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ir sako— tegul sau veikia ir 
t.t.

Regisi ka ne visi socij alistai 
isz Susivienyjimo praeitrauke 
ir ta fakta kas bus ateinanczia- 
me seime patis. Vienas karsz- 
tae socijalistas buna beviaik 
ant kiekvieno seimo, ir tas vy
ras saviezkais patemyjimais 
buna teip užimtas, kad ranka 
iszkelee nuolat balso praszo ir 
vienas viso seimo grindis nori 
užemes turėt. Jisai gal but 
bus ir szimet, nes jis neatsi
traukęs.
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Prieszvelykiniame “Drau
go” 14 No. straipsnis su ant 
gaivu— Vargonininku Ueika- 
le nupiesztas link kunigu gas- 
padiniu techniszkai gerai teip 
kad skaitydamas susiduri su 
gana tikra teisybe kuri neturi 
mažiausia melo dalele.

Autorius, tarp kitko raszo 
teip: Czionai manau prilygiot 
klebonu gyvenimą su 
ežios tarnais. Nėra tai 
timi ir visiems gerai 
kad tankiai suirutes
jose būna isz nesusipratimo

■ klebono su vargonininku, o 
priezasezia to viso nesūri prati
mo asti treczias asmuo (ypata) 
t. y. klebono gaspadine. Pra
džioje gyvenimo, rodžias nieko 
ypatingo nematyti, bet tegul 
pagyvena klebonijoje kokia 
mergina ar moteriszke be jo
kio iezauklejimo arba su mažu 
iszauklejimu, kas tankiausei 
buna, keletą metu, tai tuojaus 
pastebėsi didelia permaina; 
paridaro didele ponia, iszauga 
ragai, na ir valiai bosaut ant 
visu kas papuola jai in akis. 
Gerai, kad akyvas klebonas ta 
tuojaus pastebi ir nulaužia tai 
poniai ragus, bet tankiai kle
bonai būdami užimti parapijos 
reikalais, nepastebi to nemalo
naus apsireiszkimo, arba pas
tebėja, nieko isz to nedaro, ir 
žiuri tiktai per pirsztus, tai 
jau tada Dieve ne duok paei- 
prieszint ponios gaspadines 
norui. Daugiaušei nukenezia 
tokiuose atsitikimuos vargoni
ninkas, kurie su klebonija tan
kius turi reikalus— vargoni
ninkas. Isz pradžių dar gaspa- 
dinele tiktai papraszo vargo
nininko szi.. bei ta padaryti o 
paskui tie praszymai isznyks- 
ta ir persikeiezia in paliepimus 
ir, kas kart vis krauja ir krau
ją visokios ruszies darbus ir, 
daeina net ik to, kad tasai 
vargszas— vargonininkas ne- 
pajiegia atlikti ir savo pride 
ryecziu, o vien tik užimtas 
pildymo ponios gaspadines 
“insakymu.” Toliaus tarp kit
ko autorius A. Žemkalnis 
(mainu par. muset vargonista) 
sako: “Ypatingai jeigu vargo
ninkas su szeimyna, tai pri
verstas yra brangyt savo tar
nyste, dėlto ir velka junga ko- 
ki jam uždeda klebono gaspa
dine: nesza pelenus isz kuk- 
nios ir isz po klebonijos, valo terburio, ir visur maži būreliai 
tvarta ir visztinyczia, szeria lietuviu vengta prijungti prie 
karvia ir paukszczius lesina, o 
kaip kada ir batus poniutes 
nuvalyt reik.”

A. Žemkalnis ilgame straips 
nij gana vista iszdeste teisin
gai link tu poniu elgimosi, bet 
reik dadeti kad tos ponios ne 
tiktai vargonininkams grau
žia kai kates keteras, bet ir 
kunigams vikarams, o kartais 
net ir klebonams in ketera in- 
sisega.

Lietuvoje, ant kiek atmenu, 
tai Vižainio prabaszczius Jo-

L nas Vencius su tomis poniomis 
Į elgdavosi aeztriai. Kaip bema- 
I tant būdavę žiūrėk tai ir pori

na.
“Panie dzieju, nechcesz 

chleba, možes pujszcz szukacz 
pirog6w. Senas Kapsas.

Ant praszimo daugelo, tal
piname sekanti straipsneli:

Galėtumėm prie pirmutines 
lietuviszku parapijos priskai- 
tyti Szenadorio ezvento Kaži 
miero parapija kuria mažas 
būrelis lietuviu sutvėrė 1874 
m., bet kad a.a. kunigas An
drius Strupinskas lietuvis pas 
vyskupą užraeze lenkiszka, tai 
ji ir dabar vadinasi lenkiszka.

Grynai lietuviszka parapija 
pradėjo tvertis New Yorke 
1885 m. kuriai pažadėjo kun. 
Warnagiris isz Westu pribut 
už kleboną, bet kad tuomet 
vyskupas kun. W’arnagiri in 
kita diecezija neiszleido, tai 
17 diena birželio 1885 parapi- 
jonai gavo žine kad nepribus.

Tuomet Tvarauckas iszlei- 
dinejo “Unija” o J. Szliupas 
ir draugija “L. Baisa”, Tva
rauckas “Unijoj” liepe lietu
viams sugyvent su lenkais isz- 
vien, bare kurie skiriasi, o J. 
Szliupas kurstė nuo lenku at- 
siskyrt. Tarp Tvaraucko ir J. 
Szliupo ėjo kova; prisilaikanti 
prie lenku lietuviai, vadinami 
buvo naujalenkiais, szalinkai 
Szliupo vadinami buvo per 
lenkus litvomanais. Ginczai 
su prasivardžiavimais, buvo 
tai žaislas.

Galu gale atvyko kun. Var- 
nsgiris žmones su mielu noru 
priėmė, tuojaus supirko kle- 
bonijon rakandus, pradėta 
rinkt pinigai, bet kun. Var- 
nagiris vienos subatos nakti 
kaip kamparas pranyko ir pa
liko už niek visa žmonių trusa

New Yorko tuomet lietuviai 
szaukesi m kitus miestus prie 
lietuviu kad ir jie prisidėtu. 
Atsiszaukimus pritarenczius 
gavo isz Philadelphijos ir Wa-

Poni J. A. Thelsgraph, gy- 
minaite gubernatoriaus isz 
Ohio, kurie stengėsi aplaikyt 
nominacije ant prezidento, ap
dovanojo savo vyra ketvertą 
vaiku ant kart. Politikierei 
tvirtina, buk tai yra geru in- 
bruimu kad Harmonas aplai
žys nominacije.

Lig ežiam laikui ne visa bauda Allen u pasidavė in rankas 
teisingystes, kurie užklupo ant sudo Hillsville, Va. ir nužudė 
sudže ir kitus virszininkus o po tam pasislėpė kainuosią. Jan 
kelis suėmė o terp tu randasi janniauses isz Allen’u kuris likos 
suimtas per szerifa (su karabinu) ir būna gabentas kalejiman. 
Žemiau yra du advokatai kurie apgins žudintojue. Szendien 
pulkas milicijos ir daugeli pagialbininku szerifo yra apsiaubė 
kainos kuriuose likusi sanarei tosios garsingos bandos randasi 
ir ketina nepasiduot lig paskutiniam..

Ne kurie žmonis turi dydeli 
giluki. Sztai ana nedelia tūlas 
žmogelis Penneylvanijos, nu 
ėjas in skiepą pradėjo kasti ir 
užtiko ant gyslos anglių. Da
bartės turės užtektinai anglių, 
ne reikalaus mokėti už anglis 
ir bijotis straiko.

New A orko Szventos Traices 
parapijos, bet su apleidimu 
kunigo Varnagirio, viskas ap 
mirė ik pribuvimo kunigo 
Juodisziaus kurs ten klebonau- 
dams nieko gero žmonėms ne- 
suteike apart ju apvylimo.

Tai-gi anuomet styrojo su- 
lenkejimas, miežinis lietuviu 
tarp lenku, neturėjimas ne 
vienos atsakanczios parapijos 
ne kunigu, sziandien per 27 
metus jau lietuviai turi apie 
90 parapijų net ir turtingu 
kuriose dar pradeda varyt net 
negeistinai ergijas su savo kle
bonais ir po sudus tasynes.—

Ana diena atėjo in muso re- 
dakcije kokis tai jegamastis la 
bai inirszes ir užpykęs klausda 
mas sekretorkos: “Kur yra re- 
daktoris? kuris mane labai ap 
smeiže ir už tai geidžiu jam 
sulaužyt visus kaulus ”— 
Mergina ne buvo teip kvailu 
sutvėrimu atsiliepei “Praszau 
tamistos atsisėsti. Pas redak 
tori ant virszaus dabar randasi 
tris ponai, kurie atėjo tam pa- 
czem mierije ka ir tu. Kada 
tamista paregėsi kaip freezes 
leks staeze kojom žemyn tre- 
pais, tai tada atejs ant tavęs 
kalejna.”

Taji jegamasti, kuris atėjo 
atkerszyt redaktoriui ir greitai 
apsimalszino o da greieziau ap 
leido redyste, praszome idant 
vela atsilankytu atlankyt re- 
daktori o bus visame užgana- 
dytu. Aut duriu muso “sank 
turn sanktorum” turime iszka- 
bine tobliezaite su paraszu 
“Welcome!”

Jago turite viena milijoną 
doleriu dolerinesia bumaszkuo 
šia, tai sudekyte jas aut krū
vos o persitikrinsyte jog ture- 
resite stulpą 276 pėdu augez- 
czio. O jagu turėtumėt milijo
ną doleriu sidabriniuosia dole 
ruošia o detumet viena ant ki
to, tai pasidarytu stulpas pu 
santros milios augszczio. Kal
bame tai isz savo persitikrini
mo praejta nakti. Sztai dėjo
me paskutini jau daleri ant to 
milžimszko stulpo, kad staigai 
pabudino mus isz miego muso 
pacziule kuri uždraudė teip 
smarkei ne kriokt laike miego.

New Philadelphia, Pa — 
Nedelos vakara atejas prie du
riu karczemos Antanas Stepan 
keviczius pradėjo baladoti ir 
spirtis inleidimo Saluninkas 
Adomas Szvadis iszejo laukan 
pažuret kas ten baladojesi. 
Antanas norėjo ineiti in vidų o 
Adomas pabare jin už balado
sima terp kurio Antanas isz- 
traukes peili dure in kapenis 
saluninkui Piktadari tuo su
ėmė ir nugabeno in Pottsvilles 
kalėjimą o pažeistąjį in ligon- 
bute kur daktarai tikysi ižgial 
bet nuo mirties.

Cumbola, Pa- — Badai 
Olekas Petruszkeviczius su 
Adomu Petrulioniu apdaužė 
visa szeimyna Jono Ponderio- 
Abudu Už tai likos nugaben
tais in kalėjimą.

ISZ AMERIKOS
Apsivedė 10 kartu.

Allentown, Pa.— Mrs. Jen
nie Schwoyer 22 metu senumo 
likos aresztavota už daug ap- 
sivyriavima. Sudas iszrado 
buk toji jauna motere buvo 
apsivedus deszimts kartu. Ka
da jaja vede in kalėjimą pa- 
szauke garsei: “kada isz czion 
iszejsiu vela apsivesiu ir patol 
ymsiu vyra pakol ne atrasiu 
toki, koki noriu.”
Plaukai persimainė ant 

žaliu ir raudonu.
San Francisco, Cal.— Wil

liam Riddell nuejas pas skust- 
baizdi liepe patept sau plau
kus kokeis tai taukais. Persi
gando labai, kada užtemino už 
keliu menesiu buk plaukai 
pradėjo persimainyt ant žaliu. 
Ne gana to in kelis menesius 
vela persimainė ant raudonu. 
Dabar nebagelis randasi dyde- 
liam nerimastije, nežinodamas 
ant kokio koloro plaukai vela 
persimainys.
Norėjo sudegint vaikina.

Godeden, Ala.— Wheeler 
Beasley ir jojo pati likos aresz 
tavotais už bandima sudegino 
Esra Busby, 16 metu vaikina, 
kurie ne žmoniezkai pasigėrė 
pas juos o idant ne atkreipt 
ant saves atydos, jog vaikinas 
pas juos pasigėrė, iszvilko lau
kan, apdėjo sziaudais ir mal
koms, aplaistė su karasinu ir 
uždege. Ant tiek turėjo pa
jautimo Busly, jog pajutęs 
karezti, pradėjo szaukt pagial- 
bos; kaimynai adbegia, užge
sino ugni o nelabas darbas po
reles likos susegtas.

16 sunu kareiviais.
Washington, D. C.— Kon

gresmenas Francis isz Ohio 
innesze praszima idant randas 
mokėtu 100 mėnesines pensi
jos del S. Brandonienes 74 
metu senumo moterei, kuri 
yra motina 33 vaiku isz kuriu 
16 sunu inženge in glitas ka
reiviu laike civiliszkos kares 
Amerike. Senuke aplaikys 
pensije.

Per juzute norėjo gautis 
in dangų.

Chicago.— G. Carlstoonui, 
drukoriui, nubodo gyvenimas 
ant szios aszaru pakalnes ir 
geide gautis in dangų su pa- 
gialbą guzutes. Pirko jisai 30 
bonku “viskes” ir gere, pakol 
ne isętusztino asztuones ir puo 
le an- grindų be žauo ir to- 
kianr.padejime likos nuvežtas 
in ligonbuti, kur gydintojai 
iszpumpavo guzute. Už taji 
“triksa” likos nubaustas per 
sudže ant 15 doleriu. Dabar 
Carlstoonas tvirtina, jago no
rės atimti sau gyvastį tai pa
naudos pigesni ir greistesni 
būda,

Žudinsta kasiklosla.
Mount Carmel, Pa.— “Fa- 

jerbosis” ejdamas peržiūrėt 
Righter kasiklas, rado kuna 
Jono Sitko, kruvina ir baisei 
sumuszta. Sitkas ne dirbo ka- 
siklosia nog sustojimo. Kaip 
mena, tai likos nužudintu o 
idant užslėpti žudinsta, likos 
inmestas in kasiklas.

Paperosai prležaste 
žudinstos.

Milwaukee, Wis.— Ant vi
so gyvasezio likos nubaustas 
Albertas Kochleris, 18 metu 
senumo, už nužudinima kirvu
ku savo gyminaites Onos Mil
ler. Mergina gyveno azimta 
valandų, norints jiai daktarai 
iszeme apie 11 unciju smege
nų. Kochleris nužudė Mille- 
riute, kada toji miegojo, už 
tai buk apskundė jin priesz 
tėvus,* bus jisai yra tinginis, 
girtuoklis ir nuobrodus, ir už 
tai likos iszguitas isz namu. 
Sude prisipažino prie žudins
tos, buk tai papilde isz prie
žasties nuolatinio rukimo pa- 
perosu, nuo kuriu pasiliko la
bai nerviszku, piktu o kaip 
kada kente ant proto.

Beszirdingas tėvas.
Binghampton, N. Y.— Ne 

galėdamas klausyti verksmo 
savo 4 metu dukriukes, Ray 
Warwick, pagriebė mergaite 
už kojų ir trenke isz visu pa
jėgu in kampa kambario su- 
lauždamas mergaitei nugar
kauli nuo ko tuojaus ir mirė. 
Nelabas tėvas likos aresztavo- 
tu, kada radosi pas graboriu 
iezrinkdamas grabeli del nu- 
žudinto kudykio.

Giedantis numirėlis.
Jackson, Fla.— Didele mi

nia žmonių laidojo mirusi gie
dojimo profesorių Skinnera. 
Kuomet kunigas pasakė baž- 
nyczioje prie grabo pamokslą, 
už vieszpatavo didžiausia tyla. 
Tik sztai, pasigirdo iszdidus 
ir liūdnas Tonnisono romanso 
giedojimas. Visi laidotuvėse 
dalyvaujanti persigando ir 
kaLkurie net apmirė isz bai
mes. O nabaszninko balsas, 
kaip gyvo, skambėjo ir kimiai 
užsibaigė. Viena moteriszke 
apalpusia prisėjo laukan isz- 
neszti. Kiti baisiausio baimes 
apimti, akis pastate klausinėjo 
vienas kito— ar tik ne pasiro 
de stebuklai, ar tik ne duszia 
mirusio Skinnero su kunu at
sisveikindama gieda? Kiti tik
rino, jog nabaszninkas atgijo, 
atidengė graba, bet lavonas 
buvo pastyres ir szaltas grabe.

Kad nuraminti, persigandu
sią publika, kunigas pasisku
bino iszaiszkinti to instabaus 
atsitikimo apsireiszkima. Mat 
tas giedojimas profesorius 
priesz smerti ingiedojo savo 
balsa in gramofono plastinka 
ir prasze savo draugu, kad jin 
laidojant, padarytu jo balso 
paskutini koncertą. Ir pagal 
jo norą, fonografas buvo pas
tatytas altoriuje ir tokiu budu, 
nabaszninkas pagiedojo savo 
balsu paskutini “sudiev.”

Isz Rosijos, Lietuvos 
ir Lenkijos,

Žmonių tamsumas 
paikumas.

“Dryva” raszo kad in Vilianu 
(Latgaleje) apielinke atvykusi 
moteriszke su relikvijomis 
szventenybemis), kuri ilgesni 
laika esanti buvusi prie kokio 
ten klebono už gaspadine. To
ji moteriszke turinti su savim 
relikvijas ir uždirbanti gerus 
pinigėlius, Ji turinti net 4 to
kias relikvijas:— Szv. Andrie 
jaus kepure indą, isz kūno 
pirm 1900 metu pana Marija 
valgiusi ;arkaniolo Gabrieliaus 
sparna, kuri jis pamėtės be
skelbdamas panai Marijai pra 
dėjimą ir to asilo pusnagas ant 
kurio Jėzus bėgės in Egiptą 
Sulyg kiekvienos relikvijos 
szventumo didumu esąs ir mo- 
kesezio skirtumas už pabuezia 
vima ir prie ju pasimeldimą. 
Už pasimeldimą prie vieno 
relikvijos — reiki mokėti tik 
50 kap., bet prie kitos— net 
ir cielas rublis Paikszai žmo- 
neliai plaukia būriais ir kan
triai laukia savo eiles pabu- 
cziuoti szventenybes, ir noriai 
moka piningelius, ir kaip žmo 
nes drįstu netikėti in tokias 
szventenybes kad juos skelbia 
pati buvusi klebono gaspadine!

ir

“Kirmino valkas”.
Tūlos gubernijoje, Bogoro- 

dicko paviete, Uspensko kaime 
neisztekejusi mergina pagim 
de koki tai plaukuota ar vil
nuota sutvėrimą.

Vargsze motina savo kudy- 
ki kaip galėdama šlepe, bet 
apie “gimusi baisuoli” bema
tant paskalas pasklydo po vi
sa apielinke ir visi gyventojai 
buvo tuom nustebinti.

— Czia tai jau tikrai nege
rosios dvasios darbas, — mas
te visi.

Tuojaue atsirado žinovai, 
kurie buk mate vakarais lakio 
janti “kirminą” linkuitos mer
ginos grinczios. Susirinkę už 
puolė mergina ir privertė prisi 
pažinti, jog ji gulėjusi su “kir 
minu” nuo kurio ir vaika ga
vusi. Minėtas “kirminas” žmo
gaus pavidale inslinkdaves 
naktimis in jos lova ir miego
davęs su ja.

Tuojaus isz vietiniu gyven
toju atsirado teisėjai ir nuteisė 
“plaukuota” kūdiki paskan- 
dyti. Nutarimo isz pildy 
mui susirinko visas kai
mas. Iszkirto upeje ekete ir isz 
kilmingai inleido in szalta van 
deni nelaiminga gyvasti, Ka
da kūdiki panėrė po ledu, su
sirinkusieji persižegnojo ir 
džiaugdamiesi, jog velnią per
galėjo, grižo linksmi namo.

Atidengimas palelstuvin- 
gos urvos.

Lodz.— Palicije atrado bai 
se urvą paleistuvystes, kuriuo- 
je puolė aukos keturesdeszimts 
mergaicziu turinczios po 12 
metu senumo. Dasileido tojo 
bjauraus darbo keli turtingi 
fabrikantai, židai ir vokieczei 
o teip gi ir ženklivas gydinto
jas.

Apvogimas bažnyczios.
Varezava.— N ežinomi vagis 

insigavo in bažnyczia Motinos 
Dievo Loretoniszkos ant Pra
gos, paymdami du kielikus, 
viena isz cimborium su komu- 
niknatais o antra isz zokristi- 
jos. Priek tam paėmė nuo al
toriaus branges votivas. Vagis 
ta likos atydengta tik ant ry
tojaus, kada kuningas atėjo 
ant ruiaziu.

Vaisei girtuoklystes.
Sosnovicai. — Ignotas 

Dzing, locnininkas kromo, tu
rėdamas serganczia pacze li- 
gonbuteje Katovicuose, iezsi- 
renge jaja atlankyt o kad tu
rėjo taja diena užmokėt 100 
rubliu už operacije, paėmė pi
ningus ir auksini laikrodėli, 
iszkeliavo.

Kada atėjo in ligonbuti, ap- 
reiszke jam, buk gydintojas ne 
priyma svecziu Nedeloje ir lie 
pe atejt ant rytojaus. Dzingas 
iszejdamas isz ligonbuczio, nu 
sidave in restauracije, kur pa
siliko lig vakarui o vietoje ej- 
ti ant atsilsio, nusidavė vela in 
ligonbuti, nes ne likos priym- 
tas. — Tada nuėjo jeszkot nak 
vynes ir nuo to laiko ne žine 
kas su juom atsitiko.

In kėlės dienas likos suras
tas lavonas arti ligonbutes, kur 
iszpila karsztus pelenus, bal
sei apdegintas, kuri tik paži
no ant laikrodėlio ir apdegu
sios maezneles nuo piningu; 
buvo tai Dzingas. Rado tik 
laikrodėli ir 15 markiu aukse. 
Dzingas paliko pacze ir ketver 
ta mažu vaiku.

Nelaime teatro.
Avernes, Francuzije.— Sep 

tinios~ypatos likos sumindžio
tos per iszbaidyta myne laike 
ugnies, kuri pakylo teatre. 
Žmonis mėtėsi prie duriu ir to 
kiu budu užkimszo. Penkiole- 
ka ypatų likos sunkei pažeisti.

Apie darbus.

* Philadelphia.— Czionais 
Seredos diena atsibuvo seimas 
terp kompanijų o virszininku 
anglekasiu unijos, užsibaigda
mas ant nieko.

Likos nutarta, idant visus 
pareikalavimus anglekasiu aty 
duoti in rankas iszrinktai ko- 
misijei kuri apsvarstys visa 
dalyka o kaip ji nutars turės 
abi puses ant to sutikt. Komi- 
sije susideda isz Morris Wil
liams, Susquehana Coal Co.

R. A. Phillips, D.L. & W. 
Co.

S. D. Warriner, General Ma
nager of the L.V. Coal Co.

W.J. Richards, of the P. & 
R. C. & I. Co. perstatys kom
panijos.

President John White,
Diet. Prest. John Fahy,
Diet. President John Demp

sey.
Thomas Kennedy, perstatys 

anglekasius.
Kasiklos ne dirbs lig 1 die

na Gegužio pakol anglekasei 
visa dahka gerai ne apsvarstys 
ir nutars ar priymt iszligas 
komisijos ar užvesti straika.

Badai kompanijos geidže 
susitaikyt ir duot 10 centu pa
kėlimo o daugiau nieko.

* London.— Jau kone vi
sos kasiklos Anglijoi pradėjo 
dirbt. Lig ežiam laikui eugri- 
žo dirbti 60,000 anglekaeiu. 
Likusioje eugriž prie darbo 
kada kaeiklae parengė prie 
pradėjimo dirbti.

X* ATSAKYMAI.
Raymond, Wash.— Kores

pondencija buvo be paraszo, 
todėl negalėjome talpyt. Nu- 
ejs in gurbą.

A. P. Cleveland.— Acziu, 
po pertaisimni tilps. Tik per 
tanku raszima žmogus ineilavi 
na prie raszimo.

ISZ VISUJZALIU.
Laivas nuskendo su 300 

pasažierlals.
Kairas, Egiptas.— Ant upes 

Nilaus susidūrė ekskursinis 
laivas su kitu laivu,. Ant pir
mutinio laivo radosi tame lai
ke 300 žmonių, kurie pasinau
dodami isz puikaus oro Veliku 
diena iezvažiavo pasivažinet. 
Laivas po eusidurimui tuojaue 
pradėjo skenst ka matydami 
kiti laivai atplaukė in pagial- 
ba ir pasisekė iszgelbet dauge 
Ii ypatų, bet kiek nuskendo 
tai to negalima dabartiniam 
laike isztynnet. •_
Iszmete uabasznlnka Isz 

trūkio.
Madrid, Iszpanije.— Mažam 

kaimelije, kokis tai senukas, 
mirdamas melde savo nuludu- 
sia paczia, idant toji jin ka- 
necz palaidotu ant kapiniu 
gimtiniam kaimelije. Naszle 
iszpildindama paskutini norą 
nebaszninko, nusidavė pas na- 
czelninka geležinkelio mierije 
nugabenimą kūno.

Naczelninkas perstatinėjo 
jiai apie nebegale pervežimo 
kūno ir kasztus tojo. Bet ir 
ant to atsirado rodą; naezel- 
ninkas rado geresni spasaba, 
nes brangesni: sztai duos jam 
ir kunduktoriui tiek o nebasz- 
ninkas daejs ant vietos greitai 
ir gilukninkai.

Ir teip padare kaip nutarė 
naczelnykas: pasodino nebasz- 
ninka in pirma klasa, kun- 
duktoris aplaike paliepima 
idant nieką ne inleist in ta 
perskyra.

Per kėlės valandas ėjo vis
kas kanogeriausia, niekas ne- 
perszkadino nebaszninkui am
žino atsilsio. Kad sztai ant 
mažos stacijos, kokis tai pasi- 
velinias pakelevingas— An- 
glikas, norints kunduktoris 
davinėjo jam visokius ženklus 
idant in taja perskyra ne ejtu, 
nes tasai užsikabino už vagono 
kada tasai jau buvo begije ir 
Inlipo in pirma perskyra. 
Greitumui užstojo nebasznin
kui ant kojos o su trumpu per 
praszimu “pardon’’ norėjo ej- 
ti toliau. O kad ne iszgirdo 
jokio atsakimo nuo nebasznin- 
ko, paantrino perpraszima da 
garsiau. Ir tuom kart neiszgir- 
do atsakimo— nepažinstamas 
ne nekrustelejo.

Tokis apsiejimas nepažins- 
tarno instume karszta Anglika 
in dydeli piktumą o negalėda
mas susilaikyt ilgiaus pastūmė 
lengvai nebaszninka nes tuo- 
jaus ir gailėjosi savo greitumo: 
senelis puolė nuo suolo ant 
grindų. Anglikas pasilenke ir 
dirstelėjo jam ant veido. Isz 
jojo lupu iszejo riksmas persi- 
gaudimo, priesz save turėjo ne
gyva žmogų.

Szaltas prakaitas iszsipyle 
jam ant kaktos; mate save ap- 
kaityta už žudinsta; szirpulei 
perejo jam pro peczius kada 
atsimyne sau api iszpamszkus 
kalėjimus apie kuriuos girdėjo 
nuo jaunu dienu. Nemielinda
mas daugiau, atydare langa ir 
iszmete senuką laukan; nutarė 
iezlipt ant artimiausios staci
jos ir tokiu budu užtrint visas 
pėdas žudinstos paskui save.

Po keliu minutu atėjo kun
duktoris, perkirto Angliukui 
bilietą, po tam dairėsi in visas 
szalis vagono nusistebėjas. 
Ant galo užklausė:

“Perpraszau pono, ar ne ra
dai czionais kito pakelevingo 
ezitoje perekyrioje?”

Teip— skambėjo malszei 
atsakymas Angliko— radau, 
nes tasai ponas iszsedo ant 
paskutines stacijos.

Kas toliaus dėjosi, tai lai- 
kraszczei ne apraszinejo.



Oj sirgo Jonukas po Velykių, 
Dabar susilaukė nauju bedu,

; Pacaiule stovi su “pokeriu” prie lovos, 
Roke, ejsiu paszaukt motinos.

Motina tuo atėjo, 
Jonui szirpulei per peczius perejo.

—Kur motinai
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Nuvedi in paszalini kamba
rėli, kur Tamas ir jojo motina 
epakainei užmigo, pasimeldia 
karsztai in Dieva apie laime ir 
sveikata del savo geradejaus.

II.
' Geli m -ti/rugia.

— O, teip.... ponas kapi 
tonas ira puikum žmogum, ka] 
liejo ant ritojaus Katre sededa 
ma prie pusricziu su savo sve- 
czeis. Isztikro žmogus tai re
tos geribes, norint laikais teip 
susiraukia, jog baisei iszrodo, 
net drebulis ima žiūrint ant jio 
jo. Tik paklausikite kaip asz 
jin pažinau. Bus tam adgal k> 
turiolika metu, kaip buvau ne 
valninke pas viena vokiszka 
plantatorių. Palivarkas tas di 
delis, kureme dirba suvirsz 
penki szimtai nevalninku, gu 
Ii pamarije, no czion bus ko 
kios devinios milios tolo. Loc 
ninikas buvo labai asztrus ii 
biaurus žmogus, nes da buvo 
bjauresnis jojo uszžiuretojas 
nekokie Maratas. Muezi kož- 
na be eueimilejimo už mažiau
sia prasikaltime o ipatinga- 
mania. O usz ka? Usz ta, jog 
asz pažinau visokias auguoles, 
isz kuriu moku pritaisinet viso 
kias giduoles, pagialbentes de) 
žmonių ir givulu, ponas Mara
tas, norėjo kanecz dasižinot 
apie taisės giduoles. Nes asz 
turėjau prisiekt mano motinai, 
no kurios tai iszmokau, jog ne 
vienam baltam žmogui ne pa
sakosiu. Tai del to kiek kartu 
norėjo Maratas no manias dasi 
Žinot, isz pradžios gražumu, no 
vedamas man užmokėt, bau
gint kersztais ir keiksmu, asz 
vis tilejau kaip žemi, net Ma
istas ant pagaloe isz nekantru 
mo pradėjo mane kankint. N» 
galėdama jau to viso nukenst, 
pabėgau in girres. Nes Mara
tas mania vijosi su szunimis, 
jeszkojo po girre ir ant galo su 
rado; tasai nedorėlis mania ap 
kausti in lenciūgus ir parvarė 
in palivarka. Czion tasai nedo 
relis prisieki su keiksmu, jog 
mane ant smert uezplieks, ant 
ko ir pats Iccnininkas sutiko. 
Tame prirakino mania prie 
stulpo. Nieko ne maczino ma
no meldimas ir dejavimas; bai
sus Maratas jau pakeli botaga 
augsztin, kad sztai pasisuko 
mano ižgelbetojas ir paszauki:

— Sustok! — Ir isztraukias 
rimbą isz ranku jiojo, teip sma 
gei tempi per peczius, jog ta
sai puoli ant žemes, o pats nu- 
sidavi pas poną in dvara kal
bėdamas, jog nori nupirktie 
mane. Žinoma, jog locninin- 
kui ant niek ne butau tikus už 
muszta, su noru mane pardavi 
usz tūkstanti doleriu. Tuom 
mano aniolu ižgelbetoju ne bu 
to kokis kitas, kaip tiktai ka
pitonas Brenner,is. Jis tai su 
gražino man givaste ir laisve, 
parsivežė mane in Nauja Or
leaną, dovanojo man szita tai 
pameli, tai dabar uezsiimineju 
skalbimu ir taisimu kaszmiri

niu szaliku, uždirbu piningi 
daugiau negu reikalauju ir es 
miu laiminga.

— O, dievaži! jog tai pui
kus, geras ir garbes vertas žm< 
gus tasai kapitonas, asz savi 
givaste noringai atiduotau ui 
jin su noru! — paszauki Ta 
mukas su didelu džiaugsmr 
ant veido. — O daugiau ar n i- 
ko ne žinai apie ta geradeju '<

Kur-gi ne žinosiu, — atsak 
Katre. — Ponas kapitonas jai 
no ilgesnio laiko ira nuludia 
ir nuolatos piktas, tankei ruž 
je ant svieto ir žmonių kalbe 
damas: “jog tai visi niekan 
netikia!', Seniaus, kada jii 
tiktai pažinau, buvo jis suvn 
kitokia nuolatos geras, prilan 
kus, o labiause buvo paeiren. 
gias kožna valanda szelpt ne 
laimingus. Nes kapitonas am 
tuju žmonių labai prisigavo 
Ipatingai paskutinis atsitiki
mas skaudžei jin dalipsti. Pa 
sipine jiam karta biednas vai 
kinelis, kurie buvo pabegia- 
no kokio tai laivo kur baise 
su juom apsieitinejo. Kapito 
nas paemi jin pas save, aptai 
si ir kaip su savo sunum apsi
eitinejo. Nes kas dedasi? Ir 
meta po tam iszvaževo kapito 
nas Brenner’is ant kėlu nedeli 
palikias narna po apglaubr 
Danielaus, ba teip vadinos 
vaikinas. Kada sugrįžo ne ra
do ne Danielaus, ne piningu 
ne brangenibiu; tasai palaikio 
apvogi ir pabėgo. No tos va
landos kapitonas nesmagauje, 
vaikszczioja nuludias, uezsi 
dunksojas ir niekam jau ne ti
ki. Retai kada nusiszipeoje 
nes ezirdie ne persimame,— k< 
kia buvo pirmai, tokia ir da
bar.

— Tai ne divai, jagu teip 
labai likosi prigautas! — pa 
szauki Tamukas su pasikeli 
mu. O kad tai Dievas duotu, 
idant galetau kadai tam žmo
gui už jiojo geradejiste atli- 
gint 1 Pamatitu jis, jog da ira 
ant svieto geri žmonis.

Sena Katre su džiaugsmu 
žiurėjo ant vaikino ir kalbėjo 
tolaus;

— Asz tau tikiu Tarnai, 
tau isz akiu grąžei iszrodo, tai 
ir szirdi turi turėt. Nes dabar 
tegul tavo motina pasako, ar 
senei aptemo ir isz kokios prie 
žastes ?

Peni Brander pradėjo apsa- 
kinet o Katre temingai klausi.

— Pavelikite man apžiurę- 
tie savo akis — tari po valan
dėlei. — Nieko asz po teisibei 
isz virsz ne prižadu, nes žinau 
daugeli geru spasabu, tai gal 
ir akis ižgidinsu ir szviesibe su 
gražinsu. Apžiurėjau gerai 
akės, su džiaugsmu suplojo 
delnais ir paszauki:

— Bukie geros misles!Jau 
ttsz surasu spasaba, jog už kė
lu dienu pražiūrėsi.

— Didis Dieve! paszauki 
Bronderieni susijudinus. — 
Ar-gi tai gali būtie i Tai butu 
didžiause geradejiste datirta 
no pono Brennerio!

— Dievas matomai susimile 
tu ant nelaimingu — paszauke 
Tarnas. — O kad tai tu moti
nėlė brangi, galėtumei matitie 
tai butau laimingiausiu ant 
svieto!

— Nesidžiauk mano sune 
Ii Uz laik — kalbėjo motina

>gu jau mes tikrai apie tai 
islitume o giduoles Katrės 
eko ne msezintu, tai da skau 
liau del mudvieju butu.
— Nesibijokite! — tari 

latre, atneszdama isz savo pa 
ėjimo maža stikliniukia su ža 
- moste Jau asz tikrinu, jog 
>ji mostis prigelbes, tiktai 
raezau uszsimerkt!
Branderieni paklausė ir pa 

doszus ant atloszo kėdės, už 
įeiki akis, o Katre tuom laik, 
laeraus ant galo pirszto mo« 
ies, patepi blakstienos.

—- Ant szendien uszteks, — 
ari — rito velei patepsu, o 
isz nedelos bus gerai — O-lio! 
sz turu geras giduoles!

Po pusrit Tamas iszsirengi 
eszkotie darbo in pristovas 
aivines ir tuom kartu pasiseki 
letiketinai gaut.

Vienoje vietoje buvo isz- 
p'iuvias pilimas, prie kurio 
lirbo mūrininkai ir prisiarti
nas prie prižiuretojaus praszi- 
darbo.

— Kaip matau esi mano 
-autieczu — tari prižiūrėtojas
— tai turiu savo tautieti pa- 
szelpt, szitoje svetimoje žemeje 
tai ir gausi darba. Ar matai 
caji laiva dvistiebi, stovinti 
prie pilimo ant ankaro?

— Matau poną!
— Tai gerai! Rasi ant jiojo 

kalkes ir akmenis reikalingu* 
Jei murinimo, vežiokie isz te- 
nais ant karo tiek, kiek galėsi 
pavežt. Kara gausi ant laivo, 
kaip parodisi szita laiszkeli.

— O kiek gausu usz ta dar 
'ra? — paklausi Tarnas

— Gausi ant dienos doleri, 
o gal ir daugiau, jagu gerai 
Urbsi.

— Dėkui ponui, — tari su 
Ižiaugsmu vaikinas pasiklo 
mojas grąžei.

— Na, tai imkis greitai už 
larbo.

Tarnas ėmėsi smagei prie dar 
bo ir per ciela diena be palo- 
vos vežinejo kalkes ir akme
nius, vakare gavo doleri ’ ir su 
ižiaugsmu pakarojo in kieze- 
'ii.

Rito ir tolaus gali ateitinet
— tari dažiuretojas, — ma
tau, jog ne tingi dirbt. Tokius 
darbininkus asz milu. Na, tai 
begk dabar namon!

Su džiaugsmu nubėgo Ta
rnas namon ir atidavi motinai 
traukis.

Ciela savo uždarbi, kalbeda 
mas:

— Dabar mano brangi moti 
aele, galiva givent be rupee- 
ežio. Galu kas diena prie pili- 
,mo uždirbt viena doleri, o tas 
laibas gal ilgai trauksis — 
per kelis menesus.

Motina szirdingai priapam! i 
prie saves aunu, kaip apie tai 
pasaki, ba buvo didelu paleng 
vinimu del josos szirdies.

Kas vakaras atneszinejo Ta 
mas uždirbta doleri su didelu 
džiaugsmu. Džiaugsmas jio
jo buvo tuom didesnis kada 
szeszta diena sugrižias no dar 
bo, ižgirdo kalbante motina:

— Tameli, mano sūneli 
brangus! jau asz velei prade
du pražiuretie!

Tarnas ne žinojo ka no 
džiaugsmo dantie, mėtėsi moti 
nai ant kaklo o sena Katre, 
stovėdama szale, net juokėsi 
isz džiaugsmo kalbėdama:

— Juk asz sakiau. Viskas 
iszsipildo ka asz persakau.

Ant ritojaus buvo nudele. 
Apie deszimta adina priesz 
piet atėjo kapitonas Brenner’is 
idant dasižinot apie pribuiszus 
ir džiaugėsi jog teip laimingai 
ejnasi ir kalbėjo in Tama:

— Darykie teip kaip prade- 
jei. Da asz kalbesu su tavim 
kol ne iszkelausiu, o tuom laik 
likitės sveiki 1

— Tai ponas nori kelaut?
— paklausi Tarnas susirupi 
nias.

— O kas tau galvvoje?
— O labai galoje, ba gal 

poną kapitoną ne greitai pama 
tisu.

— Tai rote pasaka!
— Ne, geras pone! Asz isz 

tikro kalbu, ba kaip-gi ne mi 
let teip gero pono ir gerade- 
jaus:

— Milet? Tai tu sakai jog 
mane mili?4

— O teip pone, isz cielos 
szirdies! — paantrino vaikine 
lis.

Kapitonas velei pažiurėjo 
ant vaikinėjo su perimente

akia, o paskui atsisuktas etai 
gai, iszejo isztarias szaltai: — 
Lig laimingo pasimatimo!

— Ne tiki man, — tari nu 
ludias Tatnelis — tiek to, juk 
gal rasų tam tikuse proga, kad 
jiam parodit mano prilanku- 
ma!

Toji proga atsitaiki da grei- 
cziau, negu jis tikėjosi.

Ant ritojaus po atsilanki 
mui kapitono, parneszi ant 
nesztuviu Katre isz miesto, 
Mat kada ėjo su reikalu in 
miestą, posibaidi keno ten ark 
lei ir bėgdami paklude einan- 
te Katre, ir net koja nulauži. 
Tasai smutnas atsitikimas ant 
kėlu nedelu paguldyt in lo
va, o Branderieni isz to džiau
gėsi, jog dabar gales del josos 
uszsimoketie prižiūrėjime, už 
sugrąžinimą szviesibes. Kapito 
nas Brenneris, dasižinojas apie 
taji atsitikima, atbėgo tuojaus 
in grinczele ir labai džiaugėsi 
kada Branderieni apie Katre 
triuši. -

— Dovanokie panas kapi
tonai,— tari in jin susirupinus 
Katre— ne butau niekados dri 
sus praszitie ponios Branderie- 
nes apie prižiūra manės, nes 
jagu toji puiki motere pati 
mane prižiurineje, be praszi- 
mo tai ne galėjau atsisakit.

— Tai labai gerai padari— 
tari kapitonas, dirstelejas ant 
Branderienes.— Džiaugiuosiu 
isz to! o dabar Tamuk ateiti- 
nekie pas mane kas diena da- 
neszi man apie sveikata Kat
rės. Žinai kur givenu, o jagu 
reikalautumėte piningu, tai 
ateikie pas mane. Na vėlinu 
tau Katre greito ižgijimo!

Tai pasakias kapitonas isz
ejo.

Tarnas kas diena eidamas 
in darba užeitinejo pas kapi
toną su daneszimu apie svei
kata ligones ir kas dien apie 
pasitaisima Katrės praneszda- 
vo. Katre, kaip daktaras nu
tari, ne turėjo koja nulaužta, 
tiktai druezei sumuszta.

Tuom laik praėjo menesis 
sėjos ir užėjo liepos, o su juom 
ir karszczei, apie kuriuos Ta
rnas lig sziol ne buvo žinojas. 
Karsztis rodos punguleis verte 
ei. Indeginta žeme net supli- 
szo, oras buvo teip troszkus, 
jog net sunku buvo kvėpuot 
ir lengviauses darbas apipili- 
neje žmogų prakaitas.

Po stogu karsztis ne teip 
periminejo ir Tarnas parejas 
viena diena no darbo skundėsi 
ant karszczio.

— O teip, jau prisiartina 
baisi liga geltono drugio ir ne 
trukus pradės žmonis smaugt.

— Kas tai do liga?— pa
klausi Tarnas.

— Kaip tai?— ar da ne gir 
dejei mano vaike?— tarė Kat
re.— Gelton-drugis ira di
džiausiu nevidonu del baltųjų, 
givenaneziu Naujam Orleane! 
su jaje ne szpoeae. Szedien esi 
sveikas kaip žuvis, o rito guli 
be duszios! Baltiejei ne turi 
spasabo ant tosios ligos, asz 
po teisibei žinau giduoles, nes 
ir tosios ne visada pagelbsti. 
Oj beda su taje liga, žiurekie 
vaike ant saves, ne dirbkie per 
pietus, tiktai anksti ir vakare. 
Saugok galva no karszczio, 
turekie lengva skribele eziau- 
dine su dideleis brileis: Ar 
supranti?

— Suprantu ir darisiu kaip 
liepi,— atšaki Tarnas.— Asz 
jau szedien per pietus ne dir
bau o ir kiti darbininkai nus
tojo dirbia.

— Teip, tame laike geriau 
nustot darba pritari Katre.

Praėjo vėlėj tris dienos, o 
kas diena karsztis didinosi. 
Tarnas vienok darbe ne apsi
leido, nes kas diena skubei be- 
go in darba o pirmiause pas 
kapitoną.

Viena rita nusidavi in dar
ba ir kaip be matant, gal in 
puse adinos sugrižo kaip be 
duszios.

— Kas tau ira Tameli?— 
paklausi motina su baime, pri
siartindama prie jiojo.

— Man nieko dėkui Dievui 
— atšaki gaudidamas kvapa 
in save— nes ponas kapitonas. 
Kada inejau in pakaju, gulėjo 
da lovoje ir be žado klejojo. 
Veidas jiojo baisei ižbalias, 
akės neavietiszkai žiba; ne pa
žinojo manias ir tiktai nuola

tos szauki, idant ateitu Katre 
iezvarit gelton-drugi isz jiojo 
stubos. Asz baisei persigan- 
dias, nežinodamas ka daritie, 
parbėgau paklaust apie rodą!

— Biednas kapitonas! — su
dejavo Katre. Jis ten gulėjo 
be žado, o asz ne galu pasiju 
dint, idant jiam palengvinimą 
nuneszt. Ach kas do nelaimi! 
Jie ritojaus ne sulauks!

— O ar kas kitas ne galėtu 
užvaduot. Gal asz galetau?— 
paklausi Tarnas.

— Kur-gi! pats dingtum, 
ba gelton-drugis labai kimba 
už baltųjų. Tiktai murinai to
sios baltos ligos ne bijo!

— Kad asz suvis ne bijau— 
atšaki Tarnas etaezei.— Tegul 
buna kas nori, asz tuojaus be
gu pas kapitoną ir nesitrauk 
siu no jiojo lovos. Juk man 
motinėlė pavėlinsi! Juk žinai 
kiek gero del mudvieju kapi
tonas padari, dabar turime 
jiam užsimoket už ta viską. 
Asz ne daleisu, idant muso ge- 
radejai turėtu be prižiuręs nu- 
mirtie. Gal Dievas parem- 
mano gerus norus ir sugražins 
sveikata. Begu motinėlė!

— Susilaikik Tameli, — pa
szauki Katre, kada jau Tamas 
buvo durise.

Palaukk ir prisiartink pas 
mano lova.

Tarnas su ne noru grižo ir 
paklausi:

— Tai ka toki pasakisi?
— Ir tu tikrai ejsi pas ka" 

pitoną, idant jin prižiurę tie?
— Tikrai! Ne trukdinkite 

mane ilgai, ba gaiszuot ne gali 
ne valandėlės!

— Nes tai gelton-drugis, 
Tameli, tuojaus prikimba!

(Toliaus bus.)

ta
Arrni|i/| |L[ni ITAIAIkliY Ln. ^'chael Hinat, tarptautinis kalnakasį n sąjungos U. M. \V. of A. \ I rnlIKI INilA A I MAINAI o»’ganizatoriu8» gyvenas Pleasant City, O., tbszt: ‘Pereita pavasari jau- U I LUU l\L! 11 Un *» I liini HH l c2jftlw labai apsunkės, nusilpęs ir pavargęs bet Severos Valytojas Kraujo 
organizma padare STEBUKLINGA ATMAINA ir dabar jaucziucs taip kaip kad nzuaujo užginąs žmogus. Severos 
gyduoles pažįstu jau apie dvidcszims dveji metai ir galiu paliudyt kad jie visokiuose atsitikimuose man pagelbėjo kada 
tik juos vartoti teko.”

DABAR LAIKAS VARTOTI —

SEVEROS VALYTOJAS KRAUJO
(SEVERA’S BLOOP PURIFIER)

Geriausias Vaistas ir jiegu atgaivintojas pavasario metu.

Praszalina sugedusi krauja. Gydo visokius iszberimus ir spuoguczius. 
Atgaivina nupuolusias jeigas, kas paprastai sziuo meto laiku apsireiszkia.

PREKE I $1.00.
Prie kiekvienos Bonkos pridedama Lietuviu kalbaKnyguta su naudingais patarimais.

Parduodama visus Aptiekose. Neimkite kitokiu, jei kas jums siūlytu.
Žiūrėkite, kad ant liebeliu butu padėta vardas
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O tos sesutes isz Maspeto, 
Ant tikrųjų jau pasiuto, 

Apkalbineje ne kaltuosius, 
Kaip kates pagedusios.

O ir burdingierius panieki- 
neje,

Galvas daužineje,
Vienas provojasi 50 dol. su- 

gražimo, 
Puikei už tai jin pavieszino;
Galva sudaužė su bonka. 

Toji nevidonka.
* * «

Ant baluko, stora boba musz- 
tis norėjo,

O kada jau galvoje gerai tu
rėjo,

Prie tūlos moteres prisika
bino,

Bet kiti prie to nedaleido.
Tas dėjosi Tlazletone: 
Vienam per ausi kirto, 

O kad ne parvirto,
Buteli pagriebė, mete, 
Bet turbūt, ne damete;

Liepe savo mergaitei idant 
prosą atneeztu, 

O tada visus iszmusztu. 
Jagu vyras butu narsus, 

Tai bobai nulaužytu ragu-’, 
Nes ant paezios darbu ne žiuri, 

Norint ir lekajus kelis turi.
Oj daug dažinotu,

Jagu nuo naktinio darbo isz 
laik namon pareitu.

* * »

Malianojui in viena pleisa 
užėjau,

Kur biski naujenu dažinojau, 
O kad dabar ne dirba,

4 Tai ir žmonelei virba.
Po visas pabulkes slankioje, 

Visokes žinutes rankioję, 
O ka jau Lietuvaites, tai pa

virto ant italijonku,
Tiek to, byle ne ant pagonku.

Po pakampius trankosi, 
Italijonu jeszkosi,

Paezios kalba: I tali jonai ge
resni,

Už Lietuvius gudresni;
Kad ir juodi veidai, 

Tai vis del mus gerai.
Sako, kad ir slaptybe užlaiko, 

O Lietuvei to ne pataiko, 
Navet ir in akis kabinasi.
Ir sieke muszt per nosi. 

Bet muso vaikinai,

Atyduoda dvigubai, 
Tuo uždaro terla, 
Bus apie tai gana.

•» * *

Szale rubežiaua Pennsilvani- 
jos,

Atsibuvo merginos ymeninos- 
In vales broleliu pribuvo, 

Na ir vienas mozūras buvo;
Badai tos merginos milemae, 

Ar geras pažinstamas.
Vyrukai baisei sznairavo, 

Na ir sutarte padare ant galo, 
Kad ta “dabradzeju” laukan 

iszpraszyt, 
Ir da kaili iszdirbt.

Mozurelis suprato, kad cze 
apie jo kaili ejna,

Atsilankė peili ir lauke ka- 
lejna,-

Tiejei ne žinojo ka isz stroke 
daryt,

Mozurelis su peiliu pradėjo 
badyt.

Na ir kas isz to iszejo? 
Gavo Lietuvei ko norėjo. 
Vienas mozurelis visus inga- 

lejo,
Isz ko visi ne mažai juoku 

turėjo!
Ne mažai kraujo praliejo, 

O bet mozurelio ne ingalejo.

Kaip tik Torpo vyrai in mies
tą iszejna,

Tuojaus bobos in kuopa su- 
ejna, 

Po kvoteriuka sumeta tuojaus, 
In karezema bėga parneszti 

alaus.
Žinoma, jog už piningus, 

Paezios alų ne nesza, 
Tiktai kokio bomo praszo, 

O už tat atsigers alaus, 
Szalto ir gardaus. 

Yra ir kelios merginos, 
Nes niekam netikusios, 

Gal ir katra apsipaeziuotu, 
Jagu tik vyreli gražu turėtu, 

O mergeles kvailiukes, 
Esate be proto kiauliukes, 
Sarmata darote del visu, 

Doru Lietuviu!
Asz kaip turėsiu laiko dau

giau padainuosiu, 
Ir da su koeziolu iszkoeziosiu.

Juodkai
— Pasakikie’man Antanai, 

kaip ilgai p. Kulikauekas sta
te maitina ?

— Per 8 metus!
— Kaip tai? Net 8 metus?
— Na teip. Per szeszie me

nėm state maluna, o per pus- 
asztunto meto nuolatos taisė ir 
da taiso.

Svarbus patemijinias.
Mariuką 8 metu klausė da- 

raktorkos: — Praszau ponios, 
Eva buvo pirmutine pati ant 
sveito.
“Daraktorka: — Teip, teip, 
mano Mariute.

Mariute: — l«z szonkaulo 
Adomo?

D, — Teip, labai gerai, ma 
no Mariute.

O vaikas, Julukas, klausida 
mas isz szalies, tarė.

— O mano tevelia vakar 
pasakė: “ta boba tai man sto
vi kaip kaulas gerkleje — tai 
gal seniaus moteres stovėjo vi- 
rams kaulu szone....
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UŽDĖTA 1887.
F 2303 S. Carson St,, S.S. * 

Pittsburgh, Penna* į 
NAMINI DAIGTAI, KABPETAI. į 

PECZIAI, KLIJONKE8 IR KITOKĮ 0 
NAMINI DAIGTA. J 

Parduoda pininga arba ant lengvu J 
ikztnoke-cziu. Szitas sztorasyra visados t 
pilnas kostumeriu už lai kad ijera tavom 2 
galima gauti už pigia preke. Galite J 
suezedyt pas mue nog 33 lig 40 procentą Ž 
ant pirkimu. Mes norime kad visi q 
lietuviai isz Alleghenes pavi-to pas mus V 
atsilankitu ir butu muso kostomeriau. g

o*iQROMo^o^os<qhorohororohoro ono^o8?c<o^ol|i■

VYRIU LIGOS
Ne lauk, kol visas systemas bus apimtas Lygai— lyg visa 

nerviszkas systemas tas iszsemtas, o pats liksi nezdotnas prie 
darbo ir kitokia užsiėmimu.
Blogas gydimas tik gadina sveikata. Arsziansios Lygos kurie 
buvo pirmiau blogai gydimo iszgydyti. Mes esme prieszingi priesz pjovimą 
ir kitokiu pavojingu budu gydimo. Kožnas ligonis privalo būti gydomu 
kanoatsargaueia ir ant visados. Mes neduodame falszivn ar pavojingi 
gyduolių, nei neprižadam iszgydint ligoni in pora dienu idant patraukti u 
daugiaaše ligoniu, bet gvarantinu visiszkai nepavojingai ir ant visados iu- 
gydint in trumpiause laika, jaigu ta galima padaryti, be palikimo jokiu blogi 
dalikusysteme. Mano būdas yra pigus ir tikras. Asz gydžia:

‘TJžtroointas Kraujas” m M 
i d ienų-be naudoj i mo meriku» 
oaze ar potaso.

» 3 '

“Varicocele” gydau ia 154 
“Hydrocele” hi 34 adynos, “Bsaszius” ir skandalus skuM 

” u Įisigydau greitai ir aut vinUsi

“Dingusia Pajėga” vyrui“Exiema” ir kitas panašias 
Iszgydam in 14 dienu.
“Silpnus Vyrus“ ju knna
■□gražiau in normalbtaka 
padėjimą in tracapa laika.

“Rumatisema” vkoki ______
issgydau labai <rdUiL ba eperac^a-

ligas iszgydan labai trumpam

OFISOS ADINOS: Nog 9 lyg 8ad. vakare. n I <>2G Penn Avė.
Petnyczoje 9 lyg Bad. vakare. Nedeliomis |l|.| Iji H 117 2 F,00r Front DIHohnr.T P« 
10 lyg žad. popiet. Gyvento Pittsburg® ««*UUIUII4. rlilSDUlg, rl
jog 15 metu toj paezioj vietoj. Kalbame LenkiszknijRii'iiszkai ir Vokis k

Vienatine Lietuviszka Banka su kapitolu $75,000 
kuris randasi popriežiura Valstijos Pennsylvanios ir 
talpinasi locnam name kurios verte isznesa apie 
$1d0,000.00. Priima piningus ant paezedumo ir 
moka 4 procentą. Siunozia piningus in visas dalis 
svieto, greieziause ir pigiause. Agentūra minėtos 
Bankos P. V. OBI E( I N AS & CO®, parduoda 
Laivakortes ant geriausiu linijų, apsaugoje namus ir kitokius 
rakandus nog ugnies; užlaiko Regentalua ir vedimo provu 
kancelarije po vadovyste Karoliaus VarasziausNotariuszo už 
tvirtinto per Oiib.Vai.Pennsylvanios; padaro Doviernastis ir 
kitokiu Dokumentos kurios užtvirtina Russdjos Koneulis.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
Cor. 12-th. &Carson St., S.S.Pittsburg, Pa 
AGENCIJA P. V. 0BIECUNAS&C0

638 Penn Ave. 
Pittsburgh, Pa.

Dr. KOLER
Lietuvių

Gydytojas

Dr. Kok-r carsioasi savo tikra pravarde ir turi 
savo paveiksi.) Siame laikraštyje. Dr. Koler yra 
uiinęs ir mokinęsis Varšavoje. Dr. Koler prakti
kavo visuose Varšuvos ligonbučiuose. o paskuti* 
tirais metais prieš išvažiuojant j Ameriką buvo 
ligonbutyje švento Lozoriaus, kur gydo tik pri 
vatiškas litras vyrų ir moterų.

SIFILĮ išlydau vartodamas gyduolę6o6, dide 
Ij išradimų profesoriaus Ehrlich prieš stfilj. Jeigu 
Kenti i'bėrirnus ant viso kūno, gedimų burnoj- 
at ba gerklėje, slinkimą plaukų, laužymų kaulų 
ateik, o tiisivietrijimas kraujo sustos ir neatsikar 
tos tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kilus 
užkrCsi savo liga.

Nenaturali’kus IŠTEKfiJIMUS visokiais bu
dais. kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus. TRIPERĮ 
ir kt. i-gydau j to dienų, o jei ne, tai pinigu- 
sugrųŽinu.

NUSILPNĖJIMĄ ir visokias negales paei
nančias iš S A UŽAG y STES prašalinu į 18 dienas 
Ar jautiesi niažitm. jog neturi tos pačios vyriško- 
spėkos, kaip pirmiau? Jei teip, tai negaišuok 
ba nucilpn£jimų reikia pergalėti, kad vėl galėtun. 
būti vyru.

STRIKTURĄ arba susitraukimų šlapumo ka 
nalo išgydau j 21 dieną ir tai be skaudėjimo.

IIVDROCELĘ arba vandeninę rupturų gydą 
j jo minutų bo operacijos.

PC'SLi'S ir inkstų ligas, nuo kurių randa 
liesimas kiyžiuje ir kirkšniuoso. apsunkinitn. 
i.ii .i'l.ipiniino (peršėjimas) irdesėtkai kitų ženk) 
.pie kuliuos ligonis žino, kaip aprašyt, aš išgyda 
_avo sistema ant visados.

REUMATIZMĄ, spuogus. Šunvotes, perauga 
.lakus, niežus, parkus, skrupulus ir visas kita 
>•!.>•, ligas, paeinančias iš užsivietrinimo kraiti- 
šgydau trumpam laik* ir ligoniui neroik pe, 
.raukt savo darbo

Nemokėk dykai 810.00.
Apsigareintoju. Jeigu apser 

gate liga, tai eikite pas saw 
miesto daktarą.

Jaigu turi dantų gėlimą: kor 
nūs ant kojų, tai gausi po 5t 
gyduole. Jaigu nepagelbetn 
bus sugražinti piningai. Teip 
gi iszsius plaezes informacija! 
no ko plaukai slenka ir plin
ka, pleiskanų atsiradymas ii 
nupuczkave veidai. Tukatan- 
czei dekavoja už dyka rodą. 
Raszyk tuojaus ant adreso:

Gratis Specialists
Box 106 Sta. W.Williamsburį 

Brooklyn, N. Y.

Introligatorne.
APD1BBTUVEXKNTGV.1

Aytiidirba senos nialilaknyges, istorini 
natos ir laikraszczei, kaipo tai:

Linksma Valanda^ Dilgeles.
Dagia, Draugas, Tėvynė ir LL 

Priaiunsdami knygas apmokeltyte paeito U 
ekspreso kasztus. Adresas:

Lithuanian Bindery*
514 W. Spruce. Mehnnov City.

OFISO VALANDOS: nuo 9 ryte iki 8:30 vakare 
?ėtnyčioniis iki 5 popiet. Nedeliomis Iki 3 

popiet. Ateikit tuojaus.

W.TRASKAUCKAS
Pirmutinis Ltstuvisxkas

GRABORIUS

Lietuviszka Agentūra
Laivakoroziu ant geriausiu Laivu 

in Lietuva ir atgal. Teipgi siunoziu 
piningus už žemiause preke ir greitai 
ne vienos dienos nelaikau pas save 
svetimu piningu paskirtu siuntimui, 
viskas dirbasi teisingai nes esmių po 
kaucije, taigi meldžiu visu Lietuviu 
atsilankitie arba atsiszauktie per 
laiszka su minėtais reikalais.

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahauoy Avė.

Mahanoy City, Pa,

Laidoja Kudus Nuslrus!*. PtMinds 
Ryfiuus ir VežiniM del

Krausto Daigtns ii L t.
Viską atlieka ka aogerianse ir puikiau* 
Ju virst minėtais reikalais kreipkite* p»> 
jin o busite visame užganėdintais.
520 W. Centre 8t. Mahanoy CltJ.

No. 6.
Nusipirkite sau keletą 
Buteliu
NORKEVICZIAUS NO. 6.
Geriausia Arielka Visam 

Mieste. Tik $1 už Buteli 
Teipgi czį» gausite ir visokiu 
kitu gėrimu. Ateikyte dabar 
prieez laika, duokite savu 
orderi o bus jums pristatyt*

S. Norkewicz
408 Wait Mihitj All.
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Nemokėk
-n Apsigarrintoįu. Jeipi 
ill gate liga, tai eikit® , 

miesto daktare.

Longfellow bjustas del Grand Rapids. , KUR BUNA XV. Rynkewiczius
-:N0TABIU8ZAS:-

233-235 W. Centre St., •> Mahanoy City, Pa.
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su kūdikiu rankose. Isz akyvu 
mo kas buvo jame užpakalij^ 
paėmė peili ir atvožė lentuke 
kuri laike abreza. Kada lentų 
ke atvožė iszpuole koke tai po 
piera ant grindų. Sziauczius 
greitai pakele popiera ir su 
didžiausiu nusistebėjimu pra 
dėjo skaityt:

“Asz žemiau pasiraszias, 
isz priežasties garsinanezios 
kares, esmių prispirtas pas
lėpt visa mano turtą, ba prie 
szingam laike ir teip gautųsi 
in svetimas rankas. Famili- 
jos jokios ne turiu, tai laike 
jago pražuvtau ant kares, 
užraszau visa mano turtą 
tam kuris suras szita doku
mentą paslėpta szitam pa
veiksle.”
Toliaus likos suraszita kur 

ir kokioje vieto pinigai likosi 
paslėpti ir paraszas. Meto ne 
buvo paraszyta. Kada sziau
czius perskaitė dokumentą ne 
galėjo savo akimi tikėt, per 
skaitė antra karta, ant galo 
turėjo intiket, juk aiszkei bu
vo paraszyta.

Ant rytojaus nusidavė su 
paeze in paženklyta vieta ir 
pradėjo kast. Ir isztikruju po 
ilgam kasimui, užėjo spatas 
ant medžio. Da karta kirto su 
špatu in medi kuris buvo jau 
supuvias ir pasibire, tada Bal 
true insileido, in duobe ir sie
ke su ranka isztraukdamae ke
lis puodas pripildytus su auk
su. Surastas skarbas perstatine 
jo kelioleka tukstaneziu. Bal
trus atsiklaupias padekavojo 
Dievui už taja geradeysta, po 
tam su paeze nunesze savo tur
tą namon.

* * »
Kada 

Baltrus
nanti pagraba. Paskui graba 
ėjo tas vaikinelis, no kuriuo 
buvo nupirktas abroza. Bal
trus prisiskyrė prie laidotuvių 
ir palidejo igi kapiniu, (buvo 
tai laidotuves kūno mirusios 
motinos tojo vaikinelio). Po 
tam užklausė jiojo isz kur ga
vo tai abroza.

Vaikinas atsake jog jojo 
mama paregėjo taji abroza ant 
rinkaus ir nupirko jin, o no g 
tojo laiko nuolatos meldėsi 
prie jo, net tik tada turėjo su 
juom atsiskirt, kada badas už 
klupo ant ju ir turėjo parduot 
Tada Baltrus apsakė viską vai 
kinui ir paėmė jin pas save.

Mano vyras Adomas Chepulins- 
kas paeina isz Vilniaus gub., Traku 
pav., Olkiniku volost, Vaistiniu kai
mo, 6 m kaip Amerike. pirmiau gy
veno Niagra Falls, o dabar girdėjau 
gyvena Amsterdam, N. Y., jis pats 
ar kas kitas praszau duot žine ant ad 
reso: (o, Qg)

Mrs Karolina Czepulinskiene.
120 8 E Falls St. Niagra Falls, N. Y.

Tomis dienomis William Couper užbaigė dirbti puiku 
stovyla garsingo rasztininko, kuri patalpys Fulton Street par
ke, Grand Rapids, Mieli.
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Dlfiiawt* Lietiviiik* Afeettm.
Perduoda Sripkorte* ant 
risokiu drueziauria if 
reriauria Laivu, 
liunciiu Piningu* b 

Visu Dalia Sviete
peicriauN ir piginus* 
viri tie kurte per mu* 
baU apie Ui geria tinę 

haduoda DooUviem*

Mano brolei Stanislovas ir Kazimie 
ras Marcinkeviczei abudu paeina 
isz suvalku gub.,’ Simnapara., Ban- 
daniku sodos, turiu svarbu reikalą jis 
pats ar kas kitas praszau duot žine 
ant adreso: (SOI*)

Ant Mareinkevioz
Big Four W. Va

dede Julius Mickeviozius l/nr\ lAUTirCI ne8Veikumų. bet nori 
l\nu cJnUllLdl turėti linksmų pava 
sarį. tai išsigydyk, išvaryk ligų lauk iškūno. krau
jo, nervų ir vidurių; o kad tų vlskų padaryti, tai 
atsišauk lietuviškoj kalboj prie tikro Daktaro Spe
cialisto Klinikos, kurs pagal reikalų pritaikys spe- 
cluliškni geriausias lickarstas, kurios kaip šilti 
saulės spinduliai išvaro žiemos šaltį, telp ligų 
išvarys lauk, be peilio, be sopulingų operacijų

Pavasaris TAdJenos,
bet tik tada, kaip žmogus iš savo kūno prašalins kaip 6iurkštų 
Žiemos šaltį—ligų, kuri vargina. Vienok Jei to nepadarysi, Ui 
liga vargins kūnų iŠ viršaus ir vidurių, naikins sveikatų Ir 
gyvastį, teip beskurstant netik pavasorlje. bet ir vasarų be 
geros sveikatos neturėsi Jokios linksmybės.______ ________

Mano 
apie 17 m. kaip amerike, pirmiau gy 
veno Mahanojuj, o dabar girdėjau 
kad Indijose, paeina isz Kauno gub,, 
Panevėžio, pav., Rozalinio para,, jis 
pats ar kas kitas praszau duot žine 
ant adreso: ' ą.)

Aleks. Mickeviozus
Box 37 Linfield Pa.

Pavakarėj 23 d. Rugpjutes 
1754 m., kuomet Versailles pa- 
lociuje, purpuroj ir aksomuo
se Burbonu gimines, iszvydo 
svietą kuningaiksztis, kurs 39 
metus vėliaus tapo Paryžiuje 
nukirsdintas ant rinkos La 
Roquette,— sodžiuje, Megere 
(mežer) pietinėj Prancūzijoj, 
arti Pyrineju kalnu grintelej, 
baudžiauninko Goulchard’o 
gimė bernelis.

Gimine prigulėjo 
Tretisac— Quygot’ui,
pylis augsztai stūksojo ?nt ar- 
tymo kalno su panekinimu 
žvelgdama in apielinke.

Kada vaikas, apkriksztytas 
Silvestru Lukoszium ir pra
mintas paprastai Lukoszium, 
iszaugo, tėvai pristatė jin prie 
bandos, kuria jis ir ganė.

Anuose laikuose jokiu moks 
lainiu nebuvo del vaiku bau
džiauninku...

Basakojis berniukas ir maža 
Veronika, vienintele duktė 
baudžiauninko susėdo Subr g- 
nol, ganė drauge savo ožkas, 
avis, žąsis, ir gale galo kndi- 
kiszka ju prietelyste iszaugo 
m meile.

Viena diena kada vaikai 
galvijams besiganant, sėdėjo 
ant kalno, pergąsdino juos 
gaudimas ragu medineziu.

Buvo tai jaunas ponas, ku
riam juodu abu prigulėjo, ap- 
siauptas gauja strelcziu aplin
kui.

Abu vaiku atsiklaupė priesz 
bajoraiti, kure buvo nesenesnis 
už juos, nes turėjo nedaugiaus 
13 metu.

— Verge, pririszk tuojaus 
baltajin avinėli prie medžio, 
sziandien neszoviau nei viena 
syk.—

Bet, maloningas ponaiti!...
— Skubinkis! jei ne— tau! 

invarysiu tiek kulku in kuna, 
kad tu liksi skylėtas lyg rėtis. 
Avinėlis ir tu, abudu eeata ma 
no savastimi.

Berniukas apsikabinės avi, 
ezauke... gelbėkit! gelbėkit!...

Veronika atbėgo su riksmu. 
Neko n’atbodams bajoraitis 
szove in Lukosziu ir avi. Kul
ka pervere kailine kepuraite 
berniuko, vienok neleisdama 
jo. Veronika puolė ant keliu, 
užstodama už savo drauga.

— Atimkit avinėli ir laiky
kit j uos drueziai!—

Strelc-ziai iszpilde paliepi
mą. A vinėlis, pervertas kulko
mis bajoraiezio, krito kraujuo
se ant žiames.

— Dabar pririszkit berniu
ką prie medžio ir plakkit ji, 
kolei rankas galeste judinti.

— Malones, malones!— rė
kė Veronika, ir bajorui moste
lėjus, Lukoszius gavo tiktai 
pora botago smugiu. Avinėlis 
tapo pamestas szunims.

Abu vaikucziu sugrižo be
verkdami! namon. Czionai, vi
sa atsitikima apsakius, sutiko 
juos barniai ir dejavimai.

— Ak, ka jus padare esate, 
kam taip arzinti musu poną! 
Ar žinote, kad jis gal viską 
nuo musu atimti! Jis gal isz- 
siusti mus iki amžiaus pabai
gai in galeras, jei to norės. Ei
kite rytoj, in dvara ir melskite 
atleidimo!

Taip ir padare. Abu vaiku 
motyna bajoraiezio maloningai 
priėmė ir sena poni prižadėjo 
tarti už juos gera žodi ir jiedu 
nusiraminusiu apleidę grovisz- 
ka dvara.

Praslinko keli metai. Luko
szius jau stiprus vaikinas, 16 
metu senas, ėjo keliu in tėvo 
kiemą su dideliu szienoglebiu.

Jis taip apsikrovė szienu, 
kad eurisztas glėbys apdengė 
jo galva, rankas ir peczius.

Prieszais ji, jojo keliu jau
nasai grovas. Lukoszius bandė 
atsiklaupti ir kepure nuimti, 
kaip tai pagal prieproti vergas 
turėjo daryti poną sutikdamas, 
vienok sunki naszta to jam ne- 
pavelyjo.

— Ar nežinai savo parei
gos, verge? Prie tu žodžiu su
griebė ji pora ranku ir naba
gas, visai medineziu gaujai be
sidžiaugiant, tapo strimagal
viais numestas ant žiames kur 
jis veltuo bandė sulenkti ke
lius priesz savo poną.

*y

m a 
bet

Mano brolei Augustas ir Antanas 
Jurgalu, paeina isz Kauno gub., Ra
seinių pav., Kaltinėnų para., pirmiau 
gyveno Chicagoi o dabar nežinau 
kur, turiu svarbu reikalą jie pats ar 
kas kitas praszau duot J žine ant ad
reso:

koplunu, 
maiszus 

avižų ir

(18 °l) 
F. Jurgalaitis.
So. Windsor, Conn,

Apturėsi tikra linksma pavasari ir gera sveikata; 
džiaugsies kaip šimtai išgydytų dėkuvodami. Iš DAUGYBES nors keletu patalpinam:

Albany, N. Y., 613 Livingston st. Ant. Barnetas. aš sveikinu Philadelphijos M. 
Klinikų ir dėkavoju už geras liokarstas ir greitų išgydymų ligos. Draugams ir pažįstamiems 
laike Jų ligos visada rodysiu kreiptis prie .Tųs, kad tikrai gali išgydyti.

K. OlševIČC. 1444 Rosi St., Camden, N.J. Džiaugdamasi gera sveikata irdėkavoja 
už išgydymų no skrop)lavinto, kosėjimo, skaudėjimo krūtinėje, šonuose ir kitose kūno dalise.

Mrs. M. Domeikene, 96 Crosby st.. Grand Rapids. Mich. Teip sako: Nors ilgai sir
gau, daug visokių daktarų perleidau, — bet Philadelphios M Kliniką Dr. geriausiai man 
pagelbėjo nuo skaudėjimo strėnose, viduriuose,kiūtinėję, rankose ir kitur.

Daugybė tokių padėkavoniiį ateina kasdien už išgydymą nuo: 
nervų ir nusilpnėjimų, peršalimo ir kosėjimo, galvos skaudėjimo ir svaigimo, vidurių nesvei
kumų ir užkietėjimo, sėklos nubėgtmo nuo saufagyslūs, greito pailsimo, negero ir sumažė
jimo kraujo, teip-pat nuo limpančių lytiškų ligų ir tam panašios rųšies VYRU nelaimių. 
Teip-pat MOTERŲ nuo yvairių skaudėjimų strėnose, baltųjų ir kitokių ligų.

1/a n KJPPAI I PRIRIIT nsa,'*Skai. tai parašyk, o apturėsi rodų, pagelbų ir 
i\nu rltUALI rniDUI tikras nekarštas, kurios guli tave išgydyti ir turėsi 

LINKSMĄ PAVASARĮ. Visada rašant adresuok teip:
THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC 

1117 Walnut St., Philadelphia, Pa.
Valandos kasdien nuo 10 iki -i po piet. Nedėliomis nuo 10 iki 3 p. p.

Ir vakarais nuo 6 iki 8 Utarninkais ir Pėtnyėiomls. 

Mano draugai Jonas ir Andrius 
Skemu ir Antanas Kizeviczius, visi 
paeina isz Suvaiko gub., Prenu pa
ra., keli metai adgal gyveno Illino- 

jaus steite. turiu svarbu reikalą pra
szau atsiszaukt ant adreso:

J. Kalvinas.
Box 688. Westville Ill.

Dėl visuomenės naudos Phil. M. Klinikas, išleidžia naujausių daktariškų knyga “DAKTA- 
RAS”; labai naudinga visiems. Kiekvienas apturės dovanai, kuris tik už atsiuntimu pri
sius virt padėtu adresu tik 1 cen. stampomls.

bos nelaimingojo gauj’a me- 
dineziu nujojo toliau szirdin- 
gai besijuokdami.

Ant laimes pro szali du ma- 
luninku vedesi apkrauta mula 
kurie iszliuosavo nabaga isz jo 
nelaimes.

Bet kas pasidarė su juom da 
bar?

Nors kaulai jaunam bau
džiauninkui liko sveiki vienok 
jo kaire akis sunkiai tarpe 
arszkecziu sužeista.

Gera szirdžiai maluninkai 
iszpilde savo pareiga ir nune
sze nelaimingaji pas jo namisz 
kius, kurie apstojo sužeistajin 
baisiam nusiminime.

Apriszo jam žaizda kaip 
galėjo, paguldė jin ant kes- 
cziu ir nunesze in artima 
kliosztoriu, kur minykas bro
lis Tarnas toli po apielinke 
garsėjo kaipo daktaras ir 
nys.

— Tas blogai iezsižiuri, 
no vaikai— jis pasakė—
pirm negu asz imsiuos uždar- 
bo, turiu paklausti, ar pamis- 
lyjote jus apie bednas duszias 
szveistaineje beraudanezias. 
Juk žinote gerai, kad mes už 
jas miszias laikome; dangus 
užmokės jums už viską!—■ 

Kaimiecziai atnesze 4 visz 
tas, dvi antis, pora 
szeszis balandėlius, 
rugiu, kukuruzu, 
kiausziniu pintine.

Po lotyniszkos maldos, prie 
kurios prisidėjo ir gimine li
gonio, minykas ėmėsi guviai 
už gydymo.

Lukosziaus sopuliai truputi 
aptyko ir minykas prižadėjo 
lankyti jin kas nedele, neuž- 
mirszes paskirti ant naudos 
klioeztoriaus užmokesti už sa
vo darba, kas suprantama, tu
rėjo būti užmokėta prigimti
niais dalykais, nes piningu 
kaimiecziai turėjo tikt 
retai.

Kada ant galo broliui 
mni pasisekė iezlaikyti 
stipru berną, pasirodė, kad jis 
prastojo savo kaires akies ir 
veidas jo tapo baisiai sudarky- , 
tas balta kulka vietoje vyzdžio 
akyje. i

Tėvai jo ir kaimynai stovėjo ; 
apjekime, kada minykas po ' 
mėnesinio gydymo nuėmė 
raiszti, bet Veronika szoko , 
prie jo ir apsikabinusi jam ] 
kakla, suszuko, verkdama ir 
bueziuodama:— Vis-gi tu esi 
mano geriausias ir mylimiau
sias ant viso svieto.—

Tas nuramino biedna viena 
ki ir visi pasidavė kantriai . 
neiszvengtinam likimui.

O kada sūnūs vieno pakti- 
ninko, liuesas žmogus, bandė 
prisiartinti prie Veronikos, jis 
tapo pavarytas nuo jos su juo
kais, ir sauja plegu nuo Luko- , 
sziaus buvo viskas, ka laimė
jo.

Darniquiet (tokia buvo jo 
pravarde), tikėjosi vienok kitu . 
keliu pasiekti savo mieri. ;

Gimines abieju jaunuju, 
Lukosziaus ir Veronikos, nu
tarė dabar jau užbaigti ta da
lyką ir isz drauges iszkelti del 
jaunuju iszleistuves.

Staliorius padare prastus na 
mu baldus, prikimszo szieni- 
kus, kriauezius ir siuveczka 
ėmėsi už darbo ir po keliu die
nu gentys susirinko, idant su 
reikalu kreiptiesi prie mylis- 
tingojo pono, tai yra— pra- 
szyti pavelenes del susituoki
mo abieju jaunuju.

Eile kiemioniu su" senaisiais 
gentymis prieszakyje, szvent- 
dienine drapana apsivilkę, ins- 
tojo in siaura takeli pylies lin- 
kon.

— Kas ten ? riktelėjo sargas 
isz anapus muro grabes.—

— Padonai su praezymu.
Tiltas suvestinis nupuolė, 

grotus pakele ir atidarė gele
žiui bromą.

— “Eikite szian, praszan- 
tiejie!”

Viduryje kiemo, apsisupti
> per apginkluotus halabard- 
, ninkusi (halabardomis vadino 
■ pykęs, kurioms smailgalyje 

podraug ir kirvi pritaisydavo) 
. ir muszkietneszius, tapo pa

klausti;
— “Norite praezyti? ko?”
— “Vieninteliai pritarimo 

ant sugyvenimo iki gyvi del 
tųdviejų padonu.

Marszalka dvaro ėjo pirma 
ir akmeniais susisukusiais tre- 

Neatbojant szavkemu pagel- pais inej'o in didele svetaine,

laitai

Ta- 
gyvu

kurios sienos buvo papuosztos 
trofeomis (laimikiais) medžio
nes ragais briedžiu, szernu il- 
tymis, vilku ir lapių uodomis.

Inejo Maloningasai Ponas, 
atsisėdo ant krėslo ir su pui
kybe užklausė:— ko norite 
baudžiauninkai ?—

Kaimiecziai žiamai linkte
rėjo, o moters puolė ant ke
liu.

— Greitai sakykit, koki tu
nte reikalai—

Anželmas
Baptistas Subrignol, abudu! kineli api szesziolikos metu 
žilaplaukiu seneliu, prisitrau- j senumo, kuris rankoje laike ne 
ke artyn ir, nusilenkė žiamai, i dideli abroza perstatanti Mo- 
pradėjo pagal sena paproti I tina Dievo ir verkeneziu balsu 
szneketi: szauke:

— Augsztas, augsztas pone j — Gal kas pirks szita abro- 
ir' valdytojau, skaistus ir za, turiu sergante motina, ne 
malonus pone, Vikonte isz turime ne ekatyko namie ir ne 
Todissako, grove ant... ; už ka duonos pirkt del sergan-

— Inžanga ir titulas dova- j ežios motinos.
noju jums. Sakykite trumpai, Veidas vaikino buvo iszba- 
ko norite?_  lias ir nuludias. Isz pereigiu

— Pavalstinis myli pavals-^rie Ąirsteiep ant vargszo 
tine...

— O ji ar nori jo?
— Isz visos szirdies!
Taigi dalykas pabaigtas! 

asz duodu jums mano pritari
mą. Kur yra abu pavalstiniu ?

— Prie jusu kojų, mylista!-
Ponas pamatęs Veronika 

tarė; Koks gražus sutvėrimas!
Kaimiecziai džiaugėsi radę 

savo poną linksmios szirdies 
beesant.

— O kur vaikinas?—
Lukoszius prisiartino, žia

mai nusilenke ir pratarė:— 
Sztai asz kalpas, mylista!

Grovas pažvelgė in ta puse 
ir pamatęs bedna vienaki, su
riko: laukan, bjaurybe, lau
kan!

— Didis pone,— melde Ve 
ronika, atsiklaupusi—jis buvo 
mano jaunikiu pirma negu 
jam teko nelaime iszsidurti 
aki, jis yra mano jaunikiu ir 
dabar, ir asz isztekesiu tiktai 
už jo —

(Toliaus bus.)

Skarbas abroze,

Priesz augszta kaina gulėjo 
didelis miestas. Nog tojo kal
no galima buvo matyti po vi
sa aplinkine o gyventoje! mies 
to tankei ejdavo ant kalno 
idant atkvept szviežiu oru.

Buvo tai szventa diena žmo
nis ėjo ant kalno, ba taja die
na atsibuvinejo kokia tai oqoz 

j va. Terp ejnancziu žmonių, ga 
Goulcliard’as ir| lema buvo matyti jauna vaj-

ant rytojaus iszejo 
isz namo, sutiko ei-

Mano szvogeris Juozas Szarkszno 
paeina isz Suvalku gub., Sejnu pav. 
Leipalingio gmino. Leipalingio para, 
nbarausku kaimo, apie 8 m. kaip 
amerike pirmiau gyveno Clevlande o 
dabar nežinau kur, praszau atsiszaukt 
ant adreso:

P. Waszkieviscz
Box 39 Courtney Pa,

BISCHOFF’S BANKING HOUSE 
287 Broadway Kampas Reade Ulicze 

New York, N. Y Telefonai: Worth 2822.
Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
jo reikalai liktu greit,Aoinumi nn.i.u g oiu, 
atlikti tegul ataiszauki in F

Seniausi
Bankini

Narna
Uždėta 1848m.

Szimtas Tukstanoziu Doleriu ($100,000) yra musu kaucija sudėta in 
Pinigus siunozime in Kraju kuo greieziausei. (rediszka kasė* 
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir lazduodama ant pareikalavimo.
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų In ir Ibi 

Krajsus už pigiause preke.
Paszportus del kenaujenoziu in Kraju pastorojame.
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas su 

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausial.

—: Del vygados Tautieoziu laikome atydaryta :— 
Subatoje iki 8 ad. vakare. Nedelioje nuo 10 iki 12 ad. 

Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti 
jog pas mus visus minėtus reikalus greieziausei, teisingiausei, ir 
pigiausei galite atlikti.

Mano dede Jonas Pietaris 30 ra. 
kaip amerike. paeina isz Suvalkų 
gub., Starapoles para,, Pietarį! kai
mo praszau atsiszaukt ant adreso:

J, Ambrozawicz 
1183 Michigan avė.

Sheboygan Wis.

Ar Keliausite i Lietuva ?

MES pasitiksime Jumis pnebuuant i 
New Yorka ant dipo.

MES dastatiseme Jusu baksus ant laivo.
MES duoseme Jutui nakvinc.
MES pastoroseme del Jusu paszporta.
MES palidieseme Jumis ant laivo, 

atsiszaukite i

Eastern Transfer Co.
(A. BALTIEJUS, Prezidentas)

128 Cedar Street, NEW YORK, N. Y.

Agentus teipgi užpraszome siusti 
pasažerius pas mus, o bus kuomi, 

gražiausei aprūpinti.

1 o kiti suvis ne abejojo api jin.
Ant galo ejdamas vargin

gas sziauczius susimilejo ant 
vaikino ir nupirko abroza, vaj 
kinas pradžiugęs nubėgo na
mon, idant pasidalyt su moti
na savo džiaugsmu. Pakelije 
nupirko duonos ir nunesze mo 
tinai, kuri glostydama galva 
sunaus, kalbėjo silpnu balsu:

— Geras kūdikis! Szirdin- 
gas mano sūnelis!

Po kokiam tai laikui nupir
ko sau už iszkastus pinygus 
puiku palivarkeli, pamėtė 
sziauczista ir augino pas save 
sierata kuriam dekavojo už 
surasta skarba, apsiejdamas su 
juom kaipo su savo locnu ku- 
dykiu.Jaigu tori drain gelį® 

uos ant kojų, tai gffi f
Jaign nepj’i 

bus sugražiuti piiiiigii-, 
gi iszsius plsoes W«®j 
no ko plaukai slaikt J) 
ka, pleiskanų 
nupuczkave veriri L 
czei dekavoja si 
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Sziauczius džiaugdamasis ea 

viję, jog prigialbejo nelaimin
gam, sugryžo namon neszdama 
sa broza po pažaste, o parejas 
namon parode paezei ka pir
ko. Abudu pradėjo prisižiuri- 
net abrozui. Abrozas buvo ma 
lavotas ant audeklo ir iszrode 
labai senas, ba vos galėjo ma
tyt paveikslą Motinos Dievo

TŪKSTANTIS 
NAKTŲ IR VIENA 

ARABI8ZKOS ISTORIJOS 
Perdėjo Lieturiszkai

D. T. BOCZKAUSKAS. 

540 Puslapiu; 6x9 coliu Dydumo.
PREKE $1.

Tik Ant Trumpo Laiko!

Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

W. D. BoczkowskLCo. 
Mahanoy City, Ea.

Židas prieszais.
Padovinio kaime pas Lud- 

kevieziu, siuvo židas kriau- 
czius vardu Judelis

Liudkewiczius turėjo szuni 
vandinama Judke.

Rite, židas pradėjo priesz 
langa poteriautie ateina ber
nas Baltrus isz kamaros males j 
sumalini, atsineszdams tuszte! 
gelda, ir netoli duriu šluboje, 
pasipini bernui szuva po kojų 
Baltrus gareei riktelėjo “lauk 
eik Jndke. Židas staigai mis-1 
lijo, kad Baltrus ant jio pote- 
riaujenezio suriko “laukan pal 
mates kad tai ant szunes, ber
nas suriko mete poteriavęs ir 
spjaudydamas klausė, kodėl 
nesakai lauk Jozas?

Naujausi apraszimai 
siunezesi Dykai.

Kaip galima apsaugoti oda no 
ligų ir pats iszsigydyti be daktaro 
visokias odines ligas, plauku puolimą 
ir užsiauginima nežali papuozkus. 
pleiskanas ir kitas panaszias ligas. 
Prisiusime visai d^ykai paraszyta Veli 
name pasinaudoti. Teipgi vėliname 
naudoti '‘Dr. Brundzas Ointment” 
No 24351 naujausias iszradimas del 
užlaikimo plauku gvarantuota gy
duole. Preke yra 50o verte už doleri 
negu nekuriama apgavejams dakta
rams inmokate po keletą desetku 
doleriu už neiszgydima. Naudokytes 
greitai isz szitos progos. Raszykite 
tuojaus ant adreso:

J. M. Brundza and Co.
B’dway & So. 8-th. Brooklyn, N, Y.

Nuo visokiu spuopv ir GbCrimų, am veido ir kaklo ir viso kimo taipogi nuo kitu odos ir kraujo l<gu>l 
niira geresniu daktaro..kaip Du. I. Stankų*. Daug daktarų atlankiau, bet nei vienas negalčjo ilg y-j 
styti Taip kalba Jos Švilpa, toi l Carlton Stręet Philadelphia Pa. _ I— t .

Siuomi viešai išreiškiu savo širdingų padėkų Dr Stankui ui išgydymų nervų liga ir lugraliniiriu 
vyriškumo, kūnu kiti daktaro, atusakė išgydyti. Ir visnns su slaptomis ligomis patnriu kreiptis pa»* 
D- lo. Stankų, o nepastgadesne savo žygio ą Zn.urlten, Salem, Mass, 57 Pingree Street.
fį John Akuotams Montreal Que Cana la. rašo: Meilutis gy ly tojau:- š-šta diena kaip gavau nuoį 

'•..tusios liakarstas ir vartoju sulvg užrašo, jna negabu atsidčknvou Tamstai iš džiaugsmoda tik pu-Į 
*ę Ii karstu sunaudojau bet jau visas sus'iprčjnu ir baigiu gyti Daugiau neturu kų rašyti ‘nes jaune-! 
reikalautu daktariškospagclboa Ta jkin liga kuri taip daug prikankino mane .r kurią km daktarai! 
Inikė ui neišgydoma, dabar juu baigia gili. Afių Tamst’oms už pikių ir greita išgydymų.
AS Jl'OZAPAS JANKŪNAS širdingai dčkaiouOR Stankui už išgydymų manęs nuo sutinimoTeidixl 
skausmo krutinfje. po širdim ir nugaros; nuo didžio skauvmd ir sutinimo vidurio ir g*l mo kautų. Kitij 
d.iktnrai jau nebegalėje manęs išgydyti, bet mano tautietis, daktaras Ignotas, atėjęs į mano namu*, 
iškarto mane išgydė ir padarė sveiku. 253 N. 15 Street Philadelpaia, Pa. •
JAMES FA KO. 923 So. Cth Street Philadelphia. Pa. sako taip: ,, Manęs niekas negalėjo išgydyti nuo’ 
uisneiiėjusins paslaptingos ligos bet da įas Stankus su pagelta operacijos ir savo gyduUmis kuria* 
po mano aktu savo aptiekoje sutaisė, mnnę j trumpą laiką išgydė. Ačiū jam. Patariu visiems krriptfyt 
arte JuL aro Ignoto Stunk aus; kurie jau pametėt nodiejų išsigydyti.
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-----ARBA PRADŽIA-----
Skaitymo ir Raszymo

DHL VAIKU. M«.

Prezidentas Mexico ir jo pati.
Franciszkus T. Madero ir jo pati, kurie abudu kariavo 

už luosybe Mexico. Jojo pati jin niekados ne apleisdavo ir 
kur radosi josios vyras ten ir ji buvo.
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“Lietuviszkas
Dainorius”

SUSIDEDANTIS ISZ

390 
Visokiu Dainų 

368Puslapiu; 6x9 col. Dydumo.
PREKE $1.

Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

Adresą vokite :=
W.I).Boczkowski-Co

Mahanoy City, Pa. j

M. VARZINSKAS
LletuTlszkas FotografistM 

305 E. Centre St. Mahanoy City
Puikai ir pigai nutraukė vi šokeeFotn graft Jm 
Padaro Didelu* Fotografija* is* inaiiu ir 
išdeda in Raimua. Indeda iu Špilkai 
Kompasu ir 1.1 Parduoda viaokas Raima* 
lietuvei au viraa-minėtai* reikalai* natur 
kitau- eiti, kaip tik pa* aavo tena gyvautoji

Mokame antra procentą ant sudėtu pininga- 
Procentą pride a am prie tavo piningu pirma 
diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant 
ar atneszi parodini knygute ar ne.
Mes norim kad ir jus turėtumėt reikale su 
musu Banka, nepaisant ar mažas ar dydelis.

Harrii** Bali, Preritata*.
F.J.Naoato, Yic«-Pread«etM.
W. H.Keklcr Kuiierfa*.

S mb *1 •■<»...

kas 
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"fl delis Tszpardavimas
——a —-jb-5

Philadelphia, Pa,

Idant padaryti vietos del naujo 
Pavasarinio Tavoro, pastanavijome 
iszparduoti visa rudenini ir žiemini 
tavora už labai numažintas prekes. 
Todėl jaigu norite pasinaudoti ir 
suczedint keletą doleriu ant Siuto ar 
Overkoto tai dar turite proga ta 
padaryti. Ateikyti o patis pamatysite 
kaip gerai dar galima pirkti.

Teipgi jau pargabenome daugybe 
nauju Siutu ant Velykų ir Pavasario. 
Siutai szimetinei yra labai gražus, 
pasiūti pagal naujausios mados.

Pirkite savo Pavasarini Siutą pas

■RYNKIEVICZIA
233 235 W. CENTER ST.

Žinios Vietines. ISZ LIETUVISZKD 
KAIMELU.

— Ryto visu kasikiu pede.
— Ryto salunai bus uždaryti 

no 1 lig !'-ad. vakare.
— Rinkimas delegatu aut 

iszrinkimo prezidento atsibus 
subatoje. Kožnas privalo tuo
sius iszrinkt kurie balsuos už 
Roosevelts.

— Sai vakare ant 7 adynos, 
mokelaineje atsibus susirinki
mas Simano Daukanto klobo. 
V ei sanariai privalo pribūti. 
K lobas teip- gi užpraszo visus 
ukesus ateiti ant szito susirin 
kimo o dasižinosite daug apie 
ateinanezius rinkimus.

— Daktaras G. S. Hensyl 
perkele savo ofisą in kita vieta 
ir dabar randasi po No 207 
East Center St. (|g o})

— Visu tautu balus ant 
Hoczkauskn sales atsibuvo pa
sekmingai. Žmonis buve visa
me užganadyti ir linksminosi 
lig vėlybai nakezei.

— Ana diena atsibuvo lenk 
tynęs tarpo Fay ir Stank (Stan 
kevieziaus) darže gale miesto. 
Lietuvys laimėjo lenktynes, 
bet mažai isz to turėjo naudos.

— Balsuokite už Frank J. 
Noonan ant “National Delega 
te”. Jisai parems žmonių kan- 
didata ant prezidento, (to 30.)

■ — Refovvicz Bros, turi pui 
kiaušius ir geriausius siutelius 
vaikams. 138 W. Centre St.

(f r)
— Frank J. Noonan yra 

kandidatas ant “National De
legate". Jisai yra gymias Ma- 
Hanojuje. Balsuokite už ji. (og

— Tie jei visi, ka rugoje be 
reikalo ant nesziotoju gazietu, 
buk nepalieka prie duriu, te
gul netingi palikti duris atyda 
ritas isz ryto. Juk vaikai ne tu 

• ri laiko stovėt ir baladot prie 
duriu pakol atsikelsyte isz lo
vos. Vaiku privalumas yra pa 
likt gazieta prie duriu o ne nu 
neszt jum in lova Juk supran 
tate gerai, jog dabar yra be 
darbe, kožnas geidže skaityt o 
lengviausiu budu pasiskolyt 
nuo kito — duriu, arba duo
da centą kokiam vaikui ir lie
pė paymti nuo duriu. Tokius 
ponelus turi ant akies keli 
slaptingi palicijantai o jeigu 
suyms tai brangus bus pasis- 
kaitimas. Žinote kelinta valan 
da vaikai pribuna tai lankyte, 
o ne reikalingai ne siunskyte 
skundu ir ne keikyte neszio- 
tojus.

— Jai{ju pirkaite nauja pa
vasarini siutą tai pas Refowicz 
Bros galima pirkti už $3 lig $5 
pigiau negu kitur 138 W. Cen 
tre St. (| T)

— Vincas Lukaszeviczia su 
szeimina isz Pittstono lankėsi 
ezionais pas savo gymines.

-— Neužmirszkite balsuoti 
už Frank. J. Noonan ant “Na 
tional Delegate”. Nominacijos 
bue Subatoj: (‘OS *01)

Pranešimas.
Kurie lietuvei norėtu važiuo 

ti dirpt ant farmu per vasara, 
mokestis nog 17 lig 25 dol. su
lig žmogaus pratikęs galėtu 
važiuoti, arba del platesniu ži
nių galite raaa^t nnt adreso:

G. Kleefc. Poolvllle, N ¥.

Lincoln, N. H — Diena 28 
Kovo, pasikorė czionais Miko
las Bražas lietuvys. Atejas isz 
ryto in dirbtuve, paprasze sa
vo draugo tabako kalbėdamas 
buk už 10 minutu jisai mirs ir 
tuo dingo isz dirbtuves. Po ko 
kiam tai laikui kada nesugrį
žo, pradėjo jio jeszkoti, bet ne 
surado lig 31 Kovo, antra va 
landa po piet, pasikorusi ant 
medžio užmiestije. Jau bus ko 
ne penki metai kaip nuolatos 
kerszino pasikorimu o per dvi 
nedelias buvo apsvaigintas gė
rimu. Amerike pergyveno ko 
ne 22 metus. Pirmiaris dirbo 
South Bostone eukerneje 12 
metu o vėliaus pergyveno 7 
metus Lincolne. Paejna isz 
Kauno gubernijos, Linkavos 
parapijos, turėjo pacze South 
Bostone ir broli; su pacze nuo 
kokio tai laiko buvo atsisky
ręs o gal per tai žmogelis isz 
rupesczio gere ir užbaigė var
ginga gyvenimą.

Crystall Falls, Mieli: - 
Darbai gerai eina, pirmiau dir 
bo 10 adynu ant dienos, o 
dabar 8 adynas, unijos jiokios 
ezionais nėra, uždarbei nemen
ki nog $2.65 ant dienos.

— Del nekuriu moterėliu 
p.Baltruviene labai reikalinga.

So. Barre, Mass:— Strei
kas užsibaigė, mokesti pakele 
ant adynos lį cento, laike etrai 
ku buvo 2 policijantai perszau 
ti 7 mažiau pažeido, o 5 strei- 
kierei likosi aresztavoti.

— Lietuviu mažas būrelis, 
isz tu visokiu atsiranda, dau
gumas palinkę in girtuokliavi
mą.

Scranton, Pa.— 24 d. 
Morcziaus atsiskyrė su szuom 
svietu Adomas Gerve, 61 m. 
amžiaus, pergyveno 17 m. Ame 
rike, paėjo isz Suvalkų gub., 
Starapolee pav., Gudaliu gmi- 
no, Veiveriu para., Mozuriez- 
kiu kaimo, nabasznykas pali
ko dideleme nuliudime prisie- 
ga dvi dukteres, ir du sūnūs.

ln Balsuoto.! i ui..

M. A. Kilker lojeris isz 
Girardvilles yra kandidatas 
ant “National Delegate” ar 
ba paeiuntinis in Demokratu 
konvencijos. Ponas Kilker 
yra gerai pažinstamas per daug 
muso žmonių ir butu atsakan
tis žmogus ant delegato, p. 
Kilker yra Saluniku Draugi
jos lojeris ir turi daug priete- 
liu tarpe Demokratu kurie 
už ji balsuos ir gaus kitus kad 
už ji balsuotu, p. Kilker pra- 
nesza mums kad jisai negales 
visus savo prietelius matyti bet 
bus labai dėkingas visiems jai
gu už ji balsuos.

W.F. Shephered isz Pottsvil 
les teipgi yra kandidatas ant 
Delegato ir eina isz vien drau
ge su p. Kilker, yra du del 
iszrinkimo ir kožnas galės už 
du balsuoti.

Kilker ir Shepherd yra drū
ti kandidatai muso mieste ir 
abndu gali but iszrinkti, jie 
yra atsakaneziausi kandydatai 
ir privalote juos paremte per 
davima jiems savo baisa.

— Velykos buvo ne gražios, 
liejo lietus nuo ankstyvo ryto 
ik vėlyvai nakeziai. Žmones 
tmėjo visa diena prasėdėti siu 
bose užsidarė.

■— Velykų subatoje vakare 
viena lietuviszka vadinama po 
ra eusivaidyjo teip smarkei, 
kad paszauktas tlede su bulo- 
vu drąsuoli vyra iszvede prie 
griaudžių verksmu per nakti 
atbūti. Ant rytojaus kada visi 
žmones ramei savo gyvenime- 
liuos buvo, tai ta žmogeli tuom 
laik apdekretavo sudžialO pa
rų atsėdėti navicija, arba lOį 
dol. užmaksot už chrebrasti.

Žmogelis nors ta] o apdekre 
luotas ant 10 parų in szalta, 
bet per prieteluku rūpesti ta
po 8 d. Balandžio paleistas.

— Vieno vaikino numylėti
nė, sziomis dienomis susilaukė 
leliukia, vaikinas mat geru tė
vu vaiks, mislydamas kad lė
liukės verksmas bus jam in- 
kirus, paszmudurkszt ant lai
velio ir uuliulevo dievai te ži
no kur. Dabar mergina savo 
numylėtinio nesulaukdama me 
gina net slaistas užstatyt kad 
jin pasigaut jau ne kaipo nu
mylėtini, bet kaipo tikra szesz- 
ka, ir po to bandyt jam skūra 
diriut. Ne žine, szeszkas ar 
in tais slaistas insmuks, ar 
prasivaktuos. Vaikinas yra ge 
ru dievotu žmonių sūnūs, nors 
prasprudes nuo lėliukės liar- 
mo, vis gal dasiprotes nors 
kiek prisiusi merginai pagel- 
boe augint lėliukė, o jeigu to 
ne darys, tai jau tokia per 
prasta brasta.

— Galijotas szveistauneje. 
Radosi vienas toksai drąsuolis 
kad jisai pas dauguma reika
laudavo užpundyt, o jeigu ku
ris ne pundyjo, tai gaudavo 
nuo jo žandine. Vyras didelis 
ir storas niekas ne norėjo su 
juoni vaidytis, greieziaus atsi- 
karaskojo pripilant in koseria 
alų ar sznapsa. Karta dar ne. 
seniai prie Szprekel cukernes 
ėjo žmones darban, sztai did
vyris priėjės prie vieno ma
žiuko ’ 
pundyt, 
didvyris 
žandine.
tokia jo 
po viena kibt bijojo, tai puo
lėsi keliese, kumezezioms, lent- 
galeis belde, bet kad buvo 
stiprus tai nepargriove, bet 
gerai apkūlė galop sargas cu
kernes pribėgės skyrė ir mu
žikai tapo keli suaresztuoti, o 
vienas spėjo pabėgt.

Prova nuėjo in didi kourtha.
Mat ilgai galijotui sekesi 

kitus apibelst, nes po viena 
nieks statytis priesz didvyri 
negalėjo, galop talka mažiuku 
suvėlė ir kas žin ar tas drą
suolis vėl kabinėsis prie žmo
nių. ...

— Darbai slenka vis seno- 
viszkai sztubuodami.

Senas Kapsas.

Ant pardavimo.
Parsiduoda farma su budin- 

kais ir sodas, gera žeme, prie 
upiu ir ežeru, parsiduos pigei, 
kas nori gera farma ir links
mai gyvent raszykit ant adre 
so: (g o])

Ben. Diokas. Irons Mich

vaikino, reikalavo už- 
, kad tas atsisakė, tai 

užvaževo mažiukui 
Daugumas vaikinu 
palitike matydami,

Piningas dirba.

J us dar esate be darbo, bet 
jaigu turite sudėtus piningus 
Merchants Banking Trust Co. 
banke tai jie jumis dirba. Jie 
uždirba procentą. Szita banka 
yra gera vieta del darinio biz
nio. Klerkai su jumis susikal
ba ir visados esą linksmi dary
ti su jumis bizni. Galite sudėti 
piningus ir imti pracsnta, yra 
tai gerinus negu laikyti namie 
piningus, banka yra sargiause 
vieta piningame.

Sunai palaidūnai.
Sziais laikais daug randa i 

tokiu vaiku, kurie paaugę, li
ke “ponais” “panomis”, nors 
miestą ir gatves szluotu, už- 
mirszta savo tėvus nebepripa- 
žinsta ju, apleidžia juos ligoje 
ir nelaimėse... Ka sako žmo
nes tokiems vaikams, kaip 
juos vadina?! Kaip vadina 
juos teva=, motina, gulėdami 
ant mirties patalo visu apleisti 
paniekinti!?.. Ka, sakau, mas
to apie tokius vaikus tie sene
liai, kurie visas savo jiegas, 
visus savo turtus iszaikvojo 
iszauklejimui vienintelio savo 
turto, savo džiaugsmo-vaiku?! 
Vieni su aszaromis meldžias už 
juos, laukia ju nagrižimo, pa
sitaisymo, kiti, iszeje isz tevisz 
kos kantrybes, keikia juos, 
vadina iszgamomis, “sunaie 
palaidūnais”..

Ka masto gulinti ant mir
ties patalo, paskandinta vers
mėje nelaimiu, ligų, prispau
dimu musu motina, Lietuva- 
Tevyne apie tuos vaikus “su- 
nus-palaidunus”^— inteligen
tus kurie, ingije augszta moks
lą stiprybe, užmirszta savo mo 
tina-Lietuva apleidžia ja, ne
betarnauja jai?!.. O ar maža 
sziais laikais yra ir tokiu 
“sunu-palaidunu?!.

Musu m tina -Lietuva iszaik 
voja visas savo jiegas, turtus 
ant iszauginimo, iszlavinimo 
savo vaiku, idant paskui galė
tu sau džiaugsme, laime, pa- 
gelba isz jn susilaukti, o szie 
iezsiurbe Lietuvos syvus inga- 
ve didžia gale— mokslą, ga
iluma kaikurie užmirszta savo 
motina-Lietuva; vieni visai 
iszsižada Lietuvos, jos kalbos, 
lieka iszgamomis, kiti lieka 
“sausais lietuviais”, t.y. nieko 
neveikia: treti veikia szi-ta 
del garbes, pelno.... Tik ma
ža dalele belieka isztikimu su- 
nu— tvirtu darbininku, kurie 
paaukauja visas savo jiegas 
tarnaudami motinai-Lietuvai, 
kad atlyginti jai už visas tas 
gerybes, kurias ji suteikė... 
Garbe už tai tokiems sunarna!.

Daugumas-gi musu inteli
gentu garbes žadinami sumano 
szi-ta veikti, ar inkurti ko- 
kia-nors draugija, ar ka kita. 
Pradeda. Inkuria. Bet, anot 
ju, karnai ne lenkias priesz 
juos (inteligentus), neklauso 
aklai ju tuszeziu žodžiu, net 
pajuokia kartais juos,— tai 
musu inteligentai tuoj aplei
džia draugija (lieka Sužeistais). 
Po to užmano kita koki-nors 
veikimą, bet vėl randas tie 
jiems negaietini “karnai’1, ku
rie inžeidžia ponus, o tie nega
lėdami kamanas nosies nutrin
ti, vėl... bėga... Delto-gi Lie
tuva ir yra tokiame sunkiame 
padėjime, kad ji auklėja po
nus, (kurie bijo purvo,dulkiu) 
ne darbininkus. Kiekviename 
musu tautiszkame knlturiez- 
kame darbe reikalingi darbi
ninkai nebijantis dulkiu pur
vo, nes darbuodamos tarp pur
vinos minios visados susipur
vinsi.

Kol Lietuva aukles ponus, 
ji visados grims varguose. 
Yra net ir tokiu ponu, kurie 
keldamies in augsztybes netik 
nieko neveikia, bet dar ne 
skolų negražina. Visiems to
kiems ponams patariu atminti 
ta:

“Nora ims tave purvais 
drapstyti,

Užpykę spjauti in akis, 
Visokias kliūtis tau statyti 
Ir tavo niekinti mintis, 
Bet eik pirmyn nenusimi

nęs”!.... J.B—kus.

..DIDELIS..

TEATRAS-BALUS
Parengė Liet. 8. S. A. Kuo

pa 46 isz Mahanoy City, Pa. 
Sulosz gražu veikaleli “milijo
nai vandenije”. Utarninko va
kare 16 Balandžio Boczkauc- 
ku Saleje West Mahanoy Avė 
prasidės 8 valanda vakare

Po Teatruj bus balus ir 
Skrajojanczia K rasa (Paczta) 
tai yra; katra rnotere ar mergi 
na apturės daugiausia atvi- 
rucziu tai aplaikys puikia do
vana. Muzike bus pirmos kla
ses. Rengėjai užpraszo visus 
ne tik isz Mahanojaus bet 
ir isz visu aplinkiniu miestu ir 
miesteliu, kadangi labai bus 
malonu ir smagu Lietuviams 
praleisti szi vakarėli.
Inžanga 25^. 350. 500.

Tikietus galima gauti isz 
anksto pas L S. S. A.Sanarius.

Parsiduoda Farma
Puiki farma Roaring Creek, 

12 miliu nog Shenandoah, turi 
80 akieriu 20 akieriu girrios, 
teipgi 150 obuoliu medžiu vien 
obuolei atnesza $500 ant meto. 
Gera stuba ir didelis tvartas 
Parsiduos neperbrangiai arba 
atsiduos už namus. Atsiszauki 
te arba raszykite ant adreso.

Jos. Bendr'ck 
Pottsville, Pa.b j)

Parsiduoda Farina.
Turi 132 margu žemes, susi

deda isz 18 margu puikios 
girios o reszta dirbama žeme. 
Vandens užtektinai geras 
tvartas ir sodas. Visa žeme ap
tverta tvoroms. Du arklei, 
karves ir visos prietaisos koki 
tik yra reikalingi prie gaspa- 
dorystes. Farma i persiduos 
tik už 28 szimtus doleriu o 
gyvulei ir prietaisos persiduos 
atskirom kaip kas norės. Szita 
farma randasi prie plataus 
kelio lig miesto ir stacija ran
dasi 3 milos tolumo. Parsiduo
da pigei, už tai kad locninikas 
yra labai senas žmogus. Raszy 
kite tuojaus ant adreso, (dy)

John Kvietkus Box 158 
Brookfield, Madison Co. N.Y.

Pajeszkoj'inins
Vargoninikas nevedes 24 m. 

senumo geras muzikantas teip 
gi giedorius, gali vesti cho 
re ant keturiu balsu ir grego 
ryoniszkai, jieszko vietos, mel 
džiu laiszkus siusti ant adreso:

Leon Wassowski.
774 S. 3rd. St.

Philadelphia Pa.

MOKYKLA SZOK1U.
Waltz. Two-Step Side Step, Bam- 

Dance, Buck& Wing, Irish Jig clog. 
Spanish Waltz ir 95kitokius.

Prof. Julius, 21248. Hoisted St; Chicago, III.

(ė8)

Balsuokite už

Frank J. Noonan
Ant “National Delegate.

Demokratas. Isz Malanoy City

Balsuokite už
JOHN J. KELLEI
ANT LEGISLATOPJAUS

Pirmo Distriklo.
Demokratas. Isz Mahanoy City, Pa.

(Duodu Trading Markes) 
NAUJI VYRIU SKRIBELES IR APREDIMAS.

Del kiekvieno Vyrio kuris reikalauja 
geriausia tavora ka gali gaut už maži
ausia preke. Vienatinis “Vieno Preke” 
Vyriu K romas. Visokį Pavasarini 
Tavora dar galima pas mane pirkti.

NE LAUKITE

link.v te M a luinoj n u s žmo
gaus rodą, kolei dai

ne pervelu.

John Thomas nog 520 E. Centre 
St. Mahanoy City, Pa. sako: “Asz 
ir dabar garbinu Doan’s Kidney Pi- 
gulkas nog kepeniu, Per metus ken
tėjau dideli skausmą peoziuose. Kaip 
kada praeidavo paskui sugrįždavo 
didesni skausmai. Per keturis mene 
sius ka tik galėjau dirbti, kada pasi
lenkiau vos galėjau vėl atsikelti. 
Dagirdau apie Doans Kidney Pigul- 
kas ir pamielinau iezbandyti, pradė
jau jias vartoti, skausmas peozuose 
urnai prasiszalino ir kiti nesmagumai 
teip-gi dingo. Asz visados esmių 
pasirengęs duoti garbe Doan’s Kid
ney Pigulkoms."

Ant pardavimo visuose aptiekose 
po 50o. baksukas. Agentai amerike

” ‘ .r-Milbum Cę». hz Buffalo,- — •»
ir neimfiyts kitokiu.

Kaip balsuoti.
Ne vienas unijistas nepriva

lo balsuoti už toki kandidate 
kuris su fpagialba ‘ bosu” ir 
fajer-bosu” jeszko balsu, bal- 
suokyte už Kilkeri ir Shep
herd ant “National Delegatu” 
o balsuosite gerai, Tegul bosai 
žiuri savo bizni ir parodykit 
jiems kad geras unjistas nepai 
so ir nesibijo tokio boso bet 
balsuoja pagal savo nuomone. , =
Balsuokite už visz minėtus kan 
didatus o balsuoite gerai.

yra sudėti Piningai Banke.
Bet da randasi tukstanoziai tokiu 
žmonių kurie da niekad neturėjo 
sudėtus Banke Piningus ir ne yra 
padėjime iszduoti “Czekius.” Yra tai 
labai parankus dalykas, mokėti visas 
“Billas” su “Czek ais” ir nereike 
pas save neszioti daug piningu.

FIRST NATIONAL BANK
Cor. Main & Centre St. Mahanoy City, Pa.

GERAS DAIGTAS TURĖTI

Puikus Pluszinei Kotai del Moterių
Pardavimas geriu Kotu pigiai.
Pirkome ju daugybe ir paženklinome pigia preke 
idant greit parduoti.
Mes parduodame dauginus Kailiniu Kotu negu kiti 
sztorai visam paviete.
Musu kotai yra teip kaip apgarsinti.

A. G. GROBLEWSKI
Cor. Elm & Main Sts. Plymouth, Pa. 

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS... 

Girsiu Lietuvlszku-LenkIszku Vaistu.

2

Kiekvienos Lietuviszkas Sztominkas 
teipgi privalo užlaikyti visada muau 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Sztoruose ant pardavimo, kad^musu 
tautieczei reikalaudami galėtu nusi
pirkti ir nereikalautu iszduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga; 
vikarus tose apiellnkese. Sztorninkai 
raazykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokite 
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles, 
kurias mes gvarantuojame.
Egiutero No.l................................25c.
Egiutero No. 2............................... 60c.
Zmijecznik............25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laszai............................... 35c.
Meszkos Mostis..............................25c.
Trejanka........................................ 25c.
Linimentas vaikams .... ...........25c.
Gyduoles nuo Kosulio................. 25c.
Liepiu Bahamas ................ 25c.
Anty-Lakson del vaiku ...... .....25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.

” nuo Kumeliu del suaugusiu 35c. 
Vanduo nuo Akiu......................... 25c.
U gnia traukis
Skilvio Laszai...................... 26c.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir

Kruvinosios.............................. 75c.
‘Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.50. 
Gyd. del nemalimo Pilvo........... 50c.
Milteliai apstabdymui Galvos

skaudėjimo........................... 10c.
Laszai nuo Dantų....................10c.
Mostis nuo gedimo ir prakaitavimo

Kojų......................................25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c.
Vaistas nuo Papauto.............15c.
Gyd. nuo Grippo.................. $1.25.
Plauku apsaugotojas..............50c.
Muilas del Plauku................ 10c.

ftai

!ill

f M

y®HTU

W.D.E

I
I (iridi gailės1 

K į meto, iint 
K |0M8 Piu 
I tam kd 

I tapnoti' 
Į nišbnvo 
I uis line 

■ iiMriridi 
t b o inter 
I pviasv’ 
| Tetas f 

E ytimda 
tame ka 
kuris g 
Popiei 

eergs i 
sveikai

I I I 1X.I A IKI Mahanoy City, Shenandoah 
<7 O I I >1 I Mt. Carmel, Landsford.

.25c.

Sziomis dienomis muso tautietis 
Ragažinskae pargabeno visokia 
imu, Amerikoniszki

JUSU KALTE.
Jeigu negunnat geros Arielkos 

Pirkit pas savo Tautieti, kuris usztvirtina 
jus kad gausit geriausi tavora ka galima 
gaut. Pas mane galit gaut geros Rugine^ 
Arielkos nog $2 iki $8 už galioną. Jeigu 
prisiusit orderi ant $5 arba daugiau tai asz 
užmokėsiu už priiiuntima.
I’nsilinksinykite Krajavai 
Nusipirk i t Rinkos Arielkos, partraukta per 
mane tiesiok isz Seno K rajai.' $1.50 bonko.

F1L STRAWINSKAS
1807Carson St. S.S.Pittsburgh,Pa.

.25c.

Užsirašykit ‘Lietuvių Žurnalą’
Išeina kartą į mėnesį ir 

prekiuoja tik 50c metams.
“Lietuvių Žurnalas", yra 

tai savo rūšies laikraštis.
Jame nėra vietos polemikai ir korespondencijoms, telpa vien 

įvairių mokslo šakų ir beletristikos straipsneliai. Bet viena 
jo ypatybė — tai užklausimai ir atsakymai. Męs atsakysim 
į pasiųstus mums visus klausymus, nežiūrint kas ir apie ką bus 
klausiama. Tai yra ideališkas namų svečias. Adresuokite: 
“Lietuvių Žurnalas”, 1607 No. Ashland he., Chicago, III.

Polithania State Bank
Cor. 22d. & Carson Sts.
S. S. Pittsburgh, Pa.

Vienintele lietuviszka Banka, uždėta pet 
paežius lietuvius ir randasi po priežiūra 
Valdžios. Priimtini pinigus suczedinimni 
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas mus 
pinigus mokam 4-ta procentą, pnskaitanl 
kas 3 menesiai. Siuncziom pinigus in visa* 
dalis svieto, greit ir pigei, parduodam 
laivakortes ant viso linijų ir geležkeliu 
bilietus Amerikoj ir Kanadoi. Lszdirbum 
visokios ruszies Rejentalnus Dokumentus ii 
vedam provas senam krajm. Rejentelna 
kancelarijayra rėdoma per valdiszka notaro 
J. G. Milinucka. Užkviecziam lietuvius ii 
Lietuvaites kreiptis pas mus ir pavest niumt 
jusli bankinius reikalus o persitikrisit, kad 
viskas, kas yra kalbama* edon yra teisybe 
ir bus išpildyta greit ir teisyngai. Pinyjut 
siunezant paczeiiumui in Banka, arba siusi 
in Lietuva, galima siųst Pacxto Money 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar pe. 
Eli preso Money Orderi.

Milteliai nuo Kepenų..................35c.
RoZea Balsamas..........
Kinder Baldamas..........................25c.
UobriauB Lassai...........................50c.
Scvelaintojas................................. 35c.
Kraujo valytojas....................... {2.00.
^ervu Ramintojas....................jl.00.
Egrema arba odos uždegimas

pas Vaikus............................$1.25-
Pleisteris (Kasztavolo)................25c.
Pamada Plaukams....................... 26c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise...... 25c.
Gyduoles nuo Kiemeus....... ......... 50c.
Vengriškas Taisytojas Ūsu------ 15c.
Inkstu Vaistas..............25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles.......... . ...............25c
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba 

abeinai skausmo ir skarbutis $1.25.
Gyd. nuo Parku ir Niežu....... $2.00.
Gyd. nuo Dedervines............... $2.00.
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00.

B. RAGAŽINSKAS

RUSISZKA — AMERIKONIŠKA — LINIJA. 
-PUIKIAUSI, DIDŽIAUSI IR GREICZIAl SI GARLAIVAI— 

Gailai vai iszeina kas dvi nedelas taip New Yoiko o Rusijos be jokiu perstojimu.
, „ PLIKI GARLAIVAI: »ZAK - KURSK - RUSSIA
In Rotterdiuna « Dienas In Libawa 11 Dienu. .. _U{ . .. ,.B . Kursk,lit Vasario il.itnaola 24, 

Troczla KĮasa *35 Verto ’ '^1°; Blrma'J kovo; Kursk
ŠIS Antru hlaea ?30 inzseu^crko Kovo.
$65 Pirma Klaea $75 ; Apie dauglaus daalžinoBlte pas muso agentus arba
A. E. JOHNSON & CO., (General Paiienger Agt».) 27 Broadway, New York, N.Y.

garimu, Amerikoniszka ir Importitu. 
alima gaut visokiu Arielka, Vynia, 

Arako, Kimelio, Dzinia ir t. t.
Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio, 

Daokyto dabar orderi o bus jumis 
pristatyta in namus.

54-56 N. Main St, 
Mahanoy City.
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UŽDĖTA lS70m. '
Atneszkite szita apgarsinima ir su kožnu 

SI.00 pirkinii vyriu ar moterių apredalu gausite 
50 Ekstra Union Trading Stempii 

(Už kurios galima gauti visokio tavoro.) 
----  PARASONU SZTORAS :-----

J.H.BARENBREGGE20KS,^s'

§25 DYKAI §25

VISOS
MOTERIS

Naujas PavasarinjsTa voras
Ka tik pargabenome visokiu gražu Ceikiu ir Apredaliu del 

Moterių, Merginu ir Mergaitėms ir gausite pas mane pigiau 
pirkti negu kitur. Dabar galesite sau nusipirkti gražio Ceikio 
del Szlebes ant Veliku ar Pavasariaus. Teipgi visokiu 
gatavu Szlebiu, Andaroku, Jekiu ir t. t. Puiku szlebukiu 
kūdikiams prie krikszto, pas mus gausite geriause pirkti. 
'Tlhn ninhn 1 S?“Pas mus dirba Lietuvaites.

Hh T hHfi 1 122 W. Center Str. lUU U UJU U t Mahanov City. Pfl

LIETUVIO KRAUTUVE.
Pas mane galima gauti naujausios 

mados laikrodėliu, žiedu, armonikų, 
skripku, ir visokiu muzikaliszku 
instrumentu. Geru britvu, drukuo* 
jamu maszinnkiu, albumu fotografi* 
joms historiszku ir malda kmngu, 
popieru laiszkams raszyti su pasiskai
tymais ir dainomis, su drukuotais 
aplinkui konvertais, tuzinas 25c., 5 
tuzinai $1 Perkupcziams lUOO už $6 
magiszkos kazyros su kaziromis gal 
iszloszti daug piningu, §3. Kas norit 
mano naujo didelio kataliogo, prisiu 
skite 2o. marke ir aplaikysito jin rasi
te daugybe naudingu daiktu.

Naujai iszejo isz spaudos labai rei
kalinga katalikams kninga ‘Szaltinis( 

puikiais apdarais kasztuoja $2.
Kreipkitės ant sziuo adresa:

W. WAIDELIS
112 Grand Street Brooklyn. N V
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■ įlang Farmu ant parda 
vimo. Daug Lietuviu 
jau apsipirko ir dar 
gerai gyvena.

• 50 Akieria už $S00 
86 Akieriu už $2100 

100 Akieriu už $2000 
135 Akieriu už $2000

Visos Formos su reikalingais budi ūkais. Yra 
visokiu, pigiu ir brangiu. Apie dauglaus ’ 
raižykite pr i siųsdami marke ant atsakimo, 
ant adreso.

George Kleek, Poolvllle, N.Y.
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Užpraszom visos Moteris kurios geidže 
pasilikt “Sveikos ir Drūtos” pilnos givybes 
ir moterisskumo, kaip tai kitados buvojau* 
nistoje, pribūtu pas mane ir pamatitu ka 
padarėm del kitu moterių kurios ir kentėjo 
ant nioteriszku nesmagumu. Jaigu jautiesi 
silpna ir ligūsta, uesisnrmatyk nes pribuk 
be jokios aliejones.

Tokie, dalikai yra per svarbus ant atydo- 
jitno ant kito laiko, o pas mus aplaikisyte 
geresne PRIŽURA ir gydimo ne kaip gau
tumėte namie no savo daktaro.

KA VIENA MOTERE ISZ 
SCRANTON SAKO.

Mrs. J. P. Phillips pati miestiszko 
inžinieriaus Scrantone sako:
Dr. Alex. O’Malley

Wilkes-Barre, Pa.
Su Džiaugsmu danesziu jumis kad visiš

kai mane iszgydote nog sunkios rupluros ir 
vėlinu kitiems ligoniams kreiptis pas 
jmuis iaigunori boti iszgyditi be peilo arba 
pavojingu operacijų. Su Guodone

Mrs. J. P. Phillips 
1422 Sweetland Ave., Scranton, Pa.

Dr. Alex. O’Malley
158 So. Washington St., 

Wilkes-Barre, Pa.
Kw Lietuviszluu ir Lenkiukai susikalbama 
ii- suuĮraszaijm.

jauti gera 1 Ik. auk«o pripildintB 
. ... ,„) ziegoreli su gvarancija ant 2Om. 

tai raižykite pas mus o dasižinosite kaip 
lengvai ta galima padaryti. Iszriszkite szita 
nozeli, tai yra, imkite numerius isz pirmo 
kugelio ir sudekite antroj langelije, teip kad 
skaitant isz visu {tusu iszeitu ligiai 15. 
Prisiuskite iszriszima mumis, jaigu bus gerai 
sudėta tada gausite kreditava czeki ant $25, 

katra.-, bns geras del nupirkimo vieno ziegorelio, lencugelio ir kompaso isz muso 
katalogo. Atsiųskite marke ant nusiuntimo kasztn. Adresavokite: 

IRVING WATCH COMPANY, tempnl^cv». vdept- ’*

1 | 8 Į 2
6 | 14
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Koliekos ir Sužiestiejai 
Skaitykit!!

Brangus Lietuviai

Pitts burgeir

Aplinkinėj.

Praneszn ka<l aš uždėjau Didžinus? Drapanų 
Krautuve del Vyriu ir Moterių, senėm ir 
jaunėm, už. tai kvioeziu visus Lietuvius ir 
Lietuvaites kreiptis pas mane o asz jumis 
patarnausu. Tiems ka atvažuoja isz aplin 
kiniu miesteliu apmoku už geležinkeli lig 
75c. tieniK ka pirks tavora už $20 arba dau
ginus, o katrie gyvena Piltsburge ir pirks 
tavoro už $15 gaus gražiu dovana vertes 50c. 
Tavoras yra visos naujas ir naujausios 
madas už neperbrangia preke, per szitus tris 
menesius 25c. ant kožno dolerio pigiau. 
Galite pas mane orderuoti Szlubiniu Žiedu 
czisto aukso ir iszdnodu raszyta gvararnija 
o nebusite apgautais. Neužmirszkite 
numeni ir nlycria. Viso glare velijentis,

Asz esu Lietuviszkas Advokatas 
priimu Provas isz Visu Krasztu už

f Mainose
Koliestvis - {n,bįk,ou.9® , . i Ant Geležinkeliu arba 

' ( Treinn.

Vartojau Provas už Koliestvas per 
daugeli metu. Szaukites pas mane 
katrie esate sužeistais, busit kantanti, 
tukstanczhis Provu vartojau, kurie 
buvo pražudė rankas ar kojas, prane- 
szu joge i žmones su didelėm kolie- 
stvom galidesetkus tukstaneziu 
iszgrait. Bet Kompanijų szunelai 
už kelis desetkus donelu sumulkina. 
Apznaiminu Lietuvius kad Kompanes 
samdo Lietuvius ne Advokatus. Kad 
savo apsigarsitu ir jus Provas priimtu 
ir tuom lik tiasin ir vilkina likt laikas 
skundimo iszsibaige ir daugiau skųst 
negali. Rodą uždyka anodu ant 
prisiuntimo markes. Paszykit pas 
Advokatą Jankaus, po szuom adreso:
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