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IS AMERIKOS.
IS RUSIJOS. Slavų susivažiavimas.

Seniai jau kaikurie slavų 
“patriotai” svajoja apie ben
drą visų slavų sąjungą “atsi
spyrimui prieš vokiečius. ” 
Bet visi taip tariant, ‘ ‘toliau 
manantis” žmonės juokias iš 
tokių svajonių. Tiesa—sako 
jie- taip pas lenkus, taip pas 
rusus, taip pas čekus, Slavė
nus, serbus, chorvatus ir kt. 
teka gyslose vienodas slaviš
kas kraujas. Bet kokia šian
dien gali tarp tų tautų būti 
vienybė, jeigu kiekvienų 
“vodovai” tik ir žiuri, kaip 
čia kitus po savo sparnu pa- 
glemžus. Vienok kai kurie 
čekai, rusai ir lenkai anais 
metais padarė Pragoj suva
žiavimą, kur nusprendė vie- 

nepriklausomvbė, nytis ant “naujų pamatų”: 
lobėjo” Korėją ir lygybės, brolybės, vieni kitų 

■ - ■ ' — kalbos, papročių gerbimo ir
vydo viena kitai, negalėjo Dabar gi vėl tokį susi-

____ _______  r_________ nei Rusija nei Japonija per- važiavimą įtaise Sofijoj — 
metais; primena gaisrus ir daug lįsti į naminius Korė- Bulgarijos sostapilyj. C...
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sunaikinimą, kuriuos platino 
po visą kraštą caro budeliai; 
primena, kaip buvo šaudo
mi ir kariami tikrieji Latvi
jos sūnus—ir šiandien Ry
goj, Aaip sakant, pačioje 
Latvijos širdij statoma pa
minklas to krašto pavergė
jui; šiandien atvažiuoja čion 
niekšas caras, vardan kurio 
neseniai Rygos gatvėmis te
kėjo nekaltas latvių kraujas; 
vardan kurio da ir šiandien 
girdėtis per kalėjimų sienas 
kankinamų latvių vaitoji
mas...

Caro užkariautojo pamink
las nepadarys latvių prilan- 
kesniais Rusijai; jis tik ar- 
zins jų akis ir kurstys jų šir
dyse didesnę neapykantą.

Paprastos naujienos.
Nuteista nužudyti 3 žmo

nes, o nužudyta - 2. Nubaus
ta 5 laikraščiai 1300 rb. ne
skaitant nuteisimų kalėji- 
man redaktorių už senesnius 
“prasižengimus.” Uždeng
ta Lenkijoj 6 apšvietos drau
gijos, Peterburge 1, ir Kieve 
uždengta vieša skaitykla. 
Didesnės kratos ir areštai 
buvo Maskvoj ir Lenkijos 
kaikuriuose miestuose. In
tendantų už vagystes ir ky
šių ėmimą naujai patraukia 
teisman Odesoj 36 ir Peter
burge 4. Bet tuo tarpu tos 
visos senatorių revizijos pa
sibaigia; rudenį vėl prasidė- 
sią. Užtat rengiama tuoj 
daryti revizijas visuose Ru
sijos vienuolynuose (klioštc- 
riuose). Mat ir ten pasta
raisiais laikais patėmyta la
bai daug suktybių ir surink
tų “Dievo garbei” pinigų 
sunaudojamų “žemiškiems” 
vienuolynų “tėvų” reika
lams.

Laukiama amnistijos.
1913 m., t. y. už trijų me

tų sueina lygiai 300 metų, 
kaip Rusijos carai būna iš 
vienos Romanovų giminės. 
Paminėjimui tų sukaktuvių 
tarp kito-ko, žadama duoti 
plati amnistija, t. y. paleisti 
iš kalėjimų už įvairius prasi

Didele, bet liūdna iškilme 
Rygoj.

1/IOni/lffiG 7? ki m (V kaitimus. Ypač žadama at-J VluUniUO £ į R III O'kreipti akis į politiškuosius 
prasikaltėlius iš “laisvės me
tų.”

Rusų-Japonų sutartis.
Nors jau keli metai kaip 

pasibaigė rusų-japonų karė,
Liepos 16, 17 ir 18 d. Ry- bet užtikrinimo, kad vieną 

goję buvo labai didelė iškil- gražią dieną tos dvi valsty- 
mė paminėjimui 200 metų bes už kokį menkniekį vėl 
nuo prijungimo Rygos ir vi- neims peštis, vis nebuvo, 
so Pabalti jos krašto prie Ru- Bet štai nesenai buvo ap- 
sijos. Ant tos intencijos ca- skelbta Rusijos su Japonija 
rui Petrui I-jam, kuris tą sutartis. Tarp daugelio ki- 
kraštą užkariavo, buvo ati- tu dalykų toj sąkalboj yra, 
dengta paminklas. 1 
dengimo paminklo buvo ir 
pats caras Mikalojus.

Iškilmė buvo nepaprastai 
didelė ir nekuriems graži, 
tik ne latviams—to krašto 
gyventojams. Latvių ne
daug ir dalyvavo. Latviams 
čia nėra ko džiaugtis; prie
šingai, paminėjimas Latvi
jos prijungimo prie Rusijos, 
kiekvieną kartą primena kar
tuves ir skrajojančius ka
reivių burius “penktaisiais”

1
l

Prie ati- kad nuo šiol Korėja liekasi 
tik Japonijos globoj (ligšiol 
ir Rusija pretensijas turėjo), 
taipgi, jeigu prisieitų “ginti 
Mandžurją,” tai viena kitai 
turi padėti. Šita sutartis 
plačiame pasaulije sukėlė la-' 
bai daug kalbų. Mat ta su
tarčia beveik panaikinama 
Korėjos 
nes kol “gj 
Rusija, tai visgi, bent iš pa-

Čia
Dabar °i liku- dalyvavo serbai, čekai, slo- 

globėja” viena Japonija, venai, chorvatai, taipgi kai- 
Bet

jos reikalus.
:si „
žinoma, darys, kaip jai pa- kyrie rusai ir lenkai, 
tiks. Bet pasaulio galiūnus čia dar kartą pasirodė, jog 
daugiausia užima kitas su- galingųjų su negalingais
tarties punktas-apie Man- vienybe negalima, nes kaip 
džuriją. Mat ligšiol nors • tik užeidavo kalba apie Ru- 
vieną pusę Mandžurijos “glo- sij°s lenkų teises, tai dalyva- 
boja” Rusija, kitą Japonija, įsieji susivažiavime —~ 
bet pati Mandžurija visgi ne- dešinieji (Bobrinskis), tuoj 
va priguli Kynams. Beto, imdavo rėkti, niurnėti, galų 
pagal senovės sutartis, Man- gale visai išęjo. Abelnai per 
džurijoj gali liuosai pirkliau- šį slavų susivažiavimą daug 
ti viso pasaulio pirkliai. Da- prikalbėta ir vyno daug iš-

va priguli Kynams.

rusai

gerta, bet daugiau nieko ne
buvo.

Paminėtinas dar vienas da
lykas. Slavų susivažiavimo 
komitetas kvietė tan susiva- 
žiaviman ir garsųjį rusų ra
šytoją ir galvočių L. Tolsto
jų. Bet L. Tolst. atsakė, 
kad jis dalyvautų tik tokia
me susivažiavime, kur susi- 
važiavusie stengtus padaryti 
visų žmonių brolybę. To
kiam gi suvažiavimui, kaip 
šis, kur giminingos tautos 
nori susivienyti tik dėlto,kad 
spirtis prieš kitas negiminin- 
gas tautas ir jas pavergti,— 
jis nepritariąs ir nedalyvau
siąs.

Kova su kunigija.
Madridas, Ispanija. — Il

gai kunigija šeimininkavo 
Ispanijoj, ilgai turėjo priden
gus juodais sparnais žmonių 
akis, bet visatoj viskas mai
nosi ir praeina, taip pat per
simainė ir Ispanijoj aplinky
bės. Žmonėms jau nusibo
do kvėpuoti duslia Romos 
atmosfera; jų protas jau per-i 
augo tuščias, ant vėjo pa
remtas tikybines dogmas ir 
jie nutarė nusikratyt vidur
amžių pelėsius. Jkvėpta į 
ispanų širdis Ferrer’o laisvo
ji dvasia neužgeso sykiu su 
Ferrer’o nužudymu. Žmo
nės dabar jau pradeda ne
betikėt, kad Ferrer’as nužu
dytas. Kaip laikraščiai pra
neša, Ispanijoj visur kalba
ma, kad Ferrer yra gyvas — 
taip drūčiai įsigyveno žmo- 
nyse jo dvasia. Kunigija,

bargi Rusija su Japonija pa
sižadėjusios “Mandžurijos 
reikaluose viena kitai padė
ti,” kaip iružniek visai laiko 
Kynus ir senovės sutartis 
apie liuosą pirklybą. Kynai 
ta sutarčia labai nesotus ir 
garsina, kad nors Rusija ir 
Japonija padės viena kitai, 
bet jie “savo” tiesų irgi ne
leis mindžioti. Bet ypač, 
kiek girdėti, šia Rusų-Japo
nų sutarčia nesotus vokie
čiai. Mat, kol Rusija su Ja
ponija kaip ir šnairavosi, tai 
Vokietija iš to tik pelnyda
vo, ir kur tik galėdavo, tai 
Rusiją priverždavo (atsimin
kim muitus). Dabar-gi jau 
Rusija, jei Lik mokės, tai ga
lės drąsiau savo reikalus už
stoti prieš vokiečius, nes ne
reikės taip bijoti japonų.

Kankintojai prieš teismą.
Tomsk. — Seminalatinskę 

teismas greit pradės nagri
nėti pagarsėjusią bylą apie 
nežmonišką kankinimą areš
tuotųjų. Kaltinama polic
meisteris Karamiševas, slap
tosios policijos skyriaus vir
šininkas, 4 tvarkos prižiūrė
tojai ir 10 policistų. Nuken
tėjusių ir visokiais budais 
kankintų -9 žmonės. Slap
tosios policijos skvriaus vir
šininkas buvo pabėgęs, bet 
pagautas Ufoje ir palmosuo
tas už 1,000 rub.

Streikas.
Ekaterinoslavas. — Ganto 

geležies fabrike sustreikavo 
daugiau 1,000 darbininkų. 
Daugelije skyrių darbai su
stabdyta. Ūarbininkai rei
kalauja didesnių algn, ku
rios paskutiniuoju laiku liko- j matydama taip nemalonų 
si sumažintos iki minimumo, sau apsireiškimą, neriasi iš

nas pabalo, pakėlė prieš ją 
skrybėlę ir atsitolino.

Jis nuėjo į Kendall vieš
butį, pasiėmė kambarį ir 
tuoj pasigisdo keturi šūviai.

Kada atbėgo tarnai, Brad
ford gulėjo jau su ištašky
tom smegenimi.
Orlaiviš įrankiu moterių 

agitacijos.
Lavvrence, Mass.—Šioj są

vaitėj atsidarė čia Massachu- 
setts moterių sufražisčių su
sivažiavimas, į kurį pribuvo 
3 delegatės ir iš Anglijos, 
kurios padarė daug origina
liškų sumanymų. Sulyg jų 
inicijativos, likos pagamin
tas baliunas, kuris kasdieną 
pasikelia į orą ir Lavvrence’o 
miestą užpila atsišaukimais, 

i reikalaujančiais moterims 
balsavimo teisių.

Bepročio darbas.
Waterbury, Conn.—Tūlas 

Patriėk J. Creavan gavo to
kio turinio laišką: “Išsi- 
kraustyk iš mano namo, nes 

j kitaip aš tave iškepsiu. 
Laukan! Laukan! Aš įlisiu 
naktį per langą.” Ir rugsė- 

• jo 8 d. naktį sudegė Creava- 
no namai.
Norėjo matyt Taftą, likos 

suareštuota.
Provincetown, Mass. — 

Vienplaukė, paprastai apsi
rengus ir su vainiku rankoj, 
jauna moteris skubiai plakė- 

į si per minią prie Tafto laike 
pašventinimo išeivių pamink
lo. Prie pat Tafto šono de
tektyvai ją suėmė.

“Ponas prezidente! ponas 
prezidente!” šaukė suimtoji. 
‘ ‘Aš atstovauju merginas 
darbininkes ir nuo jų atnešu 
jums vainiką.

Ir moteris susmuko ant 
žemės. Bet prezidentas tę
sė savo kalbą toliau, visai 
neatkreipdamas atidos į tai.

Užpuolimas ant aukso 
vežėjo.

kailio, griebiasi paskutinių 
įmonių, bet tuomi tik dau
giau sukelia prieš save prie
šą. Juk nėra mažiausios 
abejonės, kad Ferrer’as bu
vo nužudytas per intrigas 

■ Vatikano, o šiandien tą patį 
ginklą, nuo kurio krito Fer
rer’as, valdžia atkreipė prieš 
patį Vatikaną.

Pereitoj sąvaitėj po San 
Sebastian miestą pasklydo 
kunigų atsišaukimai, ragi
nanti žmones prie demons
tracijos, kuri turėjo atsibūti 
pereitoj nedėlioj. . Per tą 
demonstraciją kunigai manė 
išreikšti protestą prieš val
džią ir tuose atsišaukimuose 
tikrai kunigiškai ją iškoliojo.

Už apšmeižimą valdžios 
premieras Canalejas prisakė 
pasirašiusius po tais atsišau
kimais suimti, o į San Sebas
tian miestą iš aplinkui su
traukta kariumenę, kad pa
sirodžius katalikų demons
tracijai, tuojaus ją užgniauž
ti. _

Žinoma, Ispanijoj daug da 
tamsaus elemento, tarp ku
rio kunigija galės da keliatą 
metų vaiyti savo propagan
dą ir kurstyt jį prieš besi
platinančią laisvąją dvasią, 
bet kad dienos jos jau bai
gias, tai daugiau negu aišku.

Didina oro laivyną.
Paryžius. - Karės ministe

rija apturėjo da du karišku 
orlaiviu, už kuriuos užmokė
jo $52,000.
Turkija perka senus laivus.

Berlynas.—Atėjo čia žinia, 
jog Džavid Bei, Turkijos fi
nansų ministeris, atvažiuos į 
Berlyną atpirkti nuo vokie
čių senus kariškus laivus,ku
rie jau stovi išbrokuoti nuo 
1889 metų. Kaip turkams 
bus ir tokie geri.
Ispanijos karalius sužeistas.

Cowes, Anglija. — Pereitoj 
sąvaitėj čia atsibuvo yachtų 
lenktynės. Laike lenktynių 
užėjęs smarkus vėjas nulau
žė yachto stiebą ir Ispanijos 
karalius Alfonsas per plauką 
tik išliko gyvas.

Ispanijos valdžia suėmė 
ginklus.

Madridas. — Bilbaos val
džia suėmė čia laivą, ant ku
rio buvo vežama į San Se
bastian 6,000 šautuvų. Val
džia spėja, kad tie ginklai 
buvo skiriami demonstraci
jos mieriui, kurią pereitoj 
nedėlioj norėjo surengti kle
rikalai.

Mušis Persijos sostinėj.
Teheranas.— Tarp valdiš

kos kariumenės ir tautiškai 
militariškos sąjungos perei
toj nedėlioj iškilo mušis. 
Valdžia norėjo, kad milita- 
riška sąjunga atiduotų savo 
ginklus, o atsisakius jai tą 

1 padaryti panaudojo sjiėką.
Susirėmime užmušta 40 žmo
nių.
Ispanija siunčia Esperan-

tos delegatą.
Madridas.

tistų kongresą, kuris įvyks 
rugpiučio 14 d. Washingto- 
ne, valdžia paskyrė savo at
stovu Jose Perogordo Com- siu sau galą, 
cho, artilerijos kapitoną. Ištaręs tuos žodžius vaiki-

Orlaivininkų Susivažiavi
mas.

Visos šalįs šiandien rūpi
nas pagerinimu orlaivių ir 
pritaikymu jų kariškiems 
reikalams. Anglija turi jau 
oro laivyną apgynimui saus- 
žemio armijos ir jūrių laivy
no. Vokietija turi da ge
resnius orlaivius, negu Ang
lija, o franeuzas neseniai 
perlėkė Angliškąjį kanalą ir 
vėl laimingai per jį sugrįžo. 
Reiškia jis galėtų sunaikinti 
ant jūrių kiekvieną laivyną, 
mesdamas iš viršaus bom
bas. Tas spiria ir kitas ša
lis tokius orlaivius turėti, 
kad karei ištikus apginti ant 
jūrių laivyną, ant kurio prie
šas gali užpulti Iš viršaus.

Tas pats pradėjo rūpėti ir 
Amerikos patriotams. Štai 
Harvardo universitetas su
rengia orlaivininkų susiva
žiavimą, kuris prasidės rug
sėjo 3 d. ir trauksis iki rug
sėjo 13 d. Svarbiausiu su
sivažiavimo tikslu bus bom
bų metimas. Tas atsibus 
ant Soldier’s Fields, netoli 
nuo Bostono. Vadinas, bus 
bandoma, kaip geriausiai iš
kilus į padanges paleisti į 
priešą bombą. Kas geriau
siai tame atsižymės, tas gaus 
$5,000 dovanų. Orlaivinin
kų užduotis - iškilti kuoaugš- 
čiausiai, kad jų negalėtų pa
siekti kanuolių šūviai, irkuo- 
daugiausiai pataikyt bombų 
į tikslą.

Kareiviai užnuodinti alko
holium.

Provincetown.— Keliolika 
jurininkų užsinuodijo čia 
degtine, kurioj buvo primai
šyta medinio aikoholiaus. 
Pardavėjai tos degtinės ta
po areštuoti ir patraukti po 
teismu.

Nuo nekurio laiko jurei-: 
viai pargrįždavo vakare 
miestelio taip susirgę, kad i tris mylias' atstu

I

J esperan-

daugelį iš jų reikėjo imti į 
ligonbutį. Išsiaiškino, kad 
jie yra užnuodinti mediniu 
alkoholium. Laivo oficie- 
riai pareikalavo, kad polici
ja surastų, kas tokią degti
nę pardavinėja. Policija at
sisakė. Tuomet oficieriai 
padarė kratą patįs ir atrado 
pas vieną “biznierį” 35 kvor
tas degtinės su mediniu al
koholium. Pardavėjams bus 
riestai.

Nusišovė dėl meiles.
South Framingham, Mass.
Panedėlį nusišovė čia vieš

buti je Gamaliel Bradford, 
jaunas vaikinas ir turtingų 
tėvų sūnūs. Jaunas Brad
ford įsimylėjo į Miss E. Cor- 
coran, 10 metu vyresnę už jį, 
ir sakė, kad l>e jos negalįs 
gyventi.

“Veltui,” atsakė mergina, 
“aš negaliu už tavęs tekėti. 
Aš myliu J. Kelly ir seredoj 
bus mųsų vestuvės.”

“Tokiu budu su manim 
jau viskas jiabaigta. Tuo
jau einu j viešbutį ir padary-

IŠ LIETUVOS
Čekiške. (Kauno pav.). 

Anksti rytą 28 birželio pro 
Čekiškę pravažiavo didelė 
partija išeivių nuo Janavos, 
išviso arti 30 žmonių. Kaž 
kas apie tai pranešė ured- 
ninkui, kursai paėmęs kelis 
vyrus sau į pagelbą, nusivijo 
paskui. Išeiviai buvo apsi
stoję ant Dubisos kalno Be- 
smerčių kaimo daržinėje, sto
vinčioje atskirai vidury’j lau
ko. Pajutę atsivejant ured- 
ninką, išeiviai išsislapstė, kur 
kas galėjo, daugiausiai po 
rugius. Bet vieno neišken
tėtą ir iškišta iš rugių galva. 
Uredninkas tuoj pastebėjo ir 
puolė į rugius, iš kur į visas 
šalis pradėjo bėgti pasislė- 
pėliai. Iš išgąsčio (urednin
kas dar iššovė į orą dėl di
desnės baimės) puolė kas kur 
galėjo; daugybė puolė į Du- 
bisą, žymiai pakilusią dėl 
nuolatinių lietų. Viena mer
gaitė 18 metų vardu Juzefą 
Antulevič (Viln. gub.) prigė
rė. Daugybė žmonių 30 bir
želio atlydėjo ją į Čekiškę. 
Dar kelios moterįs suimtos. 
Štai tau ir Amerika.

Pusbajoris.
Luokėj, (Šiaulių pav.) lie

pos 1 d. vakare vienuoliktai 
valandai pasibaigus užsidegė 
grįtelninko Zyko kūtelė. Su
degė 3 gyvenamos ir 3 negy
venamos triobos. Nuostolių 
padaryta į keletą tūkstančių. 
Prie gaisro gesinimo dau
giausia atsižymėjo žydeliai,o 
iš musų žmonių dauguma 
atėjo tik pasišildyti ir pa
žiūrėti. Gaisras buk kilęs iš 
to, kad kokie tai elgetos, ke
liaujanti Kalvarijon, užkrė
tė su pypkių ar papirosu.

Saločiai. (Pan. pav.). Sa- 
lotiečiai 1909 m. gavo leidi
mą įsteigti “Gaisrininkų 
Draugiją,” bet ligšiol nieko 
dar nėra pradėta. Balan
džio 21 d. š. m. sudegė dvie
jų ūkininkų klojimai. Tada 
žydai sudėjo 150 rublių ir 
ragino visus aukauti pinigus 
pirkimui įrankių, kad gais
rui ištikus butų kuomi ge
sinti. Bet žmonės prie to 
neprisidėjo, nes juos “Die
vas gelbės.” Bet gegužio 
28 d. kilo antrą syk gaisras: 
Žydai rėkia “Gvahlt; žmo
nės griebiasi už savųjų įran
kių: vieni su “Agotos duo
na” kiti su “Brigidos vande
niu,” klebonas su kryžium 
puolė gesinti, manvdami,kad 
gaisrą suturės. Bet nieko 
negelbėjo. Per tris valan
das supleškėjo 44 triobos, su 
gyvuliais ir visokiomis gėry
bėmis. Laikas butų nors 
dabar salotiečiams pradėti 
ką nors veikti su savo drau
gija ir aukauti pinigus įran
kių įsitaisvmui gaisrui gesin
ti. nes aiškiai matome, kad 
nū Agotos duona nei Brigi- 
dos vanduo, nei kryžius gais
ro neužgesina.

Trumpa.
(IS • Liet. Uk.").

1Si Silver Citv, N. M. Apie 
i nuo čia 

gauja ginkluotų plėšikų už
puolė kalnuose ant aukso ve
žėjo Jose I)ominquez, nušo
vė jį ir pagriebę 12 štangų 
aukso ir kelis šmotus sidabro, 
apie $18,000 vertės, pabėgo.

Peršovė New Yorko 
majorą.

New York, įugp. 9 d.— 
Šiandien mirtinai likos per
šautas William J. Gaynor, 
New Yorko majoras, kuomet 
jis ėjo ant laivo “Kaiser 
Wilhelm der Grosse,” va
žiuot Europon ant vakaci- 
jos.

Šovėju yra J. J. Gallagher, 
paliuosuotas nuo miesto dar- 
lx> darbininkas.

Užmušta 14 žmonių.
San Francisco, Cal., rugp.

19 d. Susikūlė pasažierinis 
traukinis. 14 žmonių už
mušta ir daug sužeista.

$5,000 už žmogžudį.
Cleveland, Ohio, rugp. 9

d.- Draugai 
advokato W. I 
ris pereitoj pėtnyčioj giįž- 
t.. ■ . V • ... • ■ .V ... • V „ V . V.. ’ ■ ■ >.VW Į . *’ . . , K  

subadytas, sušaudytas ir tuo- ta pasibaigė atnaujinti, 
jaus mirė, paskyrė '
dovanų tam, I__
žmogžudį.

Skaitytoju atydai
Meldžiame visu ‘ Keleivio” 

tant namo ant gatvės likos 'kaitytųjų, kuriu prenumera-
■ ‘ . ....................   ki-

• $5,000 taip busime priversti laikraš-
kas išduos 1 i sulaikyti.

"Keleivio” Admiuistraeija.

ir pažįstami 
j. Rice’o, ku-



Pasikalbėjimas 
Paikio su Tėvu.

—Gerą dieną, tėve! Ar į 
Valparaiso universitetą da 
nevažiuoji?

—Buvau jau pasirengęs, 
vaike, bet gavau žinią, kad 
dabar visi profesoriai išva
žiavę ant vakacijos Į girias ir 
universitetas stovi uždary
tas.

—Tai ką tu dabar darysi? 
—Lauksiu rudens. Bet 

kaip tu, vaike, manai, ar iš 
manęs bus geras daktaras?

—Aš abejoju.
-Kodėl?
—Per senas esi.
—Tas nieko nekenkia; ne

geriau mokslą suprasiu. Man 
rodos, jog daktarystė tai at- 
sakančiausi man profesija, 
nes pašėlusį palinkimą prie 
to turiu. Da Lietuvoj būda
mas daug žolių žinojau ir ne 
vienam priemėtį išvariau. 
Taigi daug mokslo man nė 
nereikia; turiu tik lotiniškai 
išmokti visy žoiiy vardus, 
kad receptą galėčiau parašyt.

Ne taip yra, tėve, kaip 
tau rodos. Zoliy pažinimas 
tik ūkininkui reikalingas, bet 
ne daktarui. Daktaras turi 
žinoti žmogaus kūno sudėji
mą, o ne žoles. Kad žmogy 
išgydyt, reikia pirma ištirti 
kas jam kenkia, o kaip tu iš
tirsi, jeigu nežinosi, ar žmo
gus turi krūtinėj plaučius, 
ar skilvije?

Tu, vaike, su manim ne
siginčyk. Tu remiesi tik 
ant knygy, o pats nieko ne
žinai.

—Juk mokslą iš knygŲ tik 
ir galima pasiimt. Pats 
žmogus negali visko ištirt. 
Kaip pasaulis yra senas, nie
kas profesorium da neužgi- 
mė; kiekvienas mokslinčius 
turėjo mokintis nuo kity, o 
paskui pats dalykus tirinėjo 
ir ką atrado naujo, tuojaus 
aprašė. Todėl ant moksliš- 
ky knygŲ męs ir turim rem
tis. Paimkim pavyzdžiui 
žmogaus kūną, daleiskim, 
kad ir tavo: aš nekuomet ne
su matęs tavo viduriŲ, o vie
nok galiu be apsirikimo pa
sakyt, ką tu juose turi ir kur 
kas randasi.

—Visviena aš tau netikiu, 
vaike. Tu visuomet man 
meluoji. Aš iš patirimo ži
nau, kad žolėmis geriausiai 
gali žmogŲ išgydyt. Stam- 
buriŲ Jonui, atsimenu, ir pa
skutinį patepimą kunigas 
buvo jau davęs, o kaip tik 
daviau sušutinęs virkščiy su 
apyniais ir pasveiko.

—Jeigu jis pasveiko, tai 
reiškia, kad liga nebuvo pa
vojinga ir jis lygiai taip-pat 
butŲ pasveikęs be tavo apy- 
niŲ. Žolėmis tu greičiau ga
li žmogŲ nunuodvt, negu iš
gydyt. Daleiskime, ligoniui 
būtinai reikia paliuosuoti vi
durius, o tu duosi tokiŲ žo- 
liy, kad jie da daugiau sukie
tės -ir jis turės mirt.

— O gal ir tavo tiesa. Bet 
jeigu aš pasimokinsiu, tai ir 
apie tokius dalykus žinosiu.

Bet daktaru tu vistiek 
nebusi. Reikėjo apie tai pa- 
mislyt apie 20 mėty atgal, o 
dabar jau pervėlu, tėve.

—Reikėjo, bet kol jaunas 
buvau, tai tik mergos buvo 
galvoj, apie mokslą nė ne- 
pamislijau.

Nepašaukti vei= 
kejai.

Nepašauktais veikėjais va
dinsi m tuos, kurie visai ne
kviesti ateina siūlyti visuo
menei savo patarnavimus, 
persistato karštais tėvjnės 
mylėtojais, pasišventusiais 
tautos veikėjais ir atsidavu
siais jos apginėjais.

Ištikryjy gi tokie veikėjai 
yra ne kas kitas, kaip tik 
gudrys biznieriai ir prisiden
gę tautos vardu ateina pas 
visuomenę tik pasipelnyti, o 
ne veikti jos labui. Iš jy 

. darby vargiai kada visuome- 
‘ nė gali turėt naudą.

Da metai nepraėjo ir visi 
gerai atsimena, kaip ‘‘tau
tiški” laikraščiai, entuzijaz- 
mo apimti, bubnyte bubnijo 
apie sumanytą kun. J. Ži- 
linskio statistiką. Iš šalies 

įžiūrint į tuos entuzijastus 
tik juokas ėmė, nes gerai ži
noma, kad tai darbas dau
giau pajiegy reikalaujantis, 
negu lietuviai gali jam pa
švęsti, bet niekas į tai atidos 
neatkreipė, užteko pasakyt, 
kad “tautos gerovė to reika
lauja” ir niekas to vaikiško 
sumanymo kritikuot nedrį
so, o p. Gabrys, kaipo tautiš- 
ky darby specijalistas, para
šė net ir pamokinimą, kaip 

'tokia statistika turi būt da
roma. Nors tame pamoki
nime apart rekliamos nieko 
daugiau nebuvo, bet auto
rius taip gražiai apvilko ją 
“tėvynės meile,” kad trump- 
regė visuomenė pamislijo, 
kad ištikryjy čia svarbus da
lykas. Ir kur tik kun. J. 
Žilinskis nuvažiavo rinkti 
statistiką, ten iš apielinkiy 
rinkosi lietuviai, o skaitlingi 
susirinkimai buvo reikalingi, 
nes juose buvo renkamos iš
leidimui p. Gabrio geografi
jos vadovėlio aukos.

Bet paklauskite dabar ty 
veikėju, kiek yra lietuviy A- 
merikoj? Paklauskit, kur 
yra tas darbas, kuris buvo 
taip reikalingas mys “tau
tos gerovei,”—kur statisti
ka? Nėra jos. Kiek auky 
surinkta vadovėliy išleidi
mui, jys taipgi nežinot. Vei
kėjai, matomai, pailso ant 
“tautiškos dirvos” besidar
buodami ir viskas nutilo... 
Bet nenusiminki, visuome
ne, jie tavęs neužmirš; jie 
žino, kad “tautiškiems” rei
kalams ty doleriy nesigaili; 
jie dabar ilsisi Europoj, kur 
citrinos žydi ir pienuoja nau
ją tautišką darbą. Kaip 
pienas bus gatavas—ir vėl 
atvažiuos. O tu,visuomene, 
tuotarpu rink tik dolerius!...

Dabar atsivėrė nauja dir- 
į va—tai įsteigimas Amerikoj 
paskolos banko išpirkimui 
parceliuojamy d vary Lietu- 

1 voj. Laikraštininky susiva
žiavimas Brooklyne plačiai 
apie tai svarstė, bet nieko 
negalėjo nutart, nes pirma 
reikia ištirti, ar Amerikos 
valdžia, kuri taip uoliai ve- 

į da visy banky kontrolę, leis 
i tokį banką steigti, kuris sko- 
linty pinigus į užrubežį. O 
jeigu ir leisty, tai reikia da- 
įsižinoti, kokias išlygas sta
tys, nes panašiy banky Ame
rikoj, rodos, da nėra. Todėl 
susivažiavimas išrinko tam 
tikrą komisiją ir pavedė jai 
visą tą ištirti. Bet štai at
važiavo p. Gabrys ir pamatęs 
laikraštininky projektą — 
pūkšt ir šaukia jau visuome
nę steigti tokį banką. Vie- 
nas-kitas “patriotiškas” at
sišaukimas ir, kol laikrašti
ninkai viską nuodugniai iš
tirs, p. Gabrys mano tapti 
jau bankierium.

Tokie atsišaukimai tilpo 
jau “Lietuvoj” (No. 25) ir 
“Tėvynėj” (No. 27). Para
šyti jie tokioj “patriotiškoj” 
dvasioj, kad skaitant taip ir

dvokia pelėsiai, o nuo neku- 
riy sakiniy tiesiog koktu da
rosi. Pav.: “Juodi, tamsys 
—(ar juodi gali būt da ir 
šviesys?) — debesiai apsupo 
mysy Tėvynę Lietuvą iš vi- 
sy pusiy... Jau tūkstančiai 
dešimtiniy mysy šventos že
melės pateko į burlioky ka- 
capy rankas... Žiauru! Šiur
puliai ima manant apie tai!... 
Ant mysy tėvynės kybo 
mirties kardas!...” 
Apsvarsčius tuos išsitarimus 
sveiku protu, išeina nonsen
sas, daugiau nieko. Toliaus: 
“Šiandien grąsinantis mysy 
tautai pavojus yra didesnis, 
negu pirm 40 mėty, kuomet 
žiaurioji Maskolijos val
džia buvo uždraudusi mums 

•spaudą, kuomet norėjo iš
plėšti mums kalbą...” Na, 
ir kur čia liogika? Pagal to
kios p. Gabrio nuomonės rei- 
kėty manyti, jog ne kalba, 
bet žemė padaro tautą, nes 
kuomet valdžia norėjo išplėš
ti mums kalbą, tai pavojus 
nebuvo taip didelis, kaip šią- 

į dien, kuomet neturim pasko
los banko ir per tai -‘burlio
kai” išperka mysy “šventą” 
žemelę. Pasakymas ir juo
kingas ir paikas. Argi kas 
matė, kad be kalbos buty 
kur tauta? Štai męs matom 
prusy žemę, bet kur yra jy 
tauta? Ji seniai jau mirė, 
nes vokiečiai užslopino jy 
kalbą. Toks pat likimas 
laukė ir lietuviy, kada buvo 
uždrausta spauda. Paimki
me dabar žydus. Jy tauta 
be žemės, o vienok nemiršta. 
Priešingai, jie kovodami su 
aplinkybėmis išsimokino gy
vent ir šiądien augščiau kul
tūriškai stovi da ir už tas 
tautas, kurios turi savo že
mę.

Jeigu to atsišaukimo tiks
lu buty padaryti ką nors ge- 

I ro žmonėms, tai dėl gėry jo 
nory reikėty atleisti ir už tas 
nesąmones. Bet tikslas čia 
ne “tėvynę gelbėt,” o pada- 
ry ti tarp Amerikos lietuviy 
“biznį.” Męs žinom, kaip 
p. Gabrys “myli” savo tau
tą. Męs žinom, kad tai tas 
pats p. Gabrys, kuris pernai 
apgindamas Tėvynės Mylė- 
tojy Draugystę išvadino per 
“Lietuvą” “Vienybės Liet.” 
leidėją spangiu žlybiu, o šį
met tą pačią T. M. D. “nu
mylėjo” net ant $500! Taigi 
geistina buty, kad to jau ir 
užtekty. Apie banką p.Gab
rys gali nesirūpint. Ameri
koj yra lietuviy pirmiau už 
p. Gabrį atvažiavusiy, yra 
ukėsy, pasiturinčiy, pažįs- 
tančiy šios šalies įstatymus 
ir turinčįy pas visuomenę už- 
sitikėjimą—tegul p. Gabrys 
jiems tą darbą palieka, o jei
gu tik jis bus įkūnijamas— 
jie įkūnys.

S. Michelson.

Mariu maudyne.
Daugelis žmoniy važiuoja 

vasaros laike į many pakraš
čius gydytis ?tuo įvairiy ligy. 
Manoma yra, jog pats many 
vanduo turi savyje gydymo 
pajiegas. Sunku patikėti, 
kad mariy draskos daugper- 
sisunkty per odą ir padaryty 
stebuklingas atmainas orga
nizme. Susideda čion daug 
aplinkybiy, kurios gelbsti su
vargusiam kunui. Didžiau
sią svarbą turi pasilsys, pas
kui mariy oras, vėsus, sti
muliuojantis, liuosas nuo 
bakterijy ir dulkiy, ant galo 
veikmė šalto vandens ant 
odos. Šaltas vanduo padil
gina nervy galūnes odoje ir 
sustiprina visą sistemą. Jei 
pati mariy druska turi kokią 
veikmę, tai tik ant paviršu- 
tiniy skauduliy. Daugelis 
įvairiy opy greitai gija nuo 
mariy vandens.

Daugelis žmoniy pasilieka

[vandenyj tolei, kol jy lupos 
ir nagai pamėlynuoja, dantįs 
ima kalint. Tas negerai. 
Kiekvienas turi eiti iš van
dens, jeigu jį ima šiurpuliai. 
Žmonės silpno sudėjimo, li
goti, arba toki, kurie sveik
sta nuo sunkiy ligy, neturė- 
ty maudytis nesiklausę gy
dytojo.

Plaukiojimas vandenyj yra 
labai gera gimnastika, išdir
ba raumenis ranky ir kruti
nės. Bet to pat negalima 
pasakyti apie nardymą. Ne
kartą neriant vanduo per no
sį dasigauna į ausis ir nuo to 
paeina kataras vidurinės au
sies. Vanduo įėjęs į ausį iš 
lauko užgula ausį tuomsyk, 
bet nėra pavojingas. Gir
tam maudytis tuom pavojin
giau, kad greičiaus įtraukia 
vandenį per nosį į ausis.

Sveikiausia maudytis iš 
ryto, bet mariose parankiau
sia, kada augštas vanduo.

Labai gerai po maudynės 
pagulėt ant kranto, pasišil
dyt saulės spinduliuose. Ypač 
naudinga tose vietose, kur 
galima maudytis Adomo kos
tiume, kaip Bostono viešose 
maudvnėse.•/

D-ras F. Matulaitis.

Ar yra gyvenimo 
tikslas?
(P.agil V. Nikitiną.)

Juokdarys, tur būt, p. B. 
V. Susimildamieji, sako.kam 
jys jieškote gyvenimo tikslo? 
Juk nėra jo! Kodėl nėra? 
Štai kodėl: Tapytojas pada
rė stovylą ir ta stovyla ne 
jieško gyvenimo tikslo, taip 
kaip ir žmogus, kuris pada
rytas tokiu pat tapytoju-die
vu (gamta); neturi jieškoti 
gyvenimo tikslo...

Nors tiesa, tokis palygini
mas ir galimas padalyti, bet 
męs neturime užmiršti, jog 
gamta biskutį geresnė negu 
tapytojas, o žmogus biskutį 
geresnis negu stovvla—mu
mija. Stovyla — akmuo, 
žmogus—kritiškai manantis 

■ tvarinys. Todėl stovyla ne
girdi žmoniy vaitojimo, ne
mato ašarų, nedorybiy ir 
vargy. Žmogus-gi viską 
girdi, viską mato ir ant vis
ko atsiliepia. Žmogus, tu
rėdamas širdį, sielą, protą 
ir jausmus, stengiasi viską 
sužinoti ir viską suprasti. Jis 
stengiasi išrišti visus kanki
nančius jį klausimus. Sun
kiu ir painiu gyvenimo keliu 
eidamas, jis išaiškina visus 
neaiškius klausimus ir nie
kuomet nepasiduos tuščioms, 
iš akmens iškaltoms mumi
joms...

A. Žymontas.

Vaitojimas.
(Pagal N. S-v.)

Dar būdamas nedidelis, aš 
ėjau naktį gatve; tai buvo 
tamsi rudens naktis.

Aš ėjau pamažu ir su dide
liu atsargumu, bijodamas į- 
klimpti į didelį purvyną.

Urnai girdžiu vaitojimą ir 
j nešvary gatvinį keiksmą; tas 
buvo netoli nuo manęs. Aš 
persigandau ir apmiriau iš 
baimės. Greitai aš pasukau 

j į tą pusę, kur girdėjosi keik- 
i smai ir didžiai sunkus vaito
jimas, šaukiantis pasigailėji
mo ir pagelbos. Ir ką aš 
pamačiau tamsoj?

Netoli nuo manęs, keliatas 
žmoniy musė kaimietį. Jis 
išpradžiy vaitojo ir meldė 
pasigailėjimo, bet paskiau 
nutilo...

Išgirdau balsą: “Nagi pa
siklausyk,—kvėpuoja jis, ar 
ne?”

—Kvėpuoja, — atsako ki
tas.

—Tai duokit dar jam!
Ir tuojau po to pasigirdo

kasžinkokis kurčias bildėji
mas, tartum muša į kasžin- 
ką minkštą. Galy gale iš
siveržė vaitojimas... Ir toks 
vaitojimas, kokio aš dar nie-, 
kuomet nebuvau girdėjęs. 
Vaitojimas buvo stiprus, be
veik galingas.

—A! jis dar gyvas!— pasi
girdo tamsoj.—“Duokit dar 
jam.”

Mušikai su dar didesniu 
smarkumu pradėjo mušti 
kaimietį.

Na, velnias su juo! Lai
! dvesia!

Viskas pasibaigė, tik bu
vo girdėti einančiu per pur
vyną žingsniai. Gatviniai 
peštukai nuėjo. Tas atsiti
kimas giliai įsmego į mano 
sielą ir aš negaliu jo atminti 
be ašary ir baimės.

Ir štai aš stoviu dabar, 
kaip stovėjau tuomet, ma
žiukas ir silpnas, kad galė
čiau kuom nors pagelbėti 
vaitojančiam kaimiečiui.

* **
Vaitojančiy žmoniy daug 

ir be mušimo. Kad suma- 
; žinti žmoniy vaitojimą—pa
lengvinti jy kančias, reikia 
nemažai darbo,—nuolatinio 
darbo, —tokio darbo, kuris 
nešty naudą tai vaitojančiai 
ir nuskriaustai daliai žmoniy. 
Tą darbą aš pavadinsiu or- 
ganizatyviškuoju darbu, ku
ris pas mus dar jaunutis, bet 
jau pradeda augti ir stiprėti.

A. Žymontas.

Lietuviu bažny= 
čios Amerikoje.

’ kaip medegiško, taip dvasiš
ko ir politiško.

1886 m. sukako jau 500 
mėty nuo to laiko, kada Lie
tuvoje prasiplatino krikščio
nybė. Šiandien jau galime 
matyti vaisius, kokius ji my- 
sy tėvynei atnešė. Viendie- 
vystė Lietuvoje įsikerėjo ir 
su ja įsigyveno fanatizmas, 
kuris užmušė lietuvišką tau
tą dvasiškai. Persekiodama 
tolynžengį ir mokslą, kuni
gija visai atbukino žmoniy 
dvasią. Doriškas lietuviy 
nupuolimas išdalies priguli 
nuo tokio pat nupuolimo jos 
buvusiy vadovy į dangy, ir 
dėlto žmonės šiandien turi 
jieškoti pagelbos moksle. Li
kosi tik vienas kelias Lietu
vai pakilti: vienytis, mokin
tis ir pirmeiviškoj dvasioj 
auklėti vaikus.

A. V. Vasnelis.

i
t

Katalikystė prasiplatino 
beveik visur per Kraujo pra
liejimą, drauge skelbdama, 

i kad nėra išganymo kitur, 
I kaip tik joje. Kunigai pa
stojo žmoniy prispaudėjy pa- 
gelbininkais ir pradėjo kovo
ti prieš tikrąjį tolinžengį ir 
mokslą. Katalikystė per 
kelis šimtmečius pasauliui 
tiek blėdies pridarė, tiek au- 
ky prarijo, tiek gyvasčiy 

j pražudė, bet visgi neįstengė 
užmerkti mokslui akiy. Kad 
katalikystė anksčiau ar vė
liau nugrims į kapus, tame 
bus kalta pati kunigija. 
Mokslui žengiant pirmyn, kį
la tarp žmoniy ir susiprati
mas. Šiandien jau ir tam- 
siausis žmogelis supranta ku- 
nigy veidmainystę ir rugoja 
už turty grobimą.

Pavyzdžiui paimkim lietu- 
viy bažnyčias Amerikoje.' 
Atsiradus čia būreliui lietu- j 
viy, kunigai seka paskui ir 

i šlaistosi prie jy, ne dėl krikš-, 
čioniškos meilės, žinoma, ne [ 

' dėl religijos, bet dėl pinigy. 
Per keliatą mėty Amerikoj 
priviso lietuvišky kunigy, 
kaip lapiy pakrūmėse.

Bažnyčias jie užsimanė 
statyti visur, kur tik apsigy
veno keliatas lietuvišky šei- 
mynų, Kur tik vargšas lie
tuvis uždirbo dolerį, tenai! 

! tuojaus daroma kolekta, ren- 
įgiami “fair’ai” ir statoma 
bažnyčia. Bet nereikia ma
nyti, kad taip renkami pini
gai visi pareina ant statomy 
bažnyčiy; kunigėliai moka 
juos pakreipti į savo kiaurus 
kišenius.

Kįlant bažnyčios rentiniui 
augštyn, ir kunigy kišeniai 
auga storyn; bažnytėlė vien- 
val grimsta į skolas, kunigė
lis vienval-gi renka dešimt- 
dolerines, ir taip eina per 
mėty metus, iki gabaus “jie- 
gamasčiy” kišenius pripun- 
ta dešimtimis tukstančiy, o 
parapijos skolos netik nesi- 
mažina, bet tankiai eina di
dyn ! Dėl pinigy apskaitlia- 
vimo parapijonįs renka iš sa
vo tarpo “komitetus,” kuriy 
sąnariai tačiaus ar mažai ką 
išmano ir prieš kunigą dvi- 
linki riečiasi, ar kunigo pa
pirkti su juomi į vieną dūdą

KORESPONDENCIJOS

pučia ir tie vargdieniai duo
da nuo savęs po keliolika 
kailiy nunerti. Iki šiam lai
kui nebuvo reikalo turėti 
daugiau, kaip dvi-tris baž
nyčias Jungt. Valstijose, kaip 
Shenandoah, Pa.. Pittsburg, 
Pa., New York. Šiandien- 
gi visose pakampėse priviso 
bažnyčiy ir koplytėliy. Dar 
kad tos koplytėlės nors tur- 

jtu lietuviy buty pasilikusios, 
!bet dabar mysy kunigėliai 
'pakišo jas vyskupams, ku
rie beveik visi čion atsineša 
į lietuvius taip, kaip masko
lių vyriausybė Lietuvoje, t. 

į y., stengiasi, kad lietuviai 
kuoveikiausiai susiameriko- 
nėty ir prapulty angliškumo 
vilnyse. Ir tiems tai vysku
pams pavedamos mysų baž
nyčios! Kada lietuviais su 
laiku prabus iš miegustumo 
ir apsvaigimo, kada jie no
rės tas bažnyčias sunaudot 
dėl apšvietos dalyky, tai 
vyskupai jiems pakiš, atsi
prašant, špygas po nosiy!

Kas link mokslainiy, tai 
mysy kunigija — jeigu jos 
nors apie “sudną dieną” prie 
bažnyčiy galės būt įrengtos 
—visuomet rūpinsis jas pa
talpinti pobažnvtiniuose skie
puose, kuomet savo kleboni
jas jie statydinasi ant augš- 
tesniy - ir apšviestesniy vie- 
ty... Kad lietuviai išmanin- 
gesni buty, jie ne klebonijas 
statytu, nes kunigas gali 
bent kur apsigyventi, kaip 
ir visi kiti pavieniai žmonės, 
bet mokslavietes, prie kuriy 
laikyty mokytojus, taip, kad 
lietuviy vaikai išeity ant 
žmonių, o ne ant “loafer’iy,” 
palaiduny, jeibininky. Jei
gu pradžioje žmonės neį
stengtu užlaikyti gerą mo
kytoją, tai tegul patys ku- 
nigpalaikiai mokyty, ažuot 
ką jie per dienas trinasi pa
sieniais.

Žmonės patįs yra kalti, 
kad jy kunigai esti pasileidę.
Moka jiems iš viršaus sude-i 
retas algas, duoda už dyką 
kurą, duoda naminius bal
dus ir gyvenamą namą. Re
gisi, jog iš to jau tie ponai 
galėty poniškai gyventi! Bet 
mysy “jiegamasčiai” da ne- 
pasikakina tuomi visu. Įeina 
kolekta bažnyčioje, toji taip
gi eina į kunigėlio kišenių; 
mokestys už šliubus, pagra- 
bus, krikštus, mišias,—vis
kas sutelpa mašnon ty pa- 
čiy kiaurakišeniy kunigu. 
Nėra tos parapijėlės, kur į- 
ėmimai kunigo nesiektu 250 

■ dol., o ne retai pasiekia ir 
11,000 dol ant mėnesio. Na, 
j ir dyvijasi žmonės, ir keikia, 
! ir darko, kad kunigai pasi
leidę, o patįs juos ištvirkina.

Jeigu kunigas yra samdo
mas ant mėnesio už suderė
tą algą ir gauna tą algą iš 
iždo parapijos, tai visoki pa- 
rapijony reikalai turi , būti 
atlikti už tą pačią algą; jei
gu šiek-tiek įėjimy pasidary- 

j ty, tai pinigai turi eiti į pa
rapijos kasą. Taip esant,pa
rapi jos turtas augty, buty iš i 
ko užlaikyti mokslaines ir; 
mokytojus, ažuot ką dabar, 
kunigai namus pirkinėją sa
vo “gaspadinėms.”

Tarp lietuviy Amerikoje 
buvo didesnė meilė ir dides
nis sutikimas, iki buvo ma
žiau lietuvišky bažnyčiy ir 
lietuvišky kunigy. Dabar1 
gi tiek jau pasėta neapykan
tos tarp tamsesniy lietuviy 
prieš apšviestesnius, prieš 
pirmeivius, kad nėra to suė
jimo, kur nebūty bamiy tarp 
vieny ir kity. Ir taip, Ame
rikoje lietuviy bažnyčia yra 
ne kas kitas, kaip ardytoja 
tarp lietuviy sutikimo ir vie
nybės. Todėl kuo greičiau 
lietuviai savo bažnyčias pa
vers į mokslaines ar kitas 
tolygias apšvietos įrėdnes, 
tuo greičiaus jie pasikels iš 
savo nuovargio ir nupuolimo,

T. 
susi- 
dar- 
Pus-

v

Chicago, III.
Lietuviy čia yra į 20,000, 

draugysčiy įvairiy įvairiau- 
siy: tautišky, bažnytiniy, ke
liatas L.S.S. kuopy ir Lietu- 
viy Tarptautiškas Socialist 
Party skyrius, kuris birželio 
19 d. parengė pirmą agita- 
tyvišką pikniką; susirinko 
pusėtinas būrelis žmoniy ir 
visi buvo užganėdinti. 
Sideravičius paaiškino 
rinkusiai publikai apie 
bininky judėjimą, o p.
kunigis labai aiškiai išguldi- 
nėjo apie darbininky skriau
das ir ragino stoti į darbi
ninkiškas organizacijas ir 
sykiu kovoti prieš išnaudoto
jus.

Toliaus vyry choras pa
dainavo Marselietę ir kitas 
pirmeiviškas dainas, kurias 
taipogi publika priėmė su 
didžiausiu delny plojimu. Po 
prakalby ir dainy muzika už
griežė tarptautišką darbinin- 
ky himną—Marselietę.

Pelnas nuo to pikniko bu
vo užmanyta apversti ant 
agitacijos tarpe lietuviy, bet 
pasirodė, kad bus da keliatas 
doleriy nedatekliaus,

D. Motuzą.
Gardner, Mass.

Yra čia L.S.S. 89 kuopa, 
kurios programas rodo pla
tini tarp žmoniy apšvietą ir 
susipratimą. Pakol prieisiu 
prie dalyko, turiu tiek pasa
kyti, kad gamtoje nieko nė
ra amžino, viskas turi nu
mirti, taip ir su Gardnerio 
L.S.S. 89 kuopa—netrukus 
turės mirti.

Visas mys socijalisty ap
švietimas alaus putose. Šiuo 
tarpu buvo vienas susirinki
mas 3 liepos, ant kurio ne
kurie viršininkai neatėjo, nes 
buvo girti. Liepos 24 d. bu
vo kitas susirinkimas ir taip
gi nekuriy viršininky nebu
vo. Priežastis nebuvimo 

j štai kokia: pas vieną buvo 
krikštynos; alaus buvo, kaip 
barščiu; riksmas buvo girdė
tis net ant trečios gatvės. 
Policija vaikštinėjo aplinkui 

, ir laukė, kada bus vaidas.
Ant susirinkimo ir nege- 

riaus sekėsi, nes nutarė ant 
“Labor Day” padaryt baliy 
ir alaus paimt keliatą bačky. 
Aš ištariu tokiems socijalis- 

į tams papeikimo žodį.
Vergas.

Brooklyn, N. Y.
Liepos 26 d. Tautiškojo 

Namo svetainėje buvo pa
rengtos T. M. D. 3-čios kuo
pos vakaras.

Tvarkos vedėjas perstatė 
dainuoti Lietuviy Apšvietos 
Draugystės chorą, po vado
vyste p. P. Bukšnaičio, bet 
iš priežasties nesusirinkusiu 
dainininky, jo vietoj daina
vo “Mildos” vyry choras, po 
vadovyste p. L. Eremino iš 
East New Yorko; padainavo 
“Lietuva, Tėvynė mysy” ir
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KELEIVIS.

J. Gabrys 
“Mušis po 
buvo rodo-

“I Tėvynę grįžt norėčiau.” 
Po tam “Lietuvių Draugys
tės Choras” susirinkęs padai
navo “Giružės ūžia, upeliai 
teka” ir “Močiutė mano, šir
delė mano.”

Po dainų p. 
skaitė referatą 
Gruenwald’u” ir
mi paveikslai. Po perskai
tymui referato, perstatytas 
buvo choras “Daina,” mai
šytų balsų, dainavo “Lietu
va Tėvynė mųsų” ir “Girioj”. 
Kadangi labai puikiai daina
vo, tai buvo įšauktas ir ant
ru kartu dainuoti, ir padai
navo “Ateis pavasaris.” 
Publikos buvo pilna svetai
nė, kaip iš vyrų taip ir iš 
moterių ir užsilaikė labai 
tvarkoje.

Taipgi buvo padaryta ko- 
lekta ant uždengimo svetai
nės lėšų, ir už atspauzdinimą 
plakatų. Kada surinko au
kas, tai programo vedėjas 
paaiškino, kad kas atliks 
nuo uždengimo lėšų, tai bus 
paskirta ant išleidimo nau
dingų visuomenei knygų. 
Aukų surinkta $11.75.

M. Vasiliauskas.

Beckemeyer, III. | § 5. Teisės visų sąnarių ly-
Liėtuvių čia yra apie 14 gios.

šeimynų ir 25 pavieniai, ir § 6- Kiekvieno sąnario do- 
iš tų yra susitvėrę L.S. S. ir riška priedermė prisirengti į 
S. L. A. kuopos. Darbai ang- metus nors viena vieša pa
lių kasyklose eina neblogiau-1 skaita.
šiai. I § 7. Sąnariai moka L.

Liepos 17 d. buvo pas M. M-klos iždan mėnesinių įna- 
V. krikštynos. Svečių prisi- šų sulvg jos Visuotinųjų Su
rinko jau išvakaro ir prasi- sirinkimus nutarimus, 
dėjo girtuokliavimas. Tą i § & Sąnaris nesilankęs per 
patį vakarą likos jau supiau- šešis mėnesius į Dr-jos susi- 
stytas tūlas A. B., o ant ry-|rinkimus ir aktyviškai nepri- 
tojaus tas pats atsitiko da ir sidedąs Liaudies Mokyklos 
su kitais. Labai puiku! vie-; kultūriškame darbe, skaito-

i

nas užgimė, o kitus tuojaus ma savo noru ir Draugijos 
piaut. išstojusiu.

i

§ 9. Paprastieji L. M-klos 
posėdžiai laikoma sykį į mė
nesį; prisiėjus reikalui su
šaukiama nepaprastasai su- 
sirti muitas.

užmokėti § jų Posėdis skaitoma tie- 
Cia jau sotas atvykus vienam treč-

Cambridge, Mass.
Liepos 17 d. p. K. Kaz- 

laucko vaiką nuvežus į baž
nyčią. kun. J. Krasnickas 
nekrikštijo dėl ypatiškų ne
sutikimų. Tai mat, kaip 
mųsų kunigėlis dūšeles gano! 
Bet vietinis lenkų kunigas 
pakrikštijo ir penkinę gavęs 
da padėkavojo ir ant kito sy
kio užsiprašė.

Kun. J. Krasnickas savo 
žiauriu pasielgimu taip žmo
nėms įsipyko, kad su viso
kiais bažnytiniais reikalais 
važiuoja jeigu ne į So. Bos
toną, tai čia pat į lenkų baž
nyčią,

Kolektavimas pinigų ant 
bažnyčios pasididino; vyrai 
renka pinigus ant plytų, mo
teris— ant busimo altoriaus, 
merginos- ant kokio ten 
šventojo

Daugumas iš to pasipikti
no ir pinigų neduoda, sako: 
negana ką pats kunigas el- 
getuoja, bet ir savo apašta
lus išsiuntinėja.

A. Luputis.
Montello, Mass.

Liepos 24 d. Apšvietos 
Draugijos buvo surengtos 
prakalbos. Kalbėtojum buvo 
L, Grikštas, kuris kritikavo 
vietinį kunigėlį, kad tas per 
pamokslą liepia tik apie baž
nyčią rūpintis, o draudžia 
statyti svetainę. Kalbėto
jas nurodė, kad svetainė 
mums daug reikalingesnė, 
negu bažnyčia. V. Petku- 
nas pradėjo kurstyt klausy
tojus, kad užklaustų kalbė- 
tojaus, ar socijalistai tiki į 
Dievą. Bet niekas to ne
klausė. Tuomet Petkunas 
pats užklausė. Kalbėtojas 
atsakė, jog socijalistai nieko 
su tikėjimu neturi, žmogus 
gali tikėti į ką jis nori, soci
jalistai į tai nesikiša. Iš to 
svetainėj pakilo didelis 
triukšmas. Petkunas užda
vė da keliatą panašių klausi
mų, o paskui priėjęs pradėjo 
stumti nuo pagrindų kalbė
toją, sakydamas: “Tu čia 
žmonėms akių nemuilink!” 
Bet keliatas draugų prišokę 
išprašė p. Petkuną iš svetai
nės. Viso to triukšmo čia 
neaprašinėsiu, nes ir taip 
jau montellieciams gėda.

Bevelnis.
BristoĘ Conn.

Liepos 19 d. vieną lietuvį 
patiko čia fabrikoj nelaimė. 
Bedirbant ant preso įkišo 
ranką ir nukirto 3 pirštus. 
Gaila vyro, nes da jaunas 
vaikinas, ir mylėjo laikraš
čius ir knygas skaityt. Bet 
pats kaltas, kad skubinosi 
greitai dirbt

Ignoto sūnūs.

I. Šalinskas.
Maynard, Mass.

Darbai čia eina neblogiau
siai, bet jei kas nori darbą sirinkimas. 
gauti, tai turi 
“faktoriui” $30. 
tokis užvedimas. i daliui narių.

Lietuvių čia yra į 300. 
Nuo gegužės 1 d. atsidarė Turtas,
aludės, tai daugelis mųsų vy- į § 1L Liaudies Mokyklos 
ručių užmiršta dabar ir na- turtas susideda: 
mon pareiti.

J. Dobrovolskis.
East St. Louis, III.

Ant 10 d. liepos buvo nu
tarta draugysčių apvaikščiot 
Žalgirio mūšį. Suvažiavo 
daug žmonių, bet labai apsi
gavo, nes buvo garsinta, kad

a) iš mėnesinių sąnarių į- 
I našų; b) pelno iš įvairių Dr- [ 
: jos parengiamų susirinkimų, į 
vakarų, spektaklių, etc.; c) 
dovanų.

§12. Turtas apverčiama:; 
samdui butų susirinkimams j 
ir vakarams; knygynų stei
gimui; parsisiųzdinimui įvai-

By the kindnessof "The Boston Traveler” REIKALINGAS
J kepėjas. kuris mokėtų kepti bara.barankas 

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

M. MINONT.
Box 182, . Mexico, Me. (ig

Reikalinga moteriške
Prie namų darbo ir prižiūrėti dvejaią 

vaikų. Atsišaukti galima per laišką ant 
tokio adreso:

F. NORKUS, ig
117 Ames st. Montello, Mass.

PARSIDUODA
KRIAUČIŲ DIRBTUVE
laitai pigiai dėlto, kad aš noriu į kita 

miestą persikelti. Vieta išdirbta gana 
gerai, nes jau keturi metai kaip šitoj 
vietoj kriaučių amatu užsiimu. Šita vie
ta lietuviais tirštai apgyventa. tod»-l ir 
darbo j ra užtektinai.

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

M r. P. A. Jokubauckas.
I5 Ilarrison st.. <’ambridgeport.Mass. (j£

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

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

J. 1). SPENCER, ie
189 Mass. avė.. E. Lexington Mass.

Atyda,
Parsiduoda geras naujas dvirat is(Rise- 

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

28 W. Broadivay, So. Boston, Mass.

Parsiduoda rakandai.
Parsiduoda geri rakandai už gana pri

einama kaina. Kreipkitės šiuo adresu:
U; ‘ C. PRAN1ENE.

162 6-th st. SO. BOSTON, MASS.

bus paroda ir prakalbos, o į lietuviškų ir svetimomis 
čia parodos visai nebuvo, o _sulyg reikalų—kalbomis
prakalbos nors ir buvo, bet perijodiškų raštų skaityklon, 
nevertos ne kritikos, nes kai- —jr abelnai pridengimui vi- 
bėjo kun. Gadeikis ir da vie- sokiŲ išlaidŲ, kurie tik L 
nas saliunikas, kuris tik gy- ]vi-klos kultūriniame darbe 
resi, kad jis turtingas ir dau- pasidaro. 
giau nieko nepasakė. Po 
prakalbų buvo šokiai, gėry- i Organizacija.
mai, o ant galo ir muštynės. Į § 13- Pildomuoju Draugi- 

M. D. Pal-čius. jos organu yra jos Valdyba,
■ renkama vieniems metams

ir susidedanti iš a) Pirminin
ko, b) Raštininko-Iždininko, 

j c) Knygininko ir d) dviejų 
j Literatiškojo Komiteto są- 
j narių.

“LiaudieSSa ” § U V“* L'M-klos
^2 Skteidimas^^r^08!."“^ ViSU0_ 

sviesos ir abelnos kultūrą. visuotinąjį Susirin-
kelimas hetuyiv tarpe. S| kimą sušaukia ValJdyba gykį 
lys ą r-ja s engiasi vy m - mekuSj pasibaigus paskaitų 

’T x sezonui, ne vėliauI. a) skaitymu systematis-
kų lekcijų iš įvairių mokslo, 
dailės, visokio meno ir pra- * Pakvietimą 
monijosšakų; nan Susinnkiman

b) skaitymu referatų ir ve- lssiuntineja visiems
dimu viešų diskusijų įvai-|ney^ \aųs ^vieJV 
riuose dienos klausimuose,. Pries J° aūdaiy mą. 
paties gyvenimo iškeliamuo-1 .* R Visuotinasai Susinn- 
se. ' ikimas:

c) įkūrimu pradinio moks- a>. *klauso Draugijos Pir-
lo kursų suaugusiems ir pri. niininko pranešimo apie L. 
augantiems- M-klos veiklumą praliėgu-

d^steigimu knygynėlių ir riais metais;
viešų skaityklų; . b> nuskina revizijos komi-

e) organizavimu dramatiš- S1^ Paturėjimui Dr-jos tur- 
kų kuopų, dainininkų chorų, to; v ± ,T ,, ,
rengimu spektaklių, koncer. c) Inkrato Valdybos iri 

. v. . . K Atmenu vai Lnrmic • I
tų ir šiaip jau padoraus pa
silinksminimo vakarų.

II. Liaudies Mokykla savo 
veiklumą tiesia ir į kitas lie
tuvių kolionijas. Ji sten
giasi visur, kur tik pasiekia
ma:

a) organizuoti šviesesnįjį 
lietuvių-išeivių gaivalą į tam 
tikrus šviesos platintojų ra
telius, kurie toliaus patįs va
ro kultūros darbą toje apy
linkėj :

b) apylinkėse, kur dvasiš
kų jėgų stoka, Liaudies Mo
kykla sulyg savo išgalėjimu 
siuntinėja iš savęs ar iš kitų 
artimesniųjų vietų prelegen
tus, pagaliaus sutaisytas vie
šam skaitymui lekcijas ar re
feratus.

Sąnariai.
§ 3. Liaudies Mokyklos są

nariu gali būti, be gimties 
skirtumo, kiekvienas prasi- 
švietęs asmuo, sutinkąs su 
Draugijos tikslu ir norįs ak
tyviškai prisidėti prie jos už
davinių vykinimo.

į 4. Kandidatai į sąnarius 
turi būti rekomenduojami 
dviejų L. M-klos narių. Jie 
priimama slaptu balsavimu.

LIAUDIES MOKYKLOS 
ĮSTATAI

Įkurtos Didžiam jame Naujorke 
Rugsėjuje. 1909 m.

Visuoti- 
Valdyba 
nariams 
savaičių

Komisijų veikimus;
d) peržiūri ir patvirtina 

Dr-jos įplaukų ir išlaidų apy
skaitą už prabėgusiuosius 
metus;

e) perrenka Dr-jos Valdy
bą sekamiems metams;

f) nubraižo Liaudies Mo
kyklos darbų projektą seka
miems metams.

§ 18. Visuotinojo Susirin
kimo nutarimai atliekama 
slaptu balsavimu.

§ 19. Visuotinojo Susirin
kimo posėdžiai tiesoti daly
vaujant juose vienam treč
daliui visų Dr-jos narių —iš
skiriant tarimuose apie Dr- 
jos likvidaciją (§21).

§ 20. Šie Įstatai gali būti, 
su lyg reikalu, Visuotinųjų 
Susirinkimų taisomi ir papil
domi, neliečiant vienok pa
čių L. M-klos pagrindų, ap
skelbtų jos Tiksluose (§ 2, I, 
II).

§ 21. Draugiją gali uždeng
ti tik Visuotinasai Susirinki
mas dalyvaujant jame ne 
mažiau dviejų trečdalių visų 
Dr-jos narių ir tinkant ant 

’ to nemažiaus dviem trečda
liam visų Visuot. S-me daly- 

' vaujančiųjų.

Šitas paveikslėlis parodo, kaip Visogalis Doleris priverčia žmogų vargti, kol jis jį 
pagaus. Doleris ritasi sau tolyn, o žmogus bėga paskui jį per kalnus ir uolas ir jis 
bėgs per visą savo gyvenimą.

i atrado suakmenėjusią vul
kano lavą, kuria buvo tas 
miestas užpiltas. Žydai tuo
met manė, 
vas nuleido 
ir taip įrašė 
kuriuos męs
nam šventraščiu.

š 22. Įvykus Liaudies Mo
kyklos reikalų likvidavimui, 

i visas jos turtas turi būt pa
vestas Lietuvių Mokslo Drau
gijai Vilniuje.

(Taipinam pagal prašymo p. J. O. 
Sirvydo).

kad tai Die- 
savo rūstybę 

į savo raštus, 
šiandien vadi-

Vilkmergės pav., ir Jono Vizbaro, Mar-
geliškių viens.. Šimonių vol. ir par.. vi- 

i si Kauno gub. lie patįs ar kas kitas
malonėkite duot žinią ant šio adreso: 

Juozapas Balis,
: <>524 Forman avė.. (’leveland, Ohio

i
i

_ _ _ _ _ . . ..
KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI į

Garbi Rėdais ; Redakcijos atsakymai.
Skaitydamas knygą “Mok

slas apie žemę ir kitus svie
tus” radau pasakyta, jog 

■ kiekvienas daiktas traukia 
prie savęs kitus daiktus ir 
ir didesnių daiktų didesnė 
pritraukimo pajiega. To
linus gi pasakyta: jeigu že- 

i mė netrauktų prie savęs to, 
j kas tik ant jos randasi, tai 
. visi daiktai butų sukibę vie- 
į nas prie kito.

Meldžiu paaiškint, kodėl 
jie butų sukibę?

F. Simontas.
Atsakymas:

Masa, iš kurios susideda 
musų žemė ir visi daiktai, 
vadinasi medega. Mokslas 

i atrado, jog ta medega susi- 
: deda iš mažų, mažų, mole- 
kulomis vadinamų dalelių.

i Taipgi patėmyta, jog tose 
molekulose randasi pritrau
kimo pajiega. Iš tos prie
žasties musų žemės moleku- 
los taip drūčiai tarp savęs 
yra susirišę, kad padaro vie
ną didelį kūną ir tiek jame 
pritraukimo pajiegos. kad 
visi mažesni daigtai yra 
traukte pritraukti prie jos 
paviršiaus ir todėl jie, kaipo 
mažesni ir mažiau turi pri
traukimo pajiegos, negali 
prisiartint vienas prie kito, 
o pasiduoda didesnei pajie- 
gai. Bet jeigu žemė nelai
kytų j1! Prie savęs, tai 
prantamas dalykas, kad 
sulipti! visi į krūvą.

 <

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

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

Kaštuoja iš N<-xv Yorko visa kelionė iki:
Eydtkiiiių arba Tilžei $35.00 
Bajorų arba Klaipėdai $35.50 
Kauno arba Vilniaus $38.00

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

„Keleivio“ Agentūra
28 W. Broadivay Boston. Mass

Pajieškau draugo Kazimiero Bagdono, 
paeina iš Kauno gub.. Raseinių pav., 
Kaltinėnų par.. Lentinės sod. Treti 
metai kaip Amerikoj, pirmiau gyveno 
Kengsington, III., o dabar nežinau kur. 
Turiu svarbų reikalą. Jis pats ar kas" 
kitas meldžiu atsisaukt, ant šio adreso:

Jonas Urbutis, £g
Box 890, Stougliton. Mass.

Pajieškau dėdės Andriaus Dovido, 
Langelių kaimo, Cekiškio par.. Kauno 
gub.. Jono Sabeckio ir Mateušo Žanda
rus, abudu Kauno gub.. Josvainio par.. 
Saracų kaimo. Jie pats ar kas kitas 
malonėkite duoti žinia ant šio adreso:

Juozas Ramanauskas,
12 Bristo! st., Rocliester, N.Y.

Pajieškau dėties Kazimiero Uniko, 
Kauno gub.. Saulių pav . Viekšnių par,. 
Meškelių sodž. Jau 20 metų, kaip Ame
rikoj. pirmiau gyveno Pliilatlelpbia.Pa . 
dabar nežinau kur Turiu labai svarbų 
reikalą Jis pats ar kitas malonėki: e 
duoti žinią šiuo adresu:

Anton lVoltas.
31 Štoke st., Rocliester, N. Y.

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

Marksistui. — Labai 
; neaiškiai perstatot dalyką. 
' Kas buvo ir kas yra, viskas 
i sumaišyta į krūvą. Netilps.

Z. M. S., apsigyvenu
siam Kenoshoj, Wis. — Ko- 

: respondencijos sunaudot ne- 
: galima, nes rašot apie mies- 
to geografiją ir kartu pei- 
kiat kunigus ir raginat dar- 

• bininkus prie susipratimo.
Antsyk trijų dalykų niekas 
neaprašo. Jeigu rašot apie i 
kunigus, tai nereikia maišy
ti miesto gatvių, medžių ir 
fabrikų, o jeigu rašot apie 
miestą, nemaišykit kunigui.

A. V.
Vaizdelį “Mėnesiena” gavo
me—bus all-right. Straips-j 
nį “Lietuviu bažnyčios Ame-1 .. 1 . . _ , paj ieškoti ta pa<ia v pat a kelis karius.
Tlkoj, kurį prisiuntė! kelios! kiekviena tolimesnį karia po 25c. 
sąvaitės atgal, taipgi talpi-1
nam šitam numerije. - l,us popiname dovanai.

v _ ! Pa.iieškojimus apsivedimui merginos ir
S. S. Kupčinskui .---- i tani panašius, nors ir 'Keleivio’’ skaity-

:Ačiu, bet apie Shenandoah’pjXųi'a^^ kairei*
rio lietuvių parapiją buvo j 
jau plačiai dviejuose “Ke
leivio” numeriuose rašvta, ir' 
tai tik d vi-trįs sąvaitės atgal, j 
ir rašyta buvo tas pats, ką 
dabar tamista rašot, todėl 
ir netalpinsim.

Iš ten pat. — Žinutė 
apie apvaikščiojimą gegu
žinės šventės Schenectadije 
jau pasenus, o prie to da 
jierdaug rašoma apie ypatas. 
Netilps.

P. N-dui.—“Gyvenimo 
verpetai” tiks, eilutės gi ne
tinka.

t

Pajieškau draugo Liudviko Butkaus,
• paeina iš Kauno gub , Telšių pav.. Garg

ždu miestelio. G metai, kaip Amerikoj.
į Norėčiau labai žinoti, kur gyvena, todėl 
meldžiu atsišaukti am šio adreso:

S. Baublis,
I 128 Myrtle st., I4twrence, Mass.
-------------------------------------- -

Vasneliui.— Meldžiame atkreipti atydą!
Bėgančiu apgarsinimų prekės “Kelei- 

vvj’- sekiančios: 1 colis viena kartą 5Oc. 
1 colis per mėnesį $1.25c.

Pajieškojimai: Vieną kartą 50c. Norint

J. ILGAUDAS & P. GARMUS 
1613 S. Halstedst.,Chicago, III.

Draugysčių Reikalai
(Dr-ste Lietuviška Tautiška

Tėvynės Mylėtojų No. 1.
Town of Lake, Cliicago. III.

ADMINISTRACIJA:
Prezidentas A. J. Bierzynskis, 

4600 S. Paulina st.
Vice-prez. A. A. Poszk*. 

4603 So. ILarmitage avė.
Prot. rast. K. A. Cziapas. 

4436 S. Wood st.
Turtų sekr. Leonginas Jaugilis. 

4606 S. Paulina st.
Kasierius F. Jaugilis,

4606 S. Paulina st.

ar

su-
jie

f

Garbi 'Redakcija!
Malonėkit paaiškinti, 

ištikrųjų yra buvę miestai 
Sodoma, Gomora ir kiti, ku
riuos buk tai Dievas sunai
kinęs už žmonių ištvirkimą? 
Jei buvo, tai kur ta vieta 
dabar yra?

Senas Kūdikis.
Atsakymas:

Miestai Sodoma, Gomorra, 
Admah ir Zeboiim buvo Pa
lestinoj, j pietus nuo Jeruza- 
lemo. Jie žuvo laike dide
lio žemės drebėjimo, kaip 
neseniai žuvo keli miesteliai 
Sicilijoj. Pernai bandyta 
Gomoros miestą atkast ir

Paj ieškojimai
Pajieškau brolio Viktoro Budelio, pir

ma buvo apie Luzerne, Pa Liplinių kai ' 
m o. Leipunų par.. Suvalkų gub. Mel
džiu atsišaukti.

A. Budelis.
17 Langdon st., tVorcestcr, Mass 1

Pajieškau pnsaeres <Inos Vai-norailes, i 
p eina iš Kauno gub., Saulių pav.. Pa- > 
pilės par , Burbiškiu sodž. ir Jurgio Ka 
zuluko. tos pačios gub.. Rokiškės par.. I 
Vižeičių sodž. Kas apie juos žinote ar-1 

I ba jie patįs, teikitės duoti žinią šiuoi 
adresu:

Stanislovas Sukimas.
42 Fa s ton avė.. įlydė l'ark. Mass. i

Pajieškau draugų Juozapo Kazlaucko. į 
Kundrenelių sodž, ir Kazimiero Ilauko. • 
Tat k komų sodž Abu Skapiškio par,



t

KELEIVIS.

Vietines Žinios.
jau pereitam 

iš 22 į 23 d. 
uoste atsibu-

Kaip buvom 
numerije rašę, 
liepos Bostono 
vo mauievrai.

Tuojaus, kaip tik sutemo, 
visas jūrių pakraštis tapo už
lietas prožektorių spinduliais 
ir apie 9 valandą buvo jau 
patėmytas laivynas, kuris ar 
tinosi prie miesto be žiburių.

Tame pat akies mirksnije 
buvo duotas ženklas prie gin
klo ir visi užėmė savo vietas 
ir laukė, kol bus ženklas ati
daryt ugnį, kaip kad priešas 
butų ištikro pavojingas.

Ir nepraėjo 15 miliutų, o 
laivynas teoretiškai likos pa
skandintas netoli nuo Fort 
Heat, kuri norėjo atakuot.

Skaitytoju atydai
Meldžiame visu ‘ Keleivio’’ 

e kaitytojo, kurių prenumera
ta pasibaigė atnaujinti, ki
taip busime priversti laikraš 
Ii sulaikyti.

“Keleivio“ Administracija

PARSIDUODA
geri rakandai už. pigią kaina Kreipki

tės šiuo adresu:
M STAN1SLOVAITIENE.

2«>, \\. 3-rd st.. So. Boston. Mass.

I.u t tėviškai- Lenkiškas

DENTISTAS
Dr. S. ANDRZEJEWSII

Ištraukia |»asigadiiiiisius dantis be jokio 
skausmo -r (ilgiai Užtaiso į >:» ged u sius ir 

Įdeda naujus. įtarius gva raut uolas.
Valandos: Nuo !> ry t*' ik* s »ak»re
23s Harrison avė.. Boslon.

P. J. Kaunietis

J. P.

brrinzivtus.

Rusiška- Lenkiška - Lietuviška 

_A PTIE.KA 
BiOiiszleiiio

Jonas Kazlauckas
Paijluoda S1FKORTES už pigiausia 

prekę ir ant GERIAUSIŲ ir GREIČIAU
SIŲ I.A1\Ų. Duoda rodą, k^ip galima 
sugrįžt i į tėvynę lengvu budu» Padaro 
devieroastis ir visokias (-opieras. pabu
dintas per konsulį. Su viršminetais rei
kalais kreipkitės šiuo adresu.*

JONAS KAZLAI(KAS,
73 "’est st.. New Verk. N.

•
Naujalis u madų rubsiuvys Siuvam 

visokias moterų ir vyrų drapanas, lsva 
iouie. išp.aujam plettisas ir i-pn-sinanit- 
1 iarba atliekami visados ant pažadėto lai* 
ko kuopuikiausiai už prieinamą prekę 
1 tirbtuves vieta

244 W. 41h st. Sc.Beston, Mass

TUINILA CO 
Vienatine lietu
viška dziegore- 
lin ir auksinių 
daiktų krautuve.

I /.laikome visokius laik 
rodžius, laikrodėlius,

šliubinius ir <l< ini.-ni in us 
žiedus ir visokius iš aukso ir sidabro 
i-.«larl>ius Lietuviai (tarėmkitę lietuvį

La kr<Hiž;us savo kostum.-riam vatui 
sotn dykai.

21-25 Bromlield street. 
 BOSTON. MASS.

Y.

Į

(rt

TEISINGIAUSIA APTIEKA 
Kurioj galit gaišti geriausiu ■ 
duoliu nuo visokiu ligų, 
teisingiausius pu t a rimus 
na i

Tarp Bostono policijos vir
šininko O’Meara ir visuome
nės eina didelė kova Majo
ras Fitzgerald pareikalavo Į 
Boston Common parką trijų 
policistų, nes vakarais viso
kį valkatos užkabinėja mote
ris. Tam pritarė laikraštija 
ir visuomenė. Bet O’Meara 
sako, kad ji« policistų ne
duos, nes moterį užkabinti, 
tai nėra jokis prasižengimas. 
Užtai moteris padavė guber- 

yda- 
pra-

I

Gera proga dėl visų.
Parsiduoda tris Saliunai. Biznis eina 

gerai. l-m:is apgyventoj vietoj lietu
viais. lenkais, rusais ir kilų tautu •8::,5oo. ; 
2-ras g2.SOO. 3-čias $1.7oo.

Pardumlu namus, farmas. lotus, pie-į 
siu (malevoju). padidinu paveikslus (fo
tografijas) visokio didumo ir visokiomis; 
spalvomis. D.rbu rėmus visokio didu
mo. T žlaikau krautuvę siutų, marški
nių. apikaklių ir tt. Paveikslų (abrozų) 
x isokio didumo gražiausių pasaulyj. Už
laikau moksliškų knygų ir maldaknygių. 
Užrašau visokius laikraščius (gazi-tas): 
••Keleivį". “Kovą", ••Lietuva”. “Vie
nybę Lietuvninkų” ir kitus. ‘ Iš Lietu- j 
vos: “Lietuvos! kininka" ir "Lietuvos 
Žinias" Kas užsirašys laisraštį. tas 
gaus moksliškų knygų dovanų vertes 50e. 
Norėdami plačiau dasižinoti kreipkitės 
šiuo adresu:

J. J. VAITKEVIČIUS.
227 Chapel st.. New Haven. Conin -

teipgi ir 
s. Nes čio- 

dirba lietuviškas klarka

U illiam U. Brūzga.
John J. Lovvery

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

TKt.ErnosK.21o2: S<>. Kosteli. Mas

TEISIN'GIAI S1A IR GERIAUSIA

Aptieka
sutaisome Receptus ui .tulži tu- ia 
atvda. nežiūrint ar iš l.ietmos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite gauti, kokios tik pasaulėj 
vartoja teipgi visados randasi Lie-
-' .s aptiek..rilis K. ŠIOI.U’SKAS.

Savininkas
Edvardas Daly

- W• Broadway kampas Dor 
chester avė. So. Boston, MaSS. 
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
nięs perespresagyduoles prisiusimi

MO9TELLO
Pas mus ramias i virinimų ir apatinių . 

vyriškų ir moteriškų drapanų krautuve; 
ir rubsiuvių dirbtuve, todėl siutus gali- i 
nia užsisteliuot; pūga' savo skonio. Pa- ! 
siuvam greitai ir gerai. Senus isvalom. : 
išprusinant ir padarom kaip naujus

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

MONTELLO, MASS

<
t Puikiausias Lietuviškos

349 Harrison avė. 
Boston, Mass.

natoriui peticiją, prus 
mos policijos viršininką 
šalinti nuo vietos.

: < tftiso Teleph. 397-1 Cambridge.
Gyvenimo Teleph. 397-2 Cambridge.
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GALIŪNAS ir RESTORACIJA 
sartą pas inus atsilankys 

To niekad n-sutraodvs;
Alus, vynai mus ga r< f: a e si. 

cigarai i? Turklys, ger<au.s.

Lozowski dt Yudeiko ir Co 
3o4 Broadway ir 259 D. St., 

Sallltll Besteli. Mass.

M 5 
c- A.
O

<

*
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M. Galjvan & Co.
Užlaiko geriausio

Elnius Vyno, Likierių ir 
(’igarų.

Pardavimas šeimynom mūsų 
M’ECIAEIŠKl mas.

36G Second So. Boston. Mass

GERIAUSIA akuserka

r dangus _ w
pasveikusiu paveikslai-: i« daugumos nors keletą čion patalpinu.

I

F. STROP1ENE
Pabaigusį kursą Honsans Medicai 

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

ofisas randasi:

30 \V. B r o a d w a y, 

BOSTOX, Mass.

UŽPRAŠO SERGANČ IUS, SAKYDAMAS
ATEIKITE ARBA PARAŠYKITE PAS MANE, AŠ IŠGYDYSIU;

lodei, kad esu senas daktaras, pažinsiu visokitts ligas ir teip-pat gyduoles, kurios 
ali geriausiai pagelb.-tt Vyfams ir Moterims, nes daug ligonių perlei- 

džiu ir už tai turiu didelį patyrimu, geriau negu kokis kitas daktaras, garsiamjam 
Nevv Yorke. Aš esu pasiryžęs sergančius gydyti, o sveikus mokyti, kaip užlaikyti 
sveikatą: todėl, kad be sveikatos žmogus yra nelaimingas, nes geriausias išganymas 

A'daugiausia išgydati sergančių ir daugiau už kitus gaunu laiškų padėkavonių su

Pereitoj nedėlioj So. Bos
tono lietuviai - inteligentai, 
skaitliuje apie 30 žmonių, 
buvo išvažiavę ant Blue Hill, 
kur prie dainų, prakalbų ir 
Įvairių žaislų, smagiai pia- 
leido visą dieną. Dainos ir 
žaislai patraukė daug kita
taučių. kurie susirinkę iš ap
linkui labai gėrėjosi ir ranko
mis plojo.

S. F. Polakie wicz
Graborius ir Ralsamuotojas

Atlieka visokį darbą prie jialaidojim. 
k uogeri ausiai už nebrangia prekę, teipgi 
parsiundė kari.-tas ant \eseiiių ir krik* 
štvnų

OFISAS:

53 5th street- CAMBRIDGE, Mass.
Atidarytas nuo S iki 1>

Gyv. vieta: 37 Fift street. Cambridge.

(i E KIAUSI A S
NAUJAS IŠRADIMAS
Visi žmonės užsitiki mums ir ntųs 

s-,; gyduolėms, kuriems duodame tei
singiausia rodą ?H-r laišką dvkai.

Kaip išgydyti Pleiskanas Slinkimą 
plaukų ir Plikimą. Pui kus. Didervi 
nes. Niežus ir lytiškąjį brudą. Męs 
turime apie pusę milijono laiškų su 
padėk avonėmis nuo žmonų visokių 
tautysčių. Rašyk pas*

Dr. .1. M BRl'NDZA <0 .
BroadwayA*>. S st.. Brooklyn.N Y.

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

riu slogos ir kitą.
nors buvau Rirgąs ilgą laiką, o kaip pc 

Ltieo mnne išgydyti; bet Jųs d&rodėte, kad ne teisybė, išgy 
, 38d Hendareon st, Jersev City. N J.

A. VOLČ1K, iš Matheson, Canada. Ont. j
Išgydytas nuo galvos skaudėjimo ir i 

kurtumo.
GUODOTAS DK. HARTMA nS! Ntteipeeniai t ai;
operacija! bogpitotė g .įėjau, tad jaučiausi blogiau. . 
dydanjj U2 tai širdingai dėkavoju Jums.

To<’. i čia kalba žmonės, ką aš jiems padariau, per tai ir tau galiu teip padaryti. Rodos, kad geresnių darody nių nega
linta rU!...l :.UZ

SERGE. S uo meškerės knygutės vadinamos ,, Vadovu Į sv." nes yra tai teisingai ., VA1M5VAS Į I.IGĄ", kurią siūlo, tt 
brudą. suviliojimo INSTITUTAS.

Kad jautiesi nesveiku, tai netroty k laiko, nesendink ligos, jei nori būt išgydy tu, tai kreipkis prie manęs, kurie gal 
ateiti ar atvažiuoti, tai užprašomi Į mano ofisą asabiškai, o toliau gyvenanti parašykite lietuviškai kas kenkia, ant k< 
j nutiesi nesveikas,

: MARE ZLATA. 577Gibson st.. Yongs-
; town, O. Išgydyta nuo skausmu vidurių 

ir moteriškų ligos silpnybių.
aip es naudojau Jųąų gydn<4e>, tai nuo jų greitai pi 

Jersey Citv ten daktarai n- stoję. buvo v
VA L. N’TINAS BEBGOVIČ

ia\elhan.

Mano dirbtuve yra įrengta puikiau 
šiai, naujausios mados Įrankiai. Atlie 
ku daibą artistiškai. Padarau fotogra 
fijas kuopuikiausiai, malevoju natūra 
iiškom parvom, iš mažų padidinėju ir tt 
Esant reikalui einu

atsišaukusius apsiimu išgydyti:
KenmatizTą, ąkaudėjimą sąnarių, kaulų, strėnų, kojų, ptčių ir šonų. Užkietėjimą, skaudėjidtą ir ned rbimą vidurių GaLos skausmą, širdie* 

inkstų ir p'.auč.ų ligas. Greito pailsi ..o, sunkaus kvėpavimo, elogų ir n isdlpnėjurius vyr: s. Didelio sapvkimo. (iyspeps jos n**rvų ligos, teipgi nu- 
jaunystės klaidų į autų n» sveikumų, sėklos nubėglmo, blogų 9apcų, visokių u2aikrečiamų slaptų ligų. Telp p&t MOTERŲ: skausmingų mėnesinių 
baltųjų teke;lm.». g mbo ir visokių .uoteriškų ligų: neatbo -it kad kiti daktarai Jum^ nepagelbėjo, as kad a- s im i t i ir išgvdysia šviežias ir užsisenč 
jueias ligas. Geriau, k d xš karto pas mane atsisaukt m, pirmiau negu kur kit- r: jol ne arabiškai, tai parašyk lietuviškai. K^syk Kaip moki ir kai] 
jauti nesveikumus savyje, asz suprasiu, isztirsiu. duosiu rodą, kad reikės prit..ikys:u g* d roles, kurias yra genai eic<ir na' ja*, šio iszadimo, o apturėsi 
sveikatą, be skirtumo kaip toli gyvenat. Apraezant 1 ją. klausiant rodos NUO LAKTA• O. vienda adresu- ti ant mano vardo taip:

DR. F. HARTMANN,
218 Ea.st 14tH St. New York City, N. Y.

Ofiso n ai nuoil iez ryto i I 1. n i • 2 iki 5 vai. po p. Šventadieniais nuo 10 iki 1

SIFKORCIV AtiEMlHA 
po No- 877 Cambridge st-, 

CAMBRIDGE, MASS- (prie seduko) 
Parduodam šitkortes ant geriausių linijų 
Užrašom visus laikraščius ir prie to duo
dam dovanų puikia knyga.

Turim gražiausių popiėrų gromatoms 
rašyti. Užlaikom geriausias ir aštriau
sias britvas. Čia galima gaut i puikiau
sių marškinių ir kitokių apr. dalų. Lai
kom gyduolių nuo daugelio ligų. ” 
dainų knygele 35c. vertes dabar 
duoda už 10c.

Su guodone
P. BARTKEVI3Z.

S~7 Cambridge st.. Cambridge.

SĮteeijalislas ir Profesorius medicinos

Lietuviszkas D-ras M. Ziselman.
7 Parmeuter S t.
Boston, Mass. 

Visokias ligas gy 
jau pasekiningia- 
usiai. Ateikit tie
sime pas mane i 
irepais į vir;ų tik 
neikit į aptieką: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesir 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 irti ikž 
8 vakare. Telephons 19C'

Pasilieku srero

SKOLA DĖKINGUMO
Mass '

ir 1 ėtn n’*o 7

į namus foto-rrafuo

I

THE AMERICAN TOBACCO CO.

pr."'*. t 

»
. ,tJ" 8 -v

ALTO. ■ I. S- f*
I iŠ)

Charlestou no valstijiniame 
kalėjime susekta netikrų pi
nigų dirbtuvę. Patėmyta, 
kad kalėjime atsirado daug 
negeru pusdolerių: išjieško- 
ta, iškratyta visas celes ir su
rasta dėžute su cinu, kuri 
kaliniai vartojo vietoj sidab 
ro, ir formas pusdolerių lieji
mui

velijančiu

George Stanaitis
453 Broadway So. Boston, Mass

Severos vaistai yra sutaisomi pagal taisyklių, paremtų ant praktiš
ku ir moksliškų formacijinių patyrimų.

ORGflNIZJTIO GALYBE
/

nupuola senyvam amžiuje, gali vienok užlaikyti savo 
spėkas ir apsisaugoti nuo senatvės silpnumo, jeigu vartosi

Nuo keliu metų buvau kankinamas ly
tiška liga ir nuo jos paeinančiais skau
dėjimais: strėnų, galvos, abelno nusilp 
nėjimo. taip-pat bemiegės ir stokos krau
jo Kreipiausi beveik į visus daktarus 
< hieagoj ir į institutus New Yorke. vie
nok niekur ni-ga ėjo mane išgydyti, 
siži,-lojęs apie Dr. J. E. THoMPSoNą, 
parakiau jam laišką. Prisiuntė man tris 
kartus vaistus, kurie mane visiškai išgy
dė ir šiandien džiaugiuosi pilna ir tikra 
sveikata, už ką esu jam ib-kingas ir sten
giuosi jo daktarišką gabumą ir sanžiniš- 
ką gydymą garsinti tarpe savo pažįsta-

S-
Gero vilijantis pacijentas

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

Pažinojęs, kad mano draugas J. No- 
wakowskis tapo išgydytas per D-rą .1 E. 
THOMPSoNA iš tokios didebs ligos, 
kreipiausi ir aš pas jį su savo skausmais: 
skaudėjimu kryžiaus, galvos, mušimu 
širdies, skaudėjimu kojų ir rankų, taip 

I)a- 4ti kataru vidurių. Thompsonas buvo 
taip malonus ir prisiuntė man vaistus, 
kurie suteiki- didelį palengvinimą. Para
šiau apie kitus ir su džiaugsmu pasiju
tau visiškai sveiku. Dabar budamas 
sveiku ir negalėdamas kitaip jam atsi- 
dėkavoti. rašau porą žodžių dėkingumo 
ir veliju kiekvienam jieškoti jo pasrel- 
bos.

Su pagarba pacijentas
LUt LIONAS GAŠTAUTAS.

100 S. Orange st.. Nevvark. N. J,

STIES

LZAMA.

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

Naudingas vaistas seniems ir silpniems žmonėms 
abiejos lyties.

75C.

L -Za—: ” rtWt* “K p -
y.FjrEng-

Severos vaistai gaunami aptiekose ir pas atsakančius paniavčjus. Ne 
imk pamėgdžiotų. .Jei savo a picl i ii kr j negauni. įai rašyk pas mus.

Persidirbę nervai
turi pragaištingą ant sveikatos iror 

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

Severos Nervotonas,
kuris labai pasekmingai sugrąžina 

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

Kaina $1.00.

Pirmutine pagelba.
Kada raumens ar sąnariai kokiu nors 

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

Severos ŠV. GOTHARDO ALIEJUS
atneš jums tuojaus palengvinimą. 

Po kelių sykių vartojimo atsileis suti
nimas ir sugrąžjs nukentėjusioms da
lims sveikatą. Vra tai paprastas nami
nis vaistas nuo Įvairių nesveikumų.

Kaina 50c.

Teisingas daktaro patarimas dykai.

CEDAR RAPIDS

Brangus Tautiečiai ir ligoniai! Męs. au gščiau pasirašiusieji, 
apreiškiam tai viešai, viena, kaipo skolą dėkingumo, o antra, idant persergėti sa
vo brolius nuo išnaudojimo kitų daktarų. Taigi, jeigu kuris iš jus, broliai, serga- 
e. su pilnu užsilikėjimu kreipkitės pas D-rą THOMPSON.y žemiau padėtu adre- 

. o jis j u s i šg v d v s

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

BETWEEN the ACTS

Little Cigars
Geriausiai patinka cigarų rūkytojams 

kurie myli trumpai rūkyti.

PAS VISUS.PARDAVEJUS
IO už | o centu

l)r. E.C. COI.I.ISS 
uždčtojas.

Tiktai išnaudotojas daktaras apgarsina save 
jog jis gydo visokias ligas, mislidamas apkvai
linti sergančius Lietuvius, bet kožfias žino, jog 
tas yra negalima. Šiaurius gali (lasiųt gerus 
eebatns. bet ne ga’i sint geras dtnpanaa ’Teip 
yra ir su gydytojais. Katras gali išgydyti džiovą, 
tas no gali gydyti inkstu ligas. Užtai niekados 
n atsidnok tiems gydytojams, kurie -*GYIX) 
VISUS”, apie katruos Jųspiekados negirdėja,t, 
tiktai ką Jus matėt Jn paveikslus apgarsini
muose ir katras negali darodvti ne Viena iš.-v- 
dyma. The Collins NewYork Medical Institute 
didžtausias ir pirmas ant svieto, samdo t k 
Geriausius Gydytojus dėl gydymo kiekvienos 
ligos ir gydo dauginus sergančiu, negn kiti gy
dytojai kartu ir gali darodyti tūkstančiais 
padėkos laiškais.
Užtai, jeigu sergate kokia nors ligą, rašykite, 

arba atsišaukite vpatiškai j šiuos garsingus 
gydytojus. Priima ligonius kiekviena diena nuo 
10 lik 5 vai., šventadienais ir nedaliomis nuo 
10 lik 1 vai., ir utamįkais ir pėtuiėiomis dar 
nuo 7 lik 8 vai. vakaro.

Dr. S. E. Hyndman, Medikališkas Direktorius

The Collins N. Y. Medical Instite!




