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Metas V,

Lietuvišku rank=*
darbiu paroda.*

Waterbury, (’onn.
Lietuviškų rankdarbiu pa

roda, kuri trauksis nuo 22 iki 
27 lapkričio š. m., yra rengia
ma progresiviškos draugijos, 
„Šviesos” vardu, kuri čia gy
vuoja jau treti metai.

,,Šviesa” nuo pat savo atsi
radimo dėjo visas pajiegas 
praplatinimui tarp vietiniu 
lietuvių mokslo. 'Tikslu drau
gijos buvo ir yra — užlaikyti 
knygyną ir įkurti lietuviškos 
ir angliškos kalbų mokyklą.

Pertą trumpą laiką savo 
gyvavimo. „S vieša” ja u įsteu 
gė įkurti knygyną, kuriame 
šiandien raudasi suviršum 
1000 įvairaus turinio knygų, 
užlaiko svetainę ir prenume 
ruoja visus, kaip Amerikos 
teip ir Lietuvos lietuviškus 

Jaikraščius. Rengia viešas 
diskusijas, kur visiems lei
džiama išreikšti savo uuomo 
nes ir paž valga s. Teipgi ren- 

■ 'gia teatrus, lekcijas, prakal
bas ir tam panašius vakarus. 
Įstojimas draugijon prekiuo- 

- ja 25c., o mėnesine mokestis 
10 c.

Bet didžiausiu draugijos, 
noru ir geidimu yra įsteigi Į 

- - — I

Šiandien draugija turi jau 
apie 180 įvairių daiktų ir ti
kisi da apturėti nemažai lai
ke parodos.

Paroda atsidarys
22 d. lapkričio (Novemb.), 
ir tęsis iki 27 lapkričio, 

po num. 103 Greeu street.
Pirmą vakarą iškilmingas 

imaršavimas didesuėmis gat
vėmis, kuriame dalyvaus: 
Lietuvos SūnųD-stė, D. L. K. 
GedemiuoD-stė. Lietuvos Bro
lių D-stė, moterų draugystė 
„Rūta'’, S. L A 11-ta kuopa 
>u S. L. A. vėliava ir drau
gystė šv. Antano. Lėšomis mi
nėtų draugysčių gatvinei pa
rodai pasamdyta 4 kapelijos 
muzikos.

Ketvirtas vakaras skiria
mas šokiams, bet jei publika 
da juteresuosis paroda, tai ir 
tą dieną rankdarbiai bus iš
statyti.

Penktą vakarą bus vaidin
ta komedija: .Vaito piršlys- 
tė”. Vaidins teatrališka drau
gija ,, Aidas’’.

Šeštą vakarą — užbaiga, 
skyrimas dovanų ir t. t.

Iženga kas vakaras 15c., už 
visus vakarus — 60c.
Žinią suteikė JĮ/. Brazauckas.
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mas mokyklos. Bet tam tik 
slui reikia pusėtinų pinigiš- 
kų pajiegų, o kadangi iš to 
atžvilgio draugija stovi ne 
drūčiausiai, tai sumanyta pa
rengti parodą, nuo kurios vi
sas pelnas skiriamas viršmi- 
nėfai mokyklai.

Tikslas šios parodos yra la
bai puikus; ji galės netiK pa- 
lengvintinti ,,Šviesai’’ įstei
gimą mokyklos, bet drauge 
parodys aut kiek pakilus lie
tuviška kultūra, parodys ką 
lietuviai jau gali ir ko da ne
gali.

Daugiausiai rankdarbių 
(ypatingai paveikslų)prisiun- 
tė Chicago, III. Toliau seka: 
Boston, Mass., Valparaiso, 
Ind. ir Lawrence,Mass. Dau
giausiai bus siuvinių ir mez 
giuių, kurių nemažai pagami
no vietine draugija „Rūta” ir 
teatrališka draugija „Aidas”.

Išlygos:
1. Išstatytojas gali savo 

rankdarbį paaukauti draugi
jai, su tiesomis jo pardavimo 
arba su ta išlyga, kad paau
kautas daiktas turi pasilikti 
atminčiai draugijos globoje.

2. Išstatytojas gali savo 
rankdarbį apkainuoti ir, jei 
parodoj atsiras pirkėjas, daik
tas gali būt parduotas. Nuo 
parduoto daikto tūla dalis 
[nuo 10% iki 50% ]. pagal 
nutarimą komiteto, turi pasi- 
liKti draugijai.

3. išstatytojas gali pasilik
ti sau visas tiesas: daiktą par
duoti arba atsiimti. Pastaram 
atvejyje išstatytojas turi ap- 
moketi vietą svetainėje nuo 
10c. aukštyn už vakarą, žiū
rint pagal daikto didumą.

4. Visi išstatytojai naudo 
jasi tiesomis gavimo dovanų 
| prize J.

5. Pristatymo ir atsiėmimo 
lėšas uždengia patys rankdar
bių išstatytojai.

6. Ut sugadintus ir prapuo
lusius daiktus atsako draugi
ja.

7. Visus parodon atsiųs
tus daiktus draugija aj»drau- 
dzia nuo ugnies.

8. Parodoj nupirkti daik
tai negali būt išnešti, kol ne
pasibaigs paroda.

Tai tokios parodos išlygos.

VISOKIOS ŽINIOS
IŠ RUSIJOS.

250,000 angle k ašių ketina 
streikuoti.

Pittsburg, Pa. — Amerikos 
anglekasių unija pareikalavo 
po 66c. už toną anglių, bet sa
vininkai teisinas, buk prie 
dabartinės anglių kainos jie 
negali tiek mokėti. Angleka- 

į siai-gi sako, kad jeigu iki ba
landžio mėnesio jų reikalavi
mas nebus išpildytas, tąi vėl 
bus visuotinas streikas, kuria
me dalyvaus apie 250,000 an
gliakasių

savo draugei, kad jai gyveni
mo nėra nė New York’e, nė 
Cleveland’e. Paskui išmušė 
langą ir nuo devintų lubų šo
ko 126 pėdas žemyn ir ant 
vietos buvo gatava. Gelio Du- 
berstein 6m. kaip iš Rusijos. Ji 
labai mėgo socijalistų litera
tūrą ir kiek turėdama laisvo 
laiko studijuodavo Socijaliz
mą.

Pas velionę atrasta da už- 
antyj kelis egzempliorius soc. 
literatūros.

Te būna jai lenvga ši že
melė. V. Geibis.

IVilkes-Barre, Pa.
Yra tai linksmas miestas. 

Lietuvių čia apsigyvenęs dik- 
tokas būrelis, bet jau šviesos 
tai bijo daugiau, negu nakti
niai paukščiai. Bet ir ne dy- 
vai, — dienomis dirba po že
me, o naktyj ir ant viršaus 
tamsu. Lietuviai teip ir sako: 
nematom saulės, tai kam čia 
mums da to skaitymo reikia? 
Iš to reikia suprasti, kad nė
ra laiko skaityti, nes visuo
met tamsu, o iš darbo kaip 
pareina, tai to pasiutusio 
raugalo kaip užlieja, tai kad 
ir šimtas elektrikinių lempų 
aplinkui žibėtų ir tai nieko 
nesimato,
sipažint, kad iš teip didelio 
būrio yra ir susipratusių vy
rukų. Randasi kelios pašelpi- 
nės draugystės ir 9 L. S. S. 
kuopa, kuri turi savo knygy
ną ir visiems dykai duoda 
knygas pasiskaitymui; taigi 
tūli jau ir iš girtuoklių, norė
dami dažinoti,kas ant šios že
mės dedasi, pradeda skaityti 
knygeles ir laikraščius. O tas 
tokį progresą padarė, kad 
net ir para pi jonai tarp savęs 
jau nesimuša, jeigu ir pasige
ria, tai labai mandagus.

Spalio 24 d. mus dvasiškas 
jegamastėlis turėjo 40 valan
dinį atpuską, manydamas pa
kelti sau ,.biznį”, kuris pas
taruoju laiku visai jau nu
puolė. Sušaukė daug kunigų 
talkon — dirbo vyrai atsidė-

Areštuoti fabriko direkto
riai.

Peterburgas. — Stiklo dirb
tuvėj čia susekta daug va
gysčių ir suimti 7-ni fabri- 
kos direktoriai, o jų tarpe ir 
garsusis advokatas Kronter. 
Suimtųjų tarpe randasi du 
vokiečiai milijonieriai, Frank 
vardu.

mė jam šautuvą ir išmetė per 
langą. Tuom tarpu įpuolė ce
lėn kalėjimo viršininkas su 
kareiviais ir, manydamas,kad 
ir šitie jau sukilo, liepė šauti. 
Ir pasipylė šūviai. Aukomis 
tų šūvių krito G kaliniai.

Praeidamas tuom tarpu pro 
šalį kapitonas Jarskij išgirdo, 
kad kalėjime riaušės. Tuo
jaus pašaukė rotą kariume
nės. Kaliniai pamatę ateinan
čius kareivius, sutiko juos 
šūviais. Kapitonas nenorėda
mas eiti su kareiviais prieš 
ugnį, sulipo aut aplinkinių 
namų stogų ir iš ten pradėjo 
šaudyti į kalėjimą. Kaliniai 

I pametę ginklus ėmė slėptis ir, 
tokiu budu, tvarka vėl įvyko

Nenusisekęs užmanymas.
Simferopolis.— Gubernijos 

kalėjime nakties laiku išlau
žė sieną ir didesnė dalis kali- 

: nių išsigavę ant kiemo. Tenai, 
su pagelba virvinių kopėčių, 
pradėjo lipti per tvorą. Sar
gyba tą patėmyjo ir pabėgti 
suspėjo vos tik tris kaliniai.

Už vieną kars dešimtį.
Batum, Kaukazas.— Užuž- 

i mušimą d-ro Triantafilidžio 
i karo teismas pasmerkė čia 10 
žmonių ant pakorimo, o 5 į 
katorgą neapribuotam laikui.

Nuajas kliubas.
Peterburge susitvėrė nau

jas studentų kliubas. Jo tiks
las tai vienybė tarpe studen
tų palengvinimui mokslo ir 
smagesniam praleidimui lai
ko.

Socijal-revoliucijonieriu 
byla.

Sievastopoliaus karo teis
mas užbaigė socijal-revoliuci- 
jonierių bylą,kuri buvo nagri
nėjama šiomis dienomis. Ap
kaltintųjų buvo vienuolika 
žmonių. Penki liko išteisinti: 
keturi pripažinti kaltais už 
prigulėjimą prie komiteto, 
gaminusio ginklus, bombas ir 
užlaikiusio slaptą spaustuvę 
— pasmerkti prie sunkių dar
bų: du buvo kaltinami už už- 
mušėjistę ir pasmerkti mir
tim.

ZINIUSIS VISUR.
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„Konstitucijos” sukaktu
vės.

Pereitą mėnesį suėjo lygiai 
4 metai kaip buvo duota Ru
sijai ,, Konstitucija’’ — spalių 
30 d. manifestas. Kiek žmo 
nes iš to manifesto naudos tu
ri, nerašysime, nes skaityto
jai ir patįs žino.

Permainos pravoslavų pa
rapijose.

Pravoslavų Sinodo kai-ku- 
rie nariai sumanė permainyti 
pravoslavų parapijų tvarką— 
nori duoti parapijonims šio
kią tokią valią valdyti para
pijos turtais. Jiems pritaria 
kai-kurie archierėjai, mitro- 
politai ir vyskupai, ir yra vil
tis, kad pravoslavų parapijo 
nys įgis šiokią tokią autono
miją. — Ar ne vertėtų ir mu
sų bažnyčių galvoms pasirū
pinti duoti parapijonims di
desnes teises, kad nepralenk
tų pravoslavai.

Riaušės kalėjime.
Miestelyj Oša tarp kalinių 

ir kalėjime sargybos kilo di
delės riaušės, laike kurių 9 
kaliniai liko užmušti, o K)su
žeistų. Iš kariumenės ir sar
gybos pusės teipgi buvo au
kos.

Ošos kalėjime kasdien ka
liniai leidžiami pasivaikščioti. 
Vieną gražią dieną kaliniai, 
tarytum susitarę, visi sykiu 
šoko prie sargybos ir atėmė 
jai ginklus. Prasidėjo baisi 
kova. Vienam kareiviui pa 
vyko ištraukti kaliniui išran
kų šautuvą ir nušauti kitą 
kalinį, kuris smaugė kalėjimoI 
viršininką. Po tam šuviui ka
liniai be jokios tvarkos ėmė 
šaudyti į visas puses.

Vienas iš jų įpuolė su šau
tuvu celė n, kur buvo kelioli-j 
ką tuomlaikinių kalinių. Jie, 
bijodami blogų pasekmių,atė- dys.

Gaisras aukso kasykloje.
Perth, Australija. — Auk

so kasykloj Great Boulder už
gimė gaisras ir nuostolių pa
darė ant $1,500,000.

Roosveltiene grįžta.
Rymas Italija. — Pone 

Roosveltienė, kuri iki šioliai 
j viešėjo Italijoj, šiąnedėlę jau 
atvažiuoja į Suvienytas Vals
tijas atgal.

Drąsaus liežiuvio, bailaus 
budo.

Berlynas. — Vokietijos 
keizeris plačiai yra žinomas 

j drąsumu savo liežiuvio, o da
bar bus jau žinomas ir bailu
mu savo budo, nes prisiekė, 
kad, kaip gyvas, į orlaivį nie
kados nesės.

Ispanijoj ramu.
Madrytas. — Valdžia su

gražino visiems apskričiams 
konstituciją, kuri laike žmo
nių sukilimo buvo panaikin
ta, o jos vieton buvo apskelb
tas karo stovis.

Bomba policijos nuovade.
Chicago, III.— Bomba, ku

ri nežinomomis rankomis ta
po padėta ant E. Chicago avė. 
prie durių bolicijos nuovado, 
tarpe policijos sukėlė neapsa
komą triukšmą. Kaip pati po
licija t virtiną,bomboj tiek bu
vę dinamito, kad jeigu ji bu
tų sprogus, butų galėjus nu
nešti visą nuovadą.

Kruvina scena.
Cairo, III. — Juodveidis W. 

James,sugavęs baltą merginą, 
dasileido begėdiško darbo ir 
ją nužudė. Cairo gyventojai 
teip tuomi pasipiktino, kad 
nutarė ant liktarnės stulpo 
muriną pakarti. Kol surasta 
virvę, susirinko apie 10 tūks
tančių žmonių. Daugiausiai 
įniršę buvo morteys: jos užnė
rė piktadariui kilpą ir pačios 
traukė ant stulpo. Tame pat 
akies mirksnyj pasipylė iš ap
linkui šūviai ir apie 500 kul
kų sulindo nelaimingo kū 
nan.

Parako eksplozija.
Wilmington, Dėl. Didelė 

parako dirbtuvė, prigulinti
Du Pont Powder kompanijai, geli ją, ir negazdino velnias, 
pereitoj sąvaitėj išlėkė į pa- su pekla. Mokino, kad reikia 
dangės, nunešdama sykiu tris rištis į vienybę, kad reikalin- 
darbininkus ir kelioliką sun- gas apšvietimas, mokslainės, 
kiai sužeizdama. salės, ir neprigulmingos pa-
Taftas užganėdintas iš lapijos. Ne teip, girdi, kaip

NUO KORESPONDENTŲ.

Philadelphia, Pa.
Jau kelintas mėnuo, kaip 

atsilankė į mųsų miestą vi
siems gerai pažįstamas kun. 
V. Dilionis, kuris daug yra 
jau sutvėręs neprigulmingų 
parapijų. Taigi ir čion pri
buvęs bėgioja po lietuviškas 
stubas ir įkalbinėja, kad rei
kalinga nauja neprigulmin- 
ga parapija. Prisikalbinęs 
keletą parapijonų ir pradėjo 
užmanytą darbą.

Pasirandavojo ant poros 
sąvaičių svetainę ir laikė 
dievmeldystę. Ant pirmos ir 
man teko būti. Žinoma, atli
ko savo darbą kaip priguli: 
atlaikė mišią, paskaitė evan- Vienok reikia pri-

Prijungimas Viborgo gu
bernijos nenusisekė.
Rusijos valdžia norėjo pri 

jungti suomų Viborgo guber
niją prie carijos, bet tas už
manymas nenusisekė, nes 
Suomija turi savotišką muitų 
sistemą ir savotiškas sutartis 
su kitoms žemėmis pirklybos 
reikaluose, teip, kad Rusijai 
priskiriant vieną suomų gu 
berniją, reikėtų jau sulaužyti 
Suomijos sutartį su Švedija. 
Danija, Vokietija ir kitomis 
viešpatystėmis. Taigi rusų 
valdžia pasikakino tuom syk 
tik įvedant Viborgo guberni
joj savo vietinę tvarką.
Permaina ant prūsų sienos.

Lapkričio 1 d. rusų kariu 
menes vyriausybė įvedė ant 
prūsų sienos dideles permai
nas. Pirma kareiviai saugo
davo sienas stovėdami čia 
pat.odabar stovės kelis šimtus 
metrų atstu. Kada iš prūsų 
dabar pereis kas per sieną, 
kareiviai duos jam atsitolinti 
nuo jos ant keleto šimtų žings
nių, o paskui sušuks: „stoi!” 
Jei žmogus ueklausys — šau-

•»

Francuzijos kunigai sėja 
naują audrą.

Nancy, Fraucuzija.— Čio- 
naitiniai kunigai atsisakė 
duoti išrišimą tiems vaikams, 
kurie lankosi į valdiškas mo
kyklas ir mokinasi iš uždraus
tų knygų.

Tokia kunigų priemonė ant 
gero vargiai išeis, nes, arba 
sukurstys prieš save audrą, 
arba tėvai suvis neleis vaikų 
išpažinties. O be to juk leng
vai jie gali apsieiti.

Ministeriai rezignuoja
Christiani-ja, Norvegija. — 

Ministerių pirmininkas Kum 
dson praueša, kad visas jo ka
binetas atsisako nuo vietos, 
kaip tik atsidarys naujas par
lamentas. Priežastis tame, 
kad iki šioliai Norvegijoj val
dė atgaleiviai, o šįmet išrink
ta didesnė dalis pirmeivių.

Senos gadynės jau baigiasi 
dienos.

Nušovė 5 moteris.
Rymas Italija. — Iš Plati- 
praneša, kad einant žmo

nėms prie miesto valdybos na
mo, kareiviai pradėjo šaudyti 
į beginklių minią ir 5 moterįs 
liko nušautos, o sužeisti} da 
daugiau.

Abhynijoj revoliucija.
Iš Londono praneša, kad 

Abisynijos karalius, kuris bu
vo bjauriai suparalizuotas, 
jau pasveiko. Teipgi sako, 
kad Abisynijoj dabar smar
kus sukilimas. Tarp sukilėlių 
ir valdžios kariumenės buvęs 
jau ir susirėmimas, kuriame 
žuvę apie 3,000 žmonių.

Revoliucijos gadynė...

ei

i

kelionės.
Washington, D. C. — Taf 

tas pargrįžęs iš savo kelionės, 
kurioj padarė 13,000 mylių, 
džiaugiasi, kad dabar labai 
gerai jaučiasi pasivažinėjęs.

Nieko tame įstabaus: gerti, 
valgyt ir miegot, kiekvienam 
butų sveika.
„Negeroj” vietoj turėjo 

širdį— neįleido i Anie riką.
New York. — Nuo Llis Is- 

land tapo sugražintas graikas 
Stefanos Consast dėl to, kad 
dešinėj pusėj krutinės turėjo 
širdį.

Nelaimė kasyklose.
VVilkes Barre, Pa. — Au

glių kasykloje Anchinolloss, 
netoli nuo Nanticoke, ištiko 
ekspliozija, kurioje žuvo 9 
darbininkai.

Žuvosuviršum 300žmo
nių

Iš Cherry, III. Ateina su
drebinančios žinios. Praėju
sioj subatoj, 13 lapkričio, St. 
Paul anglių kasykloje atsiti
ko baisi ekspliozija. Kasyklo
je dirbo suviršum 390 žmo
nių ir visi tapo gyvais palai
doti. Po ekspliozijai kasykla 
pavirto į tikrąjį pragarą; vi
sas požemis prisipildė durnais 
ir uguia. Keletą sykių bandy
ta leistis įšaftussutam tikro
mis kepurėmis, pripumpuo
tomis kvėpuojamo oro,liet per 
liepsnas nieko negalėta pada
ryti.

Iš apielinkės susirinko mo-Į 
terys ir vaikai ir klykdami 
ne savo balsais spėka veržėsi 
artyn ir norėjo pulti į degan
tį šaftą.

Valdžia, bijodama riaušių, 
atšaukė miliciją.

lietuviai pastato bažnyčias ir 
aprašo kokiam ten vyskupui, 
o paskui nuo jo nuomoja.

Po visam, tame pačiame 
dievnamyj buvo trumpas po
sėdis, išrinko komitetą ir pa
rapija jau sutverta, tik neži
nia koks vardas bus. Kuni
gas nori, kad būtų šv. Kry
žiaus o parapijonai nori, kad 
šv. Antano.

Jau apėjo gerą bažnyčią ir 
turbut jau pirks, nes tikisi 
didžiumą avelių patrauksiąs 
nuo kun. Kaulakio ir kun. 
Miliuko.

Tik nežinia kodėl kun. Viu-l ję, bet nedaug laimėjo, 
cas Dilionis permainė savo 
vardą. Dabar jis save vadina 
kun. Dr. Viktoru Idelijaniu. 
Turbūt dėlto, kad kunigui 
nieko nekaštuoja persikrikš
tyti.

Naujai susitvėrusi S. K. 
Teatrališka grūpa teipgi gy-

Tikras Lietuvis.
St. Lotus, Mo.

Garbi ,,Kel.” Redakcija.
Malonėkite pataisyti klai 

dą, kuria padarė A. Milvydas 
No. 45 ,, Keleivio”, aprašyda 
mas apie E. St. Louis 111. mer 
giną, kuri likosi per kun. J.

vuoja pasekmingai ir tuojaus Gedeikį, sugrąžinta atgai į
perstatys antrą istorišką vei
kalą „Mindaugis”.

A. A. Garliauskas.

Lietuvą.
Toji mergina, po teismo, iš 

E. St. Louis III. tapo atgaben
ta į St. Louis Mo. kalėjimą, 
ir čionais vietiniai lietuviai— 
sužinoję norėjo išliuosuoti,bet 
nebuvo galima, kadangi apie 
tai buvo paduota žinia į Wa- 

Du- shington, D. C.
Parėjus žiniai iš Washing- 

įsimylė- ton’o. D. C., kad mergina turi 
ikiuą New buti gr4žinama į Lietuvą ir

Cleveland. Ohio.
I)el meilės nušoko 126

das žemyn.
Lapkričio 5 d. Celija

berstein, žydelkaitė 19 m. 
amžiaus, kuri buvo 
jusi į jauną vai----- , ----- .
York Citv atvažiavo i (’le kad J°kin budu ne#abma lš* i oi k Lity , atvažiavo } Ule jmtij vįetinei lietuviai bei šv. 
veland'ą atlankyti tėvus. Pra- Kazimiero dr-tė, prie to ir ad- 
gyveno čia keturis mėnesius vokatas John Robensonas, ga- 
ir dirbo siuvėjų dirbtuvėj, ua storojosi išliuosuoti, bet 
Dabar aplaikė laišką iš New ui«kas negelbėjo.
Yorko, jog jos numylėtinis! Teip ir likosi mergina spa- 
pasirengęs prie vestuvių siiįbo diena išvežta Į Lietuvą, 
kita mergina. Ta žinia pervė-Į Matoma, kad ne E. St. Lo- 
-v /i ii i. * • r- .. uis, 111. lietuviai ir šv. Kazi- re Misa C. Duberstein š’rdi„. 4S 1KS. 41 i miero dr-ste gelbėjo tą mer- 

(skausmu, ir'nuėjus dirbtuvėn jginą St Louis, Mo lietu. 
ant St. Clair av., N. E. Card įviai ir šv. Kazimiero dr-stė. 

IBuilding Co.No. 118, pasakei Klastaitis
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KELEIVIS

Pasikalbėjimas 
Paikio su Tėvu.

— O kaip tavo sveikatėlė, 
tėve? Šiandien tu gerai Ero
dai.

— Gali būt, vaike, vakar 
gerai privalgiau.

— Tai daryk teip kasdien.
tėve.

— Kad kasdien, vaike, nėra 
lietuviškų vestuvių.

— O, tai ant vestuvių bu
vai?

— Teip). vaike. O jau va
kariene buvo, kokios niekad 
da nebuvau valgęs.

— Na. kas ten buvo?
— Visko neišpasakosiu. 

Mat, buvo sukviestos augštos 
ypatos: draugysčių preziden
tai,sekretoriai ir kitokie virši
ninkai.

— Nors sykį tau pasisekė.
— Teip ir aš džiaugiuos. 

Vienas prezidentą-,sveikinda
mas kitus svečius, ir man ran
ką padavė.

— Didele garbė!
— Žinoma, kad garbė. O gi 

jau privalgiau, privalgiau — 
šiandien,bracia. kaip kunigas 
jaučiuos.

— Na, o kas daugiau tenai

čius reikėtų belangei! suso
dinti?

— Pagal seisybės-reikėtų.
— E. niekus pliauški. Mai

ke. Jeigu teip butų, argi val
džia tylėtų? Juk yra policija, 

I yra teismai —>rgi jau jie ne
žinotų? Tik pabandyk Į sveti
mą kišenį ranką Įkišti — pa

matysi, kad tave jau ir laiko 
melinsiulis už apykaklės ir ne
išsiteisinsi, kad tau be piršti
nių buvo šalta.

— Tėve, klausyk, kaip tas 
yra: tie vagys, ką valdo mili
jonus, jie valdo ir šąli, jie 
daro įstatymus, jie samdo po
liciją ir užlaiko teismus — 
kas gi juos gali bausti? Ir, ži
noma, iš kišeniaus jie niekam 
netraukia, bet jų surėdymas 
teip sutaisytas, kad jei žmo
gus uždirbs p>er dieną 5 dol , 
tai gaus tik pusantro, o p>u-
sketvirto prisisavina kompa
nija.

— Tas teisybė, vaike. Va
ryk toliaus!

Teip, tėve, kiekvienas dole
ris, keno kišeuiuje jis nebū
tų: kunigo ar vyskupo, advo
kato ar gubernatoriaus,— vis 
yra uždirbtas darbininko ran
komis ir neteisingai pasisa
vintas.

— Kam tu, vaike, sakai, 
pasisavintas? Sakyk— p>avog
tas, — man lengviau bus su
prasti.

— Jei tau neaišku, sakysiu, 
kad pavogtas. O jei daleisi- 
me, jog užkiekvieną pavogtą 
doleri vagis turėtų sėdėti die
ną kalėjime, tai milijonieriui 
prisieitų sėdėti už milijoną 
dolerių apie tris tūkstančius 
metų.

— Gerai, kad aš ne milijo
nierius.

buvo?
— Dainavom, šokom...
— O daugiau?
— Aut galo atėjo piolicija 

ir visus išvaikė. Bet palikim 
tas vestuves, aš turiu svarbų 
Klausimą.

— Duok šen jį.
— Kaip tu, vaike, daug ži

nai ir visuomet mane mokini, 
ar negalėtum pasakyti, kaip 
man pralobti? Aš nenoriu 
dirbti, bet norėčiau gerai gy
venti.

— Jei tu nori dykai duoną 
valgyti—eik į kunigus.

— Kad aš, vaike, lotyniš
kai nemoku.

— Nedaug reikia: išmoksi 
mišparus giedot—ir užteks.

— Kaziu? Juk balsą aš tu-į

— Mus gadynėj yra teip: 
saujalė dykaduonių vagia ir 
plėšia svetimą darbą ir ant jų 
nėra valdžios — jie yra virš 
Įstatymų. Darbininkas - gi 
vaikščioja susilenkęs po dar
bo jungu visą gyvenimą ir 
jam ant kiekvieno žingsnio 
stovi policistas su lazda, ant 
kiekvienos gatvės stovi kalė
jimas: pasilinksminimui jam 
duota-tik karčema ir bažnyčia: 
teatrai, operos ir universite
tai, kur galėtų pasimokinti- 
jam neprieinami—tas viskas 
turčių rankose. Taigi spręsk 
dabar, ar jie teisingai elgiasi 
ar ne?

— Jei aš galėčiau, tai visus 
išsmaugčiau.

įėjau garsingą...Bet kaip butų 
s>u pamokslais? To aš niekad 
neapsiimu išmokti. _

— E, pamokslas, tėve, tai 
L.e prakalba. Ką pasakysimas 
ous gerai.

— Gali būt, kad ir tas eitų, 
bet man rodos, kad kunigu 
aš vistiek negaliu būt.

— Kodėl?
— Kad mane mergos nemy

li— v
— Keistas tu žmogus, tėve. 

Argi kunigui reikalingos 
mergos?

— O kaipgi aš su gaspadi- 
ne sugyvensiu ... Ne, vaike, 
Kunigu aš nenoriu būt. Ar 
negalima kitokiu budu pra
lobti?

-r- Kitokie būdas yra tik 
vogti.

—Aš katalikas, vaike.
— Ar tau rodos, katalikai 

to nedaro?
— O kaip sugaus?
— Pasakysi, jog apsirikai.
— Ne, vaike, aš vistiek bi

jau. Ar negalima to padary
ti kitokiu budu?

— Jei tu nori būt teisingu, 
tai nebusi turtingu ir apie 
pralobuną nesvajok. Savo 
rankomis žmogus gali užsi
dirbti tik ant pragyvenimo, 
o pralobti galima tik tuomet, 
kada apvogei kitą.

— Tai pagal tavo išvedimą, 
kas tik turtingas, tas ir va
gie?

— Teip yra, tėve.
— Tokiu budu, visus tur-

VIRŠUTINE IR APATINE 
LUOMOS.

Važiava sunkus vežimas 
monopolistų. Ant kelio jisap- 
virto ir prispaudė žmogų.

Susirinko didelė minia ir 
pradėjo ginčytis, kaip išliuo- 

'suoti prispaustąjį žmogų. Ve
žimas jiems rodės nepakelia
mu. Jie stovėjo ir ginčyjosi 
teip ilgai, kad prispaustasis 
pasiuntė juos į legislatnrą 
[įstatymdavystę].

Legis!atura pasamdė poli
tiškos ekonomijos žinovus, 
kurie ištyrę dalyką atrado, 
jog tas žmogus buvo vi
sados teip prispaustas. Padė
jimas jo buvo visai paprastas 

[ir apie jo paliuosavimą nega
lėjo būti nė kalbos.

Profesoriai kalbėjo, kad 
paliuosavimas to žmogaus ga
lėtų sugriauti visą civilizaciją, 
ir pakol kas vežimo kelti da 
negalima.

Atėjo ant galo teologai 
(dvasiškiejie) ir, apžiūrėję ne
laimingąjį, prij>azino, jog jis 
yra negeros širdies ir pirma 
turi mislyti apie pasitaisymą, 
negu apie pasiliuosavimą: o 
jeigu širdis jo butų teisinga, 
tai jis visai neprivalo reika
lauti, kad vežimas butų nu
keltas.

Tuom tarpu ėjoprošalį jau
nas vyras ir tarė: „Ei, trau
kit tuos monopolistus nuo ve
žimo, tegul žmogus eina lais
vas!”

Mat jis buvo pirmeivis.
(Zs “ Wilshir6's Magazine.")

Gyvybės 
paslaptis.

Senovės žmogus gyveno pa
slapčių šalyje. Kur jis nepa
žiūrėtų, visur nesuprantami 
apsireiškimai. Gamta jam įk
vėpė baimę savo slaptingumu 
ir pavojumi. Bet povaliai jis 
išdrįsta tyrinėti tą gamtą, 
jieškoti išaiškinimo apsireiš
kimų, surasti jų priežastį. Ir 
povaliai jo baimė prieš gamtą 
nyksta. Jis atranda, kad jis 
yra vaikas tos gamtos, kad 
jis priguli nuo tų pačių pajie- 
gų, kurios viešpatauja visoj 
pasaulėj, kad jis netur ko bi
joti. bet priešingai, ištirti 
gamtos pajiegas ir sunaudoti 
jas pasmaginimui savo gyve
nimo. Senovės griausmas bu
vo išreiškimu dievybės rūstu
mo. Žmonės žegnodavosi pa
matę žaibuojant. Šiądien žai
bą padaro laboratorijoj. Per 
kūną pakinko vežimą vežt, 
arl>a mašiną sukt. Pažinimo 
laukas kasdien darosi plates
nis. o nesuprasto siena eiua 
tolyn ir tolyn.

Viena iš sunkiausių Už
duočių. kokias žmogus šiądien 
turi išrišti, tai ištirimas gy
vybės. Per daugelį metų ji 
buvo skaitoma už paslaptį.■v 
kurią negalima tyrinėti. Šią
dien męs ją pradedam skaity
ti uz vieną iš gamtos apsireiš
kimų. panašią į elektrą arba 
chemišką patraukimą. Tos 
pajiegos yra nemažiaus pa
slaptingos, bet męs su jomis 
daugiaus apsipažinę ir neturi
me baimės jas tyrinėti.

Šventame rašte pasakyta, 
jog Dievas sutvėrė Adomą iš 
žemės. Tas pasakymas pama
te savo yra teisingas, nes 
visos dalelės yra imtos iš že
mės. bet tas mums duoda la
bai mažai pažinimo, prisieina 
toliaus tyrinėti tą medegą, iš 
kurios žmogus nulipdytas. Pa
sirodo, jog žmogus nėra sta
čiai iš molio nukrėstas, bet 
pirma darytos plytelės,•> iš tų 
plytelių nulipdytas žmogus. 
Mokslo kalboje tos plytelės 
vadinasi celėmis arba kamba
riukais. Jas galima matyt tik 
su padidinamu stiklu. Robert 
Hook, 1665 metuose pirmuti
nis patėmyjo kambariuku* au
galų mezginyje. Jis pavadino 
celėmis todėl, kad jos išrodė 
tuščiomis. Vėliaus italų ana
tomas Malpighi, pasaugojo, 
jog tos celės yra pilndb. Me- 
dega, iš kurios padaryta celė 
vadinasi protoplazma. Yra 
tai gyva medega. — įkvėptas 
molis. Iš jos nukrėstos plyte
lės, iš plytelių nulipdytas 
žmogus.

Gamta tverdama gyvūnus 
pradėjo nuo prasčiausio, ku
ris yra niekas daugiaus. kaip 
tik gabalėlis protoplazmos, be 
kojų, be rankų, be galvos, be 
pilvo, — bet su gyvybe. Pa 
veikslą tokio gyvūno męs ir 
šiądien randame ameboj. Visi 
kiti gyvūnai padaryti ant jos 
paveikslo; iš tos pat medegos, 
tik vietoj vienos plytelės su
lipdyta jų daug, ir iš tų ply
telių padaryti atskyrus orga
nai atlikimui įvairių užduo-j 
čių.

Protoplazma amebos išrodo 
kaipo pusiau skysta, peršvie
čiama medega, netirpstanti 
vandenyj. Ją sunaikina karš
tis. elektra ir įvairus nuodai. 

{Chemiškai ji susideda apie 
iš 20 elementų, kurie randasi 
žemėj.

Per ilgus laikus buvo ma 
noma, jog iš tų elementų to- 

' lydžio tveriasi gyva medega. 
Bet atsiradus padidinančiam 
stiklui pasirodė, jog dalykas 
nėra teip aiškus, kaip buvo 
manyta. Visi tyrinėjimai pa
rodo, jog visokia gyvybė užsi
mezga iš pirmesnės gyvybės, 
iš sėklos, arba kiaušinio. To
kie faktai uždavė tyrinėto
jams klausimą: kaip prasidė
jo gyvybė ant žemes? Kelvin 

j ir Helmholz bandė ant to at

sakyt, jog gyvybės sėkla buvo 
užnešta ant žemės nuo kitos 

, planetos su meteorais. Toks 
atsakymas nieko neišaiškina, 
tik perneša klausimą aut 
Marso. Heckel skelbė teoriją, 

, jog gyva medega pasidarius 
iš negyvos,tuose laikuose, ka
da žemė degė. Pamate proto
plazmos yra chemiškas susi
jungimas karbouo (anglies) 
su uitrogeuu. Tas susijungi 
inas buvo galimas tik tada, 
kada žemė buvo deganti ma- 
sa ir vėliaus žemei atvėstaut 
buvo gera proga susitveri m ui 
protoplazmos. Tokia teorija 
supuola su svajone greko He
raklito, kuris da prieš Kris
taus gimimą skelbė, jog ug
nis esant pamatu gyvybės. 
Norint ta teorija šiądien yra 
plačiausiai priimta, visgi nie
kas negali tvirtinti, jog šią
dien gyvybė nesitveria iš 
nauji.. Tik pakol tas nėra 
darodyta. ir męs turim ganė- 
dintis patyrimu, jog visokia 
gyvybė paeina iš pirmesnės 
gyvybės, arba anot patarlės: 
omne vivum ex ovo, tai yra, 
visokia gyvybė paeina iš 
kiaušinio.

D-ras F. Matulaitis.

Žmonijos ateitis.

Žmonija nuo pat savo atsi
radimo ant žemės veda sun
kią kovą uz būvį.
Per šimtus ir tūkstančius me

tų žmonės išnaudojo savo spė
ką ir protą, kad tik pagerin
ti gyvenimą ir našesniu pa
daryti triūsą. Prie to paties 
męs ir šiandien stengiamės.

Žmogus gema silpuiausiu 
gyvunu pasaulyj. Jisyra nuo
gas, plikas ir bedantis. Jis 
negali uė vaikščioti, nė kai-i 
beti, yra spaugas ir kurčias. 
Neapsišvietę tėvai mano, jog 
jų kūdikis tuoj užgimęs jau 
girdi ir mato; tankiai bijo 
g-rsiai ir kalbėti, kad ne su
žadinti jo. kuomet jis nė ka- 
nuolės šūvio negali girdėti.

Viščiukas išsiritęs iš kiau
šinio į tris minutas jau gali 
bėgioti ir pats gaudo muses. 
Zuikis užgema ir jo neaugau- 
si. Raganosis užgema ir turi 
jau kietą odą. Tigras gimsta 
ir turi jau draskančius nagus 
ir dantis.

Žmogus turi vien tik sme
genis. Vienatinis jo ginklas 
ir įrankis — tai protas. Kuo
met kiti gyvūnai naudojasi 
spėka, žmogus dirba protu ir 
metai nuo metų jo gyveni
mas darosi turtingesnių ir 
lengvesniu. Kuomet kiti gy
vūnai kovoja tik už tuomlai- 
kinį būvį, žmogaus nuveikti 
darbai pasilieka ant visados. 
Perkūnas, kuris seniau buvo 
žmogui nuoganda, 'šiandien 
tapo pakinkytas prie mašinų 
ir suks jas per amžius.

Seniau žmogus bijojo kro- 
kodiliaus ir, kaipo rustin 
gam Dievui, aukavo savo kū
dikius. Bet protas tą ,, Dievą” 
sykį apgalėjo ir žmogus iš jo 
odos dabar siuva sau krep
šius.

Ir teip laipsniškai protas 
lavinasi ir užmaino žmogui 
spėką, o žmogus virsta Į pro
taujančią mašiną. Jis jau pa
liko viešpačiu ant žemės: I 
apipynė ją telegrafais ir tele
fonais, apkaustė geležinke
liais, pastatė ant jų vagonus, 
pakinkė vandenį ir ugnį ir 
tie dirbs jam per amžius.

Žmogus, kuris kelios de
šimtys tūkstančių metų atgal 
buvo plačiažandžiu gyvunu, 
šiandien tveria stebuklus.

Didžiausiais stebuklais yra 
jo išradimai. Seniau jis turė
jo lakstyti visą dieną, kol su
gaudavo žvėrį ir taukiausiai 
žvėris sugaudavo ji. Vėliau! 
jis šaudė juos iš saidoko. Šią
dien jis šaudo juos iš karabi-. 
to. Truputį vėliaus jis teip 

j išsilavins, kad jų visai ne
gaudys.

Darbas, kurio seniau uepa- 
darytų tūkstantis drūčiausių 
vyrų, šiandien gali būt atlik
tas vienu pirštu, prispaudus 
elektrišką knypkį.

Kaip šiandien žmonija de
da visas pastangas ant išvys
tymo mechanikos, teip atei
tyje dės aut pakėlimo doros 
ir iuteligeutijos

Daugelis mauo ir kalba, 
jog ateityje ant žemės bus 
viršpopuliacija (per daug gy
ventojų) ir žemdirbystė neį
stengs išmaityti. Didelė klai
da! Šiandien milijonai žmo
nių eikvoja kasdien laiką ir 
negali sau užsidirbti dėl to, 
kad pas mus d a nėra doros.

Dora ir inteligentija pa- 
liuosuos tuos milijonus nuo 
nereikalingo ir monotoniško 
kontroliavimo visuomenes. 
Kada žmonės bus išsilavinę, 
policija ir kariumeuė turės 
eiti prie darbo, nes ji nebus 
jau reikalinga.

Kada mums reikalingas sva
ras mėsos, męs einam į krau
tuvę, duodam krautuvninkui 
15c. ir gaunam mėsą. Siau- 
dieu krautuvėj turi sėdėti 
žmogus ir eikvoti savo laiką, 
kad męs neišneštame tos mė
sos be pinigų.

Ant geležinkelių ir gatve- 
karių tūkstančiai kondukto
rių eikvoja savo laiką daboda
mi, kad žmonės nevažinėtų 
už dyką. Visi tie užžiurėtojai 
yra apsunkinimu draugijos. 
Draugija turi juos aprėdyti 
ir maitinti, kuomet jie patys 
tą galėtų padaryti.

Žiloj senovėj žmonės buvo 
žiauraus budo ir be meilės, 
pajautos. Einant pirmyn prie 
civilizacijos, jų žiaurumas ėjo 
švelnyn ir mandagyn; pas 
juos išsidirbo pajauta doros. 
Ir nėra abejonės, kad žmoni
ja pasieks tokį laipsnį civili-j 
zacijos, kada vienas kitam ga
lės pilnai užsitikėti.

Priėjus prie tokio doros 
laipsnio, policija bus nerei
kalinga, konduktoriai bus ne
reikalingi, krautuvėj, vietoj 
dešimties žmonių, užteks vie
no, patarnavimui.

Šiandien tas išrodo netik 
negalimu, bet juokingu, ta-1 
čiaus nereikia užmiršti, kad 
žmogus išsivystė iš beždžio
nės, taigi iš vagies išsivysty
ti da lengviau.

Šveicarijoj ir šiandien jau 
galima rasti tokių vietų, kur 
be žmogaus parsiduoda įvai-: 
rus daiktai. Ateina pirkėjas, 
pasiima sau reikalingą daik
tą ir palieka pinigus. Dvi 
amerikonės užsidėjo tenai 
saldumynų krautuvę ir pui
kų padarė reikalą dėl to, kad 
užsitikėjo publikai. Užsitikė- 
jimas atsiliepia į inteligentiš
kojo žmogaus pajautą ir ne- 
kuomet nepavelys jam pada
ryti skriaudos.

Tai tokia žmonijos ateitis.
N’. Michelson.

vena, tą patį atjaučia. Sura- svarbi, kaip ir chemiškas jų 
dus tokį draugą j ieško kito, sudėjimas, o jų harmonija yra 
trečio ir t. t. Tokiu budu, aut teip-pat graži kaip ir fiziškas 
laužo užgesytos ugnies, ant judėjimas.
griuvėsių draugįjos,ant kaulų Męs esam gamtos vaikais;
žuvusių draugų šventoj kovoj organizmas mųsų juda su vi- 
už tiesą, auga naujos spėkos, isais jos judėjimais, palaikau- 
spėkos stiprios, tvirtos,perėjų-; čiais gyvybę. Męs esam dru- 
sios gerą mokyklą. . Jaunuo- čiai su ja surišti ir perstatom 
menė juda, ji kruta nežymiai, 
ramiai... it pavasary] upėj 
vanduo prieš išnešimą ledo. 
Bet pramušus praperšą, ji 
veržias laukan, laužo viską ir 
neša su savimi.

Visiems yra aišku,kad viešai 
negalima darbuotis, tas turi 
eit slapta Pati valdžia prie to 
verčia. Ji pati varo viską į
i

vieną čielybę.
Verte Kosmopolitas.

KAIP PAŽINTI
CYVUNUS.

Pagal C. B. Q u i u c y.

Jeigu jus eisite per pelkes
. m . . -. . ir staiga jums duos kas iš užpadugnę. Teip, padugnėj da- , ,.

bar plisko mažutėlė liepsna, 
bet ji auga, plėtojas ir greitu 
gal laiku apims visą apačią 
gyvenimo ir tada su visu 
smarkumu išsimuš į viršų. Ir 
kils tada audra, kuri išuai 
kins, viską kas aut kelio jai 
pasipriešins...

Tešaukia mųsų ponai, kad

pakabo ir išmes pusę mylios 
į viršų, tai puolant žemyn 
stengkitės nusitvert kur už ša
kos, nes tas reiškia, jog aut 
jus užpuolė raganosis, pavo- 
jiugas žvėris, kuris užsipuola 
aut žmogaus, kaip viešbučio 
saviuiukas.

Jeigu jums duos lygiai 
Saučjlū uūmaUiLta.’teKel’ū kail‘ Pinflas* b’,t iSn*09 « 
puotas iŠ džiaugsmo, lodai ur? tiB8iai> tartunl baliun*> 
uuoja dainas apgailėjimo, bet 
iškils audra ir viską išsklai
dys.

Prašvis ir prasiblaivys oras! 
Nė piakeikimas judošių-išda- 
vikų, nė žiaurios, šaltos ban
gos gyvenimo — niekas neuž- 
gesįs karštoj krūtinėj jauni
mo meilę laisves šventos! Lyg 
jauna žalia gėlė,pavasaryj pra-

tai aut jus bus užpuolęs hipo
potamas. Yra tai teisingiausia 
būdas pažinimui raganosio 
arba hipopotamo, bet da leng
vesnis būdas — su atida pri
sižiūrėti į žvėrį per padidi
nantį stiklą.

Hipopotamas yra visai pa
našus į Tafto taksšuuį ir turi 
kietą nosį, kurią kartais var- 

budus po šaltai žiemai, ji augs toj a kai muštuvą, kuriais 
ir žydės, o jos kvapas apims kryžeiviai griaudavo lietu- 
visą pasaulį, kada kils aud-jv*ams tvirtynes, o kartais 
ra!.. kaipo kaltą, kuriuomi mote-

, o kartais 
kaipo kaltą, kuriuomi mote
rys atidaro tomėčių blekines.

Tarp kitko yra patartina, 
kad hipopotamą niekados ne 
kumščiuoti, kaip kad daro 

Gamta ir žmogus e tarp savęs amerikonai, nes jis 
yra labai išdidus ir jautraus 
budo, uežiurint, kad jo oda

Toli nuo žmonių gyvenimo, yra negraži, kaip palaikis če- 
toli nuo judėjimo, nuošalioj batas.
tylumoj leista žmogaus sielai Drumblį [slonių] lengviau- 

! svajoti ir matyti pilnam pa- 8įaj pažinti pagal jo triubą, 
veiksle tą, kas yra nematomu, Kuri maskatuoja iš vieno ga- 
bet kas apsireiškia per mato- }o> tarsi guminė šmirkštynė 
mus daigtus. pakabinta aut sienos. Jeigu į

Tolimas jūrių ošimas malo- Afriką jums pertoli nuva- 
lonus šipsojimasis vaudenų, žįuoti ant drumblių medžiok- 
raiegan paskendusios girios, ip8< tai jus lygiai tokį pat ga- 
išdidžiai spoksanti kalnai —j lite turėti smagumą šaudyda- 
vištai yra matomi spėkos apsi-mi | daržinės sieną. Drum- 
reiškimai, kurie gyvena gylu- bliai paprastai vaikščioja po 
moję kiekvieno daigto. du ir po tris krūvoje, o kaip

Nekartą atsidėjęs mąsčiau fcada važiuoja ir su cirkais, 
apie gyvus gamtoje apsireiš- Leopardą galima pažinti pa
kinius ir visuomet jaučiau, jog gai jO taškuotos odos, kuri iš
manė apsupa neišpasakyta rodo, kaip bereikalingai auk- 
poezija: slenkanti kalnais va- 8U sulopibtas dantis. Leopar- 
kariniai šešėliai, plaukiantis das greitai maino savo spalvą 
iš girios kvepsnys, kurtus, patekęs į medinčiaus krepšį, 
bet nenuilstantis medžių šia-| Jeigu jis turėtų didelį, storą 
mėjimas ir tyla žvaigždėtų 
nakčių šnekėjo į manę daug 
aiškiau,negu knygos žmonių. 
Tose valandose atmosfera per
stoją buvus paprastu mišiniu 
gazų, augmenys neyra vien 
tik atomų mezginiais iš ang 
lies ir vandendario. kvepsnys 
neyra vien tik neapčiuopia
momis dalelėmis, kurios va
kare išsisklaido dėl susitrau
kimo nuo šalčio gėlių, vėjalis 
neyra tik paprasta oro sriovė, 
debesiai neyra tik burbule- 

j liais vandeninių gazų ir visa 
gamta perstoją buvus vien 

'chemiškąją dirbtuve arba fi
zikos kambariu, o matosi 
visi rėdąs grožės garmonijos 
įstatymas, kuris valdo visa 
tos judėjimais, o pastaroji su 
dideliu rupestingumu didina 
šaltinį gyvybės, kuri per nuo
latinį pergiinimą tolydžio už
silaiko jaunistėj ir pilnoj gro
žėj.

Abeluai visoj gamtoj yra 
nepaprastas gražumas, ku
riuo gyvename, su kuriuo su
jungta visa siela, tarytum ta 
ideališka grožė prigulėtų iš
skirtinai tik inteligentijai. 
Gamta turi ne tik medegišką 
kūną, bet turi gyvastį, ir šie 
lą. Kas gamtą matė tik iš pu

J. Beširdis

K. Flamarion

I

i 

į

v
Šalyj ašarų, šalyj vergijos 

kils audra. Valdžia ten neuž
ganėdinta aukomis kalinių, I 
ji neužganediuta kasdieniniu 
atėmimu dešimtims gyvasčių. 
Ji trokšta sugrąžinti krūvi-I 
nūs laikus barbarizmo. Ji 
trokšta ir vėl lieti ių>eliu8 
kraujo ir skandinti juose žmo
nes. Ji trokšta visoj šalyj pa- 
sėt baimę. Ji trokšta sauva- 
liškai valdyti milijouus žmo
nių. Bet gyvenimas ant vie 
tos nestovi. Jis eiua, lekia 
pirmyn! Jauua dvasia, para 
gavus laisvės dienų, ir vėl 
trokšta to! Pavieniai ašmenys 
jieško darbo, jų siela veržiasi 
laukan. Ji trokšta šviesos, 
trokšta laisvės! Ji negal kvė
puot dulkėta,dvokiančia atmo 
sfera,j i trokšta tyro, šviežio oro! sės medegiškos.tas pažįsta jos 
Ji nerimauja! Ji jieško savo
draugo, kuris tą patį pergy- daigtų grožė yra lygiai teip

Kils audra!

balsą, kaip daleiskime liūtas, 
jį butų galima vadinti žvėrių 
karalium.

Liūtą pažinti da lengviau, 
nes tas žvėris visai panašus į 
aukštos klesos vežėją, su dide
le kepuria ir plačia vilnuota 
apykakle. Yra tai neapsako
mai žiaurus ir pavojingas 
žvėris. Jis tankiai nuomedin- 
čiaus nušautas pabėga. — 
Teip žiauraus budo!

Hyena priklauso prie kvai
liausių gyvūnų. Ir ją galima 
pažinti pagal garsaus jos juo
ko. Mat gyvūnai, kurie daug 
juokiasi,visuomet yra priskai* 
tomi prie kvailių, nors sunku 
pasakyti, kaip hyena galėtų 
nuo juoko susi laikyti, susiti
kus su teip juokingais objek
tais, kaip oragutangas arba 
hipopotamas. Pastarasis tan
kiai yra vadinamas ir vanden- 
žirgiu, nes jis labai panašus į 
Hamburg-steiką.

Kitus gyvūnus galima pa
žinti pagal jų originališkumą.

Iksas.

Gerai, kad caras da mažai 
važinėja, kitaip jo kaimy
nams reikėtų padidinti armi
jas apsaugojimui jo ypatos.

tik vieną pusę. Vidurinė

Iš St. Louis republikonų 
dienraštis praueša, jog Taf
tas išgėręs ant pusryčių 6 
puodukus kavos ir kelis stik
lus pieno. Kaip piežiden- 
tui—• visai nedaug.



A. 'Antonov. Bereikalinga baime

!n

keleivis

SVIETO PABAIGA.

Seuelis Daugirtas pailso begrybauda- { 
mas. Apsistojo jis prie pageltusiais lapais 
apnešto kelmo, pastate sale jo gurbelj su 
grybais ir, kasžin ką pats sau kalbėdamas, 
atsargiai atsisėdo. Sermėga jo buvo gelsvai 
pilka, visai panaši savo spalva Į pusiau suJ 
puvusį kelmą. Drūčiai užtempta aut galvos 
kepurė buvo bu siaurais kraštais, iš vieuos 
pusės praplyšus. Leugvi rudens saulės 
spinduliai Įsiveržė per nuplikusias medžių 
šakas ir apšvietė jo raukšlėtą, išblyškusį 
veidą.

Jis mislyjo — mislyjo giliai .
Gal būti) užsnūdęs, jei ne pora jauni

kaičių, kuriedu visai netyčia užtiko senelį 
Daugirtą besėdint.

— Tai baisus pavojus! — Jonas pradėjo, 
O Petras: — jie visą mums šąli sugriaus! 
Tikėk, kad valdžią į rankas paėmę,
Jie mums ir ponus išpiaus!...
— Ir laisva bus meilė, — traukė vėl Jonas,
— Kas ryši ir laimę šeimynoj ardys, 
Nebus jau karalių, kunigų, ponų — 
Kas tad mus vargšą samdys?
— Prie to dar, — Petras paraudęs šaukia,
— Tas biauru ir žema, taB sielas mums žeis! 
O Jonas: — Vargas, o! vargas mus laukia, 
Jei ta gadynė ateis!...
Mus Petras pamąstęs šiteip vėl šneka:
— Tas būti negali! to nėr ko bijot! . .
O Jonas: — Ir ką tas reiškia nežinom... 
Kam čia reikia mums dejuot?

dš angliško. S. M.

Keršto daina.
Jiedu teipgi grybavo. Vienas turėjo 

19, antras—15 metų. Išrodė vikriais.
— Dieve, padėk!
— Ačiū, ači«, vaikučiai...
Čia senelis atsispyrė ranka Į kelmą, 

pasislinko truputį toliau nuo jo ir, pažvel
gęs į jaunikaičius, prabilo:

— Ar daug laimėjote, vaikučiai?
Vienas jų parodė gurbelį, kur buvo 

kelios pienės ir rudmėses ir tarė:
— Nėra. Nepaspėja grybas išdygti, 

kaip tuoj jį pagauna...
— Ne, vaikeli, ne tame dalykas. Seno

vėj vežimais galėjei vežti. Gyvuliams nusi
bosdavo grybus ėsti, ne tai kad žmonėms... 
Išeini, būdavo, apie pietus: vos koją į gi 
rią įkėlei, tuoj pilnas gurbas. Ir grybai bu
vo ne toki... Baravykai, raudongalviai... ' 
Pro pienes ir rudmėses užsimerkę ėjome, 
kojomis spardėme...

— Teip, dėde, senovėj, sako, visko 
daugiau buvę...

— E, vaikeli! Jeigu kas įleistų tave 
šiandien į tokią girią, šimtas policistų ne
išvarytų. Paukščių — suskaitliuot negalė
je!. Kaip ims, būdavo, čiulbėt įvairių-įvai- 
riausiais balsais, tai verkt arba dainuot tu 
ri. Pilnos medžių šakos lizdų. Tik ir žiūrėk,' 
kaip apie tave sukasi visokio didžio spar
nuočiai ...

Seuelis užsimąstė, papurtė galvą ir ta
rė:

I

Dabar tuščia giria. Nelinksma joje. Ir 
kvapsnių nėra tokių, kaip buvo...

— Kodėl-gi dabar teip nėra?
— Nežinau, vaike.
Čia jis pakėlė galvą augščiau, sukosė

jo ir vėl kalbėjo:
— Zuikių, stirnų, vilkų ir meškų bū

davo. Vieni jų buvo geri, kiti — aršus. Bet 
liuksmiau buvo gyventi: kur neeisi, ten 
gyvą sutvėrimą pamatysi.

Jaunikaičiai atsisėdo prieš ji ant drėg
nos, lapais apdengtos žemės ir atydžiai 
klausėsi.

— Aut laukų,— traukė toliau senis,— 
derėjo kitoki javai. Nereikėjo nė tiek iš
dirbti žemę, kaip dabar, nė trąšų... žolė 
ant pievų!.. Tris, keturis sykius šienpiūtę 
galėjei daryti. Aut lankų šieną pūdydavo.

— Ar-gi tamista nesupranti, kodėl to
kios permainos įvyko?

— Svieto pabaiga ateina, vaikeli. Vis
kas baigiasi, viskas išnyksta. Net už mal
kas, už maistą žmonės pradeda varžytis. 
Sunku liko gyventi. Visa tvarka persimai
nė. Būdavo, eik skersai, išilgai — nieks tau 
žodžio netars. Dabar ir grybaut pradeda 
uždrausti. Anądien girios sargas atėmė 
nuo manęs su visu gurbu. Sako, vyriausy
bės teip paliepta.

— Teip, tvarka negera, — patvirtino 
vienas jaunikaitis.

— Ko čia norėti. Daugiau nieko neiš
girsi šiandien, kaip tij< apie kares,žudynes, 
: Jaimes. Žmonės ėste ėda vienas kitą. Vie
ni kitus skriaudžia, vieni kitiems priešina
si, vieni kitus j>ersekioja, žudo. Tartum jie 
iš proto išėję arba niekuomet nemirs. O 
nemato vargšai, kad svieto pabaiga jau ar
tinasi. Kur šiandien atrasi seną žmogų? 
Jauni išmiršta. Eina prie galo. O ėdasi, o - 
pešasi, o ginčyjasi . net galvą pradeda 
skaudėt betėmyjant. Išnyko, tarp žmonių 
meilė, sutikimas... Ach, Dieve, Dieve! 
bus svieto pabaiga... Nelauks toliau visa
galis, — persunkti ramiai į tokius apsireiš
kimus žiūrėti.

— O gal jis kantrus?
— Jeigu Dievas neužsirūstįs, tai teip 

sau viskas pasibaigs.
— Tas gali atsitikti, — tarė vienas 

jaunikaitis.
Senis atsikėlė, sustenėjo, pasiėmė gur- 

būtį ir pradėjo krutėti tolyn.
Jaunikaičiai laikė įsmeigę į jį akis, kol 

tik jis neišnyko tarp medžių. '

Naktys tamsios, naktys juodos, 
Naktys vėjuotos labai

Baugiu’ širdį be paguodos, 
O galvoj vieni sapnai...

Ei, bėrasis, žirge mano, 
Nakties tamsoj skrysk greičiau!

Tuoj už pievos ir už miško 
Apsistosim — ne toliau.

Vėjas cypia, vėjas ūžia,
Peilis žiba už juosmens...

Ei, tamsioji tu giružė,
Kas teu dedas už tavęs?

Ei, greičiau, žirgeli, bėras!
Naktis vėjuota, tamsi, 

Girioj laukia mauo sėbras,
O už girios auki dvi.

Al f. Liauryza.

B=tai.
Kodėl ji nerašo?
Atspėt negaliu;
Širdis jos neprašo?... 
Bet aš ją myliu! 
Mylėti kas gali, 
Kaip aš ją myliu?
Kas skirs tokią dalį, 
Kaip aš jai skiriu? 
Apdievinau jąją 
Prieš ją ir meldžiuos;
Ir garbinu gražiąją 
Štai Mūzos žodžiuos, 
Kaip rožę gražutę, 
— Našlaitę meilutę.

Klemka. ,,L. R."
* *

Širdies ilgėjimas
Širdis ilgis, širdis laukia, 

Nor’ mylėt karštai.
Į krūtinę jausmai plaukia,

Tarsi spinduliai.
Kaip nelaisvėj paukštis, plaka, 

Pradeda virpėt;
Širdin žvilgį jei kas meta, — 

Noris’ tą mylėt.
Bet tie žvilgiai greitai nyksta, 

Kaip gėlė miškuos,
Širdis ilgis’, širdis sęsta, 

Pasijus kapuos.
14. VI. 09. Al j. Liauryza.

Du broliai.
Pagal Heine.

Ant pat kalno, lyg išdygus, 
Stūkso miglose pilis;
Joj ant amžių yr’ užmigus 
Dviejų brolių paslaptis.
Per dvimušį jie ten žuvo, 
Da teb’guli jų kardai.
Gal paklausit kaip tas buvo? 
Iš ko kilo jų vaidai?
Grovų Liauros vienas žvilgis 
Vaidų buvo priežastis;
Vien’s pamylo, kit’s jau ilgis— 
Ir štai kįla jiems mintis:
,,Bet kuriam gi iš mus dviejų 
Skirs ji širdį ir jausmus?
Kit’s negaP čia būt sprendėju, 
Kardai laukan — spręskit jus!”
Prasidėjo žiauri kova. 
Švilpia smūgiai krisdami! 
Kardai čiarška, o Jehova!
Akys žvilga mirtimi.
Ir paplūdo brolių kraujas

- Iš po plieno ašmenų;
Vėl da smūgis, vėl da naujas— 
Ir lavonais gui’ abu.
Daug jau šimtmečių praėjo, 
Daug paslėpę tur’ kapai; 
Tuščią pilį šarsto vėjai 
Ir vis blizga jų kardai.
O ant kalno iki šioliai, 
Kaip tik dvylikta nakties, 
Ten ateina vis du broliai 
Ir vis mušas’ lig mirties.

S. Michelson.

KORESPONDENCIJOS įIIFTIJ VOS
Montreal, Canada. 4 _______

84-ta kuopa LSSA sumanė 
ant 24 spalio d. parengti pra
kalbas. Uš kalbėtoją nutarta 
pakviesti A. Antonovą iš Bo- 
ston. Mass. Socijalistu suma
nymui pritarė šv. Kazimiero 
draugystė ir 148-ta kuopa S. 
L. A. ,D. L. K.Vytauto kliu- 
bas, kuris apart karčemos už
laikymo, daugiaus nieko ne
veikia, atsisakė prisidėti. SLA 
kuopa ir šv. Kaz. draugystė 
davė po $6, kitas lėšas apden
gė LSS kuopa.

Prakalbos prasidėjo 2 vai. 
po pietų. Vyrams įžangos rei
kėjo mokėt po 10 c. Rengė
jai ir moterys ėjo už dyką. 
Prie durių surinkta 10d. 10c. ; 
Žmonių prisirinko apie 200.

A. Antonov kalbėjo apie 
mokslą irz alkoholizmą^ Jo aiš
kinimas, kaip galima lavinti 
savo smegenis, paragino žmo
nes prie knygų pirkimo. Par
duota už 20 dol. „Keleiviui” 
prenumeratorių surinkta 12. 
Knygutę ,,Beždžionių prezi
dentas” pirko visi. Paskui 
kalbėta apie darbininkų pa
dėjimą ir socijalizmą. Trečia
me atveju j A. Antonov gvil
deno moterų klausimą, kurio 
užbaiga liko atidėta aut ryto 
jaus. Aukų publika sumetė 
7 dol. 85c. Jos skiriama lėšų 
uždengimui.

Ant 25 spalio kliubas davė 
savo salę prakalboms. Kliubo 
pirmininkas kvietė publiką 
suaukauti kiek nors, kad ga- į 
Įima butų A. Antonovui at
lyginti už dienos sugaišimą. 
Sumesta 5 dol.

A. Antonov pabaigė aiškin
ti moterų klausimą. Toliau 
kalbėjo apie raudonos vėlia
vos reiškimą. Trečią sykį apie 
technikos ir mechanikos vys
tymosi ir kaip tas atsiliepia 
ant visuomenės gyvenimo. 
Ant galo trumpai paaiškino 
apie kliubo vertę. Knygų ir 
tą dieną parduota daug.

Rengėjai ir kalbėtojas atli
ko užduotį labai gerai, kuomi 
gerėjasi visi Montreal’o lietu
viai.

J. K. M.

HUMORISTIKA
Ponas. Nusiunčiau tave pa

žiūrėti, kada trūkis išeina, o 
tu, asile, sėdėjai tenai pusan
tros valandos.

Tarnas: Aš nekaltas.. .trū
kis ką tik dabar išėjo.

Ponas Goda pasišaukė re
stauracijos savininką ir, pirš
tu rodydamas pastatytą jam 
kepsnį, klausia:

— Kodėl šiandien teip su
sitraukęs kepsnys? Vakar bu
vo daug didesnis...

— O kur tamista vakar sė
dėjot?

— Prie ano lango.
— O! Tenai visuomet duo

dam didesnės porcijos, nes 
per langą žmonės mato — pa 
aiškino savininkas.

Mariam įkilę. Užtvirtinta 
Mariampolės parapijos Tau
pomai Skolinamosios Bendro 
vės įstatai. Bendrovė** turtas 
susideda iš pajų po 50 r. Pa-

i siskoliuti nariai galės gauti 
i apie 300 rub.

Panevėžyje nuo pradžios 
choleros pasirodymo [rūgs.18 
d.] iki spalių 5 d. apsirgo 40 
žmonių, pasveiko 6,numirė 20.

TaiUOŠbudis. (Naum.pav.) 
Rūgs. 17 d. naktį Toliejuosej 
pas Tofilių Griškabūdžio žem- 
sargiai darė kratą, bet nieko 
nerado. Kadangi tada uebu- 
bo namie nei Tofiliaus, tai 
tie tvarkdariai vos prašvitus 
vėl sugrįžo. Radę namie Tofi
lių ėmė gązdinti ir reikalavo 
atiduoti ginklus ir knygutes. 
Matydami, kad gązdinitnas 

i nieko negelbsti, surašė pro
tokolą ir išsivilko.

Kadugys.

Sintautai. (Naum. pav.) 
Mergos vaikas brangesnis 65 
kap. Iš Veršių kaimo ūkinin
kas nuvežė savo samdininkėsI 
vaiką pakrikštyti. Už krikš
tą klebonas užsispyrė gauti 
rublį: paprastai gi už tėvų 
vaikus mokama po 35 kap. 
Tas žmogus neduot; ar tai, 
girdi, kitaip krikštijasi? Net 
susipyko su klebonu. Argi vi
sur mergos vaikas brangesnis?

Diegas.

Gražiškiai (Vilkav. pav.) j 
Musų parapijoj kaime K. ūki
ninko K. užmigo begauyda- 

j

mas pemenukas. Ūkininkas, 
pamatęs gyvulius ne vietoje 
ir radęs piemenuką bemiegan
ti, priselinęs „pamokino ’teip, 
kad piemenukas neilgai sirgęs 
numirė. Jo tėvai, sako, tik tą 
vieną teturėjo. Tai nepirmu- 
tinis toks „ pamokinimas”Lie 
tuvoje! Kada tokiems dar 
bams bus galas?

Šapelis.

Seredžius [Kauno gub.] 
Rūgs. 27 d. čia buvo renka
mas bažnyčios komitetas, tai
gi džiakonas su vienu klebo- 
bouu visaip stengėsi, kad ne
pakliūtų į tą komitetą „nepa
klusnus” žmonės. Teip pradė
jus vienam kalbėti,džiakonas 
šoko ant jo ir užriko, kad ne
sikištų ir eitų į karčiamą 
žmonės ., z vadžioti”; kitam-gi 
į akis prie visų pasakė, kad 
jis nunuodijo nabašniką kle
boną. Dailių kunigėlis grie
biasi įrankių, nėra ką. ..

J. A.

Pušalotas (Pa uepež. pav.) 
Čia vyriausybė norėjo Įkurti 
krasos skyrių, bet žmones at
sisakė. O su laiškais ir laik
raščiais tai tikra bėda. Pir
ma, kol dar nešdavo laiškus 
zakristijonas, tai dar buvo 
šiaip teip, bet dabar tai rei
kia išlakstyti kelis verstus po- 
laukus, kol surasi, kur ta o 
laiškas. Nejaugi nėra kito 
žmogaus?

dėl sėdėti prisiėjo Zarasų ka
lėjime, ir už tat dabar vėl rei
kia at kalėti 2 mėli. 20 dieną. 
Jau jį trečią sykį areštuoja. 
Ar gi nebus galo tiems var
gams. Vargdienėlis.

Skaudvile (Raseiu. pav.) 
Jakutis kili kaimo 20 metų 
vaikinas Lėk y s sirgo uuoini- 
ruliu. Po apmirimo jis biskį 
svaigiojo. Rūgs. 1 d.— tokia
me padėjime būdamas užmu
šė savo motiną ir seserį. No
rėjo ir kitą seserį užmušti, 
bet ta jį prigavo ir pabėgo. 
Dabar tą vaikiną suėmė ir 
pasodino į Jurbarko kalėji
mą.

Panevėžio kalėjime poli
tikos kalinių tik keli. Sainu- 
ilas Timfovičius, Panevėžio 
tardytojo raštininkas, kalti
namas pagal 103 str.; Ale
ksandras Davidonis, baigia 
sėdėti; Bronislovas Sipovi- 
čius, dar turi sėdėti 4 mėn. 
tvirto\ės; Žitkevičius, keliose 
bylose už revoliucijos metus 
ir Juozas Stasiūnas, sėdi nuo 
sausio 1906 metų be teismo 
kaltina už monopolius.

Girdėjau, kad amerikiečiai 
renka medegą apie politikos 
kalinių gyvenimą. Kad tai 
būt žinia, kokios medegos jie 
reikalauja, galima būt parū
pinti. , P, P.

Naujamiestis (Pan. pav.) 
Nežinomi piktadariai apiplė
šė vieną naktį vietinius kapi
nius. Nuo krizių nulupta apie 
50 kankinių.

Pasvalys [ Pauev. pav.] 
Čia žmonės labai girtuokliau
ja. Rūgs. 8 d. buvo atsitiki
mas. Žydas aludininkas išme
tė ant gatvės girtą žmogų. 
Kiti du, turbut sėbrai to žmo
gaus, led pastovėdami ant ko
jų, ėmė raginti žydą, kad kur 
paguldytų į šalį. Girdi—„nu
girdyt tai moki, o prižiūrėt 
ne’’. Bet žydas nepaklausė 
ir už tai gavo su lazda per gal
vą teip, kad net lazda nutru
ko. Amūras.

t

Vilkija (Kauno gubern.) 
Spalių 4 d. išdegė beveik pu
sė Sudžių kaimo. Visi buvo 
išėję į bažnyčią, o vaikai likę 
namie bežaizdami ir užkure. 
Žuvo visų metų žmonelių triū
sas.

Panedėlis [Zarasų pav.] 
Miestelis nemažas, bet baisiai 
nešvariai užlaikomas. Kolerai 
čia tai kaip tik gyveuimas. 
Nors policijai reikėtų pasirū
pinti apie švarumą, bet kas 
tau. ne tai jai negalvoj.

Rūgs. 15 d. čia buvo 40 va
landų atlaidai. Klebonas Au
gulis su savo kunigėliu ėmė. 
abudu po torielka ir per pa 
čias mišias ėjo žvejot po žmo 
ues pinigų. Surinko pusėti
nai, ale žmonės rugoja, kad 
atitraukia nuo maldos. Kažin 
ar ir kitur teip daroma.

Žemiečių dėde.
[Iš „Liet. Ukin.”J

J. S a m u o 1 i u i. Eilutes 
spaudai persilpnos.

Liepoj^aus socijalis- 
t u i. Tamista rašote apie vie
ną ypatą ir tai apie privatiš- 
ką jos pasivedimą, o į laik- 
rštį toks aprašymas netinka, 
ues laikraštis yra visuomenės 
dirva.

V. Geibi ui. Ačių uz ži
nutes, bet sunaudojam tik 
vieną, o antrą.apie rinkimus, 
paliekame, nes lietuviai tuo- 
mi nelabai interesuojasi.

Ant. Mažuolių i. Gali 
būt, kad tas ir teisybė, ką 
Tamista rašote, bet visgi to
kiais žodžiais, kaip „juodšim- 
tis”, negalima žmogų viešai 
kolioti.

A. Troječiui. Vėliau 
sunaudosime.

P. Gabraičiui. Vanduo 
jūrėse pakįla ne nuo vėjo, 
bet dėl to, kad mėnulis jį pri
traukia.

Pajieškojimai
Pajieškau savo brolių Juozapo ir My

kolo Ba-iscvičių.paeina iš Suvalkų gub., 
Punsko parapijos, Mockavos valsčiaus, 
Mergutrakių kaimo. Juozapas pirmiau 
gyveno Ashland. Pa., o Mykolas ŠVilkes 
Barre, Pa. Jie patys arba kas kitas,ku- 
rie apie juos žino, teiksis pranešt šiuo 
adresu:

Kazimieras Barisevičius,
117 Dreser st., So. Boston, Mass. fi,

Pajieškau draugo Boleslavo Eimutavi- 
čiaus. Girdėjau pirma gyvena Salėm, 
Mass. Jis pats, arkas kitas, teiksis atsi 
šaukti ant šio adreso:

John Chapas, Box 1
Wodlawn, Mieli.

Pajieškau draugo Juozo Wijalskio. Pa
eina iš Kauno gub.. Pupeniį parapijos. 
Moliainiu kaimo. Tris metai kaip Ame
rikoje. Pirmiau gyveno Boston’e, Mass 
Jis pats, ar kas kitas, teiksis atsišaukti 
šiuo antrašu:

L. Katjančis 101 Oak st.
Lawrence, Mass.

Pajieškau pusbrolio Juozo Čeponio 
Suvalkų gnb.. Seinų pav., gmino Švent- 
ažerių, kaimo Giraitėlių. Pirmiau gyve
no Mont Carmell. Jis pats, ar kas kitas, 
teiksis atsišaukti šiuo antrašu.

A. Petruškevičia
Box 131 Great Neack N Y.

Pajieškau pusbrolio Severiko Grigo ir 
dviejų draugų: Jaronimo Račkaucko ir 
Jono Kukesko. Visi paeina iš Kauno gu- 
bern.. Velenių parapijos, Pupkainių kai
mo. Jie patys ar k:.s kitas teiksis atsi
šaukti ant šio adreso.

Aleksas Grigas.
208 Gilbertville, Mass

Pajieškau draugų: Juozapo Draugelio 
pirmiau gyveno Shenendoah, Pa; Kazi- 
mie ro Labanaucko, paeina iš Suvalkų 
gubern. Surgučių kaimo, ir švogeno Mo
tiejaus Simasko gyveno Baltimore, Md. 
Jie patys, ar kas kitas, teiksis atsišaukti 
šiuo adresu.

J. Deldonis.
18 Foley st. Bristol, Mass

!

Telephone 76* S®. Boston.

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

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

Nedėliotas iki S vai. po pietų.
! ~~ '.......-■»

i

n
t

Ė

LINKSMI NAt'JENA!
27 Lapkričio (November) dr-stė D.L.K. 

Vytauto rengia maskarado balių su lakio- 
jančia pačta.ant "VVashington Hali” 556 
Grand avė. New Haven, Conn. Prasidės 
nuo 7 vai. vakare. Įžanga visiems po 15c.

Iškirpk šį apgarsinimą ir parašęs savo 
antrašą atsinešk ant baliaus, nes su šiuo
mi tikėtu bus proga išlaimėti puikų „Re
voliucijos” paveikslą, vertės 1 dol. Ne
praleiskit nė vienas geros progos!

į Vard. ir pravardė............................................
! Gatvė ir miestas................................................

Su pagarba
Komitetas.

Kunigas:— Pasakyk man, 
Jonua, kas atsitiko su Ado
mu ir J ieva?

Jonukas: — Tai kunigėlis 
nežino? Jie senei jau numirė.

Mokinys: — Pasakykite, 
poue prapiesoriau, kodėl nuo 
mažiausio pūstelėjimo žvakė 
užgesta?

Profesorius: — Nepūsk,asi
le, tai ir neges!

Profesorius: — Pasakyk, 
tamista, kurie pirmiau pasi
judintų raumenys, jei aš ta- 
mistai sudoočiau į sprandą?

Mokinys: — (Sugniaužia 
kumščią ir užsimoja, tartum 
duoti per žandą.) šitos, ve, 
rankos!

Teisėjas: — (Ji apiplėšimą 
šito žmogaus tamista eisi ant 
dviejų metų kalėjiman.

Apkaltintas:— Šviesiausia 
audžia! Aš nekaltais. Jis man 
ant kelio stovėjo, taigi jis tu
ri eiti kalėjiman.

PRAKALBOS!
Dr-slč V. Kudirkos knygyno rentria ant 

Nedėlios.lapkričio21 d.po baž nvtinėj sve
tainėj prakalbas.bus Dro Matulaičio pa
skaita. bažnytinis shoras, po vadovyste 
p. Karbaucko, dainuos tautiškas dainas, 
p. Tamošaitis griež ant smuikos, o tar
pais bus gražios deklemacijos. Pradžia 

' 2 vai. popiet. Įžanga dykai. Visus atsi- 
! lankyti prašo

Komitetas .

MOTERIS IR MERGINOS!
Šiuomi jums pranešu, 

kad siuvu moteriškas dreses, 
kotus, jakutes ir t. t.; prietam 
dar išsiuvu dailias kvietkas, 
teip, kad ir pigiaus kaštuos, 
negu štore pirkti ir gražiau 
atrodys. Adresas šitoks:

ONA BARONAIČIUTE
105 Broadway, So. Boston.

J-sk-iis.

Skapiškis. [Zarasų pav. J 
Užpernai Skapiškio senuni- 
niai prirašė vaikiną Guzų už 
sūnų B., buk norėdami išgel
bėti nuo kariumenės. Šįmet 
pradėjo žiemiečių viršininkas 
ir tardytojas klausinėti, del- 
ko neteisingai prirašė. Rūgs. 
22 d. sušaukė kuone visų se
niūnijų vyrus. Sušauktieji 
atsakė: „Ką mes žinom, mums 
viršaitis liepė rašytis ant jo 
atsakymo”. — Gužų jau pa
davė į kariumenę, rodos lie
pos mėnesį.

Glazdikelis.

Antaliepte (Zarasų vav.) 
Rūgs. 7 d. policija suėmė M i 
kiškių sodž. P. Dičiuną. Mat 
jis per 1905 m. judėjimą bu- 

! vo išrinktas per sueigą viršai
čiu, ir už tai Vilniaus Teismo 
Rūmai nuteisė tvirtovei!. _  _
Tvirtovėj nebuvo vietos,ir to- ©©©©©©©©[ūĮ©©©©©©©©©

g BALIUS! J
® DIDELIS BALIUS! GRAŽUS BALIUS! ©
© 1). L. K. VYTAUTO DRAUGYSTE parengia ©
(įįjč iškilmingą balių ant

25 Lapkriczio (November), 1909 m.
(dienoje THANKSGIVINGDAY) 

Lietuviškų Draugysčių salėje
© 166 Broadway Ext., !

Prasidės 2 vai. po pietų ir trauksis iki vėlai.
Pertraukose “BIRUTES KANKLIŲ CHORAS 

padainuos da niekur negirdėtas dainas.
Meldžiame visus;

IŽENGA:

© 
©

. . ©
So. Boston. © 

-i 
ai ii uctaa uauia?.
atsilankyti. Bus labai linksma.

Vyrama 25c., moterims 15c.
ĖZOAZLITKT-A-S. ©



KELEIVIS

Vietines Žinios.
Siąnedėl tikėtasi daug 

areštų ‘ Išganymo armijos” 
(Salavation Army) kareivių 
nz. laikymą be leidimo gatvi
nių susirinkimų ir kolektavi-i 
mą pinigu Arest uoti „salvei- 
šiai”, buvo sakyta, eis į kalė
jimą ir kaucija nebus priim
ta.

Mat paskutine legislatura 
nutarė, kad „išganymo armi
jos” reikalus pavesti betur
čių komisijai, kuri išdavinės 
jai leidimus pinigų rinkimui 
ir ves jų sąskaitą. Bet vienas 
tu komisijonierių dabar pa
taria. kad priversti „išgany
mo armiją” pildyti įstatymus, 
nes ji pradeda jau reikalauti 
sau specijališkų privilegijų, 
neužsigauėdina tuomi. kas 
duota kitoms organizacijoms.

Bet policijos viršininkas 
O’Meara išdavė policistams 
įsakymą, kad žmouės ,renkau 
ti aukas privatiškose vietose, 
kaip autai: krautuvėse, saliu- 
uuose, restauracijose, — ne- i 
privalo būt areštuojami; bet 
jeigu kolektuotų ant gatvių 
arba soduose, pirm areštavi
mo turi būt paimtas vardas 
ir į ranešta sujieritendeutui. !

Bigelovv vakarinėj mokyk
loj, ant kamĮx> ketvirtos ir 
E gatvių, draugija North 
American Civic League sutei
kia lietuviams iliustruotas(su 
paveikslais) lekcijas, kurias 
ska’tys lietuviškoj kalboj l)r. 
Matulaitis. Prie to da kalbės 
kun. Žilinskas, dainuos baž
nytinis choras irgrajįs D.L.K. 
Gedemiuo orkestrą. Lekcijos 
bus 23 ir 3O Lapkričo. 8 vai. 
vak. Pirmutinė buvo 16 Lap.

SZOKIAli
Sv. Petro ir Povile Draugystė partu-l 

gia šokius ant 25 <1. Lapkričio (Thenks- i 
givingdas) ant Rvnes Hali. Parkerst., 
GARDNER. .MASs
Prasidės 3-čią va), po po pietų ir trauk- * 
sis iki 9 vakare. Grajįs lietus iškas lienas 
po vadovyste A. Račkaueko. Įžanga vy
rams 25c.. moterims ir merginoms dy
kai. Visus kviečia KOMITETAI.

t

Ateinančio! nedėtoj 21 d. 
Lapkričio, 2 vai. po pietų 
bus LSS. 60 kuopos susirin
kimas po No. 28 Broadvvay.

Draugystė 1). L. K. Vytauto 
rengia ant Thanksgiving Day 
iškilmingą balių. Visas ba
liaus pelnas yra skiriamas 
statymui lietuviškos svetai
nės. kurią So. Bostono lietu
viams reikėjo seniai turėti. 
Todėl tikslas to baliaus yra 
labai gražus ir visoms pajie- 
goms visuomenė privalo jį 
paremti.

Balius prasidės 2 vai. po 
pietų, po No. 166 Broadvvay 
Ext., So. Bostone.

Praėjusį paiirtlėlį į B<>sto-! 
vą turėjo atvažiuoti iš Kusi- i 
.iostula Lea Masch< \vska. Ka
da jos pažįstami susirinko pa-1 
sitikti, dažinojo. kad Mas- 
vhowska ant laivo numirė ir 
tapo įmesta i jure.-.

Skaitytoju atvdai
Meldžiame visų „Keleivio” 

skaitytoju, kurių prienume- 
rata pasibaigė atnaujinti, ki
taip busime priversti laikraš 
tį sulaikyti.

j., Keleivio’’ Administracija.

Praeit->j nedelioj l>r. F. Ma-i
tulaitis laike lietuviškoj kal
boj lekcija apie chemiją. Bu

šo ■ r^tiaii < xygrna> (degis), 
hydrogeuas (vandendaris) ir 
kiti guzai.

Or.O’HARA,
DAMA GYDLNYUIA.

223 So Sixth si . <l*RlNGFtELI». 11.1.
ir melai šitam miešti Dantis traukia 
l>e skausmo. Kainos prieinamos. Dar
bas gvarant uotas.

ANT PARDAVIMO
Groseštoris ir Bučerne.
I.abai geroj vietoj, tirštai apgyventa, 

biznis išdirbtas gerai. Parsiduoda dėlei 
nesveikumo savininko. Norintieji susi
žinoti. kreipkitės šiuo adresu;

D. JoNSoN. ts
70 Shmith st., Ro.xbury.Mass.-

I

33r NAUJIENA!
-BROADRINE HALL”

311 Albany ir kampas Dover atn-ets. 
išsiduoda ant vestuvių arba šeip ko
kiems nors pokyliams, su visais reika
lingais rakandu.s už $15 DO.

Savininkus J. S1DMAN.

20 Laconia st. Boston,Mass.
Telephone 1364-4 Tremont.

I

"TABAKAS”
Dabar tik išėjo išspoal -suauja kny 

ga apie tabaką. Kas tik «..etoja tabaką, 
tas turi žinoti kokią jis tur įtekmę ant 
išsivystymu žmogaus. Toj knygoj viskas 
išaiškinta kuoplačiausiai. Kas nori žino
ti tegul perskaito "TABAKĄ”. Km 
ga puikiai padaryta, spauda aiški, 
turi i-4 pusi, kaštuoja tik 15 ceutu.

K. U BERKIS

106 Market st., BRIGHTON, Mass.

Su Naujais 1910 Metais
Išeis pirmas ' Laisvus Minties” nume

ri* Užsirašykite, kas neuzsirašėie. idant 
Bendrovė žinotų, kiek ekzempliorių rei
kia atspauzdinti. Kaina metams $2.oo. 
pusei nit-tų 81 oo. į Lietuvą 42.50. Prie 
•LAISVOS MINTIES” bendradarbiaus 

įžymus Lietuvos rašytojai.
Dar >;alini.1 nutipurkti "LAISVOS 

yfIXTlES" akeiji'K. Akcijos kaina SlO-oo 
parduodama ant išmokėjimo 4 mėn lai
ke. Pinigus siųsk šiuo adresu:

l>r. J. Šliupas.
1419 N. Mainave.. Scranton. Pa.

Redakcijos adresas:
•LAISVA MINTIS ’,

1102 Blair avė., Scranton. Pa.
I

geriausia AKUŠERKA

F. STROPIENE
Pateigusį kursą Domaus Medical 

(bllege Baltinio re M. D.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago, teipgi suteikia visokias ro
dąs moterų ligos parūpina gyduoles.

Ofisas randasi:

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

SO- BOSTON Mass.

.10115 E.5OLA5
naujausius mados

3^. Graborius ir Balsamuotojas
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 

kuogeriausiai už nebrangią prekę.

3S6 Broa<lway, So BOSTON.
Gyvenimo vieta 645 Broadway.

S. B. kLEIN
Visokie cigarai, tebakas ir ciga

retei | agai vvholesale ir retail 
prekių. Užlaikėm gražiausius at
virus la.školius ir rusišką ir tur
kišką tabaką.

228 Broadvvay
kampas C st.

South BOSTON, Mass

TAMOSZAICZIOir 
JURCELIUN > 

Did ž i a usia kra u t u vė če ver y k ų 
ir pasipuošimų So. Bostone. 

Užlaikome geriausius naujausios ma
dos vyriškus, moteriškus ir vaikams če 
verykus. Užlaikom teipgi visokias skry
bėles. marškinius ir kitokius pasipuoši
mo apdarus. Visus tavorus parduodam 
už piges prekes. Todėl lietuviai, ku
riems reikalingi tokie daiktai, užeikite 
l>as mus.
233 Bror<tway, So. Boston.

P. J. Kaunietis.

TKIsIN'ilAUSlA IR GERIAUSIA

Aptieka
Sutaisome Receptus su didžiausia 
alyda. nežiūrint ar iš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite gani i. kokios tik pasaulej 
vartoja, teipgi visados randasi Lie
tuvis aptiekorius K. ŠIDLAUSKAS.

Savininkas
Edvardas Daly

W- Broadway kampas Dor 
chester avė. So- Boston, Mass. 
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs per eipresą gyduoles prisiusi m

I

Lietuviszkas D-ras M. Ziseiman
7 Parmeuter St.
Boston, Mass. 

Visokias ligas gv 
dau pasjkmingia- 
usiat. A ;eikit tie- 
siok pas mane I 
trepais į viršų tik 
neikit y aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o a* atesic 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 ikš 
8 vakare. Telephone 1967 -3-Ric*imon<

SKAITYK ŠVIESIA TEISYBE!
t

South Bend, Iud. 4d Liepos, lbOd 
GuoDOtiriAS Daktare!

Šiuooii j>rauešu, kad Tamistos 
gyduolęs, visas jau suvartojau ir 
jaučiuosi piluai sveikų.atsakanciai 
išgydytų nuo ligos, kuri manę ilga 
laikų vargino kaip skaudėjimas

galvos, po krūtinių, sauarių kojose, teipat strėnų, 
j ir kosėjimo su skrepliavymais kaip ir suu- 

-aus kvėpavimo. Iš pradžios pradėjus vartoti tas 
gyduolęs, nors pasijutau drūtesnių, bet jutausi 
kaip kokių vaiuų savyje, tai turbut gyduolės su 
liga kovojo, bet kaip paskutiuias suvartojau ir tai 
nors tris uedelias laukiau, bet išgydyta liga jau 
daugiau neatsinaujina; kame dabar jaučiuosi 
išgelbėtas nuo ligos kankiniu, sveikas ir laimin
gas t« ip kaip metai, tam atgalios buvau, kolei dar buvau nesirgus. 
Nors yvairių daktarų ir vaistų daug perleidau per mano L.„L—f- 
laikų. ne vieni neįstengė Rgydyti teip gerai, kaip Tamista mielas 
daktarę, garsaus Collins N. Y. Medical Instituto. Dabar siunčiu. L 
širdinga padėkavone ir Jusu varda kaip ir gerus vaistus išgydymui p 
visokių ligų, kiekvienam savo pažistamui perstatysių, kad laike nelai- įj 
mes ligos, žinotu kur rasti tikra pagelba. Pilnas guodoues m

FR. LEYVANDAUSKIS,
416 South Jackson Street, South Bend, Ind. B 

VYRAI IR MOTERIS nesivargvkite ligoms ir silpnybėms, nes kiek- Įįj 
viena* bus atsakančiai išgydytas ir išgelbėtų, nuo visokių nesveikumų ik 
tik reikia atsišauskti arba parašyti lietuviškai kas kenkia tikrai adresų O 

COLLINS N. Y. MEDICAL INSTITUTE,g 
140 West IMth Street, New York, N. Y. 2]

Dr. S. E. Hyndman, Medikai Direktorius.
Kasdien nuo 10 iš ryto ik 5 po p. Šveut. nuo 10 ik 1 Vak. Ut. ir Pet.7-8^ 
Prisiusk 10c. markėms, apturėsi garsiųjų, knygų Dr. E-C.
Collins, -Vadovas in Sveikatų”, parašytų lietuviškai. jJĮ
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Fr. Levvandauskis į* 
•Hirgi-s. [n 
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Rusiška-Lenkiška - Lietuviška 

-A FT IEKA.

Bronszteino
349 Harr ison avė 

Boston, Mass.

Tėmykit! Teinykit

DIDELIS PARDAVIMAS
Mano dirbtuvė yra įrengta puikiau 

šiai, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku dalbą artistiškai. Padarau fotogra- 
; ijas kuopuikiausiai. malevoju natūra 
’iškom parvom. iš mažų padidinėju ir tt 
Ūsam reikalui einu į namus fotograluo- 
i. teipgi nedėldieniais fotografuoju.

Pasilieku gero velijančiu

George Stanaitis
453 Broadvvay So. Boston, Mass

Visokie moterų ir vyrų parėdai: .laku- 
tes. Sijonai. Stebės, teipgi gražus vaike 
parėdai. Skrynios, valyzos. viskas pnr- 
siduoda ant nužemintu prekių.

Ateik ir išsirink ką nors pats sau!

I. SACOWITZ,
128 Broadway (tarj»e A ir B) 

South Boston. Mass.

SKAITYK O ŽINOSI VISKĄ.
Jagu neturi mano kataliogą rašyk šendien o apturėsi gereusių armonikų, skripkų 

klernetų, trųbų, koncertinų ir daugybę kitokių muzikališkų instrumentų. " 
kso 14 K. Šliųbiniu žiedų, dziėgorių, lenciūgų, špilkų, kolcikų. kom
pasų auksinių ir paauksuotų, gerų bjitvų, visokio skiriaus drukavoji- 
rno masynukių, albumų portretam, revolverių, šaudyklių, guminiu li- 
teriu, adresam pečečių, istorišku ir maldaknygų kokiu tik randasi lie- 
tuviškoi kailiui, gražių pupierų dėl rasimo gromatųsu pnikeusiais ap
skaitymais ir dainoms su drukuotats oplink konvertais tuzinas už 25c 
5 tuzinai už $1,00, 1000 už $6,00. Lietuviška biblija arba šventas raštas 
seno ir naujo testamento lietuviškom literom puslap. 1127dručei atida
ryta, preke su prisiuutimu $3,00. Elektrikinis žiedas no reumatizmo, sudrutinim< 

kūno, atgaivinimo kraujo, sutaisimo nervu ir daugybę kitę 
kių ligų. Tūkstančiai žmonių dekavoja už ižgydyma. 14 K 
paauksuotas ant 20 mėtų prekė $3,00. prasto $1.00. Prisitp 
kitę savo ’ikrą adresą ir už 5c. markę o apturėsi šio mėto ka 
talogą dysai su 450 paveikslais ir HMM) naudingu daiktų.

Štornikam, agentam ir pedlioriam parduodu visokius ta
vorus labai pigiai. Reikalaudami viską pas tikra lietuvi 
gausite, teisingus tavorus.
WILKEWICH, 112 (irand St, Brooklyti, Ji. Y.

Cistų au

PRANEŠIMAS
So. Bostono -‘Lietuvių Ukėsų 

Kliubo” sąnariams.
Sniomi pranešame, kad sekantis Kiiu- 

tx> susirinkimas atsibus nedėlioj. 21 lap 
kričio (November)2 vai.po pietų.lietuvių 

■ salėje. 166 Broadway E.xt.. So. Bostone, 
j Teikitės visi nariai pribūti ant paskirto 
laiko. Norintiejie prisirašyti prie virš 
minėtos Dr-stės. teipgi užprašomi.

Su pagarba KOMITETAS.

Naujausių madų rubsiuvys. Siuvam 
visokias moterų ir vyrų drapanas. Išva 
lome. išplaujam plėtmas ir išprosiname 
Darbą atliekame visados ant pažadėto lai 
ko kuopuikiausiai už. prieinamą prekę. 
1 lirbt u vės vieta:

254 W. 4 th st., So. Boston, Mass.

(kirmėlę) prašalina į 24 va

Knygą su nurodymais duodam prie kiekvienos bonkos.

Parsiduoda a pliekose. Mųsų daktariškas skyrius atsako ant visų laiškų

jeigu kuris neda^ali kokia 
nept i valo leist laiko, bet tuo*

Geriausias Lietuviszkas Siuvėjas
Puikiausia kriau

čių dirbtuvė. Turi
me visokių audimų 
ir suknios. Dirbame 
visokius siutus ir 
overkotus. Užeik pa- 
žiūrėt mųsų naujos ' 
dirbtuvės, o jeigu no 
ri turėt gražią drapa
ną mes galime tau ją 
padaryt.

W. F. Severą Co. CEDWfl0S

Nedelioj, lapkričio 28 d., 
po No 166 Broadwąy Ext. 
bus geografijos lekcija. Bus 
rodomi paveikslai, kaip seno
vės žmonės perstatydavo sau 
žemę ir kaip ją perstato mok
slas Bus aiškinama kaip pa
sidaro naktis ir nuo ko paei
na žiema ir vasara ir t. t. Lek
ciją skaitys S. Michelson. Pra
džia 2 vai. po pietų.

BALIUS!
Iškilmingas metinis balius, parengtas 

I)r-stės Šv. Kazimiero, kuris atsibus 
25 d. Lapkričio (November) 
1909 m. . ant svetainės COLUMBIA 
IIALL. 105 Federal sq.. West Lynn.Mass 
Prasidės 2 vai. po pietų ir trauksis iki 
vėlai nakčiai. ĮŽANGA: vyrui su mote- 
re 1 dol.. moterei vienai 25c Širdingai 
prašo visus atsilankyti KOMITETAS.

Z. BUDRECKIS,
222 Broadvvay, So. Boston,

SEVEROS VAISTAI YRAZMOKSLO IR ILNŲ TYRINĖJIMŲ VAISIAIS. 
JIE YRA GAUNAMI ŽMONIŲ IR DĖL ŽMONIŲ

NUMALŠINK SKAUSMAI
Teisybė, kad visokios esti ligos, bet daugiausiai jų 

sergantieji gali išgydyti patys savo namuose. Tik žino
ma, tas priklauso nuo pritaikymo atsakančio vaisto. Jei 
tik pajusi kada skausmą, kurį būtinai gydyt reikia iš 
lauko, tai buk pats savo daktaru ir gauk

Severos šv. Gothardo Aliejaus.
Šis vaistas vartojamas pagal nurodymo, atspausto 

knygutėse ir pridėto prie kiekvienos bonkos, greitai at
neša palengvinimą kroniškame reumatizme, soijatikoj. 
neur algijoj, strėnų laužime, raumenų skaudėjime, su
stingime kaklo, kada skauda krutinę, šonas, sužeidimuo‘ 
se, aptiuimuose irsušaldyme.

Pabandyk jį! Persitikrinsi apie geras jo pasekmes 
jr norėsi visados jį turėti. Kaina už bonkutętik 5oc.

Sako iš patyrimo.
Pasiremiant ant mano paties patyrimo pranešu, kad Severos šv. Gothar

do aliejus yra nesulyginamas su kitais, nes urnai nuramina kiekvieną skaus
mą. Jis privalo būti tarp kitų vaistų ant lentynos kiekvienoj šeimynoj”. 

Antanas Koday. 1355 I) st., Wasgingtou, I). C.

SAUSAS KOSULYS
Drasko plaučius ir tokiu budu pa

lengvina pradžią baisioms ligoms. 
Nelauk, kol kosulys įves tavo svei
katą ir gyvastį į pavojų.

Severos Balzanias|I*Iaučiaiiis 
plačiai išdirbo sau garbę per išgydy
mą žmonių nuo kosulio, peršalimo, 
užkimimo, užsidegimo gerklinių iš
sišakojimų, plaučių užsidegimo ir 
kitokių piaučių ligų. Ant to balza
mo visados galima pasitikėti.

Kaina 25c. ir 50c.

Adresuokite: K.

LIETUV15ZKA GYDYKLA

TEISINGIAUSIA APTIEKA-
Kurioj galit gauti geriausiu gy
duolių nuo visokiu ligų, teipgi ir 
teisingiausius patarimus. Nes čio
nai dirba lietuviškas klarka

Milliam C. Brūzga.
John J. Lovvery

Kampas 6-tos 168 D.st
So. Boston, Mass

Telephone. 21027 So. Boston, Mas

LIETUVIU UŽEIGA

CHAPLIKA
Užlaiko puikiausius gėrymus. alus, eitus 
visada švieži, vynai ir visokį liku-nai 
kogeriausi. Gėrymus dvi veselijų. krik 
šlynu ar šeip balių siunčiam j namus.

Sveikatos patarėjo

D-ro JONO E. THOMPSONO

Telephone. Back Bay 2350.

Dr. Lewandowski

117, 119 and 121 A St.,
So. Boston, Mass

Tai “jaustis silpnu'’
visados beveik ženklu išsėmimo 

žmogaus organizmo spėkų, nors prie 
žastimi to gali būt visokios kroniškos 
ligos, persidirbimas,susinaudojimas, 
išsemiantisenergiją. Penkiolika lašu

Severos Balzamo Gyvasties 
reguliariškai vartojamų po valgio, 
pergalės visus tuos negerumus, pra
šalins užsisenėjusį nevirinimą vidu
rių, jų užkietėjimą irt. t. Ypatingai 
tas vaistas skiriamas žmonėms 
nesnio amžiaus, Kaina

Direktorius ir sveikatos Patarėjas 
Lietuviškos Gydyklos D-ras THOMl’SON 
pilnai gvarantuoja. kad kiekvienas, ku
ris tiktai į jį kreipsis, bei parašys tikrai 
paliks išgydytas, net iš tokių ligų, kurių 
kiti daktarai neįstengė išgydyti. Ka
dangi jisai pabaigė augėlesnius mokslus 
New Yorke ir Paryžiuj ir visą savo jau
nystę pašventė vien studyjavimui medi
cinos. chemijos ir chirurgijos.

Jisai gydo visas ligas; paprastas, chro
niškai užsisenėjusias. veneriškai-paslap- 
tingas. teip-pat lytišką nusilpnėjimą r 
kitas ligas, paeinančias nuo jaunystės 
išdykumo ir savižagystės.

Soliteri 
landas. 
. Todėl, 
nors liga, 
jaus prisiųsti D-rui Thomson'ui apra
šymą savo ligos, pagal šį apsireiškimų 
lakštą, o tuojaus bus išsiųsta Jam pa- 
gelba. kuria tikrai išsigydys. Išgydy
mas gvarantuotas. Patarimai veltui.

Amžius.
Kiek sverete.
Kaip seniai sergate.
Ką labiausiai skauda.
Ar tur.-jei kada nors kokia Ivtiška liga, 

jei turėjot parašykite koke.
Ar neužsiimdavot savižagyste.
Ar skauda jums galvą.
Ar skauda krutinę bei plaučius.
Ar kosite. Koks alsavimas.
Ar skauda vidurius. Ar skauda 

kas bei kojas.
Ar turite ant kūno pučkus.
Kokis apetitas.
Ar turite poluciją. Ar skauda inkstai.
Ar lytiški organai nusilpnyti.
Ar vedęs, ar moteriškė, ar jaunikaitis, 

ar panelė.
Ar jaučiate skaudėjimą, kada susine- 

šate.
Negalite nieko užslėpti, nes tiktai 

kiu budu apturėsite pilną sveikatą.

Vienintelis lenkiškai-lietuviškas dak
taras Bostone ir Massachusetts Valsti.įj

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

•• 6 vai. " S vai. vakare.

419 Boylston st. ruimas 432 

BOSTON, - - MASS.

M. Galjvan & Co.
Uzlaiho geriausio

Eliaus Vyno. Likierių ir 
Cigaru.

Pardavimas šeimynom mūsų 
Spf.ci a i,iš k i • m a s.

366 Second So. Boston, Mass
s

ran

to

Meldžiame kreiptis Šiuo adresu;

DR. J. E. THOMPSON,
342 W. 27-th street. NEVY YORK, N.

Priėmimo valandos: Šiokiomis dienomis nuo 1 vai. iki 5 va), po pietų. 
Nedaliomis nuo 11 vai. ryto iki 3 vai. po pietų.

Y.

Puikiausias Lietuviškas

SALIUNAS ir RESTORACIJA
kartą pas mus atsilankys. 

To niekad nesigraudys;
Alus, vynai mus gardžiausi, 

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

Lozowski & Yudeiko ir Co
3o4 Broadvvay ir 259 Ii. Si.,

Sonth Boston, Mass.

TABAKO NAUDOTOJAI! S
Padėkit mums apgarsinti mųsu tabaką tarp savo draugų, o męs duosi-

sime jnms šį fonografą dykai. Nėra taj koks jusi rumentas žaislei, kaip 

tankiai kiti išdirbėjai yra papratę duoti ka;:wi premiją, bet tikrai gera iš 
kiekvieno atžvilgio kalbamoji mašina (gr mat mas)

n«*
ar-
bet

Kava panorėjęs jus galite turėt 
savo namuose koncertą dykai, 
kone rtą kokios sukerusios 
monikos ar smuiko* cypimą, 
koncertą didelių benų arba or
chestros, dainas garsiausių dainių 
juokingas ir užimančias žoilzin 

viską, ką tik norėtum išgirsti, 
galima pritaisyti. Paklausk artimiausioj muzikališkų instrunruntųkrau- 
tuvėj. o apie kalbamąją mašiną ■ King” (Karalius) dasižinosi. jog- ją visi 
pardavinėja po $15.00.

Męs norime, kad jus padėtumei mitins pngarsjnti miisij gerįausi 
TABAKA ( IGAKETVMS IK PYPKĖMS-

Męs prisiusim jums visokio tabako įx> biskį; Austriško. Bosniško. Herco’ 
giško. Turkiško ir Rusiško. VISO SY’KIU už. <>dol. Jus lengvai galite tą 
tabaką parduot savo draugams, nes tai yra geriausias tabakas. Ta- 
bakas yra tas pats, kurį j n s teip noriai rūkėt Euro
poj. tabakas, kurį jus draugai myli nemažiau u ž j n s. 
Aplaikęs mus tabaką, rekomenduok jį savo draugams ir jei jis jiems pa 
tiks, duok jiem mirs vardą ir adresą ir teip padėsi nuims apgarsinti. Už 
tai męs duosim jums visai dykai mus “King” fonografą. Yra tai vie- 
nirMėlė proga gaut dovaną. Už tabaką roknosim męs jums 6 dol. Prisiusk 
iš kalno50c.'(št»mpoms). o męs išsiųsim tabaką ir fonografą. Apžiūrėjęs, 
jei rasi gerais, užmokėsi expreso agentui likusius $5.50 ir pasiliksi juos 

PINIGUS sugrąžysime kiekvienam, kurs bus neužganėdintas
Pasarga: tas dovanas duosim tik teip ilgai, kol męs nep< rtikrįsi- 
jog musu kompanija yra ganėtinai apgarsinta. Todėl patartam ne- 

atide’iot. jeigu norite gaut musu fonografą dykai.

EUKOPEAN TOBAQX) CO.
33 Leonard st, Dept. 71, New York, N. Y.

Offiso Teleph. 397-] Cambridge.
Gyveninio Teleph, 397-2 Cambridge.

S. F. Polakievicz
Graborius ir Balsamuotojas

Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 
kuogeriausiai už nebrangią prekę, teipgi 
parsamdo karietas ant veseilių ir krik 
štvnų

i

OFISAS:

53 5th street, CAMBRIDGE, Mass.
Atidarytas nuo S iki 9*

Gyv. vieta: 37 Fift street. Cambridge
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% TValtham ir I- lgin 

laikrodėliai: auksi- 
nisi. sidabriniai ir 

/Ts nikeliniai.
*

*

*

Mųsų t.-tvorai yra 
augstos verte*. be 
kainos visų tavon 

laitai žemos.

Laikrodėlius
Lenciugelius. Žiedus ir kitus 

tam panašius daiktus
T IESIOG IŠ FABRIKUS 

l» kiekvieną daiktą kurį męs 
parduodame ir pilnai gvaran- 
tuojame. Atsimink mųsų 
vardą ir adresą, nes pas mus 
perkant sučėdysit pinigas.

Washington 
Jewelry Co.

387 Washington st., (vienus trepu*) BOSTON, Mass.


