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APVAIKŠČIOJIMAS

25=o S.L.A Seimo,
Chicago, III.

Apvaikščiojime dalyvavo į G000 žmo
nių Paroda buvo didelė ir iškilminga, 
truko tiktai tvarkos. I’o maršavimo vi
si susirinko Į Kirst Infantry Armory sa
ly. kur buvo prakalbos. Kalbėjo F. P. 
Bradchulis. F. Živatkauskas ir D-ras J. 
Šliupas Vaizdingiausiai kalbėjo I)-ras 
Šliupas ir todėl keletą minčių paduodu. 
Apie skaitymą laikraščių išsireiškė se
kant-.ai: “...Kunigai jumsdraudžia skai
tyt bedieviškus laikraščius, oliepiaskai- 
•yt vien tik katalikiškus. Aš gi noriu 
įspraust į jųsų širdis šitokią nuomonę: 
visi lietuviai skaitykit visus lietuviškus 
laikraščius!
.tuosius: "Draugą' 
ždę” 
le:vį" 
‘i* ■ 
K&1S..

Skaitykit netik kataiikiš- 
.” “Katalika”ir“Žvaig-

, bet skaitykit ir "Lietuvą”, “Ke- 
"Vienybę Liet.” ir “Laisvą Min- 

kuriuos kunigai vadina bedievis 
— Kalbėdamas apie partijas, 

D-ras šliupas išsitarė taip: "...Visos mu
št; srogresy vislios partijos veda prie to
bulinimo mųsų tautos. Nereik vieniems 
kitų bijotis. Jeigu jums duoda gerą pa
tarimą socijalistas—priimkit, jeigu duo 
da gerą patarimą tautietis, taipgi pri
imkit. ant galo, jeigu ?erą patarimą duo
da net ir ktlnigas—priimkit!...”

Kalbėdamas apie lietuvių ateitį D-ras 
Šliupas pasakė “...Jeigu norit sulaukti 
geresnės ateities, tai švieskitės!... Ap
sišvietę męs padarysim rojų ant žemes, 
nereik mums to jieško’i kur kitur. Vien 
tik apšvieta pagimdys ant tvirtų pamatų 
ir socijalizmąl. .”

D-ras J. Šliupas nupeikė girtuokliavi
mą. nupeikė lietuvių kunigėlius ir net 
pačia sistemą netikusio katalikiško tikė
jimo. Paskutiniai žodžiai D-ro J. bliu- 
po buvo. "...Lietuviai, rūpinkimės pa
kėlimu savo tautos, o taipgi podraug ir 
visos žmonijos!...”

Vakare buvo teatras su koncertu. Bu
vo perstatyta "Birutė” ir “Šienapjūte.” 
Dainavo "Birulė?“choras. Viskas at
likt: gerai Ant rytojaus atsidarė posė
džiai. Delėuaču susivažiavo 117. Vedė- 

I *j u seimo B rinktas K. Gugis, o jo pagel- 
bininku Birštonas. Pirmu sekretorium 
: rinktas l.iutkaaskas, antru sekretorium 
-J. Neviackas Viskas eina tvarkiai.

J. Neviackas.

(Tolinus bus sekančiame numeryj.)

iŠ RUSIJOS.
Žydams nėra vietos.

Kijevas, birželio 6 d.— 
Daugiau kaip tūkstantis žy
diškų šeimynų gavo nuo vai- ' 
džios įsakymą kad lig bir
želio 14-tai dienai išsikraus
tytų iš Kijevo. Mat valdžia 
vis dantis griežia ant žvdų 
už revoliucijonišką jų dva
sią.
Sako, nunuodijo grovą Bou- 

turliną.
Peterburgas, birželio 7 d. 

—Didelį įspūdį padarė suė
mimas grovo Liaso ir d-ro 
Pačenko. Jie yra kaltinami 
už nunuodijimą grovo Bu- 
turlino, caro gvardijos ofi- 

. cieriaus, kuris anuomet mirė 
staiga mirčia. Dabar pa- 
žvalga puolė ant augščiaus 
minėtų dviejų vyrų, buk jie 
susitarę įdavė iam nuodų 
dėlto, kad Bu turimas turėjęs 
gauti 7 milijonus rublių pa- 
veldėjystės.

Anarchistų suėmimas. ■
Tiflisas, ant Kaukazo.— 

Suimta čia anarchistų-komu- 
nistų kuopa su lozungu 
“Laisve ir duona”. Kaip 
policija tvirtina, tai esanti 
ta pati kuopa, kuriai priklau
so čiela eilė buvusių žmogžu
dysčių, apiplėšimų, mėtymai 
bombų ir t. t. Slaptame 
kuopos bute atrasta raides 
spauzdinimui lapelių ir daug 
laiškų, reikalaujančių pinigų 
nuo įvairių žmonių.

Lenkai neteko rašytojos.
Gardinas.—Gegužės 18 d. 

pasimirė čia pagarsėjusi len- 
z ku rašytoja Eliza Orzeszko.

Iš tos priežasties Maskvos

draugija, kurios mieriu yra 
suvienyti visas Rusijos tau
tas, nusiuntė į Varsavą lite
ratų ir žurnalistų draugijai 
sekančio turinio telegramą:' 
“Draugija vienyjimo Rusijos 
tautų, išgirdusi apie didelės, 
lenkų rašytojos E. Orzeszko 
mirtį, giliai nusiminus nete
kimu skelbėjos visasvietinių 
idealų, siunčia visai lenkų 
tautai širdingą apgailastavi-' 
mą. Lai būna garbė tautai, 
kuriai priklausė Orzeszko!” 
Panašios telegramos ir laiš-1 
kai siunčiama iš visų Euro
pos kraštų.

Skurdas eina didyn.
Ekaterinoslavas.— Donec

ko apskričio kasyklų admi
nistracija paliuosuoja nuo 
darbo 7,300 darbininkų. My- 
kolo-Michailovo kasykloje 
darbininkams dešimčia nuo
šimčių sumažintos algos.

Teismas 68-nių.
Gegužės 13 d. Peterburge 

prasidėjo didelis teismas 68 
kaltinamųjų už priklausymą 
prie plėšikų organizacijos. 
Jie buvo padarę keletą de- 
sėtkų ginkluotų užpuolimų 
ant krautuvių, kontorų, fab
rikų ir šiaip pasiturinčių gy
ventojų. Kaltinamasis ak
tas užima 200 spauzdintų 
puslapių. Visi-gi teismo rei
kalai sulvg kaltinamųjų su
rašyti į 40 tomų. 48-iems iš 
68-nių kaltinamųjų priskai- 
toma 279sk. 22 kn., pagal 
kurį gali nuteisti mirtin. Liu
dytojų pašaukta į 200, tarp 
kurių yra 11 slaptos policijos 
agentų. Kaltinamuosius gy
nė 50 advokatų. 29 tapo pa
smerkti ant mirties.

Vietoj duonos akmenįs.
Krasnojarskas.—Atėjo va

gonas su visokiais daigtais 
kareiviams. Vienoje skry
nioj, kurioje turėjo būt ba
tai, pasirodė esą tik akmenįs, 
seni geležiniai ratukai ir 
šiaip jau visoki seni daigtai.

Nelaimė.
Ties Aleksandrovsku va

žiavo valtyje į darbą 94 dar
bininkai. Netikėtai valtis 
atsimušė į povandeninį ak
menį ir prakiuro dugnas. 47 
darbininkai prigėrė.

Neteisinga priesaika.
Greitu laiku Varšavojebus 

teismas Viktorijos Martin- 
kevič ir Česlovo Idzikovskio, 
kaltinamųjų už neteisingą 
parodymą, pagal kurį buvo 
nuteistas pakarti Ibkovski. 
Kada Ibkovskis likosi pakar
tas, ‘tuomet išsiaiškino, jog 
liudytojai neteisingai prisie
kė. '

Mokestis likusiems nuo 
kareivijos.

Tam tikros komisijos jau 
išdirbta sumanymas, kad li
kusieji nuo kareivijos mokė
tų už tai mokestį. Tasai 
sumanymas rudenį bus įduo
tas durnai. Pagal to suma
nymo kiekvienas, likęs nuo 
kareivijos dėlei šeimynos 
kliūčių, arba dėlei kokių-nors

Boston, Mass., 9 Birželio |June| 1910 m.
„Entrred as Skcond-Class matter” February 23, 1905. at the Post <»ffice at Boston, Mass., undek -h k.Lt of Congress of M a ech 3, 1879.”
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rub. metinio mokesčio. Kas 
metinio pelno turi daugiau 1 
tukstanties rublių, tas priva
lysiąs mokėti dar daugiau.

Teismas 227-nių.
Rygoje greitu laiku prasi- 

i dės teismas 227 žmonių, ku
rių tarpe daugiausia yra val- 

į stiečiai latviai Lifliandijos 
gub. Kaltinami jie visi už 
tai, kad 1905 metais veikė 
kaipo pildantysis komitetas 
pamainydamas senąją tvar- 
ką. Daugiausia kaltinami 
už tai, kad 1905 metais jie 
apsiginklavę nuėjo į miestelį 
Gazenpotą, kad neduoti iš
vežti iš Gazenpoto iždo rūmų 
pinigus į Liepojų. Savo lai
ku, taigi 1906 m., už tą pa
sipriešinimą skrajojančių bu
rių buvo 30 žmonių sušaudy
ta, o 11 karo teismas pasmer
kė mirtin ir išpildė bausmę. 
Bet to dar maža reakcijos 
dievui -. • —Patraukiama dar 
227 žmonės ir visi kaltinami 
pagal pirmąją dalį 100 punk
to įstatymų, pagal kurį gali 
pasmerkti miriop! Liudyto
jų šaukiama' į 800 žmonių. 
Teismas trauksis ilgiau dvie
jų mėnesių.

Vyriausybes darbai.
Laikraščiai suskaitė, kad 

balandžio mėnesi j nuteista 
nužudyti 41 žmogus, o nužu
dyta 18 žmonių; kovo mėn. 
nužudyta 16. Viso gi per 4 
mėn., nuo sausio 1 d. iki geg. 
1 d. nuteista nužudyti 201 
žm., o nužudyta 91 žm. Už-

• pereitą sąvaitę gi naujai vėl 
. nuteista nužudyti 8 žm., o

nužudyta 3. Viename ka-
• Įėjime Troicko-Savsko nuteis

tieji mirtin pakėlė triukšmą, 
per kurį vienas pasmerktųjų 
nušautas, kitas sužeistas, 
trečias pats nusižudė.

Spaudos “laisve.”
Laikraščiai šią sąvaitę nu

jausta 7 už 2,600 rub. ir vie
nas (žydų) visai sustabdytas, 
jer šiuos gi 4 mėnesius (iki 
geg. 1 d.) nubausta 33 laik
raščių 16,350 rb. Tai vadi
nas spaudos laisvė.

Užderėjimų išvaizdis.
Viatka. — Užstojęs šaltas 

oras labai kenkia vasariniams 
javams, kurie pradeda jau 
net gelsti. Rugiai da laiko
si.

Samara. — Čion užderėji- 
mo išvaizdis labai puikus. 
Gegužės mėnesio pradžioje 
lino j o tankiai lietus, ką labai 
pamėgo javai.

Ufa.—Nuo seniai nebuvo 
čia lietaus. Ankstyvesni la
vai šiaip-taip išdygo, vėly- 
besni gi —ne.

Odesa. — ia tankiai palija 
lietus, laukai išrodo puikiai. 
Laukiama gerų užderėjimų.

Užpuolimas.
t Odesa.—Ant jojančio Ma-
. lachovo dvaro užveizdos už

puolė keturi revolveriais ap
siginklavę žmonės ir atėmė 
250 rublių pinigų. Apiplėš
tas nujojo ant netolimos sto
ties ir pranešė sargybiniams.

IS AMERIKOS.
Ir kalėjime už tautas mu

šasi.
Montreal, Kanada. — Bir

želio 6 d., dėl tautiškų nesu
tikimų, vietiniam kalėjime 
iškilo tarp kalinių muštynė. 
Kol policija riaušes numalši
no, 3 kaliniai tapo sunkiai 
sužeisti. Kalėjimo valdyba 
atsisakė suteikti apie tai pla-

Lekiojo visą naktį.
London, birželio 4 d. - Or

laiviai kasdieną vis gerinami. 
Štai ir šiandien kariškas or
laivis lekiojo^ ant Londono 

; miesto. Jis išlėkė iš Alder- 
shot 11:30 vakare ir prieš pu
sėtinai smarkų vėją lėkė į 

j Londoną. Po dviejų valan
dų jis pasiekė švento Povylo: 
katedrą Londone ir, kelis !tesnes žinias, žinoma tik tiek, 
kartus apie ją apsukęs, 3 va- • kad muštynė tvėrė valandą 
landoj iš ryto sugrįžo į Al- laiko ir muštasi už tautystes.

Nuo Aldershot lig Nelaimė ant geležinkelio.dershot. ?’
Londonui yra 35 mylios.

Ungarai sumušti.
New Rochelle, N. Y., bir

želio 6 d. —Dešimts žmonių
Budapeštas, Ungarija.— tapo sužeista, trįs labai sun- 

Paskutiniuose rinkimuose kiai, kada einantis iš Bosto- 
ungarų liaudies partija tapo no greitasis trūkis netoli nuo 
galutinai sumušta per aus- čia iššoko iš bėgių ir vienas 
trofilų valdiškąją partiją,ku-vagonas apvirto su 70 žmo- 
ria vadovauja buvęs ministe- Į nių. 
rių pirmininkas 
Khuen—Hedervary, 
vokiečių šalininkas.
Keliolika dienų kovojo su 

mirčia.
Bombav, Brit. Indija.— 

Šiomis dienomis prisiirė čion 
keliatas jūreivių ir papasa- __ _ _
Rojo, kad jie y ra angliško bkos sužeista, tame skaitliu- 

- i j e du vyrai ir viena moteris,
. . La*vas vęze anbh kurių vardu negalima* buvo 

r ant jūrių užsidega. Įgula (jasįžinot, sužeisti taip sun
kelius dienas gesino ugnį,bet kiai kad be abejonės jie tu- 
negaledama užgesint turėjo rėg jau mirti 
gelbėt savo gyvastį. Degan- 
;is laivas tapo paliktas ant. T. Roosevelt apsiveda. 
jūrių, o žmonės leidosi^ ant New York.—Buvusio pre-
vandens atsargos laiveliuose, zjdento Roosevelto sūnūs, Ta-

Vaikai plėšikai.
Viena, Austrija.—Suėmus 

jatį “generolą”, policija su
sekė visą jo saiką vaikų-plė- 
šiku, kurie buvo jau gaudo
mi ir persekiojami apie 3 mė
nesius laiko. Daugelis iš su
imtųjų yra tik 8-nių metų 
vaikai; pats gi vadovas arba, 
kaip jis daugiausiai vadina
mas, mažųjų plėšikų “gene
rolas” yra 13 metų amžiaus. • 
Jų turėta slaptą lindynę, kur; žmogelis, atsidūręs tarp dvie- 
atrasta už $25,000 vogtų . 
daiktų. Kaip vėliau išsiaiš- * 
kino, tais vaikais padaryta 
123 vagystės ir nužudytas 
vienas žmogus.
Žmonės turi išnykti, sako 

prof. Koch.
Berlynas.— Vienas vokie

čių profesorius, vardu Koch, 
pranašauja, jog ateityje žmo
nės turės išnykti ant žemės. 
Taip sako jo draugas ir są
mokslininkas Adolph Zim- 
mermann, kuris greitu laiku 
ketina išleisti Kocho teorijos 
knygą. Profesorius Koch 
remiasi ant to, kad pakilus 
civilizacijai pradės daug ma
žiau gimti žmonių. Tas jau 
apsireiškia ir šiandien Pran
cūzijoj, kur žmonės daugiau 
kultūriškai pakilę, negu bent 
kokioj kitoj šalije.

Naujas laivynas.
Viena, Austrija. — Finan- 

ii Į7i<*iix^ox^ uiuiaiuo, sų ministeris von Bilinski 
kurie tuojau ir nusivijo plė- praneša turtų komisijai par- 

į šikus. Pastarieji leidosi bėg-j barnenįe jOg pastatvmas
^!1‘uv,vLai^ rkU^.iy',,.'JI® gŲ, išmetė jį iš ratų ir susė- jn?ujv kar amų, une užims
silpnybių, išskiriant tik v įsai dę bandė išsprukti, bet trįs V1^tą dubartimo seno laivy-
luošus ir niekam netikusius, I tapo nušauti, o ketvirtas su-. no, prekiuos nemažiau, kaip 
per 4 metus turės mokėt 3-5 žeistas. $65,000,000.

grovas Traukinis bėgo 55 mylias į 
didelis valandą, kaip du vagonai iš

šoko iš bėgių. Vienas jų 
bėgo palei reles apie 200 pė
dų ir apvirto. 70 žmonių bu-
vo viduryj ir visi likosi iš
trenkti iš sėdynių ir sugriuvo 
viens ant kito. Du išlėkė 
per langą. Dešimts žmonių

garlaivio Trafalgar dar- -e du vvrai ir viena moteris, 
jimnkai. T---------- ~~ —

o

Įdas Roosevelt, apsiveda su 
'Eleonora Butler Alexander.
Pereitoj subatoj atsibuvo čia 

j sutartuvės ir išimta teisiškas 
pavelijimas.

Senis Roosevelt, spėjama, 
pargrįžęs iš Europos, kur su 
savo prakalbomis pridarė 
daug triukšmo, vėl bus kan
didatu į prezidentus.

Nuo vilko ant meškos.
Brockton, Mass. — Tūlas

jų karų, per plauką tik likos 
čia nesuvažinėtas. Bet vos 
tik jis spėjo atšokti į šalį, 
kaip iš užpakalio užlėkė au
tomobilius ir sumalė jam kau
lus.

Naminė karė Nicaraguoj.
Neseniai pasibaigė Nica

raguoj karė žmonių su prezi
dentu Zelaya ir jo vieton li
kos išrinktas . prezidentas 
Madriz. Vos keli mėnesiai 
praslinko, o Madriz taipgi 
pasirodė tokiu pat despotu, 
kaip buvo jo giminaitis Ze
laya, todėl ir prieš jį pakilo 
revoliucija.

Anoj revoliucijoj dalyvavo 
daug ir Jungtinių Valstybių 
ukėsų,iš kurių du, Cannon ir 
Grace, likos sugauti ir pa
smerkti Zelayos mirtin. Jų 
nužudymas buvo sukėlęs iš- 
karto triukšmą ir musų ka- |^jį 

• rėš ministeris Knox buvo pri
sakęs stovinčiam tenai laivy
nui sugauti Zelayą ir nubaus
ti kaipo žmogžudį. Tas bu
vo apskelbta visuose laikraš
čiuose.

laivo jis išvažiuoja, Jungti
nių Valstybių laivynas jo ne
gaudė.

Dabar atėjo žinia, kad 
Madrizo kareiviai taipgi su
ėmė vieną Jung. Valst. pilie
tį, vardu William P. Pitt- 
ham, jauną vaikiną iš Bosto
no. Jį sugavo operuojant 
elektriškąją mašineriją sprog
dinimui požeminių minų, per 
sūrias ėjo valdžios kariume- 
nė, todėl spėjama, kad jis 
^ipgi bus sušaudytas, kaip 
juvo sušaudyti Cannon ir 
Grace.

Kada atėjo iš Nicaraguos ■ 
žinia apie suėmimą W. P. 
Aittham’o, tai iš Washingto- 
no nusiųsta Madrizui tele
grama, kurioj pasakyta, kad 
Jungtinių Valstybių valdžia 
tikisi, jog belaisvis bus vai
šinamas teisingai ir žmoniš- , 
tai. i
levoliucijonieriai laimėjo 

mūšį.
Bluefields, Nicaragua.— 

^evoliucijonierių kariumenė, 
jo vadovyste generolo Mena, 
pergalėjo musiję ties Rama : 
valdžios kariumenę ir pri
vertė ją betvarkėj bėgti.

Amerikos konsulis Thomas 
P. Moffat išleido apskelbi
mą, jog pribuvę čion į uostą 
aivai muitą turi mokėti jau 
ne Madrizo valdžiai, bet val
džiai, kurios priešakyj stovi 
generolas Estrada, revoliuci
onierių vadas.

Per 8 metus nepabučiavo 
pačios!

St. Louis,Mo.—Annie Hei- 
nis, kuri treji metai atgal 
persiskyrė su savo vyru, Ju- 
ijum Heiniu, kuris bėgije 8 
metų nė karto jos nepabučia
vo nė pamylavo, dabar ište
sėjo už savo įnamio.

Pirmutinis vyras patraukė 
tą antrąjį teisman, reikalau
damas už sugriovimą gyve
nimo $10,000 atlyginimo, bet 
teismas pripažino jam tik 
vieną apskritą dolerį. Bu
vusi gi jo pati teisme pasakė:, 
“Per aštuoneris metus jis 
mane nė karto nepabučiavo, 
nė pamylavo. Aš prisiarti
nau kartą prie jo norėdama 
pabučiuoti, bet jis mane at
stūmė ir tarė: “Gal tu iš pro
to išėjai?”

Vyrai, jei pačioms norit į- 
tikti, tai tankiau jas bučiuo
kite .

; Apvaikščiojo 107-tą gimimo 
dieną.

i Pana, III. — Dr. Linn, 107 
metų amžiaus, apvaikščiojo 

. savo gimimo dieną. Prisi
rinko daug senų žmonių, ku
rie pasakoja, kad jie 
na aa, kaip Linn b

$65,000,(XX).

Metas VI

Perkūnas uždegė tvartą.
Middletown. N. Y.—Neto

li nuo čia perkūnas trenkė į 
Harrimano tvartą, užmuš
damas vieną arklį. Tvartas 
užsidegė, bet pribuvus tuoj 
ugniagesiams, gaisras likos 
užlietas. Ant tvarto nebuvo 
perkūnsargio.
Chinija turi atlygint misijo- 

nieriams už nuostolius.
Washington. — Jungtinių 

Valstybių valdžia pareika
laus nuo Čhinijos, kad Ame
rikos misijonieriams, kurie 
nukentėjo per dabartines 
riaušes ant turtų, butų pini
gais atlyginta už visus nuo
stolius. Bet kažin, ką pasa
kys ant to chiniečiai?...

Karės debesiai.
Tarp Jungtinių Valstybių 

ir Čhinijos staiga pradėjo 
niauktis giedrus aangus. 
Nekurie laikraščiai tvirtina, 
kad tai karės debesiai. W. 
J. Calhoun, Amerikos pa
siuntinys Chinijoj, praneša, 
kad riaušės tenai paliko taip 
pavojingos apsigyvenusiems 
tenai amerikonams, jog jis, 
W. J. Calhoun, telegrafavęs 
kontra-admiralui Hubbard’- 
ui, kad tas butų pasirengęs 
su azijatišku laivynu kiek
vienoj valandoj pribūti mal
šinti riaušes. Tokia Calho- 
un’o instrukcija, galima sa
kyt, yra didelis kariškas 
žingsnis. Ar Taftas su savo 
sėbrais plutokratais išdrįs 
pastumti Amerikos liaudį į 
karę su Chinija, tai sunku da 
pasakyti, bet kad kapitalistai 
trokšta karės, tai daugiau 
negu aišku.

Ir laikraščiai pradeda jau 
tvirtint, kad toki? karė tu
rės būti netolimoj ateitvj. Iš 
vienos pusės karė reikalinga, 
kad atidaryti naujas rinkas 
Amerikos išdirbiniams, iš ki
tos gi pusės,—kad atkreipti 
daibininKn atidą nuo viduri
nės politikos, o tuomtarpu 
padaryti vietą Rooseveltui. 
Jei Taftas pradėtų karę su 
Chinija arba Japonija, Roo- 
seveltas, kaipo tokių dalykų 
žinovas, turės užimti didelę 
rolę. Kada karė pasibaigs, 
Rooseveltas, kaipo didžiau
sias veikėjas, bus gatavas 
jau kandidatas į prezidentus. 
Jis apima tuomet valdžią ir 
plutokratijai vėl prasideda 
auksiniai laikai... Pasiunti
nys Calhoun gerai žino ką jis 
daro, kada siunčia admirolui 
Hubbardui kariškas instruk
cijas.

Du seimai.
Šią sąvaitę Amerikoj įvy

ko du lietuvių seimai: vienas. 
S.L.A., prasidėjo birželio 6 
d. Chicagoj, antras S. L. R. 
K.A., prasidėjo birželio 7 d. 
Plymouth’e Pa.

25 metai atgal, Plymouth’e 
užsimezgė lietuvių organiza
cija, iš kurios pasidarė abu
du šiandieniniai susivieniji- 

1 mai, S.L.A. ir S.L.R.K.A.
Prie pirmutinio susivieniji
mo prigulėjo klerikalai ir

1 atsime- tautininkai. Dėl nuomonių
..v. v.-, ....... buvo jau skirtumo, 1901 m. susivieni-
senukas, kada jie buvo da mas skilo į dvi dali. Skyli- 
maži vaikai. mas pasidarė seime, Wilkes-

..................I Barre, Pa., o paskui plyšo ir 
visa organizacija.

jama 
abiejų susivienijimų skylimą. 
Mat, katalikų susivienijime

Lietuviški “juokai." __ ..........
Brighton. Mass. — Stepo- j Šįmet taipgi pranašaus 

nas Battiks, lietuvis, tapo 1 abiejų susivienijimų skyli 
—smerktas 3 mėnesiams ka- 
jėjiman už subadymą peiliu perdaug sauvališkai pra’dėio 
dviejų savo draugų: Jono “bosauti” kunigai, o S.L.A.
Bušmano ir Jono Arlausko. — tautininkai. Jie užsimanė 
Battiks sakė, kad minėti jo iš tautiškos organizacijos pa- 
draugai visuomet erzino prie daryti biznišką instituciją, 
darbo, oi J j
taip “bejuokaudami” išvedė

‘ 1. 1-. pas |ietu_

pereitoj nedėlioj Jie atėmė žmonėms balsą ir 
'kaudami” išvedė nieko nesiklausę pasidarė pa

gal savo kurpalį konstituciją, 
kuri labai panaši į Rusijos

Bet Zelaya visai ne- jį įs kantrybės.
sislepė ir, nors visiems buvo vius tokie “juokai” labai ma- ,L». ____ .
žinoma, kada ir ant kokio doj, bet reikėtų juos pamest, kariumenės discipliną.
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Pasikalbėjimas 
Paikio su Tėvu.

—Ką ten darei, tėve, pas 
Tamošiūnienę šįryt?

—O ką tu žinai, kad 
tenai buvau?

—Aš viską žinau, kur 
vaikštinėji. Prisipažink!

—Aš, vaike, su reikalu 
nai buvau... Akinius turė
jau pasiskolinęs.

—O ką tu su akiniais da
rei?

— O ką tu čia, lyg koks 
pristavas, mane klausinėje? 
Geriau papasakok man apie 
kometą.

—Apie tai kalbėjau perei
tą sykį.

—Bet aš noriu da daugiau 
apie ją žinoti. Sako, buk 
jos uodega jau nutrukus, ar 
tas teisybė?

—Kometos uodega nu
trukti negali, nes kometa, 
tai ne varna, kuriai pavasa- 
ryj uodega paprastai iškrin
ta. Kometos skritulys pla
čiai yra apsiaustas gazais, ir 
jos uodega yra ne kas kitas, 
kaip atsimušimas tuose ga- 
zuose saulės spindulių. To
dėl tokia uodega nutrukti 
negali.

—Tai kodėl gi aš jos ne
galėjau vakar matyt? Aki
nius užsidėjęs žiurėjau ir tai 
nieko nemačiau.

—Cha, cha, cha!... Tai 
dėlto tu ir skolinai akinius? 
Kuo daugiau eini senyn, tė
ve, tuo mažiau lieka pas ta
ve proto. Jeigu apnuogin
tomis akimis negali matyt, 
tai akiniai čia nieko negali 
pagelbėt.

—Tai pasakyk man, kaip 
ją pamatyt?

—Dabar gal jau ir nepa
matysi daugiau, nes kasdie
ną ji daugiau vis nuo žemės 
atsitolina, o prie to da vaka
rai esti apsiniaukę taip, jog 
nė astronomai per žiūronus 
negali jos pamatyt.

—Na, ar teisybė, Maike, 
kad žemė perėjo per kome
tos uodegą?

—Tikrai niekas negali to 
darodyt. nes visą tą laiką 
dangus buvo apsiniaukęs ir 
observatorijos negalėjo pa- 
tėmyt jokiŲ ženklų, kas liu
dytu, jog žemė eina per ko
metos uodegą.

—Palauk, Maike! Paaiš
kink man, kas tai per sutvė
rimai tos observa tori jos?

—Observatorija, tėve, nė
ra sutvėrimas, bet vieta ar
ba, teisingai pasakius, įstai
ga, kur randasi tam tikros 
prietaisos tyrinėjimui dan
gaus ruimy. Jas stato pa
prastai tokiose vietose, iš 
kur galima matyti visą dan
gaus apyregį. Observatori
jos stogas paprastai esti ap
skritas ir sukinėjasi taip, 
kaip vėjinio malūno Lietu
voj. Stoge yra langas, prieš 
kurį visuomet stovi nustaty
tas didelis žiūronas.

—0 kaip tas žiūronas iš
rodo?

—Jei tu matei kur didelį 
geležinį kaminą, keliolikos 
pėdu ilgio ir kaip gero sieno
jo storio, tai taip išrodo žiū
ronas. Kitais žodžiais sa
kant, yra tai milžiniška su 
padidinančiais stiklais dūda, 
per kurią astronomai kasnak- 
tį tyrinėja dangų. Jei tu 
pažiūrėtum per tokį žiūroną, 
tau plaukai ant galvos atsis
totu, kada pamatytum visai

arti milžiniško didumo 
žvaigždes, saulę, o kaip ji 
dega! Liepsnos nuolat ver
da, šokinėja...

—Ar tu, Maike, žiurėjai? 
—Žiurėjau.
—O aš bijočiau.
-Kodėl?
—O gi kunigas gali neduot 

išrišimo. Juk tokios prietai
sos tai yra bedieviškos. Juk 
šventas Petras pasakė, kad 
žmogus negali žinot nė ma
rių platumo, nė Dievo .galy
bės.

— Šventas Petras galėjo 
taip sakyt, nes jis buvo tam
sus žmogelis ir apie gamtą 
neturėjo mažiausio suprati
mo. Tu ir pats gali matyt, 
ant kiek tas jo pasakymas 
yra paikas, nes šiandien žmo
nės keliauja per jurias ir ge
rai žino jų platumą. Tas 
pats yra ir su kitais dalykais. 
Ant senovės žmonių pasaky
mo remtis negalima, nes jie 
buvo nemokyti ir visame bu
vo klaidingi. Jie tikėjo, kad 
pasirodymas ant dangaus 
žvaigždės su uodega buvo 
nelaimės ženklu. Kada pa
sitaikydavo saulės užtemi
mas, thi daugelis mirdavo 
nuo baimės. Šiandien gi 
žmonės juokiasi iš to, nes a- 
stronomai taip pažino dangų, 
kad visuomet žino, kada bus 
saulės ir kada mėnulio- užte
mimas, kada pasirodys ko
kia kometa ir ar ji bus žemei 
pavojinga, ar ne Jie už me
tų laiko jau praneša dieną, 
valandą ir minutą, kada tas 
atsitiks.
sipildo. 0 kaip jie tą viską 
atspėja?
Gamtoje kiekvienas dalykas 
turi savo vietą, kiekviena ko
meta turi savo kelią. Kas 
tą gamtą nors išdalies paži
no, tai tas jau truputį dau
giau žino negu Šv. Petras. 
Jis sakė, jog žmogus Dievo 
galybės negali žinot, o čia 
ėmė ir sužinojo. Štai, me
tai atgal astronomai pasakė, 
jog gegužės 18 d., 1910 m., 
palei žemę pereis Halley’o 
kometa. Atėjo ta diena ir 
kometa praėjo. Dabar jie 
sako: “Už 75 metų Halley’o 
kometa vėl aplankys musų 
žemę!” Ir jei tu. tėve, ne
atsigultum į kapą, pamaty
tum, jog jų žodžiai išsipildys. 
Ko taip užsimąstei, seni? 
Eik namo ir kitiems papasa
kok, ką aš tau pasakojau.

Ir tas visuomet iš

KELEIVIS.
tik vieną zlJ. 
kaip? Bombomis? Ne. Per 
susipratimą, išsitobulinimą 
ir pakilimą žmogaus esybės.

Kaip ji dega nuo liepsnuo- 
jančios apreiškimo vizijos! 
Ji mato ją Boecklin'o ir 
Stucko vaizduose, Nietzshe’si 
rapsodijoj. Whitman’o ir Car- 
penter’io dainose, Wagner'o 
muzikoj, Hauptmann’o mis
ticizme, Ibseno dramose, bru* 

Į tališkame Gorkio realizme, 
Rodino stovvlose, mato D’ 
Annunzijoj. Ji mato ją ry
tinėj aušroj, girdi revoliuci- j 
jos giesmėje. Mintis, kurią 
ji jaučia, auga mislijančių 
žmonių prote. Idealas, apie 
kurį ji girdi, kįla širdįse vi
sų žmonių, kurie pasiliuosa- 
vo nuo senų prietarų. “Buk 
kuom esi”—tai žmogaus . tie
sos. “Elgkis, kaip tau pa
tinka”—tai vienatinis įsta
tymas, kokis naujojoj gady
nėj galės būti. Tenai nebus 
vietos nė karėms, nė neužsiti- 
kėjimui, nė godulystei, nė 
badui.

Atmetus visus aprube- 
žiavimus, panaikinus visas 
prietarų institucijas, žmogus 
galės išsilavinti iki augščiau- 
sio laipsnio. Jis bus su ga
lingomis prigimties ypaty
bėmis, o jo dvasia bus su 
dvasia josios. Jis vystysis 
be jokių leidimų ar stabdy
mų. Jis “linksminsis su vy
nu prie devynių merginų”, 
jis matys gyveninio dalykus 
tokiais, kokiais jie ištikro y- 
ra. Jis viską galės turėti,ko 
prigimtis jo reikalauja.

Ir kas gali nepasiduot ši
tokiai vizijai? Be tokių vi
zijų žmonės turėtų išnykti. 
Kas yra demokratija, jei ne 
žingsnis artyn prie to idealo? 
Jei geriausia valdžia yra ta, 

“kuri valdo trumpiausiai, ar 
tad nebūtų valdžia šuni
ni u m bonum? Kokia 
nauda iš bažnyčios ar valsti
jos, jei žmogus, surakintas 
aplių^ybių retežiais, turi ste- 
nėt po įstatymų sunkenybė 
ir gyvent nuolatinėj baimėj, 
kad nepasiduoti prigimties 

j savo instinktams?! Kuomi 
tą galima pavadinti, jei ne 
suvaržymu žmogaus dvasios, 
jei ne kova su jo prigimimu? 
Ir kuomi taj yra, jei ne prof. 
James’o pragmatizmu, t. y., 
idėja, kad pasaulyj nieko nė
ra gero, kas netinka man?

Šitokią doktriną skelbia 
svajonių duktė, kuri alpo ka
lėjimuose, kuri buvo ir yra 
.persekiojama valdžios ir dva
siškuos. Jos paveikslą jus 
rasite patalpintą ištvirkėlių 
ir nenaudėlių eilėje. 0 ji 
gyvena ir tyčiojasi iš savo 
priešų. Ji gyvena iš savo 
triūso ir nemaldauja jų nė 
penkių centų. Ji skelbia i- 
dėją, ant kurios bus pastaty
tas ateities surėdymas. Ji 
nepritaria užpuolimui. Bet 
užpuolimas gali ir pats atei
ti. Lai tad ateina. Tai yra 
laisvosios žmonių dvasios 
darbas. Įstatymai yra ne 
kas kitas, kaip valdonų ty- 
ronystė. Parliamentas taip
gi yra įstatymdavystės kū
nas—vyriausybė visur. Žmo
gui niekas neturi tiesos už
drausti nė paliepti. Niekas 
neturi tiesos žmogų nužudy
ti. Niekas neturi tiesos žmo
gų aprubežiuoti. 
aprubežiuoja meilę, 
aprubežiuoja dvasią.

Tokia yra svajonių 
evangelija. Ar gali 
brutališka ar blėdinga? Ne. 
Tai yra pastanga pirmyn, pa
stanga pastūmėti žmoniją 
ten, kurlink eina visas pa
saulis. Ji nepripažįsta įsta
tymų ir ji apsieina be jų. Ji 
gyvena su kitu vyru be jokio 
šliubo ir ji yra laiminga. Ji 
tik viena persitikrinus, jog ji 
neklysta šiame bepročių pa
saulyje.

Ir jos evangelijoj riėra nie

|

i

|

Per tyrinėjimą.

Svajonių Duktė.
\V-m M. Reedy.

nema-
mede-

...Ji nieko daugiau 
to pasaulyj, kaip tik 
gą, kuri turi būt sunaudota 
užganėdinimui jos širdies 
troškimu. Bet kokie yra jos 
širdies troškimai?

Laisvė—absoliutiška, ne- 
aprybuota, bešališka laisvė. 
Tai yra ateities surėdymas. 
Tenai nebus prievartos, ne
bus įstatymais varžomas 
žmogaus kūnas, nė dvasia. 
Tenai nebus jokiu prieder
miu, išskiriant tik nuosavią 
priedermę kaslink savęs. Te
nai nebus jokiu įstatymu, iš
skiriant sveiką protą ir pa- 
guodojimą kitu. Kiekvie
nas asmuo turi būt sau įsta
tymu pats. Tenai nebus jo
kiu įstaigų. Kaip vyras, taip 
ir moteris bus augščiau žmo
gaus įstatymų. Augščiau- 
siu žmonių idealu bus-mei
lė. Ar laisvoji meilė, jus 
klausiat? Ne. Tokia mei
lė, kuri suvaržyta negali va
dintis meile. Meilė laisva 
nao įvairiu prietaru, ceremo
nijų ir įtekmės. Tokia mei- 
lėtpasaulį padarys švaresniu, 
kiltb^niu, kur nebus nė die-. 
vu, nė kunigu, nė valdonu, 
nė teisdariu,nė policistų. Bet 
kol bus perdirbtas šis pasau
lis, pirma turi būt panaikin
tas visas dabartinis surėdy
mas—taip, visas,* išskirian

Panaikirrtas, ko blogo, išskiriant tik štai 
ką: Ji yra apie 8,000 metų 
nužengus toliau nuo šios ga
dynės.

Bet tai svajonės, jus sakot. 
Taip, svajonės, sapnai, nes 
gyvenimas be sapnų yra. mi
ręs. Sapnai—tai reališku- 
mas, prie kurio męs žengiam. 
Kada męs atsikelsime iš sa-. 
vo miego, kuris bus pavida
le mirties ir tvers gal tūks
tančius metų, tai męs persi- 
tikrinsim, kad visos tos sva
jonės įsikūnijo gyvenimam

4

Pritruko Kant
rumo.

Šliubas gi
Tikyba

duktes 
būt ji

bet kada vienas iš jų parda- draugystės nario, kuris nore- ’ stojo vienas žmogus, persi- 
vė savo mokytoją už 30 ska- jo sukelt liarmą už tai, kad žegnojo ir norėjo į mane iš 
tiku, tuomet jau liko tik 11. 
Judošius pardavęs Kristų jau 
nesiskaitė jo mokintiniu.

Šiandieniniai kunigai taip
gi vadinasi Kristaus mokin
tiniais. Bet pažvelgkim į 
tuos mokintinius, kuris iš jų 
nėra pardavęs Kristaus?! 
Kristus iš Jeruzalemo baž
nyčios išvaikė turgų, o kuni
gai vėl įvedė! Skirtumas 
tarp judošiaus ir kunigo yra 
tik tame, kad šis parduoda 
Kristaus kūną po 5 dolerius, 
o anas Kristų pardavė už 30 
skatikų. Skirtumas da ir 
tame, kad anas iš desperaci
jos pasikorė, o šis kuodau- 
giau parduoda, tuo geriau 
jaučiasi. Tas reiškia: tam- 
sunai jus! tamsunai! męs jus 
išnaudojam, męs jus išjuo- 
kiam, o jus nieko nesupran
tat...

KOBESNiiOCiJOS

i

vienas kalbėtojas priminė revolverio šaut, bet ant lai- 
“žmogu su negerais kiauši- mės jo moteris sulaikė jam 
niais”, mat čia kun. Kras- 
nickas pavelijo savo parapi-
jonams nešiotis į susirinki- vardu P. Buslevičia. 
mus negerus kiaušinius. 0

Kaip pamisliji apie lauki
nių žmonių gyvenimą ir jų 
papročius, tai net šiurkštų 
pasidaro. Bet kada pažvel- 

' gi į išsivysčiusio žmogaus ci
vilizaciją, tai čia jau reikia 
gėrėtis. Bet klausimas kįla, 
ar visi tuom išsivystymu už
ganėdinti? Ar visi džiau
giasi? Ne. Męs daug atra
sim tokių atgaleivių, kurie 
da apgailestauja senų laikų 
ir nuolatos stato juos kaipo 
pavyzdį, o šių laikų civiliza
cija kiek galint niekina ir 
trukdo.

;: Skirtumas civilizuoto žmo- 
. gaus nuo laukinio tame, kad 
. į mylėt ir gelbėti viens kitą ir 

pažinti, ko kas vertas. Gerbt 
į tą, kas vertas garbės, niekint 

tą, kas vertas tik paniekos. 
J Aš nemanau, kad šiandien 

atrastum pasaulyj tokį žmo
gų, kuris girdėdamas pasi
tyčiojimą ir išniekinimą savo 
prigimtos tautos ir jis pri- 

’ mestų paniekos žodį. Taipgi 
► neatrastum pasaulyj tokio 

niekšo, kuris matydamas sa- 
Jvo akimi mušant, kojom 

spardant savo tėvą bei moti
ną, ir jis nuleistų savo smū
gį. Ne! Jeigu tėvas bei 
motina ir butų verti to, bet 

’ visgi yra tėvas ir motina ir 
-j jis privalo už juos užstot, nes 

: jis yra jų sunum. Aš irgi e- 
su sunumi lietuvių tautos ir, 

i nors ji yra silpnutė, aš my- 
I liu ją.

Aš taipgi esu nariu kata
likiško tikėjimo ir, nors jis 
yra labai persekiojamas dėl 
paklydusių jo vadovų, nors 
jis daug jau nukentėjo ir at
simainė, negu iš pradžių jis 
buvo, tečiaus aš negaliu pa
likti tokiu nenaudėliu, kad 
nesivadint jo nariu! Aš esu 
katalikas ir aš einu bažny
čion, bet ką aš tenai gero iš
girstu? Vieton skelbimo 
meil-s artimo pagal Kristaus 
mokslą, aš girdžiu ten to- 

| kius žodžius, kokius išgirsti 
gali tik ant turgavietės nuo 
policistų! Nors Hostija sto
vi pastatyta ant aukuro, bet 
jis (kunigas) atsigrįžęs į ją 
užpakaliu leidžia perkūnus 
ant socijalistų, ant tų vargšų 
žmonelių... Nelabai seniai 
aš sužinojau, kokis yra skir
tumas tarp socijalistų, lais
vamanių, tautiečių ir kata
likų. Socijalistai netiki į jo
kius stebuklus. Jie gerai ži
no, kad žmogus visą pasaulį 
išrėdė savo rankų darbais, 
kąd stebuklus tveria jis pats. 
Jei męs turėjom užtektinai 
proto išrėdyt pasaulį, tai tu
rim būt užtektinai protingi 
ir naudotis iš to. Socijalis
tai nori, kad darbininkai vi
są tą suprastų. O katalikai 
mano, kad Dievas taip davė: 
vieni turi ant šio svieto roju
je gyvent, o kiti ant ano, nes 
jiems taip kunigas aiškina. 
Kunigai paklusnius parapi
jomis vadina gerais katali
kais, o socijalistus - bedie
viais! Bet aš paklausiu, kas 
yra tikrais bedieviais? Ar 
tie, kurie Dievo visai nepa
liečia, ar tie, kurie Dievą 
pardavinėja?

Šventas raštas sako, kad Visi buvo užganėdinti pra- 
Kristus turėjo 12 mokintinių, kalbomis, apart vieno

• K

ranką. Buvo tai vienas iš 
kun. Krasnicko parapijonų, 

Įnir
šęs fanatikas šoko ant savo 

tas vyrukas turbut ir turėjo moteries ir pakilo triukšmas, 
atsinešęs, tik nedrįso paro- bet čia įsimaišė policistas su 

lazda ir užsidegęs kataliko 
kraujas tuojaus atšalo.

Ir taip “vardan Dievo” per 
plauką oučiau nušautas, o 

Angliakasiai kietos ang- šovėjas butų atsidūręs ant 
lies Penn’a Coal Co., skait- elektrikinės kėdės. Geras 
liuje apie 15,000,sustreikavo, lekcijas kun. Krasnickas 
0 streiko priežastis yra ta duoda savo parapijonams. 
kad kompanija .neteisingai Kiekvienam susirinkime da- 
sveria anglį, perdaug ima bar jškįla vis triukšmas, o 
diako ir kitokiais budais kas jį kelia?—Krasnicko pa- 
skriaudžia darbininkus, per- rapijonai. 
žengdama padarytą su unija k. Armonas.
sutartį. ' ‘

Vyriausis tos kompanijos Brooklyn, N. Y.
perdėtinis prižada išpildyti Pas mus šįmet lietuviai iš- 
visus darbininkų reikalą vi- kilmingai apvaikščiojo 1-mos 
mus ir liepė grįžt prie darbo. Gegužės šventę. Į 4000 su- 
Darbininkai gi nesiskubina viršum žmonių, griežiant 
prie darbo ir nori patraukti, trims benams, vaikščiojo gaf- 
prie streiko kitus darbinin- vėmis su demonstracija, 
kus tos kompanijos. Kas- Prie surengimo apvaikš- 
diena prisideda prie to strei- čiojimo prisidėjo 18 įvairių 
ko po kelis tūkstančius ang- Brooklyn’o lietuviškų drau- 
liakasių. gijų ir kuopų.

Unija čia buvo pakrikus. Po apvaikščiojimo buvo 
bet dabar gana gerai drūti- prakalbos, bet nevisi jas gir- 
nasi.

Antanas Galinskas.
Grand Rapids, Mich.

Gegužės 1 d. ties lietuvių 
bažnyčia ant gatvės keli vai- 

. . . . , kinai dalino drukuotus lape-
liūs, kuriuose buvo garsina
ma darbininkiška Gegužinė 

' šventė.
Drauge su žmonėmis 

bažnyčios išėjo kunigas ir 
pradėjo murmėt ant tų vai
kinų. Ir štai keli tamsuoliai, 
pritardami savo v; 
griebė nuo žemės po akmenį' 
ir pradėjo mėtyt į lapelių da- 

;. Nieko nekalti vai-;

F. Ž.

Binghampton, N. Y.
Rūpesčiu L.S.S. 33 kuopos 

buvo parengtos 1 d. Gegužės 
prakalbos. Kalbėtojas buvo 
parkviestas iš Rochester, N. 
Y., draugas Kaž. Vaivoda. 
Pirmiausia savo kalboje pa
aiškino vertę 1 d. Gegužės ir 
jos istoriją. Toliaus kalbė
jo temoje “Dievo prisaky
mai ir Socijalizmas”, dar to
liaus—apie žemę, moteris ir 
draugiją.
apie 6 dol., kuriuos paskirta 
uždengimui lėšų. Publikos 
buvo susirinkę nemažas bū
relis, taigi parduota žmonėms 
keliolika knygučių “Krikš
čionybė ir Socijalizmas”, “A- 
teities Surėdymas” ir kito
kių.I

Paskui tą patį vakarą bu-

dyt.
K. Armonas.

Pittston, Pa.

e

vo dar diskusijos, bet iš pub-1 fcntojus.’ . „1-
likos nebuvo jokiu klausimu, I kinai turgj0 greitai prasiša- 
tai draugas kalbėtojas dar
paaiškino, kaip bus socija-

žėjo, kadangi Tautiško Na
mo svetainėn nesutilpo nė 
pusė žmonių.

: Lietuvių Apšvietos Drau- 
Igystė sutvėrė neseniai chorą, 
kurį mokina p. P. Bukšnai- 
tis. Choras susideda iš mai
šytų balsų ir laiko lekcijas 
kiekvieną seredos vakarą 

. Tautiško Namo svetainėj 
. (ant trečių lubų), 103 Grand 
. St. Viskas būt gerai, tik 
- merginas sunku prisikalbint 

louviio., (jajnavįmo> mat pas mus
vadovui* 1 • • * • imerginom geriau patinka a- 

lų nešti su blekine kokiem 
kazirninkams arba pasispau
dus po pažasčia devinto spau
dimo “Šaltinį” į bažnytužę 
dūlinti, tai tur iš ko nors 
svietas pasijuokti...

Bet aš patarčiau mergi
noms pamesti tuos paprati
mus, o imtis prie mokslo, tai 
tuomi gėrėsitės pačios ir bu
sit pagirtos nuo žmonių; to
dėl ateikit mokytis dainuoti. 
Męs jus laukiam.

Gegužės 5 d. pasimirė čia 
Paulina Stankevičienė, palai
dota geg.8d. Velionė buvo vie
na iš pažangiausių ir darbš
čiausiu Brooklyn’o moterių.

a. a. P. Stankevičienė pir
mutinė. rodos, pramynė ta
kelius ant musų pagrindų,tai 
eiles deklamuodama, tai kai
po aktorė dalyvaudama teat
ruose. . Kur tik būdavo svar
besnis lietuvių susirinkimas, 
ar surengtas prakilnesnis va
karas, ten būdavo ir a. a. P. 
Stankevičienė. Jos rūpes
čiu rodos, 1906 m. susitvė
rė “Lietuvaičių Draugystė”, 
kuri vėliaus perskilo į dvi 
dalis: viena pasivadino: “Lie
tuvaičių Apšvietos Draugys
tė”, kita gi: - “Lietuvos Duk
terų Draugystė”. Velionei 
labiau rūpėjo apšvieta, todėl 
ji laikėsi prie “Lietuvaičių 
Apšvietos Draugystės”. To- 
liaus, kad galima butų dau
giau lavintis ir šviestis, su
manė sutverti “Progresy- 
viškų Moterių Susivienyjimą 
Amerikoje”, kas ir pavyko. 
Ir čia velionė P. Stankevičie
nė dirbo daugiausiai. Beto, 
ji priklausė prie 19 kp. L.S. 
S., prie 228 kp. S.L. A., prie 

I “Dainos Choro” ir prie 1-mos 
kp. Lietuvių Moterių Pro- 
gresyviško Susi vieny j imo A- 
merikoje.

Pasimirus a.a. P. Stanke- 
< vičienei apdėjo grabą gyvų 
gėlių vainikais šios draugi-

z

Taigi aiškiai matome, kaip 
; ar

timą" savo: vos tiktai spėjo 
peržengt bažnyčios slenkstį,

lizmo laikuose, kada pinigu kunigėliai mokina mylėt
MCbUS ĮE t. t. gcva* flirto 1 c

Geistina buty, kad tokios
prakalbos buty rengiama tuoj užsipuoiė ’ant žmonių.
tankiaus, tai darbininkai i yy r

I greičiau pradėtų suprasti _r „. , _ _
norinti «vn Kivi Wallingford, Conn.kaip pagerinti savo būvį.

K-tis. ’ Susitvėrė čia L.S.S. kuo-
S. Balandžio 5-6 d. P3'. *?igi’

, . , .. „ , reikalus, nutarėm parengti pakviestas iš Forest _A, t i apvaikscioiimą GegužinesPa. kun. Pankauskas 5 .Šventės. Kalbėt buvo pa
kviestas drg. Baranauskas, 
L.S.D.P atstovas. Apart 
prakalbu buvo da ir dekla
macijos. Viskas atlikta ge
rai.

i RI buvo 
City, 
dėl išklausimo velykines, ku
ris paskui aiškino susirinku
siems Bighamton’o lietu
viams, kaip sutvarkyti para-| 
pijos reikalus. Toliaus pa
ragino merginas, kad jos su
sitvertų į draugiją, kurios 
paklausė ir susitvėrė sau pa- 
šelpinę draugiją. Ant galo 
kunigėlis užklausė susirinku
siųjų, kokius laikraščius dau
giausia pas mus skaito? At
sakyta, jog “Keleivį”. Tą 
išgirdęs kunigėlis net susi
raukė ir pasakė, kad tai yra 
niekų laikraštis.

K-tis.
Cambridgeport, Mass.

Geg. 22 d., š.m., 
čia Lietuvos Sūnų 
tės prakalbos.

Kalbėtojai buvo: 
Michelsonas, 
ir Bagočius.
So. Bostono “Birutės Kank
lių” choras dainavo įvairias 
dainas. Gegužis kalbėjo a- 
pie naudingumą civilizacijos; 
Michelsonas temoj “Pažink 
pats save” ir perbėgo išeilės 
visą lietuvių istoriją iki XX 
amžiaus; Dr. Matulaitis—a- 
pie užlaikymą sveikatos ir 
doresnius pasielgimus; Bago
čius—apie apšvietimą ir gy
venimo tikslą.Aukų surinkta 
Cherry, III. angliakasių naš
lėms ir siratoms, kurių vyrai 
ir tėvai žuvo anglių kasyklo
je, 8 dol. su centais.

Publikos buvo apie 400.

atsibuvo 
draugys-

Gegužis,
Dr. Matulaitis 

Tarpe kalbu

šios

A. Z.
Amsterdam, N. Y.

Guodotinas musu klebo
nas kun. J. Židanavičius iš
siuntė savo gaspadinę į Lie
tuvą ant vakacijos ir tuojaus 
apskelbė, buk išvažiavo Vik
torija Sanger, o jos (gaspa- 
dinės) tikras vardas yra Kat
rė Kangeserukė.

Męs nesuprantame, dėlko 
klebonas permainė jos var
dą? Turbut gėdijosi padėti 
tikrą vardą, nes pas mumis 
Amsterdame randasi lietu
viškas laivakorčių agentas, 
o klebonas nupirko pas žydą 
B. H. Lichtmaną. Štai ir 
kunigai pradėjo gešeftus va
rinėti su žydeliais.

Stanislovas Raila.
“Vardan Dievo” bučiau

/

nušautas.
Ligšiol pas mus (Cambrid

ge, Mass.) da nekuomet ne
buvo girdėtis tokiu dalyku, 
kaip dabar, apsigyvenus č}d 
nai kun. Krasnickui. Štai 
seniai atgal, vietinė teatra
liška kuopa vaidino čia 
“Blindą” arba “Lygintoją 
svieto”. Aš turėjau kunigo jos- 1) 1-ma kp. Liet. Mot. 
rolę. Viskas ėjo f,erai, bet Prog. Susiv. Amer. su para- 
trečiam akte, kada mane pa- su: “L.M.P.S.A. 1-ma kuo- 
šaukė girion du</ti Blindai pa”, 2) “Siunčiame paskuti- 
šliubą ir prade j man prie nį atsisveikinimą draugei nuo
to rengtis, iš ublikos atsi-

I

. (Tąsa ant 3 čio puslapį k/



KELEIVIS.

Klaidingas Gyvenimas.
Pagal angliška—paraše Našlaite.

Laikrodis išmušė vienuoliką. Dau- 
. girdienė sėdėjo su išbalusiu veidu ir rami

no savo mažą dukrelę, sakydama, kad tė
velis neužilgo sugrįž ir parneš kelis cen
tus nupirkti maisto. Nors Aldona buvo 
tik dviejy mėty kūdikis, tačiaus suprato 
motinos širdies skausmą: ji glaudėsi ir bu
čiavo jos ašarotą veidą.

—Na kurgi dabar jis taip ilgai galėty 
būt? Juk jis niekur neužeidavo... ir žino, 
kad męs su Aldonėle laukiava jo parei
nant. Kur jis?

Staiga subrazdėjo kas tai apie duris.
—Klausyk. Aldute, turbut tėvelis pa

reina. Nagi, mano mielas, kur taip ilgai 
buvai? - užklausė ji verkdama, kada Dau- 
girdis įėjęs nepaprastai lingavo galva.

Jis buvo girtas ir nesuprato jos kal
bos.

—Brangusis! Aldutė jau seniai prašo 
valgyt, o tu viską pragėrei; argi turime 
badu mirti... —verkdama kalbėjo mote
riškė ir apalpo. Daugirdis tuom tarpu iš
ėjo per duris, nieko nepaisydamas apie 
šeimynos likimą. Jis užėjo į karčemą,bet 
neradęs draugu ir iš ten išėjo, sakydamas, 
kad daugiau negrįž!

Daugirdienė pasikėlus vyro jau nera
do. Jai buvo labai gaila Aldonėlės, kuri 
turi badą kęsti. Ji graudžiai apsiverkė ir 
pasiėmus su savim Aldoną nuėjo jieškoti 
vyro. Bet niekur negalėdama jo surasti, 
taip susirūpino, kad ir pati nežinojo kur 
eina ir ką daro. Ji tapo beprotė. Vaikš
čiojo po laukus ir užėjo išdraikytą šieną, 
ant kurio mėgino pasilsėti, bet staiga jos 
ausyse pasigirdo koks tai balsas, balsas 
jos vyro, Daugirdžio. Jai rodėsi, kad jis 
šaukia ją maloniais žodžiais. Ir ji užmir
šus apie savo dukrelę nuėjo ant to balso. 
Bet ji apsivylė. Ten nieko nebuvo apart 
grynų lauky, kur girdėjos tik šuny loji
mas. Buvo jau tamsi naktis—tamsys de
besiai slinko iš vieno krašto į kitą, o Dau
girdienė apleistos vietos jokiu budu nega
lėjo atrasti ir jai prisiėjo ilgai klaidžioti.

Aldonutė gulėjo alkana ant šieno. 
Antrytojaus kaimietis atvažiavo šieną par
sivežti ir atrado mažą mergaitę. Kaimie
tis paėmė kūdikį, parsivežė namo ir ap
reiškė savo moterei, kad tą mergaitę rado 
šiene. Moteriškė nudžiugo, pąmačiusi 
ramaus veido ir gražaus apsigimimo mer
gaitę ir mėgino ją kalbinti, bet Aldona 
kalbėti da nemokėjo.

—Na ką darysim, jeigu niekas neat
sišauks šito kūdikio?—užklausė kaimietis 
savo moteries.

—Kad ir atsišaukty aš nenorėčiau a- 
tiduoti, aš taip myliu ją, o juk męs netu
rime mažy, ar negalima auginti? Matyt, 
kad kokiy vargšy kūdikis.

—Bet męs turime duoti kokį vardą jai. 
—Taip, be abejonės, kad be vardo 

būt negali. Na lai byna Onytė.
- Tebūna! Aš sutinku.
Ir taip Aldona—Onytė augo pas kai

mo žmones. Paaugus ji manė, kad jos 
tėvais yra tie, su kuriais ji gyvena ir ku
rie ją taip myli.

Jos motina, Daugirdienė apsigyveno 
kitam kaime pas tūlą ūkininką, kuris pri
ėmė ją patyręs, kad yra sumišusio proto 
ir neturi jokios prieglaudos.

Daugirdis pristojo dirbti pas tūlą se
nelį-fabrikantą ir gerti jau paliovė; pa
liko prielankus ir meilus savo ponui, nes 
tikėjosi kad mirdamas senelis kuom nors 
apdovanos. Po keliolikos mėty fabrikan
tas mirė ir prieš mirtį Daugirdžiui užrašė 
savo visus turtus. Tuomet Daugirdis pa
stojo didžturčiu ir vis rūpinosi apie savo 
moteries ir dukrelės likimą, bet nieko ne
galėjo apie jas išgirsti: taigi tankiai grau
džiai apsiverkdavo, bet tas jau buvo per- 
vėlu.

Praslinkus 16 mėty, ūkininkas, pas 
kurį augo Onytė—Aldona, parengė jos gi
mimo dienos apvaikščiojimą arba, geriau 
sakant, paminėjimo dieną, kurioj Onytė 
buvo atrasta ant šieno. Ūkininkas su
kvietė daug svečiy ant minėtos dienos, 
kurie atsilankę sveikino Onytę ir apdova
nojo ją puikiy gėliy bukietais. Onytė ap
siėjo su svečiais mandagiai ir visiem dė- 
kavojo už dovanas; ūkininkas taipgi svei
kino ir laimino “savo dukrelę’’.

Daugirdis tą dieną važiavo kažinkur 
pro tą patį ūkininką. Buvo tai karšta pa
vasario diena ir jis labai ištroško gerti. 
Privažiavęs grintelę, išlipo ir užėjo pa
prašyti vandens, {ėjus jam į vidy, ūki
ninkas vietoj vandenio, supažindino jį su 
svečiais ir perstatė Onytę, paaiškindamas, 
kad šiandien jos gimimo dienos paminėji
mas. Mergaitė buvo labai skaistaus vei
do, šviesiy plauky ir tamsiai mėlynų akių. 
Daugirdis iš pirmo patnatymo pamylėjo 

* • - <
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I (Tąsa nuo 3-čio puslapio ) Gamupiš paaiškino T. M. D. i 
siekinius. Viskas atliktaj 
kuopuikiausia. Žmoniy bu- 

j vo į 300 ir visi buvo užganė-I ąj 
: dinti. Daugiausia darbuo
jasi čia T. M. D. 58 kuopa.

Darbai eina gerai ir pribu
vus iš kitur darbas gauti ne
sunku, tik uždarbis čia ne
koks. Išdirbystė čia dau- 

į giausia medžio, todėl pagei
daujama dailydžiy (stalioriy). 
Lietuvių daugumas skaito 
laikraščius ir stengiasi įgyti 
savo namus.

Šermukšnėlis.

I IMUciiK aWH. įrXewandowski
“ K e 1. ” Skaitytojui

M. — Ačiū už praneši- 
I mą, bet kitas parašė apie tai 
i pirma.

F. K 1 astovu i.—Eilu
tės į spaudą per silpnos.

Montelliečiui .—Vis
kas, ką tamista aprašai, yra 

i grynai privatiškas dalykas; 
j apart to da, tamista įvardini 
ypatas, o pats savo vardo ne
paduoda Tokios korespon
dencijos visuomet talpina
mos į gurbą. Tamistos taip- 
gi tenai nuėjo.

i

Onytę. Jinai taipgi jį tėmijo, nes buvo 
žmogus prielankus ir su visais apsiėjo 
mandagiai; nors buvo senyvas žmogus, 
tačiaus ant tokio visai neišrodė.

Kuomet Daugirdis rengėsi važiuoti 
toliau, Onytė išleido jį ir atsisveikindama 
nedrąsiai tarė:

—Aš tamistos nenorėčiau išleisti... 
. —Kodėl? Ar aš jumi patinku... A?

Onytė nieko neatsakė, tik nusišypso
jo ir žiurėjo ramiai į Daugirdžio akis.

—Aš taipgi nenorėčiau su tamsta per
siskirti... aš norėčiau tamistą turėti ant 
visados.

—Aš nežinau... turėčiau pakalbėti 
apie tai su mano tėveliais.

Daugirdis išgirdęs tuos žodžius, jau
tėsi laimingiausiu ant svieto žmogumi. 
Jis apkabino ją ir prispaudęs prie savęs 
meiliai pabučiavo.

—Angele mano brangiausia už viską, 
meldžiu eiti “pas tėvelius ir pranešti jiems 
apie mysy meilę.

—Na, tai eime.
Daugirdis nedrąsiai įėjo su Onyte į 

ūkininko grintelę ir apreiškė, kad myli ją 
ir nori ją turėti ant visados. Onytės “tė
vai” palaimino juos abudu ir pavelijo jiems 

' apsivesti.
Daugirdis ir Onytė dėkavojo širdin

gai spauzdami “tėvams” rankas ir bučia
vo veidus.

—Na, dabar turime nutarti vestuvių 
dieną—prabilo Daugirdis.

— Gerai, skyrkit kokia jums paran
kiausia—atsakė ūkininkas.

Viskas buvo sutvarkyta ir vestuvės 
paskyrtos ant kito nedėldienio. Daugir
dis atsisveikinęs su visais išvažiavo links
mas namo ir po tam pradėjo lankytis pas 
Onytę labai Tankiai. Vieną dieną jį va
žiuojantį nužveįgė jo pati, kuri buvo be
protė ir prisilaikė kitam kaime. Ji paži
nus savo vyrą pradėjo vytis ir šaukti, bet 
jis to visai nepatėmijo. Paskiau Daugir
dienė pradėjo saugot savo gyrą kasdieną 
ir kada Daugirdis važiavo pas Onytę prie 
šliubo, Daugirdienė vėl pradėjo jį vytis.

Kada Daugirdis atvažiavo pas ūki
ninką. ten jau visi buvo pasirengę, susėdo 
ir išvažiavo prie šliubo, sykiu išvažiavo ir 
ūkininkai.

Daugirdienė tuomtarpu atbėgo pas 
grintelę, iš kurios visi neseniai išvažiavo. 
Ji įėjo į stubą ir paprašė vandens, ką jai 
suteikė ūkininko tarnaitė. Ji pamatė sa
vo vyro, Daugirdžio paveikslą ir užklausė: ;

—Kur jys gavot šitą paveikslą?! 
—Šitas paveikslas - aiškino tarnaitė ! 

—yra pono Daugirdžio, kuris tik nese
niai išvažiavo prie šliubo su musy ūkinin
kų atrasta dukrele, Onyte vardu.

—Kaip tai? juk jis mano vyras!— 
sušuko Daugirdienė ir apalpo.

Atsigavus ji vėl pradėjo:
— Kaip tamista sakei, kad su jysy u- 

kininky “atrasta”? Kur ir kaip?!... grei
tai sakyk!

— Šešiolika mėty atgal,—pradėjo tar
naitė,—musu gaspadorius atrado išryto 
mažą mergaitę šiene ant lauko, davė jai 
Onos vardą ir užaugino kaip savo kūdikį. 
Dabar pasitaikė tokis pasiturintis h* pro
tingas vyras, už kurio ūkininkai ją išlei
džia.

—Ak, stebuklai!... Ar tai galimas 
daiktas? Juk jis yra jos tėvu, o aš mo
tina.

Tarnaitė, išgirdus tuos žodžius, tuoj 
paprašė kaimyno, kad kuogreičiausia nu
vežtų tą moterį į bažnyčią ir pertraukty 
šliubą.

Daugirdis pasiėmęs Onytę už rankos, 
atsivedė pas aukurą, kur kunigas buvo 
jay gatavas duoti šliubą.

Kunigas išklausė abiejų, ar myli viens 
kitą ir ar prižada... Kaip staiga, lyg vie- 
sulos nešama, į bažnyčią įpuolė kokia tai 
moteris. Jos plaukai buvo vėjo išdraiky
ti, akįs kaktoj blizgėjo, veidas raukšlėtas, 
išrodė baisiai. Ji puolė prie Daugirdžio, 
pertaukė rankas ir sušuko:

—Ką tu darai?! Juk aš tavo pati, o 
šita mergaitė yra mųsų dukrelė, Aldona. 
—Tuos žodžius ištarus ji krito ir daugiau 
neatsikėlė.

Onytė — Aldona pradėjo graudžiai 
verkti.

Daugirdis susigėdo ir negalėjo pa
kelti akių. Jis negalėjo pažiūrėti į Onytę 
iš gėdos. Jis gailėjosi savo moteries, ku
ri gulėjo išbalus, bet buvo jau pervėlu.

—Ak. tas girtuokliavimas! kokią bai
sią rolę sulošė mano gyvenime—ištaręs 
tuos žodžius Daugirdis apalpo.

1
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L.S.S. 19 kuopos Brooklyn, 
N. Y.”; 3) “Ant atminties 
idėjos draugei nuo L. S. S. 
52-os kuopos”; 4) “L. S. A. 
218 kuopos”; 5) “Daina”. 
Toliaus nuo vaiky buvo vie
nas vainikas, nuo M. M. Ra- 
čiutės du vainikai, ir nuo 
angly vienas.

Todėl nebus stebėtina, kad 
visi Brooklyn’o ir New Yor- 
k’o apšviestesnieji lietuviai 
susirinko paskutini kartą at
sisveikinti ir palaidoti a. a. 
P. Stankevičienės kūną. Su
sirinkusių buvo į 150 ypatų, 
o lydėjo į 30 vežimų. Prieš 
palaidosiant draugai Šukys, 
Perkūnas ir kiti pasakė grau
dingas prakalbas apie velio
nės gyvenimą, o visi daly
vavusieji graudingai verkė.

Palaidota tapo Brooklyn’o 
priemiestyj Masphet krema- 
torijoje, taigi daugumas žmo
nių atvažiavo “karais” tie
siai krematorijon atsisvei
kint su a. a. P. Stankevičie
ne. Krematorijoj taipgi ke
li kalbėtojai kalbėjo, o cho
ras pagiedojo gedulingą gies
mę. Ir čia vėl visa publika 
graudžiai verkė ir gailavo 
velionės.

Priežastis a. a. Stankevi
čienės mirties, tai nelaimin
ga operacija! Mat atsiradus 
kokiam tai skauduliui velio
nės viduriudse, davė padaryt 
operaciją, na, o kapitalistiš
ko surėdymo laikuose, gal už 
pinigus nusipirkę diplomus 
daktarėliai, bepiaustydami 
velionės vidurius, perplovė 
vieną skaudulį ir paleido į 
vidurius, o prie to da perspau
de pūslę ir užsiuvo!... Pama
tė mys daktarpalaikiai, kad 
užnuodintas moteries krau
jas, ir kada toji pradeda jau 
mirti, daro antrą operaciją! 
Nė neužmarino (mat buvo 
silpna) ir tokios operacijos 
pasekmėje neilgai laukus pa
simirė, tardama vienam iš 
savo draugy: “Pasakyk vi
siems draugams “Good Bye”! 
Velionė buvo 31 metų am
žiaus, paliko vyrą, vieną sū
nelį 10 mėty ir duktelę 6 mė
ty.

Paėjo iš Šakių parapijos, 
Vilkaviškio pavieto, Suvalkų

Vienintelis lenklškai-lietuviškas dak
taras Bostone irMassachusetts Valstijoj. 

PRIĖMIMO VALANDOS:
Nuo 11 vaj iki 1 vai. diena.

| •• 6 vai. “ 8 vai. vakare.
419 Boylston st. ruimas 432 
BOSTON, - - MASS.

LAIŠKAS Į REDAKCIJĄ.

Lietuviškai-Lenkiškas

DENTISTAS
(J>antų Daktaras.)

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

įdeda naujus. I>iwbas gvarantuotas.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vai. vakare.

238 Harrison avė., Boston.

1
gubernijos.

Ilsėkis ramiai, drauge! 
A. Petraška.

Bridgevillę, Pa.
Darbai angliy kasyklose 

šiuo kartu gerai eina; iš kitur 
pribuvusiam taipgi nesunku 
darbas gauti. Yra ir dirbtu
vių keliatas. Lietuviy ran
dasi pusėtinas būrelis; drau- 
gysčiy jokių nėra. »lš laik
raščių-ateina šie: “Keleivis”, 
“Lietuva”, “Katalikas” ir 
“Saulė”. Apšvietimo jokio 
nėra, nes lietuviai perdaug 
mėgsta rudį.

Užpereitoj sąvaitėj vienas 
anglas čia pasikorė. Turbut 
persigando kometos.

Ten buvęs.
Gilbertville, Mass.

Gegužės 12 d. iš nakties! L i e t ii v i š k a Tautiška 
prapuolė čia lenkas, vardu J.' 
Saladija, ir tik trečioj dienoj t 

] atrado jį prie dirbtuvės pri
gėrusį. Priežastis jo nelai
mės nežinoma. Nekurie iš 
vakaro matė jį saliune pus
girtį ir bonkutę degtinės ki- 
šeniuj turėjo. Jo draugai 
sako, buk jis labai bijojęs ko
metos.

Maloni Redakcija! Davėt 
vietą mumi apšmeižt, duoki
te ir pasiteisint. “Keleivio” 
No. 19 tilpo žinutė iš Nor- 
wood, Mass., kurioj p. K. J. 
Šulas apšmeižė mus, galima 
sakyt, ypatiškai. Be jokių 
darodymy išvadino mus su
pelėjusiais tautiečiais, bet 
nenurodė dėlko męs esam 
supelėję. Toliau rašo, buk 
męs šmeižėm per “Kataliką” 
ir “Draugą” socijalistus, bet 
nedarodo kada ir kokiam nu- 
meryj tie šmeižimai tilpo. 
Jeigu p. K. J. Šulas darodys 
tikrai, kad męs tai darėm, tai 
męs duosim $100.00. Toliau 
p. K. J. Šulas rašo, jog męs 
skundžiam darbdaviams so
cijalistus, kad nedavinėty 
jiems darbo, bet nenurodo, 
ką tokį įskundėm. Tiesa, 2 
sąvaitės atgal atstatė nuo 
darbo vieną socijalistą, bet 
ar tai musy kaltė, kad jis gė-I 
rė kelias dienas ir kada atė
jo dirbt, darbdavis nepriė
mė? Toliau p. K. J. Šulas 
sako, buk męs išjuokiam su 
svetimtaučiais socijalistus. 
Ne kiti juos išjuokia, bet jie 
patįs save išsijuokia su savo 
apsiėjimais. Kada susitvėrė 
čia socijalistų kuopa, tai 
draugai tuojaus prisisegė so- 
cijalizmo ženklelius, užsirišo 
raudonus šniūrelius ant kak- Į 
ly ir nuėjo taip į dirbtuves, o 
tarp svetimtaučių tas išrodė 
labai keista. Tiesa, svetim
taučiai taipgi nešioja tuos 
ženklelius, bet į darbą su 
jais neina ir po gatves girti 
nevaikščioja. Už kelių są- 
vaičiy vieną socijalistą už 
girtybę nuvežė policija į šal
tąją, kuris už nakvynę užsi
mokėjo $10.00. Antras 
kar štas soči jalistas iš
daužė savo draugui akis per 
Kalėdas. Tokie apsiėjimai 
pastato svetimtaučių akįse 
supelėjusiais mysy socijalis
tus ir visą mys tautą. Ir j 
kiek mums žinoma, tai Nor-1 
wood’e nėra tokios nė pra
vardės. Tas draugas netei
singai mus šmeiždamas ne
padėjo nė savo pravardės. 

! Sėkite gerą sėklą, o bus geri 
ir vaisiai.

P. Kuras
V. Kudirka 

P. Kudirka.

i
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Draugysčių Reikalai
D RAITU VSTE

RUSIŠKA PIRTIS 
Vyrams ir moterims.

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

11 Savoy st. ir 1286 ttashington st. 
BOSTON, - MASS

Pajieškojimai
Pajieškau Jono Zarambos,‘metai atgal 

Į gyveno Millbury st., Worcester, Mass. 
] Pamečiau jo adresą. Turiu pas jį labai 
] svarbų reikalą. Jis pats ar kas kitas ma 
i lonėsit duoti žinia šiuo adresu:*

Kazimieras Zaramba,
' 4574 Pann st.. Dennver, Colo.

Pajieškau Adomo Navicko, paeina iš 
Kauno gub., Novoal. pav., Rokiškiopar., 
3 metai kaip Amerikoj. Pirma gyveno 
Richrnond Philadelphijoj. Jau antri me
tai kaip nežinau kur gyvena. Turiu pas 
jį labai svarbų reikalą. J is pats arba kas 
apie jį žino, lai praneša .šiuo antrašu:

Kazimieras Verbejus,
28 W. Broadvvay, So. Boston. Mass.

’ Pajieškau dėdės AugustinoGago, Kau
no gub.. Rumšiškių P^apijos, Astragos!gIFK0R£,IV AGENTŪRA 

: sodžiaus, ir Motiejaus Mareiukeviciaus, i v
paeina išjilniaus gub Darsūniškio pa-! N|)> ^J-Į (Ja|I|||rĮįge
rupijos. Maišėjunt| sodžiaus. Turiu svar- r ° 1
bų reikalu. Meldžiu atsišaukti šiuo adre CAMBRIDGE, MASS- (prie soduko) 
s ’ Parduodam šifkortes ant geriausių linijų

Konstantas Gagas, i Užrašom visus laikraščius ir prie to dore
50 Lafayette st., VVorcester, Mass [dam dovanų puikią knygą.

Pajieškau pusseserės Bronislavos Ba- 
ronovskos. Paeina iš Kauno gub., seno
sios Žagarės miesteliio. Malonėkit atsi
šaukti šiuomi adresu:

Julius Baranovskas, 
| 775 Bank stst.. ________ .............

Pajieškau draugų Petro Dervaus ir Jo- 
no Keduko. Abudu Vilniaus gub., Tra-1• I —
kų pav . Butrimonių volosties, Punos 
parapijos, Strielčių kaimo. Girdėjau gy-i J 
vena So. Bostone. Turiu svarbų reikalą. 
Jie patys arba kas nitas teiksitės pranešt i 
šiuo adresu:

George Kaskon.
1406 Gardener avė . Scranton. Pa.

Teleplione 762 So. Boston.

|Dr.F. Matulaitis)
Į 495 Broadvvay, So. Boston. i

Valandos: !
į Nuo S-10 iš ryto ir uuo 7-9 vakarei 
; Si

Nedėliotas iki 3 vai. po pietų. Į 
a —v ' -..................... ^dll!

Waterbury, Conn.

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

Su guodone
P. BARTKEVI0Z.

877 Cambridge st., Cambridge. Mass.

Nepraleiskit, savo gyveni
mo laimes!

P I R K I T E Ž E M Ę 
Shovvsliecne River l’ark’e.

25 minutes geležinkeliu nuo Notrh 
Station. didelis žemės išpardavimas. Že 
mė randasi ant puikių Showsheene upės

Upė t’nkama mau
dyklėms, laivams važinė'i.

Žemės sklypai nuo 20 d >1. aukštyn. 
Duodam ant išmokėjimo^ Iš.ygos leng
vos.

Kelias dykai kas nedčldienis 8:30 vai iš 
ryte .tuo North Station.

i track 16. Geležinkelio tikietai gauna- 
| mi ten pat pas agentą, kuris turi baltą 
■ kaspiną prie krutinės.

Cambridge La n d Co. 
JJOiee: 827 Main st., Cambridge. Mass.

Pa. Į

Pranešu visiems lietuviams Am -ri oi 
gyvenantiems, kad apsisaugotų vaęi.s 
Antano Zibario. Jis pabėgo iš Binghan - 
tono, ir pavogė laikrodėlį vertės$20 ooir 
žiedą 87.00. Vaikinas jaunos išveizdos, 
turi 17 metų amžiaus, neperdidelis,plau
kai tamsus, juodbruvys. Kalba pamik
čiodamas. Kas paduos jo adresą, gaus t)ranzIetlIS 
gerą dovaną kaipo atlyginimą. Duokite -ie<]us ir\asokius 
žinią šiuo adresu:

Žvirblis & Chamo Co,,
32 Glenvood avė, Binghanvon, N. V, j SOm dykai.

Pajieškau draugų Selvestro Bairuno ir
Juliaus Endriu iuno.Abudu Kauno gub , krantų. 15 minutų ėjimo nuo Sidabro 
Panevėžio pav., Linkavos vol. Jie patys I ežero (Silver Lake), 
arba kas apie j uos žino, teiksitės praneš-] 
ti šiuo adresu:

George Simonaitis.
N. E cor. 4-th & Poplar sts,

Philadelphia, Pa,

Pajieškau Petro Ramaškos. Kauno 
gub., Panevėžio pav.. Upities mi stebo. I 
Jis pats arba kas kitas teiks tės duoti ži
nią šiuo ndresu:

Jonas Kazlauskas,
421 E. 13-th st., Erie P. TUINILA CO 

Vienatinė lietu
viška dziegorė- 
lių ir auksinių 
daiklilkrautuvė.
Užlaikome visokius laik
rodžius. laikrodėlius, 

šliubinius ir deimontinius 
iš aukso ir sidabro 

išdarbius Lietuviai paremkite lietuvį. 
Laikrodžius savo kostumeriam patai-

„‘/l" 121-25 Bronį tieki street.Pabėgo -į
Povylas Tamošiūnas, paeina iš Kauno 

gub.. Vabalninku parapijO'. kuris dirbo 
pas u.anę kostumeriškoj kriaučių dirbtu
vėj. Subatos vakare 14 dieną gegužio pra
sišalino. sukolektavęs pinigų 810 nuo 
kostumerių ir išsiveždamas padarytų siu
tų kaštais. Žinodami apie jį malonėsite 
pranešti šio antrašu:

P. KAUNIETIS.
244 4 t h st.. So. Boston, Mass.

BOSTON, MASS.

Kas?
Tą karty liūdnumą prašalint kas gali, 
Supinta iš skausmo—liūdnų jy minčiy...? 
Kas gali parodyt—nuvest į tą šalį, 
Kur jautri krūtinė nejaustų kančių?...

12-V-’1O S. Strazdas.

Ž. R.

Grand Rapids, Mich.
T. M. D. 58 kuopa surengė 

geg. 28 d. viešą susirinkimą, 
kuriame p. J. Ilgaudas iš 
Chicagos skaitė referatą apie 
Halley’o kometą - ar gali 
mums užkenkti dangiški kū
nai? T. M. D. choras padai
navo porą tautiškų dainelių, 
bažnytinis choras—4 Močiu
tę”. J. Valentinavičia ir L. 
Braškis padeklamavo, o J. jI

Tevynes Mylėtojų No. I.
Town of Lake, Chicago. III.

ADMINISTRACIJA:
Prezidentas A. J. Bierzynskis, 

4000 S. Paulinu si.
Vice-prez. A. A. Poszka.

4603 So. Ilarmitage avė.
Prot. rašt. K. A. (’ziapas, 

1136 S. VVood st.
Turtų sekr. Leonginas Jaugilis. 

4606 S. Paulina st.
Kasierius F. Jaugilis.

1606 S. Paulina st.

Reikalingas pirmos kliasos kriaušius 
kuris gali skaityt angliškai. Išmokysiu 
formonauti. Atsišaukite tuojaus.

1'. F. Yuškauckas
27 \Vashingt.on st., Boston. Mass.

Reikalingas geras kriaučnis-liet uvio. 
prie siuvimo vyriškų ir moteriškų <lra- 
b žiu tiali gaut darbą ir neseniai pri
buvęs iš Lietuvos. Darbas vi-ada - žie
ma ir vasarą. Norintis turėti gerą darbą, 
atsišaukite per laišku šiuo adresu:

M .1 I leksll S
221 North 10-tlist.. Philadelphia, Pa.

MO^TELLO
Pas mus randasi viršutinių ir apatinių 

vyriškų ir moteriškų drapanų krautuvė 
ir rnbsiuvių dirbtuve, todėl siutus gali
ma uisist ei i uoli paira! savo skonio. Pa
siuvant greitai ir gerai. Senus išvalom. 

' išprosinam ir [tadarom kaip naujus.
II. STANKUS

681 N. Main ir kampas Ames sts.
MONTELL0. MASS

dirbtuve yra įrengta puikiau 
Albe 

Padarau fotogra 
malevoju natūra

Mano
šiai, naujausios mailos įrankiai, 
k u datbą artistiškai.
fijas kuopuikiausiai,
liškom parvom, iš mažų padidmėju ir tl
Esant, reikalui cinu į namus fotografuo 
ti.

Pasilieku gero velijančiu
George Stanaitis

453 Broadway So. Boston,' Mass

Apgarsinimai.
GAUSI DYKAI!

Nauja daktariška knyga
po vardu

DAKTARAS.
Su daugeliu paveikslėlių paro<!:inčiij, į 

! kaip sutaisytas žmogaus kūnas ir kaip] 
apsireiškia ž.mogaus gyvastis

A bei nai aprašyta visos ligos be sky- 
I riaus. Daug naudingų patarimų ir panio- 
| kinimų. Kaip išgydyti paZ am per save 
' visokias ligas. Čia netiktai ligos apra- 
I šytos, kaip kitose knygose, bet paduoti 
vaistai ir naudingi receptai, kad galima 

1 paf-iam iSsigydvt.
' Knygos preke $150. liet męs. norėdami 
apsigadinti tarp lietuvių. prisii,sim tą 
knygį dykai. Kas prisius adresą ir už 16 , 
c. matikių, aplaikys šitą naują daktariš
ką knivą ir mųsų patentnotų gyduolių pa<]a'r\'t 
katalioga. Adresuok teip:. . r*. - . .. .. i

Dr-ste Lietuviška Tautiška 
ŠVIESOS ŽVAIGŽDE No.l 
Town of Lake, Chicago, III.

• VYRIAUSYBE:
' Pirmsedis — M. J. Tuoleikis. 

4426 So. Ilarmitage avenue.
] Pirm.-pagelbinin — P. A. Aukštikalnis 

4512 So. Wood slreet.
Ra-tin.-protokolų -- A. M. Petraitis 

4435 So. Wood slreet .
Turtų raštininkas — D. I Ž.onsilis 

4536 So. Ilarmitage avė 
Kasierius — D. I. Žonsitis

4536 So. Ilarmitage avė. c

I

Geriausias Lietuviszkas
I siuvame visokius ni- 
: bus merginoms ir 
j vyrams , Turi 
mc visokių audimų 

į ir suknios. Dirbame 
i visokius siutus ir 
'overkotus. Užeik pa- 
i žiūrėt o jeigu nori 
turėt gražią drapa
ną męs galime tau ją

222 Braadway, So. Boston, Mass-



Vietines Žinios.

apvaikščioti 
su iškilni i a 

Laike tarimo

Gegužės 20 d. Bostono ir 
aplinkinių draugysčių komi
tetai nutarė 
Žalgirio mūšį 
10 d. birželio.
buvo iškilęs pusėtinas triukš
melis, bet platesnį aprašymą 
apie tai, dėlei stokos vietos, 
atidedame į sekantį numerį. 
Pirmeiviškų draugysčių at
stovai norėjo, kad pelnas nuo 
to apvaikščiojimo butų pa-
skyrtas aut statymo lietuviš
ko namo Bostone, o bažnyti-

Įniai spyrėsi, kad jį atiduot 

statymui tautiško namo Vil
niuje, nes taip agitavo kun. 
Žilinskas. Tas ir buvo to 
triukšmelio priežastimi. Nors 
apvaikščiojimas nutartas, bet 
kadangi tas nutarimas pada
rytas pagal norą vienos pu
sės, todėl liko neužganėdinti 
tie, kurie rupiuas statymu 
svetainės, todėl toji sutartis 
gal da pairti.

Cambridge 
Suuų Dstė 
nepaklausė.

Gegužes 22 d. Cambridge 
Liet. S. D-tės buvo prakalbos.

Kalbėjo Gegužis. Michelson, 
Dr. Matulaitis ir Bagočius. 
Tarp prakalbu dainavo ‘‘Bi
rutės Kanklių” choras.
Prakalboms buvo labai prie

šingas kun Krasnickas ir vi
sur tvirtino kad be jo leidimo 
niekam nevalia 
prakalbų rengti, 
tečiaus kunigo
todėl jis užsiundė parapijo
mis ardyti tvarką. Keletas 
karšta kraujų pradėjo rėkau
ti, bet klausytojai privertė 
.juos : utilti. Karštesniejie iš
jojo iš salės ir šunų balsais 
pradėjo staugti. Eina gandas 

Ibuk pats kunigas vaikštinėjo 
iapie talę ir ragino staugt.

Lietuviu Ukėsų Kliubas 
rengia ant 25 d. birželio pik
niką, kuris atsibus Kast l)ed- 
liam’e’ todėl meldžia, kad ki
tos draugystės ant tos dienos 
nieko panašaus nerengtų.

LAIVAKORTES
Iš Bostono Į Liepojy tik 

$40.50. Mes parūpinant kon- 
sulio pašportą ir gali pereit 
per rubežip be jokio vargo. 
Iš Liepojaus ĮBostoną $41.50 

Geresne linija $47.50.
“KELEIVIS”

28 Broadvvay, So. Boston.

J5 Berželio (June),
8 vai. vakare |

StamZbyszko
eis imtis Bostone

ant Huntington Avenue.
Zbyszko priešais bus:

TURKŲ MILŽINAS ELI MAHMONT ir

Lietuviu drutuolis KUNDROTAS.
Zbyszko stato $1,500 laižybų, kad jis į vieną valandą 

laiko, parblokš abudu.
INŽANGA: 50c. $1.00, $2.00 ir $3.00.

Tikietus galima gauti po No. 396 Dorchester street. 
So. Boston, o imtynių dienoje ten pat Mechanics Salėje.

Skaitytoju atydai
Meldžiame visu ‘ Keleivio"’ 

skaitytoju, kurių picuuinera- 
ta pasibaigė atnaujinti. ki
taip busime priversti laikraš
ti sulaikyti.

“Keleivio” Administracija.

Parsiduoca Narnai.
Išvažiuoju į Vakarinę Ano-ii a. <■ i I 

priverstas esu p: .<ii:<-li <i\e- is :,n .s 
vieda.s ant t rijų e.-.im ......... .  |s> No
175 AV. S-th st., :<tu ,as ip.i ant trijų 
šeimynų ir gros- po No 5 Crin e st.

Kreipkitės j as
A. 1 MAltTIN.

1 * š TA . S-th st.. Ri-sti n. Mass.

M. Galjvan & Co
Užlaiko geriausio

Bliaus Vyno. Likierių ir 
Cigarų.

Pardavimas šeimynom mūsų 
Speci a lįsk cm as.

366 Second So. Boston. Mass

JOHN E-NOLAN
naujausios mados

Graborius ir Balsamuotoįas 
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 

kuogeriausiai už. nebrangią prekę. 
386 Broadway, So BOSTON. 

Gyveninio vieta 045 Broadway.

t

teisingiausia ir geriausia

Aptieka
Sutaisome Receptus su didžiausia 
atyda. nežiūrint ar iš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galit>- gauti, kokios tik pasaulėj 
vartoja, teipgi visados randasi Lie
tuvis aptiekorius K. SIDLAUSKAS.

Savininkas
^Edvardas Daiy

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

atotoVvtes

MEMcavtssmvta

GERIAUSI A AK U S E R R A

Specijališkai dėl sus pažinimo 
Visos šios puikios dovanos

Idant supažindint pasaulį su t:kra vertybe mus dubeltavai paauksuotų "Ameri- 
can" Laikrodėlių, męs duodami- DYKAI su kiekvienu parduotu Laikrodėliu bėgy
je 39 dienų: Vieną tikrą senovišką Cntler Briivą, puikų suspausta Lenciūgėlį su 
gražiu Kabučiu, vieną gintaro pypkę, vieną Gintaro Cigarnyčią. vieną Gintaro 
Popirosinyčią. puikią moterišką Špilką, porą spiudaitčių Colcondą Auskaru, ke
turis puikius knypkius. Atmink, su kievienu laikrodėliu gausi visas tas dovanas.

a,‘™ Laikrodėlis Gvarantuotas 20 metų
Vėliausio pagerinimo, gerai laiką rodo. Dubeltavai paauksuotas, puikiai kvietkuo- 
ti viriai. Išžiūri kaip $35 00 aukso laikrodėlis. Laikrodėlis ir dovanos $4.98. Męs 
prisiusime dykai, užmokėsi ant expreso. apžiūrėjęs daiktus. Jei nepatiks daiktai, 
nemik, agentas sugrąžįs ant mus kaštų. Jei patiks, užmokėk 4.98. Tau nieko 
nekaštuoja. Jei prisiusi 84.98 su orderiu, męs užmokėsime ir e.vpresą ir dar 
duosime puikų auksuotą žiedą d y k a i. DYKAI VIENAS LAIKRODĖLIS ir vi
sos dovanos jei pirksi šešis už 29:87. Rašyk, vyriškus ar moteriškus nori gaut.

Rašyk tuoj.
Carroll Cutler & Co Manha/tan Bld., Chicago, III.

i

F. STROPtENE
Pabaigusį kursą TYomans Medijai 

College Balt i nuirę Md.

Ofisas randasi:

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

Pasekmingai atlieka savo darba pr e 
palago. teipgi suteikia visokias ro 
das moterų ligose parūpina gyduoles

Puikiausias Lietuviškas

SALIUNAS ir RESTORACIJA 
kartą pas mus atsilankys 

To niekad nesigraudys; 
Alus, vynai mus gardžiausi.

Cigarai iš Turkijos, geriausi

Lozovvski & Yudeiko ir Co 
3o4 Broadway ir 259 D. St., 

Šou t h Boston. Mass.

KATALIOGS
DYKAI!

V isims kas prisius savo adr- 
isa ir už 2c marke tas apturės

Naudingą Katalogą dykai, tamę kataloge 
yra aprašyta daug visokių daiktų, kurie 
yra jums visiem reikalingi. Nelauk ryto
jaus. ale rašyk žaras pas mus. o dažinosi 
kan męs turimę ant pardavimo. Reika- 
laujem Gerų Agentų ir duodam gera už
darbi. Adresuokite.

Faust Novelty House 
Room 603 Omaha BIdg. Chicago, III

•^lVą!Sns J}neS

0E£SiW|ni.(^l|g8

svšv>iOAav

NAUJAS IŠRADIMAS
Visi žmonės užsitiki mums ir mus 

su gyduolėms, kuriems duodame tei- 
singiauąją rudnųu-r laišką dvkai.

Kaip iįgjd.'t' Rupturą. Slinkimą 
plaukų ir Plikimą. Pučkus, Didervi 
nes. Niežus ir lytiškąjį brudą. y[,.s 
turime apie pusę milijono laiškų su 
padekavonėmis nuo žmonų visokiu 
t a u t y sei ų. Raš y k pas:

I)r J. M BRLMIZAC O.. 
Broadvvay A s. 8 st.. BrooIykn.N y.

IH-eijalistas ir Į>r„, .

Boston, Mass.
Kokias ligas o-.. 

ąa.u. P^skmingia- 
į*si,ai- Ateikit tie- 
*1OK Pas mane 1 
(repais į viršų tik 
?®lku l aptieka: 
mano durvg bai- 
d°uoarba telef°na 
duos oasatesiv 
■Ofiso valandos 
Nuo 9 iki llrvte 
nuoliki2ir(j^; 
6 vakare- Telephone 196^

I

V

■3 Ricumc-n*

teisingiausia APTIEKA-
M ioj galit gauti geriausiu gy- 

duohu nuo visokių ligų, teipgrir 
* tingiausius patarimus. Nes čio- 

nnl iv!.!,? lietuviškas klarka
’Hlliain C. Brūzga.
John J. Lovvery

Kampas 6-tos 168 D. st 
_ .„Sj-BOStOB, MasS^

M

}

į:>

r.

Teisingas daktaro patarimas dykai

t

KO J 3, KA'AII J!'., AN<;i.l.K>JK lr *l,nr-

ADRESAS: 1

W. F. Severą Co. ce™A‘pi°s

Šeimyniški Severos vaistai reikalingi kiekvienoj šeimynoj.

i
i

Jei esi gerokai išsekęs dienos pabaigoje, jei esi perdaug 

silpnas nuo darbo perviršiaus, iš priežasties ligos arba nuo 
senumo, jei sveikatos žiedas pranyko nuo tavo veido, tuo

met reikia imti

SKAITYK O ŽINOSI VISKĄ.
Jagu net’ _ri mano kataliogą rašyk šendien o apturėsi gereusių armonikų, skrlpkų 

klernetų, trųbų. koncertinų ir daugybę kitokių mozikaliskų instrumentų. Cistų au 
kso 14 K. Šliųbinių žiedų, dzic-gorių, lenciūgų, špilkų, kulcikų, kom
pasų auksinių ir paauksuotu, gerų britvų, visokio skiriaus drukavoji- 
mo masvnukių, albumų portretam, revolverių, šaudyklių, guminiu Ri
terių, adresam pecečių, istorišku ir maldaknygų kokiu tik randasi lie- 
tuviškoi kailiui, gražių pupierų dėl rasimo gromatųsu p’iikeusiais ap
skaitymais ir dainoms su drukuotais oplink konvertais tuzinas už 25c 
5 tuzinai už$l.tx>, 1090 už $6,u0. Lietuviška biblija arba šventas raštas 
senoir naujo testamento lietuviškom literom ptislap. 1127 dručei atida
ryta, preke su prisiuutimu $3,00. Elektrikinis žiedas no reumatizmo, eudrųtinimo 

kūno, atgaivinimo kraujo, sutaisimo nervu ir daugybę kito 
kiu ligų. Tūkstančiai žmonių dėkavoja už ižgvdvma, 14 K 
paauk-notas ant 20 metų preke $3.00. pr.'sto $1,00. Pasiųs
kite savo ’ikrą adresą ir už 5c. marke o apturėsi šio n.eto ka 
talogą d\ Kai su 450 paveikslais ir 1000 naudingu daiktų.

Šiornikam. agentam ir pcdlioriam parduodu visokius ta
voms labai pigiai. Reikalaudami viską pas tikra lietuvi 
gausme, teisingus tavorus.

Adresuokite: K. W!LKEW!CH, 112 Graud St. Brooklyn, N. Y.

Jis paliuosuos užkietėjimą, palengvins vidurių malimą 

užtikrins prigulintį organizmui atgaivinimą. Padangiųir

kraują, atnaujins e nergiją ir gyvumą.

Kaina 75c.

Severos vaistai gaunami apiiekose. Perkant gyduoles visuomet rei
kalauk “SEVEROS” ir žiūrėk, kad gautum ta. ko nori.

Y ra ženklu stiprumo ir apgina'or- 
ganizmą nuo ligų.

Sustiprina kraują, išvalo jį ir pada
ro raudonu, prašalina išbėrimus, pa
daro gražia odą, sveiką žmogų. Pagel
bėjo kitiems, pagelbės ir jums.

Kaina $1.00.

yra priežastimi susijudinimo, susi
nervavimo, melaeholijos, galvos skau
dėjimo ir abelno silpnumo. Tokis sto
vis tuojaus turi būt pataisytas.

yra plačiai žinomas kaip geriausias 
vaistas. Gydo pairusius nervus, susti
prina juos ir atgaivina. Kaina $1.00.

ferdinand i
Ycrko Daktaras sa
KM sergi, pu „cirargrt ilgiau: >wjt „

Per 30 metų daktaravęs, 
tyrinėjęs medicinos mokslą ir gyduo
lių veikme, kurios geriausia 'gydo 
žmogaus kūną. Pabaigęs universitetą 
per 20 metų gydžiau Didžiam jam 

Vyras ir Moteris 
greitai ir gersi.

10 motą atsidavęs mokslui studi
javau metodą Paryžiuje, Londone, 
Berlyne ir kitur, surasdamas naujau
sias gyduoles išgydymui visokių ligų. 
Sugrįžus iš Europos daktarų bendrovė 
išrinko savo pirmsėdžiu: o dabar už- 
kviečiu sergančius su visokioms ligo
mis. nes paaukauju visą savo mokslą 
sergantiems.

Sveikus mokinsiu kaip užlaikyti 
sveikatą, o sergančius išgydysiu, nes 

BE SVEIKATOS NĖRA LAIMES 
ne darbininkui, nė biznieriui.

PROGRESAS MEDIKALISZKAM MOKSLE I
Tik tie daktarai pasekmingai išgydo, katrie tčmija į medicinos mokslo pro
gresą. katrie to nedaro, negali sergančią išgydyti, už tai kad užrašo gyduoles 
ne nanjansio budo, nes nanjansi medicinos pagerinimai tokiems daktarams 
nežinomi yra. Ar tai jie užmiršo ar nenori žinoti, netėmįjant i mokslą, kad

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

NAUJAUSIAS BUDAS PRITAIKYMUI GYDUOLIŲ!
Užtikrinn, kad mano visos gyduolės yra pritaikytos J»ie kiekvienos ligoR. 
užtai ir daugiausiai sergančia išgydau ir tuos, ką kiti daktarai neįstengė. 
Jei aš pasakysiu, k:.d galiu ‘tave išgydyti, tai tikrai apturėsi sveikatą.

DACAT'>Č~'A. Sergėkis nesiduok suvilioti humbugo Institutui. 
A 2A. 0/1. INA l/Y. kurį valdo visai ne daktaras, bet šarlatanų kom
panija: kaip, matoma, gal: jo surinkti kuponu paveikslėlius iš tabako bet nuo 
cigaretų pakeliu, buk tai išgydytų, su mirusiojo daktaro paveikslu 
Daktaras kurm jau n ra ant sviek nieko negali .sgydvti; o^^auT 
daktaras, kuriam sarmata su apgavikais draugauti, tai j.ems nebemaus. 
Kad apginti žmones rm > snvadžiotejn. tni prašant ilraugams-daktarims. ir 
teisingiems žmonėms, kuriuos išgydžian, as apsigarsinan, * sergan 

žinotą, kur atrasti tikrą sveikatai pagelbą.

ATSISZAUKUSIUS APSIMU ISZGYDYTI
ReraattzTH, skandRJhnn Mneriq, ginimo, «n*
ir n«nrhUr» vidur , G:.h-oe ekanrvną. '•n;iif’’*Xuoenmkimor<Iv^.P.tjos, a«v. Ilgo., 
kana kvėpavi nuvlpnėj pins rus. - blogo sapnu, visokią utel-
t«pgl nuo jaunystė- kl» d;:, i t vrtUmA»«lnlq,Mtąją teMjtao, gumbo 
krečiamų . sptą ligą. TH.i-pnt- • U „„ulbėjo, M kad « »»
ir visokių nv tori, ų liguj: r.c ..bo.. t k d k. gtgl9anktnm, pirmiau
iaeydyrt:; »■!< Zis- ir ei..-1. 'Utnviekai. KaJyk k**P mokl lr k’Up n*”v”’
negu kur kitur; jei ne asab >'■: ai. t-l pa-i--v , -„(vz. pritaikysiu gyduole*, kūrins yra
knmr n savy.e, aš supta, . iš .fin.geriausios ir nanjav.- o isr.-idimc, o apturėsite S. ~ __ _

aii jk, « 5!t=r.

Dr. Ferdinand Hartmann M. D. -
218 East 14-tti ’«•, Yort N.^

Ofiso valandos kasdien nuo 11 l Pan0<i,.lyj ir Pėtnyčioj nuo 7-8.
Šventadieniais nuo 10 iki L




