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Metas VI.

2 5=tas
S. L. A. Seimas.
Birželio 6 d., 8:30 vai. ry

te Oriental svetainėj prasi- 
dėj o 25-tas S. L; A. seimas. 
F. Živatkauskas, kaipo S. L. 
A. pirmininkas, atidaryda
mas seimą paprašė delegatu, 
kad ramiai užsilaikytu laike 
posėdžiu, šaltai svarstytu vi
sus klausimus ir priėmimui 
mandatu perstatė komitetą. 
Laike mandatu priėmimo 
kalbėjo d-ras Šliupas, d-ras 
Graičiunas, d-ras Zymontas, 
adv. Bračiulis ir adv. Lope
ta.

Advokatai Bračiulis ir Lo
peta įkalbinėjo delegatams, 
kad priimtą konstituciją be 
jokiu pataisymu, nes, girdi, 
tik ant jos remiasi geresnė 
S. L. A. ateitis.

Potam prasidėjo rinkimas 
seimo vedėju- Iškilo klau
simas, kokį būdą vartot prie 
rinkimo: slaptą ar viešą? Nu
tarta, kada klausimas eina 
apie ypatas, balsuoti slaptai, 
o visokiuose kitokiuose klau
simuose vartot australišką 
balsavimo būdą. Išrinkus 
seimo valdybą, prasidėjo ra
portai centro viršininku. Vis
kas ėjo ramiai. Bet kada ta
po išduotas raportas apie pir
kimą Susivienijimo namo, 
chicagiečiai delegatai sukėlė 
triukšmą. Iškilo ginčai. 
Vienok didžiuma balsy ra
portas tapo priimtas. To- 
liaus prasidėjo skaitymas 
kuopu įnešimu. Svarbesnie
ji iš jy buvo: atmest konsti
tuciją (reikalavo 59 kuopos) 
ir sugrąžint visuotiną balsa
vimą (reikalavo 86 kuopos). 
Skaitymas kuopu įnešimu už
ėmė pusantros dienos laiko.

Kadangi ant pirmos vie
tos buvo padėtas klausimas 
apie konstituciją, tai ir 
dėta apie ją svarstyt, 
advokatai nurodinėjo, 
nė vieną paragrafą iš
jos konstitucijos negalima 
išbraukt, vienok besvarstant 
daug kas tapo išbraukta ir 
pataisyta. Priėjus paragra
fą apie rinkimą centro valdy
bos pakilo dideli ginčai. Ša
lininkai visuotino balsavimo 
reikalavo, kad centro valdy
ba buty renkama visuotinu 
balsavimu, priešininkai gi jo 
reikalavo, kad ji butu renka
ma seimuose. Triukšmas 
pasidarė toks, kad svetainės 
užžiurėtojas grąsino atėmi
mu svetainės. Truputį nu
siraminus tą klausimą leista 
nubalsuoti australišku budu. 
Nubalsuota sekančiai: už vi
suotiną balsavimą 61 balsas, 
prieš—43 ir 12 nebalsavo. 
Tokiu budu į S. L. A. ir vėl 
tapo įvestas visuotinas bal
savimas.

Ant rytojaus visuotino bal
savimo priešai bandė vėl su
kelti triukšmą ir tas klausi
mas leista per balsus iš nau
jo. Bet šiuo tarpu už visuo
tiną balsavimą balsavo jau 
net 70 delegatu. Tokiu bu
du visuotinas balsavimas ta
po užtvirtintas. Užbaigus

1$ AMERIKOS.Žiras 1$ VISUR. I šita: ant stogo stovėjo nuo 
20,000 galionų vandens re
zervuaras; jo ramsčiai įlūžo 
ir visas rezervoaras nutraš
kėjo kiaurai į skiepą su kele- 
rom lubom.

Statomos mašinos, ištir
pintas švinas ir kitokia rai
džių liejimui medega, benzi- 

į nas, aliejus, stereotypai— 
viskas pavirto į vieną masą 
ir pradėjo degt.
Socijalistai gelbės paverg

tus darbininkus.
New York.—New Yorko 

socijalistų partija nutarė 
samdyt Los Angeles, Cali- 

I fornijoj advokatą ir siųst ant 
i Havvaii salų, kur ameriko
niški kapitalistai turi paver
gę ant cukraus pliantacijų 
daug žmonių ir visi jie be
veik Rusijos išeiviai, pavilio
ti tam tikrų agentų. Tie 
žmonės, apart kelių valandų 
miego, kitokio pasilsio neži
no. Nežino nė šventadienių 
—dirba ir dirba. Už darbą 
nė vieno cento nemokama, 
gauna tik pavalgyt. Jie vi
sai atkirsti nuo svieto, nega
li nė laiško niekur išsiųst, nė 
ištrūkt gali iš to pragaro. 
Advokatas ištirs dalykų sto
vį ir tuomet bus matyt, kaip 
tuos žmones gelbėt.
Užgesino degančią bombą.

New York.—Policistas Ti- 
mothy Daley, patėmijęs vie
nam Brooklyno saliune 
muštą langą, pažiurėjo, 
dedasi viduje, nes buvo 
vėlus laikas. Jis atrado 
nai rūkstančią bombą,
jieškojęs su vandeniu viedrą, 
jis įmetė bombą į vandenį ir 
išnešė ją ant gatvės. Žino
vai tvirtina, jog bomba buvo 
taip stipriai užtaisyta, kad 
jos plyšimas buty sugriovęs 
visą namą.

Kelias dienas pirm to, Ro- 
se Lombardo, minėto saliuno 
savininkė, gavo nuo “juoda- 
rankių” laišką, reikalaujantį 
padėti nurodytoj vietoj tūlą 
sumą pinigų. Italė reikala
vimo neišpildė. Taigi poli
cija spėja, kad tie patįs “juo- 
darankiai” ir bombą įmetė- 
Bet klausimas, kas per 
vieni tie “juodarankiai?...” 
Ar nebus tik patįs tvarkos 
dabotojai...
12,000 angliakasių 

užbaigtas.
Scranton, Pa. — 

12,000 angliakasių,
čiy Pennsylvania Coal kom
panijos kasyklose tarp Dun- 
more ir Wilkesbarre, pasi
baigė pereitoj sąvaitėj. Laik
raščiai praneša, kad darbi
ninkai su kompanija susitai
kė. Ar laimėjo ką—nežinia.

Mokykloj pasikorė.
Westboro. Mass. — Ketu

riolikos metų vaikiščias pasi-
i korė čia Lyman’o mokykloj, 
kur jis buvo tėvų atiduotas 
už nepaklusnumą. Pereitoj 
subatoj jis iš tos mokyklos 
ištruko, bet likos sugautas ir 
vėl uždarytas. Vieną rytą 
atrado jį pasikorusį ant su
suktos paklodės, kurios vie
nas gilias buvo pririštas prie 
lubų, o iš antro padaryta

bet da juokingiau buvo, kada 
vietiniai činovninkai iškėlė 
jam puikias išleistuves ir ap
gailestaudami tą atsitikimą 
tvirtino, jog dideliam laivui 
esą tik didelėj jurėj galima 
plaukiot, taigi ir taip dide
liam žmogui, kaip Vereten- 
nikov, reikia... didelės dir
vos.

Žydai neduoda ramumo.
Žydai šaukiasi į civilizuotą 

pasaulį pagelbos, nes Rusiš
ka valdžia pasiryžo juos iš
naikinti, kaip kryžeiviai iš
naikino prusy ir kaip norėjo 
išnaikinti lietuvių tautą. 
Bet, iš kitos pusės žiūrint, 
dalyky stovis išrodo kaip tik 
priešingai. Išrodo, kad ne 
valdžia žydams, bet žydai 
valdžiai neduoda ramumo. 
Štai ir šiąnedėl atėjo žinios, 
jog Smolensko gubematoriy 
pačiam vidurnaktyj telefonas 
prikėlė iš miego. O gal pa- 
mislysit, kad tai žandarai 
bombą kur užtiko? Visai 
ne! Tai šnipai susekė, kad 
išvyti iš miesto žydai apsi
gyveno girioj, tik kelios my
lios nuo Smolensko atstu. Ir 
gubernatorius turėjo keltis 
iš lovos ir duot prisakymą, 
kad tuojaus buty išsiųsta ke- 
liasdešimts raitų žandarų ir 
žydai išvaikyti, nes... be val
džios leidimo jie neturėjo tie
sos girioj apsigyventi.

Ir taip, žydai neduoda val
džiai ramumo.

Čenstakavo Panelės vai
nikavimas.

Nuo gegužės Čenstakave 
prasidėjo nepaprastos iškil
mės. Prisirinko apie pusė 
milijono žmonių, apie 1200 
kunigy, keli vyskupai. Mat 

l prieš kokį pusmetį plėšikai 
> apiplėšė Čenstakavo Panelei 
i brangenybes, pavogia buvo 
i ir kaiuma, vieno popiežiaus 
padovanota. Jos vietoj da
bar esantis popiežius Pius X 

’ i Panelei kitą 
karūną, kurią perei

tą sąvaitę uždėjo ant ano 
Čenstakavo Panelės paveik
slo.

Kaip* rašo “Mariavitų Ži
nios” No. 6, pavogtoji karū
na, kaip ir kitos brangeny
bės, pasirodė netikros. Klioš- 
toriaus perdėtinis išpradžių 
buvo padavęs jų vertę ant 6 
milijonų rublių, bet kaip po
licija pareikalavo sąrašo, tai 
pasirodė, kad pavogta iš viso 
Panelei brangenybių tik ant 
26 tūkstančių 467 rublių. Pa
ti pavogtoji karūna paskai
tyta tik į 130 rublių. Taigi, 
klausimas dabar, kur dingo 
ana tikroji Panelės karūna 
ir kur kitos tikrosios brange
nybės. “Mariavitų Žinios” 
No. 6 tiesiok rašo, kad tas 
tikrąsias brangenvlies vieti
niai kunigai vienuoliai suėdė- 
sugėrė, o Dievo Motiną ap
karstė stiklais iš žydų krū
melių! Ar teisybė tai? Ka
talikų kunigai turėtu tai iš
aiškinti, nes jei tai teisybė, 
tai ką gali žinot katalikai 
aukautojai, ar neatsitiks taip 
ir su tomis aukomis, kurias 
jie dabar deda įvairiose ste
buklingose vietose.

kurie stengėsi palaikyti Suo
mijos savyvaldą. Puriške- 
vičius, reakcijonieriu pirmi
ninkas, pašoko nuo savo vie
tos ir pradėjo rėkti: “Galas 

i Suomijai!” Tą pranešimą 
Suomija sutiko gana karčiai.

Nuskendo 6 žmones.
Peterburgas, berželio 4 d. 

—Finų užtakoj nuskendo 
garlaivis “Wast”. Šešios 
ypatos nuėjo kartu su laivu.

Cholera.
Rodėsi, kad cholera po žie

mai jau nebeatsilieps, o tuo 
tarpu iš visos Rusijos ateina 

ižinios, kad šįmet ir vėl ta 
} šmėkla pradeda siausti. Iš 
Ekaterinoslavo praneša, kad 
17 ir 18 d. gegužės tenai su- 

” ’ Daugiau kai--sirgo cholera 7 žmonės. Pa-

tą klausimą vėl viskas pra
dėjo eiti normališkai, kol 
neprieita prie rinkimų centro 
valdybos. Laike rinkimų 
prasidėjo vėl didelė agitaci
ja, kurią vedė daugiausiai 
chicagiečiai. Nominuojant 
ypatas ant centro daktaro, 
d-ras F. Matulaitis iš So. 
Bostono gavo daugiausiai 
balsy. Pamatę tai Chicagos 
tautiečiai pradėjo vesti di
delę agitaciją prieš d-rą F. 

į Matulaitį, o agitavo už d-rą 
A. Graičiuną. Kadangi 
jiems tas tapo patėmyta, tai 
p. Balevičius, pašokęs ant 

; estrados, visa gerkle suriko: 
“Aš neagituoju! Aš viešai 
pasakysiu!.. Tautiečiai, rin
kime geriau žydą negu dak
tarą Mat...
bėt p. Balevičius jau negalė- našios žinios ateina iš Char- 

įjo, nes tapo nuo estrados kovo, Kijevo, Kupensko, 
prašalintas ir vos tik užsili- Bachmuto, Starobelsko ir iš 
ko svetainėj. Kandidatais į kitur, 
centro daktarus pastatyti 
buvo: F. Matulaitis, A. L.; -
Graičiunas ir J. I 
5enJ?nt Pas?ro<?G d-ras! siŲsta skrynia.

I

pra- 
Nors 
kad 

nau-

Skrynioj rado lavoną.
Ekaterinburgas. — Ant sto-

Šliupas. į-jes ęia atėjo nežinia keno iš-
__  __ v___ Kadangi 

F. Matulaitis ir vėl gavo n}ekas neatsišaukė jos atsi-> 
daugiausiai balsy ir tapo už- 0 prje į0 da pradėjo 
tvirtintas S. L. A. Centro dak- i^žin kuo tai atsiduoti, tai 
^aru- į policija atidarė pažiūrėti, ar

Po rinkimų vienas iš_dele- |negalima bus da paau
ga ty atsistojęs patemijo: doį Ir ištikrųjų pasinau- 
‘‘Politika.p. Balevičiaus tiek doj0> nes parodė vyriausybei 
pat reiškia, kiek tėvo Kaži- gaV0 darbštumą: ant stoties, 
miero pamokslai. ^arp tokios daugybės baga-

Ant ateinančiu metų į į fo, susekė skrynioj nužudytą 
centro valdybą tapo išrinkti: žmogų. Tyrinėjimai paro- 
pirmininku M. Damijonaitis, j dg, kad ^i turtingas pirklys, 
pagelbininku F. Zivatkaus- Osipov, kuris nelabai seniai boc bociovinvYi Fi i lolro c? m ■» t _ /-»zxkas, kasierium Skritulskas, Tomske prapuolė su 200,000 
iždo globėju P. Birštonas, mbliŲ.
redaktorium Vidikas, admi- ”
nistratorium S. Astramskas K ą dSposą-
ir centro daktaru F. Matu- Peterburgas.-S>omis die- 
laitis; literatiškas komitetas nom,s atstatytas nuo
pasiliko tas pats. Pono Jo- ™tos ^.tr0”0S .^T 
kubvno rezignaciją nuo re. tonus M. Veretenmkov Ir 
daktarystės seimas priėmė netlkes.lt> kad ta! te,sy’ 
su delny plojimu. .'*• -’1™,5 ^sime,

Delep-atas jog Veretenmkov buvo vie- 
_________________ _______  nas is ongmaliskiausiy Rusi- 

jos činovninky. Jis buvo
VIC fl į? ! fl Q 71 kl I n Q tokis žmogus, kokiu tiktai padovanojo v IU U n IU U L1111U U tikras Rusijos gubernatorius brangią kar

I
i būti gali. Jei girtas žanda
ras, būdavo, sustato karčia
me j protokolą—jis pasirašy- 

į davo neskaitęs jo. Jei pri- 
stavas padarė kokį popierpa- 

Peterburgas, birželio 18 d. laikį—jis pasirašė taipgi ne- j 
-Valdžios pataikūnė “No-j žiūrėjęs. Jis žinojo, kad ir 
voje Vremia” pereitoj suba- žandaras, ir pristavas, kaipo! 
toj išreiškė amerikonams di- teisingi caro tarnai, jeigu ką | 
delį dėkingumą už tai. kad nors daro, tai daro tėvynės 
pastarieji sutiko mokėti Char- labui ir caro garbei. Bet 
bine (Mandžiurijoj) rusams ■ štai atsirado vienas nenuora- 
mokesčius. Mat Jungtinių ma ir iškirto jam “šposą.” 
Valstybių valdžia pranešė -Iįs pakišo jam pasirašyt ko- 
savo ambasadoriui Pekine, kią tai popierą. Gubernato- 
kad tas duoty žinią Amen-i nūs pasirašė. 0 ta popiera 
koskonsuliui Charbine, jog I buvo šitokio turinio: “Aš, 
amerikonai tenai turi mokė-.M, Veretennikov, išbuvęs 
ti tokius pat mokesčius rūsy tiek ir tiek laiko Kostromos 
valdžiai, kaip chiniečiai arba gubernatorium,, padaręs to- 
rusai.

Suomijos savyvalda pasi
baigė.

IS RUSUOS.
Amerikonai užganėdijo 

rusus.

kius ir tokius darbus, galy- 
gale persitikrinau, jog į gu- 

I bernatorius visai netinku ir 
todėl meldžiu paliuosuot ma- 

Birželio 10 d. Rusijos Vai- ne nuo gubernatoriaus vie- 
stybės Durna svarstė apie tos. 
Suomijos (Finliandijos) sa- 
vyvaldą. 164 balsais prieš 23 
nutarė, kad visokius Suomi
jai įstatymus įduos Rusijos 
valdžia. Besvarstant tą rei
kalą rusai-tautiečiai pakėlė 
baisi} triukšmą prieš tuos,

Ta popiera, su jo paties 
parašu, tapo nuslysta į Pe- 

Įterburgą. Už kelių dieny 
gubernatorius gauna iš Pe
terburgo žinią, jog pagal jo 
prašymo jis paliuosuotas nuo 
vietos.

Juokingas tai atsitikimas,

Karalius turi džiovą.
Madridas. — Karalius Al

fonsas turi gerklėj džiovą. 
Ligšiol buvo užginčijama, 
sakydavo, kad tai taip koks 
skaudulys įsimetė, bet po tri
jų menesių tyrinėjimų, gerk-

I linis specijalistas Dr. Moure 
I pripažino, kad karaliaus 
gerklėje yra džiova.

Jei jis mys pasiklaustų, tai 
patartume jam nuvažiuot į 
Afriką pamedžiot ir pasakyt 
bent tuziną prakalby, o džio
va išeitų, kaip nebuvus.

32 prigėrė.
Lisbona. —Iš Lorenzo Mar- 

ques (Afrikoj) praneša, kad 
netoli nuo tenai paskendo 
laivas ir prigėrė 32 darbinin
kai.
Tai tikras “Donner-Wetter”

Cologne.—Atėjo čia žinios, 
kad pietvakarinėj Vokietijoj 

• labai užsirūstinęs perkūnas 
arba, kaip vokiečiai papras- 

: tai sako, užėjęs tikras Don- 
ner-Wetter. Redburge per
kūnas nutrenkė 3 ūkininkus; 
Metzer’e užmušė burmistro 
sūnų; Schlebusche, šešios 
mylios atstu nuo Čologne, 
perkūnas trenkė į nitro-gly- 
cerino dirbtuvę. Kadangi 
nitro-glycerinas yra labai 
smarkiai eksplioduojanti me
dega, tai pasidariusi nuo 
trenksmo ekspliozija pridarė 
daug blėdies ir sužeidė 20 
darbininkų.

Žemės drebėjimas.
Roma.—Nelaimingoj Ita

lijoj ir vėl žemelė pasipurti- 
no. Ant nelaimės vietos iš
važiavo karalius su savo žmo
na ir jie taip sunkiai tenai 
dirbo, kad moteris net ap
sirgo.

Žmonės kalba, kad popie
žius tingi melstis, todėl, gir
di, ir žemė dreba. Drebėji
mas kas kartas ateina prie 
Romos artyn.
Karalius atsisako nuo sosto.

Paryžius. — Pasklydo čia 
gandas, buk Portugalijos ka
ralius Manuel atsisako nuo 

; sosto ir perleidžia jį kuni
gaikščiui Oporto, užmuštojo 
karaliaus Carlos broliui.

Šuo sugavo lieutenantą.
Berlynas.—Policijinis šuo 

sugavo pereitoj sąvaitėj apie 
i Koesliną lieutenantą, kuris 
buvo pavogęs iš vokiečių ka- 
riumenės 2,000 patrony. Su
gavimas to vagies padarė 
čia didelę sensaciją, o tuomi 
labiau, kad tą darbą atliko 
šuo. Pavogti patronai esą 
verti keliu tukstančiy dole
rių.

Vagiams reikia jau orlai
vius įsitaisyti, kitaip tik gė
dą jiadaro, kaip su šunim 
sugauna.

Garnys nesirūpina apie 
Francuziją.

Paryžius.—Dabar padary
ta statistika parodė, kad gar
nys kas metai pradeda ma
žiau lankyti Francuziją. 1909 
metuose kūdikių gimė 770- 
(MM), kuomet 1908. metuose 
gimė 792.(MM). Taigi perei
tais metais 22,000 gimė ma
žiau negu užpereitais metais.

Abelnai imant, nuo 1851 
mėty Prancūzijos gyventojų 
skaitlius pakilo tik ant 3 mi
lijonų, kuomet Vokietijoj per

Arcivyskupui grūmoja 
mirtimi.

New Orleans.—Čionaitinis 
Romos-Kataliky arcivysku- 
pas Blank gavo laišką, ku
riame rašytojai prižada jj nu
dėti, jeigu jis nepaliaus va
ryti agitacijos prieš išsiplė
tojusį lošimą iš pinigų. Laiš
kas yra toks pat, kokių arci-
vyskupas ne vieną buvo jau į 
pirma gavęs už tą pačią agi
taciją.
700 žmonių ant laivo laike 

kolizijos.
New York.—Septyni šim

tai žmonių buvo ant laivo 
“Carolina,” kada tas susimu
šė su aliejine barka nuo Go- 
vernor’s Island. Barka tuo
jaus nuskendo, o garlaivio 
šone likos parmušta didelė 
skylė. Nelaimė atsitiko tuoj, 
kaip tik “Carolina” išėjo iš 
Brooklyn’o dokų. Žmonės 
visi išgelbėti.
Kanada turėjo gerus metus.

Ottavva, Ont. - įplaukų pe
reituose metuose Kanada tu
rėjo $101,501,034. kiek ne- 
kuomet da nėra buvę. Iš
laidy buvo $22,092.185 ma
žiau.

Nauji “money orderiai.”
Washington. — Generališ- 

kas pačto viršininkas Hitch- 
cock sako, kad dabartinė 
“money orderių” sistema e- 
santi netikus, jis išradęs pi
nigų siuntinėjimui naują bū
dą, kurį įvedus valdžia ga
lės sutaupyt mažiausiai $50- 
0,000 į metus.

Pražuvo be kares.
New London,Conn.--Jung

tinių Valstybių 13-tos kom
panijos kareivis įėjęs gertu- 
vėn visiems užfundijo, o pats 
išsiėmęs bonkutę iš kišeniaus 
išgėrė. Bonkutėj butą kar- 
bolinės rūgšties, ir kareivis 
pražuvo be karės.
Atrado pražuvusius doku

mentus.
Victoria, B. C.—Iš Japo

nijos praneša, kad svarbus 
dokumentai, kaslink sutar- 
ties su Korea, tapo atrasti Į 
pas buvusio Koreos karaliaus 
giminaitį, kurį japonai da
bar suareštavo. Tie doku
mentai buvo pas kunigaikštį 
Ito, kuris anuomet krito iš 
koreječio rankos.

35 žmones pražuvo ugnyj.
Montreal, Kanada, birže

lio 13 d.—Apie 20 merginų 
ir 15 vyrų pražuvo čia lieps
nose. kada Herald spaustu
vės namo įgriuvo stogas ir 
nuvarė visas lubas į skiepą, 
o paskui užgimė gaisras. Iš 
visy raidžių statėjų tik vie
nas išliko tarp mašinų ne
prispaustas lubų ir išsigavę 
pirma, negu ugnis spėjo a|> 
imti visą namą. Kiti likos 
arba užmušti arba taip už
tverti, kad apie išėjimą ne
buvo nė mislies. Kada ug
nis pradėjo plėtotis, iš po 
griuvėsių pasigirdo šauksmai 
ir vaitojimai.

Nelaimės priežastis buvo kilpa.
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KELEIVIS.

Pasikalbėjimas 
Viaikio su Tėvu.

—Na, Maike, jei tu viską 
žinai, tai pasakyk man, ar y- 
ra velnias, ar ne?

—Ar didelį reikalą pas jį 
turi?

—Gal tu manai, jog aš 
koks atskalūnas, kad su juo 
reikalą galiu turėt? Ne,vai
ke, tu buk sau bedievis, o aš 
katalikas buvau ir busiu; aš 
tik noriu žinot, ar tikrai yra 
velnias.

—Kad atsakyt ar jis yra. 
ar ne, turiu tau pirma paaiš
kint, jog žodis “velnias” var
tojamas ne vienoj prasmėj. 
Vieni velniu vadina blogas 
žmogaus mintis, kurios vi
suomet jį ragina prie blogy 
darbų, kiti taip vadina bai
sius ir nesuprantamus sau 
dalykus, o treti tiesiog sako, 
jog velnias—tai juodas, ra
guotas sutvėrimas, kuris 
gaudo žmoniy dūšias. Taigi, 
kurs iš tu trijy tu turi min
tyj?

—Aš noriu žinot, vaike, ar 
yra tas dušiagauda.

—Jei turėtume daugiau 
laiko, tai paaiškinčiau 
visą velnio biografiją...

—Aha! Ir tu sakai, 
velnias yra.

—Palauk, tėve, palauk, ne
pertrauk man kalbos. Aš 
nepabaigiau sakyt, o tu jau 
nudžiugai, kad velnias yra. 
Ir ko čia džiaugtis? Gal tu 
dūšios neturi?

—Kalbėk, vaike, apie da
lyką.

—Na, tai klausyk: aš į 
velnią netikiu. Į velnią ne
tiki nė vienas apšviestas žmo
gus. Tik klausyk, tėve! Aš 
žinau, kad katalikai pyksta, 
jeigu jiems pasakyti, kad to
kio sutvėrimo visai nėra, ku
ris taikosi prie jy dūšių, bet 
tu, tėve, nepyk.

—O gal tu gali darodyt, 
kad jo nėra?

—To negalima nė darodyt, 
ko nėra. 0 jei tu sakai, kad 
yra, tai tu turi darodyt.

—Na, kalbėk toliaus.
—Taip, tėve, velnią išmis- 

lijo kunigai neturėdami ko 
veikt—ir dabar, kaip tik pa- 
rapijonai pradeda mažiau 
aukaut, jie pabaugina juos 
tais išmislvtais raguočiais— 
tuojaus į jy kišenius ir pra
deda lysti doleriai. Ne ga
na to da, jie prirašė apie tuos 
velnius ir pragarą visokiy 
knygy ir per pamokslus lie
pia jas skaityti, o moksliškus 
raštus skaityti draudžia. 
Tamsys žmoneliai prisiklau
so tokiy pamoksly, perskaito 
vieną-kitą įsiūlytą kunigy 
knygpalaikę — ir apsisuka 
jiems galva, ir pradeda ro
dytis akįse nesutverti daigtai.

—Kažin, ar tai galėtų būt 
išmislas.

—Žinoma, kad taip yra. 
Tik tu pagalvok, tėve, kam 
reikėty peikti moksliškas 
knygas ir laikraščius? O ku
nigėliai niekad to nepamirš
ta pridėti prie savo pamoks- 
ly. Jie žino, kad žmogus 
perskaitęs mokslišką knygą 
pamatys jy melą ir daugiau 
netikės. Juk tu atsimeni, 
kad ir aš pirma tikėjau. Ar 
ne?

—Kur-gi neatsiminsi, po
terius pats jau sukalbėdavai 
lig dešimts Dievo prisakymų, 
tik dabar į šliuptamį pavir
tai.

tau

kad

j —Taip, tėve, dabar aš jau 
’ nekuomet poterių nekalbu. 
Paklausi, kodėl? O todėl, 
kad aš persitikrinau, jog ma
no poterių niekas neklauso— 
jie niekam nereikalingi.

—Jėzus, Marija!... 
šalin nuo manęs! Man 
karšta pasidarė...

—Tai nusivilk savo vatinį.
—Ar tau nebaisu, kad ta

ve žemė gali praryt?
—Kam ji mane ris?! Ir 

kur tu matei, kad žemė pra- 
ryty žmogy.

—Bet ir tokio bedievio aš 
niekur nemačiau.

—Žemei, tėve, visviena, ar 
žmogus tiki ar ne. Pirma ir aš 
mislydavau, kad žmogus tu
ri melstis, kad ty maldų kas 
nors klausosi. Jei užmiršiu, 
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, būdavo, sukalbėt poterius, 
; tai ant rytojaus jaučiuos lyg 
kad bučiau prieš ką nusidė- 

| jęs. Dabar aš juokiuos iš to, 
nes aš žinau, kad tos maldos 
niekam nereikalingos.

—Na, tai eikim pas 
gą pasiklaust.

—Gali eit be manęs.

Eik 
net

kuni-

LAIMINGAS KAS SKAITO 
GERAS KNYGAS.

Vieną gražy nedėlios rytą 
aš išėjau su savo draugu pa
sivaikščiot. Į trumpą laiką 

. męs išėjom ant neapimamos 
akimis lygumos. Ten matyt, 
kur nekur, stūkso trobelės 
su apsodintais medžiais. To
liaus—sklypai kažin kokių 

• ten daržovių. Iš to aišku 
man buvo, kad ten gyvena 
ūkininkai. Męs atsisėdom 
ant didelio akmens, pavėsyj 
dviejų medžių ir sėdim...

Aš atsiminiau, jog pirm 
kelių mėty ir aš Lietuvoj ant 
ūkės gyvenau. Liko ten 
mano draugai, gentįs, tėve
liai, kuriy aš seniai nematau, 
jei bent per sapną kartais 
pasikalbu, arba laikraščiuo
se pamatau skurdaus ir verk
smingo jy gyvenimo atbalsį... 
Man pasidarė gaila to kaimo, 
kur aš gimiau ir augau, man 
gaila buvo ty pievų ir girių, 
kuriose aš girdėjau tūkstan
čius paukščiy balsy, o užvis 
labiausia man buvo gaila 
mano numylėty draugų, y- 
pač, kada męs maži vaikš
čiojom į mokyklą. Kaip tai 
linksma tada buvo, kada mo
kytojas pagyrė mane, glos
tydamas mano galvą.

Dar mažas būdamas aš iš
mokau gerai skaityt ir pusė
tinai rašyt, ir turėjau didelį 
norą mokytis.

Nuolatos prašiau tėvelio, 
kad mane leisty toliaus mo
kytis. Bet mano prašymas 
nuėjo ant nieko. Sulaukus 
rudenį paėmė brolį į kariu
menę, apie mokslą dabar jau 
nebuvo kada svajoti, reikėjo 
būti prie seneliy ir pradėti 
vargus vilkti.

Mano sielos stygas dabar 
užgavo nemaloni vargo ran
ka. Mano draugus išvežė į 
Vilnių mokytis, o aš žiūrint į 
juos tiktai apsiverkiau ir tu
rėjau rūpintis apie ūkio pa
dargus. O jei kartais da ir 
užsiminiau tėveliams, kad 
eisty į mokyklą, tai padavė 

man “šaltinį”, arba “Šven
tų gyvenimą” ir tarė: “štai 
oir tavo mokslas!”

Skaitydamas viršminėtas 
cnygas, aš visai apie mokslą 
pamiršau ir pradėjau net ne
apkęsti jį.

Man viskas buvo nemiela 
pasaulyj, aš viską buvau ga
tavas atiduoti ant Dievo gar
bės ir pats norėjau išeiti gy
venti į girias. Minkštaširdės 
bobelkos, o podraug ir tėvai 
vadindavo mane šventu vai
keliu. Kada mano draugai 
pargrįždavo ant vakacijos, 
aš visados eidavau pasikal
bėt sy jais apie tikėjimiškus 
dalykus, nes tėvai leido juos 
į kunigus, bet jie į tai labai

šnairiai žiurėjo, todėl aš nie-|gyvuot negali. Tas ir para
ko negalėjau suprasti, kame do, ant kiek jie yra sveikais 
dalykas. Vienas manę už- tautiečiais ir kas mane pri
klausė: “Ar tu nori su da- J vertė juos pavadint tokiais, 
vatkomis į dangų krausty- Toliaus jie reikalauja da- 
tis?” Kiti net pasityčiodami rodyt, kokiam numeryj “Ka
da vatkiniu mane vadino, o taliko” arba “Draugo” yra 
tęeti tiesiog klausė, kas ma- šmeižę socijalistus. Šitame 
ne iš proto išvedė? Aš jiems atvėjije mano nebuvo nuro- 
parodžiau “Garsą” su dau- dytos ypatos, kurios tai da- 
gybe velniy, manydamas rė, tik buvo pasakyta, jog 
juos tuomi pabaugint, bet Norvvood’o tautiečiai šmeižė 
kur čia tau? Jie da labiau socijalistus. 0 kad tūlas 
juokėsi iš manęs ir tiesiog Žilvitis apie tai rašė, tai tą, 
pusgalviu pradėjo vadint, man matos, jys gerai žinot. 
Vienas padavė man nedide- i Kokiam numeryj ty dviejy' 
lę knygutę ir pasakė: “Štai laikraščių tas tilpo, aš nega- 
kokias»knygas skaityk!” O liu pasakyt, nes aš ty laik- 
tai buvo knyga, kaip francu- raščių neesu skaitytojum ir 
zai už laisvę kariavo. Kitas todėl jy po ranka neturiu, 
man davė knygą vardu “De- Ant galo p.p. Kuras ir Ku- 
revenskaja Biednota”. Mano dirkai sako, buk aš rašęs, 
draugas, patėmijęs mane už- į jog jie skundžia darbdaviams 
simąsčiusį, užklausė, kame socijalistus, t. y. prašo, kad 
priežastis? Aš jam viską pa- darbdaviai neduotų socijalis- 
pasakojau. “Taiko tu čia tams darbo. Apie šį dalyką 
atvažiavai, jei tau taip gai- aš patarčiau minėtiems po
lą?” užklausė jis manęs, nams dar sykį perskaityti 
“Mane tos knygeles išvijo” mano korespondenciją. O 
atsakiau aš jam. “Kaip tai, kad jys nurodinėjat “bose- 
knygelės?!” “Nagi vieną liams” socijalistus ir tyčioja- 
nedėldienį mano draugą baž- tės iš jy, tai tą gali paliudyt 
nytkiemyj mėlinsiuliai nusi- daugelis Norvvood’o socija- 
tvėrė ir išvežė į Trakų kalė-Aisty. Jus tyčiojatės iš soci- 
jimą, o kitas ištrukęs į Ame- • jalisty, kad jie ateina į dirb- 
riką išbėgo. Taip-pat ir aš, tuvę prisisegę savo ženkle- 
kol skaičiau “Šaltinį” ir “Vi- liūs, ant kuriy yra parodyta, 
sy Šventy gyvenimą,” tai kad vienas darbininkas turi 
kaip tvirtovėj sėdėjau, nieko paduoti savo pūslėtą ranką 
nebijojau apart Dievo, o 
pradėjus skaityt tas knygų- žengti pirmyn. Ir ką jums 
tęs, prisiėjo kraustytis į A- kenkia tokie ženkleliai? Ko- 
meriką. Čia laisvesnė šalis. 
Čia galima darbuotis, švies
tis, skaityt gerus laikraščius, 
knygas. Tavo draugai irgi 
per skaitymą gerų knygy ir 
laikraščių susiprato. Tėvai 
juos leido į kunigus, bet ant 
laimės, kol protas buvo da 
biblijos doktrinomis nepaža
botas, leidosi kovot už lais
vę. Męs taipgi privalom ko
vot ir platint socijalizmo 
mokslą. Bet neprivalom ir 
jy persekiot už jy aklumą, 
nes tai ne jy yra kaltė. Jy 
tamsumas visados reikalau
ja kito pągelbos. Taigi, kaip 
tik ty pagelbininky jie ne
teks, taip ir tamsumas iš
nyks.”

Po ty žodžių, pasikėlę nuo 
akmens, grįžom abudu 
namo...

kitam darbininkui ir bendriai

bedieviški. knygos yra velnio 
išmislas”, arba vėl kitoje 
vietoje: “neskaitykit ty pra
keiktų knygų ir laikraščių, 
nes pats išradimas spaudos 
yra velnio išmislas”. To
liaus pamoksluose iškeikė vi
sus išradimus, kurie pakėlė 
ant augšto laipsnio paskuti
niuose amžiuose žmonių kul
tūrą ir civilizaciją, padėjo 
žmoniją apšviesti ir parodė 
kelią, kuriuomi turi žengti 
pirmyn; antgalo “tėvui Ka
zimierui” mokslas apie soci- 

Ijalizmą visiškai yra nežino
mas ir nesuprantamas, nes 
jis prirodinėja, kad socijaliz- 
mas ne yra mokslu, bet tik
tai antika talikiška sekta, apie 
kurią da jis neturįs aiškaus 
supratimo, vienok esanti la
bai kenksminga katalicizmui, 
kaip “trucyzna.”

Matomai tas žmogus pats 
nežino, apie ką kalba, nes 
tam pačiam pamoksle, ką 
pirmiaus tvirtino, vėliaus už
ginčija ir tokius prieštaravi
mus jo pamoksluose galima 
patėmyti ant kiekvieno žing
snio.

Taigi jo pamokslai, ant 
kurių laikas yra bergždžiai 
praleidžiamas, nenuoseklys 
ir be jokios naudos.

Shenandoah, Pa. 22—10.
Komisijos nariai:

J. Kačergius 
V. Turauckas

A. Staniškis.
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DELEI AIŠKUMO.

dėl socijalistai iš jysy nesity- 
. čioja, jeigu jys ateinat į 

darbą,’ užsinėrę ant kaklo 
i škaplierius arba ražančiy? 
>Jųs peikiat Norwood'o soci- 

jalistus už gėrimą svaiginan- 
čiy gėrymy. Bet man ma
tos, jog socijalistai tarpe 
Norwood’o lietuvių girtuok
liavimą jau šiek-tiek panai
kino. Tiesa, nekurie ir iš 
socijalisty myli pervirš išsi
gerti, bet ar socijalistai ant 
savo susirinkimų to mokina? 
Anaiptol ne. Jie iš visy pa- 
jiegy stengiasi nupeikti savo 
draugų tokius pasielgimus. 
Čia jums reikia priminti, kad 
jys šitame atvėjije daug blo
giau elgiatės už socijalistus. 
Paveikslan, kada socijalistai 
pastaruoju laiku surengė 
koncertą, nekurie iš jus, su
darę bandą “savyjy”, išva- 
žiavot į Dedham'o karčemą 
“pašumyt”, kad tik neatsi- 
lankyt ant socijalisty blai
vaus pasilinksminimo. Už
baigdamas, štai ką jums pa
sakysiu: nepynkite kitiems 
kojos ir netrukdykite gėry 
darbų, o niekas jus nepeiks.

K. J. Šulas.

KORESPONDENCIJOS

Pereitam numeryje “Ke- 
eivio” tilpo atviras laiškas 
P. Kuro ir V. ir P. Kudirky, 
■curiame jie protestuoja prieš 
K. J. Šulą už korespondenci
ją iš Norwood, Mass., tilpu
sią 19 numeryj “Keleivio”. 
Jie net siūlo $i00 K. J. Šu
lui, jeigu jis darodys tą, ką 
buvo rašęs savo koresponden
cijoj. Taigi aš, kaipo rašė- 
jas tos korespondencijos, ban
dysiu prirodyt tą, ką buvau 
rašęs, tik anaiptol ne dėlto, 
tad gaut nuo jy $100, bet 
taip, dėl aiškumo...

Pirmiausia jie klausia, kaip 
aš galėjau juos pavadint su
pelėjusiais. kadangi jie jau
čiasi dar visai sveikais? O 
tai dėlto, kad jie, kiek laiko 
atgal, labai karštai darbavo
si ant tautiškos dirvos, su
tvėrė dr-stę D. L. K. Keistu
čio ir keletą mėty buvo jos 
viršininkais. Bet pastarai
siais metais draugystė išsi
rinko sau kitus viršininkus ir 
jie šiuomi tarpu pasiliko kaip
ir “pažemintais”. Nuo to Kaz.” mažo supratimo ir 
laiko jie ir pradėjo griaut menko mokslo; iš tikėjimiš- 

kos pusės—didis fanatikas; 
kultūriškas pasaulis jam yra 
nežinomas ir mažai supran
tamas; o mokslas apie soci- 
jalizmą jam yra visiškai ne
žinomas ir nesuprantamas.

Ir taip niekint išradimus, 
peikt mokslą, kaip darė “tė
vas Kaz.” per pamokslus, 
gali tiktai žmogus su siauru 
supratimu ir neapšviestas. 
Štai jo žodžiai: “Raštai visi

Atskaita atstovų L. S. S.
28-tos kuopos.

Męs įgalioti L. S. S. 28 
pareikalauti nuo “tėvo 
zimiero.” kuris per pamoks
lus visokiais niekšais išvadi
no Shenandoah’rio socijalis
tus, idant jis atšauktų savo 
neteisingus užmėtinėjimus.

Gegužės 17 d. teikėsi “tė
vas Kaz.” pasirodyti pasiun
tiniams L.S.S. 28 kp., bet 
ant visy jam daromų pa- 
tėmijimy jis nieko nepaaiški
no pasiuntiniams, teisinda
masis, buk jis socijalistus da 
užtarė, “tik tie, kurie klau
sė, tur būt nesuprato jo žo
džių”. <

Iš pasikalbėjimo pasiunti
niams paaiškėjo: kad “tėvas

kp. 
Ka-

pirmiau nuveiktus savo dar
bus. Taip neseniai su pa- 
gelba kun. T. Žilinsko jie 
bandė patraukt mysy dr-stę 
prie Susivienyjimo Rymo 

1 Katalikų. Bet jiems tas ne
pasisekė. Dabar gi jie su
tvėrė katalikišką draugystę 

‘šv. Jurgio tik su tuomi mie
žiu, kad sugriaut tautišką 
draugystę D. L. K. Keistučio, 
nes Norwood’e 2 draugystės

Pittston, Pa. Kadangi 
kiti laikraščiai yra bedieviš
ki, tai mano žinutė į juos ne
tiktų, todėl aš ją siunčiu į 
“Keleivį.” Sitam mieste 
lietuvių yra daug, bet iš jy 
nemažai bedievių,—net ir ci- 
cilisty atsirado. Jie pradėjo 
skaityti bedieviškus laikraš
čius ir knygas, o ant bažny
čios pinigij neaukauja. Mų- 
sy kunigėlis negalėdamas jy 
atversti prie Dievo, parsi
kvietė kunigą-kapuciną, tė
vą Kazimierą. Kapucinas 
laikė misijas 8 dienas, sakė 
21-ną pamokslą ir taip gra
žiai mus pamokino, kad ir 
geriausias pliovotojas nebū
ty tiek nudžiuginęs. Pir
miausia kunigėlis prakeikė 
bedievius, socijalistus, jy 
knygas, laikraščius, prakal
bas, teatrus ir draugijas; po 
prisaika katalikams liepė 
visko atsižadėt ir nedraugau
ti su bedieviais. Pabarė gra
žiai ir tuos, kurie geria svai
ginančius gėrimus. Kunigo 
žodžiai: “Jys buliai, karvės, 
neskaitau jumis už žmones 
bet už gyvulius.” O jau tuos, 
kurie tėvelio pamokslus kri
tikavo. tai taip prakeikė, kad 
po mirčiai jiems nė pragare 
vietos nebus. Neužmiršo nė 
pragaro, plačiai apsakė apie 
busiančias ten kančias ir bai
sumą velnio, tarytum tą vis
ką pats buvo matęs. Ir be
dieviai, rodos, galėjo sudre- 
bėt išgirdę tokias baisybes. 
Bet kur tau! Kada kunigas 
paklausė: “kur jys norit eit 
po smert, ar į dangų, ar į 
pragarą?” Daugumas sušu
ko: “į pragarą!” Tai mat 
kokie tie bedieviai! Nebijo 
nė pragaro, nė velnio. Jau 
tik Dievas kantrus, kad ne
paliepė Halley’o kometai il
ga uodega nušluot bedie
vius nuo žemės.

Po šventų misijy, girdžiu, 
kad bedieviai rengia misijas, 
tik ne bažnyčioj, bet svetai- 
noje p. Rudaičio. Pasklido 
visur gandas, kad pamoksli
ninkas bus tėvas Jonas. Aš 
mislinau, kad tas tėvas Jo
nas, tai koks nors negirdėtas 
lietuvių jėzuitas - kunigėlis. 
Bet kur tu čia pas bedievius 
matysi kunigą. Ypatoje tė
vo Jono pasirodė Dr. Šliupas. 
O, Dieve! persigandau ir no
rėjau bėgti, bet kad daug

vardės nežinau) padainavo 
“Pasakyk mano mylimas 
krašte”, kas išėjo neblogai. 
Auky surinkta Vilniaus mu- 
zėjui $8.11. Tai tiek apie 
Žalgirio mūšio apvaikščioji- 
mą. New Jersey prakalbo
se negalėjau dalyvauti, tai 
negaliu nieko nė pasakyti. 

A. Petraška.
Wilkes-Barre, Pa.

Gegužės 17 d. vietinė te
atrališka kuopa vaidino tri- 
veikmę komediją “Kaip kas 
išmano, taip save gano”. Po 
to perstatymo buvo šokiai ir 
lekiojanti krasa. Nors va-, 
karas buvo gražus, bet pub
likos buvo neperdaugiausia. 
Lošimas išėjo vidutiniškai; 
merginy rolės suloštos gerai, 

i Pilvickienės rolė, kurią lošė 
p. Povilaičiutė ir Vizgirdie
nės, kurią lošė p. M. Bato- 
riutė, atlikta pagirtinai, o 
Vandos rolė, kurią lošė Jo- 
anna Raišiutė, atlikta visai 
artistiškai. Galima užmesti 
tik neišėjimas artistų i laiką 
ant scenos, kas daro nesma
gumą kaip lošėjams, taip ir 
publikai, nes pabaigus kal
bėt reikėjo laukt, kol kitas 
išeina, labai nesmagu. To
liaus daktarui stokavo man
dagumo ir švelnumo laike iš
reiškimo panai Vandai mei
lės. Tarnas irgi neišrodė ap
siėjime kaip dvarponio tar
nas, bet kaip kumietis. Tar
naitė išrodė perdaug nusi
gandus. Bet viską galima 
atleisti, nes tai pirmi žings
niai mys jauny veikėjų.

K. S. Bubnys.
Newton Upper Falls, Mass.

Nuo senų laikų pas lietu
vius yra jau išsišakojęs pa
protys prieš vestuves tą va? 
karą pradėti jau gert. Tas 
paprotys negali išgaruot nė 
Amerikon atvažiavus. Štai 
nelabai seniai pas mus atsi
buvo ant Mechanic gatves 
vestuvės, ant kuriy privežta 
tiek alaus ir degtinės, kad ir 
saliuną būt galima užsidėt, 
ir, žinoma, prieš vestuves iš 
vakaro susirinko kaimvnai ir •z 
prasidėjo gėrymas. Gėrė iki 
po dvyliktai. Vienas parė
jęs iš to “baliaus” su pačia, 
girtas, pakėlė vidurnaktyj 
triukšmą, pradėjo muštis. 
Policija tuojau abudu suėmė 
ir nuvežė į šaltąją, o antry- 
tojaus reikėjo užmokėt $45 
baudos.

Šitokios vestuvės, turbut, 
nepatikty nė Maikio Tėvui.

Nepasirašęs.
Philadelphia, Pa.

Gegužes 22 d. atsibuvo čia 
prakalbos, parengtos lietu
viŲ siuvėjy unijos 55 sky
riaus.

Mat tas skyrius pastaruo
ju laiku žymiai pradėjo krik
ti. Priežastis tokia: kilus 
tramvajy streikui ir simpa
tizuojant jam kitiems dar
bininkams, neatsiliko ir lie
tuviai viršminėto skyriaus. 
Tuom susigadino siuvėjy dar
bas ir nekurie neteko darbo 
visai.

Taigi, tramvajų darbinin
kams nieko nelaimėjus, ir 
simpatizuojanti jiems siuvė
jai neteko energijos. Tokiu 
budu unija pradėjo krikti.

Darbštesnieji unijistai su
rengė prakalbas, su tikslu 
sustiprinti tvirčiau minėtą 
unijos skyriy.

Žmoniy prisirinko pusėti
nai, nors buvęs Philadelphi- 
joj “Dievo tarnas”—misijo- 
nierius Kapucinas ir uždrau
dė žmonėms lankyti susirin- 
cimus.

Kalbėtojais buvo: Stirbis, 
J. B. Smelstorius, Jakštys, 
ir Liutkauskas iš Brooklyn’o. 
Iš kalbėtojų geriausia publi
ką užganėdino drg. Liut- 
causkas, nes tą .paliudijo 
delnų plojimas.

Deklamacijos ir dainos,

i

žmoniy buvo aplinkui, tai ne
galėjau išeiti; nenoroms tu
rėjau pasilikt ir klausyt pa
mokslo. Klausanties net 
plaukai stojos, nes laukiau, 
kada Dr. Šliupas pradės ke- 
dent Dievą, kunigus ir visus 
šventuosius. Mislinau, kad 
pražilsiu iš baimės. Bet kur 
tau, papasakojo, kas pas mus 
negera yra, ragino žmones 
mokytis, skaityti knygas 
svietiškas ir katalikiškas, iš- 
sirašyt laikraščius, gražiai
užsilaikyti ir t. t. Niekad, | 
o niekad netikėjau, kad be
dieviai pasakytų tokius gra
žius pamokslus, kuriy ir ka
talikams galima paklausyti.

Atminimui savo misijų be
dieviai platino tarp žmoniy 
paveikslus; bet ne savo be
dieviško misijonieriaus, bet 
tėvo Kazimiero, kapucino. 
Čia kunigėlis išrodė tik ne 
visai tokiu, kokiu jis yra: bu
vo ilgos pridėtos ausįs, pa
našios į asilo; rankų piršty 
nagai ilgi, lyg kokio nepa
prasto sutvėrimo ir visas 
kaip išrodo. Mat, ką tu
tais bedieviais, jie visaip iš- 
mislina.

ne 
su

Davatka.
Brooklyn, N. Y.

Brooklyniečiai jau nuo se
niai rengėsi apvaikščiot 500 
mėty sukaktuves kovos ties 
Žalgiriu. Prie apvaikščioji- 
mo prisidėjo progresyviškes- 
nės draugijos iš Williamsbur- 
go, South Brooklyn’o, Mas- 
peth’o, New York’o ir New 
Jersey.

Tad visuose šituose mies
tuose buvo rengiamos ir pra
kalbos, kurios pirmiausia at
sibuvo Williamsburg’e. Iš 
pradžių buvo manoma, kad 
gal būt blogos pasekmės, ka
dangi neseniai čia buvęs pus
galvis “tėvas Kapucinas” per 
pusantros sąvaitės susiries
damas keikė ir niekino pra
kalbas ir prisiegdinėjo žmo
nes, kad neskaityty laikraš
čių, neitų į prakalbas, nesi- 
lankyty Į teatrus ir 1.1., vie
nok prisirinko pilna Tautiško 
Namo svetainė—virš 400 y- 

. patų. Kalbėjo J. Perkūnas, 
• kuris aiškino kryžeivystės at

siradimą ir blogus jos dar
bus, ko žmonės klausėsi su 
dideliu žingeidumu. Potam 
vadovaujamas p. Eremino 
choras sudainavo tris daine
les. Toliaus kalbėjo Dr. J. 
Šliupas, kuris išpeikė Kapu
cino juodąsias misijas, saky
damas, kad būt buvę geriau, 
jeigu Halley’o kometa butų 
nunešus ant uodegos tok 
kapuciną kartu su jo pamok
slais, kuriuos gėda butų ir 
karčiamoj sakyt. Žmonėms 
tas labai patiko ir ilgai, ilgai 
plojo rankomis. Toliaus kal
bėtojas kalbėjo apie Žalgirio 
mūšį, kas taipgi žmones už
ganėdino. Paskui da buvo 
viršminėto choro dainos ir 
tuomi vakaras užsibaigė.

Vienas tai akyvas dalykas: 
kad susirinkimas užsibaigė 
12 vai. nakties ir beveik visi 
žmonės su didžiausiu pasi
gėrėjimu išbuvo iki pabaigai. 
Aukų surinkta įsteigimui 
Vilniuj muzėjaus $23.12.

Gegužės 22 d. buvo pra
kalbos New York’e. Žmonių 
susirinko daugiau kaip 100. 
Kalbėjo A. Baranauskas ir 
F. Živatkauskas. Auky su
rinkta Vilniaus muzėjui $6.50. 
Ta pačia diena prakalbos tu
rėjo atsibūti ir Maspeth’e, 
bet buvo paimta parapijinė 
svetainė, tai kun. Petkus, ta
rytum tas iš tikryjy kryžei- 
viy, ėmė ir tyčia svetainę už
darė.

Geg. 23 d. atsibuvo pra
kalbos So. Brooklyn’e. Žmo
nių susirinko į 100. Du vai
kučiai sudainavo “Ant ma
rių krašto”, o paskui kalbė
jo: J. Šaltis, Liutkauckas, 
A. Baranauskas ir J. Šukys. 
Pabaigoj vienas žmogus (pa (Tąsa ant 3 čio puslapio.)



Jei jus turėtumėt tik tris 
dienas gyvent?

Einantis New Yorke laikraštis vardu 
“World” (pasaulis) užklausė savo skaity
tojų prieš perėjimą žemės per kometos 
uodegą: ‘'Ką jys darytumėt, jei jus turė
tumėt tik tris dienas gyvent?” Atsaky
mu jis gavo labai daug ir visi jie įdomus. 
Kad parodyti musy skaitytojams, kaip ap- 
šviestesni anglai žiuri į “svieto pabaigą”, 
paduodu čia keliatą tu žodis į žodį verstu 
atsakymu.

James S. Scarr, meteoroliogiško biu
ro perdėtinis, sako: “Aš palikčiau viską ir 
skubinčiau prie savo šeimynos. Dabar 
mano šeimyna randasi Tampa, Fla., bet 
kadangi trūkis tuomet jau neitu, aš ne
galėčiau ją pasiekti. Todėl aš nė ant mi
nutes neatsitraukčiau nuo savo raštstalio 
ir lig pat galui daryčiau oro permainų pa- 
tėmijimus. Žinoma, jei žemė taptų su
naikinta, tie patėmijimai neturėtu jokios 
vertės, bet tas darbas turėtu užėmęs ma
no mintį ir nebūtu laiko man nusiminti. 
Suprantama, jei mano šeimyna butu čia 
pat, tai per tas tris dienas aš bučiau prie 
jos”.

De Wolf Hopper sako:
“Jei per tas tris dienas aš turėčiau 

pajiegu padaryt viską, ko aš geidžiu—pa
dalyčiau. Žinoma, juk ‘baseball’ ir tuo
met turėtu būt. O! aš žaisčiau lig pasku
tinei sekundai, lig paskutinį kvapą išleis
čiau.

“Visu pirmiausia.aš nusipirkčiau or
laivį, darantį 200 myliu į valandą, ir pa
leisčiau visu smarkumu, kad jokis policis- 
tas manęs nesustabdytu. Aš nekuomet 
automobiliuje negalėjau da taip greit va
žiuot, kaip man patinka.

“Nemažiau kaip vieną dieną aš vien 
tik žiūrėčiau. Kaip tai smagus daiktas 
sėdėt sau ir žiūrėt iš viršaus ant taip pui
kiu dalyku- Tuomet nebūtu pertraukos 
nė naktį, aš linksminčiaus dvigubą laiką; 
tuomet nereikėtu nieko taupyt, nereikėtu 
nieko mokintis, nereikėtu skolų mokėti— 
o, tai butu laimingiausia diena!”

Kun. Dr. S.S. Wise rašo:
“Visas tris dienas aš neatsitraukčiau 

nuo savo darbo, ir aš neturėčiau laiko pa- 
mislyti, ką aš turiu daryti, jei aš turėčiau 
tik tris dienas gyventi. Darbas užimtu 
visas tris dienas ir tas klausimas butu iš
rištas.”

David Belasco, scenišku veikalu ra
šytojas, sako:

“Ką aš daryčiau, tai daugiausiai pri
klauso nuo to, ką daryti galėčiau. Aš 
manau, jog visi mananti žmonės tą laiką 
praleistu prie savo šeimynų ir draugu. Aš 
raminčiau tuos, kurie butu iš tos priežas
ties nusiminę. Aš visuomet buvau gyve
nimo klausimuose filozofu ir, aš manau, 
filozofiškai sutikčiau mirtį.”.

Eugene Walter,autorius knygos “The 
Easiest Way” (Lengviausias Budas), rašo:

“Atvirai aš nenoriu jums sakyt, ką 
aš daryčiau, jei aš tikrai žinočiau, jog už 
trijų dienu pasaulis bus sunaikintas. Aš 
visas pastangas dėčiau, kad kuodaugiau- 
sia turėti sau smagumo ir kad smagu bu
tu tiems, kuriuos aš myliu. Jei aš nesu- 
grįščiau prie tikėjimo arba neišeičiau iš 
proto, kas su daugeliu, be abejonės, atsi
tiktu, aš viską sunaudočiau pasilinksmi
nimui. Pati gi mirtis man visai nebaisi, 
o kadangi man nereikėtu palikti tu, ku* 
riuos aš myliu, aš sutikčiau savo galą fi
lozofiškai”.

Nora Bayes, aktorė, sako:
“Aš nieko daugiau nedaryčiau,' tik 

sėdėčiau prisiglaudus prie savo vyro. Ka
da artintusi ta valanda, aš apsikabinčiau 
jam apie kaklą ir tuomet jau nepaisyčiau 
nė aš, nė jis, kad ir kometa mus užmuštu.”

Augustus Thomas. “The Witching 
Hour” autorius, sako:

“Aš, visupirmiausia, pasistengčiau 
prasišalint nuo tos beprotiškos minios, ku
ri pripildytu mus didžiojo miesto gatves. 
Aš bandyčiau išsinešti su savo šeimyna 
kur-nors ant lauko ir užbaigti tenai pas
kutines valandas. Aš pasistengčiau už
rašyti visus savo įspūdžius su ta vilčia, jog 
ateityj kokis nors pasaulio tyrinėtojas ga
lėtu tuos užrašus atrasti. Bet kaip ten 
nebūty, aš sutikčiau savo likimą šaltai ir 
filozofiškai.”

Edmund Breese, aktorius, sako:
“Kiekvieną popietį ir vakarą aš loš- 

čiau Shakespeare’o veikalus, kas visuomet 
buvo mano geidi mais. Aš loščiau tokias 
roles, kaip Othello, Richard III ir Shylock 
po pietų, o vakarus pašvęsčiau lošimui ka
raliaus Lear’o. Aš nieko daugiau neno
rėčiau, jei gaučiau lošti karaliaus Lear’o 
rolę. Jei aš negalėčiau surinkti kompani
jos, kuri man padėty, aš loščiau vienas.

i

“Chinijoj, mieste Honkong, yra ma
no pažįstamas, kuris jau aštuoni metai 
kaip skolingas man $8. Jis apie tai neuž
mirštų nė svieto pabaigoj. Jis rašinėda
mas laiškus, kad negali tos skolos man a- 
tiduoti, išleido jau tiek pinigų ant krasos 
ženklelių, kad dusyk butų galėjęs užmo
kėti tą skolą. Taigi, jei aš žinočiau, kad 
aš turiu tik tris dienas gyventi, aš nu
siųsčiau jam telegramą, jog aš jam tuos 
pinigus dovanoju. Tuomet aš atsisaky
čiau nuo vietos ir pradėčiau išdykauti su 
ta vilčia, jog už taip labdaringą darbą 
man viskas gali būt daleistina.”

Mabel Barrison, aktorė, sako:
“Aš eičiau lošti ‘Camille’. Aš pasi- 

samdyčiau teatrą, dvi dieni pašvęsčiau 
besilavinimui, o paskui sukviesčiau publi
ką žiūrėti perstatymo. Kada uždanga 
pasikeltų, aš sakyčiau: ‘Man visviena, kad 
ir pasaulis dabar sugriūtų, nes aš atsie
kiau savo gyvenimo tikslą. Aš pataiky
čiau taip, kad ‘Camille’ turėtų mirti į tą 
laiką, kada kometa eitų per stogą į teat
rą. . Man rodos, tas butų tikras perstaty
mas.”

Yra tai nuomonės tik kelių atskirų 
žmonių, kuriems rodosi, jog pasaulio pa
baigoje jie tikrai taip ir darytų, kaip čia 
pasakyta. Gali būt, jog da ir daugiau y- 
ra žmonių, kurie panašiai, o gal da ir šal
čiau žiuri į svieto pabaigą, bet tai turi būt 
išsilavinę žmonės,—žmonės, kurife pažįsta 
gamtą, pažįsta gyvenimą, kuriems nebai
si mirtis. O tokių žmonių pasaulyj da 
mažai tėra. Žmonija susideda daugiau
sia iš tamsių, tikinčių elementų. Tokiems 
svieto pabaiga butų neapsakomai baisi. 
Garsus francuzų astronomas Camille 
Flamarion, turbut, teisingiausiai persta
to savo knygoj “Svieto pabaiga,” kokis 
butų tarp žmonių sumišimas, jeigu jie pa
matytų besiartinančią kometą. Jis sako:

“Paryžiuj, Londone, Romoj, Berlyne, 
Peterburge, Konstantinopolyj, New Yor
ke, Chicagoj—visose pasaulio sostapilėse, 
visuose miestuose, visuose kaimuose—per- j 
sigandę žmonės išeitų iš savo namų ir su
mišime mėtytųsi iš vietos į vietą, kaip 
skruzdėlės, kada skruzdynas palieka išar
dytas. Butų užmiršta apie visus kasdie
ninio gyvenimo reikalus.

•‘Visi sumanymai sustotų. Žmonės 
netektų atminties ir niekas jiems nebūtų 
interesinga. Jie pradėtų pulti protiškai 
—apsvaigimas butų didesnis, negu nuo 
jūrių ligos.

“Toj dienoj, kada butų laukiama že
mės su kometa susimušimo, visos diev- 
maldyklos butų prisikimšę žmonių. Visi 
ant kelių parpuolę šauktųsi į dangų prie 
Dievo. Bažnyčios skambėtų nuo maldų, 
o kitokio balso nesigirdėtų niekur. Visi 
vargonai ir bokštų viršūnėse bažnyčių 
varpai tylėtų, kaip numirę.

“Ant gatvių ir bulvarų, ant stočių ir 
skverų,—visur viešpatautų baisi tyla. 
Niekas nebūt perkama, niekas nebūt par
duodama, nesigirdėtų jau šaukiant nė 
laikraštininkų.

“Vienatinis judėjimas butų tiktai la- 
vonvežimių, kuriuose būt vežamos ant ka
pinių pirmutinės kometos aukos. Tokių 
butų jau daug pirm susimušimo žemės su 
kometa. Tai butų tokie žmonės, kurie 
mirė nuo baimės ir širdligės.

“Nakčiai užėjus kometa pasirodytų, 
kaip didelis melsvai-raudonas kamuolys, 
su geltonos ir žalios liepsnos liežuviais, 
kurie visuomet plėsnuoja, tarytum ugni
niai sparnai.

“Ir akįs visų butų išskėstos nuo iš
gąsčio, o horizontas užsi lietų melsva švie
sa, kaip kad žemę apsiaustų aplinkui ug
nis.

“Oro troškumas paliktų nepakenčia
mu. Iš viršaus, kaip iš milžiniško pečiaus, 
muštų neišlaikomas karštis. Baisi smar
vė degančios sieros—kas, be abejonės, la
bai greitai uželektrizuotų ozoną—užnuo- 
dintų visą atmosferą (orą).

“Atmosferos žėrėjimas butų taip aš
trus, kad tie, kurie nepasislėpė da skle- 
puosna, visi galvatrūkčiais smelktųsi į ar
timiausius požemius, ar tai butų skiepas, 
ar tunelis, ar laiptai, ar srutų nuovada. 
Ir tūkstančiai mirtų susigrūdimuose po 
kitų koįomis, kuomet kiti tūkstančiai kris
tų nuo baimės ir karščio smūgių.

“Ir taip, kol kometa su žeme susi
muštų, gyvų žmonių ant žemės jau nebū
tų.”

Vienok dabar jau nėra ko bijoti, nes 
Halley’o kometa sugrįž tik po 75 metų, o 
per tą laiką męs ir be kometos susilauk
sim galo.

S. Michelson.

Kada...?
Kada-gi padangę miglotą
Saulutė gražioji apšvies?..’ 
Kad’ rytą sulauksme svajotą, 
Kuris i vienybę mus kvies?! 

ll-V-’lO S. Strazdas.
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Apgarsinimai
--------------------------------------------— (By the kindness of “The Boston Traveler.”) _____________________________

Sis paveikslėlis perstato jubilėjiniame S. L. A. Seime dvi mus tautos luomas: pasi
šiaušęs su rykščia žmogutis —tai negeistinas kuopų delegatas. Jo rykštė—tai visuotinas 
balsavimas. Nutukusi mama-tai augščiausio intelektuališko išsivystymo vyriausybė, 
už kurios matosi pasislėpę mus divyriai—advokatai ir kiti tautos pakėlėjai. Jie išvydę 
rykštę—visuotiną balsavimą—baisiai jos persigando, nes ji labai panaši į Halley’o kome
tos uodegą, todėl pasislėpė už mamos sijono.

(Tąsa nuo 2-o puslapio.)

Priėjo 
ir

taip-gi buvo, ir atliktos ne
blogai.

Geistina butų, kad ir kitu 
kartu atsibūtų tokios prakal
bos, nes tik tuom galima su- 
drutinti minėtą unijos sky
rių. Taipgi buvo renkamos 
aukos streikuojantiems siu
vėjams, bet kiek jų surinko 
—pamiršau.

Iš 18 į 19 gegužės “vakare, 
eidamas namo patėmijau, 
kad žmonės tai per langus, 
tai ant stogų sulipę, kiekvie
nas žiuri aukštyn. Maniau, 
kad jie mato kur orlaivį. Ir 
aš užriečiau savo puodynę, 
bet nieko nematau,
prie manęs senas žmogelis 
klausia:

—Ar tamista matai?
—Ką?—paklausiau aš.
—Uodeguotą žvaigždę.
—Fu, kad tu surugtum! 

Aš visai buvau pamiršęs apie 
tai, bet ant nelaimės ir ne- 

I pasirodė ta netikėlė.
Senas Vincas.

Cleveland, Ohio.
Pas Mc Queen Bondą, mo

teriškų sijonų dirbtuvėj, dir
ba apie 40 siuvėju, daugiau
siai lietuvių. Darbas ant 
aprokavimo.

Užstojus dabar žieminių 
drabužių sezonui, pasirodė 
labai mažas užmokestis: kur 
mokėdavo $1, dabar tik 75c. 
ir mažiau.

Pasidarbavus keliem su- 
manesniem darbininkam, ta
po surengtas streikas. Ka
dangi sąlygos nepanešamos, 
tai visi umu laiku sutiko mes
ti darbą ir darbdavis buvo 

, priverstas nusileisti. Bet 
1 sumažėjus kiek darbams, 
pradėjo atleidinėt darbinin
kus, kurie buvo atsižymėję 
streiko rengimu. Taip ge
gužės 17 d. atėjus vienam į 
darbą, pasirodė jo vieta už
imta. Paklausus darbdavio, po 50c. 
kodėl taip yra, tas atsakė, $10.50. 
kad “dėl tavęs toj dirbtuvėj jau partraukta iš

t

I

rų darbdavio pasielgimą. Su- 
gryžus po pietų į dirbtuvę, 
užklausta, ar visiem nėra 
darbo, ar tik tam vienam? 
Gauta atsakymas, kad kurie 
nori, gali dirbt, bet anam 
darbo neturįs.

Tuoj po pietų, nors per di
delį vargą, apie pusė darbi
ninkų išėjo ant streiko, o ki
ti, merginos ir keletas vyrų, 
prie streiko neprisidėjo. Tai
gi, pastreikavus pusę dienos, 
pradėjom abejoti, ar laimė
sim ką nors. Ant rytojaus 
apie 10 vai. daugelis sugrį
žo prie darbo, o kurie matė, 
kad vistiek negalės dirbti, 
tai nė negrįžo. Taip ir pa
sibaigė musų streikas be pa
sekmių. Ponai savininkai 
da daugiau t engs darbinin
kus, nes pamatė, kad pasta
riems trūksta susipratimo.

S. Dargis. 
Rockford, 111.

Keli mėnesiai atgat iš Chi
cagos atvyko J. Semaško ir 
sužadino iš letargiško miego 
visus lietuvius. Nors daug 
Semaškai randasi priešų iš 

i “romėnų” ir tautiečių pusės, 
vienok tas laisvės kareivis 
nieko nepaisydamas varo pir
myn socijalizmo propagan
dą tarp lietuvių ir lenkų.

Kovo 2 d. pasisekė čia su- 
tvert Socialist Party Lietu
vių atžala iš 27 asmenų, ku
ri dabar puikiai darbuojasi 
dėl darbininkų labo, rengda
ma vakarus su prakalbomis, 
deklamacijomis ir monolio- 
gais. Taipgi įsteigė mažą 
knygynėlį, ant kurio draugai 
paaukavo: B. Kruvialis, A. 
Kruvialis, F. Raškevičius, J. 
Raškevičius ir A. Rarbšis— 
po $1.00; P. Raškevičius, M. 
Fanstil—po 75c.; J. Žemai
tis, O. Žemaitienė, J. Se
maško, J. Urbaitis, K. Did- 
jurgis, Joe Raškevičius, A. 
Kausmas ir S. Gluoksnis— 

Išviso sudėta aukų

Paj ieškojimai
Reikalingas mokinys.

Reikalingas jaunas vaikinas mokytis 
barzdaskutysses. Kreipkitės šiuo adresu: 

G. J. Prillis,
115 Broadway, So. Boston, Mass.

Pajieškau brolio Adomo Alsio. paeina 
iš Kauno gub., Šiaulių pav., Kuršėnų 
parapijos, Ciuinelių sodžiaus. Pirmiau 
gyveno Fort Grand, N. Y. Jis pats arba 
kas apie jį žino teiksitės pranešti šiuo 
adresu:

J uozapas Alsis. L
S32 Albany st., Rosbury, Mass.

Pajieškau savo brolio Ilomininko Grei
čiaus. iš Pautvardžio kaimo. Raseinių 
pav., Kauno gub. Kas apie jį žino, 
meldžiu pranešti ant šio adreso:

V. Greičius,
171 W. 5-th st., So. Boston, Mass.

Pajieškau savo brolių Kazimiero ir 
Motiejaus Valukonių. Kas apie juos ži
no, arba jie patįs, teiksis pranešti ant 
šio adreso:

F. B. Smith (Valukonis),
216 w. Prospect avė., Cleveland, Ohio.

Pajieškau savo pusbrolio Antano Kru 
velio, Suvalkų gub., Starapolės pav., 
Klebiškio gmino, Naraukėlių kaimo. 
Kas žino jį, tegul praneša ant šio adreso: 

F. Raškevičia,
217 S. 4-th st., Rockford, III.

Pajieškau savo brolio Igno Radzevi
čiaus. Vilniaus gub., Stakliškių parap., 
Alšinikių kaimo Jis pats ar kas kitas 
teiksis duot žinia ant šito adreso:*

Jonas Radzevičius,
North Amherst, MassBox 35,

Pajieškau savo brolių — Felikso. Juo- 
z.apo, Liudviko ir sesers Marijonos Liut
kevičių— paeina iš Kauno gub., Pane
vėžio pa v., Truskavos par., Vidulaukių 
sod. Feliksas gyvena IValtham. Mass., 
o Juozopas Liudvikas ir Marijona Bos
ton. Mass. Jie patįs ar kas kitas teik
sis duoti žinia ant šio antrašo:

Anelė Bareišienė,
29 Coloyers avė., 1

i11

Telephone 762 So. Boston.

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

Valandos:
Ė Nuo 8-10 iš ryto ir nuo 7-9 vakare. 

Nedėlioms iki 3 vai. po pietų.

Liet u viskai-Lenkiškas

DENTISTAS
(Dantų Daktaras.)

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

įdeda naujus. Darbas gvaran t uotas.

Valandos: Nuo 9 ryto iki S Tai. vakare

238 Harrison avė., Boston.

GERIAUSIAS

puikiauMano dirbtuvė yra įrengta 
šiai, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku darbą artistiškai. Padarau fotogra
fijas kuopuikiausiai, malevoju natūra- 
liškom parvom, iš mažų padidinėju ir tt 
Esant reikalui einu į namus fotografuo
ti.

Pasilieku gero velijančiu

George Stanaitis
453 Broadway So. Boston,* Mass

Geriausias Lietuviszkas Siuvėjas
Siu varne visokius rū
bus merginoms ir 
vyrams Turi
me visokių audimų
ir suknios. Dirbame t 
visokius siutus ir ■ 
overkotus. Užeik pa- S 
žiūrėt o jeigu nori ’ 
turėt gražią drapa
ną. męs galime tau ja 
padaryt.

Z. BUDRECKIS,
ė,
Norfolk. Va. Į 222 Broadway, So. Boston, Mass

Pajieškau savo dėdės Maleušo Bacze- 
luno. 24 motai kaip Amerikoj, paeina iš 
Kauno gub. ir pavieto, girdėjau, kad gy
vena Boston, Mass. ir E. Grinevičians. 
kuris gyvena Troy, N. Y. Kas apie juos 
žino, arba jie patįs, teikitės duori žinią 
ant šio antrašo:

V. Bačelunas,
Šilk Mills Co., Norfolk, Va.

šifkorCtų agentūra 
po No 877 Cambridge st-, 

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

Turim gražiausių popierų gromatoms

Čia galima gauti puikiau-
i šių marškinių ir kitokių apredalų. lai
kom gyduolių nuo daugelio ligų. Puiki 
dainų knygele 35c. vertes dabar parsi
duoda už 10c.

Su guodone
P. RARTKEVICZ.

877 Cambridge st., Cambridge. Mass.

darbo daugiau nėra.” Žino
ma, neilgai laukus, darbinin
kas susirinko savo įrankius 
ir norėjo eit, bet vienas iš 
darbininky paklausė kame 
dalykas. Nespėjo tas pra
tarti žodžio, kaip savininkas 
nutvėręs už rankovės, išvedė 
laukan iš dirbtuvės, kad ne 
“buntavoty” daugiau žmo
nių.

Tą pačią dieną ant piety 
išėjus, ant gatvės nutarta 
pakelti protestą prieš žiau-

Pajieškau trįjų draugų Jono ir Juozą- rašyti. Užlaikėm geriausias ir aštriau- 
po Stirų. kurie paeina iš Kauno gub., sias britvas. ’ ■*-=--
Pandėlio par., Šekštininkų sod., ir Ste- mar'l-'n' 

pono Aidikonio iš Elizavos par.. Gliudė- 
lių sodžiaus. Turiu svarbu reikalą. Jie 
patįs ar kas kitas malonėkit duot žinią 
ant šio adreso:

Jonas Valintas,
630 Island avė., Rockford, III.

Pajieškau pažįstamą Jono Gudo ir 
Petro Kazėno; pirmas iš kaimo Tetervi
nų, antras išParvalko, Kauno gub. Pir
ma gyveno Pitisburg. Pa. Kas apie jotis 
žino, malonėkit pranešti ant šio adreso: 

Už $10.00 knygų
i “Kovos” 

Redakcijos, o neužilgo bus!- 
partraukta ir daugiau. Drau- 1 plaukų. 18 metų amžiaus ir kad butų 

gas M. Sinkevičius 12 knv 
gucių musų knygynėliui. Ge- pilnus plaukus baiionių prisidėjus. Turi Jo SflD CFRA PRDRA Slin 
gūžės 12d.buvo mėnesinissu- mok,t ffi**'*' *™eit»»žmonėmis m.i- u vtnii rnuUA iKiJUU 
sirinkimas, kuriame nutarta j 
užrašyt prisirašiusiems drau
gams laikraštį “Kovą” arba 
“Keleivį”, kurie užsimokės 
už 6 mėnesius iš viršaus, ir 
nutarta pakviest iš Chicagos 
kalbėt J. Varkaią, kuris at
silankys birželio 5 d.

F. Raškevičia.

Pigus išpardavimas.
Iš priežasties persikėlimo į kitą mtes 

tą turime viską pigiai parduoti. Gra
žiausios gromatoms popieros 53-jų ga- 
tunkų, 15 tuzinų tik už #1.25c.: knygas 
vertės $3.50c. už 92.00. Teipgi ir dru- 
karnj su visoms prielaisoms parduosime 
labai pigiai. Kataliogus ir naują savo

M ŽUKAITIS,
227 E. Main st., New Britain. Conn.

K. Gudus,
89 Vard.-c st., New Ilaven, Conn.

Pajieškau apsivedimui merginos: turi
į bu,t 5 pėdų ir 5 colių aukščio, geltonų ' adresą^sinčiame už 4c.

I apsišvietus. Turi mokėt skaityt ir ra- 
* šyt. Aš nemyliu, kuri nešioja akinius ir i

mokėt gražiai apsieit su žmonėmis. Mel
džiu atsisaukt per laišką ant šio antrašo: 

J urgis Rokas,
68 Markei st., Brighton. Mass

Lietuviai atsišaukit kaip gali', grei- 
| čiau, nes randasi geriausia proga nusi- 

j pirkti naują mūrinį namą, kuris kaštuo- 
_.v , , j ja #10,000. o dabar ta turtinga ameriko-
UŽ dyką {ne parduoda 92.500 pigiau ir ant labai

Duodam puikia špilką kiekvienam.ku- lengvų išlygų. Namas ant geriausio 
ris prisiims mums 5 adrisus savo dran-' atryto ir geriausioj v etoj terp lietuvių, 
gų. Špilka dumia spindulius, kai|>o tik- Namas tinka dėl biznio ir dumia pelno 
ras deimantas. Prisiunsk pora štampų, kas metas 9S50.no. Jeiguturikiekpini- 
o špilką gau^i už. dyką. Air;.™. .... . - -

\ValU-r Daiia, 
1307, Flatimn Building,

New York, N. Y. S77

Adresas: gų. tai atsišauk tuojau, nepraleisk ge
riausios progos. Atsišaukit į manoštorą: 

PETRAS BARTKEVIČIA. U 
Cambridge st.. Cambridge Mass

9S50.no


KELEIVIS.
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Vietines Žinios.
Gegužės 20 d., pobažnvti- * 

nė j svetainėj buvo susirinkę 
daugelio, kaip Bostono, taip 
ir apielinkių, draugysčių ko
mitetai ir svarstė, kaip turi ( 
būt surengtas Žalgirio mūšio 
apvaikščiojimas. Iš viso 
žmonių susirinko gal i koki 
šimtą. Susirinkimą atidarė 
p. K. Jurgeliunas. Pirmsė
džiu išrinkta J. Jaruševičius, 
raštininku—J. Neviackas. Iš
rinkus prezidijumą, vienas iš 
susirinkusiųjų Įnešė, kad 
kun. T. Žilinskas paaiškintų, 
ką tas Žalgirio mušis reiškia 
ir kaip ji reikėtų apvaikščio
ti, o kiti tam pritarė ir ger
biamas kun. Žilinskas, trum
pai apibriežęs to atsitikimo is
toriją, nurodė du apvaikščio- 
jimo budu: parengti gatvinę 
paroda ir su vėliavomis mar- 
šuot po miestą—tai iškilmin
gas apvaikščiojimo būdas, ar
ba surengti vien tik prakal
bas. Po ilgų diskusijų, bal
sų didžiuma nutarta apvaikš
čioti iškilmingai, su paroda. r 
O kad apvaikščiojimas nesu
simaišytų su lenkais, kurie 
taipgi rengiasi maršuoti gat
vėmis birželio 17 d., tai nu
tarta apvaikščioti nedėlia 
pirma jų. Taigi, bostonie
čiai apvaikščios Žalgirio mū
šį su iškilminga paroda, bir
želio 10 d. Svetainę nutarta 
paimti Faneuil Hali, Bosto
ne, o jei tos nebus galima 
gaut, tai—Šv. Augustino sve
tainę, So. Bostone.

Bet tai da neviskas, 
bar kįla klausimas, ant ko ap
versti pelną, jei tokis, daleis- 
kime, nuo apvaikščiojimo 
liksf

—E. ką jus apie pelną - -. 
gal da pridėt reikės—patėmi- 
jo vienas iš publikos.

—Aš inešu, kad apie tai 
dabar visai nesvarstyt, nes 
pakils ginčai ir viskas pairs 
—atsiliepė kitas

Kun. Žilinskas reikalauja, 
kad tuojaus butų nutarta, ant 
ko turi eit pehias. nes paskui 
bus skandalas.

—Jeigu taip, tai aš patar
čiau.kad pelnas eitų ant lietu
viškojo namo So. Bostone— 
atsiliepė vienas.

Da-

Bažnytiniai pradeda primk-j 
šti ir visoj svetainėj pasidarė 
labai neramu. Pirmininkas 
susiraukęs rauka papurtino, 
duodamas tuomi ženklą užsi- 
čiaupt.

Kunigas išsiima “Viltį” ir 
pradeda skaityt atsišaukimą 
dėl Tautiškojo Namo Vilnių-; 
je. Perskaitęs, |>elną pata-i 
ria paskyrti jam, t. y., Taut.• 
Namui Vilniuje. Bažnyti
niai ploja.

P. J ui. Slivkauskas. kaipo 
seniausias Bostono ukėsas. 
nupiešęs gražų paveikslėlį i.- 
kitataučių gyvenimo, nurodi
nėjo, kokis skurdas viešpa
tauja tarp lietuvių: tiek drau
gysčių. tiek reikalų, o nėra 
savos pastogės! Prisieina te
atras, koncertas ar balius 
rengt, reikia vaikščiot, kaip 
elgetoms, jieškoti vietos. Rei
kalingas namas Vilniuje, bet 
So. Bostone da reikalinges
nis.

Ir pakilo svetainėj triukš
mas. Kunigas atsistoja kal
bėt—ir vėl ramu. Jis užtik-1 
rina. kad jei pelnas nebus pa
skyrus ant T. N. Vilniuje,tai 
apvaikščiojimas pairs.

Po ilgų ginčų prieita prie 
balsavimo. Pirmsėdis formu
luoja įnešimus:

—Tai, matot, yra du įneši
mai: vienas, kad pelną pa
skyrti ant Tautiškojo Namo 
Vilniuje, kuris papuoš musų 
tautą, Kurią remia visi tikri 
lietuviai, o antras įnešimas, 
tai, kad pelną išleist čia, taip 
sau, ant tokių niekniekių.

—Ant kokių niekniekių?! 
—ant syk sušuko keliatas 
balsų.

—Kas tu do pirmininkas., 
kad įnešimo suformuluot ne
moki?!—šaukia vienas atsis
tojęs.

—Sėsk! sėsk! Aš esu čia 
pirmininkas, o ne tu!—rėkia 
pirmsėdis pyškindamas kumš- 
čia į stalą.

Šalininkai Bostono namo 
protestuoja prieš pirmsėdį, 
o bažnytiniai kelia triukšmą, 
kad nesigirdėtų pirmeivių 
balso. Galų gale įnešimus 
suformulavo patįs įneščjai. 
Nubalsuota, visgi, pelnas ati
duoti vilniečiams. Vienok 
pirmeiviai nuo apvaikščioji
mo neatsimetė: o jei bažnytr 
nių užmanymas butų nupuo
lęs.—apvaikščiojimas butų 
plyšęs.

GERIAUSIA AKUŠERKA

F. STROPIENE
Pabaigusį kursą M'omans Medica| 

College Baltimore Md.

Pasekmingai atlieka savo darbą prįe 
palago, teipgi suteikia visokias ro 
das moterų ligose parūpina gyduoles

Ofisas randasi:

30 W. B r o a d w a y,

SO BOSTON , Mass

LIETUVIU UŽEIGA
- PAS -

CHAPLIKA
Gal Nori Važiuot i

Philadel nliia
(irand Rapids 
•Wilkes Barre.

Schenectady. 
Baltimore.
Cleveland. 
Pittsburg.
Seranton.
Chieago. 
Montreal. 
Detroit.

Arba Į bent koki kitą miestą 
Jungtynėse Valstijose ir Ca- 
nadoj, tai pirma negu išva
žiuosi, eik pasiteirauk apie 
prekės kur kitur, o kad ateisi 
pas mus pirkti, tai persitik
rinsi. jog mes parduodam 
bilietus daug pigiau.

Dokumentus, Ameriko
niškus ir Rusiškus, padarom 
atsakančiai ir pigiai.

Pinigus siunčiam i visas 
dalys svieto; Į Lietuva - rubli 
po 52c. ir 15c. persiuntimo. 
100 rub. už $52.15.’ 1000 rub. 
už $519 00.

Mes sudėjom kauciją su 
kasierium Massachusetts val
stijos ir esam po kontrele 
Banking Commissioner of 
Maasachusetts.

Boston-Tilzlt.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

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

Savininkas
Edvardas Daly

2 W- Broadvvay kampas I)or 
chester avė. So- Boston, MaSS. 
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs per expresą gyduoles prisiusiu!

KATAL1OGS
DYKAI!

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

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

Faust Novelty House 
Room 603 Omaba Bldg. Chicago, III

Užlaiko puikiausius gėry mus. alus, eitus 
visada švieži, vynai ir visoki likienai 

| kogeriausi. Gėrymus dėl veselijų, krik 
i šlynu ar šeip balių siunčiam į nam-.

117. 119 and 121 A St.,
So. Boston, Mass
Rusiška-Lenkiška - Lietuviška

Bronszteino
349 Harrison avė. 

Boston, Mass.

JOHN E.NOLAN
naujausios mados

3^. Graborius ir Balsamuotojas 
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 

kuogeriausiai už nebrangią prekę.

380 Broadway, So BOSTON.
Gyvenimo vieta 645 Broadway.

I LIETUVA.
Laivas išeina kas subata. 7 d. 

. per vandenį, sustos Anglijoj 
! Laivas kas utarnika. S dienas
per vandenį, sust. RoUerdam 
Laivas kas ketverga, S dienas 
per vandienį. sustos Bremen 
Laivas kas subata, 9 dienas 
per vandienį. sust. Ilaniburg 
ENPRESS kas utarn'ka. 5 d. i 
per vandenį, sustos B-enien $4 4 ,dt*-

Iš BOSTON įLIEPOJU. June 4. $35-00 
June 14. $40 50

Tie visi laivai iš New Yorko. bet prekė 
aprokuota pilnai is Bostono; iš New Y< rk 
$2 50 pigiau Reikalaujantiem pastoro- 

i jam Konsuliariskus pasportus.

Is LIETUVOS.
Tilzit-IIamburg-NewYork iki t 
Boston. visa kelionė ®t>l. • V

$42.35
$44.10
$42.00
$42.35

P. J. Kaunietis.
Naujausią madų rubsiuvys. Siuvant 

visokias moterų ir vyrų drapanas. Išva 
lome. išplautam plėtotas ir iiprosiname- 
Darbą atliekame visados ant pažadėto lai
ko kuopuikiausiai už prieinamą prekę. 
Dirbtuvės vieta:

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

M.Galjvan&Co
Užlaiko geriausio

Eliaus Vyno, Likierių i
Cigarų.

Pardavimas šeimynom mūsų 
Spkciališkumas.

366 Second So. Boston, Mass

M storoki gatxi
uetnn tiek prvtą « Viu^* TUKST ANČTVJp.\DBKX\'putina‘uuopeluas

kaip daraktu ^^.ua.kadang 
Ltišavąpask'knū.a'iI5tlI> < • ^cv.ia ttOTS 
S54-^eigu atsija
duokitęMeipaseu^^^o adresa -

OEEseuiįfu »swX!?sbM

SYlV>iOĄav

$51.95
$51.45
$53. < 5
$50.00
$52.50

j T’.lzit-Bremen-NewYork iki
i Boston, visa kelionė
i Tilzit-Rotterdam-NewYork 
iki Boston, visa kelionė
Tilzit-Antverpen-N’ewYork 
iki Boston. visa kelionė
Tilzit.per Anglija, tiesiog į

i Boston, visa kelionė
Tilzit, per Anglija.tiesiog į

: Bostsn, geresne linija
Tos prekės vra jau su visomis mokes- 

i timis. taxais. užmokesčiu už maista lau- 
i kiant laivo, ir 1.1.
Libava-NewYork-Boston $45.35.
Libava-Boston. geresnė linija $47.50. 
Libava-Boston. prastesnė linija $41.50.

Per Libapą (Liepoj ų) važiuojant męs 
: išsistorojam ‘ reikalingus gubernskus 
! pašportus.

„KELEIVIO”
Agentūra.

28 W.Broadway. So.Boston, Mass.

Specijališkai dėl sus pažinimo -8
Visos šios puikios dovanos

Idant supažindint pasaulį su tikra vertybe mūs dubeltavai paauksuotų “Ameri- 
can” Laikrodėlių, męs duodame DYKAI su kiekvienu parduotu Laikrodėliu bėgy
je 30 dienų: Vieną tikrą senovišką Cutler Briivą, puikų suspaustą Lenciūgėli su 
gražiu Kabučiu, vieną gintaro pypkę, vieną Gintaro Cigarnyčių. vieną Gintaro 
1‘opirosinyčią. puikią moterišką Špilką, porą spindančių Colcondą Auskarų, ke
turis puikius knypkius. Atmink, su kievienu laikrodėliu gausi visas tas dovanas.

AniirSn Laikrodėlis Gvarantuotas 20 mėty
Vėliausio pagerinimo, gerai laiką rodo. Dubeltavai paauksuotas, puikiai kvietkuo- 
ti viršai. Išžiūri kaip $35 00 aukso laikrodėlis. Laikrodėlis ir dovanos $4.98. Męs 
prisiusime dykai, užmokėsi ant eypreso. apžiūrėjęs daiktus. Jei nepatiks daiktai, 
neimk, agentas sugrąž.įs ant mus kaštų. Jei patiks, užmokėk 4.98. Tau nieko 
nekaštuoja. Jei prisiusi $4.9$ su orderiu, męs užmokėsime ir e x presą ir dar 
duosime puikų auksuotą žiedą d y k a i. DYKAI A IENAS LAIKRODĖLIS ir vi 
sos dovanos jei pirksi šešis už 29:87. Rašyk, vyriškus ar moteriškus nori gaut.

Rašyk tuoj.

Carroll Cutler & Co., Manhattan Bld., Chicago. III.

Severos gyduoles sveikatą sugrąžino tūkstančiams žmonių. 
Jos yra ant to. kad ir tau lygiai patarnaut.

Severos

rugsztis

vidupiam

B1TTERS

W. E SEVERĄ CO. ir silpniem*

Senas ir pripažintas vai
stas nuo apetito stokos, dis
pepsijos, silpnumo ir įvai
rių apsireiškimų nemati
nio vidurių. Pavedamas 
kaipo stiprus vaistas, pri
duodantis spėkų ir sudru- 
tinantis sveikata seniems

)•

g Puikiausias Lietuviškas §1 *
*i
k

*

««
t
i

Pasarga , Neimk kitų vaistų vietoj Severos Rūgšties Viduriams. Reika
lauk tikros ir tėmyk, kad ant kiekvienos boukutes butų už- 

1 spaustas vardas ‘ Severos”.

Severas vaistai gaunami aptiekose ir pas atsakančius paruavejns. Ne
imk pamėgdžiotų. Jei savo apielinkej negauni, tai rašyk pas mus.

Persidirbę vyrai ir moterys 
susinervavę, išsekę protiškai, su

menkę, nusilpę ir pavargę pagelbą ras 

SEVEROS NERVOTONE.
Smagiausia ir pasektu i ngiausis vai

stas, kuris sustiprina visą nervu siste 
mą. Nuramina nervus ir duoda sma- 

miĮ miegą.
Kaina $1.00.

Teisingas daktaro patarim

Pavojingi ženklai.
Strėnų laužimas, galvos skaudėji

mas, aptinimas kojų kauliukų turi 
būt gydomas tuojaus, nes iš kila pavo
jingos ligos.

Severos vaistai JAKNOMS ir IKSTAMS 
palaiko organizme filtravimo pri

taisąs ir apsaugoja nuo pavojingų li
gų. Nurodymai, kaip vartoti prie kiek
vienos bonkos. Kaina 50c. ir $1 00.

įas dykai. <

CEDAR RAPIDS

MES JUM! UZSITIKIAME.
JUSU KREDYTAS YRA G!ARAS‘

Kiek vienas teisingas Tautietis, kuriami 
krašte is nebutu, gali, pirkti ant kreditą, arb 
ant labai lengvu mėnesinių išniokesezių, d 
dei graži laikrodi su lenciūgu ir breloku, 

kure ka^ztuvja Seteriu.
Raš kite dar šendien apei artesni paaiškinimu

teipgi prekes ir išilgas ir priesinskite markę dėl atsių 
tima atšaka ir preiskuranta pas firma:

WATCII CREDIT Co.
105-Chambers St. new ycuk. n. Y-

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

klernetų, trųbų, koncertinų ir daugybę kitokių mozikaliskų instrumentų. Cisto au
kso 14 K. Šliųbinių žiedų, dziCgorių, lenciūgų, špilkų, kolcikų, kom
pasų auksiniu ir paauksuotų, gerų britvų, visokio skiriaus drukavoji- 
tno masynukių, albumų portretam, revolverių, šaudyklių, guminiu li
telių, adresam*pečečių, istorišku ir maldaknygit kokiu tik randasi lie- 
tuviskoi kalboi,gražių popierų dėl rašimo gromatųsu puikeusiais ap
skaitymais ir dainoms su drukuotais oplink konvertais tuzinas užJJoc 
5 tuzinai už $1,00, 1000 už $6,i»0. Lietuviška biblija arba šventas raštas 
seno ir naujo testamento lietuviškom literom puslap. 1127 dručei atda
ryta, prekė su prisiuntimu $3,00. Elektrikinis žiedas no reumatizmo, eudrųtinimo 

kūno, atgaivinimo kraujo, sutaisimo nervu ir daugybę kito 
kių ligų. Tūkstančiai žmonių dėkavoja už ižgydyma. 14 K 
paauksuotas ant 20 mėtų prekė $3.00. prasto $1.00. Prisiųs- 

jkite savo ’ikrą adresų ir už 5c. markę o apturėsi šio mėto ka- 
-talogą dysai su 450 paveikslais ir 10<X> naudingu daiktų.

Štornikam, agentam ir pedlioriam parduodu visokius ta-

^P^cįjalistas ir

Lietuviszkas D-ras m"‘ Parventer st
Boston, Mass" 

ysokias ligas « 
au pasekminę,jį. 

siok1- A’*eikit 
?°k Pąs mane I

i tik neiku į aptfeka: 
tnano durvg hat. 
duokrba 
T*°k oasatesig 
Ofiso valandos 
X"®9 iki 11 rvte

•are. Telephone 1967.-3 Ric

SALIUNAS ir RESTORACIJA
kartą pas mus atsilankys. 

To niekad nesigraudys;
Alus, vynai mus gardžiausi, 

Cigarai iš Turkijos, geriausi

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

Sonth Boston. Mass.
t

ligydyrir. ivW.;»e ir MMeer ėjusias l'.g&K. moki ir k»Ip j»n« nesvei-
negu kur kitur: Jei ne mb.ųA tai p*"*?* P ------- - -----------
knmna f*vy>, aš snjrss-1, iš ir.’ia,

KOJ2, KA'Ali JS, ASHt.lJOJK lt kitnr.
ADRESAS: I

NAUJAS IŠRADIMAS
Visi žmonės užsitiki mums ir ntus 

su sryduolėms. kuriems duodame tei- 
stnsriausią rodą per laišką dykai.

Kaip išgydyti Rupturą. Slinkimą 
plaukų ir Plikimą. Pui kus. Didervi 
nes. Niežus ir lytiškąjįbrudą. MgS 
turime apie pusę milijono laišku su 
padėkavonėmis nuo žmonų visokiu 
tautysčių. Rašyk pas:

Dr. J. M. BRUSDZACO.,
Broadtvay A S. S st.. Broolykn.N Y.

TEISINGIAUSIA APTIEKA.
urioj gaht gauti gerja|lsių 

Ugi. teipgi i, 
teisingiausius ' 
nai

_ ir
- —S patalinius. Nes čio- 
dirba lietuviškas klark-t

Williani C. Brūzga.
John J. Lowerv

Kampas 6-tos 168 D.st

Visiems žinomas
Garsusis New
Ycrko Daktaras Sako
KaJ^i, jan nesivargyk ilgiaą; gĮ,įį „

'm
Adresuokite:

\\x vorus-labai pigiai. Reikalaudami viską pas ti^ra lietuvi 
gausite, teisingus tavoms.

K. WILKEW1CH, 112 (irand St. Brooklya, N. Y.

Per 30 metu daktaravęs, 
tyrinėjęs medicinos mokslą ir gyduo
lių veikmę, kurios geriausia gydo 
žmogaus kūną. Pabaigęs universitetą 
per 20 metų gydžiau ‘ Ižidžiamjam 

Vyrus ir Moteris 
greitai ir gerai.

10 metų 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- 
kviočiu sergančius su visokioms ligo
mis. nes paaukauju visą savo mokslą 
sergantiems.

Sveikus mokinsiu kaip užlaikyti 
sveikata, o sergančius išgydysiu, nes 

BE SVEIKATOS NĖRA LAIMES 
ne darbininkui, ne biznieriui.

PROGRESAS MEDIKALISZKAM MOKSLE!
Tik tie daktarai pasekmingai išgydo, katrie tėmija i medicinos mokslo pro
gresą, katrie to nedaro, neirali sergančių išgydyti, nž tai kad užrašo gyduoles 
ne naujausio budo, nes naujausi medicinos pagerinimai tokiems daktarams 
nežinomi yra. Ar tai jie užmiršo ar nenori žinoti, netėmijant į mokslų, 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!
Užtikrinu, kad mano visos gyduolės yra pritaikytos prie kiekvienos ligos, 
užtai ir dauginusiai sergančių išgydan ir tuos, ką kiti daktarai, neįstengė. 
Jei aš pasakysiu, kad galiu tave išgydyti, tai tikrai apturės! sveikatą.

T) A C \ U C' A Sergėkis, nesiduok suvilioti humbugo Institutui. 
A AdA IVV12A.. kurį valdo visai ne daktaras, bet šarlatanų kom
panija: kaip matoma, galėjo surinkti kuponu paveikslėlius iš ta >ako bei nuo 
cigaretų pakelių, buk tai išgydytų, su mirusiojo daktaro paveikslu 
Daktaras, kurio jau nėra ant svieto, nieko negali išgydyti; oi geras 
daktaras, kuriam sarmata su apgavikais draugauti, tai j ' ‘ į
Kad apginti žmones nuo suvadžiotojų. tai prašant drangams-daktarams. ir 
teisingiems žmonėms, kuriuos išgydžiau, aš apsigarsinau, kad serga* 

žinotų, kur atrasti tikrų sveikatai pagelbą.

ATSISZAUKUSIUS APSIMU ISZGYDYTI
Renmsttzma akaudėjimu -nnartq. wn-
ir nedirMiiąvid! r HalvoeekMMna * įnrvklmo. dvspepsljo., nerv, Iig<»,
kaus kvėpavi o, slogu,Ir nunlpnėj^sing'yrus. “ blocusspnų. visokią nžsi-
teipgi nuo Jannysl*. kl. <!ą, i ffitoes£ią. b.KąJą tettjlmo,gumbo
krutamą s-sptą Ilgą. M p pat * OTE KŲ. _ , n(.PagelbAjo, aš kad apsiimu, tai Ir
Ir visokią neteisią ll-ų: re tbok t k- <t k.tl - ktrto »utšsnktnm, pirmiau
lasrydysir. ivlegioe Ir uisioeT tjųsins l!g«a Gf,r, . K.;vk kaip moki Ir kaip Jantl nesvel-
negn knr kliurki ne aaabi’al, UI par<...y.<H*»«'b* - J gyduoles, kurios yra
kurnu. ,avy>, aš iš Ir-lu. MW11 AMKR’’
gerinamos ir naujam-;o išradimo, o •velKSM»’ _ - - 7

Al> J S, A.nššūiJišėS “ ’’

Dr. Ferdinand Hartmann M. I). •
2,8 East ,4*,h

Vakarais Panedėlyj ir Pėtnyčioj nuo 7-8.Ofiso valandos kasdien nuo 
Šventadieniais nuo 10 iki 1.




