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Metas VI.

iŠ RUSIJOS.

i

■ vo Karpovo raštinė. Petro- 
įvas sakė, kad jo “politikai 
i tas reikalinga”—ir policija 
i tikėjo. Tą mašiną jis padė- 
i jo po sėdyne, kur Karpovas 
. paprastai sėdėdavo ir sujun- 
; gė su elektriškomis vėlomis 
j mašiną ir pasidarė ekspliozi- 
ja. Karpovas likos sudras
kytas, o Petrovas tuomet su
imtas.

Kaip Azevas, taip ir Pet
rovas buvo dviejy nuomoniy 
žmonės ir nuolat tarp jy svy
ravo: jie buvo tai valdžios 
pusėj, tai revoliucijonieriy. 
Azevas tapo revoliucijonieriy 
sugautas valdžios pusėj, o 
Petrovas revoliucijonieriu 
pusėj, ir todėl pirmas lais
vas, o antras pakartas.

Emigrantę iškeliavimas.
Kovo mėnesi j š. m. per 

Liepojy iškeliavo užsienin 
4513 ypaty.

Užpuolimas ant parako 
sandelio.

Nežinomi piktadariai už
puolė ant Batumo cen t itališ
ko parako sandėlio. Užpuo
limas nepavyko. Piktada
riai pasislėpė.

Monopolio apiplėšimas.
Šiomis dienomis Akiševo 

sodžiuje (Rusijoj) 6 piktada
riai apiplėšė monopolio įstai
gą. Plėšikai paėmė iš mono
polio kasos 50 rubliy. Ve- 
jenties paskui juos, vieną 
piktadarį sužeidė, o jis jauz- 
damas, kad nebegalės pasi
slėpti, nusišovė. Sužeistas 
taipgi ir pats monopolčikas.

Kalėjime prapuolė odos.
Urnai padaryta revizija 

Krasnojarsko kalėjime iškė
lė aikštėn, jog daugybę iš- 
dirbty ody, iš kurty siuva 
kaliniams batus, nežinia kur 
dingusi. Kitos medžiagos 
taipgi buvo stoka. Užpečė- 
tyti visi kalėjimo sandėliai.
Senatorio revizijos pasek

mės.
Šiomis dienomis, senato

riui Neidgardui paliepus pa
trauktas teisman krasos val
dininkas Zelenskis už tai kad 
jis imdavęs nuo pastojančiy 
krasoje tarnauti pinigus.

Automobilių paroda.
Šiomis dienomis Peterbur

ge atsidengia tarptautiška 
automobiliy paroda.

Pasmerktas miriop.
Tiflise pasmerktas miriop 

tūlas Arutonovas--dėlei už
mušimo slaptos policijos pir
mininko Meliko-Nazarovo.

Mergaitė—žvėris.
Zacharovo kaime, Tomsko 

gub., 17 mėty mergaite Lož- 
kina, kirviu nukirto savo 12 
mėty broliuką, motinai per
kirto nugarkaulį ir rankas,, 
savo jaunesniąjai seserei nu
kirto abi rankas lig alkuniy, 
gyvenusiam pas juos dėdei 
Steponui B.perkirto dviejose 
vietose galvą, o jo žmonai! 
perskriodė pilvą. Zmogžudė- 
mergaite suareštuota.
9 kaliniai pasmerkti pakarti

Mogilevo gub., už užpuoli- 
. netoli

Caro šnipų sistema.
Rusijos revoliucijonieriy 

komitetas išleido šiomis die
nomis paaiškinimą kaslink 
Peterburgo slaptosios polici
jos viršininko Karpovo nužu
dymo. Kaip buvo jau savo 
laiku rašyta, pulkininkas 
Karpov likos sudraskytas 
pragaro mašinos sprogimu 
savo bute. Tą darbą atliko 
Petrov, žmogus labai pana
šus i Azevą, kuris buvo ir 
šnipu ir revoliucijonierium. 
Petrov, būdamas apmokamu 
slaptosios policijos agentu, 
taipgi buvo “revoliucijonie
rium” ir dagi štai kokius pa
mokinimus rašė partijai:

“Iš jokio atžvilgio, po jo
kia priedanga žmogus nepri
valo daryti su slapta policija 
susinešimy. Niekas tokio 
darbo negali išteisint. Ma- 
žiausis tame atvejyje žings
nis yra neapsakomu pavoju 
partijai ir pažeminimu soci- 
jalistŲ-revoliucijonieriy par
tijos nario. Įeidamas į ko
kius nors sątikius su policija, 
žmogus sutepa ne tik savo 
garbę, kaip aš pirmiau ma
nydavau, bet ir garbę parti
jos,—garbę daug didesnę ne
gu savo.

“Aš prisiekiu jums, kad 
geriau tegul kažin kas atsi
tinka, o ne bičiuliuotis su 
valdžia. Aš užtikrinu jus, 
kad daug geriau jums nusi
žudyti ant vietos, kaip tik 
tokia mintis ateis į galvą... 
Viena iš dviejų: nepasiduoti 
tokiai minčiai arba nusižudy
ti, nes tas gali priversti prie 
to, kad ir mirtis neatitaisys 
tos klaidos.”

Bet išsiaiškino, kad kuo
met Petrov rašė tuos žo
džius, tarp jo ir valdžios bu
vo nepertraukiami ryšiai.

Petrov nebuvo žinomas 
paprastai policijai, todėl kur- 
tik jis ėjo, visur jį sekė tam 
tikslui paskirtas policistas, 
kad per nesusipratimą polici
ja jo nesuimty.

Jo kambaryj atrasta dau
gybė ant įvairių vardy pas- 
porty—tarp kity buvo ir 
Voskresenskio—ir visi buvo 
sufabrikuoti slaptosios poli
cijos agentūros, kad laisvai 
galėtų kilnotis iš vietos į vie
tą po įvairiais vardais.

Policija niekuomet neareš
tavo ty revoliucijonieriy, ku
rty nenorėjo areštuoti Pet
rov-Voskresenskis. Areš
tams laiką paskirdavo taipgi 
Petrov-Voskresenskis. Pi- 
nigy nuo valdžios jis gauda
vo tiek, kiek tik pareikalau
davo.

Nuo augščiausios valdžios 
jam buvo suteikta privilegi
ja viskuo naudotis ir visur 
turėti įėjimą.

Ačiū toms privilegijoms, 
Petrov lengvai priėjo ir prie 
pulkininko Karpovo, kada 
revoliucijonieriai to pareika
lavo. Petrovui įsakius, po- mą kaliniy' vagone, 
licija pati ir pragaro mašiną Šklovo, 9 kaliniai pasmerkti 
užvilko ant viršaus, kur bu-' pakarti.

|

mei. Da taip neseniai jis tu- 
' rėjo ant dešiniojo riešo šun-
• votę ir išgulėjo kelias dienas 
.lovoj daktarais apsisodinęs, 
o dabar pratrynė jodinėda
mas kelį ir vėl vvras atsigu
lė.

Socijalistai sako, kad iš tos 
priežasties kaizeris gali pa- 

' reikalauti da didesnės algos. 
Mat šiomis dienomis jam pri- 

idėta $1,250.000, dabar kai
zeris gaus $5,175,000 į me- 

į tus.
Birželio 16 d. likos ap

skelbtas didelis oficijališkas 
aplinkraštis, kuriuo visuome
nei pranešama linksma nau
jiena, būtent daktarai pripa
žinę, kad pradrėksta ant kai
zerio kelio oda tuojaus užgis.
Ekspedicija į pietini žem

galį.
Londonas.—Birželio 15 d. 

išplaukė garlaivis “Terra 
Nova,” ant kurio išvažiavo 
kapitono Scott’o ekspedicija 
į pietinį žemgalį. Laivas 
nuėjo į Naują Zelandiją, kur 
susitiks su kapitonu Scott’u, 
kuris išvažiavo iš čia ant ki
to laivo diena vėliau.

Kūdikiais užtvėrė gele
žinkelį.

Paryžius. — Streikuojantie
ji Mery-sur-Oise akmenskal
džiai griebėsi labai origina- 

■ lišky priemonių kovojimui su 
! darbdaviais. Vieną naktį 
į straikieriai pavertė Mery- 
sur-Oise stotį į tikrą abazą ir 
sugulę su šeimynomis ant 
geležinkelio bėgiy miegojo 
po atviru dangum, kad neiš
leisti iš akmenskaldykly trū
kio. Moterįs sudėjo savo 

' kūdikius ant linijos ir vaikš- 
tinėdamos apie trūkį grūmo
jo mašinistui, kad jis nedrįs- 

I ty važiuoti per kūdikius, 
į Ant rytojaus išslysta į tenai 
į skyrius žandary.
Stato Luther’iui paminklą.

Berlynas.—Nežiūrint, kad 
Vatikanas išreiškė aišky ne- 

.norą, kad Stuttgarte buty 
' pastatytas Luther’iui pa
minklas, visoj Eavarijoj, net 

’ kataliky miestuose daromi 
j susirinkimai ir renkamos tam 
tikslui aukos. Sako, kad ne
užilgo, popiežiui ant keršto, 
Stuttgarte stovės jau Luthe-

• r’is.
Panika laike jaučių kovos.

Lisbona. — Portugalijoj yra 
madoj jaučiy kova, kur su
leidžia imtis du buliu, o pub
lika su pasigėrėjimu žiuri, 
kuris kuriam išleis vidurius. 
Tai, galima sakyt, tokis pat 
reginys, kaip Zbyszkos imty
nės su Gotchu, tik tame skir
tumas, kad jaučiams tas ge
riau pritinka, negu žmonėms. 
Taigi pereitoj sąvaitėj laike 
tos kovos iššoko per barijerą 
įerzintas bulius ir puolė tie
siog į publiką. Pakilo baisi 
panika. Jautis mindžiojo 
žmones ir mušė ragais no 
kairei ir dešinei. Sargyba 
negalėjo šauti minioj, ir kol 
gyvulys per žmonės prasi
mušė, virš 40 ypaty buvo 
sunkiai sužeista.

Kada gi civilizacija išdil
dys tą laukinį skonį tarp žmo- • rt < • . • • 1 • —

IS AMERIKOS.
Roosevelt jau namie.

New York, birželio 18 d.— 
Tadas Roosevelt po ilgai ke
lionėj sugrįžo namo. New 
Yorke buvo surengta didelė 
paroda ir buvusį prezidentą 
pasitikta, kaip kokį dievaitį. 
Daug politikieriy buvo atva
žiavusių net iš Oklahomos 
valstijos.

Žmogus su revolveriu suim
tas prie Tafto duriy.

Washington. — Raumenin
gas ir daugiau kaip šešiy pė- 
dy augščio vyras atėjo perei
toj sąvaitėj į Baltąjį Namą ir 
užklausė, kur yra preziden
tas, nes jis turįs pas jį svar
bų reikalą. Duriy sargas 
tuojaus pašaukė detektyvą, 
kuris tame žmoguje nužvel
gė tą pačią ypatą, kuri pe
reitais metais apie tą patį 
laiką buvo sykį prie Tafto 
duriy jau suimta ir atrasta 

; du revolveriu.
Šiuo žygiu jį taipgi suėmė, 

Policijos stotije pas jį atras- 
I ta 14-to kalibro užtaisytą re- 
! volverį. Pavardę jis padavė 
kaipo James Stricklin iš 
Cumberland, Md. Policija 
jį atidavė ištirti, ar nesumi
šęs jam protas.

Sudegė 12 žmonių.
Niagara Falls, N. Y.— 

Dvylika ungary darbininku 
sudegė miegant, kada iš ne
žinomos priežasties naktį už
gimė gaisras. Aštuoni sun-1 
kiai apdegę išgelbėti. Visi 
jie miegojo vienam kamba
ryj, susikimšę kaip žiurkės.

Nesuprato signalo—orlai
vis nupuolė.I

Lynn, Mass. — Tūlas E. 
Wilson, dailydė, po šešiy są- 
vaičiy darbo padarė orlaivį 
ir pereitam ketverge bandė 
juo lėkti. Orlaivis yra 20 
pėdą pločio ir 30 p. ilgio; pa-Į 

i darytas iš medžio ir išmuštas i 
drobe. Wilson gavo auto- 
mobiliy, pririšo prie jo ant 
ilgos virvės savo orlaivį, at- 

i sisėdo į jį ir liepė automobi- 
' liy paleisti. Orlaivis buvo 
pritaisytas ant rateliy ir,pra
dėjus automobiliui traukti, 
Wilson iškilo 500 pėdy. Jis 
davė iš viršaus signalą, kad 
automobilius traukty da 

i smarkiau, bet signalas buvo 
j negerai suprastas ir automo
bilius sustojo. Orlaivis nu
puolė ir sulaužė ratus. Iš
radėjas ketina įdėt motorą 
varymui.

Reikalauja kačių.
Chicago, III.—Plieno kor

poracija iš Gary, III., pajieš- 
ko 50 kačiy ir žada mokėt po 
50 c. už kiekvieną, nes tiek 
priviso žiurkių, kad didžiau
sia dynamo mašina negalėjo 
pasijudint, kada per vieną 
naktį žiurkės sunešė kelioli
ka lizdy.

Apie Chicago retai kur ga
lima katę pamatyti, nes te
nai egzistuoja didelės dešry 
fabrikos, todėl, jei kas ir tu
ri katę, tai laiko ją prisiri- 

|šęs.

Tvanas Europoj.I
Iš visų vakarinės Europos 

miesty ateina liūdnos žinios, 
j Tvanas apima vis naujas ir 
’ naujas vietas, platindamas 
! sunaikinimą ir mirtį. Vo
kietijoj daugiausiai nukentė- 

' jo Rhino pakraščių gyvento
jai. Vanduo nunešė kelio
lika kaimų, išardė geležinke
lius, nugriovė tiltus ir kelio- 

: se vietose pagavo traukinius. 
: Prie įtakos upės Ahr žmonės 
apleidę namus susirinko ant 

j kalnų, bet kada vanduo pra- 
‘ dėjo siekti ir kalnų viržunes, 
; žmonės lipo ant medžių. Srio- 
vė buvo taip didelė, kad ver
tė su šaknimis medžius ir 
žmonės žuvo. Didelis lietus 

. buvo priežastimi to tvano.
Iš Vienos praneša, kad gy

vasties ir turtų sunaikinimas 
i Ungarijoj viršija visus tva- 
i nūs, kokius tik Ungarijos is
torija atsimena. Skaitlius 

: mirčių tikrai da nežinomas, 
■ bet drąsiai galima jau sakyt, 
kad jis nebus mažesnis, kaip 
1,000. Laukai ir pievos stovi

i ežerais. Javų ir šieno piauti 
jau nereikės. Nuostoliai sieks 
milijonus kronų. Kronštad- 
to distrikte ištraukta jau 
300 lavonų. Mildovoj ant- 
syk pražuvo 100 žmoniy, ka
da staiga užėjusi banga nu
sinešė kelioliką trioby. Te- 
mesvare 180 žmonių prigėrė.

Iš Berlyno telegrafuoja,' 
kad birželio 15 d. buvo baisi 
perkūnija, kuri tęsėsi visą 
naktį, o lietus taip lijo, kad 
lig rytui užtvino visas mies
tas. Perkūnas uždegė daug 
namy ir pritrenkė 20 žmonių. 
Nuostolių padaryta į 5 mili
jonus markių. Pagal surink
tų žinių, nuo tvano ir perku-: 
no Vokietijoj žuvo apie 400 
žmonių.

Iš Berno (Šveicarijoj) atei
na tokios pat žinios. Dide
lis lietus ir šiltas oras palei
do ant kalnų sniegą ir pakal
nėse pasidarė tvanas, kokio 
nuo 60 metų Šveicarija neat
simena. Pražuvo į 300 žmo- 
ir daug tiltu, kurių taip bran
giai atsiėjo pastatymas, arba 
visai nunešta, arba sugriau
ta. Blėdies padaryta ant 
12,000,000 frankų. Meteoro- 
liogiškoji observatorija Alpų 
kalnuose praneša, kad snie
gas ant kalny pradėjo smar
kiai tirpti ir laukiama da di
desnio tvano.

Serbijoj upė Morava užlie
jo miestelius Churpiją, Jago- 
diną ir Svilainatz. Vandens 
ant gatvių buvo nuo 7 lig 10 
pėdų gilumo. Daug triobų 
likos visiškai nuplauta nuo, 
žemės paviršiaus. 30 žmo
nių prigėrė.

Žemes drebėjimas.
Madridas, Ispanija.—Pe

reitam ketverge pietrytinėj 
Ispanijoj smarkiai sudrebėjo 
žemė. Nukentėjo keliolika 
triobų, bet tarp žmonių aukų 
nebuvo.

Kaizeris vėl atsigulė.
Berlynas.—Vokiečių kai- nių? Ar-gi.tai nepasibiaurė 

zeriui nelaimė eina po nelai- tinas dalykas?

Maldos vaistais - mirtis 
daktaru.

Chicago, III.—Tūlas Oli- 
ver Pugh, didelis fanatikas, 
nuėjo girion ir likos įgiltas 
gyvatės. Kaipo dievobai
mingas žmogus, Pugh neti
kėjo į jokį mokslą, todėl ne
prisiėmė nė daktaro. Jis 
buvo skaitęs biblijoj, kad 
Dievas geriausis daktaras, o 
maldos—tai vaistai. Taigi 
ir meldėsi žmogelis. Bet gy
vatė buvo įleidus piktų nuo
dų, o kraujas išnešiojo juos 
po visą kūną ir žmogus suti
nęs kankinosi apie sąvaitę 
laiko, ant galo mirtis jį išgy
dė.

Turi sėdėt ant dviejų kė
džių.

Pittsburg, Pa. — Dabarti
niam kriminaliniam teisme 
prisiegdintųjų tarpe randasi 
tūlas N. J. Huffman. Tas 
žmogutis turi 30 metų am
žiaus, o sveria vos tik... 435 
svarus. Jo sėdamoji taip 
plati, kad jis visuomet turi 
sėdėt ant dvieju kėdžių. Jis 
yra labai gero budo ir dide
lis juokdarys. Kartais jis 
padaro tiek juoko, kad visas 
teismas kvatoja.

Slaptinga žmogžudystė.
New York. — Whitmanų 

governantė, kuri prapuolė iš 
namų be jokios žinios, atras
ta pereitoj sąvaitėj ant Le- 
xington Avė. su peršauta 
galva. Skiepe, kur ją atra
do, šalę jos lavono galėjo re
volveris.

Apiplėšė bažnyčią.
Lvnn, Mass. — Švenčiausio 
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sakramento bažnyčion įsiver
žė vagis ir apiplėšė altorių. 
Nuostolių padaryta $700.

Orlaivis išlėkė su 10 me
tų vaiku.

Chillecothe, Ohio.— Perei
tam ketverge ištruko čia or
laivis ir išlėkė su 10 metų 
vaiku augščiau, kaip pusę 
mylios. Neužilgo orlaivis 
nusileido kelias mylias toliau.

Daug triukšmo dėl šeškų.
Brockton. Mass.—Pereitoj 

subatoj, apie 6-tą valandą 
vakare, kada policijos nuo
vadoj snaudė apie pusantro 
tuzino sutingusių policistų, 
staiga suskambėjo telefonas. 
Tai buvo policijos kapitonas. 
Jis liepė tuojaus prisiųsti ve
žimą ir kelioliką policistų į 
jo namus, nes tenai kažin 
kas po grindimis pradėjo kel
ti triukšmą.

15 policistų galvatrūkčiais 
nusidangino su vežimu, pasi
ėmę štangas, kirvius ir lope
tas. Neišėjo pusė valandos, 
o kapitono grindįs buvo iš
laužtos. Ir ką jus manot jie 
ten atrado?

Penkis šeškus.
Beprotis ar didvyris.

Philadelphia, Pa. — Tūlas
E. Francis, 16 metu vaikė
zas, labai užinteresavo vi
suomenę ar jis beprotis, ar 
didvyris. Norėdamas ma
tyt, kaip susidaužo traukinis, 
jis sudėjo netoli Devintos ir 
Poplar gatvių ant geležinke
lio krūvą akmenų ir laukė

kol atbėgs traukinis. Bet ka
da traukiuis pasirodė, jis at
sistojęs ant bėgių pradėjo 
mosuot raudonu vėliuku ir 
mašinistas sustojo. Kada 
trūkio darbininkai išbėgo, 
vaiko jau nebuvo.

Už valandos laiko jis nuė
jo Devinta gatve truputį 
augščiau ir uždegė tuščią na
mą. Kada policija su ug
niagesiais pradėjo ugnį ge- 
sint, vaikas atbėgo iš toliau 
ir pats ėmė gaisrą gesint. 
Vėliau, kada detektyvas už
klausė, kur jo švarkas, vai
kas sumišęs pasakė, kad pa
liko viduryj. Ir bematant 
išsiaiškino, kad tai jis užde
gė tą namą. Policija jį su
ėmė. Užklausius policijai 
su kokiu tikslu jis tą namą 
užkure, vaikas paaiškino, kad 
jis buvo sušlapęs ir norėjo iš
džiovint savo drapanas. Jį 
atiduota į pataisos namus.

Trįs saužudystes.
Lovvell, Mass.—John Gru- 

ce, 25 metų darbininkas, pe
reitoj pėtnyčioj perpjovė brit- 
vasau kaklą ir dabar guli 
mirštantis ligonbutij. Tą 
pačią dieną kitas darbinin
kas, taipgi 25 metų amžiaus, 
gavo $1,000 po mirusio gimi
naičio ir apsvaigęs iš džiaugs
mo taipgi persipiovė kaklą ir 
kada jį atrado buvo jau ne
gyvas. Kiek vėliau, vienas 
18 metų barzdaskutys metė
si į upę ir prigėrė.

Vikrus apgavikas.
Chicago, III.—Juozas Go- 

mulka, susitikęs ant gatvės 
su savo draugais, užkalbino 
juos “padaryti po stiklą.” 
Tie sutiko. Einant jiems į 
saliuną, užlindo už akių koks 
tai žmogus ir išmetė mašne- 
lę. Gomulka ją pakėlė ir su
grąžino savininkui, o pasta
rasis tuoj prisikabina, buk 
Gomulka išėmęs iš jos pini
gus. Gomulka išsiėmė iš sa
vo kišeniaus popierėlį ir iš
vyniojęs parodė, kad štai, a- 
part tų trijų auksinių de- 
šimdoleriniu, pas jį kitokių 
pinigų visai nėra. Nepažįs
tamas paėmė auksinius, ap
žiurėjo ir, suviniojęs, vėl su
grąžino Gomulkai.

Vėliau, kada Gomulkai 
prireikė pinigų, jis pamatė, 
kad pas jį vietoj pinigų su
vyniotas anglies šmotukas. 
Orlaivis pakilo 4503 pėdas.

Indianapolis, Ind.—Wal- 
ter Brookms perviršijo visus 
orlaivininkus. Jis išlėkė čia 
pereitoj sąvaitėj 4503 pėdas, 
ko nė vienas ligšiol da nebu
vo pasiekęs.

Gausi Garnio dovana.
Philadelphia. Pa. — Tūla 

Bessie Cohen apturėjo čia 
nuo garnio 4 kūdikius. Vie
nas iš jy mirė, trįs gyvena.

I)r-ste Lietuviška Tautiška
Tėvynės Mylėtojų No. 1.

GVoiMlTINI DRAUGAI!
Teiksitės pribūti į svetainę A. J. 

lierž.vnskio, 4«M>» Paulina S Nodėlioj. 
birželio 26 d.. 1910. 8 vai. rjte. 18 ten 
eisime ant apvaikš?iojimo. parengto I»r- 
stesltL.K Gedemino No 1. atminčiai 5 
metų draugystes sukaktuvių ir pikniko. 
Maršavimas n< tolimas: nuo 16-tos I'auli- 
na iki 47 tos gal.. kur paėmę karus va
žiuosime į daržą I.eafv Grove. \Villow 
Spring. III. Sykiu važiuojantiems įžan
ga j daržą <ly k ai. Su pagarba

K A Čiapas, Kaštin.

Kilo.se


KELEIVIS.

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tčvu.

—Gerą vakarą, tėve! Gal 
nuo kunigo dabar grįžti?

—Žinoma, kad buvau ir 
pas kunigą.

—O ką jis tau papasakojo? 
—Liepė tave mušti.
-Už ką?
—Kad pasileidęs esi.
—O jis ar labai susivaržęs? 
—Tylėk, Maike, ant kuni

go taip kalbėt negali.
—Na, tai papasakok man, 

tėve, ką tu ten su tuo dva
sišku vyru kalbėjai? Ar ne 
baisu tau buvo prie jo priei
ti?

—Perdaug baisu nebuvo, 
bet vis jau netaip drąsu, kaip 
prie Baltraus arba Kaulo..• 
vieną kartą praėjau, pro šalį, 
kitą—ir vis da negalėjau iš
drįsti—nežinau ką pasakyti 
įėjęs. Trečią kartą kunigas 
pamatė mane per langą ir, 
turbut supratęs, kad aš no
riu įeiti, pasišaukė į vidų. Į- 
ėjęs tuoj kepurę nusiėmiau ir 
stoviu, o jis mane tuoj klaust: 
kas aš, iš kur ir ko noriu? 
Aš tuoj pabučiavau į ranką 
ir sakau, taip ir taip, Maikis 
man sakė, kad žmogui nerei
kia poteriu kalbėt * 'Koksai 
Maikis? Kas jis per vienas?” 
lyg įsižeidęs mano žodžiais, 
kunigas ant manęs užsipuolė.

—O ką tu jam ant to at
sakei?

—Aš da sykį pabučiavau 
jam į ranką ir išpasakojau 
viską, kaip yra. Tuomet jis 
liepė, kad aš tave pas jį nu- 
sivesčiau. Aš sakau, kad 
nieko, tėve dvasiškas, jam 
nepadarysi, nes jis skaito vi
sokias knygas ir viską žino.

—O ką tau kunigėlis ant 
to atsakė?

—Jis liepė tave mušt ir 
neduot bedievišku knygų 
skaityt. Klausė ir manęs, 
kokius aš laikraščius skaitau. 
Pasakiau, kad "Keleivį”, 
"Laisvą Mintį” ir kitus. Kad 
jis šoks ant manęs: "Tu 
šliuptami!” sako "da tu at
eini pas mane tokiu bedie
višku laikraščiu prisiskaitęs? 
Eik laukan, arba pašauksiu 
policiją!... ” Pas mane, vai
ke, ir blusos pastipo: mislijau 
sau, kaip jis kirs man per 
ausį, tai ir dūšia laukan. O 
ką tu su juo, aš vienas, o jis 
su gaspadine...

—O kaip gaspadinė išrodo? 
—Riebi, bracia,raudona!... 
—Na, o kaip toliau buvo? 
—Aš pradėjau aiškint, kad 

aš esu dievobaimingas žmo
gus, tik Maikis nori išvesti 
mane iš kelio, todėl, sakau, 
aš ir atėjau pas prabaščių. 
"Tai ko tu nori?” jis mane 
užklausė. Aš, sakau, noriu 
žinot, ar yra velnias? Jis pa
žiurėjo į mane skersai ir sa
ko: "O Garsą tu skaitei?*’ Aš 
tyliu, kad ir vėl neišsišokt 
"Ar skaitei Garsą?” jis vėl 
mane klausia. Neskaičiau, 
sakau. Tuomet kunigėlis 
liepė man atsisėst, o pats iš
ėjo į kitą kambarį. Dabar, 
misliju savo dvasioj, tai jau 
bus galas: kėdė tokia didelė, 
gili, kaip atsisėdau, taip ir 
pasinėriau; šiurpuliai tik lie
jasi per mane ir man pasiro
dė, kad tai elektriška kėdė, 
o kaip jis paleis tenai elek
triką, tai bus ir po manęs...

—Cha, cha, cha!... Gerą 
pirtį, tėve, turėjai.

—Bet kunigas tuoj sugrį-

Įžo ir įdavė man knygutę. 
Tai buvo Garsas. O, Die
vuliau, kiek ten velnių! Ant 
kiekvieno puslapio vis kito- 
kis... Aš persigandau. Ku
nigas nusišypsojo ir sako: 
"Matai, seni, kokie baisus 
tie ponaičiai! Tai tik pa
veikslėliai, o gyvi da baises
ni!”

—Ar jis juos mate, ne
klausei?

—Klausiau; sako, kad vel
nio niekas negali matyt, nes 
tai yra dvasia—piktoji dva
sia.

—Jeigu jo niekas negali 
matyt, kaip tad kunigas gali 
žinot, kaip jis išrodo?

—Jei ant paveikslo toks 
baisus, tai ir be kunigo, vai
ke, galima suprasti, kad gy
vas turi būt daug baisesnis.

—Bet jeigu jo niekas ne
gali matyt, tai kasgi galėjo 
nupiešti jo paveikslą?

—Rašte šventam yra ap
rašyta, velnio baisumas.

—Dabar pasakyk, tėve, ar 
tu tiki į tą visą pasaką, ar 
ne?

—Kaipgi kunigui netikėti! 
Juk jis ant to mokslą išėjo.

—Na, tai dabar klausyk, 
tėve, dabar aš jau kalbėsiu. 
Tu žinai, kad«š ėjau į kuni
gus. Tu taipgi žinai, kad 
man tik dvieju metu truko į- 
sišventyt ir aš pamečiau. O 
ar tu žinai, kodėl aš taip pa
dariau?

—Kokis iš tavęs gali būt 
kunigas, taip mažutis!

—Aš pamečiau dėlto, kad 
ju tas, taip vadinamas, mok
slas perdaug paikas, tuščias, 
kad jis netik neatneša žmo
nėms naudos, bet dagi klai
dina juos. Seniau, kol nebu
vo mokslo, kol žmonės tikėjo 
į visokius burtus, kol nepa
žinojo gamtos, pas daugelį, 
o ypač pas grekus, buvo iš
sidirbus nuomonė, kad po že
me randasi kitas pasaulis, 
kurį valdo piktieji dievai. 
Vėliau, tuos dievus pavadin
ta velniais,o valdomąjį ju pa
saulį—pragaru. Tą nuomo
nę pasiskolino ir musu kuni
gėliai. Jie parašė Garsą, iš
margino jo puslapius šlykš
čiais raguotais sutvėrimais 
ir pavadino jį šventraščiu, 
kuriuo dabar klaidina tam
sius žmones. Tai tokis, tė
ve, kunigu mokslas. Jeigu 
jie nepalaikytu tarp žmonių 
tokiu supelėjusiu viduramži
niu prietaru, jei nepasakotu 
jiems kas nedėldienis tokiu 
nesąmonių, tai ir musu tau
ta nestovėtu šiandien taip 
žemai kultūriškai.

—Be tikėjimo, vaike, vis- 
tiek negalima.

—Kitą sykį aš tau papa
sakosiu, kas tai yra tikėji
mas, o dabar eik parūkyt, tė
ve.

CIVILIZACIJA NIEKINA 
SENATVĘ.

Štai vieno New Yorko laik
raščiu ištrauka, spauzdinta 
ne šimtmetis atgal, bet pe- 
pereitą mėnesį:

"Kada kiti įnamiai išlaužė 
E. L. Britton’o duris, kam
barys buvo pilnas gazo, ant 
stalo trįs laiškai, o pats Brit- 
ton gulėjo skersai lovos ne
gyvas.

"Laiškai buvo labai pana
šus viens į kitą. Vienas bu
vo adresuotas šeimininkei, 
viduje buvo įdėta $3, o $15 
paliko da skolingas ir labai 
laiške apgailestauja, kad ne
galėjo tu atiduoti. Antras 
laiškas adresuotas korone
riui, kurio užduotimi yra iš
tyrimas netikėtu mirčių. Tre
čias laiškas adresuotas numi
rėliu laidotojui, kuris Britto- 
n’ą pažinojo per 20 metą.

"—Aš esu senas žmogus, 
—rašė Britton.— Aš norėjau 
ką-nors sutaupyt ant senat
vės. Bet ligos dėlei aš nete

kau darbo, o paskui jau ne
galėjau nė gauti, nes visur 
man atsakė, kad aš jau per 
senas. Aš likau be darbo ir 
be pinigu. Jaunoji gentkar- 
tė apie mane nepaiso, o mir
damas aš nepalieku nė pa
čios, nė vaiku.”

Kada tas senas žmogelis 
desperacijoj rašė: "Jaunoji 
gentkartė apie mane nepai
so,” jis padarė baisu apskun- 
dimą prieš civilizaciją.

Kodėl gi, vardan visko kas 
tik krikščioniška, jaunoji 
gentkartė turėtu apie jį ne
paisyt?

Gyvendamas jis padarė vi
są ką galėjo tos jaunosios 
gentkartės labui. Savo ran
komis jis tvėrė turtus. Už
pelnytais savo pinigais jis pa
dėjo kitiems pralobti.

Jis mokėjo už kambarį, 
mokėjo už maistą, mokėjo už 
drapanas ir kitas gyvenimo 
reikmenas. Ir kiekvienas iš
mokėtas jo centas padarė 
kam nors pelną.

Jis norėjo, kaip jis sako, 
ką-nors sutaupyt sau ant se
natvės. Bet tas menkas su- 
taupymas, kokis gali būt ati
dėtas iš algos už raumeny 
spėką, greitai pradeda tirpti, 
kada liga pertraukia uždar
bį, o nuo gydytoju, už vais
tus ir ligonbutį pradeda eiti 
rokundos.

Ir taip tas žmogus, darbš
tus ir sveiko proto pilietis, 
būdamas 63-jų metu am
žiaus, susidūrė akis į akį su 
badu. Per senas gauti dar
bą, per jautrus jieškoti lab
daringos pašalpos, kuri su
teikiama prieglaudos namuo
se,—kas gali jam ką užmesti 
už tai, kad jis. nenorėdamas 
mirti badu, nusižudė?

O gal jums rodos, kad tai 
yra nepaprastas atsitikimas? 
Gal jus manot, kad teisingas 
darbo žmogus gali per savo 
gyvenimą tiek sutaupyt, kad 
aprūpint savo senatvę?

Tik pažvelgkit jus aplinkui 
išėję į didelį miestą. Čia ant 
kertės žmogus pardavinėja 
paišelius, ten - apartos. Iš 
pirmuintinio žvilgio jo akįs— 
tuščios, sujudinančios duo
bės—jumi pertikrįs, kad jo 
blėta "I am blind” (aš esu 
neregys), kurią jis nešioja 
prie kepurės, kalba teisybę.

Jis sėdės tenai ištisą dieną, 
atkišęs paišelius ir lauks, kol 
išgirs įmesto cento skambėji
mą. Sutemus ateis mažas 
vaikas parsivesti jį į gulyk
lą. Gulykla yra tamsi ir pur
vina, bet ką tas jam reiškia? 
Jis neregys. Taip, jis nema
to, bet jis jaučia ir jis yra 
žmogus net ir tuomet, kada 
jis esti visu užmirštas, jis 
jaučia, kad jis yra apleistas 
ir paniekintas.

Bet "jaunoji gentkartė 
apie jį nepaiso.” Jaunoji 
gentkartė užimta pasilinks
minimais, tais laukiniais, 
nervus sujudinančiais dar
bais, kuriu ačiū laisvai mus 
konstitucijai niekas jiems ne
gali sustabdyt.

Jei galima, jaunoji gent
kartė uždirba pinigus; jeigu 
užtektinai ju turi—pralei
džia, linksminas, juokiasi, 
žaidžia, o apie skurde ir se
natvėj esančius tiek rūpinas, 
kiek mažas šunytis rūpinas 
apie seną aklą šunį, kuris tik 
su uoslės pagelba eina jieš
koti sau maisto.

Pasakykit jus tai jaunajai 
gentkartei, kad ji tebėra da 
tik pus-civilizuota, tai atsa
kyme jus gausit neišmanėlio 
vardą. Pasakykit jus jai, 
kad jos priedermė yra aprū
pinti senąją gentkartę, tikrai 
priedermė, kuriai ji privalo 
būt atsidavus dieną ir naktį, 
tai ji pavadins jumi revoliu- 
cijiniu fanatiku.

Pasakykit jai, kad ji yra 
šiurkšti, nemielaširdinga, ne- 
naturališka, tai ji smagiai 
prieš jus nusijuoks ir užklaus,

kodėl jus nepasamdot to-1 
kiems palociaus, jeigu jus 
taip mielaširdingas.

į Bet ateis tas laikas, kada 
ta jaunoji gentkartė turės už
imti vietą senosios. Tuomet 
ji pradės paisyt. Tuomet a- 
teis kita jauna gentkartė, ku
ri užims šitos vietą ir kuriai 
taipgi niekas negalės užginti 

1 linksmybėse ūžti, kuomet už
miršti seneliai—dabartinė 
jaunuomenė^-sunkiai nuvar
gę dusaus.

(“Boston American.”)

NEGIRDETA TAUTA.
(Feljetonėlis )

i
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Vienas anglu laikraštis ap
rašo, kiek imigracijos valdy
ba turėjo vargo, kada ant 
laivo "Irvenia” į Bostono 
uostą atvažiavo dievai žino 
kokios tautos keturi žmonės. 
Kada tam tikri specijalistai 
užklausė jų ant pirštų, kas 
jie per vieni, tai atsakymas 
skambėjo:

“Kazaki!”
—How do you spell it?— 

užklausė vienas iš viršininku.
Kazokas tik papurtino gal

va ir, žiūrėdamas viršinin
kui į akis, kvailai nusišypso
jo.

Viršininkui reikėjo tą keis
tą žodį užrašyti į knygas, bet 
jis nežinojo iš kokiu raidžiu 
tas susideda. Mat, ameri
konams visuomet reikia pa
sakyti, iš kokiu raidžiu susi
deda žodis, kas vadinasi pas 
juos "spelling”. Kitaip jie 
jokio vardo parašyti negali. 
Taigi imigracijos viršininkas 
liepė sujieškoti tokį žmogų, 
kuris jam teisingai parašytu 
žodį "Kazaki.” Ant galo tą 
darbą jam atliko tūlas unga- 
ras.

Viršininkas, turėdamas 
aiškiai lotyniškomis raidėmis 
užrašytą žodį "Kazaki,” nu
siuntė į Bostono knygyną 
klerką, kad tas sujieškotu et
nologiškam skyriuje, kas tai 
per tauta ‘‘Kazaki” ir iš kur 
ji paeina. Amerikonai žino, 
kad Rusijoj yra giminės ang
liškai vadinamos "Cossacks,” 
bet, pagal ju nuomonės, tas 
negali turėt ką-nors bendro 
su žodžiu "Kazaki.”

Klerkas sugrįžęs praneša, 
jog jis išknisęs visą etnolo
giškąjį skyrių, bet tokios tau
tos visai neradęs.

Dokumentai ju liudijo, kad- 
jie paeina iš Vozdviženskoje. 
Ir čia imigracijos valdybai 
naujas vargas: reikia tą žodį 
ištart, o nė vienas negali. 
Lietuviams, žinoma išrodys, 
kad tame nėra nieko sun
kaus, bet tas taip išrodys tik 
dėl to, kad mus tautos žmo
nės labai gabus ant kalbu, 
todėl jiems ištarti "Vozdvi
ženskoje,” tai taip, kaip nie
ko; bet anglui duokit jus pus
antro dolerio, jis neišdrįs 
garsiai tokį žodį tarti. . Trįs 
vyrai iš emigracijos valdybos 
vargo valandą laiko, norėda
mi jį ištarti, bet, gavę aštru 
koserės užsidegimą, turėjo 
atsisakyti, o vienas geneolo- 
gjs, pirma turėjęs labai ma
lonų balsą, galutinai užkimo 
ir pradėjo krankti, kaip juod
varnis, apart to, į liežuvį įsi
metė reumatizmas.

Dėl patikrinimo to, ką čia 
pasakiau, paduosiu nors 
trumpą ištrauką iš anglu lai
kraščio. Štai ji:

"Gegužės 5 d., kada ku- 
nardinė "Irvenia” pribuvo į 
šitą uostą, nuo laivo nulipo 
keturi vyrai su labai muzi- 
kališkais vardais, būtent: 
Babu Manukajeio, GeogCho- 
dzojeio, Juseij Abijew ir Ig
nai Chodzojeio. Kada vir
šininkui Billingsui reikėjo 
tuos vardus perskaityt, jis 
tuojaus pašaukė stiklą van
dens. Negalėdamas nieko 
nuo ju dasižinoti, jis susišau
kė visus savo vertėjus, ar ne
galėtu kuris nors iš ju su tais i 
atėjūnais susikalbėti.

"Bandė vienas paskui kitą, 
kol neišbandė visu žinomu 
Europos ir Azijos kalbu ir 
dialektu, bet nė vienas iš 
vertėju negalėjo su tais keis
tais žmonėmis susikalbėti.

"Viršininkas Billings ap
kvaito. Pagalios jis papra
šė, kad ateitu inspektorius 
Bill Hartland. Inspektorius 
Bill kalbu moka daugiau, ne
gu ju ištikro yra. Jis iškarto 
pažino, kad tie žmonės yra nuo 
Kaukazo, kur kiekvienas kai
mas turi nuosavią kalbą. Jis 
pradėjo nuo slavišku dialek
tų ir Juseij Abijew tuoj atsi
liepė. Su kitais gi negalėjo 
susikalbėt nė inspektorius 
Bill.

"Juseij Abijew papasakojo, 
kad jie yra visi kazokai, iš 
kaimo Vozdviženskoje.”

Kazokai buvo apžėlę ilgais 
plaukais ir, turbut, nuo Ka
lėdų nesiprausę. Nors Abi- 
jew galėjo su inspektorium 
susišnekėt, bet kokios tautos 
jo draugai—nepasakė, nes jis 
nežino, ką tas reiškia, bet 
kadangi statistika reikalau
ja, kad kiekvienas ateivis 
butu užrašytas kokios tautos, 
tai jiems taipgi padaryta 
skyrių ir užrašyta: "Visai 
negirdėti.”

Pradėjus daugiau juos eg- 
zaminuot, išsiaiškino, kad 
jie važiuoja pas gimines į 
Seattle, Wash. Užklausius, 
ar jie turi pinigu, Abijew pa
rodė pusę bušelio, kaip bly
nu, rusišku variniu, kuriuos 
išmainius ant tikru pinigu, 
jiems užteko tik maudynėn 
nuvažiuot.

i tas gaivalas norėjo pasitar
nauti valdžiai, bet nepasise
kė. Juk tokis žmogus, užpy- 

; kęs ant kelių ypaty, galėtu ir 
kitoms dr-stėms kenkti, to
dėl tokia ypata šalin iš musu 
tarpo!

Paukščiutė.

Iksas.

KORESPONDENCIJOS
Baltimore, Md.

"Keleivio” No. 18, š. m.; 
patėmijau p. V. Kvedaro iš 
Baltimorės korespondenciją. 
Ir, žinoma, labai malonu, kad 
iš musu miesto patenka į 
laikraščius žinutės; tik ne
malonu, kad p. K. užsiima 
šnipinėjimu ypatų. P- Kve
daras sušnipinėjo, kad a. -a. 
Stalgys buvo pasidėjęs pas 
kun. Lietuvninką $25 palai
dojimui savo kūno, o dabar, 
jau 2 metai su viršum Stal- 
giui numirus, p. K. praneša 
"Keleivio” skaitytojams, kad 
kunigas tuos pinigus pasilai
kė sau, nes Stalgys buvo pa
laidotas miesto lėšomis. Bet 
p. Kvedarui nerūpėjo kas 
kam skolingas, bet tik sura
do progą purvų gniaužti 
mest jam ir jo draugu neap
kenčiamai ypatai. Čia daug 
rasime tokiu, kas kam skolin
gas ir ne atiduota. Bet, ži
noma, kito akįse krislas kur- 
kas didesnis, negu savoje 
rąstas. Nežinau, kodėl p. 
K. ne į savo rogeles sėdas? 
Visiems yra gerai žinoma, 
kad savo savastį žmogus gali 
palikt tam, kam jis nori. 
Taip ir a. a. Stalgys padarė. 
O kad jis paliko kunigui, tai 
turbut kunigas jam buvo ge
resnis, kad jis geriau jam pa
sitikėjo, o ne savo giminėm. 
Turbut tie giminės gerai rū
pinos, kad nežinojo nė kada 
miręs, nė kur palaidotas ju 
dėdė, tik po 2 metu p. Kve
daras apie tai pranešė, o kun. 
Lietuvninkas pirmą sekma
dienį iš sakyklos visiems 
pranešė apie Stalgio mirtį ir 
paaiškino, kad iš giminiu 
niekas neatsišaukė; pasakė, 
kad yra $25 velionio pinigu 
pas jį, bet, žinoma, už tiek 
pinigu mieste negalima pa
laidot, todėl klausė, gal kas 
pažįsta jo gimines. Bet kaip 
niekas neatsišaukė, tai ir pa
laidojo miestas, nes už $25 
palaidot negalima. Taigi 
dabar klausimas: kur buvo 
tuomet velionio giminės ir p. 
Kvedarą? P. Kvedarą jieško 
su žiburiu, kad tik ką surast 
ir ant savo kurpalio apdirbus ,

patalpint į laikraštį. Rodos, 
reikėtų mest tokius paprati
mus, nes ir taip perdaug už
teršti mųsų laikraščiai šmei
žimais (tamista mokinat ki
tus mandagumo, o pats to
kių žodelių pnrašėt, kad ne
išbraukus jų butų tikra ko- 
liojimosi lekcija. Red.). Iš
tikro, labai įstabu, kad mųsų 
socijalistai mažai vartoja pro
to ir mokslo argumentų, (vi
sai nesimato, kad tamista 
vartotum daugiau. Red.).

Antanas Ramoška.
E. St. Louis, III.

Darbai šiuo kartu eina ne
blogiausiai, todėl ir darbas 
nelabai sunku gauti. Lietu
vių gyvena į 2,000; kulturiš-

• kai pasikėlę nežemiausiai,
• pramonė taipgi pusėtinai iš
siplėtojusi, vienų tik gertu
vių randasi 25 ir visos neblo
giausiai verčiasi. Tarpe sve
timtaučių lietuviai turi puikų 
vardą, o jau policijos nuo
vadoj, tai visi sako, kad 
"best” vyrai, kur tik gali 
gauti. Apšvietimas taip 
pakilęs, kaip “gyvsidabris” 
prie Šiaurės Žemgalio. Taip
gi vyrai, kaip ir moterįs, visi 
gerai žino, kas tai yra “cici- 
likai”. Mat, jiems tą viską 
išaiškina "tėvelis” net iš 
Philadelphijos atkakęs. Vie
na tokia moterėlė raugo fa
natizmo įvales prisigėrusi, 
(gal dar ir Sopulingos Duo
nos buvo kiek ragavusi), pa
mačiusi ant sienos paveikslą 
Debs’o, buvusio kandidato 
ant J. V. prezidento,— ] 
mė žirkles—akis išbadė, vei
dą visaip sudarkė, ir į vietą 
išbadytų akių, raudoni] °_ '
popierių prikimšo ir tyčioda- 
mosi sako: "Veizėk, uns, tas 
baisybė, daugiau čionai akės 
išvertęs nebežiūrės! Aš a- . 
nūn visun tap padarytau, kad 
galę turėtau, gyvims akis iš- 
badytau ir lyžuvius dar iš- - - - 
trauktam Mun vakų ir vy- - - 
ro daugiau jau nebepiktin- 
tų.” i -

Ką ant to sveiko proto: 
žmogus turėtų sakyti? Iš 
kur męs šiądien galim laukti 
pakilimo tautos moksle, jei 
bažnyčia mokina tokių dar
bų? Ištikro turės pereiti dar 
eilės metų, iki žmonija nusi
valys nuo tų tamsybės įstitu- 
cijų ir turės da ne vienas tų 
žmonijos vadovų nužengti 
į kapines nematęs savo dar
bo pasekmių, kaip nužengė 
Kudirka, Vaičaitis ir kiti. 

Todėl tegul bus paniekinti 
tie, kurie mokina draskyt 
žmonijos vadovų paveikslus, 
o tiems, kurie drasko, reikia 
atleisti, nes jie "nežino ką 
daro.”

Tarnas Vergijos^
New Haven, Conn.

Gegužės 28 d. atsibuvo čia 
balius su lakiojančia pačta, 
kurį parengė Lietuvaičių Ap-1 W<MV1V,V| 
švietos Dr-stė. Daugiausia r]os užsibaigė tuomi, kad po- 
atviručių gavo J. Jasniskiu- Hcija turėjo “mandresnius” 
te, kuri apturėjo už tai bu- sportus išvežti į šaltąją atsi-

Benld, III.
Gegužės 21 d. persiskyrė 

su šiuo pasauliu Antanas 
Genčius, kurį patiko netikė
ta mirtis. Antanas Genčius 
nuėjo su savo draugais mau
dytis ir šoko į vandenį. Nors 
tam daikte nelabai buvo gi
lu, tik daug dumblo ir galva 
jo įklimpo. Kada draugai 
pribėgę ištraukė jį iš van
dens, tai buvo da gyvas, bet 
tuoj mirė. Nabašnikas ne
prigulėjo nė prie vienos lie- 

į tuviškos draugystės, dau
giausiai gyvendavo su svetim
taučiais. Bet kada numirė, 
apleido jį visi jo draugai 
svetimtaučiai, tik lietuviai 
to nepadarė. Kada A. G. 
kūną vežė į Pana, III. palai
dot, tai lietuviy susirinko 

Į kuodaugiausiai. Jį palaido
jo Lietuviškas Neprigulmin- 
gas Kliubas su paroba per 
visą Benld’o miestą ir nupir
ko gražų vainiką. Taigi, 
broliai lietuviai, kurie nieki
nat savo tautą ir savo tau
tos draugystes, o giriat sve
timtaučius, prisižiurėkit ši
tam atsitikimui.

„ Nepasirašęs.

West Hanover, Mass.
Geg. 29 d., š.m.; vietiniai 

lietuviai, pasidarbavus drg.
- ’ A. Gulbinui, surengė prakal- 

. Už kalbėtoją pribuvo 
drg. L. Grikštas iš So. Bos- 

’ ton’o. Prakalbos buvo lai- 
’ kytos prie drg. Gulbino na

mo, ant pievos, medžių pa- 
j. Drg. Grikštas nuro

dė aiškiai ir plačiai šios ga
dynės skurdų darbininkams 
kapitalistišką surėdymą ir 
kvietė visus darbininkus riš
tis į vienybę, dr-gė Janisia- 
vičienė porą sykių padekla
mavo. Klausytojų buvo su
sirinkę į 35, iš kurių susitvė
rė L.S.S. kuopa iš 12 narių. 

Į Laike prakalbų nekurie 
klausytojai buvo gerai prisi
traukę rudžio, darė triukš- 

i mą, neduodami klausytis ki
tiems, šnekėjosi tarp savęs, 
mėtėsi su skujoms, kaip ma
žiukai; dar to neužteko, ant- 
galo norėjo ir policmoną par
sitraukti ir išardyt susirinki
mą. Ar ne gėda jums, tam
suoliai?

Taipgi dar juokinga ir tas: 
j ponas J. Navadzelskis priža
dėjo savo įnamiam net ir nau
jas kazyras nupirkti, kad tik 
neitų ant prakalbų.

Gerai klausęs.

Peabody, Mass.
Pas vieną neva apsišvietu

sį tautieti buvo vestuvės, ku-

kietą gyvu kvietku; antra— 
M. M. Paukščiutė, kuri aptu
rėjo albumą atvirutėms.

Balius buvo puikus; tik 
tiek, kad tokis tai "draugas”, 
turbut piktumą turėdamas, 
ar gaT iš "gerų noru”, ap
skundė augščiaus minėtą 
draugystę valdžiai, buk ant čiai ir knygos, kuriomis lie- 
baliaus pardavinėja svaigi- tuviai tarp savęs dalinasi, 
nančius gėrymus. Atsilan-Todėl tūlas "Buvęs skolingu” 
kė 5 detektyvai į balių ir pa- neteisingai pasakė No. 21 
reikalavo, anotju, “išsigert”, 
bet, draugystė buvo saugiai stesnės ypatos yra, o kiti nie- 
viską aprūpinus, tai tie po- ko neišmaną. Jeigu teip, tai 
neliai negalėdami prisikabin- iš ko gi butu galėjus susi- 
ti, turėjo apleisti svetainę, tverti L.S. S. A. kuopa? Ži-

Ar ne gėda dabar tam, ku- noma, už neteisingas žinias 
ris skundė? Jis norėjo nu-negalima kaltinti laikraščio, 
skriaust draugystę savo tau- nes redaktorius negali žinoti 
tos, ir tai moterių, taip ne- kas kur atsitinka, bet reikia 
turtingą finansiškai ir jau- išreikšti papeikimą tokiems 
nutę d-stę. Męs stengsimės 
sužinoti skundėją ir melšime 
kitu draugysčių, idant jį pra
šalintu iš savo tarpo, jeigu 
jis čia priguli. Matomai,

vėdinti.
Vaikas.

Williamstown, Pa.
Darbai angliŲ kasyklose 

eina gerai. Lietuviai gyvena 
sutikime ir kaskadas daugiau 
platinas pirmeiviški laikraš-

"Kel.”, buk čia tik 2 apšvie-

korespondentams, kurie neiš- 
tyrę nieko tvirto, tuojaus ką 
nors savotiško rašinėja į laik
raščius.

J. Mikolaitis.
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KELEIVIS.

NEREIKALINGAS.
8. A. Špiler.

Ant nuolaidaus kalnelio išsiplėtęs ne
turtingas kaimelis “Pieskiai,” gavęs tą 
vardą nuo lekiančię smilčię, kurios užima 
didesnę dalį ūkininkę rėžię, ant kurię vie
tomis auga skysti smulkučiai rugiai su 
mažytėmis varpukėmis, vietomis žaliuoja 
nuskurdę bulvės, bet didesnė dalis žemės 
guli tyrlaukiu, kur vaikščiojo sudžiūvę u- 
kininkę karvutės, rankiodamos kur-nekur 
augančią žolelę.

Ir tik pabaigoj išsiplėtusio beveik ant 
dvieję viorstę kaimo, labiau žemesnėse 
vietose, matosi geri laukai, varpuoti tiršti 
rugiai, gražiai žydi augštos bulvės, mėly
nu kauru dengiasi užsėtas linais laukas, o 
išilgai upės traukiasi lanka, ant kurios ga
nosi riebios, švarios karvės su žvilgančiais 
nuo saulės plaukais ir didelis pulkas žąsę.

Ir laukai ir kaiminė toj dalyj kaimo 
priklauso vietiniam lobingam ūkininkui 
Mykolui Zavadai. Gale kaimo stovi augš- 
ta, švari Zavados grinčia su mėlynai nu
dažytais langę rėmais. Per tyrus stiklus 
marguoja joraminai (geranium). Apie 
grinčią sodas, o jame tokia daugybė vai- 
się, kad šeimininkams prisiėjo paręmti 
medelius, kad šakos nenulužtę. Didelia
me, švariai išluotame kieme vaikščioja 
vištos, linksmai kudakuodamos.

Viskas čion kalba, kad šeimininkai 
ne tik rūpestingi, bet ir laimingi žmonės. 
Mykolas Zavada, keturesdešimties metę, 
simpatiškas, gražiai apsirėdęs ūkininkas, 
sėdi ant kelmo palei tvorą, drožinėja ir 
laiks nuo laiko meiliai pažvelgia per sta
tinius į daržą, kur tarpe sauležiedę ir rau
donę aguonę marguliuoja jo pačios kviet- 
kuotas sijonas ir mėlyna jupelė.

Ant žolės, prie statinię, patiesta vil
nonė paklodė, ant kurios, iš visę pusię 
apdėtas pogalviais, žaidžia storas raudon
veidis Stasiuks Zavada, nulietas tėvo por
tretas.

Motina ravi lyses ir laiks nuo laiko 
atbėga prie sunaus, meiliai bučiuoja ir 
maloniai šypsosi į vyrą. \

Vikta—jauna, trisdešimties metę, 
graži liekna moteriškė. Iš visko matyti, 
kad ji gerai gyvena, bet kartais jos malo
niose mėlynose akįse sužiba ašara, ypatin
gai, kada prie jos glamonėjasi jos pirmo
jo vyro vaikai, ir kiekvieną kartą iš jos 
krutinės išsiveržia tylus atsidusimas, kada 
ji duoda išmaldą už dūšią savo pirmo vy
ro Stepono, o duoda ji visiems bėdiniem- 
siems, kurie tik ateina prie jos grinčios 
sleksčio...

Dešimts metę tam atgal, Vikta ište
kėjo už vietinio mylinčio darbą bežemio 
vaikino Stepono. Bet nežiūrint ant savo 
darbštumo, pas jį nebuvo skatiko kišeniuj 
nė tada, kada jis buvo da nevedęs. Jam 
vos-tik užtekdavo uždirbtę pinigę net ant 
labai vargingo pragyvenimo. Nepasige
rino jo materijališkas padėjimas ir po ap- 
sivedimui su vietine mergina, Vikta, kuri 
nors ir gavo po savo gimdytoję mirčiai 
seną pakrypusią grinčią, ant kurios stogo 
tirštai augo žalios samanos, dvi karvi ir 
penkis margus blogos žemės, bet visgi 
Steponas su pačia gyveno pusbadžiai. Bet 
ir su tokiu gyvenimu butę jiedu taikęsi, 
jeigu nebūtų ištikus juodu nepataisoma 
nelaimė. Vienoj sąvaitėj krito abi kar
vute Greit po tos nelaimės persišaldė ir 
atsigulė Steponas.

Vargšė Vikta plakėsi, kaip žuvis ant 
ledo, tuomi daugiau, kad ir pati vos su 
vargu tegalėjo dirbti, laukdama antro kū
dikio ... Bet ir darbą sunku gauti netur
tingame kaime, kur išviso tik vienas pa
siturintis ūkininkas.

Pasveikęs, antgalo, Steponas, prasi
stūmęs dar nekurį laiką be jokios naudos, 
pasirengė jieškoti uždarbię į Ameriką, į 
tą pažadėtą visę nuvargusięję žemę, kur 
jau pirmiau iškeliavo keliatas tokię varg
šę iš ję kaimo, agentę apgautę, prižade 
jusiu jiems aukso kalnus už plačiųjų jurię, 
kad tik įbrukti jiems laivakortes tos kom
panijos, kuriai jie tarnavo.

Vikta pardavė pagalvius, Steponas 
arklį su vežimu, viską, žindfha, už puskai- 
nę, ir už tuos pinigėlius leidosi jieškoti 
laimės už jurię, pasiimdamas su savim 
ant kelionės stebuklingą Čenstakavo Die
vo motinos paveikslą ir širdingiausius lin
kėjimus verkiančios Viktos.

Daug prisiėjo iškentėti kelionėje už
grūdintam nedatekliuose Steponui. A- 
gentai vokiečiai, sugriebę visus jo grašga- 
lėlius, paskyrė jam vietą ant pat dugno 
milžiniško garlaivio prirengto dėl “lenkę 
kaiminės.” Daug visokiu išjuokimę ir 
pasityčiojimu prisiklausė Steponas, jau 
tuoj nuo vietos apkrikštytas nusipenėju
sio kapitono “lenkę kiaule” už vieną tik 
panorėjimą palypėti vienom lubom augs-

čiau, kad pakvėpuoti tyresniu oru ir pa
matyti saulės spindulį.

Kentėdamas nuo jurię ligos nelaimin
gasis jieškotojas laimės, perleido keletą 
sąvaičię tarp vaitojimę, keiksmu,smarvės, 
nešvarumę ir vaikę cypimo, pakol, antga
lo, dasigavo ligi Bostono.

Patekęs į burbuliuojantį gyvenimo 
verpetą, nepažįstantįs rašto, nemokantis 
nė žodžio angliškai ir suvisu apsvaigęs 
Steponas butę prapuolęs, jeigu ant jo lai
mės nebutę važiavęs ant to paties garlaivio 
kokis tai jautriaširdis pasažierius, mokan
tis lenkiškai, kuris ir nurodė jį prie savo 
draugę. Ten Steponas rado savo kūmą, 
kuris pagelbėjo jam gauti darbą fabrikoj. 
Steponas, ačiū jo darbštumui, pradėjo 
gauti gerą užmokestį. Kūmas, sutaupęs 
sau kiek ant juodos dienelės, grįždamas 
į gimtinę patarė Steponui duoti pinigus 
parvežti Viktai. Jis su džiaugsmu sutiko 
ir padavė kumui penkiasdešimts rublię.

Bet kūmas, sugrįžęs į kaimą, prisisa
vino sau tuos pinigus, o vardan nemokan
čios rašyti Viktos nusiuntė labai dėkingą 
laišką su meldimu ir toliau siuntinėti laiš
kus ir pinigus ant jo vardo. Steponas 
siuntė, o vargšė Vikta nieko nežinojo.

Į tą laiką seniai jau nieko negalinti 
Zavados pati visai atsigulė. Ūkė nega
lėjo pasilikti be moteries priežiūros, ir Za
vada, pagal sutikimą savo pačios, pritarė 
Viktai persikelti su vaikais į jo grinčią. 
Vikta su džiaugsmu priėmė tą patarimą, 
tuom labiau, kad pusiaugriuvanti su supu
vusiomis lubomis nuosavi jos grinčia ne
galėjo jos apginti nė nuo lietaus, nė nuo 
šalčio.

Po alkanam gyvenimui, soti Vikta 
pajuto savę šiltoj trioboj, kaip rojuje. 
Tiesa, dirbo ji už tris, pirmiau atsikelda
vo ir paskiau atsiguldavo, bet ir šeiminin- i 
kai mylėjo savo jauną, uolią samdininkę, 
pas kurią darbas rankose virte-virė.

Išeidama į lauką prie darbo, Vikta 
palikdavo savo triję metę Marytę prie
žiūrai ligotos Zavadienės. Mergaitė, 
šliaužiodama po triobą, tankiai čiauškėda
vo savo vaikišku liežuviu ir glamonėjosi 
prie sergančios, kuri labai greitai prisiri
šo prie geltonplaukės mažulėlės, taip ra
minančios ją savo čiauškėjimu. Bet ir 
pats bevaikis Zavada džiaugėsi Viktos 
vaikais ir tankiai parveždavo tiems pus- 
našlaitėliams po pyragą.

Zavados pati diena po dienai vis ėjo 
menkyn ir menkyn. Parvežtas daktaras 
pasakė, kad ji turi didelį širdies plakimą 
nuo reumatizmo, ir išgydyt jos nebegali
ma. Bet ir pati sergančioji apsiprato su 
ta minčia, kad jai greit reiks mirti.

Paskutiniu laiku jai tankiai ateidavo 
į galvą mintis, kad antroji Zavados pati 
nelaikys Viktos su vaikais, nes kamgi 
sveikai moteriškei samdininkė. Ir, spauz- 
dama prie skaudamos širdies geltonplau
kę Marytės galvukę, ji visados tyliai tar
davo: “vargdienėlė...”

Vieną nedėlios dieną, kada Vikta su 
sunumi išsirengė į bažnyčią, o Marytė, 
kaip paprastai, miegojo gale sergančiosios 
koję, Zavadienė giliai pertraukiančiai at
siduso dėl užplaukimo nelinksmę minčię. 
Vyras, gulėdamas ant suolelio su pypke 
dantįse, pakėlė galvą ir paklausė:

—Kas... ar blogai?
—Ne, ne tas,—tyliai atsakė Zavadie-

nė.
—0 kas gi?
—Taip... vis misliju, kaip tu pada

rysi po mano mirties .. su kuom apsive
si. ..

—Na. ir radai apie ką mislyti!—ne
užganėdintu tonu atsiliepė Zavada ir 
smarkiai užtraukęs paleido didelį kamuolį 
pilkę dūmę.

—0 kas gi,—ramiai tęsė toliau ser
gančioji,—vyras tu geras, blaivas ir gaila 
butę, jeigu gautum blogą moterį... Štai, 
jeigu Vikta butę našlė, tai geresnės pa
čios ir jieškoti nereiktę.

—Ką niekus mali!...—piktai atsakė 
Zavada, kuriam tuoj karšta pasidarė nuo 
pačios žodžię.

Jis pakilo, išėjo tylėdamas iš triobos 
ir, nuėjęs už vartę, atsisėdo ant suolo, 
smarkiai dumdamas pypkę ir tankiai 
spjaudydamas ne tai nęo dūmę, ne tai 
nuo neprašytu minčię. Zavada skaitė tąi 
už nuodėmę, nes Vikta da nebuvo našlė, 
Bet nė kaip jis nesistengė atsikratyt nuo 
minties apie apsivedimą su Vikta, jeigu 
ta butę našlė, ji neatsikratomai lindo jam 
į galvą ir drumstė jo paprastą ramumą.

Ant kelio užsisukimo pasirodė su sū
num Vikta. Zavada pirmą kartą su ypa
tinga atyda pradėjo tėmyti į ją; bet ir pa
žiūrėt buvo ant ko: mėlynose kartūninėse 
drapanose, raudonveidė, skubri, maloni 
Vikta ištikryję atkreipė ant savęs atydą, 
ir Zavada prieš savo valią užvydinčiai nu
sišypsojo, bet tuojaus atsiminė ir supyko 
pats ant savęs.

Vertė P. Posmyla. 
(Toliaus bus.)
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(By the kindness of “The Boston Traveler.") -------
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Neapsišvietę žmones mano, kad pasaulę laiko apglėbus kokia tai šmėkla, kaip paro
dyta ant šito paveikslėlio. Tokia mislis, suprantama, yra klaidinga. Ją įgyvendino 
žmonię tarpe visokios rūšies dykaduoniai, kalbėdami apie pragarą ir velnius. Prietarai 
(Superstitution) — tai pamatas, ant kurio toji šmėkla remiasi. Bet teisybė (Truth), tar
tum juros bangos, griauja tuos prietarus ir tas pamatas trupa. Laikui priėjus jis iširs 
ir ta baisioji šmėkla, kuri baugino visą pasaulį, sugrius.

IŠ LIETUVOS Šviekšna. Čionykščiai že
maičiai nuo senę laikę veda 
ginčus su dvarais už ganyk
las ir girias. Daugiausia 
kenčia tie, kurie turi bendras 
ganyklas su Vilkenų dvaru. 
Keli metai atgal valstiečiai 
buvo atsiskyrę savo ganyk
las, bet tuoj suprato, kad 
sunkiai apsivylė, nes vieton 
ganyklę gavo pelkes...balas. 
Valstiečiai užprotestavo, bu
vo surašę skundą atstovui 
Bulotai, bet negaudami jo
kio atsakymo, rašė antru 
kart ir leido per Prusus, bet 
irgi be jokių pasekmių. Da
bar jie didžiai nusiminė, ma
no, kad ję “prošeniją” su
laikė ponai ir nežino dabar 
ką. daryt,, kur kreiptis, nes 
visur vėjas į akis. Abelnai, 
čionykčiai žemaičiai labai

Stasys Adomaitis, K. Oksas, Ona Oksie- 
nč, Juozas Jokubavičia, Jonas Rudis po 
25 centus.

(Iš viso t uri būti ne $157.25, bet $169.
75.— Red.)

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

Towu of Lake, Chicago, III. 
ADMINISTRACIJA:

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

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

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

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

Kasteri us F. Jaugilis,
4606 S. Paulina st.
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Apgarsinimai.
»

Telephone 762 So. Boston.

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

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

Nedėlioms iki 3 vai. po pietų.

Lietuviškai-Lenkiškas

DENTISTAS
(I)antų Daktaras.)

Dr. S. ANORZEJEW$KI
Ištraukia pasigadinusius dantis be jokio 
skausmo ir pigiai. Užtaiso pagedusius ir 

įdeda naujus. Darbas gvarantuotas.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vai. vakare

238 Harrison avė., Boston.

Halley’o kometa pagalios 
Vilniaus padangėj pasirodė, 
taip-pat 10—11 vai. vakarais, 
kaipo balsvos kumščios didu
mo gabalas, daug silpniau už 
žvaigždes šviečiantis, uode
gos nebuvo matyt.

“Šaltinio” red. kun. J.
Vailokaitis patrauktas du 
kartu teisman: už “Šalt.” No. 
7 ir 9 apysakaitę “Aušros au
ka” ir už “Šalt.” No. 12 
straipsnį “Žemės reikalai 
Lietuvoje”. Tai jau 4 iš vi
so bus “Š-nio” bylos.

“Šalt.” No. 20.
Šiauliai. Pleirytė-Puidie- 

nės rupesniu išsiųsta iš čia 
nuo Ožeškienės talento gar- šiurkštus, paniuręs, niekam 

f su grazlu netiki, nes visą savo gyveni-
parašu, į tas dideles rašyto- mą perleido kovoje su dva

rais. valkiojosi po teismus,

bintojų vainikas,

jos laidotuves Gardine.
Viekšniuose (Šiaulių pav.) išmoko veidmainiauti ir ne- 

11-V policija atvažiavusi iš užsitiketi; užtat randa ramy- 
Šiaulių ir iš kitur darė kratą bę tik degtinėje, ir nėr ko 
daktaro Biržiškos namuose.
Krata tęsėsi nuo 3 iki 7 vai.' blogą paprotį, ne gana šauk- 
dienos. ti iš ambonijų; tas nieko ne-

Krokova. Mokslaeiviy są- gelbės;reiktV panaikinti prie- 
junga “Parama” jau susi- zast|’. valstiečius
tvarkė, valdyba jau išrinkta.1 Pne ' Kuku-rieku

MALONI REDAKCIJA!.
Teikitės patalpsnti į “Keleivį” auka

vusių vardus ant pastatymo Seredžiaus 
Kauno gub. bažnyčios, kuriai Montello 
lietuviai suaukavo $157.25. Pinigai pa
siųsti kunigui Jonui Rreivai. 

Antanas Kemura.
31 Ames st., Montello, Mass.

AUKAVUSIŲJŲ VARDAI:
Antanas Kemzūra. Frank Kemzūra, 

Maik Kemzūra. Krank Alusevičia po 
♦25.00. Frank Bart u zas, Liudvikas Do- 
mašauskas. Jonas Sizikevičia. Stanislo
vas Krančunas, Ona Kraučunienė po 
♦5.00. Fank Rudaitis, Alek Venskus, 
Kazimieras Benžius, Mikolas Mačiulai- 
tis, Kazimieras Rudaitis,. Franas Bu- 
drcckia, Petras J. Arman po $2.00. Ka
zimieras Vasiliauskas, Jonas Girnius, 
Frank Danai)is, Stanislovas Mačinlaitis, 
Alena Girnytė, Kazimieras Beniulis, 
Antanas Bačiulis, Kazimieras Vaičiūnas, 
Petras Grigas, Stanislovas Venskus. Mo
tiejus Venskus, Antanas Masaitis, Do
mininkas Sidlevičia, Antanas Tamašiu- 
nas. Simas Sarapinas po ♦1.00. Juzė 
Juškaite, Adomas Grigas, Ignacas An- 
driuliunas, Stanislovas Klimavičius, 
Juozas Jauderis. Kazimieras Džiaugia, 
Frank Šimkus, Vincas Zinkevičia. Juo
zapas K varsčiojus, Motiejus Biitgilis, 
Antanas ir Kazimieras Kozlovskį. Juo
zapas Žilinskas, Juozas Juodeikis, Juo 
zas Bradauskas, K. J. Armon poūOcent. 
Augustas Balnius, Kazimieras Petkus, 
Juzefą luodailienė, Ramanauskas, An
tanas Puidokas, Liudvikas Bubinas, An
tanas t iuprinskas, Baltrus Tamulevičia, 
Juozas Ciuprinskas, Justinas Švilpa, 
Juouzas Grigas, Kostanlas Kozičius, Jo
nas tiuoga, Juozapas Bujanauskas. Ado
mas Skarinka. Martinas Tūla, Alizas 
Gručas. Mykolas Moncevičia, Kazimie
ras Šapalas. Domininkas Dikšius, Mar
tinas Auiliejaitis, Boleslovas Jukniavi- 
čia, Kazys Matulis. John A. Higgin (an
glas),Jonas Jucius,Juozas Dambrituskas,

Vilnius. Šiomis dienomis 
pasimirė čia generolas Vol
demaras Slizien’is palikęs di
delį senovės daiktu rinkini; 
daugiausia esama styftaus 
baldę iš 18 amžiaus ir iš 
francuzŲ karalię Liudviku 15 
ir laiky. Yra viena iš lenku 
karaliaus Stan. Augusto lo
vų, jo veidrodis, biustai ir 
daug smulkięju daikteliu. 
Daug artistišku baldu iš 17 ir 
13 amžiaus, pavyzdžiui: grūs
tuvas, taurės, senobiniai 
bronzai, porcelianą, minija- 
turos, juostos ir 1.1. Be to 
dar aliejiniai portretai Jono 
3 ir St. Augusto lenku kara
lių.

Buvo jis ir vienas iš 
niaus lenkę “Mokslo ir 
lės muzėjaus” įkūrėju, 
gulėjo prie jo valdybos,
aukavo jam 500 rb. ir kokliu 
šukes, iškastas Vilniaus pile- 
kalnyje. Lenku muzėjai ti
kisi dabar šį bei tą jo palai
kę gauti savo naudai.

Biržai. Jau pernai buvo 
“L.U.” rašyta, jog Drusei- 
kię sodžius nuo grapo nupir
ko karčemavietę mokyklai 
statyti. Šiais metais prieš 
Velykas nutarė magazino

Vil- 
dai- 
pri- 
pa-

stebėtis. Kad prašalinti tą

Paj ieškojimai
Pajieškan dėdės Juozapo Briedaičio. 

Pirmiaus gyveno Philadelphia. Pa., o 
dabar nežinau kur. Jis pats ar kas ki- 

I tas malonėkite duoti žinią šįuo adresu:
Viktor Krolskis,

P. O. Box 102, Hyde Park, Mass.
Pajieškau brolių Domininko, Stanislo

vo ir sesers Marcijonos Būdviečių,paeina 
iš Kauno gub., Švėkšnos parapijos, so
džiaus Kelvieų. Meldžiu atsišaukti.

Antanas Būdvietis,
40 Millbury st., Worcester, Mass.

Pajieškau sesers Magdalenos Geručiu- 
tės, po vyru Žakevičienės. 4 metai at
gal gyveno Brooklyn, N.Y. Turiu labai 
svarbų reikalą. Meldžiu atsišaukti ant 
šio adreso:

Vincas Gerutis,
8 Jobn st..______ VVaterbury, Conn.

Pajieškau tėvo Antano Kvatiersko. pa
eina iš Suvalkų gub.. Seinų pav. ir para 
pijos, Dalečių kaimo. 18 metų kaip 
Amerikoj. Kas apie jį žinote malonėki
te pranešti šiuo adresu:

Beneda Kvatierskiutė,
83 Emereld st., Gardner, Mass.

Pajieškau Aleksandro Masiulio, paei
na iš Kauno gub.. Vilkmergės pav.. nuo 
Šimonių Miganių sodž. Girdėjau gyve
no Brooklyn N. Y., o dabar nežinau kur. 
Kas apie jį žino, ar jis pats meldžiu pra
nešti šiuo adresu:

J. Jenanis,
Box 124. Harvey, III.

Pajieškau Liudviko Kapšio, paeina iš 
Kauno gub , Vilkmergės pav.. Raguvos 
parapijos. Nibragalės sodž. Pirmiau gy
veno Indian Coal Ernest Minės, 
džiu atsišaukti ant šio adreso:

Jurgis Jananis,
Box 124, Harvey. III.

Pajieškau draugų Justino Baltuškos ir 
Boleslovo Mališausko. Abudu paeina iš 
Kauno gub., Vilkmergės pav., Anykščių 
parapijos. Meldžiu atsišaukti šiuo adresu: 

Juozapas Baltrėnas, 
4542So. Wood st., Chicago, Iii.

Pajieškau švogerio Kazimiero Gudo, 
paeina iš Kauno gub., Panevėžio pav. 
Pirmiau gyveno New Ilaven, (kmn. Tu
riu prie jo svarbų reikalą. Jis pats, ar 
kas apie jį žino meldžiu pranešti ant ši
to adreso;

Justinas Poška, <_f,
32 Glenwood avė., Binghamton.N. Y.

Pajieškau pusbrolio Maikės Narbuto, 
paeina iš Kauno gub., Kvietkų parap.. 
Lalvigalos sodž. Turiu svarbų reikalą. 
Jis pats ar kas kitas malonėsite duoti ži
nią ant šio Mdreso:

Alekas Kaminskas.
157 K. 115-th st., Chicago. III.

Pajieškau draugo Motiejaus Jankeliū
no, Suvalkų gub.,Vilkaviškio pav.. Vait- 
kabalių gmino, Gražiškių sodž. 6 me
tai kaip Amerikoj. Pirmiau gyveno 
Brooklyn, N. Y. Meldžiu atsišaakti ant 
šioždreao: ♦

John Klimas,
343 W. Third st., So. Boston, vass

Geriausias Lietuviszkas Siuvėjas-
Siuvame visokius rū
bus merginoms ir 
vyrams Turi
me visokių audimų 
ir suknios. Dirbame 
visokius siutus ir 
overkotus. Užeik pa
žiūrėt o jeigu nori 
turėt gražią drapa
ną. męs galime tau ją 
padarvt.

Z. BUDRECKIS, 
222 Broadway, So. Boston, Mass
ŠIFKORCIŲ AGENTŪRA 

po No- 877 Cambridge st, 
CAMBRIDGE, MASS- (prie soduke) 
Parduodam šifkortes ant geriausių linijų 
Užrašom visus laikraščius ir prie to duo
dam dovanų puikią knygą.

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

Su guodone
P. BARTKEVICZ.

877 Cambridge st., Cambridge, Mass.

Pigus išpardavimas.
Iš priežasties persikėlimo į kitą mies

tą turime viską pigiai parduoti. Gra
žiausios gromatoms popieros 53-jų ga- 
tunkų, 15 tuzinų tik už $1.25c,; knygas 
vertės $3.50c. už $2.00. Teipgi ir dru- 
karng su visoms prietaisoms parduosime 
labai pigiai. Kataliogus ir naują savo 
adresą sinčiame už 4c.

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

Mel-

$2.500 GERA PROGA $2.500
Lietuviai atsišaukit kaip galit grei

čiau, nes randasi geriausia proga nusi
pirkt i naują mūrinį namą, kuris kaštuo
ja $10,000, o dabar ta turtinga ameriko
ne parduoda $2.500 pigiau ir ant labai 
lengvų išlygų. Namas ant geriausio 
stryto ir geriausioj vietoj terp lietuvių. 
Namas tinka dėl bizBio ir duoda pelno 
kas metas $S50.oo. Jeigu turi kiek pini
gų, tai atsišauk tuojau, nepraleisk ge
riausios progos. Atsišaukit į mano storą:

PETRAS BARTKEVIČIA. frj 
877 Cambridge st., Cambridge Mass

Aš nepabėgau.
Tik sugrįžau į Lawrence, Mass. 

link apsivogimo. tai neapsivogiau. Aš 
dirbau 8 savaites pas P. Kaunietį po 
$12.00 ant savaitės ir 4 savaites už siutą. 
Kas link sukolektuotų pinigų nuo kostu- 
merių, tai Į>ats liepė nuo p. J. Bal
čiūno atsiimti $16.00. Todėl, jeigu p. 
Kaunietis nori ką nors nuo manęs, tad 
gali kreiptis nurodytu adresu: 

P. Tamošiūnas,
10 \Vinslow pi., Lavvrence, Mass.

Parsiduoda Namas.
Ant 3- rd st., 13 kambarių ir daug že

mes, teip’ kad namą galima padidint. 
Debar gali gyvent 3 šeimynos. Kaina 
$4.200, įmokėt reikia $4 000.

SULLIVAN,
219 1> st , So. Boston. Mass

Parsiduoda
Maliorystės ir sienų popieravimo dirb

tuvė. Mokant h-m s tą darbą gera proga 
paimti biznį, nes parsiduoda su visu ma- 
terijolu už $125.00.

Atsišaukit į ‘•KELEIVIO” Redakcija.

Už dyką
Duodam puikią špilką kiek vienam.ku

ris prisiuns mums 5 adrisus savo drau
gų. Špilka duoda spindulius, kauto tik
ras deimantas. Prisiunsk pora štampų, 
o špilką gausi už dyką 

tValter Pavis, 
1307, Flatiron Building,

New York, N. Y.

Adresas:

Parsiduoda namas
So. Boston'e. pabaigimui reikalo po 

mirusiam savininkui. Puikus namelis, 
5 roomai, geram stovyj, dabar ant ran
dus. Prekė 950.oo dol. jei tuoj imsite. 
Atsiliepkit per laišką.

G. T. Mąnson,
i Box 156. Boston. Mass.

Parsiduoda 2 namai.
Vienas, 11 kambarių ir storas, po No.

5 A. Grimes st.. So. Boston’e. Prekė 
2.200.OO dol. Antras, 11 kambarių, mau
dykle ir labai gražus daržas, po No. 175 
S.thst., So. Boston’e. Savininkas Jį 
menesį apleidžia So, Boston ą. todėl par
siduoda labai pigiai. Kreipkitės po šiuo 
adresu:

A. F. Marcinkowski,
175 8-1b st, So. Boston. Mass.
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ADRESAS: 1

JOHN E.NOLAN

ir

Severos
BITTERS

ir silpniems

3

Kaina $1.00.

Teisingas daktaro patarimas dykai

CEDAR R1PIDS

Vietines Žinios.

Užlaiko puikiausius gėrymus, alus, ėliu? 
visada švieži, vynai ir visoki likieria, 
kogeriausi. Gėrymus dėl veselijų. krik 
šlynu ar šeip balių siunčiam į narrr

Pasarga'
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LIETUVIU UŽEIGA
- PAS -

CHAPLIKA

Visiems žinomas
Garsusis Ntw
Ycrko Daktaras Sako
Kad sergi, jau nesivargyk ilgiau; ateik ar parašyk, išgydysiu

Pereitoj nedėlioj D. L. K. 
Vytauto Dr-stė gvildeno sta
tymą So. Bostone Lietuviš
kos salės ir Žalgirio mūšio 
apvaikščiojimą. Iš pasikal 
be j imu paaiškęjo, kad pradė
jus tartis apie Žalgirio mūšio 
apvaikščiojimą, iškilo 'dideli 
vienpusiaviniai. Bažnytinių 
draugysčių vadovai ignoravo 
tautiškųjų draugysčių atsto
vus ir jų Įnešimus. Iš pro- 
gramo pasirodė, kad nėra pa
kviesta nė vieno pažangesnio 
kalbetojaus Todėl, nors na
riai dr stes gana karštai pri
tarė apvaikščiojimui, tečiaus, 
kad vadovaujantiejie ap- 
vaikščiojima rengia vienpu
siškai ir savirankiškai, todėl 
dr-stė D.L.K. Vytauto nuta
rė apvaikščiojime nedalyvau
ti.

Reikale lietuviškos svetai
nes bus šauktas extra susi-, 
rinkimas ir pagal išgale! 
stengsis pastūmėt pirmyn.

St Vasiliauckas.

Berželio ld., 12 fabrikuose 
sustreikavo priklausantiejie 
prie unijos mašinistai ir dai- 
lydės. Reikalavimai: mažiau- 
sis dienos užmokestis $3.00 
Iš 15,000 amatininkų unijistų 
streikuoja tik i 2.000. Išrodo 
kad streikas ilgai nesitęs.

' publikonai, demokratai.: 
j nes ir vieni ir kiti yra kapi- 
‘talistai, o jų reikalai—tai iš
naudoti darbininkus. Todėl! 
darbininkai privalo balsuoti 
vien tik už socijalistus. nes. 
tai vienatinė Į>artija—partija 

’ darbo žmonių ir tik jirupinas 
savo luoinos reikalais. v De
mokratai, kaipo katalikiška 
partija, labai priešinga soci- 
jalistams: taigi ji nutarė pa
rodyt darbininkams, kad so- 
cijalistai meluoja, nes štai ir 
demokratai įveda 8-nių valan
dų darbo dieną, ir demokra
tai rūpinas darbo žmonių rei
kalais. Ir kas metai buvo i- 
nešama legislaturon 8-nių va
landų klausimas ir kas metai 
jis nupuldavo. Labiausiai 
tam būdavo priešingas guber
natorius: o legislatura kad ir 
nutąrs. bet jei gubernatorius 
bus priešingas, tai nutarimas 
nieko nereiškia. Šįmet gi 
‘Astuonios valandos” triukš’ 
mingai ėjo per legislaturą ir 
gubernatorius Draper sakė 
užtvirtinsiąs jas. Demokra
tai šukavo, rėkavo, kad kuo
met socijalistai tik kalba apie 
8-nių valandų darbo dieną, 
ponai demokratai jau ir įve
da ją. Galų-gale guberna
torius ėmė tą sumanymą ir 
atmetė. x

Norėdami prisigerint dar
bininkų unijai, demokratai 
norėjo įvesti visose valdiško
se įstaigose 8-ni ii valandų 
darbo dieną. Mat, tarp de
mokratų ir republikomj par
tijų Bostone visuomet eina 
karšta kova: demokratai tvir
tina darbininkams, kad jų 
partija geriausia, o republi- 
konai sako, kad tik už re- 
publikonus darbininkas pri
valo balsuoti. Socijalistai gi 
sako, kad darbininkai privalo' 
turėti 8-nių valandų darbo 
dieną, o to negali duot ne re

KELEIVIS.

Gal Nori Važiuot
Pliilmlelphia
Grand Rapids 
Wilkes Barre 
Schenectady. 
Baltimore.
Cleveland 
Pittsburg. 
Serą nl on.
Chicago. 

Monlreal. 
Detroit.

Arba i bent koki kitą miestą 
Jungty tiese Valstijose ir Ca- 
nadoj, tai pirma negu išva
žiuosi, eik pasiteirauk apie 
prekes 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 Į 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 kontrole 
Banking Commissioner 
Massachusetts.
IN LIETUVA. Boston-Tilzlt.

J. P. TU1NILA C0
Vienatine lietu
viška dziegore- 
lių ir auksinių 
daiktų krautuvė.
Užlaikome visokius laik
rodžius. laikrodėlius, 

branzletus. šliubinius ir deimontinius 
žiedus ir visokius iš aukso ir sidabro 
išdarbius. Lietuviai paremkite lietuvį. 

Laikrodžius savo kostunieriam patai
som dykai.
21-25 Bronitieid street.

BOSTON. MASS.

Nepraleiskit savo gyveni
mo laimes!

PIRKI T E Ž E M E
Slioivsheene River Parke.

25 miuutes geležinkeliu nuo Notrh 
Station, didelis žemės išpardavimas. Že 
mė randasi ant puikių Showsheene upės 
krantų. 15 miliutų ėjimo nuo Sidabro 
ežero (Silver Lake). Upė tinkama mau
dyklėms, laivams važinėti.

Žemės sklypai nuo 20 d<>l. aukštyn. 
Puodam ant išmokėjimo. Išlygos leng
vos.

Kelias d\ kai kas nedeldienis8:B0val iš 
ryto .tuo North Station.
track 16. Geležio telio likietai gauna
mi ten Į>at pas agentą, kuris turi baltą 
kaspiną prie krutinės.

Cambridge Land Co. 
Office: 827 Main st., (itnibridge, Mass.

$42.35 
$44.10 
$42.00
$42.35

Laivas išeina kas subata. 7 d. 
per vandenį, sustos Anglijoj 
Laivas kas utarnika. S dienas 
per vandenį, sust. Rotterdam 
Laivas kas ketverga, S dienas 
per vandienį. sustos Bremen 
Laivas kas subata, 9 dienas 
per vandienį. sust. Hamburg 
ENPRESS kas utarnika. 5 d.
per vandenį, sustos Bremen 8* < .Ov 
Iš BOSTON į LIEPOJE. JunežS. $35.00

June-14 $40 50
Tie visi laivai iš NewYorko. bet prekė 

aprokuota pilnai is Bostono: išNew Verk 
$2 50 pigiau Reikalaujamiem pastoro- 
jam Konsuliariskus pasportus.

Pereitam “Keleivio’* nume- 
ryj per apsirikimą buvo pa
sakyta. kad apvaikščiojimas 
Žalgirio mūšio bus birželio 10 
d. Apvaikščiojimas bus ne 
birželio 10 d., bet liepos 10 d.

MONTELLO
Pas mus randasi viršutinių ir apatinių 

vyriškų rr moteriškų drapanų krautuvė 
ir rubsiuvių dirbtuve, todėl siutus gali
ma užsisteliuoti pagaLisavo skonio. Pa
siuvanti greitai ir gerai. Senus išvalom. 
išprosinam ir padarom kaip naujus.

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

MONTELLO, MASS

RUSIŠKA PIRTIS 
Tyrams ir moterims.

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

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

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

Aptieka
Sutaisome Receptus su didžiausiu 
atyda.neziurint.tr iš Lft-tuvos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite gauti, kokios tik pasauiėj 
vartoja, teipgi visados randasi Lie
tuvis aptiekorius K. SIDLAl'SKAS.

Savininkas
Edvardas Daly

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

KATAL1OGS 
DYKAI!

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

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

Faust Novelty House 
Room 603 Omaha Bldg. Chicago, III

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

Bronszteino
349 Harrison avė 

Boston, Mass.

naujausios mados
3^. Graborius ir Balsamuotojas 
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 

kuogeriausiai už nebrangią prekę.
386 Broadvvay, So BOSTON. 

pyvenimo vieta 645 Broadway.

Is LIETUVOS..
Tilzit-IIamburg-NewYork iki 
Boston. visa kelionė 
Tilzit-Bremen-NewYork iki 
Boston. visa kelionė 
Tilzit-Rotterdam-NewYork 
iki Boston. visa kelionė 
Tilzit-Antverpen-NewYork 
iki Boston. visa kelionė 
Tilzitper Anglija, tiesiog į 
Boston. visa kelionė 
Tilzit. per Angį i ja. tiesiog į 
Bostsn, geresne linija

P. J. Kaunietis.
Naujausių madų rubsiuvys. Siuvant 

visokias moterų ir vyrų drapanas. Išva 
lome. išplaujam plėtmas ir išprosiname- 
Darbą atliekame visados ant pažadėto lai
ko kuopuikiausiai už prieinamą prekę. 
Dirbtuvės vieta:

244 4 th st. So. Boston, Mass

M. Galjvan& Co.
Užlaiko geriausio

Eliaus Vyno. Likierių 
Cigarų.

Pardavimas šeimynom musu 
Spkci a lįsk u m as.

366 Second So. Boston. Mass

$51.70
$51.95
$51.45
$53.75
$50.00
$52.50

Tos prekės yra jau su visomis mokes- 
timis. tavais, užmokesčiu už maistą lau
kiant laivo, ir 1.1.
Libava-NewYork-Boston $45.35.
Libava-Boston. geresnė linija $47.50. 
Libava-Boston. prastesnė linija $41.50.

Per Libapą (Liepojų) važiuojant męs 
išsistorojam ‘ reikalingus gabernskus 
pašportus.

„KELEIVIO”
Agentūra.

28 W.Broadway. So.Boston, Mass.

■ eifsangob vvsaa pasalį kny g

ISSTITCA-E

GERIAUSIA AKUŠERKą

F. STROPIENE
-Pabaigusį kursą IVoiuans Medical 

College Baltimore Md.
Pasekmingai atlieka savo darba prįe 
palago, teipgi suteikia visokias ro
dąs moterų ligose parūpina gyduoles

Ofisas randasi:

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

| Puikiausias Lietuviškas < 
Į SALIUNA'S ir RESTORACIJA | 
t kartą pas mus atsilankys. §

To niekad nesigraudys;
® Alus, vynai mus gardžiausi, 

Cigarai iš Turkijos, geriausi. §
• T..................

Lozowski & Yudeiko ir Co |
* 3o4 Broadvay ir 259 D. St.,

Soti t Ii Boston, Mass.

J9U[vij|jSns J!iK.

Š^jh1^<>S!A J- s,lhl

^Sss“'ras M-
Boston, Mass. 
isokias ligas gy 

^a.u.pas-kminsiį- 
u»ai. Ateikit ti“- 
siok pas mane 1 
trepais į viršų tik1 aptiki 
P^ano durys bal
tos arba telefoną 
<^ok oašatesi" 
Ofiso valandos 
x»o9 iki llrvte

l iki 2 irčik:
» vakare. Telephone

NAUJAS IŠRADIMAS
Visi žmonės užsitiki mums ir mus 

sų gyduolėms, kuriems duodame tei
singiausią rodą j»er laišką dykai.

Kaip išgydyti Rupturą. Slinkimą 
plaukų ir Plikimą. Pučkus. Didervi 
nes. Niežus ir lytiškąjį brudą. Męs 
turime apie pusę milijono laišku su 
padėkavonėmis nuo žmonų visokiu 
tautysčių. Rašyk pas:

Dr J. M. BRUNDZACO..
Broadvvay & S. 8 st.. Broolykn.N Y.

TEISINGIAUSIA APTIEKA-
brioj gaht gauti geriausiu gy

duolių nuo visokių ligų, teipgi "i r 
eismgiausius patarimus. Nes čio- 

n->i dirba lietuviškas klarka 
diliam C. Brūzga.
John J. L o w e r v

Kampas 6-tos 168 D.st 
rELlU-nONK. JSSS

Specijališkai dėl susipažinimo 
Visos šios puikios dovanos

Idant supažindint pasaulį su tikra vertybe mus dubeltavai paauksuotų -'Ameri- 
can" Laikrodėlių, męs duodame DYKAI su kiekvienu parduotu Laikrodėliu bėgy
je 30 dienų: Vieną tikrą senovišką Cutler Briivą, puikų suspaustą Lenciūgėlį su 
gražiu Kabučiu, vieną gintaro pypkę, vieną Gintaro (’igarnyėią, vieną Gintaro 
Popirosinyčią, puikią moterišką Špilką, porą spindančią Colcondą Auskarų, ke
turis puikius knypkius. Atmink, su kievienu laikrodėliu gausi visas tas dovanas.

Laikrodėlis Gvarantuotas 20 metų
Vėliausio pagerinimo, gerai laiką rodo. Dubeltavai paauksuotas, puikiai kvietkuo- 
ti viršai. Išžiūri kaip $3-5 00 aukso laikrodėlis. Laikrodėlis ir dovanos $4.98. Męs 
prisiusime dykai, užmokėsi ant evpreso, apžiūrėjęs daiktus. Jei nepatiks daiktai, 
neimk, agentas sugrioįs ant :nųs kaštų. Jei patiks, užmokėk 4/ 8. Tau nieko 
n e k a š t uoja. Jei prisiusi $4.98su orderiu, męs užmokėsime ire.vpresą ir dar 
duosime puikų a uksuotą 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., Manhattan Bld., Chicago, III.

W. F. SEVERĄ CO.

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

rųgsztis 

viduriam

Senas ir pripažintas vai
stas nup apetito >tokos.dis
pepsijos. silpnumo ir įvai
rių apsireiškimų nemati
nio vidurių. Pav< damas 
kaipo stiprus vaistas, pri
duodantis spėkų ir sudru- 
tinantis sveikata seniems

SKAITYK O ŽINOSI VISKĄ.
e&gu net n mano kataliogą rašyk šendien o apturėsi gereusių armonikų, skrlpkt 

dėmėtų, trųbų, koncertinų ir daugybę kitokių mozikališkų instrumentų. Cistų ati 
aso 14 K. Šl’iųbinių žiedų, dziėgorių, lenciūgų, špilkų, kolcikų, kom
pasų auksinių ir paauksuotų, gerųbritvų, visokio skiriaus drukavoji- 
mo masynukių, albumų portretam, revolverių, šaudyklių, guminiu li- 
terių, adresam'pečečių, istorišku ir maldaknygų kokiu tik randasi lie- 
tuviskoi kalboi, gražių popierų dėl rasimo gromatųsu puikeusiais ap
skaitymais ir dainoms su drukuotais oplink konvertais tuzinas už 25c 
5 tuzinai už$1,00, 1000 už $6,00. Lietuviška biblija arba šventas raštas 
seno ir naujo testamento lietuviškom literom puslap. 1127 dručei atida
ryta, preke su prisiuulimu $3,00. Elektrikinis žiedas no reumatizmo, sudrųtinimi 

kūno, atgaivinimo kraujo, sutaisimo nervu 5rdaugybę kito 
kiti ligų. Tūkstančiai žmonių dėkavoja už ižgvdvma, 14 K 
paauksuotas ant 20 mėtų prekė $3,00. prasto $1.00. Prisius 
kitę savo ’ikra adresą ir u>5c. marke o apturėsi šio mėto ka 
talpgą d wcai su 450 paveikslais ir 1000 naudingu daiktu..

s S'"- Štornikani, agentam ir pedlioriam pan’u.Klu visokius ta 
vorus labai pigiai. Reikalaudami viską pas tikra lietini 
gausite, teisingus tavorus.. . . .

Adresuokite: |L VILKEKICH. 112GratidSt. Brooklyn, 5. Y.

Per 30 metų daktaravęs, 
tyrinėjęs medicinos mokslą ir gyduo
lių veikmę, kurios geriausia gydo 
žmogaus kūną. Pabaigęs universitetą 
per 20 mėtų gydžiau Didžiam j am • ir . •
SS" 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 bendrove 
išrinko savo pirmsėdžiu; o dabar už- 
kviečiu sergančius su visokioms ligo
mis. nes paaukauju visą savo mokslą 
sergantiems.

8veikus mokinsiu kaip užlaikyti 
sveikata, o sergančius išgydysiu, nes 

BE SVEIKATOS NĖRA LAIMES
ne darbininkui, ne biznieriui.

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

1 spaustas vardas ‘ ‘Severos”.

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

Persidirbę vyrai ir moterys 
susinervavę, išsekę protiškai, su

menkę, nusilpę ir pavargę pagelbąras 

SEVEROS NERVOTONE.
Smagiausis ir pasekmingi ausis vai

stas, kuris sustiprina visą nervų siste
mą. Nuramina nervus ir duoda sma- 
mų miegą.

Pavojingi ženklai.
Strėnų laužimas, galvos skaudėji

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

Severos vaistai JAKNOMS ir ’KSTAMS 
palaiko organizme filtravimo pri

taisąs ir apsaugoja nuo pavojingų li
gų. Nurodymai, kaip vartoti prie kiek
vienos bonkos. Kaina 50c. ir $1.00.

PROGRESAS MEDIKALISZKAM MOKSLE!
Tik tie daktarai pasekmingai išgydo, katrie tėmija į medicinos mokslo pro
gresą, katrie to nedaro, negali sergančių išgydyti, už tai kad užrašo gyduoles 
ne naujausio budo, nes tųiujansi medicinos pagerinimai tokiems daktarams 
nežinomi yra. Ar tai jie užmiršo ar nenori žinoti, netėmijant 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!
Užtikrinu, kad mano visos gyduolės yra pritaikytos prie kiekvienos ligos, 
nž tai ir danginusiai sergančiu išgydan ir tuos, ką kiti daktarai neįstengė. 
Jei aš pasakysi*, kad galiu tave išgydyti, tai tikrai apturėsi sveikatą.

T) A C \ 1? f'' A Sergėkis, nesiduok suvilioti humbugo Institutui, 
r VI21. kurį valdo visai ne daktaras, bet šarlatanų kom
panija: kaip matoma, galėjo surinkti kuponu paveikslėlius iš tabako bei nuo 
cigaretų pakelių buk tai išgydytų, su mirusiojo daktaro paveikslu vidury je 
Daktaras, kurio tu nėra ant svieto, nieko negali išgydyti: o 
daktaras, kuriai < sarmata su apgavikais draugauti, tai jiems n< o< . ..
Kad apginti ž.tno ies luo savidžiotojų. tai prašant dranganis-daktarams. ir 
teisingiems žmonėms kuriuos išgydžian, aš apsigarsinau. kad serganti 

liaotų, knr atrasti tikrą sveikatai pagelbą.

Atsiszaukusius apsimu iszgydyti

1 ' *n. vyrus. Didelio snpykimo, dyspepsiios, neiT-ų ligos,
veiknma, sėklos n ubėgimo, blogų sapnų, visokių nzeė 

PEKŲ: skausmingų mėn.>sinlų. baltųjų1 5™
k d k:ti daktarai Jnms nepagelbėjo, as kad apsi‘“"’J* 

Geriau, kad iš karto pas mane atkauktum,
i «v:c lietuviškai. Kašyk kaip moki ir kaip jantiI nesvei- 

w * ■ s/via v*d reikia pritaikymo gyduole*, kurios yra
— . sveikata bė f kirtom* kaip tol! gyvenate AMEKJgrrlaaBloe Ir nanj*nr<o iaradlire, o aptnr^*11 aveikat*,

Dr. Ferdinand liartmann M. D. •
218 East 14-th

XT n” v.^. r-.-b-i ir ~

atyda.neziurint.tr



