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IŠ RUSIJOS.
Juodoji Dūma, kaip matyt 

gyvuos dar ilgai ir ant galo 
gal būti, kad visi josios juo
dieji elementai liks papuošti v švininiais blynais. Si Durna 
apie darbininkų reikalus vi
sai nesirūpina, todėl ir darbo 
nedaug turi, susirinkimus lai
ko tik du syk [>er sąvaitę — 
utarninkais ir ketvergais.

Per paskutinį posėdį finan
sų sekretorius, Kokovcev. ai
škino atstovams savo pažiūras 
i valdžios paduotąjį Dūmai 
perskaityti valstybės jeigu ir 
išlaidų 1908 m. sumanymą. 
Buvo tai ilgas pamokslas to 
pono. Su ašaroms nabagas 
darodinėjo. kaip valdžiai sun 
ku esą rinkti iš žmonių pini
gus (!!!), o jų tiek reikalinga 
visokiems valstybės (?) ir pa 
čių žmonių (o daugiausiai po
nų ministrų) reikalams: kad 
nors sunku esą žmonėms išsi- 
mokėt visoki mokesniai (ach! 
kaip jis juos apgailestauja!), 
bet vis dėlto jie išmokėsią 
(žinoma, kad išmokės: galės 
truputį uedavalgit, parduot 
pagalvius, ot ir surinks tuos 
reikalingus valdžiai grašius): 
kad uors jų nedaug trūksta 
(teisybe, kad nedaug, tiktai 
195,000,000 rub.j. bet juos 
galima būsią paskolint, nes 
valdžios sumanomųjų išlaidų 
negalima esą mažint: kad ki
tose šalyse - Vokietijoj, Fran- 
cūzijoj, Anglijoj, Italijoj — 
neviešpatauja turtingi ir teip 
toliau. Kvaila jo kalba juo 
dašimčiams labai patiko. At
sakyme ant to kvailo m'iniste- 
rio darodinėjimo, balsą užė
mė socijal-demokfatas Gegeč- 
kori, kuris trumpai papasa
kojęs apie valdžios šeiminin
kavimą, socijal-demokratų 
kuopos vardu patarė priimti 
tokį nutarimą: „Kadangi val
stybės jeigu ir išlaidų 190S 
metams sumanymas pasire
mia tokiais mokesniais, ku
rių sunkumas puola ant dar
bo žmonių, kurie jau ir be to 
turi badauti, ir tokiais, ku
riuos valdžia pristatęs visus 
užkambantis savo monopolių 
suima girdydama žmones 
„vodka” (degtine): kadangi 
išplėštus iš darbo žmonių kru
vinus skatikus valdžia papra
stai išduoda ant užlaikymo 
budelių, ant kartuvių ir ant 
kovos su žmonėmis: kadangi 
ta pati valdžia neleidžia žmo 
nėms žinoti, kur jų pinigai 
nueina ir aut ko juos valdžia 
sunauduoja; kadangi priimti 
tokį valdžios sumanymą, tai 
būtų nekas kita, kaip tik leist 
jai ir ant toliaus be priežiū
ros sauvališkai šeimininkauti. 
— todėl valstybės Dūme at
meta tokį valdžios sumany
mą, neatiduodama nė tam ti
krai savo komisijai [įeržiūrėt, 
nes tai yra kvailas sumany
mas ir niekur daugiau never
tas, kaip tik j gurbą, o Dūma 
pareina prie apsvarstymo ki
tų savo dalykų”. Bet juodie
ji dūmos elementai nepaklau
sė tikrųjų darbo žmonių ap
gynėjų ir pertraukė riksmais 
Gegpčkori kalbą, o valdžios

sumanymą nutarė paduot sa
vo (juodašimtiškai) komisijai 
dėl peržiūrėjimo. Komisijai 
savo darpą [>abaigus. Dūma 
bendruose posėdžiuose tar
sianti. kas reikia jame atmai- 
nyt, o jei to valdžiai bus dar 
permažai. juodašimčiai svar
stys, kas reiks dar j>ridėt. Nė
ra abejojimo, kad juodoji Du
rna padarys 4okius pataisy
mus. kad žmonėms reiks verk
ti.

• Kijevas. — Geueral gu
bernatorius čia uždraudė ka
talikų maldininkams eiti su 
[>roceseja iš v i uos gubernijos 
j kitą be tam tikro leidimo. 
Mat kunigėliai matydami, 
kaip sparčiai tikyba puola,su
manė eiti per laukus su vėlia
vomis,orkestrą ir rūbais, netu
rinčiais artimo rišlaus sutikė- 
jimiška apeiga, kad patraukti 
daugiau sau pasekėjų arba 
parodyt bedieviams, kad tikė
jimas dar tvirtai laikosi geru 
žmonių širdyse ir jie neįstengs 
iš ten jo išraut, bet štai aut 
nelaimės koks ten kalevaikis 
—gubernatorius ėmė ir už- 
draudė tą šventą darbą, l'ž 
peržengimą to prisakymo bus 
uždėta pabauda iki 500 r u b. 
arba 3 mėnesių kalėjimas.

• Varšava. — Tuojaus, 
kaip tik generalgubernato
rius apskelbė paliepimą apie 
uždengimą lenku žmonių švie
timo draugijos „Macierz 
Szkolna”, policija pradėjo tą 
prisakymą stropiai pildyti. 
Ji mokslo laiku įsibruko i 
kliasas ir ėmė ..tvarką” da 
rvt. Knvgas sukomfiškavo.

I • •
vaikus su kardais išvarė, mo- 
kytojus suėmė — darbavosi 
iš Tikros širdies ir dūšios la
bui patriotizmo. Toks polici
jos pasielgimas daug vietuose 
labai išgązdino vaikus Tada 
oberpolicmeisteris pasirūpino 
sulaikyti kiek policijos uolu
mą ir gražiai jų paprašė, kad 
neitų j pačias mokyklas, nes 
jam nepatinkąs vaikų riks
mas ant gatvių; bet pranešti 
pono Skollono paliepimą tam 
,.Motinėlės” skyriui, kurio 
globoj randasi mokykla. Visa 
Rusijos laikraštija, išskiriant 
tik juodašimtiškus, labai pei 
kia toki biaurų administraci
jos pasielgimą, kuris atiemė 
nuo lenkų tautos naudingiau
sią kultūrišką ištaigą, ir ma
to tame tik reakcijos vaisiu į 
sigalėjimą.

— Šiomis dienomis tas pats 
diktatoris Skollonas išleido 
dar ir antrą paliepimą, kuriuo 
pasirūpino uždengti Varšavoj 
ir žydų tautiškąjį kliubą 
ijrauge su visais jo skyriais 
visoj Lenkijoj, l’ž toki [>er- 
sekiojimą lenku ir žydų, 
Skallonas gavo nuo Vokieti
jos keizerio aukso medalį.

• Sevasto[>«ilis. — Apskri
čio karo teismas pasmerkė pa
karti Bresto pulko 4 karei
vius, Boganovą, Krachmalnį. 
Polkovskį ir Džemnchadže už 
dalivavimą sukilime, o kapi
tonas ljevkovskis pasmerktas 
liko į tvirtovę 1 metams ir 4 
mėnesiams, už tai, kad nenu
malšino sukilusiųjų.

i
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• Odesa. — Žmonių švieti
mo (geriau tiktų—temdinimo) 
ministeris paliepė prašalinti 
iš (Mėsos universiteto du pro
fesorių. Zavialovą ir Reterną 
Mat. tie profesoriai buvo 
pirmeiviškų pažiūrų, ir uni
versiteto taryba buvo išrinku
si juos tarpininkaut tarp stu
dentu ir boikotojamu juoda
šimtiškų profesorių.

■ Gaugardas. — Vietinė vi- 
resnybė negalėdama nuo vai 
stiečių išlupti mokesčių, nu
tarė pasinauduot, arba pa 
lengvint 
su pagelh 
pavietinis 
binių su 
valdžiai , 
gus, ir je 
kokio nors kaimiečio bent ke
lis dešimts rublių, tai ..koliek- 
toriai’’ užsimoka sau ir už 
darbą.

• Smolenskas. — Teismo 
rūmas nagrinėjo labai keistą 
bylą. Kaltinamsbuvotikrųjų 
rusų (!) sąjungos narys, val
stietis Palatko, apskųstas už 
platinimą socijal-demokratų 
atsišaukimą. Palatko tt-isme 
pasakė, kad jis manęs, jog at- ( 
sišaukimas esąs tikrųjų rusų 
sąjungos (juodašimtiškas). 
Tečiaus. nežiūrint į tokį prisi
pažinimą, teismas [asmerkė 
Palatko vieniems metams i 
tvirtovę. Mat, tikrieji rusai 
kviezdami žmones prieš rinki
mus į Dūmą į savo tarpą, bu
vo atspauzdinę atsišaukimus 
su visai kitonišku programų 
negu jis yra, t. t. tokį pat. 
kaip soči jai demokratų, tinlel 
Palatko ir nepažino, kokios 
partijos atsišaukimas.

* Novopokrowskas. — Vy
resnybė pradėjo reikalauti 
nuo žmonių mokesčių irgi su 
sargybinių pagelba. Įiršusie- 
ji valstiečiai smąrkiai 
mė su sargybinais ir 
sunkiai sužeidė.

Varšava. — I viešaV i

sau tą sunkų darbą 
ia sargybiniu. Daug 

jau būriai sargy
nagai komis renka

.prigulinčius’’ pini-
■i pasitaiko atrasti

Peterburgas. — Apsaugos 
skyriuje gauta žinia, kad Pe
terburge susitvėrė slapta or
ganizacija pasivadinusi save 
,,Peterburgo maksimilistų ir 
revoliucijonierių kuopa’’, ku
ri nutarė netolimoj ateityj 
padaryti didelę eksproprija- 
ciją. kad tais pinigaissuorga 
nizuoti spėką, kurią būt gali
ma naikinti aukštesnius urė- 
dninkus. Policija padarė pas 
minėtos kuopos sąnarius kra
tas ir surado pas juos daug 
ginklų, patronų, vieną bom 
bą, 12 pašpartinių knygučių, 
konspiraty viskas susirašinėji
mas, daug revoliucijoninių 
brošiūrų ir daug sprogstan
čios medegos bombų taisymui, 
būtent 43 svarai melinito. 30 

piroksilino (su bais:a 
sprogstanti rnedega), 

bikfordo šniūrelio, 10 
pikriuavos rakšties.

I

susire- 
du jų

i 
darbi

ninkų susirinkimą atvyko [Mi
licija. padarė kratą ir suareš
tavo apie 14(» žmonių.

Charkovas. — Gauta žinia 
apie Rogožianskio cukraus fa- 
brikos kontoros išplėšimą. 
Laike užpuolimo keli žmonės 
liko sužeisti. Ant vietos atsi
tikimo pribuvo viršininkas.

• Černigovas. — Glubkovo 
pavieto, miestelyj Sostkoje. 
ties šventa cerkve sužeistas 
šūviu iš revolverio ėjęs cerk
vei! už Mikės sveikatą pasi
melsti antstolis. Sovėjas, ma-

jtyt darbininkas, pasislėpė mi
nioj. Teip ir reikia.

• SimferoįMilis. — Kalėji
me kilo riaušės, laike kuriu
užmuštas kalinių prižiūrėto
jas ir mesta bomba- Riaušės 
kalėjime pakilo delei pasikė
sinimo politiškųjų kaliniu 
pabėgti iš kalėjimo. Kaliniai 
išlaužė kameroj lubas ir ma
nė mesti bombą. Sargyba tą 
patėmijo laike ir bandė jier- 
spėti pabėgimą, bet kaliniai 
pasipriešino. Kilo mūšis, lai
ke kurio liko užmušti du
liniai ir vienas kalinių prižiū
rėtojas.

svaru 
spėka 
daug 
svarų
daug visokių prietaisų bom
bų dirbimui ir daug įvairios 
bonkutėse rūkšties. su kuria 
būt galima visą Peterburgą 
išmesti i padangę. Suimta 5 
žmonės.

• Kaunas. — Policijai da
rant kratą darbininkų bute 
atrasta 7 svarus sverianti 
bomba. Suimta 4 darbininkai.
* Odesa. — Miesto valdyboj 
sužinota, kad piktadariai reu- 

įgiasi užpulti aut miesto prie
glaudą, todėl prieglaudon 
pasiųsta būrys polivistų. 4 
vai. dieną Įsiveržė šeši gin
kluoti piktadariai. Policistai 
sutiko šūviais iš revolveriu: 
piktadariai iš savo pusės teip
gi atsakė ugne. Sužeistas 
kontoros tarnas ir vienas 
prieglaudoj gyvenantis žmo
gus ir užmušta vienas pikta
darys. Užpuolikai buvo pri
versti bėgti. Kilo šaudvnės 
gatvėje. Sužeista policistas ir 
du praeiviai.

a Kostroma. — Galičo 
stotyje du vyrai šūviais iš re
volverių sužeidė žandarą.

* Eri va irios. — Penki plė
šikai persiriedę žandarais, 
padarė Imanšalu kaime kratą 
pas turtingą ūkininką ir pa-

: vogė 3,000 rubliu. Keturi 
plėšikai suimti.

• Peterburgas. — Petrapi
ly.) 4 sausio agentai revoliuci- 
joninės organizacijos suėjo i 
barakus Kaspijskio pulko ir

Peter- 
kad 
šeip 
Poli-

visuoti-

: kia visus prie ginklo.
Paryžji s. — Įdomią paska

lą paleido Francūzų dienraš- 
1 tis „Echo de Paris”. Rodija 

jisai admirolui Evansui, kad 
jis pasiskubint su savo laivy
ne ant vakarinių vandenų, 
nes tenai Japonijos laivyne 
jau keliauja ir gali Ameriko
nus aplenkt. Beveik visa 
Prancūzu laikraštija garsina, 
kad karė jau prasidėjęs ir a- 
pie pirmą mūši neužilgo išgir
sime. Kiti laikraščiai paduo
da nuomones visokiu politi
kierių ir žinovu kas link spė
kų abieju priešų ir išviso to 
matyt, jog Ja[Minija visame 
kame yra daug geriau apsi
ginklavęs, vienok visi jie pri
pažįsta. kad Japonija bus ap
galėta, nes Amerika turi ne- 
išsemamus arodus aukso, ku- 
rį.ipagal nuomones francūzų. 
tikėdamas karės, Amerikos 
politikieriai pakavojo ant to- 
liaus. o tuom tarpu iššaukė 
pinigišką krizių, idaat turėti 
gerą progą pirm laiko dar 
prisiskolint pinigu ir tai dau
giausiai iš Aglijos, idant to
kiu budu nusilpnint Japonė" 
jos drauge pinigiškai, kad 
karei'atsitikus Anglija nega
lėtų šelpti Japoniją. Nors to
kia politika iššaukė Ameri
koj bedarbę ir daug darbiu in
kų turi badą kęst, vienok ir 
iš to Amerikos politikieriai 
mokės pasinauduot — Pas
kutiniais metais skaitlius įsto- 
jančių i kariumenę nupuolė 
ant 17 nuošimčiu, o ypač šį
met, kada karė jau aiškiai 
matosi: taigi dabartinė bedar
bė ir privers žmones eit i ka- 
riumenė. Japonija išsyk gal 
sumuštu Ameriką, bet netu
rėdama tiek pinigu, negalės 
ilgai laikytis.

Japonijos ambasadorius Pa
ryžiuje, grapas Kūrino nprej- 
škė reprezentantams spaudos, 
jog visos tos paskalos neturi 
nieko bendro su teisybe; kad 
apie karę Japonijai su 
rika nė nesi-apnuoja. 
rint i užsipaiuiojimą 
ju atsinešimo, pairai i

Karino, nieko pai 
galėtu pagimdyt karę, 

nesimato Yra įvykdy- 
— sako toliau grapas — 

kurie diplomatiškus

i Ame- 
Nežiū- 

Jnd vie
niu >11)0- 
našaus.

I

išsinešė 00 šautuvu, 
burge retai kur namas, 
nebūtu bombų arba t i.

sprogstančios medegos. 
vija laukia kasdieną
no sukilimo, ir yra persitikri
nąs, kad ne šiądien, tai Jrytoi 
žmonės turės sukilti, 
kar paprasto darbininko 
te rado 1 4 bombų.

1 ’žva-
bu

ŽINIOS IŠ VlNlIL

Beri.ynas. — ..Russische
Korespondenz" praneša iš 
Helsinforso (Fin landi jos so- 
stapilis), kad visa Finlandija 
kvėpuoja revoliitci jonine d va-

ka- šia. kasdien laiko susirinki
mus ir rengiasi i kovą su Ku

nes 
kas 
dar 
nuli
dalvka , 

i

atsinešimus galės dar labiau 
užpainiuot. bet abidvi šalis 
stengsis ant kiek Ims galima 
nuo karės nusilenkti.

Prancūzija simpatizuoja A- 
merikai ir rodija nesitikėt 
ant savo spėkų, bet ginkluo
tųsi kuodaugiausiai. Spauda 
priveda pavyzdį iš Rusijos, 
kuri teip buvo drąsi ir tikėjo
si teip lengvini ant pusryčių 
Ja[ Miniją suvalgyt, o likosi 
teip baisiai sumušta.

Tokio. Ant [>osedžio ak- 
cijonieriai nzgyrė išduot kon
traktą Įtaisymui čiaelektriki- 
kinių tramvajų (karų). Iki 
šiam laikui Jokioj nebuvo 
tramvajinio susinešinio. Gy
ventojai ir spauda priėmė tą 
užmanymą su dideliu džiauk- 
smu.

kunigaikštis Stanislovas 
niatovskis, Lenkas, kurio vai
kai gyvena Amerikoj. Sunai 
numirusio yra apsivedęs su 
Amerikos milijonierėms.

Neapolis. — s sausio kal
nas Vezuvio su liaisiu užimu 
įgriuvo į kraterį. Garsus mok- ' 
slinčius profesorius Matencei, 
direktoris observatorijos tvir
tina, kad toks [griuvimas yra 
tikrai geologišku apsireiški
mu ir nė kiek negręsia nau
jais išsiveržimais.

Roma. — Atėjo čionai žinia 
iš Somaliland. Afrikoj prigu
linčio Italijaj apie didelius 
subruzdimus. Kilo mušis tar
pe Ahisiniečių ir Italų, ku
riame dalyvavo 2,000 abisi- 
niečių. Mūšis turėjo vietą ne 
toli nuo Lugh. ant žemės 
užimtos italais, ir labai toli 
įkištos į vidurį Abisinijos. A- 
bisiuiečiai kankino ir plėšė 
ita Ii jonus be jokio pasigailė
jimo.

Užpuolimas abisiniečių bu
vo netikėtas. Italų įgu
la susideda mieste Lugh vos 
tik iš 125 kareivių, esančiu 
po vadovyste kapitono Bon- 
giovani. Abisiniečiai kelis' 
syk šturmavo tvirtovę, bet i- 
talai kiekvieną sykį atmušė 
su dideliais nuostoliais. Ne
galėdamas paimti tvirtovės, 
abisiniečiai apsiautė ją ir ma 
no badu priversti italus [>asi- 
d uoti.

Valdžia Italijos išdavė pa-', 
liepimą laivynej stovinčiai 
ant Raudonųjų mariu, kadv v y

tuojaus važiuotų prie pakraš
čių Afrikos, idant apginti gy- 
vasčius savo pa valdinių nuo 
įniršusiu sukilėliui. Kartu su 
išdavimu paliepimo laivynei. 
taj>o per telegrafą išsiųsta 
protestas i Addis Abeba, so- 
sostapili Abisinijos, pas vieti
nį Itališką konsulį, 
perduotu ji i rankas 
Menelikni. Proteste 
nėjama Menelikni už 
girną nutarimo 
žįsta aut pamatų 
tarimo Lugh už 
vybę. o karalius 
savo, nes jis buvo priešingas 
tokiam nutarimui ir nepristo
jo ant jo.

Matyt,, kad Afrikiečiai jo 
toliau, jo daugiau pradeda 
neapkęst Europiečių-civiliza- 
torių.

fPo- bausmės ir kaštus, tai jau čia 
bus apie $8 pelno; antra sy ki 
turės mokėt 810, o trečią $15 
ir t. t.

Suimtasis 
davė adresą pas s 
kad tas nueitų ji 
apie tai pranešė 
„tvarkos” dėdžių,

kad tas 
karaliui 
užmeti- 
perzen-

Italai pripa- 
1895 m. na
šavo nuosa- 
Menelik už

iš ameriKos.
14

niekas

Paiozh s. rt sausio čia
sijos hydra Kalbėtojai šau- pasimirė girsus aristokratas.

• i i

South Boston, Mass., 
sausio. — Už nusispiovirną 
ant šaiygatvio („saidvoko”) 
tapo suareštuotas Zigmantas 
Kaulinaitis, gyvenantis [hi N 
3o Broadvvay. Tiesos, uždrau 
džiančios spiaudymą ant ša- 
lygatvių tapo įvestos 1907 m. 
gegužės mėnesyj, bet
beveik apie jas nežinojo ir 
net patįs „tvarkos’’ prižiūrė
tojai spiaudė. Todėl praneša
me visiems Bostono lietu
viams, kad apsisaugotu nuo 
spiauavmo, nes dabar matvt 
[Milicijai pritruko pinigu ir 
kiekvienas turės, peržengęs 
ą įstatymą, uzsi mokėt $5

policijos stot y j 
savo brolį, 
i išvaduoti: 

vienas iš 
kuris atė

ję su prikimšta burna tabako 
pas J. P. Rauliuaitį. prispiau- 
dė virtuvėj, kaip mėšlo, su
kramtyto tabako: kas iš tikro 
yra biaurus ir pasipiktina il
tis daiktas. Kada J. P. Rauli- 
naitis nuėjo į policijos skyr.u 
išvaduot savo brolį, tai su 
džia pareikalavo <2-5 kauci
jos, tada J. K. pareikalavo, 
kad suareštuotų ir tą po Įlei
stą. kuris jo bute ant grindų 
prispiaudė, kaip mėšlo, ka i 
net galvas vaikam su
skaudo nuo smarvės: bet sli
džia atsakė, kad miestas iš
davė įstatimą, kuris uždrau
džia spiaudyt tiktai aut šaly- 
gatvių ir policistui nieko iš
galima užmesti už spiaudymą 
bute, nes ant to nėra tiesu.

Tas aiškiai parodo, kokią 
męs turime policiją. Jei žino 
gus nueina pasiskųsti, kad 
bomai daužė skrybėlę, tai gau
na atsakymą: , /Pilat’s not- 
hiug!” (tas y r’ niekniekis); 
jei valkatos meta praeivius 
purvais, iž<iaužo//'-■< 
langus, primėto mėšlo, jei bū
riai pasileidėlių sustoję aut 
skerstgatvių nepraleidžia 
žmonių neužkabinęs, 
„tvarkdariai” to nemato, 
jei nesveikas žmogus li
tam dar svetimžemis. ką 
atvažiavęs, nežino vietiniu i 
statymu. — nusispiovė, tai 
turi būti nubaustas. Toks pa
sielgimas [Milicijos yra ne kas 
kita, kaip banditizmas. Žmo
nių dabar daug lie darbo, ki
tas net valgyt neturi ko. to
dėl girtu [Milicija beveik jau 
negauna, o pinigų reikia! Bet 
kamgi būtu galva? O! musu 
valdžia nekvaila. .. . Nutve
ria už kalnieriaus spiaunanti 
ant gatvės, tuojaus į kalėji
mą, o. ant rytojaus policistas 
paėmęs už sprando atveda 
,,prasikaltėlį” prieš aukščiau
siąjį teisdarį, kuris pagal 
.,teisingų’’ įstatymu atskaito 
..kuoteisingiausiai” apkalti-* 
nimo aktą: ,.Už spiaudymą 
ant šaiygatvio — 5 doleriai 
bausmės, už kaštus — 2 dole
riai: sykiu 7 doleriai. Užmo
kėk!” ir viskas. O jei žmogus 
neturi darbo ir paskutinius 
centus jam išlupa [Milicija, ką 
gi jis rytoj valgys! kur jis pa 
sisamdys sau pastogę?... E! 
[Milicijai tas nerūpi.
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So. Boston. Mass, — Čionai 
atvyko ant apsigyvenimo lie
tuvis daktaras, p. Matulaitis. 
Tuom tarpu a [įsigyveno ant 
30 Broadway, So. Boston’e.

Lietuviai! gana nešti cen
tus žydam ir kitiems šundak
tariams, kurie dažnai lietoj 
išgydyti žmogų.< ar > jam di
desnę ligą, todėl susirgęs 
kreipkitės pas savo tautietį.
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— Heilo, vaike! Ar tau 
šalta vaikščiot teip plonai aj 
sirėdę?

— Tai kas gi kad ir šalta(?) 
tu manę sušildyt negali.

— Jei tik tu nori, vaike, o 
aš tavę sušildyt galiu teip, 
kad nu!.... Matai, vaike, ši
tą lazdą? Taigi, jei aš tau ją 
užkločia keletą sykiu* tai tu 
ir iš kailio išsinertum nuo' 
karščio.

— Ar nebuvai tu tik pas 
pijoką šiądien, jei teip šneki, 
tėve?

— O gal tu man nori už
draust, Maike?.... Tai žino
ma, kad buvau.... Misliji, 
kad pas manę pinigų nėra? 
Aš tavę galiu su kaulais, su 
skūra ir su ta žydiška kepure 
nupirkti.

— Tai nupirk, tėve, pas 
man vieną bilietą, aš išleidžiu 
laikrodėlį ant išlaimėjimo.

— E-e, vaike aš su šitokiais

IŠ LIETUVOS.Atliol, Mass.
Laiškas iš Lietuvos.

Mielas Broli!
De kavoj u tau už literatū

rą, kurią gaunu kas savaite. 
Ateina iš Amerikos „Kelei
vis’’ ir iki šioliai gaudavau 
„Amerikos Lietuvį”. Esu tau 
labai dėkingas užtai ir mel
džiu siuntinėti ir ant toliaus. 
O! kiek džiauksmo, kiek link
smumo, kada gauni iš laisvos 
šalies tokį laikraštį, kaip „Ke
leivis”. Ir užrukusi grįčia ro
dos daug šviesesne palieka ir Vilniaus gubernijoje pailgiu- 
širdis daug jautriau pradeda (jar vieniems metams, 
plakti, kada žmogus pradedi 
skaityti tokį laikraštį, kuris 
teip aiškiai parodo darbus 
mielaširdingo musu Mikės li
kit ų siurbėlių žmonių kraujo. 
Geistina būtų, kad kiekvie
nas Lietuvis gyvenantis Ame
rikoj užrašytų ,,Keleivį” sa
vo tėvams, broliams arba 
draugams, nes šioj gadynėj 
žmonių supratimas kur kas 
jau aukštesnis ir ištroškimas 
gerų laikraščių vis daugiau 
pradeda apsireikšt. Kada 
ateina vienas laikraštis į kokį 
kaimą, tai visi gyventojai su
sirenka tarsi ant kokie atpu- 
skų Ir nieko tame pastebėti
no, nes dabar nerasi sodžiuje 
tų namų, iš kurių nebūtų išė
ję i Ameriką tai sūnūs, tai 
duktė, tai brolis, sesuo ir 1.1. 
Taigi kiekvienam rupi žino
ti, kaip jie ten gyvena, kaip 
darbuojasi, kaip mokynasi; o 
kaip pradedi skaityt Ameri
kos laikraštį ir dažnai net 
vardus savo pažįstamų atran
di, tai iš džiauksmo net širdis 
krutynej pradeda šokinėt.
tarp raidžiu rodos ir veidą jo Jį 'neįlaasdalui7 iįt„,lkė jį 
pamatai. ~ jr pra^9jo gerti degtinę. Ar-

Šįmet užderėjimas buvo timesnieji žmonės užstojo nu- 
daug prastesnis, negu pernai, skriaustuosius. Ir prasidėjo 
Miežiai, avižos, kviečiai ir bul- muštynės. Tada žemsargiai 
vės dar pusėtinai užaugo, bet ^eturius kartus šovė į žmo- 
kaip linai, tai visiškai prasti nes.... krito tris vyrai: J. 
buvo ir tų pačių nieks neper- Kalinauskas iš Rimučių, Ba
ka; iš rudenio už birkavą mo- kaugkag iš Veželių ir kumetis 
kėjodar po 35 rub., o dabar Jgnutavičius iš dv. Ambraži- 

kė motinoms, jog jų tėvai pri- neperka. škio. Teismas Barauską visai
sirašė prie „sošialų” ir net po Dabar Lietuvoj neliko nė išteisino, o R. Pažusiene pa- 
tris syk kėlė rankas per pri- vienos šaudyklės; sargybiniai vede dviem savaitėm ir abu 
siegą. Viena moteriškė apie^^ra^ kiekvieną užkamba- broliu Rakauskiu dviem mė
tai išgirdęs, ką tik iš proto *r kur tik rado kokį su- nėšiam policijos priežiūrai, 
neišėjo.

KORESPONDENCIJOS.— Ar nežinai, kur čia būt 
galima nebrangų butą gauti? 
užklausiau aš jo?

— Ugi va. tas namas, kur 
sodas ant stogo auga. — 
sakė jis man.

— Kasgi tai do namas?
— Klioštoris. — gavau at

sakingą.
— Klioštoris?!.... XXX 

amžiuje klioštoris! — stebė
jausi aš.

— Ar tik nekalėjimas? — 
abejotinai užklausiau aš jo.

— Kokių velnių kalėjimas,
v

Tai mebliuotas namas, Švie
sa, šiluma, venteliacija ir de- 
gutines, labai sveikos maudy
nės— viskas uždyką. Val
džios.

Prisakote apsistot? Galėsi
te apžiūrėt.

— llm!... Važiuok toliau. 
Man valgit noris. Kas čia 
toks? Klausyk, pone vežėjau! 
Štai, tas milžiniškas namas...

— Tai teatras: teipgi uzdy 
ką.

Galop apsistojome prie re
stauracijos. Prie įeimo stove- 
jo Šliupo paminklas su iškiš
tu liežiuviu, o jam ant sprau- 
sedejo kumščias sugniaužęs 
jaunas vyras su užrašu: 
nGrg...... ”

— Ką tas reiškia? — už
klausiau vežejo.

— Nežinau. — atsake.
Įėjau vidun.
Aidas liūdnos orkestros 

teip nesmagų įspūdį ant ma
nęs padare, kad apie širdį 
tarsi šunės v uodega apsisukę. 
Grajino o vert urą iš operos 
„Lietusiai, ar gerais keliais 
einam pirmyn?” pagal XXX 
amžiaus metodus.

— Kur orkestrą raudosi?— 
užklausiau aš tarnaujančio.— 
Niekur negaliu rast kapel- 
meistro, o rankos man niešti!

— Ant neptūno - atsake. 
Yra tai istoriškas koncertas, 
pervestas ant maršo telefonais 
be vielų.

— Na, tai duok man val
gių surašą.

Padavė man kortą formato 
4x7 mastų, iš seno kuilio sku- 
ros. Ant vienos pusės 
paveikslas Maižiešiaus, 
antros surašąs valgių 
daug toks:

Barščiai iš ožio ragu.
Kumelio kojos su aliejum.
Naujos sektos avinas, pagal 

Šliupo.
Bepartiviškas gaidys su de

gutu.
Še škas su vazelinu, a la Mi

lukas.
Keptas durnis. pagal Tiesos 

Draugą.
Socijalistu liežiuviai, pagal 

Žvaigždę ir davatkų poteriai, 
a la Gricius.

— Ar neturite ką 
prastesnio? paklausiau.

— O ka prisakysite?
norėsite žiurkių su svogūnai

— Duokit šen.
— Tuojaus užsakysiu per 

telefoną.
— Per telefoną žiurkes? — 

nustebėjau.
— Teip. Tiesiok iš Pekino 

atsiųs.
— Progresas!—pamislijau 

sau.
Nepaspėjau užsirukyt ir 

žiurkės jau ant stalo, o teip
gi ir mašinėlė dėl krarntimo 
pavidale Miluko rezoliucijo- 
nierkos. Pavalgęs dasižino- 
jau, kad ir merginą galiu sau 
gaut delei linksmesnio laiko 
praleidimo ir viskas už dyką, 
nes pinigų čia visai nėra.

Pas tavę turbut jau negri- 
šių, nes ir čia man gerai. Čia 
vyrai ir moteris — visi ligus. 
Vestuvės čia nemarioj, gyve
na teip va, sau....... be jokių
ceremonijų. Man labai patin
ka. Na tai good-bai!

Iš tikro kraujo truputį 
dar milintis.

Mr. Vejabroliš.
0,000 Sapnų gatvė, 

miestas Iks, 
Marsas.

i At-

uas Maišys turėjo užmokėti 
dauginę. Kritika*.

jei
sau
ant

kad

sakau — niekad netiki ...
— Aš, tėve, tikiu, kad tu 

buvai greitas, bet kas jau praė 
jo, tas negali turėt jokios ver
tės ir kadangi tu dabar esi jau 
apsileidęs,tai ta vę geriau tikt u 
vadint — Jurgis-Liurbis.

— Aš, vaike, su tuo nesu
tinku: man rodos, kad 
žmogus syki užsitarnavo 
garbę, tai ji turi pasilikt 
visados.

— Tas tai ir yra, tėve,
šioj gabyuėj ne visi tokią lai
mę turi. Gal tu girdėjai, tė
ve, apie kunigą Miluką?

— Netik girdėjau, bet ir 
mačiau, kaip jis (teraai So. 
Bostone prakalbas laikė, tik 
negalėjau suprast, ką jis ten 
apie šunies vuodegą kalinė
jo.... Tai ką?

— Taigi matai, tėve, jis se
ninus prigulėjo prie žmonių 
labai aukštos luotuos, buvo 
Svaicarijoj, norėjo ekzaminą 
aut vyskupo išduot, o kad 
būt pasisekę, tai galų gale 
gal ir popiežium būt palikęs 
ir pirm laiko buvo jau aukštai 
palipęs garbės kopėčiomis, 
bet ant nelaimės kopėčios su
griuvo ir viską nunešė šuo 
aut uodegos: ir dabar jis var
giai tik žino, kaip šeškas pen
kiose kalbose vadinasi, o apie 
kitką, jau nėr ko nė šnekėt, 
jo dabar nė kunigu nevadina, 
tik Milukas ir Milukas.

— Tai kogi tu, Maike. no- 
nori nuo jo?

— Aš. J urgi—Spurgis nie
ko nuo jo uenoriu. aš tik da- 
rodžian, kad garbė žmogaus 
dažnai išnyksta, kaip dūmai.

— Ar žinai ką. Maike? 
man tas nelabai Įiatinka, kad 
tu toks jaunas ir teip daug 
myli plepet.

— Mat, aš mokinuosi ant 
advokato, tai man reikia pra
tintis prie kalbėjimo.

— Na, gerai vaike, jei tu 
toks gudrus, tai aš tau užduo
siu uždavinį. Pamatysim ai
tu galėsi išrišti?

— Na. ką tokį?
— Pasakyk man, 

kiek oškoj mėsos yra?
— Ugi tiek, kiek jos skūra 

apima!
— 011 rait, Maike! Tai aš 

jau neturiu su tavim ką šne
kėt daugiau. Eik sau namon 

į o aš eisiu išsigert.
— Na, tai lik sveikas. 

gi-Spurgi!
— Gud-bai. Maike!

vaike.

Jur-

Feljetonėlis.
Garbi M-lle Tru-Liu-Li!
Tu rašei, kad jums važiuo-

niekais neužsiimu. Aš pirksiu 4amas su kokiu ten sportu
bilietus, o kitas paims laikro
dėlį? .... Ne, šioj gadynėj 
kvailių nėra.

— Dėlto tu kvailesnis ne 
paliksi, tėve.... Užsirašyk 
vieną....

— Kad aš, vaike nė rašyt 
nemoku.

t — Na, tai aš pats užrašy
siu. Kaip tavo vardas? Męs 
jau seniai draugaujam, bet 
aš tavo vardo iki šioliai dar 
nežinojau.

— Manę vadina — Jurgis- 
Spurgis!

— Cha-cha-cha! Po velnių 
gi tavo puikus vardas! Vie
nok jis tau nelabai tinka... 
tau geriau tiktų — Jurgis — 
Liurbis!....

— Tai kodėl gi tu teip ma
nai, vaike?

— Nugi, kad tu toks Bur
ba esi....

— Ak tu parše! Kaip tu 
sulauksi mano metų, tai tau 
snargliai trauksis iki kelių.. . 
Kaip aš buvau tavo metuose, 
tai manęs ir kiškis (zuikis) 
nepavydavo.

— Jau tu, tėve, perdaug 
giriesi. Zuikis niekad žmo
gaus nesi veja... Na, bet 
kaipgi bus su bilietu? Ar 
pirksi,....

— Ne, vaike, aš nepirksiu. 
Tu manę vis išjuoki, ką aš

išvirto į ravą automobilius ir 
teip nelaimingai, kad tu pa- 
puolei po apačia, o tas spor
tas ant tavęs ir....... Oi. sau
gokis, mano širdele, nuo ši
tokių atsitikimų! Tai laime, 
kad ravas buvo dar sausas... 
Na. tuščiajo! Apie tai neuž- 
simoka daug šnekėt, nes tas 
nė šunies vuodegos nevertas... 
Pas inus, ant maršo, tai ste
buklai! Ai, ai, aij kokie čia 
stebuklai!...... Pas juos čia
jau XXX amžius. Pas juos 
užgimė garsus socijalistas vie
nu amžium pirm mųsų Kri
staus ir nuo jo užgimimo jie 
skaito metus. .Jis įvedė paste
bėtinas reformas- • • • Na. aš 
tau aprašysiu, kaip čia viskas 
eina:

Man baisiai užsinorėjo val
gyt. Išeinu ant gatvės 
riu, velniai žino ant kokios 
mašinos žmogus laikosi ore. 
Tuojau supratau, kad yra 
orlaivio kapitonas.

— Ei! vežėjau! —

žiū-

riktelė
jau aš ant jo lietuviškai, bet 
jis tyli; sūri kau esjierantiškai.

— Ko tamista nori? — už
klausė jis manę.

— Vežk — sakau - manę Į 
kokią nors restauraciją, nes 
aš pašėlęs valgyt noriu.

Atsisėdau ir nulėkėm sau.

buvo 
o ant 
maž-

nors

Gal

ta-
vę

Npring Valley, III.
Oras pas mus gražus, snie

go nėra ir ueperdaug šalta. 
Mainose darbai biskį men
kiau pradėjo eit, kitokių dar
bu čia nėra. 1 >arbam sumažė- 1
jus daugybė iš pabrikinių 
miestu žmonių į čionai priva-. 
ziavo, todėl ir čionai pribuvu- 
siem darbas sunku gauti.

Lietuvių susipratusių yra 
nemaziausia. bet ant labo vi
suomenės veikenčių mažai y- 
ra. sutingę visi, o mat čion 
begalo daug saliūnų yra. jie 
atdari per visasdienas ir nak
tis. tei|»gi ir netlėliom. užtad 
jie patraukia ir mus švieses
niuosius vyrus prie baro, ir 
trugdo progreso darbą. Prieš 
Naujus metus, tą vakarą. L. 
A. U. draugystė parengė šo
kius su prakalbom: kolbėjo 
p. P. Milčiūnas apie revoliu- 
cijoniškąjį judėjimą Lietuvoj, 
apie netikusius valdininkus 
ir kitus buržujus. Kalba bu
vo gana graži, 
nieji vyrai nemoka apsieit; 
laike prakalbų šokinėja, rė
kia ir neduoda kitiems klau
syti. j^erginos ir moteris ap
siėjo gana gražiai, taigi jos 
čionai pasirodė kurkas pro
tingesnės už mus vyrus. Gar
bė moterim ir merginom o pa
nieka tokiem vyram drignių 
apšertiem. Kadangi mus ku
nigėlis Valaitis nuolat mus 
bara uz susirinkimus, už pra
kalbas, keikia mus tautiškas 
organizacijas net naktinių 
mokslainių įkurtojus ir lan
kytojus keikia ir savo ištiki
mus tarnus gundo kad tie 
persekiotų, baustų, muštų, iš 
miesto išvarytų socijalistus ir 
teii> jo vadinamus apšviestu- 
nus, tai atsirado tokių para- 
pijonų kurie už gerą kunigė
lio pamokinimą panorėjo jo 
nurodytą kovos būdą ant jo 
(kunigo) patirs išmėgyt, ir 
teip, pereitam rudenyj nak
ties laike išmušė akmeniu 
langą, o dabar 22 d. groudžio 
naktyj kasžin kas tokis šovė 
per Įaugą į kunigo stubą net 
tris kartus ir dingo nesugau
tas. Kunigas teipgi šovė tris 
kartus: nelaimės neatsitiko. 
Mat. kaip mus kunigėlį myli 
jo parapijonai kaip masko
lių carą jo pavaldiniai, bet 
kas kaltas, kad pats teip mo
kina, negal nė pykt, patarlė 
sako: kas sėja vėją, tas renka 
audrą, mums tas darbas išro
do gana šlykštus.

Mat nepatinka kunigėliams 
kad nurodo jų piemenėlių 
darbus. Juk tai nėra išmistas 
nė užsipuolimas, tikras fak
tas, kad jie laimina einančius 
į karias skersti žmonių, paga
lios ir ginklus švenčia, kad 
Dievas padėtų daugiaus iš- 
skerst ,, priešų”, kurie gina 
savo turtą ir gyvastį.

Mųsų kunigėlis išgirdę apie 
tai, smarkiai keike per pa
mokslą socijalistus ir pasakė,! 
jog karias surengia visada so- 
cijalistai. Argi nesannata 
kunigui teip meluot? Tegul 
sis pažiūri į programą socija- 
listų, o ten iis pematys, kad 
socijalistams paėmus valdžią 
į savo rankas— neliks nė vie
nos žudymo mašinos, t. y. vie
toj eiti vienos šalies darbi
ninkams prieš darbininkus 
kitos šalies su ginklu, jie pa- 

įduossau drauOiškus delnus, 
o ne skers viens kitą, kaip 
kad daro šiądien kapitalistai 

i ir kaip kelioliką metų atgal 
daridavo kunigai platindami 
katalikystę. Taigi socijalistai 
ir dabar eina prieš karias, o 
nerengia jas, kaip kunigėlis 
pasakė.

Čia v ra atvažiavęs iš Chica- 
gos F. Eismantas, ant kurio | 
S. Malsys užsipuolė, kad jis 
šaudė į kunigo langus. Eis- 
inontas padavė Malšį už nu- 

i plėšimą šlovės į teismą ir po-j

įlydė Parką Mass.
Mųsų miestelyj Lietuvių 

raudasi gana geras būrelis ir 
visi dirba dirbtuvėse, kurių 
yra čia apie dvyl’ka. Darbai 
iki šiam laikui vis dar ėjo, 
liet dabar laitai nupuolė ir 
daug darbininkų vaikščioja 
be darbo.

22 d. gruodžio čia atsibuvo 
prakalbos. Žmonių buvo su
sirinkę gana daug. Pirmsėdis 
Zavistanaviče pirmutinį kal
bėtoją perstatė d-gą Dauile 
vičių, kuris papasakojo apie 
mųsų skurdų gyvenimą, kaip 

| mus išnaudoja kapitalistai ir 
; t. t. Paskui d-gas Neviackas į
(tadeklemavo apie carą. 2-ras 
kalbėtojas buvo d-gas Zubas. 
Zubas labai aiškiai nurodė 
darbininkų skriaudimą ir pa
niekinimą per turčius, už ku
riuos eina ir kunigėliai mųsų. 
3-čias kalbėjo rusiškai; teip
gi labai puikiai nupasakojo 

i, bet mus jau-1 apie šiądieninį Rusijos gyve
nimą. Jam pakalbėjus, Zu- 
bienė padekiemavo labai gra
žiai ir aiškino merginoms ir 
moterims socijalizmą kviezda- 
ma prisirašyti prie socijalistu 
kuopos ir stot į eiles kovoto
jų už save tiesas. Potam d-gs 
Paceviče pasakojo apie revo
liucijos judėjimą Rusijoj, a- 
pie garbinimą medinių gipsi
nių ir molinių dievų, kuriuos 
vieni padaro, o kiti kloniojus 
jiems lig žemei ir dubda jiems 
aukas, kuriomis naudojasi, ži
noma, kiti. Ir nurodė, kad vi
sas šventinybes mes patįs pa
darom ir teip kvailiai jas gar
binam. Susipratusiem laitai 
patiko jo kalba, bet 
liai visi žegnodamies 

Atsirado nemažai 
tusiu ir susitvėrė 
Ringdamas organizatorių ir 
sekretorių visi balsavo pakel
dami rankas. Vaikai matyda
mi, kaip jų tėvai kelia ran
kas, parbėgo namon ir paša-

VILNIUS. Vilniaus gene
ralgubernatorius įgaliojo 
vietinį gubernatorių bausti 
administrativiškai visus, 
kurie peržengs įvestus da
bar Viluiaus gubernijoje 
,,priverstinus įsakymus”.

Gubernatorius įsakė Vil
uiaus spaudos dalykų komi
tetui pranešti jam apie kiek
vieno laikraščio prasižengimą 
prieš tuos įstatymus.

— Sustiprintoji apsauga

— Gubernatorius uubaudė 
,,Žariją” 200 rublių arba vie- 
uu mėnesiu kalėjimo už pa
talpinimą straipsnio N 22 
,.Biurokratų puota”.

— Teismas. Suhatoje gruo
džio pirmą dieną Apskričio 
teismas nagrinėjo bylą val
stiečių: K. Baranauskio 22 m., 
VI. Rakausko 20 m„ Kaz. Ra- 
kauskio 18 mj, ir Rozalijos 
Pažusienės 45 m. nuo Vide- 
niškio pav. (Vii. gub.). Liu
dininkų buvo net dvidešimts 
šeši žmonės, jų ta r j>e ir Vide- 
niškio kunigas. Valstiečiai 
kaltinami už tai, buk jie rug
sėjo 10 d. 1007 m. Videniškių 
mieste sukėlę triukšmą ir 
ėmę mušti akmenimis polici
ją. Liudininkai parodė, kad 
triukšmo jokio nebuvo ir kad 
žmonės išėję iš bažnyčios, 
kaip visados ramiai sau būre
liais šnekučiavę......  Tik žem-
sargiai visur šniuriuėję ir ka- 
binęsi prie nekaltų žmonių, 
reikalaudami „baltakes”. Pa
matę kumečio Darulio kišenė- 

” je „baltakes’’ butelį, nieko

i

tamsuo- 
išdūme. 
susipra- 
kuopa.

Galvą suėmęs rėkė puvusį geležgalį, sukonfi- jje vjsj išsėdėjo Lukiškių ka- 
visa gerkle: oi, oi, oigi Dievu-®kavo. lokiu būdu priviso j 4 mįnesjus tei-

baisybe vagių. Eina pačiam sinui Gyn6 Tarchovskoi. 
vidurdienyj ir vagia, kas tik Apkaltintieji padavė teismo 
jiem patinka. Rūman (Palaton) apeliaciją.

Neseniai atsibeldė pas vie- Policijantai gi, užmušę tris 
ną ūkininką keli plėšikai ir nekaltus žmones, ramiai sau 
pareikalavo pinigų. Męs, sa- i vaikštinėja po Maletų mie- 
ko, esam cicilistai, turim su 9teli!? J. P.
savim bombas ir brauningus, 
ir žinom, jog tn turi kelis SUVALKAI. Lapkričio 31 
šimtus rublią ir turi mums d- ^ar0 teismas,pasmerkė my
luos atiduot, nes kiraip išlėk- rioP Jo0^ Knnieką, suimtąjį 
si į padangę su.visais skudu- keli m5nesiai Vilniuje
risis. Bet ne ant savojo pa. i gatve beeinant. Jį kaltino, 
taikė nabagai. Ūkininkas bu- būk nžmnS«s kelis Suvab 
vo smarkus vvras ir neišsi- kl1 guberaijoje šnipus, pada- 
gando vagilėliu - suėmė juos ** kdiatą gi”*!™*’! '>žPao- 
su visais brauningais ir bom- linni ir aPfP1Kiray- prigulė- 
boms. Pasirodė, kad bombos Prie anarchistą-komunis- 
buvo padarytos iš burokų, o _ - r_ 
brauningai iš morkvų, ir kad 
tai nebuvo 
paprasti vagys.

Tai toks gyvenimas dabar Lenkijoje.
Lietuvoje. ] 
reikia bijot kazokų nagaikos. 
iš antros vagių ir plėšikų.

Su guodone,
Jurgiukas.

liau! dabar dūšią jau visai 
pražudė! J. Stelmokas.

Brighton, Mass.
Pas mus yra labai gražių 

merginų, tik gaila, kad jų 
darbai negražus. Žinoma, 
randasi tarpe jų ir protinge
snių, bet daugumas mili rau- 
galą traukti, bliuznit ir 1.1. 
Yra čia visam Brightonui ži
noma M. V., kuri turėjo nu
mylėtą Lietuvoj ir parašė 
jam, kad jis atvažiuotų čia 
su ja apsivesti. Tas ir paklau
sė. Jam atvažiavus M. V. pa
sirodė jau per prastas, nes 
nerūko cigarų, negeria alaus, 
todėl ir nepatinka jai- Dabar 
tas vyras paskutinius savo 
skatikus išleido ant kelio, o 
čia darbo gaut negali — nors 
į žemę lįsk Ar tai gražu teip 
žmogų suviliot? N. W. i •

■

Freimington, III.
Per Kalėdas atsibuvo 

Vincą Šalaševičiū didelis 
liūs. Prisirinko daug svečių

pas 
ba- Gerai atkirto.

— Vienas farmeris atvažia- 
ir viri milėjori prie degtines.' I mie8t-1 a“ žingeidumu 
kaip tikri broliai, bet ant pa i k™*™, lan8u«-
baigos, kada » vieno pradėjo <larP ki!*. P?e 1Pt'H'
°, .... . . kos ilgai žiurėjo per langą irroditis du, prasidėjo ginčas,o ® ® .. . „ .. ant galo per atidarytas duris,netrukus ir muštynes. Pnta- _«Kf, £ikaIailjaįe? _ pa. 

vo ,Milicija ir daug turėjo dar- k|allB8 aptickorin8. 
bo pakol nugabeno visus pe- _ Nieko _ aUak- farme_ 
Sikus į Dievo klėtį. ISsimie- ri8. nori„ tjk žinoti ką č[a jTO 
gojo nabagai labai gerai, tik pardavin9Jate. 
už nakvynę tie nedorus poli- _ Pardllortame vien tjk a. 
cijantai perdaug išlupo, nes gjjų galvas, — sako aptieko- 
po 9 dolerius turėjo užsimo- norėdama iš farmeriopa- 
kėt kiekvienas. Bet tas nie- 8ijUOkti.
ko. lai bent žinojo vyrai, —O, tai jums matyt gerai 
kad Kalėdos? biznis eina, — tarė farmeris,

Breendngtemietis. :— kad tik viena galva paliko.

--- - tų kuopos „Giltinė” ir t. t.
- - - Juozas Kunickas baigė Veive- 

„čfciiistai”’ bet rill mokytojų seminariją ir 
jau kelis metus mokytojavo 

Paskutinį metą 
Iš vienos pusės ibuv0 paskirtas į Subatų (Kau- 

i no gub.) valsčiaus mokyklą. 
Kunicko apginėjai padavė 

apeliaciją. X.
ČI PENAI. (Panev. pav.). 

I^apkržčso 22 d. buvo viršai
čio rinkimai. Ir dabar, kaip 
paprastai, buvo mėginta pra- 

i vesti rinkimus su degtinės pa
galba . Nekuria rinkikai, kaip 
tai vabalninkiečiai, atvažiavo 
jau gerai įkaušę. Tuojaus no
rėjo visus užrėkti, kad būtu

v
tas pats viršaitis Čepulis ir 
raštininkas. Mat jie jau bu
vo be rinkikų su žemiečių 
viršininku susikalbėję. Kiti 
vėl rėkė už kokį tai Sribikj, 

Į kuris per kiekvienus rinki
mus degtinės nesigaili. Bet 

■ nieko degtinė ir riksmas ne
gelbėjo, žmonės išrinko | vir
šaičius Zaprūtiškio sodž. J. 
Čibą: rą žmo-



gų, tik į raštininkus nelabai 
geras pakliuvo,

Riukimams pasibaigus, ra
štininkas perskaisė kokį tai 
raštą, kad reikia sargybinius 
vežinėt, kur jiems prireiks 
(einoma rabavoti). Žmonės 
vienok neapsiėmė pildyti to 
paliepimo. Vanago Brolis.

ŠIMONIS. (Ckm. p.). Lap
kričio 5 d. Naivių sodžiaus 
vyrai buvo pašaukti teisman 
už kelių netaisymą dar 1905 
m. Juos teisė valsčiaus teis
mas, bet nei vieno nenuteisė. 
Ir kurgi čia benuteis.... Mat. 
kad sumažinti teisėjų rūsty- 
l>ę, tai sodžiaus vyrai nusive
dė su savim viso sodžiaus jau
tį ir pardavė jį už 16 rublių, 
o paskui tie pinigai pasken
do teisėjams statomoje degti
nėje. Bet kadangi dar ir tas 
nevisai teisėjų rūstybę panai
kina, tai vyrai-kaltininkai su 
dėjo dar 2 rubliu ir tuomet 
jau tikrai žinojo, kad „viskas 
bus gerai”.

Na, ir išėjo „gerai”. 
Povilas Svedukas.

ERŽVILKAS. (Raseinių 
pav.). Žmonių susipratimas. 
Ir tarpe eržvilkiečių yra žmo
nių dorų susipratusių, liet 
yra ir tamsuolių-juodašimčių 
ir Judošių-išdavikų. Tokie 
tai nuolat tik ir uosto, ar ne
ras kur žmogų susipratusį. 
Radę gi tokį žmogų tuojaus 
paduoda į žandarų nagus, pa
sodina į kalėjimą, gerai me
lagystėmis užkrovę. A. Tor- 
vainis ir dabar be jokios kal
tės tebesėdi Tauragės kalėji
me ir niekas apie jį neatmena, 
tartum jo niekad ir nebuvę.

Tie išdavikai, tai tiesą sa
kant daugiaaše esti atėjūnai, 
ilgokai Eržviliškiuose gyveną. 
Tik tas stebėtina kad tie atė
jūnai užima prie bažnyčios vi
sokias dagi neblogas vietas. 
Laikas būtų tuos atėjūnus nuo 
bažnyčios prašalint. Argi 
pas mus neatsirastų tam ti
krų žmonių.'... Tai matyt, 
kad mums eržvilkiečiams dar 
trūksta susipratimo. Tiesą 
pasakius, tai dar nuo laisvės 
dienų eržvilkiečius žandarai 
spaudžia ir persekioja nuolat 
žvejodami, ar nesuras kokį 
susipratusį žmogų, kurį galė
tų pasodinti kalėjiman. Juk 
gi dabar, kaip minėjau, yra 
žmonės kalėjimuos, arba pa
leisti už paranką, laukia tei 
smo’ Todėl yra nemaža ir to
kių, kurie sako: „Kur tu čia 
žmogus paimsi kokį laikraštį 
į rankas, kad tuojaus žanda
rai gali suuosti ir kalėjiman 
įgrūsti”. Koks eržvilkiečių 
susipratimas, tai gali kad ir 
tas parodyti. Per rinkimus 
trečiojon Dūmon valstiečiai 
vienbalsiai išrinko Norkų ir 
Strauką. O jų nuomonė to
kia: „Aš valdovas, prieš ma
nę turi visi drebėti”... Mat 
jie manę į Dūmą pakliūti, 
bet ant nelaimės, toliaus 
vieto nevažiavo. Jair kad 
siseka, tai nesiseka...

U-kis.

pa- 
ne-

V ATKAS.
I- vokiško vertė ./m r, Trtfiok

------------- O-------------

Veždami eglutes iš miško, sodiečiai žing
sniavo su vadelėmis rankose šalę vežimų, 
ant kurių lingavo šakutės nukirstų jaunų 
medelių. Tie, kurie gulėjo apačioje, vilko
si žeme užstodamas \ėžas minkštu, paleidu, 
ką lik nukritusiu sniegu, retkarčiais pašok
damas nuo žemės, tarsi norėjo ir vėl atsi- 
stat ir augti, kaip augo.

Vakaras kaskart buvo žimesnis. Ore pra
dėjo skraidžioti sniegelis, sodiečiai sučiau
pę lupas žingsniavo tylėdami toliaus. Vei
dai jų buvo nuliūdę—turbūt dėlto, kad 
pavėlavo, o čia oras pradeda vis labiau ne
rimauti, artinasi audra, o arkliai silpni, 
vargiai tik gal pavilkti savo sustingusias 
kojas. Akys kaimiečiu žibėjo kokiu tai ne 
užsiganėdijimu; ore girdėjosi retkarčiais 
supykusių kaimiečių žodžių atbalsiai ir bo
tagų kirčiai.

Vežimai čiauzia iš lengvo, o plinkui darė
si vis tamsiau ir tamsiau. Kartais pasiro
dydavo kur tai toli mirkčiojanti šviesa ma
žam langelyj, kartais vėl prapuldavo, tai 
vėl bažnytinio varjx> balsas suskambėdavo 
jų ausyse, tai vėl nutildavo. Vėjas kilo vis 
smarkesnis, šiurkštesnis, staugdamas šukė 
sniegą apliukui: privarė juodų debesų ap
linkui, duKo tarsi koks nelabasis. Staiga 
pranyko dangus ir žemė, tarp jų neliko jo
kio perskyrimo. Viskas susimaišė. Visur 
buvo tik sniegas ir sniegas. Puolė jis nuo 
debesų, ar nešėsi su vėju — negalima buvo 
iškyrt. Arktis pirmutinio vežėjo sustojo.

— No-o! — rūsčiai suriko vežėjas ir pra
dėjo mušti arklį kur tik papuolė.

Ant vežimų ūžė ir siūbavo nelaimingos 
eglelės.

Aut pat kelio, iš po kojų pirmutinio ar
klio suplupsėjo ir iškilo į padangę milžini
ško didumo varna. Audra tarsi nusigandęs 
to nepaprasto apsireiškimo, nutylo. Sodie
čiu užlųriytos akys ir vėl praregėjo. Jie 
pamatė, kad pirm jų už kelių žingsnių ju
da koks tai sutvėrimas. Ar tai buvo žvėris 
ar žmogus, — išskyrt nakties tamsumoj 
negalėjo.

— No-o! — pradėjo ragint savo arklį pir
mutinis vežėjas.

Pagal jo nuomones, miestas turėjo būt 
jau arti, bet jį apieme kokios tai nepapra
stos, abejotinos mislįs: važiavo rodosi tikru 
keliu, po savo kojom jautė kietą žemę, o 
miesto kaip nebuvo, teip nebuvo.

— Bet kas čia toks galėtų eit pirma! Jau 
porą sykių užtėmyjau, kad eina, kad tame 
ir nebūt nieko negalimo ar stebuklingo, 
vienok reikia pripažint, kad eina ir delko 
užvarė ant manęs tokią nesuprantamą bai
mę? Jisai sustabdė arklį ir pradėjo laukti 
pakol prisiartins prie jo atsilikusieji veži
mai. Antras po jo vežimas buvo jo gimi
niečio, Stepono, kuris pribėgęs prie jo, mu
šdamas sušalusias rankas į skvernus už
klausė:

— Ko tu sustojai? Jefimka.
Bet jo žodžius vėjas nunešė į šalį. Jefi- 

mas nieko nežinodamas, kas atsitiko ir ne
supratę Stepono žodžių, teipgi pradėjo rėk
ti ne savo balsu. Paskui, kada išsiaiškino 
nesusipratimas, abudu kaimiečiai sugrįžo 
prie savo vežimų ir užkirte arkliams pra
dėjo vėl šliaužti. Pirm jų nesuprantamas 
sutvėrimas vis ėjo. Kas tai toks galėjo bū
ti. Jefimas negalėjo suprasti ir jo tolyn, jo 
baisiau jam darėsi. Galop įsižiūrėjo mųsų 
Jafimas. kad tai yra žmogaus pavidalas, 
tik labai mažas. Pasirodė kad tai vaikas. 
Bet kas tai galėjo būt do vaikas, kad laike 
tokios audros, galėtų eiti vienuose marški
nėliuose, basom ir laibom, lyg šiaudeliai 
koja lems, niekuom neapdengta galva?__
Bet kaip tik vežimai prisiartino prie mie
sto. nepaprastas vaikas kasžin kur dingo. 
Jefimas teip peršalo ir nuvargo, kad sušil
dymui kraujo būtinai turėjo pasigerti. 
Girtas jis ėjo gatve svyruodamas ir stumdy
damas praeivius, o kadangi tai buvo kū
čios vakaras, tai ant gatvių buvo nepapras
tai didelis judėjimas. Vieni nešė visokius

VABALNINKAI (Panev. 
pav.). Kunigai su stambes
niais ūkininkai, teip vadina 
mais „kuniginiais’’, sumanė 
sutverti ūkės rateli. Nutarė- 
padarė. Sustatė įstatymus, 
padavė gubernatoriui prašy 
mą juos užtvirtinti. Guber
natorius užtvirtino ir ratelis bundulėlius, kiti egleles. Viskas prie elek- 
,,gatavas”. Greitu laiku da- trik i nes šviesos atrodė Jefimui kokiu tai 
rys viešus posėdžius. Ketina nesuprantamu, nežemišku apsireiškimu 
į tuos posėdžius kviesti stam
besniuosius ūkininkus ir ,,ne- 
knniginins”. Žiūrėkite, girdi 
męs su savo darbais nesisle
piame, nesislėpkite ir jus.
Tik kasžin kodėl kepakvietė <> buvo tai kaimo vaikas.... Bet kur jis 
tuos „nekuniginius” į pirmą 
jį posėdin, kuomet tik pats 
sumanymas buvo svarstomas 
ir prašymas rašomas.

Kasžin ar ir Vabalninku 
ūkininkų ratelio Įsteigėjai ir
gi nutars prisirašiusiems prie 
jų „ratelio” paduoti visiems 
lygiai ranką, kaip anie južin- 
tiškiai ponai, apie kuriuos 
jau buvo rašyta ,,L. C”.

Daugvardis.

nesuprantamu, nežemišku apsireiškimu.
— Bet kur tas vaikas pasidėjo? — m išli

jo sau vienas .Jafimas, ' ,
— Aš mačiau aiškiai, kaip jis ėjo basas 

laike audros, sušalęs, tur būt ir alkanas...

dabar?
Kad tai buvo'kaimo vaikas, — jis žino- 

1 jo aiškiai, nes jis pats paliko savo vaikus 
kaime ir tai buvo visai tokie pat, kaip kad 
jis matė tą diviną, laike audros vaiką. Ne
seniai jis apturėjo laišką nuo pačios, kuris 
skambėjo šeip:

„Pranešu tau, Jefim Salevič, kad aš vai
kų ir pati savęs išmaitint nebeįstengiu. 
Krautnvninkas be pinigų jau nieko nebe
duoda; užstačiau viską, ką tik ėmė, dabar

prisieina mums elgetaut. t>et neturim su 
kuom ajisidengt. Esam basi ir pusnuogi”. 

Atsiminė Jefimui tas laiškas ir jis atsi 
stojęs ilgai maste: galop mostelėjo ranka 
teip smarkiai, kad net ligsvarumą pame
tė ir vos nesugriuvo.

— E-e! prabylo jisai. — O kaipgi aš?... 
Sakyk man dabar: „Jefim, dirbk lig krūvi 
no prakaito!” Aš gatavas dirbti, 1x4 jeigu 
dabar nėr darlio!.... Iškur gi man! ... 
Viešpatie!

Sudavė jisai sau kūmščia į krūtinę ir nu
ėjo toliau.

— O ko tas vaikas atėjo į miestą? 
klausė jis pats savęs ir sustojo.

Pro šalį jam ėjo skubindami** visokie 
žmonės, žmonės ėjo, liėgo ir važiavo. Jefi
mas niekad nebuvo matęs tiek žmonių, 
nuo kuriu judėjimo jam mirgėjo akyse ir 
sukėsi galvoj. Staiga nežmonišku balsu 
kasžin kas surėkė jam į ausį, žibtelėjo ko
kias tai blizgančias akys ir teip smarkiai 
jį stūmė, kad išlėkė ant vidurio gatvės.

Žiburiai užgeso....
.... Ir vėl čiaužė vežimai tolyn, o Jefi

mas važiavo ir vėl pirma.
— No-o! — riktelėjo jisai ir pradėjo 

mušt pavargusį arklį, kur tik papuolė.
Iš pryšakio, iš užpakalio, ir aplinkui iš

siplėtė baltas snieguotas laukas, žemai aut 
jo kabojo palšus debesiai ir viskas t i Įėjo, 
visur buvo tiku ir delko tai darėsi baisu.

— Rodos buvo audra? — atminė Jafimas.
— Kada tas buvo? Ir kur prapuolė tas 

miestas? Senei, senei, jam reikė pasirodyt, 
o jo kaip nėra, teip nėra.

Jisai pradėjo žiūrėt tolyn ir staiga pama
tė, kad keletas žingsnių prišakyj, keliu ei
na vaikas ilguose sujuostuose šviesiuose 
marškiniuose, su plikom, laibom kaip šiau
deliai. kojitėm, su nepridengta baltplauke 
galvele. Jisai ėjo teip, kaip eina vaikai, 
kada skubina greitai-greitai keldami koji- 
tes. Nugarajjo buvo bent kiek sulenkta, 
kaip būtu pailsęs, neštų ką sunkaus ra n ko
kose.

„Sušals tas vaikas”, — pamislijo Jefimas 
ir pradėjo ragint arklį, kad pavyt jį.

„Badauja kaimuose ir eina — mislija Ja
fimas. — Tai lygiai teip ir mano: basi, nuo
gi Tiktai maniem lig miestui nunuveit. .. 
jiem toli. O kaimuose kas dabar pagelbės? 
Būdavo kaimynas kaimyną gelbėjo, o da
bar ir kaimynai tokie pat ubagai; visi uba
gai, visus Dievas sulygino. ... O, mano lig 
miestui ne ateit.. ..”

Jisai mislijo ir svarstė ramiai, šaltai, tar 
tuiu nekuomet ir nebuvo to skurdo, kuris 
privertė jį prisigert lig girtumo iš tų tru
pučių kuriuos pasisekdavo jam uždirbt. 
N usi ųsti tuos grašius į kuimą....(?) Ką 
jie ten būtų išgelbėję? Čia jie išgelbėjo jį 
nuo rūpesšių. Ne sotus ale girtas. Vis tar
tum nuo mielių lengiau. Negirtą mislįs 
širdį griežia, kaip grąžtu.

„Žmona! vaikai! kas pas juos ten? ar ne- 
išmirė dar badu!.... Nejaugi ir vaikas ma
no Andruša?.... O koks mažas jis buvo,— 
išviso tik septynių metų. O tu mažutėli!... 
Ak!

„Ne, maniems neatsiekt! — mislija jisai.
— Kur teip toli! Visai atrado kad mano 

Andriejus eina, tatai menkesnis, laibesnis. 
Ir marškiniai jo, ir galva baltplaukė’’.

— Ei! — šaukia jisai, — ei! — ir pats 
nusidivija, kaip baisiai ir smarkiai nešėsi 
per lauką jo šauksmas. — Palauk vaike, 
pavėžėsiu lig miestui!

— Lig miestui! — atsiliepė vaiko balsas.
— O, tai aš tavę jau pirma mačiau, kaip 

tu ėjai laike audros per lauką. Toks šaltis 
ir vėjas, o tu vienuose marškiniuose? Tur
būt iš badaujančio kaimo tu esi?

— Iš badaujančio. — Atsiliepė vaikas.
— O, kodėl tu teip toli eini?
— Męs visur einam. <> jums ar užtenka?
— Teip, teip, — atsakė ironiškai nusi

juokdamas Jefimas.
— Ar tu neši ką? — užklausė jis vaiko.
— Nešu.
— Dovanas nuo badaujančių?
— Dovanas nuo badaujančių, — 

atbalsas suskambėjo laibas vaiko balsas.
- „Matyt, dar nepailsęs — nulėmė Jefi

mas žiūrėdamas, kaip mirgėjo vaiko kojos 
po sniegą. — Tegul eina pakol nepails. 
Jam eidamas šilčiau”.

— O nešinis tavo ar sunkus? užklausė 
Jafimas.

— Žinoma kad sunkus, — atsakė vaikas.
— Tai duok šen ant vežimo. Aš vežu 

eglutes.... (>t tavo dovanomis jas aptai
sysime, uždegsime žvakutes — tai bus 
džiaugsmo tokiems vaikams, kai tu. —Juo
kavo Jefimas. I

— Kam pats atiduosiu, tam bus labai 
sunku, — atsakė vaikas, — bet kas ims ją 

•sš u k vatos, tas džiaugsis ir linksminsis.
(Toliaus bus).

KELEIVIS

tarsi

Paklausykit kanklininko, 
Kaip su mergoms atsitinka. 
Buvo mergytė 
Kaip balandytė,
Gražiai augimta, neišlepinta. 
Aukšta, liesutė.
Kaijx> nenrtrutė, 
Plaukai geltoni, 
Skruostai raudoni, 
Žyždrios akutės, 
Kaip dvi žvaigždutės 
Linksmai blizgėjo, 
Mylėt žadėjo. 
Ji prie vaikinų 
N esi kabi no: 
— ”Nėr ką skubėti 
Dar man tekėti!
Sits vyras geria, 
Ants lobį tveria 
Skūpus be galo. 
Tas tvartus valo; 
Gremėzdas šitas 
N’išpasakytas. 
Kits tinginiauja 
Neuždarbiauja: 
Tas būt sau štarkus 
Tiktai per smarkus, 
Ans per daug lėtas. 
Veidas rauplėtas; 
Sis gers vyrukas 
Tik per mažiukas, 
O ans per storas, 
Pilvots kaip voras! 
Per aukštas šitas, 
Ants nemokytas, 
Kits nors bagotas, 
Ale kuprotas; 
Šits mokslą ėjęs 
Bet nubiednėjes 
Viens „cicilikas” 
Kits žvairas, plikas; 
Vienas grinorius, 
Kits nepadorius 
Keiksmus vien pliauškia, 
Niekniekius tauškia.... 
Tad gerą vyrą 
Sunku gaut yra, 
Todėl mergausiu. 
Kol gerą gausiu....’’ 

Keli meteliai 
Vis tai mergeliai 
Nieks iš aplinko 
Suvis netinka. 
Galop vaikinai 
I tą merginą 
Liovės žiūrėję. 
Meilės tikėję. 
Jau meilė jųjų 
Prie jaunesniųjų. 
< > šią merginą 
Sena vadina.... 

Nežib akutės 
Jau kaip žvaigždutės. 
Slenka plaukeliai, 
Vysta veideliai. 
Nyksta gražumas, 
Žūna vikrumas.... 
Ašaros byra: 
— ’’Kur gauti vyrą??’’

* **
Našlys kuprotas. 

Plikas, pilvotas 
Tad atkraplino 
Pas tą merginą. 
Tuoj sugertuvės, 
Paskui vestuvės.... 
Štai tau, mergina. 
Rinktis vaikiną! 
Girtuoklis senis 
Dieną gyvenęs. 
Tuoj pačią sa 
Savaip mylavo: 
Davė į sprandą, 
Kirto per žandą.... 
Tai tau, mergina, 
Rinktis vaikiną!....

Pėbė.

* 
#

T

Nesupratlyvas.
Restauracijoj kelneris pa

duodamas svečiui paltą sako:
— O dar, ponuli, nuo va

kar biskis liko...
Svečias: O man kas galvoj, 

kad vakar liko...
Kelneris: Teip, bet kad li

ko... tai...
Svečias: Tai ką!... Tai tu 

nori kad išgerčiau tą išsigara
vusi alų kuris vakar liko sti
kle?

Kelneris: O ne! Tamista 
stikle niekad nieko nepalieki 
ir vakar nieko stikle neliko.

Svečias: tai kas gi, sakai, 
nuo vakar liko?

Kelneris: Liko nuo vakar 
skolos nuo tamistos 57centai.

Svečias: E. tai niekniekis! 
loki dalykai niekad neišsi
garuoja, kad ir ilgai stovi. 
Tai uiekniekis.

Paaiškini nias.
Vienam iš numerių ,,Kelei

vio” buvo patalpinta satiriš- 
kas st ra i Jonelis: „Moteriškė - 
tai rokunda 4 se veiksmuose ’, 
kuris daugeliui moteriškių i 
nepatiko, pagalios atsirado 
tokių. kurios atsišaukė pra
šydamos paaiškinimo.

Nors satira negali būti kri-l 
tikuojama, nes tas tai nėra 
joks ypatiškas apšmeižimas, 
nė užsipuolimas, 1x4 juokai 
talpinami lieveik kiekviena
me laikraštyj dėl palinksmi
nimo skaitvjojų, tečiaus mės 
galim darudyt, kad aukščiaus 
minėtas juokas remiasi net 
ant faktų, t. y. Moteriškė— 
pridavimas — noro prie pa- : 
siutimo. Ant šito klausimo 
nereikalaujame faktą jieškot 
toli...

Moteriškė — atėmimas — 
pinigų. — Čia vėl kiekvienas 
gali suprasti, jog moteriškė 
vyrui nemažai kaštuoja, taigi 
ji yra atiemimas pinigų.

Moteriškė — dauginimas— 
žmonių veislės. — Šito turbūt Kauno gub., 
aiškint nereiks.

Moteriškė—at ida tinimas 
draugų. — Ir čia mes galime: pusbrolį Mikolą Banį, 
darodyt, kad kiekvienas vy- i svarbų reikalą. Jis pats, 
ras nuo dienos apsivedimo at- kiti malonėkit pranešti ant 
siskiria nuo senų draugų, nes adreso: 
gauna sau jauną draugę.

Red.

Pajieškojiniai.

Vladislavas Kučinskas, 
Šaulių pavieto. 

Kuršėnų parapijos, Ringuve- 
nų dvaro, pajieškomas per 

Turiu 
ar

.irOKAI.

Ž e m ė s druska.
Viename susirinkime, kur 

dalyvavo keletas kunigų, ki
lo kalba apie laisvamanius. 
Nekurie peikė laisvamanius 
už užsipuldinėjimus ant ku 
nigų. Tada vienas vaikinas 
atsikreipęs į kunigus tarė:

— Jus turite džiaugtis, kad 
Į pildosi žodžiai rašto švento, 
nes parašyta yra, kud kuni
gai tai „Žemės druska” todėl 
ir laižo jus gyvulėliai.

Išvarė .
Keturių metų Jonuką nusi

vežė mama pirmą kartą į ba
žnyčią. Sugryžęs iš bažnyčios 
Jonukas su džiaugsmu pasa
kojo apie gražumą bažnyčios

• ir iškilmę pamaldų.
— Gaila tik, — sako Jonu

kas, — kad viskas teip negra
žiai užsibaigė, nes ant pabai- i 
gos kunigas (>aėmęs didelę 
šluotą išvarė visus iš bažny
čios lauk.

Vienas kaimietis atėjo į 
teismo raštinę, kur keli jau
ni raštininkai, norėdami jį 
ant juoko palaikyti, paprašė 
jį sėsti, nors ra<tynėj nebuvo 
nė kėdės, nė suolo.

— Ant ko aš čia sėsiu.— 
atsakė kaimietis. — kad čia 
nėr nė kėdžių, nė suolų, ly
giai kaip tvarte, tik keletas 
jaučių....

I

Negera šalis.
Naumiestyje vienoj restau

racijoj sėdi apie stalą keletas 
(Mineliu gerdami alų. Vienas 
iš geriančiųjų pasakoja apie 
pastebėtinus papročius Indi
jos gyventojų. Skaitė jis kny
goje, kad kaip numiršta In- 
d i jonas, tai jo draugai, bijo
dami kad numirėliui nebūt 
nuobodu aname sviete — nu
siunčia pas jį ir jo pačią.

— Kaipgi jie gal numirė
liui jo pačią nusiųsti? — žin
geidžiai paklausė vienas iš ge- 
renčiųjų, kurs neseniai buvo 
apsivedęs su jauna našle po 
numirusio činovninko.

— Nagi sukrauja didelį 
laužą sausų malkų, pakūrė ir 
surišę našlę įmeta į ugnį. — 
Dūšia tuojaus nulekia pas 
numirusį vyrą, o iš kūno ne
lieka nė ženklo.

— Ak kaip gaila, kad Nau
miestis ne Indijose! Būčiau 
aš ik šiam laikui bebūnas lai
mingu! — tarė atsidusęs pa
čiuotas (Minelis.

I

Mykolas Banys,
205 Wells st. Scranton, Pa.

Jeronimas, Leonas ir Petro
nėlė Paulavičiai, Kauno gub. 
Raseinių pav., Jurbarko vals
čiaus, metai kaip Amerikoj 
ir Rokas Ausukevičius iš tos 
pačios vietos, visi pajieškomi 
per Antaną Paulatį. Turiu 
labai svarbų reikalą. Kas apie 
juos žino, arba jie patįs, ma
lonės pranešti ant adreso:

Antoni Paulatis,
217 Park st. Le\viston, Me.

Jonas Bakutis, Kauno gub. 
Raseinių pav., Audriškių sod. 
apie 23 metų amžiaus, paj ie
škomas per brolį F. Bakutį: 
pirma gyveno Shenandoali. 
Pa. Jis pats, ar kiti teiksis 
pranešti ant adreso:

F. Bakutis,
242 11-th st. Niagara Falls, 

N. Y.

Ant pardavimo.
Parsiduoda nauji forničiai 

ant 5 rūmų labai pigiai, nes 
savininkė trumpame laike iš
važiuoja i krajų.

Reikalaujantieji nepralei
skit progos.

Paulina Petkevičia, 
664 Cambrige st. 

E. Cambridge, Mass.

Ant pardavimo.
Dėlei išvažiavimo į kitą 

miestą, pigiai parsiduoda ge
ri ,,forničiai”*. p

Juozas Pupkis
444 W. 2-nd st. So. Boston, 

Mass.

PRANEŠIMAAS.
Knyga „Raistas" netru

kus, jau apleis spaudą ir kad 
už numažintą prekę, tai yra 
1 dol., tada nebus galima gau
ti, bet reikės mokėti 1 dol. 
50 c. Už tai kad šis yra toks 
paskutinis pranešimas, tad 
kurie norite tą svarbų veika
lą gauti pigiau, tik už 1 dole
ri. pasiskubinkite prisiųsti 
prenumeratą, kol dar laikas, 
nes tuojaus jau bus per vėlu. 
Pasinaudokite iš paskutinės 
progos, kad paskui nesakytu- 
met. jog apie tai nežinojote.

Raistas yra labai pagei
daujama ir žingeidi knyga: 
apšviestesni l>ei mylinti nau
dingus skaitymus gerų kny
gų, ant šios knygos puola, 
kaip musės ant medaus. K u- 
rie da neužsirašė šios knygos, 
pasiskubinkite.

Siųsdami prenumeratą a- 
dresuokite ant išleistojo var
do teip:

J. Naujokas.
Madison Sq. St. Box 157 

New Yor, N. Y.



Gera proga.
Lietuviai pasinaudokit!

Parsiduoda valgomu daiktu krau
tuvė bučerne su visai- reikalingais 
tarankiais: arklys, vežimas ir t. t. 
Stovi geriausioj dalyj miesto, bit
ais nuo seniai išdirbtas, l'ž krau
tuvės butą ir 3 gyvenimo ruimu* 
raudos įuokama tik lf> <!<>!, ant mė
nesio.

Sis miestelis daugiausia apgy
ventas lenkais ir lietuviais ir bu
černe yra tik viena - lietuvio. Vi
si lenkai ir lietuviai reikalingu* 
daiktus perka pas lietuvi. Kadan
gi čionai visada darbai gerai eina 
ir kare einu nėra, žmones visi gerai 
pasilaiko ir su bučerne gerai gali
ma pasilaikyti. Todėl lietuviai, jai 
kuris nors kiek nusintanot aulyg 
vertelgystės, pas-iskihinkit nusi
pirkti šitą krautuvę. Norėdami ar
tesnių žinių kreipkitės šiuo adresu : 

W. MASON,
19 Wrter st. Exeter, N. H.

I LIETUVIU UŽEIGA

CHAPLIKA
Užlaiko puikiausius gervinus. alus, ėhus 
visada švieži, vynai ir visokį likimai 
kogenausi. Gervinus dėl veseli ų. krik
štynų ar šeip balių siunčiam į namus.

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

Puikiausias Lietu\ iškas
SALIUNAS
kartą pas mus atsilankys.

To niekad nesugraudys; 
Alus, vynai mus gardžiausi.

Cisrarai iš Turkijos, geriausi

Lazauckas, Judeika ir Co
3o4 Broadwav ir M# D. Si..

South Boston, Mass

*
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Dabar laikas naudokitės visi!
~ c', '“!''*• vieu d*‘ ‘U graibu. Artuuo*-.

■ c... K ura t... Tnuba ir dalyba v; ..k.aJF Bnuilu.. ku mMrumemu. G.n bzi.gorėhB Mk,Jol0,Ui vl.^K,a 
nzelv L aciuęėiiu.s^ru Bru»M. Albania<klfot<cr»: ia, R.v<.l.

'•nu.s-ri.lbu, Eė ktnk.um Liampukm. Robmiu Liu'ru A ,r.. 
lt _L T*“1 Pltk>DU “uk>|tiu [lououm I-o', Gramatikų Z. -CįHT ,r M»Wu kn>-u.vi-oklugr..,u p„pi.ru dilra-

S ""'‘"■o uz»l .01 01-11 drukuej.mam^^u^ 
lilai ir jr. iti.1 drukuoja. iltaro. >r vi-a nu.-mukė padaryta iš g. nau-io pl>. lw. pr.-kė t.k M JO 

Vžl. „jų kitokiu išdarbiu mašinukiųk-liu zatuuku irdau^yb.- bau- ’ ’
:>z i v -vkiudidktu. Ka-aor apturėt kat.do-a trzul prisiuučiu už 5c.

ir t. i-in.-a adri-a. o a i tur.'» H puslapiu did-li Šio m-lo SAUJA 
vrUL'V.A PYKAI! Kuriame v ra šimtais vi-okiu daiktu, su virš du 

i a -uj iv-ik-lu ir iŠ sūrio m.oi.it Jogmano tavoms pirmo# 
u-i.-.lian.krur. š...,.kamtA., .

u velkius tavorus labai pigiai, duodu di<k-li rabala adn-suoku:

¥. WILKEWICH 112 GRAND ST.. BROOKLYN, H. Y.

d
ti.

K

k .
’ar.i

V

8ALJAIMAS IŠRADIMAS 
Dermatologijos moksle.

Daugybė odos ilgų paeina nuo nešva
raus užsilaikime ir užsikrėtimo, leipui ir 
nuo viduriniu lig:: Daugumas gauna 
puėkus. pleiskanas, slinkimą plaukų, 
plikimą per apsileidimą Gydosi per ne 
atsakančius daktaru* ar agentus, kurie 
tik pinigus išvilioja, o paskui rašote 
mums, kad emete daugybę gyduolių iš 
įvairių apgavikų o pagelbės negavote ir 
sakote, kad gal musų gyduolės negelbės 
(Taigi meldžiame mums darodyti. ko
kis žmogus likosi musų gyduolėmis ap
gautas) Turime tūkstančio* originališku 
padekavoniu. Testui -or* vienas dakta
ras parodo mum* t - k padekavoniu. o 
męs duosime didelį at,y vin-nią. 
galvą sunku gyditi. jeisru senas ir
žvilga, tai to pa^ell-ėti negalima, 
jeigu jaunas, o turi retus plaukus o ant 
odos matyti maži plaukučiai, tai 
galiima suteikti pagelba: } .auka: ne yra
grybai viena diena neišdygs. Atsišau
kiantiems nusiusim dyka informacija su 
plačiais aprišimais- Atsišauka Adresas

J M BKUNDZA (O.
New York A Brooklyn-

THE Ol'TLET
Pranešu, kad męs partraukėm 

daugybę visokiu aprėdalu rudini- 
niu ir žieminiu dėl nieteru ir vyru 
su didžiausiu pasirinkimu ir už 
gigiausią prekę. Teipgi, išpirkus 
už 5 d<»l. gausite už 10.0d dol. 
stalium. At*iiankykit ■■ persitik
rinsite.

THE OUTLET
3t*> Bkoadway. Betveen E,. ,k F. St*

SO. BOSTON. MASS.

ta aiškioj kiekvienam suprantančioj kalboje.
<■ .-.s. scuii-ms ir jauniems. sv> ;k;. :i:s o labiause sergant ieins.

•. .c. i sv-.kn. nuo visokiu ligų apsiserg.-ti, liet ir daktariškam mok-
s . \ ui iii Sveikata* ‘apart moksliškų išaiškinimų, n<-t su [>a- 

sas . . gei plačiai aprašyta vyrų ir lytiškas u y senimas

Pliką 
galva 

bet'

tam

Atsimik ir nemirszk!
Jeigu nori gražiai paveiks

lą nuimti, eik pas atsakanti 
fotografistą:

CASSILL O STUDIJA
376 Broadway,

So. BOSTON, Mass

Ne* pirmesnė* po 50 tūkstančių laidas; kaip bitės lietuviai išnešiojo — po visą pasauli knyga*.
NAUJA paskutinė 10h tiikstanrių egz. LAIDA, su daug pridėjimų ir 

Išaiškinimų, apie visokias li^as; kaip būti sveiku, nuo ligų apsisergėt, išsi- 
srydyt ir žingeidžių paslaptybių žmogaus gyvenimo — pripildyta 

Direktorius Collins NeW YORK Medical Instituto.
VADOVAS 1N SVEIK ATĄ ■•ariGy
T.\ K N 5 < * Ą y ra t.aud. n -n ■» ■ is
S1T.Ą KN\<»Ą j s s, 

sle ir'sišvies. o ir žinosi kur ir kaip . 
veikslais parodo. sttbudavoĄiiio žm< l •.ils 
iš abiejtTnusiu. kaip darosi ir kaip b..ti

K AD V ADOVAS 1\ SVEIK ATA didelė knyga, tik perskaitęs ją. viską 
galėsi atrasti. DOVA.\Y! ja kiukviems apturės, kuris atsiųs tik 10 centu 
markėms prisiuntimo kaštu*.

J E l T KI L* >. i ? < 1. k&d e iii g s S HAN DAKTARO. būti *1) ’• uti >L1.IN>
Y. MEDICAL INST1T1 rAS visokius ,i_\uos jame

darbuojasi daktarai specialist;1. i ai:i . > .... . ’r vartoja geriausias, tinkamas gyluoles. pergalėj i tuui li^os,—su
teikia sveikatai Į>a.relba. ais.-m.kas -k . ■ uviškai lia; ::<-sveikumus. per laiška.

Ka«i apsiima, lai ir : VY!U S ir seaus ir jaunus nuo vištikių iizru.
KAD TAS IX SI 1 i I iAS pa'ckiaiii_.ii »is»fKia> La s, pa*>ra*t:is, ir |Kislapi.is u,’sikrecianias išgydo;

tai liudija pačiu gydynių laiškai, pairi d. dau^i iv laiplnaan*

Teisingiausia 
Aptieka.

Kurioj galit gauti geriausiu gy
duolių nuo visokiu ligų, teipgi ir 
u-isingiausius patarimus. Negalė
dami atsilankyti, tai telefonuokit.

S?

john J. Lūw8I7 & Co.! 
Kampas 6-tos 168 D. st 

j So. Boston, Mass.^
Telephone. 21027 So. Boston, Ma**

v*.

VICTOR IREDISON
Geriausios Šnekamos Mašinos.
Takstančiuš yvairaus įurinio Recor 
du ir masinas. gausite pas mane, už

pači^ prekę kaip 13 fabriko pirkdami.
Lietuviai kviečiami pas savo tautietį pirkti. Į 

kitus miestus prisiunčiu kataliogus dovanai, tik 
ant pačto kažtiį reike prisiųsti už 5c. marke. Adr.

M. J. Damijonaitis,
3250 S. Halsted st. Chlcago, III.

Y’ra tai viena iš geriausių 
fotografiškų studijų ir se
niausia Įstaiga So. Bostone.

Jisai daro gražiausius pa- 
paveikslus už žemą prekę.

Paveikslai vestuvių, arba 
itokių grupų, vaikų ar sęnų 
būna artistiškai padaryti pas 
CassilĮ. Jo studija Įrengta 
su puikiausiom pritaisom. 
tarpe kurių yra ir Oristo Ele- 
ktrikine šviesa dėl ėmimo fo
tografijų vakarais. Jeigu va
kare kas nori fotografuotis 
turi iš laiko duoti žinią. Rė
mų departamentas laipina 
šimtus yvairiu stvliu iš kuriu 
galima pasirinkt sau patin- 
kamiausins.

Iš mažų fotogrfijų padaro 
dideli paveikslą krejon ar a- 
liejinį labai gražiai.

Cassills Portrait Stndio
376 Broadvvay,

So. Boston. Mass

i

i

IVL Galjvan & Co. utivišaas muus
G. B. Wernick

I

Užlaiko geriausio
EliansjVyno, LiMerių ir 

Cigarų.
Pard.c. itiia-. šeimynom mūsuSit

Senei ališki m as. i

3»ū‘. St-eonti S<>. Boston. Mass 259 HANOVER ST
TEL. 22148 RICHMOND

50,000E2lDYKAIPX
PASLAPTINES VYRU LYGOS

X

TEISINGIAUSIA ir geriausia

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

Savininkas
Edvardas Daly

2 W Broadway kampas l>or- 
chester avė. So- Boston, MaSS.
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs per ezpresą gyduoles prsiusim

GERIAUSI AKUŠERE A

F. Yuszkauskiene
Pabaigiau kursą Woman< Medical 

___€ollege Bali i įnori- M. D.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago. teipgi suteikia visokias ro
dąs dėl ligoniu, pagal nurodima 
gos parūpina, gydoles.
Ofisas randasi: 28 W. Broadway 

So Boston. Mass. ir 
589 Franklyn st Cambridge. Mass. 
teip kad ant pareikalavimo Cam- 
bridg’iui galiu būti, o So Boston* 
visada galit rasti.

Dr SI’ I.\:. r.\s
I us. i
10 taisiip- 
ime klai- 
reikŠt \ i- 

bvt va
jose a t 
rv din-a

Išgydyta 
sendintos 
skausmingi 
tiesinės,
ir diegliu, 
ruošė ir strėnosę ki
ti daktarai neįsten- 
ge išgydyt.

Agnieška Daškene 
Nevv Rockford, N

Ilgai sirgtas inkstų 
v kiuriu liua. skaude 
j iino kojose, ranko
se i r sa:: a n uose pla u 
učiu nesveikumu- 
kosejimu su skrep- 
liavimu.
Išgyditas dėkingas 
ir prisiuntė paveik
slu.

Juozas Nikelis
įve. Johnstown Pa.

Urėdiskos valandos nuo 9 iki 5; nedčliomis nuo 9 iki 12

DR. JOS. LISTER C.40 Dearborn Street. La. e CHICACO, ILL., U. S. A.

RODĄ DYKAI-

Gyduolės vi*ada tampa pritaikyto, kiekvii-naui *enranėiani -•a-eia'iška: atėjus asabi-kai ar laišku atsišau
kus. Gyduolės išsiu::ėiamos, polisą Amerika ir kitas dali* pasaulės, slaptyImv užlaikoma. Rašant adri-uot:

The Collins New York Medical Institute
140. WEST 34 STR. (arti Broadvvay) NEW YORK N. Y.

Pelei atsilankančiu asabiškni Ofisas įdaras kasdien nuo 1O iš ryto iki 5 po piet; šventadieniais nuo 10 iki 1 vai.
./r M! EI KE, : ..piutvjariis ^ydiaitūB institute.

P. A. FOLEY & CO
UŽLAIKO GERIAUSIĄ

Kliu. Vyną, Degtine ir gerus Turkiškus Cigarus

Dr. S- Andrzejenski
Vienatinis lenkiškas Dentista

Ofiso valandos:
Nno 9 iki 12 ir nuo 2 iki 8 po piet.

433 Shavrnut avė.
Boston, Mass

Lenkiškai-Lietuviška

APTIEKA
•»< Hanovcr Street 257 

BOSTON. MASS.

Knygos spausdintos „Ke
leivio0 spaustuvėj.

Greičiausias pamokintojas Angliszkos
KalbOS. sutaisytas ant trijų 
eilių, kurios galima grei
čiausiai pramokt kalbėt kas 
dieninius žodžius
Kaina.......................... 35 <*.

GrigOliUS Gražiause apysaka 
nesenei išėjus iš spaudos 
15c. šios knygos gaunamos 
“Keleivio,, Redakcijoj.

”Keleivio” agentui,
J. Petrikis, 

1514 Ross avė. Scranton Pa
J. Ignotas.

13 Diamond Sq. Š. S. Pi t ubu rg, Pa 
Jolin Luis.

22 So. Green str Baltimore. Md.
P. Čiras,

155 Elm str.. Lawrence. Mass.
M Paznokiutė

3061 E. Almond st ESt Phiiadelphia. Pa. 
>( Senkus

Lewiston, M«.
J. Cėponis 21 Pi»as«tit Str. 
Jons- ’. Gerdauska

54 I.afaer St. New Britain. Conn.

N. S. Smelster
P. O. Box 133 Gilberton,

J. Rauiinaitis
So. Boston, Mass. 

P Mikalauckas
So. Boston. Mass.

M. Petrauskas
322 (’aledoniB St Kenosba, 1

WATERBURY. <GNN.

J. Žemaitis
K. Asevičia, 
ŽemantauckaS

h<.l lot)

Pa.

Wi»

*<24 Bank Str
102 Cha ries st.

3^ W. Pfcrtar ti
i

324 Broadway. South Boston. Mass.
MMMMBMKMMMMMSNMSMMMŪEMMBM
I.IRIAISE i /:■;< A i ki. LilUVi PA>

GEBI A L S I A S

XI A CAXXOX-
Mes užlaikėm geriausius gėrimus kaipo tai: arielka, vyną, alų ir kitokius

. aminius .r impei i uotus. Turim- 1.uikia-<■. ■ -r:i" . .- Turkijos. Gėrimus pri
statėm ant vestuvių, krikštynų ir siunčiam . aplinkinius miestus.

Nepamirškit mūs adriso:
43-45 Endicott 25-27 t’ro*s street. Boston, Mass.

MMMM■ *

APGARSINIMAS.
Perskaitęs atmink!

M. A. CAKNON
Geriausi So Bolone
Lietuviški Siuvėjai.

22'1 \\. BROADHAY
irkartusu Zenonu Budreckiu uždėjome 
puikiansią kriaučių dirbtuvę. Turim 
visokių audimų ir suknios. Dirbam-- 
puikiausius siūtus ir overkotus. Užeik 
pažiūrėt mūs naujos dirbtuvės, o jeigu 
nor; turėt gražią drapana, mes galime a 
tau tuoj Į>adaryt.

Laikau sau'už garbę pranešti Jum 
Broliai ir Sesers Lietuviai ir Lietuvaitės, 
kad parduoiiu laivakortes į Lietuvą ir iš 
Lietuvos i Amerika važiuojantiem ant 
geriausiu .aivų už pigiausią prekę. Ma- 
i - ofisas turi geriausias kelio linijas

< ifisas atidarytas nuo S vai. ryto iki 
11 valandai vakare.

Jurais Barlašius
25* W. Broadnay So. Boston, Mass.

LIETUVISzKAS: KOTELIS

Mano dirbtuvė yra įrengta puikiau
siai, naujausios mados įrankiai. Atl’e- 
ku datba artistiškai. Padarau fotogra- 
fijas kuopuikiausiai, malevoju natūra- 
liškom parvom, iš mažų padidinėju ir tt 
Esant reikalui einu Į namus fotografuo- 
li. teipgi nedėkiieriiais fotografuoju.

Pasilieku gero velijančiu

George Stanaitis
45 3 Broadway So. Boston, Mass

VIENATINIS :
W. KAŽUKO, 7 Dasliigntoii .St 
gu važiuojate į Lietuvą arba 
iš Lietuvos į Ameriką tai pas 
mane galite gaut laivakortes 
pigiaujtaip kitur teipgi atlieku 
visokius bankinius reikalus.
Užlaikau puikų hotelį kureme 
galite yaut valgių ir gėrynių ir 
nakvynę. Kurie norite važiuot 
į Lietuvą be pinigų, aš pnsta- .. jj.įii|i ip - -
au ant szipų už durbinlnkus. ■“jjjęięaeĘžh.,
Aš iš savo offiso išsiunčiu darbininkus į visokius darbus Rodą duodu visokiuose 
reikaluose uždyką. Temykit gerai mano adresą ir jeigu norėtųloks apgavikas nu
vest kur kitur tai neik iki nepamatysi manęs. ‘ Su godone

WINTAS KAŽI KAS

NEW YORK

IK A VISI VYRAI!
Pirkit cigarus naujo išdirbinio

Partraukėm puikiausių cigarų, viso 
kio tabako, puikiausiu pipkių. o 
kendžiųkendžių ’ kokių dar nr’ne 

buvo: Ka ledom parduodamos gra
žiuose taksuos Teipgi užlaikau rus- 
ku cigaretugilzu ir rusko tabako.

S B. KLIEN
228 Braoduay, cok. C st 

So. Boston, Mas-

GERIAUSIAS

ADVOKATAS

Jos. d. Feely
9-5 Milk st., Ruimai 60-61

BOSTON, MASS.

v

S I T I K E K .Z BUDREI KIS ir VI5. INTAS

Daniel J. Kiley
301 Broadway, kampas D. gatvių.

GERIAISIA APTIEKS.

So. Boston, Mass.
Mes laikom lietuviška klerką• • 
čia gali susikalbėti savo kai 
boj. -Meldžiam visus su reik a

Nustok!Žiūrėk' Klausyk!
Didžiausias nupiginamas 

So. Bostone!
Moteriškos skrybėlės, jakutės. keipai ir 

vystės.
Pilna eile naujausios mados krikštui pa
radų. Teipgi paleidliame už pigiau ir vi
sus kitus tavorus. kaip tai kufarelius. 
valizas ir visokius kitus daigius, kokių 
kas tik reikalauja. Nepamirškit vietos.

I SACOVVITZ.
128 Broadway (tarpe A ir B

i

TEMYKITE!
Puikiausia moteriškų skrybė

lių sąkrova.
Pranešu visom savo sererim Lieuvėm ir 
Lietuvaitėm kad pertraukiau naujausios 

s moteriškų žieminiu skrybėlių. 
Išsirinkti gali pagal savo norą. 
Teipgi |>errėdau papuošimus ir pertaisau 
senas kuopuikiausiai už prieinamiausią 
prekę Todėl meldžio seserų kreiptiesi 
prie manę. Patarnavimas pirmos kliasos 

Su ęuodone

Miss. S Gaiewsky
255 Broadway So Boston Mass

Lietuviszkas D-ras M. Ziselman.
7 Parmenter St.
Boston, Mass.

Visokias ligas gy
dau pas-tkmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepais j vir:ų tik 
neikit į aptieks: 
mano durva bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu.
Ofiso valan dos
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki
S vakare. Telepln.ne 19fi7—3 Richmond

Brangus receptus dėl 
silpnų.

Atsiiežiau iš seno krajatis išduo
tas nuo geriausio vojeno dakta
ro deJ gydimo Reumatizmo, Skau
dėjimą strėnų, šonu ir visu sąnariu 
Jeigu kas norite
me prisiųsti už 2r. markę, nes 
markes atsukimo neduodame.

C. H. Proodon
73 Bovlston st, Chesnut HilLMass.

apaturėt meldžia-
Ih

X R Al mašina. varto
jama <lel kožno reikalau
jančio mus, ištirti ir suras
ti užsislėpusią liga, kuri 
parodo mums

Jeigu tau kas viduriuos skauda, nesitikėk, kad su- 
gysi be daktaro ir nelauk pakol tavę liga užmuš, 
nes tada, kad ir norėtum išsigydyti, bet bus .jau per- 
velu. Ateik pas mus, o mes tau ligą mžnmšim. ko
kia ji nebūtų.

5Z

Padarytum didelę klaidą, jeigu susirgęs neatei
tum pas mus. Gydime šitų ligų męs įgijom daug 
persi tikrininny ir datyrimų iš ko tas paeina ir ko-
lengvai išgydyti- Męs išgydėme jau tuksiančiustą

daktarai išgydyti negalėjo, 
kuogreiėiausiai kreipkis pas mus, pakol liga neužsise-

kiu budu galima 
tokių, kurių kiti 
Nevilk ilgai, bet 
nėjusi. Męs sutrumpinsim tau skausmą, sučedysime laiką ir pinįgus.

Męs turime stebuklingą INHALATORIUM kabinėtą, su kurios pagel
ba, nėr tokios ligos, kurios męs negalėtumėm išgydyti. Vietiek, kokia jū
sų liga nebūtų, o bus kaip su ranka atimta musų specijališkų profesorių. 
Rodą už dyką. Ateik šendien, o nereiks ilgiaus

BOSTON CLINIC,
I 75 Tremont st. Suites

Valandos: nuo 9 iki 8 vakare kasdien.

A

kankytis.

INO.
6 7 <fc 8.

Nedėliotus nuo 10 iki 1 po pietų.

New Bedford’e ofisas: 126 Purchase St.
Ofisas atidaras Panidėliais ir .Suimtom nuo 9 ryto iki 9 vakare.

Fall River offe<> rūmai 12S-129 Granite Bldg. So. M a i n SI.
Tiktai nedėliotus tino 10 iki S vakare.

i

p%25e2%2580%259epi.ru
m.oi.it

