
$1,000 kaucijos.
Angliakasiai laimėjo kovą.

Chicago, 111.—Penkių mė
nesių kova, kuri ėjo tarp II- : 
linojaus angliakasių ir savi
ninkų, pasibaigė pereitoj ' 
pėtnvčioj darbininkų laimė- i 
jimu. Išdirbta darbininkais . 
algų norma likos pripažinta.

Kasyklų savininkai buvo i giau Europoj platintis, tai ga- 
susiorganizavę ir ilgai laikė-! Ii atsitikti ir taip, kad Ame

rika uždarys europiečiams sa
vo duris.

92 žmonės išgelbėta.
Seattle, Wash. — 92 pasa

žieriai likos išgelbėti nuo mir
ties,kada atėjo bevielinių tele 
grafu žinia, kad ties Waddah 
salos sudužo laivas. Žmonės 
susėdo į atsargos luotelius, o 
tuom tarpu pribuvo pagelba.

Laivas nuskendo.
New York. — Išėjęs laivas 

išNewport News į New Yor- 
ką, pilnas geležiniu štangų, 
laike didelio ruko nuskendo 
netoli nuo Bomegat, N. J. 
Orlaivininkas kviečia ad

mirolą į mūšį.
Boston, Mass.—Iš priežas

ties orlaivininky susivažiavi
mo ir bandymo bombų, ad
mirolas Bowles išsitarė, kad 
karės reikaluose orlaiviai 
labai mažą vertę turės. Ant 
to Anglijos orlaivininkas Gra- 
hame White per “Boston 
Post” atsako šitaip:

“Aš patėmijau, kad jysų 
admirolas Bowles orlaiviams 
priduoda mažai svarbos ka
rės reikaluose.

redak

prispirs kada nors darbinin-
Bet pereitoj

išrodo. Bet Mikė žmonių; iš organizacijos ir sutinka su 
bijosi. Jis tuoj pasislėpė į darbininkų reikalavimais, nes 
vieną restauraciją ir laukė 
tenai, kol gavo progą auto- 
mobiliuje pabėgti.
Generališkas straikas Ispa

nijoj*
Barcelona.

Sąjungos Komitetas išlipinoi penkis mėnesius nebuvo

i
I

DarbininkŲ

ilgiau negali jau laikytis. 
Tokiu budu savininkų trus
tas suiro ir visi turėjo pasi
duot.

Reikia da paminėti, kad 
darbininkai tą kovą vedė 
stebėtinai ramiu budu, nes

pereitoj nedėlioj ant sienų 
proklamacijas, kad nuo pa- 
nedėlio, rugsėjo 5 d., Ispani- 
nijoj prasideda

nė vienų riaušių.
Muša policistus.

la ęenerališkas New York. — Žemesnėj 
streikas dėl užuojautos strei- luomoj čia pradeda apsireikš- 
kuojantiems Bilbao mieste kasdieną vis didesnė ir di-
vežėjams, angliakasiams ir 
dokų darbininkams.

Cholera Berlyne.
Berlynas.—Nežiūrint, kad i policijos žiaurumas, kuriuo 

valdžia žinias apie cholerą jį atsižymėjo keliuose susirė- 
slepia, patirta, jog lig P^rei-Į mįmuose su darbininkais, 
tai petnyciai Berlyne buvo n • j_31 choleros atsitikimas. Dau- .. Paveizdan pereitoj jKtny- 
giausiai tų atsitikimų buvo C1OJ» *<a^a policistas Patrick 
Spandau priemiestije, kur Clerk ėjo 92-ra gatve pro 118 

namą, nuo viršaus puolė

desnė neapykanta prieš poli
ciją. Nėra abejonės, kad 
tą neapykantą iššaukė pačios

(Nuo musą korespondentu.) 

Scranton, Pa.
Rugpiučio 10 d. buvo su

šauktas^ lietuviu parapijos 
susirinkimas, Į kurį pribuvo 
kunigas svečias. Mums mi- 
nėtasai kunigas daug pasa
kė svarbiu dalyky, kaslink 
stovio lietuviškos bažnyčios. 
Susirinkimo tikslu buvo nu
tarti, ar palikti kunigą Ku
rą, ar priimti naują kunigą. 
Prezidentas Andrius Kriau
čiūnas užklausė: Kas norite, 
kad kun. Kuras čia pasiliktu, 
pakelkit rankas. Bet niekas 
nekėlė. Visi suriko, kad 
mums Kuro nereik. Potam 
buvo užklausimas, kas nori 
naujo kunigo? Visi ant nau
jo kunigo pristojo, ir tuoj ta
po išrinkta delegacija pas 
popiežiaus pasiuntinį į Wa- 
shingtoną, kad tas daleistu 
užimti vietą naujam kunigui, 
o Kurą prašalint.

Ant to susirinkimas užsi
baigė. Ištarta kunigui sve
čiui širdingą padėką už jo 
prilankumą, o kunigas sve
čias taipgi ištarė širdingą 
ačiū susirinkusiems parapi- 
jonams ir prižadėjo užimti 
minėtoj parapijoj vietą, kaip 
greit galės. Kunigas Kuras, 
išgirdęs tokį skaudy prieš jį 
parapijonŲ nutarimą, neži
nojo nė ką pradėti. Kuni
gą svečią išvadino per pa
mokslą visy biauriausiais žo
džiais, kokiu rašte nė pami
nėt negalima. O baigdamas 
savo graudy pamokslą pasa
kė, kad jei kas iš lietuviškų 
kunigy išdrįstu jo vietą už
imti, ir jeigu vyskupas jį iš
varyti! iš Scrantono, tai jisai 
busiąs pirmas priešas vysku
pui.

31 choleros atsitikimas. Dau-

vien tik beturčiai gyvena.

Hržvilkieti*.
Cambridge, Mass.

Rugpiučio 21 d. pas A. 
Vaisauskį buvo bačkutė 
alaus. Pribuvo kun. J. Kras- 
nickas ir, išgėręs tris bute
lius degtinės, pradėjo užsipul-

jdinėti ant socijalistų ir be 
maž neištiko peštinės. Vie
nas iš susirinkusių pasakė: 

l ‘‘Kunigėli, eik namo, nes esi 
girtas; jau trečia valanda, 
ryto busi girtas mišias lai
kyti.” Nenorėdamas su pa
rėpi jonais ginčytis, dvasiškas 
tėvelis išėjo. Tada likę vie
ni “geri katalikai” ilgai da 
gėrė, o ant rytojaus vienas 
pasirodė su sumušta nosia.

Ar visur taip dievuoti žmo
nės elgiasi?

Kertėj Betupįs.
New Britain, Conn.

Vietinė T. M. D. kuopa su
rengė čia prakalbas paminė
jimui kovos ties Žalgiriu. 
Pirmas kalbėjo vietinis kuni
gas J. Žebris, kuris nurodi- 
jo, kad kryžeiviai padarė 
lietuviams daug gero, nes 
privertė vienytis ir lavintis, 
ir netiesa, esą, kaip yra ap
rašyta, buk kryžeiviai gėdi
no lietuvaites; lietuvaičiŲ ne
kaltybė, girdi, nepalytėta 
kryžiokais nė ant tiek, kiek 
kazokais per Kražių skerdy- 
nę. Abelnai imant, visa kal
ba buvo žemiau kritikos.

Antras kalbėjo p. Balčiū
nas iš Waterbury apie reika
lingumą mums mokslo ir vie
nybės.

Trečias kalbėjo T. M. D. 
pirmininkas Liutkauskas, ku
ris faktiškai nurodė daugu
mą biauriŲ kryžeivių darbų, 
nuo jų pradžios iki mūšio ties 
Žalgiriu. Toliau kalbėjo apie 
T. M. D. reikalus, apie rei
kalingumą tautiško namo 
Vilniuje (tam mieriui tapo 
surinkta aukų $20.00);toliaus 
aiškino apie reikalingumą lie
tuviams mokyklos Amerikoj, 
nurodydamas, kad suaugu- 
siem nėra kur dabar pasimo
kyti, nes nors yra vakarinės 
liaudies mokyklos, bet lietu
viai, nesuprasdami angly kal
bos, greitai perstoją anas 
lankę.

Tame padarė kalbėtojas 
apsirikimą, nes niekas nėra 
šitoj šalij lietuviams taip rei
kalinga, kaip pažinimas ang
liškos kalbos, o darbininkas 
į dieninę mokyklą negali lan
kytis, todėl lieka vakarinė, 
kuri yra kiekvienam prieina
ma. Reikia tik pasirūpinti 
j tas mokyklas mokytojy. su- 
prantančiy lietuvišką kalbą.

Tarp kalby Neveliukai de- 
klemavo eiles, tik gaila, kad 
lavintojai neišmokino nuda- 
vimų; deklemacijas atkalbė
ta kaip poterius, be jokio ju
dėjimo ir nepadarė mažiau
sio įspūdžio.

Prieš prakalbas pirmsėdis 
paaiškino apie vertę “Da
gio”, kuris laike prakalby bu
vo pardavinėjamas. Gaila, 
kad apie mokslą kalba,o vie
toj mokslišky laikraščiu ir 
knygų tokias šiukšles parda
vinėja. J. J. Šnipas.

Gardner, Mass.
Ant 28 d. rugpiučio buvo 

parengtos prakalbos 17 kuo
pos Lietuviu Laisvamaniu 
Susivienyjimo Amerikoje.

Kalbėtojas buvo dr-as .J. 
Šliupas.

Gardnerio lietuviai laukė

Skaitytoju atydai
Meldžiame visų ‘‘Keleivio’’ 

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

“Keleivio” Administracija.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu.

kodėl

kuris 
mųsų

—Pasakyk, Maike, 
tu neaugi?

—Todėl, kad man ir ma
žam gerai.

—Atsikirst tu moki, bet 
visviena niekas tave už žmo
gų neskaito.

—O ar tu manai, kad aš 
to labai trokštu? Nėkiek. 
Man ir pavalgyt mažiau rei
kia, ir apsirėdyt pigiau, o 
svarbiausia—aš esu laisvas, 
kaip paukštis. Tu nors kiek 
prasižengk, tuojaus tave ka- 
lėjiman pasodins, o man už 
tą patį nė policija nieko ne
sakys.

—Tu tą reikalą supranti 
taip, o aš, mat, kitaip. Jei
gu aš neįsigersiu, tai mane 
nė pats gubernatorius nesu
areštuos. Todėl be reikalo, 
vaike, tu man tą kalėjimą 
prikišei. Bet ne tame daly
kas. Aš turiu mislij visai 
ką kitą.

—Sakyk, sakyk, tėve!
— Tiktu man nepertrauk 

mislies. Tu gal girdėjai 
apie lenkŲ didvyrį, 
anuomet ėmėsi su
Kundrotu Brooklyne? Ot, 
kad tu, vaike, butum užau
gęs tokis drūtas, tai garbė 
butŲ visiems lietuviams. Da
bar niekai iš tavęs. Galvą 
tu turi gerą, tą aš tau pri
pažįstu, bet šioj gadynėj to 
neužtenka—reikia,Jkad žmo
gus vienu pirštu pakeltŲ 
penkis vyrus.

— Pabaigei?
—Ves!
—Tai klausyk. Nueik tu 

ant Washingtono gatvės į tą 
didelį namą, kur aš tau anuo
met rodžiau, ir paprašyk, kad 
tave užvežtu ant viršutiniŲ 
lubų. Tu pamatysi, kad ant 
elevatoriaus sueina ne penki 
vyrai, bet penkiolika, o kar
tais ir daugiaus, ir mažas 
negrukas tik prispaudžia vie
nu pirštu elektrišką knypkį 
—ir tas elevatorius eina aug- 
štyn. Pagal tavo nuomonės, 
negrams turėtŲ būt iš to di
delė garbė, kad jų tautietis 
vieno piršto prispaudimu ant 
syk pakelia penkiolika vyry. 
Vienok tu pats matai, kad 
niekas j’ų užtai negarbina.

—Čia, Maike, kitas daly
kas. ElevatoriŲ pakelia ma
šina.

— Juk jeigu reikia pakelti 
15 žmonip, tai kas juos pa
kelia, tas nesvarbu; svarbu 
tik tas, kad jie butŲ pakelti.

—Taip, vaike, bet jeigu 
žmogus pats tiek pakelia, tai 
jis parodo savo spėką.

—O kam ta spėka reika
linga? Ar akmenis kilnot? 
Kokia iš to nauda, kad tu 
juos kilnosi? Žmogui reika
lingas tik protas; su protu 
jis gali sutvert tokią spėką,ku
ri pakelia irnuleidžia didžiau
sius sunkumus, kuri suka 
mašinas, varo strytkarius ir 
traukinius.

—O kodėl lenky Zbyszko 
taip pagarsėjo?

—Tik tau taip rodos. Iš- 
tikrŲjŲ gi jis netik nepagar
sėjo, bet likos da išjuoktas. 
Amerikėnai sako, kad Afri
koj beždžionių yra daug stip- 
resniŲ, negu Zbyszko. Jei
gu už spėką reikėtŲ ką gar
bint, tai pirmutinė garbė 
prigulėtu joms.

“Appeal to Reason” pas
kutiniame numeryj rašo:

“Organizuoti Columbus, 
Ohio, darbininkai už savo bal
sus dabar atsiima kulkomis. 
Yra tai tragiška, širdį plė
šianti regykla. Bet verks
mas čia nieko negelbės. Ge
riau pažiūrėkim, ar nerasi
me geros pusės ir tose žiau
riose kulkose, kurios ^abar 
drasko žmonip kūną.

“Strytkariy motormonai 
ir konduktoriai išėjo ant 
streiko, kad gauti keliais 
centais daugiau algos. Tuo
jaus majoras iššaukė visą 
policiją mušti streikierius. 
Šerifas padarė tą patį. Gu
bernatorius iššaukė 3 regi- 
mentus kariumenės prižiūrė
jimui, kad streikieriai ramiai 
mirtų badu.

“Kariumenei kasdieną kom
panija išmoka po $7,642.- 
34. Tų pinigŲ užtektŲ dau
giau kaip metams padidini
mui darbininkams algos, ku
rios jie dabar reikalauja. Bet 
vergai turi būt valdomi didž- 
turčiŲ ir gausiai doleriai eik
vojami, kad jie butŲ suval
dyti.

“Gubernatorius Harmon, 
kuris išsiuntė kariumenę, yra 
demokratas; senatorius Diek, 
kuris tą kariumenę prižiūri, 
yra republikonas. Dabar pa
sirinkit, draugai!

“Darbininkai patįs išrinko 
Harmoną ir republikonišką 
legislaturą, kuri Dicką pa
siuntė į senatą. Už savo 
balsus jie atsiima kulkomis. 
Jie visuomet niekino socija
lizmą. Jie nenorėjo savo 
balsus mėtyt ant niekŲ. Ir 
nenumetė. Jie norėjo ką 
nors turėti už savo balsus. Ir 
dabar jie gauna. Tą tavo- 
rą jiems pristato gubernato
rius Harmon, senatorius 
Diek ir majoras Marshall,ku
riuos jie išsirinko.”

Tūlas “Vienas iš 
rašo iš Waterburv, 
“Lietuvą,” kaip pas juos 
kalbėjo p. Balevičius ir kaip 
jie pasmerkė “Keleivio” 
“prasimanymus,” buk p. 
Gabriui užmokėta už kelio
nę. Tas, girdi, neteisybė. 
Gabriui pripažinta $500 tik 
už jo darbą, o ar jis juos iš
leis kelionei, ar kam kitam, 
tai ne mųsų dalykas.

Taip pagal “Vieno iš na
riu,” o pagal T. M. D. proto
kolo Gabriui užmokėta $801.- 
80 už iliustraciją ir kelionę, 
o $500, kažin už ką, savo ke
liu.

Taigi, jei tas žmogelis ne
klysta, tai protokolas, atsi
prašant, meluoja.

nariu”
Ct. į

•> “Tėvynės” No. 34 S. L. A. 
valdyba praneša,kad ji spen- 
duoja J. T. Kazlaucką, M. 
J. Vokietaitį ir P. Karalių. 
Visi trįs yra nariais 142 kuo
pos, iš New Haven. Jie pra
sižengę tuomi, kad nesiklau
sę augščiausios valdybos drį
so išleist kokį ten atsišauki
mą į Connecticut’o kuopas.

Gerai maištininkams! Ar 
jie nežinojo, kad S. L. A. 
cenzūra nelegališkus raštus 
draudžia platint? Jeigu kiti 
užprotestuotu — sušpenduot 
ir tuos... Pagalios ir visą Su
sivienijimą galima suspen- 
duot. Revoliucijos dvasią 
reikia naikint. Juk jeigu 
jos Rusijoj nenaikintų, tai 
caro seniai jau ant sosto ne
būty.

Motina paguldė į lovą sa
vo Petruką, apklojo ir bu
čiuodama tarė:

-Labanakt, miegok, ma
no karvelėli!

—Mama! — atsiliepė Pet
rukas,—kam tu manekarve- 
ėliu vadini? Aš noriu būt 

gaidžiu.

Ji jau uždirba.
(Siužetas Gurdino.)

Onelė ką tik pabaigė savo 
gražią dainelę. Jos jaunutis, 
gražus balsas skambėjo kaip 
sidabrinis varpelis. Jos aku
tės žėrėjo kaip dvi žvaigždu
tės, gražioj vasaros naktyj. 
Jai norėjosi suktis, šokinėti, 
juoktis, ir tik ant valandė
lės ji užsimąstė: ką jai pir
miau veikti: šokti prie veid
rodžio, ar sugrėbus kėdę pa
šokinėti su ja valsą, ankštoj 
ir neturtingoj stuboj, kurioj 
jai buvo užtektinai vietos. 
Bet tame pačiame laike, įėjo 
jos motina, tokia užsirūpinu
si—pikta ir Onelė nutilo.

—Kas tai matė, kad mer
gaitė penkiolikos metų ne
rastų sau darbo, - sako moti
na rusčiu balsu. — Pas kitus 
žmonės vien tik užsiganėdi- 
nimas; kiekvienas vaikas už** 
sidirba sau duoną... Na, pa
sakyk, kas iš tavęs bus? Tu 
pabaigiai mokyklą. Kas do 
nauda man iš to? Valgyti tu 
nori, gerti ir-gi nori. Čeve- 
rykų poros-kitos ir-gi rei
kia... o iš kur vis tai imti? 
Tėvas negali perplyšti ir ant 
viso-ko uždirbti... Kad tokia 
mergaitė neužsidirhtų sau 
duonos... Juk tai baisu’...

Nebepirmą sykį Onelė gir
di tokius skaudžius motinos 
žodžius. Jos jaunutė galve
lė žemai, žemai nusviro. Tos 
gyvos ir gražios akutės, per
stojo blizgėjusios. Sunkus 
atsidūsėjimas išsiveržė iš jos 
krutinės.

Taip, ji nenori išdykauti, 
ji nori užsidirbti sau duoną, 
tik reikia surasti vietą.

* **
Vietą!... Vietą!... Ji gali 

turėti vietą... ji pati šian
dien matė laikraštyj ‘ 'vietą. ”

Ach! Kad tik nebūtų vėlu; 
kad tik kita, daugiau laimin
gesnė už ją, nepaimtų pir
miau tos vietos iki ji ateis!...

Ji skubina. Gatvekaryj 
daug žmonių žiuri į tą gra
žią, jauną, žydinčią mergai
tę, o ji įsigilinusi į savo min
tis. Nesuprantamas jaus
mas, šiurpuliais pereina per 
jos kūną. Gal dvidešimtą 
sykį skaito ji tą mažą šmote
lį popieros, kurį jEiskirpo iš 
laikraščio: “Seniva, turtin
ga moteris, j ieško mergaitės 
15—16 metų į kompaniją. 
Labai geros išlygos.” Ji tė- 
mydama perskaito adresą; 
šiurpuliai tankiai perbėga 
per jos jauną kūną: jau ne
toli. Baugu. Bet jos bau
gumas ir neužsitikėjimas 
dingo, kuomet graži, turtin
gai apsirengusi moteris, ati
darė jai duris, įvedė į didelį 
svečių kambarį ir saldžiu 
balsu, su nusišypso j imu, pa
sakė jai: “Vieta dar neužim
ta ir tu man labai patinki. 
Graži mergaite.”

—Aš pasirengusi 
dirbti, sunkiai dirbti, 
uždirbti.

— Ne, dukrele, tau nereiks 
dirbti... Aš tave aprengsiu 
kaip panaitę; tankiai vaikš- 
tinėsi į teatrą; aš tau dova
nosiu tokius auskarus, kaip 
aš pati dėvu. Štai, matai? 
Kad tik tu manęs klausysi...

—Aš neturtinga mergaitė 
ir tamistos klausysiu—sako 
Onelė drebančiu balsu.

—Tu busi mano dukrelė, o 
aš tavo motina... Mylėsi ma
ne?

—Aš mylėsiu tamistą,kaip 
tikrą motiną ir sąžiniškai 
uždirbsiu sau duoną.

—Tau čia bus gerai ir links
ma; vakare ateis svečiai, 
griež ant pianino, šoks; links
mai laiką praleisi ir visi tave 
mylės, o tu busi tyki ir gera 
mergaitė...

—Taip, geroji tamista! Aš 
busiu tyki ir gera. Aš ne
turtinga ir noriu kiek nors 
uždirbti.

viską 
bi tik

Jos širdis pilna meilės ir toli neužtenka už tas knygas, j D. valdyba neklausytų šita- i 
dėkingumo gerai moteriškiai ką vienas tik p. Sirvydas tu- me atvėjije visuomenės, ją 
ir džiaugsmas išsilieja iš jos j ri nusipirkęs. 
gražiŲ akiy. Dvi krištolinės 
ašaros pasirodė ant jos vei- i 
do.

taipgi galima butŲ prašalin-
Jeigu gi atskaitose butų ti. Nors visuotino balsavimo 

i aiškiai pažymėta, kiek kny- dabar T. M. D. neturi, bet ji 
gu išduota kokiai kuopai, o gali jį įvesti. Ir privalo įves- 
kiek kam parduota, tai ne- ti, jeigu nenori būt už nosies* **

Paskutinį sykį miega One- galėtŲ dingti nė pinigai. Da-' kelių ypatų vadžiojama. 
lė saldžiu, nerūpestingu mie- bar gi: inėjo tiek,išėjo tiek ir Beje da vienas dalykas, p. 
gu, jos gražiame, švariame nieko nelieka. Tokia atskai- Gabrys sakė, kad tiek ir tiek 
kambaryj. Saldžios svajo- ta yra neteisinga. Kudirkos raštų yra apdary-
nės nuneša ją toli, į laimin- Kreipiuos su šiuo reikalu į ta ir paėmė už tai pinigus, o 
gą ateitį, kur taip šviesu ir pašalinį laikraštį, nes esant 
gerai. Nekaltas, užganė- drūtai cenzūrai į T. M. D. or- 
dintas nusišypsojimas mato- ganą jis nebutŲ priimtas, 
mas ant jos gražiŲ lupų... i D. M. D. Narys.
Kaip sapne ji girdibesilinks-. Red. Prierašas. Sun- 
minimą, juoką, šokius ir mu-• vra kontroliuot draugijai 
ziką... Urnai durįs jos kam- L_ _ "
bario pamažu atsiveria... suotino balsavimo. _____
Svetimos, baisios, girtos, viršininkai gali daryt, kaip 
akįs žiuri į ją. Purvina ran- jiems patinka, o nariai nieko 
ka dasilyti jos švarų kūną... lnežino; jie turi tik vieną tei- 
Iš gatvės girdėti, kaip užki- gę—tylėt. Kiek atspaudžia 
bę balsai dainuoja negražias į knygŲ, nariai nežino; kiek 
dainas; girdėti, kaip sudau- knygų išdalija kuopoms,o 
zytas pianas skamba, išduo- j kiek parduoda, jie taipgi nie- 
damas nemalonŲ skambeji-1 k0 nežino.
mą... Bet nieks negirdi,kaip j Bet ilgiau taip negali but 
nekalta, nuskriausta visam Sauvaliai reikia padaryti ga- 
amžiui, mergaitė graudžiai jasj Ypač dabar, kada drau- 
verkia; šaukiasi pagelbos ir 
persigandusiu balsu šaukia:
“Mama!... Mama!...”

Darosi tyku, kaip girioj, 
kuomet plėšikai užpuola ant 
beginklio žmogaus ir tamsu, 
kaip grabe, kur nėra nei 
šviesos, nei gyvenimo.

A. Žymontas.

savo turtą, kada ji neturi vi- 
Ponai

gija turi taip didelį turtą, 
tiek raštų, kurie jai prekiuo- 
ja kelis tūkstančius dolerių, 
neesant gerai kontrolei, sau- 
vališka valdyba gali pridaryti 
daug blėdies. Ji gali par
duot kelis šimtus tomų, gali 
kam norėdama dovanot, o 
nariai nieko nežinos. Ir kaip 
gi čia žinot? Juk kiek iš- 
tikro Kudirkos knygų at- 

. . . i spausta, tą tik visogalinti
singai skamba! i valdyba žino. Labai gali but, 

_____  kad ten pat Tilžėj jau tapo

I

dabar pasirodo kad apdary- 
tu knygy da nėra. Štai ko
kia tvarka, kada pati visuo
menė nesirūpina savo reika
lais.

Kas tai yra Pa= 
ryžius?

to, kad šiandien Lenkija, tu
rėdama gana atsižymėjusių 
veikėjų visasvietinėj kultū
roj, yra skaitoma vieta žu
vusios tautos, gana augštai 
stovėjusios kitkart kultūroj. 
Lenkai garsus patriotai, o 
taipgi ir lietuviai gal dabar 
keliaut į Paryžių apkaišyt 
žalioms rūtoms kapą dviejų 
įžymių nacijų. Prisikėlimas 
iš to kapo jau nėra galimas: 
tas laikas ir turtas tenai iš
eikvotas jau nebesugrįž. Vi- 
liojimosi karštų patriotų su
grąžinimu praeities, yra 
bergždžias darbas. Daug 
butų kulturiškesnis darbas, 
jeigu didieji lenkų ir lietu
vių patriotai, vieton kvėpt 
žmonėms mirusią dvasią, dar
buotųsi tarp jų ant naujaga- 
dininės dirvos, kurioje jau 
gana sparčiai bujoja nauja 
filozofija, nauja etnologija. 
Kova gi prieš naują gy veni
mą, prieš galingą progreso 
bangą, reiškia tą patį, ką 
mažo vaiko pastangos prieš 
jūrių bangas.

(Toliaus bus.)
i I

Vardas Paryžius yra žino
mas ir Lietuvos kampeliams. 
Bet kįla klausimas, kodėl jis 
žinomas? Kuom jis taip 
pragarsėjo po platŲ pasaulį? 
Ant šio klausimo pasisteng
siu atsakyt.

Istorijoj ir literatūroj Pa
ryžius likos pažymėtas, kaipo 
vieta augštos civilizacijos ir 
kultūros, kaipo vieta dailės 
ir mokslo. Paryžius pralen
kė tame atvėjije kitus Vaka- i 
rinės Europos didmiesčius, 
pasidėkavojant savo geogra 
fiškam padėjimui,—Vakari
nės Europos centre, —o tai- 
pos-gi būdamas sostapile ga 
nėtinai derlingos šalies iš 
agrikultūriško atžvilgio. To-Į 
kiu budu, kas buvo naujes
nio, žingeidesnio — viskas į 
suplaukė į Paryžių. Vidur-

KORESPONDENCIJOS
Springfield, III.

“Keleivio” 32 numeryj p. 
Dalyvavęs varduvėse protes
tuoja prieš tilpusią mano ko
respondenciją “Keleivio” 28 
num., buk ji buvusi neteisin
ga. Labai pagirtina, jeigu 
kas įsiskverbusias korespon
dencijose klaidas nurodo ar
ba pataiso, bet čia p. Daly
davęs to neparodo; jis tik 
stengiasi apteršusią vietinius 
lietuvius komediją apginti, ir 
tos komedijos surengėjus iš
teisinti. Jis užgina, kad ne
buvo šventinamu nė saliu- 
nas, nė kiti daigtai... kad 
nesakyta pamokslai, tik toas- 
tai, kad moterys nedalyvavo 
ir pagalios sako, jog iš Spring- 
fieldo niekas sveikos kores
pondencijos ir neparašo. Man 
žingeidu, kokias korespon
dencijas p. Dalyvavęs pava- 
dinty sveikoms? Ar kaį aš 
bučiau išgyręs kun. Čiuber- 

ikį, P- A. MarcinkŲ ir kitus 
; aktorius, kurie sulošė tą lie- 
; tuvius apjuokiančią komedi- 
j ją? Kas sviete girdėjo, kad 
katalikŲ kunigas su kareiviŲ 
draugystėmis, aprėdytoms 
uniformose ir apginkluotoms 
kardais eitu eilėmis su vėlia
vomis apvaikščiot ir šven
tinį saliuną ir per dieną ten 
girtiems pamokslus ir toas- 
tus sakyti? Ir tokį pokilį p. 
Dalyvavęs drįsta vadint gra
žiu ir žmonišku! Ar tai yra 
žmoniškumas, kada su ap
dumtoms nuo svaigulio aki
mis nė šį nė tą pliovoja ir, 
lyg sparvos, žmonės abiejŲ 
lyčiŲ ūžte ūžia? Užginčiji- 
mas, kad tik vieni vyrai su 
savo kunigu “linksminosi,” 
neteisingas. Drauge daly
vavo saliuninkŲ pačios ir 

sav-aukavi- PiaiP mOtery8- . ? SaTO 
kiu šįmet pardavė Sąjungai kurios pati esencija likos masį dėl įtikimo ir užganėdi- “n-
665 egzempliorius7 įnnrrlnnfa n Olčiavclrini iv nimn Rflvn nnmvl5tinpm« ■ U e S ap e tauią n eKO

Gal kas pasakys, kad tai męs matėm, kaip ji ėjo per 1 Puikiausiai išdirbti kovos į-I 
neteisybė, bet esant tarp Są- “Lietuvą' 
jungos komitetŲ ir p. Širvy- “Gruenwald’as. 
do kivirčiams už revoliucijai 
suaukautus pinigus, kuriŲ 
pastarasis iki šiai dienai Są
jungai da neatidavė, atsibu- 
vusion 32 d. liepos New Yor- 
ke L.S. S. centro komitetŲ 
konferencijon buvo pakvies
tas pats p. J. O. Sirvydas ir 
visų akyvaizdoj perskaityta 
surašąs nupirktŲ nuo jo kny
gŲ, tarp kurių buvo paminė- da, koks reikalas T.M.D. tą 
ta ir 665 egzemplioriai 
“Darb. klaus, irsoc.” Taigi, 
jei tas nebūty teisybė, p. Šir 
vydas butų tam užginčijęs.

Žinoma, kad p. Sirvydas 
tas knygas ir gavo ne nuo ko 
kito, kaip tik nuo T. M. D. 
Kurgi tad galėjo dingti tie 
pinigai? Pagal išduotos ir 
komisijos patvirtintos atskai
tos, už parduotas knygas 
įplaukė tik $31.29, kurių da! visuomenės.

Gražiai, bet netei=

Lietuvos” No. 32 tilpo šimtai jų parduota, ar amžių įvairus keliauninkai ir 
oficijališka T. M. D. knvgiaus Padėta ant pardavimo, pramonininkai, 
atskaita, tam tikros komisi
jos užtvirtinta ir pagirta, kad rjs biznierių ir kur tik ga- j kalais, tankiausiai apsistoda 
viskas atlikta gerai ir teisin- ^ma 'biznį padaryt, sunku; vo Paryžiuje pasilsėti, 
gni. ’ abejot, kad jis nepadarytų. į * ’ ................

Gali but, kad komisijai iš- . *7---------- --- —7— —L71 V*“IUO piauco-]
rodė viskas gerai ir teisingai, Pini_gus sudėjo visuomene; ’ niais gyvenimo reikalais ir 
bet pagal mano nuomonės— tQde^ turėjo spręsti ir apie su įvairiomis žmonių nuo-' 
ir negerai ir neteisingai. Ne- ^udą to išleidimo; ji pati tu- ■ 
gerai todėl, kad nepasakyta, reP° išrinkti tam tikrą komi-: Paryžiuje atsirado dirva ir 
kur ir kiek knvgų išduota ®ij^ i^* nurody ti jai, kur darbininkai tokiems daik-; 
i---------- _ kkk parcĮUOį-a.'spauzdinti. Tuomet, be abe- i tams, apie kuriuos kitos val

ai kiek jų yra j°nės, išleidimas butų apsiė- i stijos ir jų didmiesčiai da nė j 
O ką draugija jęs per pus pigiau ir viskas ■
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kuopoms, o 1
pasakyta tiktai kiek jų yra 
ant ranky. <
gali žinot, kur pasidėjo tos, 
kurių jau nėra?

Ateinančiais metais turbut 
ir vėl tokią atskaitą išduos, o

, keliaudami 
Juk p. Gabrys yra “biznie- Su komercijos ar dailės rei-

abejot, kad jis nepadarytų. Tas viskas supažindino vie-
Išleidimui Kudirkos raštu , tinius gyventojus su plates-

monemis. Nestebetina, kad

' nesapnavo. Tas eina ir ėjo 
butų buvęs draugijosžinioje. ! paprastu naturališku keliu. 
Irtaipturėjobut! Vėliaus, kuomet pramoni- 

Bet intelektomanija ser-1 ja ir civilizacija pakilo ir ki- 
xx .^x xov.ww, <?anti valdyba, su p. Balevi- tose valstijose, Paryžius jau
komisija pagirs ir patvirtins Į čium priešakįje, darė viską tą viską seniai turėjo. Žmo- 
kad tiek ir tiek knygų yra sauvališkai. Pavestus jai nes tą viską matydami vieni 
da ant rankų, bet svarbiau- visuomenės pinigus žarstė keliavo į Paryžių, kad ten 
šia-kam teko neesančios kur reikėjo ir kur nereikėjoj pasimokyt ir į savo tėvynę 
knygos arba pinigai už jas— Kuomet Amerikoj lietuviš- parsivežt tą mokslą, kiti-gi 
ir vėl bus užtylėta.

Rodos 31-me num. “Liet. ” .. ...................... ,
tilpo ir centralinio T.M.D.iž- jr daug pigiau, ji ati- to įgavo ir vėl daugiaus dva- 
dininko metinė atskaita ku- davė į Prusus, ir prie to da siškų ir ekonomiškų spėkų ir 
rioj paminėta, kad už par- pavedė jį žmogui Amerikos žengė tolyn pirma kitų. Įvy- 
duotas pereitais metais T. M. visuomenei visai nežinomam..................................

koše spaustuvėse tą darbą kad pasigėrėti tuom, ko na- j 
buvo galima atlikti lygiai | mieje neturėjo. Paryžius iš

D. knygas įplaukė $31.29.
Jeigu per tiek laiko kny-

... kus feo<jaĮi§kai sistemai, ar-
o tas vėl darė, kaip jam pa- j ba laikui ginklo, moteries ir | 

dainos garbinimo, Paryžius
Bet to da ne gana. Da- turėjo prirengęs ir tam dir- igius pardavė tik už $31.29

knygų, tai kįla klausimas, iš bar musų T.M.D. valdyba vą pirma, negu kur kitur.; 
kur p. J. O. Sirvydas gavo vėl nieko nesiklausius ren- Jame buvo galima rast ge- j 
tiek T. M. D. išleistos knygos giasi panašų žingsnį daryt, riausius artistus, perstatan- 
“Darbininkų klausimas ir so-‘Ji jau pasiryžus leisti Gab- čius karžigio (ricieriaus) ste-1 
eijalizmas,” kurios vienu sy- zio knyg, apie Žalgirio mūšį J betiną naj^Jr ir pamoksluose kun.

parduota p. Olševskiui ir nimo savo numylėtinėms.1 _ - ... - .
__ =;_________________ 1 ; nesake. Tautiškas susipra- 

po antgalviu rankiai ir riteriškos žaislės, i timas.ir tou®ki
- Tiežųne- geriausiai pritaikyti šarvai:Da ne.??k'0 Jls 

buvo tai pilna jo knyga, tik dėl pridengimo kūno ir spe- P6®. 1 an ® I zmonIS “s įe- 
geresniu minčiy ištrauka,; cijališko apsigynimo nuo' ^usinn'mus, ne į teat-
vienok ir ta esencija ne ką' priešo buvo pirmiausiai pa- ru®’ ne į P1?.a ^lS| 
verta, nes p. Gabrvs nėra nė! gaminti Paryžiuje. ‘ Feodą- "ety° ko |s«ert Ciu- 
istoriku,negi strategijos (ka- liniai didikai tankiausiai a|> berkio miehausiu užėmimu 
rėš mokslo) žinovu. Todėl leisdavo savo šalį ant ilgo !eba'’™as su saliunin- 
T. M. D. neprivalo pavelyt laiko ir keliaudavo į Paryžių ?ls '.r žmonoms. s p.

nes yra1 istorijoj pastebėtinas faktas, kio ncacniai
‘ kad feodališkos Lenkijos Į05 v>et>nta'.zmones buvo la- 

šlėkta gyveno ne Lenkijoj, 
bet Paryžiuje; o savo dide
lius žemės plotus, girias ir 
vandenis išleisdavo nuomon. 
Visas Lenkijos turtas tokiu 
budu suplėštas atsidūrė Pa
ryžiuje. O kadangi Lietuva 
tuom syk jau buvo prijung
ta prie Lenkijos, tai tas at
siliepė ir ant jos. Apleista 
Lenkija ekonomiškai ir dva-

X VO 1 llVIlOl\J J 1 1 \ ’ V4 • JL * V/ 1KZV4C4> ▼ VZ ▼ VZ KZV4> 4 £ XV 1 T • • • v T»

T M D nonrivnln rtovolvf laikn ir kpliandnvn i Parvžin Žmonoms. _ IŠ p.
valdybai eikvoti to jovalo iš- dėl laimingu valandų. Ir tas ~
leidimui pinigus, 
svarbesniu veikalu- O prie to

knygą leisti, kad p. Olševs- 
kis geresnes jos ištraukas 
jau atspausdino?

Draugija neprivalo klau
syti valdybos, bet valdyba 
draugijos. Demokratiškose 
įstaigose valdyba visuomet 
gali būt prašalinta nuo vie
tos, jeigu ji nepildo visuome
nės prisakymu, bet valdyba 
nekuomet negali prašalint siškai, kas kart vis skendo 

Jeigu T. M. į pražutėn. Tas privedė prie

bai pasipiktinę. Nekurie bu- 
! vo taręsi už tai pas Marcin
kus nesilankyti. Ar ir šitas 
neteisybė, p. Dalyvavęs? Štai 
ir naujas atsitikimėlis: rug- 
piučio 7 d. kun. Čiuberkis 

Isusikvietė savo “viemuo- 
sius,” išvažiavo į užmiestį, 
atsigabeno keliolika bačkų 
“Edelvvaise” alaus, suėjo vi
si į farmerio karviŲ ganyklą 
ir ūžė per visą dieną. Tas

(Tąsa ant 37-io puslapio.)
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KELEIVIS.

D-ras F. Matulaitis.

LYTIŠKOS LIGOS

(Tąsa.)
Viduriniuose amžiuose aplinkybės bu

vo labai tinkamos syphilio išsiplatinimui. 
Nuo laiky Karoliaus didžiojo Prancūzijoj 
nebuvo .miesto, kur nebūty buvę kekšiy. 
Tuolaikinis rašė jas sako, jog Paryžiaus 
gatvės naktį buvę pilnos kekšiy, kaip die
ną šuny. Nekartą tuose pat namuose bu
vę žemai mokslainė, o augštai kekšynas. 
Reikia da prie to pridurti tolydines kares, 
kryžeiviy karžygas, kur viso svieto palei
stuviai užpuldavo šalį neva platindami ti
kėjimą. Jiems už tokias karžygas į Šven
tą Žemę arba į Lietuvą būdavo atleidžia
mos visos j u piktadėjystės.

15-tam šimtmetije liga umu laiku pa
plito po visą Europą. 1494 Karolius VIII 
su kariumene įsiveržė į Italiją, kurią už
kariavęs jis rengėsi atlikti šventą darbą— 
atimti nuo turky šventą žemę—Palestiną. 
Karoliaus kareiviai buvo prancūzai. Jie 
užėmė Neapolį ir užkrėtė miestą syphiliu. 
Umu laiku ir visa Europa buvo užkrėsta. 
Portugalai gavo ją nuo Ispany, Lenkai ir 
Lietuviai nuo Vokiečiy, Rusai nuo Lenky 
ir Lietuviy, o Prancūzija paplatino ligą 
į rytus tarp Tmjcy ir Persy. Ir tai nebu
vo lengva liga. Šiądien teip smarkiai ser
ga tik retuose atsitikimuose. Visa oda 
būdavo apdengta šašais. Kūnas pute pu
vo. Skauduliai gerklėj nedavė valgyt. 
Liga teip prasiplatino, kad nuo popiežiaus 
iki paskutiniam piemeniui—visi buvo už
sikrėtę syphiliu.

Suprantama, kad tuolaikiniai žmonės 
jieškojo išaiškinimo tokiam ligos išsiplati
nimui. Kadangi liga užsikrėtė žmonės 
visokių luomy, anot ty laiky raštininky, 
“neaplenkė, nė karūnos, nė kryžiaus”, 
tad pirmučiausiai bandė jieškot išaiškini
mo oro atmainose. Kiti manė, jog prie
žastis buvus tame, kad planetos Saturnas 
ir Jupiteris buvo atėję į vieną liniją su že
me. Neapolio gyventojai metė bėdą ant 
prancuzy ir vadino tą ligą prancuzy liga, 
prancūzai priskaitė ją italy palaidumui ir 
vadino ją Neapolio liga—morbus Neapo- 
litanus. Ispanai sakė, kad Columbus par 
vežė tą ligą iš Amerikos. Kiti vėl kalti
no žydus, buk jie Inkvizicijos išvyti iš Is
panijos, praplatinę ligą Europoj. Apart 
paminėtų vardy, ligai davė da įvairius 
šventųjų vardus (Morbus sancti Maeri, 
sancti Fiacri). Žodis syphilis paeina nuo 
garsios poemos Fracastorijaus, anot kurio 
ta liga buvus užsiysta ant piemens, vardu 
Syphilus, už bliuznijmą prieš dievus. Tas 
piemuo rugojęs ant dievų už užleistą ant 
jo kaimynės ligą.

Priežastis syphilio atrasta da visai ne
seniai. Buvo visada manoma, kad prie- 
žasčia yra kokis nors gyvūnėlis. Kartas 
nuo karto tyrinėtojai atrasdavo kokį nors 
gyvūną, kuris buk esąs priežasčia syphi
lio, bet tolesni tyrinėjimai atmesdavo jy 
išvedimus. Ant galo 1905 Shaudinn ir Hof- 
fman, vokiečiy daktarai, pristatė refera
tą Berlyno draugi ja j, kur nurodė organiz
mą, jų patėmytą toje ligoje, kuris ikitol 
niekeno nebuvo patėmytas. Visi tyrinėji
mai patvirtino jy atradimą. Gyvūnas iš
rodo kaip susisukus lazdutė, sunkiai pri
ima dažą ir užtai nelengva buvo patėmy- 
ti. Dėlei jos blyškumo ji pavadinta spi- 
rochoeta pallida. Syphilis reiškia užsi
krėtimą minėtu organizmu. Iš pradžiy 
organizmas veisiasi ant kūno paviršiaus, 
bet greitai pereina į kraują ir užnuodina 
visą kūną.

Kaip ir kitose ligose, pereina kiek lai
ko nuo užsikrėtimo iki pasirodymui pir
mutini y ženkly. Yra tai vadinamas inku
bacijos laikas, kuris tęsiasi nuo vienos iki 
keturiy sąvaičiy. Pirmutiniai ženklai pasi
rodo ant lytiškos dalies. Yra tai pučkas, pa
kilęs nuo odos ir kietas, vadinamas chan- 
cre. Iš jo viršūnės sunkiasi skistimas. Pa
stovėjęs mėnesį arba daugiaus laiko, jis 
užgija. I porą mėnesių prasideda antriniai 
ženklai: sutinsta grumulai, ant odos pasi
rodo įvairys išbėrimai, burnoj ir gerklėj 
atsiranda skauduliai, prasideda gėlimas 
galvos, kaulu, ima slinkti plaukai. Tie 
visi ženklai išnyksta po įtekme gydymo ar
ba ir be gydymo. Jeigu syphilis nebūna 
išgydytas tai už keletos mėty pasirodo tre
tiniai ženklai įvairiuose dalyse organo. Pa
sirodo augimas, vadinamas gummos, kuris 
paskui suminkšti, arba gydant visai išnyk
sta. Toki augimai būna smegenyse, kau
luose, plaučiuose ir bent kokioj vietoj. 
Kartais pasirodo skauduliai įvairiose vie
tose, o jaknos priauga mėsų, nuo ko gal 
paeiti vandeninė liga, kada susitraukęs 
jungiantis mezginys uždaro plaukimą krau
jo iš vidurių į širdį.

Ledford, III.
Šitas miestelis lietuviu ap

gyventas tik treti metai. 
Darbu kitokiu čia nėra, kaip 
tik anglis kast, o nuo balan
džio 1 d. tiems sustojus, jau 
penktas mėnuo viešpatauja 

ežerėlis. Bet čia alkoholiaus j bedarbė. Nekurie linksmai 
Tai ver-: leido dienas ir streikui pra- 

dabar 117. tai turi

(Tasa nuo 2-o puslapio )Apart to yra įvairus apsireiškimai, ku
rie seka syphilį, bet netur aiškaus su i vadinosi jy piknikas. Jie 
juom ryšio. . Viena iš ty ligy vadinasi ta- čja karves prasivaikė, šoko, 
bes arba locomotor ataxia. Žmogus su | gėrė ir darė, kas ką žinojo, 
ta liga negali suvaloyti kojy ir velka i Nors netoli randasi kur kas 
jąs paskui savęs. Norint nėra galima tik- patogesnė vieta piknikui 
rinti, jog tabcs paeina nuo syphilio, bet ciear lake parkas ir gražus
90% visy tokių ligonių yra turėję syphilį.

Antra liga sekanti syphilį yra para- neValia naudoti.
litiška beprotystė. Paprastai žmogaus £įau j karvių žardį lįsti bile' sidejus, bet dabar už tai turi 
būdas pradeda keistis. Jis nesuvaldo sa- tik gerti. Drąsesnės karvės j gailėtis. Stręikieriai laikosi 
vęs, elgiasi keistai, barsto pinigus, giriasi nekuriii net ir pietas sunau- vienybėj ir nesiduoda nė uni- 
savo turtais, trankosi per naktis, paskui (]ojo. Labai puiku ir idea- Jos viršininkams prigaut. Li- 
pradeda klysti kalboje ir neilgai trukus liška, kaip tokiuose pasilink- kos išsiuntinėtos blankos, 

kad darbininkai balsuotų, jog 
nori dirbti už tą užmokestį, 
kurią siūlo kompanija, bet 
niekas ant ty blankų nesira- 
šė. Vienbalsiai nutarta lai
kytis prie savy reikalavimų. 
Abelnai imant, padėjimas 
liūdnas. A. Bukauskis.

išeina iš proto ir būna apimtas abelno pa
ralyžiaus, nuo kurio ir miršta.

Syphilis tankiausiai yra gaunamas per 
lytišką susinešimą. Bet galima užsikrė
sti ir be to. Gyvūnėliai randasi visuose 
skauduliuose. Jeigu burnoje yra dėmės, 
tai galima gauti per pabučiavimą arba da- 
silytėjus puoduko, iš kurio yra gėręs sypi- 
litikas. Daktarai ir akušerkos gauna chan- 
cre ant pirštų, egzaminuodami ligonį. 
Syphilis yra viena iš nedaugelio ku
rios persiduoda nuo tėvų vaikams, tiesiog 
sėkloje. Tokie kūdikiai gema silpnais ir 
turi ženklus syphilio nuo pat gimimo, ar
ba jie pasirodo vėliaus. Didžiuma iš jy 
numiršta kūdikystėj, kiti išauga į ligūstus 
žmones arba neturi pilno proto. Kartais 
kūdikis gauna syphilį nuo žindytojos, o 
paskui tėvai pabučiavę kūdikį gauna chan- 
kerį ant lupu. Žindytoja savo keliu gali 
gauti chancre ant .krūties, žindydama sy- 
philitišką kūdikį. Bet jeigu kūdikis yra 
paveldęs syphilį nuo savo tėvo, tai jis ne
užkrečia juomi savo motinos, kuri jį žindo.

Syphilis yra labai išsiplatinus liga, nors 
tikrų statistiškų žinių nėra galima surink
ti. Menama yra, jog Paryžiuj 12 iš 100 
yra užsikrėtę syphiliu. New Yorke anot 
D-ro Sturgis 1873 vienas iš 18 turėjęs ligą. 
Dr. White sako, Philadelphioj esant 50,- 
000 sergančių syphiliu, o Amerikoj į 2 mi
lijonu. Tos skaitlinės turbut nėra toli
mos nuo teisybės.

Prie šiądieninių sąlygy vargiai galima 
svajoti apie ligos išnaikinimą, bet daug 
galima padaryti jos sumažinimui. Ypa
tingai reikia supažindinti visuomenę su 
jos pavojum. Teipgi ligonis turi suprasti, 
kaip pavojingas jis yra kitiems draugijos 
nariams. Jis turi užlaikyti absoliutišką 
švarumą, nenaudoti jokį daiktą išvien su 
kitais, pakol nepradings visi matomi sy
philio ženklai. Jis turi vartoti skirtą abru- 
są, peilius, torielkas, kurie turėtų būti iš
šutinti po vartojimui. Bučiavimo nėgi ly
tiško susinešimo toks neturi dasileisti, ir 
netur vesti moters, pakol nebus pilnai iš
sigydęs.

Ar galima išgydyti syphilis? Šiądieni- 
nis mokslas atsako, kad galima. Tik rei
kalingas teisingas nenuoalsus gydymas, 
nemažiaus, kaip dvejus metus. Idant geriau butų prisidėti prie S. 
duoti dafeidimą apsivesti, reikalinga, kad L. A. ir čarterį ^aut dykai? 
ligonis gautų trejus metus gero gydymo, I (Bet prisidėjimas prie S. L. 
ir kad paskui į metus nepasirodytų joki A. da brangiau kaštuos, ne- 
ženklai. Ant nelaimės daigelis neklauso gu čartėris. Nauja konsti- 
tu naudingų patarimų. Negana to, dau- tucija taip pakėlė mokestis, 
gelis žmonių gydosi nuo tos ligos pas viso- kad ir senos kuopos atsime- 
kius apgavikus, kurie apgydę pa viršų ti- ta. Red.) 
nius ženklus, užtikrina ligonį, kad jis yra S- Narvinis,
sveikas, iškrausto jam kišenius ir palei- CIeveland, Ohio.
džia jį sujkrauju užnuodintu syphilio nuo- RUgp. 21 d. L.S.S. 3 k. 
dais. Paskui toks perduoda syphilį mote- parengė prakalbas. Kalbė
liai ir vaikams, o pats ant senatvės neval- j0 drg. Baranauskas; kalbos 
do kojų arba gauna paralyžių. tema buvo: ūkės surėdymas

Dr Ehnch garsinasi išradę gj-duolę, pirm 500metŲ irdabar. Per. 
kun trumpu laiku išgydo syphilį. Butu ; . . .tai didelė palaima daugeliui zlnoniv. tUukoJ para?™ pa-

Kad panaikinti lytiškas ligas, reikia aukauti kiek kankiniams ir 
panaikinti prostituciją, kuri jas palaiko ir užedngimui prakalby lęšy, 
platina visuomenėj.

(Toliaus bus).

sminimuose vadovauja pats 
kunigas.

Springfieldietis. 
Benton, III.

Kaip jau daugeliui žino
ma, šįmet Illinois valstijoj 
yra didelis angliakasiu strei
kas, kuris jau tęsiasi nuo ba
landžio mėnesio. Nors U. 
M. W. of America preziden
tas T. J. Lewis ir norėjo su- 
viliot žmones, liepdamas bal
suot, kas nori dirbt, bet Bėn- 
tone iš apie 1000 angliaka
siu negavo nė vieno balso, 
kas norėtu eit dirbt ant pa
siūlytu išlygų. Nors gyven
ti labai sunka, bet visi laiko
mės, kaip vienas.

Todėl, broliai darbininkai, 
jeigu patėmytumėt kur pra
nešimą, kad čia nėra strei
ko, tai neklausykit. Čia yra! 
didelis streikas ir jokiu dar
bu nėra.

Taipgi negaliu nepaminėti, 
kad pas mus labai geri krau- 
tuvninkai, nes bedarbiams 
duoda ant bargo, šelpia dar
bininkus kiek galėdami.

P. R.
Fitchburg, Mass.

Šis miestelis randasi tarp 
kalnu ir akmeniniu uolu. Gy
vena čia būrelis lietuviu ir 
labai gražiai tarp savęs su
tinka. Iš draugysčių yra L. 
S. A. kuopa, Sv. Kazimiero 
draugystė, kuri neseniai da 
susitvėrė, ir socijalistu 134 
kuopa. Tie socijalistai, tai 
žmonės, be kuriu niekas nie
kur neapsieina; jie priguli į 
visas draugystes ir buvo iš
juokę net musu šventą drau
gystę 30-tame nr. “Kelei
vio.”

Draugystė musu čarterio 
da neturi, nes jis brangiai 
kaštuoja išsiimt; tad ar ne-

Atsišaukimas j New Yorko 
lietuvius.

Žinodami, jog mokslas yra 
geriausis ginklas kovoj už 
būvį ir kad dabar jau arti
nas rudens sezonas, turim 
pradėti jau šį tą veikti, kad 
daugiau tą ginklą-mokslą 
pažinti.

Lietuvių Ukėsy Politikos 
Kliubas rugpiučio 7 d. savo 
susirinkime svarstė, kokiu 
budu ateinantį sezoną buty 
pasekmingiau skleisti apšvie- 
tą, kaip tai: rengti prakal
bas, paskaitas, teatrus ir 
įrengti vakarinę mokyklą 
angliškos-lietuviškos kalbų. 
Priėjom prie to, kad atsišauk
ti viešai į vietines draugijas, 
kuopas ir parapiją, nes su
jungtam spėkom, tikimės, 
darbas kur-kas buty vaisin
gesnis. Taigi, nepraleiskit 
pro ausis šio mysy užmany
mo, bet išrinkit po du ar 
daugiau atstovu ir su paliu
dijimais prisiuskit į busian
čią konferenciją dėl geresnio 
to reikalo apsvarstymo. Kon
ferencija atsibus rugsėjo 16 
d., 7:30 vai. vakare po No. 
51 Carmine St., kampas 
Bedford St.,New York City, 
N. Y.

i J.M.Danielius, 
J. J ūkelis, 
J.Anceriavičia.

Komitetas: j

Surinkta (aukavusiy vardy 
netalpinam, nes perdaug vie
tos užima. Red.) $10.30. 
Prakalbos lėšavo $6, kanki
niams liko $4.30, kuriuos 
priėmė drg. Baranauskas. 

Kas žin, ar ant ilgai likims mudu skiria, Aukavusiems širdingą ačiy.
Nors kun. Halaburda ir 

draudžia parapijonams lan
kytis į socijalisty susirinki
mus, tečiaus susirinko dik- 
tas būrelis žmonių. Malo
nus apsireiškimas, kad žmo
nės pradeda jieškot sau švie
sos ir nebetikėt į kunigėliy 
pamokslus.

V. Geibis.
Gardner, Mass.

Jau antri metai, kaip čia 
nėra nė vieno saliuno, bet 
“Expresas” tvirtina, kad jis

Atsisveikinimas

Bet reik man keliauti tuojaus;
Gal būt kad jau šiądien mudu atsiskyrę 

Niekad nesuseisiv daugiaus;
Gal mudviejy visas gyvenimas liūdnas 

Bus vien susitikimais brangus,
O gal pasimatimas kitas bus šaltas— 

Tai žino tik vienas dangus.
Bet šiądien, į tavo akis aš žiurėdams, 

Norėčiau tau daug pasakyt,
Ką vienas, be draugo, turėjau kentėdams 

Širdy užslopinęs laikyt,
Bet tylus tavo akiy liūdnas spindėjims 

Lyg ragina mane tylėt...
Kas žino?... gal kitas jau bus pasimatyms 

Kada nebeliks kas kalbėt.
Alf. Liauryza.

Pajieškau Juozu Petrauęko. paeina iš t 
Kararkleslio, Suvalkų gub., Vilkaviškio 
l«v. ir Jono Pauliukaičio iš Vilkaviškio. 
Meldžiu jų pačių arba kas apie juos ž.i 
no pranešt šiuo adresu:

Jonas Petrauckas
1132 N. WaterSt.. Kewanee, III.

Pajieškau merginos ir vaikino iš Nesv 
Britain, Conn. Toji mergina vieną va
karą .švaž.iavo su dviem vaikinais į liur
liną žuvauti: dažinojęs apie tai Antanas 
Neverauskis šoko pagauti, ir matomai 
pasisekė, pirmiejie du parvažiavo, o anų 
dviejų 3 diena kaip nėra. Vyras labai 
žynius; plaukai juodi status. kaklas il
gas, kaip eina labai kraipo pečiais, siu
tas baltas kepurė krajava. Mergina A. 
Jas. 3 pėdų ir S colių, plaukai rudi, bur
na lašuota. labai plačiai žengia. Abu ne
seniai iš krajaus Kas apie juos praneš, 
gaus gerą d vaną Teikitės duot žinią 
šiuo adresu:

K. Sarafinas
90 John St., New Britain, Conn.

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

Towu of Lake, Chicago, III. 
ADMINISTRACIJA:

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

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

Prot. rast. K. A. Cziapas, •- 
4136 S. Hermitage avė , 

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

Kasierius F Jaugilis.
4606 S. Paulina st.

Didelis Piknikas!
4 Rugsėjo (September) š.m. Testrams 

Grove, llillside, J1L, atsibus- tarptautiš- 
kas pikuikas. parengtas suvienytoms 
spėkoms lietuvių ir latvių socijalistu. 
kur bus galima kuolinksmiausiai pra- 

į leist laika tarp įvairių kalbų, muzikos, 
I dainų, šokių ir puiKiausių gamtos gro- 
i žybių.

Kaina 25c y patai.
Pastaba. Davažiuot galima: 12 St. ar- 

; ba Madison karais (arba Elevated, Gar 
I field I’ark linija) iki Forest Park. N< w 
■ Forest Park Aurori Elgin elevated iki 

Bellwood, nuo čia pekštiem per pievą iki 
daržui. Bukime ten visi! Užkviečia 

Komitetas.

Pranešu
visiems lietuviams, jog esu geras kalvis 
ir šliesorius. galiu dirbti pas farmerį ar
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: (y$:)

Antanas Kazlauckas
Box 316. Great Neck. L. I.. N. Y.

Ant pardavimo.
Parsiduoda anglių ir ledų biznis. 4 ar

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

Mikolas Svečiulis,
Box 6. Palmerton, Pa.

Pirmas Jomarkas arba 
FERAI.

Lietuvių Ukėsų Kliubas ir l)r stė 1). 
L. K. Vytauto Nesv Ilaven. Conn . pa
rengia Didelius Perus, kurie trauksis 
tris dienas. Prasidės Rugsėjo 3-čią ir 
trauksis iki 5 tai. t. y. Subatoj. Nedalioj 
ir Panedėlij (“Labor Day”). Bus išlai- 
mčjimas labai gražių ir naudingų daik 
tų. Prie to bus visokios žaislės arba 
pasibovijimai. Subatoj prasidės nuo 
6-tos vai. vakare iki 12-tai nakties. Ne- 
dėlioj atsibus prakalbos, dekliamacijos 
ir dainos, prasidės nuo 2-jų po pietų iki 
vėlai vakare. Panedėlije prasidės nuo 
2-jų iki 12-tai nakties. Muzikantai bus 
iš Kauno, taipgi ir lekiojantis pačtas 
(Amūro krasa): kas dauginusiai gaus 
laiškelių, tas gaus dovanų vertės $5.00. 
Dovanos bus duodamos panedėlije: Pe
rai atsibus svetainėj Gardim llall, 167 
('romi St., New Haven. Conn Visas 
pelnas skiriamas lietuviškai svetainei. 
Įžanga 25 centai. Nuoširdžiai užkviečia 

Komitetas.

s

iC p
Telephone 762 So. Boston.

|Dr.F. Matulaitis!
į
:
t

495 Broadway, So. Boston. 
Valandos:

Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare. 
Nedėlioms iki 3 vai. po pietą

c

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

BRUNDZA A: CO..
106 Hilliiiisburg, Brooklyu, X. Y.

DR. J. ALFRED
Montello, Mass.

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

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, ii- 
kietus, programos teatrams ir 
baliams, visokius apgarsinimus, 
knygas ir t. t. Spalvuotas dar 
bas yra inąsu speeijališkurnu. 
Norintieji turėti riijiestingai at- 
liktąspaudos darba. kaip iš dai
lės. taip ir iš kalbos pusės, 
kreipkitės ypatiškai ar laišku 
šiuo ant rašų:

Pirmas Didelis Balius!
West Lynno Lietuvių Ko-operacija 

rengia iškilmingiausį lietuvišką balių, I 
kuris atsibus 5 <1. Rugsėjo (September). 
1910. Prasidės 2:30 vai po pietų svetai
nėje Columbia Hali, 105 Federal sq., 
\Vest Lynn, Mass. Užprašom visus lie
tuvius ir lietuvaites, kaip iš Lynno. taip 
ir iš aplinkinių miesielių pribūti kuo- 
skaitlingiausiai. nes balius bus labai 
linksmas. • Grajis teatra'iški muzikan
tai visokius šokius, lietuviškas polkas ir 
kadrilius Taipgi bus ant baliaus įvai
rių gėrimų. Įžanga: vyrui su motere 75c., 
moteriai vienai 25c. Užkviečia visus 
atsilankyti Kooperacija.

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

i
■
I I
I
Į partijos atpigina savo prekes ant greitu.

Piknikas! Piknikas! j reguliariškų laivų, ir ant tų žmones gali 
__ v ; iYS»rv«/zinot IsAiv’ni iMAinPranešame, jog Bostono Latvių Dar-! 

bininkų Draugija (Am. Soc. Part. Bost. I 
Latv. Atžala) surengė gražų pikniką pa- 
nedėlij. 5 rugsėjo (Sept. ), 1910. Labai 
gražioj vietoj. Goki Spring Grove. 
Nevrton Vppcr Falls. Mass. (ant Charles

, upes kranto). Prasidės 11 vai. ryte ir. 
j tęsis ik: 9 vai. vakaro. Pasilinksmini-1 
mas susidės iš šokių. ajHlovanojimų.įvai- ■ 
rių sportų, būtent: šaudymo lenktynių, ; 
svaidymų ir t. t. Tai bus labai smagus 
pasilinksminimas, ant kurio kiekvienas'

I turėtų būtinai atsilankyti. Todėl kvie- j 
čiame visus lietuv us ir lietuvaites atsi
lankyti ant to smagaus pasilinksminimo.

Įžanga 25c. Su pagarba

Lietuvon Vaziuojantiem
Žinotina, jog iaiks nuo iaiko laivų kom
panijos atp-gina savo prekes ant

Paj ieškojimai
Pajieškau Pranciškaus Labanaucko, 

Kauno gub., Telšių pav., Gadcnavo vol., 
šeštas mėnuo kaip Amerikoj. Turiu 
svarbų reikalą. todėl jis pats arba kas 
apie jį žino teiksitės prane-1 i šiuo adresu 

Pranciškus Pluskis (9$:) 
1701 N. lOth St.. St. Louis. Mo.

• — —
Pajieškau Kazimiero Žiogo, paeina iš I 

Kauno gub.. Šaulių pav.. Gruzdžių pa- 
rap. ir Vilhelmo Jokūbaičio Skaudvilės 1 
parap. Jie pats arba kas apie juos žino, 
teiksitės duot žinią šiuo adresu: 

J urgis Karsokas
1610 Marslnvell Avė.. Chicago. III

Pajieškau Kazimiero Naitkevičiaus, 
kriaučiaus. Metai atgal gyveno So. Ilos- 
ton’e. išvažiavo į Baltimore, Md. Ant 
vienos kojos šlubas. Jis pats arba kas 
apie jį žino teiksitės pranešti šiuo adresu: 

Jonas Malinionis
227 Bowen St., So. Boston, Mass. i

----- .— -
l*ajieškau draugo Antano Višniausko 

paeina iš Suvalkų gub.. Pilviškiųgmino, 
Kirsnokiškės kaimo: melai kaip Ameri
koje. Meldžiu atsišaukti ant šio adreso: 

Motiejus Arminas
73 Grand St., Brooklyn. N Y.

Pajieškau dėdes Petro Gulbino. Jėge
rių kaimo. Pasošvytoparap., Saulių pav . 
Kauno gub. Turiu svarbų reikalą, to
dėl teikitės kas apie jį žino arba jis pats 
pranešti šiuo adresu:

Monika Brazauckiutė
I 12 Rrich St., So. Manchester, Conn.

Pajieškau giminių: 1. Marjonos Pel 
(rulioniutės (po vyro Aponienes): 2. Vik- 
; les Pelrulioniutės: 3. Jnozo Bocuškos; 
| 4. Antano Pelrultonio ir 5. Liudviko Va- 
, siliaucko. Paeina iš Suvalkų gub.. Kai- 
Į varijos pav.. Ūdrijos vals., Klasninkų 
( kaimo. Taipgi pajieškau pusbrolio Mo
tiejaus Petrulionio, paeina iš Mariampo- 

t les pav., Balbieriškio gmino. Pabrasč-ių 
i kaimo. Jie patys arba kas apie juos ii- 
■ no meldžiu duot man žinia šiuo adresu; \

M. P.
410So. 1‘acaSt., Baltimore. Md.

Pajieškau Jono Jonio, paeina iš Vii-1 
( niaus gub., Trakų pav., Aleksandrov- j 
skonto)., Daugų miestelio. Jin. apvo- 

, gęs žmogų pabėgo iš So. Bostono 20 bir- 
' ž.elio. palikdamas visą šeimyna dideliam 

varge. Minėtas Jonis nedidelio ūgio, 
<' geltonų plaukų, rauplėtas, be ūsų ir kup

rotas. Kur jis dabar gyvena, neturime 
jokių žinių. Todėl meldžiam visų ger
biamųjų lietuvių, jeigu patėmysite kur 
nors tokį vyrą, malonėkite duoti žinę 
šiuo adresu: ,,

Marjona Jonienė 42
42SilverSt. So. Boston. Mass.

I

Mažas Jonukas žiurėjo sykį, kaip moti- nemažiau dabar pargabena 
ną minkė duoną, ir užklausė: . rudžio, kaip pirma, kuomet

—Mam, ar Dievas teipgi yra duonkepis? buv0 14 saliu™,.
-Ne vaikeli. - sako motyna,-kodėl tu a1„s 

toki klausimą darai?
—Gerai, jeigu jis nėra duonkepiu, — 

traukia Jonukas,—tai kamgi męs jo pra
šom duonos visy dienų?

Reiškia, 
alus parsiduoda slaptai, o 
daugiausiai jo išgeria lietu
viai.I

I- Bakutis.

parvažiuot labai pigia-. Tie laivai išeina 
sekančiomis dienomis:

August (Rugpiučio) 3 ir 17. 
September (Rugsėjo) 1 ir 15,

Kaštuoja iš New Yorko visa kelionė iki:
Eydt lt u ną arba Tilžei S35.O0 
Bajoru arba Klaipėdai $35.50 
Kaino"arba Vilniaus $3s.OO

Kadangi ant tų laivų daug žmonių va
žiuoja, tai užsisakikit vietas prisiųsdami 
pinigus iš kalno. Męs rvzervosim vietas, 
pasitiksimi-ant stoties Bostone arba New 
Yorke, nuvesim© pas konsulį. išimsime 
pašportus ir galėsite sau ramiai traukt į 
Tėvynę. Atminkit, tai nėra kokie skebi- 
nėj laivai, kuržmonėssu gy vuliais sy kiu 
važiuoja, liet geri, greiti laivai.

„Keleivio“ Agentūra
2S W- Broadnay Boston. MassKomitetas.

f
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KELEIVIS.

Vietines Žinios.
Pinkertono detektivai ir 

vėl pasitarnavo caro policijai, 
suimdami pereitoj nedėlioj 
Chelseaj Teofilių Pavlučeką, 
kuriam užmetama apvogimas 
rusiškos valdžios. Pavluček 
dabar laikomas be kaucijos, 
ues valdžia mislija, kad jis 
yra svarbus Rusijos prasižen
gėlis.

Per trejis metus jis bastėsi 
iš vietos į vietą, kad pasislėp
ti nuo šnipų, kurie visuomet 
sekiojo jo pėdomis.

Pavluček paeina iš Cher- 
sono, kur jis tarnavo už kokį 
ten pačtos urėduiuką. Tuo
jaus po išvaikimui antrosios 
durnos jis sugriebė 6,380 val
džios pinigų ir pabėgo. Caro 
policija tiki, kad tie pinigai 
buvo sunaudoti revoliucijos 
reikalams ir todėl Pavluček 
labai esąs prieš carą prasi
žengęs. Tuomet Rusijos val
džia pasisamdė Pinkertono 
detektivus, kurie ir sekiojo! 
ligšiol tą žmogų. Iš pradžios 
Pavluček dūmė ant Sibyro, o 
paskui į Ameriką. Kada šni
pai galutinai persitikrino,kad 
tai tikrai tas pats žmogus, 
kurio jie nori, pereitoj nedė
lioj ir suėmė jį.

Pavluček yra 29 metų am
žiaus, turi čia savo pačią ir 
kūdikį.

Taigi dabar Bostone sėdi 
suimti du Rusijos revoliuci- 
jonieriai: Pavluček ir Wezo- 
sols (ištark: Vetsozols), kuris 
tapo suimtas sąvaite pirmiau 
ir kaltinamas išplėšime Tifli- 
so banko, iš kurio 1907 m. 
buvo paimta 100,000 rublių 
valdiškų pinigų.

Rusijos išeiviai, o ypač lat
viai ir žydai, sukruto suim
tuosius ginti. Byla.be abe-, 
jonės, bus didelė ir ilgai tę
sis. Apkaltintųjų apginimui 
yra jau paimtas pagarsėjęs 
advokatas Simon O. Pollock 
iš New Yorko, kuris gynė 
Pureną.

bus V. K-to nario pranešima* 
iš nuveiktų darbų Centro Ko
mitetų kouferencijoj. Bus 
da vienas labai svarbus daly
kas, apie kurį tik susirinki
me galėsit išgirst.

Ten pat bus uždėtas pama
tas Žmonių Universitetui,
kuris šį rudenį Bostono lietu-i ■“-s r|N i tt fmn a o
viams bus atidarytas. Todėl 1 / Pj 1 1 O 1 O 
kviečiami netik socijalistai, 
bet visi mokslą mylinti žmo
nės susirinkimau ateiti ir prie 
to darbo prisidėti.

RUSIŠKA PIRTIS
Vyrams ir moterims.

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

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

I
lių ir auksinių 
daiktų krautuvė.
Užlaikome visokius laik
rodžius. laikrodėlius.

I

Gera proga dėl visų.
Parsiduoda trįs Saliunai. Biznis eina 

gerai. 1-mas apgyventoj vietoj lietu
viais. lenkais, rusais ir kitų tautų $3.500. 
2-ras #2.800. 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 kraut u vę siutų, marški
nių. apikaklių ir lt. Paveikslų (abroziį) 
visokio didumo gražiausių pasaulyj. Už
laikau moksliškų knygų ir maldaknygių 
Užrašau visokius laikraščius (gazi.tas): 
“Keleivį”. “Kovą”, “Lietuvą”, "Vie
nybę Lietuvninkų” ir kitus. ‘ Iš Lietu
vos: "Lietuvos l kininką” ir "Lietuvos 
Žinias”. Kas užsirašys* laikraštį, tas 
gaus moksliškų knygų dovanų vertes 50c. 
Norėdami plačiau dasižinoti kreipkitės 
šiuo adresu: „

J.J.VAITKEVIČIUS.
227 Chapel st.. New Haven. Conu. i

(Dantų Daktaras.)

Dr. S. ANDRZEJEWSKI
; Ištraukia pasigadinusius dantis be jokio 
skausmo ir pigiai. Užtaiso pagedusius ir 

įdeda naujus. Itarbas gvarantuolas.
Valandos: Nue V ryto iki 8 vai. vakare
23S Harrison avė., Boston.

J. P. TUINILA < 0 
Vienatinė lietu 
viską dziegore

branzletus. šliubinius ir deimontinius 
žiedus ir visokius iš aukso ir sidabro 
išdarbius Lietuviai paremkite lietuvį.

Laikrodžius savo kostumeriam patai
som dykai.
21-25 Bronį tield street. 

BOSTON, MASS.

NAUJAS IŠRADIMAS
Visi žmonės užsitiki mums ir mus 

sų gyduolėms, kuriems duodame tei
singiausią rodą per laišką dykai.

Kaip išgydyti Pleiskanas Slinkimą 
plaukų ir Plikimą. But kus, Didervi 
nes. Niežus ir lytiškąjį brudą. Męs 
turime apie pusę milijono laiškų su 
padėkavooėims nuo žmonų visokių 
tautysčių. Rašyk pas:

Dr. J. M BRUNDZA CO.,
Bruatlnay A S. 8 st., Brooklyn.N Y.

ŠIFKORCTŲ AGENTŪRA 
po No- 877 Cambridge st-, 

CAMBRIDGE, MASS- (prie soduko) 
Parduodam šifkortes ant geriausių linijų 
Užrašom visus laikraščius ir prie to duo
dam dovanų puikią knygą.

Turim gražiausių popierų gromatoms 
rašyti. Užlaikom geriausias ir aštriau
sias britvas. Čia galima gauti puikiau
sių marškinių ir kitokių aprėdalų. lai
kom gyduolių nuo daugelio ligų. * Puiki 
dainų knygelė 35c. vertės dabar parsi
duoda už 10c.

Su guodone
P. BARTKEVICZ.

877 Cambridge st., Cambridge. Mass.

Rūkyk KLEINO papirosus!
Geriausi 5 c. Cigarai ant sviete.

Pamėgink „PRESIDENT” gilzes ge
riausios. ką gali gauti. Iš Geriausio RU
SIŠKO 1 abako.

228 Broadway, SO.BOSTON, MASS.

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

Hilliain C. Brūzga.
John J. Lovvery

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

Telf.phon'e. 21027 So. Boston. Mas

I
Į

I

Rugp. 28 d. L.S.S. 60-ta k. 
laikys mėnesinį susirinkimą 
po No. 339 B’way L. U. Kliu 
bo salėj, 10 vai. iš ryto, kur

Specįjalistas ir Profesorius medicinos

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

Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neikit į aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiv 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki 
8 vakare. Telephone 1967—3 Ricutnom

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 Broadway ir 259 D. St., 

South Boston, Mass.

JOHN E.NOLAN
naujausios mados

Graborius ir Balsamuotojas 
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 

kuogeriausiai už nebrangią prekę. 
386 Broadtvay, So BOSTON 

Gyvenimo vieta 645 Broadvvay.
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Statas

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

Jeigu sergate kokio vyrišku ligoie, rasikiete ing mus ogausite didelos vertes 
knygele. Ta knygelė pasakia aiškei keip kožnas vyras, sergantis nuo kraujo 
užnuodyjima, 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 pasakia nu kuo jus sergate ir keip galėt būti 
greitai išgydyti. Tukstančei vyru atgava sveikato ir vyriškumo per pagelba tos 
vertingos knigelčs. Ta knykele ira krautuve žinių, apie kurios kožnas vyras neat
būtinai turi žinoti. Pamikitie, jog ta knygele yra gaunama vysai dykai; mas 
užmokant ir pačtau. Jškirpkite Semia paduota kuponą, ir prisiuskitie mum. omas 
kuo greičiaus prisiusma jums vysai dykai ta brange knygele.

Siusk ta kuponą dykai gautos knygeles šendena.
DR. JOS. LISTER 4 CO., L.701 Northvrestern Bldg., 22 Fifth Avė.. Chicago, III. 

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

V ardas ir pravarde .
Pačta..........................

(i E K I A U SI A S

GERIAUSIA AKUSERKA

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

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

■Savininkas
Edvardas Daly

2 W- Broadvvay kampas Dor 
chester avė. So- Boston, MaSS. 
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs perezpresa gyduoles prisiusim

F. STROPIENE
Pabaigusi kursą Wonians Medical 

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

Ofisas randasi:

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

Mano dirbtuve ngta puikiau
šiai, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku d:ubą artistiškai. Padarau fotogra 
fijas kuopuikiausiai, malevoju natūra 
liškom parvom, iš mažų padidineju ir tt 
Esant reikalui einu į namus fotografuo
ti.

Pasilieku gero velijančiu
George Stanaitis

453 Broadway So. Boston, Mass

Jonas Ka lauckas

DIDYSIS GYDYTOJAS NEW YORKO,

Ferdinand Hartmann
PRANESZA NESVEIKIEMS VY

RAMS IR MOTERIMS SAKYDAMS: 
nereikia ilgiau sirgti ir rargytis ligotus, 
nes aš Jus išgydysiu; todėl, kad aš per 20 
metų tyrinėjas medicinos mokslų Ir gyduo
les, už tai žinau, kurios geriausia gydo 
sergančio žmogaus kuria, per tai su geriau
sia pasekmę New Yorke išg) džinu daugiau 
žmonių, negu koks kitas daktaras teip- 
pat plačioje pasaulėje. Aš išgydžiaa tekias 
ligas, kurių jau nieks neįstengė pagelbėti 
ir kiti daktarai buvo pripažinę už neišgy
domas;— per ką turiu daugybes padėkavo- 
niųiruž moksliškus darbus užtai, kad 
aš pramaniau jog:

KRAUJAS YRA TAI PAMATAS SVEIKATOS IR GYVASTIES.
Gyduolės, kurios nepataiso kraujo yra negeros ir negali 
išgydyti ligas, nes blogas kraujas, pradžia visokių ligų 

Užtikrinu, kad mano visos gyduolės yra pritaikytos prie kiek
vienos ligos; už tai ir daugiausia sergančių išgydžiau ir tuos, 
kų kiti daktarai neįstengė.
Pasarga: aš ne*u institutas, nesidengiu numirusio kito daktaro vardu, 

ne liiimbnkas, ne nigeris šundaktaris, — liet TIKRAS DAKTARAS ME
DICINOS ir sergantį, kurį apsiimu tai ir išgydau.

SKAITYK ŠTAI KĄ IŠGYDYTI RAŠO:

Į

M. Galjvan & Co.
Užlaiko geriausio

Eliaus Vyno, Likierin 
Cigarų.

Pardavimas šeimynom mūsų
SPKCIAI.IŠKUMAS.

366 Secoud So. Boston, Mass

ir

Parduoda ŠIFKORTES už pigiausią 
prekę ir ant GERIAUSIŲ ir GREIČIAU* 
ŠIŲ LAIVŲ. Duoda rodą, kaip galima 
sugrįžti į tėvynę lengvu budu. Padaro 
deviernastis ir visokias popieras. paliu- 

I dintas per konsulį. Su viršminėtais rei- 
! kalais kreipkitės šiuo adresu;

JONAS KAZLAl’CKAS,
73 West st., New York, N. Y. (<4

Teisingas daktaro patarimas dykai

Kaina $ I .OO

“Mano nervai buvo pairę, sukratyti ir nusilpę, kad nieko negalė
jau rankoj išlaikyti”, rašo p. J. Šimanskis iš Parkersburgo, Pa. •Pa
ėmiau Severos Nervotoną, o tas netik juos nuramino ir sustiprino, bet 
atneše man visuotina palengvinimą”.

PASILSĖJĘ NERVAI
*

Dr. E. C. COLLINS 
uždėto jas

C.O L LIN S
NEW YORK
MEDICAL
INSTITUTE

NE TUŠTI KALBA, BET FAKTAI 
darodo gerų daktarų gabumą ir atsakomybę. 
Ne gana būti gydytoju ir apsigarsyti laikra
ščiuose. Mųsų vargdieniai Lietuviai, serganti 
žminįs reikalauja kuodaugiausei suprantančių, 
sąžiniškų ir teisingų gydytojų, nes Jie ne gali 
išduoti savo sunkaus uždarbio už nieką. Tau
tiečiai ! Ne tikėkit save garbinantiems saldiems 
žodžiams tokių ne žinomų daktarų kariuos 
Jus pažystai vien tik iš paveikslų atspaustų 
laikraščiuose.

Collins New 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- 
senėjusi, ne lauk, kolei taps neišgydoma, bet 
ješkok pagalbos tuojaus. Jagu ne žinot tikrai 
kas Jus kankina, pasiteirauk pas mųsų gydy
tojus, o Jie suteiks Jums geriausj patarimą 
suvis dovanai. Rašyk tuojaus pas
Dr. S. E. Hyndman, edikališką Direktorių, 

The Collins New York Medical Institute 
1140 W.34thSt.-New York City 
"Ofiso valandos: šiokiomis dienomis nuo 10 vai. ryte, iki S vai. po pietų. 

Nedeldieniais ir šventądieniais nuo 10 vai. ryte, iki 1 vai. po pietų. Utar 
įlinkais ir petnyčiomis nuo 7 iki 8 vaL vakare.

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

Severos Herujotonas

vartojamas sulyg nurodymų, nuramins ir išgydys pairusius nervus ir at
ves Į tvarką visą jų sistemą. Tas vaistas yra labai geras ir atgaivinimui proto 
energijos.

Parsiduoda pas aptiekorius. Perkant vaistus, aiškiai pasakyk, kad 
nori “SEVEROS”. Falšyvų nepriimk. Pirk tikruosius, kurie yra pada
ryti W. F. Severą Co.

Dešimti dienu
užteko, kad išgydyt inkstų ligą, 

kaip p. J. J. Posinskis iš Richardą, 
Tex. pats mums rašo:

Vartojau
SEVEROS VAISTUS

NUO INKSTŲ IR KEPENŲ
į>er dešimtį dienų ir visiškai išsigy- 

džiau nuo inkstų ligos. Dabar man no
risi net dainuoti pagirimo dainas tiems 
vaistams’’. Jie gydo blogiausias ink
stų, kepenų ir pūslės ligas.

Kaina 50c. ir $1.00.

Ligų vadovas.
Skystas, silpnas, išnaudotas irne- 

švarus kraujas yra priežasčia ir vado
vu daugelio ligų, su spuogais, šašais, 
niežais ir kitais apsireiškimais ant 
odos.

SEVEROS KRAUJO VALYTJAS
yra dėlto tik ir padarytas, kad va

lytų, daugintų ir gaivintų kraują, o 
jo i šsi plėtojimas aiškiai liudija, kad 
jis gerai atlieka savo užduotį. Geras 
vaistas nuo vidurinių ir odos ligų.

Kaina $1.00.

W. F. Severą Co. ce“*'1 RBPIOS
DWA
_______________ J.

SKOLA DEKIHGDMO
Itažinojęs. kad mano draugas .L No- 

wakowskis tapo išgydytas per l)-rą J. E. 
THoMPSoNĄ iš tokios didelės ligos, 
kreipiausi ir aš pas jį su savo skausmais: 
skaudėjimu kryžiaus, galvos, mušimu 
širdies, skaudėjimu kojų ir rankų. taip 
gi kataru vidurių. Thompsonas buvo 
taip malonus ir prisiuntė man vaistus, 
kurie suteikė didelį palengvinimą. Para
šiau apie kitus ir su džiaugsmu pasiju
tau visiškai sveiku. Itabar būdamas 
sveiku ir negalėdamas kitaip jam atsi- 
dėkavoti. rašau pora žodžių dėkingumo 
ir veliju kiekvienam jieškoti jo pagel
bės.

Su pagarba pacijentas
LUCIJONAS GAŠTAUTAS.

I 00 S. Orange st., Newark.

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

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

M. ANDRUŠENKAS.
Clairmont, Cal.

York, 5 Geg., 1910.
Aš žemiu pssirašęs, širdingai dėkavoju Dr. Ferd. Ilsrtmanui, už 

išgydymą nuo ligos, kurt kankino per 3 metre, skaudėjimas
viduriuose, pagedusių nervą ir kraujo; ki e labai mane privargino. 
Nors kiti neįstangė išgydyti, bet, kad Dr- Hartmanas pataikė, grei
tai ir pamatiškai išgydyti, tad pripažystų, kad esi geras daktaras 
New Yorke.

Pilnas guodonės FR. LEVACEKS,
544 W. 50 St., New York, N. Y'.

i

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 :
Sk audėjimą sąnarių, kaulų, strėnų, kojų, pečių ir nedirbima vidurių 

Galvos skausmą, širdies ir plaučių ligas, snnkaus kvėpavimo, slogų ir nusilp- 
nėjusius vyrus, dyspepsijos, nervų ligos, taipgi nuo jaunystės klaidų, įgau 
tų nesveikumų, sėklos nubegimo. blogų sapnų, visokių užsikrečiamų slaptų- 
lig . Teip-pat MOTERŲ: skausmingų mėnesini’!, baltųjų tekėjimo. gum- 
boligų; neatbokit* kad kiti daktarai Jums nepagelbėjo, aš kad apsiimu, tai 
ir išgydysiu šviežias ir užsisenėj usias visokias ligas. Geriau, kad iš karto 
pas mane atsišauktumėt, pirmiau negu kur kitur. Rašyk kaip moki ir kaip 
jauti nesveikumus savyje, aš suprasiu, ištirsiu, kad reikės pritaikysiu gy
duoles, kurios yra naujausio išradimo o apturėsi sveikatą. Aprašant ligą, 
klausiant rodos visada adresuoti ant mano vardo taip:

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

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

MONTELLO Rusiška- Lenkiška ■ Lietuviška

Nuo keliu metų buvau kankinamas ly
tiška liga ir nuo jos paeinančiais skau
dėjimais: strėnų, galvos, abelno nusilp 
liejimo, taip-pat bemiegės ir stokos krau
jo. Kreijfiausi beveik į visus daktarus 
Chicagoj ir į institutus New Yorke. vie
nok niekur negalėjo mane išgydyti. Pa
sižinojęs apie Dr. J. E. THOMPSON^. 
parašiau jam laišką. Prisiuntė man tris 
kartus vaistus, kurie mane visiškai išgy
dė ir šiandien džiaugiuosi pilna ir tikra 
sveikata, už ką esu jam dėkingas ir sten
giuosi jo daktarišką gabumą ir sanžiniš- 
ką gydymą garsinti tarpe savo pažįsta-

1-
Gero velijantis pacijentas

JVNAS NOWAKOWSKIS,
512 W. 55-1 h st., New York City.

Brangus Tautiečiai ir ligoniai! Męs. au gščiau pasirašiusieji, 
apreiškia m tai viešai, viena, kaipo skolą dėkingumo, o antra, idant persergėti sa
vo broli us nuo išnaudojimo kitų daktarų. Taigi, jeigu kuris iš jus. broliai, serga
te. su pilnu užsitikėjimu kreipkitės pas D-rą THOMPSONĄ. žemiau padėtu adre
su. o jis j u s išgydys.

DR. J. E. THOMPSON,
342 W. 27-th st., New York, N. Y

Pas mus randasi viršutinių ir apatinių 
vyriškų ir moteriškų drapanų krautuvė 
ir rubsiuvių dirbtuve, todėl siutus gali
ma užsisteliuoti pagal savo skonio. Pa
siuvant greitai ir gerai. Senus išvalom. 
išprosinam ir padarom kaip naujus

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

MONTELLO, MASS

_A PTIEK-A
I Bronszteino
349 Harrison avė

Boston, Mass.

ARGO
DABAR LAIKAS: NAUDOKITĖS VISI!

Turiu už garbę pranešti visiems lietuviams ir mano 
koatumeriams, kad aš perkėliau savo krautuvę iš Brooklyn 
N. Y. in SCRANTON FA. ant žemiau paduoto adreso, kurioje 
galit gauti LAIKRODŽIU. LAIKRODĖLIU, LDKIUCEUU. PUIKIU ŽIEDU, STOJU. 
KALŪKU. KOMPASU. KRYŽIUKU. Puikiausiu ARMONIKŲ, SKR1PKU. KLERNE- 
TU. TRUBU. KONCERTINŲ ir daugybe visokiu muzikališku instru
mentu. Geru BRITVU. visokio skyriaus DRUKAVOJIMUI MAŠINUKIŲ, ALBUMU FOTOGRAFIJOMS, GU
MINIU UTARU. ISTORIŠKŲ ir MALDA-KNYGIU, visokiu gražiu POPIERIŲ gromatoms rašyti su 
puikiausiais apskaitymais ir dainomis su drukuotais aplinkui konvertais TUZINĄ už 
25c., 5tuž. -$1.00, Perkupčiams 1.000 už $6.00. UETUVKKA BIBLIJA arba ŠVENTAS RAŠTAS 
seno ir naujo testamentu lietuviškomis litaromis pusi. 1127, drūčiai apdaryta, su 

prisiuntimu $3.00. Jai katras neturit mano didelio KATALOGO No 3 
pareikalauki t šiandien: prisiusdami tikra savo adresą ir už 5 c, 
markę gausit ji su 456 paveikslais ir 1.000 naudingu daigiu. 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 

žino adresu; M. L MILIEMICl, 115 W. KARKEI Sk./Mitet Sų. SCRANTON, PA

Gloss Starch
Palaidas KRAKMOLAS, stovint krautuvėse 
t j tų sutraukia dulko ir nešvarumus, todėl jųsų 
.-kalbiniai esti pilkai balti arba geltoni.
ARGO yra geriausias krakmolas skalbiniams. Galima vartot 
šallą ir karštą. Nusipirk gryno ARGO Preke 5 C.

j)O len-

ŠTAftCH FOR EvFRY PUIPOSE

For HOT AND CoiD Starcming

Byla.be



