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Kaliniai pabėgo.
Varant etapu Į Tobolską 

(ant Sibiro) politiškus kali
nius, eskortojami šoko ant 
kareivių, atėmė nuo ją ka
rabinus, patronus ir suže/dę 
kelis kareivius pabėgo.

Areštavo poetą.
Šiomis dienomis tapo areš

tuotas mažrusią poetas Čup- 
rinko, kuris neseniai siuntė 
ministerią tarybai telegra
mą, prašydamas, kad jį su
imtą ir nubaustą vieną, vie
toj 28-nią jo viengenčių.

Neprigulminga gruzinu ku
nigaikštystė.

Tiflisas. - Gražiai pasirė
džius! moteriškė dalijo čia 
ant gatvės lapelius, šaukian
čius gruzinus prikelti savo 
kunigaikštystę ir apšaukti 
ją neprigulminga Rusijai. 
Kada policija ją areštavo, ji 
pasivadino šviesiausia kuni
gaikštiene Bagrtidze.

Norėjo užmušti pristavą.
Kaime Kalinovskoje, mi

nia įsigėrusių valstiečių su
rišo virvėmis pristavą ir no
rėjo jį pasiųsti pas Abrao
mą. Bet dažinojo apie tai 
popas ir pribuvęs pradėjo la
bai mandagiai prašyti, kad 
nežudytą to žmogaus, nes jis, 
nors ir pristavas, o visgi no
ri gyvent. Ir minia pasigai
lėjo.

Išnaudoja girtuoklius.
•Rusijos apšviestesni kai

miečiai kaip kur jau pradėjo 
valdžios prašyti, kad mono
poliuose parduodant degtinę 
butą imama po penkias ka
peikas viršaus ant bonkos, o 
už tuos pinigus statyti mo
kyklas.

Geras sumanymas, tik ka
žin ar valdžia norės tuos pi
nigus atiduot?

Plaukus perka.
Maskolijos gubernijose tam 

tikri pirkliai labai pirkinėją 
kaimuose moterą kasas, taip, 
kaip Lietuvoj šerius. Jei 
pirklys patsai nusikerpa ka
są nuo gyvos galvos, tai 
daug brangiau duoda, negu 
už numirusiują plaukus.

Mat dabar tokia atėjo ma
da, kad ponios daug svetimą 
plaukų ant savo galvų ne
šioja. Kartais iš to net la
bai biauriomis ligomis užsi
krečia, bet tai nieko negelb
sti: kad ir nosis nukristų, 
vistiek mados reikia klausyti.

Latvip dainininką švente.
Rygoje neseniai susirinko 

apie 3000 dainininkų. Butų 
pribuvę daugiau, bet latvių 
partijos susiginčijo ir viena 
su kita besiriedamos užken
kė ir tai šventei. Kaip jau 
buvo aname numeryje rašy
ta, kur-kas geriau tokios 
šventės pasisekė suomiams. 
Matyt, pas latvius, kaip ir 
pas lietuvius maža yra vie
nybės. .
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Chiniečių patriotizmas.
Pekinas.—Chiniečių kara

lius apskelbė dekretą, ku- 
riuomi uždraudžia visiems 
savo pavaldiniams, išvažia
vusiems į kitas šalis mokytis, 
pačiuotis su svetimtautėmis, 
nes tas gali sudarkyti pra
kilnią kreivaakių chiniečių 
veislę ir per tai galėtų da 
pražūti visa jų tauta.

Chinijoj yra paprotys, su- 
lyg kurio tėvai sužieduoja 
savo kūdikius. Daleiskime, 
pas vieną kaimyną gimė sū
nūs, pas kitą—duktė; seniai 
tuomet nutaria, kad jų vai
kai užaugę turi apsivesti. To 
nutarimo niekas sulaužyt jau 
negali, nes jis skaitosi šven
tu. Tokiu bud u chinietis 
nuo mažens jau turi paskirtą 
sau pačią, nuo kurios ji gali 
paliuosuot vien tik mirtis. 
Vienok tankiai pasitaiko,kad 
chinietis išvažiavęs į civili
zuotą šalį apsišviečia, persto
ją į tokius burtus tikėti ir 
apsiveda su kita, ir tankiai 
da su svetimtaute. Dėlto 
tai “skaisčiausis karalius že
mės ir saulės” apskelbė augš- 
čiaus minėtą savo dekretą.

Kaizeris atsisako gelbėt 
Madrizą.

Berlynas. — Nicaraguos 
prezidentas Madrizas kreipė
si pas kaizerį su prašymu, 
kad tas jam pagelbėtą ką 
nors padaryti prieš įsikišimą 
Jungtiniu Valstybių į Nica
raguos naminius reikalus. 
Mat amerikonai remia Nica
raguos revoliuciją, kas Mad- 
rizui, žinoma, nelabai patin
ka, o pats neturi spėką prieš 
Jungtines Valstijas atsispirt. 
Bet kaizeris atsakė per tele
grafą, kad jis į tokius daly
kus negali kištis.
Tarp Ispanijos ir Vatikano 

pertraukti santikiai.
Madridas. — Diplomatiški 

santikiai tarp Ispanijos val
džios ir Vatikano tapo per
traukti liepos 28 d. Ispani
ja atšaukė iš Vatikano savo 
pasiuntinį, o popiežius at
šaukė savo iš Madrido. Pa
sirodė, kad netik ministerią 
pirmininkas Canalejas .vra 
“bedieviu,” bet ir pats ka
ralius yra tokis pat. Kata
likai labai nusiminę.

25 moterįs prigėrė.
Salonikų, Macedonija.— 

Laike maudymosi sugriuvo 
pavilionas ir 25 moterįs pri
gėrė, kuomet daug daugiau 
likos sužeista.

Šimtai žmonių išskersta.
Konstantinopolis, Turkija. 

Ant Tunis-Tripoli rubežiaus 
turkai pradėjo skersti kita
taučius. Išskersta šimtai 
žmonių. Riaušes malšina 
franeuzą ir turką kariume- 
nė.

Vėtra Italijoj.
Roma. Smarki vėtra siau

tė pereitoj sąvaitėj Šiauri
nėj Italijoj ir pridarė milijo
nus nuostolią. Ypač daug 

i nukentėjo ūkininkai.
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Šaudo streikierius.
New York.—Laisvos Ame

rikos kapitalistai ant tiek 
laisvės sau pavelijo, kad‘pra
dėjo šaudyt darbininkus. 
Pereitoj sąvaitėj, liepos 28 
d., cukrinio trusto iždinin
kas, ponas Morgan, nušovė 
Valerijoną S. Novakovskį, 
lenką, kuris palikęs Lomžos 
gubernijoj moterį su ketu
riais vaikais atvažiavo čia 
duonos jieškot.

Novakovskis guli dabar 
atšalęs su dviem revolverio 
kulkomis krūtinėj.

Apart Novakovskio guli 
sužeisti: Juozas Kiveta, Jo
nas Onakskis, Jonas Penė
tas, Jonas Levandovskis ir 
Zigmas Milevskis.

M. Koczanui kulka pervė- 
i rė skrybėlę ir prasiido palei 
pačią galvą, kada jis ramiai 
sau ėjo gatve.

Petras Uličny, streikuo
jančiu darbininką unijos pir
mininkas, taipgi per plauką 
tik buvo nenušautas. Jis 
sako, kad einant jam Kent 
avenue, apie South 3-rd st. 
raitas policistas No. 5320 
pradėjo į jį šaudyt iš revol
verio, bet stebuklingu budu 
visos kulkos prašvilpė pro 
šalį.

T. Volokotruch, vienas iš 
streikuojančių, sako, kad jis 
pamatė, kaip krito peršau
tas jo draugas-darbininkas 
Kiveta ir jis pribėgęs pradė
jo jį kelt, tuomet ponas Mor
gan šovė ir į jį. bet ant lai
mės nepataikė. Taipgi ma
čiau, sako, Volokotruch.kaip 
tas pats Morgan ant kertės 
Kent avė ir 3-rd st. šovė tris 
kartus į kitą darbininką per 
langą.

Morganas dėl savo žiauru
mo ir brutališko apsiėjimo 
su žmonėmis, buvo neapken
čiamas visą cukraus dirbtu
vės darbininką. Kaip dau
gelis pasakoja, buvo tai žvė
ris, ne žmogus. Kada paga
lios policija jį areštavo už 
žmogžudystę, jis iš piktumo 
apalpo. x

Visas tas kraujo pralieji
mas atsitiko taip vadinamoj 
miesto daliję Williamsburge, 
ant kertės Kent avenue ir 
So. 4th st. Ten žmonės bu
vo šaudomi, mušami buožė
mis ir trempiami arkliais.

Visa kaltė už tą skerdynę 
ir žmogžudystę puola ant 
American Sugar Refining 
Company, kuri apie trįs są- 
vaitės atgal, iš priežasties 
streiko, apskelbė darbinin
kams lokautą, o pasisamdė 
“skebus.”

Liepos 28 d., išryto nuo 
dirbtuvės reikėjo vežti 6 ve
žimus cukraus ant stoties. 
Vežimus dabojo 40 raitą po- 
licistą. Bet pirma, negu iš
vežė iš fabrikos cukrų. 300 
policistą cukraus fabrikos 
apielinkėj suvarė visus žmo
nes į namus ir prie kiekvie
ną durių atsistojo su buože 
mėlinsiulis. Ant stogą taip
gi buvo policija ir dabojo, 
kad iš viršaus kas nebom
barduotą streiklaužių.

Streikieriai stovėjo sau ra
miai ir viskas ėjo be jokią 
kliučią. Išvažiavo ir veži
mai, apsupti drūta siena rai
tu policistų ir tam tikrą kom
panijos sargą. Vienas jau
nas streikieris, ramiai ant 
vietos stovėdamas, parodė 
tokiam sargui vypsą. Tas 
prišokęs su buože, rėžė strei- 
kieriui kartą ir kitą, ir iš to 
pasidarė sumišimas. Kom
panijos sargai tuojaus išsi
traukė revolverius ir ėmė 
šaudyt.

New Yorko “World” ap
rašydamas tą atsitikimą, tarp 
kito ko sako šitaip:

“Tie labdaringi ponai, ku
rie valdo cukraus dirbtuvę ir 
kitus užsiėmimus palei upę, 
turėjo prikimšę savo darba
vietes daugiausiai lenkais, 
lietuviais ir kitais atėjūnais, 
nepažįstančiais anglų kalbos, 
kurie buvo čionai pargabenti 
dirbt už žemą užmokestį.

“Dabar tie atėjūnai pra
deda pažinti įeikalą. Dabar 
jie mokinasi streikuot. Jie 
grūmoja sudeginimu fabriką 
tiems ponams, kurie juos at
gabeno. ”

Laike to sumišimo, kun. 
William B. Farrel vaikščiojo 
be kepurės po minią ir pra 
še. kad tik ramiai užsilaiky
tų, o vienas lietuvis jam pa
sakęs:

“Šiandien męs neturėjom 
da revolveriu su savim. Bet 
kompanijos detektivai ir bo
sai buvo su revolveriais. Ki
tą sykį męs visi ateisim 
revolveriais ir šaudysim.”

Muštynė su negrais.
Palesti ne, Tex. —50 negrą 

ir 17 baltveidžių likos už
mušta iš 30 i 31 liepos netoli 
nuo čia girioje ir mušis da 
buvo nepasibaigęs. Išsiųsta 
kelios kompanijos milicijos. 
Palestinoj ir Jacksonvillėj 
negrai išplėšė visas ginklą
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sąkrovas, pasiėmė šautuvus, ;su liepsnojančia ugnia, šoki- 
amuniciją ir taip apsiginkla-■ nėjančiais

j patkavomis velniais, su sie- 
. ra ir derva, priguli jau prie 

praeities,” sako naujos baž-

su

vę, apie 1000 žmonią girioj 
apsidrutino. Pakol neiššau- 
dys viso parako, vargiai mi
licija galės prie ją prieiti.

Muštynė prasidėjo pereitoj 
pėtnyčioj, o priežastis jos

ir ištraukė pasitikti baltvei- 
džius.

Apie 5 mylias atstu nuo 
miestelio jie susitiko su balt- 
veidžiais ir mušis prasidėjo.
Grand Trunk geležinkelis 
taikosi su darbininkais.
Montreal, Kanada. - Grand 

Trunk geležinkelio darbinin
kai, kurie apie 3 sąvaitės bu
vo jau ant streiko, pereitoj 
subatoj sutiko grįžti prie 
darbo ir jeigu neiškils nauji 
kivirčiai, sutartis bus galuti
nai padažyta. Darbininkai 
gauna daugiau algos.
Svieto pabaiga jau netoli.
Lynn, Mass.-Taip vadi

nami “Holy rolers” laikyda
mi apaštališkas misijas čia 
pranašauja, kad -rugsėjo pa
baigoj bus jau svieto pabai
ga. Dievobaimingi žmonės, 
girdi, bus paimti aniuolais 
į dangą, o bedieviai—sunai
kinti.
Jaunuomenei patinka pa

maldos patamsiai.
New Castle, Pa. — Meto

distą bažnyčioj kun. R. Mer- 
ril parapijonams pranešė, 
kad iš priežasties didelio 
karščio jis liepė užgesinti 
bažnyčioj žiburius ir pamal
das laikys patamsiai. Ir 
apie valandą laiko bažnyčioj 
buvo tamsu. O kada stai
ga paskui užsidegė elektriš
ki žiburiai, keliolika porą 
saldžiai bučiavosi.
Nauja bažnyčia nepripažįs

ta pragaro.
Washington. — Inkorpo

ruotas evangelistu ir pamok
slininku ratelis neužilgo į- 
steigs Washingtone “Pasi-* 
linksminimo bažnyčią.” Toj 
bažnyčioj bus muzika, juo
kai ir kitoki pasilinksmini
mai.

Ištikrąją reikia pripažinti, 
kad tokia bažnyčia žmonėms 
bus naudingesnė, negu da
bartinė, su rąžančią ir ka
imuką giedojimais.

“Senos tikybos pragaras.

!

> su geležinėmis 
patkavomis velniais, su sie-

nyčios sumanytojai. “To
kie dalykai tik demoralizuo
ja žmones ir auklėja šlykš
čias idėjas.”

i šalnojo, kai kur ledai javus 
išmušė: kodėl neapsisergėti 
nuo ledu tam tikrose draugi
jose?

K. Jonelyčia.
• Subačius (Ukm. pav.). 
Milošiunų sod. birželio 15 d. 
naktį tapo užmuštas ūkinin
kas Justinas Šimėnas. Pik- 

jtadarys susekta, tik negali 
jo sugauti: vis slapstosi. Jta- 

i riamas jaunas dar vaikinas 
(17—18 metą) A. S. Tas 
vaikinas savo blogais dar
bais jau spėjo įkirėti visai 
apielinkei. Kur pasisukda
vo, visur atsižymėdavo savo 

įbiauriu pasielgimu: už ma
žiaus} dalyką grasindavo už
mušti, sudeginti.

Šilko Gvazdikėlis.
Švėkšna. Buvo pranešta 

iš Kauno gub., buk šiais me
tais abelnai imant, rugiai vi
dutiniai, o vasarojas tikrai 
geras; su tuo visiškai nega
lima sutikt, nes visai yra 
priešingai: rugiai abelnai ge
ri visur ir taipogi dobilai. 
Vasarojus daugume silpnas, 
vietomis net nunyko, kaip 
štai Raseinią paviete. Gal 
dabar praeidamas lietus di
dumą nuvargusio vasarojaus 
pataisys. Ankstybas ir vė
lybas vasarojas geresnis už 
vidutinį. Avižos abelnai 
blogos. Bulvės išrodo ne
blogai, pradeda žydėt, su jo
mis dar didelis yra laikas. 
Daugelis suvalė grąžą sausą 
šieną ir dobilus, bet daug da 
ir pūdo laukuose.

J. Kuinobalietis.
Šakiuose kad geria, tai 

geria!... Vienas žmogelis iš 
Pakorbudžio net galą gavo 
per tą skystimėlį. Mat, jis 
be paliovos gėrė net dvi są- 
vaiti, maž ką valgydamas. 
Neužtekęs pinigų parsidavė 
abliką už 50 rub., ir tą pra
gėręs užėjo pas vieną žmogų 
gulėti. Čia ant rytojaus ra
do jį jau sustirusį. Sn.

(Iš ‘'Liet. l'k.").

Mariampolė. Birželio 6 
d. (s. sk.) vakare čion buvo 
matyt gana retas dangaus 
apsireiškimas, taip vadina
ma “netikroji saulė.” Buvo 
per kokį pusvalandį matyt 
dalis rato apie saulę ir ant 
jo baltai blizgantis plekis.

Paprastai ant rato, kuris 
pasirodo panašiuose atsitiki
muose aplink saulę, būna 
matyt 4 “netikrosios saulės.” 
Bet šį kartą kitų per debesis 
matyt nebuvo.

Pasirodymą ‘ ‘netikros” • 
saulės, kaip žinome, aiškina
ma spindulių persilaužimu ir 
atsimušimu į sušalusius ore 
vandens krištolus ir nieko 
ypatingo tame apsireiškime 
nėra. Vienok dalis rato su 
“netikra” saule kartais savo 
išveizda labai primena kry
žių ir gerokai įbaugina ne
suprantančius to apsireiški
mo žmones. Šioms dienoms 
kaip tikt buvo šaltas oras, 
taip kad vietoms net ledai 
krito. Pr. Dail.

Telšių privatinei gimnazi
jai busiąs reikalingas moky
tojas lotynų ir lietuvių kal
bų.

(Iš “Lietuvos Žinių”.)

Kalvarija (Suvaiką gub.). 
Po įsteigimo Kalvarijoj “M. 
U. D. ” skyriaus pasipylė baž
nyčioje iš sakyklos pamazgą 
puodai ant įsteigėją galvos 
bei “M. U. D.”: Kun. A. Ci- 
vinskas prirodinėjo, kad sky
riaus įsteigėjams nieks dau
giau nerupi, kaip tik griovi
mas “bažnyčios;” jie, girdi, 
kaip kurmiai nori pasiknisti 
po “bažnyčios” pamatais, 
kad sugriauti ją, bet jiems 
niekuomet nepasiseks ir t. t. 
Teko gerai ir “Lietuvos Ūki
ninkui” už straipsnį “Mok. 
ir Tikyba;” per “Petrines” 
sakė pamokslą kun. Puodžiū
nas ir tas vėl vertė kalnus 
ant “L. Uk.” ir “M. U. 
Draugovės.” Liepos 3 die
ną per pamokslą dekanas 
Mačiukevičius išsireiškė, kad 
“M. U. D-vės” Kalvarijos 
skyrių įsteigė jauni vaikinai- 
paleistuviai ir ištvirkėliai. 
Jie patįs, girdi, ištvirkę ir 
prapuolę, tai ir kitus nori su
klaidinti ir amžinai prapul
dyti ir t. t.

Žalvėderiai (Naum. pa v., 
Suv. gub.). Liepos 3 d. 
areštuotas Adomas Skeltis, 
slapukas, jau antri metai be
sislapstantis nuo kariume- 
nės. Tą-pat dieną buvo kra
tos Žalešarkiuose, Žardžiuo
se. Nieko nepešė, tik žmo
nes išgązdino, nes atsibaldė 
anksti rytą.

Račių sod. (Gruždžią vai., 
Šiaulių pav.). Jau antri me
tai čia apsigyveno “garsioji 
daktarka Barbutė.” Pas ją 
žmonės, kaip į atlaidus, kas
dieną pėsti, raiti, važiuoti iš 
gana tolimą kraštą plaukte 
plaukia. Kiti palieka jai po 
2, 3 ir net 10 rublią.

Laikas nekrauti turtą vi
sokiems apgaudinėtojams. 

Juodkiškis.
Pašvitinis (Šiaulių pav.). 

Nežino kur dėti pinigų. Ge- 
gidžių okolicos Ona Krišta- 
naitičia padėjo pas kunigą 
Živatkauską keliasdešimtis 

j rublią. Išgulėjo jie taip apie 
Į6 metus be jokio nuošimčio. 
Štai nesenai pas tą kunigą 
kokia tai mergina, pavadino 
save O. K-čios sesers dukte
rimi ir pareikalavo iš kunigo 
16 rub. Kunigas nepatyręs 
gerai, ar ištikrąją O. K. pa
vedė sesers dukterei paimti 
16 rub., davė tuos pinigus 
tai merginai. Dabar paaiš
kėjo, kad O. K. jokios sesers 
dukters nesiuntė.

Ar neverčiau jau sutaupy
tus pinigus dėti į bankas ir į 
pačtos taupomąją kasą?

Vėjo brolis.
Retavas (Raseinų pav.). 

Tas mus bažnyčioj dar po se
novei skaito lenkiškai evan-

buvo tokia: farmerys■ Joh'i i2kalinipb<-SaišSing-SinR.
Wilson važiavo pas Edgarą 
Henry, juodveidį, atsiimti 
pinigus už žemę, kurią juod- 
veidis turėjo pasiėmęs nuo 
Wilsono nuomom Kada Wil- 
son prisiartino, pasislėpęs ne
gras šovė dusyk jam į galvą 
ir užmušė ant vietos.

Ant šūvio atbėgo Jim 
Cruse, kuris netoli nuo neg
ro gyveno. Negras tuom 
tarpu užtaisė šautuvą ir šo
vė į Cruse’ą. Pamatė tai 
Cruse’o pati ir tuoj užtele- 
fonavo į Palestinos miestelį. 
Tuojaus susidarė būrys žmo
nią gaudyt padūkusį negrą, 

į Negras tai pajuto ir pabėgo 
į apgyventą savo viengen- 

1 čiais apskrytį ir papasakojo, 
kad baltveidžiai nori jį su- 

i linčiuoti.
“Sulinčiuoti!” Ir to žodžio 

• užteko, kad sukiltą visi neg
rai. Tuojaus juodveidžią 

I minia apsiginklavo šautuvais

sargyba šaudo.
Iš taip vadinamo Sing- 

Sing kalėjimo, kuris randasi 
netoli nuo New Yorko, ir ku
riame elektriškoj kėdėj žu
domi žmogžudžiai, pereitoj 
savaitei ištruko 12 kalinią ir 
leidosi bėgti. Bet sargyba 
užpylė juos šūviais ir astuo
ni tuoj sugrįžo atgal, kuomet 
keturi nepaisydami ant šau
dymo vis nėgo tolyn. Paga
lios jie buvo sužeisti ir su
imti.
Didžiausia geležinkelio sto

tis pasaulije.
New York.—Rugpiučio 1 

d. atsidarė čia nauja Penn- 
sy 1 vani jos geležinkel io stotis. 
Vra tai didžiausia tos rąšies 
trioba visam i 
tikras trūkis, varomas elek-

ausia i >. >ą8‘<- > peliją ir gieda advnas. Nors 
pasaulije. Tam jr yra kejj “lenkai” dvarpo-

... ... ’ niai, bet ir tie paprastai ne-tnska spėką, ,p«veze poze- R| • evange|ii<ž, o dar la- mm vico Izol irt iro Iri ir- . . . . ’ S tt
L l iau negjeda adyną. Kam 

gi tilt reikalinga?
Jodvarnis.

Troškūnai (Ukmerg. p.).
Rugiai vidutiniai, bulvės nu-

miu visą geležinkelio valdy
bą, kuri ir apskelbė stoties 
atidarymą. Tečiaus regu- 
liariškas pasažierią priėmi
mas prasidės nuo rugsėjo 8 
dienos.



KELEIVIS.

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu,

fI

— Iš kur taip trauki, tėve?

Patarimai apie 
kūdikius.

kas dienraštis gali rasti skai-. UŽŽaVejimaS. 
tytojy, laikrastininky susi- J
važiavimas nutarė talpinti Pvrs'i

Nerėdykit kūdikį sunkiai 
vasaros laike. Jam yra taip- 

1 pat karšta, kaip ir suaugu
siam, jei ne labiaus. Paro
das tegul būna plonas ir len
gvas. Nebijokit, kad kūdi
kis gal sušalt.

Nevystykit kūdikį stipriai. 
Tegul jis sau spardosi. Kū
dikis mėgsta spardytis ir tas 
jam reikalinga.

Nesuvaržykit kūdikiui 
krutinės, kad jis galėty kvė-

per ištisus metus kuponus 
■ dabartiniuose laikraščiuose, 
kuriuos, pritarianti dienraš
čio išleidimui, iškirpty ir pri- 
siystŲ redakcijoms su savo 
parašais ir adresais. Auto
rius straipsnio “Dienraštis” 
randa šitokį susivažiavimo 
nutarimą nepraktišku, todėl, 
kad gali atsirasti gana to- 
kiy, kurie ant juoko iškirpę 
tokius kuponus siuntinės re
dakcijoms. Užtat jis paduo
da savo, praktiškesnį suma
nymą. Sako, kad kiekvie-

vimams, tai ištikryjy nega-įS.L.A., Jungtiniy Valstijy 
Įima, bet pažvelgus į Lietu- į tiesos draudžia vartoti visuo- 
viy Spaudos Bendrijos pirmi- 
ninko paskleistą tame straip- 
snyj dvasią, turi priverstinai i 
mąstyt priešingai. Žvilgtel
kim į išsitarimą: “...Dieni
nis laikraštis šiandien buty 
labai reikalingas, ir jo išleis- 
tojams duoty didesnį

KORESPONDENCIJOS

_ Nuo stoties, vaike. Bu- Pu.0^ pilna krutinę. Jam naSt norintis dienraščio, turi 
vau nuvažiavęs j Maine’o vai-į reikia kuodau£iausiai oksy- kartu su kuponu prisiųsti ir 
stiją famiu prisižiūrėti. Da- tris dolerius pinigu, kaipo 

kauciją, už prisiystus pinigus 
jis gaus nuo redakcijos kvi
tą. Jeigu laike mėty redak
cija surinks 10,000 skaityto
ju,tada pradės leidinėti dien-

Tada atėjo pjovėjai pas di
dį Arimaną ir tarė jam:

—Žiūrėk, o didis Arimane, 
kokį gražy pasaulį sutvėrė 
tavo priešas Ormuzdas! Ko
kios gražios visos upės ir 
kalnai, pakalnės ir lygumos,, e į n ą u- sąvai tinį laikraš- 
I •— 1’1 XX va XX X X xJ x zxi X I XX » I * XX x x X 1

Perskaičius tą sakinį, 
žmogus matai, kaip veidro- 

;• dije, kad siekis yra ne visuo- 
lr menės labo, ne pakėlimo sa- 

I vo tautiečiy kultūroje, tik už 
vis labiausia rupinamosi, kad 

, . ... . . kaip nors sugriebt didės-
kos. Žiūrėk, kokiomis mei-jnį peiną užsąvaitinįtaik
liomis ir laimingomis aki-i^^ 
mis žmogus apima išdidybės'

kokie naudingi laukai ir pie- tį » 
vos ir kokis išdidus vainikas 
visos prigimties—žmogus!.
Kiek pas jį genijališkumo 
galybės, puikumo ir malo-i 
nės, ir kokia graži moteriš
kė, pasiremianti ant jo ran-1

Maudykit kūdikį kasrytas 
šiltam vandenyj. Vasaros 
laike iššluostykit su šlapia 
kempe keletą karty.

Iš bonkos maitinamu ku- ........ ..... ...  .. ........... ........
dikiu miršta dešimts sykiu Stį; jeigu gi per metus 10,- 
daugiaus, negu maitinamu 000 skaitytoju nesurinks, tai 
kručia. tuomet užsimokėjusieji su-

Maitinant iš bonkos,. lai- grąžins redakcijai kvitas, o 
kykit pieną šaltoj vietoj iki šita prisius jiems už įmokč- 
ateis laikas maitint. Tuomet tUs pinigus $3.00 vertės to- 
reikia sušildyt ir duot kudi- kių knygų, kokiu skaitytojai 

iš redakcijos kataliogo pasi- 
Atsiminkit užlaikyti vis- rinks.

ką švariai. Ištikro, prezidentas “Lie-
Maitinti reikia reguliariš- tuviu Spaudos Draugijos A- 

kai. Jeigu ne, tai kūdikio merikoje” savo nuomone net 
viduriai kelia revoliuciją, ir Jocį pralenkė, nes perma-

Juk ir motina nevalgo kas to, jog iš skaitytoju gali ras- 
• valanda. O jei kuri valgo, tis tokiu- kurie ant juoko 
tai sugadina vidurius, neten- siuntinės redakcijoms kupo- 
ka apetito. Kūdikio vidų- nūs, reiškia, kad tarpe ju, 

: riai da greičiaus sugenda. anot prezidento nuomonės.
Jeigu kūdikis rėkia, tai yra labai didelė dalis papras- 

gal būt jis nori valgyt, o gal tu apgaviku. Todėl, jeigu 
jis visai nenori valgyt. Kar- jie nori dienraščio, tai jie bu- 

’ tais jis tik nori gert. Duo- tinai turi užsistatyti kauciją 
kit jam vandens, ne pieno, tris dolerius, kuri tai kauci- 

_ Pieno duoti tik kuomet atei- ja gali būti grąžinama po 
mėty knygomis. Hm, kodėl

Jeigu į dvidešimtį minutu vien knygomis? Ar negeriau 
jis nesuvalgė visko, kas jam pinigais? Autorius apie tai 
paskirta, tai atimkit. Ne- ausis suglaudęs tyli. Auto- 
reikia likusio pieno palikti rius taipjau nesako, kodėl 

’ bonkoj. Reikia tokį išpilt redakcijai nereikalinga užsi- 
laukan ir bonką išvirint. i statyti kauciją renkant iš

Neduokit kūdikiui kavos, žmonių pinigus. Gal mano, 
nė arbatos, nė alaus. Ne-jog redakcijos neklaidingos?! 
duokit ragauti suaugusiu Bet, mėginkime galvoti mu- 
žmoniu valgio. Nuo para- žikiškai. Daleiskime, re- 
gavimo jis gal apsirgt. dakcijos surinks po 2,000

Jeigu kūdikis ima sirgti, skaitytoju, norinčiu dienraš- 
neduokit jam valgyt. Duo- čio, tai kiekvienoje redakci- 
kit gert vandens ir šaukite joje bus beprocentiniu pini
gy dvtoją. Neklausykit, jei gv po $6,000. Tuomet, žino- 
kaiminka jums tikrina, kad ma, redakcijos atmokės po 
tai niekis, tai dantįs. Gal metu $6,000 vertės knygo- 
tai visai ne dantįs, bet mais- mis, kuriy kaipkur yra net 
tas. Klauskit gydytojo ro- perdaug ir už kuriy atspau- 
dos. dinimą kartais atmokėjo vie-

Neduokit kūdikiui saldy-na ar kita visuomeniška 
tos Smetonos, taip vadinamo draugija. Taigi, dovanai atsi- 

i “aiskrymo.” Nuo to jis gal ėjusias knygas juk geriau par
duoti, negu leisti dienraštį. 
Ant galo, kas gali užtikrinti, 
kad tokia redakcija, surinku
si ir 10,000 skaitytojy (30.- 
000 beprocentiniy pinigy), 
tikrai leis dienraštį, o ne da
lins knygas? Galvojant to
kiose pat minties rybose, 
kaip ir “Dienraščio” auto
rius, galima greičiau daleis- 
ti, kad tokia redakcija, nors 
ir surinks 10,000 skaitytojy, 

cijos, su vieno dol.akcijomis, pirmiau mėgins skaitytojams 
Nepraleido to ir laikraštis įbrukti savo knygas, o vėliau 

i “Lietuva,” nepašiepus tos 
milžiniškos korporacijos. Tei- 
sybė, ne nuo savęs “Lietu
va” tą straipsnį rašė, tas bu- 

i vo atlikta po skraiste, kaip

bar tik grįžtu.
— O kaip išrodo? Ar radai 

sau patinkamą.
—Taip, vaike, farmos čia 

daug gražesnės, negu Lietu
voj. Pirma aš tau netikėjau, 
kaip tu man pasakojai, bet 
dabar persitikrinau. Žemė, 
matyt, trąši, žolė didelė, sul
tinga, medžiai aplinkui ža
liuoja—net malonu pažiūrėt! 
O jau giriy, giriy—ir galo 
niekur nematyt—ir niekas 
jy nežiūri, niekas nesaugoja.

—Matai, kaip tau patiko, 
o tu manei, kad tik Lietuvoj 
gražu. Čia yra daug gra- 
žesniy viety. Dabar ir aš 
pas tave nuvažiuosiu per va
sarą pagyvent.

—Kur tu važiuosi, juk far
mos aš da nenupirkau.

—Kodėl?
—Kad netraukia mano šir

dis ant farmy.
—Ką tu ant širdies paisai, 

tėve! Kaip nupirksi, tai ir 
širdis pradės traukti.

—Kad neišeina man ro- ... . .
kunda, vaike. Ant farmos, jna ,la,kas ™>S0- 
matai, reikalinga gaspadinė, 
o aš nevedęs.

—Tai apsivesk.
Kad jau per senas esu, 

merginos už manęs neina.
—Nuskusk usus, jaunes

niu išrodysi.
—Nors ir jaunesniu išro- 

dysiu, bet širdije visviena 
meilės nebus.

—Pasirink, tėve, pagal 
savo amžiaus, taip kad abu
du turėtumėt lygią meilės 
proporciją; o prie to da, far- 
meriui daug meilės nė nerei
kia.

—Kaip tai? Ar tu manai,, 
kad farmeris be meilės gali 
sugyvent?

—Žinoma. Farmeriui pa
čios niekas nepavilios, nes 
jis vienas tenai gyvena.

—Bet apart pačios yra da . 
viena priežastis, dėl kurios aP x i -x-

1 - D-ras F. Matulaitis,as nenoriu eit ant farmos 
gyvent.

-O kas? i
—Aš mat pripratau jau 

prie miesto gyvenimo, kur 
kasdieną galima šlico įsigeri, I 
su draugais susieit, apie lie- j 
tuyišką politiką pasikalbėt, ga^Sj “nuSv^tojo “lietu- 
zodziu sakant, palikau cm- viški laikraščiai iš Jocio pen. 
lizuotu žmogumi, o apsigy- kioiika_milijoninės korpora- 
venus ant farmos vėl ture-1 - - .............................
čiau nupulti kultūriškai.

—Toli tau, tėve, da prie 
sivilizuoto žmogaus, ir visai į 
nemanyk, kad juomi esi. Tu 
esi gimęs būt ūkininku ir a- 
pie kitką nesvajok.

aš velyk va- ka(j atliekama ir daugelis ki-
ty dalyky. Vienok, 27 nr.

I “Lietuvos” tilpęs straipsnis 
netik atsiduoda Jociu, bet 
toli jį pralenkia gudrumu. mėginty ištuštinti knygomis 

Straipsnio autorius, ap- užverstas redakcijos vietas.

žiuosiu j Valparaiso univer
sitetą mokytis ant daktaro.

Jocys visus iš
mokys.

Keliatas menesiy atgal,

. . . Bet aš tikiu, kad dienraš-1 
prigimtį ir savo gražiausiąją tis nupuldintŲ skaitinius i 
gyvenimo sankeleivę-mote- j laikraščius> tą. manau, su- 
riškę. Tiesa, pasidekuojant prat0 jr L.S.B-jos pirminin- 
tavo išminčiai ir mandagu- kas? tik antraip išsireikšta. 
mui, su žmogum šankėliau- Nekuomet negali bijot, 
ja mirtis, ligos ir visokios kad dienraštį negalima iš- 
nelaimes, bet.kokie bejiegiai deįst d£jei ėmėjy stokos, ė- 
rodosi tie visi kankinimo m^jŲ bus užtektinai, nes 
nuovargiai, sulyginus su d}- kiekvienas greičiau prenu- 
dele meile ir grože, kuriomis meruosjs dienraštį dėlei nau- 
apsupa žmogy jautri prigim- jŲ žinučiy. 
tis ir moteriške. Tarpe tos! 
meilės ir grožės gyvenimas 
žmogaus prabėgs, kaip gra
žiausioji svajonė. < 
Arimane!
blogą ir tu busi sumuštas ne- į Mųsų tautiečiai yra pa- 
prigulinčiu tau Ormuzdu. pratę save vadinti teisingai- 

—O aš padarysiu taip,— siais. Jie visuomet šaukia, 
| ramiai pratarė jiems Arimą- kad tik jie yra vieninteliais 
nas,—kad šis g ažus pa.-au- šulais lietuvystės, tik jy vie- 
lis išrodvs žmogri pragaru ; ny daiVi yra teisingi ir pa- 
ir kalėjimu, o graži.;Uoios; matuoti; „odžiu sakant, tik 

! moterįs — prapulties tvari- jie vieni yra tikrais Retu
mais. Ir turės tada šis ka-. viais. Socijalistus gi lietu- 
ralius prigimties vargti ir j vius jie vadina rėksniais, ne- 

i liūdėt visą savo amžiy; nie- naudeliais, svajotojais, prie- 
kas jį neužganėdins ir nie- • šais lietuvystės ir tam pana- 
kur jis neras pasilsio - ramu- ’ šiais vardais. Labiausia jie 
mo ir sutiks mirtį, kaipo iš- ant socijalisty pradėjo užsi- 
sigelbėjimą ir prieglobstį. i puldinėt nuo XXII-ro Sus.

Taip atsakė saviems pjo- i Liet. Am. Seimo, kada į Su- 
vėjams didis Arimanas ir su-; sivienijimą per pasistengi- 
tvėrė žmoguje jautrumo už-1 mą socijalisty tapo įvestas 
žavėjimą.

Sulietuvino I.B.Br-as.

P. Silpnutis.

o, S Musu teisingieji.
Geras pergales Į --------

Prie dienraščio.

visuotinas balsavimas.
Kaip pas visas tautas, taip 

ir pas lietuvius visoki biznie
riai (pramonininkai) visada 
persistato save karštais tau- 

I tos patriotais. Ir tokie tai
Kaip ant svieto lietuviai Į “patriotai” nepraleidžia ma- 

gyvena, jau vieną sykį ture- i žiausios progos, kur tik ma- 
jo savo dienraštį Didžioje to, jogei galima pasipelnyt. 
Lietuvoje, bet kadangi lie- Jie bando pastoti vadais 
tuviai yra įpratę nuo seno- į draugijy bei organizacijy, 
vės, kad savo neturi, sveti- stengiasi sukurstyt savuo
ju y nereikia, t. y. per ilgus sius prieš svetimtaučius,-kad 
metus neturėdami savo spau- tokiu budu pritraukt prie sa- 
dos, neskaitė nė svetimy vęs didesnę žmoniy minią ir 
laikraščiy, bei knygy, ko į nuo jy pasipelnyt. 
valdžia jiems ir nedraudė, 
lietuviai turėjo atprast nuo 
skaitymo, todėl ir dabar kįla 
klausimas apie dienraštį. 
Rodosi, labai buty gerai tu
rėt dienraštį, bet greitai at
simeni, kad niekas negali jo 
išleist dėl stokos skaitytojy.

Taip pastaruoju laiku ir 
musu biznieriai pradėjo 
skverbtis į viršininkus lietu
višku organizacijų, o ypatin
gai į S. L. A. Ir kol Susivie
nijimo viršininkai buvo ren
kami seimuose, musu biznie
riams visai lengva buvo susi- 

Ir štai antras dienraštis ‘ politikuot ir už keliatą tuzi- 
Amerikoj jau pradėjo kišti nu alaus lengvai galėjo už- 
ragučius iš kiaušinio lukšto, 
nes vieną jau p. J. Naujokas 
su Med. Inst. prof. Collinso 
projektavo išleist, bet dėl 
tos pat priežasties negalėjo 
projektas įvykti.

Lietuviai
galės pradėti leisti ir dien
raštį. Šitaip besielgiant ga
lima dvejopai pasipinigauti 
iš suubagautu iš visuomenės 
pinigu- '

Mano nuomonė—visuome
nei butu sveikiau ir geriau, 
jeigu ji nekrautu savo pini
gus į ubagu kišenius ir ne-

Pataikc.
“Aš nesuprantu, kaip tu, 

Jonai, gali rūkyt taip bran- 
t’ L . _ 
12 dol. į savaitę algos” 
stebėjo savo L!2.. 
sąkrovos savininkas.

<<r~

nas,—nekaip nę
nai turit man C 
dėt.” ___ ............ ........ . ............ „

Tzr x m x x- budu po susivažiavimui pra- s'us,1
Klientas:—Tamista neti- j-- _*x x„ ;„cx;x,,x,, nau(ia, n^ukušiai padarei man kelnes. dj0 tl,P? et,r ty mstituty tridoleriniy “kaucijy” arba
Rubsiuvys: — Ne kelinės, apgarsinimai, kūne pirmiau perspaudinėjimas seniai ap- 

bet tamista esi netikusiai pa-j da netilpo), toliaus sako,kad mokėty draugijy rašty. 
j. - i - :------2x.-i_!_xi Skaitytojas Laikraščiy.

UUiaiMOlllV UUVVL1UO,

, o_... . ...w . r ___ j- skaitęs kiek išleidimas dien- Laikui bėgant, gal atsiras
gius cigarus, gaudamas tik raščio gali lėšiuoti sąvaitėje žmogus, kuris ir be ubaga- 

litę algos” na- iki mažiausiŲ smulkmeny, irvimo išleis Hetuviy dienraš-; 
novos savininkė ***' merkęs, kad laikrastininky Įį. Ir čia pritinka Dr. Grai-! 
Tas teisybė—atsakė Jo- susivažiavimas nutarė išmes- jc,uno žodžiai, tilpę tame pat, 

' ‘ negaliu, būti- ti visus medikališky institu- “L- “Neubagaukim, 
3 dolerius pri-jty apgarsinimus (tik gaila bet dirbkim,” o tyras darbas, 

ity ašary, nes kasžin kokiu atneš pageidaujamus■ vai-; 
k__ i___  __  sius. is kuny bus didesnė

negu ubagavimas

darytas—kreivas kojas turi, persitikrinti, kiek lietuviš-

imti Susivienijime geidžiamą 
vietą. įvedus į Susivieniji
mą visuotiną balsavimą, my- 
su biznieriy politika nutru
ko. Gabaus pamatę, jogei 
visuotinu balsavimu į Susi- 

laikraštininkai vienijimą išrenka jiems vi- 
per savo susivažiavimą taip-! sai negeistinus viršininkus, 
gi pakėlė klausimą link įstei- pradėjo tarp savęs tartis, 
gimo dienraščio. Nežinia, kaip čia tą visuotiną balsa- 
ar ponai leidėjai nepatėmijo, vimą panaikinti. Po XXIII 
ar kaip kitaip jiems atrodė, 
kad neapsižiurėjo, jog įsteig
dami dienraštį, pražudo sa
vuosius kelis sąvaitraščius, 
nes nevienas rasis tokis žmo
gus, kuriam ateina organas, 
o kada užsirašys dienraštį, 
tai sąvaitiniai laikraščiai, ne 
didžiyjy organizacijy orga
nai, padžiaukit dantis ant 
tvoros, nes jys niekam nerei
kalingi.

Vėliaus, matomai, apsižiū
rėjo ir “Lietuvos” leidėjas, 
nes No. 27 “Lietuvos” pri
duoda apskaitliavimus, įplau
kas ir išplaukas, kurios pa
rodo, jog dienraštis užsilai
kyti da negalėty.

Jei tikėt tiems apskaitlia-

I

tiną balsavimą. Nekurios 
kuopos, ištyrę, kad vartoti 
visuot. balsavimą Jung. Vai. į 
tiesos nedraudžia ir kad p. p. 
advokaty užtikrinimai bu-1 

l vo melagingi, subruzdo. Pa
sipylė protestai. Vienok or
gano špaltos protestuojan
čioms kuopoms p. Jokubynas 
uždarė. Tokiu budu kelia
tas kuopy nuo Susivienijimo 
visiškai atsitraukė, kitos gi 
nutarė laukti 25-to seimo.

Prieš 25-tą seimą mysy pa
triotai taipgi nesnaudė: vi
sur pas “ištikimas” kuopas 
išsiuntinėjo laiškus, kuriuo
se agitavo prieš socijalistus. 
Vienok didžiuma kuopy pa
sistengė pasiyst į 25-tą sei
mą tokius delegatus, kuriems 
apeina ne biznieriy kišenius, 

, bet organizacijos gerovė, 
i Kaip viena, taip ir kita pusė 
delegaty ant 25 seimo buvo 
susiorganizavę stipriai. Po
litikavimai tarpais perėjo 
jau visas etikos ribas. Ne- 
kurie tautiečiaibiznieriai 
bandė net už aly nusipirkti 
sau urėdą.

Po seimui pasipylė po laik
raščius aprašinėjimai ir nu- 
peikimai kaip iš vieny, taip 
ir iš kity pusės. Bet iš visy 
daugiausiai buvo iškraipytas 
aprašymas p. S. Astramsko 
“Tėvynėj.” Ten jis tiesiok 
pasako, buk socijalistai lošė 
Puriškevičiaus rolę. Taip, 
buvo lošiama panaši rolė, bet 
ar ją lošė socijalistai? Man 

, matos, jog p. Balevičius nė- 
■ ra socijalistu, o jis tik tokią 
rolę laike rinkimo centro val
dybos ir sulošė. Skandalas,•7 '

sukeltas p. Balevičiaus ant 
25-to seimo, visiškai atsako 

! skandalams Puriškevičiaus 
Rusijos Durnoj. Ar gi bent 

J vienas iš socijalisty panašiai 
i elgėsi! Tiesa, laike apsvar
stymo naujos konstitucijos, 
nekurie iš socijalisty pasakė, 
jog konstitucija sutaisyta 
biurokratiškai. Bet tas iš- 
dalies juk ir teisybė. Abel- 

i nai imant, visi užmetimai iš 
socijalisty pusės buvo maž
daug pamatuoti. Bet kuo
mi pamatuoja p. Balevičius 
savo šauksmą: “Tautiečiai! 
nerinkit d-rą M., jis priešin
gas lietuvystei!” Bet aš ma
nau, kad kaip d-ras Matulai
tis, taip ir daugumas kity 
pirmeiviy yra daug daugiau 
prisidėję prie atgaivinimo 
lietuvystės, negu p. B. A- 
belnai imant, visi tautiečiai, 

t neišskiriant nė p. Gabrį, kal- 
i bedami vartojo labai nema- 
i lonius ir įžeidžiančius žo- 
\ džius.

P. Širvydas, pasiremda- 
j mas vien tik ant p. Astram- 
i sko žodžiy, vienam iš nume- 
riy “V.L.” užmeta “Kelei
vio” Delegatui tiesiog mela
gystę. Bet kaip ištiknjjy

Norwood, Mass.
Liepos 4 d. atsibuvo čia 

piknikas surengtas L. S. S. 
kuopos. Pagirtinu yra daig- 
tu, kad musy lietuviai to
kioj pavojingoj dienoj suma
nė naują būdą pasilinksmi
nimo, bet tiek negerai, kad 
tas pasilinksminimas nepro
tingai buvo sutaisytas. Dau
gelis žmoniy apgailestauja 
ir pajuokia, kadangi vieton 
kokiy nors geresniy baiky 
buvo pritaisyti maišai (Ža
kai) daužyti per galvas. Re
tas kuris, dalyvavęs tame su
sirinkime, liko sveikas, o 
kaip kurie ir smarkiai susi
žeidė. Gaila, kad mysy 
žmonės negali sugalvoti ge- 
resniy ir pritinkamesniy pa- 

; silinksminimy. Iš tokiy pa- 
silinksminimy juokias ir rim
tesni svetimtaučiai.

Teisybės Mylėtojas.
i

Vyskupas pralaimėjo.
SCRANTON, PA. — Vys

kupas Hoban~bylą pralaimė
jo ir vėl. Liepos 1 d. augš- 

t čiausias Pennsylvanijos teis
mas išdavė nuosprendį, kad 
vyskupas prie lietuviškos Šv. 
Juozapo bažnyčios 'visiškai 
nieko neturi; už keno pinigus 
bažnyčia pastatyta, tiems 
turi ir prigulėti, tai yra —lie
tuviams, o ne kokiems vys- 

! kupams.
Bažnyčia tapo atidaryta 5 

dieną liepos.su iškilme: iš 
bažnyčios vėliavas išnešė ir 
sustatė palei duris lauke ir 
varpai gaudė daugiau, kaip 
pusę valandos! Žmonės, iš
girdę varpo balsą, taip seniai 
negirdėtą, pradėjo rinktis iš 

! visy pusiŲ, ir vieni džiaugė- 
i si, kiti poteriavo, o treti, tie 
patįs didieji tamsuoliai, kei
kė, kad ne vyskupui teko 
lietuviŲ savastis! Dabar 
scrantoniečiai turi gražią 

'bažnyčią, niekam nepriklau
sančią, kaip tiktai sau. Teis
mas pripažino, kad vyskupas 
turi duoti kunigą, kokį 
scrantoniečiai norės, ir at- 

j imti savo prakeikimą nuo 
minėtos bažnyčios.

Kunigas Kuras iš piktumo 
■gatavas pasikarti. Ką jis 
žmonėms pirma primelavo, 
tai viskas nuėjo ant nieky. 
Dabar visi aiškiai pamatė, 
kas do paukštis yra kun. 

į Kuras.

!

įbuvo, ar p. Širvydas žino? 
Kur tau! Jis to nereikalau-

seimui jie pradėjo daryti vi
sokias intrigas ir rengti savo 
spėkas į 24-tą seimą. Ir štai 
24-me seime, nežiūrint ant 
to, kad didžiuma kuopu pri
tarė visuotinam balsavimui, 
o tik keliatas supolitikuotu 
kuopu reikalavo jo panaiki
nimo, keliatas tautiečiu biz
nierių atėmė balsą 8,000 or
ganizacijos nariu, pasirem
dami ant to, kad tie 8,000 y- 
ra dar mažai “intelektuališ- 
kai” išsivystę ir todėl suteik
ti jiems balsą yra pavojinga. 
Negana to, musu lietuviški 
advokatai, palaikydami biz
nierių pusę, užtikrino susi-

ja. Užtenka jam sykiu su 
tautiečiais biznieriais papūst 
į vieną triubą — ir at
likta. Bet ar seniai p. Šir
vydas paliovė niekinęs tau
tystę. Net vieną iš rimčiau
siu tautiečiu d-rą Šliupą 
drauste visokiais purvais ga
na ilga laiką. Dabargi tą 
patį Šliupą jisai nesiliauja | 
garbinęs

Iš to trumpo aprašymo 
skaitytojai jau gali susprast, 
ką tautiečiai turi sau už pa
matą ir kokiais keliais jie 
eina pirmyn...

J. Neviackas.

Indijono filozofija.
Vienas indijony vadas at

važiavo anądien į ledy fabri
ką Oklahomos valstijoj ir 
prašė, kad jam parodyty, 
kaip čia padaro ledą. Už- 
veizda jį nusivedė per visą 
fabriką ir išrodinėjo kiekvie
ną daljką. Indijonas tik 
žiurėjo ir stebėjosi.

“Baltas žmogus labai gud
rus—kalbėjo jisai.—Jis gud
resnis da ir už Dievą. Die- 

važiavusius delegatus, kad vas tik žiemą gali padaryt 
tokioms organizacijoms, kaip ledą, o jis padaro ir vasarą.”

Eržvilkietis.
Kenosha, Wis.

Čia paminėsiu teatrą, ku
rį vaidino keliatas mažy vai- 
kučiy, su keliais jau paaugu
siais. Perstatytas buvo 
vaizdelis, išimtas iš kokiy 
ten šventy pasakaičiy, vardu 
“Šventas Kazimieras.” Šven
to Petro salėj, o teisingiau 
sakant—smuklėj, nes tankiai 
mysŲ tautiečiai gerai ten įsi
traukia, minėtas vaizdelis 
buvo vaidintas. Žmoniy 
prisirinko pusantro šimto. 
Prieš atidengimą uždangos, 
vietinis vargonininkas pasa
kė “mieliems klausytojams”, 
kaip jisai visuomet išsitaria, 
kad bus atloštas “Šv. Kazi
mieras, ”drama keturiy akty, 
parodanti vargingą biednos 
našlės gyvenimą ir taiposgi 
prašė ramiai užsilaikyti ir 
ne kritikuot, jei patėmyty 
kokią klaidą, nes, esą, tie 
vaikeliai nėra atsakančiai 
prisirengę. Teatrą sulošė 
nors ir ne be klaidy, bet pu
sėtinai, tik didesnė dalis lo- 
šėjy nepritaikė akcento ir 
balso, kaip reikėjo, tik kal
bėjo paskui sufleriaus, kaip 
poterius. Pats veikalas irgi 
suvisu menkos vertės, jei 
bent davatkoms buvo nau
dingas, nes turėjo progą pa
matyt, kaip buk tai alkani 
našlės vaikai meldėsi prie 
Sv. Kazimiero, prašydami 
duonos, bulviy ir pinigy, o 
kad šventasis negirdėjo, tai

• <

liepos.su


KELEIVIS.
kunigas išgirdo ir tą viską 
jiems davė ir da sviesto pri
dėjo. Po teatro buvo dainos 
irdekliamacijos. Dekliama- 
cijos ne kaip nusisekė, nes 
dekliamuotojai nebuvo išsi
mokinę ir gaudė žodžius pas
kui suflerį, o prie to da ne
toli tebuvo ir girdėtis, nes 
maži vaikai, bėgiodami po 
svetainę, kėlė bildesį. Už
vis geriausia nusidavė dai
nos, kas ir publikai geriau
sia patiko. Po to viso buvo 
balius, su svaiginančiais gė- 
rymais. Nors klebonas ir 
bara bažnyčioj iš sakyklos 
savo parapijonus už girtuok
liavimą, bet laike baliaus tai 
tik džiaugėsi, kad gerai biz
nis eina: ir parapijonams 
linksma ir pinigai eina ant 
Dievo garbės. Taipogi kle
bonas su gaspadine vaišino 
ir lošėjus,kurie šukavo: “Te
gyvuoja klebonas ir gaspa- 
dinė!” Abelnai imant, mus! 
klebonas—tai smarkus vy- i 
ras. Kiekvienam pamoksle: 
ragina parapijonus mokytis! 
lošimŲ, saugotis nuo bedie-. 
viškų raštu ir melstis, kad ■ 
Dievas padėty bažnytines 
skolas išmokėti, kuriy yra, 
keliasdešimts tukstančiy. 
Kunigui pačiam taipgi pini- 
gėliy nemažai reikia, nes tu
ri puikią gaspadinę,kuri kas
dien važinėjasi Chicagon į 
tėpliorystės mokslainę, kas 
nemažai klebonui doleriy su
ėda. Ale ir negaila tokiai 
merginai, nes kaip neseniai 
iš sakyklos buvo aiškinta, 
ji yra labai naudinga mer
gina.

Birželio 26 d. Politikiškas 
Kliubas parengė pikniką, nes 
nuo vieno republikono, ku
riam laike rinkimy atidavė 
savo balsus, gavo už $25 ver
tės gėrynių, nors, kaip gir
dėjau, neką tegalėjo gerti, 
bet reikia ir už tai padėkuo- 
ti, nes tai dovana už tokį 
menką patarnavimą, kaip 
pastatymas kryželio po re
publikono vardu, tai klebo
nas daleido dalinti apgarsi
nimus prie pat bažnyčios, 
dargi ir bažnyčioj kaišiojo, o 
kada socijalistai taipogi ten 
pat dalino apgarsinimus, 
užkviesdami ant savo pikni
ko, tai klebonas pamatęs iš
barė, kad neviliotu iš para
pijom; pinigy bedieviškiems 
reikalams ir liepė arčiaus 
per bloką prie bažnyčios su 
apgarsinimais nelįsti.

Darbštus klebonėlis rūpi
nasi ne vien tik apie parapi- 
jony dusias, bet ir apie jy 
pilvus, nes kada pakliūva į 
knygyną visiems žinoma 
knyga “Raistas,” tai musy 
dvasiškasis tuojaus nutvėręs1 
į pečiu ją grūda, kad para- 
pijonai perskaitę nepagadin
tu sau apetito ant pono Ar- 
mour’o dešrų.

Šviežias Kenoshietis.

liogas “Gamta ir Vargdie
nis,” kurį atliko panelės Dry- 
žiutė ir Pušinskiutė, už ką 
aplaikė gėlių bukietą.

Šituodu abu vakaru, pasi
baigus prakalboms bei dek- 
liamacijoms, buvo šokiai iki 
vėlybai nakčiai.

3-čią vakarą, liepos 17 d., 
buvo vien tik prakalbos, pie- 
tinėj miesto dalyj. Kalbė- 

| tojais buvo: J. Grinius, T. 
j Astramskas ir Kriugelis.
Prakalbos paliko įspūdį ant 
publikos Griniaus ir Astram- 
sko. Kriugelis savo kalbą 
sudarkė tuom, kad aiškinda
mas lietuvių gyvenimą prieš 
Kristų ir tvaną pasakė: “Pa- 

i tapo laiku du lietuviai užsi
liko ant augšto kalno ir No
jus nieko nežinojęs apie juos, 
bet jiedu meldė savo dievai
čio (orarykštės), kad juos iš
gelbėtų. Tuomet jie išgirdo 
'dievaičio žodžius: šokit 9 sy
kius augštyn. o kada jie tai 

i padarė, tai iššoko iš orarykš
tės 9 panos ir... todėl lietu
siai ne Nojaus pakalenijos, 
i bet lietuvių.” (Taip esą pa
rašyta kokioj tai kita tautiš
koj istorijoj).

Dainos ir dekliamacijos 
atlikta gerai, nes čia daina
vo L. S. S. 1-mas kuopos cho
ras, kurį publika iššaukė net 
kelis kartus.

Tvarka per visą apvaikš
čiojimą buvo kuogražiausia, 
ir laike prakalbų publika už
silaikė gražiai ir skaitlingai 
lankėsi.

Čia negalima nutylėti ir 
to, kad šitam apvaikščioji- 
mui. šitai gražiai tvarkai ir 
draugijų solidariškumui at-! 
sirado priešai, kurie, nepai-, 
svdami ant tokio skaitlingo 
draugijų susijungimo ir tos: 
minios, kuri simpatizuoja, 
tam puikiam sumanymui, į 
stengėsi stoti skersai kelią ir 
statė barikadas,kad sugriauti 
šitą draugijų solidariškumą 
ir padaryt tokią pat skerdy-! 
nę, kokia atsibuvo ties Žal
giriu, tik ten buvo kryžei
viai, o čia juodieji apaštalai 
arba popiežiaus agentai, no- 
rėjo supiudyti broli prieš Gardner, Mass.
brolį, darbininką prieš dar-| Matydami, kad Gardner’io 
bininką. lietuviai yra simpatiški žmo-

Jie išgirdę, kad d-ras Šliu- nės> sumanėme padaryt žing- 
pas bus kalbėtoju, pasiėmė snI kooperatyviškos
keliatą savo sėbrų ir apskun-1 draugijos, žinoma,pradedant 
dė miesto valdžiai, buk at- įnuo mažos vertelgystės. Kad 
važiuosiąs čion kalbėti anar- čia galima tas sumanymas į- 
chistas, ir kad dalyvautojai vykdint, tai nereikia abejot.

S.S. 134 kp. ir S.L.A. 203 
kp. Abidvi gyvuoja tvirtai 
ir darbuojasi kiek išgalėda- 
mos ant darbininkiškos dir
vos, rengdamos prakalbas, 
prelekcijas ir 1.1. Neseniai 
susitvėrė pašelpinė draugys
tė po vardu Šv. Kazimiero, 
kuri taipgi nesnaudžia. Štai 
birželio 26 d. ant susirinki
mo susiėjo nariai ir ėmė svar- 

! styti kaslink konstitucijos. 
Prie svarstymo buvo varto
jamos kietos kumščios ir kė
dės. Po ilgų svarstymų dau
gelis kėdžių labai nukentėjo. 
Prezidentui ir kasieriui prisi
ėjo net po stalu palysti laike 
tų svarstymų. Maršalka su 
desetniku neįstengė sustab- 

j dyti smarkuolių, kol neatėjo 
aniuolai sargai. Pribuvus 
aniuolams sargams, smar
kuoliai išlakstė per langus, 
o likusius policistai išgainio
jo. Birželio 30, tos pat drau
gystės nariai, dėl tų pačių 
reikalų, susirėmė ant gat
vės. Kaipo tvirti katalikai,

■ Franas ir Anupras, sutiko 
Ch. R. ir F. D., kuriuos bai- 

I šiai sumušė ir F. D. ir Ch.
; R. dabar ligonbutije randasi 
labai blogam padėjime, o 

‘ mušeikos tapo nugabenti į 
šaltąją ir antrytojaus užsi
mokėjo po $40. Sumuštas 
Ch. R. užsimokėjo $20. Per 
visus tris užmokėta $100. 
Liepos 5 d. daktarams pra
nešus policijai, kad F. D. ne- 

! išgydomas, išnaujo tapo su- 
i areštuoti F.S. ir A.S. ir da
bar stovi po kaucija $2000.

Tai katalikų gražus darbe
liai. 0 iš tų bedievių ir ci- 

jcilikų nematysi nė vieno 
j smuklėj arba prie muštynių. 
O pasakyk jiems kokį laik
raštį užsirašyti -arba pasiu- 

! lyk knygą kokią pasiskaity- 
; ti, tai tuoj išvadįs bedieviu, 
j ciciliku, arba akmeniu galvą 
perskels, o apie cicilikus tiek

■ išmano, kiek katinas apie 
pasnyką. Darbai eina silp
nai, iš kitur pribuvusiam 
darbas gauti sunku.

M. Akanikiuks.

drovė, —atnešė jau ir čarte- 
rį, akcijų knygą ir pečėtį. 
Ant čarterio, vieton C o - o - 
p e r a t i o n , skamba: C o r- 
p o r a t i o n . Reiškia pada
rė pamatą piniguočių drau
gijai tinkamą. Po tokiu čar- 
teriu draugijos nariai balso 
neturi, bet doleris balsuoja. 
Gal būt, kad musu vyrams 
labai patiko gražiai išbujoję 
trustai, dėlto jie ir pamiršo, 
kad darbininkams yra paran
kiausia steigt bendroves (co- 
operations). Tą veik čielo 
tuzino išrinktųjų vyru klai
dą nekurie iš prisirašiusiu 
pastebėjo, bet tas pastebėji
mas nieko negelbėjo, nes iš 
tu išrinktųjų nekurie augš- 
čiausiai intelektuališkai išsi
vystę ir aiškino, kad U. S. tei
sės to reikalauja, kitaip ne
galima, esą, o atsistodami 
aiškint padaro šitokią įžan
gą: “Jus nesuprantate daly
ko, aš paaiškinsiu.” Na ir 
tęsės tie aiškinimai per dau
gelį susirinkimu, kuriuose 
kartais praleisdavom net po 
5 vai. laiko. Nėra reikalo 
daug kalbėt apie tai, gana 
bus pasakius, kad męs kriti
ką arba kritikus mokam iš- 
juokt ir iš to skaitytojas 
lengvai galės suprast, ant 
kiek męs esame išsilavinę. Iš 
valdybos, tai tik vienas pir
mininkas labiau rūpinasi a- 
pie bendrovės reikalus, bet 
tas perlėtas; sekretorių, ro
dos, išrinkom dabar gabu 
vaikiną, tik nežinia, ar ilgai 
tarnaus, nes plmas taipgi 
buvo gabus, bet pradėjus tū
liems užpuldinėti už anglišką 
kalbą—rezignavo; direkto
riai, galiu sakyt, kaip ir nie
ko neveikia; krautuvės dar
bininkai savo negabumu ne
užganėdina nė vieno pirkėjo. 
Išrinkome štore dirbusius, 
nežiūrint nė to, kad jie yra 
subankrutiję net ir su savo 
“bizniu”. “Turim užsitikėt; 
reikalingas užsitikėjimas”— 
sakome. Ką męs nuveiksi
me su tokia taktika ir užsiti- 
kėjimu, ateitis parodys.

D. Klinga.

• kė, kad turi dainuoti L. J. ’ 
R., kiti—kad ne! Betbažny-

■ tinis choras visai neatėjo, o
■ dėl žmonių varžymosi nė Ra
itelis nedainavo. Tad J. J.,

• matydamas, kad čia nieko 
gero nebus, perstatė kalbė-

• toją kun. OI. Skrypką, vie
ton K. Šeštoko. Taigi kun.

; Skrypką ir pradėjo. Jo te-
■ mą sunku pasakyti; pradėjo 

nuo pirmųjų lietuvių karių 
: ir atėjo iki kovos ties Žalgi
riu ir apie 2 valandas laiko 
maišė savo kalboje viską į 
krūvą: ir senovės lietuvių 
būdą, ir tikybą, ir daug kito
kių dalykų primalė. Žmo
nėms tas pamokslas labai 
nepatiko ir pradėjo kelti 
triukšmą. Bet tuoj likos 
pašauktas policistas, kurių 
kun. Skrypką buvo užsiste- 
liavęs net 10, ir noroms-ne- 
noroms žmonės turėjo klau
syti jo nuobodžių pasakos. 
Pabaigoj kalbos pasakė, kad 
tikyba yra svarbus dalykas 
ir jos reikia prisilaikyti; ta
da, girdi, bus vienybė ir 
meilė ir viską lietuviai galės! 
pergalėti. Ant to ir užbai
gė savo kalbą. Bet kada 
reikėjo pakviesti kitus kal
bėtojus, tai visi iki vienam 
atsisakė,—atsisakė kalbėto
jai ir dekliamatoriai, išreikš
dami priešams panieką. Baž-

Paj ieškojimai Draugysčių Reikalai

taipgi anarchistai. Miesto 
valdžia patikėjus tiems juo
diems melagiams, uždraudė 
Šliupui kalbėti ir pardavinė
ti gėrymus ir valgymus.

Bet čia atsirado žmonės, 
kurie šitą bjaury melą val- 

1 džiai išaiškino ir visos tiesos 
tapo atgautos, nors

Pradžią padarėme: suorga
nizavome ko-operaciją, jau 
ir parduotuvę valgomų daig- 
tų egzistuoja, tik labai silp
nai, anot patarlės “kaip ant 
vištos kojos,” net patys ak- 
cijonieriai neperka iš savo 
parduotuvės. Akcijos dau- 

Čia kįla klau-

Philadelphia, Pa.
Liepos 15, 16 ir 17 d. bu

vo apvaikščiojimas atminčiai 
500 metų nuo kovos lietuvių 
su kryžeiviais ties Žalgiriu.

Apvaikščiojimą surengė į- 
vairios Philadelphijos drau
gystės ir kliubai. Iš viso 
dalyvavo apie 28 draugystės 
ir keletas kliubų. Pelnas 
nuo apvaikščiojimo atlikęs 
bus sunaudotas įsteigimui 
knygyno Lietuvių Muzikališ- 
koj svetainėj.

1- mą vakarą, t. y. liepos 
15 d., kalbėjo dr-as Šliupas, 
kurio tai kalba žmonėms la
bai patiko. Paskui buvo de- 
kliamacijos, dainos ir solo, 
pritariant pijanui, bet tas 
viskas atlikta nepergeriau
sia.

2- rą vakarą kalbėtojais 
buvo: J. Grinius. T. Astram- 
skas ir J. Židaveckis. Iš 
kalbėtojų labiausia atsižy
mėjo J. Grinius. Iš deklia- 
matoriŲ, dainininky, labiau
sia publiką užganėdino: dia-

____ z _ pats §Įau neina-
miesto galva, norėdamas per- simas, kodel-gi negali bujot 

i sitikrint kame tiesa, atėjo ko-operacija? Matomai, jog 
paklausvti Šliupo prakalbos, m^s ^ar neesam išsilavinę, 
bet pamatęs,kad čia visai kas mažai.. suprantame bendrą 
kita, negu jam buvo prime- draugijos rėdymą. Kadan- 

' luotą, pagyrė lietuvius už bandymas su neišgale 
gražy apsiėjimą. : žen^ vien{* žingsnį pirmyn

Kuomet Šliupas užlipo ant ■ padaryt dešimtį žings- 
pagrindy, vienas juodojo a- 
paštalo tarnas pribėgo prie 
telefono ir sako: “Kunige 
Milukai, ką daryt, jau Šliu
pas kalba?” Po ty žodžiy, 
trenkė triubelę ir nuėjo.

Garbė jums, philadelphie- 
čiai, kad per savo triūsą už- 
kariavot savo priešus, kaip 
Vytautas kryžeivius.

Senas Vincas.

Fitchburg, Mass.
Čionai lietuviy randasi ne

didelis būrelis, bet apšvieti
mas stovi nežemiausiai. Laik- 
raščiy pareina beveik į kiek
vieną lietuvišką stubelę. 
Daugiausia skaitomas “Ke
leivis,” “Kova,” “Vienybė 
Lietuvninky,” “Laisvoji Min 
tis,” “Tėvynė” ir “Darbinin- 
ky Viltis,” kuriy pareina net 
po keliolika egzempliorių.
Kitokių laikraščių pareina taisytą projektą konstituci- 
mažiau. Randasi taipgi L. jai, ant kurios remtųsi ben- kilo triukšmas.

niy atgal, tai manau, kad 
Į bus naudinga man pasidalyt 
su visuomene mintimi apie 
taktiką, kurios visuomet ir 
visur mums stoka.

Susirašę keliatas desetkų, 
išrinkome komisiją, kad toji 
padaryty bendrovei pamatą: 
surinkusi medegą sutaisyty 
konstitucijai projektą. I 
komisiją įėjo net ir tokių 
žmonių, kurie mažiausio su
pratimo neturi apie bendro
vės surėdymą. Mat, męs 
rinkom suaugusius vyrus, 
manydami, jog jie, kaipo 
daugiau gyvenę, daugiau 
visko matę, daugiau ir žino. 
Kas iš to išėjo? Ką nuveikė 
tie mus išrinkti vyrai (ne 
vaikai), dagi anglišką kalbą 
gerai mokanti? 0-gi susi
rinkus musų antrame susi
rinkime, vieton parodyt šu

Chicago, III.
Liepos 17 d., taip vadina

moj miesto dalyj Tovvn of 
Lake buvo apvaikščiojama 
500 metų sukaktuvės mūšio 
ties Žalgiriu. Bet kaip “Ke
leivio” skaitytojams jau ži
noma, Chicagos lietuviai yra 
pasidaliję j dvi priešingas 
puses: tautiečiai traukia sa
vo keliu, bažnytiniai—savo, 
o čia reikia eiti išvieno. Į 
komitetą išrinkta susipratu
si vyrą tautietį J. Jankauską 
ir jam likos pavestas visas 
darbas. Jis sukvietė kalbė
tojus, dekliamatorius, daini
ninkus ir padarė programą. 
Katalikai pamatę, kad ant 
programo pirmutinę vietą 
užima tautiečiai — pūkšt ir 
padaro sau kitą programą, 
pagal savo skoni, pastato 
kun. A. Skrypką pirmutiniu 
kalbėtoju, ir platina ji tarp 
visuomenės. Tokiu budu 
pasidarė jau aiškus perskyli- 
mas apvaikščiojime, tečiaus 
visi laukia, kokis bus galas.

Atėjo liepos 17 d. Ant
46-tos ir Paulina gatvių susi-! 
rinko į 10 dr-sčių ir iš ten 
numaršavo i Columbia sve
tainę.

Paroda buvo gana puiki 
ir svetainę pasiekė tik 3 vai. 
po piet. Visųpirma atėjo 
kariumene, pasirėdžiusi anų i 
laiku drapanomis ir 6 jaunos 
mergaitės, nešančios Vytau-j 
to paveikslą. Kada J. Jan
kauskas paaiškino savo gra
žia prakalba apvaikščiojimo 
tikslą, žmonės gėrėjosi; bet 
kada paaiškino, kad čia yra 
varžimosi tarp dvieju pusiu 
ir paklausė publikos, ar pub
lika nori, kad dainuotu Lie- j 
tuviu Jaunimo Ratelis ar 
bažnytinis choras, svetainėj 

Vieni sau-į

Pajieškau pusbrolio Jono Stakieno, 
, Kauno gub., Panevėžio jai., Papilio pa- ■ 
’ rap.. Veliškėnų kaimo. Turiu svarbų i 
I reikalą. Jis pats ar kas kitas meldžiu 1 
1 pranešti šiuo adreso:

V'. Petronis,
I 1 Peria st , Burlington, N.J.-------- -- —■ ---------

Pajieškau brolio Izidoriaus Bružo, pa- 
I eina iš Kauno gub.. Reseinių jav., Er 
. žvilko valš.. Rimšų kaimo. Jis randasi 
kur apie Boston, Mass. Taipgi jieškau 

! Petronės Gedgauckienės arba Jocikės, 
i Batakių valš.. Pašešuvės kaimo. Turiu 
svarbų reikalą. Jie pats ar kas apie 

Į juos žino meldžiu duoti žinią ant šio 
adreso:

Jonas Bružas,
i 622 Philo st., Scranton, Pa.______. ,

Pajieškau brolio Juozapo Iv ibos. 40
i metų senumo, nemažo ūgio, paeina iš
■ Kauno gub., Panevėžio miesto. lau 10 
i metų, kaip nežinau kur jis yra. Jei kas 
i apie jį žinote, malonėkite pranešti šiuo 
j adresu:

Frank Keiba,
130 Tasker st.. Philadelphia. Pa.

Pajieškau pažįstamos Marės Zibatkai- 
tės, paeina iš Kauno gub., Panevėžio 
pav., Kupiškio par.. Raciupėnų kaimo. 
Ji slapta paėmė nuo manęs pikčierių 
ir išvažiavo. Girdėjau kad gyveno 
Chicago, III. Jeigu kas apie ja žinote, 
meldž.iu man pranešti, n> s aš noriu, kad 
ji man pikčierių sugrąžįtų.

Alena Laboniutė,
90 Holly st., I.awrence, Mass.

i Pajieškau Juozo Vengraičio, 5 metai 
| atgal gyveno Toronto, Canada. ir An
driaus Paketurio, 4 metai atgal gyveno 
Kansas City. Prie abiejų turiu svarbų 
reikalą. Atsišaukit. ant šio adreso:

John Montvila.
1334So. Canal st.. Chicago, 1)1.

Pajieškau draugvų, visi Kauno gub., 
Ugmergės pav., Svėdasų par., Juozo 
Kavogikių sodž..Rapolo Žvirblio,Butėnų 
sodž., Jono Grigo, .Vižonų par.. Kuni' 

j giškių sodž. Jie patįs ar Kas kitas tei- 
i kitės pranešti šiuo adresu:

Vincentas Niaura.
93Sixthst., So. Boston, Mass

Pajieškau dėdės Klemenso Petkaus, 
paeina iš Kauno gub.. Sauli pav.. Upi- 
nos miestelio. 10 met kaip Amerikoj. 
Turiu labai svarb reikalą ir kas mau 

i :iP>e jį praneš busiu labai*dėkinga. To-

Dr-ste Lietuviška Tautiška 
Tėvynės Mylėtojų No. 1. 

Towu of Lake, Chicago, III.
ADMINISTRACIJA:

Prezidentas A. J. Bierzynskis, 
4<XXJ S. Paulina st.

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

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

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

Kasierius F Jaugilis,
4606 S. Paulina st.

ŠOKIAI! ŠOKIAI!
West Fitchburg. Mass. Sv. Kazimiero 

Draugyst.- parengė šokius ant 30 d. Lie
pos po No. 156 UNiTYpiALL, Ash- 
burnham St., West Fitchburg, Mass. 
Prasidės 7:30 vai. vakare ir trauksis iki. 
12 nakties. Muzikantai griež kuonopui- 
kiausiai. Malonėkite atsilankyti.

KOMITETAS.

Išrodo kaip gyvi.
Lietuviams vargiai teko tureli paveik

slą savo giminių arba savo, ant katro 
žmones išrodytų kaip gyvi. Akįs, ran
kos. veidai, plaukai ir rūbai, taipgi vie
ta. kurioj žmogus stovi, atrodo kaip iš- 
tikrųjų yra. Tai nėra fotografų nutė; 
pliojimas. o grynai artistiškas išradi
mas. Mųsų jiaveikslai ne saulės, nė 
vandens nebijo, l’risiųskite arba atne
škite savo artai giminiu paveikslą ir męs 
greitai padarysime už prieinamą“' prekę.

I’hoto Medali ions Art Co.
224 W. 9-th st., So, Boston, Mass.

Ilukyk KLEINO papirosus!
Geriausi 5 c. Cigarai aut svieto.

Pamėgink ..PRESIDENT” gilzes ge
riausios. ką gali gauti. Iš Geriausio RU
SIŠKO Tabako.

228 BnateĮ, SO.BOSTON, MASS.

NAUJĄ SPAUSTUVĘ
nytiniai mųsų draugai buvo j apie ji ži“° teIkiu’s įrengėme taip puikiai ir su nau

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

tais kaltininkais, kurie visą 
vakarą ir prakalbas sudar
kė. S. Anučiauskas dau
giausia tame pasidarbavo; 
kada svetainėj laike kunigo 
prakalbos kažin kas sušvil
pė, jis tuoj atvedė policistą, 
kur sėdėjo tautiškas choras. 
Policistas pastovėjo, nieko 
nematydamas vėl sau nuėjo.

Ir taip, apvaikščiojant 
Žalgirio mūšį, chicagiečius 
sumušė kryžeivių pasekėjai.

Ant galo Skrypkas liepė 
savo komitetui nuo “bedie- 

: vių” atsiskirti ir išmetė jam 
$60 ant pasilinksminimo.

Dievuotas.
Beverly, Mass.•

Yra tai vienas iš dailiau
sių miestelių, ką man teko 
kada matyt. Guli pajurėj. 
medžiais išsodintas, gatvės 
švarios, tykios, žmonės man
dagus ir niekas jus ant gat
vės neužkabįs, kaip tai yra 

! Bostone ir kituose dideliuose 
: miestuose. Policijos čia taip
gi nematyt. Lietuvių yra 
labai mažai, rodos, trįs šei
mynos ir keturi pavieniai, 

i Gyventojai susideda iš šve
dų, franeuzų, anglų ir lat- 

! vių. Lietuviai nemėgsta ši
tame dailiame miestelyje gy
venti dėlto, kad nėra nė kar
čemų nė bažnyčių. Tečiaus 

i labai aišku, kad kur nėra tų 
demoralizuojančių įstaigų, 
ten ir miestas švaresnis, ir 
žmonės mokytesni, gražiau 
gyvena, mandagiau apsiei
na ir nereikia jiems policijos.

Fabrikų yra kelios čevery- 
kų, viena mašinų ir. U. S. 

i Co.
Ant kiek man teko patirt, 

čia yra penki socijalistų kliu
bai, kurie kas subatvakarį 
laiko ant Cabot gatvės vie
šas prakalbas. Yra taipgi 

; kliubai republikonų, demo
kratų ir Y. M.C. Ant 30 d. 
liepos socijalistai rengia ant 

! Miss Sarah Sperkins Beverly 
farmos pikniką su prakal- 

ir aplinkiniai lietuviai.
Darbas čia taipgi nesunku 

gauti, tik nereikia sakyt,jog 
katalikas esi, kada “bosas” 
klausia, nes čia tamsuolių 
labai neapkenčia; mat žmo- 

•gus turi mokėt gerai darbą 
atlikti, o ne poteriauti; čia 
žmonės tiki ne į kryžių, bet 

; į cirkelį ir vinkelį.
L. Grikštas.

boms; geistina, kad pribūtu

Redakcijos atsakymai.
F. B. Smith u i.—Ko

respondencijos netalpinsime, 
nes ką kunigas sakykloj pa
sakoja, tai šiandien jau ne
turi jokios svarbos.

D. Klingai. — Feljeto
nėlis “Lietuviai į kovą” per
daug užgautu mųsų “didvy
riams” patriotiškus jausmus, 

j todėl nusprendėm geriau pa- 
Į dėt jį arenyvan.

Ona Naujalaite, 0£
P. O.L. Box 12. Shirlev. Mass.

REIKALINGAS
kepėjas, kuris mokėtų kepti barankas 

ir visokią duoną. Mokestis lig $18.00.
Atsišaukit šiuo adresu:

M. M1NONT.
Bo.x 182, Mexico. Me. (31

Reikalingas kalvis.
Jaunas vvras. mokas kalvio darba.• *

reikalaujamas nedidelėj dirbtuvėj. Dar
bas anl visados. Dirbt reikia naktimis. 
Kreipkitės prie dirbtuvės užveizdos.
50 Harvard st.. Cambridge. Mass.

Reikalinga moteriške
Prie namų darbo ir prižiūrėti dvejatą 

vaikų. Atsišaukti galima per laišką ant 
tokio adreso;

F. NORKUS, is
11" Atneš st. Montello, Mass.

PARSIDUODA 
KRIAUČIŲ DIRBTUVE 
labai pigiai dėlto, kad aš noriu į kitą 

miestą persikelti. Vieta išdirbta gana 
gerai, nes jau keturi metai kaip šitoj 
vietoj kriaučių amatu užsiimu. Šita vie
ta lietuviais tirštai apgyventa, todėl ir 
darbo yra užtektinai.

Jei kas nori arčiau dasižinoti, kreipki
tės ant šio adreso:

Mr. I’. A. Jokubauckas,
I5 Harrison st., Cambridgeport.Mass. (31

Namas ant pardavimo.
Parankioj vietoj East Leyington, Mass. 

šalia karų linijos, parsiduoda 9 ruimų ir 
su maudyne, su miesto vandeniu namas 
už. pigią kainą.nes savininkas išvažiuoja. 
Kreipkitės pas

J. D. SPF.NCER. Tf;
189 Mass. avė.. E. Lexington.Mass.

Atyda,
Parsiduoda geras naujas <lviratis(Rise- 

bycicle), gaus už pigią prekią.
A. Kietis.

28 W. Broadwav. So. Boston, Mass.

Parsiduoda rakandai.
Parsidnod a geri rakandai nž gana pri

einama kaina. Kreipkitės šiuo adresu:
U! * C. PRANIENE.

162 6-tli st. S<>. BOSTON, MASS.

Parsiduoda.
Geras namas ir geroj vietoj parsiduo 

da už pigią prekę. 2 šeimynų namas. 
11 ruimų ir maudykle. Užpakalyj pa 
šiurės susidėt visokiems daiktams, la
bai gražiai išsižiuri ir gražioj vieloj. 
Parsiduoda už $2.600. Kreipkitės po 
šiuo adresu:

A. F. MARCINKOWSKI,
175 8-th st., So. Boston. Mass.

Meldžiame atkreipti atyda!
Bėgančių apgarsinimų prekės “K<dei- 

vvj" sekiančios: 1 colis viena karta 5Oc. 
1 colis |x»r mėnesį 81.25c.

Pajieškojtntai: Vieną kartą50c. Norint 
pajieškoti tą pačia ypata kelis kartus, 
kiekviena tolimesnį karta po 25c.

‘Keleivio" skaitytojams pajieškojimą 
•riminių arba draugų viena kartą perme
tus patalpiname dovanai.

Pajieškojimus apsived imu i merginos ir 
tam panašius, nors ir "Keleivio" skaity
tojai. turi apmokėti teip pat, kaip už pa
prastą apgarsinimą.

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

LIETUVIU UŽEIGA
- PAS

CHAPLIKA
Užlaiko puikiausius gėrymus, alus, ėlius 
visada švieži, vynai ir visoki likieriai 
koge iausi. Gėrymus dėl veselijų, krik 
štyn ar šeip bąli siunčiam į name-

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

Telephone 762 So. Boston. i 

|Dr.F. Matulaitis! 
? 495 Broadway, So. Boston. Į

Valandos:
Į Nuo 8-10 iš ry to ir nuo 7-9 vakare.) 
: , sNedėlioms iki 3 vai. po pietų i

I

Lietuvon Vaziuojantiem
Žinotina, jog laiks nuo laiko laivų kom
panijos atpigina savo prekes anl greitų, 
reguliariškų laivų, ir ant tų žmones 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:
Eydtknnnarba Tilžei 
Bajorų arba Klaipėdai 
Kaimo*'arba Vilniaus

Kadangi ant tų laivų daug 
žiuoja, tai užsisakikit vietas 
pinigus iš kalno. Męs rezervosim vietas, 
pasitiksime ant stoties Bostone arba New 
Yorke. nuvesime pas konsulį. išimsime 
paš|>ortus ir galėsite sau ramiai traukt į 
Tėvynę. Atminkit, tai nėra kokie skebi- 
nej laivai, kurz.mones su gyvuliais sykiu 
važiuoja, liet geri, greiti laivai.

„Keleivio“ Agentūra
28 W. Broadnay Boston, Mass

5.

$35.00 
$•£•>• oO 
$38.00
žmonių va- 
prisiųsdami

Geriausias Lietuviszkas Siuvėjas-
Siuvamo visokius rū
bus merginoms ir 
vyrams Turi
me visokių audimų /, 
ir suknios. Dirliame 
visokius sintus ir 
overkolus. Užeik pa- ' 
ž.inrei o jeigu nori 
lurėt gražia drapa
ną. męs galimo tau ja 
padaryt.

a
tasM•

3; vl

‘4
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KDABAR LAIKAS: NAUDOKITĖS VISI!
Turiu už garbę pranešti visiems lietuviams ir mano 

kostumeriams, kad aš perkėliau savo krautuvę iš Brooklyn 
N. Y. in SCRANTON PA. ant žemiau paduoto adreso, kurioje 
galit gauti LAIKRODŽIU. UIKROOEUU. LENCIUGEUU. PUIKIU ŽIEDU, ŠPILKŲ. 
KALŪKU. KOMPASU. KRYŽIUKU. Puikiausiu ARMONIKŲ. SKRIEKI . KLERNE- 
TU. TRUBU. KONCERTINŲ ir daugybe visokiu muzikališku instru
mentu. Geru BRITVU. visokio skyriaus DRUKAV0JIMU1 MAŠINUKIŲ. ALBUMU FOTOGRAFIJOMS. GU
MINIU UTARU. ISTORIŠKŲ ir MALDA KNYGIŲ, 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. LIETUVIŠKA BIBLIJA arba ŠVENTAS RASTAS 
seno ir naujo testamentu lietuviškomis Ii tarom i s pusi. 1127. drūčiai apdaryta, su 

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

šiuo adresu: ■. L V1LKEMICI, 115 W. MARKO SaJVmtet Sf. SCRANTON, PA.



K E L E I V I S

Vietines Žinios.
Pereitoj nedėlioj visos 

Masčachusetts lenkai apvaik
ščiojo Bostone Žalgirio mūšį 
Paroda buvo labai didelė ir 
iškilminga. Dalyvavo Į 10.- 
000 žmonių. Lenkai ištik- 
rųjų atkreipė Į save kitatau
čių akis. Anglai su uuoste- 
ba žiurėjo i jų patrijotišku- 
mą, o dienraščiai patalpino 
jų parodos į>aveikslus, { lačiai 
aprašydami jų reikšmę 
svarbą.

Lanai puošė jų parodą 
darė didėlį ant žiūrėtojų 
spūdį gražus rūbai. Paveiz- 
dau, ulonai, su mėlynais ža- 
kietais ir raudonomis kelinė
mis ir uzarai, baltojo erelio 
uniformoj. Tečiaus pažvel-

ir

ir 
į-

Namas ant pardavimo.
Parankioj vietoj East Le.vington. Mass 

salia karu linijos, parsiduoda 9 ruimu ir 
su maudyne, su miesto vandeniu namas u), piįtią kaina.nes savininkas išvažiuoja 
Kreipkitės pas

J. D. SPENCER. n;
189 Mass. avė... K. Levington Mass.

Atyda,
Parsiduoda geras naujas dviratis(Kise 

bycicle), gaus už pigia prekią. 
A Kietis.

28 W. Broadu'ay. So. Boston. Mass

I Jei u viškai-Lenkiškas

DENT1STAS
(Daniu Daktaras.)

Dr. S. AHDRZEJEWSKi
Ištraukia pa-įgadinusius dantis be jokio 
skausmo ir pigiai Užtaiso pagedusius ir 

įdeda naujus. Durims gvarantuolas.
Valandos: Nuo 9 ryto iki s vai. vakare
23S Harrison avė., Boston.

P. TUINTLA CO 
Vienatine lietu
viška dziegore- 
lių ir auksinių 
daiktų krautuve.

Užlaikome visokius laik
rodžius, laikrodėlius.

šliubinius ir deimontinius

•S k

RUSIŠKA PIRTIS
Vyrams ir moterims.

Labai gūrai įtaisytu. Kiekvienam 
irtu kambarys. Tiktai 25c.

11 Savoy st.ir 1286 Washington
BOSTON, - MASS

Ht •

St. I

JOIIN E. N0LAN|Kus5*ka lenkiška-Lietuviška
naujausios mados

"lafc-. Graborius ir Balsamuotojas
Atlieku visokį darbą pri" p.ilainojmią 

kuogeriausiai už nebrangią prekę.
3S‘> Broadvvay, So BOS 1 < >N

Gyvenimo vieta Broadtvi-.y.

J?T I IElUS^.
T>Bronszteino

REIKALINGA^
ke)>ėjas. kuris mokėtą kepti barankas 

ir visokią duoną. Mokestis lig $18.00
Atsišaukit šiuo adresu:

M. M1NONT.
Box 182. Me.vico. Me. (31

PARSIDUODA 
KRIAUČIŲ DIRBTI VE 
labai pigiai dėlto, kad a- noriu į kitu 

miestą persikelti. Vieti išdirbta" gana 
gerai, nes jau keturi metai C'’p šitoj 
vietoj kriaučią amatu užsiimu. Šita vie- 

criis i t-i vi<» d-ilvka kritiko la 1‘r,u'iais apgyventa, todėl irgus Į rą Visą liaiJKą KIlllKO darbo xra užtektinai,
akimis, pasirodo tikra vaikų 11 ..................... ...............
žaismė ir tuščias žmonių pa 
sididžiavimas.

P. J. Kaunietis.
Naujausią madą rubsiuvys. Siuvam 

visokias niot.-m ir vyru tlrapanas. lšva 
lome. išplaiijam pletmas ir išprusiname- 
Darba atliekame v siulos ant pažadėtolai 
i.o kuopuikiausiai už prieinamą prekę 
Dirbtuves vieta ■

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

branziet us.
žiedus ir visokius iš aukso ir sidabro 
išdarbius Lietuviai paremkite lietutį.

Laikrodžius savo kostumeriam patai
som dykai.

21-23 Bromfield street. 
BOSTON, MASS.

Jei kas noti arčiau dasižinoti, kreipki
tės ant šio adreso:

Mr. P. A. Jokubauckas.
lj Harrison st., Catnbridgeport.Mass. (31

TEISINGIAUSIA APTIEKA
Kurioj galit gauti geriausiu 
liuobu nuo visokiu ligų, 
teisingiausius pa t a ritinis 
n a i

Ateinančio] pėtnyč.. liepos 
22 d., kada pa’igirs apie Ci- 
ty Point arba kur toliau pajų 
rėj iš sunkiu kanuolių šūviai, 
tai nemislykit, jog tai vokie
čiai apvaikščioja Žalgirio 
muši, kur jie buvo lietuvių 
sumušti, bet tai bus maniev- 
rai. Nuo jūrių kariški lai
vai atakuos Bostono miestą, 
o nuo sausžemio jį gins. Iš 
visu tvirtovių bus apšviečia
mos prožektoriais jūrės ir 
šaudoma iš kanuolių.

Telephone 7ti2 So. Boston.

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

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

Nedėlioms iki 3 vai. po pietų

teipgi ir
N es r i o - 

dirba lietuviškas klarka

Willi;iiii ('. Brūzga.
John J. Lovvery

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

Tei.ki-hosf. 21o27 So. Boston. .Mas

TEISINGIAUSIA ir GERIAUSIA

Aptieka
Sutaisome Receptus su didžiausia 
atyda. nežiūrim ar iš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolią 
galit' gauti, kokios tik paSaulej 
vartoja. teipgi visados randasi Lie
tuvis aptiekorius K. ŠIDLAUSKAS.

Savininkas
Edvardas Daly

- W- Broadway kampas Dor 
ehester avė. So- Boston, MaSS. 
Galit reikalauji ir j« r laiškus, o 
ntęs per e x presą gyduoles prisiusiu!

I

MOitlTELLO
Pas mus randasi viršutinių ir apatinių 

vyrišką ir moterišką drapaną krautuvė 
ir rubsiuvią dirbtuve, todėl siutus gali
nta užsisteliuoti pagal sato skonio. l*a- 
siuvam greitai ir gerai. Senus ištalont. 
išprosinam ir padarom kaip naujus

H. STANKUS
681 N. Main ir kampas Ames sts.

MONTELLO, MASS

t.
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Puikiausias Lietuviškas

SALIUNAS ir RESTORACIJA
kartą pas mus atsilankys 

To niekad nestgratidys: 
Alus, vyną: mus gardžiausi. 

Cigarai iš Turkijos, geriausi

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

Sonth Boston. Mass.

349 Harrison avė 
Boston, Mass.

M. Galjvan & Co.
Užlaiko geriausio

Eliaiis Vyno, Likierių ir 
Cigarų.

Pardavimas šeimynom mūsų 
Spkciališkumas.

366 Second So. Boston. Mass

Keliatas valkatii užpuolė 
anądien Kaz.Kaiiį ir pradėjo 
mėtyt plytomis, o paskui pei-l 
liais supjaustė veidą ir pe
čius. Kairys nuėjo pasiskusti 
policijai. Policija, vieton 
duoti pagelbą. suėmė jį ir pa
statė po SI.000 kaucijos. Lie
pos 2 d. buvo teismas ir Kai
rys likos paleistas.

Dabar įžymesni Bostono 
lietuviai ketina šaukti tarp- 
tautišką susirinkimą ir sam
dyti tam tikslui advokatą.

J. P. Raulinaitis.

Gera proga dėl visų.
Parsiduoda tris Saliunai. Biznis eina 

gerai. 1-mas a"pgyVentoj vietoj lietu
viais. lenkais, rusais ir kitą tautą $3.500. 
2-ras 82.800. 3-čias $1.7<X>.

Parduodu namus, farmas, lotus, pie
šiu (malevoju). padidinu paveikslus (fo
tografijas) visokio didumo ir visokiom.s 
spalvomis, li.rbu rėmus visokio didu
mo. Užlaikau krautuvę siutą, marški
niu, apikaklią ir it. Paveikslą (abrozą) 
visokio didumo gražiausiu pasaulyj. Už
laikau mokslišką knygą ir maldaknygių. 
Užrašau visokius laikraščius (gazi>tas): 
"Keleivį”. "Kovą’ . --Lietuvą”, "Vie
nybę Lietuvninką” ir kitus. * Iš Lietu
vos: "Lietuvos Ūkininką” ir "Lietuvos 
Žinias”. Kas užsirašys^ laikraštį, tas 
gaus mokslišką knygą dovaną vertos 50c. 
Kor.-dami plačiau dasižinoti kreipkitės 
šiuo adresu:

.1. J. VAITKEVIČIUS.
227 Chapel st.. New Haven, Conu.

GERIAUSIA AKUŠERKA

F. STROPIENE
Pabaigusį kursą Muilinus Medical 

Cellege Baltimore Md.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago, teipgi suteikia visokias ro
dąs moterą ligose parūpina gyduoles.

Ofisas randasi:

30 W. B r o a d xv a y.

SO BOSTON. Mass.

X

(J E KIAUSI A S

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

lodei, kad esu senas daktaras, pažinsiu visokias ligas ir teip-pat gyduoles, kurios 
gali geriausiai pagelbėti Vyrams ir Moterims, Iles daue ligonią perlei- 
džiu ir už tai turtu didelį patyrimą, geriau negu kokis kitas daktaras, garsiamjam 
New Y’orke. Aš esu pasiryžęs sergančius gydyti, o sveikus mokyti, kaip užlaikyti 
sveikatą; todėl, kad be sveikatos žmogus yra nelaimingas, nes geriausias išganęmas 

ir dangus turintis—gera sveikata. Aš daugiausia išgydau sergančiu ir daugiau už kitus gaunu laišku padėkavonią su 
pasveikusią paveikslais; iš daugumos nors keletą čion patalpinu.

Yongs-
GEO. SUNKS, box 112, VV. Pittsburg, 
Pa. Išgydytas nuo romatizmo, ir vidu

riu slogos ir kitą.

A. VOLČTK. jš Malheson. Canada, Ont.
Išgydytas nuo galvos skaudėjimo ir 

kurtumo.
Gl'ODOTAS DK. HAKTMASN t Neteipseniai kaip »š naudojau Jųaų ęydnotes, tat nuo jų greitai pasveikau. nore bnvau sirgęs ilzą laiką, o katp po 
operacijai hospitolė gilėjau, tad jaučiausi blogiau. Jersey C.tv ten daktarai nustoję buvo vilties mane išgydyti: bet Jus darodėte, kad ne teisybė, iagy 
dvdaml manei Už tat širdingaičėkavoju Jums VAL NT1NAS BEKGOVIČ 380 Henderson st , Jereey City. N J.

Todėl čia kalba žmonės, ką aš jiems padariau, per tai ir tau galiu teip padaryti. Rodos, kad geresniu darodynią nega
lima reikalauti!

SERGĖKIS nuo meškeres knygutės vadinamos ..Vadovu į sv.” nes yra tai teisingai „VADOVAS Į LIGĄ”, kurią siūlo, ų 
brudą, suviliojimo INSTITUTAS.

Kad jautiesi nesveiku, tai netrotyk laiko, nesendink ligos, jei nori būt 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 nutiesi nesveikas,

MARE ZLATA. 577 Gibson st.. 
town, O. Išgydyta nuo skausmą vidurią 

ir moterišką ligos silpnybią.

Mano dirbtume yra įrengta puikiau 
šiai, naujausios mados įrankiai. Atlie 
ku datba artistiškai. Padarau fotogra 
lijas kuopuikiausiai. malevoju natūra 
iiškom parvom. iš mažių padidinėju ir tt 
Esant reikalui einu į namus fotografuo

atsišaukusius apsiimu išgydyti:
Keumatizmą, ek&udėjim^ sąnarių, kaulų, strėnų, kojų, pečių ir šonų. Užkietėjimą, skfcdėjimą ir nedirhimą vidurių Galvos skausmą, širdies 

inkstų ir plaučių liejas. Greito pailsi o, sunkaus kvėpavimo, elogų ir n jsilpnėjueius vyrus. Didelio aupykimo. dyspeps jos, nervų 1!<įos, teipgi nu 
jaunystės klaidų i jautų n. sveikumų, sėklom nubėjjimo. blosrų sapnų, visokių užsikrečiamų slaptų li^ų. Teip pat .MOTERŲ: skausmingų mėnesinių 
baltųjų tekėjimo, gumbo ir visokių moteriškų ligų; neatbo it kad kiti daktarai Jum? nepagelbėjo, as kad a: s’.imu tai ir išgydysiu ėviežiaa ir užsieenė 
jusias ligas. Geriau, ktd iš kaito pas mane atsisaukt m, pirmiau negu kur kiti:r: jei ne arabiškai, tai parašyk lietuviškai. Kasyk kaip moki ir kati 
jauti nesveikumus savyje ssz suprasiu, isztirsiu. duosiu rodą, kad reikės pritaikysiu gyduoles, kuries yra geriausios ir naujausio lezradlmo,o apturėsi 
sveikatą, be skirtumo kaip toli gyvenat. Aprasztnt i erą, klausiant rodoe NUO BARTAI O. visada adresurti ant mano vardo taip:

DR. F. HARTMANN,

Specijalistas ir Profesorius medicinos

Lietuviszkas D-ras M. Ziselman.
7 I’arrueuter St
Boston, Mass.

Visokias ligas gy
dau pas»kmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trenks į vir'-ą tik 
neiki? į aptieką: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o a’ atesir 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki 
8 vakare. Telephone 1967- -3 Ricėmont

ARGO
Meldžiame kreiptis šiuo adresu.-

♦

218 East 14th St.
Ofi9o vai nuo 11 iez ryto Iki 4. n i

i

(kirmėlę) prašalina į 24 va-

©O *Cr

Teisingas daktaro patarimas dykai

THE AMERICAN TOBACCO CO.

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

M

Šiomis dienomis d-ras I 
Stankus išvažiavo iš Bostono 
į New Yorką lavintis chirur
gijoj-

Buvusis "Tėvynės” redak
torius p. V.S. Jokubynas jau 
pasitraukė nuo vietos, kurią 
užėmė p. Vidikas.

SlFKOIUIl AGENTŪRA 
po No- 877 Cambridge st-, 

GAMBRIDGE, MASS- (prie soduko)
i Parduodam šifkortes ant geriausią liniją
Užrašom visus laikraščius ir prie to duoč 
dam dovanu puikia knyga.

Turim gražiausią popierą gromaloms 
i rašyti. Užlaikėm geriausias ir aštriau- 
I sias britvas. Čia galima gauti puikiau
sią marškinią ir kitokią aprėdalą. Lai
kom gyduolią nuo daugelio ligą. " Puiki 

I dainą knygele 35c. vertės dabar parsi- 
Į duoda už 10c.

Su gucdone
P. BARTKEVIOZ.

Cambridge st., Cambridge. Mass.

Pasilieku gero velijant- u
George Stanaitis

4&3 Broadway So. Bcston, Mass

Sveikatos patarėjo

C-ro JONO E. THOMPSONO

Severos vaistai yra sutaisomi pagal taisyklių, paremtų ant prakliš 
ku ir mokslišku forinacijinių patyrimų.

0RGANIZJT10 GALYBE
nupnola senyvam amžiuje, gali vienok užlaikyti savo 

pėkas ir apsisaugoti nuo senatvės silpnumo, jeigu vartosi

Jis pataiso malimą maisto, ant ko daugiausiai sveikata 
remiasi, sustiprina silpnus vidurius ir priskubina atitolini
mą sunaudotų ir nereikalingų dalelių. Palengvina apsiva- 
ymą

Naudingas vaistas seniems ir silpniems žmonėms 
abiejos lyties.

75C.

Direktorius ir sveikatos Patarėjas 
Lietuviškes Gydyklos D ras THO.Ml’SON 
pilnai gvarantuoja. kad kiekvienas, ku
ris liktai į jį kreipsis, bei parašys tikrai 
paliks išgydytas, net iš tokią ligą, kurią 
kiti daktarai neįstengė išgydyti. Ka
dangi jisai pabaigė augštesuius mokslus 
New Yorke ir Paryžiuj ir visą savo jau
nyste pašventė vien studyjavimui medi
cinos. chemijos ir chirurgui®.

•li>ai gydo visas ligas: paprastas, chro
niškai užsisenėjusias. veneri<kai-paslap- 
lingas. teip-pat lytišką nusilpnėjimą ir 
kitas ligas, paeinančias nuo jaunystės 
išdykumo ir savižagystčs.

Soliteri 
landas.

Todėl, 
nors liga, 
jaus prisiąsti D-rui Tbomson’ui apra
šymą >avo ligos, pagal šį apsireiškimu 
lakštą, o tuojaus bus išsiųstajam pa- 
geibu, kuria tikrai^ išsigydęs. Išgydy
mas gvaranluotas. Patarimai veltui.

Amžius.
Kiek sverete.
Kaip seniai sergate. 
Ką labiausiai skauda. 
Arturėjei kada nors kokią lytišk

V 
ne u žsii m davot sa v i ža gy st e. 
skauda jums galvą, 
skauda krutinę bei plaučius 
kosite. Koks alsavimas, 
skauda vidurius. Ar skauda

jei turėjot parašykite koke.
Ar
Ar
A r
Ar
Ar

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

ar panelė.
Ar jaučiate skaudėjimą, kada susine- 

šate.
Negalite nieko užslėpti, nes tiktai to

kiu budu apturėsite pilną sveikatą.

New York City, N. Y.
Šventadieniais nuo 10 iki 1. Vakarais Pa^edAI ir Fėtn. nuo 7—

DR. J. E. THOMPSON,
342 W. 27-tIi street. N ETV YORK, N. Y

Priėmimo valandos: Šiokiomis dienomis nuo 1 vai. f-i 5 vai. po pietą.
Nedėliomis nuo 11 vai. rvt.o iki 3 vai. po pietą.

BETVVEEN the ACTS

J a laidas KRAKMOLAS, stovint krautuvėse po len- 
Oi ų sutraukia dulkes ir nešvarumus, todėl jūsų 

.‘Kalbiniai esti pilkai-balti ari a geltoni.
7F.10 yra geriausias krakmolas skalbiniams. Galima vartot 
šaltą ir karštą. Nusipirk gryno ARGO Pleke 5 C.

Severos vaistai gaunami aptiekose ir pas atsakančius pardavėjus 
imk pamėgdžiotų. Jei savoapielinkej negauni, tai rašyk pas mus.

Persidirbę nervai
turi pragaištiugą ant sveikatos ir or 

gano Įtekinę. Visa nervų sistema ken 
čia dėl stokos sveikatos, todėl jos su
stiprinimui yra reikalinga

Severos Nervotonas,
kuris labai pasekmingai sugrąžina 

organizmui energiją, liti mina nervus, 
gydo jų sistemos suerzinimą, bemiegę, 
galvos skaudėjimą ir suirusius nervus.

Kaina $1.00.

Pirmutine pagelba.
Kada raumens ar sąnariai kokiu nors 

bildu persitempia, išsisuka arba susi- 
spaudžia ir iš tos priežasties pradeda 
tinti, skaudėti ir užsidega, tai 

Severos ŠV. GOTHARDO ALIEJUS
atneš jums tuojaus palengvinimą 

I*o kelių sykiu vartojimo atsileis suti
nimas ir sugrąžjs nukentėjusioms da
lims sveikatą. Yra tai paprastas nami
nis vaistas nuo ivairiu nesveikumų.

Kaina 50c.

Little Cigars

i
i

— —_ STT   ■ —~   ---------- -  ----.=±j

____________________________________________________________

W. F. Severą Co. ce™ "1pos

Geriausiai patinka cigarų rūkytojams 

kurie myli trumpai rūkyti.

PAS VISUS PARDAVĖJUS
IO už io centu

I»r. E.C. COLLINS 
uždėto jas.

Tiktai išnaudotojas daktaras apgarsina save 
jog jis gydo visokias ligas, mislidamas apkvai
linti sergančius Lietuvius, bet kožnas žino, jog 
tas yra negalima. Šiaurius gali pasiūt gerus 
čebatus, bet ne gali siijt geras dtapanas. Teip 
yra irsti gydytojais. Katras gali išgydyti džiovų, 
tas ne gali gydyti inkstų ligas. Užtai niekados 
neatsiduok tiems gydytojams, kurie “GYDO 
VISUS”, apie katruos .Tųs niekados negirdėjot, 
tiktai kų Jus matėt Jų paveikslus apgarsini- 
niuose ir katras ne-r.li darodyti r.o vien i išgy
dymą. The Collins Neš-York Medical Institute 
didžiausias ir pirmas ant svieto, samdo t k 
Geriausius Gydytojus dėl gydymo kiekvienos 
ligos ir gydo dauginus sergančių, negu kiti jy- 
dytojai kartu ir gali darodvti tūkstančiais 
padėkos laiškais.
Užtai, jeigu sergate kokia nors ligų, rašykite, 

arba atsišaukite ypatiškai į šiuos garsingus 
gydytojus. Priima ligonius kiekviena diena nuo 
10 lik 5 vai., šventadienais ir nedėliomis r i-o 
10 lik 1 vai., ir utanųkais ir pčtničiomis dar 
nuo 7 lik 8 vai. vakare.

Dr. S. E. Hyndnian. Medikališkas Direktorius

The Collins N. Y. Medical Ins?”




