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Metas V
I

VISOKIUS ŽINIOS
IS RUSIJOS

Teroristų darbas.
Tiflysas,(Kaukazas).—Tris 

apsiginklavę teroristai šovė į. 
nežinomą praeivį (jiems, tur
būt, pažįstamas. Red.) ir bau
dė pasislėpti. Policistai pradė
jo vytis. Nelaimingiems tero 
ristams pasitaikė patekti į 
aklą skersgatvį. Policijos pri
buvo gana daug. Prasidėjo 
šaudymai iš abiejų pusių. 
Vienas miestsargis užmuštas! 
ir vieuas pristavas sužeistas. 
Kada teroristus privarė poli
cija prie mirties, tai jie mir 
darni prisipažino, kad atvykę 
čia atlikti kelias žudystes. Sa-| j

! k ė užmušę jau Elisavėtpolyj 
pavieto viršininką, žandarų 
rotmistrą ir kitų keletą valdi-! 
ninku. — Kadangi jie p; 
pasimirė, tai vahižia. 
uekars jų.
Nenusisekęs pasikėsinimas

Novočerkaske tapo suimtas 
nekoksai Graniušin, kuris kė
sinosi išmesti į orą geležiuke- 
lio stoti.

Mokiniai šaudo Į popą.
Azovas. — Vyrų gimnazi

joj laike tikybos dalykų iš
guldymo. popas Vozdvižens- 
kij iššaukė vieną mokinį ir 

1 klausinėjo jį apie 25 minutes. 
Pabaigęs atsakymus.mokinys 
užklausė, 
užtai duos, 
popas. Staiga pakilo nuo suo
lų du mokiniai ir šovė. Popas 
liko sunkiai sužeistas į kruti
nę.

Mokykla dabar stovi užda
ryta ir mokiniai paleisti. Kal
tininkai suimti. Išsiaiškino, 
kad popas juos persekiojo 
jau nuo penkių metų ir užtai

Kiek nežudyta.
Rusijos teismai pasitaisė: 

nuteista nužudyti 58 žmonės, 
nužudyta 10 žmonių.

Tolimuose rytuos*- neramu, 
neramu... Teip jau antra są- 
vaitė skambina rusų laikraš | 
čiai: ypač tie, kurie su vy
riausybe turi artyinesnius ry-; 
šius. Ypač ėmė r- kti visi apie 
neramumą, kuomet kynų vy
riausybė išsiuntinėjo viskius 
valstybėms raštą, kur protes
tuoja prieš tai, kad rusų vy- 

.riausybė užsimanė imti Man- 
džiurijoj mokesčius. Kynai 
sako, kad rinkti Maudžiari
joj mokesčiai, pagal Ports- 
muto sutartį,priguli tik jiems, 
kyuams. Įdomu tai, kad ky
liai kur galėdami pradėjo! 
prieš rusus šiauštis, o japonai 
po truputį mobilizuoja karei
vius ir siunčia neva Korėjos; 
link. Vienok žiuunai kalba,! 
kad karo gali ir nebūti, tik 
Rusijos vyriausybei, girdi,! 
prisieisią daug nusileisti.
Juodašimčiai išgriovė mo

kyklą.
Novgorodo gubernijoj, Kre- 

stecko paviete, valstiečiai, 
juodašimčių vadavaujami,su
griovė žemiečių mokyklą Ka- 
zaniaus kaime. Mokytoja pri
versta buvo pasislėpti. Mat 
juodašimčiai trokšta, kad: 
žmonės pasiliktų tamsiais ir: 
vėl grįžtų į savo pratęvių 
veislę. .
Kiek kam žemes priklauso

300.000 Rusijos dvariuin-l^po peršautas" 
kų turi savo rankose beveik 
trečdalį visos derlingosios že
mės. 36 turtingiausi dvarinin
kai turi 19,000 kvadratinių. 
varstų žemės ir, 1___________
darni, gauna nuo valstiečių

atys 
rot los,

kokį jam ženklą
— Du — atsakė

Užpuolimas.
Baku, Kaukazas.

žmonės
- Keli 
užpuolė

» aut i u i o v -

nieko neveik- naktI allt Sibajevo fabrikos.
surišo visus sargus, užgesino

metinio pelno 72,000,000 rub- ^būrius ir pasiėmę už 12,000
lių. — Gera lygybe!

Bausmės.
Saratovas. — Čia užsidarė 

kariškojo teismo posėdžiai. 
.Teisiama buvo šimtas žmonių. 
44 ypatos išteisinta, 25 ypa- 
tos pasmerkta į katorgą ir 21 
ypata nuspręsta nubausti 
mirtim. Teip Rusijos valdžia 
fabrikuoja savo „konstituci
ją-”
Seminaristai streikuoja.
Orias. — Sustreikavo čia 

keturių klesų vietinės semi
narijos mokiniai. Paduota jų 
peticija reikalai! jauti, kad 
seminaristams leidžiama bu
tų įstoti į universitetus.

Vis valdžiai nesiseka.
Orias. — Valdžia privertė 

vietinius gyventojus daryt 
miesto valdžios rinkimus net 
tris sykius, pirmuose ir ant
ruose rinkimuose laimėjo pro- 
gresistai. Trečius rinkimus už
baigus, pasirodė, kad progre- 
sistai vėl viršų paėmė. Varg
šė ta valdžia. .
Kaimiečiai prieš degtinę.

Pavlovas. — Kaime Vodia-I 
uoje žmonės nutarė kiekvie-; 
uam uždėti 25 rubl'us bau-: 
dos, kuris tik bus sugautas: 
pardavinėjant degtinę.

rublių vertes ta voro pabėgo.

Vladikaukazas plėšikų 
rankose.

Vladikaukaze tiek priviso 
plėšikų, kad vietinė ^aidžia 
nieko su jais negali padaryti. 
Miesto galva telegrafavo vi
daus dalykų ir karės ministe- 
riams prašydamas, kad kuo- 

j greičiausiai prisiųstų kariu 
menę, nes miestas randasi 
plėšikų rankose.

58 karės.
Bėgyje 305 metų Rusija tu

rėjo iš viso 58 kares ir mušėsi 
124 metus.

I
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Francnzai pranašauja karę
Francuzų kapitalistai pra

našauja, kad ateinantį pava
sarį Rusija vėl turėsianti ka
rę su Japonija.

Grapas Vitte važiuoja Ja- 
ponijon dėl politiškų pasikal
bėjimų.

Per greitai sprogo.
Peterburgas. — Teroristų 

apgynėti tame name sprogo 
bomba. 2 žmonės taj>o (išmuš
ti, o norėjusį pabėgti šeimy- 
ninką suėmė.

Provokacija.
Kad parodyti, jog reikalin

ga yra sustiprintoji apsauga,

IS AMERIKOS.ŽINIGSIS VISUR Karalius socijalistas.
Paryžius. — Mirusio Belgi

jos karaliaus Leopoldo vietą 
užėmė jo sūnūs Albertas. Iš 
tos priežasties popiežiaus se
kretorius. 
Dėl Vai, 
(Belgijos sostapilė)

vių. Dabar gi atsirado jau ziaus pasiuntiniui telegramą, 
sanlenktininkai - vaisėdžiai kuriame praneša, kad atėju- 
(frukteriai). Visų pirmiausiai

Y

jie pasirodė Londone. Salinin
kai, esą. atsiliepė iš 48 šalių 
ir kolionijų. „Vaisėdžių mais
tas, tai žmoniškas ir gamtiš
kas maistas,” pasakė vaisėdžių 
organizatorius. „Jis susideda 
iš grudų, riešutų, vaisių teip 
šviežių, kaip ir džioviutų; pri
taisytas gali būt su pienu, 
kiaušiniais ir medum. Jis yra 
sveikas ir švarus, be jokių 
bakterijų ir ligų...” Kokis 
skirtumas tarpe vienų ir ki
tų, t. y. vaisėdžių ir vegetarų 
— pakol kas da nežinia; pa
matai, rodos, tie patys: vieni 
priešingi žudyti gyvulius ir 
valgyt jų mėsą ir kiti priešin
gi-
Sufražistė daužo kalėjimo 

langus.
Liverpool, Anglija. — Tū

la Miss Selina Martin tapo 
nuteista 2 mėnesiams kalėji- 
man užtai, kad laike sufra- 
žisčių demonstracijos buvo 
su kitomis suimta ir laikinai 
uždaryta kalėjiman išdaužė 
langus.

Duria Kynų viešpatį.
Shanghai. — Lipant iš ka

rietos tuomlaikiniam Kynų 
valdytojui, kunigaikščiui 
Čun, buvęs senojo karaliaus 
virėjas smeigė jį peiliu ir su
žeidė. Visam Pekine sumiši
mas.

Krito 2,600 žmonių.
Bluefields, Nicaragua. — 

Gruodžio, 23 d. gen. Estrada, 
revoliucijonierių vadas, galu
tinai sumušė buvusiojo prezi
dento Zelayos kariumenę. 
Ant mūšio lanko iš abiejų 
pusių krito 2.600 žmonių. 
Zelayos generolas atidavė 
ginklus. Mušis turėjo vietą 
po Rama.

Gyventojai džiaugiasi per 
galėjimu priešo, bet tądziaugz 
smą graudina dideli nuosto
liai kariumenej. Kova ėjo 
krūmuose ir atžalose. Prie 
pergalėjimo zelayiečių daug 
prisidėjo gen. L Mena kuris: 
žaibo greitumu apsupo priešą 
iš abiejų šonų Jo karimeue 
mušėsi 5 valandas, ir pergalė 
jo tik tuomet, kada šturmu 
tapo paimtas kalnas Talum- 
bia. Išmuštas iš tvirtos pozici
jos, generolas Gonzales pasi
traukė iki Reerco.

Revoliucijonieriai nepasi- 
kakino tuomi Po kelių va
landų jie užpuolė ant Gonza
les su dviguba energija. Gon
zales spėkos siekė 1,900 žmo
nių. Tiek pat spėkų turėjo ir 
užpuolantieji.
Majriz Nicaraguos prezi

dentu.
I)r. J ose Madriz liko išrink

tas Nicaraguos prezidentu, 
vieton buvusio Zelaya. Vietą 
užėmė gruodžio 21 d. Iš vieš
bučio jis pasakė susirinkusiai 
miniai prakalbą, kurioj žadė
jo ginti laisvę žodžio ir žmo
nių lygybę. Svarbiausia jo 
užduotis yra: Visiems lygios 
tiesos.”

reikalingi viršininkai sekimui 
revoliucijonierių ir kitokių 
valdžios „priešų ” slaptoji 
po’icija pati nutarė mesti sa
vo viršininkui, Karpovui, 
bombą. Ir štai vieuą gražią 
dieną sprogo bomba ir užmu
šė slaptosios Peterburgo poli
cijos viršininką, Karpovą. 
„Anarchistas” tapo suimtas. 
Teisme išsiaiškino, kad Kar
povas pats liepė policistui 
persirėdyti ir mesti bombą į 
tą pusę, kur jis važiuos. Poli- 
cistas bombą metė per arti ir 
užmušė savo viršininką.

Apiplėšimas pactos sky
riaus.

Iš Plocko (Lenkijoj) prane
ša, kad 1 vai. popiety į pačto 
skyrių, kur buvo tik vieuas 
viršininkas įėjo 3 žmonės ir 
atkišę brauningus pareikala
vo atidavimo visų pinigų. 
Viršiniuinkas, bijodamas mir
ties. neišdrįso užpuolikams 
priešintis ir atidavė visus pi
nigus ir markes. Viso labo 
paimta 3I7 rublių. Paėmę į i- 
nigus, plėšikai sugadino tele
foną ir prasišalino.
Gydė, kad sveiką pakarti.

Varsa va. — Čionaitinis ap 
I skričio teismas nuteisė 
i Skrobutą ant pakorimo 
šaudymą į policiją.

Rugsėjo mėnesyje policija 
išėjo už miesto kratyti ūki
ninkus. Išeidama iš miesto ji 
pasidalino į dvi dalis: viena 
dalis uniformoje ėjo viena 
puse upės, kita gi, civiliškuo
se rūbuose. — kita puse. Aut 
pievos, paupyj, sėdėjo du vy
rai. Prisiartinus prie jų poli
cijai, jie greitai pakilo ir šo 
ve. Vieuas policistas tuojaus 
krito. Prasidėjo abelnas šau
dymas, kurio pasekmėje vie
uas iš sėdėjusių liko užmuš
tas, kitas gi sužeistas. Tuo 
antruoju ir buvo V. Skrobu- 
tas. Policija jį paėmė į ligon- 
buti ir gydė kelis mėnesius. 
Kada Skrobdtas pasveiko, ta
po pasmerktas ant pakorimo. 
Atrasta sandėliai priesval- 

diškos literatūros.
Peterburgas.

nuo seniai jau patėmyjo, kad 
Peterburge ant gatvių parsi
duoda daugybė nelegališkos 
literatūros. Nors pardavėjai 
buvo stropiai sekami, bet tas 
neatnešė jokių pasekmių. Ga
lų-gale policija sužinojo, kad 
priešakyje platinančios prieš- 
valdišką literatūrą organiza
cijos yra tūlas kaimietis,Igna- 
tjev vardu, neturintis jokio 
kito uzsiėmiuio, kaip parda
vinėjimą knygų ir laikraščiu. 
Tasai Ignatjev suorganizavo 
kuopą, kuri susideda išimti
nai iš 15-18-mečių vaikų. Su
sekta. kad minėtas Ignatjev 
ir visi tie vaikai susirenka į 
arbatinę, ant Roždestvenskio 
gatvės. Arbatinę apsupta ir 
suimta Ignatjevas su ketu
riais vaikais. Pas kiekviena 
atrasta pluoštas brošiūrėlių ir 
laikraščių. Gavus siūlą į ran
kas policija surado ir kamuo
lį. Tuoj susekta keli sandė
liai knygų. Vienuose namuo
se du kambariai buvo pri
krauti iki lubų knygų ir kny
gučių.

I 
I

V.
už

Policija

Vaisėdžių „kryžeivystė".
Iki šiol buvo žiuomu tik 

vegetarizmas, kurio išpažinto
jai, vegetarai, nieko į burną 
neima apart vaisių ir daržo-1

kardinolas Merry 
atsiuntė Bruselen 

popie-

iii
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si žinia, jog Albertas užima 
sostą. Ryme padarė nesmagų 
įspūdį, nes jis, Albertas, esąs 
,,bedieviu’’ ir simpatizuojąs 
socijalistams. Todėl kardino
las prašo pasiuntinio pasirū
pinti, kad įtraukti jauną ka
ralių į katalikiškają sferą, 
idant jis užbaigtų pradėtąjį 
jo tėvo darbą aut katalikiškos 
dirvos. [O tas darbas, tai kO- 
lionizavimas šalies Kongo,pla
tinimas tarp tenaitinių muri
nų katalikybės ir lupimas 
jiems kailio. Red.J

Pasikėsinimas ant ministe- 
rių pirmininko.

Bukarest, Rumunija. — 
Gruodžio 23 d. kesintasi ant 
ministerių pirmininko, Bran- 
tiano, gyvasties 3 vai. vaka
re, kada Brantiano grįžo na
mo, prie je prisiartino darbi
ninkas ir paleido tris šuvius.

Y 

Brentiano liko sužeistas. Šo
vė jas suimtas.
Žemgalio „atradėjas” slap

stosi.
Bruselė, Belgija. — Dakta

ras Cook, užgėdintas šiauri
nio žemgalio atradėjas, kuris 
čia viešėjo jau keletą savaičių, 
gruodžio 22 d. dingo be jo
kios žinios. Spėjama, kad jis 
slaptai Išvažiavo Anglijon.
Orlaiviai knriumenės rei

kalams.
Paryžius.— Valdžia įnešė į 

parlamentą užmanymą, 
iš valstybės iždo paskirti 100, 
O00 frankų nupirkimui ka- 
riumenes reikalams orlaivių.

Audra ant jūrių.
Londonas.— Pribuvę čia iš 

Amerikos garlaiviai praneša, 
kad laike jų kelioi ės aut jū
rių siautė baisi audra. Iš tos

kad

Ir vėl kapitalizmo aukos.
Herrin, UI. — Gruodžio 22 

d. anglių kasykloj ,,A”, pri
gulinčioj Chicago aud Čorter- 
ville Coal kompanijai, eks- 
pliodavo gazai ir 8 darbinin
kai likos užmušti, o 400 tik 
per plauką paspėjo išsigelbė
ti.

Ekspliozijos priežastis — 
neapsaugotos lempos.

Gražins darbininkus.
Washington, D. C. — Dar

bo ir vaizbos departamento 
sekretorius prisakė, kad 28 
darbininkai, kurie liko sulai
kyti ant Ellis Ilsand dėl sto
kos reikalingų parodymui pi
nigų, butų sugražinti Euro
pon atgal.

Įžeididimas Amerikos 
mokslinčių.

\Vashington. — Admirolas 
Schley padavė užmanymą, 
kad ir kamandieriaus Peary’o 
dokumentai kaslink atradi
mo žemgalio butų nusiųsti 
pertikrinimui į Kopenhagos 
universitetą, kaip buvo nu
siųsti daktaro Cook’o, nes 
amerikonai neesą užtektinai 
apsipažinę su tokiais daly
kais. Tokis užmanymas neap
sakomai įžeidė Amerikos 
mokslinčius. VVashingtone 
pasidarė didelis triukšmas.

Kova su plėšikais.
Chicago, III.

kas kartas pradeda elgtis vis 
drąsiau. Nėra tos dienos, kad 
Chicagos mieste nebūtų kas 
nors apiplėštas.

Gruodžio 24 d. apie Hals- 
ted ir Madison gt. detektivai 
turėjo tikrą mūšį su dviem 
plėšikais, kurie užpuolė ir 
apiplėšė du žmones, o minėti 
detektivai pradėjo juos sekti. 
Kada plėšikai patėmyjo, kad 
juos seka detektivai, pradėjo 
šaudyti iš revolverių. Detek
tivai teipgi šūviais atsakė. Iš 
viso paleista apie 20 šūvių. 
Galų-gale plėšikai pasislėpė. 
Vėliaus suimta 2 įtariamos

Charles

Plėšikai

priežasties beveik visi laivai ypatoa>
pavėlavo. Bryan serga.
Nesmagumas serbų seime. ' Jacksonviiie, Fla.— Wil

Belgradas. — Serbų seime Į liam J. Bryan atvažiavo čia 
vien’*’pasiuntinys padarė di- prakalbas laikyti ir staiga 
dėlę... kiaulystę: jis įnešė, apsirgo. Daktarai sako, kad 
kad Serbijos karalius atsisa bus plaučių užsidegimas, 
kytų nuo sosto. Pirmininkas, 
nenorėdamas tą įnešimą

Parduoda savo lavoną.
Baltimore, Md. — Viena 

priimti,neleido nė per balsus, me vietinių laikraščių pa- 
o laikraščiai, kurie pranešė gįrode pranešimas, kad tūla 
tatai visuomenei, tapo kon moteris pard ūda už $10 savo 
fiskuoti. kūną po mirties. Kaipo prie

žastį to pardavimo paduoda, 
kad yra labai vargingam pa
dėjime, neturi už ką nupirk
ti vaikams nė maisto, nė dra 
panų ir neturi iš kur paimti 
pinigų. Vyras jos liko sužeis- 

padanges nežinia kur nupuo- *as fabriko] ir ilgai jau serga 
lė ir jų kūnai da nesurasti.

Geras pavyzdi*.
Paryžius.— Vienas iš vieti- darbininkus,

nių kapitalistų, turėjęs arti-' Sjokane, VVash. — Išleis-

Didele ekspliozija.
Neapolis. Italija. — Netoli 

Caserto, sprogstančios mede- 
gos dirbtuvėj atsitiko baisi 
ekspliozija Penki žmonės li
ko užmušti, o penki išmesti į

liai vedė už rankų, o trečias 
ėjo priešakyje. Priėjus prie 
kalėjimo durių, policistai pra
dėjo jį mušti lazdom is.Sm ūgiai 
buvo teip baisus, kad jam tru
ko žando kaulas Buechel par
puolė be žado. Policistai įme
tė jį celen ir užrakino. Aut 
rytojaus buvo teismas ir pas
merkė ant 30 dienų kalėji
mam
Gazas išmetė žmogų per 

langą.
Brockton, Mass.

Bush tapo išmestas per langą 
ir nulėkė 20 pėdų, kada spro
go gazinė dūda. Darbininkas 
sunkiai sužeistas.
Jaunąjį primušė per vestu

ves.
Waltham, Mass.— Louis Ale- 
xander, jaunavedis, tapo su
muštas per vestuves ir su per
skelta galva nuvežtas į ligon- 
butį; jo uošvei išmušta akis. 
Kada pribuvo policija, tuo- 
jaus uždaryta duris, kuriuos 
šeši vyrai parėmė išvydaus 
peČiaiB, kad neįleisti polici
jos, o tuom tarpu muštynėda 
didesnė pakilo. Moterys pra
dėjo rėkti nesavais balsais, o 
svetainėj lūžo kėdės ir stalai, 
plyšo bonkos ir kiti indai. 
Žmonių buvo į šimtą. Mušty
nių priežastis—girtybė.

Peštynės dėl merginos.
New Britain, Conn.— Tu 

las Juozapas Valta, nors se
noj tėvynėj turėjo pačią ir 
vaikus, įsimylėjo į R. Damb- 
rauckiutę lig ausų. Šiomis 
dienomis jis atėjo pas Damb- 
rauckiutę į namus ir rado pas 
ją Tamošių Kačinskį. Valta 
užpykęs šoko su kumščiomis 
ant savo konkurento ir pra
sidėjo peštynės. Mergina pa
šaukė policiją ir Valta tapo 
suareštuotas. Bet negana to. 
Vaitos draugas pasiryžo at
keršyti už tai Dambrauckiu- 
tei ir įsiveržęs įjos namus 
pradėjo ją mušti. Ant galo ;r 
tas liko suimtas. Abudu ga 
vo sėdėt už grotų ir užsimo
kėjo po 5 dol. baudos.

Siuvėjų streikas.
Philadelphia, Pa — S»*kda 

mos New Yorko sinvė’u na 
vyzdį, Philadelphijos siuvę 
jos*teipgi sustreikavo. Sinv 
jos reikalauja pakelinio užmo 
kesties ir pagerinimo da’h-> 
sąlygų. Streikuoja į 15 ’ l- 
stančių darbininkių.
Pasimirė “stebukladaris”.

Indianapolis, Ind.—Šiomis 
dienomis čia pasimirė Alcrern- 
ton Wintermut, plačiai žino
mas kaipo burtininkas ir ste 
bukladaris.

Kambaryj, kur jis daryda
vo visus “burtus’’, atrasta 
daugybė įvairių daigtų, ku
riais apgaudinėdavo tamsins 
žmones. Ant sienų kabojo vir
tine įvairių žolių, padabintų 
visokiais žibučiais. Patrankos 
ūž siūlo, jie kalba kokią tai 
“slaptą kalbą”. Stalčiuje at
rasta dėžutės su paprastais 
pelenais, kuriuos jis parduo-

negaudamas jokios pašelpoe. davo leDgvatikiems po$ 1.0n 
Policija kankina suimtas ’nž dėžutę. Ant grindų gule-

mus sątikius su mirusiuoju tas iš kalėjimo darbininkas “bjznį 
Belgijos karalium Leopoldu, Buechel, kuris buvo suimtas ——— 
tvirtina, kad n»poM aš pati- . lapkričio ut 
ko 52 milijonų dolerių. , .. £ .

Geras pavyzdis žmonėms— Į aik- pasakoja,^ 
kiekvienas gyvendamas turė- c’Ja nuvedus jį į 

i tų susidėti 52 mil. dolerių. baisiai sumušė. Du

jo krūva konvertu nuo atplė
šytų laiškų, kas liudyja, jog 
tas burtininkas darė gerą 

P*

prakalbų. Pranešimas.
kad poli-{ Metinis susirinki mas Tėvynės Mylėtojų 
nuovadą Draugystės No. 1, Chicago, III., bus 

:2d Sausio 1910 m. Visi nariai teiksitės 
mėlynsiu-Komitetas.



KELEIVIS

Pasikalbėjimas 
Paikio su Tėvu.

Gyvybes pajiega

Pradžia, augimas ir energi
ja gyvų daiktų,auotTyndallo. 
visada patraukė atidą pro
taujančių žmonių. ..Išaiški
nimui paprastai privesdavo 
veikmę savotiškos pajiegos. 
nepanašios į pajiegas veikian
čias negyvoje medegoje. Tą 
pajiegą vadindavo,,gyvybine 
spėka.” Manoma buvo, jog po 
jos įtekme auga ir formuoja
si augmens ir gyvūnai. Pasku
tiniuose laikuose ta nuomonė 
persikeitė. Pažangiausi moks
lo žmonės skelbia, jogei jie 

‘suradę pradinį pajiegos šalti
nį, nuo kurio paeina visokia 
pajiega; ir tas šaltinis yra 
ne viršgamtiška esybė, bet 
tas pats rezervuaras, iš kurio 
semiama neorganiška pajiega. 
Trumpai sakant, yra darody- 

jog visa energija, kūną 
męs gaunam iš augalų ir gy
vūnų, paeina nuo saulės.” 

Augmenise ir gyvūnuose 
nesitveria nauja pajiega. Vi
sa spėka raumenų žmogaus ir 
gyvulių, teip lygiai kaip ir 
pajiega degančios medegos. 
paeina nuo saulės.

Daugeliui žmonių kaitra ir 
šviesa išrodo dalyku visai 
skirtu nuo mechaniškos pa

miegos. Bet ištikrujų viena 
gali pereiti į kitą. Medis tri
namas įkaista ir užsidega; 

... , kalant geležį, ji įkaista irvaike, da ne lavo- , . ® . .šviečia, lokiu budu kalvis su 
kuju, kurį jis vartoja su pa- 

* gelba savo raumenų, padaro 
ir kaitrą ir šviesą. Jeigu to
kios pajiegos bus labai daug, 
tai iš jos galėtų pasidaryti 
saulės kaitra ir šviesa. Ištik- 
rųjų kaikurie mano, jog sau
lės kaitra pasidaro nuo puoli
mo meteorų. Ar teip ji pasi
daro ar ne, bet reikia pripa
žinti, jog tas gali palaikyti 
jos kaitrą. Jeigu tad uuo sau
lės paeina ta pajiega, kurią 
vadinam gyvybe, išeina, kad 
mechaniška ir gyvybinė pa- 

■ į jiega gali būt to pat paėji
mo.

Kokiu gi tad budu gali 
saulė būti šaltiniu pajiegos.

“»-------------------------------------------------------r

do kopūstą kitam aržuolą Į 
Teip lygiai jungdama anglį 
ir oxygeuą vienam atsitikime' 
mezga varlės mezginį, kitam 
žmogų nulipdo.

Medega, iš kurios susideda 
žmogaus kūnas yra 1 
iš kurios susideda ženė, 
mene, vauduo ir oras. Ar pa-

rtpmirtin= !mi’ kad jos buvimas pasilie 11V11111 1111 j ka juonie| jokio efekto ar-

gumas

— Ar žinai, Maike, aš ke
tinu važiuoti jau į Lietuvą.

— Linkiu tau laimingos ke
lionės tėve.

— O kaip tu sakai, ar už
simoka, ar ne?

— Tas priguli nuo tavo no- i 
ro, tėve, bet aš sakyčiau, kad i “. 
geriau nevažiuoti. 1.

— Kodėl? Ar manai, kad Į a’ 
laivas nuskęs?

— Visai ne. Aš manau,kad 
Lietuvoj tu visai dabarnerei-i 
k dingas.

— Kodėl?
— lodei, kad nieko nau

dingo parvežti Lietuvon tu 
negali, išvažiavai da jaunas 
ir tvirtas, Amerikon atvežei 
sveikatą ir spėką, bet viską 
čia pražudei, palikai girtuok- j 
ii u ir valkata. Lietuvos žemei \ 
tavo lavono, išmirkyto aluje 
nereikia.

— Aš.
nas, o kad aš išgeriu, tai ma
no dalykas, Tu sakai: aš val
kata, — o kas tau darbo? Iš 
valkatų yra ir gerų žmonių. 
Aš žinau, kad Lietuvos žmo
nės labai goudoja parvažiavu
sius iš Amerikos, o ypač to
kius, kaip aš ve, kurie mėg
sta pasikalbėti.

— Jei butum susidėjęs ke
letą šimtų dolerių, kad bu
tam pramokęs kokio amato, o 
parvažiavęs uzsidėtum dirbtu- 
vę arba krautuvę, tai tas bu
tų naudinga ir galėtum ki
tiems duoti gerą pavyzdį: 1 
toks darbas prisidėtų prie pa
kėlimo Lietuvos gerovės; tuo
met sakyčiau: važiuok, tėve!

oauiv uuu 0a.1uj.u1u prcij
Bet jei tu parvažiavęs paša- kuria mę8 gauDam iš augalu 
kosi, kiek čia alaus išgerda jrgyvuIių!Paai.kinsjnie 
vai, kiek sykių buvai areštuo- vyzdžiu
tas, tai geriau nevažiuok. j Vanduo marių gali pakU.

O gal ir tavo teisybe. tj į augštumas, o paskui gali 
N a, tai nevažiuosiu, nes prie- pulti zemyn paveiksle upes 
to aš bijau da, kad ir laivas- arjja j^ų slinkimo. Vėla tas 
nenuskęstų, tuomet pražūtų ; vanduo galj 8ukti mašinaS) 
Susivienyjime mano ir po- malunus? bet visa ta pajiega 
smertine. Na, tiekto... Bet yra panaudota pajiega, iškė- 
as pykstu ant tavęs,vaike, už jQgj van(jenį į aUgštas vietas, 
įžeidymą mano ypatos. kur jjg pa8kui pUOla ir at-

Kuomi as tave įžeidžiau? jjeka darbą. Mašinos nesutve- 
O gi lavonu pagadinai, ria pajiegos; darbasatlieka-

— Ar ta žinai, teve, ką tas mas puolančio vandens yra 
žodis reiškia? tik pa<talintas ir išskirstitas

las reiškia negyvą žmo- <jarbas, kuriuomi vanduo bu- 
gų, o aš mirti da nenoriu.

—Kas iš to,kad tu da kruti? 
Tas nieko nereiškia, tėve. 
Žmogaus gyvenimas tik tuo
met yra gyvenimu, kada iš jo 
yra nauda jam pačiam ir ki
tiems, kada jis gali sveikai 
protauti ir atlikti naudingą 
darbą,bet tu nieko negali;pro 
tas tavo jau miręs ir, nors tu 
da kruti, tave galim vadinti 
jau lavonu.

— Tai tu sakai, kad aš jau
nė proto neturiu?

— Neturi, tėve
— Tai reiškia, aš neturiu 

smegenų?
— Turi, te ve .smegenis, bet 

jos užnuod ntes degtine ir ne
gali jau veikti.

— Kaip matau, tai tu nori 
mone už kvailį pastatyt... Bet 
klysti, vaike. Aš protą turiu 
labai gerą ir kaip pradedu 
mislyt, tai viską žinau, tik 
bėda, kad aš rašyt nemoku, 
prirašyčiau daug knygų ir ga
lėčiau augštai savo tautą pa
kelti, ypač, kada Sterlingo 
išgeriu.

— Gali būt, tėve. Žmogus, 
nazai žinantis, visuomet ma- 

jo, kad jis viską žino, o ypač, 
kada uuo Sterlingo jo akise 
pradeda rodytis ožiai.

Męs pripažįstam, kad žino
ta pati gus turi sielą (dūšią). Męs ži- 

akjuom, kad kiekvienas žmogus 
. turi numirti, ir todėl kįla 

jiega tverianti gyvą medegą klausimas, ar vienkart su ku- 
skiriasi nuo pajiegos tveriau- uu numiršta ir siela;
uios negyvus sujungimus? Krikščionių mokslas, jeigu 
Aut to klausimo šiandieninis Ji mokslu galima pavadint, 
mokslas atsako, jog pajiega aiškina, kad žmogaus siela 
ta pati, tik kombinacija ne- -vra nemirštanti. Kuuas sielai 
organiškų spėkų į orgauiš- netik nėra reikalingas, bet jis 

jis yra 
kalėjimu, kuriame siela turi 
kaukiutis.

Sielos nemirtingumas reiš
kia jos amžiną buvimą po 
mirties.

Su tuo męs pilnai sutin
kam, bet negalime sutikti su 
krikščionių nuomone, kad 
sielai kūnas nereikalingas. 
Negalima sutikti dėl to, kad 
tas netik juokinga, bet prie
šinga gamtos tiesoms.

Jeigu sielai kūnas nereika
lingas, jeigu jis yra jai kalė
jimu, jei kanas tik molio šmo
tas, tai kokiu budu ta dieviš
koji siela į tą molinį Kalėji
mą patenka? Kam sielos apsi- 
gyveuimas kūne reikalingas? 
Kur žmogaus sieja buvo, kol 
jis nebuvo da gimęs? Jeigu ji 
neturi nieko bendro su kimu, 
tai pavelyki! mums užklausti 
kaip tas yra, kad žmones ant 
žemės dauginasi ir kiekvie
nas vis turi sielą? Čia reikia 
suprasti, kad sielų yra daug 
ir kaip tik žmogus užgema. 
tuojaus viena ir ateina pas jį. 
Bet jeigu žmogus yra apsun
kinimu, tai kasgi gali sielą 
priversti prie to? Ir klausi
mas, ar sielos teipgi veisiasi, 
kaip žmonės, ar ne? Jeigu 
nesiveisia, o žmonės vis 
platinasi, tai užeina abejonė, 
ar nep i įtruks jų kada-uors, 
ir ar ne reikės žmonėms be

laimės, jei tu trokšti smagu
mų. tai artink tuos laikus,ne- 
rusyk tuoj duobėj. Ypatiš- 
kas gyvenimas, tai tik klai
džiojimas tamsoj. Ypatiška 
laimė ar meilė, tai tik laikinė 
laiyiė. Jei tu nori būt ant 
puotos ar triumfo visos žmo
nijos, eik į liaudį, skelbk ten 
žodį meilės, vesk ją prie var
tų rojaus. Kovok, tik ne su
kant u geležies, bet su kardu 
meilės, vesk visą žmoniją pir
myn. Tu žadink ją iš gilaus 
miego, išlysk iš tos užnuody
tos duobės, eik į atmosferą 
tyro oro. Tam varge žmoni
jos rasi visą tą, ko trokšta ta
vo širdis, ko trokšta tavo šie 
la. Ten visa poezija. Ten sie
kis gyvenimo, — karštai Kal
bėjo Albinas.

Visi nutilo. Tyla viešpata
vo ir laukuose. Toli pievose 
sugvvavo pempė, pakilo ang- 
štyn, skrisdama ties jų gal 
vomis parodė baltą papilvę ir 
nusileido plesnodama spar
nais į rugius. Šiltas pavasa
rio vejas putė judindamas 
karklų krūmus ir šiuriuda 
mas žolę*

— Teip. . .visas gyvenimas 
tai virdulys, — melancholiš
kai kaitėjo Jonas Lierovas,— 
jame viskas kruta, verda iria
si pirmyn. Vieni kila į aug- 
štybes, kiti puola žemyu. 
Vieni įgyja garbę būdami ne
verti jos, kiti vargsta visame 
savo gyvenime visai nežinomi, 
tik kada numiršta, tada pa- 
juuta, kad jame daug ko nu
stojo. Tada tik pina lauros 
vainikus, tada tik stato jam 
paminklus, bet jau jis to ne
atjaučia, jis ilsis drėgnuos; 
kapuos Treti leidžia gyveni 
mą visuose smagumuose. Ki
ti užsistoja už visų paniekin
tą žmoniją, gyna jos tiesas ir 
tą visą darbą varo neištikros 
meilės, o vien tik dėl garbės 
ir matydami iš to gerą pelną. 
Žiūrint į tą visą, kila klausi
mas, kas riša tą žmoniją į 
krūvą? Ar meilė,ar neapykan
ta? Nes visi mušas, veržias 
pirmyn, viens kitą smaugda
mi. Vieni žuvo dar nepara 
gavę viso raugo gyvenimo, 
nepradėję gyvent, kiti vidu
ryj keliones— Vieni,lyg alkani 
žvėrys, užpuola vienas ant ki
to ir kiekvienas stengiasi būt 
geresniu už kitus. Tamsioj 
naktyj pasirodo Kokis nors 
šviesus spindulys, jį tuojaus 
išnaudoja, arba žiaurus šal
tas vėjas užgesina. It audroj, 
bangos juroj mušas į krantą 

\ norėdamos išeit iš savo vėžės.
bet veltui... Per daug pur 
vo, per daug raugo... Toli

puolimo nesuirtų jis. 1 
kas? apgavikai liaudies, 
einat į ją tik po įtekme 
tos iliuzijos. Jus einat 
kad jau tokia mada, 
reik. Ne, vyručiai, geriau a p- 
sižiurėkit apie savę, geresne 
apsukit save atmosfera, aj>- 
sukit save ištikimais draugais, 
prirenkit tvirtesnius veikė
jus dėl busiančio revoliucijos 
triumfo! Nesiūlykit kiekvie
nam pakeleiviui savo silpnas 
pažiūras. Geiiau pamąsty- 
kit apie priedermę kas link 
liaudies, kuriai jus einat pa- 
gelbon. Išsigydykit!. .. Aš 
neinu vien dėlto, kad da aš 
nesveikas; neinu dėlto, kad 

' nesubrendau; neinu dėlto, kad 
nepažįstu savo ,.aš”. Liaudis 
reikalauja tvirtų pažiūrų, o 
ne ligotų! — Pabaigė Jonas 
kalbėt. Visi nutilo. Aut dan
gaus praliejo brėkšti aušra. 
Visi pakilę trauke namon.

Jutuos Dešini i s.

O J tis 
Jus 
ligo- 
i 
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ba, kitais žodžiais sakant, ne
simato jos apsireiškimo.

Taigi, kada žmogus numir
šta, jo kūne įvyksta dezorga- 
nizacija (suirimas) sielos, ku
ri užsidaro celėse (celėmis va
dinam nesidalyjančias jau kū
no daleles) ir neatlieka jokios 
bendros veikmės. Tas pats 
yra netik su žmogum, bet ir 
su kitais gyvūnais, o pagalios 

: ir su augmenims. Kiekvienas 
daiktas pasensta, pasensta ir 
kūnas,pa vargsta jo celės ir nu
stoja veikus—dustoja tuomet 
žmogus gyvenęs. Jissubįraį 
dulkes, kuriose ilsis ir gyve
na jo siela: laikui bėgant jos 
susijungs su celėmis kitokio 
gyvūno ir vėl užsimegs tarp 
jų gyvastis, ir vėl musų kū
nas ir siela gyvens — gyvens 
gal medyj, keturkojyje, o gal 
tokiame pat žmoguje.

Is to visko męs išvedame, 
kad kanas sielai re i ka 1 i u 
g a s, be kūno negali būt nė 
sielos. Kūnas — tai sielos na
mas ir ji su juo niekad ne- 
persiskiria O siela yra amži
na vien tik dėl to, kad amži
nas yra kūnas.

kas yra paslaptis iki šiol neiš- yra j°8 apsunkinimu, j 
aiškinta.

Kiekviena dalis gyvulio 
kūno gali būti paversta į ne
gyvą medegą. Męs galim sau 
teip lygiai perstatyti, kad 
panašiu budu bus galima ka
da nors iš negyvos medegos 
subudavoti gyvą. Jeigu dale
les žmogaus kūno surinkti, 
sudėti jas tokioj lygiai kom
binacijoj, kaip jos yra žmo
gaus kūne, tai galimas daig- 
tas, jog išeitų mananti esybe. 
Iki šiol visgi nėra nusisekę 
sutverti nė prasčiausio gyvū
no, ne pačios protoplasmos. 
Ir negali nusisekti, pakol ne
bus gerai ištirta sudėtinės da
lys, teip lygiai, kaip mecha
nikas negali sudėti mašinos, 
kurios konstrukcijos jis ne
pažįsta.

Gyvybės tyrinėjimui pri- 
gelbsti tyrinėjimas mirties. 
Kartais esti labai sunku at
skirti gyvą uuo negyvo arba 
matomai numirusio. Vienas 
iš įdomiausių gyvūnų yra ap
rašytas Verworno „tardigra 
de”. Išdžiovintas jis susitrau
kia, oda susiraukėlėja, išnyk
sta visokia forma ir jį sunku 
atskirti nuo grūdo arba ak
menuke. Tokiam padėjime jis 
gali būti keletą metų be per
mainos. Jeigu jįsuvilgyt, gy
vybė po valiai sugrįžta, sugrįž
ta pirmesnėj! forma, ir jis gjeju gyventi? Šiandieu ant 
pradeda gyvent ir judėt. To- žeinį gyveua M40,650,000 
kiu pat budu augalų sėklos zniouįu o apskritai imant 
užlaiko gyvybę daugel metų. kievieuas žmogng gyvena tik 
Tokiuose atsitikimuose nėra 45 metus teigi | 45 metus 
lengva atskirti gyvą nuo ne- miršta vienas milijardas, 440 
Syvo« milijonų ir 650 tūkstančių

Bet ir atsitikime mirties žmonių, arba apie po 32 mili- 
nėra lengva nutiesti rubežių jonaj įr 15 tūkstančių kas 
tarp gyvo ir negyvo. Kasdie- met. Jeigu po tiek miršta, tai 
niniam gyvenime męs neran- gema da daugiau. Tokiu bū
dam sunkenybės atskirti gy- du kasmet reikėtų po 32 mili- 
vą nuo numirusio. Žmogų jonu su viršum naujų sielų, 
skaitom numirusiu, kada jo Argi tas nejuokinga? 
širdis nustoja plakus, kad jis Norint išaiškinti kokius 
nustoja kvėpavęs. Bet tyrinę- siela turi sątikius su kunu,tu- 
jant arčiau męs pamatysim, rjm truputį apsistoti ant to, 
jog kaikurie gyvenimo apsi- ką reiškia žodis ,,siela.” Jei- 
reiškimai pasilieka ir po my- gu tas žodis reiškia ką-nors 
riui. Teisybė, žmogus numi- egzistuojančio, tai jis yra nė
rę® nejuda, guli ramus. Bet kas kitas, kaip tik gyvastis 
raumens da keletą valandų jr pajauta, kuria męs viską 
pasilieka jautrus ir atsiliepia atjaučiame ir mieliname. Ma 
ant paerzinimo, kojos ir ran- no siela, tai mano mintys,ma
kos paerzintos juda, ir tokiu no jausmai, svajonė,išmintis, 
budu paiodo gyvybės ženk- valia ir 1.1. Argi gali būt 
lūs. Ant galo ateina momen- jausmai be kūno? Argi kūnas 
tas, kada raumens patys susi- gali būt kalėjimu jausmams? 
traukia — tas yra mirties pa- gali būt gyvastis be kūno? 
styrimas. Bet ir tuomet ku- Ar gali būt 
nas nėra visai negyvu. Tik 
kaikurios dalys, kaip sme- gali, 
gens ir raumens neparodo gy- tos tiesoms, 
vybės ir po raumenų sustingi
mui. Kokį gi tad momentą ga
lima pavadinti mirčia? Mato 
mai nėra tikro rubėžiaus, yra 
tik laipsniškas perėjimas iš 
viemo stovio į kitą.

D-ras F. Matulaitis.

i
i

vo iškeltas augštyn.
Tokiu lygiai budu pajiega 

augalų ir gyvulių yra apsi
reiškimu saulės pajiegos. Sau
lė su savo pajiega perskiria 
atomus sudėtinių kūnų. Pa
traukimas atomo prie atomo, Į 
yra pajiega panaši į pajiegą. 
kuri traukia akmenį prie že
mės. Jeigu suvartosi darbą 
pakėlimui akmens į augštį, 
tai akmuo turės savyje pajie
gą pulti prie žemės ir atlikti 
darbą. Tokiu pat budu ato
mai augalų turi savyje pas
lėptą pajiegą, kuri ir išreiš
kia, kada męs tuos augalus 
sunaudojam. Taigi augmens 
surenka saulės pajiegą. Gy
vulys suėda augalą, įkvepia 
oxygeną ir jo kunu augalo 
anglis susijungia su oxygenu 
ir išduoda šilumą.

Grįžtant vėla prie puolan
čio vandens, pajiega išaireiš- 
kia įvairiose formose pagal 
tą, kokia mašinerija bus pa
kelėj pastatyta. Teip lygiai 
saulės pajiega padaro įvairius 
apsireiškimus pagal įvairumą 
molekulų, ant kurių ji vei
kia. Skirdama anglį ir oxyge- 
ną, vienam atsitikime pagim-

Įeinant traukiniui į pože 
m į, konduktorius sušuko:

— Šis požemis penkios my
lios ilgio, važiuosim juo 10 
minutų.

Ir staiga sutemo. Trauki
nis pralėkė požemį į pusę mi
nutes.

Regykla buvo nepaprasta: 
12 merginų sėdėjo vyrams 
ant kelių, 14 merginų buvo 
pakybusių vyrams ant lupų 
ir apie porą tuzinų buvo arti 
prisiglaudusių.

KORESPONDENCIJOS

Jksas.

Ant ežero kranto.

St. Louis, Mo.
Kalbėjausi su miesto ,. Rub

li c Library’ užveizdėtojum, 
kuris mielai norėtų matyt 
,.Keleivį” ir kataliogą jo kny
gų; jisai šiaip man pasakė; 
„Jeigu matysiu, kad vietiniai 
lietuviai mėgsta atsilankyti 
ir skaityt laikraščius, tai mie
stas partrauks uz kelesdešimts 
dolerių ir lietuviškų knygų į 
šį kuygyną.’’

Taigi, lietuviai, lankykitės 
kuodąugiausiai ir reikalau
kit lietuviškos literatūros, o 
miestas parūpins. Knygyno 
adresas tokis:

14tli Str. Cor C’ass Avė., 
Public Library,

S t. Louis, Mo. 
A”. liutkus.

Pliiladelliia, Pa.
Kaip visur, teip ir pas mus 

svieto bruzdėjimas prieš Ka
lėdų šventę.

Kunigams pinigų dalini
mas tas pats, kaip ir visados’ 
tik dabar tas vadinasi ,bre
zentu.”

Pažvelgus į didesnes miesto 
gatves, neapsakomas išrody
mas visokiais niekniekiais 
krautuvių langų- daiktas nie
ko nevertas, dabar padėta 
kaina trįs, keturi doleriai. 
O jau svieto, negalima nei 
prasiveržti. Mat. amerikonų 
mada pirkti vieni kitiems 
prezentus (dovanas) ant Ka-

Jie trįs sėdėjo ant augšto 
ežero krauto. Buvo graži pa
vasario naktis. Per dangų vė
jo genami plaukė p<dši debe
siai užklodami pusę^mėnulio, 
kuris nedrąsiai leido savo silp
nus spindulius ant žemės. Ap
linkui viskas žaliavo. Apa
čioj mėlynavo tyras ežero 
vanduo, kuriame atspindėjo 
žaliuojanti krantai su karklų 
krūmais. Jonas Lierovas la
bai buvo užsimąstęs.

— Jonai, pasakyk tu man, 
dėlko tu po šių važinėjimų 
teip persimainei? — Užklau
sė Albinas Spurgis.

— Kame? — po valandėlės, 
yt per sapną prabilo Jonas.

— Visose pažiūrose.
— Nenoromis žmogus tu»i 

persimainyti, kada gerai pri
sižiūri į tą gyvenimą.

— Ką-gi tokio radai tame 
gyvenime, pabrieždama, tame 
gyveuime?— pratarė Izabelė 
Agonaitš.

— Aš nieko jame neradau, 
apart tuščių kentėjimų.

— Tai tu,Jonai, į nieką 
tiki? —klausė Albinas.

— Į ką galima tikėt?
— Į laimę, meilę, ateitį. Ar 

maža į ką galima tikėt?—Su 
pasiskubinimu sakė Izabelė.

— Teip, pas jus daug yra 
laikinių tikėjimų, bet ką jus 
iš to turite?

— Kaip sau nori, bet gyve
nimas nėra toks baisus ir 
žiaurus. Jame yra smagios ir 
laimingos valandos.

— Laimingos valandos! — 
su ironija atkartojo Jonas.— 
Ir dėl tų kelių laimingų va
landų verta gyvent, ir teip 
brangiai mokėti už jas; beto, 
pasakyk, kame jus raudat tas 
laimingas valandas?

— Meilėj, — atsakė Aguo
naitė.

— Meilėj? — Aš netikiu į 
amžiną meilę, yra tik aky- 
mirksnis meilės, o dėlto aky- 
mirksnio neužsimoka mylėt.

— Be meilės sunku gyvent. 
Per daug šaltas gyvenimas at
rodo, — sakė Albinais,— tur
būt nors kokia meilė.

— Teip, sakysit liaudį my- kritiškomis mintimis, 
lėt! Koks puikus, ideališkas nekas daugiau, kaip 
gyvenimas! Liaudį mylėt,kiek naudotojai žmonijos, 
tai garbės. Cha, cha... — pa- nat į liaudį tik prisirengę
sityčiodamas kalbėjo Jonas meluot, o sunkioj kovoj ge- 
Lierovas. — Užmiršt savo as- diskai apleidžia! ją. Kas neži- 
menišką gyvenimą? žinoma, no tą mus lengvatikę inteli- 
tik prisidengt tuom? Ne,vyru- genciją. Jus einat tik su vie- 
čiai, aš noriu atvirai sau gy- nu žodžiu, o širdyje tuštuma, 
vent: aš sau žmogus, aš trok- Jei einat statyt naują namą

i visuomenei, tai remkit tvirtą

ue-

■

kuuas priešin
gas gyvasčiai? Negali — ne

neš tai priešinga gam-

Kūnas be sielos yra mede 
ga, o siela be kūno — niekas. 
Bet kadangi medega tankiai 
maino savo pavyzdį, tai męs 
ir sakome: kūnas mirti
nas daiktas. Bet toks 
pasakymas nėra teisingas, 
nes medega yra amžina: šian 
dien ji yra žmogaus pavidale, 
vėliau bus medžias iš jos, ir 
kada ji išsidėsto į mažas da
leles, kartu su ja išsidėsto ir 
siela; taigi teisingiau 
jei męs pasakytumem: 
nas yra amžinas, 
siela numiršta.

Gali būt, kad ir tokiam pa
sakymui galima ką-nors už
mesti, nes galutinai sr siela 
nenumiršta, jeigu ji pasilie
ka pasidalyjusiose kūno da
lelėse i>o jo „mirčiai”, bet tą štu ypatiškos laimes. i visuomenei, tai remkit tvirtą
pasakymą galima teisint tuo- — Jei tu nori ypatiškos pamatą, kad laike priešų už-j

butų, 
k u • Į 
t i k

i

.. ledų.
Bet ir musų tautiečiai 

gražu! Panaikinkit melą, iš- nepasiduoda svetimtaučiams, 
traukit su šaknimis visą nea-[ *r j*e te’P l>a* ^aro- O M a 
pykantą, aj>gaudinėjimus,ta-' tingai vakiuai merginoms, 
da šekit grūdą meilės, sklei- i Juokingiausiai atrododa nese- 
skit spindulius šviesos. L, , 
dirbkit pirma dirvą, tada tik 
laukit gerų vaisių!...

— Aš eisiu į liaudį ir ką aš 
jai duosiu? Savo protą, išmin
tį? O jei j>as mane to nėra, aš 
tam da nepasirengęs? Saky
sit. spėką savo, kovoti? Ir be 
manęs jų yra milijonai! 
kas mano fiziška spėka ar Juins 
energija prieš jų energija?!! niekus, kaip kad šiądien jus 
Pas mus niekados nebuvo iriperkate.Nupirkitesavodrau- 
nebus tokios energijos, kokia T?anis ar draugėms ant atei 
pas juos. Ar nors vienas iš' nančių metų laikraštį, o tai 
mus galėtų gyvuot tokiose 
sanlygose, kokiose jie gyve
na?! Ir teip jiem fiziškos spė 
kos nereik, reik jiems protiš
kos spėkos, neškit jiems tą. 
Jeiguų jus einate į žmonijąjįe 
galiutinai prisirengę,

Janiai pribuvusieji iš Lietuvos. 
Išteklų krautuvių savinių, 
kai uemažai pasinaudoja parj 
duodami jiems niekniekius 
už gyvą pinigą

Nemislykit vaikinai, kad 
aš jums pavydžiu, kad jus 
perkate merginoms dovanas;

jr aš da iš savo puses patariu 
pirkti, tik ne tokius

ne su 
tai jus 
tik iš- 
Jųs ei-

o tai 
bus pagirtina dovana; tokiais 
prezentais galima apsišviesti 
patiems ir tuomi sušelpsime 
savo literatūra.•

Beje, L. K. Teatirliška 
grupa K) d sausio perstatys 
didelį t- atrą, „Mindaugį” 
Standard teatre ant 12 Šou t h 
St. Taigi to neturim praleisti, 
nes tok e jierstatymai netan- 
kiai atsikartoja.

71. A. Garliauckas

Kas tai yra, ko niekas ne
nori turėti, bet jeigu kas tu 
ti, tas nori laimėti; o kaip 
laimi, tuomet ir neturi?

Byla

X



Kaipatsirado darbininkai
(Legeuda baudžiavos laikų.)

Vieną šveutę popietį susirinko į Vigą- 
dinės karčiamą baudžiauuinkai ir susėdo 
aplink stalą: Dirgelis, Turskis, NorkuB. 
Urbonas, Pelienis, Laukšas, Linkus ir Viz- v
girdis. Šnekučiuoja apie savo bedas, var
gus, apie nežmonišką prispaudimą Spren
džia kas toliau bus? Argi laikai eis vis sun
kyn, galvojo jie sau gerdami prastą alų iš 
pono bravaro, nes kitur eiti buvo uždraus
ta

Dirgelis pradėjo eimauuoti. Žodžiai jo 
gyvai piešia jų vargingą būvį, sunkų pa
valdinio likimą, o ypač kumečio ir lažinin
ko:
„Vargas mums didelis, kad tie musų ponai

^mpa mum kailį, kaip kokie šėtonai; 
/SAiekad žmogus rainiai nepasilsi,
''Al'ik prie alaus vargus, kančias užmirši 

, r Kas diena vis tu skubinkis į dvarą. 
Į Švente ateina — į bažnyčią varo. 
/ Nėra tau laiko čia nė pasilsėti.

Numirus, sako, vėl reiksią kentėti 
Atiduok viską, ką tik turi gero: 
Iš jaujos, galvijų ir paukščių pero, 
Toli prieš dvarą nus’imki kepurę, 
Auką nunešęs stovėk da už durių.
Kelius taisyki ir malkų priveski, 
Riešutų, grybų ir uogų nuueški;
Turtus didžiausius muzikas sukrauja,
Pats gi kaip gyvas tik skursta, badauja.’’

Ir kiekvienas jų teip skuuužiasi aut 
ponų ir galvoja, kodėl jiems teip gerai gy
venasi; kiekvienas laužo kaimietišką savo 
protą, kad išrišti tą klausimą; ant galo jie 
priėjo prie kito klausimo — iš kur atsirado 
ponai?

Tame klausime Vizgirdis užėmė balsą 
ir atsistojęs pradėjo:

,, Aš kada tai padavimą girdėjau
Ir drūčiai į protą sau įsidėjau.— 
Verpdama mama tatai kalbėjo, 
Kaip aš da mažas aut pečiaus sėdėjau:

Svieto pradžioj, kad Dievas Adomus išvarė, 
Išėję ant žemės daugybę vaikų jie pridarė.

Norėdams žinoti kaip gyvent jie įprato, 
Aplankė juos viešpats į penkioliktą metą. 
J ieva tą dieną vieuą sėdėjo, 
Adomas arklius ganyti išėjo.
Vaikų pamatęs didelį būrį, 
Dievas sustojo, stebiasi ir žiuri.
Jieva kiekvieną ima už sprando, 
Deda ant kelių, plakti juos bando.
Dievą pamačius ji nusigando,
Tuojaus po suolu paslėpė vieuą,
Antrą už malkų, trečią į šieną, 
Kitus į glitą statė, kaip sieną.
Visų parodyt Dievui nedrįso,
Kad jam uežinaut tiek jų priviso.
„Dievas apėjo kiekvieną vis meiliai,
Grįžo prie pirmo ir tarė po eilei:
— Tu ant karaliaus sosto sėdėsi,
Tu didžio lietmano vardą turėsi,
Tu busi maršalka, tu generolu,
Tu gubernatorium, tu admirolu.
Kad aukštus „cinus” jau išdalino, 
Kitus paskyrė vaitais ant gmino.
„Jieva nudžiugo neiš pasakytai, 
Ištraukė paslėptus vieną ir kitą,
Manė, kad Dievas vaikus jos pamėgo,
Ir trečio į šieną jieškoti nubėgo;
Bet šitie išrodė tartum pelėdos,
Vortinklių buvo ant jųjų daugybė, 
Stovėjo nuleidę galvas nuo gėdos— 
Ir čia jie išgirdo Dievo rūstybę: 
—Jūsų dalykas—arklas akėčios, 
Busit per amžius ponų kumečiais, 
Vyžas nešiosit, malkas kaposit,
Valdžiai tarnausit ir josios bijosit.” 
Užbaigė Vizgirdis labai žemu tonu,
Esą, „Nereikia plūsti teip jau ant ponų; 
Matot, kad Viešpats teip jau pasakė 
Valdžią ant musų pats jis pastatė” 

Paplėštakis.

domis. Mažesnių miestų gyventojai apsup
ti tiršta fanatizmo migla nesuprato paryžie
čių tikslo.

Valdžia ir piniguočiai išsinešdino iš 
Paryžiaus į netolimą miestą Varsalių; ten 
apsiguštinę sumobilizavo kariumenę, kuri 
apgulė Paryžių. Paryžiečiai gynėsi su ne
apsakomu narsumu. Po ilgai ir sunkiai ko
vai kariumenė pradėjo veržtis jau į Pąry- 
žiauB priemiesčius. Kiekvienas namas buvo 
tvirtove. Paryžiaus darbininkai parodė toj 
kovoj nenugązdinamą drąsą ir geležinę ka 
ringumo dvasią; laisvė jiems buvo branges
nė už kraują ir gyvastį. Paskutiniais atsi
kvėpimais jie šaukė: Tegyvuoja laisvė! ir 
šypsodamiesi mirė. Kareiviai kur tik įpuo
lė,visur barbarišku budu kankino komunis
tus. Kaltus ir uekaltus, visus statė būriais 
po namų sienomis ir šimtais šaudė be pasi
gailėjimo. Įsakymas buvo žudyti be teismo, 
nes kapitalistai tokį darbą vadino „įvykdy
mu tvąrkos’’. Darbininkai vis gynėsi. Ko
vos dvasia užsidegė ir maži vaikai.

Paryžiaus gatvėmis tekėjo upeliai 
kraujo. Buvo tai kraujas francuziškų darbi- 
uinkų, kurį liejo jų tautiečiai — francuzai 
kapitalistai.

Buvo jau pavakaris. Pritemęs dangus 
da daugiau nušvito degančių namų lieps
nomis. Gatve žengė su užtaisytais karabi' 
uais pulkas kareivių.

Prie kapitono prisiartino kapralas ir, 
atidavęs reikalingą pagarbą, tarė:

— Šitą vaiką sugavau prie barikadų, 
jūsų mylista, ką su juom prisakot da
ryti?

— Sušaudyt — mašinališkai atsakė ka
pitonas.

— Ponas kapitone—atsiliepė vaikas,— 
pavelyk man ant valandėlės atsitolinti. 
Tuojaus sugrįšiu. Aš tik atsisveikinsiu su 
mama ir atiduosu jai savo laikrodėlį.

Kapitonas pažiurėjo į vaiką: jo veide
lis teip buvo meilus, akutės teip gražios, 
kad suminkštėjo geležinė kapitono širdis 
ir žiauriose jo akyse pasirodė ašaros.

— Eik! — atsiliepė jis.
— Ačiū, tuojaus sugTyšiu — atsakė 

vaikas ir riščia pasileido namų link.
Kapitonas valandėlę pažiurėjo ir atsi- 

gryžęs į kareivius nusišypsojo ir tarė:
— Nesugrįž!
Kareiviai patvirtino tą nuomonę ir 

dvasioj savo džiaugėsi, kad nereikės jį šau
dyti.

Tuom tarpu sustatyta po mūrais nau
ją aukų eilę. Užgriovė karabinai ir visa 
eilė gulėjo ant žemės. Vos tik išsisklaidė 
durnai, kaip pasirodė mažas vaikas. Jis per
lipo per krūvą lavonų, atbėgo uždusęs ir 
atsistojęs prieš kapitoną tarė:

— Štai ir aš. Atidaviau mamai laikro
dėlį ir atsisveikinęs sugryžau.

— Kas? — nusistebėjo kapitonas — 
Sugryžai?

— Dalaikiau žodį — atsakė vaikas — 
o prie to esu tokiu komunistu kaip ir tie, 
kariuos čia ką-tik užmušėte. Aš neesu už 
juos blogesnis, užmuškit ir mane!

Kodėl tas vaikas sugryžo, mąstė sau 
kapitonas, dabar jau turėsiu jį sušaudyt. 
Teip, tokis įsakymas! O teip norėjau, kad 
nesugrįžtų! Tos pačios mintys kilo ir pas 
kareivius, kuriems vaiko pasišventimas su
judino širdis.

Pasigirdo komanda. Vaikas drąsiai at
sistojo prie namo, nutraukė nuo galvos ke
purę ir laukė. Kareiviai pakėlė karabinus. 
Per veidus jiems tekėjo ašaros.

Kita komanda. Vaikas sušuko:
— Tegyvuoja laisvė!
Užgriovė šūviai ir vaikas krito kulko

mis suvarstytas ant savo brolių lavonų.
— Komuna žūsta nuo mus šūvių—kal

bėjo kareiviai šluostydami rankovėmis aša
ras— bet nežus jos d vašia, jeigu jau gema 
tokie vaikai.

!S LIETUVOS

Jis sugryžo.
(Iš Prancūziško.)

Paryžiaus padangė buvo nušvitus gais
rais.

Jau dešimta sąvaitė, kaip darbininkai 
vedė narsią kovą. Nusikratę baudžiavos 
jungą ir prispaudimą, jie pasiryžo sugriau
ti ir neteisingą išnaudotojų valdžią, kuri 
vedė šalį prie skurdo ir nupuolimo. Mote
rys ir vyrai, vaikai ir seneliai — visi stojo, 
kaip vienas. Jie paėmė Paryžių į savo ran 
nas, išriu ko naują valdžią ir naujus išleido 
įstatymus, įstatymus apsaugojančius darbo 
žmones. Ta prakilni darbininkų valdžia, 
nors trumpai gyvavo, plačiai pagarsėjo ir 
neišnykstančiomis raidėmis ant istorijos 
puslapių liko užrašyta po vardu: Paryžiaus 
Komuna 1871 m.

Bet dėjai...
Ne visa Francuzija sekė Paryžiaus pė

Dainei.
[Pagal Geothe.]

Jei tą dainą, miela mano,
Vėl paimsi kaip kada. 
Atsisenki vėl prie piano, 
Kur stovėjau aš tada.

Tegul skamba jautrios stygos 
Ir daina ta teip garsi;
Versk po puslapį tos knygos— 
Jie tau žinomi visi.

Pakol raidėse ji pinės,
Ji gadino tik akis;
’Štavo plaukiant-gi krutinės 
Vos neplyšo man širdis.

S. M.

VILNIUS. „Rūtoj” lapkr. 
10 d. kun. Tumas skaitė refe
ratą apie lietuvių čėraunin- 
kes, žavėtojas, raganas, burti
ninkus ir monelninkus.

— Lapkr. 14 d. buvo vaka
rėlis: padainavo, padeklema- 
vo, paskui, kaip visuomet, šo
kiai.

— Lapkr. 15 d. už papigin
tą kainą buvo atkartota „Ka
triutė”.

— Lapkr. 18 d. M. Biržiš
ka pradės skaityti lietuvių 
raštijos istoriją iki 1864 m. 
Apie tą patį daly ką „Rūtoj” 
bus dar 4 paskaitos seredomis: 
lapkr. 25 d. ir gruodžio 2, 9 
ir 16 d.

— Lapkr. 21 d. miesto sa
lėje bus „savitarpiečių” va
karas. Loš — „Velnias ne bo
ba” ir „Dėdė atvažiavo”. 
Pelnas skiriamas Vilniaus lie
tuvių dviklesės mokyklos 
naudai.

Kaip ištikrujų yra? Laik
raščiai pranešė, kad Jungti
nių Amerikos Valstijų vy
riausybė reikalauja nuo atei
vių, idant turėtų 50 r. ir pil
nai apmokėta iki vietai gelž- 
kelio bilėtą. Paskiau vėl bu
vo laikraščių pranešta, kad 
augščiausis Valstijų teismas 
tą įsakymą panaikino. Bet 
vėliau ėmė rastis žinios, jogei 
ansai įsakymas pildosi. Taigi 
dabar ir nėra tikros žinios, 
kaip ten ištikrujų su tuo įsa
kymu. Gerai butų, kad žiniu- 
nai (amerikiečiai) paaiškin
tų J. B.

Suvalkai. Lapkričio 9, 10 
ir 11 d. buvo nagrinėjama 
teip vadinama „užpūtimo 
ant ligonbučio byla”. Teis
man patraukta 23 žmonės už 
tai, kad 1906 m. buvo užpul
ta ant Suvalkų ligonbučio ir 
iš ten išliuosuota politikos 
prasikaltėliai — Vincas Mic
kevičius [Jaks Tyras] ir Ka- 
cenelenboginas (Hikšmanas), 
teipogi du kriminaliniai — 
Jablonskis ir Novickis. Nu
teista: Mickevičius, Jaščoltas, 
Ručinskis ir Jermolavičius 8 
metams katorgos; B. Tarno- 
ševskis, Sapieginas 5 met. ir 
4 mėn. katorgos; Gurniekis 
6 mėn. kalėjimo; Naumovi- 
čius, Olšev8kis ir Galickis 3 
mėn. kalėjimo. Kiti 13 ištei
sinti. Visi sėdi kalėjime jau 
apie pusantrų metų. Gynė ad
vokatai — Bulota, Karenškis, 
Makovskis, Roman’s, Bromse 
ir Višnickis. Byla ėjo uždary
tomis durimis. Paduota bus 
apeliacija.

Keturvalakiai (Vilkav.p.) 
Lapkričio 22 d. naktį atsibel
dė į Balsupius 4 žemsargiai, 
suėmė V. Katilių, surišo kaip 
aviną ir išsivežė. Priežastis 
nežinoma. Gluosnelis.

Šilgaliai (Naum. p.) Spa
lių 7 d. iš Žiplių dvaro čia at
silankė grafas Potockis su sa
vo palydovais medžioti. Nie 
ko nepešęs, tik ištrempęs pats 
su arkliais ir šunimis vietinių 
gyventojų sodybas, išsidangi
no. Lapės Kl—nas.

Vabalninkas [Panev, p.] 
Dabar pas mus labai skirstosi 
į viensėdžius, todėl trūksta 
darbininkų. Darbininkams 
mokama metams 50 - 60 rub. 
ir užlaikymas.

Anykščiai (Ukmer. pav.) 
Sustreikavo darbininkai, ku
rie tašo bažnyčiai akmenis. 
Pirma tašė sieksnį už 6 rub., 
dabar reikalaujama po 9 rub. 
Jau 8 siūlo, bet darbininkai 
nesutinka. Streikas tęsias 
antra sąvaitė.

Anykštėnas.

P. M. G.—Eilutės negeros, 
o taisyti neturime laiko.

A. G-tei.— Eilutės persilp- 
nos į spaudą, bet lavinki
tės toliau rašyt ir skaitykit 
geras eiles.

LIETUVIU UŽEIGA
_  PAS _

CHAPLIKA
Užlaiko puikiausius gėrymus, alus, ėlius 
visada švieži, vynai ir visokį likieriai 
kogenausi. Gėrymus dėl veselijų, krik 
Styri ų ar šeip balių siunčiam į namus.

Paj ieškojimai

Redakcijos atsakymai.
Šiaulių Puhalsais. Tai kaip 
greit! O žmonės kiek skun
dėsi ir prašymų pridavė, vis 
nieko negelbėjo.

Vėjo brolis.

Šiauliai. Rugsėjo 13 d. 
žemskinis buvo sušaukęs vals
čiaus sueigą. Siūlė valstie-į
Čiams ūkio mokyklą; sakė! l’ajieškau draugo Feliksą Januškos;

.... , .... . i Kauno gv b., Vilkmergės pav.. Kupi-kiuvaldžia duosianti visą užlai valb Pirmiaus gyveIl0 Llsbon Falls> M * 
kymą ir dovanai medžiagos iš *r Leviston, Me. Jis pats, ar kas apie ji

• ° žino, teiksis prinešti ant šio adreso:
A. Varnas

2134 Fa-bes st., Pittsburg, Pa
vyriausybės girių mokyklos 
namams pastatyti, o valstie
čiams reikėsią tą medžiagą tik 
susivežti ir pasistatyti. Siau 
lių valstiečiai neprisiėmė, gir
di, mes pragyvenom be mo
kyklų ir musų vaikai pragy
vens, o kai vaikai eis į mo
kyklą, kas kiaules ganys? Bu
vo tokių, kurie tvirtino, buk 
prisiėmus mokyklą valdžia 
mokesčius padidinsianti. Nie
ko negelbėjo nei seniūno Mi
liaus teisingi nurodinėjimai 
apie mokyklos reikalingumą. 
Reikėtų per sunkią kovą nuo 
valdžios reikalauti mokyklų, 
o dabar valdžia siūlo ir tai jie 
neima. Vyrai, negerai daro
te ! Jas.

Utena (Ukmerg. pavieto), v
Šiais metais Utenoje leista 
atidengti miesto keturklėse 
mokykla. Mokslas prasidės 
nuo Naujų Metų. Už mokslą 
15 r. metams.

Lingmėnai (Švenc. pav.) 
Musų valsčiuje dar pirmuti
nis sodžius, Pelenai, išsiskir
stė į vienasėdijas ir dabar vi
si džiaugiasi. Ir kiti aplinki
niai sodžiai jau pradeda gal
voti apie išsidalijimą.

Paprastai kai kurie žmonės 
bijo skirstytis į vienasėdijas 
dar dėlto, kad, girdi, kaip 
permieruos matininkas lauką 
ir ras daugiau, negu parody
ta dokumentuose, tai tą žemę 
atims iš sodžiaus. Tai neteisy
bė! Štai ir Pelanių sodžiuj 
buvo rasta apie pusšeštos de
šimtinės daugiau, negu paro
dyta dokumentuose, vienok 
nei niekas atėmė, nei atims; 
ba ir negali atimti. J.

Kalvarija (Telšių paviet). 
Jau keletas sąvaičiu kaip pra
sidėjo kalėdojimas. Bet šie
met Giečaičių sodžiaus ūki
ninkas C. Myka užsipelnė 
Dievo bausmę —liko neaplan
kytas dvasiškojo tėvo klebo
no J. P. Mat, šis ūkininkas 
pernai kalėdojant nedavė ka
lėdos klebono kučieriui, saky
damas, kad tegul klebonas 
pats savo tarnui algą moka, 
o ne mes parapijonįs. Čia, ži
noma, nemažas nusidėjimas 
prieš kleboną ir bažnyčią. .. 
Ant galo, ką čia prastas žmo
gus ir suprasi, už ką bažnyčia 
baudžia... Davatkos sako, 
kad teip ir reikėjo cicilikui 
O jos tik nemeluos ir daugiau 
žino, negn visi...

Kunkurėžis-

PajieČkau merginos apsivedimui; ne 
jaunesnes kaip 40 ui. ir nesenesnes per 
70 m. Darbą turiu gerą, o pinigų net ir 
perdaug pas kapitalistus randasi Jeigu 
tokia atsiras, molones atsišaukti ant že- 
meu padėto adreso. Esu 28 m. amžiaus.

A. V. Besparnis
2134 Farbes st., Pittsburg, Pa.

Pajieškan pusbrolio Karolio Palaimoj 
Kauno gub., Vilkmergės pav., Veprių 
parapijos. Pirmiau gyveno N. Y. valsti
joj ir draugo Motejaus Marcinkevičiaus; 
Kauno gub. Raguvos parapijos Užunavi- 
žių kaimo. 3 metai kaip Amerikoj. Jie 
patys, ar kas apie juos žino, teiksis pra
nešti ant šio adreso:

Jurgis Palaimo
9 Congresa st., Rumfold Falls, Me

Pajieškau pusbrolio J uozo Kerušauc- 
ko. Paeina iš Suvalkų guber., Sunkarių 
kaimo. Pirmiaus gyveno Londone Jis 
pats, ar kas apie ji žino, teiksis pranešti 
ant šio adreso:

B. Lenkaitis
1049 Domingue st.. Montreal Canada

Pajieškau dėdės Simono Počeisio. Pa
eina iš Kauno gub. Telšių pav. Jis pats, 
ar kas kitas, tiksis atsišaukti ant šio 
adreso:

Frank Rakštis ęj;
1227 4-th avė., Astoria, L. J., N.Y.

Pujieškau draugo Franciško I.ikaucko 
Suvalkų gubernijos 5 metai kaip Ameri- 
ke. Pirmiau gyveno Sparrovs Point, M. 
D. Turiu svarbų reikalą. Jis pats, ar 
kas apie ji žino, teiksis pranešti ant šio 
adreso:

John Rudis
173 R. Lid st., Sparrovs Point, M. d.

Pajieškau merginos Sofijos Turskai- 
tess’ paeina iš Kauno gub., Šiaulių pav , 
Šaukėnų par. Šįmet atvažiavo į Ameri
ką Ji pati, arba kas apie ją žino, teiksis 
pranešti ant šio adreso:

Petras Bronys
P. O. box 890, Stougbton, Mass.

Joniškis (Šiaulių pav.) 
Kaip jau buvo rašyta ,,Liet. 
Ūkininko” No. 42, Joniškio 
anstolis suareštavo Žagarės 
žandarą. Tas antstolis tuo-

117, 119 and 121 A St.,
So. Boston, Mass.
Offiso Teleph. 397-1 Cambridge.

Gyveni m a Tnip-'k *****

S. F. toiaKiewicz
Graborius ir Raisamuotojas

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

OFISAS:
53 5th street CAMBRIDGE, Mass.

Atidarytas nuo 8 iki 9

Gyv. vieta: 87 Fift street Cambridge

I

Apgarsinimai.
Ant išrandavojinio.

Ant išrandavojimo keletas gerų kam
barių. Prekė pigi, namai švarus 55 W. 
2-nd st. Paklausti pas Wm. Challow 49 
W. 2-nd st S0, Bosten, Mass. i

Telephone 762 So. Boston. j

| Dr.F. Matu laitis Į
495 Broadway, So. Boston. į

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

Nedalioms iki 8 vai. po pietų. Ę

DOVANAI
Prisiunčiame kiekvienam Kalendorių 

ant ateinančių 191o metų, kuris tik at
siųs savo adresa ir už 2c. markę.

Adresuokite."
BISCHOFF’S BAGKING HOUSE, 

237 Broadvvay, New York City.

GERIAUSIAS

Mano dirbtuvė yra įrengta puikiau 
šiai, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku daibą artistiškai. Padarau fotogra
fijas kuopuikiausiai, malevoju natūra 
liškom parvom, iš mažų padidinėju ir tt 
Esant reikalui einu į namus fotografuo
ti, teipgi nedeldieniais fotografuoju.

Pasilieku gero velijančiu
George Stanaitis 

453 Broadway So. Boston, Mass

MOTERIS IR MERGINOS!
Šiuomi jums praneša, 

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

ONA BARONAIČIUTE
105 Broadvvay, So. Boston.

Geriausias Lietuviszkas Siuvėjas
Puikiausia kriau

čių dirbtuvė. Turi, 
me visokių audimų 
r suknios. Dirbame 
visokius siutus ir 
overkotus. Užeik pa' 
žiūrėt mųsų naujos ’ 
dirbtuvės, ojeigu no 
ri turėt gražią drapa
ną. męs galime tau ja 
padaryt.

P. J. Kaunietis.
Naujausių madų rubsiuvys. Siuvam 

visokias moterų ir vyrų drapanas. Išva 
lome, išplaujam pietmas ir išprosiname- 
I)arbą atliekame visados ant pažadėto lai' 
ko kuopuikiausiai už prieinamą prekę. 
Dirbtuvės vieta:

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

MONTELLO
Uetuviška Krautuve.
Visokių vyriškų ir moteriškų drabužių: 
Marškinių, kelinių, kalnierių, paniekų ir 
šeip visokių pasipuošimų.

Kriaucziu dirbtuve
Siuvam vyrams ir moterims naujus 

siutus ir užlaikom visokias materijas. 
Išvalome, išplaujame ir išprosiname se
nus. Darbą atliekame greitai ir gerai.

H. STANKUS
681 N. Main ir kampas Ames streets

MONTELLO, MASS.

Nauji Rastai.
Jovaras. Pirmieji Žiedai. 

Knygutė parašyta eilėmis, 28 
pusi, Išleista turtu ir spauda 
„Lietuvos”, Chicago, 111.

Krikščionys ir Raudonas 
Gvazdikas. Yra tai dvi apysa
kos, verstos P. Siūlelio. Išlei
do „Darb. Viltis”, Shenan- 
doah, Pa.

V. K. Račkauskas (K. Vai
ras). Eilėmis ir Proza. 84 pus
lapiai. Spauda „Lietuvos” 
Chicago, III.

Tai motina! Ką tik skai
čiau. Draugai. Trįs apysakos 
vienoj knygutėj. K. Jauišaus- 
kas,“L, R.” 28 pusi. Turtu ir 
spauda „Darb. Vilties’’, She- 
nandoah, Pa.

TAMOSZAICZiO ir 
JURCELIUN3 

Didžiausia krautuvėčeveryku 
ir palipti'Šimu S .

Užlaikome geriausius naujuosius 
dos vyriškus, moteriškus ir vaikams če- 
verykus. Užlaikom teipgi visoKias skry
bėles, marškinius ir kitokius pasipuoši
mo apdarus. Visus iavorus parduodam 
už piges prekes. Todėl lietuviai, ku
riems reikalingi tokie daiktai, užeikite 
pas mus.

233 Brordway, So. Boston.

TEATRAS ir ŠOKIAI.
Jau nebetoli tas laikas, kuomet Cam- 

bridg’o ir aplinkinių miestelių lietuviai, 
turės labai gerą progą pamatyti puikiau- 
sį juokingiausį perstatymą-teatrą ..Aud
ra giedroje”, kurį rengia Cambrige'iaus 
lietuvių teatrališka kuopa,, AIDAS’’,ku- 
ris atsibus subatoj. 1 d. SAUSIO 1910 m. 
INSTITUTE HALI., 277 Cambridge ir 
3-rd sts,,East Cambridge, Mass.

Prasidės 7 vai. vakare.
Po teatrui bus šokiai.

KO M I T ETAS.

Didelis Teatras!
So Boston’o teatrališka kuopa „ŽAIBAS’’ perstatys 

didelę istorišką tragediją, po vardu:
“ISZCRIOVIMAS KAUNO PILIES” 
Sausio S cl.fJan.) 

I 9 IO m. 8 vai. vakare
Svetainėj DAHLGREN HALL,

(kampas E ir Silver streets.)

Lietuviškos pasakos gra
žiausios. Surinko A. Prata
pąs, Kauno gub., išleido T. P. 
Križanauckas, Shenandoah, 
Pa.

SOUTH BOSTON, - - MASS.
vra tai neapsakomai gražus veikalas. Jame parodyta narsumas ir drąsą 

mus tėvų, kurie už Lietuvą padėjo savo galvas; teipogi parodyta, kaip 
nuožmus buvo križeiviai. Kiekvienas lietuvis yra girdėjęs apie križeivius, 
o dabar turės progą pamatyti ir kaip jie išrodė. Šis teatras perstatys di
delį mūšį prie Kauno pilies, kurią po sunkiai kovai užimė križeiviai.

Tikietai gaunami pas aktorius ir „Keleivio” redakcijoj. Nusipirkit pirm 
laiko, nes ant galo gali nelikti.

Užprašo visus atsilankyti



Vietine s Žinios.
t

I

Cambridg'io lietuviu vaka
rinė mokykla rengdavo iliu
struotus vakarus iš istorijos 

tsitikimu, bet sausio mene i 
yj vakarai bus visai kitoki. j 
bis skaitoma pasaka apie| 
ien Hur ir rodomi pa veikslai 
pie tą patį. Ta pasaka yra 
šventa i daugelį kalbų ir 

skaitoma su dideliu žingeidi- 
nin. Dalykai dėjosi Italijoj. 
Ji parodo, kaip Ben Hur per 
nelaimę pateko į verguvę, jo 
kovą už išsiliuosavimą ir kaip 
gaiu-gale jis vėl suėjo su sa
vo šeimyna. Tas bus rodoma 
Kast Eud (’hristian Union sa
lėj, po No 7 Burleigli st., ne- 
lėlioj sausio 2 d., 7: 45 vaka

K v ečiami vyrai ir moteris

Pradžia 7. 3C vakare.
X isus nuoširdžiai kvečia atsilankyti 17 

LSS kuopos
K O M I T ETAS

Temykit! Temykit
DIDELIS PARDAVIMAS
Visokie moterų ir vyrų parėdai: Jaku-1 

lės. Sijonai, Šlebčs, teipgi gražus vaikų : 
parėdai. Skrynios, valyzos, viskas par
siduoda labai pigiai.

Ateik ir išsirink ką nors pats sau!

I. SAC0WITZ, 
Broadwav (tarpe A ir B) 
Soutli Bostou, Mass.
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TEISINGIAUSIA APTIEKA
Kurioj galit gauti geriausiu gy- , 
duolių nuo visokių ligų, teipgi ir* 
teisingiausius patarimus. Nes čio
nai dirba lietuviškas klarka

Hilliam (’. Bruzdi.
John J. Lowery

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

Tklkfhone. 21027 So. Boston. Mas

PAJIESKAl
moteriškes auklėjimui kudykio. kurį tu
rėtų užlaikyti pas save. Mddž ame atsi
šaukti šiuo adre«u:

Juslinis Vaikys
7 I.ineoln st.. Brighton. Mass.

l

Iš 25 iš 26 gruodžio Bosto
ną aplankė audra su sniegu, 
šokios da nebuvo nuo 18-51 
metų. Geležinkeliai ir gatvės 
likos giliai užversta sniegu ir 
*.»ertraukta visi susirišimai. 
Telegrafų ir telefonų stiebai 
Išlaužyti, vielos* su. raukitos ir 
išdaužyti namų langai. Prie
miestis Chelsea tapo užpiltas 
vandeniu teip, kad gatvėmis 
važinėjosi laivai ir gelbėjo 
žmones. 2.500 žmonių neteko 
namų. 3 žmonės užmušta, o 
31 pražuvo bejokios žinios. 
Teipgi užmušta 20 arklių ir 
100 karvių. Namų užlieta iš 
viso 350. Nuostolių bus šim
tai tūkstančių. Antrą dieną 
Kalėdų tūkstančiai žmonių 
dirbo prie kasimo sniego.

>

Sausio ‘2 d. 6 vai. vakare 
LSS 60 kuopa tur ssu<irinki 
mą į>o No 144 \V 4 rli 
Kviečiami visi.

Firmas didelis Koncertas
Lietuviu Soc. S gos 133. kuopęs Nor- 

vvood, Mass.
Atsibus subatoj S d sausio (Januajy) 

li'ib tn. FINŲ svetainėje prie Chapei 
ga vės. Prasidės 6 tą valanda vakare. 
Bus sulošta juokinga komedija "KNAR
KIA PALIEPUS” Dar reikia priminti, 
kad grajisFinų B r.as. Po to prasidės šo
kiai su skrajoja čia krasa ir kas dau- 
giusiai gaus atviručių (Post Cards) tas 
apiaikys puikę dova- ą--knyga paveiks
lams (album).

Ušprašom lietuvius ir lietuvaites, kaip 
jaunus teip ir senus atsilankyti ant mus 
parengto koncerto, nes tikimės kad bu
site vė-i užganėdinti.

Nuoširdžiai kvečia
KOMITETAS

Viešas susi rinkimas.
Lekcija, balius ir Iekiojautis pačias.

Subatoj. SAUJŲ METŲ vakare sa
lėje KNIGIITO PYTHIAS, 825 N. Main 
st.. Montello, Mass. D-ras F. Matulaitis 
skaitys lekciją apie alkagolį. Po lėkei-' 
j< s bus balius ir kiti pasilinksminimai. I

NAUJAS IŠRADIMAS
Visi žmones užsitiki mums ir mų 

sų gyduolėms, kuriems duodame t ei 
singiausią rodą per laišką dykai.

Kaip išgydyti Rupi urą. Slinkimą 
plaukų ir Plikimą. Pučkus. Dedervi
nes. Niežus ir lytiškąjį brudą. Męs 
turime apie pusę milijono laiškų su 
padėkavonėmis nuo žmonų visokių 
tautysčių. Rašyk pas:

l)r. J. M BKVNDZAtO.. 
Bruadway A S. S sL. Broolyku.N Y
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Telephone. Rack Bay 2350.

Dr. Lewandowski
Vienintelis lenkiškai-Iietuviškas dak

taras Bostone ir Massachusetts Valsti.2,j
PRIĖMIMO VALANDOS:

Nuo 11 vai iki 1 vai. diena.
" 6 vai. •• S vai. vakare.

419 Boylston st. ruimas 432 
BOSTON’, - - MASS.

Rusiška- Lenkiška - Lietuviška

_A _PTIZE_.Z&_^

Bronszteiūo
349 Harrison avė 

Boston, Mass.

Vardas

BUK 
VYRAS

I

NAUJIENA! ®
"BROAIUUNE RALI.”

311 Albane, ir kamjms ikiver strvets, 
išsiduoda ant vestuvių arba šeip ko
kiems nors jiokyliams, su visais reika
lingais rakandais už #15 (M).

Savininkas J. SIDMAN.

20 Laroniast. BosioiųMass.
Telephone 13G4-4 Tremom.

F. STROPIENE
Paboigusį kursą Meilinus Medical 

Coliege Baltiuiore M. 1).
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago, teipgi suteikia visokias ro
dąs moterų ligos parūpina gyduoles.

Ofisas randasi:

30 \V. B r o a d w a y. 
*S< > B< >ST()X. Mass.

% 
<
i i

. 4
«

-M. Galjvan & Co.
Uzlaiho geriausio

Eliaus Vyno* Likierin 
Cigarų.

Pardavimas šeimynom mūsų 

SPKCIALIŠKl MAS.

366 Secoud So. Boston, Mass

ir

I
i

50,000
KNYGŲ

Vysai Dykai Dėl Viru
Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk dėl vyru. 

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima krauja 
arbasypili,nubiegima sieklos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išmietimua, negromu'avima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, mma- 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai igautas lygas, 
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidomas sava 
naznuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.

Ta, dykai igauta knyga, pasakis jums kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuve žinios, kairus ture žinoti kožnas vedes arba 
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku 
lygu. Temvkit. jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
užmokam už pačio, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adresa ant 
žem .aus paduotu kuponn, katrų siusk mums šendena.

DR. JOS. LISTER 4 C0.. L 901 22 Hftk Atcmk. CUoco:
Godotinas Tamista: Pagal Tamistos prižadiejma, aš noriečjau 

jog Tamsta prisiustnmei man vysai dykai vena jnsn knyga dėl vyru.

Įpg" DAKTARO PATARIMAI DYKAI ,^=ĮI

TEI-lN’.lAl S1A (R GERIAUSIA

Aptieka
Sutaisome Receptus su didžiausia 
atyda. nežiūriu' ar iš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite gauti, kokios tik pasauiėj 
vartoja, teipgi visados randasi Lie
tuvis aptiekorius K. ŠIDLAUSKAS.

Savininkas
Edvardas Daly

2 W- Broadvvay kampas Dor 
chester avė. So- Boston, MaSS. 
Galit reikaiau.i ir per laiškus, o 
mes per expresą gyduoles prisiusim I

■

<*0

;.l si: .sk M■
atsiimdt

Iki Naujų Metų am sekančių daiktų męs 
r: pasinaudokit • iš progos.

ltis Ilunting auksuotas laikrodė
lis dailiai išgraviruota-., su Wal- 
tham arda El.-in viduriais, papra- 

o dabar..........
Visiems Am rik >j žinom: . k< Ui 
yrat Elgin ir '' :::than; laikrodėliai, 
kuriuo^ męs vva :: oja"* an' 20 
melu. Jeigu j:s gerai u<-... jeigu 
pernai;.j s s; a \;. -its.n-k Jiii>'.im> 
atgal, o mes tau nešinsime na 
J u y ra 1 i k

sisak '!■: a : ■
irba u

Puikiausias Lietuviškas

SALIUKAS ir RESTORACJA
4cartą pas mus auilau ;ys 

To niekad nesigraudys: 
Alus, vynai mus gardžiaus.

Cigarai iš Turkijos, g riausi

Lo owski 4 Yudeiko i* Oo 
■<o1 Kroptiir 259 U. Si

d--*>s>-**^*^r*.< •

JOHN E. NU LA N
naujausios mados

J^. Graborius ir Balsamuotojas 
Atlieka visokį darbą prie ftalaidojimų 

kuogeriausiai už nebrangią prekę.

386 Broadu-ay, So BOSTON.
Gvvenimo vieta S45 Broadaav.

TEMYKIT! TEMYKIT!
Męs turim didžiausį skyrių Kalėdi
nių daiktų visame Bostone. Ciga
rai. tabakas ir cigare.ai ant že
miausią prekių. Įvairus saldume 
nai ir paėtakortes. Pirma, negu 
pirksi kitur, ateik pas mus.

S. B. kLEIN
228 Broadvvay 

kampas C st.
South BOSTON,

KBKHKaKKi

Utlauzkas O-tas M. Ziselman
7 Pariueuter St-
Boston, Mass.

Visokias ligas gv 
aau pas-kmmgia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane i 
trepais į vir-ų tik 
neikit į aptinką: 
mano durys bal- 
t >s arba lelef. na y 
duok oa-atesir
Ofiso valan los
Nuo 9 iki 11 r "e 
nuo I ki 2 ir G ik. 
s vakare. Telephone

SKAITYKITE TEISYBE.

Malonus pone gydytojau:
Šiuomi Jums aprviškių kad iš malonės pono Dievo, jau daugiau 

nesergu vidurių ir kūno silpnybėms teip ir ašių nesveikumų, kurie 
mane vargino pirmiau. Dab ir prislunėių savo paveiksią, nes mano pati D 
ir vaikas teipat yra sveiki, pasidekavojant Dievui. Linkimia Jums ant 
gero, su atsidavimu S

JUZEI' KISSLAN, P. O Bos 8, Tremley, Grasselli. N. J. , [

Tokie tai padėkavoniu laiškai daugiau ateina Collinso Medi Ad Iu- 
stitutui. Kreipkite- j tų Istitutų gydytis, o žinosi kad į ju ranlfi atsi- 
daviai, tai apturės’ ! liekarstas, kurios Tau yra reikalingos, zias < ► 
ir sudrutinančias sveikata. Atsišaukiant arba rašyty, adresuoti:

The Collins N. Y. Nedical Institute i;
140 WEST 34th SIREET, NEW YORK CIT.J;

Dr. S. E. Hvndman, Medikai Direktorius.

NUMAŽINTOS PREKES

st preke sis.OO.

SKAITYK O ŽINOSI VISKĄ
.•agu neturi mano kataliogą rašyk šeadieu o apturėsi gereusių armonikų, skripk-ū 

tlernetų, trųbų, koncertinų ir daugybą kitokių įuozikališku instrumentų. Cisto au 
kso 14 K. Šaųbinių žiedų, dzlėgorių, lenciūgų, špilkų, kplcikų, kom
pasų auksinių ir paauksuotų, gerų britvų, visokio skiriaus drukavoji- 
tuo masynukių, albumų portretam, revolverių, šaudyklių, guminiu li- 
terių, adresam pečečių, istorišku ir maldaknygų kokiu tik randasi lie- 
tuviškoi kailiui, gražių popierų dvi rasimo gromatųsu puikeusiais ap
skaitymais ir dainoms su drukuotais oplii.k koavertais tuzinas t.ž 25c 
5 tuzinai už $1.00, 1000 už $ t,00. Lietuviška biblija arba šventas raštas 
-eno ir naujo testamento lietuviškom literom pusiap. 1127 dručei atda
ryta, prekė su prisiuntimu $3,00. Elektrikinis ži. drįs n > reumatizmo, sudrųtiniu: 

kūno, atgaivinimo kraujo, sutaisimo nervu ir daugyl^ ki 
į-/r'HjTį./y kių ligų. Tūkstančiai žmonių dčkavoja už. iži-vd- nia. l t K 

paauksuotas art 20 mėtų prekė $.3.00. pras*$’.< <>. I‘r:
' kitę savo • ikrą adresa ir už 5c. markę o antj 
talogą dvKai sn 4-’0 paveiks’ais ir 1000 naudi ■ 

Šiom i k m. aiteuram ir pedlioriam parduodu 
vorus Iri ai pi riii. Reikalaudami vi ki p .s 
gaust'e, teisingus tavoms.

Alresuokite: E- HILKEK’CH, 112 (irau 1 St. Brooklyn

Mes užpirkom Nevv lorke dideli 
fabriką ir todėl galim jardavineti per 
pusę paprast s prekes Męs turime 
daugyBę kliokiu mažm- žiu. kiniuos 
teipgi per pu-ę prekes parduodam. 
Jei gyveni netoli nuo Bostono. tai už
simokės at važiuoti y paliokai pas mus. 
S'eliuok greitai, nes męs nedaug jau 
ją turim.

PASARGA. — Męs duodam kiek
vienam kostumeriui kalėdiniu dova
ną Jeigu esi pas mus kada nors ką 
pirkęs, atnešk kvitelę ir gausi dova 
nu. Neužmiršk musvardoir adreso:

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS. LIETUVI5ZKA GYDYKLA
4

Sveikatos patarėjo

D-ro JONO E. TKOMPSONO

Tūkstančiai žmonių kasmet pasveiksta dėlto, kad i laiką pradeda 
vartoti Severos vaistus

*■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

SUTINIMAS ir UŽSIDEGIMAS

Paprasta preke $21.0G
Dabar tiktai $11.75

© WAc H1NGTON JEWELRY CO.
O’. 387 Washington St., (vienus trepus) BOSTON, MASS.

CHLORO^**
Sutinimas, užsidegimas, neuralgija, sustingimas, lau

žymas, išsisukimas, susižeidimas pagimdo skausmą, kuris 
gali būt vietinis ir abelnas. Svarbia daktariško mokslo 
uždotim yra prašalinimas skausmo, o tam tikslui

szv. GothaidD flliejus
yra atsakantesnis, Degu kokis nors kitas vaistas, kurį jau 
žinom. Jis paliuosuoja visus raumenis ir gyslas, pataiso 
kraujo judėjimą, atleidžia sutinimą ir visos ligos pra
puola po galinga jo gydančia veikme. Tas aliejus yra 
tikru draugu teip farmerio, kaip darbininko, mechaniko 
ir mainerio.o teipgi žmonių nelaimių ir susižeidimų atsi- 
kimuose. Kaina 50 c.

TEISINGAS VAISTAS. DARBO ŽMONĖMS
.,Skaitau sau už pereigą padėkavoti Tume už Jūsų šv. Gothardo Alie
jų ir jūsų patarimą. Tas Aliejus yra nesulyginamu vaistu nuo reu
matizmo, sutinimo, užsidegimo. Karštai jį rekomenduoja darbo žmo
nėms”. Povilas Lonkarič, Otego, N. Y.

Parsiduoda aptiekose. Knygą su nurodymais duodam su kiekviena bonka.

Staigus užejimai
nevirinimo gali būt pradžia sunkios 

skilvio ligos. Neužvilk jų! Valgyt ga
li tiek, kiek tau patinka, jeigu visuo
met pirm valgio imsi musų sustiprin- 
toją, kuris vadinasi
Severos skilvine rukstis.

Numalšina spaudimą po krutinę, su
stiprina skilvio gromulus, priduoda
apetitą ir užtikrina sveiką, normališ 
ką atgaivinimą. Ypatingai rekomen
duojama silpniems žmonėms.

Kaina už bonką 50c. ir $1.00

Paprastas peršalimas
tankiai esti pradžia užsidegimo gur- 

klinio išsišakojimo, užsidegimo plau
čių arba ir džiovos. Kosulys nuo perša
limo jau reiškia nepaprastą stovį kvė
puojamų kanalų ir plaučių. Ką daryt? 
Sev. balzamas plaučiam.

Urnai prašalina kosulį, paliuosuoja 
skreplius, ramina suerzinimą ir kvėpa
vimą daro normališku. Sunkiausias 
peršalimas prapuola po jo gydančia 
įtekme, jeigu vartosite vienkart su Se
veros pilemis nuo kosulio.

Kaina 25 c. ir 50 c. už bonką.

W. F. Severą Co.
I

Direktorius ir sveikatos Patarėjas 
Lietuviškos Gydyklos D ras THOMPSON 
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 augštesnius 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 uz.sisenėjusias. veneriškai-paslap- 
tingas. teip-pat lytišką nusilpnėjimą ir 
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-

I gelba. kuria tikrai išsigvdys. Išgydy- 
! mas gvarantuotas. Patarimai veltui.

Amžius.
Kiek sverete.
Kaip seniai sergate.
Ką labiausiai skauda.
Ar turčjei kada nors kokia lytišką ligą, 

jei turėjot parašykite kokę.
Ar neužsiimdavo: savižagyste.
Ar skauda jums galva.
Ar skauda krutinę bei plaučius.
Ar kosite. Koks alsavimas.
Ar skauda vidurius. Ar skauda ran

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

ar panele.
Ar jaučiate skaudėjimą, kada susino- 

Šate.
Negalite nieko užslėpti, nes tiktai 

kiu budu apturėsite pilną sveikatą.

; Ferdinand Hartmann M. D.
’ sako:
1 Jei sergi, nesikankink, bet pribuk arba parašyk pas mane, aš išgydysiu"

Per 30 metu daktaravęs, tyrinė
jęs medicinos mokslą ir gyduo
lių veikmę, kurios geriausia 
gydo žmogaus kūną, 
universitetą per 20 metų gy
džiau Didžiamjant New Yorke 
VYRUS IR MOTERIS ir iš
gydžiau greitai ir gerai.

10 metą atsidavęs mokslui 
praktikavojau Paryžiuje, Lon 
done, Beriine ir Peterburge, j 
surasdamas naujausias gyduo j 
les išgydymui visokių ligų. Su- i; 
grįžus iš Europos daktarų bend- į 
rovė išrinko savo pirmsėdžiu; 
dabar nžkviečiu sergančius vi- į 
šokioms ligomis, nes paaukauju J 
visa savo mokslą sergantiems. ’

Meldžiame kreiptis šiuo adresu."

jeigu kuris nedagali kokia 
nept i valo leist laiko, bet tuo-

ar-
bet

(kirmėlę) prašalina į 24 va-

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

Priėmimo valandos: Šiokiomis dienomis nuo 1 vai. i’ i 5 vai. po pietą. 
Nedaliomis nuo II vai. ryto iki 3 vai. po pietų.

TABAKO NAUDOTGJAMs
Padėkit mums apgarsinti mųsų tabaką tarp savo draugų, o męs unos - 

simv joms tį fonografą dykai. Nėra tai koks instrumentas žaislai, kaip 
tankiai kiti išdirbėjai yra papratę duoti kaipo premiją, bet tikrai gera 
kiekvieno atžvilgio kalbamoji mašina (gramafmas).

Pabaigęs
(<

<

CEOAR R4PIDS

Kada panorėjęs jus galite turėt 
savo namuose koncertą dykai, ne 
koncertą kokios suklerusios 
monikos ar smuikos cypimą, 
koncertą didelių benų arba or
chestros. dainas garsiausių darniu 
juokingas ir užimančias žodžiu 
z— viską, ką tik norėtum išgirsti, 

galima pritaisyti. Paklausk artimiausioj mtižikališkų instrun.i-ntų krau
tuvėj. o apie kalbamąją mašiną "King’’ (Karalius) dasižinosi. jog ja visi 
pardavinėja po $15.00.

Męs norime, kad jus padėtumei mums pngarsjnti musu geriausi 
'TABAKA (IGAKETVMS IR PYPKĖMS?

Męs prisiusim jums visokio tabako po biskį. Austriško. Bosniško. Iierco- 
giško. Turkiško ir Rusiško. VISO SYKIU ūžti dol. .Jus ieigvai galite ta 
tabaką parduot savo draugams, nes tai yra geriausias tabakas. Ta- 
bakas yra tas pats, kurį jus teip noriai rūkėt Euro 
p o j. tabakas, kurį jus draugai myli nemažiau u ž j n s. 
Apiaikęs mus tabaką, rekomenduok jį savo draums' ir jei jis jiems paga- 
tiks, duok jiem mus vardą ir adresą ir teip padėsi mums apgarsinti. Už 
tai męs duosim jums visai dykai mus “King” fonografą. Yrataivie- 
nin* ie proga gauldovaną. Už tabaką rokuosim męs jums <> dol. I’risiftsk 
iš kalnoūOc. (štampoms), o męs išsiųsim tabaką ir fonografą. Apžiūrėjęs, 
jei rasi gerais, užmokėsi expreso agentai likusius $5.50 ir pasiliksi juos 
sau. PINIGUS sugrąžysime kiekvienam, kurs bus neužganėdintas

Pasarga: tas dovanas duosim tik teip ilgai, ko) męs nepertikrįsi- 
me. jog musu kompanija yra ganėtinai apgarsinta. Todėl patarianti ne- 
atideliot. jeigu norite gaut musu fonografą dykai.

EUJFlOPEAlSr TOBACCO C O
33 Leonard st., Dept. 74, New York, N- Y

> Sveikus mokinsiu kaip užlaikyti sveikatą, o sergančius išgy- <
> dysiu, nes ke sveikatos nėra laimės nė darbininkui nė biznieriui. <

PROGRESAS MEDIKALIŠKAM MOKSLE!
Tik tie daktarai pasekmingai išgydo, katrie tėmija i medicinos mokslo pro- ' 
gresą; katrie to nedaro, negali sergančių išgydyti, užtai kad užrašo gyduoles , 
ne naitjausio budo, nes naujausi medicinos pagerinimai tokiems daktarams į 
nežinomi ir ar tai jie užmiršo ar nenori žinoti, netėmijant i mokslą, kad <

KRAUJAS YRA TAI PAMATAS SVEIKATOS IR GYVASTIES.!
Gyduolės, knrios,nepataiso kraujo yra negeros ir negali 
išgydyti ligas, nes blogas kraujas pradžia visokių ligų. <
NAUJAUSIAS BUDAS PRITAIKYMUI GYDUOLIŲ!

Užtikrinu, kad mano visos gyduolės yra pritaikytos prie kiekvie- ! 
n<>s ligos; už tai ir daugiausia sergančių išgydžiau ir tuos, ką kiti ; 
daktarai neįstengė. Jei aš pasakysiu, kad galiu tave išgydyti, tai į 

tikrai apturėsi sveikatą. J
T> \ \ iv \ • Sergėkis garsinamų profesorių, nes tai yra pasamdyti kom- 1
1 AbA I\( r.\. panijų šarlatanai k::ip ir humbugo Instituto šarlatanai, net j 
numirusį d:il<tarą Kalinsą garsina už savo daktarą profesorių. Žinok gerai. , 
jog geras daktaras niekad už algą nebernaus. Matant tokias neteisybes, kad 1 
apginti nuo apgavikų, tad pagal prašymą draugų daktarų ir žmonių, kuriuos J 
išgydžiau. kad serganti žinotų kur atrasltikrąpagelbąsveikatai, apsigarsinau. i

ARSIMU JUS IŠGYDYTI
į nuo reumatizmo, skaudėjimo sąnarių, kaulų, strėnų, kojų, pečių ir šonų. ,
> Užkietėjimą, skaudėjimą ir neiljrbimą vidurių. Galvos skausmą, širdies. ,i
> inkstų, kepenų ir plaučių ligas. Greito pailsimo ir sunkaus kvėpavimo,'per- ' 
\ šalimo, slogų, sveikatos nusilpnėjimo ir vyriškumo. Greito supykinto, Dyspe-
■ psijos. neuralgijos bei nervų ligos: teip-pat nuo saužagystės ir iš to įgautų j
> nesveikumų, sekios nubėgimo, blogų sapnų, nemigos ir nuo visokių užsikre- ' 
j čiamų kavarieriškų ligų — nudegimo. Teip-pat MOTERŲ: skausmingų ir <
> nereguliariškų mėnesinių, baltųjų tekėjimo, gumbo irvisokių moteriškų ligų: i
> nepaisykite, kad kiti daktarai Jums nepagelbėjo: aš kad apsiimu lai ir išgy- 'į 
J dysiu Šviežias ir užstsenėjusias ligas. Butų goriau, kad iš karto pas mane ,
> atsišauktum, pirmiau negu kur kitur: jei ne asabiškai, tai parašyk lietuvi’-« 
į kai, nėra skirtumo kur gyveni. Rašyk kaip moki ir kaip jauti nesveikumus
Į savyje, aš suprasiu, ištirsiu, duosiu rodą, kad reikės pritaikysiu gyduoles. , 
i kurios yra geriausios ir naujausio išradimo, o apturėsit sveikatą, be skirtumo 1 
J kaip toli gyvenate Amerikoje. Kanadoje, Anglijoje ir kitur. Biednus gydau dovanai'

DR. FERDINAND HARTMANN M. D
218 E. 14-tB sL, New York City.į

Į ofisą ateinančiusv priimu kasdien: nuo 12 iki 5 valandai po piftų.
Šventadieniais nuo 11 iki 1 po pietų.

i


