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VISOKIOS ŽINIOS
IŠ RUSIJOS.

Nekuriose vietose vanduo 
siekė net pirmojo gyvenimo. 
Tramvajai negali vaikščiot.

Nepripažįsta gydytojų.
Ponežukų valsčiaus vals

tiečiai padarė nutarimą ir 
pasiuntė jį į Ekaterinodarą, 
kuriame jie atsisako priimti 
gydytojus, kurie siunčiami 
gydyti cholera susirgusius. 
Mat, to valsčiaus kunigas iš
mokino savo parapijonus ap- 
saugojančią nuo choleros 
maldą.

Miega jau 6-tą mėnesį.
Iš Tambovo praneša, kad 

pastaruoju laiku Borisogleb- 
sko kalėjime yra vienas val
stietis, kuris miega letargiš
ku miegu jau 6 mėnesius. 
Sako, kad ligonis viską gir
di. Gyvybę palaiko įvezda- 
mi jam maistą, išvaizda mie
gančiojo visai sveika.

"Rusija tarp karantinų.
Rusijoj siautojas cholera, 

dar veikia po truputį maras. 
Vakarų Europa atidžiai žiu
ri, kad jos Rusija neužkrės
tų, bet paskutiniuoju laiku 
Rusiją ir rytuose per karan
tiną tik įsileis. Persijos val
džia laikys 5 dienas rusų lai
vus, kad persitikrinti, jog 
laivuose nėra choleros.

Ir vienur gėda ir kitur ne
mažesnė.

Vaikų kariumenė.
Peterburgas, rugpiučio 22 

d.—Pagal nekuriu raudon- 
siulių patarimą, Mikė liepė 
pradėt organizuot Rusijos 
miestuose vaikų kariumenę. 
Tą sumanymą Rusija pasi
skolino iš Amerikos, kur pa
staromis dienomis, laikrašti
jai paraginus, uoliai pradėta 
miestuose organizuoti iš vai
kų taip vadinama “boy 
scout” kariumenę.

Rusijoje tokia kariumenė 
pavadinta “potiešnoje vois- 
ko” ir sutaisyta ant pavyz
džio tikrosios kariumenės, 
su tam tikrais oficieriais, 
pulkininkais, “vojinskais na- 
čalnikais” ir kitas “cinais”. 
Maž-daug tokią kariumenę 
buvo suorganizavęs Petras 
Didysis, kada buvo da jaunu 
vaikiščių, pats ja vadovau
davo ir tas buvo mylimiausiu 
jo užsiėmimu.

Vaikai-kareiviai aprėdyti 
uniforma, apginkluoti ir la
vinami, kaip tikri kareiviai. 
Šiomis dienomis vieną tokį 
korpusą Peterburge aplankė 
pats caras, su kuriuo buvo 
ir 6 metų carukas, o karės 
ministeris aplankė kitą tokį 
korpusą.

Tokis judėjimas busiąs į- 
vestas į visas pradines mo
kyklas, kur vaikai bus mo
kinami gimnastikos ir gink
lų vartojimo.

To užmanymo mieris—nuo 
mažens pratinti vaikus prie 
ginklo, o svarbiausia, tai 
auklėti juose kareivišką dva
sią ir “tėvynės meilę.” Su
prantamas dalykas, kad to
kioj dvasioj išauklėtas ka
reivis noriau šaudys į žmo
nes.

“Paprastos” naujienos.
Cholera tik Peterburge 

kasdien apserga apie 60—100 
žmonių, o miršta po 25—40. 
Kituose miestuose ir net so
džiuose, ypač pietų link, dar 
blogiau. Odesoj gi žmonės i 
pradėjo sirgti nauja labai 
baisia liga—džiuma (maru) 
vadinama.—Žinoma, šią są- 
vaitę nuteista ir nubausta 
keletą žmonių mirtin (6), nu
bausti 5 laikraščiai 800 rb. 
Vilniaus gubernatorius vėl 2 
kunigu nubaudė (vieną 50 
rub., kitą 100 rub.) už leidi
mą nešti procesijoje vėliavų 
su lenkiškais parašais. Var- 
šavoj gi vyriausybė uždengė 
lenkų daktarų draugiją. Tai 
senatoriaus Neidgardto dar-j 
bas, kuris užsispyrė būtinai 
tą draugiją uždengti už ‘ ‘įsta
tų nesilaikymą.”

Už vagystes ir kyšius vėl 
suimta daug intendantų ir 
šiaip valdininkų Kieve, Pe
terburge, Simferopolyj,ir kt. 
Peterburge gi jau keletas 
intendantų aficierių nuteista 
į areštantų rotas už pavogi
mą ir pardavimą kareivių ži
nelių.

Šiaip kratų ir areštų (tarp 
žmonių) labai daug buvo Ki- 
šiniove ir kt., taipgi tarp po
litiškųjų ištremtųjų.
Vaikai “gyvulių vergijoj.”

Į lenkų laikraščio “Zara- 
nie” redakciją vienas valstie
tis Grunvaldo paminėjimui 
atsiuntė 100 auksinų (15 rb.) 
ir prašo, kad tuos pinigus 
apverstų ištraukimui lenkų 
vaikų “iš galvijų vergijos,” 
taipgi atsišaukia į visuome
nę, kad pagalvotų, kokiuo 
budu tai geriausia atlikti. 
Tasai valstietis esąs persitik
rinęs, kad dabartiniams vo
kiečiams už tai taip sekasi 
gyventi, už tai jie visoko pil
ni, kad jų vaikai nuo 6 iki 14 
metų vaikščioja mokyklon. 
“Mųsų gi vaikai kaip tik tais 
metais—rašo minėtas vals
tietis — esti vergijoj pas 
galvijus,” t. y. gano kaime
nę, ir ten jam ne mokslas 
galvoj. Ir paskui visą gy
venimą nieko nežino ir varg
sta.

Ir pas mus, lietuvius kaip 
tik tų metų vaikai gano gal
vijus, kiaules ir kt. Ar ne
laikąs ir mums butų pasirū
pinti, ištraukti savo vaikus 
iš tos “kiaulių ir galvijų ver
gijos?”

224 revoliucijonieriy byla.
Ryga.—Vilniaus karo ap

skričio teismas pradėjo na
grinėti taip vadinamą “Fra- 
unburgo revoliucijos” bylą 
(Goldingeno pav., Kurliandi- 
jos gub.). Kaltinamųjų 224, 
liudininkų 645, gina 15 advo
katų. Kaltina juos pagal 51 
ir 100 persk, krim. įstatymų.

Patvinis Maskvoj.
Maskva.—Iš priežasties di

delio lietaus žemesnės mies
to dalis užlietos vandeniu.

ŽINIOS 1$ VISUR,
_______

Dvasiškija kelia revoliuciją 
Portugalijoj.

Lizbona, rugpiučio 21. — 
Laikraštija pakėlė šiandien 
didelį triukšmą, kada išėjo 
eikštėn, jog kuniginė parti-į 
ja slaptai organizuoja tam
sias bažnyčios spėkas, kad 
sugriauti dabartinę laisvos 
dvasios valdžią ir įvesti ka
rišką diktatūrą.

Valdžia savo plianu neiš-| 
duoda ir, todėl, kokios ji 
taktikos laikysis, nežinia; ži
noma tik tiek, kad prisaky
ta kariumenės vyriausybei, 
kad kareiviai butų gatavi po 
ginklu dieną ir naktį.

Apart to da Portugalijoj 
yra ir republikonų partija, 
kuri taip-pat stengiasi dabar
tinę valdžią sugriauti ir pa
daryti Portugalijoj republi- 
ką. Kunigijai, teisybę sa
kant, republikonai da bai
siau išrodo negu liberališko
ji monarchija. Tokiu budu 
klerikalai kovoja su valdžia 
ir republikonais, o valdžia ir i 
su vienais ir su kitais.

Pereitoj sąvaitėj padaryta 
daug kratų ir republikonų 
namuose atrasta čielas są- 
krovas ginklų, kurie kasdien 
traukiami Portugalijon iš už- 
rubežio.
Japonija savinasi Korėją.
Tokio.—Bėgije šitos sąvai- 

tės Korėja bus galutinai prie 
Japonijos prijungta. Dvyli
ka milijonų žmonių prisidės 
prie Japonijos gyventoju 
skaitliaus,o tokis kaip Angli
ja plotas žemės skaitysis Ja
ponijos teritorija. ■

Sulvg Portsmouth’o sutar
ties, kuri užbaigė tarp rusų 
ir japonų karę, Japonija pri
valo turėti ant Korėjos “va
dovystę, globą ir kontrolę.” 
Taigi Japonija ir naudojasi iš 
to.

Yi karalių dinastija Korė
joj egzistuoja jau nuo 518 
metų. Šiandien iš jos ran
dasi da septynios šeimynos, 
kurioms bus duota kunigaik- 
čių titulai. Kiti dabartiniai 
Korėjos viršininkai bus pa
kelti į japonų bajoriją.
Orlaivininkų lenktynes tarp 

Londono ir Paryžiaus.
Amiens, Francuzija.—Pe

reitoj sąvaitėj tarp Londono 
ir Paryžiaus atsidarė orlai
vininkų lenktynės. Pary
žiaus pakraštij pasikėlė visi 
lenktynėse dalyvavusieji or- 
laivininkai ir pradėjo irtis į 
žiemius su tikslu perlėkti per 
jūres ir pasiekti Londoną.

Lenktynes laimėjo Mois- 
sant, Chicagos architektas, 
nes jis pirmutinis pasiekė pa
skirtą vietą, kur buvo jau 
susirinkę apie 5 milijonai 
žiopsotojų.
50 dienų gyveno po griuvė

siais.
Messina.—Bejieškant tarp 

Messinos griuvėsių pražuvu
sių laike žemės drebėjimo 
aukų, atrasta vieną šeimyną, 
šalia kurios buvo paliktas už
rašas, kuris liudija, kad tie

žmonės kankinosi per 50 die
nų po griuvėsiais, maitinda
miesi duona, rūkytomis žu
vimis ir vynu, kol tas viskas 
nepasibaigė.

Cholera Italijoj.
Bari, Italija. — Iš Trani 

praneša, kad tenai cholera 
apsirgo 40 žmonės, o mirė 25. 
Kitose vietose ir gi buvo ke- 
liatas choleros apsireiškimų. 
Žmonės labai persigandę.
Žemės drebėjimas Morokoj.

Algiers.—Rugpiučio 20 d. 
praneša, kad Aumalo apie- 
linkėj, 35 mylias nuo čia į 
pietryčius, smarkiai susiūba
vo žemė ir keliolika namų 
sugriuvo.

Džiovins ežerą.
Roma.—Parliamentas nu

balsavo paskirti 300,000 lirų 
išdžiovinimui ežero Nemi, 
po kuriuo randasi didelis 
krateris (ugnaduobė), apie 
17 mylių nuo Romos ir ap
suptas iš visų pusių giriomis. 
Karalius tam tikslui paauka
vo nuo savęs 200,000 lirų.

Išdžiovinimo mieris — at
kasti Nerono ir Caligulos pa- 
locius, kurie įdubo apie pora 
tūkstančių metų atgal.

Ispanijos karalius grįžta 
namon.

Londonas. — Ispanijos ka
ralius Alfonso su savo žmo
na, paviešėję Anglijoj, išva
žiavo į Paryžių, o iš ten 
trauks į San Sebastian’ą, kur 
juos pasitiks ministerių pir
mininkas Canalejas.

Heckla ir vėl atsivėrė.
Kopenhaga, Danija. — Po 

30 metų nuo paskutinio išsi
veržimo, ant kalno Hecla vėl 
atsivėrė vulkanas.
Ekspliozija kanuolių dirb

tuvėj.
Berlynas.—Iš Essen’o pra

neša, tad Kruppo kanuolių 
dirbtuvėj, vienoj iš eksperi- 
mentališkų laboratorijų atsi
tiko didelė ekspliozija ir daug 
žmonių likos užmušta ir su
žeista.
Milijoninė įstaiga darbinin

kų naudai.
Berlynas.—Vienas Angli

jos piniguočius, Ernest Cas- 
sel vardu, praneša, jog at
minčiai mirusio Anglijos ka
raliaus jis aukauja milijoną 
dolerių įsteigimui pramoni- 
jos įstaigos, kurios pelnas tu
rės eiti naudai beturčių vo
kiečių, iieškančių darbo Ang
lijoj ir beturčiams anglams, 
kurie jieško darbo Vokieti
joj, o negali jo gaut.

Taigi iš karalių kartais ga
li būt nauda nors po jų mir
čiai.

Popiežius turi susilaikyti 
nuo gėrymo.

Roma.— Daktarai prisakė 
popiežiui, kad jeigu jo šven
tenybė nenori da kraustytis 
pas" poną Abraomą, tai turi 
susilaikyti nuo gėrimo svai
ginančių gėry m u ir rūkymo 
cigarų. Slinku bus seniui 
atprasti.

Patvinis Japonijoj.
Jungtinių Valstybių am

basadorius iš Tokio praneša, 
kad Japonijoj buvo didelis 
patvinis, kuris 4,000 triobų 
sunaikino ir apie 150,000 su
gadino. Žmonių pražuvo 
1,000 su viršum. Ryžių lau
kai nukentėjo daugiausiai.

Policija prieš darbininkus.
New Bedford, Mass.—Su

streikavo čia apie 2,500 na
mų statytojų. Kontrakto- 
riai parsitraukė streiklau
žius. Sustreikavę darbinin
kai pradėjo streiklaužiams 
kenkti. Policija stojo apgi- 
nime streiklaužių ir pirmuti
niame susirėmime su strei- 
kieriais pradėjo šaudyt iš re
volverių. Teisybė, pirmą 
dieną šaudė į orą, bet ant ry
tojaus policijos viršininkas 
Henry W. Mason prisakė: 
“Šūvių ant vėjo neleist. Jei 
prisieis šaut, tai šaut į maiš
tininkus. Aš taip prisakau. 
—Chief H. W. Mason.” To
kis prisakymas tilpo vieti
niuose laikraščiuose. Polici
jos viršininkas nė kiek nesi
drovėjo viešai atsiliepti, kad 
jis prisako savo bernams už- 
mušinėt darbininkus, kurie 
pareikalavo nuo darbdavio 
geresnio atlyginimo už savo 
triūsą.

Tokius prisakymus išduo
davo Rusijos general-guber- 
natoriai laike revoliucijos, 
kada žmonės su ginklu ran
kose ėjo griauti seną valdžią; 
tečiaus laike paprastų strei
kų, kur darbininkai kovojo 
tik su savo darbdaviu, nė 
Rusijos general-gubernato- 
riai nedrįso viešai duoti pa
liepimą šaudyt į žmones.

Pereitoj sąvaitėj, pametus 
darbininkams darbą, apie 15 
žmonių, darbdavio pataikū
nų, pasiliko dirbt. Tuomet 
atėjo būrys sustreikavusiųjų 
ir varu norėjo pasilikusius iš
vest. Aplinkui tuo tarpu su
sirinko didelė minia. Darb- 
davis tuojaus užtelefonavo 
policijai, kad streikieriai ke
lia maištą.

Tuojaus pasirodė automo
biliuose policija. Automo
biliai lėkė tiesiog į minią.bet 
žmonės stovėjo, kaip siena. 
Tuomet policistai išsitraukė 
revolverius ir ėmė šaudyt. 
Kulkos švilpė virš minios,bet 
aukų nebuvo ir žmonės iš 
vietos nesijudino. Tada po
licistai iššoko iš automobilių 
ir buožėmis pradėjo kelią 
sau skinti. Daug likos su
žeistų ir du suareštuoti, bet 
minia vistiek nesiskirstė. Po
licija, pamačiusi žmonių ga
lybę ir nenugązdomą dvasią, 
persigando taip drąsiai užsi
šokus ir pradėjo geruoju pra
šyt, kad išsiskirstytų. Žmo
nės pranešė, kad kol nebus 
paleisti suimti jų du draugai, 
tol jie nesiskirstys. Tuomet 
policija paleido suimtuosius, 
bet adresus ir pavardes jų 
pasiėmė. Minia tuomet pa
mažu nutraukė sau į mieste
li.

Policija, vienok, neužmir
šo apie tuos, ką ji buvo suė
mus ir patraukė į teismą. 
Teisėjas, geras darbdavio 
draugas, vieną iš jų, M. Syl- 
vią, pasmerkė ant 60 dienų 
kalėjiman, o antrą, J. Tava- 
rą, ant 30 dienų kalėjiman ir 
$10.00 užmokėt pinigais.

Ar.t rytojaus policijos vir

1$ AMERIKOS. Bandė melžti mulą.
Maspeth, L. I. — Pradėjus 

vaikui verkti pieno, Fried- 
man atsikėlė vidumaktij ir 
be žiburio nuėjo kitan galan 
savo namo, kur buvo tvar
tas, pamelžti karvę. Bet 
mieguistas farmeris ne ten 
pataikė, kur stovėjo karvė ir 
vos atsisėdo jis melžti, kaip 
staiga, lyg koks perkūnas, 
spyrė į jį dviem šūviais ir jis 
atsidūrė kitoj pusėj tvarto, o 
kada iš akių pasipylė žvaigž
dės, jis pamatė, kad tai bu
vo mulas.
Jankiai mokinsis esperanto.

Washington.—“Gis la re- 
vido!” (iki pasimatymui). 
Taip atsisveikino su Ameri
kos sostapile išvažiuodami 
kitų šalių delegatai, pasibai
gus 6-tam tarptautiškam es- 
perantistų kongresui. D-ras 
Ludwig L. Zamenhoff, Es
peranto kalbos išradėjas, pa
sakė, kad šita šalis jam labai 
patinka ir jis mato čia pui
kią ateitį tarptautiškai kal
bai, kurią su laiku turės pri
imti visas pasaulis.

Nušovė detektivą.
Oyster Bay, N. Y.—Geor

ge C. Costelli, vienas iš Pin- 
i kertono detektivų, rugpiučio 
120 d. likos čia ant vietos nu
šautas. Costelli jieškojo 
pasislėpusio Rostelli, kuris 
kelias są vai tęs atgal Quincy, 
Mass. išskerdė visą šeimy
ną.

Išplėšė knygyną.
Greenfield, Mass. — Nak

ties laiku įsiveržė į viešąjį 
knygyną nežinomi piktada
riai ir viską išvartę pavogė 

I $25 pinigais.
Švietimas indijonu.

Įdomu bus žinoti, kad šiuo- 
| se laikuose, kuomet baltvei- 
džiai atsineša į indijonus su 
paniekinimu, Jungtinėse 
Valstybėse randasi jų ap
švietimui 281 mokykla, kur 
mokinasi 30,630 indijonu. 
Visas šitas mokyklas užlaiko 
valdžia. Prie to da South 
Dakotojyra taip vadinama 
Carlisle fndian Šchool, kuri 
atsidarė 30 metų atgal ir tu
rėjo 82 indijonu-mokiniu, o 
šiandien turi 1132 mokiniu, 
skaitlių didesnį da negu ko
kiam universitete.

Abelnai apskaitoma, kad 
10-ta dalis visų indijonu da
bar sėdi mokyklose. Moky
tojais sako, jog indijonai vra 
gero budo žmonės ir labai 
gabus moksle.
Revoliucijonieriy pergale.

Bluefields, Nicaragua.— 
Ties miesto Granada pereitoj 
subatoj ir nedėlioj buvo karš
tas mušis tarp revoliucijo- 
nierių ir Madrizo kariumenės. 
Revoliucijonieriais vadovavo 
generolas Mena, o valdžios 
kariumene-gen. Fernando 
Rivas. Revoliucijonieriai 
sumušė savo priešą ir užėmė 
miestą. Mušije krito ir pats 
gen. Rivas, Madrizo kariu
menės vadas.

šininkas davė savo žmonėms 
prisakymą, kad daugiau į 
orą jau nešaudytų, bet tie
siog į ‘ ‘maištininkus. ”

Jeigu tie, kurie teisingai 
reikalauja savo teisių, pagal 
pono policijos viršininko nuo
monės yra maištininkais ir 
juos galima šaudyt, tai pa
gal mųsų nuomonės policijos 
viršininkas, kuris kenkia dar
bo žmonių reikalams, yra 
vienas iš didžiausių maišti
ninkų ir, todėl, pagal jo pa
ties prisakymo, policija turė
tų visų pirmiausia į jį patį 
šaut, nes jis—maištininkas.

Roosevelt pažemintas.
New York. — Šiomis die

nomis buvo susivažiavęs re
publikonų partijos “bosai” ir 
svarstė, kuris iš jų turi būt 
išrinktas pirmsėdžiu busian- 
čioj valstybinėj republikonų 
konvencijoj,ateinančiam mė- 
nesije. Tikėtasi, kad visi 
sutiks rinkti Rooseveltą, o 
Roosevelt jau net prakalbą 
parengė atidarymui konven
cijos. Bet štai pasirodo, kad 
Roosevelt gauna tik 12 bal
sų, o Sherman, dabartinis 
vice-prezidentas—23 balsus. 
Čia p. Roosevelt, kuris skai- 
tydavosi republikonų dievai
čiu, likos labai pažemintas. 
Kai-kurie iš “bosų” pradėjo 
Shermanui įkalbinėti, kad 
jis atsisakytų ir pavestų sa
vo vietą Rooseveltui. Sher
man ant to kol kas da nieko 
neatsakė ir dabar visa Ame
rikos laikraštija užimta tuo 
klausimu: kas bus republiko
nų susivažiavime pirmsėdžiu 
ir kas vra tos partijos “bo
su?”

Majoras Gaynor sveiksta.
New York.—Majoras Gay

nor, kuris rugpiučio 9 d. bu
vo peršautas, jau pradeda 
vaikščiot.

Per mažas kalėjimas.
Pottsville, Pa. — Pavieto 

kalėjime dabar randasi 225 
žmonės ir daugiau jau nėra 
vietos, o kaliniu skaitlius 
kasdieną vis didinas. Poli
cija nutarė užimti kelis kam
barius pavieto teisme tam 
tikslui.

Ekspliozija ant laivo.
Curling, N. F.—Tarp St. 

: Georgės ir Sandy Point ant 
gazolininio laivo atsitiko eks
pliozija. Visa viršutinė lai
vo dalis likos nutraukta, su
skaldyta ir šipuliai išmėtyti 
po visą apielinkę. Keliolika 
žmonių likos įmesta į vande
nį ir tie išliko sveiki, bet ku
rie pasiliko viduje,iš tų buvo 
6 užmušti, kiti sužeisti.
Reikalauja $100, arba vogs 

vaiką.
West Somerville, Mass.— 

Tūlas A. Gabreal, barzda
skutys, gavo nuo juodran- 
kių laišką, kuriame reikau- 
jama padėti ant Arlingtono 
kapinių $100. Jei reikala
vimas nebus išpildytas, vie
nas iš jo vaikų bus pavogtas.

laiškas buvo rašytas por
tugališkai, bet labai negra- 
matiškai. Ant jo buvo kau
kolė ir sukeisti kaulai.

Skaitytoju atydai
Meldžiame visų ‘‘Keleivio” 

skaitytojų, kurių prenumera
ta pasibaigė, atnaujinti; ki
taip busime priversti laikraš
tį sulaikyti.

“Keleivio” Administracija. 4



KELEIVIS.
Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu.

evening, Maike!—Good
Aš labai tavęs išsiilgau.

—Turbut lekcijos laukei?
—Taip, vaike. Vis misli- 

jau apie mandagumą, bet nė 
kaip negalėjau suprast, kas 
tai yra per daiktas.

—Na, tai klausyk, tėve, 
dabar aš tau paaiškinsiu. 
Mandagumu vadinasi gražus 
žmogaus apsiėjimas. Jei tu 
nori būt mandagus, tai pri
silaikyk šitų taisyklių: kada 
nueini į svetimus namus, vi
suomet turi pabaladot pirma 
į duris, nes kitaip gali ką 
nors išgąsdyt, arba padaryt 
nesmagumą; Įėjęs gi Į vidų, 
turi nusiimti kepurę, pasi
sveikinti ir užvesti kalbą. 
Kalboje reikia saugotis sta
čių žodžių, nesakyt į žmogų 
“tu” arba “tavo,” bet “jus” 
arba “tamista.”

—Palauk, Maike! o kodėl 
tu nevadini manęs “tamis
ta,” bet visuomet sakai “tu”. 
Tokiu budu ir tu pats ne
mandagus.

—Todėl, kad aš tave my
liu ir labai gerai pažįstu. Bet 
nepažįstamą taip vadint ne
gali.

—Na, o kas daugiau prie
- mandagumo reikalinga?

—Laike pasišnekėjimo ne
reikia šokti kitam už akių, 
jeigu jis savo kalbos da ne
pabaigė.

—O jeigu jis bedieviškai 
pradės.

—Visviena turi klausyt, o 
jam pabaigus, jeigu gali, su
kritikuok. Bet visuomet 
reikia gražiai, nesikarščiuoti 
ir nesakyti: “Tamista nieko 
nesupranti.” Taip pasakyti 
gali kiekvienas, bet tas nie
ko neišaiškina. Jeigu, da- 
leiskime, vienas tau nurody- 
nėja, kad Dievo nėra, o tu 
tiki, kad jis yra. Tokiam 
atsitikime karščiuotis nėra 
reikalo, bet kaip jis užbaigs 
savo išvadžiojimus, tu imk ir 
darodyk, kad Dievas yra.

—Maike, nebūk šliuptar- 
niu.

—Taipgi turi atminti, tė
ve, kad nekuomet ant grin
dų ne nusispiaut, o kur su
sirenka daugiau žmonių, ne
privalai ir pypkę rūkyti.

—Ne, vaike, su tuo aš jau 
nesutinku, nes tas suvaržo 
mano laisvę. Aš esu demo
kratas ir jokių ceremonijų 
nepripažįstu. O prie to da 
aš nesuprantu, kodėl aš pyp
kę rūkydamas negaliu būt 
mandagus? Pagal mano 
nuomonės žmogus da man
dagiau išrodo, kada jis užsi
rūko.

—Tik ne susirinkime, tė
ve. Tu žinai, kad daug yra 
žmonių, kurie nerūko ir ta
bako durnų negali pakęsti; 
todėl ir neprivalai prie tokių 
rūkyti.

—Pasakyk tad, vaike, ko
kiems galams tu mane to 
mandagumo mokini, jeigu 
jis ant kiekvieno žingsnio 
žmogų apsunkina? Man 
daug geriau gyvent laisvai: 
noriu rūkyt, užsirūkau; no
riu spiaut, nusispiaunu; no
riu gert, išsigeriu ir visą tą 
atlieku be jokių ceremonijų 
ir esu sveikas, kaip ridikas.

—Mandagumas žmogų iš- 
augština, mandagų žmogų 
visi myli, guodoja; jis vi
siems yra prielankus, vi-

siems yra malonus—todėl aš 
norėjau, kad ir tu, tėve, nors 
kiek paliktum mandagesnis, 

i —Aš, vaike, jau senas ne
gražus, mergos mane vistiek 
nemylės, kad ir mandagus 
busiu.

—Mandagumas, tėve, yra 
didžiausia grože žmoguje. 
Tu prieik prie nepažįstamo 
žmogaus ir mandagiai jam 
persistatęs švelniai užkal
bink; matysi, kaip gražiai jis 
į tave atsineš; o prieik sta
čiai ir bandyk užkalbint jį 
rūsčiai; matysi, kad tokį ir 
atsakymą gausi. Taip, tė
ve: mandagumas priverčia 
žmogų mylėt ir guodot. Gra
žumas žmogaus yra tik pa 
viršutinis dalykas ir jis pat
raukia tik akį, o mandagu
mas yra ypatybė, kuri pat
raukia žmogaus sielą.

—Gerai, vaike, bandysiu 
gi ir aš būt mandagesniu.

I

ŠALIN GILJOTINA— ANT
ROJI BASTILIJA.

♦

Bastilija—tai tvirtovė, ku
rią Karolis V pradėjo statyt 
1369 metuose apginimui Pa- 

, ryžiaus nuo anglų, o pabaig
ta 1383 ir vėliaus paversta į 
valstybinį kalėjimą, kurį 
laike didžiosios revoliucijos, 
14—15 liepos, 1789 metuose, 
revoliucijonieriai sunaikino.

Jau 121 metai praėjo nuo 
to laiko ir franeuzai sukilo 
dabar prieš naują Bastiliją. 
Ta antroji Bastilija — tai 
giliotina.

Paklausit, kas tai yra gi
liotina? Tai tokia prietaisa, 
kur pririša prie lentos žmo
gų, pristumia ją prie dviejų 
stulpų, tarpe kurių pasikelia 
ir nusileidžia labai sunkus 
peilis; apačioj tarp tų stulpų 
eina skersinis, už kurio ran
dasi pintinė kašė, kurion 
įpuola nukirsta žmogaus gal
va. Vienoj pusėj giliotinos 

! stovi budelis, kitoj kunigas 
su kryžium.

Žodis giliotina paeina nuo 
Guillotin, vieno francuzų 
daktaro, kuris 1789 m. vie
nam susirinkime įnešė pro
jektą, kad mirties bausmė 
butų išpildoma galvos nukir
timu. Tam tikrą prietaisą 
išrado d-ras Antoine Louis ir 
iš pradžios ji buvo vadinama 
Louisette, tečiaus vė
liau pavadinta d-ro Guillo- 
tin'o vardu.

Bet nuo dešimts metų su 
viršum giliotina stovėjo jau 
uždulkėjusi M. Deibler’io 
dirbtuvėj. Deibler’is (bude
lis) vienok ėmė $1,200 
gos ir $2,000 užlaikymui 
vo įrankių tvarkoj.

Bet nuo to laiko, kaip 
liotina neteko darbo, jo įėmi- 
mai žymiai sumažėjo, nes ne
gaudavo jau po $20 už gal
vą. Ir per dešimts metų 
laiko nė viena galva į kašę 
nenupuolė.

Bet štai 1909 m., sausio 
mėnesije, likos suimti keturi 
piktadariai arba, kaip pa
prastai franeuzai juos vadi
na,—apašės, kurie jau daug 
žmonių buvo nužudę ir kito
kių piktadarysčių papildę. 
Ant visuomenės reikalavimo 
piktadariai likos pasmerkti 
mirtin ir Deibler vėl turėjo 
ištraukti ant viešo pleciaus 
apdulkėjusią ir kraujo ištroš
kusią savo giljotiną.

“Mirtis žmogžudžiams! 
Lai gyvuoja Deibler!” šuka
vo susirinkusi minia.

Kada pirmutinė galva nu
sirito ir kraujas pasirodė, 
minia iš džiaugsmo pradėjo 
staugte staugt.

Ir džiaugėsi Deibler ma
nydamas, kad ir vėl Fran- 
euzijoj sugrįž giliotinos ga
dynė.

Bet visai kas kita pasiro
dė, kada šįmet prisiėjo nu
kirsti galvą Liaboeuf’ui, ku
ris liepos 1 d. užmušė Pary
žiuje policistą.

Kada Liaboeuf gyveno jau Į nyse. 
paskutinę naktį ant žemės, ’ 
Paryžiuj nemiegojo nė vie- j 
nas policistas. Vos tik pra-1 
dėjo brėkšti dienelė, piečius, 
kur Liaboeuf turėjo būt nu
žudytas, prisirinko pilnas 
žmonių ir pasigirdo jau pro
testai. Raita policija nuolat 
turėjo grumtis su prostes- 
tuojančia minia ir pirma, ne
gu atėjo egzekucijos valan
da, ji nusiuntė 80 sužeistų į 
ligonbučius.

Kada pasirodė ant žeglio- 
nės surištas Liaboeuf, ant 
pleciaus pasidarė laukinė de
monstracija. Tas neapsa
komai pasmerktąjį sujudino 
ir jis, pažiūrėjęs į savo bude
lius, surinko paskutines spė
kas ir tragišku balsu suriko:

“Aš protestuoju prieš sa
vo užmušėjus!”

Iš priežasties didelio žmo- 
, nių subruzdimo, budeliai 
skubinosi užbaigti savo dar
bą. Liaboeuf norėjo pasa
kyti atsisveikinančią prakal
bą, bet likos Įstumtas ant 
linguojančios lentos; nors ka
reivis užėmė jam burną, te
čiaus per pirštus da išsiveržė 
balsas:

“Aš protestuoju prieš pra
liejimą laisvės kraujo!”

“Laisvės!” Ir to žodžio 
jau užteko. Minioj sumirgo 
šimtai revolverių. Tuotar- 
pu Liaboeuf buvo jau pririš
tas prie lentos. Ji paslinko 
priešakin ir galvą jo padėjo 
ant skersinio, ant kurio kybo 
peilis. Ženklas — ir peilis 

i nupuolė. Vienkart pasigir
do revolverių šūviai ir poli
cijos kapitonas krito. Poli
cija taipgi atsakė šūviais, su- 
žeizdama daug žmonių.

Minia taip buvo įniršus, 
kad nepaisydama ant polici
jos šaudymo, ėjo prieš ją su 
kumščiomis ir lazdomis. Ko
va tęsėsi apie valandą laiko 
ir 300 žmonių su viršum bu
vo suareštuota.

Protestas prieš giljotiną 
j buvo sukeltas socijalistų.
Nors Liaboeuf likos nužudy
tas, nors demonstracija nu
malšinta, tečiaus pergalė bu
vo socijalistų pusėj. Dau
gelis paryžiečių, o tame tar
pe ir valdininkų, pripažįsta, 
jog Paryžiuje jau nebus ga
lima pastatyti kam nors gi
ljotiną, jei bent respublikos 
prezidentui, ar šiaip augš- 
tam valdininkui, kuris prasi
žengtų prieš visuomenę.

I
butų jį užhipnotizavęs ir po 
prievarta butų privertęs jį* 
pamesti girtuoklystę.

Atminties funkcijas sunku 
yra sužinoti. Kas mokinas 
ir tirinėja atmintį, tas atran
da vis naujus dalykus. Aš 
pats šiomis dienomis pada
riau naują ištyrimą toj sriti- 
je. Atradimas buvo toks: 
vienas jaunas daktaras no
rėjo New Yorke išduoti Post 
Graduate egzaminą. Jis 
man pasakė, kad viską žino
tų gerai, tik vieną dalyką 
nelabai mokąs ir išmokti jį, 
esą labai sunku. Dėl prak
tikos aš jam pasiūliau su hip-, 

’ notizmo pagelba įduoti tam 
tikslui atmintį. Jis sutiko, I 

1 Aš jį užhipnotizavau, tvirtai 
įsakydamas, kad po hipno- 

' tizmo jis turi atminti viską; 
apie tą sunkų dalyką, kurio i 
su atminčia negalėjo įveikti. 
Po hipnotizmo jis tuojaus 
pradėjo vartyti ir skaityti tą' 
knygą, ką nemokėjo (mat jo į 
smegenįs buvo da hipnotiz
me). Ir ant egzamino jis 
gavo 95% už tą sunkią mok
slo dalį. Aš negaliu tikrai' 
pasakyti, bet kaip matyt, | 
atmintis buvo įduota su pa-! 
gelba hipnotizmo.

Dr. Ign. Stankus.

Atmintis.
al-
sa-

gi-

Kaip męs mokina
mos, mųsų smegenyse, toje 
vietoje, kur yra atminties 
centras, darosi brūkšniai ar
ba linijos. O jaunam tos 
linijos greitai užauga sme
genimis; viduriniam gi am
žiuje tos linijos palieka svei
kos, o senam amžiuje jos jau 
nebepasidaro.

Be atminties žmogus mų
sų gadynėj yra niekam neti
kęs. Jis negali būti nė va
dovu kitiems, negi užimti 
geras vietas. Katras suvisu 
netur atminties, ar tai nuo 
pat užgimimo, ar netenka 

. jos per galvos smegenų ligą, 
tas negali pats apie save 
atsakančiai rūpintis ir save 
maitinti. O kas turi gerą 
atmintį, tas viską gali atlik
ti. Toks žmogus, jeigu ne- 

; galėjo lankyti mokslainės, 
gali viską pats per save bū
damas namie išmokti.

Gerą atmintį kiekvienas iš 
mųsų gal įgyti. Reikia tik 
lavintis. Pradedant lavintis, j 7

• reikia stengtis, kad atkreip- 
į ti atidą ant kokio svarbaus 
daikto nors per 5 sekundas. 

, Norint išmokti kokį daiktą, 
reikia į jį žiūrėti ir mislyti; 
norint išmokti kokį žodį, rei
kia tą žodį tankiai atkartoti. 
Žiūrint, mislijant ir atkarto- 
jant, mųsų smegenyse daros 
brūkšniai arba linijos, o kaip 
jos pasidaro, tada męs ga
lim visuomet atminti. Per
skaičius laikraštį arba kokį 
straipsnį knygoje, reik bis- 
kuti sustoti ir pamislyti, ką 
skaitei, ir taip darant grei
tai išlavinsi savo atmintį.

Žmogus, turėdamas moks
lą psychologijos ir gerai ži
nodamas apie veikmę atmin
ties, gal ir kitam atmintį 
įduoti. Daktarai, kurie turi 
psychologijos mokslą, per 
įdavimą atminties gal išgy
dyti tokias ligas, kurių jau 
negalima išgydyti gyduo
lėms. ”' 
lystė, paleistuvvstė, negali- '. ... .

•’ j +• ji— u .nas smarkiai subildėjo, uz- ma įsgvdvti gyduolėm*, bet . ....... , , .v “ j u tvino visi keliai ir kalneliai,jas galima išgydyti psycho- . . - , v’; .. y v ! nuvargo siela, susalo, įstros-logijos mokslu (psvchothe- . .. .,I \ n i, u • ko, nusikankino. O plotasrapv). Dabar man besimo- . ’ r .
kinant New Yorke .<Post I didelis >r kelionę galas 

. . „ . e neišmatuotas. Ir ji pasi-Graduate, vienas profeso- _ .. .. .. , J m .; • j j— - - renge jieškoti draugo, jies-nus darode mums, jauniems , * J x •. , . i • - j 4.- -koti ramumo vietos, prieg-daktarams. kaip išgydyti pro- , , , ’ X .&, ,. ., f . 5 laudos ir paguodos. Po koto ligą per Įdavimą atminties . ... 1
t- j • jomis klampus purvynas, išJis mus vesdamas pas vieną J. . . , . ' ... . .... V j x viršaus kabojo rustus debe-ligom paaiškino, kad tas . . , . , \. .. • , .. šiai, o ten toli, toli per uka-zmogus girtuokliavo visą sa- ’ . . ._ .& .. . , - . ną matėsi blyški šviesele irvo amžių ir per tai susirgo. . . . J .... . .
liga, vadinama “Alkoholie, s,,ela’ Iga^s vilti, zenge,bn- 
mu,” ir kad jis (profesorius) j 
bandys atkreipti jo atidą ir 
įduoti jam atmintį, kad jis, 
pamestu girtuoklystę. Pri- feįuk&i laikas Tgas 
siartinus prie to ligonio, pro-:lraukesl lalRas "S38' 
fesorius ištiesė ranką ir ro
dydamas pirštu, tarė jam:

! “Girtuoklystė tau nieko ge- 
: ro nepadarė, tik tave susar
gino ir per visą amžių tave 
nelaimingu padarė. Pamesk 
girtuoklystę!” Ir čia profe
sorius paprašė jo prižadėji
mo, kad jis daugiaus neger
tų. Po to išnaujo atkreipė 
ligonio atidą, sakydamas: 
“Atmink savo prižadėjimą 
ir tegul jis neišnyksta iš ta
vo atminties. Jeigu tau pri
sieitų paimti į ranką stiklelį 
arba stiklą su alumi, tu atsi
mink mane ir tuos jaunus 
daktarus, čion stovinčius, ir 
tau užginant tą daryti.” Už
baigus tą psichotherepiją, jis 

1 liepė ligoniui vėl ateiti už 
trijų nedėlių.

Sugrįžus tam ligoniui, pro- 
i fesorius vėl mus nusivedė ir 
klausė, kaip jam einasi. Tas 
žmogus atsakė, kad jis jau 
suvisu nustojo girtuokliauti 
ir jeigu jam dabar prisieina 
matyt arielką, tai tuojaus 
prisimena jo prižadėjimas 
negerti, ir tuojaus pamatąs 
profesorių ir mus, jaunus 

Į daktarus. Profesorius dar 
mums pasakė, kad jeigu tas 
ligonis nebūtų sustojęs pijo- 
kauti, tai jis, profesorius,

I

i

yra 
vie-

Mokslas apie atmintį 
labai svarbus. Yra tai 
na iš instinktų psichologijos 
moksle, o pati psichologija 
yra pati svarbioji šaka filo- 

. Zofijos. Atmintis yra pada
linta į dvi dalis: prigimtinė 
ir lavintinė; o tos dvi dalįs 
vėl dalijas į daug skyrių. 
Prigimtinė atmintis yra tai 
geriausioji gamtos dovana 
dėl žmogaus. Žmogus, kuris 
turi prigimtinę atmintį, gali 
greitai viską išmokti, viską 
atminti ir didžią naudą at
nešti žmonėms. Lavintinė 
atmintis yra įgyta per pa
stangą ir lavinimąsi.

Tyrinėjant psichologiją 
žmonės padėjo daug laiko 
atradimui žmogaus kūne 
centro atminties, bet neatra
do. Šiame amžiuje beveik 
visi sutinka, kad atminties 
centras yra vidurije galvos, 
smegenyse. Ta nuomonė 
remiasi ant to: jaunam am
žiuje žmogus gal greičiaus 

i išmokti, bet išmokęs vėl 
| greitai užmiršta . Pusamžiu- 
je žmogus sunkiaus išmoks
ta, bet išmokęs neužmiršta. 
Senam amžiuje žmogus ne- 
gal išmokti, bet ką buvo iš
mokęs jaunose dienose, tą 
gali atminti. Išmokimas ir 
atminimas yra pasidary- 
mas parmainų mųsų smege-

I 
I

i

Gyvenimo ver
petai.

(Fantaziški piešinėliai).

I.
Neišmieruotu ir klaidingu 

gyvenimo keliu klaidžioja 
žmogiška siela; ji norėjo pe
reiti paskirtą sau kelią ir da- 

! sigauti prie gerovės, meilės 
ir ramumo. Įš pradžios ke
lionė nebuvo varginga; laike 
audrų pasitaikydavo užeiti 
rami} užvėjį ir atrasti žydin
čias gėles. Bet likimas ver
kė keliauti į nežinės klonį, 

T. , - . . i apsiaustą tamsia ateičia. IrLigas, kaip girtuok- . ._. .. , .
stal uzeJ° syki audra- perku-

rėš plačios, galingos, jų ban- anarchistą, d-rą Šliupą, kuris 
gos kaukdamos blaško ma
žą laivelį, kurs kas valandė
lė kovoja su mirčia; bet vil
tis ir sugabumas žmogaus, 
kuris jį valdo, išsilaiko irvil- 
nįs nieko nepadaro. Kar
tais dūksta viesulą, žaibuoja 
ir griauja perkūnas, bet žmo
gus kovoja iš visų pajiegų, 
jis nori pamatyti tolesnį ju-. 
ros užimą; jis turi viltį, kad 
jam da pasiseks išplaukti. Ir 
taip bėgo laikas, o žmogus 
plaukė savo laivelij; jo spė- 

1 kos nyko ir jis jautėsi, kad 
bangos jį apgalės. Bet jis 

I dar svajojo apie jam nežino
mą laimę, apie ką tokį ste
buklingą, ideališką ir bran
gų. Ir jis tarp ūžiančių ban
gų pamatė iš toli lyg žibu
rėlį. Jo viltis atsigaivino, 

į spėkos sugrįžo ir jis vėl grū
mėsi su gyvenimo jūrių ban
gomis ir antgalo priplaukė 
uolą, kuri tviskėjo įvairiomis 

' spalvomis ir, rodėsi, bus 
prieglauda nuvargusiam ke
leiviui... O bangos vis duk
atą, jis visas spėkas deda, 
į kad išsigauti ant kranto uo
los. Kada prisiįrė ir pusiau 
apalpęs apsikabino uolą, lai
mės džiaugsmu apimtas, ap

kvaito... 1 
ji neatjautė žmogaus, nesu- ar apsKunuimas, mestas ant 
šildė jo ir nepastiprino. Žmo- ?’r0 Šliupo, yra teisingas 
gus pajutęs šaltį, da drūčiau lr Prir^ytb kad Įtarimas 
apkabino uolą, dar labiaus ("r0 ^hupo anarchistu 
spaudė ją prie savęs; bet ji'^ apsm®123- Reikalauto- 
buvo be jausmo ir aštriais i iams pakista Tėvo Kazi- 
savo krantais sužeidė žmo- miero kapucino kankatu- 
gaus širdį. Žmogus suvai- ra lr pasakyta, kad toksai 
tojo ir

sukelsiąs kraujo praliejimą. 
Liepos 12 dieną policijos vir
šininkas iš 24-tojo distrikto 
pašaukė svetainės korpora
cijos prezidentą A. M. Sta- 
nelį dėl ištyrimo, kokį ap
vaikščiojimą Philadelphijos 
lietuviai rengia. Kaipo liu
dytoją priešai “nelegališku- 
mą” tokio apvaikščiojimo, 
pašaukta kun. A. Miluką, 
kuris akyvaizdoje minėtų lie
tuvių, policijos viršininkui 

i atkartojo, jog d-ras Šliupas, 
kur tik yra kalbėjęs, visur 

į sukėlęs kruvinas peštynes, 
nes jis kalbąs priešai dievą 
ir tikybą, kad jo kalba esą 
skelbianti anarchizmą ir be
tvarkę. A. M. Stanelis grieš- 

] tai užginčijo tam melui, te- 
;čiaus policijos viršininkas, 
j nežiūrėdamas kame teisybė, 
pritarė kunigui ir įsakė sve- 

’ tainę uždaryti. Ir tokiu bu
du, rodėsi, likosi nuskriaus- 

; tos morališkai ir medegiškai 
visos apvaikščiojimą rengu- 

: sios organizacijos.

Liepos 15 d. atstovai: P. 
Dubickas, A. Abraitis, Pe
čiulis ir Kišonis nuvyko pas 
24-to distrikto policijos vir- 

Uoia Tuvolalta, šininką reikalauti darodymų, 
ar apskundimas, mestas ant

I

I
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i tojo ir šoko į savo laivelį; piešinys tai dartas^-ro Sliu- 
i dingo visos gražios svajonės, 
i dingo spėkos ir viltis. Jis 
jau buvo persilpnas, kad ga
lėtų išturėti bangų šėlimą, 
da kartą atsisukęs pažvelgė 
ant uolos ir dingo tarp ban-
gv...

i
i

' do per gyvenimo purvais, 
kentėjo troškulį, kančias ir 
išsiilgimą. Svajojo apie ro
jų, apie žydinčias gėles.

, nuo
bodus ir tuščias. Po ilgų 

j kančių, po ilgai vargingai 
kelionei pasisekė prieiti kal- 

j nelį, ant kurio žydėjo gėlės, 
kurs puošės žalumais ir bu
vo liuosas nuo purvų. Pra
džiugo siela, nušvito jai dan
gus ir lyg pasirodė saulė, ku
rios ji ilgai, ilgai jau nema
tė. Ji pamatė kupstą gėlių, 
apkabino jį, glaudė, bučiavo 
ir jautėsi taip laiminga, kaip 
niekados da nebuvo; užmir
šo visas kančias ir, rodos, at
eitis prieš ją tik juokėsi. Bet 
ji apsivylė. Tas gražus kup
stas gėlių buvo nuodingas ir 
turėjo ilgus, aštrius dyglius, 
kurie subadė jos krutinę ir 
sužeidė širdį. Kada kraujas 
paplūdo ir siela pajutus dide
lį skausmą suvaitojo, nuodai 
jau buvo užnuodiję širdį. 
Siela pravirko graudulio ap
imta ir atsitraukė, bet pasi
likę nuodai darė neišturimą 
skausmą. O kadangi kelias 
buvo purvinas ir sunkus be
galo, siela nedalaikė ir žuvo 
pakelije, skausmo ir kančių 
suspausta.

II.
Štai plačios jūrės ir taip 

audringos, kaip ir pats gyve
nimas. Ant jūrių mažas lai
velis, o laivelije žmogus. Ju-

P. N-das.

VIEŠAS PASMERKIMAS 
KUNIGO A. MILUKO 

JUODOJO DARBO.

Taipgi nurodyta, kad 
Walter Žitaviackas reikalavo 
25 policistų tvarkos užlaiky
mui, ir taipgi neleisti Šliupui 
kalbėti. Nežiūrint, kad pro
testuotojų pasiuntiniai sten
gėsi pertikrinti, jog visokie 
nesutikimai, yra sukeliami 
per dvasiškiją ir jos tarnus, 
nežiūrint, kad atsakomybę 
už kilsiančius vaidus svetai
nėje pasiuntiniai priėmė ant 
savęs, policijos viršininkas 
nesutiko leisti kalbėt Šliupui. 
Tečiaus po apmislijimui nu
sprendė pats būti prakalbose 
ir užlaikyti tvarką. Taipgi 
atsivedė diktą būrį policistų. 
D-ras Šliupas pasirodė ant 
estrados, sveikinamas susi
rinkusios publikos, kurios

Publikos entuzi jazmas ir gra
žus užsilaikymas pertikrino 
policijos viršininką, kad 
skundas ant Šliupo buvo 
biauri apšmeiža. Patsai kar
tas nuo karto, publikai del
nais plojant, nusiiminėjo ke
purę ir plojo sykiu, matyda
mas, kad lietuviai yra žmo
nės ir nereikia jų ganyti pai
komis, kaip kun. A. Milukas 
jam perstatė lietuvius. Po 
prakalbų, su pagarba pasi
kalbėjęs su d-iu Šliupu ir 
rengėjais, policijos viršinin
kas apleido svetainę, palik
damas tik du policistų prida- 
bojimui tvarkos laike ba
liaus, kuris po prakalbų 
buvo.

Męs žemiau pasirašiusieji 
Philadelphijos lietuvių kliu
bų ir draugysčių įgaliotieji, 
kreipiamės į visus lietuviš
kus laikraščius su prašymu 
atidaryti mums savo skiltis 
išreiškimui Philadelphijos 
lietuvių protesto, priešai dar- j prisirinko pilnintelė svetainė, 
bus kunigo Antano Miluko. 
Tikėdamiesi, kad joks iš lie
tuviškų laikraščių, kuriems 
tik rupi lietuviškos visuome
nės apšvieta ir jos suprati
mas tautiškų reikalų, neat
sakys mums vietos savo skil
tose, pranešame visuomenei 
tikras žinias apie juodus dar
bus kunigo A. Miluko, idant 
žinotų, kokiais įrankiais ne
sigėdijo pasinaudoti jisai, 
kad suardyti Philadelphijos 
lietuvių apvaikščiojimą 500 
metų sukaktuvių mųsų sen
tėvių pergalės ant kryžiokų 
ties Grunvaldu 1410 metais.

Apvaikščiojimą minėtų su
kaktuvių rengė bendromis 
spėkomis 8 kliubai ir apie 20 
suviršum kitų įvairių lietu
viškų organizacijų, per iš
rinktus savo atstovus, su 
tikslu įsteigti Lietuvių viešą 
knygyną Philadelphijoje,'ku
riam tai knygynui Lietuvių 
Muzikališkos Salės korpora
cija paskyrė puikų kambarį 
dykai.

Draugysčių ir kliubų dele
gacija laikė savo posėdžius 
apkalbėjimui apvaikščiojimo 
reikalų. Apvaikščiojimui nu
skyrė tris dienas: 15 ir 16 
dieną liepos —šiaurinėje mie
sto daliję, o 17 d. liepos— 
pietinėj. Nutarta už kalbė
toją kviesti daktarą Šliupą, 
kaipo geriausį Lietuvos isto
rijos žinovą. Kada jau vis
kas buvo suruošta ir nema
žai iškaščių padaryta, kuni
gas Milukas pranešė polici
jai, kad Philadelphijos lietu
viai kviečia už kalbėtoją

Protestas.
Taigi priešai tokį pažemi

nimą lietuvių, akįse miesto 
valdžios, ir prieš tokius juo
dus darbus kunigo A. Milu
ko, męs ,Philadelphijos lietu
viai, dalyvavusieji jubilejuje 
500 sukaktuvių lietuvių per
gales ant kryžiokų, viešai 
protestuojame ir išreiškiame 
savo paniekinimą šmeižikui 
ir ardytojui tokių darbų, ku
riuos bendromis spėkomis 
veikiame savo tautos ir ap
švietos labui.

Vardan visų dalyvavusių
jų apvaikščiojime kliubų ir 
draugysčių, jų išriktoji ko
misija:

Pijus Dubickas. 
Stasys Kišonis. 

A. M. Stanelis.
A. K. Abraitis.



KELEIVIS.

INSPUDŽIAI
IŠ MAINE’O PADANGES.

Puikus šokiai ir Ferai.
Lietuviškas Benas I). L. K. Gedemino, 

GARDNER, MASS, parengia puikius 
šokius subatos vakarais:
Augusto 13, 20 ir 27, Kayues salėje,

Jžanga:
merginoms 15 cen.

Paskutinį vakarą August 27 d. bus šo
kiai ir ferai. Kuris išlaimės gaus už 
$15.00 vertės paauksuotą laikrodėlį arba 
*10.00 pinigais, l'žkviefiame visus lie
tuvius ir lietuvius atsilankyti ir gražiai 
su mumis pasilinksminti. Busite visi 
užganėdinti.

I). L. K. G. Benas, (fį
Gardner, Mass.

; džiovos ir susitraukimas de-1 
šinosios pusės plaučių. Reiš
kia, kad visgi nelabai gerai. 
Todėl aš jau ir darau plia- 
nus kuogreičiausiai išdumti 
iš X. Pirmiau maniau, kad 
tai bus tiktai nuovargis ir 
ketinau palaukęs pavasario, 
važiuoti Lietuvon. Bet juk; 
ir ten nieko gero negausiu, 
todėl mėginsiu čia-pat gydy- 
ties. Manau išvažiuoti į pie
tų šalį. Daug pas mane tuo- 
tarpu važiavimo plianų ir

• daug visokių patarimų iš ša
lies, bet kokį tikrai apsirink
siu—nežinau. Tiesa, su ma
nim dar nėra taip blogai,kaip 

i su p. S., kuris, rodosi, jau 
išvažiavo į Texas. Pas ma
ne tiktai pradžia, bet geriau
siai, kad galima apsisaugoti 
ir su ta pradžia ir padaryti 
jai galą. Man reikia pasil- 
sio. Plianai važiavimo: ar
ba važiuoti tiesiai į Califor- 

: niją ir ten apsigyventi ant 
■ ilgesnio laiko. Gal būti tas 
plianas bus geriausias, nes, 
iš vietos vieton trankytis, 
man nesinori, o ypač tuomet, 
kuomet turiu daug knygų.

• Knygos ar šiaip ar taip, vis
gi man dabar bus reikalin
gos, galėsiu ką skaityti ir 
kada ne kada, gal ką para- 

| šyti. Trankydamos-gi nuo 
vietos vieton, tą negalėčiau 
padaryti. Po teisybei, šitas 
atsitikimas, man sugadino 

■gana daug. Suardė, išda- 
i lies, taip sakant, plianą ma-
• no gyvenimo. Gal būt pri- 
i sieis visai pakreipti gyveni
mą kiton linksmėn; dar ne
žinau. Bet tik sakau: jei 
man už mano raštus kokia 

! nors amerikinė redakcija 
mokės bent kiek—rašysiu; 
jei nemokės — nerašysiu. 
Priešingai griebsiuosi kitokio 
darbo ir gal su visu išsižadė
siu vardo šiokio-tokio litera
to, kurį dabar savo rašteliais 
įgavau. Rašysiu kiek į Lie
tuvos laikraščius, bet ne į 
amerikinius. Amerikiniai, 
teisingai sakant gali, mokėti 
už raštus, jei tiktai nori. 
Bet tiek to. Pertraukė ne
laboji liga gyvenimą ir jo ra
mybę, tai stengsiuosi dabar 
kitose sanlygose prisigriebti 
prie gvvenimo.

* ♦ 
*

Neseniai buvau mieste G. 
R. Atsidūriau į lietuvišką 
susirinkimą. Nieko sau. 
Paskui nuėjau pažiūrėti lie
tuviškos svetainės dviejų 
draugysčių. Svetainės gana 
geros, ypač šv. J. draugijos. 
Apačioje svetainių nedėlio- 
mis pardavinėjami gėrimai 
“nariams,” nes saliunai už
daryti. Ir čia, žinotum, ma
čiau ko nematęs. Vienoje 
buvo į 250 ar 300 žmonių ir, 
kad geria, kad geria! Ak tu 
svieteli, tai gyvenimas! Kiti 
kortuoja prie stalų ir taip 
jau geria! Antroje svetai
nėje tas pats. Mačiau mies
te X geriant, bet taip labai 
dar nebuvau matęs savo gy- 

; venime.

gailėtis—kad išsirengėm ant 
perdaug trumpo laiko.

Atgal nusprendėm važiuo
ti į Bangor geležinkeliu, iš 
ten Penobscot upe į mares 
ir marioms į Bostoną. Ban- 
gore parsiėjo laukti laivo 
penkias valandas; buvo pro
ga pasidairyti po miestą. 
Diena. buvo karšta, saulė 
kaitino nemilaširdingai, o 

j čia niekur negalima užtikti 
'medžio šešėlio. Gryna, kaip 
1 Palestinoj. Parke medžiai 
i kaip rykštės, žolė nudžiugus 
—dirva iškepus. Po ilgų 
klaidžiojimų užtikom už mie
sto gražią pušį, kuri davė 
prieglaudą keleiviams po sa
vo iškerojusioms šakoms.

Matomai čionai žmonės 
užimti medžių naikinimu,ne
sirūpina apie miesto pagra-

akį, namukai nedideli, ant 
• vienų lubų, bet užtai švarus 
viduj. Aplinkui gamta pil
na grožybės; oras gaivinan
tis, gardus, pilnas kvapsnio 
žydinčių žolių. Kur tik pa
žiūri—visur girios, medžiai 
augšti, gražus, išaugę lig pa
debesių. Nėra tai senovės 

i nejudintos girios. Matomai 
jau pirm keliatos dešimtų 
metų žmogus buvo jas iš
naikinęs, bet dirva ant tiek 
trąši, kad nauja medžių pa
dermė išaugo neprastesnė 
už seną. Reikia ištikro ste- 

1 bėtis, ko žmonės taip lenda į 
miestus, trokšta susigrūdę 
augštuose butuose dėl stokos 
oro, kada tiek yra žemės ne
užgyventos, tiek oro neuž
teršto? Ant 30,000 ketvir
tainių mylių yra 700,000 gy
ventojų, tai yra mažiaus, j žinimą, o gal nė numanymo 
negu vienam tik Bostone. į neturi, kad gyvam medyje

Ir neišrado, kad farmeriai yra kokia grožė. Užtai kiek 
butų labai nusidirbę. Visų čia negyvų medžių! Milijo- 

j veidai pilni, būdas linksmas,' nai jų suversta į upelį ir su- 
pilnas humoro, skaito kuone krauta ant kranto. Ant kiek- 
visus lietuviškus laikraščius t vieno žingsnio užtinki malu- 
ir apsipažinę gerai su lietu-. ną, kur piauna lentas. Yra 
viška politika. Už laikraštį tai tikra Maine’o skerdiny- 
kartais mokama agentui no- čia. Liūdnas jausmas api- 
tura. Viena gaspadinė už- nia žiūrėtoją matant su ko- 

i mokėjus tris vištas už me- kiu pasiryžimu žmogus nai- 
i tus prenumeratos. Ir drau- kiną grožę to krašto.
giško suėjimo pas juos ne- Da viena naktis ant laivo, 
stoka. Kuone kas vakaras ir anksti rytą dvokiantis 
susirenka visi pas vieną iš oras apreiškė, jog esame ar- 
Įfarmerių; vyrai susėda ant ti didmiesčio Bostono, 
grindų pagal sieną, užsirūko F. M.
pypkes, moters susėda už-----------------------------
stalo ir veda diskusijas. Ap- Keliatas minčių, 
kalba jie viską: ir bulves, ir *-
karves, ir socijalizmą, ir mo
terų klausimą. Ir visas tas 
pažmonys atliekama su blai-' 
vu protu, be svaiginančių gė
rynių. Rudens laike niekur 
nėra tokios progos medžiok
lei. Giriose yra stirnų,brie- 

> džių, o zuikių nieks nė ne
šaudo. Užtai jie nuo žmo
gaus nebėga. Važiuojant 
su arkliu jie bėga prieš ve
žimą keliu, visai neišreikšda- 
mi zuikio baimės.

Bet didžiausia apielinkės 
grožė, tai Sebec ežeras. Jis 
tęsiasi dvyliką mylių ilgio, 
bet nėra platus, iš visų pu
sių apsuptas giriomis. Ne- 

j kartą briedis ar ožys pribė
gęs prie ežero šoka į vande
nį ir plaukia į kitą ežero pu
sę. Žuvys da čion nėra la
bai civilizuotos. Joms gau
dyt ant virvės prisega bleki- 
nę žuvelę su kukučiais, vie
toj slieko arba vabalo. Rei- 

1 kia prisipažinti, kad męs ne- 
apgavom nė vieną žuvį su 
tuom įrankiu, bet farmeriai 
sako, pagauną tokiu budu 
lašišus. Kiek pagavom —vi
sos užsikabino ant tradicio- 
nališko slieko.

Abelnai kas nori užmiršti 
gyvenimo rūpesčius ir atgai
vinti savo suardytus kovoj 
už būvį nervus, niekas taip 
negelbsti, kaip meškerioji
mas. Nedyvai todėl kad 

' Cleveland po savo preziden
tavimui visą likusią dalį sa
vo amžiaus prameškeriojo.

Pabaigoj birželio sutarėm 
dviese aplankyti Maine’o val
stiją, idant nors ant trumpo 
laiko užmiršti žmonių drau
giją, gyvenimo rūpesčius ir 
pakvėpuoti tyru lauky ir gi
rių oru, o labiausiai duoti 
pasilsį suvargintiems ner
vams.

Laivas, išplaukęs vakare 
iš Bostono, laimingai prista
tė mus į Portland, Me. Yra 
tai žymiausis Maine’o mies
tas, su gražia prieplauka, 
daugybe fabriku ir apie 60- 
000 gyventoju. Pasidairę 
po miestą ir pasigėrėję pui
kia apielinke nuo kalno ne
toli geležinkelio stoties—ke
liavom toliaus į žiemius trau
kiniu. Apsistojom Levvisto- 
n’e. Miestelis gana gražus, 
neką mažesnis už Portlandą. 
Yra ir lietuvių pusėtinas bū
relis—turbut į 5 ar 6 šimtus. 
Bent susirinkime, kuris ant 
intencijos mus atvažiavimo 
buvo parengtas, salėje buvo 
nemažiaus 300. Ypatybė 
gyvenimo vietinių lietuvių 
yra ta, kad čion nėra saliu- 
nų, nė airių. Išsigerti gali
ma gauti tiktai slaptose ger
tuvėse, kurios vadinasi spy- 
kyzės. Apart to miesto ra- i 
tušėj parduoda aly ir degti
nę kaipo gyduoles. Reikia 
nuėjus susiimti vidurius ir 
vaitoti, kad skauda, tai par
duoda bonką degtinės, bet 
jau kitą bonką tas pats žmo
gus negal tą dieną gauti,kad 
ir kasžin kaip pilvą skaudė
tų.

Vietiniai gyventojai yra 
daugiausiai franeuzai. Jie į 
nėra panašus į savo vientau
čius Francuzijoj. Jie yra 
dievobaimingi ir tamsus.; 
Daugelis čia gimusių fran- 
euzy nemoka skaityti, nėgi 
angliškai kalbėti. Čionykš- • 
čiai lietuviai su jy troškimu: 
apšvietos, turi užimti laikui 
bėgant pažymią vietą viešam 
gyvenime. Ant prakalby 
niekur nesirenka taip godžiai,: 
kaip čionai. Rašančiam 
šiuos žodžius niekur neteko 
matyti knygas tokioj paguo- 
donėj pas lietuvius, kaip čio
nai. Keliose vietose teko 
matyti puikų suorankį lietu
viškų knygų, visos gražiai 
apdarytos, mažesnės sudėtos 
kelios į vieną knygą ir pasi
daro gražus knygynas.

Pats miestas norint ne- 
kuom labai skiriasi nuo Mas- 
sachusetts miestų, visgi turi 
savyje ką tokį skirto. Ypač 
puola į akis medžiai augšti, 
grąžys, sultingi, pilni lapų. 
Rodosi, žmogus da nespėjo 
čion sugadinti gamtą. Bet 
toliaus pažiurėjus pamatai 
medvilnes fabrikas su stak
lėms, špūlėmis, dulkėms, bil
desiu... ir išbljškusius vei
dus mažų vaikelių, dirban
čių audinyčiose. Tik tada 
atsimeni, kad ir čion kapita
lizmas uždėjo savo leteną ir 
siurbia syvus iš žmonių ir Tą pat dabar daro Jeffries 
gamtos.

Apleidę Lewiston’ą, kelia- ras apdaužė akis ir suardė 
vom į žiemius traukiniu. Pa- ■ valgomąją. Tik traukiant 
kelėj visur matosi pievos,' žuvį nereikia mislyt, kad jai 
laukai ir girios. Pievos bal-• skauda. Priešingai, reikia 
tuoja nuo žiedų, lyg kad bu- mislyt, kad jai taip pat pa
tų drobe užklotos. Vieto- tinka, kaip ir tam, kuris 
mis raudonuoja, kaip kau- traukia. Antras dalykas— 
ras nuo raudonų gėlių. Far-1 nereikia karščiuotis. Jeigu 
meriai aiškina, kad viena‘persmarkiai patrauki, tai žu- 
moteris parsigabenus iš Eu- vis pakįla į orą ir lekia per 
ropos gėlių į savo darželį,bet galvą į vidurį ežero, ir žvejo 
tos gėlės greitu laiku išsipla- džiaugsmas greit pavirsta f 
tino po visus laukus ir dabar apmaudą. Da vienas pata- 
jau sunku jas išnaikinti, rimas: pamačius vandenyj 
nors ir bandyta tai padaryti. J vyniojanties marių žaltį, ne-

Pavažiavę tris valandas į reikia skubintis šaut, nes jis 
žiemius, pasiekėm miestelį gal pavirst į akmenį, o iššo- 
Foxcraft, netoli kurio yra vus nereikia niekam pasa- 
apsigyvenę lietuviškų farme- kot, nes farmeriai tik ir lau- 
rių būrelis palei Sebec ežerą, kia progos pasityčioti iš mies- 
Tai buvo galutinis tikslas čionio. Apskritai imant vi- 
mųsų kelionės. Ant pažiu- są gyvenimą ant Sebec eže-

F. M.

I

I

i Y ra žmonių sakoma: ‘ 'daug 
(yra svieto, bet mažai žmo
nių.” Gal tas pasakymas 
turi ir daug teisybės — apie 
tai nesiginčysiu. Bet yra 
žmonės, kuriuos juo toliau 
pažįsti, tuo labiau norisi su 
jais turėti draugiškus ryšius 
ir juo toliau, tuo labiau juos 
guodoji. Draugiškumas, at- 

i virumas, širdingumas ir tei- 
j singumas, kaip kokis magni- 
tas traukte traukia prie to
kio žmogaus. Ir kaip malo- 

| nu ir smagu pasidalyti su to
kiu žmogumi savo įspūdžiais, 
jausmais ir viso gyvenimo 
patėmijimais, — draugiškai— 
širdingai. — Čia aš paduo
siu keliatą minčių ir įspūdžių 
mano vieno gero draugo, su 
kuriuo 
nėju:—

I

laiškais susirasi

Į

medžiai įgija žalumą, ir 
kad gamta keliasi iš miego. 
Lengva ir smagu ir ramu. 
Pabusiu čia galbūt per visą 
vasarą. Žmonės malonus, 
širdingi. Ištikro,didelis skir
tumas tarpe miesto ir kaimo 
žmonių.

A. Žymontas.

L. Tolstoj

Motinos širdis.

I

Paj ieškojimai
Pajieškau draugo Kazimiero Bagdono, 

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

Jonas Vrbutis, į;i;
Box 890, Stoughton. Mass.

Pajieškau Kazimiero Vaitkevičiaus, 
kriaučiaus Metai atgal gyveno So. Bos- 
ton’e, išvažiavo į Baltimore, Md. Ant 
vienos kojos Šlubas. Jis pats ar kas apie 
jį žinote malonėkite pranešt šiuo adresu: 

Jonas Malinionis, 
227 Bowen st ., So. Boston. Mass.

Pajieškau draugo Kazimiero Račkauc- 
ko. paeina iš Naumiesčio. Suvalkų gub. 
Pirmiau gyveno Seotland, o dabar gir
dėjau. kad jau Amerikoj. Jis pats arba 
kas kitas teikitėsduoti žinią šiuo adresu: 

Juozas Naujokaitis, 
6 Sherman st.. Peabody, Mass.

Pajieškau draugo Kazimiero Lapinsko:
Kauno gub.. Papilio par., Satkunų sodž. i tojai, turi apmokėti teip pat, kaip už pa-

1 Parker street.
Vyrams 25 cen., moterims ir 

merginoms 15 cen.

Kuris išlaimės gaus už

Užkviečiame visus lie-

Meldžiame atkreipti atydą!
Bėgančių apgarsinimų prekės “Kelei

vy] ” sekiančios: 1 colis vieną kartą 50c. 
1 colis per mėnesį $1.25c.

Pajieškojimai: Vieną kartą 50c. Norint 
pajieškoti tą pačią ypatą kelis karius, 
kiekvieną tolimesnį kartą po 25c.

‘Keleivio-’ skaitytojams pajieškojimą 
giminių arba draugų viena kartą perme
tus patalpiname dovanai.

Pajieškojimus apsivedimui merginos ir 
tam panašius, nors ir "Keleivio” skaity- 

prastą apgarsinimą.

Vienas jaunikaitis pamy
lėjo jauną mergelę. Ji buvo 
labai graži, bet nemielašir- 
dinga. Ir štai jai vieną sy
kį prisisapnavo, kad ji visa
dos gali būt jauna ir graži, 
jeigu tik ji visados sergės 
prie savęs širdį tos moteries, 
kuri pagimdė jos numylėtinį.

Ir pasakė mergele jauni- 
kalciui:

—Eik užmušk, savo moti
ną, išimk iš jos krutinės šir
dį ir atnešk ją man.

Išgirdęs jaunikaitis tuos 
žodžius, persigandęs pabėgo 
toli-toli.

Bet kitą dieną jis vėl su
grįžo pas savo mergelę ir ji 
vėl jam pasakė:

—Eik, užmušk savo moti
ną, išlupk iš jos krutinės šir
dį ir atnešk ją man dėl to, 
kad aš tave mylėčiau ir kad 
visados bučiau graži ir jau
na.

Ji pradėjo jį bučiuot, kuž
dėdama jam į ausį:

—Tėmykšitą! Tėmyk! Pa
rodyk, kad tu myli mane.

Ir vėl jis ištrukęs nuo jos 
nubėgo, kur akįs vedė.

Ant rytojaus atėjus jam 
pas mergelę ir vėl ji pradėjo 
sakyt jam tą patį:

—Eik gi, užmušk savo mo
tiną, išlupk iš jos krutinės 
širdį ir atnešk ją man, tada 
aš tave mylėsiu visados ir 
visados busiu jauna ir gra
žia. 0 jeigu tu nenori to iš
pildyt, aš pamylėsiu kitą 
jaunikaitį, kuris išpildys tai 
vardan mano meilės.

Baisiai sumišęs jaunikaitis 
. vaikštinėjo čielą dieną, o ka
da sutemo, jis parbėgo na
mo ir padarė tą viską, ko 
reikalavo nuo jo numylėtinė.

Ir kada jis visu kunu dre
bėdamas bėgo nakties tam
soje pas savo mylimąją, lai
kydamas rankose motinos 
širdį, jam pasitaikė parpult 
ir užsigaut.

Kada jis kėlės nuo žemės 
ir dejavo, motinos širdis mei
liu balsu užklausė:

—Tu užsigavai,sūneli mie
las! Kur tau skauda, balan
dėli?

4 metai, kaip Amerikoj. Turiu svarbų 
reikalą. Jis pats ar kas kitas malonėkit 
pranešti ant šio adreso:

Mikolas Vaidulas, R;
P. O. Bos 68, Gardner, Mass.

Pajieškau pusbrolio Pranciškaus Bi- 
liatavičiaus. Kauno gub. ir pav., Sere 
džiaus par. Girdėjau, kad tikrai yra 
Amerikoj, tik nežinau kur. Kas atsiųs 
jo adresą, tam ant pusės metų užrašysiu 
laikraštį “Keleivį”.

Stanislovas Biliatavičia,
P.O.Bojc 68. Westfield, Mass.

Pajieškau draugų Antano Sudzes ir 
Antano Dobilo, abudu Kauno gub., Ra
seinių pav., Kaltinėnų vol. 4 metai at
gal gyveno Meyrsdale. Pa. Jie patįs ar 
kas kitas malonėkite duoti žinia ant šioS 
adreso:

Paul Daukšas,
P.O.Box 35, Clinton Co. Beckemeyr.Ill

Pajieškau giminių ir draugų: Juliaus 
Dambraucko, Raudiano gmino, Pagran- 
dų sodž.. Kalvarijos par.. Vadavo Lecho 
iš Kalvarijos miesto, Katrės, Miko ir 
Jurgio Grantų, Onos, Antano ir I.eva- 
saus Zabrauckų. Visi Suvalkų gub., 
Puncko par., Andriejavo gminos, Agli- 
nės sodž. Turiu svarbų reikalą. Mel
džiu atsišaukti Šiuo adresu:

Jurgis Pilackas
85 S. Ijeotiard st.. \Vaterbury, Conn.

Atyda,
Parsiduoda geras naujas dviratis(liise- 

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

28 W. Broadtvay, So. Boston, Mass.

$35.00 
$35.50 
$38.00

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

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

Kaštuoja iš New Yorko visa kelionė iki:
Eydtkiinijarba Tilžei 
Bajorų arba Klaipėdai 
Kauno arba Vilniaus

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

„Keleivio“ Agentūra
28 W. Broadnay Boston, Mass

NAUJĄ SPAUSTUVĘ

Jau pradėta “Ideal.”
Siuomi pranešu, jog kišeninis Webs- 

terio žodynėlis yra verčiamas iš angliško 
į lietuvišką. Malonės kitas to dariai ne
pradėt . Su pagarba

Šilas.

DraugysčiuReikalai
Dr-ste Lietuviška Tautiškai
Tėvynės Mylėtojų No. 1.

Town of Lake, Chicago, III.
ADMINISTRACIJA:

Prezidentas A. J. Bierzynskis, 
4(kX> S. Paulina st.

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

Prot. rast. K. A. Cziapas, 
4436 S. AVood st.

Tunų sekr. I.eonginas Jaugilis, 
4606 S. Paulina st.

Kasierius F Jaugilis.
4606 S. Paulina st.

įrengėme taip puikiai ir su nau
jausiais pagerinimais, kad joje 
atliekame dailiai, greitai ir už 
prieinamą kainą į vairi ų-į vai
riausius spaudos darbus, kaip 
va: draugiją konstitucijas, ti- 
kietus, programus teatrams ir 
baliams, visokius apgarsinimus, 
knygas ir t. t. Spalvuotas dar 
bas yra uujsij speeijališkunni. 
Norintieji turėti rūpestingai at
liktą spaudos darba, kaip iš dai
lės, taip ir iŠ kalbos pusės, 
kreipkitės ypatiškai ar laišku 
šiuo ant rašų:

J. ILGAUDAS &. P. GARMUS 
1613 S. Halsted st., Chicago, III.

ŠIFKORCTŲ AGENTŪRA 
po No- 877 Cambridge st-, 

CAMBRIDGE, MASS- (prie soduko) 
Parduodam šifkortes ant geriausių linijų

I Užrašom visus laikraščius ir prie to duo
dam dovanų puikią knygą.

Turim gražiausių popierų groniatoms 
rašyti, l'žlaikptn geriausias ir aštriau

sias britvas. Čia galima gauti puikiau- 
, šių marškinių ir kitokių apredalų. I^vi- 
1 kom gyduolių nuodaugelio ligų. Puiki 
į dainų knygele 35c. vertės dabar parsi
duoda už 10c.

Su guodone
P. BARTKEVICZ.

877 Cambridge st., Cambridge. Mass.

Iškilmingas Apvaikščioji- 
mas ir Prakalbos.

RUMFORI), ME. Rugpiuėio 21 d. 
rengiama iškilmingas apvaikščiojimas 
pašventinimo karūnos. Dalyvaus 2 pa
šei pi nes draugystės: vietinė Rumfordo 
į>o vardu Sv. Roko I>r-stė ir Sv. Baltra
miejaus Dr-stė iš Lewiston. Me. Ant 
tos dienos užkviesti geriausi Amerikoj 
kalbėtojai. Geležinkelio tikietai iš 
Lesviston į Rumford’ą ant Special train’o 
bus pigesni. Lietuviams, norintiems 
atvažiuoti iš artimesnių miestelių ant 
prakalbų, yra gera proga. Todėl teiki
tės nepraleisti šios progos.

Su pagarba

* * 
A

Džiaugiuosi, kad jums 
taip gerai sekasi. Bet, tu
riu pasakyti,kad ir turi jums 
sektis, nes mačiau tik išgy- 
rimus laikraštije; kuomet tū
las laikraštis mųsų perstaty
mą ne vien nupeikė, bet, tie
siai sakant, pasmerkė. Vie
nok, męs vilties nemetame, 
bet keliame galvas augštyn 
ir sakome: kad eisis, kad tu
ri eitis!—Varykite ir jus dar-' 
bą tolyn, nes tai prakilniau
sias darbas ne vien pakėli
mui tautos, bet sykiu pakėli
mui visos žmonijos.

* ♦
*

Žinai, kad aš turiu darbo 
daugiau negu man reikia. 
Štai anądien prisiėjo man 
skaityti prelekciją, nors kra- 
čiausi nuo to kaip galint, to
dėl, kad neturėjau laiko, bet 
ką darysi, reikėjo man skai
tyti. O kita, štai bėgije tri
jų sąvaičių parengėme tris 
vakarus! Tas ir šį-tą reiš
kia. Prie viso to man prisi
ėjo ne viena naktis nedamie- 
goti. Bet tiek to, bile tik 
darbas dirbamas, o vaisiai 
darbo rasis vėliau. Na,dau
giau dabar nerašysiu, nes 
nėra laiko—akįs nori miego.

* ♦*
Kaslink manęs. Teisybė, 

kad prisimetė nelaboji prie 
manęs. Nelabai aš jos pra
šiau, bet dabar ką-gi beda
rysi, reikia ir su ja geruoju 
gyventi, nes nieko neveiksi 
Tyrinėtojas-gydytojas ligon 

1 hiiAin nncol’P et oi L’o • nrorl^ic

P. A. B.

ATSIŠAUKIMAS.

Teleplione 762 So. Boston.

Tiesiai biauru!
* *

*

Apsivedimas, ištikrųjų, tai 
labai geras dalykas. Ge
riausias kas gali būti ir ką 
žmogus gali pasiekti, jei
gu randa sau draugę—tik
rą draugę, kuri dalinasi su 
Juo: mintimis, siekiniais, 
ir laime. Jeigu-gi tokios 
draugės nėra, tai manau, ap- 
sivedime negali būti laimės. 

, Laimingi tie, kuriems pasi- 
'sekė surasti tokias gyveni
mo drauges.

* #
♦

Dabar ištikro gyvenu sau 
kaip “ponas.” Ir smagu 
gyventi po miškus! Neužia 
galvoje miesto bruzdėjimas, 
kuriame žmogus labai 
kiai užmiršti žmogumi 
sąs. Čionai miškuose, pae- 
žeryje, visai kas kitas: 
vas nuo visų vargų ir rupes- 

, _ _ _ _ čių ir džiaugiesi, kad viena
ros farmukės nepuola labai į Iro, tik vieno dalyko parsiėjo1 bučio pasakė štai ką: pradžia diena gražesnė už kitą, kad

i

—pugilistas, kada jam neg-

E Ii
Telephone 762 So. Boston.

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

Valandos:
i Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-J) vakare.

Nedėliotus iki 3 vai. po pietų

: •

: E

Malonus draugai ir drau
gės! Būdamas kuo bloginu
siame padėjime, šaukiuos 

j prie jūsų, melsdamas susi- 
mylėjimo. Aš netekau svei
katos, suspaustas vidurių li
gų, kankinuos jau šeštą mė
nesį. Kovo 16 d. nuvežė 

■ mane į ligonbutį; išgulėjau 
tris sąvaites, truputį pasvei
kau ir vėl turėjau grįsti į už
nuodytą dirbtuvę. Vos trįs 
sąvaites išdirbau, kaip vėl 
atsikartojo ta pati liga. Lie
pos 4 d. vėl nuvežė mane į 
ligonbutį. Darė operaciją 
gerklėj ir ausije, bet reikia 
aaryt da ir šone, o aš likau 
jau be cento, neturiu kuom 
užsimokėti už gydymą, o esu 
tik 21 metų, nenorėčiau da 
skirtis su šiuom pasauliu. 
Taigi, brangus draugai ir 
draugės, paaukaukit man ne
laimingam nors po 5 c. Aš 
prigulėjau prie L. S. S. 89 
kuopos ir S. L. A. 156 kuo
pos; bet dėlei ligos negalė- 
įau užsimokėti ir tapau iš
brauktas. Tad gi nors jus, 
geros širdies draugai, kurie 
atjaučiat kito nelaimę, susi
mylėkit ant verkiančio, alka 
no, nelaimingo darbininko.

Aukas meldžiu siųsti ant 
šitokio adreso:

Motėjus Kirtiklis, 
82 Sheldon St., 

Hartford, Conn.

tan- 
beė-

lais-

KOMITETAS.
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K E L E I V I S

Vietines Žinios.
Utarninko vakare ugnis nušlavė visa 

taip vadinama "lumber districl"a." ku
ris guli tarp flover ir Kanilolph ‘galvių, 
l'gnis pasirodė apie 6 vai. vakare ir akies 
mirksnije liepsnos apėmė visą plotą. 
Sušaukė visus miesto ugtti gesins, suva
žiavo gaisriniai laivai ir tuksiančius to
lių išliejo vandens, o liepsnos siekia vis 
plačiau ir plačiau. Pasidarė plati ug
nies jura ir visos triobos joje paskendo.

Kuomet visi Bostono ugniagesiai ko
vojo su šituo gaisru, ant lliglt st. iškilo 
kitas ir sunaikino didelędirbtuvę Jones- 
Mtimleville Asbesto® Co.

I5 mylių atstu nuo Bostono užaliar- 
nmola visų miestelių gaisrininkų stotis. 
Aparatai suvažiavo 1-Cambridge. Brook- 
line, Quiucy, Milton. Iledliam. IVititlt- 
rop, liuli. Sonterville, ( helsea. Ever-tt, 
Lyno, IVatertovvn. Medford Arlingloii, 
Belmont. \Valtham, Newton, HydePark 
ir Melrose.

Nuostolių gaisras padare $1,000,000 
suviršum ant Albany. Dover ir Randolph 
gatvių ir $100.01*0 ant lliglt st. Sužeis
ta 17 gaisrininkų irti pašaliniai žmones 
50 šeimynų pasiliko be jiastogės.

Puikus šokiai ir Perai.
Lietuviškus Be as 1». I. K. tiedernino. 

GARPNER, MASS. p.ren.ia puikius 
šokius sub.-itos vakarais:
Augusto 13. 2<> ir 27. Kamės saloje. 

1 Parker street.
įžanga: \ yratns 25 cen.. moterims ir 

merginoms 15 cen
Paskutinį vakarą Au.ust 27 d. bus šo

kiai ir ferai Kuris įšlaimės gaus už 
<15 <K> i ries paauksuotą laikrodėli arba 
810 00 pinigais. I žkvii-čiame visus lie
tuvius ir lietuvius atsd.iiikiti ir gražiai 
su mumis t asilinksmiuli Busite visi 
ll/gajiedulti

D. L. K. G. Benas, (ti:
Gardner. Mass.

P. J. Kaunietis.
Naujausių madų rubuiuvys Siuvant 

v.sokias motetų ir vyrų drapanas. Išv* 
lame, išplaujatn plėtmas ir išpn>siiiam>“ 
I *arl*a atliekame v-satlos ant pažadėto lai
ko kuopuikiausiai 
I lirbt mes v tol a

4tr<t
už prieinama prekę.

h.Boston, Mass

J. P. TUIN1LACO
Vienatine lietu
viška dziegorė- 
lių ir auksinių 
daiktu krautuve.

lVreitoj uedėlioj Faneuil 
salėj atsidarė 40-tas Ameri
kos katalikų unijos delegatų 
suvažiavimas, kuris tęsėsi per 
tris dienas. Daug ten kuni
gėliai prikalbėjo apie katali
kybės platinimą, bet daugiau
siai apie kovą su soči jalistais. 
Svarstė, vyrai svarstė, bet 
neišrado jokio budo, 
butų galima tuos 
tus’’ išnaikinti

kuriuo
• ‘autikris-

South Bostono 
(American Sngar 
Co.) Į>er pasidarbavimą F. J. 
Bagočiaus, kuri minėtos cu- 
kernės darbininkai buvo ap
sirinkę už atstovą pertrakta- 
cijoj su kompanija, likos pa
keltos algos ant £1.30 Į dvi 
sąvaites. Dabar darbininkai 
dirbantieji vieną sąvaitę die
nomis, kitą uaktimis, už dvi 
sąvaites gaus 825.30. pirma 
gaudavo tik $24.00.

cukernej
Refining

Cambridge, Mass. — Rug- 
piuė:o 14 d., 10:30 vai. iš ry
to, po No. 8 Moore st. I. Bro
liukas turės paskaitą apie 
veikmę ir išsitobulinimą pro
to— prof. Ostvvaldo filozofiją. 
Kviečiami visi atsilankyti.

Mus prašo pranešti; kad 
šiomis dienomis i Revere 
Beacli teatrą likos atvežtas iš 
Coney Island didelis laivas 
perstatymui karės ant jūrių. 
Kas važiuoja r.edėliomis Į 
Revere Beauk, gali tą teatrą 
aplankyti, o pamatys, kaip 
ant jūrių šaudoma ir sprog
dinami laivai laike karės

Parsiduoda.
Geras namas ir geroj vietoj parsiduo

da už pigią prekę. 2 
11 ruimų ir maudykle, 
šiurės susidėt visosietus daiktams 
bai gražiai 
Parsiduoda 
šiuo adresu:

A. F.
175 S-thst..

Į

šeimynų namas. 
l'ž;>ak:ilsj pa 

’ ’ ’ la-
išsižiuri ir gražioj vietoj, 
už $2.4<>0. Kreipkitės po

MARCINKoIVSKI.
So. Boston. Mass

e •*!
Teleplione 71.2 So. Boston. i

IDr.F. Matulaitisl
495 Broadway, So. Boston.

Valandos:
Nuo 12-2 dieną ir tino 7-5) vakare. 

Nedėliotus iki 3 vai. po pietą.
i

Jonas Kazlauckas
Parduoda ŠIFKORTES už pigiausią j 

prekę ir ant GERIAUSIŲ ir GREIČIAI’ i 
ŠIŲ LAIVŲ. Duoda rodą, kaip galima: 
sugrįžti į tėvynę lengvu budu. Padaro' 
deviernastis ir visokias popieras. palių- | 
dūlias per konsu’į. Su viršminėtais rei- i 
kalais kreipkitės šiuo adresu:

JONAS KAZLAUCKAS.
73 šVest st., Nevv York, N. Y. (č-f į

TEISINGIAUSIA APTIEKA-
Kurioj galit gauti geriausių gy
duolių nuo visokių ligų, 
teisingiausius patarimus. Nes 
nai

teipgi ir 
čio- 

dirba lietuviškas klarka

Williain (’. Bruzda.
John J. Lovvery

Kampas 6-!cs 168 D. st
So. Boston, Mass

Telf-Ptionf. 21027 So. Išoston, Mas

Specįjalistas ir Profesorius medicinos

Lietuviszkas D-ras M. Ziselman.
< Farmenter St
Boston, Mass. 

Visokias ligas gy
čiu pas kmtngia- 
usiat. A .-eikit ti-- 
stok pas m :me i 
tropais į vi r ą tik 
ne-.kit į apuoką: 
irt ano durys bal
tos arba telefoną 
duok o ai atesic 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki
8 vakare. Telephone 1967—3 Ric'uincn«

Lietuvi k.o-Le.ikt-kas

DENTISTAS
(Iteiilii Daktaras.)

Dr. S. ANORZEJEWSKI
Ištraukia pasigadinusius dantis lx? jokio 
skausmo ’i pigiai l'žtaiso pagedusius ir 

įdeda naujus. Dariais gvarantuotas.
Valandos: Nuo 9 ryto iki S vai. vakare
23S Harrison avė., BoMon.

NAUJAS IŠRADIMAS
Visi žmones užsitiki mums ir mus 

sų gyduolėms. kuriems duodame t« i- 
stngiausią rialą įkt laišką dykai.

Kaip išgydyti Pleiskanas Slinkimą 
plaukų ir Plikimą. Pui kus. Didervi 
nes. Niežus ir ly tiškąjį brudą. Mes 
turime apie puse milijono laiškų su 
padėkavonėmts nuo žmonų visokių 
tautysčių. Rašyk pas:

Dr. J. M. BRl'NDZA CO .
Broadnay A: N. S st.. Brooklyu.N V.

I

Rūkyk KLEINO papirosu*!
Geriausi 5 c- Cigarai ant svieto.

Pamėgink „PRESIDENT” gilzes ge
riausios. ką i.ali gauti. Iš Geriausio RU
SIŠKO Tabako.

228 Broadway, SO.BOSTON, MASS.

Puikiausias Lietuviškas
SALIUNAS ir REST0RAC1JA

kartą pas mus atsilankys. 
To ntekad nesigraudys;

Alus, vyną: mus gardžiausi, 
Cigarai iš Turkijos, geriausi

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

Nouth Boston. Mass.

JOHN E.NOLAN
naujausios mados

3^. Graborius ir Balsamuotojas 
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 

kuogeriausiai už nebrangią prekę.
386 Broadvvay, So BOSTON.

Gyvenimo vieta 645 Broadway.

Jfit

•rBJtįtsnj toq|u>ttsns įtprf ■bi,')
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3S0H R3GNVX31V 
siiąfittp omsia; sujuosia jį šiitu 
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•s»unii:p:^L»H ‘supintas suuipep^

:sn|-BĮ|i.u snt^osiA rupuiy

SVlVUOAdV
•norpK ' Zo££ PJ.

Užlaikome visokius laik
rodžius. lai k rmle liūs, 

branzlelus. šliubinius ir delne utinius 
žiestus ir visokius i-’ aukso ir sidabro 
išdarbius Lietuviai paremkite liet ui į 

Laikrodžius savo koslumeriam t etai 
sotu dykai.

21-25 Broinlirld shert.
BOSTON, H l SS

s

___ _ O T Z~_~ \'
TEISINGI M ŠIA IR GEKiAI Si \

. HAptieka
Sutaisome Receptus >u dul/im-ia 
ai yda. nežiūrint ar iš I.i- ti.ios at
vežti ar Amerikoniški. i.yduolių 
galite gauti, kokios tik pasaulėj 
vartoja, teipgi visados randasi I.ie 
tuvis aptiek orius K. ŠI lll.t ISKAS.

Savininkas
Edvardas Daly

2 W- Broadway kampas Dor 
cbester avė. So. Boston, MaSS. 
Galit reikalauii ir per laiškus, o 
męs per eipresą gyduoles prisiusim

Vardas ir pravarde

Pačia

50,000 KNYGŲ
DYKAI DĖL VYRU Vertes Ira $10.00 Kožnam Vyru Ligoniu

Jeigu aergate kokio vyrišku ligoje, rašikiete ing tnus ogausite didelos vertes 
knygele. Ta knygele pasakis aiškei keip kožnas vyras, sergantis nuo kraujo 
užnuodyjima, silpnibes vyriškume, abelnam nupulime spėkų, rhumatizme, orga
niško ligoie, vyduriu, kepenų, inkštu arba pūsles lygosie, gali lengvei isigydyte 
namosie. Jeigu asatie nusiminė mokiedami piningus daktarams ir uz gidukles, 
negaudame jokios pagelbos ta, apatingai dykai gauta knygelė dėl vyru, jums bus 
vertesni bagelboi, keip $100.00. Jie pasakis nu kuo jus sergate ir keip galėt būti 
greitai išgydyti. Tukstančei vyru atgava sveikato ir vyriškumo per pagelba tos 
vertingos knigeles. Ta knykele ira krautuve žinių, apie kurios kožnas vyras neat
būtinai turi žinoti. Pamikitie, jog ta knygelė yra gaunama vysai dykai; mas 
užmokam ir pačtau. Jškirpkite žemia paduota kuponą, ir prisiuskitie mum. O mas 
kuo greičiaus prisiusma jums vysai dykai ta brange knygele.

Siusk ta kuponą dykai gautos knygeles šendena.
DR. JOS. LISTER A CO., L.701 Northwestern Bldg.. 22 Fifth Avė., Chicago, III. 

Garbingas Daktarai: Meldžiu prisiųsti man vysai dykai, jusu abgarsinta knygelė.

I

sveikata.
F. STROPIENE

Pabaigusį kursą Numaus Medical 
College Baltimere Md.

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

Ofisas randasi:
30 W. B r o a d w a y.

S( ) J M >ST< >N> Mass.

i

ia£ 
zi

i

(« E K 1 A U SI A S

Mano dirbtuve yra įrengta puikiau 
šiai, naujausios mados įrankiai. Atlie 
ku datbą artistiškai. Padarau fotogra 
lijas kuopuikiausiai, nvalevoju natūra 
liškom parvom. iš mažų padidinėju ir it 
Esant reikalui einu į namus fotografuo 
ti.

Pasilieku gero velijančiu

George Stanaitis
453 Broadway So.Boston^Mass

i

Rusiška-Lenkiška- Lietuviška

-A PTIHKA

Bronszteino

ir dangus turintis—gera
pasveikusių paveikslais; iš daugumos nors keletą čion patalpinu.

UŽPRAŠO SERGANČIUS, SAKYDAMAS:
ATEIKITE ARBA PARAŠYKITE PAS MANE, AŠ IŠGYDYSIU;

todėl, kad esu senas daktaras, pažinstu visokias ligas ir leip-pat gyduoles, kurios 
žali geriausiai pagclb<-ti Vyrams ir Moterims, nes dau8 ligonių perlei- 
džiu ir už tai turiu didelį patyrimą, geriau negu kokis kitas daktaras, garsiamjam 
New Yorke. Aš esu pasiryžęs sergančius gydyti, o sveikus mokyti, kaip užlaikyti 
sveikatą: todėl, kad 1 • sveikatos žmogus yra nelaimingas, nes geriausias išganymas 

Aš daugiausia išgyuati sergant ių ir daugiau už kitus gaunu laišku padėkavonią BD

GEO. SUNES, box 112, W. Pittsburg, 
Pa. Išgydytas nuo romatizmo, ir vidu

rių slogos ir kitų.

A. VOLCIK, iš Matheson. Canada, Ont.
Išgydytas nuo galvos skaudėjimo ir

kurtumo.
GUODOTAS DK. HARTMANS! Neteip geniai kaip aš naudojau Jųeų s_-ydoole>. tai nno jų greitai pasveikau, nors buvau sirgęs ilgų laiką, o kaip pc 
operacijai hospitolė gulėjau, tad jaučiausi blogiau. Jersi y C ty. ten daktarai n: stoję br.vo vilt es mane išgydyti; bet J ue dsrodėte, kad ne teisybė, lšgy 
dydamlmane! Už tat širdingai dėkavoju J urna VALENTINAS BliKGOVlČ 3SO Ilendereon st , Jereey Cltv, N J

Todėl čia kalba žmonės, ką aš jiems padariau, per tai ir tau galiu teip padaryti. Rodos, kad geresnių darodymų aega 
Įima reikalauti!

SERGĖKIS nuo meškeres knygutės vadinamos ..Vadovu į sv.” nes yra tai teisingai „VADOVAS Į LIGĄ", kurią siūlo, U 
brudą. suviliojimo INSTITUTAS.

Kad jautiesi nesveiku, tai netrotyk laiko, nesendink ligos, jei nori bnt išgydytu, tai kreipkis prie manęs, kurie gal 
ateiti ar atvažiuoti, tai užprašomi į mano ofisą asabiškai, o toliau gyvenanti parašykite lietuviškai kas kenkia, ant k< 
j autiesi nesveikas,

MARE ZLATA. 577 Gibson st.. Yongs- 
town, O. Išgydyta nuo skausmų vidurių 

ir moteriškų ligos silpnybių.

atsišaukusius apsiimu išgydyti:
Reumatizmą, skaudėjimą sąnarių, kačių, strėnų, kojų, pečių ir šonų. V /.kietėjimą, skaudėjimą ir nedirbimą vidnrių Galios ekansmą, širdies 

inkstų ir plaučių ligas. Greito pailsi i.o, sunkans kvėpavimo, slogų ir nusilpnėjueius vyrus. Didelio sapykimo,dyepeps’jos nervų llpros, teipgi no 
jaunystės klaidų i jautų nesveikumų, sėklos nubėglmo, blogų sapnų, \d90k i ų užsikrečiamų slaptų ligų. Teip pat .MOTERŲ: skausmingų mėnesinių 
baltųjų tekėjimo, gumbo ir visokių moteriškų ligų; n?atbo\it kad kiti daktarai Jums nepagelbėjo, aš kad a; siimu tai ir išgydysiu šviežias ir užsisenč 
jueias ligas. Geriau, kad iš karto pas mane atsišauktum, pirmiau negu kur klv r; jei ne asabiškai, tai parašyk lietuviškai. Kasyk taip moki ir kai] 
jauti nesveikumus savyje, ssz suprasiu, isztirsiu. duosiu rodą, kad reikės pritaikysiu gyduoles, kurios yra geriausios ir naujausio iszradlmo, o apturėsi 
sveikatą, be skirtumo kaip toli gyvenat. Apraszant l gą, klausiant rodos NUO DAKTA i O, visada adresuoti ant mano vardo taip:

DR. F. HARTMANN,
218 East 14th St. New York City.N. Y.

Ofiso vai nuo 11 lsz ryto Iki 1, n nl Iki 5 vai. po p. šventadieniais nuo 10 iki 1. Vakarais l'anedėi. ir Fėtn. nuo 7—8.

RUSIŠKA PIRTIS
Vyrams ir moterims.

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

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

APETITO NETEKIMAS

RUGSZTIS UITERS
SKYLVIUI

w F. SEVERĄ CO.
Kaina $ I .OO

Parsiduoda pas aptiekoriuis.

Vaistai turi ant bonkų išspaustą mųsų vaidą.

Teisingas daktaro patarimas dykai

Severos vaistai yra sutaisomi pasai taisyklių, paremtų ant praktiš
kų ir mokslišku farmacijiuiu patyrimu.

.Nemalimas ir dispesija yra paprastomis ligomis, p i- 

einančiomis nuo nepaisymo ir sugadinto skilvio.

yra jau seniai žinomas vaistas, kuris pataiso apeti
tą. sustiprina skilvi, pataiso maisto malimą, atima gal 
vos skaudėjimą, ramina kiekvieną vidurių skausmą.

Duoda spėką silpnam
ir energiją pavargusiam

JUOZAS BARtOSZ IŠ PRAGUE, OKLA. RAŠO:
“Severos rūgštį skilviui laikom zž geriausį vaistą, sustiprinantį apeti

tą ir spckas”.

W. F. Severą Co
CEDAR RftPIDS 

IOWA

349 Harrison avė 
Boston, Mass.

M. Galį vau & Co.
Užlaiko geriausio

Eliaus Vyno. Likierių 
Cigarų.

Pardavimas šeimynom musu 
SPECI KT.TŠKUMAft.

366 Second So. Boston. Mass

ir

MONTELLO
l'as mus randasi viršutinių ir apatinių 

vyriškų ir moteriškų drapanų krautuvė 
ir rubsiiivių dirbtuvė, todėl siutus gali
ma užsisteliuoti pagal savo skonio. Pa
siuvau! greitai ir gerai. Senus išvalom. 
išprosinam ir padarom kaip naujus

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

MONTELLO, MASS

SKOLA DĖKINGUMO
Nuo keliu metą buvau kankinamas ly

tiška liga ir nuo jos paeinančiais skau
dėjimais: strėnų, galvos, abelno nusilp
nėjimo, taip-pal bemiegės ir stokos krau
jo. Kreipiausi beveik į visus daktarus 
Chicagoj ir į institutus New Y'orke. vie
nok niekur negalėjo mane išgydyti. Pa
sižinojęs apie l>r. J. E. TlKiMPSoNĄ. 
parašiau jam laišką. Prisiuntė man tris 
kartus vaistus, kurie mane visiškai išgy
dė t r šiandien džiaugi tusi pilna ir tikra 
sveikata, už ką esu jam dėkingas ir stcn 
gilinsi jo daktarišką gabumą ir sanžinij- 
ką gydymą garsinti tarpe savo pažįsta
mų.

Gero vilijantis ;>acijent.as
.1 YNAS NOIVA KOTCSKIS.

512 W. 55-llt st., Neiv York City.

Itežinojęs, kad mano draugas J. No- 
wakowskis tapo išgydytas per I>-rą J E. 
TIIOM1*$ONĄ iš tokios didelės ligi-s. 
kreipiausi ir aš pas jį su savo skausmais: 
skaudėjimu kryžiaus, galvos, mušimu 
širdies, skaudėjimu kojų ir ranką, taip 
gi kataru vidurią. Tliompsonas buvo 
taip malonus ir prisiuntė man vaistus, 
kurie suteikė didelį palengvinimą. Para
šiau apie kitus irsti džiaugsmu pasiju
tau visiškai sveiku. ltel>ar būdamas 
sveiku ir negalėdamas kitaip jam atsi- 
dėkavoti. rašau porą ž džią dėkingumo 
ir veliju kiekvienam jieškoti jo pagel
bos.

Su pagarba pacijentas
LUCIJONAS GASTAUTAS.

100 S. Orange st., Neivark.

Brangys Tautiečiai ir ligoniai! Męs, augščiau ;>asi rašiusieji, 
nprciškiam tai viešai, viena, kaipo skolą dėkingumo, o antra, idant persergėti sa
vo brolius nuo išnaudojimo kitų daktarų. Taigi, jeigu kuris iš jus. broliai, serga 
te. su pilnu už.si tikėjimu kreipkitės pas 0-rą TIIOMPSONĄ žemiau padėtu adre
su. o jis j a s i š g y d y s.

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

DABAR LAIKAS: NAUDOKITĖS VISI!
Turiu už garbę pranešti visiems lietuviams ir mano 

kostumeriams, kad aš perkėliau savo krautuvę iš Brooklyn 
N. Y. in SCRANTON PA. ant žemiau paduoto adreso, kurioje 
galit gauti LAIKRODŽIU. LAIKRODĖLIU. LENClUGtUU. PUIKIU ŽIEDU, ŠPILKŲ, 
KALŪKU, KOMPASU, KRYŽIUKU. Puikiausiu ARMONIKŲ. SKR1PKU. KURNĖ
TU. TRUBU, KONCERTINŲ ir daugybe visokiu muzikališku instru
mentu. Geru BR1TVU, visokio skyriaus DRUKAVOJIMU1 MAŠINUKIŲ, ALBUMU FOTOGRAFUOK, GU
MINIU LTTARU. ISTORIŠKU ir MALDA KNYGIŲ, visokiu gražiu POPIERIŲ gromatoms rašyti su 
puikiausiais apskaitymais ir dainomis su drukuotais aplinkui konvertais TUZINĄ už 
25c., 5tuž. -$1.00. Perkupčiams 1.000 už $6.00. LIETUVIŠKA BIBUJA arba ŠVENTAS RAŠTAS 
seno ir naujo testamentu lietuviškomis litaromis pusi. 1127, drūčiai apdaryta, su 

prisiuntimu $3.00. Jai katras neturit mano didelio KATALOGO No 3 
pareikalaukit šiandien: prisiusdami tikrą savo adresą ir už 5C, 
markę gausit ji su 456 paveikslais ir 1.000 naudingu daigtu. Aš 
gvarantuoju, kad mano tavoms pirmos klesos, o prekės pigesnės 
kaip kitur. Ordelius išsiunčiu greitai i visus Amerikos ir Kana
dos kraštus. Perkupčiai gali gaut pirkt tavom daug pigiau kaip 
kitur. Kviečiu visus su ordeliais ir visokiais pirkiniais kreipties

šiuo adresu: M. L M1LKEVIC1, 115 W. MARIO Ssjmitee Si SOANTOM, PA

Dr. E. C. COLLINS 
uždėto jas

INSTITUTE

COLLINS
NE.W YORK
MEDICAL

NE TUŠTI KALBA, BET FAKTAI 
darodo gerų daktarų gabumą ir atsakomybę. 
Ne gana būti gydytoju ir apsigarsyti laikra
ščiuose. Mųsų vargdieniai Lietuviai, serganti 
žminįs reikalauja kuodaugiausei suprantančių, 
sąž.iniškų ir teisingi; gydytojų, nes Jie ne gali 
išduoti savo sunkaus uždarbio už nieką. Tau
tiečiai ! Ne tikėkit save garbinantiems saldiems 
žodžiams tokių ne žinomų daktarų kuriuos 
.Tųs pažystai vien tik iš paveikslų atspaustų 
laikraščiuose.

Oollins New York Medikališko Instituto gy
dytojai, yra žinomi visiems. Oollins New York 
Medikališkas Institutas užlaiko tiktai geriau
sius, tvirčiausius savo ąmate ir gat/nusius gy
dytojus tyrinėjimui vaistų. .Tagu kankina ko
kia norints liga, ar tai pradžioje, ar jau užsi- 
senėjusi, ne lauk, kolei taps neišgydoma, bet 
ješkok pagelbos tuojaus. .Tagu ne žinot tikrai 
kas Jus kankina, pasiteirauk pas mųsų gydy
tojus. o Jie suteiks Jums geri nusį patarimą 
suvis dovanai. Rašyk tuojaus jtas
Dr. S. E. Hyndman, ėdikaiišką Direktorių, 

The Collins New Verk Medical Institute 
140 W. 34th St.- New York City

Ofiso valandos : šiokiomis dienomis nuo 10 vai. ryte, iki S vai. po pietų. 
Nedeldieniais ir šventądieniais nno 10 vai ryte, iki 1 vai. po pietų. Utar 

įlinkais ir pctnyčiomis nuo 7 iki 8 vai. vakare.




