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Suvieniti Steitai vadinasi 
sklipii ‘‘all right.” Butu “all 
right,” jago viskas Suv. Stei- 
tuose tikrai butu “all right.”

Kudykis kėlu valandų 
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Meldžeme milemu korespon 
dentu daneszti žinutes kada to 
sios da yra šviežios. Ne geidže- 
me garsinti apie gymima kudy 
kio kada tasai jau atpratytas 
nuo krūties, arba apie vestuves 
kada jauna pora susilaukė nas- 
ledninka arba apie mirti kokio 
žmogelio kada jojo pati iszte- 
ka už antro. — Jago kas atsi
tinka, seskyte tuojaus ir nors 
trumpai, ant postkartes sura- 
szykite svarbiausius faktus.

Akines Dulkeles..... ...........i I
Gyd. nuo uidegimo Dsm iri I 

abelnai skausmo ir iirOTjL^
Gyd. nuo Parku ir Sieto—fi< 
Gyd. nuo Dedervines.------ filį
Gyd. nuo Paslaptinga lip fi<'

loliekos ir SuMjii 
Skaitykit!!

Stanislovas W. Finch, na- 
czelninkas isztirinejimo teisin- 
gystes del Suv. St. ant susirin
kimo Dorybes Kongresso Lou- 
i ville, Ky. kalbėjo, buk: 
kas metas kupczei gyvojo tavo 
ro pristato kas metas in paleis 
tuviu namus suvirszium 25,000 
merginu ant vedimo paleistu- 
vingo gyvenimo isz ko turi isz 
simaitima in 50 tukstancziu vy 
ru. Tebyriam laike Suv. Stei- 
tuose randasi in 250,000 mote
rių ir merginu paleistuviu na- 
muosia. — Sztai puiki dirva 
del dvasiszkuju, gelbėti duszes 
nuo amžinos prapulties.

aplaikytus daneszimus czio- 
nais, tai murinai aplinkui Pel 
kamo, Mitchello paviete yra 
perymti neiszpasakita baime 
isz priežasties pastebėtino ku- 
dykio kuris, kaip tvirtinia, 
prakalbėjo kada vos buvo ke
liu valandų senumo o terp kit 
ko, pranaszavo pabaiga svie
to.

Murinai, kurie radosi prie 
gymimo stebetino kudykio, 
tvirtina ir prisiegauje buk po 
užgymimui, in asztuones va
landas prakalbėjo in savo mo
tina, kad jisai mirs in dvi va 
landas o jieje mirs in ketures 
valandas o pabaiga svieto at- 
ejs in szeszis menesius.

Kaip kudykis iszpranasza
vo teip ir buvo: numirė in 
prižadėta laika o teip-gi ir mo 
tina. Bet pabaiga svieto da ne 
atėjo, nes murinai lauke te jo 
laiko su dydele baime.

(Ar tik ne bus tai padirbta 
žinute per amerikoniszkus 
porterius laikraszcziu. R)
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New Yorke randasi pagal 
paskutini surasza gyventoju isz 
Rosijos 481,368; Italios 336, 
235; Ajrisziu 248,511; Austri
jos 192,073; Vokietijos 273, 
880; Vengru 72,587; Anglijos 
79,119; Prancūzu 18,261; Ru
munijos 32,210; Norvegu 22, 
251; Szkotu 23,098; Szvedu 
34,948: Turku 9,982. In tai in 
ejna Manhattan, Bronx, Brook 
lyn ir Qeens.

Ant laivo “Titaniko” — 
kaip dažinojome isz europisz- 
ku laikraszcziu, dingo su ki
tais Karolus Tiri], paejnantis 
isz Lietuvos o kuris ne senei 
užbaigė politekniszka 
Lvave.

Tik grinorei teip 
padarytu.

Pottsville, Pa.— Franas 
Michalevicz ir Jonas Miklews 
kis isz Minersville pribuvo in 
Pottsville ir apsinakvojo hete- 
lije Jono Frankevicziaus. At
siguldami, vietoje užsukt gaza 
tai užputę, na ir Michalkevi- 
czus likos surastas ant rytojaus 
negyvu o Miklewskis likos nu 
gabentas in ligonbute kur ran 
dasi mireztantis. Abudu pri
buvo isz Minersvilles apvaiksz 
cziuot užbaigima bedarbes o 
kada pavėlino paskutini karu- 
ka nuėjo in koteli pernakvot.

moksią

szalies!
O bet

LIETUVIO
Malonus Viengenčiai:

I Turiu sau už 8“  ̂

kad, užlaikau krautuve» 
visokiu tavoro. P13

Szirdis ant tiesios 
Kas-gi tai intiketu! 
Francuzijoi randasi laivonus 
kurio szirdis randasi ant tie
sios szalies o kiti sanarei ran
dasi paprastoi vietoi. Žmogus 
yra sveikas, pildo savo dinsta 
prigulinezei, tiktai ne žine ar 
tiesiai mylisi turėdamas szirdi 
neprigulinezioi vietoi.

Turtingas vargszas.
Cleveland, Ohio.— Ne se

nei mirė czionais Levi E. Ky- 
te, senas pardavėjas pieno, ku
ri visi turėjo už varginga žmo
geli, nes nuolatas vaikszcziojo 
visas apdriskęs ir gyveno var
gingai. Po smert pasirodė, buk 
jisai paliko turto ir piningu 
$20,000. Turtu pasidalys jojo 
sūnūs ir duktere.

Skaitome laikrasztyje “Mi
ner” kurie iszejna Ketchikan, 
Alaskoje, buk musu tautietis 

°. „Xi#** Kazimieras Kriaucziunas, vir- 
izininkas emigrantu name, ne- 
J^rlgio padekavoe už taji dine- 

Lottis** a nes aplaike nominacije ant 
TįjMpį' rjjfU Kongresmono ant Socialistu ti 

y i-.i- c’eto- I*011®8 Kriaucziunas yra 
ft.tcgaJf® u jerae advokatas ir darbszus 
jstash - tautieczius.
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Kauluota mirtis ne temino 
tnt garbes ir karaliszko gymi- 
no; paėmė Danijos karalu tie- 
10g ant uliezios. Mirtis nieko 

mino moji . , , ,
skiteže. mArkeiitptek^t au isz to ne daro isz kokio gy 
tįlpasi daugybe “"į,;/ nimo žmogus paejna, jiai visi 

igus karalei ir vargszai.

Iszkase puodą piningu.
Murphysboro, Ill.— Darbi

ninkai dirbdami nauja kele 
per kapitono Bailey farma, su
rado puodą auksiniu piningu; 
juju verte neižduyda. Badai 
piningai prigulėjo prie kokio 
tai E. E. Hill kuris prasimy- 
nes buvo “Daktaru”. Buvo 
tai pus-Indijonas kuris pasek
mingai gydė veži o savo slap
tybe paėmė su savim in gra
bą. Kapitonas Bailey davinė
jo jam visa savo farma jago 
pasakytu taja slaptybe gydi
me vėžio.

Lietuvei, Lenkai ir Rusinai

"* .J!1
112 Ortui Street žentu pas juos daktaras, advo

katas, fotografistas ir aptieko- 
is. Biznis ejtu gerai nes czio- 
laitinei gyventojai szelpe tik 
tviszkius. Darbai tenais teip- 
i gerai ejna. Jago isz augsz- 

sziau minėtu profesijų ypatus 
[eistu tenais apsigyvent, tegul 

ParinodiSd'l'11^ usinesza su Mr. F. Pisarskis, 
limju m b » Aį.t j £>epOt str. Milford, Conn. 
Piningusm Visu1'1 |/‘ 1 ’
pipsi ii temip1' /j .
L»e o gausite

Teipgi ateiki" s
Vilgomu T» ve"

FruuPtW*’^ ■ ■

Kas uakt sapnavo 
laidotuves; nusižudė.

Phoenixville, Pa.— Sapnuo
damas be palovos per keloleka 
nedeliu apie laidotuves, Petras 
Luzeckis, negalėdamas ilgiaus 
kensti tojo regėjimo atėmė gy- 
vaste, perpjaudamas sau gerk
le. Laike sliectvos vienas isz 
Luzeckio draugu su kuriuom 
buvo ant burdo, kalbėjo buk, 
Luzeckis jam kalbėjo, kad 
per kėlės nedelias sapnavo ka- 
ravona su atydarytom durimis 
rodos lauke ant grabo. Lu
zeckis tuom regėjimu teip per
siėmė, jog naktimis jau ne ga
lėjo miegot o ant galo pradėjo 
ne tekt proto.

Vagiszkas szposas.
New York.— Vienoje isz 

ženklivu restauracijų sėdėjo 
keli patinstami gerdami aluti 
o terp pasikalbėjimo užėjo kai 
ba ant vagystes kad ne galimu 
daigtu butu ydant kas duotų
si apsivogt teip dydeloje res
tauracijoje. “Sztai czionais 
szale manes, kabo mano plosz- 
czius — tarė turtingas kup- 
czius gyvulu — akyvas esmių 
pareget taji, kuris dristu man 
jin pavogt!”

Tame atsikėlė vienas isz su
sirinkusiu ir prakalbėjo: “Ma
tai tami-ta, tai teip vagei da
ro— nuėmė ploszcziu nuo vi
nies, pasikloniojo visiems ir be 
kepures iszejo laukan (buvo 
tosios nuomones kad tai tik 
szposas). Nekurie szauke pas
kui jin, jog tai nepriderantis 
juokas, nes teip vagei ne vage. 
Praeje keloleka minutu o 
szmutoris ne sugrįžta, o locni- 
ninkas ploszcziaus nerimau
damas atsiliepe: “ilgai nesu
grįžta .... kas tai per vienas ?”

Niekas jin ne pažino. Gas- 
padoris ir tarnai tvirtino buk 
nepažinstamas pirma karta bu
vo atsilankęs in restauracije. 
Ant galo pradėjo jin jeszkot 
su pagialba policijos bet ant 
niek — nepažinstamas dingo 
kaip kamparas su ploszczium, 
kuriame radosi masznele su 
200 dolereis.

Tris episkopolal mokinsis 
imt katalikiszku

, kuningu.
New York.— Tris studen

tai isz Protestant Episcopal 
Church, Chelsea Square, pa 
mete taja seminarije o inženge 
in katalikiszka seminarije mie 
riję lavinimosi ant katalikisz
ku kuningu. Juju pravardes 
yra: Charles Danforth, Ray
mond Lawrence ir Grayham 
Raymond. Visi yra pabaigė 
augsztesnius universitetus ir 
yra mokinti vyrai.

Moterėles klausykit.
Kingston, Pa.— Kuningas 

M. E. Lynott, prabaszczius 
Szv. Ignaco parapijoi, apgar
sino, buk ne duos ne vienai 
moterei Szvencziauee jago bus 
parėdyta su trumpom ranko
vėm ir neuždengta krutinia. 
Visos moteres priejnanczios 
prie komunijos kanecz turės 
uždengti sayo kunus prideren- 
czei.

Jojo banka ant kalno.
Mt. Pleasant, Pa.— Motie

jus Kaudžis užsispyrė ne mo
kėt savo sztorninkui už mais
tą, nes likos prispirtas su 
konsztabeliu. Motiejus maty
damas, jog isz to ne iszsisuks, 
paėmė piki ir spata, nuėjo su 
konsztabelum ant artimo kal
no, iszkase stiklinia bonka ku
rioje radosi in 700 doleriu 
iszeme reikalingus piningus ir 
užmokėjo skole. Motiejus pri
sipažino, jog ne tik jisai šlepe 
tokiu budu piningus, nes ran
dasi ir kiti ka teip daro, o ja
go kokia nelaime juos patinka 
tai ir piningai dingsta.

Užsmaugė savo kudyki.
Detroit, Mich.— Apleista 

per savo milema su kuriuom 
atplaukė in Amerika tris me- 
nesei adgalos, Lucije Stepo- 
niute, 17 metu senumo, už
smaugė savo naujei užgymusi 
kudyki kambarije po No. 49 
Washington boulevard. Gas- 
padyne namo surado ne gyva 
kudyki. Kaip rodos už taji 
darba, mergina bus sugrąžytą 
in Europa. Lucije tvirtina 
buk josios milemas gyvena 
New Haven, Conn.

PENNSYLVANIJOS KAZOKAI.

Tieje kazokai daug prisidėjo prie užlaikimo paredko visokiose 
maiszatese. Ne kurie juos peike, bet dori žmonis juos gyre o 
prasižengelei juos ne keneze. Tieje kazokai ne paiso ant nieko 
juju privalumu yra užlaikyt paredka visur o jago turi prasi
žengėli suymt, tai ejtu ir in pekla jin surasti ydant pristatyt 
prie teisingystes.

Lenkiszkosia parnpijosia 
kas kart bjauriau.

Priceburg, Pa.— Ne senei 
nukeliavo komitetas suside
dantis isz sąnariu Mikolo Pop- 
ka, Leono Viszniaucko ir kitu 
pas biskupa Hobana su skun
du ant kuningo J. Dudkevi- 
cziaus, jog nemielaezirdingai 
lupa nuo žmonių pinigus, kaip 
tai: $25-65 už laidotuves, 
$21 už szlubus, $3 už kriksz 
tus ir t. t. Toliaus buk kunin
go gaspadine yra visu “bosu” 
ant parapijos, o kuningas veža 
maiszus piningu in Skrantu 
bankas, jog turi klebonijoi 
vaikus labai artimo susigimi
niavimo ir t. t.

Biskupas Hobanas po isz- 
klausimui tokiu užmetineimu, 
atsake delegatams, buk dau- 
giause turi ergelio su tokeis 
kuningais, ka pribuna isz Eu
ropos, plesze nuo žmonių kiek 
tik insteige o po tam iszke- 
liauna in Francuzije arba 
Szvaicarije kur gyvena kara- 
liszkai. “Jau 10 metu adgal 
iždaviau paliepimus visiems 
kuningams mano dyecezijoi— 
kalbėjo biskupas, — jog sa
kramentu szventu ne privalo 
pardavinet, jog už szlubus, 
laidotuves kriksztus ir užsa
kąs ne vale kuningams reika
laut užmokesezio. Už laidotu
ves privalo tik ymti paženk
linta per mane preke kaip tai: 
už nuvedima kūno isz namu 
in bažnyczia doleri, už “Libe
ra me” doleri, už invedima in 
bažnyczia doleri, pakrapinima 
doleri, už nulidejima kūno 
ant kapiniu — doleri isz viso 
5 dolerius. Bet kuningai ne 
paiso ant mano paliepimo ir 
plesze nuo žmonių be miela- 
szirdystes. Daugiau' nemoke- 
kyte kuningams kaip paženk
linta per mane preke, o jago 
kas man pranesz, jog kunin
gas pareikalavo daugiau, tai 
jin priversiu prie sugrąžinimo 
piningu del parapijos.”— Teip 
tai kalbėjo biskupas delega 
tams o tasai paliepimas ne tik 
kiszasi lenkiszku kuningu, bet 
ir kitu tautu.

Netikėtinai pasiliko 
milijonierium.

Buffalo, N. Y.— Tomoszius 
Ougherstonfi maezinistas De
pew geležkelio szapuose, ap
laike žinia buk jojo dede Do
nald MacGraw mire South 
Amerike palikdamas jam $1,- 
000 000. Tamoszius keliaus 
atsiymt netikėta turtą.

Gyveno su sesere kaipo su 
paeze.

Hackensack, N. J.— Fra
nas Mokai, 38 metu senumo, 
isz Little Ferry, likos uždari- 
tas kalėjime už gyvenimą su 
savo sesere Barbora 28 metu 
senumo, kaipo su savo paeze.

Toji porele gyveno kaipo 
vyra-su motere per 10 metu 
ir susilaukė tris vaikus. Sesuo 
ir dabar randasi motiniszkam 
padėjime.

(SZ VISUJZAUU.
Macocho teismas bus 

atnaujintas.
Warszawa— Laikraszczei 

skelbe buk žudintojaus Macoc 
ko teismas bus atnaujintas 
prie pabaigos Gegužio menesi- 
je. — Už piningus viską gali
ma padaryt o Macockas turi 
ju užtektinai.
Kaimuoczei užklupo ant 

kareiviu.
Aschaffenburg, Vokietije.— 

Laikytas czionais pasilinksmi- 
nymas per kaimuoezius Hai- 
bache užsibaigė musztine su 
kareiveis. Kaimuoczei užklu
po ant kareiviu su stiklais ir 
revolvereis. Daugelis likos su
žeistu. Paszauktas vaiskas ap- 
malszino maisztininkus ir pa
ėmė kareivius in kazarmes. 
Mat kareivei buvo nepraszyti 
sveczei, szokdami su mergoms 
už ka inpiko bernukai ir isz 
to pakylo kruvina musztine.

Nelaime kasiklosia.
Makajewicuose, Galicijoi, 

kasiklose anglių pakylo eks- 
plozije. Keturi anglekasei li
kos užmuszti o 50 apdeginti. 
Po eksplozijei kasiklos užside
gė o kaip mena tai turėjo dau
gelis anglekasiu užtrokszti per 
gazus.

Pamaranczas.
(Parasze angliszkai Ivan Vitkovsky.)

Grafiene Milikoff sėdėjo 
savo pakajuje Moskvoje, kad 
sztai tarnas atnesze bilietą ant 
kurio buvo atspaudytas vardas 
pulkauninko Mikolovskio- 
Grafiene liepe tarnui atveetie 
pulkaunika pas save.

— Mano milema grafiene, 
— tarė pulkauninkas inejda- 
mas. — Atėjau praszyti tavęs 
vienos loskos. Žinodamas, jog 
tu esi geroje pažinteje su cie- 
soriszka szeimyna ir jog tave 
mili ciesoriene, geistau labai 
ydant prisidetum prie iszmel- 
dimo dinsto del mano .anūko 
karumineje.

— Pulkauninke tavo nuo
mone yra klaidinga. Jau senei 
ne buvau cariszkam palociuje 
Kaip rodos tai ciesoriszka szei 
myna apie mane suvis užmir- 
szo.

— Kaip tai gali būti, nes 
dydys kuningaiksztis V. szen- 
dien valgys vakariene bu ta
vim?

— Kas tau kalbėjo apie 
tai.

— Tai mažas daigtas. Tik 
tiek tau pripažinsiu, kad jojo 
kožnas žingsnis žinomas. Juk 
jisai pats pranesza palicijei 
kur ej na ydant jin apsaugotu 
nuo visokiu nelaimiu.

— Ar-gi palicije ant tiek 
butu neiszmani ydant garsintu 
visiems kur kuningaiksztis ej
na?

— Ne tone padare, nes asz 
kalbėjau su virezininku pali- 
cijos apie pasirūpinimą dinsto 
karumeneje del mano anūko. 
Virszininkas žino apie mano 
susidraugavimą bu tavim ir 
kalbėjo man, buk kuningaiksz 
tis V. valgys su tavim vaka
riene szi vakara, o jago pasi- 
matytau su tavim, tai gal gale 
turn prikalbyt jin ant prieide 
jimo prie to kada prie vakarie 
nes.

— Mano . pulkauninke, isz 
szirdies prisilenkiu ant tavo 
praszimo nes nesitikek už daug 
Geistau ydant ir tu rastumei' 
ant vakarienes. Užkviestau 
ir tave, nes kuningaiksztis rei- 
kalauje pirma žinot su kuom 
sėdės prie stalo o dabar jau 
yra už vėlai.

— E, ka gi apie tai kalbėt 
ne geidžiu su juom suejti. Nes 
jago teip apie mane rūpiniesi 
ar ne galetau tau kuom patar
naut?

— Nieko dabar ne reika
lauju.

— O gal pavėlintum mano 
tarnas atnesztu tau vaisiu ku
rios aplaikiau ana diena isz 
Petersburg©?

— Geistau labai, nes vaisei 
žiemos laike czionais yra labai 
brangus.

— Na tai gerai, paliepsiu 
savo tarnui ydant atnesztu 
gurbeli ant vakarienes. O ke
linta valanda atsibus vakarie 
ne.

Kaip apsieitineti su 
vaikais.

Pirmiausia priguli vaikus te 
biriuosia karszcziu ošia regula- 
riszkai ir gerai matit ir prilai- 
kinti stubosia paredka ir szvie 
žia orą. Motinos privalo norint 
viena ar du kartus ant dienos 
maudinti kūdikius vasariniam 
(medrumbname) vandenija 
o in vandeni inpilti biski acto- 
ar alkoholaue (spirito). Po isz 
maudimui, privalo prigulinezei 
kūdiki apvinioti nes ne druezei 
lengvai ir luošai, ant nakties 
nurediti o szlebukias pakabin
ti ant šviežio oro kad iszves 
tu. Kūdikis tegul miegti vie- 
nuosia marskineluose o davi
nėti giart szaukezteli szalto

vandenio pervirito ir atauszi- 
to nes ne tankei tiktai pertrau 
košia. Kūdikis privalo ka dau 
giausia perbuvineti tankiai 
ant szviežio oro ir ne reikia 
laikiti stuboja kurioja skalbė
si ar verdasi, ba garas ir szilu- 
ma baisei kenkia del kūdikio. 
Reikia to saugotis. Stubos ka
necz turi būti szvarei užlaiki- 
tos ir iszvedintos.

Motina laikia vasarines ligos 
ne privalo niekad kūdikio no 
krūties nutraukti nes gal būti 
baisi pabaiga. Jagu kūdikis pe 
nisi iž butelo su pienu, tai tu 
ri būti pienas szviežes ir czis- 
tas, butelis ir guminis spenu- 
kas tankei mazgotas, po kož- 
nam penėjimui su szepetuku 
ir muilu numazgotas,

Apvilkineti kūdiki sziltai 
ir bu muczele ant galvos, pa
traukia liga ir karszti didina.

— Pusiau devintos Vaisius 
gal pradėsiu valgyt apie 9 
valanda.

Mikai ovskis po tokiam pasi 
kalbėjimui apleido kambarius 
grafienes. Priek to reike pri- 
myt, kad pulkauninkas buvo 
giminaitis grafienes.

— Tai palicije pranesze ma 
no giminaieziui teip? Bet tas 
yra melu. Palicije tokiu slapti 
biu niekam negarsina. Aleksas 
aplaike taja naujena isz kur 
kitur. Bet kur? Kam man ro
dos tai kuningaikszczio gyvas
tis yra dydeliam pavojuje nuo 
anarkistu, o jago jieje dažino- 
jo kad rasis pas mane szi vaka 
ra, tai gali jin nužudint kada 
ateis pas mane ar kada apleidi 
nes. Turiu pas jin nusiunst 
siuntini idant apsisaugotusi ir 
ne atejtu szi vakara.

Tuo parasze gromatele pas 
jin, apsaugodama jog jojo atsi 
lankimas yra žinomas ir kad 
jam grasina dydelis pavojus. 
Nes kuningaiksztis pats atėjo 
kalbėdamas:

— Ah grafiene, ar esi tosios 
nuomones kad mane gali nu- 
gazdyt? Niekad neapleisiu to 
sios garbes valgyti vakariene 
su tavim szi vakara.

— Ar niekas tau neužstojo 
kelio, kada ėjai pas mane?

— Ne.
— Nes nerimauju kaip su- 

grižszi namon.
— Nesirūpink apie tai gra

fiene. Atėjau pas tave pasi- 
hnksmyt. Užmirszkim apie 
baime.

Kada valgė vakariene, gra
fiene prasze ydant iszpilditu 
pareikalavima savo giminai- 
ežio.

— O kas tave prasze apie 
tai?

— Mano giminaitis, pulkau 
ninkas Aleksas Mikalovskis.

— Pulkauninkas Mikalovs- 
kis?

— Teip. Ar juso milesta pa 
žinsti jin ?

— Tiktai kaipo pulkaunin
ką pulko.

Tame tarnas atnesze ant 
krisztolines torielkos puikiu 
vaisiu. Ant pats virszaus gulė
jo puikus dydelis pamaranczas 
(orendžius). Grafiene f gėrėjosi 
teip puikeis vaiseis, paėmė pa- 
maraneza nuo virszaus, nes tar 
nas in jia prakalbėjo:

— Praszau ponios grafienes, 
pulkauninkas Mikalovskis, gei 
dže su jumis pasikalbėt ant va 
landeles, apie taji praszima. 
Geidže jisai permainyt savo 
praszima.

Grafiene ne girdėjo ka jai 
tarnas kalbėjo. Laikydama pa 
maraneza rankoje, suvuode ne 
paprasta kvepsni. Temidama 
geriau in pamaraneza, užtemino 
toje vietoje, kur likos nuskin
ta nuo medžio maža kibirkszte 
le ugnies. Szale josios stovėjo 
bludelis su vandeniu ir staigai 
pasikėlus nuo stalo kaip žai
bas, pamerkino pamaraneza in 
bludeli vandens. Ižbalus kaip 
drobule, paliepė kuningaiksz- 
cziu bėgti.

— Ne bėgsiu, jago tu ne 
begi, — atsiliepe kuningaiksz 
tis.

Kada palicije perpjovė bam 
ba (nes tai tikrai buvo bamba 
padirbta isz pamaranezio) ra
do pripildyta nitroglecerinu o 
knatas buvo sudegtas tik asz- 
tunta dali coliaus prie nitro- 
glecerino.

Pulkauninkas Mikalovskis 
geide pabėgt, nes ta pati vaka 
ra likos suymtas ir nnsiunstas 
in Siberije ant viso gyvasezio.

Grafien e aplaike puiku auk 
eini križiu su deimantais kai
po atminti už ižgialbejima nuo 
smert dydi kuningaikszti V.—

Perdėjo ant Lietuviszko
F. W. S. B.

Protokolas 15—16.

Pagelbine Sąjungą Lietuviams 
Emigrantams Pbila, Pa.

Balandžio ir gegužio 1912 m.

Mitingas likos atidaritas par 
prazidenta Kun. J. J. Kaula- 
ki. Protokolas perskaititas ir 
vien balsei priimtas. Atstovos 
raportas Baranauskenes priim
tas. Atkelavo in porta szios 
ypatos: Mariona Ražinskiute 
pas tęva, Seltzer City, Pa. 
Elena Ignaiczionute 1323 So. 
Front St. Phila, Pa. Ona Mi
liute pas pusbroli F. Vaicikaus 
ki 4614 Wood St. Chicago Ill. 
Ona Laudauskene su duktere 
pas vyra 625 Standard St. 
Racine Wis. Domicėlė Sur- 
buliene su dukterems, su- 
szelpta pinigiszkai 1014 Par- 
ney St. Mason City, Iowa, 
Stanislovas Racevicze 2816 
Cantwell St. Phila, Pa. An
tanina Skiriaucziute pas gi
mines 1250 Plues St. Scranton 
Pa. Mikolas Kanapickas dar
bas pastorotas 1622 So. Front 
St. Phila, Pa. Ona Skrobolute 
pas pusbroli P. Lobikas 3321 
Auburn ave. Chicago Ill. Ur- 
szule Racene su vaikais palio- 
suota. Kastancija Gloviczene 
su dukteremis duotas $1.00 ant 
kelio ir maistas P. O: 156 So
merset, Pa. co. Vincas Kviet- 
kauskas pas dede 752 So. 
Hick St. Phila, Pa. Mare Pa- 
žerskene su mergaitėms duotos 
$1.00 ant kelio ir maistas pas 
vyra 622 W. Water st. Maha- 
noy City Pa.

Mare Diczmonite pas S. Sto 
ni 8748 Hauston ave. S. Chica 
go, Ill. Suturėta, randas Philoi 
Pa, 1315 So. 2nd. St. pas Mer 
keli. Po sąjungos globa, minė
tos ypatos buvo sąjungos apru 
pintos, sąjungai paaukavo 
szios draugijos, Dr. Olgerdo 
Uzaru $9.00, Dr. Sv. Kazimie
ro $7.00, Lietuviu Main Kliu- 
bas $6.00, Dr. Sv. Antano 
$2.00, Dr. Cicilijos $4.00, Dr. 
Mikolo $6.00, Dr. Liet. Kriau- 
cziu $1.00. Auka apturėta isz 
Silver Creek, Pa. nog draugis- 
res sv: Albino $10.00, auka su 
tinkta par V. Stankevicziu isz 
Waterbury Conn, apturėta 
$2.55, aukavusiems sąjungą iž 
taria szirdinga aeziu. Apturėta 
paskola nog Antano Armino 
$7.00, nutarta, pasiusti plakate 
in Bostoną ant S. L. K. K. A. 
Seimo, su paaiszkinimu sąjun
gos stovi ir darbavimasi, at- 
jausdami mažu kiek iszgaletu 
paaukaute pagal nutarimą, 
Kun. Kasakaicziuj in Roches- 
ter N. Y. pasiustas uszklausi- 
mas ar nesirandas Adomas 
Vinckis nes grinorius atkele- 
ves. Atsakimo nesulaukta. Nu 
tarta, jog sąjungai naudingos 
laiva-kartes po draugei but 
tikresnis skambėjimas ^sąjun
gos. Nurinkti Kun. J. Kaula- 
kis ir J. Belauskas del grino 
isztirimo.

Plakatai Stempos ir teip isz 
leidos $11.80 atstovos alga ir 
iszleidos už du menesiu $90.40 
In plauke per du men. Bal. ir 
Geguži $56.55 knigu peržiūrė
jimas nog Kovo m. 1911 m. 
lig Kovos 1912.
Pribuvo $828,90
Iszmoketa $771,83
Pas Kasteriu ant ranku $5707

Viso turto su kasieriaus 
kaucija  $25707

Mitingas užbaigtas Protoko
lą Sek. Jonas J. Hodell.

Vysokeis reikalais meldžeme 
kreiptes in centra.



Po nogiu ant laivo pasivėlinau, 
Laivas jau iezplauke kada atėjau, 

Nes ne asz vienas teip padariau, 
Ir kita nuliudusi pasažieriu užtikau!

— Kur jisai randasi?

ANTANAS.
ARBA KAS ATSIDUODA PO 

APVE1ZDA DIEVO, TAS 
NEPRAŽŪSTA.

— Tik pamislik, suprask, 
jei jis neiszsižadejo, kodėl ne- 
raezo net laiszko.— Ar mieli- 
ji, kad svietur nėra gana gra
žiu merginu? — Jug Antanas 
dar jaunas, argi negalėjo pa- 
milet kitos ir tavęs pamirszt 
ir mane palikt?.... Tikėk 
man, kad Antanas tur kita, o 
tave paliko ir tu del jo save 
nori ant juoko palikt.

— Visur ira gražiu mergi
nu ir jaunam atrast kita ira ne 
sunku. Kad jie nebutu radęs 
sau kitos, tai jug raezitu, o da
bar pati žinai kad apie tave 
nenori jau ne žinot.

Tokios kalbos Juozo nors 
rūstino mergina, bet podraug 
sutvirtinejo ja tikėjime, jog 
Antanas tikrai atradęs sau ki
ta, pamirszo ja ir iszsižadejo. 
Gaila jai buvo jo, bet nesirus- 
tino pati nežinodama kodėl, 
arba negalėjo rustintis ant to 
viliko, kad ir norėtu, tacziaus 
rustinosi ant to žmogaus kurie 
etengeei juodint ji, kurie jai 
buvo brangiausiu ir apie kuri 
tik geras kalbas norėjo girdėt, 
o ne blogas.

Juozas tokioms kalboms vi
sai nepritrauke prie saves mer
ginos, tacziaus sutvirtino jos 
nenorą prie jo teip, kad mergi 
na nusprendė atsiprieszint ir 
gimditoju norams ir neteket 
visai usz Juozo, tacziaus pasi
likt sena merga, ir aplest gim- 
ditojiszkus namus, jei tėvas 
reikalaus nuo jos paklusnumo, 
bet niekad netikt ant ju noru 
ir nesulaužit ieztikimistee tam, 
kurie jai buvo geru, o kad da
bar iszsižadejo kaltino tik ta, 
kuri ji nuo jos paveržė.

Tuotarpu tėvas Mariukes, 
kad Juozas skundėsi jam ant 
merginos szaltumo jam ir bė
gimo jos nuo jo, stengėsi teip- 
gi peikt Antana, o girt Juozą, 
o kad duktė ir tėvo visai ne
klausė ir venge nekencziamo 
vaikino, uszsirustines tėvas 
uždraudė atsilankinet pas mo
tina Antano.

Motina vienog usz tai nu
peikė tęva, matidama kaip di
deli inspudi padare ant duktes 
tas rustus tėvo prisakimas, 
kad neveltui atbojo apie jos 
sveikata ir givasti.

Žinomu ira tas, kad motina 
geriausiai atjauczia kūdikio 
jausmus, gera motina linkejan 
ti laimes savo kūdikiui, kad 
pamate, jog duktė nemili vi 
sai Juozo, neverte jos teket 
usz nemilimo, nors kaipo dora 
moteris teipgi buvo paklusna 
savo virui ir nesiprieszino 
jam vien nusprendė iszmintin- 
gu budu suturet ji nuo varti- 
mo duktė teket usz vaituko.

— Ar atsimeni — kalbėjo 
iji in savo vyra — kaip patsai 
prižadėjai iszkeliaujant Anta
nui, jog musu Mariuką kas 
dien lankia jo motina ir patar
naus jai reikale ? — Galiaus, 
kasgi kenkia, ar ta senele ne
esą dora žmonele, ar nebutu 
isz musu puses didžiausia nedo 
ribia jeigu ir ta paskutini sma 
guma, koki suteikia jai atsi- 
lankinejimas pas ja musu mer 
gaites, atimsime nuo nelaimin
gos moteriszkes? — Dievas pri

P

sake būti biednu naszlu globe 
jais ir usztarejais, o tu nori 
niekint Dieviszkais prisaki- 
mais? Teipgi ar pamirszai, ka 
sakiai, kad laime kūdikio bran 
gesnia turi but gimditojams 
usz viską. Nenorėk žudint jos, 
jog matai kaip sunaikino ja 
musu reikalavimai nuo jos 
idant paaukuotu save tam, 
kurio nemili! — man rodos 
kad patis galime tai gerai su
prasti ir matome.

Tėvas, kuris nesitikėjo isz 
girst to nuo savo moteries, isz 
girdės dabar ta koliojima, ne 
žinojo ka turi atsakit. Susigė
dijo kad teip veik pamirszo, 
ka buvo pasakęs, ir jog pats 
spendžia ant kūdikio laimin
go givenimo. Pradėjo teisin
tis, kad linkėdamas dukteriai 
laimes dėlto kalbino, kad pa- 
mirsztu apie Antana, kaip jis 
pamirszo apie ja. Kad motina 
atsake vėl jiam, jog dar neži
no ar Antanas iszsižadejo, ar 
ne: gal dar sugrįžti ir kas bu
tu tada, jeigu rastu isztekeju- 
sia ta, kuria jam pažadėjo, tė
vas buvo uszkariautas ir j jau 
pamėtė visai norą verst dukte
rį teket usz Juozo.

Mariuką nors nežinojo apie 
ta motinos sukoliojima tėvo, 
ne tėvo atmainima pasielgimo, 
džiaugėsi, kad ne viens isz ju 
nedraudė jai lankit senos nasz 
les, o ir tėvas net ne karta pats 
liepdavo nueit pas senele, dasi 
žinot ar Antanas neatrasze 
laiszko in motina.

Bet niekad nesusilinksmino 
nes vis girdėjo atsakima “ne”,

— Jis negivena — kalbėjo 
tad mergele atsidusdama, — 
nes jeigu giventu, taigi ar ne- 
atraszitu in jus “motinėlė”, ku 
ria teip guododaves ir mileda- 
ves ir rodos man kad kas tas 
nėra galimu, kad jis jusu iszsi 
žadėtu. Mane del kitos mergi
nos galėtu pamirszti, bet moti
nos jug kitos niekur neras ir 
negalėsiu niekaip kitaip sau 
iszaiszkint delko pamirszo apie 
savo milima ir milinczia sena 
motina? Jis turėjo pražuvt.— 
Jis pražuvęs....

— Duktė, mano o atsake 
senele tvirtu balsu — tu blus- 
ti mano szirdis seniai butu at
jautus jo žuvimą. Tikėk man, 
kad tvirtai tikiu, jog Dievas 
kurio kasdien meldžiu, idant 
turėtu ji savo globoje, apsau
gos nuo to ir sugražis ji mums. 
Žinau, kad jis neiszklis isz do 
ros kelio, tikiu kad jis nepa- 
mirsz apie Dieva, o kad ir su- 
klistu, patemis savo klaida, 
kuria padare delei žmoniszku 
pagundų, gailėsis ir sugriž. Jis 
buvo nuo pat kudikistes diev 
baimingu, rūpinausi ji dorai 
iszauklet, o todėl turiu Dievu 
je vilti, kad Dievas nedaleis 
jam pražūt Žinau kaip milejo 
jis Dieva ir mane, kaip buvo 
doru ir geru sunumi — tokiu 
jau ir pasiliks ir blogas intek 
mes nesunaikins jame to, kas 
sudigo ir insiszaknijo duszioje.

Tokioms kalboms senele ge 
riausiai suramino mergina, o 
podraug gaivino ir savo vil
ti. Viltis kad dar kada — nore 
kaip sake senele, pamatis An
tana stiprino jos pajiegas ir 
saldino kartibias lukesziu Juo
zas matidamas kad nieko jau 
nelaimes, atsitraukė.

III.
Tula vakara, atsilankius

Mariuką pas sena naszle, kad 
jau temo, rengėsi apleist na
meli na«zles, kalbėdama:

— Ali, motin kaip nesinori 
man isz cza iezeiti, kaip sma 
gu man ežia ir kaipi kad sun
kiausias akmuo nuo szirdies 
nupuola, kada ateinu pas ju
mis ir jus savo saldžiais žo
džiais raminate mane.

— Smagu ir man, dukrele, 
bet turi jau eit idant gimdito 
jai nesirustintu.

— Ne, jie nesirustina. Da 
leiskit man pabūt dar nore va
landėlė czionais prie eaves.

— Kodėl ne; argi man vie 
nai gali būti ramiau ir sma
giau? Norecziau su tavim ne 
ant valandos nesiskirt, bet ka 
gi darit, kad teip turbut. Jei 
gu eziandien ilgiau gali pabūt 
pas mane, tai uszžiebk lempa, 
nes jau tamsu ir ta tamsa didi
na mudviejų liudnasti.

Mergina veik pasiėmė usz 
triūso prie uszžiebimo žiburio 
ir bežibinant ji, ūmai intempe 
savo jausmo girdėjimo, klausi- 
dama temiugai.

Ant kiemo sulojo iszkart 
piktai, bet tuojaus nutilo ir 
tik skatino kaip tai džiaugs
mingai senas Rudis.

— Motin — atsiliepe in se 
nele teippat klausanczia su pla 
kanezia szirdžia — ežia kas- 
žin — kas ateina pas mumis: 
matomai pažįstamas, kad szuo 
neloja....

— Kasgi galėtu but? — 
klausė kaipi pati saves senele.

— Nežinau bet Rudis džiaug 
smingai skalina....

Tame prasivėrė durie ir ant 
slenksczio augsztas virae, api 
plyszes ir labai nuvargęs, mato 
mai koks valkata ateina pra- 
szit iszmaldos.

Buvo tai Antanas! Iszvides 
ežia savo sužieduotine nepri 
szoko prie jos, idant prisisvei- 
kint, nebego sveikint ne moti
nos, vien susigedijee ir susi- 
maiezes stovėjo ant duriu 
slenksczio, kaipo besisvarstida 
mas, ar peržengt slenksti savo 
teviszko namelio, ar ne. Akise 
jo matomas buvo graudumas 
ir susikrimtimas, taritum mel
de akimis atleidimo jam, kad 
toks nuvargęs ir apvalkiotas 
sugrįžta.

Mariuką su smarkiai plakan 
ežia szirdžia, perpildinta ko 
kia tai b aimia ir neramibia, 
žiurėjo in ta savo numileta An 
tana, klausdama pati saves: ar 
gitai jisai? — Jos imaginaci- 
joje, arba insiveizdinejime ro 
dėsi jis jai kaipo ponas, kad 
sugriž puikiai apsitaisęs, kaipo 
artistas, kaipo žmogus augsz- 
tesnis — dabar mato ji varg- 
sziu, apsileidžiusiu, nuvargu
siu! Nuleidus rankas mergina 
stovėjo liūdnai žiūrėdama in 
savo sužieduotini, o mislis viso 
kias nesutilpo jos galvoje.

Motina buvo persigandus ir 
nusiminus iszvidus savo sunu 
teip nuvarginta ir nusiminu
si — o szirdis motinos visad 
sanjauezia del kūdikio! Paszo- 
ko nuo suolo ydant prisisvei- 
kint sugrižusi sunu, bet jis pri 
bėgės prie jos veik, puolė ant 
keliu priesz ja, o ji nieko kito 
jau nejausdama kaip tik 
džiaugsma isz atsiradimo sū
naus, paėmė jo galva in glebi 
prispaudė prie savo krutinės ir 
aszaroms džiaugsmo vilgė jo 
juodus neszukuotus plaukus.

— Taigi tikėjau, kad Die
vas turės tave, sunau mano, sa 
vo globoje ir nedaleis tau pra 
žūti; daleido tau laimingai 
prie musu sugrįžti, ydant jau 
nesiskirt daugiau.

— Motin’ — Jare Antanas 
drebaneziu balsu — nekalbėk 
teip — nevertas esmių "givent 
prie tavęs, nevertas tavo moti- 
niezkos meiles, kaipo nelabas 
žmogus, jezmestinis draugijos 
žmonių, nelaimingas vargszas. 
— O nelaiminga brangi mano 
Mariuką, jau ne mano, negal 
but mano, nes ne-esmiu vertas 
būti jos globėju.

Abi moteriezkes buvo dar la 
biau nusistebėjusios, girdėda
mos tokia kalba Antano, iisz 
kuriuos nieko suprast negalė
jo, kodėl Antanas teip nemalo 
niai save apsiskundžia.

Antanas nesikeldamas nuo 
žemes, kad motina nuleido jo 
galvos isz savo glėbio, kalbėjo 
toliaus, neiszdrisdamas pasi
sveikint su savo sužieduotinis,

Teodoras Roosevelt Jr. ir jo pati.
Norints senesnis Rooseveltas kas diena kalba prakalbas 

po visa Amerika idant aplaikyt kandidatūra ant prazidento, 
tai mažai tuom rūpinasi jaunesnis Rooseveltas (sūnūs) apie tė
vo palitika. Jaunas Rooseveltas yra perdetiniu dydelo fabriko 
dyvonu San Francisco. Paveikslas jin perstato su pa cze.

Kasgi tau? Sakik aiszkiau, 
mano sunau, — klausė motina.
— Jug buvai visados dievuo- 
tu, geru, darbsziu ir paveizdin 
gu, kodėl teip nemaloniai ap- 
skundineji save? Kelk ir apea- 
kik kas ira priežastim tokio ta 
vo susikrimtimo ir nusimini
mo.

— Negaliu, milima motin’ 
mano, negaliu; pribuvau in 
ežia kaipo pabėgėlis, ydant 
dar karta matit jus, atsisvei
kint ant visados gavus nuo ta
vęs, brangi motin’ atleid'ma 
nus’dejimo — potam givent at 
stui nuo svieto, pikto ir vilin
go, o kad atrandu ežia ta, ku
rios jau mano sairdis neiszdris 
ta milet ir reikalaut meiles — 
kartibes mano žirniai pasididi
no, kad sunku man daturet.

— Antanėli — atsiliepe mer 
gele sanjausdama — kodėl at
stumi mane, kodėl teip save 
niekini, ar gal iszjuoki mane?
— Jug asz tavęs teip ilgai lau 
kiau, teip troezkau, teip pasiil 
gau, o sakai kad asz jau ne 
tau, kas tave-gi brangus mano 
Antanėli teip labai, prie teip 
didelio nusiminimo davede ?

— Ne, Mariuk brangi, ne, 
tas pareina visas mano pajie- 
gas ir visokia gale, negaliu tau 
iszpažinti savo nusidėjimu, ko 
kius, papildžiau atsiskires su 
jumis. Tolesni savo givenima, 
nelaiminga gyvenimą — neriu 
ir turiu leist jau atitolinime 
nuo jusu....

— Sunau mano!— szauke 
motina— nereikalingai pate 
save juodini, netikiu idant tu 
ka blogo galėtai pasirižt pa 
darit; netikiu kad teip didelio 
nedorėliu ir niekszu pasilikai, 
kaip save apkalbi.

— Ali, jei jus abi mane už 
geresni turite, negu esmių, ap- 
eakisiu jums viską, idant pa- 
ežios galėtumėte pripažint, jog 
neesmiu vertas, idant mane 
už gera turėtumėte.

Tai tares Antanas pasikėlė, 
sėdo ant suolo szale motinos 
ir pradėjo apsakinet.

— Atsimenat, kaip jus atsi
sveikinęs su skausmu ir liud- 
nastim szirdije, bet po draug 
su viltim geresnes ateities ir ta 
viltis mane tvirtino ir prida- 
vinejo drąsos mano užmani- 
muose. Aprūpintas pundeliu, 
talpinancziu savije drabuži ir 
piningus, kokius man davė ge 
ras Mariukos tėvas ir kokius 
turėjau isz savo susiezedintu, 
po draug su paveikslėliais ma
no darbo, kurios nesziausi, 
idant anam italiszkam profs 
šoriui parodit kaipo darodima 
mano gabumo, ėjau su tikru 
pasiskubinimu, idant kuovei
kiausiai stot ant vietos mano 
keliones, pradėt mokintiesi ir 
rupintiesi, idant kuoveikiau- 
siai pasilikt kaip sako “kito
kiu žmogumi” ir sugrįžt po 
tam prie jusu, prie milimos 
Mantikes apie kuria daug mis i

lijau. Laimingas givenimas 
szipsojosi in mane; atmintis 
laimingu praeitu valandų, at
mintis tavo, brangi Mariuk, 
gerumo ir meiles, atmintis mo
tiniškos meiles, ragino mane, 
idant kuoveikiausiai galeeziau 
prie jusu sugrįžti. Meldžiau 
Dievo palaimos mano siekiuo
se. Su tokiom mielinais ir vil
tim szirdija ėjau net po keliu 
dienu keliones susilaikiau tū
lam Italijos mieecziukije, gu- 
lincziame pakoji dangų re- 
mianeziu savo kaukarais kal
nu. Miestelis ir visas gamtisz- 
kas paveikslas padare ant ma
nes smagu inspudi. Gaspado- 
rius, arba savininkas vieszbu- 
czio, stovinczio tuojaus prie 
kelio prie miestelio, priėmė 
mane labai mandagiai, atėmė 
nuo manes mano turtą, žadė
damas ant kožno pareikalavi
mo sugražint ji man, o asz už 
sitikedamas žmogui, kuris mo 
ka labai gražiai save rekoman- 
duot ir pritraukt nedatirta, ne 
pažinstami svieto viliu, apsa
kiau viską apie save, praszi- 
damas jo, idant paslėptu pas 
save mano klumszeli ir palai- 
kitu pas save iki mano sugrį
žimui; iszsiemes tik savo isz- 
drožtus paveikslėlius, nuėjau 
in ne tolima jau nuo ežia gar
singa miestą Florencija.

Ėjau dabar dar linksmesnis 
besidžiaugdamas svetingumu 
ir prieteliszkumu gaspadoriaus 
gaspados, pranaszaudamas, 
kad bus smagu man givent 
tarpe teip geru žmonių, kaip 
vadinau visus del vilingo, ne 
doro žmogaus, gaspadoriaus 
gaspados.

Ant rit buvau Florencijoj. 
Atradau rumus snicoristes pro 
fesoriaus. Viskas viliojausi 
busiąs gerai.— Nuėjau in na
mus profesoriaus— bet ežia 
jau persitikrinau kad žmones 
ne visi ligus; persitikrinau 
kad ežia jau ne teip, kaip pas 
mumis, kad profesorius tai di
dis ponas. Tarnas puikiai in- 
siredes užklausė manes ko rei
kalauju nuo pono? Asz jam 
parodžiau savo paveikslėlius 
ir noriu atsakit, bet jis bežiū
rėdamas in paveikslėlius, besi- 
szipsodamas kaip tai iszjuo- 
kianežiai, atsake:

— Mano ponas to nepirks, 
nes patsai esąs profesorium 
tokiu darbu ir mokina darit 
daug geresnius daigtus.

Ne žinau ar suprato jis ma
ne, tik atsake, idant rito atei- 
cziau.

(Toliaus bus.)

M. VARZINSKAS 
Lletuvlszkas Fotografistai 

305 E. Centre 8t. Muhanoy City
Pttfk*! Ir pig*i nutrauk* risokettFotografija* 
Padaro Did*lu« Fotografija* iu mažių ir 
indeda in Beita n*. Indeda in Špilka* 
Kompasai ir L L Parduoda viaokea Belam* 
Lietuvei »u vii**-minėtai* reikalai* uetur 
kit«r *iii, kaip tik pa* sara *cna gyventoj 
Ir pailnrtn—t Vartiaaka kuria padai* 
riaW kannfrfaaai • ir bwk* aigaaedinM.
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Jagu jis manes klausys, 
In mano kiszeni ejs jo uždar

by e;
Paskui kokis vokietis, 

Pasakė in akie:
Jog turi josios klausyti, 
Ir josios vale pildyti.
O kaip to ne darys, 

Ir josios ne klausys, 
Nieko ne iszlaimes, 
Ir skunsti ne galės.

Filadelfijoj— Riczmonde mies 
teli, 

Užtikau lietuviu dy Ižiause 
dali, 

Na ir czion apsistojau, 
Po valei per miestą vežiojau.

Mislinau; reike gerai apsi 
dairyt, 

Ydant Lietuviu pamatyt, 
Prie prasto namo priėjau, 

Ir tuojaus szirdeles supratau, 
Kada vaika purvina pama- 

cziau.
Tame durie atsidaro, 

Bobos galva pasirodo, 
Muzina ir sujuodus, 

Galva kaip pakulų kuodas! 
‘ Džianuk tu prakeiktas iclau, 

Žiūrėkis tu jo, ne macziau,
Kaipižbego laukan, 

O kap vėl.... pagriebtu toki 
vaikan1”

Ne pamenu tu žodžiu visu, 
Iszejusiu isz jos baisiu nasrų, 

Dieva pagarbinau, 
In vidų insiprasziau, 

Kad kiek pasilsėt, 
Ir paredka apžiūrėt.

Kaip tik inejau, 
Vos ne apsvaigau, 

Veidas mano pabalo, 
Akyse pažaliavo; 
Vos ne pargriuvau.

Ant gylukio ant kėdės atsi
sėdau, 

Oi szvaru, szvaru, 
Net pasakyti ne galiu.

Purvinas ant vaiku, 
Pilna asla szeszlavu, 

Lovos kaip kiaulių migei, 
Isztikro, cze ne žmonis gy

vena, tik galvijei.
Fruntine atsidariau,

Ir kad kiek atsipeikėt— in
ejau,

Cze ant vydurio aslos bertai- 
nis padėtas, 

Spjaudynemis apstatytas.
Pilnos privemtos, 

Rodos gelta aptrauktos!
Tai mat kaip vyrai nuo darbo 

pareina, 
In ta ruimą suejna, 

Raugala gere, 
In spjaudynes veme, 
Ir da prigeltonuoje, 

Ba laukan ne iszvezloje.
Tai teip Lietuvei gyvena svie

tur, 
Ar gali būti teip kitur?

Cze klykant nieks ne privalo: 
Apszvietos! api-zvietos!— te

gul pirma apsivalo, 
Apszvieta ne del tokiu gy- 

vulu, 
Tiktai del szvariu žmonių.

O jagu man ne tikyte, 
Tik in Riczmonda nusiduo- 

kite, 
Kaip pamatysite, 

Tai persitikrinsite.
O kaip dagirdau, tai yra da

vatkėlė,
In-bažnycze kas rytas ej n a, 

toji pasiutėlė, 
Už tai vaiku neprižiūri, 
Tik szaszlavosia guli.

Vyruczei apsisaugokite, 
Bile ant valkatos neužsipuldi- 

nekite,
Sztai kas Najorke atsitiko, 
Koke nelaime vyruką viena 

patiko.
Pribuvo isz Baltimores, 
Ten kur nuo pamares; 
Kur gyveno tris metus, 

Szapoje dirbo pas kriauezius. 
Badai ne buvo isz josios gero, 

Bo net 16 menesiu sirgo.
Pribuvo in Najcrka prierz 

Velikas,
Insimilejo in jaja vyrelis vie

nas,
Nežinodamas kas do viena, 

Ir apsivedė ana diena. 
.Menesi vos ižgyveno, 

Suėmus viską iszvažiavo, 
Paėmė ne tik jo drabužius, 

Nes ir piningus visus.
Gaspadine to namo susižiurejo, 
Pas perdetini palicijos nuėjo, 

Paleido žine in visas szalis, 
Ba žinojo, jog niekur ne isz-

Į
Su palicije adgal pargabeno, 

Ir in koza pasodino,
Ant palicijos iszklause ka da

ryti,
Atsake, kad ne nori su juom 

gyventi.

Severus
Skilvio

Juodka
Szuo ir kate.

— Na tai giyenkime priete- 
liatei.

Givenkime - kate atsake:
Tu bukie eziunim.
— Ne, negaliu, tu szunie Ii 

kis kate.
— Tai kodėl teip? tai ski- 

rius tolin nusitrauks.
Raeimee niaprietelistei ant 

toliaus kaip ik eziol buvome.
Oha, prieteliete terp mus, 

tiesiogei turėt negalima.
— Kodėl ar kad vis viens 

ant kito kreiva akia žiūrime- 
Szuo kate negal būtie, o kate 
szunim ir in prietelista nesusi
eis.

— Pirmutini kūma:- U-gi 
kas taviszkiui, ar mainosi pasi 
žeido, kad turi aki apriszta?

Antra kūma:— Ne u-gi va 
kar buvo parapinis mitingas, 
tai ant mitingo aplaiki žaiduli.

-ARBA PRADŽIA-----  
Skaitymo ir Raszyme 

DEL VAIKU. Z(«.

’Saule” Makoaoy CCf, Fe

Biter
(Severą’s Stom&ch Bitiej 

sugražina apetitą, 
sugedusi skilvi, pagrf 
valgi virszkinti, pa» 
viduriu uždegimą, -

I’raszanie
Isznieginti.

Bonka
Szluįį

A

Preke Įįj

K u n. Jarodaw Kutelį 
Academy, S. D., n-a

“Severas Skilvio Bitenjįį 
gera apetitą. Yratauipjį 
vaistas skilviui pataisyti1'

INTRINK!
Norėdamas tinsi

palengvinti skaudėj

Atsitikimuose nikiteleį 

iszsisukimu, szlobakį 

sustingimu, strėnų ila 
jimu, diegliu,
reumatiszku skaudtinfe 
neuralgijos—intrink

...Severos.
Gothard Aliejt

(Severn’s Gothard Oil

Preke 50e. Benki.

Severos Gyduoles ii 
Aptiekose parduodu.; 
Žiūrėk, kad butu pst 
vardas firmos

W. F. Severą Ci
CEDAR RAPIDS. K_ _—.
— Mano sudus, kalbi,) ■ 

raszo kaip litografavotai. ’
— O mano meluoja, lp ■ 

drukavotai.

Vienatine Lietuviszka Banka su kapitoln 175,000 
kuris randasi popriežiura Valstijos Pennsylvania ir 
talpinasi locnam name kurios verte isznesą apie 
$15U,000.00. Priima piningus ant paezedumo ir 
moka 4 procentą. Siunczia piningus in visas dalis 
svieto, greieziause ir pigiause. Agentūra minėtos 
Bankos P. V. OBIECUNAS & CO., parduoda 
Laivakortes ant geriausiu linijų, apsaugoje namus ir kitokius 
rakandus nog ugnies; užlaiko Regentalna ir vedimo provu 
kancelarije po vadovyste Karaliaus V arasziausNotariuszo už 
tvirtinto per Gub. Val.Pennsylvanios; padaro Doviernastis ir 
kitokiu Dokumentos kurios užtvirtina Russijos Konsulis.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
Cor. 12-th. & Carson St., S.S.Pittsburg, Pa 
AGENCIJA P. V. OBIECUNAS & CO

I IJNION NATIONAL gANL
| MAHANOY CITY, PA.
0 CAPITOL STOCK {126,000. SURPLUS IB PROFITS |SM,»s

Snv V.I.t R twrt mn.a RanliF lEllstl Dinik**.Sav. V*lit. Raatlai tari ■«*■ Banke aedetn piniifl.

Mokame antra procentą ant sudėta pininga 
Prooenta pridedam prie tavo piningu pirma 
diena Sausio ir Liepos menesnose, nepaisant 
ar atneszi parodini knygute ar na. 
Mes norim kad ir jus turėtumėt 
muša Banka, nepaisant ar mažas

HarrUon Bali, Prezideatu.
F. J. Naonan, Vice Preziduota*.
W. H. Kohler Kasijena*.

reikali su
ar dydelis.

• ryte lyt J
...SobateKL..

• ryt* 1« Ud

DIDIS GYDYTOJAS
DR. IGNOTAS’STANKUS, NJ 

VIENATINIS TIKRAS LIETUVIS 
DAKTARAS PHILADELPHIJOJE

Gydo visokias Ilgas: vyrą, 
valkų. Atsišaukusiems iš tcJw I 
laiškus suteikia daktarišku roihdois* 
Atėjusiems j ofisp Ištyrla gerlauskiU? 
Ir duoda savo gyduoles už menkf ti3 
kestj. Jis turi didelęniedlkallšk?!^ 
kaip tai: pabaigęs Medikallšty 
tėty, buvo miestavu daktaru miesteli 
anapolis, Ind. ir baigęs mokslus 
mokyklčje THE NEWYOBKPOfl 
GRADUATE MEDICAL 6CB0 
O L and HOSPITAL. Dabar p4 
visokias ligas su gyduolėmis,dariai 

racijų ir su elektrikos mašinomis.

PASARGA? Neklausykit to iyMį
humbugo Medical Clinic, katras sako,kad su X-ray jokios ligos ne^51' 
rasti. Aš su pagelba X-ray surandu pasekmingai šias ligas: 
menls tulžyje ir kepenjse (goll-stones), akmenis augančius Inkstuos* (fr 
phrolltlilasls), akmenis augančius pūslėje, ronas skilvyje (gastrio ulc*n\^ 
narinius kaulu narius, sulaužytus kaulus, Ir t. t. Apsisaugokite juta* 
jos daktariškos knygos, nes j? ne daktaras rašė, bet žydbernlai, kurie
vo pas New Yorko šarlatanus Collins ir Ferdele Hartman. Sulig sukS* 
j turnip New Yorko šarlatanų, jų tarnai, žydbernlai, atsiriogllno čionai,^ 
dėjo ty humbugo Medical Clinic, katras jokios ligos negalįs surasti su W : 
Apsisaugokite Ju visokiu laišku ir knygų, nes ant ju nėra pasirašiusio^ •' 
toro, o kas bijo savo vardp pasirašyti, tai ten yra apgavystė.

Turiu šimtus padėkavonlų. Kelias čionai talpinu:
Aš Juozapas Svilba, 1011 Carlton St., Philadelphia, Pa., daug daW1 

atlankiau, o nei vienas negalėjo manęs išgydyti, bet daktaras Ignotas S* 
kus su pagelba X-ray mane išgydė. Ištariu Širdingu ačiū.

Petras Salus, 29 Green Place, Campello, Mass., taip rašo: Mano md®® 
Ilgai sirgo ir išgydyti jos negalėjo. Ji turėjo kosulį, skrepllavimę, BkttlW 
įima paširdžiu ir krutinėję. Kuomet atsišaukiau pas daktaro Ignotu SttO 
ku ir šitai jis išgydė mano moterį su pirmu pasiuntimu gyduolių. NO 
didžiai širdingai ačiū už geras gyduoles. Dieve duok jam ilgę amžių, 
lėtu ir kitus sergančius gelbėti. i

Iš Brooklyn, N. Y., 38 So. 2-nd St. Mane Išgydė daktaras Stankus 
Išbėrimo veido, slinkimo plauku, greito supykimo ir išgąsčio. Julė Dailina 
niutė. Tos padėkavonės yra įdėtos su pavelijimu pačiu pacljentu. f

DR. IGNATIUS STANKUS, M. D. i 
1210 So. Broad St.,'C Philadelphia, ftl 
o Ofiso ( Nuo 9 iki 1 po pietų ir nuo 7 Iki 9 vakare. Subatomls nuo l’| 
valandos ( ryto iki 8 vai. vakare. Nedaliomis nuo 1 iki 4 vaL po pW*I
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1. ■— Jonas S. Andrews isz 
Sault Ste. Marie kunduktorie 
ant London ir Southwestern 
geležkelio, kada trūkis ėjo 
smarkei, viena isz pasažierku 
ejdama isz vieno vagono in ki
ta, vos nenukrito ant sztangu, 
nes Andrews jaja pagriebė už 
rankos ir iszgialbejo nuo bai
sios mii ties.

Motere geide kunduktori ap 
dovanot už ižgialbejima gyvas 
ties, nes nieko daugiau nepri
ėmė kaip padekavone. Paėmė 
jojo varda ir pravarde ir adre
są o praejta meta mirdama, pa 
liko kunduktoriui $100,000

2. — Tūlas žmogelis isz 
Wilmington, Del. kuriuo pri
valumu buvo keliauti daug, 
važiavo in Filadelphia keli me 
tai adgalos. Ant trūkio radosi 
senivas žmogelis kuris staigai 
apsirgo. Žmogelis isz Wilming 
tono prisiartino prie senivo 
žmogaus davė iam kelis laszus 
arielkos ir prižiūrėjo pakol da 
važ’avo in savo miestą.

Tas atsitiko kone deszimts 
metu adgalos ir apie toji atsi
tikima žmogelis isz Wilming- 
tono suvis apie tai buvo užmir 
szes. Nes ana diena aplaike ži- 
ne nuo advokatu isz Filadel
fijos buk pasiliko Iccnininku 
$8,000 kuriam paliko mirda
mas kokis tai senelis.

3. — Ne persenei rasztinin- 
kas sūdo chedia, Pa. aplaike 
gromata isz Westu kuriam rasz 
tas suvis ne būva pažinstamas. 
Atpleszias koperta perskaitė 
kelis užklausimus kokia jo tik 
ra pravarde ir ar buvo Iszpano 
— Amerikoniszkoi karei po 
Santiago. Jago teip, ar ne bus 
teip giaras atraszyti. Rasztinin 
kas padavė savo pravarde ir 
numara pulko kuriam tarnavo. 
In tris nedelias po tam aplai
ke vela gromata, kurioje jam 
pranesze buk pasiliko locninin 
ku $5,000 nuo savo draugo su 
kuriuom pasidalino vandeniu 
ir maistu laike kares su pažeis
tu draugu. Rasztininkas atsi- 
myne apie toji atsitikima, bet 
pravardes toje draugo nežino
jo.

4. — Pulkaunikas Vladis
lovas Strauskis prigulintis prie 
Ralj h palicejskos stacijos 
New Yorke kada sėdėjo prie 
savo stalelio, atėjo kokis tai 
nepažinstamas pas jin su pra- 
szimu ar ne paskolins jam 
plunksnos. Strauskis pamerki- 
nes plunksna in atramenta pa
davė nepažinstamui. Po valan 
delei nepažinstamas padėjo 
ant jo stalelio kokias tai popie 
ras. Kada ant ju dirstelėjo nu 
sistebejo labai, nes buvo tai 
raeztai ant locnasties nuo ne- 
pažinstamo kurio pravarde bu 
vo Jonas Buttelis.

Keloleka metu adgalos 
Strauckis prigialbejo Jonui 
kada tasai radosi varge ir nuo 
to laiko Jonas prisiege sau, jog 
tosios geradejistes niekad ne 
užmirsz. Po keliu metu Butte
lis dasidirbo turto ir pasiliko 
locnininku daugeli dirvos 
N<w Jersey Steite. Dažinojo 
kur jojo draugas Strauskas gy
vena ir jog yra apsivedęs ir tu 
ri dovinis vaikus, iszrinko de- 
vinis puikiausus lotus, padare 
dytus del kožno vaiko o teip
gi viena del Strauskio ir jo pa 
ežios, atnesze pats in jojo kan- 
celarije ir padovanojo už pa
pildyta geradejiste. Isz prad 
žiu Strauskis svarstesi priymt 
dovana, nes Buttelis privertė 
jin ant to.

5.— Mrs. Virginia Edwards 
mire ana diena Virginijoi o ka 
da advokatas atydare josios tęs 
tamenta rado jame sekanti pa
liepimą: “Palieku 5,000 dole 
riu del Dr. Gustavo Simonso- 
no kaipo atliginima del jojo 
geros ezirdies, kuris man dau
geli kartu pritarnavo už dika, 
būdamas tosios nuomones, jog 
esmu varginga motere.”

Dr. Simonsonas nesapnavo, 
jog jam gausis tiek piningu 
nuo moteres apie kuria senei 
jau buvo užmirszes.

Garsus astronomas flamarijonas.
Garsus astronomas prie teleskopu kuriais jis tyrinėja 

žvaigždes. Nesenvi sukako 50 metu nuo iszleidimo jo pirmos 
atronomiszkos knygos, kuria jis parasze, turėdamas vos 20 me 
tu Flamarijonas yra franeuzas. Lietuviu kalboj yra iszverstos 
sekanezios jo knygos: “Dangus”, “Stella”, Sodiecziu dangus”, 
“Astronomija” ir k.

6.— Keli metai adgalos, po 
miestą New Orleans prasiplati 
no geltondrugis, žmonis krito 
kaip muses o daktarai ir prižiu 
retojos, ligoniu (nurses) pasi- 
szvente dažiureti ligonius uždy 
ka. Viena isz tokiu dažiureto- 
ju likos nusiunsta pas kokia tai 
Mrs. S. L. Bullock ant prižiū
rėjimo josios ir dvieju vaiku. 
In kėlės nedelias laiko prie gia 
ro prižiūrėjimo dažiuretojos vi 
si tris pasveiko. Kada gelton
drugis apsimalszino dažiureto- 
ja iszkeliavo namon in steita 
Indianos. Po keliu metu apsi
vedė ir gyveno su vyru kaipo 
Mrs. Chas. G. Lay, Michigan 
City. Ana meta staigai aplai
ke žine nuo advokato kuris jai 
danesze, buk kokia tai Mrs. S. 
L. Bullock paliko jai $100,000 
už giara prižiūrėjimą josios ir 
vaiku.

7.— Pulkauninkas Dennis 
Lyons isz New Yorko sėdėda
mas prie savo stalelio, paregė
jo ineinanti žmogų kurio pa- 
szauke: “kasakytum, jago asz 
tau paduotau $20,000?” Isz 
pradžių pulkauninkas buvo to
sios nuomones kad turi veika
lą su paikszu. Kada jam ne- 
pažinstamas pakiszo po nose 
dokumentus, kuriuose buvo 
paraszyta kad tūla motere jam 
paliko 20 tuk staneziu doleriu 
kuri giveno Elmira, N. Y.

Toliaus buvo iszaiezkita už 
ka jam paliko piningus, o bu
vo teip: Būdamas da prastu pa 
licijantu ant stoties Grand Cen 
tral Depot, paregėjo motere su 
sunelum dydelam nerimastije. 
Kada užklausė josios kas jai at 
sitiko, motere atsake, buk pri
buvo isz Elmiros in New Yor
ka taja diena, vagis pavogė jo 
sios masznele su piningais o 
teip-gi ir bilietą namon. Pali- 
cijautas liepe moterei atsisėst; 
o pats nuejas prie langelio pir 
ko du bilietus, nuvede motere 
ant trūkio ir iszsiunte giluknin 
gai namon.

Tas atsitiko 15 metu adga
los o savo dovana už gera dar 
ba aplaike kelis menesius ad
galos. Nes motere neužmirszo 
jojo gero darbo, atsiligindama 
gdusei už tai, palikdama jam 
20 tukstancziu dvleriu.

Teip tai: “Geri darbai ne 
pasilieka be užmokesezio” ar
ba “Palaiminti mielaszirdingi, 
nes jie mielaszirdyste apturės.” 

bT^agažinskas

KUR BUNA
Marijona Wileniute, 5 ar 6 m. ad- 

gal gyveno Shenandori, o dabar ne
žinau kur, girdėjau kad ženota, ji 
pati ar kas kitas praszau duot žine 
ant adreso:

Jno. Pažėra, 
Box 286. Greenwood, Ark.

Mano brolis Jonas Kerbelis pir
miau gyveno Kansas City o dabar 
nežinau kur jis pats ar kas kitas te
gul duoda žine ant adreso: o;)

Ant. Kerbeliuke.
Box 35. Averhill Park, N. Y.

Juozas Krakauckas. paeina isz 
Suvalkų gub., Suvalkų pav., Sejnu 
gmino., Kraivenu kaimo, pirmiau gy 
veno Newark, N. J, turiu svarbu 
reikalą, teiposgi ir Antanas Jeziukia- 
viezius paeina isz Suvalkų gab., Su
valkų pav., Zabariszkio, gmino, Pa- 
kamsziu kaimo, praszau atsiszaukt 
ant adreso:

Ch. Baguckas. 
Wyoming. Pa.

Pajieszkau Juozapo Norwaiszo. 
paeina isz Kauno gub., Szauliu pav. 
Radziuviliszkio para., Kocznu kaimo, 
14 d. Mojaus lankėsi Elizabeths, 
kuris mumis sunkei nuskriaudė, isz- 
neszdamas ziegorelius, žiedus, ir pi
nigu kiek ten radosi, Jisai yra apie 
40 m. amžiaus, plikas, geltonu plau
ku yra biskis. su akulioreis, 5 pėdu 

I aukszozio, szneka keliomis kalboms, 
j kas pamatys praszau tuojaus daneszt 
man ant adreso; o aplaikys 5 dol. 
nagrados.

Jno. Szuperis.
i 229 First St, Elizabeth, N. J.

Mano brolis, Stanislovas Lukauc* 
kas, paeina isz Kauno gub., Szauliu 
pav., Lukes gmino., girdėjau gyve
na Chicagoi, jis pats ar kas kitas 
praszau duot žine ant adreso:

Jno. Lukauokas.
1319 S. Front St. Philadelphia, Pa

(•st oi)

Mano dede Faanciszkus Martiszus 
du metai adgal gyveno Chicagoi, 
paeina isz Suvalkų gub. Wlaays- 
lawowo pav., Szilgaliu , gmino, 
Slawiku para.. Ruksniu kaimo, turiu 
svarbu reikalą, jis pats ar kas kitas 
praszau duot žine ant adreso: (£y<4)

Antanina Budzinskiene
Box 253 Adamson, Okla

Or- KOLER
Lietuvių

S Gydytojas

Sziomis dienomia maao tautietis 
B Ragažinskas pargabeno visokiu 
garimu, Amerikoniszku ir Importitu 
Galima gaut visokiu Arielku, Vyniu, 
Arako, Kimelio, Dziniu ir t. t.
Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio, 

Duokyte dabar orderi o bus jumis 
pristatyta in namus.

54-56 N. Main St., 
Mahanoy City.

638 Penn Ave. 
Pittsburgh, Pa.

Dr. Koler garsinasi savo tikra pravarde ir tari 
savo paveikslą šiame laikraštyje. Dr. Koler yra 
gimęs ir mokinęsis Varšavoje. Dr. Koler prakti
kavo visuose Varšavos ligonbučiuose, o paskuti- 
niais metais prieš išvažiuojant j Ameriką buvo 
ligonbutyje švento Lozoriaus, kur gydo tik pri- 
vatiškas ligas vyrų ir moterų.

SIFILĮ išgydau vartodamas gyduolų6o6, dide- 
Ij išradimą profesoriaus Ehrlich prieš sifili. Jeigu 
kenti išbėrimus ant viso kūno, gedimą burnoje 
arba gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą kaulų, 
ateik, o užsivietrijimas kraujo sustos ir neatsikar
tos tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kitus 
užkrės! savo liga.

Nenaturališkus IŠTEKĖJIMUS visokiais bū
dais. kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus. TRIPERI 
ir kt. išgydau j to dienų, o jei ne, tai pinigus 
sugrąžinu.

NUSILPNĖJIMĄ Ir visokias negales paei
nančias iš SAUŽAG ySTES prašalinu j 18 dienas . 
Ar jautiesi mažum, jog neturi tos pačios vyriškos 
spėkos, kaip pirmiau? Jei teip, tai negaišuok. 
ba nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vėl galėtum 
būti vyru.

STRIKTURĄ arba susitraukimą šlapumo ka 
nalo išgydau j 21 dieną ir tai be skaudėjimo,

IIYDROCELĘ arba vandeninę rupturą gydau 
į 30 minutų be operacijos.

PŪSLES ir inkstų ligas, nuo kurių randasi 
diegimas kryžiuje ir kirkšniuose. apsunkinimą 
nusišlapinimo (peršėjimas) ir desėtkai kitų ženkli, 
apie kuriuos ligonis žino, kaip aprašyt, aš išgydau 
savo sistema ant visados.

REUMATIZMĄ, spuogus, šunvotes, peraugas 
šlakus, niežus, parkus, skrupulus ir visas kita: 
odos ligas, paeinančias iš užsivietrinimo kraujo 
išgydau trumpam laike ir ligoniui nereik per 
traukt savo darbo

OFISO VALANDOS: nuo 9 ryte iki 8:30 vakare
Pelnyčiomis iki 6 popiet Ncdeliomis iki 3 

popiet Ateikit tuojaus.

Bobiszka bjaurybe.

Bjauri motere savo liežuvio 
suvalditi ne gali. Bjauri mote- 
re, viską sau bjaurej perstoto 
o per tai stojasi ragana per sa
vo liežuvi. Tiktai puikei už 
auginto mergaite, gali stotis 
dora ir meilia motere. Ne ira 
stebėtinu daigtu, jagu užau
ginta prastai stojasi niekszas 
boba o juom bute pasigerine- 
ja, tuom ir kvailibe didinasi. 
In metus parėjus mergina, ži
no gana gerai, jog su bjaurum 
budu szlektai iszeis, tai laiko 
si kaip galėdama, nes, ila isz 
maiszo tuojaus po apsiporavi- 
mui iszlenda ir savo dantis pa 
rodo.

Atsikirtimas moteres virui 
ir visokį prikiszinejimai, ge
riausia vira atszalda. Geribe, 
glamonumas ir kantribe szitai 
ira dovana moteres, kuriom’ 
Sutvertojas apteikia ir tu da- 
liku no moteres kožnas reika
lauja. Bjaurumas, tai gialuo- 
nis, per tai motere priligina 
prie givates. Dantuotai mote- 
rei ne reikia turėti proto, ant 
to turi liežuvi kožna bjauribe, 
ipatingai tamsei užauginta. 
Motere dorai ir Dievobaimin
gai auginta, niekados isz savo 
burnos bjauriu žodžiu ne isz 
leis. Bjauriausios moteres buna 
da niekesnes, jagu isz vargu- 
cziu savo szaszus nugido.

Ant veido niekszos moteres 
atsimusza ijosios bjaurumas, 
juom bjauresne, tuom bjau
riau iszrodo. Kožnas pripažins, 
jog ir patogiausia motere ijo- 
sios bjaurumas ijaje permai
no.

Bjauri motere doru moterių 
ne kenczia, ba doribe su bjau
ribe ne gali niekad sutikimia 
būti.

Kantribe del moteres ira pri 
derencziausiu daigtu del mote
res, visame ir visur turi kantri 
bia užlaikiti. Kantribe viską 
pergali, kantribe del ijosos su
pine puikiausia vainiką, kaipo 
ženklą krikszczioniszkos tie
sos. Kantribe veidą moteres 
dabina, duoda paveiksią anio- 
lo.

Tiktai dorai užauginta mote 
re, gali toje cnata užlaikiti, iž 
sukcziu tėvu ir apgaviku, nie
kados gera motere ne gali bū
ti.

Augdama latristes prigėrė, 
paskui ant savo viro iszvere.

Barnei ir vaidai daro pana- 
szia boba in kerdžiuvienia ir 
užima žemiausia lipšni visuo
menėja.

Isz tokios neprausnukes, ge
ra motere del viro, gera moti
na del vaiku ir milema kaimin 
ka niekados ne bus. Ne tiktai 
api savo tėvus, brolus ir sese- 
res, nes ir api savo locna vira 
užmirszta ir visus už niek lai
ko save augsztindama — ir lig 
senatvei savo bjaurumo ne nu
stoja.

Szviesi motina turi aki ant 
savo vaikelu ipatingai ant dūk 
relu bausdama už mažiausia 
narava savo dukreles.

Motere privalo būti tai vi
suomene, teip kaip Striūnos su 
taikintos ant instrumento, kad 
tas taikumas toli butu girdė
tas. Motere doraus auginimo, 
ne tiktai pati sergstisi no vai
du nes ir susivaidinusius taiki 
na, o niekados tarp poru su lie 
žiuviu ne makaluoja, kaip ro
dos no velnio pasamdita, — ba 
kur velnes ne gali, ten boba 
siunczia.

Kožna boba velnią turi, 
Tiktai ne visi tai inžiuri, 
Ne velnes su Tvardauckiene 

giventi ne norėjo,
Per ka net duszios Tvar- 

daucko ižsižadejo.
Nevet ir szviesus viras, 
Kad ir žmogus geriausias, 
Savo bobos ne patalais, 
Lig smerties varga terebis.

Del muso vaiku.
Pasakėlė apie puszele.

Toli nuo miszko, nuoszaliai 
nuo kitu medžiu, užaugo pusze 
le ir tuo didžiavosi, kad sky
rium auganti.

— Nenoriu asz draug su ki
tomis augti, augsiu pati viena, 
ir augszta, augezta, ligi-pat 
dangaus užaugsiu.

Ir pradėjo puszele vis augsz 
tin tiesties,

Žiuri in puszele ėgliai (ka
dugiai) ir tarp saves sžnibžda:

— Matot, matot, kokia ji isz 
augo! Ir kaip greit. Nuostabu!

Malonu puszelei tokiu kal
bu klausyties, ir, kaip begalė
dama, ji stengiasi, kad tik dar 
augszcziau pasikėlus. Kiti me
džiai ir augsztyu auga, ir szak 
nis, kad tvircziau laikities, gi
liau in žeme leidžia, o puszelei 
tik viena mintis galvoj: kaip 
ežia augsztesne tapus, o apie 
savo szaknis ne negalvoja, ne
paisydama to, kad szaknis ja 
peni.

Taip augo ir augo puszele, 
vis tempėsi augstyn in padan
ges ir gal isztikruju butu 
augsztesne už kitas iszaugus, 
bet su ja nelaime atsitiko: pasi 
kele audra, papūtė smarkus 
vejas, ir blogai musu puszelei 
paliko: ji augo vienui viena ir 
vargu jai buvo vienai su veju 
imties. Prilenkė ja vejas prie 
žemes, in visas puses kraipė, o 
kad szaknis buvo silpnos, tai 
ja visai isz vietos iszrove ir 
dar gerokai paneszejo.

Taip tatai vargsze puszele 
pražuvo. O ir žmogui,jei tik ki 
tu szalinasi, toks likimas lem
tas.

Pauksztis i r jo vaikai.
Vienas pauksztis iszsiperejo 

labai vėlai tris vaikuczius, ir 
kada jau reikėjo szlekt in szil 
tuosius krasztus, jo vaikai nega 
Įėjo palėkti, nes dar nebuvo ge 
rai suželusios plunksnos. Ne
žinodamas, kas daryti, pauksz
tis nutarė neszte perneszti sa
vo vaikus per juras; bet jie bu 
vo jau nevisai maži, ir jis nega 
Įėjo paneszti visu vienu kartu. 
Taigi sumanė perneszti po vie
na, ir užsidėjęs vyriausia jin 
paukszcziuka ant kupros, isz- 
leke, liepes kitiems palaukti. 
Belėkdamas per juras, pauksz
tis paklausė savo vaiko:

— Ar tu mane neszi, kaip 
asz busiu senas ?

— Nesziu nesziu, — atsa
ke paukszcziukas.

— Meluoji! — tore 
pauksztis ir, inmete jin in ju
ras, sugrįžo atgal.

Sugrįžęs paėmė antraji pauk 
szcziuka, bet ir su tuo taip atsi 
tiko, kaip ir su pirmutiniu: 
pauksztis, inmetes, ir ta in ju
ras už tai, kad taippat atsake 
in jo toki-pat klausima, parlė
kė vėl atgal ir paėmė neszti 
treczia jin paukszcziuka. Jin 
beneszdamas, pauksztis ir jo 
paklausė:

— Ar tu mane neszi, kaip 
kaip asz busiu senas?

— Kam gi asz tave nesziu?! 
Asz savo vaikus nesziu, o ne 
tave! — atsake jam vaikas. 
Pauksztis pagyre jin kad ne
sumelavo ir užtai pernesze per 
juras.

jam

Ju Reikalavimas Neturi Rubežiu
Turkiszkas maiszytas tabakas visus vilioja savo gražumu. Toki 
malonu kvapsni paprastai turi tik brangieji cigaretai ir daugelis 
negali tuomi džiaugtis. Mes netik permainom toki padėjimą, bet 
pasitikim ir ant turtingesnių žmonių ir teisingu kritiku tarpe savo 
rūkytoju. Menka uemokestis už

Visos tinklines turkiszkos 
priemaiszoa ir kvapsniai 
sudėti in ZIRA cigaretus — 
visas sunkumas iszmestas.

Turtingi -Szvelnus- Kvepia

Ju priemaiszos suteikia 
szvelnu net saldu kvapsni— 
iszimta rūkymą. Amerikos 
prezidentas nerūko geresniu 
cigaretu, kaip kad jus galit 
rūkyti nusipirkę szitas ZIRA 
CIGARETU.

Cigarettes
5c for 10 j ' /

Tai buvo stebėtinai didelis 
tabako pirkinis—daug dides
nis už kitus—kad pavelijo 
mums tokiu rusziu cigaretu 
pardavinėti po 5c už 10.

Puikios Satino Dovaneles 
yra randamos kožnam pake
line ZIRA cigaretu, aktorių, 
kvietku ir paukszcziu paveik 
sleiei. Rinkite tuos paveik
slus, isz ju galima padaryti 
dailias paduszkaites ir 1.1.

Visi Pardavejiai Parduoda
Nusipirk Baksuka Szendien.—Pamėgink Viena.—Persitikrink,

— p. lorillard company

Ar Keliausite i Lietuva ?

MES pasitiksime Jumis priebunant i 
New Yorka ant dipo.

MES dastatiseme Jusu baksus ant laivo.
MES duoseme Jumi nakvinę.
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 kuonu- 

gražiausei aprūpinti.

W.TRASKAUCKAS
Pirmutini* Li*tuvi*xka*.

GRABORIUS

Laidoja Kuans Nuairua!*. Panmd' 
Ry finus ir Vedimas del PaHvolinujiuji 

Krausto Daigtua ir L L
Viską atlieka ka negeri a use ir paikiaus* 
3a virei minėtais reikalais kreipkitės ps 
|in o busite visame užganėdintais.
520 W. Centre St. Hahanoy Citj

Lietuviszka Agentūra
Laivakoroziu ant geriausiu Laivu 

in Lietuva ir atgal. Teipgi si un ožiu 
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 Lapinskas5
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, Pa.

Biržų pilis.
(Sonietas).

Introligatorne.^*
APDIRBTO VE KKTGU.

Ayeidirba senos maldaknyges, istorine 
natos ir lai kramelei, kaipo tai:

Linksma Valanda, Dilgeles, 
Dagia, Draugas, Tėvynė ir L L 

Prisiunsdami knygas apmokekyte paeito ar 
ekspreso kasztus. Adresas:

Lithuanian Bindery*
514 W. Spruce. Mahanoy City*

Ne karta per veidą man aszaros rito, 
Kad Biržų regėjau asz pili garbinga. 
Kaip ryto rasele ant žemes jos krito, 
Ir sielvartos grauže man szirdi verksminga.

Ir ežeras tikiai tarp krantu siūbavo, 
Lyg vilnys jo gėdėjos saules spinduliu; 
Vejalis ant kalno szakas lingavo 
Ir pute in ežerą krūvas žiedu.

O kalne! Kur tavo senovės gražybes?
Kur liauru vainikas nupintas paliko?
Kur-gi garbe? Kur bocziu gerybes?

Ir rūtos darželio kur tavo isznyko? 
Tik aezaru bangos ir kraujo galybes. 
Ir murai sugriauti kalne pasiliko.....

* * *
Ar neilgu be bocziu tau milžinu mure, 
Ar neverki graudingai atminės senove? 
Ar tegul del teves jie ramiai sau guli, 
Ar ne nori prikelti isz karsto tu juos?

Pažiūrėk, kas esi, kas buvai ir kas busi, 
Seniaus juk žydėjai maloniai, gražiai, 
O ateityj greitai, lyg rūta, supusi, 
Voliosis tik tavo maži palaikai.

O, ežere didis! Nejau-gi nustosi.
Bangavęs, skandinęs križiokus piktus?
Nejaugi, didvyri, tu nebeužstosi.

Lietuviu broleliu musu nuskriaustu!?
Atsikelkie, galiūne, ir nugazdink prieszus, 
Togul tavo krutinę parodo jiegas!

BANKING HOUSE 
Kampas Reade Ulicze 

Teletonaa: Worth 2822.

BISCHOFF’S
287 Broadway

New York, N. I 
Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
Jo reikalai liktu greit, 
atlikti tegul atsiszauki in

Seniausi 
ki Bankini

Narna
Uždėta 1848m.

Szimtas Tukstancziu Doleriu ($100,000) yra musu kaucija sūdėte in 
Pinigus siunozime in Kraju kuo greieziausei. (rediszka kasė, 
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų in ir isz 

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

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausial,

— : Del vygados Tautieoziu laikome atydaryte 
Subatoje iki 8 ad. vakare. Nedėliojo 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.

Idll Labai PaZeidaujama- naujausiajau išėjo knyga, mokslas apie sveikatą 

“DAKTARAS”.

V—W/////A nil C’’
ŠITA KNYGA parašyta aanjausio mokslo ir išradimo geriausio biidojĮk 

jpgydymo, pripildyta tokia puikia medega, kad kitose iki šiol išėjusiose lie->? 
^Įtuviškose knygose to negalima rasti, kas yra patilpę knygoj “Daktaras”.
fru ŠITA KNYGA “DAKTARAS" aprašo visokių ligų vardus, kaip Jos prasideda, kaip Mr 
■^apsireiškia, kaip išrodo ir kaip greičiau, goriau ir kur galima išsigydyti.

TA KNYGA laitai plačiai aprašo apie vyrų paslaptybes bei ligas ir teip-pat apie moteris M. 
Ištelpa daug.
h? ŠITOJ KNYGOJE "DAKTARAS” dikčiai aprašo atidengiant daug paslaptybių, apie 
Sogorinusius smagumus ženybiuio gyveninio ir teip-pat kaip ir kada geriausiai apsivesti irSi 

ukaip būti laimingu. <5
TOJ KNYGOJE “DAKTARAS" gražiai pamokina kaip jaunus vyrus teip Ir moteris. 

Tjkas būtinai kiekvienam reikalinga žinoti, visiems kaip seniems teip ir jauniems, žeuotiems 
Mr ir nevedusienis. Ijh

KIEKVIENAS SKYRIUS šitos knygos yra labai žingeidus, o nemokantiems skaityti.
hc tai mokantis kuris neturi dar šios knygos, su didelia ukvata perskaitys tiems garsiai, kadkfe 
’©gales daug visko prisiklausyti. Ta knyga kiekvienam yra labai naudinga ir reikalinga ©Į 
kj"turėti, kuris tik nori būti sveikas ir laimingai gyventi. j-

KNYGA "DAKTARAS" yra paveikslais iliustruota, parodo ir giliausias kūno dalis. 
^^atidengiant paslaptybes. Ji reikalinga kaip sveikiems teip ir sergantiems. Tik perskaičius 
5K<ą knygą atrasite viską, ko čion negalima parašyti ir dažinosi visą teisybę. ©L
^*5 APART KITŲ SKYRIŲ sergantiems rodijama skaityti ’apie nervų, kraujo, Inkstų." 
Mrromalizmo, odos, vidurių nusilpnėjimo, bronchitis Ir limpančias ligas; teip-pat apie moterų Mr 

nesveikumus ir kitas visokias ligas ir t. t.
JEI SERGI, tai pirmiau no kaip manai vartoti kokias nors liekarstas ar kreiptis PrieM. 

©(gydytojo, reikia būtinai perskaityti "DAKTARAS".
Z” ŠITOJ knygoje "DAKTARAS" netik pamokina kur ir kaip išsigydyti, kaip būti sveiku, fc. 
©jbet ir kaip nuo visokių ligų apsisergėti.
"u NORS TA KNYGA LABAI BRANGINTINA, bet kad prašant lietuviams ją išleido^ 
SrLPhlladelphlos M. Klinika, dėlei labo visuomenės, tad kiekvienas Ją apturės, kuris tik prisius ©y 
Takelius štampas už prisiuntimo kaštus. Apturėsi tuojaus, tik visada reikia rašyti adresas teip: *5 

| The Philadelphia Medical Clinic g 
’51117 Walnut St., Philadelphia, f*a-^

VYRAI IR MOTERYS, kurie nesveiki ir nori būti sveiki—išgydyti, tad kaip žodžiu 
Jteip ir raštu (lietuviškai) gali atsišaukti į šitą tikrą Kliniką. Ateinančius priimama šiomis 

valandomis per Kliniko Daktarą: Mk
T^Kasdlen nuo 10 Iki 4 po piet. Nedclioj nuo 10 iki 3. U tam. ir Petn. vok. nuo 6 Iki 8 vai. 75

Lengvas,

PARAŠYK man šendi, ritoj gausi lietuvišką Kataliogą: geriausių armoni
kų, koncertinų, klemetų, smuikų, triubų, lietuviškų knygų ir nuo kitokių 
smulkiti daiktų prie manęs gaunamų.

Jeigu jau turit mano Kataliogą n r. 8, tai meldžiu apsisteliuoti išjo šendi 
reikalingus sau daiktus, o už pora dienų gausite juos į namus bejoko klapato. 
Per 10 motų užsiimu šią prekyste ir, todėl turiu ganėtinai praktikos ir teisin
gai išpildau užsakinius per pačtą arba exkspresą greičiausėj. Adresas:
M. J. DAMIJONAITIS, 812-814 W. 33 rd St, CHICAGO, ILL.

■

W. Rynkewiczius
-:NOTARHJSZAS:-

233-235 W. Centre St., -> Mahanoy Gty, Pa. 
Apuapja Naaas ir Naminiu Rakandai Ufmes.

51<flia«e Uetwvioka Afeatcra. Kastoru Bukiaii ir pardaviste Szipkarcxra nt vbaHa LteQlfc
Parduoda Szipkortes ant 
dsokiu drueziausiu iff 
Kriaušiu Laivu.

uncaiu Piningus hi
Visas Dalis Svieto

miciiauM ir pigiausi
Visi tie kurie per mue
tento apie tai geria tine

Išduoda



Žinios Vietines.
— Nedeloje Sekmines.
— Kazokai jau apleido ežia 

aplinkine — ne turėjo ka veikt 
czionais.

— Ne kurios kaeiklos pra 
dėjo Ketverge dirbt. Kitos da 
ne dirba bet gal Panedeli jau 
visos pradės dirbti.

'— C. H. Milleris nupirko 
dydeli automobilu, su ku- 
riuom vež paeažierius nuo Re- 
dingo stoties ir kitu daliu 
miesto in Aezlando ligonbuti. 
Bus tai labai paranku del no- 
rincziu atlankyt pažinstamus 
ligonbuteje.

— Miestelije Aszlande su
degė plitynicze Brighto ir keli 
namai Bledes ugnis padare 
ant $45,000.

— P. Mahanojui Feliksui. 
Jau karta buvome garsinia, 
jog be paraszo ne talpysim jo
kio daneszimo. Isz miesto ir 
kitur daneszikai turi paduot) 
savo pilnas pravardes ir visa 
adresa, kitaip netalpysim jo
kiu daneszimu. Tamistoe gro- 
mata patilpo gurbe.

— Bargain sztoras ant 21 
E. Center St. iszeina isz biz
nio. Didelis pardavimas szen- 
dien ir Subatoj. Moterių pui
kios jekes po 19c. Korsetai 
23c. Raperei 49c. Lininei marez 
kinei 49c.

Moterėlės, po szimts knipe- 
liu truputi apsimalszykit nes 
busime priversti apgarsyt juso 
pasielgimus. Jau turime kelis 
daneszimus apie juso “dory
bes?” J ago neižgirsyme patai
sos tai busime priversti siuns- 
ti Baltruviene ant isztirinejimo

— Seredos diena likos su- 
risztas mazgu moteristes Juozas 
Marcinkeviczius su panna Ona 
Sakalauckiute isz Monticello, 
N. Y. Veseile atsibuvo pas p. 
Margeli.

— Aleksandras Kupstas 
isz Szenadorio likos paskirtas 
viriausiu organizatorium U. 
M. W. of A. unijos.

— Badai visos Redin go ka- 
siklos pradės dirbti panedeli o 
ne kuriuos pradėjo szendien.

St. Nikolas ir Suffolk pra
dės gal ryto, o Tunnel Rridge 
ir Maple atejnanczia nedelia.

Szenadori badai pradėjo 
dirbt szendien.

Morea pradės dirbti panede 
deli o Bukmaute No. 3 pradė
jo vakar. Kada pradės Primro
se ir Park Place tai da ne žine.

— Didelis iszpardavimas 
Bargain Sztoro ant 21 E. Cen
tre St. iszeinia isz biznio, mes 
suezedinsime jumis piningus. 
Pardavimas tik szendien ir Su
batoj. Kalnieriukai po 5c. Dir
žai 10 c. Panczakos po 9c. 
Moterių jekutes 9c. Moteris 
ateikite o pamatysite kaip vi
sokius tavorus galima pigiai 
pirkti.

Gera proga!
Parsiduoda valgomas kro- 

mas ir stubinei daiktai labai 
pigei, o jagu kas norėtu tai 
galėtu pirk ir su stubom — 
kas pirks stubinius daiktus tas 
gales gaut no manias ir stubas 
— paskubikis nes gera proga 
del jus. (9? ’°1)

Jonas Pawlawiczius 
1112 E. Center St

Mahanoy City, Pa.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

Ralpton, Pa.— Darbai 
pusėtinai eina, uždarbei vidu- 
tiniszki.

— Lietuviu nedidelis būre
lis, apie 4 familijos, ir apie 5 
pavienei, visi sutikime gyve
na.

Trenton, N. J.— Lietu
viu nemažas būrelis, bet visi 
užsislėpė ir polskai kalba, kož 
nas sarmatinasi prigimta kal
ba kalbėt.

Reikalas reformų.
Akiva žinia pagarsino ang- 

hszkas laikrasztis “Standard”, 
kuria pranesze korespondentas 
isz Vienuos, Austr.

Korespondentas virszmine 
to laikraszczio raszo, jog priesz 
kelias dienas “tūlas augsztae 
politikas” isz vakarines Euro
pos, rasze jam tarp kitko: 
“Viskas Rosijoje kaipi kad 
uszsakineja didele revolucija 
ir reakcija prieszais biurekra- 
cijos reda. Rosija turės Bumo 
dernizuotis nes grumo jai ne 
laime, kuria ataus per visa 
busianezia ketverti amžiaus”.

Korespondentas parodęs ta 
laiszka vienam isz “datirtu di
plomatu”. Vienoj, o diploma
tas pasakė jam:

“Norecziau, idant toks “su- 
modernizavimas” Rosijoj tap 
tu, bet abejoju kad tas kada 
nors bus. Kurgi savo milžinisz 
koj vieszpatistej ras caras to
kius virus, kuriem galėtu su 
uszsitikejimu pavest darba re 
formų? Jug Rosijoj nėra Fran 
ciszkaus Deako, koki turėjo 
Vengrija nėra isztikro, nėra jo 
kio žmogaus, iszaukleto idėjo
se konstitucijos. Žmonija Rosi 
jos nesupranta visai, kas tai 
ir reformos, liaudie mielija, 
kad tai padalinimas bajoriezku 
dvaru tarpe ūkininko, kad tai 
numetimas no ūkininku dok- 
liu (padotku) ar kas kito.

Rosijoje netrūksta ne užga
nėdintu gaivalu galimu daigtu 
gali but revolucija. pasikeli 
mas lenku ir finu su pagelba 
židu, armėnu, socialistu ir stu
dentu. Galiniu daigtu teipgi 
ira apsireiszkimas visu-bjau- 
riausiu darbu nichilistu, bet 
tas visai nepadarys Rosijoje 
konetitutijiszko redo. Konsti
tucijos Rosijoje nebuvo ir ne 
bus. Revolucijonietus valdžia 
nuramdis, nichilizma sunai
kins — o Rosija pasiliks tokia 
kokia buvo ir ira, kur vieszpa- 
taujantis caras pilnas gražiau
siu noru ir užmanimu, kokiu 
ira ir dabartinis caras pasilie
ka nevalniku ir auka biuro
kratizmo — o biurokracijos 
galibes Rosijoj nieks neisznai- 
kis”.

Suprantama, kad diplomato 
tvirtinimas lira teisingas tamsi 
visuomene 'nesupranta kas tai 
“reformas”, o caras ira nevalni 
ku, nors vadinasi patvaldžiu, 
ne prigulmingu, bet perdaug 
kelia galibe biurokratizmo, 
kame puvėsis, korupcija teipgi 
kaskart labiau didinasi ir cara 
to galibei gruma puolimas; 
jei ne visa visuomene, tai bent 
puse supranta kas tai ira dės 
potiszka valdžia, o kas konsti- 
tucijiszku redu. Biurokracija 
nepergales savo padonu siel
varto paimtu, davestu prie to 
vargais ir suspaudimais. Didės 
nes galibes negu Rosijos biuro 
kracijos 'žuvo....

ISZRADEJAS BEDRATINIO TELEFONO. Verta Pagiri mo. 
iDBįtf isH-wdad t Į?;;:*, 

Padekavone Mahanojaus
Gyventojo.

rufiįH .ilag
Mrs;1 Juliau . Bran r a nog 1027 Ė. 

Mahanoy Sfc. Mahanoy City, Pa. sa
ko: Dar karta dekavoju už gera ka 
ap laikiau'variuodama DoansKidney 
I igulkae. Kada tik turiu proga tai 
vis esiu pasirengus garbint szitas pi- 
gulkus. Abz žinau keletą žmonių ka 
buvo iszgialbeti nog skaudėjimo pe- 
ozuose ir inkstuose. Asz pati kentė
jau per ilga laika. Turėdavau svai
guli galvoj ir visada buvau pailsus i* 
sunku buvo atlikti namini darba 
Mano inkstai buvo labai blogam pa
dėjime. Pirkau Doans Kidney Pi
gulku nog Timm’s Aptiekos ir man 
pagialbejo kur kitos gyduoles nieko 
negialbejo. Kaip tik jauezuosiu ne 
sveika peozuose nog darbo arba nog 
szalozio tuojaus Doan’s Kidney Pi- 
gulkos man duoda pagialba.”

Ant pardavimo visuose aptiekose 
50o. baksukas. Nepamirszkite varda 
Doan’s ir neimkite kitokiu. Foster- 
Milburn Co. Buffalo, N Y. parda
vėjai del Suv. Valstijų.

□ERAS DA1QTAS TURĖTI

yra sudėti Piningai Banke.
Bet da randasi tukstanoziai tokiu

Budėtus Banke Piningus ir ne yra 
padėjime iszduoti “Czekius.” Yra tai 
labai parankus dalykas, mokėti visas 
“Billas” su “Czekiais” ir nereike 
pas save neszioti daug piningu.

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

GUINAW

Elman B Myers kuris vos pabaigė 20 metu yra iszrastojum 
bedratinio telefono, su kurio pagialba gali susikalbėt net 700 
miles tolumo.

MOKYKIS BOLBIERAUTI
Gali irzmokfi In 4 Ug « nedellae.. 

Kipztuoja tik $30 Duodam n< czina*. 
Amatas geras visam pasaullje. Bukle 
‘a . o bosas. Raezyk o gausi visas žinąs 
Mon dtoff’i lirbir. Hilrdmlng &. lanlcurmg 
Ihotl. 1105 Penu avė. I'lltaburg Pa.

JUSU KALTE.
Jeigu negniinat geros Aiielkos 

Pirkit pas savo Tautieti, kinis usztvirtina 
jus kad gausit geriausi tavom ka galima 
gaut. Pas mane galit siaut geros Rugines 
Arielkos nog $2 iki $8 už galioną. Jeigu 
prisiusit orderi ant $5 arba daugiau tai asz 
užmokėsiu už prisiuntima.
Pasilinksmykite Krajavai 
Nusipirk! t Ruskos Arielkos, partraukta per 
mane tiesiok isz Seno K ra j ai s $1.50 bonko. 
Prisiuskile savo adresa o gausit katalioga.

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

Szposas perkūno

Najorke, laike dideles aud
ros trenke perkūnas in geleži
ni stulpą nuo vėlu del trauki
mo uliezinu tramvajų ir pri
traukė netoli nuo jo stovinti 14 
metu senumo vaika, teip dru- 
cziai prilipdamas prie stulpo 
kad vaikas pasijudint negalė
jo. Ant riksmu vaiko priėjo 
viens isz praeinaneziu žmonių 
ir paėmė usz rankos vaika, 
idant atitraukt nuo stulpo, 
bet vos dasilitejo vaiko paju
to ir pats esans elektriko gali- 
beje. In pagelba elektriko ne 
laisviam pribuvo storas poli- 
cijantas, bet vos dasilitejo žmo 
gaus ir jis likosi prirakintas 
kaipi retežiais prie anųdviejų. 
Nelaimingiem perkūno kali
niams pribuvinejo kaskart 
daugiau drąsuoliu in pagelba, 
bet kas tik dasilitejo tas stojo 
kaip stulpas in žeme inkastas, 
negalis pajudint ne rankos ne 
kojos. Gailaus pateko in eile 
tu kaliniu tūla žingeidi boba 
kuriai rodėsi jog susiėmė ran
kom szposauja tik, o vėl norė
jo pasirodit labai narsia ir at
likt didviriszka darba, priszo- 
ko tad prie paskutinio isz ei
les, idant traukt, bet apsiriko 
pati stojo kaip nudiegta.—

Pridarė netrukus tiek riks
mo, kad minia žmonių susibė
go, o kaliniem szaltas prakai
tas varvėjo. Stovinczius kaip 
murmurines stovilos iszgelbe- 
jo isz nemielo padėjimo elek
trotechnikas, kuris uszsidejee 
guminias pirsztinias paliuosa- 
vo visus isz kilpų perkūno. 
Juokingas ir nesmagus szposas 
to dievaezio, kuri žmones pa- 
mirszo jau garbinti.

Nudavejas kalėjime.

William Fink isz Brookly- 
no, N. Y. tapo nuteistas 4 me
nesiams kalejiman prie sunkiu 
darbu už sufalszavima svetimo 
vaizbos ženklelio (trade-mark) 
gerai garsinamu pigulku. Tei
sėjai iezdave toki nusprendimą 
netik delei paties Finko nu
baudimo, bet teip-gi perser
gėjimui kitu nuo panaszaus 
pasikėsinimo. Mes kelis sykius 
jau atkreipdavom atyda skai 
tytojn in kai-kunu papratima 
imituoti senus, žinomus szei- 
myniszkus vaistus netikusiais 
naujais dirbiniais. Yra daug 
imitacijų gerai žinomo Trine- 
rio Amerikoniezko Kartaus 
Vyno Elixiro todėl, kad szitas 
vaistas turi savo didelius nuo
pelnus. Jis privalo but varto
jame pilvo ir jaknu maladijo- 
ee; jis pagelbės jauniems ir 
užsisenejusiems žarnų užsikim- 
szimams, galvos skauduliuose, 
nusilpnėjime, nerviszkume ir 
stokoj apetito. Aptiekose. J os. 
Triner, 1333-1339 So. Ash
land avė., Chicago, Ill.

Introligatorne.-
APDIRBT (JV K KNTGU.

Aysidirba senos maldaknyges, istorine 
natos ir laikraszczei, kaipo tai:

Linksma Valanda, Dilgeles,
Dagis, Draugas, Tėvynė ir Lt, 

Pri si uosdami knygas apmokekyte paeito ai 
ekspreso kasztus. Adresas:

Lithuanian Bindery*
514 W. Spruce. Mahanoy City,

Apvaikszcziojimas atydarimo New York College.

Ana diena studentai apvaikeztinejo sukaktuves 65—metu 
no atydarimo tosios mokslaines ant kuriu dalibavo tukstanezei 
žmonių. • w ■

Geras materiolas ir geras kriaueziu darbas, padaro 
gėrius Siutus.

Guinano,Sztoras yra žiniomas kaipo sztoras geriu Siutu 
del Vyriu ir Moterių.

Geri Siutai nesziojasi .ilgiau ir gerinus iszrodo negu 
pigesni Siutai.

Biski isz pradžios dauginus kasztuoja bet geri Siutai yra 
geriausi ir piginus del juso pirkimo.

Guinano Sztorai Parduoda Tik Geriausius Siutus.
Mahanoy City, Shenandoah, 

Mt. Carinei, Landsford.

I

.Brangus Lietuviai

Q OLD n
RYL

Pittsburgeir
Aplinkinėj.

Praneszn kad as uždėjau Didžiause Drapanų 
Krautuve del Vyriu ir Moterių, senem ir 
jaunėm, už tai kviecziu visus Lietuvius ir 
Lietuvaites kreiptis pas mane o asz jomis 
patarnausu. Tiems ka atvažuojn h-z aplin 
kiniu miesteliu apmoku už geležinkeli lig 
75c. tiems ka pirks tavora už $20 arba dau- 
giaus, o katrie gyvena I’ittsburge ir pirks 
tavoro už $15 gaus gražiu dovana vertes 50c. 
Tavoras yra visas naujas ir naujausios 
mados už neperbrangia preke, per szitus tris 
menesius 25c. a-.it kožno dolerio pigiau. 
Galite pas mane orderuoti Szlubiniu Žiedu 
czisto aukso ir iszduodu raszyta gvararnija 
o nebusite apgautais. Neužmirszkite 
numera ir ulyczia. Viso giaro velijantis, 

S.LabanauckasSpEA
Parsiduoda Farma.

Puiki farma Roaring Creek, 
12 miliu nog Shenandoah, turi 
80 akieriu 20 akieriu girrioe, 
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. Bendnck 
Pottsville, Pa.(1J)

Kaip Pasilikti Amerikos 
Filiecziu.

Knygute Lietuviezkoj ir 
Angelskoje kalboje, turinis in 
statinius apie pilietyste, klau
simai ir atsakimai kaip iszimti 
popieras. Suvienytu Valstijų 
konstitucija, neprigulmybes 
dekleracija ir konfiderac jos 
straipsnei. Lietuviu Amerikos 
Ukesu Klobas matydamas kad 
yra reikalas kožnam likti pi 
liecziu szios szalies, iszleido 
szita knygute savo trusu. Kny 
gėlės preke tik 250. Todėl 
norintieji gaut szia knygele 
turi su užsakiniu prisiust 250 
etempomis arba per Money 
Orderi ant szio adreso, (g p o j) 
Lithuanian Am. Citizens Club.

372 Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.

26 Metas Senas Laikrasztis.

VIENYBE LIETUVNINKU
Iszeina kas Sereda Brooklyn, N. Y. 
“Vienybe Lietnvuinku” didelio 
formato 12 puslapiu, talpina moksli- 
szkusstraipnius, eiles,feljetonus nau
jausias žinias isz visos pasaulės, 
daugiausia isz Lietuviu gyveninio ir 
paozios Lietuvos savu korespnopen- 
tu “Vienybe Lietuvninku” buvo 
visu pirmeiviszku organizacijų organu 
dirbo ir dirbs žmonių gerovei

Pernai 10d. Vasario sukako 25 m 
kaip iszeina, isz tos priežasties iszlei- 
dome dideli žingeidu J u bi lej i U i 
numeri, kuris liks tik istoriszkn 
atminimu, nes pirmas da Lietuviszku 
Laikrasztijoj. Kurie užsisakys ant 
metu užsimokės $2. gaus ta numeri, 
kaipo dovana.

“VIENYBES -i Metams 7: $2.00. 
Lietuvninku1' l pnsei Metu $1.00. 

Prenumerata J Uzrnbežiu $3.00. 
Užsiraszyti galima visada

Kas nori gaut tik
JUB1LEJINI NUMERI 

prisiusk lOo. markėmis, o tuoj gausi
Paprasta numeri peržiurejimui 

siuneziame dovanai, raszik toi. t 
Užsiraszant “VIENYBE LJETUVNINKU” 
reikio siųst pernumerata Money 
Order ar Registruotu laiszku pinigai 
ant vardo leidėjo szituom adresu

J, J. Pauksztis & Go.
120-124 Grand street 

JJroeklyii; N.Y,

BUS1SZKA —AMERIKONIŠKA — LINIJA.
-PUIKIAUSI. DIDŽIAUSI IR GREICZ1AUSI OĄRLABAI—

Garlaivai iszeina kas dvi m del , ” ’ ”
PUIKI GAR1A1V/1: t ZAR 

In Rotterdama S Dienae ’ •
$33 Tnczla
$48 Antį n
$ttt Pirma _________ „ ,_r „    ,____
A. E. JOHNSON & CO., (General Faitenger Agl»f) 27 Broadway, New York, N.Y.

In Libhtva II Dienu.
Klaea |35
Klnea JtO
Klaea $75

UŽDĖTA lS70m.
Atneezkite szita apgarsinima ir su kožnu 

SI .00 pirkinu vyriu ar moterių apredalu gausite 
50 Ekstra Union Trading Stenipu 

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

J.H.BAIIENEREGGE2"0,2^.55'

■las taip New Y oi ko o Rusijon te jekiu perstojimu.
v... _ KLBSK — RUSSIA

Garlaivai Ipztte fIU n,a- 18 u2,° 1 M®y).K R Y rkn 1 1-Huania. 1 Birželio (June). 
FZ * iirao Į < zarlnaujae)i5i}|ržeUo(June)

Apie dauglaue daeižineeite pat-iuueo agentus arba

Nauj as Pavasarinis Tavoras
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 Pavasariąus. Teipgi visokiu 
gatavu Szlebiu, Andaroku, Jekiu ir t. t. Puiku szlebukiu 
kūdikiams prie krikszto, pas mus gausite geriause pirkti.

« flirt k m ( ĖST Pas mus dirba Lietuvaites.
h T h i 122 W.Center Str.

LU UiuUu I Mahanov City, Pp

lielwisda AKKTURA IR KONTORAS BANKINIS
Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje 

i turiu dideli agentūra ir kontora bankini 
n savo locnam name vertes §12,000.00 
Parduodu laiva-kortes ant geiiausiu ir 
greieziausiu laivu. Siuncziu piningus in 
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus 
pas save nei vienos dienos, bet tuojaus 

iszsiuncziu in prisakyta vieta, Iszmainau Rusiszkus piningus ant ameriko- 
niszku pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka dasižinoti reike prisiųsti 
marke ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingiauee. Ądresavokite sziteip: 
A. J. KEYDOSZ1LIS, 202 Troy St. Dayton, Ohio.

h

MERCHANTS
BANKING TRUST COMPANY

MAHANOY CITY, PENNSYLVANIA.

Yra tai pirmutinlnc Banka
Malinnoy City ka pradėjo
mokėti Procentą ant sudėtu
Piningu. Už tai verta juso
parėmimo. Užsimokės jumis
dėti Piningu in szita Banka.
Patarnavimas kanogeriausias.

D.M.Graham, Prez'dentas. 
W. Rynkic wiezia. 
J. Hornsby.

...DIREKTORIAI...
C.L.Adahi, Vice-Prezidentas.

A. Daniszewiczia.
L. Eckert.

D.F Guinnn, Kasijerius.
M. Gavula.
W. J. Milės.

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

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS... 

Garsiu Lletuvlszku-Lenklszku Vaistu.

Kiekvienas Lietnviszkas Sztorninkas 
teipgi privalo užlaikyti visada muso 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Sztoruose ant pardavimo, kad.musu 
tautieczei reikalaudami galetujmsi- 
pirkti ir nereikalautu iszduoti 
piningus dovanai kokiems nore apga
vikams tose apielinkese. Sztorniukai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokvte 
musu tyrus Lietuviszkas Gyduole^ 
kurias mes gvarantuojame.
Egiutero No.l.............................. 25c.
Egiutero No. 2.............................. 50c.
Zmijecznik............25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laszai..............................35c.
Meszkos Moslis............................ 25c.
Trejauka.......................................25c.
Linimentas vaikams.................... 25c.
Gyduoles nuo Kosulio................ 25c.
Liepiu Baisumas..........................25c.
Anty-Lakson del vaiku.............25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.

’’nuo Kirmeli u del suaugusiu 35c. 
Vanduo nuo Akiu........................25c.
Ugniatraukis................................25c.
Skilvio Laszai............................. 25c.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir

K ru vinosios............................ 75c.
‘Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.50. 
Gyd. del nemaiimo Pilvo..........50c.
Milteliai apslabdymui 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.
Milteliai nuo Kepenų.................35c.
Rožes Balsamas...........................25c.
Kinder Baisumas........................ 25c.
Bobriaus Laszai..........................50c.
Szvelnintojas................................35c.
Kraujo valytojas......................$2.00.
Nervu Ramintojas...................$1.00.
Egzema arba odos uždegimas

pas Vaikus...........................$1.25.
Pleisteris (Kasztavolo).............. 25c.
Pamada Plaukams......................25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Auaise......25c.
Gyduoles nuo Riemens....... . .......50c.
Vengriszkas Taisytojas Usu_... .15c. 
Inkstu Vaistas..............25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles.......... ............... 25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba

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

Koliestus

Koliekos ir Sužiestiejai 
Skaitykit!!

Asz esu Lietuviszkas Advokatas 
priimu Provas isz Visu Krasztu už

Mainose
Fubrikouse 
Ant Geležinkeliu arba 
T re in a.

Vartojau Provas už Koliestvas per 
daugeli metu. Szaukites pas mane 
katrie esate sužeistais, busit kantanti, 
tukstanezius Provu vartojau, kuri? 
buvo pražudė rankas ar kojas, prane- 
szu jogei žmones su didelėm kelie* 
stvom galidesetkus tukstaneziu 
iszgrait. Bet Kompanijų szunelai 
už kelis desetkus dorielu sumulkina. 
Apznaiminu Lietuvius kad Kompanes 
samdo Lietuvius ne Advokatus. Kad 
save apsigarsitu ir jus Provas priimta 
ir tuom eik tiasia ir vilkina liki laikas 
skundimo iszsibaige ir daugiau skųst 
negali. Rodą uždyka duodu ani 
prisiuntimo markes. Paszykit pas 
Advokatą Jankaus, po szuom adreso’ 

B.S.YANKAUS Indlanapollsjnii.

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

Mieste. Tik $1 už Buteli. 
Teipgi czin gausite ir visokia 
kitu gėrimu. Ateikyte dabar 
priesz laika, duokite save 
orderi o bus jums pristatyta

S. Norkewicz
408 Wist Mihanoj ha.
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Polithania State Bank
Cor. 22d. & Carson SJs.

S. S. Pittsburgh, Pa.
Vienintele lietuviszka Banka, uždėta per 

paežius lietuvius ir randasi po priežiūra 
Valdžios. Priimam pinigus suezedinimui 
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas mus 
pinigus mokam 4-ta procentą, priskaitant 
kas 3 menesiai. Siuncziam pinigus in visas 
dalis svieto, greit ir pigei, parduodam 
laivakortes ant visu linijų ir geležkeliu 
bilietus Amerikoj ir Kanadoi. Iszdirbara 
visokios ruszies Rejentalnus Dokumentus ii 
vedam provas senam k rajui. Rejentelna 
kancelari jayra rėdoma per valdiszka notara 
J. G. Miliaucka. Užkviecziam lietuvius ir 
Lietuvaites kreiptis pas mus ir pavest mums 
jusu bankinius reikalus o persitikrisit, kad 
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe 
ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. Pinigus 
siunezant paezedumui in Banka, arba siųst 
in Lietuva, galima siųst Paczto Money 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar pei 
Expreso Money Orderi.

LIETUVIO KRAUTUVE.
Malonus Viengenoziai:

Turiu sau už garbe praneszti jums 
kad, užlaikau krautuve su daugybe 
visokiu tavoro. Pas mane galima 
gauti naujausios mados Laikrodėlio,

- Žiedu, Kryželiu,Armo* 
nikų, Skripku visokia 
Mužikaliskulnstrumen 
tu,Britvu, drukuojam 

~. Maszinukiu, Alboma 
^2* Potogjafijoms laikitiu 

Istoriszku ir Malda 
• k ningu, visokiu popiera 

Gromatoms rasziti sa 
pasiskaitymais ir dainomis su 
konvertais tuzinas už 25c, 5tuzinaiaž 
$1 Perkupcziams 1 ,CC0 už $6 Magiu 
kos Kazytės $3. Jai norietumete 
mano nauja dydeli Kataloga prisia- 
skite 2o. marke ir aplaikysite, kuriame 
telpasi daugybe naudingu daikto. 
Didelis Szaltinis §1.50. Knygute ka 
pamokina kaip gauti amerikoniszkas 
popieras po 35c.

Maloniesite kreipkties su sziokaii^ 
pirkimais ant szio adreso:

W. WAIDELIS
112 Grand Street Brooklyn. N v 

Lietuviszkas Agentas 
SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.
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Dr. O’Malley’s Spasabas
Iszgydo Tukstanczius Kenczius nuo

Rupturos
Varlkorclo
Hydrocele
Krauja-Tcklo

fa te tt 

‘‘‘■'■‘ifeį r 

ta i* i 
Juta

.• I,
Parduoda Szipkortes ant geriausia 

linijų in ir isz Lietuvos. Siunczia 
Piningus in Visas Dalis Svieto greitai( 
pigiai ir teisingai. Raszikite pas 
mane o gausite teisinga atsakima. 
Teipgi užlaikau dideli kroma visokia 
Valgomu Ta voru ir Buczerne.

Franas Petraiti* ■ Clymer, Pa. ,

Strlkturoa 
Ifizboglmal 
lattokėllal 
Vžtruczlntu Kraujo

Visados—Neperbrangiai.
rJaigu i egali atsilankyt tai n.szyk ir tavo
gromata bus lasyta slaptybėje ir atkrei
f.Jme ant jos greita atyda. T>r. fllO’MallCV
Dr.AIex.O’Malley ‘wiSiJIiu'rre’l?!! r(SPECW A LIKTAS)

(Kur Lktuviezkai ir Leukiezkai euaikalbaina ir Buairaazoma.)
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