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IŠ RUSIJOS.
106 žmones sudegu ant 

laivo.
Odesa, liepos 14 d. — Ant 

Juodųjų jūrių, netoli nuo 
Chersono, garlaivis “Lov- 
kij” susimušė su kitu gar
laiviu ir pradėjo skęsti. Bet 
visi “Lovkio” pasažieriai pa
spėjo persikelti ant antrojo, 
bet staiga ant šito eksplioda
vo katilas ir pasidarė gais
ras. 106 žmonės, tame tar
pe daug vaikų ir moterių, 
pražuvo.

Per 11 dienų išvarė 
1600 žydų.

Kijevas. — Ištrėmimas

tvarkdariams kailį, kad tie 
ir iš jomarko turėjo pabėgti. 
Pribuvo neužilgo kariumenė, 
bet kaltininku nesurado.

Bus pakarti.
Taškentas. — Valstiečiai 

Jermolajev ir Niepašev, ku- 
riedu Činkento paviete anuo-
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žy
du iš Kijevo tęsiasi vis tolyn; 

' kasdieną ištremiama po 45 
asmenis.

Nuo liepos 4 d. iki liepos 
15 d. ištremta taip vadina
muoju antruoju budu 497 
žmonės. Tas antrasis būdas, 
tai tokis būdas, kad prisa
koma tuojaus kraustytis iš 
miesto, nežiūrint ar kas turi 
kokj turtą, ar ne, ar kas tu
ri jį kur padėt, ar ne.

Apart to da, per tą patį 
laiką, t. y. nuo 4-tos iki 15 
dienai liepos, 1121 žydas iš
tremta pirmuoju budu. Tas 
būdas yra truputį lengves
nis už antrąjį, nes iškalno 
pranešama, kad išparduotu 
savo turtą.

Bėgije tu 11 dienu ištrem
ta da 165 žydai iš Solomen- 
ka ir 151 iš Dennijevka. Nuo 
gegužės 14 d., kada išduota 
tasai prisakymas, ištremta 
išviso 3011 žydu antruoju 
budu ir 3641 pirmuoju.
Riaušės moterių kalėjime.

Rostovas prie Dono.—Di
deli būriai žmonių, vaikomi 
policijos ir žandaru, kelis 
kartus buvo apsupę vietinį 
moterių kalėjimą, iš kur bu
vo girdėtis šauksmai: “Duo
kit šian gubernatoriui Duo
kit miesto viršininką!” Ir 
per visą dieną buvo daužomi 
kalėjime langai, laužomi ra
kandai ir mėtomi per langus 
laukan. Pagalios atvažiavo 
kalėjiman gubernatorius ir 
riaušės nutilo.

Riaušip priežastimi buvo., 
sumušimas vieno kriminali
nio kalinio moterių skyriuje. 
Moterįs pamatę, kad virši
ninkai baisiai sumušė žmo
gų, tuojaus pranešė apie tai 
savo sądraugėms ir prasidė
jo protestas. Moterįs tik 
tuomet nusiramino, kada gu
bernatorius prižadėjo daly
ką ištirti ir kaltininkus nu
bausti.
Sargybiniams išpėrė kailį.

Jardinas.— Jardino kaime 
ant čušu jomarko buvo gana 
karštas susirėmimas su sar
gybiniais. Čušai susi važia
vę pradėjo šokti ir dainuoti 
tautiškas dainas. Sargybi
niai tuojaus puolė tvarką da
ryti ir suėmė 2 čušus. Mi-

Ispanijoj neramu.
Madridas, Ispanija. — Ne

žiūrint, kad valdžia su Vati
kanu jau kaip ir susitaikė,te-j 
čiaus dalykų stovis aiškiai’ 

met išpiovė visą šeimyną, su- Par°d°, kad ji, Ispanijos vai-į 
Į sidedančią iš 10 žmonių, Ii- džia,jau bedieve ir todėl lau- 
! kos nuteisti ant pakorimo. į kiama naujų incidentų.

o . . . Ministerių pirmininkas
Sugrįžo emigrantai. Canalejas pereitoj sąvaitėj 

Liepojus. Ant laivo Bir- aįškiai pasakė, kad Ispanijoj 
-a Amerikos pargrįžo ne popiežius turi valdyti, bet 
7 9 išeiviai, daugiausiai dar- vaijžia ir jai priklauso baž- 

- ,z. jnyčios, kaipo šalies turtas.
Matenjališkas Bažnvčios turi mokėti mo- ____i_u_r__  ~

Į kesčius taip, kaip ir kitos į- 
Tokis ministerių 

pirmininko išsireiškimas la- 
~ > popiežiaus

priešus ir laisvamanius, iš 
kurių daugiausiai susideda 

| valdininkai ir politikieriai, 
bet užtai labai sugraudino 
klerikalus. Valdžia, bijoda- 
masi, kad sukurstyta kuni
gijos tamsi minia nepradėtų 
kelti riaušių, laiko gatavai 
pasirengusią kariumenę, kad 
iškarto užgniaužti kiekvieną 
subruzdimą.

Pereitoj subatoj atėjo vėl 
žinios apie dideles riaušes 
Madrido kalėjime, kur apie 
3,000 kalinių ėmė dalyvavi
mą. Riaušių priežasčia bu
vo susekimas slaptai priga- 
benty kalėjiman ginklų, al- 

i koholiaus ir anarchistiškos 
literatūros, už ką kalėjimo 
viršininkas pradėjo barba
riškiausiu budu persekioti 
kalinius.

Liepos 22 d., anksti ryte 
2,800 kriminalinių kalinių iš
silaužė iš savo celių ir užata- 
kavo kalėjimo viršininko bu
tą.

Viršininkas bandė su savo 
pagelbininkais gintis, bet 
matydamas, kad prieš tūk
stančius įniršusių kalinių ne
atsilaikys, užtelefonavo ka- 

v -----; ; - ’riumenės vvriausvbei ir tuo-Saudvmasrs tęsėsi 8 va- • *i i *• * • iš atakavusiu už_;jaus pribuvo kareiviai. 
„i_a..-.Y*..* j----- į Kada kareiviai šovė kelis

sykius į orą, kaliniai persi-

ĮI

nia tuomet šoko antsargy- įsiskverbsit augštesnėn vie-

ma
27" 
bininkai, neradusieji Ameri-, 
koj darbo, 
jy padėjimas apverktinas.
Revoliucijonieriai šaudo per staigos. 

langą.
Tiflisas, ant Kaukazo. — jbai užganėdijo

Kutaiso gub., kaime Džu- 
džati sargybiniai apsupo na
mą. kuriame turėjo būt pa
sislėpę j ieškomi revoliucijo
nieriai. Apsuptieji pradėjo 
per langus į sargybinius šau
dyt ir metė vieną bombą. 
Vienas sargybinis užmuštas, 
tris sužeisti, kiti persigandę 
išbėgiojo. Revoliucijonie
riai pasislėpė. z
Ant gatves nudėjo mokyk

los direktorių.
Tiflisas. — Realinės mo

kyklos mokinys Osadov vie
nu kalavijo smugiu nudėjo 
ant gatvės mokyklos direk- 
toriy Sibircevą.

Šaudėsi 8 valandas.
Į Novogorodko miestelį. 

Aleksandrijsko paviete, at
važiavo geležinkeliu nežino
mi penki žmonės, jų tarpe 
dvi moterįs ir krūmuose pa
sislėpė. Krumus tuoj apsu
po policija ir kaimiečiai. Pa- 
sislėpusiejie pradėjo iš krū
mų šaudyt. Policija taipgi 
šūviais atsakinėjo. Iš abie
jų pusiu išleista apie 2,000 
šūvių.

Vienas iš pasislėpusiųjy 
išbėgo iš kramu ir nusišovė. 
Kiti buvo užmušti krūmuo
se, 
landas. I 
mušta 4 valstiečiai ir daug 
sužeista.
Nuo liaudies reikia mokiu-^ld« nuleido ®inklus ir Pa_ 

tis, o ne liaudį mokint, 
sako Tolstojus.

Minia darbininkų, suside
danti iš 26 žmonių, šiomis 
dienomis aplankė grovą L. 
N. Tolstojų Jasnoje Polia- 

1 noje.
Darbininkai užpylė tą se

nelį įvairių įvairiausiais klau- 
jsimais. Klausinėjo apie da- 
I bartinius nuotikius. Intere
savosi jojo pažiūromis ant tų 
ar kity rašytojų, kalbėjo a- 
pie mokslą, tikybą.

—Aš negaliu ant sykio at
sakinėti į visus klausimus,— 
šypsodamas kalbėjo Tolsto
jus.

Vienas iš darbininkų, mis- 
lijantis pasimokyti ir likti 
liaudies mokytojum, užklau
sė Tolstojaus apie jo nuomo
nę kas link liaudies mokyto
jų veikimo.

—Ar užsimoka dirbti, mo
kintis, kad paskui save pa
švęsti mokinimui liaudies?

—Ne tas mums reikalinga 
—atsakė Tolstojus. — Męs 
turim patįs nuo liaudies mo
kintis, o ne ją mokinti. Jys

biniŲ, atėmė suareštuotus 
savo draugus ir taip išdirbo

ton ir paskui norėsit liau
džiai ant sprando atsisėsti.

I
namiai, kurie ant kelio pasi- 

| taikė, buvo sugriauti, o iš 
kitu išbyrėjo langu stiklai.

Nihilistas nusižudė.
Geneva, Šveicarija. — Ne

seniai čia nusižudė rusas, 
j vardu Aleksandras Belskij.
Policiją, peržiūrėdama Bels- 
kio dokumentus, atrado, jog 
jis buvo išrinktas užmušti 

I carą, kuris jo raštuose pava
dintas “Zero.” Belskiui, 

i matomai, tas darbas buvo 
persunkus ir jis pabėgo į 
Šveicariją, bet čia jis tapo 

I susektas ir jam gręsė mirtis, 
i todėl jis nutarė geriau nusi- 
: žudyti, negu mirti iš keršto 
rankos.
Tarptautiškas laisvamaniu 

susivažiavimas.
Neužilgo Belgijos sostapi- 

lėj, -Bruselėj. atsidarys tarp
tautiškas laisvamaniu susi
važiavimas, kurio atsidarv- 
mas yra paskirtas ameriko- 
nei Katrei T. VVoolsev, kuri 
pereitoj subatoj išvažiavo iš 
New Yorko kaipo oficijališ- 
ka Jungtiniu Valstybių de
legatė. Susivažiavime da
lyvaus keli šimtai delegatu, 
reprezentuojančiu visu pa
saulio kraštu progresyviškas 
ir mokslo draugijas; daly
vaus daug mokslo vyru is iš
radėju, ju tarpe ir M-me Cu- 
rie, radiumo išradėja.
Protestonai statys bažnyčią 

ties Vatikanu.
Roma. —Protestonu komi

tetas, kuris da neseniai čia 
susitvėrė, uoliai pradeda ko
vot jau su popiežium, o tei
singiau sakant — pradėjo tą 
senį erzint. Šiomis dieno
mis tas komitetas kreipėsi į 
savo vyriausybę, kad šita pa
velytu susijungti su vokiečiu 
ir Šveicarijos kongregacijo
mis ir bendromis spėkomis 
pastatyti didelę protestonu 
bažnyčią ties Vatikanu, kai
po protestą prieš popiežiaus 
užsipuldinėjimus ant protes
tonu.
Vokiečiai išvijo mormonus.

Berlynas.—Vokiečiu poli
cija išvaikė pereitoj sąvaitėj 
mormonu misijas ir misijo- 
nieriai gavo prisakymą tuo
jaus apleisti Vokietijos ru- 
bežius.

Mormonai—tai nauji Kris
taus pasekėjai. Ta sekta 
susitvėrė 1830 metuose mies
te Kirtland, Ohio. Mormo
nais jie pasivadino pagal 
vieno įžymaus veikėjo vardo.

Antras juodas Johnson.
Bruselė, Belgija. — Didelę 

sensaciją sukėlė pasklydus 
čia gandas, buk tai negras, 
kuris pasivadino čia kaipo 
.Jack Jahnson, yra tas pats 
Jim Johnson, kuris neseniai 
Renos muštynėj sumušė gar
su šampijoną Jeffries’ą. įta
riamas Johnson tapo suimtas 
ir atiduotas į valdžios ran
kas. Užklaustas, kas jis 
per vienas, jis atsakė: “Aš 
esu Johnson ir aš esu neg
ras. Bet aš nesakau, kad aš 
tas pats Johnson, ką Ame
rikoj sumušė Jeffries’ą. Tai 
pamelavo mano direktoriai.” 
Ir direktoriai turėjo iš Bel
gijos bėgti, paleidę melagin-

t

’ sidavė.
Ispanija dabar pergyvena 

labai neramų perijodą, kuris 
prasidėjo nuo Ferrer’o nužu
dymo. Riaušės ir subruzdi
mai apėmė visą šalį ir veda 
ją prie revoliucijos.

Su orlaiviais nesiseka.
F riedrichshafen, V okieti ja. 

Grovo Zeppelino gazinė dirb
tuvė likos beveik visiškai su
naikinta, kada ekspliodavo 
gazai liepos 19 d. Devyni 
žmonės buvo sužeisti, ir keli 
labai sunkiai.

Išviso buvo dvi ekspliozi- 
jos. Pirma sprogo katilas, 
kas pagimdė gaisrą; ugnis 
pasiekė cilinderius su hydro- 
genu (lengvas gazas), kuriuo ■ 
Zeppelinas pripildo savo or
laivį. Tuomet pasidarė kita | 
ekspliozija, ir tai taip smar
ki, kad dirbtuvės stogas Ii-' 
kos nuo sienų nukeltas, iš
neštas į padanges, sudrasky
tas ir plačiai aplinkui išmė
tytas. Sienos taipgi likos 
nešte nuneštos ir keli vasar- gą paskalą.

11 kareiviu žuvo nuo eks- 
pliozijos.

Norfolk, Va.—Vienuolika 
kareiviu likos užmušta ir še
ši sužeisti, kada Fort Mon- 
roe tvirtovėj darant bandy
mus pereitoj sąvaitėj sprogo 
kanuolės šūvis.

Nelaimė atsitiko laike šau
dymo iš 12-colinės kanuolės 
į studentu korpusą, suside
dantį iš 30 oficierių, baigian
čiu minėtoj tvirtovėj artile
rijos akademiją.
Carukas turės Iaivą-bom- 

basargį.
New York.—Liepos 21 d. 

išvažiavo iš čia kapitonas 
Ivan Razenskij, vienas iš ar
timiausiu caro šeimynos tar
nu, kuris užsakė čia carukui 
bombasargį laivą, t. y. tokį 
laivą, kurio revoliucijonieriai 
negalėtu sudraskyti bombo
mis. Laivas turi būt 16 {pė
du ilgio, nikeliuotas ir su vi
sokiais parankumais.
10,000 indijony kunigams 

da neprieinamy.
Cambridge, Mass.—Perei

toj sąvaitėj misijonieriai tu
rėjo čia teoliogiškoj mokyk
loj susirinkimą, kur kun. H. 
L. Burlison pranešė, jog Ka
lifornijoj yra da 10,000 indi- 
jonų, kurie apie krikščiony
bę neturi da jokio supratimo, 
gyvena kaip laukiniai ir mi- 
sijonierių neprisileidžia.
Policistas užmušė 6 negrus.

Elliott, Min.—Kada poli
cistas Sid Cauley nuėjo areš
tuoti 7 negrus, o pastarieji 
apsiginklavo ūkiškas padar
gais ir pradėjo tartis policis
tą užmušti, tas pradėjo šau
dyt ir penkis juodveidžius 
užmušė, o du mirtinai sužei
dė. Kaipo policistui.tas da- 
leistina.

Kerštinčius ar beprotis.
Springfield, Mass. — Lie

pos 23 d. likos nušauta čia 
Mrs. Eleanor Shepard, Bos
ton & Maine geležinkelio su
perintendento pati. Ją nu
šovė George C. Creley, pir
masis Shepardo uošvis. Ar 
tai buvo kerštas, ar Creley 
ją nušovė įgavęs proto sumi
šimą , da neištirta.

Kada užmušėjas tapo už
darytas į kalėjimą, jis dusyk 
bandė nusižudyti. Pirma 
jis apsuko sau kaklą juoste
le, kuria riubsiuviai mieruo- 
ja drapanas, bet kalėjimo 

> sargas į laiką tai pamatė ir 
; juostelę paliuosavo. Paskui 

jis suplėšė savo kišenius ir 
» susukęs iš jy virvę taip su- 
, veržė sau gerklę, kad policis

tas, išgirdęs nepaprastą knar
kimą, atrado jį visai pajuo
dusį.

Creley yra 71 mėty am
žiaus. Jo duktė mirė 9 me
tai atgal ir tuomet Shepard 
apsivedė su kita. Nuo to 
laiko Creley vis gyveno pas 
Shepardus, liet apie mėnesį 
atgal jis pradėjo kelti gin
čus; tuomet Shepardai jam 
patarė pasijieškoti vietos ap- 

jsigyvenimui kitur, bet po

prievarta jo nevarė ir jis vis 
buvo pas juos.

Liepos 23 d. jis prisiartino 
prie Shepardienės ir paprašė 
užrašyti jam ant popierėlės 
jo giminaitės adresą. Kada 
moteris pradėjo rašyti, senis
išsiėmė revolverį ir šovė į ją. 
Sužeista moteris išbėgo rėk
dama ant gatvės. Paskui 
jos išsivijo su revolveriu ran
koj Creley ir kada prie jo 
prisiartino policistas, jis ban
dė ir tą šauti, bet tuoj likos 
nuginkluotas ir suimtas.

Charltono byla.
Kaip buvom jau rašę, Ita

lija reikalauja nuo Jungti
niu Valst. išdavimo jauno a- 
merikono Charltono, kuris 
nužudęs Italijoj savo žmoną 
pabėgo į Ameriką. Bet 
Charlton yra milijonierius ir 
jo tėvas turėjo didelę įtekmę 
tarp Amerikos valdininkų— 
na, ir to jau užtenka, kad 
teisingoji Amerikos valdžia 
to žmogžudžio Italijai neiš
duotu.

Laikraščiai labai kritikuo
ja tokį mysu valdžios pasiel
gimą, vadindami jį tiesiog- 
parėmimu žmogžudystės ir 
padrąsinimui prie piktada- ■ 
rystės kity Amerikos kapita
lizmo išaugintinių.
Gyventojų surašąs da nesu

tvarkytas.
Triliktasis gyventoju sura

šąs galutinai da nėra sutvar
kytas ir labai mažai apie jį 
ligšiol buvo išduota žinių. 
Žinoma, tiktai tas, kad nuo 
pereito surašo, kuris buvo 10 
metu atgal, labai paaugo gy
ventoju skaitlius.
Streikas ant Grand 

geležinkelio.
Pereitoj sąvaitėj ant Grand 

Trunk geležinkelio sustrei
kavo 5,000 darbininku, tar
naujančiu prie tavoriniu 
traukiniu. Streikas išviso 
apima 4,645 mylias kelio. 
Judėjimas visiškai suparali- 
žuotas.

Grand Trunk geležinkelis 
yra išsiplėtojęs po Jungtines 
Valstybes ir Kanadą.

J ILiepos 22 d., kada trauki-i 
nys atėjo į Belleville, Ont., 
Kanadoj, minia mirtinai pri
mušė du streiklaužiu. Su
mušti streiklaužiai likos nu
gabenti į viešbutį, kurį ta 
pati minia pradėjo bombar- 
duoti akmenais ir pridarė 
daug blėdies.

Streikieriai vienok už tai 
nekaltinami. Tą viską atli
ko pašaliniai, kurie streikie- - 
riams simpatizuoja.

Giriy gaisrai padare jau 
$1,500,000 nuostoliu.

Victoria, B.C., Kanada.— 
Oficijališkai praneša, kad 
Britiškoj Kolumbijoj giriu 
išdegė jau ant $1,£00,000.
Sudegė namsargis ir vaikas.

New York. — Netoli Wil- 
liamsburgo tilto, septynių 
gyvenimu namuose užgimė 
gaisras ir sudegė namsargis 

i Parrish Eged ir benamis vai
kas. kuriam minėtas nam
sargis buvo pavelijęs ant 
stogo miegoti.

Trunk

Užmuše žmogy >r ištei
sintas.

Boston, Mass.—Liepos 11 
d., policistas Dennis Leary 
nušovė ant Charlesto\vn’o 
tilto žmogų. Nušautojo 
draugai, Alvin W. Johnson, 
John J. Anderson ir Robert 
J. Verner, patraukė policistą 
į teismą.

Pereitoj sąvaitėj buvo by
la ir teisėjas policistą išteisi
no, o kaltininkais pripažino 
skundėjus ir 'pasmerkė juos 
nuo 6 mėnesiu lig metu ka
lėjiman. Apkaltintieji pa
davė apeliaciją ir likos sulai
kyti po $1000 kaucijos.
Ugnis artinas prie parako 

sandėlių.
Winnipeg, Man., Kanada. 

Giriu gaisras, kuris padarė 
jau milijonus nuostoliu, grei
tai artinasi prie Orodennio 
parako sandėliu* Jeigu ne
užeis didelis lietus, žmonės 
neįstengs ugnies sulaikyti.

Vaikas prirakintas prie 
vanes.

New York.—Vaiku drau
gijos agentas užėjo vienoj i- 
taly šeimynoj prirakintą prie 
vanės 10 metu vaiką. Vai
kas sakė, kad jį prirakino 
tėvas ir trečia diena jis jau 
nieko negavo valgyt.

Sudegė 110 arklių.
Newark, N. J.—Liepos 23 

d. užsidegė vienos kontrak- 
toriy kompanijos arklydės ir 
iš 110 arkliu vieni sudegė, 
kiti taip apdegė, kad juos 
reikėjo nušaut.

Pavogė $70,000.
New York.—Susekta, kad 

Chiniškai-Rusiškoj Bankoj 
ant Pine gatvės pavogta $70,- 
000. Vagįs nežinomi.
Daug sužeista riaušėse ant 

Grand Trunk.
Detroit, Mich. — Streikie- 

riai užpuolė su savo pritarė
jais ant 35 streiklaužiu, ku
rie buvo užėmę ant geležin
kelio streikuojančiu darbi
ninku vietas, ir daug ju su
žeidė. Darbai likos pertruk- 
ti.
Nenori ne paveiksly John- 

sono matyt.
Chicago, III. — Policijos 

viršininkas Stewart, sugrįžęs 
iš Devil’s Bake, Wis. nuo 
vakacijos ir pasikalbėjęs su 
majoru, prisakė pertraukti 
rodymą krutančiu paveiksiu 
apie Johnsono ir Jeffries 
muštynę.
Jungtines Valstijos grūmo

ja Madrizui.
VVashington, D. C.—Jung

tiniu Valstybių kariumenė 
tuojaus užims Nicaraguą, jei
gu Madrizas nužudys jauną 
amerikoną Wilimą Pittmaną, 
kurį Madrizo kareiviai suė
mė revoliucijonierių tarpe.

Taip nutarta Washingto- 
ne, kada dasižinota, jog Mad
rizas prisakė visus oelais- 
vius išžudyt, neišskiriant nė 
amerikonu.

Kada Pittman buvo suim
tas. Amerikos valdžia tuo
jaus nusiuntė telegramą,kad 
jos pavaldinys turi būt vai
šinamas taip, kaip priimta 
visu civilizuotu tautų.

Exectr.es


KELEIVIS.

Pasikalbėjimas 
Vkaikio su Tėvu.

—Labą-rytą, Maike!
—Labą ir tau, tėve, 

svarbu reikalą turi, kad taip 
anksti atėjai?

—Tain vra. vaike. Oriai-
▲ V r> f 

viu pienas man nenusisekė, 
tai dabar sugalvojau kitokį.

—Gal anglių kast važiuosi?
—Ne, vaike, laikraštį ma

nau leisti. Tu busi už re
daktorių, o aš už leidėją ir 
administratorių. Ar tu ap- 
siimi?

—Laikraščiu lietuviams 
daugiau nereikia. Ju ir taip 
jau yra beveik per daug. 
Jeigu pinigu, tėve, turi, tai 
užsidėk geriau čeveryku 
krautuvę.

—Tylėk, nes taip ir pylsiu 
per...

—Už ką?
—O kam tu mane išjuoki? 

Ar tau rodos, kad aš kokis 
kurpius, kad tik čeverykus 
galiu pardavinėt?

—O gal tau rodos, 
kurpius, tai ne žmogus? 
tavęs, tėve, negali būt da nė 
kurpius, o ant laikraštininko 
tavo ir ypata nepanaši.

— Kodėl? Artu manai, kad 
aš permažai mokytas? Aš 
girdėjau, kad nekurie lietu
viški leidėjai nemokėjo nė 
pasirašyt, o pradėjo leisti 
laikraščius ir pramoko nuo 
redaktorių. Tu irgi galė
si manę pamokyt.

—Nemislyk, tėve, kad laik
raštį išleisti yra taip lengva, 
kaip tau išrodo. Vienas da
lykas, tai reikia daug pinigu 
įtaisymui spaustuvės, o ant
ras, tai reikia turėt užtekti
nai skaitytoju, kad tavo laik
raštis apsimokėty. Paskui 
reikia mokėti tuos skaitytojus 
prilaikyti ir naujus da pa
traukti. Kitaip tu suban- 
krutysi.

—Pasakyk tad, kokis biz
nis geriausiai man tiktu? Di
džiuma mus tautiečiu su sa- 
liunais puikiai uždirba, 
seimą kaip suvažiuoja, 
tarytum kokie baronai, net 
malonu pažiūrėt, tik štai 
kas man nepatinka, kad sa- 
liuninko vardas labai pras
tas—su girtuokliais turi rei
kalą vesti.

--Jei tu turi kelis šimtus 
doleriu, tai aš patarčiau nu
sipirkti farmą. Amerikoj 
žemė pigi. Pavažiavęs to
liau nuo miesto, ypač Ver- 
mont’o arba Maine’o valsti
jose, už nedidelius pinigus 
galima gražią ūkę gauti. 
Daugelis protingesniu lietu
viu taip jau ir padarė.

—Ne, vaike, farma tai 
ne man. Aš karvių melžt 
nenoriu.

—Kodėl? Karves melžti 
darbas švaresnis, negu alų 
pilstyti.

—Pagalios, vaike, Ame
rika tai ne musu tėvynė, 
mės pirkti čia negalima, 
nusipirkęs turi išsižadėt 
Lietuvos ir apsigyventi 
ant visados.

—Kur tu gyvensi, ten 
tavo tėvynė. Pažiūrėk, 
kie miestai išstatyti Ameri
koj! Kokie puikus parkai, 
kokie muzėjai, teatrai, pa
žiūrėk, kokios fabrikos—vis 
tai pastatyta rankomis eu
ropiečiu, kurie paliko už jū
rių tėvy žemę ir atvažiavę 
čia pasidarė naują tėvynę. Ir

Gal

kad
Iš

pažiūrėk, ar jie ne laimin
gesni šiandien už tuos, kurie 
tenai pasiliko? Vokiečiai • 
turi galingą savo tėvynę, tu
ri savo valdžią, kaizerį, o pa-j 
žiūrėk, kiek čia yra vokiečiu 
fabriku, farmu! Kai kur čie- 
li miestai Amerikoj priguli 
vokiečiams. Tik lietuviai 
negali persitikrint, kad iri 
Lietuva ir Amerika, tai tas 
pats žemės kamuolys ir ta 
pati žemė ir nenori čia apsi-1 
gyvent.

—Gali sau kalbėt, kaip no
ri, o tėvynės aš neužmiršiu. 
Man, vaike, brangiausia ta 
žemė, ant kurios aš gimiau.

—Žemė, tėve, visur ta pa
ti ir ji visa turi būt tau ly
giai brangi. Vieta, kur tu 
gimei, nė kuomi nesiskiria 
nuo kitos vietos ir smagiau
siai turi būt ten, kur geriau 
žmogui gyventi. Zuikis jau 
gana paikas sutvėrimas, ir 
tai apleidžia savo seną guolį, 
jei kitą randa patogesnėj vie
toj. Taip, tėve: kur geriau 
gyventi, tenai turi būt ir 
žmogui geresnė šalis. To
dėl nesvajok apie Lietuvą, 
bet pirk ūkę Amerikoj ir bu
si laimingesnis negu Lietu
voj.

—Palauk, vaike, aš da pa- 
mislysiu apie tai. Bet kodėl 
tu sakai, kad laikraščių lie
tuviams daugiau nereikia? 
Man rodos, kad juo daugiau 
laikraščiy, tuo daugiau ap- 
švietos.

—Lietuviai turi apie de
šimtį dideliu sąvaitraščių ir 
tegul tik visi juos skaito, ap- 

’ švietos jiems užteks. Tu 
geresnio laikraščio nepada
rysi už tuos, ką eina jau nuo 
keliu metu, taigi daugiau ir 
apšvietos nepaskleisi. Pa
staruoju laiku labai daug 
pradėjo gimti mažesniu laik
raštuku, kurie po dviejų-tri- 
ju numeriu paprastai susto
ja ir nuneša žmonių prenu
meratą. O jei kokis iš ju ir 
eina, tai tinka tik muilą su
vyniot. Daug butu geriau, 
kad tokie “laikraštininkai” 
nusipirktu už tuos pinigus 
ūkę, kur pigiai žemė parsi
duoda.

Kas kaltesnis?

l 
tai

vze-
nes
jau 
čia

bus 
ko-

1 jis skelbia tvirtindamas, kad keliu už p. Gabrį, 
tai yra šventi jo žodžiai.

Pirmiausia jis keikia mok
slo vyrus, kuriems ištikrųjų 
turėtu būt dėkingu už tai, 
kad jie pagerino pasaulį. Jei
gu nebūtu mokslo, tai ir mu
su Kapucinas ir męs šiandien 
turėtume ar visai pliki ar 
žvėrių kailiais prisidengę 
vaikščioti, nes nemokėtume 
nė rubus sau pasigaminti.

Gal tu, darbininke, užgin
čysi sakydamas, kad Kapu
cinas rubsiuviu mokslo ne
keikia? Bet aš turiu tau pa
sakyti, kad rubsiuvys pats 
vienas rūbo padaryti negali, 
jam reikalinga adata, kuri 

! padirbta iš plieno, o tas plie- 
, nas padirbtas iš rudos, ang
lių ir tam tikru akmenų, ku
riuos mokslo vyrai, tyrinėda
mi žemės sluogsnius, atrado 
giliai žemėje.

Anų laiku dvasiškija mok
slo vyrus degino ant laužo, 
kurie išdrįso tyrinėti žemės 
sluogsnius.

Mokslo vyru išrastas ir pravardes ir parašytas ati- 
elektras, kuriuo apšviečia tą duodavęs delegatams (taip 
pačią bažnyčią, kurioje Ka- daręs dar ir kitas delegatas, 
pucinas tuos energiškus ir kurį0 pravardė nežinoma) 
pilnus pasišventimo mokslo etc.” r-__ ■

i vyrus keikia, parduodamas kadangi T.M.D*.
. I A - - - -

Šunies gyveni- 
mas.

rinkta $6.00, literatūros par
duota už $3.40.

Reikia paminėt, kad L. S. 
S. kuopa per 4 mėnesius sa
vo gyvavimo jau surengė 
dvejas prakalbas ir vieną sy
kį paskaitą, o neužilgo žada 
mokintis perstatyti “Žmo
nes.”

Lietuviai čionai visi dirba 
kurpiu dirbtuvėse, uždirba 
nuo $2.00 iki $4.00 ant die
nos ir daugiaus; darbas nuo 
štukių. Šįmet darbai eina 
gerai; mokančiam darbą ga
lima darbas gauti lengvai.

Čionai pradėjo sirgti, dau
giausiai jauni, kaž-kokia li
ga, sutinsta burna ir serga 
per sąvaitę ir daugiaus. Ap
sirgo jau penkios ypatos, tik 
per dvi sąvaites laiko.

J. T-ša.

Turime 
pasakyti, kad tas yra netei
sybė. 2Š-ta T. M. D. kuopa 
perstatė juos į garbės narius, 
o delegatai visi vienbalsiai 
pradėjo šaukti ura, bravo ir 
t. t. Reiškia, vienbalsiai 
juos paskyrė garbės nariais. 

. Bet p. Gabrys, kaip lygiai ir 
p. Balevičius griežtai nuo tos 
jiems visu delegatu bruka
mos garbės atsisakinėjo. E- 
sant bepalioviniams reikala
vimams, jie savo atsisaky
mus atkartojo, bet viens už 
kitą neagitavo. Tiesa, p. 
Gabrys perstatė p. Lovey į 
garbės narius ir nurodė jo 
užsitamavimą, o p. Balevi
čius perstatė p. J. J. Paukš
tį, nurodydamas jo nuopel
nus už darbavimosi T. M. D. 
Bet p. A. Ž. apsilenkė su 
tais faktais ir papildė grieką 
melagystės.

Antras: pasakyta, buk T. 
M. D. seime Balevičius da
lindamas balsavimo korteles, 
skubinai parašęs " kandidatu

Nėra tos dienos, kad ne- ■ 
gautume nuo mųsų skaityto
ju pasiskundimų, jog prisi-į 
ėjus atlikti kokį nors reika- { 
lą su kunigu, pastarasis per-1 
daug juos nuskriaudė. Kar
tais, perskaičius toki laišką, 
sunku pasakyti, kas yra kal
tesnis: nuskriaudusis, ar nu- 

I skriaustasis. Štai viena to- 
Ikių laiškų ištrauka:

“Garbi Redakcija! Malo
nėkit pažvelgti į mano var
gą. Žinot, kokios dabar 
karščios dienos, o aš dirbu 
ant geležinkelio. Prakaitas 
nuo manės bėga sriovėmis, 
bet gaunu tik pusantro dole
rio už dieną... Nuėjau pas 
kunigą paduoti užsakus—ogi 
jis pareikalavo penkiolikos 
dolerių už šliubą, kuris turė
jo atsibūti po trijų sąvaičių, 
bet užmokėt reikėjo iškalno. Į 
Žinoma, pas kunigą jau ne
nuderėsi—ir turėjau užmo
kėt. Bet išėjęs pamislijau: 
O tu nevidone! Už ką tu 
taip skaudžiai mane nuplė
šia!?”

Paėmus tą dalyką iš mora
liškos pusės—kunigas kaltas. 
Jis gerai žinojo, jog atėjęs 
pas jį su pūslėtomis ranko
mis lietuvis negali daugiau 
uždirbti, kaip pusantro, o 
daugiausiai du doleriu į die
ną. Jis taipgi žinojo, jog į 
tas pavargęs darbo žmogus 
neturi tiek drąsos, kad su 
kunigu galėtų derėtis. Ir, 
kaip jis pats sako, nesiderė- 
jo. O primdamas iš pajuo
dusių nuo darbo rankų pini
gus, kunigas turėjo pamis- 
lyt, J°g gnli būt, kad tas 
žmogus atiduoda paskuti
nius. Vienok priėmė. Ir 
čia jau yra nuskriaudimas 
savo artimo, ačiū jo nesusi
pratimui.

Bet šiose materijalizmo 
dienose, kada viskas remiasi 
ant dolerio, negalima į daly
kus žiūrėti vientik iš mora
liškos pusės. Jeigu žmogus 
nekovotų už savo buvj, jis 
negalėtų nė gyvent. Kovoj, 
suprantama, meilės artimo 
jieškot negalima, nes ji su 

į tuo tikslu ir vedama, kad iš
naudoti kitą. Juo žmogus 
daugiau išsilavinęs, tuo ge
riau jam sekasi kova—dau
giau moka išnaudoti kitus ir 
geresnį pasidaro sau gyve
nimą. Kunigas taip pat pri
verstas kovoti už savo būvį, 
kaip ir kiekvienas žmogus. 
Jeigu jis mato, kad gali pa
imti $15—paima. Nors tuo
mi jis nuskriaudžia kitą, bet 
ta skriauda jam yra nauda. Ir 

; iš to atžvilgio žiūrint, kuni- 
i gą, kaipo žmogų, galima iš
teisint, nes jis kovoja už sa
vo būvį. Kaltesnių yra tas 
geležkelietis, nes pats nune
šė kunigui $15 ir išėjęs vadi
na jį “nevidonu.”

Męs duodam tokį patari
mą: Nemokėkit ir kunigas 
jumi nenuskriaus.

Kaip užsilaikyti 
karščiuose.

Dabar užeina karščiausis 
laikas, žinomas kaipo karš
toji sriovė, kuri kas metai 
apie šį laiką tęsiasi po kelias 
dienas. Karštis esti per tas 
dienas taip pavojingas, kad 
silpnesni žmonės krinta nuo 
jo smūgių negyvi arba nega
lėdami pakęsti nusižudo.

Užėjus tokiam karščiui ne- 
kuomet nereikia vėdintis a- 
lum, kaip tai priprasta dary
ti pas lietuvius. Svaiginan
ti gėrymai yra labai pavoingi 
karščiuose, nežiūrint, kad 
tuotarpu jie ir atvėdina. 
Daug bus geriau, jei už tuos 
pinigus nusipirksit ledo ir 
padarysit sau šalto vandens. 
Apart to da, prie to paties 
ledo galėsit pastatyti pieną, 
mėsą ir kitus valgius. ■

Labai gerai yra kasdieną 
išsimaudyt, o ypač ryte, 
kam toli prie vandens, 
turi įsitaisyti maudyklę 
miė.

Reikia saugotis saulės ir 
nereikia persunkiai dirbti.

Miegot reikia tiek, kiek 
tik galima.

Maistą reikia vartoti kuo- 
lengviausį. Mėsos daug 
valgyt nėra gerai. Kuodau- 
giausiai reikia valgyt daržo
vių.

Jei aplinkybės pavelija, la
bai gerai ant karo vakare 
pasivažinėt

Ką veikia kapitaalizmas?

Jei 
tai 
na-

Kuomet prasižengęs darbi
ninkas eina j kalėjimą, pra
sižengęs kapitalistas važiuo
ja j Europą.

Du šunyčiai sugavo zuike- 
j lį ir linksmi atsisėdo pietau- 
, ti. Bet ėjo pro šalį didelis 
Rudis ir atėmęs nuo ju zui
kelį nusinešė.

“Tas, matot,pagautas ma
no dienoj, todėl jis ir pri
klauso man”-paaiškino Ru
dis mažiukams ir paėjęs to
liau pradėjo zuikelį plėšti.

Mažieji šunyčiai atsigulė, 
ištiesė ant kojaliu snukučius 
ir nusiminę žiurėjo, o kadan
gi jie nebuvo anarchistais, 
tai nuosavybės klausimo nė 
nesvarstė. Bet Rudis, įgijęs 
lobį, jautėsi jau kaip ir ka
pitalistu ir pasišaukė didelį 
Buldogą ir Taksį. Pirmam- 
jam jis liepė saugoti savo lo
bį, antram jam—mokyti ma
žuosius šunyčius doros ir ne
sikėsinti ant svetimo lobio, 
kuris nuo Dievo jam yra do
vanotas.

Ir valandą laiko visi jie 
žiurėjo, kaip Rudis apsilai
žydamas ėda kity sugautąjį 
zuikį. Ant galo vienas iš 
šunyčių prabilo:

“Ar žinot ką,vyrai? Šokim 
visi sykiu ir atėmę nuo Ru
džio zuikį pasidalykim!”

Buldogas žiurėjo per va
landėlę su nuosteba, užsimą
stė, paskui suurzgė ir šoko 
prie Rudžio.

Išvydęs tai Taksis pradėjo 
kalbėti apie dorą ir bauginti, 
kad už prisisavinimą sveti
mo turto neįleis jo į dangų.

Bet Buldogas neėmė to nė 
į atidą ir atėmęs nuo Rudžio 
zuikelį pradėjo su mažais šu
nyčiais džiaugtis.

Tuomet Taksis pasukino 
veidmainingai uodega ir ta
rė:

“Dabar, vyrai, turim pa
daryti dalybas ir aš tikiuos, 
kad jus nenuskriausit ir ma
nęs.”

("Appeal to Reason.”)!

Kada kapitalizmas pagim
do daugiau prasižengėliu,ne
gu jo teismai gali paspėti 
teisti, tada jis stato naujus 
kalėjimus ir daugiau teismu. 
Kada jis pagimdo daugiau 
skurdžiu, negu gali juos su
naudot, tada jis apskelbia 
karę ir tą perteklių sunaiki
na.

Nestok už dabartinį plėši
mo surėdymą. Užlipk ant 
jo ir atsisėsk.

Francuzijoj visuomenė tu
ri monopolį ant degtuku, už 
kuriuos gryno pelno pernai 
turėjo $5,700,000. Jeigu 
musu T.M. D. turėtu visuo
tiną balsavimą, ji taipgi bu
tu uždirbus apie $1,500, nes 
Kudirkos raštus butu spauz- 
dinus Amerikoj pas lietuvius.

AR KAPUCINO ŽODŽIAI 
TEISINGI?

Nemanyk, skaitytojau, kad 
aš, kuris šį straipsnelį rašau, 
esu su ragais ir uodega ir 
esu toks baisus, kokiu per
statė “Dievo pasiuntinys” 
K. Kapucinas. Aš esu toks 
pat darbininkas, kaip ir tu, 
esu visu skriaudžiamas ir iš
naudojamas, kaip ir tu. Bet 
aš tau, broli, noriu parodyti, 
ar kapucino žodžiams galim 
tikėti.

Dvasiškija matydama, kad 
jau žmonės pradeda jieškoti 
rojaus ant žemės, kad jau 
bando pagerint savo būvį 
per kovą ir mokslą, kad ei
dami pro bažnyčią jau ne
puola ant keliu, išrinkus iš 
savo tarpo vieną, kurio ba
sos kojos ir ruda išpašiota 
barzda geriaus gali užkerėti 
neištobulintą žmogaus protą 
ir patraukti skurdžiu darbi
ninką savo pusėn, atsiuntė į 
Ameriką ypatoj K. Kapuci
no, kuris, važinėdamas po 
lietuviais apgyventas kolio- 
nijas, keikia tuos, be kuriu 
nė jis, nė visa žmonija nega
lėtu gyventi.

Tasai valkata keikia mok
slą, draudžia darbininkams 
skaityti laikraščius ir knygas, 
moterį pjudo prieš vyrą, tėvą 
prieš vaikus, žodžiu sakant, 
griauja šeimynišką žmonių 
gyvenimą ir klesinį darbinin
ku solidariškumą.

Jis meta tūkstančius per
kūnu ant mokslo vyru, mote
rį gundo, kad jinai neduotu 
vyrui valgyti tol, kol tasai 
nesudegįs savo laikraštį ar 
knygas, tėvams liepia kan
kinti savo vaikus, kurie skai
to ar lanko darbininkiškus 
susirinkimus ir t. t

Dabar parodysiu tau, skai
tytojau, jo klaidas, kurias

j velniams.
Taigi, skaitytojau, įsigi

link giliai į pasaulio surėdy- 
! mą, o tikrai atrasi, kad be 
mokslo vyrų, be jų išrodymų

■ negalime gyvent. Ir Kapuci
nas be jų nė žingsnio negali 
žengti.

O jeigu juos keikia, tai 
kamgi jųjų darbais naudoja
si? Jeigu jam mokslas yra 
bedieviškas, tai kodėl jis ne
bėgo nuo jo į girias ir neap- 
sigvveno su beždžionėmis, 
kurios apie mokslą nieko da 
nežino, kurios maitinasi rie- 

• šutais, nenešioja drabužių, 
gyvena kaip tikri šventieji? 
Tuomet galėtų drąsiai keikt 
mokslą ir vadintis šventuo
ju.

Jeigu pasaulis šiandien ne
gali gyvent be mokslo, be 
anglies, elektro ir kitų tam 
panašių dalykų, tai męs pri
valome tų garbingų mokslo 
vyrų kapus liauromis apkai- 

i šyti ir būti jiems dėkingais 
už jų išradimus.

O jeigu kas juos keikia ir 
jų darbais naudojasi, tas yra 
beprotis ir tokiu yra Kapuci
nas.

Dvasiškija neturi tiesos 
gyventi namuose, nes namai 
be mokslo nesistato, neturi 
tiesos važinėtis trukiais, lai
vais nė automobiliais, nes 
tie išrasti per mokslo vyrus.

Lengva buvo kunigėliams 
rodyt pirštu augštyn, kur 
niekas nieko nemato, bet jų

■ tas rodymas jau nubodo žmo
nėms. nes jau baigiasi 2,000 
metų, o nieko gero neparo
dė.

Dar kartą klausiu tavęs, 
skaitytojau, ar Kapucino ir 
kitų kunigėlių žodžiai teisin
gi? Ne! jie nė patys tam ne
tiki; jie juokiasi iš tavęs dar
bininke, kad tu jiems tiki, 

, duodi aukas ir da skvernus ir 
rankas bučiuoji!...

Senas Vincas.
Red. prierašas. Girdėjom, 

jog p. Kapucinas jau nusi- 
I skutęs barzdą ir jieškąs lie
tuviškos parapijos.

Tas taipgi neteisybė, 
. seime visi 

balsavimai atlikta viešai ir 
jokios kortelės nebuvo dali- 
mos. Abelnai visas straips
nelis neparemtas faktais. 
Nors p. A. Ž. ir sako, kad 
tai yra gyvenimo faktai, te- 
čiaus męs pripažįstam kad 
yra melagystė.

Tą liudijame IlI-čio T. M. 
D. seimo valdyba:

Pirm. J. V. Lutkauskas 
Sekr. Ant. Šlakis.

KORESPONDENCIJOS
Scranton, Pa., West Side.
Atkakus man čion pasi

viešėti pas gimines, pasiro
dė nykus, lietuviais apgy
ventas virš minėto miesto 
kampelis. Kalnakasiai, kaip 
jie sako, jau nesilaiko nė uni
jos. Kasyklose anglį jau 
baigiama, todėl darbai bai
siai sunkus. Merginu dar
bai sustoja. Randas kelia- 
tas lietuviškų vertelgų :krau- 
tuvninku ir karčemninku. 
Vieni iš ju subankrutiję, kiti 
prasigyvenę. Iš darbininku, 
tai kiek man teko patyrti, 
susipratusiu toj miesto dali
ję suvis mažai. Girtuoklys
tė pakilus lig augščiausio 
laipsnio. Karčemas perka 
lenktyniuodami ir mano varg
šai prasigyventi, bet negali 
išsisukti iš kapitalistu kiše- 
niaus. “Laisniu” moka po 
$1,100 ir 1,200 ant metu, 
rendos taipgi brangios, tai 
nekurie netik savo brolius 
padarė ubagais, bet ir patys 
tokiais liko — prakišo savo 
sunkiai uždirbtus centus. 
Geistina, kad scrantoniečiai, 
kurie jau pažino, kas gero ir 
kas blogo, griebtųsi už ge
resniu darbu. Viršutiniu 
darbu lietuviai darbininkai 
kur kas daugiau yra susi
pratę, negu šioje apygardoje 
angliakasiai.

VARDAN TEISYBES.

“Keleivio” 25 nr. po ant- 
galviu “Seimy Aidas,” tilpo 
neteisingos žinios apie T. M. 
D. III-čią seimą. Ten mato
me drabstomas purvais ypa- 
tas, kurios anaiptol taip ne
sielgė, nes ir negalėjo taip 
elgtis, kadangi ten buvo su
vis kitokia tvarka, negu p. 
A.Ž. pamatuojama. Pirmas: 
yra pasakyta, buk p. Gabrys 
agitavo už p. Balevičių, kad 
jį padaryt garbės nariu, o p. 
Balevičius agitavo tuom pat

Balandėlis.

Middleboro, Mass.
Birž. 12 d. L.S.S. 139 kp. 

parengė prakalbas; už kalbė
toją parsikvietė drg. F. J. 
Bagočių iš Bostono. Ant 

; pažymėto laiko susirinko a- 
pie 80 ypatų, pribuvo ir kal
bėtojas. Prakalbos prasidė
jo 2:30 po pietų. Drg. Ba- 
gočius savo kalba taip suju- 

; dino klausytojus, kad daugu- 
mui net ašaros riedėjo per 
veidą. Padeklamavo U. Ur- 
boniukė “Pasiilgau aš ta
vęs,” o J. Tolivaiša — “Prie 
mokslo, ”_“Ne tas žino aud
rą” ir “Ant šio svieto visur.” 
Klausytojai taip tykiai klau
sėsi, kad rodos taip ir gaudė 
kiekvieną žodį. Auku su-

Exeter Borough, Pa.
Birželio 16 d. tapo užmuš

tas Petras Tulaba. Velionis 
dienomis dirbo kasyklose, o 
vakarais pagelbėdavo bro
liui dirbti gertuvėje (saliu- 
ne). Taigi 8 valandą vaka
re jis nuėjo į skiepą išsinešti 
daigtus, kurie ten buvo, kad 
kas nakties laiku neišvogtu, 
nes skiepo sienos buvo iš
griautos, kadangi taisomas 
visas namas, bet kad buvo 
jau tamsu, tai reikėjo užsi
žiebti lempą, bet elektrikinės 
lempos stiklas buvu sumuš
tas. Taigi Tulaba pašaukė 
brolį, kad paduotu jam kitą 
stiklą. Bededant tą stiklą 
dasilytėjo prie apnuogintos 
vėlos ir elektriška sriovė pe
rėjo per jo kūną. Nors pa
šauktas gydytojas kiek ga
lėdamas stengėsi pagelbėti, 
bet Tulaba tuoj sustingo. 
Velionis paėjo iš Suvalkų 
gub., Seinų pa v., Barčiu kai
mo, 29 m. amžiaus, mylėjo 
skaityti laikraščius ir kny
gas, ir lošti teatrus; prigu
lėjo prie dvieju teatrališku 
kuopu, o taipgi buvo ir dai- 
niniku. Velionis tapo palai
dotas ant Pittstono kapiniu 
birželio 19 d. Laidotuvėse 
dalyvavo 35 karietos ir 7 da- 
ražkos. Viena karieta vežė 
gyvu gėlių vainikus, kuriuos 
prisiuntė giminės ir draugai, 
o taipgi žingsniavo ir S. 
Daukanto draugystės dra
gai, kuriu čia yra pusėtinas 
skaitlius, ir prie kuriu prigulė
jo velionis.

J. Vamagiris.

Hudson, Mass.
Liepos 4 d. ant Stoughton 

st. buvo lietuviškos vestuvės, 
kur per visą naktį gėrė, o 
ant rytojaus pradėjo muštis. 
Atėjo policija ir visus peštu
kus areštavo. Išsimiegoję 
šaltojoj, vestuvių didvyriai 
turėjo užmokėt $15.00 ban
dos.

Už tokias vestuves reikia 
išreikšti papeikimą, nes jos 
netik demoralizuoja musu 
jaunuomenę, bet žemina ir 
lietuviu vardą. Amerikonai 
skaitydami laikraščius, a- 
pie lietuvius kitokiu žinių 
nemato, kaip tik apie triukš
mingas vestuves.

J. Žirgas.

Burlington, N. J.
Neseniai atvyko čion ku

nigas Šimakovskis ir pradėjo 
tverti parapiją, ragindamas 
lietuvius prisidėti prie lenku. 
Bet lietuviai nelabai nori, nes 
bažnyčioj lenkai nori savo 
kalbą ir lietuviams brukti.

Liepos 4 d. kunigas paren
gė parapijos pikniką. Išpra- 
džios viskas ėjo' gerai, bet 
kada žmonės pasigėrė, pra
sidėjo su lenkais peštynės. 
Priežastis peštynių buvo ta
me, kad kunigas vaikštinėjo 
su čekiais paskui žmonių ir 
ragino juos pirkti, sakyda- 
damas: “Vaikinai, įsigerkit 
su merginomis alaus, nebus 
taip karšta.”

J. Karvelis.



NEMATOMA GALYBE.
(Siužetas Karas’o).

I.

Bv the kindness of “The Boston Traveler”

I

kudihius. Pabėgo, rodos, į C'hicagą. 
Kas man apie tai praneš, tam skiriu 25 
dol. dovaną.

Tomas Kazlauckas,
101 Heli avė., Mc Kees Rocks, Pa.

PIKNIKAS.
Mew Britain, Conn. Draugyste Sv An

driejaus pareugia pikniką, kuris atsibus 
23 dieną Liepos (July) Shutzen Parke: 
prasidės 1 valandą po pietą ir trauksis 
iki vėlybai nakčiai. Kviečiame visus lie
tuvius ir lietuvaites vietinius ir iš aplin
kiniu miestu atsilankyti. Kiekvienas 
busit užganėdintas, nes bus visokią gė
rimu ir valgi m ą: taipgi lietuviški muzi
kantai. kurie grieš visokius lietuviškus 
šokius. įžanga dykai.

KOMITETAS.

Bet Fornari nepaisė. Vis 
drūčiau spaudė ją prie savęs 

. ir dar labiau erzino savo kvė- 
i pavimu.
I — Pa-lei-ski-te! — prašė 
ji.— Vardan dangiškojo Die
vo, pa-lei-ski-te!

Pa-lei-ski-te!” — atsi
mušė aidas toli į kalnus.

— Tylėk! Ana! Tylėk! — 
marmėjo sumišęs vienuolis ir 
drebančios jo rankos dar la
biau apkabino jos kūną.

Vienuolė nenoroms pažvel-

' toniškas, garsus kvaksėji
mas, beskaitlinio choro var- 

: liy kuteno ausį...
Šviesus saulės spinduliai

Didelis seno vienuolyno liuosai šokinėjo po stiklines
laikrodis išmušė keturias, bangas snaudžiančios Emos. 
Varpo aidas atsimušė į nyky Žiūrėdamas į tą užburtą šo-, 
gyvenimą jauno vienuolio kinėjimą, jis ir-gi panorėjo 
Y____ 1. Sriovė žaidžiančių susilieti su jomis... Bet-

t-s-s-s!.. Supliauškėjo, tar
tum didelė banga,—sujudė-

Aplinkui viskas skendo jo aplinkui vanduo... Per vi- 
amžiname ramume... są Fornari kūną perėjo bau-

Atsikvėpęs minkšto, tyro-gus šiurpiuliai... Prisiartinęs
Liepos mėnesio oro, jis senu prie tankaus krūmo, jis pa- gė ant „drąsaus draugo” ir 
papratimu, vienu šuoliu atsi-; mažu praskleidė šakas ir... iškarto pažino grąžyjį “brolį” 
sėdo ant lovos. Iš kaimyniš- užmirė ant vietos... ‘Fornari.
ko gyvenimo pasigirdo ke
turi pasivėlinę mušimai šie- naši į stebuklingą paukštį, I kitę! Meskite mane į tylin-į 
ninio laikrodžio. Tuom tar- į plaukė galva... Puikus atla-įčią upę, lai jos tyras vanduo > 
Pu, lyg pritardamas tam siniai plaukai, išsiskleidę lan- uždengs mano suvienėjusį' 

sučiul- ku, tartum rodosi plasnoja gyvenimą!
Fornari suprato, jog jį pa- 

Jo siela, širdis ir protas, žino. Nežinodamas ką toliau 
vienuolis apsisiautė ilgu ap- tartum susiliejo į kasžinko- daryti, jis dar labiau ir dru- 
siaustuvu, apsiavė minkštas kią juodą masą... Persigan- čįau apkabino ją, o jo lupos 
šliures ir tykiai išėjo į ilgą dęs pamatė jis, jog plau- tartum suaugo su lupomis 
priemenę. Senukas, vienuo- kianti galva yra merginos ir vienuolės...
lyno tarnas, pasirėmęs ant plaukia tiesiai į jo pusę...' Maža vilnis atsimušė į kran- 
ranky, rymojo kamputyj ir jo akįse sumirgėjo milijar- tą. Kur ten toli sučiulbėjo 
kasžinką murmėjo sau... Pa-|dai visokiy ugniniy žvaigž- paukštis.

. Su prispaustu kvė- GalŲ gale jo muskulai pa-
. . . »_ i

• pamaži nusileido ant žemės. 
Ot, dar keletas šuolių ty Paliuosuota vienuolė tuoj pa- 
LOcl/ic-l-n onernn min_ * 1__ ____ j. 1__ J__ _ ____________

Fornari.
saulės spinduliu, atidarė For- 
nario užmiegotas akis...

i

iškarto pažino grąžųjį “brolį 
Fornari.

Ant vandens paviršio, pa- j — Dvasiškas broli, paleis-

laikrodžio mušimui,
bėjo kur ten toli garsus lak- sparnais... 
štingalės balsas. Jaunas

Chicagiečiy atydai.
Organizuojantisia Chicagos Lietuviu 

Socialist Party skyrius (Liethuanian 
Branch of S. P.) turės susirinkimą lie
pos (July) 23 d., subatoje, 8 vai. vakare 
po No. 1400 Augusta st., kertė Milwau- 
koe ir Noble st.. M'estern University 
Settlement.

Kam nebaisus socijalizmas. kam rupi 
j ateitis ir pakėlimas prispaustą j ti. malo- 
: nėkit atsilankyti.

Kviečia KOMITETAS.

Parsiduoda
Puiki bučernė ir grosernė Lietuviu ap- 

gyventoj vietoj po šiuo antrašu:
234 Wayne st . Jersey Citv, N.J.

jutęs ateinanti, urnai pašoko dėlių... Su prispaustu kvė- <
ir kaip iš miego prakalbėjo: pavimu ir surinkęs visas jie- nso įr slidus vienuolės kūnas

—Labą rytą! Ar maudy-gas, užsiglaudė už krūmo... pamaži nusileido ant žemės, 
ties einate? Ot, dar keletas šuolių ty Paliuosuota vienuolė tuoj pa-

—Taip,—atsakė vienuolis pasakiškų sparnu ir tas min- šoko ant kojy ir uždengusi 
ir maloniai pažiūrėjęs į senu- čiy paukštis pasieks jo užsi- rankomis akis, bėgo link van-! 
ką nuėjo savo keliu... slėpimą... dens... ]

Senukas biskutį nusišyp-, -
sojo ir vėl pradėjo snausti... i ji jau čia!!!

II. Akyse aptemo... Mintįs ne- akys lyg paklausė; ‘ ‘Kur?’ ’ i
Vienuolis išėjo į didelį kie- veikia... Balta... juoda... ku- — Neužlaikykite! — prašė I I |FT||lfnQ

mą, aptvertą augštu aptva- nas--- ir--- daugiau nieko... vienuolė lyg sumišusi ir silp- LIlIUVUv
ru. Mažas upelis, Ema, ................................................ na... Fornari tą silpnumą su- _______
plaukė vingiodamas per visą III. prato. Naumiestis (Vladislavo-
apielinkę ir už poros varsnų, Tartum įniršusi banga, Valandėlė tyla. vas, Suvalkų gub.). Birželio
siauru, kaip rankovė take- akies mirksnyje iššoko iš van-' Nuo netolimo bokšto lėkė 13 (26) d. 6 valandą po piety
liu, įbėgo į upę Arno. dens graži mergina... Žengė būry s balty karvelių. Kalnuo- policija padarė kratą “Savi-

Vakarinėj dalyj vienuoly- nedrąsų žingsnį priekyn ir se paukštis čiulbėjo. tarpinės Pašalpos Darbinin-
no A. Ema plačiau sriuve- sunkiai atsiduso. Supurtė Užsimiršusi vienuolė ati- ky Draugijos” bute: paėmė
na ir savo kitu krantu siekė rankomis, kaip lankiomis ša- dengė savo rankas nuo akiy visas popieras ir pranešė, jo- 
moteriy vienuolyną, stovintį Relėmis, nukratė nuo savęs ir. 
kitoj pusėj upes ...............................

Kuomet Fornari prisiarti- neta iš balto marmuro, 
no prie upes, jis kaszinkokia- judėdama stovėjo prieš jį 
me susijudinime, atsisėdo Valdomas kasžinkokios ne- skambina jau rytmetinę... 
prie mažos olos, apaugusios mntamos galybės, užšalęs _
žaliais kiminais ir žiurėjo į Fornari, atidžiai žiurėjo į Ipabudr Senuolis..7 
tolimą erdvę savo gražiomis, kiekvieną pasikrutinimą ap- Dieviškoji

Šitas paveikslėlis parodo, kaip darbininko šeimyna, išėjusi ant stogo atsivėdinti.
Išlepimą... dens... Bet netikėtai ranka alpsta nuo vasaros karščio, kuomet kapitalisto šeimyna važinėjasi automobiliuje pajurė-

Kraujasšalagįslose... ot—| Fornari užstojo jai kelią, o je ir, gaudydama vėsų orą, smagiai praleidžia laiką. Kodėl gi darbinininkas neina pasi- 
”! _ jo juodos, tartum degančios važinėt? Todėl, kad padarytą jo automobilių pasiėmė ponas kapitalistas.

■... jie pasižiurėjo viens į ki- gei draugijos skyrius už- 
! vandens lašus ir, tartum nu- tą... Abi “dvasiškos sielos” dengtas yra, nes tos Drau- 

ne- susijudino ir persigando... gijos Centralinė Valdyba ne- 
... j — Ten! Ten leiskite!... Ten galėdama gyvuoti užsidariu-■ 

si pati. Gaila, nes Naumies-
— Ach, skambina?! — lyg čio skyrius per paskutiniu 2 

Bet., menesiu buvo pradėjęs gy-
. . , .. . . sesuo?- Jo vei- venti. Kaimietis,

didėlėmis, protingomis aki- nuogintos merginos ir... pa-jdas mainėsi ir išreiškė klau-! Šakiai. Emigracijos au-
mis u* užsimąstė... žvelgęs į jos profilių — jis simą. Vienuolė lyg išskaity-kos. Birželio 14 (27) d. iš

Po dešmej,matėsi augstas, pažino ją. — lai buvo gra- dama tą paslėptą išreiškimą ryto į Šakius atvarė 6 veži-
auksuotas bokštas, kuris nuo žioji sesu0 Ana motenj vie- suriko: mus su suimtais emigrantais,
saulės spinduliu gražiai bliz-„„01^0. | _ Ne, Tą-pat dieną etapu jie buvo
snaudė eilė °kaln? Didelėse procesijose, būda- L apsvaigintas kasžin- i išvaryti į gyvenimo vietas,
snaude marga eile Rainy. v0 zuinu i ta puikią seserį,,, , r6 aiškiu bet maloniu Pasisekė sužinoti, kad Ame- 
Gražus bokštas moterių vie- apvilktą ilgu, juodu ploščiu- kolt,u neaisklu’ wt malomu................... - •
nuolyno, stovinčio priešais, mi įr visuomet rodėsi, jog 
skendo bangose melsvų de- matai šv. Magdaleną., 
besiu. matvti ją taip... naują!.. ~

Kiekvieną rytą jaunas For-pastebėj0, kaip jos jauna
nari žiurėjo į ten ir, giliai 
paslėpęs kasžinką savyje, 
galvojo...

Kuomet jo akįs pailso be
žiūrint ilgai į vieną daiktą, 
tuomet jis tingiai numetęs 
nuo savęs rubus, pamažu į- 
brido vaudenin. Pasinėręs 
du-tris sykius dugnan, jis 
vėl išlipo ant kranto ir nesu
prantamai pažiūrėjęs į mote
rių vienuolyną, virto ant 
drėgny, šilty smilčiy. Per
sivertė kelis sykius: visas jo 
kūnas aplipo smiltimis—ir 
vėl nėrė vandenin. Pada
ręs du-tris nėrimus, jis pri
plaukė prie didelio vandenyj 
esančio akmens ir atsistojo 
ant jo. Stovyla jo išrodė 
kaip Michael Angelo: visas 
kūnas kaip nulietas. Suju
dinta krūtinė ir jaunas, gra
žus veidas-kvėpavo neišpa- užkėlė apalpusią Aną’. Apka-

krutinė kilnojasi. Jis uždu
so.

“Ne! Turbut čia tik saulės 
atspindis” — pamislijo sau.

Nuo persigandimo jis pa
darė neatsargy judėjimą ir... 
subraškėjo sausa šakelė... 
Varlės nutilo.

Mergina konvulsiškai su
drebėjo.

“Ai”! — pasigirdo sunkus 
dejavimas ir persigandusi be 
žado, puolė ant žydinčio 
krūmo... maža, slidi ranka 
pasiekė pasislėpusį Fomarį.

Tylėjimas suspaudė jo sie
lą...

— Santa Magdalenai—su
šuko jis su tokiu tvirtumu, 
kad ir pats sudrebėjo... aky- 
mirksnyj ir jis prie jos. Jo 
muskulai išsitempė. Ir ne
mainant kvėpavimo, jis urnai

ANT PARDAVIMO
Puikus namas po No. 512 Fourt st..

So. Roston. C kambariai, maudynė, ga- 
zas įvestas, viskas įtaisyta parankiai.

HENRY I. BOWEN,
169 Broa<lway, So Boston, Mass.

sakyta meile prie gyvenimo...
Kilančios saulės spindu

liai apsiautė jį iš visų pusiy... 
Per veidą perbėgo paslėptas 
nusišypsojimas... šoko van
denin—nuplaukė į kairę...

Visur aplinkui tyla ir ra
mumas. Upė tartum snau
dė...

Nuplaukęs nemažą alsinan
tį šmotą, jis daplaukė mažą 
saliukę ir nusprendė pasilsė
ti. Kelios grupes kasžinko- 
kiy bevardžiy krumy ir daug 
visokiy laukiniy gėliy, mar
gavo ant visos salos. Mono-

Aiškumo dėlei.
No. 26 “Keleivio” patėmy- 

jau iš Rochester, N. Y. žinu
tę, kur p. J. D—lis rašo, buk 
4-rios draugystes bendromis 

i spėkomis surengė čia prakal
bas.

Link to turiu pasakyt, jo- 
' gei prakalbos tapo surengtos 
ne bendromis spėkomis drau- 
Įgysčiu,bettik rūpesčiu L.S.S. 
7 kuopos.

Tiesa, paprašius pirmeiviš- 
ky draugysčiy paremti, jos 
neatsisakė ir sumetė tam tik
slui kelis dolerius aukų. Bet 
tos aukos buvo suvis mažos 
sulyginus su 7-tos kuopos iš
laidomis, kurios pasidarė ren- 

■ giant prakalbas. Todėl už su
rengimą prakalby turi būt 

į garbė L. S. S. 7-tai kuopai.
J. V. Michelson.

Pajieškau brolio Vinco <'ižaucko, paei
na iš Suvaiką gub., Vilkaviškio pav.. 
Starką kaimo. Jei kas apie jį žino, mel 
džiu pranešti šiuo adreso:

Pijus Cižauckas, 
52Aetnast., Naugatuck, Conn.

Pajieškau pusėserės Albinos Abromai- 
čiutės. Kauno gub., Radviliškio mieste
lio. seniau gyveno Baltimore. Md. Mel
džiu atsišaukti.

G. Borovsky,
1306 E.Falls st., Niagara Falls. N. Y.

Pajieškau broliu Antano ir Jono Dap- 
kevičią ir Igno Kaziuliono. Pirmiau gy
veno Elizabethporth. N.J., o dabar ne
žinau kur. Visi paeina iš Kauno guli.. 
Panevižio pav., Pnmpčnn valš., Pasvalio 
miestelio. Kas apie juos žino arba jie 
patįs teikitės atsišaukti ant šio adreso: 

K. Armonas,
45 School st., Cambridgeport. Mass.

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

Towu of Lake, Chicago, III. 
ADMINISTRACIJA:

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

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

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

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

Kasierius F. Jaugilis,
4606 S. Paulina st.

NAUJĄ SPAUSTUVĘ

jausmu. Fornari atkartojo: rikon TO važiavo 80 žmonių; 
- Ne??? Tu neatstumi? uiP b«nt sakė patįs emigran- 

__ Suėmė 27, kiti pabėgo.
' Suimtyjy tarpe 9 vyrai, 13 
motery ir 5 vaikai; du—krū
tiniai. Jie paeina daugiau
sia iš Vilniaus, Kauno ir net 
Vitebsko guber. Taigi žmo-

Bet 7.'".” ..... tai.jįs Nenuziun manęs? , ~ .
Veidas jo susisarmatino, 

kaip mažiuko. Ore kas tai 
sunkiai atsiduso... Varpai nu
tilo.

Vienuolė paslaptingai pa- ngs eįna Amerjkon net viso- 
žiurejo ant savo gražiojo bro- mis šeimynomis. Priegtam 
lio-draugo ir drebėdama nuo neapsieina ir be išnaudojimo: 
išgąsčio, verkdama prabilo: (pakliūva į faktoriy rankas, 

— N-n-e! N-n-e! Santa jie dažnai būna apgauti ir 
Madona šią naktį mane čia nekartą pajunta nustoję pa- 

bet skutimo skatiko. Sn.
Krata. D-ras J. Šlapelis 

sūri- birželio 13 d. parsivežė iš sa
vo knygyno savo bustan 4 

žinoma, ne
koks šnipas pa- 

-- , matęs, manėsi “revoliucijos 
ą1 lizdą” aptikęs, tuojau prane- 

— ir še šnipy skyriui, ir tas birže-

“Ar yra Dievas?”
knygos prenumeratoriams 

pranešam, jog pusė knygos 
jau atspauzdinta ir neužilgo 
bus gatava. Visiems, kas už
simokėjo 25c., bus nuslysta 
po vieną egzempliorį. Kny
ga buty buvus jau atspausta, 
bet p. Dono Kazokas pusėti
nai ją padidino, todėl pasida
rė daugiau darbo. R e d.

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

Pajieškau dėdės Klemenso Petkaus, 
paeina iš Kauno gub., Sauli pav.. Upi
nes miestelio. 10 met kaip Amerikoj, 

į Turiu labai svarb reikalą ir kas man 
I aP>e jį praneš busiu labai dėkinga. To- 
: dėl jis pats arba kas apie jį žino teikitės 
pranešti šiuo adresu:

Ona Naujalaitė. oj:
P.O.L. Ros 12. Slnrley. Mass.

Pajieškau draugo J.I’.Kiverio. Surgu- 
čią kaimo, Sasnavos par., Senapilės pa
vieto. Suvaiką gnb. Mokinosi Veiveriu 
Mok. Sem. Pirmiau gyveno Pliiladel 

i phijoj. Meldžiu atsišaukti Turiu svar- 
I bu reikalą.
I ' * ,J. Neviackas.
' 28 \V.Broadway. So. Boston. Mass.

| Pajieškau savo moteriškes Onos Kaz- 
I lauckienės, paeina iš Suvaiką gub. Že- 
' mo ūgio, kokią 5 pėdą angščio, gelton
plauki-, biskį taškuota, kalla-dama labai

■ rekia.nuo ko net gerklė dažnai užkimus. 
112 d. liepos pabėgo su burdingierium
Jonu Ahambak, turbut vokietis, kauniš- 

| kai šneka, geltoni plaukai, rudi ūsai. 
I melinos akįs, paeina nuo Vilkaviškio,
Suvaiką gub. Lietuvoj turi pačia ir 3

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

Lietuvon Važiuojanti em
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:

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

Kaštuoja iš New Yorko visa kelionė iki:
Eydtkiinų arba Tilže! $55.00 
Bajoru arba Klaipėdai $35.50 
Kauno'arba Vilniaus $38.00

Kadangi ant tų laivų daug žmonių va
žiuoja, tai užsisakiktt vietas prisiųsdami 

j pinigus iš kalno. Mes rezervosim vietas.
pasitiksime ant stoties Bostone arba New 
Yorke, nuvesim® pas konsulį. išimsime 
pašportus ir galėsite sau ramiai traukt į 
Tėvyng. Atminkit, tai nėra kokie skebi- 

’ nėj-laivai. kuržmonėssu gyvuliais sykiu 
važiuoja. l>et geri, greiti laivai.

„Keleivio“ Agentūra
28 W. Broaihvay Boston, MassPaj ieškojimai

Pajieškau apsi vedimui merginos, nuo 
16 iki 23 metų senumo. Aš <-smu 21 me
tų. Geistina kad atsišauktų merginos 
laisvų pažvalgų, mylinčios apšvieti}.

Vikaras Tarbutis,
2S \V Broadwav. So. Boston, Mass.

Pajieškau Karalinos Repsičios, paeina 
iš Kauno guh., Ukmergės pav.. Užpalių 
valš., I.ikunėių sodž.. Ji pati ar kas ki
tas malonėkite atsišaukti šino adresu:

A. Vytnris.
206 Tatham st , Rurlington. N.J.

Pajieškau 2 švogerių Petro Adomai 
čio ir Kazimiero Ermulavičios. Bau
giau kaip 10 metu Amerikoj. Gir 
dėjau, kad jie gyveno Allegheney, Pa. 
Kas apie juos žinote arba jie patįs mel
džiu atsišaukti šiuo adresu:

Stasys Montvila.
10S Košeiusko st., Kingston, Pa.

Pajieškau draugo Stanislovo Laba- 
naucko, antri metai kaip Amerikoj. Pir
miau gyveno Newark. N J. Apie 7 me
nesiai kaip išvažiavo į Grand Rapids, 
Mich. Paeina iš Kauno gub.. Saulių 
miesto. Jis pats ar kas kitas meldžiu 
atsišaukti ant adreso:

A Kvedera.
107 Adams st., Newark. N. J.

Pajieškau brolio Stanislovo Labanaus
ko, Kauno gub.. Šauliu miesto. 7 mė
nesiai kaip išvažiavo į Grand Rapids, 
Mich. Turiu svarbu reikalą. Meldžiu 
atsišaukti ant ši<> adreso:

A. La bausk ris,
113 Adams st., Newark, N.J.

i Pajieškau brolio Ix*ono Juokiupkos, 
i paeina iš Kauno gub., Vilkmergės pav., 
; Šimoniu par., Siakiniu sodž. 4 m. tai
■ kaip Amerikoj. 2 metai atgal gyveno
■ Rochester, N.Y. Kas apie žino arl>a jis 
I pats teiksitės pranešti šiuo adresu:

Kazys Juokiupka.
545 St . Ambroise st., Montreal, Canada. J

atsiuntė!... — Nutilo, 
Fornari suprato.

— Santa Madona! —
ko jis.

Urnai, kaip užkirsdama ji skrynias knygy, ži 
rašneko: uždrausty. Koks i
— Dabar jau vėlu... Visai

i vėlu, netikėtas drauge
0V kOlAAU'lgt OlYJUUIj 11 UllfJV

tylesniu balsu pridėjo: — lio 14 d. atsiuntė policijos bu- 
Santa Madona pati paskyrė rį visy namų kratytų. Atra- 
mysų pasakišką susitikimą... d<? tas keturias skrynias (arti 
ir... šią naktį, kuomet menu- Pądy) ir negalėdami jy
.is daplauks iki ko-žke.io.kur
yra stoxyla Madonos, jys po 14. “baisiosios” knygos 
Madonos šešėliu mane rasite, pasirodė: Aišbės Elemento- 
— Ir su tuo pasakymu ji bu- rius, Mikolainio pradinė Arit- 
vo jau upėj... Plaukdama ji metiką,_ Baltrušaičio \\ Je- 
dar sykį pažiurėjo ant ap
svaiginto vienuolio ir atkar
tojo:

— Šešėlyj Madonos!
Fornari atsisuko į ryty pu

sę, puolė vandenin ir nuplau
kė į dešinę.

Varlės vėl sukvaksėjo. Kur 
ten krūmuose kasžinkas su
judėjo. 0 ore dar ilgai skam- 
bėjo aidas:

“Šešėlyj Madonos!”
A. Ž-tas.

I

bino ją ir surinkęs visas sa
vo jiegas, liejo vandenį ant 
jos pamėlynavusio veido...

Ana biskutį pravėrė akis ir 
pamačiusi save tokiame pa
dėjime, sušuko taip nežmo
niškai, kad visi aplinkiniai 
kalnai susiubavo. O apsvai
gintas Fornari ką-tik nepa
leido ją iš savo rankų...

— Santa Madona! Leisk!..
Balsas jos nutruko. Iš akiy 

birėjo ašaros, o ant jos per
sigandusio veido aiškiai buvo 
matyti kasžinkokie sunkys ir 
kankinanti atsiminimai.

zaus gyvenimas, Buechnerio 
Spėka ir Medega, Baltramie
jaus Naktis, Vilius Tell ir 1.1. 
Visas jas dabar šnipai cenzū
ruos; beneras aritmetikoje, 
kurios skaitlinės revoliucijo- 
niškai prašytos.

(Iš “Lietuvos Žinią'’.)

Ačiū!
Ištariu širdingą ačiū Wor- 

^-'jiškai kuopai 
j “Aidui” už 12 rublių,kuriuos 
teikėsi man paaukauti iš su
lošto teatro pelno.

J. Beširdis,

VYRAI!

Puiky, naujausios 
mados

SIUTĄ
pasiuvame už
S 15.00.

Gražias, tvirtos suknios 
ir naujausios mados

KELINES
pasiuvame už $3.00
Juigu užsisakysit da

bar rudeninį ploščiy, 
tad $25.00 vertės, pa
siuvame už 15.00.

Tikras jūsų brolis 
lietu vys

222 Broadway 
SO. BOSTON.



K E L E I V I S.

Vietines Žinios
Pereitoj uedėlioj vietiniai 

lietuviai apvaikščiojo Žalgi
rio mūšį.

Apvaikščiojimas, kaip pir
ma buvo tikėtasi, bus labai 
iškilmingas ir atkreips sve
timtaučių atidą į lietuvių 
skaitlinguiną ir ‘‘galybę,” bet 
tą padaryti nepasisekė.

Draugystės susirinko ties 
bažnyčia ant Fifth st. 12 vai. 
ir prie 93-jų laipsnių karščio 
išstovėjo ant saulės apie va
landą laiko. Sutvarkius ei
les, paroda patraukė su mu
zika pirmyn. Priešakyje jo
jo raitas Vytautas. Parodoj 
dalyvavo, neišskiriant nė tų, 
kurie ėjo šalygatviais dėl 
žingeidumo. Į 1,500 žmonių. 
Išėjus ant Broadway, tarpe 
E, 1) ir C, procesija tarp pa
prasto gatvinio judėjimo vi
siškai pražuvo. Žiūrint nuo 
kalno, už kokių dviejų šimtų 
žingsnių jos nė kiek nesima
tė.

Priėjus prie Faueuil Hali 
visi buvo šlapi, kaip iš van-i 
deus ištraukti. Pusė žmonių 
ėjo vienmarškiniai ir taip bu
vo pavargę, kad daugelis iš 
jų nėjo nė Į svetainę.

Visų pirmiausiai bažnyti
nis choras padainavo “Lie
tuva, tėvynė musų’’ ir prasi-j 
dėjo prakalbos. Pirmutinis 
kalbėjo angliškai AVilliam S. 
McNary. Apibriežęs Lietu
vos istorišką praeitį ir dabar
tinį politišką padėjimą,
tikrino, kad didelė diena lie
tuviams da ateis, o ypač čia 
Amerikoj, tik reikia mokytis 
ir būti gerais ukėsais. Po jo 
kalbėjo kuu. T. Žilinskas, H 
M. Gerry. d-ras F. Matulai
tis, kun. Urbouavičia, F. Ba- 
gočius ir d-ras I. Stankus.

Aukų surinkta $30.00 Vil
niaus dailės muzejui.

Iš septynių vietinių ang
liškų dienraščių, tik tris pa 
minėjo apie tą apvaikščioji- 
mą ir tai da pasakyta, kad 
ne vieni lietuviai, bet su len
kais.

i

jis

LIETUVIU UŽEIGA
- PAS

CHAPLIKA
Užlaiko puikiausius gerintus, alus, 
visada švieži, vynai ir visokį lik 
koge įaud. įtėryn us dėl veselijų. 
Styti, ar š--ip baii siunčiam į nam

t

Liet ui iškai-Lenkiškas

DENTĮSTA J
(Daniu Daktaras.)

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

įdeda naujus. Įtarias gva raut uotas.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vai. vakare
23S Harrisoii avė., Boston.

p. tiinilaco 
Vienatinė lietu
viška dziegore- 
lių ir auksinių 
daiktų kraut m e.

Užlaikome visokius laik
rodžius. laikrodėlius.

šliubinius ir deinionlinius

Parsiduoda Namas
Namas dėl 3 familijų. 

ir gana parankioj vietoj 
ša per metus į t>00 dol.

gerai įtaisytas 
Raudos at lie

sai iniukas va
žiuoja į Lietuvą ir mylėtų geriauparduo-
ti lietuviui.

Atsišaukit i •■Keleivio’’ Redakciją.

PARSIDEDA FORNIČIAI!
Naujutėliai forničiai. geri užlaikyti. 

Į parsiduoda pigiai. Savininkas važiuoja į 
Lietuvą. Norimieji gal gaut čia pat ir 

: gyvenimą su 5 kambariais. Atsišaukit 
i šiuo adresu.

JONAS ANTANAVIČIUS.
| 236 D st.. So. Boston. Mass. (2 tropais).

Geriausias Lieluviszkas Siuvėjas- 
siuvame visokius ru 
bus merginoms 
vyrams 
me visokiu 
ir suknios, 
visokius s 
overkotus. Užeik pa
žiūrėt o jeigu nori 
turėt gražią drapa
na mes galini e tau ja 
padaryt

ir 
T uri 

i audinių 
Dirbame 

siutus ir

liranzletus. 
žiedus ir visokius iš aukso ir sidabro 
išdarbius Lietiniai paremkite lietuvį

Laikrodžius saio koštuun-riam patai
som dykai.
21-25 Bromfield street.

BOSTON. MASS.

i Z. BUDRECKIS,
222 Broadway, So. Boston, Mass

ANT PARDAVIMO
Medinis namas dėl 3 Šeimynų. 11 rui

mų. puikus kiemas, pilnas medžių. l‘ar 
I siduoda labai pigiai, nes savininkas turi 
: greitai išvažiuot iš miesto Atsišaukite 
i šiuo adresu.

VINCENTAS CIUNYS.
129 Išoltnn st.. So. Boston. Mass (sg

ŠIFKORdU AGENTŪRA 
po No 877 Csmbridge st-,

CAMBRIDGE, MASS- (prie soduko) 
Parduodam šifkortes ant geriausių linijų 
Užrašont visus laikraščius ir prie to duo
dant dovanų puikia knygą.

Turint gražiausių popierų gromaloms 
rašyti. Vžlaikom geriausias ir aštriau
sias britvas. Čia galima gauti puikiau
sių marškinių ir kitokių apn-dalų. lai
kom gyduolių nuo daugelio ligų. " Puiki 
dainų knygele 35c. vertės dabar parsi
duoda už 10c.

Su guodone
P. BARTKEVIOZ.

877 Cambridge st.. Cantbridge. Mass. I

RUSIŠKA PIRTIS
Vyrams ir moterims.

Labai gerai įtaisyta. Kieki lenam 
skiras kambarys. Tiktai 2jc.

11 Savoy st. ir 1286 Washington
BOSTON, - MASS

at-

st.

tJOHN E. NOLAN Rusiška-lenkiška-Lietuviška

01

naujausios mados

Graborius ir Balsamuotojas
Atlieka visokį darba prie palaidojimu 

kuogeriatisiai uz nebrangia preke. 
3S‘» iii . S > iii >S l i > \

(ii i. ni.-r.o viela C. 1.7 I'.i kk'.-.v-h .

iszt

P. J. Kaunietis.
Naujausių madų rubsiuvys. Siuvant 

visokias moterų ir vyrų drapanas. Išva 
lome. išplaujam pleimas ir išprusiname- 
Darba atliekame visados ant pažadėto lai
ko kuopuikiausiai už prieinamą prekę. 
Dirbtuves vieta:

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

TE1S1NGIAI S1A IR GERIAUSIA

Aptieka
Sutaisome Receptus su didžiausia 
ai yda. nežiūrint ar iš Li,-luv«>s at- 
ležliar Amerikoni-ki. Gyduolių 
galite gauti, kokios iii, pasatiiėj i 
vartoja, teipgi visados randasi Lie
tuvis aptiekorius K. SiDLAl SKYS.

Sai iniukas
Edvardas Daly

- W- 8roadway kampas Dor 
cbestcr avė. So- BostOII, MaSS. 
Galit reikalau.i ir per laiškus, o 
męs pereipresa gyduoles prisinsim

MOMTELLO
Pas mus randasi viršutinių ir apatinių 

vyriškų ir ti <noriškų d>ti|>auų krautuvė 
ir rnbduvių dirbtuve, todėl siutus gali
ma užsist ei i uot pana! saio skonio. l*a- 
siuvam greitai ir gerai. Senus išvalom. 
išprosim.ni ir padarom kaip naujus

II. STANKUS
681 N. Main ir kampas AmesMs.

MONTELLO, MASS

Puikiausias J /<■:1: vis k ;*s
a 
C A.

5.

3 49 Harrison avė
Boston, Mass,

GERIAUSIA AKUŠERKA

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

čio- 
dirba lietuviškas klarka 

niliiam (’. Brnzga. 
John J. Lowery 

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

Tei.echone 21027 So. Boston. Mas

F. STROPIENE
Pabaigusį kursą M'oinans Medical 

College Baltiinore Md-
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palajro, teipgi suteikia visokias ro
dąs moterų ligose parūpina gyduoles.

Ofisas randasi:

30 \V. B r o a d w a y.
SO 1U >STON. Mass.

HAMBURG ■ BREMEN
TIKTAI kelis dolerius kaštuoja pas mus parvažiavimas į kraujų ant geriausių

F X P R E S 1 N I Ų garlaivių prie lengvo darbo. Laivai išeina 4 karius ant savaitės.

$22. SZIPKARTES I KRAJU. $22.
Tiktai pas mus galite gauti šipkartę už tokią prekių ant Represinių laivų į kra- 

jų. kurie išeina^sekančiose dienose 7 ir 21 dūlio. 4 ir 1S Augusto. Atsiųskite $3 W 
zadotko. o vietą męs Jums ant laivo užsakysime. Ra-ykite apie išvažini ymą Į 
virinusia agentūra.

NEW YORK SHIPPING CO., 5 Marūs St., New York.• 9

SjM-eijalistas ir Profesorius medicinos

Uetaviszkas D-ras M. Ziselman
7 Partnenter St
Boston, Mass.

Visokias ligas gy 
aau pa? -kmtngia- 
usiai. A ?ik’t tie- 
stok pas mane i 
(repais į vir ų tik 
neikit į a plieką: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aat.-sir 
Ofiso valan los 
Nuo 9 iki 11 ryte 
auu 1 iki 2 ir G iki 
8 vakare. Telephone 196" -3 Ricuirton'

apuoka:

DIDŽIAUSIS LIETUVIŠKOJ KALBOJ KATALIOGAS.
Drapanų, Aprčdalų, 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. Ad
resuok mums šiieip:

THE BRIDGEPORT CLOTHING CO.
3248 So. Halsted st., Chicago, 111.

M. Gaiivan & Co,
• Užlaiko Į-eriatis o

Bliaus Vyno. Likicrių ir 
Cigaru.

raidai imas šeimynom musu
SPKCIA I.I- K t MA*.

36(‘> Se-cond So. Boston, Ma>s

S ALIUKAS ir RESTGRACijA
k ;rt* iras mus :iisihtnk 

To niekad '•es:g‘rau«i» s:
A;itv. vynai

i'igaraj Turk i .o*, g-ut.;

3 S

I
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Aš esu pasiryžęs sere

Lozow$ki i Yudeiko ir Co
•>■■>4 Kroadvvay ir 25‘.» 1). Si..

Seidh B:»stoii. M :'t? ■

.r dangus turintis—gera
pasveikusių paveikslais;

sveikata.

UŽPRAŠO SERGANČIUS, SAKYDAMAS:
ATEIKITE ARBA PARAŠYKITE PAS MANE, AŠ IŠGYDYSIU;

todėl, kad esu senas daktaras, pažinstu visokias ligas ir teip-pat gyduoles, kurios 
gali geriausiai pagelb.-t i Vyrams ir Moterims, !ies daug ligonių perlei- 
džiu ir už tai turiu didelį patyrimą, geriau negu kokis kitas daktaras, garsiamjam 
Neiv Yorke. Aš esu j>asiryžęs sergančius gydyti, o sveikus mokyti, kaip užlaikyti 
sveikatą; todėl, kad be sveikatos žmogus yra nelaimingas, nes geriausias išganymas

Aš daugiausia išgydau sergančių ir daugiau
iš daugumos uor> keletą čion patalpinu.

už kitus sraunu laišku padėkaionių su

GEO. SUNKS, box 112, VV. Pittsburg,
Pa. Išgydytas nuo roma.tiz.mo, ir vidu

riu slogos ir kitų.

A. VOLC1K, iš Malheson, Canada. Ont. m ____  . ,-MARE ZLATA. 5.. Gtbson st.. 1 ongs-
I-gvilytas nuo ga,vos skaudėjimo ir . «oiv:i, O. Išgydyta nuo skausmų vidurių 

kurtumo. | ir moteriškų ligos silpnybių.
GUODO TAS £>K. HARrJlA'J! S, teip peniai l aip š naudojau Jųsų cyduole?, tai nuo jų greitai pasveikau, nors buvau eirg<s ilgą laiką, o kaip po 
operitijal h.'spitoiė g tėjau, tad jaučiausi blogiau. Jers y C tv ten daktarai nustoju buvo vilt'es :nsne išgyditi; bet Jųe darodėte, kad ne te.sybė, lšgy
djdarni mane! L ž tai širdingai dėkavoju J uos V AL NTtNAS BEEGOVIČ ', 380 Hendareon st , JerseyCity, N •>

Todėl čia kalba žmonės, ką aš jiems padariau, per tai ir tau galiu teip padaryti. RihIos, kad geresniu darudyiuų nega 
Įima reikalauti!

SERGĖKIS nuo meškerės knygutes vadinamos ..Vadovu į sv.” nes yra tai teisingai ..VADOVAS Į LIGĄ”, kurią siūlo, ti 
brudą. suviliojimo INSTITUTAS.

Kad jautiesi nesveiku, tai netrotyk laiko, nesendink ligos, jei nori bat išgydytu, tai kreipkis prie manęs, kurie gal 
ateiti ar atvažiuoti, tai užprašomi i mano ofisą asabiškai, o toliau gyvenanti parašykite lietuviškai kas kenkia, ant k< 
j autiesi nesveikas.

atsišaukusius apsiimu išgydyti:
Renmatizrą, skaudėjimą sąnarių, kaulų, strėnų, kojų, jnčių ir šonų. Užkietėjimą, skaudėjimą ir r.edlrbimą vidurių Gal»os skausmą, širdie 

inkstų ir plar.č.ų I gas. Greito pailsi o, sunkaus kvėpavimo, f logų ir nusilpnėjueiu9 vyrus. Didelio snpykimo, dyspepe jos nervų ligos, teipgi dl 
jaunystės klaidų i actų n sveikumų, sėklos nubėgtmo. blogų sapnų, visokių užsikrečiamų slaptų ligų. Teip pat MOTERŲ: skausmingų mėnesinių 
baltųjų tske im >. g mbo ir visokių moteriškų ligų: neatbo’-it kad kiti daktarai Jums nepagelbėjo, aš kad a; slima t.*i ir išgydysiu šviežias ir užsisenč 
jutias ligas. Geriau, k. d iŠ kaito pas mane atsisaukt m, pirmiau negu kur kitur; jei ne arabiškai, tai parašyk lietuv štai. Kasyk 1 a!p moki Ir kai| 
jauti nesveikumus savyje tsz suprasiu, isztirsiu. duosią rodą, kad reikės pritaikysiu gyduoles, kurios yra geriausios ir narjateio isziadimo, o apturėsi 
sveikatą be skirtumo kaip toli gyvenat. Apraszant ligą, klausiant rodos NUO D AKTAI O, visada adresu< ti ant mano vardo taip:

DR. F. HARTMANN,
218 East 14th St. New York City, N. Y.

Ofiso i ai nuo 11 iez ryto i' i 1. n 10 S Iki 5 vai. po p. šventadieniais nuo 10 iki 1. Vakarais J‘an«dėl ir Pėtn nuoT—8.
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BITTERS

RUGSZTIS

W. F. SEVERĄ CO.

(kirmėlę) prašalina j 24 va-

McMžiame kreipi is šiuo adresu-’

jeigu kuris nedagali kokia 
nepi i valo leist laiko, bet tuo-

VIDURIAMS

Severos vaistai išlaikė bandymo laiką ir verti užsitikėjimo 
Ant ju galima remtis.

GERAS APETITAS
visuomet esti prie geros sveikatos, o apetito stoka 

reiškia, jog kas nors yra betvarkėj.
Šitam laike beveik kiekvienas reikalauja ko nors 

pataisymui ir paaštrinimui apetito, kuris pagtdo iš prie
žasties karšto oro-

yra plačiai žinoma, kaip geriausis vaistas sustiprinimui 
vidurių i palengvinimui malimą maisto Turėti namuo
se bonką tos rūgšties, tai reiškia apsisaugoti nuo įvai
rių priepuolių laike karščių.

Severus vaistai gaunami aptiekime ir pas atsakančius paruavejus. Ne 
imk pamėgdžiotų. Jei savo apielinkej negauni, rai rašyk pas mus.

Pabrinkimas
veido, rauki} ir kojų arba išblišku 

si išžiūra visuomet reiškia inkstų ligą. 
Patėmijęs tokį tai apsireiškimą tuo
jaus imk

Severos Vaistus
DĖL INKSTU IR JAKNU.

Jie pagamina inkstams reikalin
gas substancijas, be kurių negali būt 
atgaivintos susirgusios celės. Tie vai
stai sustiprina inkstus. Kaina $1.00.

Intempimas
dabartinio gyvenimo daugiausiai 

atsiliepi;, ant, nervų sistemos. Kai|M> 
pasekme persidirbimo. rių>esčio ir var
go yra išsekimas nervų. Tavo nervams 
reikalingos gyduoles, o geriausios yra

Severos Nervotonas.
Jis ramina sujudintus ir pavar

gusius nervus, grąžina jiems veiklumą 
ir užtikrina gerą miegą. Kaina $1.00.

Teisingas daktaro patarimas dykai.

Mano dirbtuve yra įrengia puikiau 
šiai, naujausios mados įrankiai. Atlie 
ku datbą artistiškai. Padarau fotogra 
fijas kuopuikiausia:. malevoju natūra 
liškom parvom. iš mažų padidinėju ir lt 
Esant reikalui einu i namus fotografuo
ti.

Pasilieku gero velijančiu

George Stanaitis
453 Broadway So. Boston, Mass

SKAifYK O ŽINOSI VISKĄ.
v&gn net . mano kaulinga i.,.:yK :enGo-n o apturėsi gereuslų armonikų. _sKr:pk-_ 

dernetn, litjbiĮ. kom’ertinų ir daugi :s; k.tokių niozikališkų instrumentų C’isto ai: 
itso 14 K. Š:iiĮi>;niiĮ žiedu, uza go. iii. h-;ic ilgų, spilktl, kolcikų, kotn 
pasų auksinių ir paauksuotų, gs rų britvų, viscKio skiriaus drukavoji- 
m.e inasynukių, aibumų portietatu, revolierių, šaudyklių, guminiu li- 
teriiĮ, adresam pečeč.ų. istorišku ir maldaknygų kokiu tik randasi lie- 
tuviskoi kallnii,gražių p >p:erij-d<-l rašinio gromatų su p’tikeusiais ap- 
sk ai. y ina is ir du. no uis s:t ūruk i.> ais opi: koji ertais ttizlts.is i ž 25c

,<s>, 1 o-'-I už s- ;.'i i I '<•: u v isk i 1 / !: j i arba šv< raštas 
e-tarne i: > l’euii'tško n Ii er ,:n pusi,:p. 1 '.27dručei al-da- 

tmirn.t F’ek'rūkbrs žiodės n > rciim-rizmo, Ftidrųtiniino
tuno, atgaivinimo k ::nio, sut;>>sim > t-ervu irdangvl-ę kito 
kili ’ie-.i. Tuk-r;it.” ::i Žtuor.’ų dėk:” ;;t vz ižgvd'nta. 14 K 

t ’.itn’-ei p-«-kė ♦:>»■> p s> >$;.oti 1‘iisins 
.!■ ■ 11 r i ' '■■■■ ' -s > :■ t.’ 'o r-i s:> n.ėti. ka
4'0 f: i<-tks'::is ir 1(M!0 : a :di:”':i daiktų, 
'etilam ir pedlioriam parduodu vis ktus ta 

vinį- l:f i p: :.:i. Reikalaudami vi ka p.;s tikra lietuvi 
'susite, teishi-'iis tavoms.

V. IL’riEJVICH. 112GrandSt. Bro .klyn, N. Y.

5 tuzinai už 
ąenoir n:ujj.> t 
rvta. prekė

Adresuokite: K-

L1ETUVISZKA GYDYKLA
Sveikatos patarėjo

D-ro JONO E, THOMPSONO
Direktorius ir sveikatos Patarėjas 

Lietuviškos Gydyklos D-ras THOMI’NON 
pilnai gvarantuoja. kad kiekvienas, ku
ris tiktai į jį kn-ipsis, bei parašys tikrai 
paliks išgydytas, net iš tokių ligų, kurių 
kiti daktarai neįstengė išgydyti. Ka
dangi jisai pabaigė augštesnius mokslus 
New Yorke ir Paryžiuj ir visą savo jau
nystę pašventė vien studyjavimui medi
cinos. chemijos ir chirurgijos.

Jisai gydo visas ligas: paprastas, chro
niškai užsisenėjusias. voneriškai-paslap- 
lingas. teip-pat lytišką nusilpnėjimą ir 
kitas ligas, paeinančias nuo jaunystes 
išdykumo ir sai ižagystės.

Soliteri
landas.

Todėl, 
nors liga, 
jaus prisiųsti IV-rui Thomson'ui apra
šymą savo ligos, pagal šį apsireiškimų 
lakštą, o tuojaus bus išsiųsta Jam pa 
gelha. kuria tikrai išsigydys. Išgytly 
mas gvantnluotas. Patarimai veltui.

DR. J. E. TIIOMPSON,
342 W. 27-th stręet. NEW YORK, N. Y.

Priėmimo valandos: Šiokiomis dienomis nuo 1 va), ii i 5 vai. po pietų 
Nedaliomis nuo ]] vai. ryto iki 3 vai. po pietą.

Amžius.
Kiek svėrėto.
Kaip seniai sergate.
Ką labiausiai skauda.
Ar turejei kada nors kokią lytlšk ligą 

jei turėjot parašykite koke.
Ar neužsiimdavoi. savižagyste.
Ar skauda jums galvą.
Ar skauda krutinę bei plaučius
Ar kosite. Koks alsavimas.
Ar skaudi vidurius. Ar skaud i ran

kas bei kojas.
Ar turite ant kūno pučkus.
Kokis apetitas.
Ar turite poluciją. Ar skauda inkstai
Ar lytiški organai nusilpn.Mi.
Ar vedęs, ar moteriškė, ar jaunikaitis, 

ar panelė.
Ar jaučiate skaudėjimą, kada ausine 

Šate.
Negalite nieko užslėpti, nes tiktai to

kiu hudu apturėsite pilną sveikatą.

COLLINS
NEWVORK 
MEDICAL 
INSTITUTE

1Kr. E.C. COLLISS 
uždėto jas.

Tiktai išnaudotojas daktaras apgarsina save 
jog jis gydo visokias ligas, mislidamas apkvat- 
liuti sergančius Lietuvius, bet kožnas žino, jog 
tas yra negalima. Šiaurius gali pasini {tems 
čebatus, bet ne pili sint geras dtapanas. Teip 
yra ir su gydytojais. Katras gali Hgydytidžiovą, 
tas ne gali gydyti inkšti; ligas. Užtai niekados 
neatsiduok tiems gydytojams, kurie ‘GYDO 
VĖSUS”, apie katruos Ji;s niekados negirdėjot, 
tiktai ką .Tits matėt Jų paveikslus apgarsini
muose ir katras nejrali darodi t i r.e v' <-na išgy
dymą. The Coilins Ne w York .Medical Ir. it ule 
di<;ž ausias ir pirmas ant svieto, samdo t.k 
Geriausius Gydytojus dėl gydymo kiekvienos 
ligos ir gydo daugians sergančių, negu kiti gy
dytojai kartu ir gali darodyti tu.kstančiais 
padėkos laiškais.
Užtai, jeigu sergate kokia nors ligą, rašykite. 

arl»a atsišaukite ypatiškai Į šiuos garsingus 
gydytojus.Priima ligonius kiekvienadien.i nuo 
1> lik 5 vai., šventailicnais ir nedėliomis nim 
10 lik 1 vai., ir ntamikais ir petniėioniis dar 
nuo 7 lik 8 vai. vakare.

Dr. S. E. Ilyndman, Medikališkas Direktorius

The Coilins N. Y. Medical InsI:?!^




