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IS RUSIJOS.

vęs turtingiausis žmogus vi
soj Rusijoj. Nekurie iš jo 
giminių norėjo kuogreičiau- 
siai susilaukt jo mirties, kad 
paimti pinigus. Jie kreipėsi 
su tuo reikalu pas d-rą Pa
čenko ir tas juos užtikrino, 
kad jaunas Buturlinas tuoj 
mirs, jeigu jam, Pačenkai, 
bus užmokėta už tą “prana
šystę” 500,000 rublių. Rei
kalaujami pinigai tuoj buvo 
užmokėti ir už dviejų mėne
sių Buturlinas mirė nuo cho
leros.

Antru Pačenkos “kostu- 
merium” buvo grovas Liasij. 
Buvo tai žmogus didžiai iš
laidus, o finansiškas jo pa
dėjimas buvo kritiškas. Jis 
prašė brolių paskolint, bet 
tie jau neskolino. Tuomet 
jis nuėjo pas d-rą Pačenko ir 
prižadėjo jam 50,000 rublių, 
jeigu jis nunuodys jo bro
lius. Ir tuoj abudu jie mirė 
nuo choleros. Nebuvo tuo
met jokios pažvalgos ir po jų 
mirties minėtas eikvotojas 
gavo paveldėjystėj jų turtą.

.Toliaus, tūlas Bulgakov 
buvo skolingas keturiems 
bankieriams 500,000 rublių. 
Jie būtinai pareikalavo, kad 
Bulgakov tuos pinigus jiems 
nevilkinant užmokėtų, o Bul
gakov negalėjo. Dažinojo 
apie tai d-ras Pačenko ir pa
siūlė jam savo patarnavimą 

į už 100,000 rublių. Bulgakov 
I davė jam 100,000 rub. ir toj 
pačioj sąvaitėj visi keturi 
bankieriai mirė nuo choleros.

Kada Počenką suėmė, jo 
bute rado daug laiškų, kurie 
atidengė visus augščiau mi
nėtus darbus. Suimtas dak
taras nužudęs 40 moterių ir 
vyrų iš augštos klesos.
Rusija fortifikuoja Suomiją.

Peterburgas. — Šiandien 
pilnas Peterburgas įvairių 
paskalų kas link padėjimo 
Suomijoj. Kiekvienas ste
bisi, kad durna taip urnai, be

Nunuodijo daug žmonių.
Peterburgas. — Suėmimas 

d-ro Pačenko atidengė pasi
baisėtinus: dalykus. Pačen
ko yra vienas iš garsiausių 
Peterburgo daktarų ir įžymi 
ypata tarpe aristokratijos. 
Dabar puola ant jo nuožvąlga, 
kad pereituose metuose, ka
da Peterburge siautė chole
ra, jis nunuodijęs daug žmo
nių. Augštose sferose ty
lom kalbama, jog tarpe Pa- 
čenkos aukų, apart kelių 
augštų viršininkų, randasi ir 
caro giminių.

Pačenko jau prisipažinęs, 
jog per pereitus metus jis 
nunuodijęs 40 ypatų, gerai 
žinomų aristokratiškoj drau
gijoj. Tarpe jo aukų nuro
dyta dvi moteri: vieną iš jų 
Pačenko padaręs beprote, o 
antrą nunuodijęs nuodais 
naikinimui choleros.

Su d-ru Pačenko suimta 
grovas Liasij ir da kelios į- 
žymios ypatos. Grovas Lįą= 
si j, 25 metų amžiaus, prie 
kaltės neprisipažįsta, bet esą 
darodymai, buk jis davęs 
Pačenkai 50,000 rublių, kad 
tas nunuodytų jo du broliu, 
kad paimti jų turtą. Ir a- 
budu jie mirė.

Dabar po augščiausiojo 
teismo priežiūra eina tyrinė
jimai. Caras esąs labai ta
me užinteresuotas. Jis pri
sakė Stolypinui, kad nuolat 
jam butų pranešama apie 
tai. Taigi spėjama, jog jau
čia, kad tarpe Pačenkos au
kų yra ir jo giminių.

Eina gandas, jog esą fak
tai, kad didis kunigaikštis 
Vladimir ir Aleksas, kurie į 
trumpą laiką mirė vienas po 
kitam, mirė per d-ro Pačen
kos pasidarbavimą.

D-ras Pačenko buvo žino-Gigų svarstymų, paskyrė 8,0- 
mas netik kaipo gydytojas ir i 00,000 rublių statymui Suo- 
specijalistas choleroj, bet jis 
dalyvaudavo su augštais vir
šininkais įvairiuose susirinki
muose ir visur buvo prielan? 
kiai priimamas.

Kaip tyrinėjimas parodė, 
15 metų atgal jis išrado gy
duoles gydymui choleros, bet 
ikišiol jas slėpė. Kada kitų 
daktarų gyduolės pasirodė 
nepasekmingomis. Pačenko 
pabandė savų, nuo kurių, 
kaip d-ras Šicharev sako, mi« 
rė 400 ar 500 žmonių, kurių 
didesnė dalis priklauso augš- 
tesnei klesai.

Paprastai Pačenko nuodijo 
žmones už pinigus. Jeigu, 
daleiskime, vienas norėjo 
prašalinti ypatą, kurios jis 
laukė turto, tai kreipdavosi 
pas d-rą Pačenko ir ta ypata 
tuoj mirdavo. Už tokį dar
bą Pačenko imdavo nuo 1,000 
lig 500,000 rublių, žiūrint 
kiek jo darbas atneš anam 
pelno.

Kaip buvo jau rašyta, Pa
čenko liko suimtas dėl grovo 
Buturlino mirties. Buturli- 
nas buvo da jaunas oficie- 
rius; jis buvo turtingo gene
rolo sūnūs, sako, jog tai bu-
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baiga 1909 metų Rusijoj bu
vo '
Nuo pereito gyventojų sura
šo, kuris atsibuvo 1897 me
tuose, Rusijoj pribuvo 33,1- 
99,000 žmonių. Iš to skait- 
liaus 86.5 nuošimčių yra žem
dirbiais, o tik 13.5 nuošim
čių miesčionių.

Nekaltą pakorė.
Černigovas. — Dabar išsi

aiškino, kad iš trijų neseniai 
pakartų kaimiečių, kuriuos 
kariškas teismas pasmerkė 
mirtin už nužudymą urėd- 
ninko, vienas buvo visai ne
kaltas ir nieko apie nužudy
mą nežinojo.

Iš kalėjimų gyvenimo.
Černigovo kalėjime iš 3 

nuteistų pakarti iš nakties 
rasta du negyvu. Ar jie pa
tįs nusižudė, ar kas juos nu
žudė, nežinia. Pirmiau jau 
toj pačioj byloj vienas buvo 
teismo nekaltai mirtin nu
teistas ir pakartas.

Konfiskavo knygas.
Draudžiamų knygų polici-

a 1909 metų Rusijoj bu-' ji r m s y į 0 j i n 
160,095,200 gyventojų. I £ | H! U d D VI O U tl>

nėra

Ogi žmones užmokės.
Ponas Taftas bevažinėda

mas aplankyti savo draugą 
Diaza—tą kruvinąjį Diazą— 
ir dalyvaudamas visose A- 
merikos kapitalistų puotose, 
padarė 25.000.00 išlaidų dau
giau, negu prezidentui pa
skirta ir dabar prašo kong
reso, kad tas lėšas jam už
dengtų iš valstybės iždo 
Kongresas, žinoma,
žmonių įgaliotas ant to. Bet 
ir kongrese sėdi juk ne dar
bininkai, bet Tafto draugai. 
Tad štai ką jie sumanė: tuos 
$25,000.00 priskaityt prie 
valstybės nedatekliaus, ku
ris pasidaro iš įvairių netikė
tų išlaidų, o žmonės užmo
kės! Ar ne puiku? Prezi
dentui ant kelionės yra pa
skirta 25 tūkstančiai dol. ir 
ligšiol visuomet tų pinigų už
tekdavo, bet prie pono Tafto 
da metai nepasibaigė, o 25 
tūkstančiai pasidarė jau “ex- 
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mijoj barakų. Vienkart Suo
mijos geležinkeliai vienijami 
su tais Rusijos geležinkeliais, 
kurie turi plačiausį išsišako
jimą, taip, kad iš visur trau
kiniai galėtų bėgti be persi- 
mainymo tiesiog į Suomiją. 
Valdžia gerai supranta, jog 
Suopiijoj dabar negali būt 
ginkluotas sukilimas, bet 
daugelis yra tos nuomonės, 
kad valdžia fortifikuoja Suo
miją bijodama Vokietijos įsi
kišimų.

Bomba sprogsta tarp 
žandarų.

Varšava,—Birželio 17
ant Vienos geležinkelio sto
ties į būrį žandarų mesta 
bombą. Sprogimas buvo 
gana smarkus ir pasekmin
gas, nes vienas žandaras li
kos užmuštas, o 4 sunkiai 
sužeisti. Žandarų viršinin
kas taipgi apturėjo * kelias 
žaizdas, tik netaip sunkias, 
kaip žandarai. Bombos me
tėjas suimtas.

Rusijoj 160,095,200 gy
ventojų.

Peterburgas. — Paskutinė 
statistika parodo, jog su pa-

d.

jai pasisekė suimti 70 pudų"tra’ 
ant stoties Kornegatai. Jos 
ėjo iš Rumynijos užpakuotos 
kaipo moliniai indai.

Turbut gražiai elgėsi.
Penzoj pati vyriausybė už

darė už provokaciją apsargos 
skyrių ir atstatė nuo vietos 
žandarų pulkininką Nikola
jevą.

Kratos ir areštai.
Varšavoj daug kratų ir 

suėmimų. Iš 20 gimnazijos 
mokinių prieš 2 savaites su
imtu, dalis jų išsiųsta iš Var- 
šavos, dalis- kalėjimuose ir 
teisman patraukti.

Lapes sumcdžiojimas.
Minsko gub. Mozyrio pa

viete 1905 m. 7 medžiotojai 
įsivijo lapę po vienos apleis
tos cerkvukės grindimis, kur 
ji savo turbut lizdą turėjo, 
įlindę į olą šunes negalėjo iš
eiti. Tad medžiotojai įėjo į 
cerkvę ir atvertė grindų len
tas-iššoko šunes ir lapė. 
Vienas medžiotojas bešauda- 
mas lapę pataikė keliais šmo
tais į Kristaus paveikslą, na, 
pagalios šunes pribaigė ir la
pę. Už tai buvo byla pas 
žemiečių viršininką, niekais 
užsibaigusi.

Bet štai v. durnos narys, 
šventikas Jakubovičius, su
rado, kad čionai kitatikiai 
tyčia išniekinę pravoslavų 
cerkvę- mat 5 medžiotojai 
buvo katalikai ir 2 pravosla
vai. Byla išnaujo pakelta 
šiomis dienomis labai skau
džiai užsibaigė—5 medžioto
jai gavo nuo 8 iki 4 metų ka
torgos, iš kitų viens—2 me
tu, o kits 1 metus kalėjimo.

Iš činovniky gyvenimo.
Činovnikų vagysčių, kyšių Butų gerai paskraidyti ore, 

lupimų ir kitokių darbelių bet ar nebus tik perdaug be- 
ypač daug susekta Vitebsko dieviškai, kadangi 
gubernijoj. Pasirodė, kad 
už pinigus kalinius paleisda- 
davo, kad išlupti pinigų, po
licija tyčia be kaltės suimda
vo, ir abelnai lupdavo 
tik prieidami.

Bus, žinoma, teismas, 
tiek tai ir gelbės.

vietinės Įgulos kareiviai su
sirėmė su vietine policija. 
Keturi užmušti ir keliolika 
ypatų iš abiejų pusių pažeis
ta. Mušis užgimė štai dėl 
ko: Vienoj raudonojo apskri
čio gertuvėj, majoras Fran- 
cisco Toledano norėjo “my
lėti” tą pačią merginą, kurią 
“mylėjo” policijos kapitonas 
Francisco Ferev. Tai tau ir 
apginėjai “tėvynės” ir “tvar
kos.”

Italija kariaus ore.
Parlamentas nutarė pa

skirt 10,000,000 lirų (į $1,2- 
00,000) supirkimui naujausių 

i orlaivių kariškiems reika
lams. Socijalistai ir repub- 
likos šalininkai protestavo, 
nurodydami, kad šalis ir taip > 
yra baisiausiame skurde ir 
žmonės kenčia badą; reika
lavo už tuos pinigus pagerint 
ūkę ir prekybą. Vienok kle
rikalai ir tautininkai 200 bal- 

! sų sumušė pirmuosius. Aiš
kiai matoma, kad pastaruo
sius daugiau apeina kraujo 
praliejimai negu savo žmo- 

| nių gerovė.
Augštos kilmės galybe.
Tūlas amerikietis, ištvir

kėlis, Porter Charlton užmu
šė savo žmoną Italijoj, pas
kui sukimšo jos kūną į skry- 
nę ir įmetė į ežerą Como, oi 
pats sėdo ant laivo ir išva- i 
žiavo į Ameriką. Kelias die
nas vėliau lavonas tapo at- j 
rastas, iš ko galima buvo 
spėti, jog tai darbas paties 
vyro. Išlipus iš laivo Ho- 
boken’e, ant pareikalavimo 

.Italijos valdžios, tapo sua- 

.reštuotas, bet Amerikos val
džia per savo pasiuntinį Ry
me atsakė, kad žmogžudžio 
neišduos, Tuojaus sušaukta 
keletas daktarų ir atrasta, 

■kad Charlton esąs sumišęs, 
i Ta komedija daroma dėlto, 
l kad Charlton’o tėvas yra se
nu (da iš mokyklos) draugu 
dabartinio prezidento Taft’o. 

I Todėl tokiems valia daryti 
i viską, nes jie vis randa sau

I

Socijalistas juokauja su 
karalium.

Roma. — Italijos karalius 
Victor Emanuel priėmė ant 
privatiško pasikalbėjimo gar
sų socijalistą Alfredo Lisi, 
kuris yra kooperatyviškos 
dirbtuvės perdėtiniu. Apra
šydamas tą pasimatymą “U- 
novo Giornale”, Lisi tarp kito 
ko sako šiaip:

"Mane priėmė į pašėlusiai 
gražiai išdabintą kambarį. 
Karalius įeidamas atsiliepė į 
mane šiais žodžiais: — Labai 
man smagu, kad gaunu su
spausti tamistos ranką, bran
gus pone, Lisi. — Aš ant to 
atsakiau: Męs labai išsiilgom 
jus, viešpatie, nes apart jųsų 
veido ant krasos ženklelių 
nekuomet jus nematom.”

IS AMERIKOS.

Bet tai butų socijalizmas.
New Haveno geležinkelio 

valdyba praneša, jog pereitų 
metų pelnas nuo to geležin
kelio atnešė 8 nuošimčius di- 
videndos akcijonieriams ant 
įdėtojo kapitalo $121,000,000 
Kitais žodžiais sakant, akci
jonieriams bus užmokėta 

į $9,680,000 uždarbio. Apart 
i to da, busią atidėta apie 3 
milijonai dol. į pertekliaus 
iždą. Tas reiškia, jog New 
Haveno geležinkelio kompa
nija pereitais metais pelnė 
daugiau kaip milijoną dole
rių kas mėnuo. Tuos pini
gus sumokėjo žmonės. Ge
ležinkelį padarė žmonės Pel
ną pasiėmė keli kapitalistai, 
kurie netik nė piršto prie to 
darbo nepridėjo, bet gyven
dami Šveicarijoj ir Francuzi- 
joj dagi visai to geležinkelio 
nematė. Ar tai ne stebuk
linga? Jei geležinkeliai pri
gulėtų visuomenei, tai tiej... . 
milijonai butų jos pelnu. Bet n
tai butų socijalizmas -baisu! Išnaudoja chiniečių vaikus.

Kelione ore. Pastaruoju laiku Ameri-
Vokietijoj tarp Fridrichs- k°s kapitalistai pradėjo pla- 

haven ir Duesseldorf, apje tint medvilnes pramonę Chi- 
300 kilometrų, dabar nuola- nU°b ^ur neapsakomai pigus 
tos lekioja pasažierinis oriai- darbininkai. įsteigta daug 
vis. Visą tą tolį, orlaivis audeklinių ir verptuvių, ku- 
perlekia į 9 valandas, ir ta r^.os,e dirba daugiausiai chi- 
kelionė prekiuoja nuo $25.00intečiy paikai. Darbo laikas 
iki $50.00. Į. orlaivį sutelpa j ~nuo šviesos lig tamsai, o 
apie 30 ypatų. Vokiečiai užmokestis 4 centai į dieną, 
mano ir tarp kitų miestų į- 
rengti tokius pasažierinius į 
orlaivius.

Emil L. Boas, viršininkas 
Hamburg-America garlaivių! 
linijos praneša, jog toji kom- Į 
panija rengia orlaivių liniją 
tarp New York’o ir Boston’o.

kur

bet

Dievo rūstybe.
Wilkes Barre, Pa.—Šiomis 

dienomis smarki perkūnija 
persitrankė per visą apielin- 
kę. Žaibas uždegė keletą 
triobėsių ir suskaldė daug 
medžių. Sale kitko, įtrenkė 
į lenkų bažnytėlę ir sudegi
no. Kunigas vos tik paspė
jo išnešti iš bažnyčios šven
čiausią ir keletą altoriaus in
dų; aprėdalai ir kitos bažny
tinės įrėdnįs sudegė. Tikra 
plėga, pats Dievas savo na
mus pradeda degint.

Pavarė iš parapijos.
Katalikų kunigas Patrick 

H. Galen iš Florence, nedė
lios dieną per pamokslą, aiš
kindamas reikalingumą mok
slo, patarė savo parapijonams 
stengtis leist savo vaikus į 
augštesnes mokyklas, paveiz- 
dan—Harvard, Yale ir Smi- 
th’o (didžiausi ir geriausi) u- 
niversitetus. Tokį kunigo 
pamokslą šviesos neapkęsto- 
jai perdavė Springfield, Mass. 
vyskupui Thomas D.Beaven, 
o vyskupas prisakė kunigui 
tuojaus pasitraukt nuo vie
tos. Gallen toj parapijoj bu
vo 21 metus. Vyskupas sa
vo laiške išsireiškė, jog “skel
bimas tokių pamokslų mi
nioms, gręsia pavojų bažny
čiai.” Puiki politika, nėra 
ko kalbėti.

Pasibaisėtinas darbas.
Birželio 25 d., trįs vyrai 

apsiginklavę mašininiais re
volveriais užpuolė ant tūlo 
apautuvų fabrikanto Land- 
regan iš Lynn’o ir užšovė jį 
Bostono priemiestyje. Lau- 
dregan išėmė iš bankos apie 
$5000.00 pinigų išmokėjimui 
darbininkams algų ir ėjo ly
dimas policmono Carroll. 
Piktadariai paleido šuvius į 
policmoną ir Landregan ir 
ant vietos juodu užšovė, pas
kui pagriebę pinigus leidosi 
bėgti. Kadangi tas atsitiko 
pačiam vidurdienyj, tad ant 
šūvių balsu subėgo minia ir 
nužvelgus piktadarius pradė
jo vytis. Plėšikai šaudė į 
visas puses ir nieko neprisi
leido. Pabėgėję kiek nuo
šaliau pasidalino pinigus ir 
leidosi bėgti į netoli esantį 
miškelį, 
monas, 
žmones, 
stoti,
ir vėl prasidėjo 
Tuom pat laiku 
Lynn’o policija 
plėšikus. Vienas iš jų, ku
rio vardas nežinomas, tapo 
užšautas ant vietos. Sako, 
buk jis, nematydamas išei
gos, pats nusišovė. Antras, 
Abe Abstein (iš pravardės 
matomai žydas) nuo 23 E. 
2nd st., New York, smarkiai 
sušaudytas guli Lynn’o li- 
gonbutyj ir tuojaus mirs. 
Tretysis-gi, Bill Kovinski pa
žeistas į ranką. įsiutusi mi
nia Abšteiną ir Kovinskį no
rėjo tuojaus nužudyti, bet 
policijai pasisekė atginti. Pi
nigai atrasti visi.

Plėšikai yra ateiviai iš Ru-

Varnas varnui akies 
neiškirs.

Teismas paskyrė “Grand 
Jury” (prisaikintųjų teismas) 
po vadovyste John D. Rocke- 
feller, idant ištirti taip va
dinamąją “Baltosios Vergi
jos prekybą.” Kaip jau yra 
žinoma, gauja niekšų impor
tuoja jaunas merginas ir par
duoda jas į paleistuvystės 
namus. Minėtoji Jury dar
bavos apie 8 sąvaitės, bet 
dabar teisėjas O'Sullivan pa
leido, visai nieko nepraneš- 
damas' ką jie per visą tą lai
ką susekė. Bet už “darbą” 
valstija gavo užmokėti. - Gal 
ir butų ką nors suradę, bet 
kur praleis pinigus Rockefel- 
lerio draugai ir patys teisė
jai, panaikinus tokias įstai
gas?

Civilizuota peštyne.
Liepos 4 d. Reno, Nevada, 

bus muštynė tarp Jim Jeff- 
ries (baltas) ir Jack Johnson 
(juodukas). Muštynėn tuo
du drutuoliai apsimauna su 
minkštoms pirštinėms, išsi
rengia nuogi ir stumdo viens 
kitą tolei, pakol kuris nors 
pargriūva. Tai yra vienas 
iš mylimiausių amerikoniškų 
sportų. Už tokias kvailystes 
tuodu drutuoliai gaus už tą 
vakarą suviršum $150,000.00. 
Kuris pergalės gaus 65 nuo
šimčius; apgalėtasis gaus 35 
nuošimčius tos sumos. My
lėtojai tokių sportų neriasi iš 
kailio girdėdami apie tą ko
vą. J Reno suvažiavo sport- 
myliai iš visų kraštų, 
Australija ir Azija 
savo atstovus.

Ar gi reikia da 
juokdarysčių XX 
tyje?

įTuotarpu Amerikos medvil
ninės dirbtuvės, kurių dau- 

j ginusiai randasi Naujojoj 
Anglijoj, sistematiškai užsi
darinėja ir tūkstančiais at- 

■jTeidžiami darbininkai, nes 
darbas sistematiškai perke
liamas į Chiniją, kur tiesos 
nedraudžia išnaudoti vaikus.

Socijalistai darbuojasi 
Afrikoj.

Draugas Tom Mann, Aus
traluos socijalistų partijos 
narys, praneša, jog jam pa- 

1 sėkmingai sekasi pietinėj Af
rikoj organizuoti žmones, 
kur paskutiniais metais kitų 

i šalių kapitalistai pradėjo iš- 
Havanoj, ant salos Kubos, naudoti gyventojus.

Dievas 
žmogui sparnų nesutvėrė, o 
žmogus išgalvojęs kokį ten 
orlaivį pradeda skraidyt su 
paukščiais ore.

Kare tarp kareivių ir 
policijos.

net 
atsiuntė

didesnių 
šimtme-

Praeinantis polic- 
pamatęs bėgančius 
riktelėjo jiems su- 
Plėšikai nepaklausė 

šaudymas, 
subėgo iš 
ir apsupo

Išvarys ateivius.
Lynn’o miesto majoras 

Rich įsakė policijai, kad iš
krėstų ir pridabotų svetim- 

i taučiais apgyventą miesto 
j dalį. Ir jei sutiks tokį sve- 
■ timtautį, kuris negalės išsi
aiškinti, kodėl jis Lynn’e gy
vena (o kaip tie svetimtau
čiai galės paaiškint, kad di- sijos, 2-3 metai kaip Ameri- 
džiuma nemoka kalbos?) tuo- koj ir todėl toks atsitikimas 
jaus turi areštuoti arba išva- skaudžiai atsiliepia ant visų 
ryt iš Lynn’o rybų.I ateivių.

c



KELEIVIS.
Pasikalbėjimas 
Maiklo su Tėvu.

—Sveikas-gvvas, Maike!
—Da laikausi! O kaip tau, 

tėve, einas? Matau, šiandien 
geram upe esi.

—Taip, vaike, šiandien tu
riu naujus faktus ir tave jau 
sukritikuosiu. Tik štai ką aš 
noriu da tau pasakyt: iškal- 
no padarykim tokią sutartį: 
jeigu aš tave sukritikuosiu, 
tai tu turėsi pripažinti mane 
už protingą vyrą ir visuomet 
manęs klausyti. Sutinki?

—Gerai, tėve, kritikuok, 
aš prieš kritiką neprotestuo
ju. Šiandien prižadėjau tau 
papasakot apie tikėjimus, ti
kiuos, kad pririnkai gėry 
faktų, nes laiko turėjai visą 
sąvaitę. Bet jeigu aš tavo 
faktus sumušiu, tai tu turėsi 
manęs klausyt.

—Aš matau, kad ir tu, vai
ke, gerai prisirengę^, 
pirma, negu tu pradėsi 
bet, aš norėčiau užduot 
vieną klausimą.

—Aš jau klausau.
—Tu, vaike, anuosyk man 

sakei, kad mokyti žmonės ne
tiki, o aš laikraštyj skaičiau, 
kad vienas milijonierius pa
aukavo ant bažnyčios pen
kiasdešimts tūkstančiu dole
rių. Taigi pasakyk man da
bar, ar tas milijonierius bu
vo mokytas, ar ne?

—Kunigišką klausimą už- 
davei man, tėve, bet aš tuo- 
jaus jį išrišiu. Aš to mili
jonieriaus nepažįstu, bet da
leiskime, kad jis yra net ir 
labai mokytas, tai paaukauti 
ant bažnyčios jo tūkstančiai 
da nereiškia, kad jis tiki į tą 
bažnyčią. Jis gali būt pir
mos eilės bedievis ir aukauti 
ant bažnyčios.

—Tai kam jis aukautŲ, 
jeigu netikėtų?

—Tu žinai, tėve, kad mili
jonieriui pinigus uždirba ne
susipratę darbininkai. Bet 
ar tu manai, kad jie amžinai 
bus tokiais nesusipratėliais, 
kad kokiam ten dykaduoniui 
krautŲ milijonus? Tik dirs
telėk, tėve, giliau į gyveni
mą, o pamatysi, kad ant pat 
dugno, pačioj žemiausioj luo- 
moj, ant kurios remiasi visas 
draugijos surėdymas, darosi 
kas tai nepaprasto. Prade
da virti koks tai judėjimas. 
Socijalistai organizuoja dar
bininkus, išrodinėja kaip jie 
yra skriaudžiami ir sako, kad 
fabrikas, geležinkelius, ang
lių kasyklas ir žemę jie turi 
paimti į savo rankas.

—Tas butu gerai, Maike, 
gal tuomet ir aš gaučiau far- 
mą.

—Bet kapitalistai tą visą 
judėjimą nori nuslopint. Jie 
yra mokyti ir gerai supranta 
prie ko stengiasi darbininkai. 
Todėl, nors jie ir netiki, bet 
po keliasdešimts tukstančiŲ 
aukauja ant bažnyčių, kurios 
atsidėję veda kovą su socija- 
lizmu. Ar dabar bus aišku, 
kodėl tas milijonierius paau
kavo bažnyčiai penkiasde
šimts tūkstančiu?

—Aš, vaike, nieko da ne
supratau.

—Tai klausyk, pasakysiu 
tau kitais žodžiais: milijonie
riui reikalingi tamsus ir pa
klusni darbininkai, o jis žino, 
kad vienatinė įstaiga, kuri 
gina žmones nuo mokslo ir 
palaiko tarp ju tamsumą— 
tai bažnyčia, todėl jis ją ir 
šelpia. Aišku?

Bet 
kai
tau

________
aš keliu prieš tave protestą! 
Kaip tu drįsti taip užgauti 
bažnyčią? Ar tu gali daro- 
dyt, kad bažnyčia palaiko 
tamsumą?...

—Aš nenoriu apie vieną 
dalyką ilgai kalbėt, bet jei 
tu būtinai reikalauji darody- 
mo, tai priminsiu tau Garsą, 
kurį, kaip tu pats sakei, a- 
nuosyk tau kunigas davė. O 
kuomi tą galima pavadinti, 
jei ne prietaru palaikymu? 
Kuomi galima pavadinti pa
mokslus apie dangų ir pra
garą, jeigu ne tuščiomis pa
sakomis? Paklausk tu kuni
go, kur yra pragaras? Kur 
dangus? Ar tu manai, kad 
jis tau pasakys? Jis negali 
tau pasakyt, nes jis pats ne
žino. Tečiaus jis liepia 
mums tikėt, kad taip yra, 
kaip jis sako. Bet kodėlgi 
męs turim taip aklai tikėt, ką 
sako mums kunigas. Ar jis, 
kaipo žmogus, negali klysti?

—Aš, vaike, tą gerai su
prantu, kad kunigas gali su
klupti, bet bažnyčia negali 
klysti. O kad yra dangus ir 
pragaras, tai tas ne kunigu 
pramanyta pasaka, bet taip 
liepia mums tikėti Romos ka
taliku bažnyčia. Matai, kaip 
greitai tu likai sukritikuotas!

—Ištikro, tėve, tu privedi 
gerą faktą, geresnio ir “tė
vas Kapucinas” neprivestu, 
tečiaus bereikalo tu nudžiu-

•

gai, kad aš likau tuomi su
kritikuotas. Ar tu žinai,kas 
tai yra Romos kataliku baž
nyčia?... Sakyk, tėve, žinai?

—Kodėl aš nežinosiu, ar 
aš ne katalikas?! Bažnyčia— 
tai Dievo namas!

—Galima pavadint juk ir 
taip, bet tas nebus visai tei
singai. Bažnyčia yna ne kas 
kitas, kaip kunigu įstaiga 
arba, kitais žodžiais sakant, 
dvasiškoji žmonių valdžia. 
Čia, lygiai kaip ir svietiškoj 
valdžioj, viršininkai ant vir
šininku, o ju pavaldiniais — 
tamsi minia. Kunigas yra 
viršininku parapijos; vysku
pas—diocezijos, nelyginant, 
kaip gubernatorius ant guber
nijos, o ant vyskupų yraarci- 
vyskupai,taip, kaip ant guber 
natoriu general-gubemato- 
riai. Popiežius, tai visos hie
rarchijos karalius. Ot,čia tau 
ir visa bažnyčia, kurios gal
va kunigai pripažįsta popie
žių. Bet kas yra popiežius, 
jeigu ne toks pat kunigas, 
kaip ir kiti? 0 jei kiti ku
nigai klysta, kodėl tad po
piežius negali būt klaidingas. 
Visi bažnyčios prisakymai, 
tai prisakymai popiežiaus ir 
kritikuot ju niekas neturi tie
sos. nežiūrint kad jie butu ir 
visai kūdikiški. Tas mums 
parodo, kaip silpnas yra baž
nyčios mokslas, kuris, kaip 
kunigai tvirtina, esąs ne
klaidingas. Ką pasakysi ant 
to, tėve?

—Palauk, vaike, dabar aš 
turiu pamąstyt.

—Jei neturi ką atsakyt, 
tai reiškia, kad esi jau sukri
tikuotas.

— Vardan visos parapijos Hallpv’fl knmpffl jiegą. Saulė traukė ją prie 
keliu prieš tave protestą! 11 u ivuilivia savęs, žemė—prie savęs. Ko-

subyrėjo. meta gi. varoma judėjimo 
pajiega, lėkė pirmyn. Du 
priešingi pritraukimai pada
rė tai, kad kometa pradėjo 

^markiai suktis. Uodega 
tuojaus nutruko ir likos pa
sukta taip, kad žemė visai 
per ją neėjo, kaip buvo as
tronomų tikėtasi. Vienkart 
plyšo ir pats kometos bran
duolys. Meteorai persiskyrė 
į dvi dali.

Nors kometa ištruko ir nu
lėkė į dausas, tečiaus ji pa
naši jau į žmogų, kuris pa
puolė tarp Rockefellerio ir 
Tafto automobiliu. Kada i- 

. rimas jau prasidėjo, tai kuo- 
tolyn, tuo jis eina didyn.

Su kometomis tas atsitin
ka labai tankiai. 1833 me- 

į tuose žemės gyventojai turė
jo nepaprastą reginį. Vieną 
naktį netikėtai nušvito dan
gus. Apie valandą laiko li
jo degančiais meteorais. 
Tarp žmonių užviešpatavo 
panika. Išrodė, kad svietui 
atėjo jau galas. O tikra 
priežastis to atsitikimo buvo 
'tame, kad žemė ėjo per pa
krikusią kometą. Tokie at
sitikimai buvo ir vėliau: 
1872, 1885 ir 1892 metuose.

Taip mums aiškina astro- 
mai.

Bevėliniai Telegramai.
Berlynas.—Iš priežasties 

pabrangimo sviesto ir kiau
šiniu, kaizeriui padidinta al
gą nuo $3,925,000 ant $5,1- 
75,000.

Chicago, III.—Angly laik
raščiai juokiasi iš lenku, jog, 
idant priduoti savo Zbyszkui 
ūpo einant imtis su Gotchu, 
jie pradėjo griežti tautiškąjį 
himną “Bože coš Polskę.” 
Bet “Bože” Zbyszkui nepa
dėjo ir Gotch jį paguldė, kaip 
kulį, o kartu su Zbyszku nu
puolė ir “slawa Polski.”

Philadelphia. — “Progre
sas* tokiais žingsniais nuėjo 
pirmyn, kad Jocis išėjęs jo 
jieškoti pakliuvo į tokią vie
tą, kad ir išeiti negali.

Halley’o kometa dabar yra 
jau mirusi kometa. Ta keis
ta dangaus ruimu bastūne, 
kuri daugelį prigąsdino ir ne 
vieną silpnaprotį išvarė iš 
galvos, kuri nusinešė su sa
vim Anglijos karalių ir per 
tūkstančius metu pranašavo 
savo pasirodymais tik kares 
ir valdony nupuolimą, kuri 
lėmė žmonėms nelaimes ir 
Dievo rūstybę,—daugiau jau 
niekam nebepasirodys ir nie
ko nepranašaus.

Tokios nuomonės yra Ca- 
mille Flammarion, garsus 
francuzu astronomas ir dau
gelis kitu Europos ir Ameri
kos mokslinčių. Jeigu že
mės gyventojai pamatys ka- 
da-nors Halley’o kometą ir 
vėl, tai pamatys tik iširusius 
jos likučius.

Kaip uzbonas, kuris per- 
tankiai eina į šulinį, turi ka- 
da-nors sudužti, taip ir pono 
Halley’o dangiškoji keleivė, 
perdaug įsidrąsinus savo se
nu amžium, neatsargiai įsi- 
blaškė tarp saulės ir žemės ir 
dabar lėkdama per dausas 
skįla ir dalijasi, o kada pa
sieks Neptūną (vieną iš toli
miausių planetų saulinė j sis
temoj), tenai bus jos šerme
nis.

1986 metuose, kada Hal
ley’o kometa vėl turėtu su
grįžti, žmonės gal pamatys 
vien tik šermenines žvakes. 
Tai bus baisus meteoru puo
limas arba žvaigždinis lietus, 
kokis buvo 1872 metuose, ka
da žemė susidūrė su suskilu
sia Bielos kometa.

Abelnai yra manoma, jog 
kometa turėjo pairti patekus 
tarp dviejų priešingu pajie- 
gų. Ji buvo per silpna iš
laikyti iš vienos pusės saulės, 
iš kitos pusės žemės pritrau
kimo pajiegas.

Iš daugelio įvairiu nuomo
nių, teisingiausia gal bus tik 
viena ir tai ta, kad kometa 
susideda iš gazų, o pats jos 
branduolys—iš meteoru. Ki
tais žodžiais sakant, yra tai 
mažu, ^meteorais vadinamu 
kūneliu spietis, apsuptas ne
paprastai didele gazu atmos
fera, kuri kuo tolyn, tuo 
skystesnė. Branduolys yra 
taip retas, kad su žiūrono 
pagelba per jį galima matyti 
14-to didumo žvaigždes.

Visa ta medega neapsako
mai lengvai pasiduoda sau
lės ir planetų pritraukimo 
pajiegai. Ir per amžius Hal
ley’o kometa vengdavo pa
starųjų įtekmės, tik šiuo žy
giu perdaug prisiartino. Sau
lės pritraukimo pajiega ant 
kometos veikia su pragaiš
tinga įtekme. Mėnulis, 240, 
000 mylių atstu nuo žemės, 
parodo, kaip didelę turi pri
traukimo pajiegą, pakelda
mas jūrių vandenį. O jeigu 
miręs mųsu kaimynas turi 
užtektinai įtekmės per 240,- 
000 mylių pakelti juriu van- 
denįK tai kokią įtekmę turi 
turėti deganti saulė, kurios 
kūnas 60 milijonu kartu yra 
didesnis už mėnulį?

Saulė nuolat traukia prie 
savęs žemę ir mėnulį, o žemė 
traukia prie savęs saulę. Že- ■ 
mė taipgi nuolat traukia mė-' 
nulį, o mėnulis žemę.

Halley’o kometa išrinko 
sau kelią, kuris ją įvedė tie
siog tarp saulės ir žemės.

Tuo tarpu mėnulis buvo 
tokiam padėjime, kad jo pri
traukimo pajiegos prisidėjo 
prie mūsų žamės pajiegu.

Ir kaip jums rodos, kokios 
gali būt tokio atsitikimo pa- Red.). 
sėkmės? Aiškiai matoma, 
kad tokios, kokias dabar tu-,met, kada įvyks T.M.D. kri- 
rime. Kometa, lėkdama su zis, užleisti vietą kitiems, o 
neapsakomu greitumu tarp kitą metą vėl paimti vade- 
žemės ir saulės, likos pagau- les į savo rankas. Tik kiau
tą į dvigubą pritraukimo pa- simais: ar tas krizis nenu

Iksas.

Seimu aidas.*

Įstums jo visai nuo horizon-j 
to? Kaip matyti, B. neturi 
nė mažiausios užuojautos vi
suomenėje. Visuomenė, ma
tomai, prijautė vien tik Ku
dirkos raštams, o ne centro 
valdybai, su B. priešakyje.

S. L.A. seime, kalbant a- 
belnai apie politikas—seimu- 
kus, tai jeigu jau kas varė 
politiką, tai tą darė dešinie
ji—“tautiečiai” ir tankiai 
(gal ir visuomet) labai ne
švariu budu.—Reikia apgai
lėti, jog pas mus randasi tik 
tokis nešvarus būdas lenkti- 
niavimo darbuose. Nors 
lenktiniavimas reikalingas, 
bet jis turėtų būti geresnis 
ir tobulesnis. Gal su laiku 
tas pas mus išnyks, o jo vie
tą užims kitokia forma lenk- 
tiniavimo. Kad tas įvyktų, 
reikia nemaža darbo.

Subatoje, baliuje, d-ras ŠI. 
barė inteligentus; ragino, 
kad jie vienytųsi ir duotų ( 
pavyzdį kitiems.—Baisi gy
venimo ironija!—Ne, jų nie
kas nesuvienys ir jie nekuo
met neduos miniai pavyzdžio. 
Minia pati turės sau pasiimti 
pavyzdį; ji pati turės išaugti 
augščiau už juos; turės duoti 
pavyzdį dabartiniams, neva, 
inteligentams. Minia turės 
numesti juos nuo sostų. Tik 
tuomet galėsime sulaukti ko 
geresnio.

Ketverge, kuomet kilo 
triukšmas kas link kandida
tų į S. L. A. redaktorius, tai 
p. G. iš Paryžiaus (kiti vadi
na—Hrabri), pasakė prakal
bą, maž-daug šiaip:—“Man 
gaila, širdį sopa, kad jus čia 
susirinkę tamsuoliai, nepažį
stanti nė teisių, nė nieko, ne
norite priimti mųsų šviesuo
lių patarimus. Męs šviesuo
liai norime jus vesti, aukau
jame jums savo sveikatą, sa- i 
vo darbą, o jus mus šmeižia
te, jus mus niekinate. Štai 
yra mano gerb. kolegos (ne 
kolekos): adv. Brač, ir Lop. 
ir jus juos niekinate, pravar
džiuojate. Štai yra p.Šem., 
kuris daugiau yra nuveikęs 
jųsų gerovei ir pakėlimui, 
negu kas kitas, o jus ir jį 
šmeižiate, užgaunate jo jaus
mus. Tautiečiai (dar gerai, 
kad ne tautėdžiai), jus nedė
kingi mums!... daugiau ne
galiu ištarti... ”—Na, ir pra
dėjo ašaras barstyti. Manė, 
turbut, kad tokiu savo loši
mu padarys didelį įspūdį,bet 
daugelis iš tų tamsuolių tik 
nusišypsojo ūš jo lošiamos ko
medijos. Žmonės reikalau
ja darbo, tvirto darbo, kuris 
butų paremtas ant tvirtų, uo
linių pamatų, o ne komedijų 
lošimo.

I mužikai-tamsuoliai 
pranta tokių “frantų.”

* * *
T. M. D. seime B-čia; 'da

lindamas balsavimo korteles, 
skubinai parašęs kandidatų 
pravardes ir parašytas atida
vęs delegatams (taip daręs 
dar ir kitas delegatas, tuom 
syk šio pravardė nežinoma). 
Delegatas, gavęs jau parašy
tą popierėlį, apžiūrėjęs, pa
kraipęs galvą ir; ranka nu
mojęs, sulenkęs ir atidavęs.

I Šį darbą matė keletas pašali
nių žmonių.

Sako, esą pundai laiškų ra
šytų B. T. M. D. kuopoms, su 
agitacijos tikslu, bet seimui 
jie neperstatyti. Vėliau, jei 
bus reikalas, bus parodyti— 
dokumentai esą rankose.

Reikia stebėtis ir apgailė
ti, kad pas mus įvyksta to
kie veidmainiavimai ir ne
švarus politikavimai. Rei
kia manyti, jog tie, kurie 
taip daro, bus priversti 
traukti nuo vietų.”

• * *
Aš norėčiau, kad tai

sapnas, bet tai ne sapnas— 
tai gyvenimo faktai.

A. Ž.

!

i

KAIP PIGIAU PAKRIKŠ- 
TYT KŪDIKĮ.

Neseniai čia mirė V. Ba- 
bavičius, Šv. Jono dr-tės na
rys, todėl buvo gražiai drau
gystės palaidotas. Velionis 
paėjo iš Vilniaus gub., Tra
ku pav., Pilvingiu sodžiaus.

B. Naudžiūnas.
Stoughton, Mass.

Per pasidarbavimą V. Sa- 
rapo J. Peldžiaus ir kitu, pe
reitais metais čia likos uždė
tas pamatas ko-operatyviš- 
kai krautuvei. Darbas Ilg
ši oi varyta vis pirmyn. Ne
labai seniai buvo parkvies- 
tas iš So. Bostono kalbėti F. 
J. Bagočius, kuriam paaiški
nus tokios krautuvės vertę 
ir paraginus prie jos rašytis, 
pradėjom da energiškiau 
darbuotis ir birželio 15 d. 
nutarta jau krautuvę atida
ryt po vardu The Lithuanian 
Co-operative Association, 
incorporated 1910, Massa- 
chusetts.

Kauciją darbininkai užsi- 
statė šiaip: užveizda $500, 
kasierius $1,000, trečias dar
bininkas $300. Ko-operaty- 

jviškoturįo bus į $2,000 ir 
prijautimas tam darbui yra 
didelis.

Visiems yra žinoma, kad 
užgimęs krikščioniškas kūdi
kis visuomet turi būt pakrik
štytas, todėl apie tai nėra 
reikalo nė kalbėt. Aš čia 
noriu tik pasakyt, kaip gali
ma apkrikštyt pigiau, nes 
mums, darbininkams, kurie 
uždirbam po $1.50 arba $2.00 
į dieną, tas turi didelę svar
bą.

Gegužės 29 d., š. m., aš 
nuvežiau į vieną lietu
vių bažnyčią pakrikštyt ne
turtingų tėvų kūdikį. Baž
nyčioj buvo da dveji kūmai, 

Įbet taip iš eilės išėjo, kad 
pirma paėmė mano atvežtą
jį kūdikį krikštyt. Kada 
jau darbas buvo atliktas, aš 
padėjau ant stalo du doleriu. 
Kunigas pažiurėjo ant pini
gų, paskui ant manęs ir tarė:

— Čia butų per mažai!...
—O kiek jus imat? — už

klausiau aš.
—Jau mažiausiai duoda

penkinę.
—Aš misliju, kad ir tiek 

gali užtekt.
—Tai tik ubagui tiek duo

da—atšovė man supykęs ku
nigėlis.

Aš turėjau da kišeniuj de- 
i šimtinę ir norėjau jau traukt, 
bet vėl atsiminiau, kad esu 
bažnyčioj, o ne kokioj nors 
krautuvėj, kur galima pa
prašyti “čenčiaus,” ir susi
laikiau.

—Tai kaipgi—klausiu—ar 
imsit du doleriu, ar ne?

—Jei daugiau neturi, tai 
aš velyk dykai pakrikšty
siu... Pasiimk ir tuos! —tarė 
kunigėlis, nemandagiai pa
mesdamas man pinigus.

—Ačiū!—sakau - aš užtai 
nepyksiu.

—Jei pinigų neturi, tai 
neik nė į kumus! Atvažiuos 
tokie, kurie turi—pastebėjo 
man dvasiškasis.

i —Aš nė nenorėjau, bet kū
dikis buvo silpnas, todėl lai
kiau sau tik už pareigą jo tė
vams patarnauti.

Ant to kunigas jau neda
vė atsakymo, tik liepė man 
tuojaus išsikraustyt. Aš pa
siėmiau nuo stalo du doleriu 
—o tie buvo nauji, gražus!— 
pasakiau ačiū už pakrikštiji- 
mą ir, pasiėmęs kurną, išėjau.

Ir taip, kūdikis likos pa- Į 
krikštytas dykai.

J. Birželionis.

I

J. A. Peldžius.
Amsterdam, N. Y.

Vietinis musu kunigėlis 
pasakė labai dailu pamokslė-

i lį apie dangaus grožybes (ar 
jis ten buvo? Red.) ir apgai
lestavo, kad daugelis lietu
viu tų grožybių išsižada. 
Kaltę, žinoma, suvertė ant 
bedieviu, o ypač ant sche- 
nectadiečių. pas kuriuos ke
lis sykius jis bandė sutverti 
filiją, bet tie vis nepriėmė. 
Taigi visiems parapijonams 
liepė sukalbėt po 3 ‘ ‘Sveika 
Marija,” kad Dievas duotu 
jiems “dvasią šventą.”

Męs nesuprantam, kam 
kunigas nori būtinai visus 
lietuvius traukti į dangų? 
Jeigu kas nenori, tegul sau 
eina kur kitur! mums dau
giau bus vietos. Kunigas 
nesirūpina apie žmogaus gy
venimą ant žemės, kamgi 
rūpintis apie užgrabinį jo 
gyvenimą? Kam už bedie
vius kalbėt poterius, jei jie 
patįs moka? O jeigu jie ne
kalba, tai reiškia, kad jie ne
nori.

Aš, rodosi, lyg sapnuoju, 
lyg ne. Bet atsiminiau, kad 
tai veikia ant mano minčių 
aidas po Chicagos seimų. To
dėl aš ir pasidalysiu su “Ke- 
veivio” skaitytojais tomis 
seimų aido mintimis. Štai 
keletas jų:

“...Pas mus žmonės dabar 
vaikščioja, kaip musmirių 
priėdę; vieniems gardu, ki
tiems—ne. T. M. D. seime 
B-čia buvo jau išanksto vis
ką suorganizavęs ir, žinoma, 
viską gavo, ko norėjo.. Juo
kingiausia buvo tuomet, ka
da francuzą pripažino garbės 
nariu. Po to, B. agitavo su 
smarkiausia prakalba, kad 
pripažinti garbės nariu G-rį iš 
Paryžiaus. Ir tuojau užleido 
vietą G. pasiaiškinti. Na, o 
G. savo kalba pradėjo agi
tuoti, kad pripažinti garbės 
nariu B. Šis tuom tarpu, 
kaipo inteligentas, užsislėpė 
už durių, kad buk jis to ne
geidžia. Daugumas delega
tų iš tokios komedijos gar
siai juokėsi. Bet komedija 
buvo prastai lošiama; dau
gumas pasipiktino ir ponai 
‘ ‘didvyriai” nepripažinti gar
bės nariais.—“Lėkė kaip sa
kalai, o nutupė kaip vabalai.”

Toliau, B. vaikščiojęs tarp 
delegatų ir nuo “savųjų” 
rinkęs ženklus ant pirštų. 
Kada jau turėjęs užtektinai, 
tuomet davęs įnešimą, kad 
jau balsuoti ir, žinoma, nu
balsuota pagal B. norą.— 
Taigi, vartota “pirštų” poli
tiką.

Kitas dalykas: Seimas jau 
buvo išrinkęs komisiją per
žiūrėjimui bilų ir visų išmo
kėjimų, bet B. pamatė, jog 
komisi jon įėjo ne aklas jo ša
lininkas, tuojau jis (B.) pa
davė naują įnešimą, kad tas 
peržiūrėjimas butų pavestas 
centro valdybai, nes, girdi, 
peržiūrėtojai turi pažinti vo
kiečių ir francuzu kalbas. Na, 
o centro valdyboj, kaip se
nojoj taip ir naujoj, nėra nė 
vieno, kuris pažintų bent 
vieną iš tų dviejų kalbų! 
(Reiškia, nėra taip augštai 
intelektuališkai išsivysčiusių.
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KORESPONDENCIJOS

lk politika esanti tokia: šį-

Bet ką padarysi, tie
nesu-

X

atši

buty

Herrin, III.
Man teko būt Johnson Ci

ty, III. lietuvių jaunuomenės 
baliuje. Apgarsinta buvo, 
jog pelnas nuo to baliaus bus 
apverstas ant įsteigimo skai
tyklos, bet praėjo keliatas 
sąvaičių, o niekur da nema
čiau pranešta, kiek liko pel
no ir ant ko jis sunaudotas. 
Jei pelnas nueis ant ko kito, 
tai rengėjams reikėtų išreik
šti papeikimą už muilinimą 
žmonėms akiu.

P. J. M-s.
Providence, R. I.

Gegužės 22 d. buvo sureng
tos tautiškai-politiško kliubo 
prakalbos. Kalbėjo F. J. 
Bagočius iš Bostono, o vieti
niai, J. Žeris, L. Sotkaičiutė, 
ir A. Bačiulis,—deklamavo.

Nuo mokslą mylinčiu lie
tuviu kalbėtojui buvo įteik
tas bukietas gėlių.

Auku per praKalbas su
rinkta uždengimui lėšų $7.34. 

Komitetas.
Exeter, N. H.

Lietuviu čia nedaug, gy
vena sutikime. Iš laikraš
čiu skaito daugiausiai “Ke
leivį”. Gyvuoja čia Šv. Jo
no draugystė, kuri gegužės 
21 d. parengė balių, į kurį 
net svetimtaučiu atėjo 15 
poru ir visi gėrėjosi.

Klebonbernis.
Hadleburg, Pa.

Lietuvių čia nemažas bū
rys, bet apšviestesniu kaip ir 
nėra, visi “katalikai”. (Irka- 
taliky yra apsišvietusių. Red.) 
Kas skaito laikraščius, tą va
dina bedieviu, bet kada atei
na algos diena, tai tuos die
vobaiminguosius policija ne
spėja vežti j šaltąją, o^bedie- 
viŲ nė nepaliečia. Taigi, ka
da bedieviai pamato vežant 
lietuvį į belangę, tai sako: 
“Čiau jau veža kataliką”!

Gegužės 29 d. J. M-čius, 
dievuotas žmogus, parėjęs 
naktį girtas norėjo mane 
miegantį geležine kačerga 
nudurti. Turbut tikėjo, kad 
už nužudymą “bedievio” ap- 
laikys atlaidus.

J. Subačius.

IŠ ŠKOTIJOS.
Nuo mųsų korespondento.

Naktyj į 29 gegužio Bell- 
shill’io biznieriai apiplėšė 
L. S. S. organo redakciją. Su
draskė daug visokio turinio 
kygų. kiek įgalėjo sulaužė 
mašinas, išbarstė raides, žo
džiu sakant, viskas, kas tik 
pakliuvo po ranka, stengtasi 
sunaikinti. Blėdies padary
ta apie 20 svaru ($1<K).OO). 
Kas tą padarė da aiškiai ne
susekta, bet spėjama, kad 
tai padarė biznieriai-tautie- 
čiai, nes kiek pirm to atsiti
kimo, keršyjo ir vieną kartą 
nakčia atsibeldę į spaustuvę 
A. ir P. Bancevičiai su kele
tą savo draugų norėjo su
mušti zecerį, bet nepavyko ir 
turėjo už tai užsimokėti bau
dos.

Bellshill’io tautiečiai tuo
mi nor išnaikint socijalistus, 
bet ar jiems tai nusiseks, lai
kas parodys. J.Ž.



NEREIKALINGAS.
S. A. špitar.

(Tąsa.)
Vaikas, pamatęs sėdintį Zavadą, te

kinas atbėgo prie jo.
—Žiūrėkite, dėde, kokį gaiduką man 

padovanojo kūma,—linksmai čiauškėjo 
Ignasiukas, rodydamas molinę figūrėlę.

—Na, gerai, gerai, eik sau!—rūsčiai 
tarė Zavada. stumdamas ranka nuo savęs 
Ignasiuką ir, pakilęs, greit išėjo į lauką.

Motina ir sūnūs dideliai nusistebėję 
pažiurėjo viens į kitą.

Jau gerokai pritemus sugrįžo iš lau
ko Zavada ir, eidamas per kiemą, išgirdo 
kokį tai šlamėjimą iš šono. Jis atsisuko 
ir pamatė mažąjį Ignasiuką, prisiglaudusį 
prie tvoros, matyti bijančio pasirodyti į a- 
kis šiandien piktam šeimininkui.

Bailiai besižvalganti vaiko išveizda 
privertė Zavadą atsiminti, kaip jis berei- 
kalo subarė vaiką ir iššaukė pasigailėjimą 
toli nepiktoj ūkininko širdyje.

—Kodėl gi tu, Ignasiuk, į triobą nei
ni? Miegot laikas!—maloniai tarė jis 
vaikui ir paglostė jo galvutę.

Ignasiuks tylėjo, stovėdamas su nu
leista galva.

—O duonos su medum nori?—Jau vi
sai maloniai klausė Zavada ir, nelaukda
mas atsakymo, nusivedė vaiką į triobą.

Įėjęs, jis atriekė gabalą kvepiančios 
duonos, tirštai užtepė medaus ir, šypso
damas, padavė vaikui.

—Na, valgyk...paikas tu!—atsidusęs 
pratarė Zavada.

# * *

Pradžioje gavėnios numirė Zavadienė. 
Palaidojęs pačią, Zavada išsirengė pas 
gerbiamąjį kleboną išpažinties, o potam, 
kada kunigas sugrįžo iš bažnyčios, nuėjo 
pas jį. Pasikalbėjimas jy tęsėsi ilgai ir 
ant sujudusio Zavados veido matyt buvo, 
kad daug jam atsiėjo šita antroji išpažin
tis...

—Na, ir kągi, pamėginsime dasižino- 
ti, kur dingo Viktos vyras, —atsakė links
mai šypsodamas klebonas, kada Zavadas 
nutilo, šluostydamas nuo kaktos prakaitą.

—Dievas jums atiduos.—pratarė už
raudęs Zavada, . bučiuodamas klebono 
ranką.

Klebonas užklausė vyriausiojo kata
liku dvasiškuos Jungtinėse Valstijose apie 
Stepono likimą. Ilgai negavo jokio atsa
kymo; bet galŲ-gale atėjo žinia, kuri kaip 
perkūnas nutrenkė Viktą ir sukėlė didelę 
audrą Zavados dvasioje.

Pasirodė, kad Steponas išbuvo Ame
rikoj tris metus ir potam išvažiavo ant 
garlaivio “Union” į Europą. Ant “Uni- 
on’o*’ atsitiko gaisras ir garlaivis su visu 
ekipažu ir pasažieriais nuskendo netoli 
nuo Amerikos krantu. Potam per tyrinė
jimą išsiaiškino, kad Stepono tarp išsigel
bėjusiu pasažieriu nebuvo ir tokiu budu 
Viktai buvo išduotas oficijališkas paliudi
jimas, kad jos vyras pražuvo ir ji, apver
kus be laiko pražuvusį, tuojaus ištekėjo už 
Zavados, o potam pastojo ir motina jo 
vienturčio Stasiuko...

* * *
Steponas, vienok, buvo gyvas.
Kada prasidėjo gaisras ir pasažieriai 

baimėje šoko į valteles, stumdydami viens 
kitą ir darydami sau kelią kumščiomis ir 
peiliais, tarpe jieškančiu išsigelbėjimo ra
dosi ir Steponas.

Perpildytos valtelės apsiversdavo ir 
žmonės, pirkę už tokią brangią kainą jose 
vietą, krito į vandenį ir skendo. Įkrito į 
vandenį ir Steponas. Kaip geras plaukė
jas, jis gana ilgai yrėsi ant vandens, bet 
ant galo pajuto, kad jau silpsta ir prade
da skęsti, kaip štai pamatė netoli siūbuo
jančią tuščią valtelę. Jis įtempė visas sa
vo spėkas, padarė keletą tvirtu pasiirimu 
pirmyn, sugriebčuž šono valtelės ir, kaip 
katė, įsirangę jon. Bet nuo didelio pa
vargimo ir baimės jis tuojau nustojo są
monės...

O valtelę tuom tarpu vėjas vis nešė 
tolyn ir tolyn nuo katastrofos vietos ir 
pristūmė antgalo prie salos, kurios kran
tas buvo užgyventas žvejais. Pamatę 
plaukiančią valtelę, žvejai sugavo ją ir, 
radę gulinti ant dugno apalpusį žmogų, 
pasiskubino ant kranto.

Dažinot, iš kur jis, nepasisekė, nes 
ant valtelės nebuvo garlaivio vardo, ku
riam ji priklausė. Po atgaivinimui Ste
ponas negalėjo nieko paaiškinti, kadangi 
kalbėjo kokius tai žodžius nesuprantama 
kalba, kas aiškiai liudijo apie jo proto su
mišimą.

Palaikę pas save Steponą keliatą die
nų vildamiesi, kad jis ateis į protą ir duos 
paaiškinimus apie save, bet persitikrinę, 
kad jis yra bepročiu, žvejai pranešė apie
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tai pastoriui, o tas—valdžiai. Bet pakoli 
suvaikščiojo raštai, Steponas gyveno pas 
žvejus, ištisas dienas gulėdamas medžiu 
pavėsyj,į viską aplinkui šaltai žiūrėdamas. 
Jis nieko neatsakydavo ant klausimu ir 
tik baime degančios akįs ir gilus sutrauki
mas antakiu liudydavo ant ko tai įtemp
tą veikimą ligotu smegenų. Steponą iš
siuntė į Angliją, nes ta sala priklausė ang
lams. Daug metu išbuvo jis bepročiu na
muose, bet prie racijonališko gydymosi ir 
gero prižiūrėjimo, pradėjo aiškėti jo są
monė. Antgalo jau jis galėjo papasakoti 
visą savo istoriją.

Netikrai žuvusiam išdavė paliudiji
mus jo ypatos ir išsiuntė į Rusiją.

* * *

Karšta buvo diena. Ant dangaus nė 
debesėlio, nė mažiausio vėjalio, net pauk
ščiu čiulbėjimo negirdėti, tik aidas kukuo
jančios gegutės iš artimiausios girios tru
putį gaivino kaip ir užmigusią gamtą. E- 
žele tarp rugiu eina keleivis. Prastas 
drabužis, juodos sutrukę nuo ilgos kelio
nės basos kojos, pirmlaiko pražilę plaukai 
ir visas tinklas raukšlių ant išdžiuvusiu į- 
dubusiu. da nesenu skruostu, kalbėjo, kad 
jis jau ilgai eina ir kad gilios dvasios kan
čios nubaltino jo galvą ir išarė raukšlėmis 
jo veidą.

Jis matomai skubinosi, bet ar nuo 
karščio ir pailsimo, ar nuo troškinančiu 
jausmu tankiai sustodavo, sunkiai atsidus
davo ir marškiniu rankove nušluostydavo 
šlapia nuo prakaito, o daugiau nuo ašarų, 
veidą.

Pamatęs ant kelio pasisukimo pažįsta
mą nuo mažu dienu kryžių, keleivis pasisu
ko prie jo ir priėjęs puolė ant keliu.

—Dėkoju Tau, pakabintasis ant kry
žiaus, už stebuklingąjį išgelbėjimą ir už 
tai, kad man padėjai sugrįžti į savo gimti
nę šalį pas pačią ir vaikus...—prašnabždėjo 
jis.

Jam rodėsi, kad ne seniau, kaip vakar 
pas šitą patį kryžių jis sėdėjo su savo my
lima Vikta ir šuneliu. Vikta padėjo prie 
kryžiaus vainiką—ir kaip jis gerai atsime
na—iš vasilku, lygynai tokį, kaip dabar 
čia guli.

—O gal ir šitą patį padėjo Vikta...— 
smilktelėjo jam galvoj, ir mintįs, lyg ban
gos laike juriu pasikėlimo, šimtinį kartą 
pradėjo ristis viena paskui kitos ir vis aiš
kiau ir aiškiau piešė praeitį, seniai užmirš
tą, išmestą iš galvos, kaip nereikalingą, o 
dabar stojusia taip brangia. Prisiminė 
jam, kad, vieną kart grįžtant namo, Vik
ta kaip tik neįpuolė į šaltinį ir jis vėla 
pergyveno tą, ką jautė tada.

Kaip jis išsigando nuo vienos minties 
netekti jos! juk be Viktos jis negalėtu gy
venti! Keleivis pažvelgė į tą šalį, kur šal
tinis ir dievotai persižegnojo.

Steponui—skaitytojas, žinoma, paži
no jį, bet Steponui kitam, nepažįstamam, 
pirm laiko pasenusiam, beveik seneliui, 
prisiminė lyg mažiausiu smulkmenų visas 
praėjęs gyvenimas, kaip jis paliko pačią, 
dėlei kurios tiek turėjo pakelti kančių; 
viskas, kaip panoramoje, praėjo pro jį: jo 
sunkus bežemio gyvenimas, vargingas 
bernavimas, susitikimas su Vikta, ju mei- 
le, o paskiaus naujos nelaimes seiminisko 
gyvenimo, kritimas karveliu ir liga, galu
tinai sunaikinusi ir paskutinius trupinius, 
ir, antgalo, katorginis važiavimas į Ame
riką.

Vertė P. Posmyla. 
(Toliaus bus.)

s

(By the kindness of ‘ The Boston Traveler’’)

TAKEN

Lig šiol vis lijo ir buvo šaltas oras. Visi kalbėjo, kad Berželis kažin ko verkia. Bet ant 
galo Berželis nusišypsojo ir miesto žmonės pradėjo skristi į laukus, kur jo gražumas 
geriau matosi. Šitas paveikslėlis parodo, kaip ponas Miesčionis (Mr. City Man) prisitai-. 
sęs sparnus leidžiasi ant ūkės, kur maloniai šypsosi senukas. Tai Berželis. Bet tas Ber
želis nevisiems toks linksmas. Kas netur duonos, tas apie tą grožę nė nesvajoja!

IŠ LIETUVOS
Teismas. Vilniaus Teis

mo Rūmai bal. 27 d. teisė 11 
žmonių dusėtiškiu dar už 
1905 m. Iš jų Stauskį nu
teisė 3 mėn. tvirtovės, o ki
tus išteisino.

Užgintos knygos. Užsie
nio knygų cenzūra kas mė
nuo išleidžia sąrašą knygų, 
kurios leidžiamos ir kurios 
draudžiamos Rusijos paval
diniams skaityti. Tame ka
taloge vedamas ir lietuviškų 
<nygų skyrius. Gruodžio 
mėn. praeitų metų ir sausio 
m. šių metų užginta: 1) V. 
K.‘Račkausko “Eilėmis ir 
proza.” Chicago 1909. 2)
“Lietuvos” Kalendorius 1910 j 
m. Chicago. Sutaisė J. II-1 
gaudas. 3) Jovaro “Tėvy
nės laukuose.” Apysakų rin-| 
kinys (“Žmonių knygyno” 
No. 3), Pittsburg. 1909.— 
Iš Jovaro eilių rinkinėlio 
“Pirmieji žiedai” (Chicago 
1909). užginta skaityti 2 ei-j 
lutes.

Šiauliai (Kauno gub.). Iš 
didžiosios pėtnyčios į subatą 
Šiaulių policija su žandarais 
vidurnaktį darė kratas pas 
kaikuriuos įtariamus žmones; i 
pas siuvėją Juozą Stankūną 
rado Šiaulių Liet, soc.-dem. 
org. antspaudą ir du vals
čiaus antspaudu ant pašpar- 
tų spaudžiamus ir nemažai 
pašpartinių blankų; taipgi 
rado keletą revolverių ir kiek 
tai literatūros su atsišauki
mais; pas jį buvo nesenai ap
sigyvenęs Viktoras Matuzas 
siuvėjas ir jį už tą patį kal
tina. nors V. Matuzas ir vi
siškai galėjo nežinot, kas pas 
J. Stankūną yra.

Tą pačią naktį krėtė pas 
Alfonsą Mickevičių ir pas 
Joną Medžiauskį; pas juos 
rado tik po keletą egz. nesu- 
vis legališkos literatūros, iš 

į tų kaikurios buvo leistos, bet 
. Krė-

Spaudos atgavimo sukak
tuvės buvo gegužio 7 d. Tą 
dieną suėjo lygiai 6 metai, 
kaip mums šiapus sienos po 
ilgos kovos vėl leista spauz- 
dinti visi raštai lietuviško
mis raidėmis. Ta diena turi 
būti mums brangi ir paminė
ta, nes tai diena, kurioj aiš
kiai visi pamatė musų 40 me
tų kovos laimėjimą. Jeigu 
per 40 metų męs ištesėjome 

j tokią sunkią kovą kovoti ir 
galų gale laimėjome, tad ži- 

i nokime, kad jeigu tik rankų 
nenuleisime, tai ir toliau lai
mėsime kovą už geresnę atei
tį, už geresnį gyvenimą.

Norėjo pabėgti nuo kar
tuvių. Tai buvo taip. Ko- 

, vo mėnesi j teismas pasmerkė 
kareivį M. Satiuliną pakarti 

I už užpuolimą ant monopo- 
i liaus. Balandžio 24 d. 2 vai, 
naktį iš kareivių gauptvach- 
tos (kalėjimo) vedė tą karei
vį 8 kiti kareiviai su vyres
niuoju į Antakalnio areštan- 
tų skyrių, kur turėjo būti 
pakartas. Kalėjimo tarp- 

; vartėje pasmerktasis sykiu 
davė vienam kareiviui į kru
tinę ir kiti kareiviai dar ne
spėjo sugriebti, o jau pas
merktasis leidosi bėgti Anta
kalnio gatve Šv. Petro baž
nyčios link ir prapuolė tam
sumoj. Bet jo nelaimei, už
bėgo ties liktamos šviesa, 
besivejanti kareiviai pamatė, 
šovė ir...užmušė ant vietos.

(Iš “Liet. Uk.")
— 

Ignas Stankus, kurį “Keleivio” skai 
tytojai išdalies jau žino iš jo straipsnių, paskui vėl uždraustos, 
šįmet, birželio 17 d., pabaigė Indianos tė pas Stasiulienę ir dar pas 
universitete daktarystės mokslą. Ignas 
Stankus pirma mokinosi 4 metus Valpa- 
raiso universitete, paskui išvažiavo į In- 
dianapolis, Ind., kur ištyrimui naujausių 
medicinos išradimų padėjo ilgesnį laiką 
negu to reikalaujama.

Taigi sveikinam d-rą I. Stankų, kai
po naują mus dirvoj veikėją, ir velijam 
kuogeriausių pasekmių, kuogražiausios 
ateities. į

“Kel.” Red.

Redakcijos atsakymai.

dalykas ir, apart to da, to
kie pamokslai paprastai esti 
žemiau kritikos. Kaslink liu- 
terionu tikėjimo, tai neturim 
nereikalingos vietos, kad ga
lėtume aiškint apie jį.

Dr-stė 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. 
4<X)3 So. Harmitage avė.

l’rot. rašt. K. A. Cziapas,
4436 S. Wood st.

Turtų sekr. Leonginas Jaugilis.
4606 S. Paulina st. 

Kasierius F. Jaugilis.
4606 S. Paulina st.

DRAUGYSTE
Lietuviška Tautiška 
Dr-ste Lietuviška Tautiška 
ŠVIESOS ŽVAIGŽDE No. 1 
Town of Lake, Chicago, III.

VYRIAUSYBE:
Pirmsedis — M. J. Tuoleikis.

4426 So. Harmitage avenne.
Pirm.-pagelbinin. — P. A. Aukštikalnis 

4.512 So. VV00d street.
Rašt i n.-protokolų — A. M. Petraitis

4135 So. \V00d street. 
Turtų raštininkas — 1). I. Žonsitis

4.536 So. Harmitage avė.
Kasierius — 1). I. Žonsitis

4536 So. Harmitage avė.

Šokiai! Šokiai!
West Fitchburg. Mass. Lietuvių jau

nuomenė parengia puikius šokius 
25 d. berželio (June) 1910 m.

UNLTY HALL, 156 Ashbarham st.
Prasidės 7:30 valandą vakare, trauksis 
iki po 12 nakr. Bus lakiojanti paZ-ta. 
Dvi merginos gavusios daugiausiai atvi- 
rėlių — gaus puikias dovanas. Vieną 
dovaną gaus ir vyras. Įžanga: Vyrams 
25 c. Merginoms 10 c. Muzikantai bus 
kopuikiausi. Visus užprašo atsilankyt.

KOMITETAS.

Gera proga lietuviui.
Aš užlaikau plumershop ir Sheet Me

tai Work. Iš priežasties senumo norė
čiau gauti partnerį,arba ir šiaip žmonių.

: kuris my lėtų tą darbą.. Gali atsišaukti 
ir nemokantis to darbo, aš išmokysiu. 
Prie biznio reikia įnešti biskį pinigų. 
Dėl didesnio aiškumo kreipkitės laišku. 
Jeigu nenorėtų susidėt, tad gai visai at- 
pirkt. Priežastis pardavimo — liga. 
Adresas toks:

A. Grecevič,
9 Ames st., Montello, Mass.

i

Paj ieškojimai
Pajieškau Petro Dirginčiaus, paeina iš 

Balandžių kaimo, Eržvilko valš., Rasei
nių pav., Kauno gub. Turiu labai svar
bų rtikalą. Todėl jis pats arba žinan-. 
tiejie apie jį teikitės pranešti šiuo adresu:

Petras J. Babilius, 97. !
. 69 Clark st., Cambridge, Mass.

A. B. Vabalninkui. 
—Straipsnelis perdaug išties
tas ir nelabai užimantis.

F. Ž .—Tamistos straips
nelis “Kunigai bedieviai” la
bai panašus į “Pritruko kan
trybės”, kuris neseniai tilpo, 
nekuriose vietose net tie pa
tįs žodžiai atsikartoja, taigi, 
dėl išvengimo laikraštyj mo
notoniškumo, tuotarpu jo ne
talpinsime. “Mielaširdingi 
darbai” gal tiktų į kokį nors 
iuokų laikraštį, bet į “Ke
leivį” netinka.

kaikuriuos žydus. Juozas
Stankūnas su Matuzu sėdi mistos klausimas 
kalėjime ir sunkiai kaltina- neaiškiai, 1 

mi, o kiti palikti ant tolimes
nio tirinėjimo. Kiek girdė
jome, areštuotieji spėja, kad 
iš jų pačių draugų atsiradę 
išdavikai, kurie juos amžinai 
suėdę.

F. Vaidziuliui.—Ta
pimas pastatytas 
todėl negalima 

duot nė atsakymo. Kapu
cino męs nepažįstam, negir
dėjom jo pamokslų ir nega
lim kaslink to išreikšti savo 
nuomonės.

J-..

Telephone 762 So. Boston.

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

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

Nedėliotus iki 3 vai. po pietų
:r

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

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

Pajieškau švogerio Kazimiero Gudo, 
paeina iš Kauno gub., Panevėžio pav. 
Pirmiau gyveno Ne\v Ilaven, Conn. Tu
riu prie jo svarbų reikalą. Jis pats, ar 
kas apie jį žino meldžiu pranešti ant ši
to adreso:

Justinas Poška. ęg
32 Glenwood avė., Binghamton.N.Y.

Pajieškau pusbrolio Juozapo Kaspara
vičiaus, paeina iš Kauno gub .Saulų pav.. 
Raudėnų parapijos. Gerkantų sodž. Pir
miau gyveno Libonon, N.H. Pajieškau 
pažįstamo Jono Bielskio, tos pačios gub. , 
ir pav.. Lūkės parap.. Vensėdžių Teter- 
vines. Kas apie juos žino arba jie patys i 
teikitės duoti žinią šiuo adresu:

St. Kiršis, g- Į
P.O. Box 71, West Fitchburg. Mass. !

Pajieškau Emilijos Miceikienės, Kau- j 
no gub., Šiaulių pav.. Lūkės parap., į 
Vertėlų sodž. Metai atgal gyveno Chi- i 
cago, III. Todėl kas apie ją žino arba ji 
pati teikitės pranešti šiuo adresu:

Elzbieta Joceikienė,
14 Summit avė., Beverly. Vass.

Pajieškau Tamošiaus Rudziko, Suval
kų gub., Seinų pav., Kapčiamiesčio gmi- 
no. Padūmių kaimo. 18 metų kaip Ame
rikoj. Pajieškau Juozapo Masolio, tos 
jiačios gub. ir pav., Leiponių gmi no. Ne- 
libonių kaimo. 25 metai kaip Amerikoj. 
Kas apie juos žino arba jie patys teikitės 
duot žinia šiuo adresu:*

Petras Babrukas,
628 E.Main st., New Britai n, Conn.

Liet aviškai-Lenk iškas

DENTISTAS
(Dantų Daktaras.)

Dr. S. ANDRZEJEWSKI
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.

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 graž.ią drapa
ną. męs galime tau ją 
padaryt.

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

po No- 877 Cambridge st-, 
CAMBRIDGE, MASS- (prie soduko) 
Parduodam ši f kortos ant geriausių linijų 
Užrašom visus laikrašZ-ius ir prie to duče 
dam dovanų puikia knyga.

Turim gražiausių popierų gromatoms 
rašyti. Užlaidom geriausias ir aštriau
sias britvas. Via galima gauti puikiau
sių marškinių ir kitokių apr<-dalų. Ijti- 
kem gyduolių nuodaugelio ligų. Puiki 
dainų knygelė 35c. vertės dabar parsi
duoda už. 10c.

Su guodone
P. HARTKEVICZ.

*77 Cambridge st., Cambridge. Mass.

Pajieškau tetos Izabelės Siminaučiu- 
tės, po vyru Dovidonienės. Turiu svar
bų reikalą. Ji pati arba apie ja žinan- 
tiejie teikitės pranešti šiuo adresu: 

Marcijona Marcinkiutė, 
6011 Howthorne avė. N. E..

Cleveland, Ohio.

Pajieškau pusbrolio Stanislovo Šamo- 
vič-io. pirmiau gyveno Chicago High. III 
Girdėjau kad išvažiavo į Ois-nge City ir 
nuo to laiko negaunu jokios žinios. To
dėl jis pats arba kas apie jį žino, malo
nėkite pranešti, už. ką busiu dėkingas.

Antanas Ambrazas, 9-
788 Cambridgest . E. Cambridge, Mass

Pigus išpardavimas.
Iš priežasties persikėlimo į kitą mies

tą turime viską pigiai parduoti. Gra
žiausios gromatonts popiems 53-jų ga- 
tunkų, 15 tuzinų tik už. .<1.25c.: knygas 
vertės $3.5Oc. už $2.00. Teipgi ir dru- 
karnę su visoms priotaisoms parduosime 

; labai pigiai. Kataliogus ir naują savo 
adresą sinčiame nž 4c.

M ŽUKAITIS.
227 E. Main st., N<w Britam. Conn

J. Bajoru i.—Kritikuoti 
kunigo pamokslą neužsimo
ka, nes tai perdaug menkas

Piknikas! į™ -
Atsibus Panedėlvj, 4 Liepos 
(July), OKLAND GROVE, 

Kast Dedham, Mass.
Prasidės 11 valandą ryte.

Piknikas bus papuoštas šokiais, lenk
tynėmis. mėtymais, šaudymais ir kito
kiais pasilinksminimais, už kuriuos bus 
skiriamos dovanos

Grajįs I. SMILGOS orkestrą 
Įžanga 35c

RENGIMO KOMITETAS

Lietuvon Vaziuojantiem
Žinotina, jog laiks nuo laiko laivų kom
panijos atpigina savo prekės ant greitu, 
reguliariškų laivų. ir ant tų žmones gali 
jsirvažiuot labai pigiai. Tie laivai išeina 
sekančiomis dienomis:

July (Liepos) 6 ir 20
August (Rugpjūčio) 3 ir 17.

Kaštuoja iš N>-w Yorko visa kelionė iki:
Eydtkunn arba Tilžėj $35.<H> 
Bajorų arba Klaipiedaj $35,.»O 
Kaine artai Vilniaus $3x,00

Kadangi ant tų laivų daug žmonių va
žiuoja, tai utsisakikit virtas prisiusimam i 
pinigus iš kalno. Męs rezervosma \ teta*, 
pasitiksime ant stoties Bostone arba Nyėi 
Yorke, nuvesimepas konsulj, išimsim- 
pašportus ir galėsite sau ramiai traukt į 
Tėvynę Atminkit, tai nėra kokie skebi- 
nej laivai, kuržmonės su gyvuotais sykiu 

. valiuoja, bet geri, greiti laivai.

i „Keleivio“ Agentuia
28 W. Broaduai Boston, Mass.



RELEI V I S.

Vietines Žinios.
šios gą- 
pasipils 
debesių 

nemisly-

Jeigu apie vidurį 
vaitės ant Bostono 
sruogomis vanduo, o 
visai nesimatys, tai
kit, jog tai yra svieto pabai
ga. Taipgi jeigu iš jūrių duo
sis girdėt apkurtinantis 
griaustinis, nemislykit, jog 
tai yra žemės drebėjimas Ita
lijoj, nes Bostone tas negali 
girdėtis. Tai bus sprogimas 
povandeninių minų. Mat 
Dėdė Šamas nori išbandyt sa
vo minas, ar progai pasitai
kius butų galima su jomis iš
kirsti kam-nors tokia “štu-•
ką,” kokią japonai iškirto ru
sams. Todėl, jeigu laike tų 
bandymų pasijudins musų 
žemelė, tai tame ne Dėdė Ša
mas bus kaltas, kad ji tokia 
silpna.

Mini) išviso bus susprog
dinta apie tris. Kiekvienas 
sprogimas išmes į padanges 
tūkstančius tonų vandens ir 
daug užmuš nekaltų žuvų, 
bet silkės Bostone nuo to ne- 
pabrangs.

Kada tie bandymai atsibus, 
tikrai da nežinoma, bet kaip 
kapitonas Grant sakė, tas 
bus seredoj ar ketverge.

ma New Yorke, o paskui vi- Į 
šose Jungtinėse Valstybėse. 
Laiką streikui palikta paskyr- 
ti komitetui. Pasibaigus po
sėdžiams, visos delegatės su
stojo ir svetainėj suskambėjo 
Marseletė.

Gal Nori Važiuot
Philmlelnhia 
Grand RapidIs 
Wilkes Barre. 
Schenectady. 
Baltimore. 
(leveland 
Pittsburg. 
Scranton. 
Chicago. 
Montreal. 
Detroit.

TV1NILA CO
Vienatine lietu
viška dziegore- 
lių ir auksinių 
daiktų krautuvė.
Užlaikome visokius laik
rodžius. laikrodėlius,

šliubinius ir deimonlinius

t?

Siąnedėl i Bostoną atvažia
vo orlaiviniukas Louis Strang, 
kuris ateinančioj pėtnyčioj ir 
subatoj, t. y. birželio 17 ir 18 
d., lekios su savo orlaiviu 
apie Blue Hill, netoli nuo 
Bostono. Lėkimas prasidės 
apie 4 vai. po pietų iš Read- 
ville, Mass Gali būt. kad 
toliau jis lekios ir plačiau, 
perlėks per Bostoną, bet da
bar prižadėjo lekiot vien tik 
apie Blue Hill observatoriją.

Orlaivio mašinerija susi
deda iš 8-nių cilinderių, tu
rinčių 70 arklių spėką. Or
laivis gali nešti 3 žmones ir 
1-5 galionų benzino. Yra tai iš
radimas vieno Columbijos u- 
niversiteto studento ir daug 
skirias nuo kitų lėktuvų.

Tarptautiškas moterų siu
vėjų susivažiavimas, kuris at
sibuvo pereitoj sąvaitėj Ber- 
kelev svetainėj, 55-iais bal
sais prieš 10 užgyrė genero
lišką streiką, kuris apims 
80,000 siuvęjų ir prasidės pir

Prie mašinistu streiko šią- 
uedėl prisidėjo da 200 žino-! 
uių. Tai Reece Buttouliolej 
Machine Co. mašinistai su- Arba į bent koki kitą miestą 
streikavo. Išviso nuo 1 d. Jungtynėse Valstijose ir Ga
bi rželio prie streiko prisidėjo u.a<^°j’ta? P’rn1^ negu isva- 

r jziuosi, eik pasiteirauk apie
prekės kur kitur, o kad ateisi 
pas mus pirkti, tai persitik
rinsi. jog mes parduodam 
bilietus daug pigiau.

Doku mentus, Ameriko
niškus ir Rusiškus, padarom 

va. atsakančiai ir pigiai.
ne Pinigus siunčiam j visas

700 mašinistų. Jų reikalą-’ 
vimai šitokie: algos minimuin 
specijalistam $3.00 i dieną, 
generoliškiems niašiuistams | 
po $3.50, o slesoriams 
$4.00. ’ --------

Nauji pieno Įstatymai, 
gal kurių palaidas pienas 
gali būt krautuvėse i-__ 
jamas, nežiūrint ant keliamų 
protestų, nuo šios seredos į- 
eina į gyvenimą ir Bostonas 
palaido pieno daugiau nema- kasierium Masaachusetts val

stijos ir esam po koutrele 
Bauking Commissioner of 
Massadiusetts.
IN LIETUVA. Boston-Tilzit.

po

HUC ui — v

šiukuo- ^ah’8 svieto: į Lietuva - rubli
po 52c. ir lac. persiuntimo.
100 rub. už $52.15.’ 1000 rub. 
už $519 00.

Mes sudėjom kauciją su
I

branzlet us.
žiedus ir visokius iš aukso ir sidabro 
išdarbius. Lietuviai paremkite lietuvį.

Laikrodžius savo koštam, riam patai
som dykai.
21-25 Brointield street.

BOSTON. MASS.

TEISINGIAUSIA IK GERIAUSIA

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

Savininkas
Edvardas Daly

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

tys. Bus pardavinėjama tik 
bonkose aria blokinėse. Mat 
daktarai pripažino, jog palai
das pienas, kuriame krantuv- 
ninkai mazgoja rankas, bai
siai platina ligas.

po,
3391

Birželio 19 d., 2:30 vai. 
pietų, svetainėje po No. 
Broadivay, D. L.K. Vytauto 
draugystės bus susirinkimas 
i kuri kviečiami visi nariai.

Reikalingas
Lietuviškas Korespondentas. Geidžia

mas toks, kuris apsipažinęs su mediką 
liškais reikalais. Atsišaukti šiuo ant
rašu:

Collins N. Y. Medical Institute
140 W. 34th St. New York City. N. Y.

MONTELLO
Pas mus randasi viršutinių ir apatinių 

vyriškų ir moteriškų drapanų krautuvė 
ir rnbsiuvių dirbtuvė, todėl siutus gali
ma užsisteliuoti pasai savo skonio. Pa
siuvant greitai ir gerai. Senus išvalom. 
išprosinam ir padarom kaip naujus.

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

MONTELLO, MASS

Laivas išeina kas subata. 7 d. 
per vandenį, sustos Anglijoj 
Laivas kas utarnika. S dienas 
per vandenį, sust. Kotterdam 
Laivas kas ketvergi. S dienas 
per vandienį. sustos Bremen 
Laivas kas subata, 9 dienas 
per vandienį. sust. Hamburg 
ENPRESS kas utarnika. 5 d. 
per vandenį, sustos Bremen
Iš BOSTON į LIEPOJE. June23. $35-00 

Junel4 $40 50
Tie visi laivai iš New Yorko. bet preke 

aprokuota pilnai is Bostono: iš New Y<-rk 
$2 50 pigiau Reikalaujantiem pastoro- 
jam Konsuliariskus pasportus.

$42.35 
$44.10 
$42.00
$42.35
$47.50

KATALIOGS
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 dažmosi 
kan męs turimę ant pardavimo. Reika- 
laujem Gerų Agentų ir duodam gera už
darbi. Adresuokite.

Faust N’ovelty House 
Room 603 Omaha BIdg. Chicago, III

k z

Is LIETUVOS.
Tilzit-lIamburg-NewYork iki

. Boston. vis-i kelionė
i
Tilzit-Br<-men-NewY ork iki
Boston. visa kęlionė
Tilzit-Rotterdam-NevrYork
iki Boston. visa kelionė
Tilzit-Antverpen-NevvYork

j iki Boston. visa kelionė
Tilzit.per Anglija, tiesiog į

I Boston. visa kelionė .
i Tilzit. per Anglija.tiesio<r į
! Bostsn. geresne linija

Tos prekės vra jau su visomis mokes- 
i timis. tavais, užmokesčiu už maist ą lau- 
I kiant laivo, ir 1.1.
I Libava-NevvYork-Boston
■ Libava-Boston. geresnė linija
Libava-Boston. prastesnė linija $41.50.

Per Libapą (Liepoją) važiuojant męs 
išsistorojam ‘ reikalingus irubernskus 

i pašportus.

“KELEIVIO”
Agentūra.

28 W.Broadway. So.Boston, Mass.

RUSIŠKA PIRTIS
Vyrams ir moterims.

Labai gerai įtaisyta. Kiekvienam at
skiras kambarys. Tiktai 2įc.

11 Savoy st. ir 1286 VVashington’st. 
BOSTON, - MASS-

$51.70
$54.35 
$51.45
$53.75:
$50.00
$52.50

P. J. Kaunietis.
Naujausių madų rubsiuvvs. Siuvant 

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

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

$45.35 
$47.50.

Nepraleiskit savo gyveni
mo laimes!

P I B K I T E Ž E M E 
Shovvsheene River Park’t*.

25 minutes geležinkeliu nuo Notrh 
Station. didelis žemes išpardavimas. Že 

. mė randasi ant puikių Sliowsh< ene u|»-s 
krantų, 15 miliutų ėjimo nuo Sidabro 

I ežero (silver Lake). Upe tinkama mau
dyklėms, laivams važinėti.

j Žemes sklypai nuo 30 dol. aukštyn. 
Duodam ant išmokėjimo Iš vgos ,eug- 
vos.

Kelias dykai kas nedėldienis S;30val iš 
ryte .tuo
track 10. Geležin telio

! ini ten Į>at pas agenta, 
I kaspiną prie krutinės.

Cambridge Land Co.
Officė: 827 Main st., (’ambridge,Mass.

Nori h Station. 
tikietai jrauna- 
kuris turi balta

LIETUVIU UŽEIGA
- PAS -

CHAPLIKA
Užlaiko puikiausius irerymus, alus, ėlius 
visada švieži, vynai ir visoki likieriai 
kogeriausi. Gėrymus dėl veselijų, krik 
šlynu ar šeip balių siunčiam į nanr.

Rusiška-Lenkiška - Lietuviška
JPTIZEZKL-Tk-

Bronszteino
(f

349 Harrison avė. 
Boston, Mass.

JOHN E.NOLAN
naujausios mados

Graborius ir Balsamuotojas 
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 

kuogeriausiai už nebrankia prekę. 
386 Broadvvay, So BOSTON.

Gyvenimo vieta 045 Broadivay.

M. Galjvan & Co.
Užlaiko geriausio

Eliaus Vyno. Likierių 
Cigaru.

Pardavimas šeimynom mūsų 
Speciališkvmas.

366 Second So. Boston. Mass

ir

4 "2

BITTERS

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

Specijališkiii dėl sus pažinimo 
Visos šios puikios dovanos

Idant, supažindint pasaulį su tikra vertybe mus dubeltavai paauksuotų •‘Ameri- 
can" Laikrodėlių, męs duodame PYKAI su kiekvienu parduotu Laikrodėliu bėgy
je 30 dienų: Vienų tikrą senovišką Cutler Briivą, puikų suspaustą Lenciūgėlį su 
gražiu Kabučiu, vieną gintaro pypkę, vieną Gintaro Cigarnyčią. vieną Gintaro 
l’opirosinyčią. puikią moterišką Špilką, porą spindančių Colcondą Auskarų, ke
turis puikius knypkins. A: mink, su kievientt laikrodėliu gausi visas tas dovanas.

An^a Laikrodėlis Gvarantuotas 20 metų
Vėliausio pagerinimo, gerai laiką rodo. Dubeltavai paauksuotas, puikiai kvietkuo- 
ti viršai. Išžiūri kaip $35 00 aukso laikrodėlis. Laikrodėlis ir dovanos $1.98. Męs 
prisiusime dykai, užmokėsi -nt evpreso. apžiūrėjęs daiktus. Jei nepatiks daiktai, 
neimk, agentas sugrąfis ant mus kaštų. Jei patiks, užmokėk 4.98. Tau nieko 
nekaštuoja. Jc: prisius: $1.98 su orderiu, męs užmokėsime ir evpresą ir dar 
duosime puikų auksuotą žif>Ią d y k a i. DYKAI VIENAS LAIKRODĖLIS ir vi 
sos dovanos jei pirksi šešis u 29:87. Rašyk, vyriškus ar moteriškus nori gaut.

Rašyk tuoj.
Carroll Cutler A Co., Manhattan Bld., Chicago, III.

Severos

rugsztis

Senas ir pripažintas vai
stas nuo apetito stokos, dis
pepsijos, silpnumo ir ivai 
rių apsireiškimų nemali 
mo viduriu. Pavedamas

viduriam.
kaip<» stipru* vaistas, pri
duodantis spėkų ir sudru- 
tiiiaiitia sveikata seniems 
ir silpniem^.

SKAITYK O ŽINOSI VISKĄ.
vagų net n mano kataliogą rašyk šendien o apturėsi gereusių armonikų, skripkt 

dernetų, trųbų, koncertinų ir daugybę kitokių inozikališkų instrumentų. Cistų au 
kso 14 K. Šliųbinių žiedų, dziėgorių. lenciūgų, špilkų, kolcikų, kom
pasų auksinių ir paauksuotų, gerų britvų. visokio skiriaus drukavoji- 
mo masynukių, albumų portretam, revolverių, šaudyklių, guminiu li- 
teritt. adresam pečečių, istorišku ir maldaknvgų kokiu tik randasi lie
tuviškoj kalboi, gražių popierų dėl rašinio gromatųsu puikeusiais ap
skaitymais ir dainoms su drukuotais oplink koncertais tuziną- už 25c / 
5 tuzinai už$1,00, 10*1 už $*.5,00. Lietuviška biblija arba šventas raštas 
seno ir naujo testamento lietuv’škona. literom ptisiap. 1127 dručei atida
ryta, prekė su prisiuntimu $3,00. E'.ektrikinis žiedas no reumatizmo, eudrutinimo 

kūno, atgaivinimo kraujo, sutaisimo nervu irdaugyl ę kiti 
kių ligų. Tūkstančiai žmonių dėkavoja už ižtrvdyma, 14 K 
paauksuotas ant 20 mėtų prekė $3.00. prasto $1.00. Prisius 

: kitę savo ’ikrą adresų ir už 5c. markę o ; i:' ■ -•'-i šio mėto ka 
-talogų dysai su 450 paveikslais ir 1000 naudingu daiktų.

Štornikam. agentam ir pedlioriam parduodu visokius ta 
vorus labai pigiai. Reikalaudami viską pas tikra lietuvi 
gausite, teisingus tavorus.

Adresuokite: K WILKEWICH, 112 Gratid St. Brooklyn, N. Y.

Pasarga Neimk kitų vaistų vietoj Severos Rūgšties Viduriams. Reiką- 
lank tikros ir tėmyk, kad ant kiekvienos bonkutės butu už
spaustas vardas ‘‘Severos”.

Severos vaistai gaunami aptickose ir pas atsakančius pardavėjas. Ne 
imk pamėgdžiotų. Jei savoapielinkej negauni, tai rašyk pas mus.

Persidirbę vyrai ir moterys 
susinervavę, išsekę protiškai, su

menkę, nusilpę ir pavargę pagelbąras 

SEVEROS NERVOTONE.
Smagiausis ir pasekmingiausis vai

stas, kuris sustiprina visą nervų siste
mą. Nuramina nervus ir duoda suna
rnu miegą.

Kaina $1.00.

Pavojingi ženklai.
Strėnų laužimas, galvon skaudėji

mas, aptinirhas kojų kauliukų turi 
būt gydomas tuo jaus, 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.

Teisingas daktaro patarimas dykai

f

W. F. Severą Co. cedLr.*pds

7

tiek protĄ U • TY3KST

| Puikiausias Lietuviškas ’ 
Į SALIUNAS ir RESTORACIJA 
a karta pas mus atsilankys, i

To niekad nesigraudys; j
P Alus, vynai mus gardžiausi,

Cisarai iš Turkijos, geriausi > 
į ................ i

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

South Boston, Mass. >

NOO.OOO ,v

‘oyu plauna nuopelnas 
gaTsvna. Aekavoj

kiv\ garsingų
THE COUANS K iSgyde.

kame dėkingas ir
sergantis garsingus

W^anaselM^«aę>A> tokia nors hga. ne 
nlikgy^fr 3eYgu /'^^oians atsikankite ypa- 
dnokit< įieipasontv, k &w0 adre«a.

MUMS

Sl«‘<ijalista> ir iv,,, . “

frakas D-toM• Parmenter st ^ISel,nan 

B^ton, Mass 
' įsokias ligas gy 
^.“ .Pas. kmin^į. 
Xa’- tie-

■°k pas mane 1 

tte'bu į aptieka: 
mano durvs bal
tos arba telefoną 
duol< oašatesi" 
Ofiso valandos 
X;<o9 iki lirvtp 
°uo 1- iki 2 ir<‘; if 
b vakare. Tek-phone

GERIAUSIA AKUSERKA

F. STROPIENE
Pabaigusį kursą Voinans Me«lit.a] 

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

Ofisas randasi:

30 W. Broadvay,
SO BOSTON, Mass.

NAUJAS IŠRADIMAS
Visi žmonės užsitiki mums ir mus 

sų sryduolėms. kuriems duodame t.-į. 
sinkiausią rodą per laišką dykai.

Kaip išgydyti Kupiūrą. Slinkimą 
plaukų ir Plikimą. Puėkus. Didervi 
nes. Niežus ir lytiškąjį brudą. Męs 
turime apie pusę milijono laiškų su 
padekavonėmis nuo žmonų visokiu 
tautysčių. Kasyk pas:

l)r. J. M. BRUADZACO.. 
Broathvav A-S. 8 st.. Broolykn.N Y

■SIU

0£E»inj.t%į^8

:{juis!siod a, snw

U!,:PK

SV1VHO
■ l'. PJ.

TEISINGIAUSIA APTIEKA gauli ger««tKA- 

duonų nuo visokių ligu. teip • 

"’f ng;a’,S1,1S nutarimus. Nes ?i(). 
” ’-tuviškas klarka

'»iliiam C. Rnizga. 
John J. Lovvery 

Kampas 6-tos 168 D.st 
Telepuonk. 2 BOStOn> Wass

Visiems žinomas
Garsusis Ncw
Ycrko Daktaras Sako
Kad sergi, j»„ nosirargvk ilgi>„:

Per 30 metu daktaravęs, 
tyrinėjęs medicinos mokslą ir gyduo
lių veikme, kurios geriausia gydo 
žmogaus kūną. Pabaigęs universitetą 
per 20 melų gydžiau Didžiamjatn 

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 pirmsedžiu: o dabar už- 
kviečiu 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, nė biznieriui.

PROGRESAS MEDIKALISZKAM MOKSLE I 
Tik tie daktarai pasekminsrai išgydo, katrie tėmija i medicinos mokslo pro
gresą, katrie to nedaro, negali sergančių išgydyti, už tai kad užrašo gyduoles 
ne naujausio budo, nes naujansi medicinos pas-erinimai 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 daugiausiai sergančių išgydan ir tuos, ką kiti daktarai, neįstengė. 
Jei aš pasakysi*, kad galiu tave išgydyti, tai tikrai apturėsi sveikatą.

P A C A T?T A • Sergėkis, nesiduok suvilioti humbugo Institutui. A OŽY. iŠ VJ.A . įurį valdo visai ne daktaras, bet šarlatanų kom
panija: kaip Tnf.’.oma. galėjo surinkti kuponu paveikslėlius is tabako bei nuo 
ciffarotu pakolh , buk tai isjO’dvtu, su mirusiojo daktaro paveikslu viduryje. 
Ižaktaras. kurie t.u nėra ant svieto, nieko negali išgydyti; o geras-teismgas 
daktaras, kuria-r sarmata su apgavikais draugauti, tai jiems nebernaus. 
Kad apginti žmones r.no snvadžiotojų, tai prašant drangams-daktarams, ir 
teisingiems žraiaėms, kuriuos išgydžiatt, as apsigarsinau, kad sergaa 

žinotu, kur atrasti tikrą sveikatai pagelbą.

ATSISZAUKUSIUS APSIMU ISZGYDYTI
Rrotnatlzm*, skacdėjlm* sąnariu, kaulų, strėnų, kojų, pečių ir šonų. I ?.kl' 
ir nedlrblmų vidurT *"“ee, toVt, ir pi.o&, 11^. "lt ”

■nsvyrns. Didelio gupykimo, dvėpepel.on, nervų lipo*, 
-voikunių. e*klot< nnbėyimo, blogų sapnų, rfeoklų 

rEKŲ: akansmlncų mėneeinių,baltųjų fp.ėj ...
ksd kiti daktarai Joms nepagelbėjo, a» kad J*

/• <a k&rto cm msn® Btoissoktum, pirm Imti
aMeenėloaUs I g«. P moki ir kaip janti neevet

-? <■> tutsi* —
nir n z* »a n^a v w •• —------

Dr. Ferdinand Hartmann M. D. 
' 218 Eut 14-th st, JU

k»n. kvėpei: o, ir nniilpnėj^ln. vyrus. Didelio supykino, dyspepslios,, nerrj ■£».
teipRl nuo jaunystės kls dc, uvit j nesveikumų, .".V,,' tš-Mimo cnmbokritom, s-sptTe< -p.t SOTEKŲ: sk.u«nlncų
Ir vlnoklų mctoriskų lirų: neitbok:t L-.l
iigydyMu iviežlM ir nžsimėjnetes 1 cm
nogu kur kitur: >1 rte i—-----
kunina aMvyj*, ait scpTM' T, ištirtin.
gerUaeiot* ir n*u>nrio išradimo, o
KOJE, KANAI) JK, ANGLIJOJE ir kitur.

ADRESAS: 1




